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املقدمة

إّن احلمد لله، نحمده ونس��تعينه ونس��تغفره، ونُعوذ بالله من ش��رور أنفس��نا 
وس��يئات أعمالنا، من يهِد الله فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأش��هد أال 
إله إال الله وحده ال ش��ريك له، وأش��هد أن محمًدا عبده ورس��وله، صلى الله عليه 

وعلى آله وصحبه وسلم تسليًما كثيًرا ..
ثم أما بعد:

فم��ن فضل الله ونعمته علّي أن مّت إجن��از اجلزء املتعلق بقضايا العقيدة، حتت 
عنوان )ما يتعلق بالعقيدة..سؤال وجواب( وهي مسك اخلتام لسلسلة كتب أركان 
اإلس��الم، وقد س��بقها ما يتعل��ق بالطهارة، والص��الة، وال��زكاة، والصيام، واحلج، 
واألضحية على طريقة الس��ؤال واجلواب؛ لتيسير توصيل املعلومات الشرعية إلى 
أفهام عامة املسلمني بإذن الله، وترغيبا لهم في فهم هذه األمور املهمة في حياتهم، 
وجلع��ل تعّبدهم لربهم س��بحانه وتعالى في كيفيٍة ش��رعيٍة واضحة، ومبنهج علمي 

صحيح مّيسر بالعرض.
وم��ن املعل��وم عند كل مس��لم ومس��لمة األهمية البالغ��ة لتعّلم م��ا يتعلق بهذا 
اجلان��ب العظيم، فهو مدار الدين، وأس��اس بعث��ة األنبياء عليهم الس��الم، وعليه مدار 

الفوز باجلنة، والنجاة من النار، وهو أول أمر كان يهتم به نبي عند الدعوة إلى الله.
ولق��د تأخ��رُت كثيرًا بالبدء ف��ي هذا اجلزء امله��م من هذه السلس��لة املباركة، 
ألسباب كثيرة، ثم عقدت العزم في جتميع األسئلة املتعلقة بهذا اجلانب بعد إحلاح 

من األصدقاء واألحباب لتقدمي هذه السلسلة بهذه الطريقة من التعليم امليسر.1

1-  بعد الشروع في جمع ما يتعلق باألسئلة املتعلقة بجوانب العقيدة، وجدت بتوفيق الله وفضله في مكتبة 
)صيد الفوائد( باإلنترنت بحًثا قيما للشيخ الفاضل/ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله، ووجدته 
قد س��بقني في الكتابة والتقعيد وحترير القول في  جوانب العقيدة، وعلى ش��كل السؤال واجلواب، 

فنهلت مما كتبه، في كتابه: )إحتاف أهل األلباب مبعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب(.
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وس��يًرا وف��ق النس��ق ال��ذي انتهجت��ه ف��ي كتب��ي 2، أال وه��و طريق��ة اإلجابة 
املختصرة، والعبارة املوجزة، وتس��هيل العبارة مبا يتناسب مع أفهام عامة املسلمني، 

وليس العلماء أو طلبة العلم، فقد حرصت على اآلتي: 
   - جتزئة اإلجابة قدر اإلمكان لتوصيل الفائدة.

   - التقليل من األدلة في املسألة الواحدة.
   - اإلكثار من األس��ئلة في اإلجابة الواحدة؛ س��عيا وراء توضيح الس��ؤال، وبيان 

املطلوب بأقصر الكلمات.
- تكرار بعض اإلجابات ملناسبتها مبواقعها.

  - ع��زو اآليات إل��ى مواضعها في املصح��ف، وتخريج األحادي��ث مع االقتصار 
على الصحيحة منها.

ولله احلمد كله، أن يّس��ر إمتام هذا اجلانب، ثم أتقدم بجزيل الش��كر لكل من 
راج��ع هذا الكتاب، وأبدى لّي في��ه النصح والتوجيه والتصحي��ح، فجزاه الله كل 

خير.

والله أس��أل أن يجع��ل في هذا اجلمع الفائدة والنفع للمس��لمني، وأن يكون 
ل��ي ال عل��ّي، فه��ذا جهد املقّل الضعي��ف، وال حول لي فيه وال ق��وة، والفضل كله 
للحي القيوم، ثم مبا يّس��ر لي فيه من نظر في كتب العلماء األفاضل، ومبا اس��تفدته 

من توجيه األحباب.
ة عما يصفون، وسالٌم على املرسلني، واحلمُد لله ربِّ  سبحان ربك رب العّزً

العاملني.
                                                                    كتبه:  د. راشد بن سعد العليمي

2- مت بع��ون الل��ه إمتام كتاب الزواج ومعه الطالق على نفس النم��ط في التأليف، وبعون الله 
سيتم الفراغ من كتاب: املعامالت املالية املعاصرة.
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الفصل األول: 
العقيدة تعريفها وأساسها 

املبحث األول: مقدمات عقدية.
املبحث الثاني: مصادر االستدالل.

املبحث الثالث: املؤلفات في العقيدة والتوحيد.
املبحث الرابع: أبرز صفات أهل السنة.
املبحث اخلامس: أهمية دراسة العقيدة.

املبحث السادس: فضائل دراسة العقيدة.
املبحث السابع: مميزات عقيدة أهل السنة واجلماعة.

املبحث الثامن: خصائص التوحيد.
املبحث التاسع: العقيدة وعلم الكالم.

املبحث العاشر: األدلة لصحة منهج أهل السنة.
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املبحث األول

مقدمات عقدية

ما تعريف كلمة ) عقيدة( لغة؟  1    .
العقي��دة في اللغة: من العق��د؛ وهو الربط، واإلب��رام، واإلحكام، والتوثق، 

والشّد بقوة، والتماسك، واإلثبات؛ ومنه اليقني واجلزم. 

والعقد نقيض احَلل، ويقال: عقده يعقده عقدًا، ومنه عقدة اليمني والنكاح، 
ْغِو ِفي َأْيَانُِكْم َوَلِكن ُيَؤاِخُذُكم  قال الله تبارك وتعالى: }اَل ُيَؤاِخُذُكُم الّلُه بِالَلّ

ُ اأَلْيَاَن{. )املائدة: 89( دمُتّ مِبَا َعَقّ

ما تعريف مصطلح )عقيدة( اصطالحًا؟  2    .
العقيدة اصطالحا: احُلكم الذي ال يقبل الشك لدى معتقده. 

والعقيدة في االصطالح احلاضر: ما ُيقصد به االعتقاد دون العمل؛ كعقيدة 
وجود الله وبعث الرسل، وما يتعلق بالغيبيات.

وورد أيض��ًا: أن��ه مجموع��ة قضاي��ا علمي��ة ف��ي أص��ول تؤخذ م��ن الكتاب 
والسنة.

.    3 هل تعريف العقيدة باالصطالح العام، متعلٌق فقط بالعقيدة الصحيحة؟
ال، إذ كل ما عقد اإلنس��ان عليه قلبه جازمًا به فهو عقيدة، س��واء كان حقًا، 

أو باطاًل.

ما تعريف مصطلح )التوحيد( لغة ؟  4    .
د، أي: جعل  مشتق من وّحد الشيء إذا جعله واحدًا، فهو مصدر َوّحَد َيَوحِّ

الشيء واحدًا.

ما تعريف كلمة )التوحيد( اصطالحًا؟  5    .
إفراد الله سبحانه مبا يختّص به من الربوبية واأللوهية واألسماء والصفات.
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ما العالقة بني مصطلح )العقيدة(، ومصطلح )التوحيد(؟  6    .
عل��م العقي��دة وعلم التوحي��د مترادف��ان عند أهل الس��نة، وإمنا س��مي علم 
التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة املرجوة منه، وهي انعقاد القلب على 

التوحيد وعلى أسس العقيدة، انعقاًدا جازما ال يقبل االنفكاك.

هل بينهما افتراق؟ 7    .
نع��م، بينهما عموم وخصوص، قد يفرق بينهما بأن العقيدة أعم، والتوحيد 
أخص، فالعقيدة تعم جميع أصول اإليان والغيبيات، بينما التوحيد خاصة 

بالركن األول من أركان اإليان، وهو اإليان بالله.
وقد يفّرق بينهما اصطالحًا، باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يتوصل 

به على إثبات العقائد الدينية باألدلة املرضّية.
وأن عل��م العقي��دة يزيد عليه برّد الش��بهات وتفنيد األدل��ة اخلالفية، وفيه ما 

يتعلق بعلم الغيب، وأشراط الساعة واملالئكة، ونحو ذلك.
فيجتمعان في معرفة احلق بدليله.

هل أطلق العلماء على بعض املؤلفات مصطلح: توحيد أو عقيدة؟ 8    .
نعم، جرى الس��لف على تس��مية كتبهم في العقيدة بكتب التوحيد، ككتاب 
التوحي��د البن خزية، كما أنه��م اطلقوا عليها كتب العقيدة، كما فعل اإلمام 
أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كتابه: )عقيدة السلف أصحاب احلديث( 
واإلم��ام الاللكائ��ي رحمه الل��ه في كتابه: )ش��رح أصول اعتقاد أهل الس��نة 

واجلماعة(.
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املبحث الثاني

مصادر االستدالل
ما املصادر التي ُيؤخذ منها املعتقد؟  9    .

أمور االعتقاد ومسائله الُيستدل لها إال بأمرين، هما: كتاب الله جل وعال، 
وم��ا صّح من س��نة نبي��ه ]، فإنهما املع��ني الصافي الذي ال ش��وب فيه وال 

كدر.

املصادر السابقة، تكون وفق فهم من؟.    10
يتعامل معهما وفق فهم سلف األمة؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم، وأئمة 

التابعني ومن تبعهم بإحسان من أهل االجتهاد، وهم سلف األمة.

ملاذا جاء تقييد فهم الكتاب والسنة  بفهم سلف األمة؟ 11    .
ألنه��م خي��ر القرون فقهًا وعلًما واعتقادا، وأقربه��م فهمًا ملراد النبي ] في 
قضاي��ا الدي��ن، وهم الذين ش��هد لهم النبي ] باخليري��ة، لقوله ]: ) َخْيُر 

ِذيَن َيُلوَنُهْم(. رواه البخاري. ِذيَن َيُلوَنُهْم، ُثَمّ اَلّ الَنّاِس َقْرنِي، ُثَمّ اَلّ

هل يقال لهذا اجلانب: اإلجماع؟ 12    .
نعم، فاإلجماع مصدر من مصادر األدلة ااالعتقادية؛ ألنه يستند في حقيقته 
إل��ى الوح��ي املعصوم، وأكثر مس��ائل االعتق��اد محل إجماع ب��ني الصحابة 
والسلف الصالح، وال جتتمع األمة في أمور العقيدة وال غيرها على ضاللة 

وباطل.

هل إجماع الصحابة والتابعني حجة على من بعدهم؟ 13    .
نع��م، فإجماعه��م حتديًدا في مس��ائل العقيدة حجة ش��رعية ملزم��ة ملن جاء 

بعدهم، وهو إجماع معصوم، وال يجوز مخالفته.

ما الدليل الشرعي على حتديد مصادر العقيدة؟ 14    .
من أدلة هذا:
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بِْع  َ َلُه اْلُه��َدى َوَيَتّ ُس��وَل ِمْن َبْعِد َم��ا َتَبنَيّ ق��ال تعالى: } َوَمْن ُيَش��اِقِق الَرّ   -
��َم  َوَس��اَءْت َمِصيًرا{   ��ى َوُنْصِلِه َجَهَنّ ِه َم��ا َتَوَلّ َغْي��َر َس��بِيِل امْلُْؤِمنِ��نَي ُنَولِّ

)النساء:115(
ع��ن العرب��اض [قال: صّلى بنا رس��ول الله ] ذات ي��ومٍ، ثم أقبل    -
علين��ا بوجهه، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت منها العيون، ووجلت منها 
القلوب، فقال رجل: يا رسول الله كأنها موعظة مودعٍ، فأوصنا. فقال: 
) أوصيكم بتقوى الله، والس��مع والطاعة، وإن كان عبًدا حبش��ًيا، فإنه 
م��ن يع��ش منكم فس��يرى اختالًفا كثيًرا، فعليكم بس��نتي وس��نة اخللفاء 
الراش��دين املهدي��ني من بعدي، متّس��كوا به��ا وعّضوا عليه��ا بالنواجذ، 
وإياكم ومحدث��ات األمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة(. 

رواه أحمد وأبو داود 

ما أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا اجلانب؟  15    .
أقوالهم رضي الله عنهم كثيرة، ومن ذلك:

-  قال عبدالله بن مسعود [: )اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيتم(.
     وقال [: ) إنا نقتدي وال نبتدي، ونّتبع وال نبتدع، ولن نضّل ما متسكنا 

باألثر( .
- وقال عبد الله بن عمر [: )كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة(.

ما أقوال العلماء في هذا اجلانب؟.    16
- قال محمد بن سيرين: ) كانوا - أي السلف - يرون أنهم على الطريق ما 

كانوا على األثر (.
- وق��ال عبدالل��ه ب��ن الديلمي: ) إن أول ذه��اب الدين ترك الس��نة، يذهب 

الدين سنة سنة، كما يذهب احلبل قوة قوة(.
- وقال جمٌع من السلف رحمهم الله تعالى: ) االقتصاد في السّنة خيٌر من 

االجتهاد في البدعة (.

ماأ سباب تفّرق األمة؟  17    .
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س��ببه ألنها ضّلوا في أمور العقيدة؛ حيث لم يقدموا في أخذها كتاب ربهم 
وس��ّنة نبيهم ]، ب��ل قّدموا ما رأوه م��ن عقولهم وأفكاره��م، أو بفهم غير 

منضبط لنصوص الوحيني، وأخطر جوانب التفرق ما كان في العقيدة.

ما املثال على ذلك ســعة األمــر في األمور الفقهية، عــن التحذير باخلوض في  18    .
األمور العقدية؟

مث��ال س��عة األمر في القضاي��ا الفقهية: عن ابن عمر رض��ي الله عنهما قال: 
ق��ال النبي ] مل��ا رجع من األح��زاب: )ال ُيصِلّني أحٌد العص��ر إال في بني 
ُقريظ��ة(، فأدرك بعَضهم العصُر؛ فقال بعضهم: ال ُنصلي حتى نأتيها، وقال 
بعضه��م: ب��ل ُنصلي، لم ُي��َرد منا ذلك، فُذِك��ر للنبي ] فل��م ُيعنِّف واحًدا 

منهم. رواه الشيخان
ومثال التحذير في القضايا العقدية: روى أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: »خرج رسول الله ] ذات يوم والناس يتكلمون 
ف��ي القدر، قال: وكأمن��ا تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال لهم: 
)م��ا لكم تضربون كتاب الل��ه بعضه ببعض؟ بهذا هلك م��ن كان قبلكم(!. 
ق��ال: فم��ا غبطت نفس��ي مبجلس فيه رس��ول الله ] لم أش��هده مبا غبطت 

نفسي بذلك املجلس أني لم أشهده«.

ما املصطلحات التي ُتطلق على )أهل السنة واجلماعة(؟  19    .
هم: السلف، والطائفة املنصورة، وأهل احلديث واألثر.

هل هناك طوائف أخذت معتقدها من غير الكتاب والسنة النبوية؟ 20    .
نعم، طوائف كثيرة خالفت في اعتقاداتها منهج الكتاب والسنة.

ما األمثلة من الفرق على ما سبق بيانه؟  21    .
م��ن ذلك أهل ال��كالم املذموم؛ جعلوا األس��اس العقل ف��ي معتقدهم، فما 
وافقه من النقول أخذوه واعتمدوه، وما خالفه ردوه واتهموه، فتارة يرّدونه 

ألنه خبر آحاد، وتارة يرّدون املعنى بالتحريف الذي يسمونه تأوياًل.



العقيدة... سؤال وجواب

13

ما املراد بحديث اآلحاد؟ 22    .
خب��ر اآلح��اد: هو كل حديث ل��م تتوافر فيه ش��روط التوات��ر، وخبر اآلحاد 
له أقس��ام، وخبر األحاد إذا صح س��نده حجة في مس��ائل العقيدة عند أهل 

السنة.
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املبحث الثالث

 املؤلفات في العقيدة والتوحيد

ما الكتب التي ميكن النهل منها ملعرفة االعتقاد الصحيح؟   23    .

من املؤلفات التي حملت مصطلح ) التوحيد(:
- كتاب )التوحيد في اجلامع الصحيح( للبخاري، )ت: 256ه�( 

- كتاب )التوحيد وإثبات صفات الرب( البن خزية )ت: 311ه�(. 
- كتاب )التوحيد( البن منده )ت: 359ه�(. 

ومن املؤلفات املعتمدة والتي حملت اسم )العقيدة( أو االعتقاد:
- كت��اب )ش��رح أص��ول اعتق��اد أه��ل الس��نة واجلماع��ة( لاللكائ��ي )ت: 

418ه�(.
-  كتاب )عقيدة السلف أصحاب احلديث( للصابوني )ت: 449ه�(.  

هل هناك كتاب معاصر في العقيدة ُينصح بتدريسه للصغار خاصة؟ 24    .
نع��م، كت��اب )التوحيد( للش��يخ محمد ب��ن عبدالوه��اب )ت: 1115ه�(، 
فه��و من الكتب التي جعل الله لها القبول في التلقي والفهم، وله الش��روح 

الكثيرة من العلماء األجالء.

هل السنة النبوية لها عالقة بتحقيق االعتقاد الصحيح؟ 25    .
نعم، فقد تقرر لدى العلماء بأن السّنة النبوية تعّد من مصادر التلقي للعقيدة 
الصحيحة وطريق من طرق إثباتها، ولذا جعل بعض الس��لف )الس��ّنة( هي 
االتباع، وجعلها بعضهم اإلس��الم، والقوالن غير متعارضني، ألن اإلسالم 

هو تعبير عن العقيدة الصحيحة، واالتباع يعبر عن طريق التلقي ومنهجه.

هل كتب العلماء كتبًا متعلقة بالسّنة إلثبات العقيدة الصحيحة؟ 26    .
نعم، فحينما صار معنى )السّنة( هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسنة، استعمل هذا اللفظ في هذا املعنى اإلمام أحمد بن حنبل في كتابه: 
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)السّنة(، فقد ضّمنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن الرسول ] 
وأصحاب��ه، وك��ذا فعل عبد الله بن اإلمام أحمد في كتابه: )الس��نة(، وأيضا 

كتاب: )السّنة( البن أبي عاصم.

هناك تداوٌل ملصطلح )أصول الدين(، فما معنى هذا املصطلح؟ 27    .
تعني املبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها تتحقق طاعة الله ورسوله 

واالستسالم ألمره ونهيه، وهذا املعنى ال ُيراد به إال علم العقيدة والتوحيد.

هل استخدم بعض علماء أهل السّنة هذا املصطلح؟ 28    .
نعم، فقد أّلف بعض العلماء كتبًا في االعتقاد حتمل اسم أصول الدين:

ومن ذلك: كتاب: )اإلبانة عن أصول الديانة( لألشعري )ت: 324ه�(.
وكتاب: )الشرح واإلبانة عن أصول الديانة( البن بطة )ت: 378ه�(.  

ما القول فيمن وصف العقيدة بأنها شريعة من الله؟ 29    .
هذا وصف صحيح استخدمه بعض العلماء في مؤلفاتهم العقدية.

لو أمكن توضيح ما سبق قوله؟.    30
الش��ريعة هنا كالُس��نة، فقد ُيراد بها ما سّنه الله وَشَرعه من العقائد، وقد يراد 

بها ما سّنه وشرعه من العمل، وقد ُيراد بها كال املعنيني.

من الذي أّلف حتت مسمى )الشريعة(، وأراد بها مصطلح العقيدة؟ 31    .
من تلك املؤلفات: 

- )الشريعة( ألبي بكر اآلجري رحمه الله. )360 ه�(
- )اإلبان��ة عن ش��ريعة الفرق��ة الناجية ومجانب��ة الفرق املذموم��ة( البن بطة 

العكبري احلنبلي رحمه الله. )387 ه�(

هل هناك صلة بني العقيدة واإلميان؟ 32    .
نعم، إذ النس��بة بينهما فيها عموم وخصوص مطلق، فاإليان بعض مس��ائل 

العقيدة.
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هل هناك ارتباط بالتأليف بني قضايا العقيدة واإلميان؟ 33    .
نعم، فقد صّنف السلف كتبًا باسم )اإليان(، بحثت قضايا التوحيد ومسائل 

االعتقاد جميعا، ومنها:
كت��اب )اإلي��ان ومعامله وس��ننه واس��تكمال درجاته( لإلم��ام أبي عبيد    -

القاسم ابن سالم البغدادي رحمه الله. )224 ه�(
كتاب )اإليان( للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي    -

رحمه الله. )235 ه�(
كتاب )اإليان( للحافظ محمد ابن منده رحمه الله.)470 ه�(   -
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املبحث الرابع

أبرز صفات أهل السنة
.    34 ما أبرز صفاتهم؟

الصفات الدالة عليهم كثيرة، لكن من أبرزها ما يلي:
أوال: أنهم ال يأخذون معتقدهم إال من الكتاب والسنة الصحيحة.

ثانيا: أن النقل3 عندهم مقّدم على العقل، والعقل عندهم وسيلة لفهمه.
ثالثا: يعتقدون جزما أنه ال يتعارض النص الصحيح مع العقل السليم.

رابعا: أنهم وسط بني فرق األمة، كوسطية األمة بني األمم.
خامسا: وقوفهم حيث وقف النص، فال يقصرون عنه وال يزيدون عليه.
سادسا: أنهم يأخذون بأخبار اآلحاد الصحيحة في إثبات أمور االعتقاد.

سابًعا: اعتقادهم ال يتغّير وال يتبدّل على مرِّ األزمنة؛ ألنه مبني على أدلة من 
الكتاب والسّنة يقينية، فال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

ثامنــًا: أنهم املش��هود لهم بالنجاة والنص��ر في الدنيا واآلخ��رة، كما ورد في 
ه  حديث االفتراق، من حديث معاوية [أنه قال: ) أال إن رسول الَلّ
] ق��ام فين��ا فقال: ) أال إَنّ م��ن قبلكم من أهل الِكت��اب افترقوا على 
ة س��تفترق على ثالٍث وسبعني، ثنتان  ثنتني وس��بعني ملة، وإن هذه املَلّ

وسبعون ِفي الَنّار، وواحدة في اجلنة، وهي اجلماعة( رواه أبو داود
وورد بلف��ظ: )وتفت��رق أمتي على ثالث وس��بعني ملة كله��م في النار 
��ه؟ قال: ) م��ا أنا عليه  إاَلّ مل��ة واح��دة، قال��وا: ومن هي يا رس��ول الَلّ

نه األلباني في صحيح الترمذي وأصحابي(.   حَسّ
تاسًعا: أن مذهبهم هو األعلم واألحكم واألسلم.

عاشًرا: أن إثباتهم للصفات ال متثيل فيه، وتنزيههم لله تعالى ال تعطيل فيه.
احلادي عشــر: أنهم ال يقعون وال يتطاولون على خيار األمة وس��لفها بقدٍح 

وال غيره، بل يستغفرون لهم ويترّضون عنهم.

3- أي األحكام املنقولة من الوحيني ) القرآن أو السنة( وفق فهم سلف األمة
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الثاني عشر: أنهم ال يتسّمون إال باسم اإلسالم واإليان، أو ما ورد به الدليل، 
أو وقع عليه إجماعهم.

الثالــث عشــر: أنه��م ال يوال��ون وال يعادون على ش��عارات زائفة، وأس��ماء 
تافهة، وأصول ملفقة، بل عمدتهم في ذلك الكتاب والس��نة، فيوالون 

من واالهما، ويعادون من عاداهما.
الرابع عشــر: أن احلق يدور معهم حيث داروا، فال يكن أبًدا أن يكون احلق 
م��ع طائفة دونهم، بل هم مي��زان الطوائف، فمن وافقهم من الطوائف 
فإن��ه ين��ال من احلق بق��در ه��ذه املوافقة، وم��ن خالفهم فإن��ه زائغ عن 

الصراط املستقيم بقدر هذه املخالفة.
اخلامس عشــر: أن الغيبيات عندهم مبناها على التوقيف 4 فال يثبتون منها أو 
ينفون إال وفق الدليل، وال يقحمون عقولهم فيما ليس لها فيه مجال.

الســادس عشــر: أن علمهم هو العل��م النافع، وعملهم ه��و العمل الصالح، 
وذلك ألنه مبني على الكتاب والسنة وعلى اإلخالص واملتابعة.

الســابع عشــر : أنهم ال يضّرهم من خالفهم وال من خذلهم، حتى يأتي أمر 
الله وهم كذلك ثابتني على احلق.

الثامــن عشــر: أنهم أكم��ل الن��اس إياًن��ا، وأعمقهم علًم��ا، وأقله��م تكلًفا، 
وأش��دهم متابعة للكتاب والس��نة، وأكملهم حتقيًق��ا ملراتب الدين من 

اإلسالم واإليان واإلحسان، كما قال فيهم ابن مسعود [. 
التاســع عشر: أن معهم احلق املطلق، وأما غيرهم فليس معه إال مطلق احلق، 

أي بعض احلق.
العشرون : أنهم املوفقون للُشرب من حوضه ]، فال ُيذادون عنه كما ُيذاد 

غيرهم؛ ألنهم لم ُيحِدثوا ولم يبدلوا ولم يغيروا.
احلادي والعشرون: أنهم متفقون فال يفترقون، ومؤتلفون فال يختلفون.

الثاني والعشرون: أنهم ال يستشكلون شيئا مما ورد في الوحيني، فليس منهم 
إال اإليان والتسليم.

4- التوقيف: هو التمسك مبا ورد في الشرع بعيدا عن إعمال الرأي في النص.
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املبحث اخلامس

أهمية دراسة العقيدة

ما أهمية دراسة ما يتعلق بالعقيدة؟.    35  
أهميتها تظهر مبعرفة أنها قوام العالقة بني العبد  وربه سبحانه، وهي السبب 

لدخول اجلنة أو احلرمان منها، وهي مناط السعادة في الدنيا واآلخرة.

ما مدى حرص النبي ] على تبيان ما يتعلق بأمور العقيدة؟.    36  
هذا هو أس��اس بعثت��ه للناس كافة، وتبصيرهم بعقيدته��م، وداللتهم إلى ما   

يقربهم ملرضاة الله بعيًدا عن الشرك، والبدع.

ما القول فيمن يترك إرشــاد الناس للعقيــدة، من باب عدم وقوع التفّرق بني   37    .
املسلمني؟

ه��ذا من الغّش له��م، وفيه داللة على عدم فهم الهدي النبوي الصحيح، بل 
وفيه رضا بوقوع البدع والش��ركيات في املسلمني حينما نسكت عن النصح 

.y واحلث على العقيدة الصحيحة وفق ما كان عليه الصحابة

ما املوضوع العام الذي يبحثه العلماء في العقيدة؟  38    .
يتمحور البحث حول أصول اإليان الستة، فهي أصول العقيدة الصحيحة، 

وكذلك ما ثبت في الكتاب والسنة.

ما املوضوعات التفصيلية التي يبحثها العلماء في أمور العقيدة؟ 39    .
يدور التفصيل على أمور منها: 

1- ذات الل��ه تعال��ى، والبحث فيما يتصف به تعال��ى، وما يتنّزه عنه، وبيان 
حقه على عباده.

2- ما يتعلق بالرسل أو النبوات، والبحث فيها من احليثيات التالية: ما يلزم 
ويجب عليهم، ما يجوز في حقهم، وما يجب على أتباعهم. 

3- الغّيبي��ات: وهو ما يتوقف اإليان به على اخلبر الصحيح، وليس للعقل 
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في إثباتها أو نفيها مدخل؛ كأشراط الساعة وتفاصيل البعث.
4- الق��در، واألخب��ار الواردة فيه، ويتبع��ه الرد على أهل األه��واء والبدع، 

واملوقف منهم.

هل تعّلم ما يتعلق بأمور العقيدة، واجب على كل مسلم؟.    40  
نع��م واج��ٌب على كل مس��لم ومس��لمة معرفة ح��ق الله تعالى عل��ى عباده، 

ليتعرفوا كيف يحققون له سبحانه ما يستحقه من العبادة.

ما هو أول واجب على املسلم أن يتعّلمه في أمور الدين؟.    41  
ق��ال اإلم��ام اب��ن القي��م: ) اعل��م أن التوحيد ه��و أول دعوة الرس��ل، وأول 
منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل...ولهذا كان 
الصحي��ح أن أول واج��ب يجب على املكلف ش��هادة أن ال إل��ه إال الله، ال 
النظ��ر، وال القص��د إل��ى النظر، وال الش��ك، فالتوحيد أول م��ا يدخل به في 

اإلسالم، وآخر ما يخرج به من الدنيا، فهو أول واجب وآخر واجب(.5

ما القول فيمن قال: إن أول واجب على املكلف هو التّفكر والنظر؟ 42    .
ه��ذا ال دلي��ل عليه، بل هو مخالف لس��يرة النب��ي ] في الدع��وة إلى الله، 

ويؤدي إلى ما ال يحمد عقباه. 

ماذا ُيشترط للتكليف بالتوحيد؟.    43
يشترط ثالثة شروط، وهي: العقل، والبلوغ، وبلوغ الدعوة.

كيف ظهر ُمراد الله تعالى في علم التوحيد؟  44    .
حينم��ا نعل��م بأن م��راد الله تعال��ى يجمع أم��ورًا ثالثة، وتترت��ب عليه أمور 

ثالثة:
- فهو يجمع أن الله تعالى أراده وأحبه، فأمر به.

- ويترتب على كونه أمر به أن يثيب فاعله، ويعاقب تاركه. 
- وأنه ينهى عن مخالفته، ألن األمر بالشيء نهي عن ضده، فاألمُر بالتوحيد 

5- مداج السالكني ) 1/ 114(   
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نهٌي عن الشرك.

ما تقرير هذا في كتاب ربنا سبحانه؟ 45    .
قال تعال��ى: }اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْم��ُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 
َم ِديًن��ا{ )املائ��دة: 3( وله��ذا كان الق��رآن من فاحتت��ه إلى خامتت��ه التقرير  اإِلْس��الَ
الواض��ح للتوحي��د بأنواع��ه، أو في بيان مقتضيات��ه ومكمالته، أو في البش��ارة 
بعاقبة املوحدين في الدنيا واآلخرة، أو في النذارة بعقوبة املش��ركني واملعاندين 

فيهما.

هل كانت حياة النبي ].    46 تبيانا وتفصياًل لهذا اجلانب العظيم؟
 نع��م، فحياة النب��ي ] ودعوته كانت بيانًا علمًيا وعمليًا حتققت فيها معاني 

التوحيد، وقطعت فيه مواد الشرك على الوجه األمت األكمل.

ماذا قال العلماء عن أهمية التوحيد؟ 47    .
ق��ال اب��ن تيمية رحم��ه الله: »وق��د كان النبي ] يحقق ه��ذا التوحيد ألمته 
ويحسم  عنهم مواد الشرك، إذ هذا حتقيق قولنا: ال إله إال الله، فإن اإلله هو 
ال��ذي تألهه القلوب لكمال احملبة والتعظيم، واإلجالل واإلكرام، والرجاء 

واخلوف«.6

الكافر بالتوحيد الصحيح، ما الوصف الذي ميكن إطالقه عليه؟.    48
س��ّمى الله تعالى غير املوحد ميت��ًا، قال تعالى: }َفإِنََّك ال ُتْس��ِمُع امْلَْوَتى َوال   
��ْوا ُمْدبِِريَن َوَما َأن��َت بَِهاِدي اْلُعْمِي َع��ن َضالَلتِِهْم  َعاء إَِذا َولَّ ��مَّ الدُّ ُتْس��ِمُع الصُّ
ْس��ِلُمون{ )ال��روم: 52-53(، فمقابلة املوتى  إِن ُتْس��ِمُع إاِلَّ َم��ن ُيْؤِم��ُن بِآَياتَِنا َفُهم مُّ

بالسامعني تدل على أن املوتى هم املشركون والكافرون.

ما العقيدة التي نطلق عليها أنها هي الصحيحة، ويجب التمّسك بها؟.    49
العقيدة التي توصف بالصحة ووجوب االلتزام بها هي ما كان عليه رس��ول 
الله ] وأصحابه، وتابعوهم وتابع تابعيهم إلى يوم الدين، كما قال سبحانه: 

6- مجموع الفتاوى )  1/ 135 ( باختصار.    يحسم: يقطع عنهم.
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َبُعوُهم بِإِْحَس��اٍن  ِذيَن اتَّ ُل��وَن ِمَن امْلَُهاِجِري��َن َواأَلنَصاِر َوالَّ ��ابُِقوَن اأَلوَّ }َوالسَّ
َتَها اأَلْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها  ِري حَتْ ��اٍت جَتْ ِض��َي الّلُه َعْنُهْم َوَرُضوْا َعْنُه َوَأَعدَّ َلُهْم َجنَّ رَّ

َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{.)التوبة: 100(.

هل األصل في الناس وجود التوحيد، أو الشرك فيهم؟.    50
الناس كلهم يولدون على الفطرة واإليان، وينشأون عليها، ما لم تصرفهم 
عنه��ا صوارف الش��ر والض��الل، م��ن التربية عل��ى الكفر والض��الل، ومن 

األهواء ووساوس الشياطني، وشبهات املبطلني، وشهوات الدنيا.

ما الدليل على ما سبق تقريره؟ 51    .
ج��اء في احلديث القدس��ي: )... وأن��ي خلقت عبادي حنف��اء كلهم، وأنهم 
أتته��م الش��ياطني فاجتالته��م عن دينه��م وحّرم��ت عليهم م��ا أحللت لهم، 

وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانًا..(.   رواه  مسلم
وأخبر الرس��ول ] ع��ن هذا بقوله: )ما م��ن مولود إال يول��د على الفطرة، 

فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يجسانه(.   متفق عليه

هل هذا موجود من أول إنسان؟ 52    .
نع��م، يتوجه إلى أول إنس��ان وه��و آدم ] من باب أول��ى، فعقيدة التوحيد 
واخلير والصالح هي األصل الذي كان عليه آدم ]، واألجيال األولى من 
ذريته كانوا على التوحيد اخلالص، حتى جاء الش��يطان إلى قوم نوح وسول 

لهم ورغبهم بالشرك شيئا فشيئا حتى وقعوا فيه، فبعث الله إليهم نوحا.

ما دعوة الرسل جميعا؟.    53
دعوة الرس��ل جميعا هي توحيد الله بعبادته وتقواه وطاعته، وطاعة رسله، 
َه  ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ واجتناب الش��رك، قال تعالى }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأَمّ

اُغوَت{  )النحل:36( َواْجَتنُِبوا الَطّ

ما دليل ما سبق تقريره؟ 54    .
ْن إَِل��ٍه َغْيُرُه{  ��َه َما َلُكم مِّ نب��ي الله ن��وح ]، قال لقومه:}َيا َق��ْوِم اْعُبُدوْا اللَّ
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)األعراف: 59(، وكذلك قال هود، وأيضا صالح، وإبراهيم، عليهم السالم.

من أراد أن يدعو لإلســالم وأراد أن يجمع الناس بعيدًا عن التوحيد والتحذير  55    .
من الشركيات، فما مصير دعوته؟

كل دعوة ال تقوم على أساس حتقيق التوحيد واحلذر من الشرك في أي زمان 
وأي مكان، فإنها دعوة قاصرة وناقصة، وس��يكون نصيبها إما الفش��ل، وإما 
االنح��راف عن احل��ق، أو هما معًا، ألن هذا أصل عظي��م من أصول الدين، 

متى غفلت عنه األمم وقعت في كارثة الشرك واالبتداع.

مــا التوجيــه ملــن أراد أن يجمــع الناس حتت مظلة اإلســالم، بغــّض النظر عن  56    .
تصحيح املعتقد فيهم؟

ه��ذا م��ن الغّش له��م، ولعل ه��ذا الداعي له مآرب سياس��ية دنيوي��ة حزبية، 
وليس��ت الغاي��ة عنده توجيه الن��اس للحق الذي حرص علي��ه النبي ] في 

دعوته.

ما القول فيمن يقول: إن الدعوة للتوحيد من الفروع أو القشور، وواجب فقط  57    .
الدعوة لألخالق وجتميع الناس حتت أي فكر؟

ه��ذه أق��وال وأفكار من ل��م ينطلق في دعوت��ه من منطلق األنبياء والرس��ل، 
فمنهجه��م يؤدي إلى تهمي��ش أصل األصول وهو التوحي��د، ومن الغريب 
أنهم جعلوا األصول فروًعا، والفروع أصوال، على ما في هذا التقس��يم من 

مؤاخذات.

هل مت التنبيه على هذا من العلماء؟ 58    .
نعم، قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: ) أما التفريق بني نوع وتس��ميته مس��ائل 
األصول، وبني نوع آخر وتسميته مسائل الفروع، فهذا الفرق ليس له أصل 
ال عن الصحابة وال عن التابعني لهم بإحس��ان وال أئمة اإلس��الم، وإمنا هو 
مأخ��وذ ع��ن املعتزل��ة وأمثالهم م��ن أهل الب��دع، وعنهم تلقاه م��ن ذكره من 

الفقهاء في كتبهم، وهو تفريق متناقض(.7

7- مجموع الفتاوى )346/23- 347   (
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هــل اخللــل الــذي يقع من بعــض الناس عقديًا له ســبب في دراســة أو إهمال  59    .
العقيدة؟

نع��م، وه��ذا مما ال ش��ك في��ه، فعلى ق��در تدريس العقي��دة الصافي��ة وفق ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم س��نجد الوضوح والس��المة في عقيدتنا 

وأفكارنا وسلوكنا.
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املبحث السادس

فضائل دراسة علم التوحيد

ما فضل علم التوحيد بني بقية العلوم الشرعية؟.    60
إذا كان��ت العل��وم الش��رعية كلها فاضل��ة لتعلقها بالوحي املطه��ر؛ فإن علم 
التوحيد يعتبر في الذروة من هذا الفضل العميم، حيث حاز الشرف الكامل 

دون غيره من العلوم.

كيف ظهر فضله على بقية العلوم الشرعية؟.    61  
ظهر هذا بالنظر إلى جهات ثالث: موضوعه، ومعلومه، واحلاجة إليه.

ما فضله من جهة موضوعه؟.    62  
حينم��ا نعلم بأن التوحيد يتعلق بأش��رف ذات، وأكمل موصوف، وهو الله 
احل��ّي القّيوم، املتفرد بصفات اجل��الل واجلمال والكمال؛ فيكون ألجل هذا  

أشرف العلوم موضوًعا ومعلوًما. 
وكي��ف ال يكون كذلك، وموضوعه رب العامل��ني، ومبا نقله إلينا عنه صفوة 
خلق الله أجمعني، ومآل العباد ختاًما؛ إما إلى جحيم أو إلى نعيم، وشرف 

العلم بشرف املعلوم.

كيف ظهر شرف هذا العلم من جهة معلومه؟.    63  
حينم��ا نعل��م ب��أن علم التوحي��د هو م��راد الله الش��رعي، ال��ّدال عليه وحيه 
وكالم��ه اجلامع للعقائ��د الصحيحة، كاألحكام االعتقادي��ة املتعلقة باإليان 
بالله تعالى، ومالئكته، وكتبه، ورس��له، واليوم اآلخر، والبعث بعد املوت، 

فيقال بكل يقني بأن شرفه الحتوائه لهذه اجلوانب الشريفة كلها.

هل قرر النبي ].    64 هذا الشرف للتوحيد؟
نعم، فقد ُس��ئل النبي ]: أي العمل أفضل؟ فقال: )إيان بالله ورس��وله(. 

رواه البخاري 
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كيف ظهر فضله من جانب احلاجة إليه؟.    65
يظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور، منها:

- أن الل��ه تعال��ى طلب��ه، وأمر به كل مكل��ف، وأثنى على أهل��ه، ومدح من 
توّس��ل به إليه، ووعدهم أجًرا عظيًما، قال تعالى: }َفاْعَلْم َأنَُّه ال إَِلَه إاِل 
َه ُمْخِلِصنَي  ُه{ )محمد: 19(، وقال سبحانه: }َوَما ُأِمُروا إاِل لَِيْعُبُدوا اللَّ اللَّ

يَن ُحَنَفاء{ )البينة:5(. َلُه الدِّ
- أن عقي��دة التوحي��د ه��ي احل��ق الذي أرس��لت م��ن أجله جميع الرس��ل، 
ُس��واًل َأِن اْعُبُدوْا الّل��َه َواْجَتنُِبوْا  ٍة رَّ ق��ال تعال��ى: }َوَلَقْد َبَعْثَن��ا ِفي ُكلِّ ُأمَّ

اُغوَت{ )النحل: 36(. الطَّ
- أن��ه ح��ُق الله عل��ى عباده، كما ف��ي حديث مع��اذ [ أن النبي ] قال: 

)حق الله على عباده أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا( . متفق عليه
- أنه ملة أبينا إبراهيم عليه السالم التي أمرنا الله باتباعها، قال تعالى: }ُثمَّ 
َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا َوَما َكاَن ِمَن امْلُْشِرِكنَي{ )النحل:  بِْع ِملَّ َأْوَحْيَنا إَِلْيَك َأِن اتَّ

.)123

- أن الله تعالى جعل اإليان ش��رًطا لقب��ول العمل الصالح وانتفاع العبد به 
اِت َوُهَو ُمْؤِمٌن  احِلَ في الدنيا واآلخرة، قال تعالى: }َفَمن َيْعَمْل ِمَن الصَّ

ا َلُه َكاتُِبوَن{ )ألنبياء: 94(. َفال ُكْفَراَن لَِسْعيِِه َوإِنَّ
- إذا ج��اء العبد بغير اإليان فقد خس��ر جميع عمله الصالح في الدنيا، قال 
ِذيَن ِمْن َقْبِلَك َلئِْن َأْشَرْكَت َلَيْحَبَطنَّ  تعالى: }َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإَِلى الَّ

اِسِريَن{ )الزمر: 65(. َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَ
- أن س��عادة البش��رية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد، ألن حاجة العبد 
إلي��ه ف��وق كل حاجة، وضرورت��ه إليه فوق كل ض��رورة، فال راحة وال 
طمأنينة وال س��عادة إال ب��أن يعرف العبد ربه بأس��مائه وصفاته وأفعاله 

من جهة صحيحة، صادقة ناصحة، وهي جهة الوحي.
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ما فضائل التوحيد على املوّحد؟.    66
الفضائل كثيرة، ومنها: 

- أنه يس��هل عل��ى العبد فعل اخلير وترك املنك��رات، فاملخلص لله في إيانه 
وتوحيده تخّف عليه الطاعات ملا يرجو من ثواب ربه ورضوانه، ويهون 

عليه ترك ما تهواه النفس من املعاصي، ملا يخشى من سخطه وعقابه.
- أن التوحي��د إذا كُم��ل في القلب حّبب الله لصاحبه اإليان وزّينه في قلبه، 

وكّره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وجعله من الراشدين.
- أن��ه يخّفف عن العبد املكاره، ويهّون عليه اآلالم، فبحس��ب تكميل العبد 
للتوحيد واإليان، يتلقى املكاره واآلالم بقلٍب منشرح، ونفس مطمئنة، 

وتسليم ورضا بأقدار الله املؤملة.
-  أنه يحّرر العبد من رّق املخلوقني والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
ألجله��م، وهذا هو العز احلقيقي والش��رف العال��ي، ويكون مع ذلك 
متألها متعبدا لله تعالى، ال يرجو س��واه وال يخش��ى إال إياه، وال ينيب 

إال إليه، وبذلك يتم فالحه ويتحقق جناحه.
-  أن التوحي��د إذا مّت وكُمل في القلب وحتّقق حتققا كامال باإلخالص التام، 
فإن��ه يصي��ر القليل م��ن عمله كثي��ًرا، وُتضاع��ف أعمال��ه وأقواله بغير 
حصر وال حساب، ورجحت كلمة اإلخالص في ميزان العبد بحيث 
ال تقابلها السماوات واألرض وعّمارها من جميع خلق الله، كما في 
حدي��ث البطاق��ة التي فيها أن: )ال إله إال الله( وزنت تس��عة وتس��عني 
سجال من الذنوب، كل سجل يبلغ مد البصر، وذلك لكمال إخالص 

قائلها.
- أن الل��ه تكّف��ل ألهله بالفتح والنصر في الدنيا، والعّز والش��رف وحصول 
الهداية والتيس��ير لليس��رى وإصالح األحوال والتس��ديد في األقوال 

واألفعال.
- أن الله يدفع عن املوّحدين أهل اإليان شرور الدنيا واآلخرة، ويّن عليهم 

باحلياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره.



العقيدة... سؤال وجواب

28

املبحث السابع
مميزات عقيدة أهل السنة واجلماعة

مباذا تتميز عقيدة أهل السنة عن غيرها؟ 67    .
تتميز بأمور كثيرة، منها:

- سالمة املصدر، وذلك باعتمادها على الكتاب والسنة وإجماع السلف.
وه��ذه اخلاصي��ة ال توجد ف��ي مذاهب أهل ال��كالم واملبتدع��ة، الذين 
يعتم��دون عل��ى العق��ل والنظر، أو على الكش��ف واحل��دس واإللهام 

والوجد، وغير ذلك من املصادر البشرية الناقصة الباطلة.
- قيامه��ا عل��ى التس��ليم لل��ه ولرس��وله ]، ألن العقي��دة غي��ب، والغي��ب 
يق��وم ويعتمد على التس��ليم والتصديق املطلق لله تعالى ولرس��وله ] 
والتسليم بالغيب من صفات املؤمنني التي مدحهم الله بها، قال تعالى: 

}الم َذلَِك اْلِكَتاُب ال َرْيَب ِفيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي{. )البقرة: 3-1(.
- اتصال س��ندها بالرس��ول ] والصحاب��ة والتابعني قواًل وعم��اًل، وعلًما 
واعتق��اًدا، بخ��الف عقائ��د املبتدع��ة الت��ي خالف��وا فيها الس��لف، فهي 

محدثة، وال سند لها من كتاب أو سنة، أو عن الصحابة.
- الوضوح والبيان، وخلوها من التعارض والتناقض والغموض، والفلسفة 
والتعقيد في ألفاظها ومعانيها، ألنها مستمدة من كالم الله املبني، وكالم 

رسوله األمني.
- سالمتها من االضطراب والتناقض، وذلك العتمادها على الوحي، وقوة 
صل��ة أتباعه��ا بالله، وحتقي��ق العبودية له وحده، والت��وكل عليه وحده، 
وق��وة يقينهم مبا معهم من احلق، وس��المتهم من احليرة في الدين، ومن 
القلق والش��ك والش��بهات، بخالف أهل البدع ف��ال تخلو أهدافهم من 

علة من هذه العلل.
- ه��ي عقي��دة اجلماعة واالجتم��اع، ذلك أنه��ا الطريقة املثلى جلمع ش��مل 
املس��لمني ووحدة صفهم، وإصالح ما فسد من شؤون دينهم ودنياهم، 
ألنه��ا ترّدهم إلى الكتاب والس��نة وس��بيل املؤمنني، وه��ذه اخلاصية ال 
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يك��ن أن تتحق��ق على يد ح��زب، أو دعوة أو أنظم��ة ال تقوم على هذه 
العقيدة أبدًا، والتاريخ شاهد على ذلك.

- البق��اء والثبات واالس��تقرار، فعقيدتهم في أصول الدي��ن ثابتة طيلة هذه 
القرون، وإلى أن تقوم الس��اعة، مبعنى أنها متفقة ومس��تقرة ومحفوظة، 

رواية ودراية، في ألفاظها ومعانيها، تتناقلها األجيال جياًل بعد جيل.
- التوقيفي��ة )الرباني��ة(، وتعني أن أهل الس��نة ال يقتبس��ون عقيدتهم إال من 
القرآن والس��نة، ال من عقل وال ذوق وال كشف، وال يجعلون شيئا من 
ذلك معارض��ًا للوحي، ويقفون عند النص وال يتجاوزونه بتحريف أو 

تأويل باطل.
- العقالنية، ونعني بذلك موافقة عقيدة أهل السنة واجلماعة للعقل السليم، 
واهتمامه��ا ب��ه، وإعالء منزلت��ه ومكانته، وتوفير طاقت��ه وتصريفها فيما 

يفيد.
- الوس��طية، فهي وس��ط بني عقائد فرق الضالل املنتسبة إلى دين اإلسالم، 
فهي في كل باب من أبواب العقيدة وسط بني فريقني آراؤهما متضادة، 

أحدهما غال في تلك األبواب، واآلخر قصر فيه.

ما حال من ابتعد عن عقيدة أهل السنة؟ 68    .
حال��ه مث��ل حال طائف��ة م��ن العلماء الذي��ن قضوا وقت��ًا طويال ف��ي البحث 
والق��راءة البعيدة عن القرآن والس��نة الصحيحة، فامت��ألت قلوبهم باحليرة، 
وكتبهم بالتش��كيكات املريبة في العقي��دة، وكثيرا منهم رجعوا إلى احلق، أو 

أعلنوا حيرتهم في أواخر عمرهم.

هل هناك حالة دالة على التقرير السابق؟ 69    .
ه��ذا م��ا حصل لإلمام أبي احلس��ن األش��عري، حيث رجع إل��ى عقيدة أهل 

السنة واجلماعة في )اإلبانة(، بعد االعتزال ثم األشعرية.
وأيضا الباقالني )ت 403ه�( في )التمهيد(.

وكذلك أبو محمد اجلويني )ت 438ه�(، والد إمام احلرمني في )رسالة في 
إثبات االستواء والفوقية(. 
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ومثله إمام احلرمني )ت 478ه�( في )الرسالة النظامية(. 
والشهرستاني، )ت 548ه�( في )نهاية اإلقدام(. 

وال��رازي )فخ��ر الدي��ن( )ت 606ه���( ف��ي )أقس��ام الل��ذات(، وغيره��م 
كثيرون.
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املبحث الثامن

خصائص التوحيد

هل التوحيد مجرد معرفة اإلنسان أن له ربًا خالقًا؟  70    .
ال، قال ابن القيم رحمه الله: »ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه ال خالق 
إال الله، وأن الله رّب كل شيء ومليكه، كما كان عّباد األصنام مقرين بذلك 
وهم مشركون، بل التوحيد يتضمن من محبة الله، واخلضوع له، والذل له، 
وكم��ال االنقياد لطاعته، وإخالص العبادة له، وإرادة وجهه األعلى بجميع 
األقوال واألعمال، واملنع والعطاء، واحلب والبغض، ما يحول بني صاحبه 

وبني األسباب الداعية إلى املعاصي واإلصرار عليها«.8

ما اخلصائص التي يتميز بها التوحيد؟ 71    .
من تلك اخلصائص التي يتميز بها التوحيد، ما يأتي:

1/ أنه الغاية التي ُخلقنا ألجلها، قال تعالى: }َوَما َخَلْقُت اجْلَِنّ َواإْلِْنَس إاَِلّ 
لَِيْعُبُدوِن{ )الذاريات:56(

2/ أن التوحيد هو أصل دعوة األنبياء واملرس��لني، قال تعالى: } َوَلَقْد َبَعْثَنا 
اُغوَت{ )النحل:36( َه َواْجَتنُِبوا الَطّ ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ ِفي ُكِلّ ُأَمّ

3/ أنه أول واجٌب على املكلف للدخول في دين اإلس��الم، قال النبي ]: 
)أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إله إال الله(. متفق عليه

ِذيَن آَمُنوا  4/ أنه س��بٌب لألم��ن واالهتداء في الدنيا واآلخرة، قال تعال��ى: } اَلّ
ْمُن َوُهْم ُمْهَتُدوَن{ )األنعام: 82( َوَلْم َيْلبُِسوا إَِياَنُهْم بُِظْلٍم ُأوَلئَِك َلُهُم اأْلَ
5/ أن التوحي��د فيه الس��المة من االضط��راب والتناقض، بخ��الف العقائد 
ِه  األخرى، قال تعالى: } َأَفاَل َيَتَدَبُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر الَلّ

َلَوَجُدوا ِفيِه اْختاَِلًفا َكثِيًرا{  )النساء:82(

8- مدارج السالكني )1/ 330( بتصرف
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6/ أنه موافق للفطر السليمة والعقول املستقيمة، قال تعالى: } َفَأِقْم َوْجَهَك 
ِه َذلَِك  ْلِق الَلّ تِي َفَطَر الَنّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل خِلَ ِه اَلّ يِن َحنِيًفا ِفْطَرَت الَلّ لِلِدّ

ُم َوَلِكَنّ َأْكَثَر الَنّاِس اَل َيْعَلُموَن{ )الروم:30( يُن اْلَقيِّ الِدّ
7/ أن التوحي��د ه��و الرابطة الباقية املس��تمرة في الدني��ا واآلخرة، وال يوجد 
ُء  ِخاَلّ رابطة ب��ني الناس إطالقا مثل رابطة التوحيد، ق��ال تعالى: } اأْلَ

َيْوَمئٍِذ َبْعُضُهْم لَِبْعٍض َعُدٌوّ إاَِلّ امْلَُتِّقنَي{ )الزخرف: 67(
8/ سالمة مصدره، فهو مأخوذ من القرآن الكرمي والسنة الصحيحة.

9/ في��ه الثب��ات واحلف��ظ، والله س��بحانه تكفل بحفظ ه��ذا التوحيد وحفظ 
ِذي��َن آَمُنوا{ ��َه ُيَداِف��ُع َعِن اَلّ ه��ذا الدين وبقائ��ه، قال تعال��ى: }إَِنّ الَلّ

)احلج:38(

10/ أن املوّحد ال يخّلد في نار جهنم، ولو ُعّذب فيها يس��يًرا بس��بب ذنب، 
ومرّده إلى اجلنة واخللود فيها.

11/أن قبول األعمال الصاحلة متوقف على التوحيد، فكل عمل فيه ش��رك 
ولو خفيًا فإنه ال ُيقبل.

12/ أن التوحي��د س��بٌب ملغفرة الذنوب، ونيل ش��فاعة النب��ي ]، ولو فعل 
العاصي ما فعل من الذنوب، طاملا لقي الله موحًدا ال يشرك به شيئا.

13/ اشتماله على ثمار كثيرة وفضائل عديدة.
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املبحث التاسع

العقيدة وعلم الكالم

ما املقصود من مصطلح )علم الكالم(؟ 72    .
ه��و علم ُيراد ب��ه القدرة على املخاصم��ة في العقائد، واملناظ��رة فيها، بإيراد 

احلجج والشبه، ودفع إيرادات اخلصوم، وفق قواعد منطقية.

ملاذا مت إطالق مصلح ) علم الكالم( عليه؟ 73    .
قيل: خللّوه من املعاني اجلديدة، وهو زيادة كالم مما ال يفيد.

وقيل: هو كثرة اجلدال حول مسألة كالم الرب سبحانه ومسائل القدر. 
وقيل: ألن املتكلمني يتكلمون فيما ينبغي فيه السكوت، وقد عرفوا بالكالم 

املخالف ألدلة الشرع.

أيهما أكثر فيه: احلق والنفع، أو اجلدال وحشو الكالم؟ 74    .
الباطل فيه أكثر من النافع، لهذا حذر منه السلف، ويجب تركه.

هل ميكن القول بأنه للجدل أقرب منه إلى الهداية؟ 75    .
نع��م، هو باختصار علم اجلدل العقدي املذُموم ش��رًعا، فه��و مراء بالكالم، 
ومتعل��ق بإظه��ار املذاهب واالنتص��ار لها، ولي��س لبيان األدلة من مش��كاة 

النبوة.

متى ظهر )علم الكالم( بني املسلمني؟ 76    .
في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم، بدأت الثقافات الدخيلة تدّب على 

الناس، حيث ظهرت بدع اجلهمية والقدرية واملرجئة وغيرهما.

هل كان له تشجيع من بعض خلفاء املسلمني؟ 77    .
نع��م، وعل��ى وجه التحدي��د اخلليفة العباس��ي املأمون، حينما ش��ّجع حركة 

الترجمة لكتب فالسفة اليونان والهند.
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متى نشأ التأسيس لعلم الكالم؟ 78    .
نشأ في مقابل ظهور شبهات املعتزلة املستّمدة من علوم اليونان الوثنية.

ما أساس فكرتهم؟ 79    .
اجلم��ع ب��ني األدلة الش��رعية مع حجج الفلس��فة الوثنية، فظهر م��ن بعد هذا 

اخلليط املتناقض مما يقال له: علم الكالم.

هل جند عند علماء أهل السنة تعلقًا بدراسة وتدريس علم الفلسفة؟ 80    .
هذا غير موجود عندهم، لقبيح هذا العلم وعدم الفائدة منه في اآلخرة.

ما الفرق بني علم الكالم وعلم العقيدة والتوحيد؟ 81    .
يتبني الفرق من خالل معرفة األمور التالية:

أوال: عل��م التوحي��د يعتم��د في��ه عل��ى الكتاب والس��نة، وإجماع الس��لف، 
واملعقول الصحيح املستند إليها.

أم��ا علم الكالم فهو عل��ٌم يعتمد فيه على األلفاظ املنطقية، واألقيس��ة 
الكالمي��ة والقوان��ني العقلي��ة، فهو متأث��ٌر بعوامل خارجي��ة عن داللة 

الكتاب والسنة.
ثانيا: علم التوحيد علٌم شرعٌي ال بدعة فيه.

وعل��م ال��كالم علٌم مبتدع ل��م يعرفه الرس��ول ]، وال الصحابة، وال 
التابعون.

ثالثا: علم التوحيد ال يشتمل على أي لفظ بدعي، وال مصطلح فلسفي. 
أم��ا عل��م ال��كالم فمبن��ي أساًس��ا  عل��ى كثي��ر م��ن األلف��اظ البدعي��ة 

واملصطلحات املنطقية واآلراء الفلسفية.
رابعــا: أصل عل��م التوحيد مأخوذ من الكتاب والس��نة، وبالتالي هو عقيدة 

القرون الفضلة. 
وأم��ا عل��م الكالم، فهو علٌم ح��ادث نتيجة مؤثرات خارجية، بس��بب 

ترجمة كتب املنطق والفلسفة اليونانية الوثنية.
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خامسا: آثار علم التوحيد محمودة.

وأما آثار علم الكالم مذمومة.
سادسا: إن علم التوحيد أداة للمحّق على املبطل، وذلك بإظهاره لباطله. 

وأما علم الكالم فهو أداة للمحق واملبطل، وهو إلى املبطل أقرب.
سابعا: الدارس للتوحيد الصحيح ال يرجع عنه، ألنه يعلم يقينا أنه احلق، 

أما من خاض غمار في علم الكالم وتعّمق به، فإنه إما أن يرجع عنه، 
أو أن يص��ل إل��ى مرحلة الش��ك واحلي��رة واالضطراب، وه��ذا داللة 

واضحة على بطالنه.
ثامنا: حّث األئمة والعلماء على دراس��ة التوحيد املس��تّمد من الوحيني، مع 

حتذيرهم من اخلوض في علم الكالم خلطر عاقبته.

هل من األهمية التقّيد باللفظ الشرعي؟ 82    .
نعم، وهذا واجب.

ما سبب وجوب  التقّيد باملصطلح الشرعي في قضايا العقيدة حتديدا؟ 83    .
ألن الله س��بحانه هو أعلم مبا يس��تحقه من صفات أو أسماء، فوجب التقيد 
مب��ا أخبر به س��بحانه عن نفس��ه، أو مب��ا ورد في كالم النب��ي ]، قال تعالى: 

ُه { )البقرة:140( }ُقْل َأَأْنُتْم َأْعَلُم َأِم الَلّ

هل من املشروع وصف الله سبحانه مبصطلحات فلسفية؟ 84    .
لي��س مبش��روع، إذ م��ن األدب وصف الله مبا وصف به نفس��ه من األس��ماء 

احلسنى والصفات العلى، مبا ورد في القرآن أو السنة الصحيحة.

ما دليل التقرير السابق؟ 85    .
ِذيَن  ْس��َنى َفاْدُع��وُه بَِه��ا َوَذُروا اَلّ ْس��َماُء احْلُ ِه اأْلَ دليل��ه ق��ول الله تعالى:}َولَِلّ
ُيْلِح��ُدوَن ِفي َأْس��َمائِِه َس��ُيْجَزْوَن َما َكاُن��وا َيْعَمُلوَن{ )األع��راف: 180( فلن 
نصل إلى ما يس��تحقه الله من أس��ماء أو صفات ل��ه إال بالتقّيد مبا وصف به 

نفسه العلّية سبحانه.
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ما حتذيرات علماء املسلمني مع من أراد تعّلم علم الكالم؟ 86    .
- قال اإلمام سفيان الثوري: »عليكم باألثر، وإياكم والكالم«. 

- قال عبد الله بن داود اخلريبي: س��ألت س��فيان الثوري عن الكالم؟ فقال: 
»دع الباطل، أين أنت عن احلق؟ اتبع السنة ودع الباطل«.

- ُس��ئل اإلم��ام األوزاعي عن ال��كالم، فق��ال: »اجتنب علًم��ا إذا بلغت فيه 
املنتهى نسبوك إلى الزندقة! عليك باالقتداء«.

- قال اإلمام عبد الرحمن بن مهدي: »من تعّلم الكالم، فآخر أمره الزندقة، 
وم��ن طلب احلديث؛ فإن قام به كان إماًما، وإن فرط فيه ثم أناب يوما 

يرجع إليه، وقد عتقت وجادت«.
- ق��ال اإلم��ام مالك: »لعن الل��ه عمرو بن عبي��د! فإنه ابتدع ه��ذه البدع من 
ال��كالم، ول��و كان ال��كالم علًم��ا لتكلم في��ه الصحاب��ة والتابعون كما 

تكلموا في األحكام والشرائع، ولكنه باطل، يدل على باطل«.
- وقال أيضا: »الدنو من الباطل هلكة، والقول في الباطل يصرف عن احلق، 

وال خير في شيء من الدنيا بفساد دين املرء وال مروءته«.
- ق��ال اإلمام الش��افعي: »ألن ُيبتل��ى املرء مبا نهى الله عنه خال الش��رك بالله 

خيٌر من أن ُيبتلى بالكالم«.
- وق��ال أيضا: »حكمي في أصحاب ال��كالم أن يضربوا باجلريد، ويحملوا 
عل��ى اإلبل، ويطاف بهم في العش��ائر والقبائل، ويقال: هذا جزاء من 

ترك الكتاب والسنة وأخذ في الكالم«.
- وقال أيضا:»من تزّيا بالكالم فال أفلح«.

- وقال: »ما رأيت أحدًا ارتدى بالكالم فأفلح«.

هل كان سلف األمة يحّذرون أوالدهم من علم الكالم؟ 87    .
نعم، فقد أوصى معاوية بن قرة ابنه، فقال: »يا بني، إياك والنظر في الكالم؛ 
ف��إن الناظر ف��ي الكالم كالناظر في عني الش��مس، كلم��ا ازداد بصيرة ازداد 

حتّيرًا«.
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هل يتصور أن املتعّلم لعلم الكالم أنه استفاد علمًا لم يكن عند األولني؟ 88    .
 هذه الشبهة ظهرت قديا، ورّدها أئمة الهدى والدين؛ 

- ُسئل اإلمام مالك عن الكالم والتوحيد، فقال: »محاٌل أن ُيظن بالنبي ] 
أنه علم أمته االس��تنجاء ولم يعلمهم التوحيد! والتوحيد ما قاله النبي 
]: »أم��رت أن أقات��ل الناس حت��ى يقولوا ال إله إال الل��ه، فإذا قالوها 
عصم��وا مني دماءه��م وأموالهم إال بحقها، وحس��ابهم على الله« فما 

عصم به الدم واملال فهو حقيقة التوحيد«.
- وُسئل اإلمام أبو العباس ابن سريج: ما التوحيد؟ فقال: »توحيد أهل العلم 
وجماعة املس��لمني: أشهد أن ال إله إال الله، وأشهد أن محمدا رسول 
الله، وتوحيد أهل الباطل: اخلوض في األعراض 9 واألجس��ام، وإمنا 

ُبعث النبي ] بإنكار ذلك«.

هل ممكن أن ينتفع املسلمون بدراسة الفلسفة واملنطق؟ 89    .
ال نفع منهما، بل اجلهل بهما سالمة، ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: »ال 

يحتاج إليه الذكي، وال ينتفع به البليد«.10
وق��ال  أيض��ا: »والبلي��د ال ينتفع به، والذك��ي ال يحتاج إلي��ه، ومضّرته على 
من لم يكن خبيًرا بعلوم األنبياء أكثر من نفعه، فإن فيه من القواعد الس��لبية 
الفاس��دة م��ا راجت عل��ى كثير من الفضالء، وكانت س��بب نفاقهم وفس��اد 

علومهم«.11

من يقول: إن نهي الســلف  إمنا كان عّمن تعّلمه ليبطل به الدين، أما من تعّلمه  90    .
ليرّد به على أهل اجلهل واألهواء فيكون ذلك ممدوحا، ما البيان له؟

ج��واب ه��ذا هو اآلت��ي: قال أحم��د بن الوزي��ر القاضي: »قل��ت ألبي عمر 
الضري��ر: الرجل يتعلم ش��يئا م��ن الكالم؛ ي��رّد به على أهل اجله��ل؟ فقال: 

9- الَعَرض: ما اليقوم بنفسه، كاللون والطعم، واجلسم: هو املوجود القائم بنفسه، ويقولون 
عنه اجلوهر

10- الرد على املنطقيني )ص: 3(
11-  الفتاوى الكبرى )5/ 87( 
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ال��كالم12 كله جهل، ال تتعل��م اجلهل، فإنك كلما كن��ت باجلهل أعلم كنت 
بالعلم أجهل«.

أيهما فيه البركة والسعادة: كالم الصحابة، أو كالم علماء الكالم والفالسفة؟.    91
علم الصحابة أحكم وأعلم وأس��لم لقربه من مش��كاة النبوة، وكثرة البركة، 

ولذا جنده قليل الكلمات كثير الرحمات.
وعلم أهل الكالم والفلسفة كثير الكلمات قليل البركة والعمل الصالح.

عند َمن ِمن الفرق اإلسالمية اشتهر مصطلح )علم الكالم(؟ 92    .
إط��الق علم الكالم ُيعرف عند جميع الف��رق املتكلمة، كاملعتزلة واملاتريدية 

واألشاعرة وفالسفة املتصوفة، وفالسفة الشيعة، ومن يسلك سبيلهم. 

ما حكم التعامل والتمّسك بعلم أهل الكالم في اجلانب العلمي؟  93    .
ال يج��وز التعامل ب��ه، ألن علم الكالم ح��ادث مبتدع، ويق��وم على التقّول 

على الله بغير علم، ويخالف منهج السلف في تقرير قضايا العقائد.

هل ميكن إطالق وصف ) الفلسفة( على العقيدة اإلسالمية؟  94    .
ال، ال يجوز إطالق علم الفلسفة على علم العقيدة.

ما سبب هذا املنع؟  95    .
ألسباب كثيرة، منها:

- الفلس��فة مبناها على األوه��ام والعقليات اخليالية، والتص��ورات اخلرافية 
عن أمور الغيب احملجوبة عن الناس.

- مصدرها وثنيات أهل اليونان، ممن كانوا يطمحون لبلوغ احلكمة من تصورات 
س��قيمة م��ع آلهته��م الباطلة، أم��ا علم العقي��دة فقد ورد بالش��رع من الله 

سبحانه، وبتبليغ من أعلم الناس بربهم وهم الرسل بوساطة الوحي.
- الفلس��فة م��ن نتاج عقول بش��رية قاصرة، والعقيدة هي م��ن العليم احلكيم 

سبحانه.

12- أي تعّلم علم الكالم واملصطلحات الفلسفيات.
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ما القول في استعمال مصطلح ) اإللهيات( ملا يتعلق بأمور العقيدة؟ 96    .
تطلق كلمة اإللهيات على العقيدة عند أهل الكالم والفالسفة واملستشرقني 
وأتباعهم وغيرهم، وهو خطأ، ألن املقصود بها عندهم فلسفات الفالسفة، 

وكالم املتكلمني واملالحدة فيما يتعلق بالله تعالى.
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املبحث العاشر

دالالت لصحة منهج أهل السنة

ما هي املناهج والطرق لفهم ودراسة أمور العقيدة؟ 97    .
هناك ثالثة طرق لفهم ودراسة العقيدة، وهي:

األول: منه��ج الصحاب��ة، القائ��م عل��ى االس��تدالل م��ن الكت��اب والس��نة 
الصحيحة.

الثاني��ة: املنهج العقالن��ي، الذين يدعو إلى تقدمي وحتكي��م العقل قبل وعلى 
النقل الشرعي.

الثالثة: املنهج الباطني؛ الذي يعتمد على تفسير النصوص بتفسيرات باطنية، 
حتت قاعدة أن هذا فهم خلاصة العلماء.

هل هناك أوجه دالة على صحة منهج السلف؟ 98    .
األدلة على صحة هذا املنهج كثيرة، منها: 

َا ُهْم ِفي  ْوا َفإمَِنّ - قوله تعالى: } َفإِْن آَمُنوا مِبِْثِل َما آَمْنُتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدْوا َوإِْن َتَوَلّ
��ِميُع اْلَعِليُم{ )البقرة:137(، فجعل  ُه َوُهَو الَسّ ِش��َقاٍق َفَس��َيْكِفيَكُهُم الَلّ
الل��ه س��بحانه اإلي��ان مبثل ما آمن ب��ه الصحاب��ة عالمة عل��ى الهداية، 

وجعل التولي عن ذلك دلياًل على الشقاق والضالل.
َ َلُه اْلُه��َدى َوَيَتّبِْع  ُس��وَل ِمْن َبْع��ِد َما َتَب��نَيّ - قول��ه تعال��ى: } َوَمْن ُيَش��اِقِق الَرّ
َم َوَس��اَءْت َمِصيرًا{  ��ى َوُنْصِل��ِه َجَهَنّ ��ِه َما َتَوَلّ َغْي��َر َس��بِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولِّ
)النس��اء:115(، وس��بيل املؤمنني ه��و ما كان عليه النب��ي ] وصحابته 
الكرام قواًل وعماًل واعتقادًا، ولصحته وسالمته حّرم الله اخلروج عنه 

واتباع غيره، وتوعد على ذلك بجهنم وسوء املصير.
َبُعوُهْم  ِذيَن اَتّ ْنَصاِر َواَلّ ُلوَن ِمَن امْلَُهاِجِريَن َواأْلَ َوّ ابُِقوَن اأْلَ - قوله تعالى: }َوالَسّ
َتَها  ِري حَتْ ��اٍت جَتْ ُه َعْنُهْم َوَرُض��وا َعْنُه َوَأَعَدّ َلُهْم َجَنّ بِإِْحَس��اٍن َرِض��َي الَلّ
ْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َأَبدًا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم{ )التوبة:100(، فأثنى الله  اأْلَ
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َبُعوُهْم بِإِْحَس��اٍن{ وهذا  ِذيَن اَتّ على من اقتدى بالصحابة بقوله: } َواَلّ
ألن الصحاب��ة رض��ي الل��ه عنهم تلق��وا الدين عن النبي ] بال واس��طة، 
وفهموا من مقاصده ]، وعاينوا من أقواله وسمعوا منه مشافهة ما لم 

يحصل ملن بعدهم والذي جعلهم على صحة وجناة وتوفيق. 

ما قول من جاء من بعد الصحابة في صحة منهج الصحابة؟ 99    .
- قال اخلليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: »قف حيث وقف القوم، فإنهم 
عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، ولهم على كش��فها كانوا أقوى..... 
فلئ��ن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إال من خالف هديهم ورغب عن 
س��نتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه مبا يكفي، فما فوقهم 
محسر، وما دونهم مقصر، لقد قصر عنهم قوم فجفوا وجتاوز آخرون 

فضلوا، وإنهم فينا بني ذلك لعلى هدى مستقيم. 13
- ق��ال إبراهي��م النخع��ي -من التابعني-: »ل��و بلغني ع��ن الصحابة أنهم لم 
يج��اوزوا بالوضوء ظفرًا م��ا جاوزته، وكفى بالق��وم وزرًا أن تخالف 
أعماله��م أعمال أصحاب نبيه��م ]، واآلثار ع��ن التابعني وتابعيهم 
مستفيضة بذلك. فالس��عيد من سار مسار هذه القرون الثالثة املفضلة 

ولم يحد عنه ينة أو يسرة«.

على ماذا يقوم منهج السلف في االستدالل والنظر؟ 100    .
إن منهج السلف الصالح مبناه على الدليل من الكتاب والسنة، والريب أن 
الكتاب والسنة حٌق وصدق وصواب، وما ُبني على احلق فهو حق، وما ُبني 

على الصدق فهو صدق، وما بني على الصواب فهو صواب.

ما املقصود مبنهج السلف، ومبنهج اخللف؟ 101    .
نعني بالسلف: النبي ] والصحابة والتابعني، وتابعيهم بإحسان.

ونعني باخللف: املتأثرون باملناهج الكالمية الفلس��فية، وس��ائر طوائف أهل 
الكالم.

13- أخرجه أبو نعيم في احللية وابن بطة في اإلبانة الكبرى، وابن القيم في إعالم املوقعني
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هل ميكن أن يكون احلق للمنهجني، أو ملنهج واحد؟ 102    .
نظرا لتنافر مذهب السلف مع مذهب اخللف، فحينئٍذ ال يخلو: 

- إما أن يكون احلق مع السلف. 
- وإما أن يكون مع اخللف.

-أو يكون احلق مع املذهبني.
- أو ال يكون احلق مع أي مذهب.

ملاذا الميكن القول أن احلق مع اخللف؟ 103    .
ال يكن القول بهذا؛ ألسباب: 

- ألن��ه يلزم عليه جتهيل الس��ابقني األّولني من املهاجري��ن واألنصار والذين 
اتبعوهم بإحس��ان، ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا من أعظم 

القدح في خير قرون األمة.
- ويل��زم عليه أيضًا أن م��ن اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ] كانوا أجهل 

اخللق، وأضّلهم وأبعدهم عن الهدى في أبواب االعتقاد. 
- يلزم عليه أيًضا أن احلق لم يزل خافًيا غامًضا ملتبًسا، وال يدري عن حقيقة 
أم��ره، حتى ج��اء أولئك املتأخ��رون الفالس��فة فاس��تخرجوه بغرائب 
األلفاظ، ومس��تكره العبارات، التي هي لأللغاز أقرب منها إلى العلم 

والبيان والهدى. 
- يلزم عليه أن النبي ] لم يبنّي ألمته أصول الدين، وأنه أوقعهم في احليرة 

في أمور العقيدة، وحاشاه ] عن هذا.
- يل��زم علي��ه أيًضا أن الصحابة قد ضلوا في ه��ذا الباب - أي باب االعتقاد 
- وأضل��وا غيرهم؛ ألنهم علموا األجي��ال التي جاءت بعدهم أبواب 

االعتقاد، وهذا قدح عظيم فيهم.

أيهما متوافق مع منهج الصحابة؟ 104    .
منهج السلف هو املتوافق كل املوافقة مع ما كان يعتقده الصحابة والتابعون 

وتابعوهم.
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ما سبب هذا التأكيد؟ 105    .
م��ن املعل��وم أن  الصحاب��ة والتابع��ني ه��م خير ق��رون األمة بش��هادة النص 
الصحي��ح، وه��ذا املدح ل��م يكن ليحصل ل��و كان املنه��ج مخالًف��ا للكتاب 
والس��نة، فلم��ا ُمدحوا بذلك ومنحوا هذه الش��هادة العظيم��ة دّل ذلك على 

صفاء اعتقادهم، وصحة مذهبهم، وأن احلق معهم يدور حيث داروا. 

ما الدليل على هذا التأكيد؟ 106    .
بِْع  َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ ُس��وَل ِمْن َبْعِد َما َتَب��نَيّ دليله قوله تعالى: } َوَمْن ُيَش��اِقِق الَرّ
َم َوَس��اَءْت َمِصيًرا{ ) النس��اء:  ِه َما َتَوَلّى َوُنْصِلِه َجَهَنّ َغْي��َر َس��بِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولِّ

)115
ِه بن مس��عود [ عن النبي ] قال: ) َخْي��ُر الَنّاِس َقْرنِي، ُثَمّ  وع��ن عبِد الَلّ

ِذيَن َيُلوَنُهْم(.   متفق عليه ِذيَن َيُلوَنُهْم، ُثَمّ اَلّ اَلّ

ماذا سيستفيد الالحق من السابق؟ 107    .
هذه الش��هادة باخليرية فيها حّث لألمة الالحقة أن تقتفي آثار األمة السابقة، 
وإننا لو س��برنا فرق األمة كلها لم جند أش��دهم شبًها بالسابقني، وال ألزمهم 
اتباًع��ا له��م، وال أعظمهم موافقة العتقادهم وال أش��دهم متس��ًكا بالكتاب 
والس��نة إال أهل الس��نة واجلماعة، فيل��زم من ذلك أن يكون أهل الس��نة هم 

أهل الهدى وأهل املعتقد الصافي والصراط املستقيم.

ملــاذا ال نقبــل تقــدمي املعقــول علــى املنقــول، مثــل حــال مناهــج اخللف من  108    .
العلماء؟

سبب هذا ألمور، منها:
أوال: ألن النقل من الله، فهو إذا الكامل الصحيح، وأما العقل فهو قاصر.

ثانيا: أن العقول متفاوتة، فما س��يثبته عقل سينفيه آخر، فأي العقول سيكون 
هو حلكم في حال االختالف؟

ثالثا: أن الله جعل العقول وسيلة لفهم النصوص، ولم يجعله أصاًل.
رابعا: لم يكن تقدمي العقل على النقل من هدي النبي ] وال الصحابة، بل 
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هو قول ُمحدث.
خامسا: أن الله أمرنا أن نأخذ الدين من الوحيني؛ القرآن والسنة الصحيحة، 

ولم يأمرنا بالرجوع إلى العقل، إال في سبيل التفكر واالستنتاج.

الفرقة الناجبة الوارد التمسك بها في األحاديث الصحيحة، هل تعني التمسك  109    .
مبنهج السلف؟

نعم، ففي بعض روايات حديث االفتراق، أن النبي ] قال: ) كلها في النار 
إال واح��دة(. قال��وا: من هي يا رس��ول الله؟ قال: ) م��ن كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي(، فهذا النص يشهد أن من كان على مثل ما كان عليه 

النبي ] وأصحابه فهو الناجي.

ملاذا ال ميكن تطبيق احلديث السابق على الفرق اإلسالمية األخرى؟ 110    .
من نظر إلى س��ائر الفرق لن يجد فرق��ة إال وعندها من املخالفة ملا كان عليه 
النبي ] وأصحابه الشيء الكثير، سواًء في اعتقاداتهم أو أعمالهم، إال أهل 
السنة واجلماعة، فإنهم الفرقة الوحيدة التي هي على مثل ما عليه النبي ] 
وأصحاب��ه في االعتقاد وفي العمل، وه��ذا يفيد أنها الفرقة الناجية، وجناتها 
دليل على صحة مس��لكها وس��المة منهجها، فإن النجاة ثمرة الس��المة في 

االعتقاد والعمل، فهم الناجون بشهادة الصادق املصدوق ].

ما الداللة على خطأ اعتقاداتهم، وابتعادها عن الكتاب والسنة؟ 111    .
م��ن الداللة عل��ى ذلك أننا نالحظ بأن كل فرقة من ه��ذه الفرق افترقت في 
اعتقاداتها إلى فرق ش��تى، وه��ذا االختالف والتناف��ر والتناقض دليل على 

فساد أصول هذه الفرق. 

هل منهج الصحابة رضي الله عنهم.    112 كان له الثبات وعدم التغّير؟
نعم، فمنهج الصحابة، وهم سلف األمة، لم يتغّير ولم يتبّدل على مّر األزمنة 

والعصور، ومع اختالف األمكنة والبلدان، ألن املصدر عندهم واحد.

ما حال منهج السلف من قضية االئتالف وعدم التفرق؟ 113    .
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إذا نظرن��ا إلى أهل الس��نة وجدن��ا أنهم مؤتلف��ون ال يختلف��ون، ومتحّدون 
مؤتلف��ون ال يفترق��ون، أصوله��م واح��دة، وطريقه��م واح��دة، وعقيدته��م 

واحدة، يأخذه اآلخر عن األول، والالحق عن السابق.
وحينما نقرأ الكتب الكثيرة في عقيدتهم ومنهجهم  جند كأنها ملؤلف واحد، 
له��ذا فهو املذهب الذي ترتاح له القلوب، وتنش��رح له الصدور وتطمئن له 
النف��وس، ليس بني أهله اخت��الف في أصوله وقواع��ده، وال تنافر في أدلته 

وثوابته؛ ألنه مبني على أصل ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه.

ما حال علماء اخللف مع مناهجهم؟ 114    .
كبار املتعّمقني في مناهج اخللف قد أعلنوها صريحة أنهم ليسوا على شيء، 
ُفوا فيها  وأن أصوله��م وقواعده��م التي عّظموها وأفنوا فيه��ا أعمارهم، وألَّ
املؤلفات ال توصل إلى الهدى وال إلى علم نافع، فإذا هم يعترفون في آخر 
أمره��م أنها خرافات عقيمة، فمنهم من أس��عفه الله برحمته وهداه في آخر 

أمره إلى مذهب السلف، ومنهم من بقي متردًدا في ضالله.

ما أقوالهم في هذا التردد؟ 115    .
- قال أبو حامد الغزالي: ) أكثر الناس شًكا عند املوت، أهل الكالم(.

- وق��ال ال��رازي: ) لقد تأملت الطرق الكالمية واملناهج الفلس��فية فلم أرها 
تش��في علياًل وال تروي غلي��الً، ورأيت أقرب الط��رق طريقة القرآن، 
ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْس��َتَوى{، } إَِلْي��ِه َيْصَعُد  أق��رأ في اإلثب��ات } الَرّ
الِ��ُح َيْرَفُع��ُه {، واقرأ في النف��ي: }َلْيَس  ��ُب َواْلَعَم��ُل الَصّ يِّ اْلَكِل��ُم الَطّ
َكِمْثِل��ِه َش��ْيٌء{، }َواَل ُيِحيُطوَن بِ��ِه ِعْلًما{، ومن ج��ّرب مثل جتربتي 

عرف مثل معرفتي(.

أيهما ميكن أن ُيقال أنه أخذ من ميراث األنبياء: علماء السلف أو اخللف؟ 116    .
علم��اء الس��لف هم ورثة األنبياء واملرس��لني، فق��د تلقوا علومه��م من منبع 
الرس��الة اإللهي��ة وحقائق اإليان، فكل م��ن كان هذا طريق��ه كان احلق معه  

وال شك، وإال لفسدت العلوم وهلكت البشرية كلها.
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ف��إن اخلل��ف قد تّلق��وا ما عنده��م من املجوس واملش��ركني وض��الل اليهود 
واليون��ان، أفيكون أعداء الله تعالى وأعداء الرس��ل أعل��م وأحكم وأهدى 

من الرسل وأتباعهم؟

ملن تكون له الغلبة في املناظرات العلمية الشرعية؟ 117    .
إنن��ا ال ن��زال - ولل��ه احلمد واملنة - نرى ونس��مع ونقرأ انتصارات الس��لف 
باحُلج��ة والبره��ان، فم��ا يتبجح صاح��ب بدعة ببدعت��ه، وال مفت��ون بقوله 
املخال��ف للكتاب والس��نة إال وقي��ض الله له من جنده م��ن يريق دم بدعته، 

ويقطعها من دابرها، واألمثلة على ذلك كثيرة شهيرة.

ما أوضح مثال لقضية احلجة في النقاش؟ 118    .
مثاله ما وقع بني اإلمام أحمد بن حنبل مع املعتزلة في دولة بني العباس.

على ماذا تدّل هذه االنتصارات في املناظرات العقدية؟ 119    .
مل��ا أعال الله منارهم، وثبت أقدامهم، ونش��ر علومهم ف��ي كل األزمان، دّل 
ذلك أنهم عل��ى احلق، وأن مذهبهم هو الصواب الصحيح، ومن قال بغيره 
فق��د قدح في حكمة الله تعالى وعدله، ونس��بة إلى م��ا ال يجوز من وصف 

السوء - تعالى الله عن كل أوصاف النقص علًوا كبيًرا-.

هل عّلم النبي ].    120 أمته ما يتعلق بكيفية الفهم لباب األسماء والصفات؟
نعم، فإنه من احملال في العقول الس��ليمة نسبة الصحابة إلى اجلهل في باب 
معرفة الله بأس��مائه وصفاته؛ ذلك ألن النبي ] قد علم أمته آداب اخلالء، 
والطعام والش��راب، والنوم ونحوها، وبّينها لهم البيان الشافي الكافي، وال 
مقارن��ة بني هذه اآلداب وبني باب معرفة الله بأس��مائه وصفاته وغيرها من 
أب��واب االعتقاد، ف��إذا كان النبي ] قد بني هذه اآلداب البيان الكامل التام 

فإنه من باب أولى أن يكون بيانه ألبواب االعتقاد أكمل وأمت.
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الفصل الثاني: أنواع التوحيد

        مقدمة: أنواع التوحيد.
       املبحث األول: ما يتعلق بتوحيد الربوبية

       املبحث الثاني: ما يتعلق بتوحيد األلوهية
       املبحث الثالث:  مايتعلق بالشرك

      املبحث الرابع: ما يتعلق بالكفر وأقسامه
      املبحث اخلامس: ما يتعلق بالتكفير وشروطه

      املبحث السادس: نواقض كلمة التوحيد
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مقدمة

أنواع التوحيد

ما املقصود من كلمة: ) توحيد(؟ 121    .
هو توجيه العباد إلى حتقيق العبادة ملعبوٍد واحٍد فقط، اليشاركه فيها أحد.

ما أقسام التوحيد؟ 122    .
يكن تقسيم التوحيد إلى ثالثة أقسام: 

توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات.

هل هناك من تقسيم آخر له؟ 123    .
نعم، بعض السلف يجعله قسمني اختصاًرا:

األول: توحي��ٌد ف��ي املعرفة واإلثبات، ويش��مل توحيده س��بحانه في ربوبيته 
وأسمائه وصفاته.

والثاني: توحيد في القصد والطلب، وهو توحيد األلوهية، أي العبادة لله.
وقيل أيضا من جهة األفعال:

توحيد الربوبية: إفراد أفعال الله لله تعالى.
توحيد األلوهية: إفراد أفعال العبد لله تعالى.

.    124 ما نوع االختالف في هذه التقسيمات؟
هو اختالٌف شكلي وتنوع ال تضاد، أي هو اختالف في العبارة والبيان.

هل هذا التقسيم؛ من املشروع، أو املبتدع في دين الله؟ 125    .
ه��و من املش��روع، ألنه موافق ملا ورد ف��ي كتاب الله واله��دي النبوي، وفيه 
تيس��ير للفه��م والتوضي��ح مل��ا يتعلق بقضاي��ا العقي��دة، وما هو إال اس��تقراء 

لنصوص الوحي، فال تخرج عن ما سبق بيانه.

هل ميكن وضع قسم رابع وهو) توحيد احلاكمية( ملا سبق من أقسام؟ 126    .
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ال، لم يكن هذا منهج علماء أهل السنة، وهو أمر مبتدع.

ما اخلطأ في هذا التقسيم؟ 127    .
اخلطأ يظهر من وجوه عّدة، منها:

1- هذا تقسيم لم يقل به أحد من العلماء املتقدمني، فهو تقسيم ُمبتدع.
2- احلاكمي��ة تدخ��ل في توحيد الربوبي��ة، من جهة أن الله يحكم مبا يش��اء، 
ألن الرب هو اخلالق املالك املدّبر لألمور، فال معنى إلفرادها بتقس��يم 

مستقل لها.
3- احلاكمي��ة تدخ��ل أيضا في توحي��د األلوهية، من جه��ة أن العبد عليه أن 

يتعّبد الله مباحكم به، فال معنى إذا إلفرادها بتقسيم مستقل لها.
4- لو جعلنا لكل جانب في توحيد األلوهية، أو الربوبية توحيدًا خاصًا بها، 

جلعلنا لكل عبادة توحيدا مستقال بها.
5- احلاكمي��ة أيض��ا داخلة في باب األس��ماء والصفات، فنثبت له س��بحانه 
ْكِمِه { )الرعد:41(، ونثبت له  َب حِلُ ُه َيْحُكُم اَل ُمَعِقّ صفة احلكم } َوالَلّ

اسم احلكم سبحانه.
6- األصل في تقسيم العلوم هو تقريبها واختصارها وانتقاء عبارات جامعة 

مانعة حتى يقرب الفهم للمتعلم، ومن اخلطأ اإلسهاب في التقسيم.
7- وضع توحيد رابع حتت مسمى )احلاكمية( قد يكون ذريعة لفهم خاطىء 
عند بعضهم، فيقول كلم��ة احلق ويريد بذلك الباطل، كحال اخلوارج 

في كلمتهم: »إن احلكم إال لله«.
8-  م��ن أراد هذا األمر فكأنه يطمح جلع��ل احلكم واخلالفة من األمور التي 
ينش��دها ش��رعنا ابتداء، وهذا  الصنيع فيه مش��ابهة للمعتقد اخلارجي، 

وذريعة النتشار الفكر التكفيري.
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املبحث األول

ما يتعلق بتوحيد الربوبية

.    128 ما املقصود بتوحيد الربوبية؟
هو توحيد الله بأفعاله، وإفراده واختصاصه باخللق وامللك والتدبير واإلحياء 

واإلماتة، ونحو ذلك. 

هل هناك من توضيح أوضح لهذا اجلانب؟ 129    .
نعم، أن يقال هو ما تفّضل الله به على عباده.

هل ميكن القول بأنه متعّلق مبا ينزل علينا من ربنا سبحانه، وما يختص به؟ 130    .
نعم، يكن قول هذا، أي مبا أنعم به علينا ربنا، وما اختص به من أمور.

ما مدار هذا التوحيد؟ 131    .
مداره على ثالثة أمور: 

1- اخللق: فالله خالق كل شيء، وما سواه مخلوق.
2- امللك: فالله سبحانه مالك امللك، وما سواه مملوك.

3- األمر: فلله س��بحانه األمر كله، وال معّقب حلكمه، س��واء األمر الكوني 
أو الشرعي.

ما أدلة هذا التوحيد في القرآن الكرمي؟.    132 
ْرِض{. ��َماِء َواأْلَ ��ِه َيْرُزُقُكْم ِم��َن الَسّ ق��ال تعالى: }َه��ْل ِمْن َخالِ��ٍق َغْي��ُر الَلّ

)فاطر:3(
اٌل مِلَا ُيِريُد{. )البروج:16( وقال تعالى: }َفَعّ

ْرض {. )البقرة:107(   َماَواِت َواأْلَ وقال تعالى: }  َلُه ُمْلُك الَسّ
واآليات في ذلك كثيرة. 

هــل من عــرف أن له ربًا موجودًا، ويرزقه، ســيكون من بعد هــذه املعرفة من  133    .
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املؤمنني وأصحاب اجلنة؟
هذه املعرفة واإلقرار بها وحدها ليست بكافية للحكم على شخص باإلسالم.

.    134 ما سبب عدم الكفاية؟
لم ينكر هذا القس��م م��ن التوحيد إال مكابر، ولذلك مش��ركي العرب كانوا 
يق��ّرون به��ذا التوحيد، لكن ل��م يقّرهم النب��ي ] على وج��وده لوحده في 

أنفسهم.

.    135 ما دليل هذا القول؟
ْمَس  َر الَشّ ْرَض َوَسَخّ ��َماَواِت َواأْلَ قال تعالى: }َوَلئِْن َس��َأْلَتُهْم َمْن َخَلَق الَسّ

ُه َفَأَنّى ُيْؤَفُكوَن{. ) العنكبوت: 61( َواْلَقَمَر َلَيُقوُلَنّ الَلّ
ِه ُقْل  ُقوُلوَن لَِلّ ْرُض َوَمْن ِفيَها إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن  َس��يَ وقال تعالى: } ُقْل مِلَِن اأْلَ
ْبِع َوَرُبّ اْلَعْرِش اْلَعِظيِم . َسَيُقوُلوَن  َماَواِت الَسّ ُروَن . ُقْل َمْن َرُبّ الَسّ َأَفاَل َتَذَكّ
ِه ُقْل َأَفاَل َتَتُّقوَن . ُقْل َمْن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكِلّ َش��ْيٍء َوُهَو ُيِجيُر َواَل ُيَجاُر َعَلْيِه  لَِلّ

ِه ُقْل َفَأَنّى ُتْسَحُروَن{. )املؤمنون:89-84(  إِْن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن . َسَيُقوُلوَن لَِلّ

ماذا فعل النبي ].    136 مع الكفار، مع إقرارهم بهذا التوحيد؟
م��ع إقرارهم بهذا اجلانب م��ن التوحيد، ومعرفتهم أن اخلال��ق لهم هو الله، 
واملتصّرف في الكون هو س��بحانه، إال أن النبي ] أمرهم بتوحيد العبادة، 

أي إظهار العبادة لله وحده ال شريك له.

هل اإلقرار بوجود الله مركوٌز في الفطرة؟ 137    .
نعم، ووقع اخلطأ عند من لم يجعلوا العبادة لله وحده. 

من هو الكافر الذي ذكره القرآن، وأنكر وجود الله تعالى؟  138    .
ُع��رف ه��ذا اإلنكار ظاهًرا عن فرع��ون وقومه، قال تعال��ى: }َوَجَحُدوا بَِها 
ا { )النمل:14(، وقال تعالى عن موسى أنه  َواْس��َتْيَقَنْتَها َأْنُفُس��ُهْم ُظْلًما َوُعُلًوّ
ْرِض  َماَواِت َواأْلَ قال لفرعون: }َقاَل َلَقْد َعِلْمَت َما َأْنَزَل َهُؤاَلِء إاَِلّ َرُبّ الَسّ



العقيدة... سؤال وجواب

52

ُظُنَّك َيا ِفْرَعْوُن َمْثُبوًرا{. )اإلسراء: 102( َبَصائَِر َوإِنِّي أَلَ

.    139 ما هي الِفرق التي أنكرت وجود الرب سبحانه؟
الدهري��ون، وه��م الذين ينس��بون امل��وت إلى الده��ر، الذين أنك��روا توحيد 
ْنَيا  الربوبية، قال تعالى حاكًيا مقالتهم الكفرية: }َوَقاُلوا َما ِهَي إاَِلّ َحَياُتَنا الُدّ

ْهُر { .)اجلاثية:24( مَنُوُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا إاَِلّ الَدّ
وع��رف أيًض��ا إنكاره ظاهًرا ع��ن طائفة الثنوي��ة، الذين يزعم��ون أن للعالم 

خالَِقني؛ النور والظلمة.

هل هذه الفرق ُتنكر ظاهرا وباطنا حقيقًة الربوبية لله؟ 140    .
كل هذه الطوائف ال تستطيع أن تنكر هذا التوحيد باطًنا، وإن أنكروه مكابرة 

وظلًما ظاهًرا.

ما الدليل على هذا اليقني؟ 141    .
ألن هذه املعرفة متقررة في الفطرة، قال تعالى: }فطرة الله التي فطر الناس 
��َك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن  عليه��ا ال تبديل خلل��ق الله { . وقال تعالى: }إِْذ َأَخَذ َرُبّ
َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا  َأْن  َيّ ُظُهوِرِهْم ُذِرّ

ا َعْن َهَذا َغاِفِلنَي { )األعراف:172(.  َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إَِنّا ُكَنّ
وف��ي احلدي��ث: )خلقت عب��ادي حنفاء فج��اءت الش��ياطني فاجتالتهم عن 

دينهم (.   رواه مسلم

هل هناك من يقول إن املطلوب هو اإلقرار بتوحيد الربوبية؟ 142    .
نعم، هناك بعض الطوائف تقول: إن التوحيد املطلوب على لس��ان الرس��ل 

هو توحيد الربوبية!
وه��ذا مجانب للصواب، بل التوحيد املطلوب، والذي ألجله نزلت الكتب 

وأرسلت به الرسل هو توحيد األلوهية، والنصوص الشرعية تبنّي هذا.

هل هناك من عالقة بني علم اإلعجاز مع التقرير لتوحيد الربوبية؟ 143    .
نع��م، إذ في��ه تقرير لعظم��ة الله تعالى ف��ي ملكوته، فهو اخلالق لكل ش��يء، 
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وجلعلها السبيل في بيان أنه هو املستحق للعبادة.

ما القول مع من يهتم باإلعجاز العلمي كثيًرا للمسلمني؟ 144    .
هذا مخالف للهدي النبوي، ألسباب:

- اإلعجاز بجميع أنواعه ينفع ابتداء مع غير املسلمني، ليقودهم إلى توحيد 
العبادة لله، وليس مع مسلم يعرف من ربه.

- ل��م يك��ن من اله��دي النبوي اإلهتم��ام الكثير به��ذا اجلانب م��ع الصحابة 
رضي الله عنهم، لكنه ] كان يهتم بتوضيح ما يتعلق بالعبادة، بعيًدا 

عن الشرك والبدع. 
- م��ن يبال��غ باالهتمام في هذا اجلانب مع املس��لمني نراه ف��ي جانب آخر ال 

يحذر من البدع والشركيات.
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املبحث الثاني
توحيد األلوهية
)توحيد العبادة(

ما املقصود من هذا العنوان؟ 145    .
املقصود منه بيان ما األمور التي يجب إفرادها لله تعالى تعبدًا وقصدًا.

هل العنوان فيه اختالف تنوع أو تضاد؟ 146    .
هو اختالف تنوع من جهة النظر:

- فباعتبار اضافته إلى الله، ُيقال له )توحيد األلوهية(.
- وباعتبار إضافته إلى اخللق، ُيقال له )توحيد العبادة(.

ما هي كلمة التوحيد؟ 147    .
كلمة التوحيد هي: )ال إله إال الله (، وهي العروة الوثقى.

ما أركانها؟ 148    .
أركانها اثنان: 

- النفي، في قولنا: )ال إله(، وهذا نفي جلنس اآللهة.
- واإلثبات، في قولنا: ) إال الله(، وهو إثبات األلوهية لله تعالى وحده.

ما معنى شهادة التوحيد؟ 149    .
معناها: أنه ال معبود بحٍق في هذا الوجود إال الله تعالى.

ملاذا متت إضافة كلمة )بحٍق( في التعريف؟ 150    .
ألن هناك معبودات كثيرة باطلة في الوجود.

ما دليل هذا التقييد؟ 151    .
ُقّ َوَأَنّ َم��ا َيْدُعوَن ِمْن ُدونِ��ِه اْلَباِطُل{. َه ُه��َو احْلَ ق��ال تعالى: }َذلِ��َك بَِأَنّ الَلّ

)لقمان:30(
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ما أمثلة املعبودات التي توجه لها بعض الناس؟ 152    .
ُعب��دت املالئكة والش��مس والقمر، وُعبد اجلن والش��ياطني، وُعبد الش��جر 

واحلجر والنجوم، وكل هذه عبادات باطلة. 

ما وجه اخلطأ؟ 153    .
فيه صرٌف للعبادة ملن ال يستحقها، وإمنا العبادة احلقة هي لله تعالى، ولذلك 

فالبد من قولك )بحٍق(حتى يخرج ما ُعبد بالباطل.

هل هناك من خالف في هذا املعنى لكلمة التوحيد؟ 154    .
نعم، فبعض الطوائف تقول إن معناها: )ال خالق إال الله(، أو )ال رازق إال 
الل��ه(، أو )ال ق��ادر عل��ى االختراع إال الله(، وهذا صحي��ح في ذاته! أي أن 

الله هو خالق ورازق، ولكنه ليس هو املعنى الصحيح لكلمة التوحيد.

ما التوحيد الذي نزلت به الكتب، وُأرسلت به الرسل؟ 155    .
ه��و توحيد األلوهية، وهو توحيد العبادة، وهو توحيد القصد والطلب، أي 

توحيد الله بأفعالنا.

هل هذا اجلانب هو الذي اتفقت حوله الرسل؟ 156    .
نعم، وهن��اك ق�اع��دة يج�ب ح�ف�ظ�ها وه���ي: )أن أصل دين األنبياء واحد، 
وشرائعهم مختلفة(، ولذلك قال ]: ) نحن معاشر األنبياء إخوة لعالت، 

ديننا واحد وشرائعنا مختلفة(.  متفق عليه

ماذا نقصد من القاعدة السابقة؟ 157    .
نقصد )بأصل الدين(: أي الدعوة إلى هذا التوحيد، كما قال تعالى: }َوَلَقْد 

اُغوَت{.)النحل:36( َه َواْجَتنُِبوا الَطّ ٍة َرُسواًل َأِن اْعُبُدوا الَلّ َبَعْثَنا ِفي ُكِلّ ُأَمّ
وقال تعالى: }َوَما َأْرَس��ْلَنا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُس��وٍل إاَِلّ ُنوِحي إَِلْيِه َأَنُّه اَل إَِلَه إاَِلّ 

َأَنا َفاْعُبُدوِن{. )األنبياء: 25(

ما توضيح ما سبق من دعوة األنبياء؟ 158    .
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فهذا أول الرس��ل ن��وح ] ومن جاء بعده من الرس��ل؛ كصالح، وش��عيب 
َه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْيُرُه {. ) األعراف: 59( قالوا جميعا لقومهم: }اْعُبُدوا الَلّ

هل هذا التوحيد هو املطلوب من الناس التمسك به؟ 159    .
نعم، هذا التوحيد هو املطلوب من جميع األمم على لس��ان أنبيائهم عليهم 

وعلى نبينا أفضل الصالة وأمّت التسليم.

هل اخلالف بني الناس مع األنبياء كان بسبب هذه القضية؟ 160    .
نعم، وهو الذي وقعت فيه اخلصومة بني األنبياء وأممهم، وهو الذي بس��بب 

رفض االعتقاد به ومحاربة أهله، أهلك الله تعالى األمم الكافرة السابقة.

اذكر شيًئا مما يُدل على فضل كلمة التوحيد العظيمة من القرآن؟ 161    .
النصوص الواردة في فضلها كثيرة جًدا، ومن ذلك:

��ُه َواْس��َتْغِفْر لَِذْنبِ��َك َولِْلُمْؤِمننَِي  ��ُه اَل إَِل��َه إاَِلّ الَلّ -  ق��ال تعال��ى: } َفاْعَل��ْم َأَنّ
َبُكْم َوَمْثَواُكْم{. ) محمد:19( ُه َيْعَلُم ُمَتَقَلّ َوامْلُْؤِمَناِت َوالَلّ

��ُه اَل إَِله إاَِلّ ُه��َو َوامْلاََلئَِكُة َوُأوُل��و اْلِعْلِم َقائًِما  ُه َأَنّ - وق��ال تعالى: }َش��ِهَد الَلّ
ِكيُم{ . ) آل عمران:18( بِاْلِقْسِط اَل إَِلَه إاَِلّ ُهَو اْلَعِزيُز احْلَ

اذكر شيًئا مما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة من السّنة؟ 162    .
- قال النبي ]: ) من مات وهو يعلم أال إله إال الله دخل اجلنة( رواه مسلم

- وق��ال ]: ) ف��إن الله حرم عل��ى النار من قال ال إل��ه إال الله يبتغي بذلك 
وجه الله(.   رواه مسلم

- وق��ال ]: ) م��ا من عبٍد ق��ال ال إله إال الله، ثم م��ات على ذلك إال دخل 
اجلنة، وإن زنى وإن سرق - قالها ثالًثا - (. متفق عليه

- وق��ال ]: ) أس��ع�د الن��اس بش��فاعتي يوم القيام��ة من قال ال إل��ه إال الله 
خالًصا من قلبه(.   رواه البخاري

- وقال ]: ) أش��هد أال إله إال الله وأني رس��ول الله، ال يلقى الله بهما عبٌد 
غير شاك فيهما فيحجب عن اجلنة (.   متفق عليه. 
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هل شهادة التوحيد من أعظم األذكار؟ 163    .
نعم، قال ]: )قال موس��ى: يا رب علمني ش��يًئا أذك��رك وأدعوك به. قال: 
ي��ا موس��ى قل: ال إله إال الل��ه. قال: يا رب كل عبادك يقول��ون هذا. قال: يا 
موس��ى لو أن الس��موات الس��بع وعامرهن غيري واألرضني السبع في كفة 

وال إله إال الله في كفة مالت بهن ال إله إال الله(. رواه ابن حبان واحلاكم

ما فائدة كلمة التوحيد ألهل الكبائر يوم القيامة؟  164    .
تكون لهم جناة وشفاعة بإذن الله من اخللود في جهنم.

ما دليل التقرير السابق؟ 165    .
- قال ]: ) يخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خي��ر، ويخ��رج من النار من قال ال إله الله وفي قلبه وزن برة من خير، 
ويخ��رج م��ن النار من قال ال إله إال الله وف��ي قلبه وزن ذرة من خير ( 

رواه البخاري 

ماذا نستفيد من النقوالت الكرمية السابقة؟  166    .
ه��ذه النق��ول وغيرها مما يدلنا على عظم هذه الكلم��ة وفضلها، بل ورد أنها 

أفضل الذكر كما في احلديث: ) أفضل الذكر ال إله إال الله(.  رواه الترمذي

ما شروط االنتفاع بهذه الكلمة؟  167    .
هذه الكلمة ال يتم االنتفاع بها إال ملن حّقق مع قولها س��بعة ش��روط، وهي: 

العلم، اإلخالص، اليقني، الصدق، احملبة، القبول، اإلنقياد.

هل من قول يجمع هذه الشروط بعبارة واضحة؟ 168    .
نعم، قال الشيخ حافظ احلكمي في منظومته )سلم الوصول(:

العلم واليقني والقب�����ول      واالنقي�اد فاْدِر ما أقول
والص�دق واإلخالص واحملبة     وفقك الله ملا أحب����ه

ما توضيح ذلك باألدلة؟ 169    .
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األول: العلم، وضده اجلهل، واملقصود: العلم مبدلولها من نفي اإللهية عما 
س��وى الله تعال��ى، وإثباتها لله وحده جل وعال وأنه ال يس��تحق أحد 
ُه{  العبادة إال هو سبحانه وتعالى، قال تعالى: }َفاْعَلْم َأَنُّه اَل إَِلَه إاَِلّ الَلّ

) محمد: 19(، فأمره بالعلم بذلك.
وقال ]: ) من مات وهو يعلم أال إله إال الله دخل اجلنة( رواه مسلم، 

فاشترط العلم بذلك.
الثاني: اإلخالص، وضده الشرك، وهو أن يقولها خالًصا من قلبه مجتنًبا ما 
يضاده��ا مطلًقا أو ما ينقص كمالها الواجب وهو الش��رك األكبر، قال 
يَن{. َه ُمْخِلًصا َلُه الِدّ ِقّ َفاْعُبِد الَلّ تعال��ى: }إَِنّا َأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَ

) الزمر:2(
وقال ]: ) فإن الله حرم على النار من قال ال إله إال الله يبتغي بذلك 

وجه الله(. رواه مسلم
الثالث: اليقني، وضده الشك، ومعناه: أن يقولها وهو معتقد ملدلولها االعتقاد 
َا  اجلازم بيقني راسخ كرسوخ اجلبال بالشك أو ريب، قال تعالى: }إمَِنّ
ِه َوَرُس��ولِِه ُثَمّ َلْم َيْرَتاُب��وا{،) احلجرات:15(  ِذي��َن آَمُنوا بِالَلّ امْلُْؤِمُن��وَن اَلّ
وقال ]: )أش��هد أال إله إال الله وأشهد أني رسول الله، ال يلقى الله 

بهما عبد غير شاك فيهما فُيحجب عن اجلنة(.  رواه النسائي
الراب��ع: الصدق، وضده الكذب، أي الب��د أن يتوافق قول الباطن مع القول 
الظاه��ر، فيكون قلب��ه مصدًقا مبدلول ه��ذه الكلمة، ولي��س كاملنافقني 
ُه  ُه َيْعَلُم إَِنَّك َلَرُسوُلُه َوالَلّ ِه َوالَلّ الذين قالوا: } َنْش��َهُد إَِنَّك َلَرُس��وُل الَلّ
َيْش��َهُد إَِنّ امْلَُناِفِقنَي َلَكاِذُبوَن{ )املنافق��ون:1(، ودليل ذلك قوله تعالى: 
َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم امْلَُتُّقوَن{ )الزمر:33(أي  ْدِق َوَصَدّ ��ِذي َجاَء بِالِصّ }َواَلّ
جاء بال إله إال الله مصدًقا بها قلبه، وقال ]: )من قال ال إله إال الله 

صدًقا من قلبه حرمه الله على النار(.  رواه البخاري
اخلام��س: احملب��ة، وضده��ا الك��ره والبغ��ض، ومعن��اه: أن يقوله��ا محًبا لها 
وملدلولها ومحًبا لله ورس��ول�ه ] ومحًبا ملا يحب�ه الله ورسول�ه، ق�ال 
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ِذيَن آَمُنوا َأَشُدّ ُحًبّا لِله{.)البقرة:165( تعالى: } َواَلّ
وقال ]: ) ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده، ووالده، 

والناس أجمعني(. متفق عليه
السادس: القبول، وضده الرّد، ومعناه: أن يقبل ما دلت عليه هذه الكلمة من 
النف��ي واإلثب��ات ويقبل ما جاء به النبي ] من الش��ريعة، قال تعالى: 
َر َبْيَنُهْم ُثَمّ اَل َيِجُدوا  ُموَك ِفيَما َش��جَ }َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ

ُموا َتْسِليًما{.) النساء: 65( ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ
الس��ابع: االنقياد، وهو العمل مبا تقتضيه هذه الكلمة، قال تعالى: }َبَلى َمْن 
ِه َوُهَو ُمْحِس��ٌن َفَلُه َأْجُرُه ِعْنَد َربِِّه َواَل َخْوٌف َعَلْيِهْم َواَل  َأْس��َلَم َوْجَهُه لَِلّ
ُه��ْم َيْحَزُنوَن{) البق��رة:112(، وقال أبو بك��ر [: )والله لو منعوني 

عناًقا - كانوا يؤدونها للنبي ] لقاتلتهم على منعه( متفق عليه.

هل ميكن زيادة شرط ثامن ملا سبق بيانه؟ 170    .
نعم، وهو ) الكفر بالطاغوت(.

ما دليل هذا الشرط؟ 171    .
اُغوِت َوَقْد ُأِم��ُروا َأْن َيْكُفُروا   ق��ال تعال��ى: }ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُم��وا إَِلى الَطّ

بِِه{. )البقرة: 60(
ِه َفَقِد اْسَتْمَس��َك بِاْلُعْرَوِة  اُغوِت َوُيْؤِمْن بِالَلّ وق��ال تعالى: } َفَم��ْن َيْكُفْر بِالَطّ

ُه َسِميٌع َعِليٌم{.  )البقرة: 256( اْلُوْثَقى اَل اْنِفَصاَم َلَها َوالَلّ
وقال ]: ) من قال ال إله إال الله وكفر مبا يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 

وحسابه على الله (. رواه مسلم

ما الفرق بني القبول واالنقياد ؟ 172    .
القب��ول ه��و عم��ل القل��ب، فهو واج��ب الباط��ن، وأم��ا االنقياد فه��و عمل 
اجل��وارح، أي ه��و واج��ب الظاه��ر، واالنقياد عالم��ة القبول وكلم��ا ازداد 

القبول في القلب حتقق كمال االنقياد في الظاهر.
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كيف يكون حتقيق التوحيد؟ 173    .
يكون حتقيق التوحيد: 

- بتصفيته من شوائب الشرك كله أكبره وأصغره.
- والتصفية من شوائب البدعة كلها االعتقادية والعملية.

- والتصفية من شوائب املعصية.

هل حتقيق ما سبق يعني وصول اإلنسان للعصمة؟ 174    .
ال، لكن املقصود أن يكون مجانًبا لهذه األمور االبتعاد التام املطلق، وإذا وقع 
منه اخللل في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة النصوح املستجمعة لشروطها.

ما ثواب من حقق التوحيد؟ 175    .
الث��واب لذل��ك: دخول اجلن��ة، بل قد يكون بذل��ك من الس��بعني ألًفا الذين 
ْن َخْشَيِة  ِذيَن ُهم ِمّ يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاٍب، قال تعالى: }إَِنّ اَلّ
ِذيَن ُهم  ِه��ْم ُيْؤِمُن��وَن )58( َواَلّ ِذي��َن ُه��م بِآَياِت َربِّ ْش��ِفُقوَن )57( َواَلّ َربِِّه��م ُمّ
ُقُلوُبُهْم َوِجَلٌة َأَنُّهْم إَِلى َربِِّهْم  ِذيَن ُيْؤُتوَن َما آَتوا َوّ بَِربِِّهْم اَل ُيْشِرُكوَن )59( َواَلّ
ْي��َراِت َوُهْم َلَها َس��ابُِقوَن )61({.  َراِجُع��وَن )60( ُأْوَلئِ��َك ُيَس��اِرُعوَن ِفي اخْلَ

)املؤمنون(
وق��ال ] ف��ي حديث الس��بعني ألًفا الذي��ن يدخلون اجلنة بال حس��اٍب وال 
عذاب: ) هم الذين ال يس��ترقون، وال يكت��وون، وال يتطيرون، وعلى ربهم 

يتوكلون(.   رواه البخاري

هل حتقيق التوحيد يتفاوت بني أهل اإلميان؟ 176    .
نعم، يتفاوت بينهم بتفاوت ما يقع في قلوبهم من اإليان والتصديق، وحرصهم 

على جتنب الشرك والبدع واملعاصي، ومدى حتقيق التوكل في القلب.

ما تعريف الطاغوت؟ 177    .
هو كل ما جتاوز به العبد حّده من معبوٍد، أو متبوٍع، أو مطاع غير الله. 

ما مثال هذا املعبود؟ 178    .
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مثاله: قوله ]: ) ال تقوم الساعة حتى تضطرب أليات 14 نساء دوس على 
ذي اخللصة( وهو صنم دوس التي تعّظمه في اجلاهلية. 

وكالش��ياطني الت��ي تأم��ر بع��ض الطوائف م��ن الس��حرة والكهن��ة وغيرهم 
بعبادته��م ،كم��ا قال تعال��ى: }َوَيْوَم َيْحُش��ُرُهْم َجِميًعا ُث��َمّ َيُق��وُل لِْلَماَلئَِكِة 
َنا ِم��ْن ُدونِِهْم َبْل َكاُنوا  َأَه��ُؤاَلِء إَِيّاُكْم َكاُنوا َيْعُبُدوَن َقاُلوا ُس��ْبَحاَنَك َأْنَت َولُِيّ

َنّ َأْكَثُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمُنوَن{. ) سبأ: 40- 41( َيْعُبُدوَن اجْلِ

ما مثال الطاغوت املتبوع؟  179    .
مثال املتبوع: كامللوك الظلمة الكفرة الذين يأمرون أتباعهم مبخالفة الشريعة. 
والتحاك��م إلى األعراف والعادات القبلية، والقوانني الوضعية والرضا بها، 

ويحاربون تطبيق الشريعة ومن يدعو إلى تطبيقها.

ما مثال الطاغوت املطاع؟ 180    .
أم��ا املطاع: فكاألحبار والرهبان وعلماء الس��وء الذي��ن يحّلون ما حرم الله 
ويحّرم��ون ما أحل الله، فيطاعون في ذلك، كما في احلديث، عن عدي بن 
ح��امت ق��ال: أتيت النبي ] وف��ي عنقي صليب من ذهب، فق��ال: )يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن(! وس��معته يقرأ في سورة براءة: }اَتَّخُذوا َأْحَباَرُهْم 
��ه{ )التوب��ة:31(، قال: ) أما إنه��م لم يكونوا  َوُرْهَباَنُه��ْم َأْرَباًب��ا ِم��ْن ُدوِن الَلّ
يعبدونهم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم ش��يئا اس��تحلوه، وإذا حرموا عليهم 

شيئا حرموه(.   رواه الترمذي

هل يصّح اطالق وصف الطاغوت على كل من عبده الناس؟ 181    .
ال يص��ح ه��ذا، فالبد من التنبيه على أمٍر، وهو أن من ُعبد من دون الله وهو 

غير راٍض بذلك فإنه ال يسمى طاغوًتا، مثل من يجعل عيسى إلها.

بعض الناس ُيطلق لفظ )الطاغوت( على احلاكم املســلم الذي فيه شــيء من  182    .
الظلم في أمور الدنيا، فهل هذا صحيح؟

14- أي ترقص
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ه��ذا ال ينبغي، فنرى بعض من تلّفظ به��ذا الوصف يرميه في حال منعه من 
أمور دنيا، وقد غلب عليه الهوى فاستدل بأمر شرعي ليهّيج عواطف الناس 

على احلاكم املسلم ويثوروا عليه.

هل ورد أن سلفنا كانوا يطلقون هذا الوصف على حكام املسلمني؟ 183    .
ال، وه��ذا ما نالحظه من س��يرة اإلم��ام أحمد رحمه الله حيث ل��م ُينقل أنه 
وص��ف م��ن عذبوه م��ن اخللفاء أنه��م طواغيت، عل��ى الرغم أنه��م خالفوا 

الصحابة في االعتقاد، ووقعوا في معتقات خطيرة.
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املبحث الثالث

ما يتعلق بالشرك

ما أهمية دراسة ما يتعلق بالشرك؟ 184    .
أخطر ما نحّذر منه في حياتنا هو الشرك بالله تعالى.

هل ورد التحذير منه في الشرع احلكيم؟ 185    .
نع��م، ويكن القول أن القرآن الكرمي في كل س��ورة هناك التحذير الصريح 

أو التلميح من قضية من الشرك، والسنة النبوية ممتلئة مبثل هذا.

هل ميكن ألحد أن يأمن من الوقوع في الشرك؟ 186    .
ال، فالش��رك ال يأمنه أحد، ولهذا كان من دع��اء إبراهيم :}َوإِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم 

ْصَناَم{. ) إبراهيم:35( َرِبّ اْجَعْل َهَذا اْلَبَلَد آِمًنا َواْجُنْبنِي َوَبنَِيّ َأْن َنْعُبَد اأْلَ
ُهَمّ إِنِّي َأُعوُذ بَِك َأْن ُأْش��ِرَك بَِك َوَأَنا َأْعَلُم ،  وكان م��ن دعاء النب��ي ]: ) الَلّ

َوَأْسَتْغِفُرَك ملا ال أعلم(.    صححه األلباني في صحيح األدب املفرد 

ما القول مع من يزعم أنه ال حاجة لتدريس ما يتعلق بقضايا الشرك؟ 187    .
هذا من اجلهل، وقلة الفقه في الدين، ألن من املعلوم أنه ما من نبي إال وكان 
يحّذر قومه من الوقوع من الش��رك، بل الله س��بحانه كان يحذر نبيه ] من 
ِذيَن ِمْن َقْبِلَك  الوق��وع في الش��رك، قال تعالى: }َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْي��َك َوإَِلى اَلّ
اِس��ِريَن{ )الزمر:65(، ولهذا  َلئِْن َأْش��َرْكَت َلَيْحَبَطَنّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَنَنّ ِمَن اخْلَ

كان النبي ] ينّبه أصحابه من الوقوع في الشرك.

ما أنواع الشرك؟  188    .
م أهل العلم رحمهم الله تعالى الشرك إلى قسمني: قسَّ

          - الشرك األكبر.              - الشرك األصغر. 
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املطلب األول: ما يتعلق بالشرك األكبر.

ما هو الشرك األكبر؟ 189    .
هو تس��وية غير الله في ش��يء من خصائص الله؛ في ربوبيته أو إلوهيته، أو 

أسمائه وصفاته وأفعاله.

ما خطورة الشرك على إسالم أي إنسان؟ 190    .
هو أعظم ذنب عصي الله به، فهو أكبر الكبائر.

ما هي أمثلة الشرك األكبر؟ 191    .
من أمثلة هذا:

- أن يجعل اإلنس��ان لله ندا ؛  إما في أس��مائه وصفاته، فيس��ميه بأس��ماء الله 
ْس��َنى َفاْدُعوُه  ْس��َماُء احْلُ ِه اأْلَ ويصف��ه بصفات��ه، قال الل��ه تعال��ى :   } َولَِلّ
ِذيَن ُيْلِحُدوَن ِفي َأْس��َمائِه َس��ُيْجَزْوَن َما َكاُن��وا َيْعَمُلوَن {   بَِه��ا َوَذُروا اَلّ
)األعراف:180(، ومن اإلحلاد في أس��مائه تسمية غيره باسمه املختص 

به أو وصفه بصفته كذلك . 
- أن يجعل له نًدا في العبادة، بأن يضرع إلى غيره تعالى من ش��مس أو قمر 
أو نب��ي أو ملك أو ولي مثال بقربة من القرب صالة أو اس��تغاثة به في 
ش��دة أو مك��روه، أو اس��تعانة به ف��ي جلب مصلحة، أو دع��اء ميت أو 

غائب لتفريج كربة، أو حتقيق مطلوب، أو نحو ذلك. 
- أن يجعل لله نًدا في التش��ريع، بأن يتخذ مش��ّرعا له س��وى الله، أو شريكا 
لله في التشريع يرتضي حكمه، ويدين به في التحليل والتحرمي ؛  عبادة 

وتقربا وقضاء وفصال في اخلصومات، أو يستحله وإن لم يره دينا. 

ما حكم من وقع في األمور السابقة؟ 192    .
هذه األنواع الثالثة هي الشرك األكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة 

اإلسالم . 

ماذا رّتب الشرع عليه من عقوبات؟ 193    .
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من تلك العقوبات:
َه اَل  - أن الله ال يغفره إذا مات صاحبه ولم يتب منه، كما قال تعالى: }إَِنّ الَلّ

َيْغِفُر َأْن ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك مِلَْن َيَشاُء {. )النساء:48(
- أن صاحبه خارج عن ملة اإلسالم، حالل الدم واملال، ومبعنى آخر نقول: 

الشرك األكبر ينافي مطلق اإلسالم.
- أن الله ال يقبل من املشرك عماًل صاحلا، وما عمله من أعمال سابقة تكون 

هباء منثورا.
- يحرم أن يتزوج املشرك مبسلمة، كما يحرم أن يتزوج املسلم مبشركة.

- إذا م��ات املش��رك فال يغس��ل، وال يكف��ن، وال يصلى علي��ه، واليدفن في 
مقابر املسلمني.

- إن دخول اجلنة عليه حرام، وهو مخّلد في نار جهنم.
- أن الشرك األكبر موجب للعداوة املطلقة، والبغضاء املطلقة.15

- أن حترمي الشرك األكبر حترمي مقاصد، أي متعلق باالعتقاد القلبي. 

من الذي يحكم عليه بالكفر أو االستتابة؟ 194    .
يتول��ى ذل��ك ولي أمر املس��لمني، فإن ت��اب قبل��ت توبته ولم ُيقت��ل وُعومل 

معاملة املسلمني

املطلب الثاني: ما يتعلق بالشرك األصغر

ما بيان الشرك األصغر؟ 195    .
كل م��ا كان س��ببا ووس��يلة ومفضي��ة للش��رك األكب��ر، وجاء ف��ي النصوص 

الشرعية تسميته شركا فيكون من الشرك األصغر.

ما أمثلة هذا النوع؟ 196    .
 كالرياء، واحللف بغير الله، وغيره.

15- ليس كل العداوة وليس كل البغض، أي يكن التعايش معه في أمور احلياة لو كان هناك مشركا 
في اجلوار، فنبغض اعتقاداته، لكننا ال نعتدي عليه.
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ما حكم هذا النوع؟ 197    .
يعتبر من الكبائر.

ما األحكام املترتبة عليه؟.    198
- ال يخرج فاعله عن امللة، أي أنه ينافي كماله الواجب.

- ال يحبط إال العمل الذي خالطه، على تفصيل.
- يوجب م��ن البغض والعداوة مبقداره فقط، أي أنه يوجب مطلق العداوة، 

ال العداوة املطلقة.
-  داخل في حيز املغفرة إن شاء الله تعالى..

- يستحق الواقع فيه العذاب وال يوجب له اخللود، بل ُيعذب بّقّدِره، أو إلى 
ما شاء الله تعالى، ثم يخرج إلى اجلنة.

- أن حتري��ه حترمي وس��ائل، ولذل��ك فالقاعدة تقول: ) كل وس��يلة للش��رك 
األكبر فشرٌك أصغر(.

ما حكم مصاحبة الشرك األصغر للعمل الشرعي؟ 199    .
يؤدي هذا لبطالن الثواب، كما في الرياء.
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املبحث الرابع

ما يتعلق بالكفر
ما املراد من هذا العنوان؟ 200    .

املراد منه توضيح ما يتعلق بهذا األمر املهم من أحكام شرعية.

ما قول أهل السنة في هذا اجلانب؟ 201    .
ه، وال نقول ال  قال��وا: »وال نكّفر أحًدا م��ن أهل القبلة بذنٍب، ما لم يس��تحلَّ

يُضر مع اإليان ذنب ملن عمله«.

هل الشرك هو الكفر، أم بينهما اختالف؟ 202    .
الكفر والشرك كاإلسالم واإليان، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا.

ما تبيان القول السابق؟ 203    .
ِذيَن َكَفُروا  أي إذا ُذكر الكفر وحده دخل معه الشرك، كقوله تعالى: }إإَِنّ اَلّ
ِه َشْيًئا  َوُأوَلئَِك ُهْم َوُقوُد الَنّاِر{  َلْن ُتْغنَِي َعْنُهْم َأْمَواُلُهْم َواَل َأْواَلُدُهْم ِمَن الَلّ

) آل عمران:10(، أي والذين أشركوا كذلك.
َه اَل َيْغِفُر َأْن  وإذا ُذكر الش��رك وحده دخل معه الكفر، كقوله تعالى: }إَِنّ الَلّ
ُيْشَرَك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن ذلَِك مِلَْن َيَشاُء { )النساء:116( أي وال يغفر أيًضا أي 

أن يكفر به. 
أما إذا اجتمعا في نص واحد، فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أمور 
التعبد لغير الله، أما الكفر فهو جحد ش��يء معلوم من الدين بالضرورة، أو 

ترك العمل مبا ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفير تاركه. 

هل هناك من عبارة موجزة جتمع ما سبق؟ 204    .
نعم، يقال: كل شرك فهو كفر، وليس كل كفٍر شرًكا. 

ما أقسام الكفر؟ 205    .
يكن تقسيم الكفر إلى قسمني: أكبر وأصغر.
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ما الفرق بني الكفر األكبر والكفر األصغر؟.    206
الكفر األصغر يظل في دائرة اإلسالم ال يخرج منها، وإذا لقي الله عز وجل 

بتلك الذنوب، فإنه يكون مستحقا للعقوبة، إال أن يعفو الله عنه.
بخ��الف الكف��ر األكبر فإن فاعله خارج عن اإلس��الم، وإذا مات على كفره 

أدخله الله النار خالدًا مخلدا فيها.

املطلب األول: ما يتعلق بالكفر األكبر

ما أمثلة هذا القسم؟ 207    .
م��ن أمثلت��ه: التكذي��ب، أو االس��تحالل، أو االس��تكبار، أو اإلع��راض، أو 

الشك.

هل يقع هذا الكفر باالعتقاد فقط؟ 208    .
ال، قد يقع بالقول أو الفعل، ولو لم نعلم عن االعتقاد.

ما دليل القول السابق؟ 209    .
ق��ال اإلم��ام ابن تيمية: ) ومن اس��تهزأ بالله وآياته ورس��وله فه��و كافر باطًنا 
وظاهًرا، وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمًنا بالله وإمنا هو 

كافر في الظاهر، فإنه قال قواًل معلوم الفساد بالضرورة من الدين(.16

ما حكم هذا النوع من الكفر؟ 210    .
حكمه حكم الشرك األكبر.

ما بيان القول السابق؟ 211    .
ق��ال اب��ن تيمية: »فمن قال بلس��انه كلمة الكف��ر من غير حاج��ة، عامدا لها، 
عامل��ا بأنه��ا كلمة كفر، فإنه يكف��ر بذلك ظاهرا وباطن��ا، وال يجوز أن يقال: 
إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا، ومن قال ذلك فقد مرق من اإلسالم، 
��ِه ِمْن َبْع��ِد إَِيانِ��ِه إاَِلّ َمْن ُأْك��ِرَه َوَقْلُب��ُه ُمْطَمئٌِنّ  ق��ال س��بحانه: }َم��ْن َكَفَر بِالَلّ

16- الفتاوى )558-557/7(
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ِه َوَلُهْم َعَذاٌب  َح بِاْلُكْفِر َصْدرًا َفَعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن الَلّ بِاأْلَِياِن َوَلِكْن َمْن َش��رَ
َعِظيٌم{.17

ما أنواع هذا النوع من الكفر؟ 212    .
أنواعه عديدة منها:

1/ كفر التكذيب واإلنكار:

ما بيان هذا الكفر؟ 213    .
ه��و أن ُينكر املكلف ش��يئا من أصول الدي��ن، أو أحكامه، أو أخب��اره الثابتة 

ثبوتا قطعيا بالقرآن أو السنة النبوية.

2/ كفر الشك:

ما بيان هذا الكفر؟ 214    .
أن يترّدد املسلم في إيانه بشيء من أصول الدين املجمع عليها، أو ال يجزم 

في تصديقه في خبر، أو حكم ثابت، أو أمر معلوم من الدين بالضرورة.

3/ كفر االمتناع واالستكبار:

ما توضيح هذا الكفر؟ 215    .
أن يصّدق بأصول اإلس��الم وأحكامه بقلبه ولس��انه، ولكن يرفض االنقياد 

بجوارحه حلكٍم من أحكامه استكبارا وترفعا.

4/ كفر السّب واالستهزاء:

ما بيان هذا النوع؟ 216    .
أن يس��تهزىء، أو يس��ّب ش��يئا م��ن دين الله تعال��ى مما هو معل��وم من الدين 

بالضرورة، أو مما يعلم هو أنه من دين الله.

17- الصارم املسلول على شامت الرسول ) )523/1(
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5/ كفر البغض:

ما بيان هذا النوع؟ 217    .
هو أن يكره دين اإلسالم، أو شيئًا من أحكامه وشرائعه.

6/ كفر اإلعراض:

ما بيان هذا النوع؟ 218    .
هو الصّد عن القبول ملا يحبه الله تعالى.

هل كل إعراض له نفس احلكم بالتكفير؟ 219    .
ال، فهناك إعراض يوصل إلى التكفير، وآخر غير مكفر.

القسم األول: اإلعراض املكفر

ما أقسام اإلعراض املكفر؟ 220    .
ينقسم إلى ثالثة أقسام:

األول: اإلع��راض عن االس��تماع ألوامر الل��ه تعالى، كح��ال الكفار الباقني 
على دياناتهم احملّرفة.

الثانــي: اإلع��راض عن االنقياد لدين الل��ه احلق، وهذا كح��ال الكفار الذين 
دعاهم األنبياء إلى احلق فأعرضوا.

الثالث: اإلع��راض عن العمل بجميع أحكام اإلس��الم وفرائضه بعد إقراره 
بقلب��ه اإلي��ان، مثل ح��ال من نطق بالش��هادتني، ثم ن��راه اليصلي وال 

يصوم واليحج وال غيرها.

من أعرض ظاهرًا عن الدين، ما احلكم عليه؟ 221    .
اإلعراض عن دين الله بالكلية كفر أكبر 

ما تعليل هذا احلكم؟ 222    .
ألن��ه البد أن يصحَب ه��ذا اإلعراَض الظاهري كف��ٌر اعتقادي، أي اعراض 
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قلبي وعدم انقياد، وهذا مبناه على أصل التالزم بني الظاهر والباطن، خالفًا 
للجهمي��ة واملرجئة الذين يقدرون وجود كفر الظاه��ر مع وجود اإليان في 

القلب.

القسم الثاني: اإلعراض غير مكفر

ما بيان القسم الثاني، اإلعراض غير املكفر؟ 223    .
هو أن يترك املسلم بعض الواجبات الشرعية غير الصالة، ويؤدي بعضها.

ما مثاله في العبادات؟ 224    .
مثل حال من يصلي ثم ال يصوم.

7/ كفر النفاق

ما بيان هذا النوع؟ 225    .
هو إظهار اإلنسان اإليان، وإضماره أو كتمانه الكفر.

هل هناك من تقسيم لهذا اجلانب؟ 226    .
يكن تقسيمه جلانبني:

األول: النفاق األكبر االعتقادي: أن يظهر اإلنسان اإليان ويبطن ما يناقضه، 
ولهذا املنافقون أسوأ حاال من الكفار.

الثانــي: النف��اق األصغ��ر: وهو النف��اق العملي، وهو أن يظه��ر عمال صاحلا 
ويبط��ن الري��اء أو الس��معة، أو يق��ع ف��ي صفة م��ن صف��ات املنافقني؛ 

كالكذب أو اخليانة، إخالف العد، فهو مشابه بأفعاله للمنافقني.

املطلب الثاني: ما يتعّلق بالكفر األصغر

ما املقصود من هذا العنوان؟ 227    .
املقصود بيان أن كل ما أطلق عليه الكتاب أو الس��نة كفرًا ولم يصل إلى حد 

الكفر األكبر، مع بقاء اسم اإلسالم لفاعله، وهذا ُيقال له كفرًا أصغر.
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ما مثال هذا النوع؟ 228    .
من أمثلة هذا:

- قتال املسلم ألخيه املسلم دون حق، قال]:) سباب املسلم فسوق، وقتاله 
كفر (. متفق عليه

- الطع��ن في أنس��اب الناس وقبائله��م، والنياحة على املي��ت بلطم اخلدود، 
وش��ق اجليوب، قال ] : ) اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في 

النسب، والنياحة على امليت ( رواه مسلم . 
- انتس��اب الول��د إلى غير أبي��ه مع علمه بوالده، لقول��ه ]: ) ال ترغبوا عن 

آبائكم، فمن رغب عن أبيه فهو كفر (. متفق عليه
- أن تنكر املرأة حق زوجها وإحسانه لها، فقد رأى النبي ] أكثر أهل النار 
من النس��اء، فُس��ئل عن سبب ذلك، فقال ]: ) ألنهن يكفرن الزوج، 
ويكفرن اإلحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، ثم رأت منك 

ما يسوؤها، قالت: ما رأيت منك خيرا قط (.   رواه البخاري

هل الوصف لهذه الذنوب بأنها كفر أصغر يستدعي عدم اخلوف منها؟ 229    .
ليس معنى تس��مية تلك الذنوب كفرًا أصغر أن يتهاون الناس في ارتكابها، 
وإمنا املراد مزيد حتذير وتنفير منها، فهي أعظم إثما من الكبائر، ويجب على 

فاعلها التوبة منها، والرجوع إلى الله سبحانه.

ما سبب إطالق الشرع وصف الكفر على ما سبق من أعمال؟.    230
لم يطلق الش��رع وصف الكفر على هذه األعم��ال إال ملا لها من آثار خطيرة 

على مستوى األفراد واملجتمعات:

ما آثار الكفر األصغر؟ 231    .
من اآلثار املتوقع وقوعها من تلك األمور، ما يأتي:

- إشهار املسلم سيفه في وجه أخيه املسلم مؤذن بانفراط عقد األخوة، وفتح 
أبواب الفنت بني املسلمني.

- تعرية اإلنسان من نسبه، من أعظم املخاطر التي تهدد  احلياة االجتماعية.
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- النياحة على امليت، تش��تمل على كثير من املفاس��د العقدية واالجتماعية ؛ 
كالتسخط وعدم الرضا بالقدر، وترك الصبر على املصائب والباليا،

- انتساب الولد إلى غير أبيه، سبٌب لتفكك الروابط األسرية.
- جحود املرأة حق زوجها، من أس��باب املش��اكل الزوجية وخراب البيوت، 
وذلك ألن األس��رة مبناها عل��ى االحترام املتب��ادل، وتقدير كل طرف 
لآلخ��ر، وبانتفاء ه��ذا التقدير واالحترام تبقى البي��وت ُعرضة للزوال 

واالنهيار.
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املبحث اخلامس
ما يتعلق بحكم التكفير

ما املقصود من العنوان؟ 232    .
ُيقصد به متى يكن شرعًا إطالق حكم )كافر( على شخص ما.

هل القضية من األهمية مبكان ليتم توضيحها؟ 233    .
نع��م، فالتكفي��ر حٌق لله وحده، ونتيجة لس��وء الفهم له��ذا األمر وجدنا من 

يسارع إلطالقه على املسلمني، بال دليل وال علم.

ما الدليل على أن التكفير حٌق لله وحده سبحانه؟ 234    .
رون َمن خالفهم،  قال شيخ اإلسالم18: ) فلهذا كان أهل العلم والسنة ال يكِفّ
رهم؛ ألَنّ الكفَر حكٌم ش��رعي، فليس لإلنس��ان  وإن كان ذلك املخالف يكِفّ
أن يعاق��ب مبثل��ه، كمن كذب عليك وزنى بأهل��ك ليس لك أن تكذب عليه 
وتزني بأهله؛ ألَنّ الكذب والزنا حرام حلق الله تعالى، وكذلك التكفير حق 
ره الله ورس��وله، وأيضًا فإَنّ تكفير الش��خص املعنَيّ  لله، فال يكفر إاَلّ من كَفّ
ة النبوية التي يكفر من خالفها، وإاَلّ  وجواز قتله موقوف على أن تبلغه احلَجّ

ين يكفر( . فليس كُلّ من جهل شيئًا من الِدّ

ما عاقبة إطالق الكفر على إنسان؟ 235    .
هذا يعني احلكم عليه بالطرد من رحمة الله، وباخللود في نار جهنم.

ما النصوص الشرعية الدالة على خطورة التكفير؟ 236    .
النصوص كثيرة، ومن ذلك:

- عن ابن عمر [ قال: قال رسول الله ]: ) أيا رجٌل قال ألخيه يا كافر، 
فقد باء بها أحدهما(.   متفق عليه

- عن أبي ذر [ أنه سمع رسول الله ] يقول: ) من دعا رجاًل بالكفر، أو 

18- الرد على البكري )ص:258 � 260(
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قال: يا عدو الله، وليس كذلك إال حار عليه19(.   متفق عليه
- عن أبي ذر  [ قال: قال رسول الله ]: ) ال يرمي رجل رجال بالفسوق، 
وال يرميه بالكفر، إال ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك(.   رواه 

البخاري

ما توضيح العلماء للنصوص السابقة؟ 237    .
ق��ال ابن دقي��ق العيد: »وهذا وعيد عظيم ملن كّفر أحدًا من املس��لمني وليس 
كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من املتكلمني من املنس��وبني 
إل��ى الس��نة وأهل احلديث مل��ا اختلفوا ف��ي العقائد فغلطوا عل��ى مخالفيهم 
وحكم��وا بكفره��م، وخ��رق حج��اب الهيبة في ذل��ك من احلش��وية، وهذا 

الوعيد الحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..«.20

املطلب األول: ضوابط التكفير

هل  واجب على كل مسلم دراسة الضوابط املتعلقة بحكم التكفير؟ 238    .
نعم، وذلك خلطورة هذا املنحى في حياتنا، وولوج بعض الناس فيه بجهل، 
فكان��ت لهم اآلثار الوخيمة عليه��م وعلى األمة كافة، ف��كان لزاما التعّرف 

على ضوابطه.

ما الضوابط الواجب مراعاتها في التكفير؟ 239    .
من تلك الضوابط:

1/ األصل في املس��لم بقاء إس��المه، حتى يتحقق زوال ذلك بيقني، قال ابن 
حجر: »من ثبت له عقد اإلسالم بيقني، ال يخرج منه إال بيقني«.21

2/ أهل السنة ال يكّفرون باملعاصي، ولو كانت كبائر.
3/ أن التكفي��ر متعلق بالتكذيب واجلحود، قال النووي: »واعلم أن مذهب 

19- حار عليه: أي رجع على القائل شؤمه ووباله.

20- إحكام األحكام )4/ 76(

21- فتح الباري )2/ 314(
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أهل احلق أنه ال يكّفر أحد من أهل القبلة بذنب، وال يكفر أهل األهواء 
والبدع، وأن من جحد ما يعلم من دين اإلس��الم ضرورة حكم بردته 

وكفره«.22
4/ أن��ه ال يش��هد على مس��لم معنّي أنه كاف��ر، أو أنه من أهل الن��ار، فإن هذا 

حكم الكافر بعد املوت.

املطلب الثاني: أقسام التكفير
ما أقسام التكفير عند أهل السنة؟ 240    .
التكفير عند أهل السنة نوعان: 

- تكفير بالوصف األعّم، أو العام.
- وتكفير بالوصف األخّص، أو اخلاص.

أوال: التكفير العام

ماذا نعني بالتكفير األعّم، أو العام؟ 241    .
نعني بالتكفير األعم: أي أن يكون احلكم بالكفر متوجًها إلى القول أو الفعل 

ذاته، بعيدا عن النظر إلى القائل أو الفاعل، وُيقال له التكفير املطلق.

ما مثال قول العلماء لهذا التقرير؟ 242    .
كقول أهل الس��نة: من ش��ّبه الله بخلقه كفر، ومن جحد ما وصف به نفس��ه 
كفر، ومن حلف بغير الله فقد أشرك، ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك، 

ومن قال بخلق القرآن كفر، ومن ترك الصالة فقد كفر، ونحو ذلك.

هل يقصدون شخصا معينا؟ 243    .
ال يقص��دون بذل��ك احلكم العام عل��ى فرٍد بعينه، فهذا غير م��راد لهم، ومن 

فهم من كالمهم ذلك فقد غال في الفهم ونسبهم إلى ما لم يقولوا به.

ما حكم إطالق التكفير العام ) املطلق(؟ 244    .

22- شرح مسلم )1/ 242(
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التكفي��ر الع��ام جائ��ز باتفاق أه��ل الس��نة، فمتى ما ثب��ت بالدليل الش��رعي 
الصحيح أن هذا القول أو الفعل كفر؛ فيجوز احلكم عليه بذلك. 

كيف نفهم قول العلماء في هذا اجلانب؟ 245    .
من توضيح أقوالهم رحمهم الله:

منها: القائل بخلق القرآن فقد كفر، ال يلزم منه تكفير كل قائل بذلك بعينه.
ومنها: من شّبه الله بخلقه فقد كفر، ال يلزم منه تكفير كل مشبٍه بعينه.

ومنها: من ترك الصالة فقد كفر، ال يلزم منه تكفير كل تارك بعينه.
ومنهــا: م��ن أنكر معلوًما م��ن الدين بالض��رورة كفر، ال يلزم من��ه تكفير كل 

منكر بعينه.

هل يلزم من التلّفظ بالتكفير العام دخول الناس فيه؟ 246    .
احلكم بالكفر على وجه العموم ال يلزم منه تكفير كل الناس بأعيانهم . 

ما تعليل التقرير السابق؟ 247    .
تعليله أنه قد ال ينطبق في الشخص املعنّي شرٌط من شروط التكفير، أو يوجد 
فيه مانع من موانعه، فال تالزم بني احلكم العام واحلكم اخلاص، ولذلك فإن 
العلم��اء قد قّعدوا هذه القاع��دة العظيمة في هذا الباب املهم والتي تقول: ) 
التكفي��ر العام ال يس��تلزم تكفير األعي��ان23، إال بعد توفر الش��روط، وانتفاء 

املوانع(.

ما اخلطأ الناجت من اخللط بني التكفير العام واخلاص؟ 248    .
حصل بس��بب اخللط بني التكفير العام وتكفير األعيان مفاسد عظيمة منها، 

وفنت كثيرة، الزلنا نعايش آثارها إلى اليوم.

ماذا يشترط في التكفير العام؟ 249    .
ُيشترط فيه النظر إلى حقيقة القول أو الفعل، هل هو كفر أم ال؟

23- األعيان: يعني كل شخص بذاته.
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ثانيا: التكفير اخلاص

ما املقصود بالتكفير اخلاص ) املعني(؟ 250    .
يقصد به تنزيل حكم التكفير على شخص معني.

ما مثال العلماء لهذا اجلانب؟ 251    .
مثاله كأن يقال: فالن كافر! ويسمى، أي يتم ذكراسمه.

فُيقال مثال: كفر س��الم، أو كفر طارق، فهو احلكم على املعني بالكفر إلتيانه 
بأمر يناقض اإلسالم. 

متى ميكن التعّرض لذات املتكلم؟ 252    .
ال يتعرض القائل إلى قائله أو فاعله إال بعد ثبوت الشروط وانتفاء املوانع.

ماذا يشترط في التكفير اخلاص، أو تكفير األعيان؟ 253    .
ه��ذا التكفير ُيش��ترط فيه النظر إلى توافر الش��روط وانتف��اء املوانع، فإنها قد 

تتوفر في شخص وال تتحقق في شخص آخر.

ملاذا ال نحكم على كل من فعل أو قال أمرا كفريا بالكفر؟ 254    .
قال الشيخ ابن عثيمني: »الواِجب قبل احلكم بالَتّْكفير أن ُيْنَظر في أمرين:

ر؛ لئال ُيْفَترى على الله الَكِذب.  األول: داللة الشرع على أن هذا ُمَكِفّ
؛ بحيث تتم ش��روط التكفير في  الثاني: انطباق احُلكم على الش��خص امُلَعنَيّ

ه، وتنتفي املوانع«. َحِقّ

هل التكفير املعنّي منتشر عن علماء أهل السنة؟ 255    .
املنقول عن أهل السنة في تكفير األعيان قليل جًدا، مقارنة مبا ُنقل عنهم من 

التكفير العام.

ما توضيح قول السلف إلطالق التكفير في الكثير من املسائل العقدية؟ 256    .
قال ابن تيمية رحمه الله: »وكنت ُأبني لهم أمنا ُنقل لهم عن السلف واألئمة 
م��ن إط��الق القول بتكفير م��ن يقول كذا وك��ذا فهو أيضا ح��ٌق، لكن يجب 
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التفري��ق بني اإلط��الق والتعيني، وهذه أول مس��ألة تنازع��ت فيها األمة من 
مسائل األصول الكبار وهي مسألة )الوعيد(...«ا.ه�.24

ملاذا هذا األمر العقدي ال يتناوله عوام املسلمني؟.    257
ذلك أن تكفير املعني يحتاج فيه إلى نظر من وجهني:

األول: معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا املكَلّف، مما يدخل 
في أنواع الكفر أو الشرك األكبر، أو ال؟

والثان��ي: معرف��ة احلك��م الصحيح الذي ُيحك��م به على ه��ذا املكلف، وهل 
وجدت جميع أس��باب احلكم علي��ه بالكفر، وانتفت جميع املوانع من 

تكفيره، أو ال؟

مما سبق بيانه، فحكم التكفير، مسؤولية من؟ 258    .
هذا يجعل مس��ألَة تكفير املعني من املس��ائل التي ال َيحكم فيها على شخص 

أو جماعة، إال والة األمر، من األمراء وأهُل العلم.

ما القول مبن ُيسارع برمي حكم التكفير على أي مسلم؟ 259    .
قال ابن تيمية رحمه الله: » وإذا ُعرف هذا، فتكفير املعنّي من هؤالء اجلهال 
وأمثاله��م - بحيث يحكم عليه بأنه من الكف��ار - ال يجوز اإلقدام عليه إال 
بع��د أن تق��وم على أحدهم احلجة الرس��الية الت��ي يتبني بها أنه��م مخالفون 
للرس��ل، و إن كانت هذه املقالة ال ري��ب أنها كفر، وهكذا الكالم في تكفير 
جمي��ع املعين��ني مع أن بع��ض هذه البدعة أش��د من بعض، وبع��ض املبتدعة 
يك��ون في��ه م��ن اإليان ما ليس ف��ي بعض، فلي��س ألحد أن يكّف��ر أحًدا من 
املس��لمني، وإن أخط��أ وغلط حت��ى تقام عليه احلجة وتب��ني له احملجة، ومن 
ثب��ت إيانه بيقني لم يزل ذلك عنه بالش��ك؛ بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة 

و إزالة الشبهة«.25

ما خطورة املسارعة للتكفير املعنّي بال دليل؟ 260    .

24- مجموع الفتاوى )230/3(
25- مجموع الفتاوى )12/ 500- 501(
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ق��ال االمام الش��وكاني: » اعل��م أن احلكم على الرجل املس��لم بخروجه من 
دين اإلسالم ودخوله في الكفر ال ينبغي ملسلم يؤمن بالله واليوم اآلخر أن 
يقدم عليه إال ببرهان أوضح من ش��مس النهار، فإنه قد ثبت في األحاديث 
الصحيحة املروية من طريق جماعة من الصحابة: )أن من قال ألخيه يا كافر 
فق��د باء به��ا أحدهما( هكذا ف��ي الصحيح، وفي لفظ آخ��ر في الصحيحني 
وغيرهم��ا: )م��ن دع��ا رجال بالكف��ر، أو قال: ع��دو الله، ولي��س كذلك إال 
ح��ار علي��ه( أي: رجع، وف��ي لفظ في الصحي��ح: )فقد كف��ر أحدهما( ففي 
ه��ذه األحادي��ث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التس��رع في 

التكفير...«.26

أيهما عنده التكفير أكثر ويسارع له؛ أهل السنة أو املبتدعة؟ 261    .
��رون بالذنوب،  َر املس��لمنَي، ُيكِفّ ُل من كَفّ ق��ال اب��ن تيمية: »واخل��وارُج هم أَوّ
ون دم��ُه وماله، وهذه حال أهل  ُرون من خالفهم في بدعتهم، ويس��تحُلّ وُيكِفّ
رون من خالفهم فيها، وأهُل السنة واجلماعة يَتّبُعون  البدع يبتدُعوَن بدعة وُيكِفّ

َه ورسولُه فيَتّبُعون احلق، ويرحُمون اخللق«. 27 الكتاب والسنة وُيطيعون الَلّ

املطلب الثالث: شروط وموانع للتكفير

ما الشروط الواجب مراعاتها قبل إطالق لفظ التكفير؟ 262    .
شروط التكفير وموانعه هي كما يلي:

األول: العقل، فإنه شرط ، وضده اجلنون، وهو مانع.  
الثاني: البلوغ، فإنه شرط، وضده الصغر، وهو مانع.  
الثالث: العلم، فإنه شرط، وضده اجلهل، وهو مانع.  

الرابع: اإلرادة، فإنها شرط، وضدها اإلكراه، وهو مانع.  
اخلامس: القصد، فإنه شرط، وضده اخلطأ، وهو مانع.  

السادس: عدم التأويل، فإنه شرط، وضده وجود التأويل، وهو مانع.  

26- السيل اجلرار )578/4(
27- مجموع الفتاوى - )3 / 279(
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ما تفصيل القول في الشروط السابقة للتكفير؟ 263    .
تفصيله يكون وفق اآلتي:

الشرط األول: العقل. 

ما املقصود بهذا الشرط؟ 264    .
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله عاقاًل، وضد العقل اجلنون، فالعقل شرط، 

واجلنون مانع. 

ما احلكم في من كان فيه املانع السابق؟ 265    .
من فعل شيًئا من املكفرات قولية كانت أو فعلية وهو مجنون فإنه ال يحكم 
عليه مبقتضاه، وذلك لفوات شرط وهو العقل، ووجود مانع وهو اجلنون. 

ما دليل احلكم السابق؟ 266    .
ورد ف��ي احلديث: )رف��ع القلم عن ث��الث: عن النائم حتى يس��تيقظ، وعن 
الصغي��ر حت��ى يكبر، وعن املجنون حتى يعقل أو يفيق ( رواه النس��ائي. وهذا 

الشرط متفق عليه بني العلماء.

الشرط الثاني: البلوغ.

ما املراد من هذا الشرط؟ 267    .
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله بالًغا، وضد البلوغ الصغر، فالبلوغ شرط، 

والصغر مانع من التكفير.

ما احلكم مع من كان فيه املانع السابق؟.    268
من فعل شيًئا من هذه املكفرات؛ قولية كانت أو فعلية، وهو صغير لم يبلغ، 
فإنه ال ُيحكم عليه مبقتضاه، وذلك لفوات ش��رط مهم وهو البلوغ، ووجود 

مانع، وهو الصغر. 

ما دليل هذا الشرط؟ 269    .
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ورد ع��ن النب��ي ]: ) ُرفع القلم عن ثالثة، عن النائم حتى يس��تقيظ، وعن 
الصبي حتى َيشّب، وعن املعتوه حت�ى يعقل (. رواه النسائي

الشرط الثالث: العلم.

ما املراد من هذا الشرط؟ 270    .
أي أن يكون فاعل الكفر أو قائله عاملًا مبا يقول.

وضد العلم اجلهل، فالعلم شرٌط، واجلهل مانع من التكفير.

كيف نطّبق هذا الشرط؟ 271    .
من فعل شيًئا من املكفرات؛ قولية كانت أو فعلية ،وهو جاهل بحقيقة احلال، 
ومثله حقيقة يجهل، فإنه ال ُيحكم عليه مبقتضاه، وذلك لفوات ش��رط وهو 

العلم، ووجود مانع وهو اجلهل.

هل هذا ُيقال له عند العلماء: »العذر باجلهل«، وما أمثلة اجلاهل؟ 272    .
نعم، ومن أمثلة اجلاهل: الرجل حديث العهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة.

هل نلتفت إلى أي جهل يتعلق به الفاعل؟ 273    .
ال، إذ  البد أن يكون ذلك اجلهل يعتبر من اجلهل الذي العذور به في حقيقة 

األمر، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم: )ومثله يجهل(.
فال ُيتصور تصديق جهالة إنسان يهني كتاب الله وهو يعيش بني املسلمني.

ما دليل هذا الشرط؟ 274    .
َنا اَل ُتَؤاِخْذَنا إِْن َنِس��يَنا َأْو َأْخَطْأَن��ا{ )البقرة:286( واجلهل  ق��ال تعالى: } َرَبّ
ُه َنْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها َلَها{، وتكليف  ُف الَلّ نوع من اخلطأ، وقال تعالى: }اَل ُيَكِلّ

العبد مبا ال يعلمه تكليف له مبا ال يطاق، وهو منتٍف شرًعا.

ماذا قال العلماء في هذا اجلانب؟ 275    .
قالوا أن اجله�ل عذٌر معتبٌر مطلًقا، سواء في مسائ�ل الشريعة أو العقيدة.
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هل اجلهل يعتبر من األعذار في بعض املسائل العقدية أو جميعها؟ 276    .
ذكر ابن تيمية  أن القول بعدم العذر في مسائل االعتقاد مسلك املبتدعة، أما 
أهل السنة فهم يعذرون اجلاهل في كل املسائل، لكن بهذا الشرط املعبر عنه 

بقولهم: )ومثله ُيجهل(.

هل هناك من حوادث عملية تدّلل على هذا الشرط؟ 277    .
نعم، مما يدل على ذلك: 

- حدي��ث اب��ن عم��ر [ ف��ي الصحيحني ف��ي صالة أه��ل قباء إل��ى القبلة 
املنس��وخة، فعذروا بذلك، وس��بب العذر اجلهل بالدليل الناسخ، فإذا 
كان هذا حال أهل قباء مع قربهم من املدينة فكيف بحال البعيدين عن 

املدينة، فالكل قد ُعذر ولم يؤمر باإلعادة، وسبب العذر هو اجلهل.
وفي الصحيحني من حديث أبي هريرة [ في حديث املسيء صالته 
وأنه قال: ) والذي بعثك باحلق ال أحسن غيره، فعلمني(، وذلك يفيد 
أن جميع صلواته الس��ابقة كانت كهذه الصالة التي قال فيها الرس��ول 
]: ) فإنك لم تصل( ، ومع ذلك فلم يأمره بإعادة هذه الصالة، وألن 
وقتها ال يزال حاضًرا وقد بلغه العلم الش��رعي في الكيفية الصحيحة 

للصالة في وقتها فلزمه إعادتها.
- حدي��ث عم��ر وعم��ار مل��ا بعثهم��ا النب��ي ] فأجنبا فل��م يجدا امل��اء، فأما 
عمر[ فلم يصل، وأما عمار [ فتمّعك في الصعيد كما تتمّعك 

الدابة ...احلديث. رواه البخاري.
ووج��ه االستش��هاد: أن النبي ] بني الصفة الش��رعية ول��م يأمر عمر 
[ بقض��اء م��ا فاته؛ ألن��ه تركه حال كون��ه غير عال��م بحقيقة احلال، 
ولم يأمر عماًرا [ باإلعادة مع أنه لم يتطهر الطهارة الش��رعية على 

الصفة الشرعية، مما يدل على أنه عذرهما لعدم العلم.
- حديث أبي هريرة [في قصة الرجل الذي أس��رف على نفسه بالذنوب 
واملعاص��ي، فق��ال ألبنائه: ) إذا أنا مت فأحرقون��ي، ثم ذروني في يوم 

ريح حتى ال يقدر عليَّ ربي فيعذبني( رواه البخاري 
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فه��ذا الرج��ل وقع ف��ي مكّفرين، وقع ف��ي إنكار الق��درة، وإنكار بعث 
األجس��اد، ولكن��ه لم يكف��ر، بدليل أنه قي��ل له في آخ��ر احلديث: ) قد 
غفرت لك( ، فلو كان كافًرا ملا دخل في حيز املغفرة، فلما ُغفر له علمنا 

أنه لم يكفر بقوله هذا؛ ألنه كان جاهاًل بحقيقة القول، فُعذر جلهله.
-  ما رواه مس��لم عن عائش��ة قالت: ملا كانت ليلتي الت��ي كان النبي ] فيها 
عن��دي... - فذك��رت حديًثا طوياًل - وفيه أنها قالت: يا رس��ول الله، 
مهم��ا يكتم الناس يعلمه الله؟ ق�ال: )نعم ...( احلديث، وهذا موضع 
الش��اهد منه، فهذه عائشة أم املؤمنني رضي الله عنها وأرضاها سألت 
النب��ي ]: ه��ل يعل��م الله كل م��ا يكتم الن��اس؟ فقال له��ا النبي ]: 

)نعم(. 
وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك من قبل، ولم تكن قبل معرفتها 
بذلك كافرة، وإن كان اإلقرار بذلك بعد قيام احلجة من أصول اإليان، 

لكنها ُعذرت لعدم علمها بذلك.

مــن قــال كلمــة الكفــر جهاًل، فهــل ُنســارع إليــه بالتكفيــر، أو إلــى توجيهه  278    .
ومناصحته؟

ُس��ئل الش��يخ عبد الرزاق عفيفي 28 عن حكم املستهزىء بالدين أو الرسول 
أو الق��رآن، هل يكفر ولو كان جاهال، فق��ال: » هذا الباب كغيره من أبواب 
م وعاند بعد التعليم والبيان كفر، وإذا قيل ال  الكف��ر، ُيعلم وُيؤدب، فإن عِلّ

يعذر باجلهل فمعناه ُيعلم ويؤدب، وليس معناه أن يكّفر«.

الشرط الرابع : اإلرادة
ما املراد من هذا الشرط؟ 279    .

معناه أن يفعل املسلم الفعل الكفري، أو يقول القول الكفري مريًدا مختاًرا 
طائًعا، وضد اإلرادة اإلكراه، فاإلرادة شرط واإلكراه مانع.

هل من وقع في أي مكفرات رغما عليه، نحكم عليه بالكفر؟ 280    .

28- فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ) ص:372(
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ال، فمن فعل أو قال ش��يًئا من املكفرات وهو مكره على ذلك فإنه ال يحكم 
عليه مبقتضاه، وذلك لفوات شرط، وهو اإلرادة ووجود مانع وهو اإلكراه.

ما دليل هذا القول؟ 281    .
ِه ِم��ْن َبْعِد إَِيانِِه إاَِلّ َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمئٌِنّ   دليل��ه قوله تعالى: } َمْن َكَفَر بِالَلّ
بِاإْلَِياِن{ ) النحل: 106(، وقال ]: ) إن الله جتاوز عن أمتي اخلطأ والنسيان 

وما استكرهوا عليه( . رواه ابن ماجه

هل هذا يشمل األقوال واألفعال في حال اإلكراه؟ 282    .
ه��ذا العذر عذٌر عام في األقوال واألفعال الكفري��ة التي ُيكره عليها، ال في 
األق��وال فقط، ف��إن هذا تخصيص للدليل بال مخص��ص، واآلية وإن نزلت 
عل��ى س��بب خاص، فإن املتق��رر في القواع��د: ) أن العبرة بعم��وم اللفظ ال 

بخصوص السبب(.

ما الدليل على أن العجز من املوانع للتكفير؟ 283    .
ُه َنْفًسا إاَِلّ ُوْسَعَها َلَها{. ُف الَلّ قال تعالى: }اَل ُيَكِلّ

الشرط اخلامس: القصد

ما املراد من هذا الشرط؟ 284    .
معناه أن يقول الكفر قاصًدا حقيقة ذلك القول، وأما من س��بق لس��انه بقول 
ش��يء من ألفاظ الكفر بال قصٍد فال ش��يء عليه، وهو اخلطأ، والله تعالى ال 

يؤاخذنا إال مبا تعمدت قلوبنا، وأما اخلطأ فهو معفو. 

ما دليل هذا احلكم؟ 285    .
َدْت ُقُلوُبُكْم  قال تعالى: } َوَلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخَطْأمُتْ بِِه َوَلِكْن َما َتَعَمّ

وكان الله غفوًرا رحيًما { )األحزاب: 5(
ومل��ا قال الرج��ل عندما وجد راحلته: ) اللهم أنت عب��دي، وأنا ربك(، قال 

] معتذًرا عنه: ) أخطأ من شدة الفرح (.   متفق عليه
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ما وجه االستشهاد من احلديث على عدم التكفير للقائل؟ 286    .
وجه االستش��هاد: أن هذا الرج��ل قال هذه الكلمة الكفري��ة بال قصد، وإمنا 
أخطأ في هذا القول من ش��دة الفرح الذي داخله ، فُعِذر ألنه لم يك قاصًدا 

حقيقة هذا القول.

الشرط السادس: عدم التأويل.

ما املقصود من هذا الشرط؟ 287    .
معن��اه أن يتلّب��س العبد بش��يء م��ن األق��وال أو األفعال التي ه��ي كفر ومن 
غير قصد لذلك، ويكون س��ببه القصور في فهم األدلة الش��رعية دون تعمد 

للمخالفة، بل هو يعتقد صواب نفسه وأنه على احلق.

هل اتفق العلماء على التقرير السابق؟ 288    .
نعم، وقد قال العلماء: كل متأول فليس بآثم، بل هو معذور بتأويله، بشرط 
أن يكون تأويله مما يسوغ في لسان العرب، وهذا العذر يجب النظر فيه بعني 
الرحم��ة للخل��ق املوجبة لبيان احلق بياًنا ش��افًيا كافًيا، م��ع العلم بأن األفهام 

تختلف، واملسائل قد يشتبه بعضها ببعض. 

ما الدليل على ما سبق تقريره؟ 289    .
من األدلة على ذلك:

منها: ما ثبت في الصحيح من حديث أس��امة في قتله الرجل املش��رك بعدما 
ق��ال: ال إل��ه إال الله، فق�ال ل��ه النبي ]: ) أقتلته بعدم��ا قال ال إله إال 

الله(؟! قال: يا رسول الله، إمنا قالها خوًفا من السالح(. 
ووجه االستش��هاد ب��ه أن النبي ] لم يوجب الدية على أس��امة [
مع أنه قتل مسلًما في الظاهر، واملسلم معصوم الدم، وهذا دليل على 
أن��ه عذره؛ ألن��ه كان متأواًل في قتله هذا، فإنه ظ��ن أنه وإن قال: ال إله 
إال الل��ه، فإنها ال تعصم دمه؛ ألنه يريد بقوله��ا التعّوذ من القتل فقط، 
وال يريد حقيقة اإلس��الم، فجعل النبي ] ذل��ك التأويل عذًرا له في 

إسقاط الدية عنه.
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منهــا: ع��ن اب��ن عمر [ ق��ال: )بع��ث النبي ] خال��د بن الولي��د إلى بني 
جذي��ة، فدعاه��م إل��ى اإلس��الم، فل��م يحس��نوا أن يقولوا: أس��لمنا! 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأنا، فجعل خالد يقتل منهم ويأس��ر، ودفع 
إلى كل رجٍل منا أسيره، فقلت: والله ال أقتل أسيري، وال يقتل رجل 
من أصحابي أس��يره! حتى قدمنا على النب��ي ] فذكرناه، فرفع النبي 
] يديه فقال: ) اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد - مرتني - ( .  رواه 

البخاري
ووجه االستش��هاد به ه��و أن خالًدا [ قتل ه��ؤالء مجتهدًا متأواًل، 
وق��د تب��ّرأ النب��ي ] من ذل��ك، ومع هذا ل��م يؤاخذه النب��ي ]، ولم 

يوجب عليه القصاص أو الدية؛ ألنه كان متأواًل.
ومنها: ما رواه البخاري من قصة حاطب [وفيها أن عمر قال: ) يا رسول 

الله، قد خان الله ورسوله واملؤمنني، دعني فأضرب عنقه...(.
وف��ي الصحي��ح أيًض��ا م��ن حديث جاب��ر [ف��ي قصة ص��الة معاذ 
بأصحابه العش��اء، وأنه أطال عليهم الصالة، فاعتزل رجل وجتّوز في 

صالته، فقال معاذ: )إنه منافق( احلديث.
ووج��ه االستش��هاد بهم��ا: أن عمر [وص��ف حاطًبا بأن��ه خان الله 
ورس��وله، ومعاذ وصف الرج��ل بأنه منافق، ومع ذل��ك فقد عذرهما 
النبي ] في رميهما ذلك لهذين املس��لمني؛ ألنهما - أي عمر ومعاذ 

- كانا متأولني في قولهما ذلك، وهذا واضح.
ومنهــا: حادث��ة س��جود معاذ [ بني ي��دي النبي ] متأواًل ف��ي ذلك - إن 
صح احلديث -، فإن معاًذا [ لم يرد التعبد له بهذا الس��جود، وإمنا 
أراد به التحية والتقدير ؛ ألنه رأى بعض أساقفة الشام يسجد بعضهم 
لبعض حتية وإكراًما، فأراد أن يفعل ذلك مع النبي ]، ومع ذلك فلم 
يحك��م عليه النبي ] بش��يء، وإمنا أخبره بأن ذل��ك ال يجوز، وأنه ال 

يسجد إال لله تعالى، مما يدل على العذر بالتأويل.
ومنهــا: م��ا رواه محمد بن نصر املروزي بس��نده عن طارق بن ش��هاب قال: 
) كن��ت عن��د عل��ي [ ح��ني ف��رغ م��ن قت��ال أه��ل النه��روان، فقيل 
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ل��ه: أمش��ركون هم؟ قال: من الش��رك ف��روا. فقيل: فمنافق��ون؟ قال: 
املنافقون ال يذكرون الله إال قلياًل. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا 
فقاتلناهم(؛ وذلك ألنهم متأولون، فعذرهم علي [من أجل ذلك، 
ل��م يحكم عليهم بالكفر أو النف��اق، وعلى ذلك جرى عامة أصحاب 
النب��ي ] الذين أدركهم اخلوارج، بل ق��ال اإلمام الزهري رحمه الله 
تعالى: )وقعت الفتنة وأصحاب رس��ول الله ] متوافرون، فأجمعوا 
أن كل دٍم أو م��اٍل أصي��ب بتأوي��ل الق��رآن فإن��ه هدر، أنزلوه��م من�زلة 

اجلاهلية(. 

هل مما سبق ذكره ميكن القول إن من فعل الكفر متأواًل ال نحكم بتكفيره؟ 290    .
نعم، وهذا ما صّرح به أمير املؤمنني علي [ في اخلوارج أنهم ليسوا كفاًرا 
وال منافق��ني، ق��ال ابن رش��د: » كل من قاتل على التأوي��ل فليس بكافر بتًة، 

أصله قتال الصحابة، وكذلك الكافر في احلقيقة هو املكذب ال املتأول«.29

الشرط السابع: التقليد

ما املقصود من هذا العنوان؟ 291    .
ُيقص��د م��ن يكون في جه��ة وموضع، ول��م تبلغه األدلة عل��ى التكفير، وهو 

يقبل كالم من غيره بال دليل.

ما احلكم على املقّلد لو قال بعض األمور الكفرية؟ 292    .
له العذرالشرعي بسبب عذر التقليد.

ما قول العلماء في هذا اجلانب؟ 293    .
قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية: »احملف��وظ عن أحمَد وغيِره م��ن األئمة، إمنا 
ر أعيان  ه��و تكفي��ر اجلهمية امُلَش��بِّهة وأمثال ه��ؤالء... مع أن أحمَد ل��م يكِفّ
ره، وال كل َمن وافق اجلهمية في  اجلهمية، وال كل َمن قال: »إنه جهمي« كَفّ
بع��ض بدعهم؛ ب��ل صَلّى خلف اجلهمية الذين دَعْوا إل��ى قولهم، وامتحنوا 

29- بداية املجتهد )2/ 458(
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رهم أحمُد  الن��اس، وعاقب��وا َمن لم يوافقه��م بالعقوب��ات الغليظة، ل��م يكِفّ
وأمثال��ه؛ ب��ل كان يعتقد إياَنهم وإمامتهم، ويدعو له��م، ويرى االئتمام بهم 
ف��ي الصلوات خلفهم، واحلج والغزو معه��م، واملنع من اخلروج عليهم، ما 

يراه ألمثالهم من األئمة«.30

هل هناك من يجعل التقليد ليس بعذر لدفع التكفير عن املسلم؟ 294    .
نع��م، هن��اك من يعتق��د أن الواجب على كل مس��لم عبادة الل��ه على بصيرة 
وعلم ش��رعي، وأن التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من 

غير بصيرة في العقل هو أصل الضالل.

ما الدليل على بطالن معتقدهم؟ 295    .
من أدلة هذا عن طلحة بن عبيد الله [ يقول :  » جاء رجل إلى رسول الله 
] م��ن أهل جند، ثائر الرأس، نس��مع دوي صوت��ه وال نفهم ما يقول، حتى 
دنا فإذا هو يس��أل عن اإلس��الم. فقال له رس��ول الله ]: » خمس صلوات 

في اليوم والليلة«.
ق��ال: ه��ل علّي غيرهّن؟ قال ]: ال ، إال أن تطوع . قال ]: وصيام ش��هر 

رمضان. قال: هل علّي غيره؟ قال ]: ال، إال أن تطّوع.
وذك��ر له رس��ول الله ] الزكاة، قال: هل عل��ّي غيرها؟ قال ]: ال، إال أن 
تطوع.فأدبر الرجل وهو يقول: » والله ال أزيد على هذا وال أنقص منه. قال 

رسول الله ]: » أفلح إن صدق«.   رواه النسائي

ما وجه االستدالل من احلديث السابق؟ 296    .
هذا الرجل قّلد في دينه، ولم يستفصل عن احليثيات في األحكام الشرعية، 
ول��م يأمره النب��ي ] بالنظر ومعرفة األم��ور العقلية، بل ش��هد له باجلنة إن 

حقق ما بلغه.

30- »اإليان األوسط« ص 374، 375، »مجموع الفتاوى« 7/ 507، 508.
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املطلب اخلامس: مسائل متفرقة

هل ممكن العذر بعدم التكفير لوجود شبهة؟ 297    .
نعم هذا واجب. 

ق��ال ابن أبي العز: » وال ش��ك ف��ي تكفير من رد حكم الكت��اب، ولكن من 
تأول حكم الكتاب لشبهة عرضت له يبني له الصواب ليرجع إليه«.31

ما احلكم فيمن لم يكّفر الكافر؟ 298    .
من لم يكفر الذي كّفره الله ورسوله فهو كافر.

ما القول مع من يكفر املختلف في تكفيره؟ 299    .
هذا أمر خطير، بل س��يقود إلى لوازم خطيرة في حياتنا، فإنه  س��يلزم املقلد 
للمذهب احلنبلي أن يكّفر الش��افعية واحلنفية واملالكية لعدم تكفيرهم تارك 

الصالة، وهذا لم يقله عالم من أهل السنة.

31- شرح العقيدة الطحاوية ) ص:262(
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املبحث السادس

نواقض كلمة التوحيد

ما املقصود من هذا العنوان؟ 300    .
املقصود منه بيان أن هناك أعماال وأقواال قد تؤدي إلى هدم جناب التوحيد، 

ومن ثم واجب علينا معرفتها للحذر منها.

ما نواقض كلمة التوحيد ؟ 301    .
النواقض كثيرة ويجمعها عشرة نواقض:

ِذيَن ِمْن َقْبِلَك  األول: الشرك األكبر، قال تعالى: }َوَلَقْد ُأوِحَي إَِلْيَك َوإَِلى اَلّ
اِس��ِريَن{ )الزمر: 65(،  َلئِْن َأْش��َرْكَت َلَيْحَبَطَنّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَنَنّ ِمَن اخْلَ
��َه اَل َيْغِفُر َأْن ُيْش��َرَك بِِه َوَيْغِفُر َم��ا ُدوَن َذلَِك مِلَْن  وق��ال تعال��ى: }إَِنّ الَلّ

ِه َفَقِد اْفَتَرى إِْثًما َعِظيًما{ )النساء: 48(. َيَشاُء َوَمْن ُيْشِرْك بِالَلّ
الثانــي: اتخاذ الوس��ائط بني املس��لم وبني الل��ه تعالى، ليدعوهم في كش��ف 
ِذيَن  امللم��ات وتفريج الكربات وإجاب��ة الدعوات، قال تعال��ى: }َواَلّ
ِه ُزْلَفى{ )الزمر:  ُبوَنا إَِلى الَلّ اَتَّخُذوا ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َما َنْعُبُدُهْم إاَِلّ لُِيَقِرّ
ُهْم َواَل َيْنَفُعُهْم  ِه َم��ا اَل َيُضُرّ 3(، وق��ال تعالى: }َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَلّ

ِه { )يونس: 18( . َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلِء ُشَفَعاُؤَنا ِعْنَد الَلّ
َماِن ِمْن  الثالــث: الس��حر وتعلمه وتعليمه والعمل به، قال تعال��ى: }َوَما ُيَعِلّ
َا َنْح��ُن ِفْتَنٌة َفاَل َتْكُفْر{ )البق��رة: 102(، وثبت قتل  ��ى َيُقواَل إمَِنّ َأَح��ٍد َحَتّ

الساحر عن ثالثة من الصحابة.
الرابع: االس��تهزاء بش��يء مما جاء به النب��ي ]، قال تعالى: }َوَلئِْن َس��َأْلَتُهْم 
��ِه َوآَياتِ��ِه َوَرُس��ولِِه ُكْنُتْم  ��ا َنُخ��وُض َوَنْلَع��ُب ُق��ْل َأبِالَلّ َ��ا ُكَنّ َلَيُقوُل��َنّ إمَِنّ

َتْسَتْهِزُئوَن{. )التوبة: 65(
اخلامــس: اإلعراض املطلق عن الش��ريعة، ف��ال يتعّلمها وال يعم��ل بها، قال 
��ِه ُثَمّ َأْع��َرَض َعْنَه��ا إَِنّا ِمَن  ��َر بِآَياِت َربِّ ��ْن ُذِكّ تعال��ى:  }َوَم��ْن َأْظَل��ُم مِمَّ
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امْلُْجِرِمنَي ُمْنَتِقُموَن{. )السجدة:22(
َبُعوا َما  السادس: بغض شيء مما جاء به النبي ]، قال تعالى: }ذلَِك بَِأَنُّهُم اَتّ

َه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط َأْعَماَلُهْم{ .)محمد:28( َأْسَخَط الَلّ
الســابع: من لم يكّفر املش��ركني، أو ش��ك ف��ي كفرهم، أو صّح��ح مذهبهم، 

ودليله اإلجماع.
الثامن: إعانة املش��ركني ومواالتهم ومناصرتهم ومظاهرتهم على املسلمني، 
وَن َمْن َحاَدّ  ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَواُدّ قال تعالى: } اَل جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِالَلّ

َه َوَرُسوَلُه ...{ )املجادلة:22( الَلّ
التاسع: م�ن اعتقد أن ه�دي غير النبي ] أكمل من هديه فإنه يكفر إجماًعا، 
بِْع َغْيَر  َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنَيّ قال تعالى: } َوَمْن ُيَشاِقِق الَرّ
َم َوَس��اَءْت َمِصيًرا { )النساء:  ِه َما َتَوَلّى َوُنْصِلِه َجَهَنّ َس��بِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولِّ

115(، وفي احلديث: ) وخير الهدي هدي محمٍد ](.
العاشــر: من يعتقد أن في وس��عه اخلروج عن الش��ريعة التي جاء بها محمد 
]، ق��ال تعالى: }َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر اإْلِْس��اَلِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي 

اِسِريَن{) أل عمران: 85(. 32   اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَ

ما األمثلة األخرى الدالة نواقض اإلميان االعتقادية والقولية والعملية إجمااًل؟.    302
من هذه النواقض مختصرة:

منها: القول بِقدم العالم.
ومنها: سّب الله تعالى، أو االستهزاء به.

ومنها: االستعاذة بغير الله في األمر الذي ال يقدر عليه إال هو .
ومنها: االستعانة واالستغاثة بغير الله في األمر الذي ال يقدر عليه إال هو.

ومنها: الذبح لغير الله متقرًبا للغير ومتعبًدا له بهذا الذبح.
ومنها: سّب النبي ]، أو الطعن فيه.

32- هذه جملة النواقض التي يدخل حتتها سائر النواقض املذكورة في باب حكم املرتد



العقيدة... سؤال وجواب

93

ومنها: سّب األنبياء أو الطعن فيهم، أو ادعاء النبوة.
ومنها: اتهام أم املؤمنني عائشة رضي الله عنها مبا برأها الله تعالى.

ومنها: إنكار معلوم من الدين بالضرورة.
ومنها: القول بإنكار املالئكة أو وجود اجلن.

ومنها: إنكار البعث ومعاد األبدان.
ومنها: إنكار الوعد والوعيد أو االستهزاء بهما .

ومنها: دعاء غير الله في األمر الذي ال يقدر عليه إال الله تعالى.
ومنها: النذر لغير الله تعالى .

ومنها: احللف بغير الله معظًما لذلك الغير كتعظيم الله تعالى.
ومنها: السجود للقبور أو األولياء والركوع لها فهو كفر باالتفاق.

ومنهــا: اعتقاد أن بعض اخللق له نوع تصرف في الكون من إحياٍء، أو إماتة، 
أو إنزال مطر وإجراء سحاب، ونحو ذلك .

ومنها: احلكم بهذه القوانني احلكم املطلق ، بحيث يحكم بها في كل املصادر 
واملوارد.

ومنها: اعتقاد املرء أن في وسعه اخلروج عن شريعة الله.
ومنها: اإلعراض التام عن شريعة الله فال يتعلمها وال يعمل بها.

ومنها: س��ّب الصحابة على وجه العموم، أو القدح فيهم مبا يوجب س��قوط 
عدالته��م، أو س��ّب م��ن تواترت األدل��ة بإثبات عدالت��ه وفضله وعلو 

مرتبته.
ومنهــا: م��ن اعتق��د أن التميمة ه��ي التي جتلب اخلي��ر وتدفع الش��ر بذاتها ال 

بتقدير الله تعالى.
ومنهــا: الطواف على القبور؛ بقصد تعظي��م أصحابها واعتقاد أنهم يجلبون 

اخليرات ويدفعون املضرات.
ومنها: تعّلم  السحر وتعليمه.

ومنها: إنكار علم الله إنكار جحود .
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ومنها: إنكار تقدير الله تعالى لألش��ياء، أي من زعم أن ال قدر وأن األمر ال 
يعلمه الله إال بعد وقوعه.

ومنهــا: من اعتق��د أنه ال حقيقة ملا أخبرت به الرس��ل من نصوص األس��ماء 
والصف��ات ونص��وص البعث واجلزاء واحلس��اب، وإمن��ا هي خياالت 

يقصد بها استقامة أمور العامة.
ومنها: االستهزاء أو بغض شيء مما جاء به النبي ].
ومنها: ادعاء علم الغيب، أو تصديق من يدعي ذلك.

ومنها: من اعتقد أن القرآن مخلوق.
ومنها: من جحد شيًئا من صفات الله تعالى.

ومنها: من شّبه الله بخلقه.
ومنها: من جحد أو كذب بشيء من القرآن.

ومنها: من اعتقد أن الشريعة ال تصلح للقرن احلالي.
ومنها: من حتاكم إلى القوانني الوضعية املخالفة للش��ريعة وهو راض بذلك 

مقدًما لها على التحاكم لله تعالى.
ومنها: من لم يكّفر املشركني، أو شك في كفرهم، أو صحح مذهبهم. 

مــن رمى على مســلم حكم التكفيــر، فهل للمقذوف أن ُيرِجــع على القاذف  303    .
هذا التكفير؟

ال يجوز، وأوضح هذا املنع شيخ اإلسالم ابن تيمية فقال: »ألن الكفر حكم 
شرعي وإمنا يثبت باألدلة الشرعية...«ا.ه�. 

وق��ال رحمه الله33: »فلهذا كان أهل العلم والس��نة ال يكّفرون من خالفهم 
وإن كان ذلك املخالف يكّفرهم؛ ألن الكفر حكم شرعي فليس لإلنسان أن 
يعاقب مبثله كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني 

بأهله ألَنّ الكذب والزنا حراٌم حلق الله«.34

33- في رده على البكري)381/1(

34- مجموع الفتاوى )78/17(
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الفصل الثالث:  العبادة وما يناقضها

      املبحث األول: توضيح وتعريف للعبادة
      املبحث الثاني: شرطا العبادة

      املبحث الثالث: من أنواع العبادة
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املبحث األول
توضيح وتعريف

ملاذا خلقنا الله تعالى؟ .    304
خلقنا الله تعالى لعبادته وحده.

ما بيان ذلك باألدلة؟.    305
- قال تعالى: }َوَما َخَلْقُت اجْلَِنّ َواإْلِْنَس إاَِلّ لَِيْعُبُدوِن {.) الذاريات:56(

ِذيَن ِمْن َقْبِلُكْم  َها الَنّاُس اْعُبُدوا َرَبُّكُم اَلِّذي َخَلَقُكْم َواَلّ - وقال تعالى: } َيا َأُيّ
ُكْم َتَتُّقوَن {.) البقرة:21( َلَعَلّ

- وقال تعالى: }َوَقَضى َرُبَّك َأاَلّ َتْعُبُدوا إاَِلّ إَِيّاُه{.)اإلسراء:23(
- وق��ال تعالى ع��ن أنبيائه أنهم قال��وا ألممهم: } اعبدوا الله م��ا لكم من إله 
غي��ره { قالها نوح وهود وصالح وش��عيب وإبراهي��م وجميع األنبياء 

عليهم أفضل الصالة وأمت التسليم.

 ما األدلة على ذلك من السنة النبوية؟.    306
- ق��ال ]: ) أِم��رُت 35 أن أقات��ل الن��اس حتى يش��هدوا أال إل��ه إال الله وأن 

محمًدا رسول الله ...(.  متفق عليه.
- وق��ال ]: )ح���ُق الل��ه على عباده أن يعبدوه وال يش��ركوا به ش��يًئا(.  رواه 

البخاري

.    307 ما تعريف العبادة؟
هي اس��ٌم جامٌع لكل ما يحبه الله ويرضاه، من األقوال واألعمال، الظاهرة 

والباطنة.
وقيل: هي فعل ما أمر الله به ورس��وله ]، وترك ما نَهى الله عنه ورس��وله 

]، ابتغاء وجه الله والدار واآلخرة.

35- هذا ال يعني أن الدعوة لله تكون بالقتل ابتداء، لكن املقاتلة تكون ملن يعارض ويرفض انتش��ار 
الدين، ويقاتل أهل اإلسالم.
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ما الغاية من إرسال الرسل واألنبياء للناس واجلن؟ 308    .
لتعريف الناس واجلن كيف يحققوا العبادة التي يستحقها الله سبحانه.

هل بّلغ النبي ].    309 اإلنس واجلن كيف يعبدوا ربهم؟
نعم، وذلك بأمت بيان وأوضح مقال، وأروع مثال، وش��هد له الله بهذا، قال 
تعال��ى: } اْلَيْوَم َأْكَمْل��ُت َلُكْم ِديَنُكْم َوَأمْتَْمُت َعَلْيُك��ْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم 

اإْلِْساَلَم ِديًنا{.) املائدة:3(
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املبحث الثاني
شرطا العبادة

.    310 ما أركان قبول العبادة؟ 
أركان قبولها ركنان :

األول: اإلخالص لله وحده.                     الثاني: املتابعة للنبي ]

ما املقصود باإلخالص؟ 311    .
هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه.

ما الدليل على أهمية اإلخالص من القرآن؟.    312
َه َأْعُبُد ُمْخِلًصا َلُه ِدينِي{. ) الزمر:14( - وقال تعالى: } ُقِل الَلّ

ْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوِفّ إَِلْيِهْم َأْعَماَلُهْم ِفيَها  َياَة الُدّ - وقال تعالى: }َمْن َكاَن ُيِريُد احْلَ
اُر   ِذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اآْلِخ��َرِة إاَِلّ الَنّ َوُه��ْم ِفيَها اَل ُيْبَخُس��وَن . ُأوَلئِ��َك اَلّ

َوَحبَِط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{.) هود:15- 16(

ما الدليل على أهمية اإلخالص من السنة النبوية؟.    313
- قال ]: )إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرىء ما نوى..( متفق عليه

- وقال ]: ) قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه(.

ما املراد باإلتباع؟ 314    .
أن تكون العبادة موافقة ملا أمر به النبي ].

ما الدليل على أهمية اإلتباع للنبي ]؟.    315
دليله حديث عائش��ة املش��هور: )من أح��دث في أمرنا هذا م��ا ليس منه فهو 
رّد(، وحديث جابر املشهور: )وشر األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة(.

هل هناك من ضابط لهذا اإلتباع؟ 316    .
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نع��م، تك��ون موافقة في س��ببها، وجنس��ها، وعدده��ا، وكيفيته��ا، وزمانها، 
ومكانها للهدي النبوي.

ما أمثلة هذه الضوابط؟36.    317
العمل يجب أن يكون موافقًا للشرع في ستة أمور، وإال دخله االبتداع:

1-الســبب: كاالحتفال مبولد النبي ]، فس��بب هذا العيد لم يرد في الشرع 
فحكمه إذا أنه احتفال بدعي.

وكإحي��اء ليلة الس��ابع والعش��رين من رجب بصالة، ونح��ن نعلم بأن 
التهجد عبادة، ولكن ملا ُقِرَن بهذا الس��بب كان بدعة ألنه سبب لم يرد 

في الشرع.
2-اجلنس: كأن يضحى إنس��ان بفرس فهذا بدعة، ألن األضاحي تكون من 

جنس األنعام فقط )اإلبل، والبقر، والغنم(.
3- العدد: كما لو صلى أحدهم الظهر ستًا.

4-الكيفية: فلو نّكس إنسان الوضوء، أو الصالة، ملا صّح وضوءه أو صالته، 
ألن عمله مخالف للشرع في الكيفية.

5-الزمان: كتخصيص ليلة اجلمعة بعبادات خاصة، أو تخصيص أيام معينة 
بصيام خاص بدون دليل.

6-املكان: كما لو وقف أحدهم في مزدلفة يوم عرفة، لم يصّح وقوفه وكان 
بدعة، وكذلك لو اعتكف مثاًل في منزله بداًل من املسجد.

ماذا يترتب على ترك اإلخالص، أو املتابعة؟ 318    .
ترك اإلخالص يقود إلى الشرك، وترك اإلتباع يقود إلى البدع.

اذكــر بعــض األوجــه مقرونة بأدلتهــا على بطالن عبــادة ما ســوى الله تعالى  319    .
لتكون سالًحا يتسلح به املؤمن عند مجادلة من يصرف شيًئا من العبادة لغير 

الله جل وعال؟
هذا سؤال عظيم النفع، وجوابه أن ُيقال: األوجه كثيرة، ومن أهمها:

36- ملزيد في معرفة ما يتعلق بالبدعة، انصح مبراجعة )ص:  586 (
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ُقّ َوَأَنّ  َه ُهَو احْلَ منها: التصريح ببطالن عبادتها، كقوله تعالى: } َذلَِك بَِأَنّ الَلّ
َه ُهَو اْلَعِلُيّ اْلَكبِيُر {.)لقمان:30( َما َيْدُعوَن ِمْن ُدونِِه اْلَباِطُل َوَأَنّ الَلّ

ومنها: النهي الصريح عن عبادة ما س��واه جل وعال، قال تعالى: } َواَل َتْدُع 
امِلنَِي{  َك َفإِْن َفَعْلَت َفإَِنَّك إًِذا ِمَن الَظّ ِه َما اَل َيْنَفُعَك َواَل َيُضُرّ ِمْن ُدوِن الَلّ

)يونس:106(.

ومنها: سلب خصائص اإللهية عنها، ووصفها باألوصاف التي ال تصلح أن 
تكون معها آلهة، وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: } َواَتَّخُذوا ِمْن 
ا  ْنُفِس��ِهْم َضًرّ ُدونِ��ِه آلَِهًة اَل َيْخُلُقوَن َش��ْيًئا َوُهْم ُيْخَلُقوَن َواَل َيِْلُكوَن أِلَ

َواَل َنْفًعا َواَل َيِْلُكوَن َمْوًتا َواَل َحَياًة َواَل ُنُشوًرا {)الفرقان:3(.
ومنهــا: اإلخب��ار الصريح القاطع ب��أن هذه املعبودات ال متلك ش��يًئا وأنها ال 
ُه َرُبُّكْم َلُه امْلُْلُك  تسمع داعيها وال تستجيب له، قال تعالى: } َذلُِكُم الَلّ
ُعوا  ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيِْلُكوَن ِمْن ِقْطِميٍر إِْن َتْدُعوُهْم اَل َيْس��مَ َواَلّ
ُدَعاَءُكْم َوَلْو َس��ِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن بِِشْرِكُكْم  

ُئَك ِمْثُل َخبِيٍر{. )فاطر:14( َواَل ُيَنبِّ
ومنهــا: اإلخب��ار بأن ه��ذه املعبودات م��ن األش��جار واألحج��ار مفتقرة في 
ُه  وجودها وحفظها إليهم، قال تعالى: } َقاَل َأَتْعُبُدوَن َما َتْنِحُتوَن َوالَلّ
َخَلَقُك��ْم َوَما َتْعَمُلوَن {)الصافات:96(، وق��ال تعالى: } َواَتَّخُذوا ِمْن 
ُهْم ُيْنَصُروَن اَل َيْس��َتِطيُعوَن َنْصَرُه��ْم َوُهْم َلُهْم ُجْنٌد  ��ِه آلَِهًة َلَعَلّ ُدوِن الَلّ
ُمْحَض��ُروَن {)يس:75(، أي أن عابدها اتخذها آلهة لتنصره، وهي في 
حقيقتها ال تستطيع ذلك لعجزها العجز املطلق، بل عابدها جندي لها 
يحفظها ممن أرادها مبكروه فكيف يرجو أن تنصره وهي أصاًل مفتقرة 

حلفظه ونصره! فإن فاقد الشيء ال يعطيه.
ومنهــا: نف��ي هذه اآللهة ب��� ) ال ( النافية للجنس، واملراد نف��ي أحقية عبادتها 
وذلك في آيات كثيرة يقول الله فيها: } ال إله إال هو { فإن قوله: }ال 
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إله { نكرة في سياق النفي وهي مفيدة للعموم، فكل ما عبد من دون 
الله جل وعال فهو باطل وإمنا املعبود بحق هو الله وحده جل وعال.

ومنهــا: اإلخبار بأن هذه املعبودات س��تتبرأ من عّبادها ي��وم القيامة، وتكون 
ل��ه عدًوا وخصًما، وهذا يفي��د بطالن زعمهم أنها تنفعهم في اآلخرة، 
َا اَتَّخْذمُتْ  وقال تعالى عن خليله إبراهيم ] أنه قال لقومه: } َوَقاَل إمَِنّ
ْنَيا ُثَمّ َي��ْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُر  َياِة الُدّ َة َبْينُِك��ْم ِفي احْلَ ��ِه َأْوَثاًنا َمَوَدّ ِم��ْن ُدوِن الَلّ
اُر َوَم��ا َلُكْم ِمْن  َبْعُضُك��ْم بَِبْع��ٍض َوَيْلَعُن َبْعُضُك��ْم َبْعًض��ا َوَمْأَواُكُم الَنّ

َناِصِريَن{ )العنكبوت:25(.
ومنها: االس��تدالل عليهم بضرب األمثال مبا هو متقرر عندهم عقاًل وحًسا، 
كم��ا ف��ي قوله تعالى: } َضَرَب َلُكْم َمَثاًل ِمْن َأْنُفِس��ُكْم َهْل َلُكْم ِمْن َما 
َمَلَكْت َأْيَاُنُكْم ِمْن ُش��َرَكاَء ِف��ي َما َرَزْقَناُكْم َفَأْنُتْم ِفيِه َس��َواٌء َتَخاُفوَنُهْم 
ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعِقُلوَن {)الروم:28(،  َكِخيَفتُِكْم َأْنُفَس��ُكْم َكذلَِك ُنَفِصّ
أي أيرض��ى أحدكم أن يكون عبده ش��ريًكا له في ماله، فهو وعبده فيه 
س��واء ينفق العبد من ماله كما ينفق. ويتص��رف فيه كما يتصرف. فإن 
أحدكم يأنف من ذلك وال يرضاه، فكيف جتعلون لله أنداًدا من عبيده 
وخلقه وتصرفون لهم ما هو من خالص حقه؟ كيف ترضون لله ما ال 

ترضونه ألنفسكم؟
َها الَنّاُس  ومنهــا: اإلخب��ار بضعف هذه املعبودات ، كم��ا قال تعالى: } َي��ا َأُيّ
��ِه َلْن َيْخُلُقوا  ِذي��َن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن الَلّ ُض��ِرَب َمَثٌل َفاْس��َتِمُعوا َلُه إَِنّ اَلّ
َباُب َشْيًئا اَل َيْسَتْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف  ُذَباًبا َوَلِو اْجَتَمُعوا َلُه َوإِْن َيْسُلْبُهُم الُذّ
الِ��ُب َوامْلَْطُلوُب{ )احلج:73(، فكيف تترك عبادة القوي القادر من  الَطّ

كل وجه ويعبد الضعيف العاجز من كل وجه؟
ومنها: االستدالل على ذلك، أي على أحقيته جل وعال بالعبادة وتفرده بها 

بتوحيد الربوبية، وهذا كثير جًدا في القرآن يصعب حصره.
ومنها: اإلخبار في آيات كثيرة بأن هذه املعبودات ال تضر وال تنفع، كما قال 
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ُه��ْم َواَل َيْنَفُعُهْم َوَيُقوُلوَن  ِه َما اَل َيُضُرّ تعال��ى: } َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن الَلّ
ِه { )يون��س: 10( ، فكيف تترك عبادة من بيده  َهُؤاَلِء ُش��َفَعاُؤَنا ِعْنَد الَلّ
النف��ع والضر ويعبد م��ن ال يلك نفًعا وال ضًرا؟ وق��ال تعالى: } َوَما 
تِي َيْدُعوَن  َظَلْمَناُهْم َوَلِكْن َظَلُموا َأْنُفَس��ُهْم َفَما َأْغَن��ْت َعْنُهْم آلَِهُتُهُم اَلّ
ِه ِمْن َش��ْيٍء مَلَّا َج��اَء َأْمُر َربَِّك َوَما َزاُدوُه��ْم َغْيَر َتْتبِيٍب { .  ِم��ْن ُدوِن الَلّ

)هود: 101(

ومنهــا: مناظرة إبراهيم عليه الس��الم مع قومه، فإنها م��ن البراهني الواضحة 
واحلج��ج القاطع��ة على بطالن عبادة ما س��وى الله تعال��ى، فعلينا بها 

قراءة وحفًظا وتدبًرا .
ومنهــا: اإلخبار الصريح بأن هذه املعبودات ليس��ت بش��ركاء لل��ه تعالى في 
ملك��ه وإلهيته وتصرفه، وإمن��ا هو ظن من أصحابها وتخرص كما قال 
��ِه ُش��َرَكاَء ۚ إِْن َيَتّبُِعوَن  ِذيَن َيْدُع��وَن ِمْن ُدوِن الَلّ بُِع اَلّ تعال��ى: } َوَم��ا َيَتّ
��َنّ َوإِْن ُه��ْم إاَِلّ َيْخُرُص��وَن {)يون��س:66(، وق��ال تعالى: } َما  إاَِلّ الَظّ
ُه بَِها  ْيُتُموَها َأْنُتْم َوآَباُؤُكْم َما َأْنَزَل الَلّ َتْعُبُدوَن ِمْن ُدونِِه إاَِلّ َأْس��َماًء َس��َمّ
ِمْن ُس��ْلَطاٍن{ )يوس��ف:40(، فعبادة هذه األش��ياء إمنا مبناه على الظن 

والكذب والهوى والتخرص.
ومنها: إبطال عبادتها بقياس األولى، فالله تعالى أبطل عبادة املالئكة، فقال 
تعال��ى: } َوَي��ْوَم َيْحُش��ُرُهْم َجِميًعا ُثَمّ َيُق��وُل لِْلَماَلئَِكِة َأه��ُؤاَلِء إَِيّاُكْم 
َنا ِمْن ُدونِِه��ْم َبْل َكاُنوا َيْعُبُدوَن  َكاُن��وا َيْعُبُدوَن َقاُلوا ُس��ْبَحاَنَك َأْنَت َولُِيّ
َنّ َأْكَثُرُهْم بِِهْم ُمْؤِمُنوَن{ )س��بأ:41(، وقال تعالى: }َوَكْم ِمْن َمَلٍك  اجْلِ
ُه مِلَْن َيَشاُء  َماَواِت اَل ُتْغنِي َشَفاَعُتُهْم َشْيًئا إاَِلّ ِمْن َبْعِد َأْن َيْأَذَن الَلّ ِفي الَسّ
َوَيْرَضى{)النج��م:26(، فإذا كانت عبادة املالئك��ة على عظيم خلقهم 
وقوة أجس��امهم باطلة، فكيف بعبادة احلجر والش��جر والصنم والقبر 

ونحوها؟
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املبحث الثالث:
من أنواع العبادة

ما املقصود بهذا العنوان؟ 320    .
املقصود بيان أن هناك أنواعا كثيرة ملا يجب توجيهها لله وحده س��بحانه من 

األقوال، أو األفعال، أو االعتقادات.

هل اخلطأ فيها ُيوصل إلى أمر خطير؟ 321    .
نعم، قد ُيوصل األمر بالفاعل أو القائل لها إلى الشرك.

هل من املمكن أن تكون األمور املباحة فيها أجر لفاعلها؟ 322    .
نعم، إذا جعلها سببا ووسيلة ألمر مشروع.

ما مثال هذا؟ 323    .
م��ن جعل النوم أو الطعام س��ببًا وعونًا وتقوية للجس��د حتى ي��ؤدي العبادة 
في حال طيبة، وطمأنينة، فس��يكون لإلنس��ان األجر في مطعمه ومنامه، فإن 

الوسائل تأخذ أحكام املقاصد.

املطلب األول: ما يتعلق بالدعاء

هل الدعاء من العبادة؟ 324    .
نعم، لقول النبي ]: )الدعاء هو العبادة(.   رواه الترمذي

ما أنواع الدعاء؟  325    .
الدعاء نوعان: 

         - دعاء العبادة.         - دعاء املسألة.

ما املقصود بدعاء العبادة؟ 326    .
 امل��راد به أن يكون اإلنس��ان عابدًا لله تعالى، بأي نوع م��ن أنواع العبادات، 
القلبي��ة أو البدني��ة أو املالية ، كاخل��وف من الله، ومحبت��ه ورجائه، والتوكل 
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علي��ه، والصالة والصيام واحلج، وقراءة القرآن والتس��بيح والذكر، والزكاة 
والصدقة واجلهاد في سبيل الله، والدعوة إلى الله، واألمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، وغيرها.

ملاذا جعلناها ضمن العبادة؟ 327    .
ألن العب��د يريد بفع��ل تلك األمور رجاء الثواب من الله تعالى واخلوف من 

عقابه، فهو بهذه األشياء قد دعا الله ضمًنا.

ما املقصود بدعاء املسألة؟ 328    .
 ه��و طلب ما ينفع، أو طلب دفع ما يضر، بأن يس��أل الله تعالى ما ينفعه في 

الدنيا واآلخرة، أو دفع ما يضره في الدنيا واآلخرة. 

ما أمثلة دعاء املسألة؟ 329    .
من ذلك: الدعاء باملغفرة والرحمة، والهداية والتوفيق، والفوز باجلنة، والنجاة 

من النار، وأن يؤتيه الله حسنة في الدنيا، وحسنة في اآلخرة ...إلخ.

ما العالقة بينهما؟ 330    .
العالقة بينهما إنهما متالزمان ال ينفكان أبًدا.

ما توضيح هذا؟ 331    .
بي��ان ذل��ك أن دعاء العبادة متضمن لدعاء املس��ألة، ودعاء املس��ألة مس��تلزم 

لدعاء العبادة.

هل كالهما في النص الشرعي متفقان؟ 332    .
نع��م، فهم��ا في الن��ص متفق��ان، أي أن النص م��ن الكتاب والس��نة إذا ورد 
في��ه لفظ )دعا( وما تصّرف منها فإنه يصح أن يفس��ر بدع��اء العبادة وبدعاء 
املسألة، وقد يترجح أحدهما في بعض النصوص لبعض القرائن، فإذا رأينا 
املفسرين قد اختلفوا على قولني في تفسير لفظ الدعاء الوارد في النصوص 
فقال بعضهم املراد دعاء املسألة، وقال بعضهم بل املراد دعاء العبادة، فنعلم 

أنه من قبيل خالف التنوع ال التضاد؛ ألنهما متالزمان ال ينفكان أبًدا.
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ما توجيه العلماء إلى هذه املسألة؟ 333    .
قال الش��يخ عبد الرحمن الس��عدي رحمه الله: » كل م��ا ورد في القرآن من 
األمر بالدعاء، والنهي عن دعاء غير الله، والثناء على الداعني، يتناول دعاء 

املسألة، ودعاء العبادة«.37

هل هناك أمثلة توضح لنا هذا الكالم؟ 334    .
نعم األمثلة كثيرة، وإمنا أذكر بعضها من باب التمثيل فقط، منها:

ِه َمْن اَل َيْس��َتِجيُب َلُه إَِلى  - قول��ه تعال��ى: }َوَمْن َأَضُلّ مِمَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن الَلّ
َي��ْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعائِِهْم َغاِفُلوَن{ )األحقاف: 5(، فهنا لفظان من 

ألفاظ الدعاء.
األول: قوله: ) يدعو(. 

الثاني: قوله: )دعائهم(، فقيل: أي )يعبد( و)عبادتهم(، وقيل: )يسأل( 
أو )سؤالهم( وكال القولني صحيح؛ وصادق على جميع هذه املعاني.
- قول��ه تعال��ى: }َوَقاَل َرُبُّك��ُم اْدُعونِي َأْس��َتِجْب َلُكْم { )غاف��ر:60(، فقيل: 
اعبدون��ي، وقيل: اس��ألوني، وكالهم��ا صحيح؛ ألنهم��ا متالزمان ال 

ينفك أحدهما عن اآلخر.
- قوله تعالى: }ادعوا ربكم تضرًعا وخفية{ فقيل: اعبدوا، وقيل: اسألوا، 

وكالهما صحيح؛ ألن لفظ الدعاء صادق عليهما.

ما حكم صرف دعاء العبادة لغير الله سبحانه؟ 335    .
اليجوز، بل هذا شرك أكبر مخرج من امللة بالكلية.

ما حكم صرف دعاء املسألة لغير الله سبحانه؟ 336    .
دعاء املسألة ال يخلو من حالتني:

األولى: إن كان قد صرفه لغير الله في أمٍر ال يقدر عليه إال الله تعالى. 
الثانية: إذا صرف دعاء املسألة لغير الله في أمر يقدر عليه البشر. 

37- القواعد احلسان )رقم/51(



العقيدة... سؤال وجواب

106

ما مثال صرف دعاء العبادة إلى غير الله تعالى؟ 337    .
من ذلك: من يدعو القبور واألموات والش��ياطني، أو األنبياء أو املالئكة في 
أمٍر ال يقدر عليه إال الله تعالى، وهو املراد بقولنا سابًقا في النواقض. 
ومن ذلك: اتخاذ الوسائط بينه وبني الله تعالى، فيدعوهم في كشف امللمات 
وتفري��ج الكربات وإغاث��ة اللهفان، أو برزق الول��د أو إنزال املطر، أو 

مغفرة الذنوب، أو أن يكونوا له شفعاء عند الله تعالى.

هل هذا األمر كثير، أو قليل وقوعه بني الناس؟ 338    .
هذا هو أكثر الشرك الذي وقع في بني آدم. 

ما أدلة وقوعه وفق النصوص الشرعية؟ 339    .
ِذيَن َيْس��َتْكبُِروَن َعْن  - قال تعالى: }َوَقاَل َرُبُّكُم اْدُعونِي َأْس��َتِجْب َلُكْم إَِنّ اَلّ

َم َداِخِريَن{. )غافر:60( ِعَباَدتِي َسَيْدُخُلوَن َجَهَنّ
- قال تعالى: } إِْن َتْدُعوُهْم اَل َيْس��َمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َس��ِمُعوا َما اْس��َتَجاُبوا 
َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن بِِشْرِكُكْم { )فاطر: 14( فسمى الله دعاءهم 

من دونه شرًكا. 
ِه َمْن اَل َيْس��َتِجيُب َلُه إَِلى  - وق��ال تعالى: }َوَمْن َأَضُلّ مِمَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن الَلّ
��اُس َكاُنوا َلُهْم  َي��ْوِم اْلِقَياَم��ِة َوُه��ْم َعْن ُدَعائِِه��ْم َغاِفُلوَن َوإَِذا ُحِش��َر الَنّ
َأْعَداًء َوَكاُنوا بِِعَباَدتِِهْم َكاِفِريَن{ ) األحقاف: 5-6(، فس��مى الله تعالى 

دعاءهم لهم عبادة. 

ما حكم احلالة الثانية في قضية السؤال؟ 340    .
إذا صرف دعاء املسألة لغير الله في أمر يقدر عليه البشر، فإنه ال يكون ذلك 
شرًكا، بل يكون سؤااًل، وهذا ال بأس به، إذ ليس هو من العبادة في شيء.

هل من املهم معرفة كيفية وقوع الشرك بني الناس؟ .    341
نع��م، إذ به نتعّرف على الس��بب الذي حصل به ذل��ك األمر اخلطير لنحذره 

وجنانبه.
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ما التوجيه لبعض اآليات الواردة في القرآن لكلمة )الدعاء(؟ 342    .
من التوجيه في هذا:

عاء{ )إبراهيم:39 (، فاملراد بالسمع  - قول إبراهيم ]: }إَِنّ َربِّي َلَس��ِميُع الُدّ
هنا السمع اخلاص؛ وهو سمع اإلجابة والقبول، ال السمع العام، ألنه 

سبحانه سميع لكل مسموع.
- ق��ول زكري��ا ]: } ولم َأُكْن بُِدَعائَِك َرِبّ َش��ِقًيّا { )م��رمي:4 (، فقد قيل: 
إَنّه دعاُء لّس��مع اخلاص، وهو س��مُع اإلجابة والقب��ول، واملعنى: أَنّك 
عّودَتّني إجابَتك، ولم تشقني بالرد واحلرمان، فهو توسٌل إليه سبحانه 

مبا سلف من إجابته وإحسانه.
ْحَمَن{ )اإلس��راء:110(؛ فهذا  ��َه أو اْدُعوا الَرّ - قول��ه تعال��ى: } ُقِل اْدُعوا الَلّ
دعاُء املسألة، وهو سبب الّنزول، قالوا: كان الّنبي ] يدعو ربه فيقول 
ًة: يا رحمن. فظَنّ املش��ركون أَنّه يدعو إلهني ، فأنزل  ًة: يا الله، ومَرّ م��َرّ

اللُه هذه اآليَة .
ِحيُم { )الّطور:28(،  ُه ُهَو اْلَب��ُرّ الَرّ ��ا ِمْن َقْبُل َنْدُعوُه إَِنّ - قول��ه تعالى: } إَِنّا ُكَنّ
��ا كَنّا  فه��ذا دع��اُء العب��ادة املتضمن للس��ؤال رغبًة ورهب��ًة، واملعنى: إَنّ
وا أْن وقاهم الله عذاَب الّس��موم، ال  نخلص له العبادة؛ وبهذا اس��تحُقّ

مبجرد الّسؤال املشترك بني الّناجي وغيره.
- قوله تعالى: }َلْن َنْدُعَو ِمْن ُدونِِه إَِلًها{ )الكهف:14(، أي: لن نعبد غيره ، 

وكذا قوله: }َأَتْدُعوَن َبْعاًل{ اآلية، )الّصافات:125( . 
- قوله تعالى:}َوِقيَل اْدُعوا ُشَرَكاَءُكْم َفَدَعْوُهْم{ )القصص:64(، فهذا دعاُء 
املس��ألة، يبكتهم الل��ه ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم ؛ أَنّ ش��ركاَءهم ال 
يس��تجيبون له��م دعوَتهم ، ولي��س املراد : اعبدوهم ، وه��و نظير قوله 
ِذي��َن َزَعْمُت��ْم َفَدَعْوُه��ْم فلْم  تعال��ى: }َوَي��ْوَم َيق��وُل َناُدوا ُش��َركائِي اَلّ

َيْسَتِجيُبوا َلُهْم{. )الكهف:52(
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املطلب الثاني: ما يتعلق بالتوسل

ما تعريف التوسل؟ 343    .
الوس��يلة: الرغب��ة والطلب، وقال ابن األثير: الوس��يلة الُقربة وما يتوصل به 

إلى الشيء ويتقرب به، وجمعها وسائل.38

ما املقصود بالوسيلة؟ 344    .
ُي��راد به��ا جع��ل س��بب ُموصل إل��ى الل��ه تعالى في طل��ب احلاج��ات ونيل 

القربات.

ما املعاني التي ودت فيها كلمة الوسيلة؟ 345    .
جاءت الوسيلة في الشرع على معنيني: 

1- طل��ب القرب��ة إلى الل��ه باإليان والعم��ل الصالح: ق��ال تعالى }َي��ا َأُيَّها 
ُكْم  ُقوْا الّلَه َواْبَتُغوْا إَِليِه اْلَوِس��يَلَة َوَجاِهُدوْا ِفي َسبِيِلِه َلَعَلّ ِذيَن آَمُنوْا اَتّ اَلّ
ُتْفِلُح��وَن{ )املائدة:35( قال ابن جرير )وابتغوا إليه الوس��يلة( واطلبوا 

القربة إليه بالعمل مبا يرضيه.
2- منزل��ة ف��ي اجلنة ال تنبغ��ي إال لعبد من عباد الله: عن عب��د الله بن عمرو 
بن العاص أنه س��مع النبي ] يقول: )إذا س��معتم املؤذن فقولوا مثل 
ما يقول، ثم صلوا علّي، فإنه من صلى علي صالة صلى الله عليه بها 
عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في اجلنة ال تنبغي إال لعبد 
من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن س��أل لي الوسيلة حلت له 

الشفاعة(. رواه مسلم

ما القاعدة املعتمدة عند أهل السنة في باب التوسل؟ 346    .
القاعدة املعتمدة في باب التوسل تقول: )األصل في التوسل التوقيف على 

الدليل الشرعي الصحيح الصريح (. 

ما بيان هذه القاعدة؟ 347    .

38- النهاية في غريب احلديث )       (
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بيانه��ا: أن املتق��رر عند أهل اإلس��الم أن باب التعّبد لل��ه تعالى باب توقيفي 
على الدليل، فال يجوز إثبات شيء منها إال إذا أثبته الدليل، فما أثبته الدليل 

منها أثبتناه، وما نفاه منها نفيناه، وما لم يثبته ولم ينفه فاألصل عدمه.

هل التوسل من باب العبادات أو التعامالت؟ 348    .
 التوس��ل م��ن العب��ادات، ألن مبناه على أنن��ا نتقّرب إلى الل��ه تعالى باتخاذ 

الوسيلة املعّينة احملبوبة له جل وعال وفق النص الشرعي. 

إذا كان التوسل من العبادات، فما األصل فيه التحرمي أو اإلباحة؟ 349    .
 األصل فيه التوقيف، تفريعًا على القاعدة في العبادات، وهي: »األصل في 

العبادات التوقيف«.

ماذا ينبني على القول السابق؟ 350    .
 بناًء عليه، فال يجوز لنا أن نتوس��ل بش��يء ونعتقد أنه من جملة ما ُيتوسل به 
إال وعليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة، وما ال دليل عليه فنحذره.             

ما املراد بلفظ )الوسيلة والتوّسل( في الكتاب العزيز؟ 351    .
ُيراد بها التقرب إليه س��بحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، وطاعة رس��له، 

وهي الوسيلة العامة التي يطالب بها كل أحد. 

ما املراد بلفظ )الوسيلة والتوّسل( في السنة؟ 352    .
الوس��يلة في كالم النب��ي ] ُيراد بها املنزلة التي في اجلن��ة التي ال تنبغي إال 

لعبٍد واحد من عباد الله.

ما دليل هذا التقرير؟ 353    .
كما في قوله ]: )..ثم سُلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في اجلنة ال تنبغي 
إال لعبد من عباد الله، وأرجوا أن أكون أنا هو، فمن س��أل الله لي الوس��يلة 

حلت له الشفاعة(.    رواه مسلم
وف��ي حدي��ث جابر  [ مرفوًعا: ) من قال حني  يس��مع النداء: اللهم رّب 
هذه الدعوة التامة، والصالة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه 
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املقام احملمود الذي وعدته، حلت له شفاعتي(.  رواه البخاري

ما املراد بلفظ )الوسيلة والتوسل( في كالم الصحابة؟  354    .
ُيراد بها طلب الدعاء فقط، أي أنهم يلتمسون منه ] أن يدعو لهم. 

ما مثال هذا التقرير؟ 355    .
ورد ف��ي حدي��ث أنس [ أنهم كان��وا إذا قحطوا قال عم��ر [: ) اللهم 
إنا كنا نتوّس��ل بنبيك ] فتس��قينا، وإنا نتوس��ل إليك بعم نبينا فاسقنا، قم يا 

عباس(، قال أنس: فيقوم، فيدعو فيسقون(.   رواه البخاري

: )كْنا نتوّسل بنبيك(؟ ما معنى قوله [.    356
أي كن��ا نطلب الدعاء منه، وقوله: ) وإنا نتوّس��ل بعم نبيك( أي ونحن اآلن 

نطلب من عم النبي ] العباس أن يدعو الله لنا.

ما بيان اإلطالقات الثالث السابقة، من القرآن والسنة وعند الصحابة؟ 357    .
في القرآن: التقّرب إلى الله بالعمل الصالح.

في السنة: سؤال الله للنبي ] املنزلة الرفيعة.
عنــد الصحابــة: التم��اس الدع��اء م��ن النب��ي ] أو غي��ره مباش��رة لتفريج 

الكربات.

ما أهمية معرفة اإلطالقات الثالث للتوسل؟ 358    .
اإلطالقات الثالث للفظ )الوس��يلة( يجب التفريق بينها، فإن من فّرق بينها 
فقد أحكم بذلك ش��يئا كثيرا من مسائل هذا الباب الشائك الذي ضلت فيه 

أفهام بعض الناس.

ما الوسائل الشرعية التي ثبت الدليل بجواز التوّسل بها؟ 359    .
أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل بعدة أشياء، منها:

ِه  األول: التوّس��ل إلى الله تعالى بأس��مائه احلس��نى، ق��ال الله تعال��ى: }َولَِلّ
ْسَنى َفاْدُعوُه بَِها{. )األعراف:180( ْسَماُء احْلُ اأْلَ
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الثانــي: التوّس��ل بصف��ات الل��ه، كما ف��ي حدي��ث االس��تخارة: ) اللهم إني 
أستخيرك بعلمك الغيب وأستقدرك بقدرتك....(.  رواه مسلم

ومنه حديث بريدة [ أن رس��ول الله ] س��مع رجال يقول: اللهم 
إني أس��ألك بأني أش��هد أنك أنت الل��ه، الذي ال إل��ه إال أنت، األحد 
الصم��د، ال��ذي لم يلد ولم يول��د، ولم يكن له كفوا أح��د. فقال ]: 
)لقد س��أل الله باس��مه األعظم، الذي إذا ُسئل به أعطى، وإذا ُدعي به 

أجاب(.رواه أبو داود والترمذي
الثالــث: التوّس��ل إلى الله تعال��ى بذكر احل��ال، ومنه قوله تعال��ى عن أيوب 
ُرّ َوَأْن��َت َأْرَحُم  ��نَِي الُضّ ُه َأنِّي َمَسّ علي��ه الس��الم: }َوَأُيّوَب إِْذ َن��اَدى َرَبّ

اِحِمنَي{ ) األنبياء: 83( الَرّ
الرابــع: التوس��ل إل��ى الله تعال��ى باألعم��ال الصاحل��ة، ودليل��ه حديث ابن 
عمر [ في توس��ل الثالثة من بني إس��رائيل الذي��ن انطبقت عليهم 
الصخرة، وس��دت عليهم ب��اب الغار فقال بعضهم لبع��ض: ) إن الله 
تعالى لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إال أن تدعو الله تعالى بصالح 
أعمالكم( فتوسل األول ببره بوالديه، وتوسل الثاني بعفته وخوفه من 
الله تعالى، وتوسل الثالث بأمانته وحفظ عهده وفي آخره: )فانفرجت 

الصخرة فخرجوا يشون(. متفق عليه
اخلام��س: إلتماس الدعاء من أهل اخلير،  وُيقال فيه التوس��ل إلى الله تعالى 

بدعاء احلي احلاضر القادر. 

ما دليل مشروعية القسم اخلامس؟ 360    .
دليله النصوص اآلتية:

- عن أنس [، أن رجال دخل املس��جد من نحو دار القضاء ورس��ول الله 
] قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت األموال، وجاع العيال، 
وانقطعت الس��بل فادع الله يغيثنا، فرفع النب��ي ] يديه وقال: )اللهم 
أغثنا( ثالثا. قال أنس [: فال والله ما في الس��ماء من س��حاب وال 
قزعة، حتى خرجت من وراء سلع سحابة سوداء، ثم توسطت السماء 

فأمطرت، فال والله ما رأينا الشمس أسبوعا كامال(.  رواه البخاري
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- حديث أنس [ في طلب عمر [ من العباس [ أن يدعو للمسلمني، 
وهذا دعاء أقّره عليه جميع الصحابة، ولم ينكره أحد مع ش��هرته. رواه 

البخاري
- ك��ذا فع��ل معاوية [ مل��ا أصابه��م القحط في الش��ام، فإنه أم��َر يزيد بن 
األس��ود أن يتقدم الناس ويدعو.  صححه احلافظ في التلخيص، ورواه أبو 

القاسم الالكائى فى كتاب السنة.
-  أمر النبي ] من لقي أويسًا القرني أن يطلب منه أن يدعو له. رواه مسلم

- حديث األعمى الذي جاء إلى النبي ] وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله 
تعالى عليه بصره.  رواه أحمد والترمذي

- طلب أم ُسليم من النبي ] أن يدعو ألنس [.  رواه البخاري

ما أقسام التوّسل باألسماء والصفات؟ 361    .
التوسل باألسماء والصفات قسمان:
    - توسٌل عام.      - توسٌل خاص. 

ما املراد بالتوّسل العام؟ 362    .
املراد به أن يقول الداعي: )اللهم أني أس��ألك بأسمائك احلسنى، وصفاتك 

العلى...(، هكذا على وجه العموم، وهذا جائز. 

ما املراد بالتوّسل اخلاص؟ 363    .
املراد به أن نتوسل باسم معنّي، أو صفة معينة، فيشترط حينئٍذ مناسبة االسم 

والصفة للسؤال. 

كيف يتحقق هذا األمر؟ 364    .
مثال هذا:

- إذا سألنا الله الرزق، فنتوّسل باسمه الرزاق والكرمي والوهاب.
- إذا سألناه املغفرة والرحمة، فنتوّسل باسمه الرحمن الرحيم الغفور الودود 

التواب الرؤوف ونحوها.
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- إذا سألناه هالك ظالم، فنتوسل باسمه اجلبار والقوي واملهيمن والعزيز.
- وكذلك يقال في الصفات، فال بد أن يكون االس��م أو الصفة املتوس��ل بها 

مناسبة لسؤال العبد الذي يريد أن يحققه الله له.

؟  ما حكم التوسل بالنبي ].    365
هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل وفق مقصد السائل.

ما التفصيل في اجلواب على السؤال السابق؟ 366    .
التوسل بالنبي ] أنواع: 

 األول: التوّسل بالنبي ] مبحبته وطاعته، وهو جائز.
الثانــي: التوس��ل به ] مبعنى طل��ب الدعاء منه، فهذا جائ��ز في حياته فقط، 

وأما بعد وفاته فال يجوز. 
الثالــث: التوس��ل إلى الله بجاه��ه، وهذا ال يجوز، ألن األصل في التوس��ل 
التوقي��ف عل��ى الدليل، ولم يأت الدليل الش��رعي الصحيح في جواز 

التوسل بهذا، بل وال يعرف عن الصحابة في ذلك حرف واحد. 39

؟ ما القول مع األحاديث التي فيها جواز التوسل بجاه النبي ].    367
كل ما يروى في التوسل بجاهه فكذٌب مختلٌق. 

؟ من الذي حكم على ضعف هذه األحاديث عن التوسل بجاه النبي ].    368
حك��م عليه��ا: ابن تيمي��ة، والذهبي، والش��وكاني، واأللبان��ي، رحمهم الله 

جميعا.

ما الدليل على عدم جواز التوسل بالنبي ].    369 بعد وفاته؟
الدليل على ذلك:

- ألنه ] ال يلك حينئذ لنفسه نفعًا وال ضرًا، وفاقد الشيء ال يعطيه. 
- وألن الصحابة كانوا إذا قحطوا استسقوا بالعباس، مع أنه ] كان مدفونًا 

39- ال يشك أي مسلم مبكانة النبي ] عند ربه سبحانه، بل هو أعظم اخللق عند الله جاهًا وأعالهم 
منزلة.
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بجواره��م في حجرة عائش��ة، فعدم إتيانهم لقبره ] وس��ؤاله إجماع 
منهم على عدم اجلواز. 

- وألن��ه ] قال: ) اش��تد غضب الله تعالى على ق��وٍم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ( وقال ]: ) اللهم ال جتعل قبري وثنًا يعبد( وقصده للدعاء 
عن��ده من اتخاذه عيدًا ووثنًا ومس��جدًا، فهو ب��اب مفٍض إلى ذلك فال 

بد من سّده. 
- فحيث لم يفعله أحد من الصحابة والتابعني وتابعيهم وأئمة الس��لف، فال 

يجوز لنا فعله، إذ لو كان ذلك مما يجوز لنبهوا عليه. 
- ورد أن علي بن احلسني بن علي بن أبي طالب رأى رجاًل يجيئ إلى فرجٍة 
كان��ت عند قب��ر النب��ي ] فيدعو، فنه��اه، وقال: »أال أحدث��ك حديثًا 
س��معته عن أبي عن جدي عن رسول الله ] قال: ) ال تتخذوا قبري 
عي��دًا، وصل��وا علّي حيث كنتم، فإن صالتكم تبلغن��ي (  رواه أبو يعلى 

املوصلي في مسنده

ما حكم التوجه إلى قبر النبي ].    370 لطلب قضاء احلاجات منه؟
يحتاج األمر إلى تفصيل:

- إن قصد التوسل عند قبره، ليكون سببًا وواسطة عند الله تعالى، فهذا يعّد 
من الشرك األصغر.

- وإن أراد من النبي ] ما هو من خصائص الله، فهذا يعّد من الشرك األكبر 
املخ��رج من امللة، فإنه ال ُيدعى إال الل��ه تعالى، وأما دعاء األموات أيًا  

كانوا فإنه من الشرك األكبر.

هل التوسل بالنبي ].    371 للحاجات الدنيوية داللة حب وتعظيم له؟
ليس من التعظيم والتوقير له، بل هو من باب التكليف له.

ما توضيح ما سبق؟ 372    .
السؤال من أي نبي قد يكون ألمور ممدوحة، أو ألمور فيها ضرر على السائل.

ما مثال هذا؟ 373    .
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مثاله ملا سأل قوم عيسى ] منه املائدة من السماء، لم يكونوا ممدوحني بهذا 
السؤال، بل كان نزولها فيه ضرر عليهم.

كيف يكون التوسل بالنبي ].    374 وفق الطرق الشرعية؟
نتوسل بإياننا وتصديقنا به ] وحبنا له، وفق ما أمر به النبي ] وذلك عند 

الله سبحانه.

ما احلديث الذي يستدل به املسلمني للتوسل بالنبي؟ 375    .
ه��ذا احلديث من رواي��ة عثمان بن حنيف وفيه: أن رج��ال ضرير البصر أتى 
النبي ]، فقال: ادع الله أن يعافيني، قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
فه��و خي��ر لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأ فيحس��ن وضوءه، ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه في. أخرجه 

الترمذي وابن ماجه وأحمد وصححه األلباني

( فإن بعض  كيف ميكن توجيه قول األعمى ) اللهم إني أتوجه لك بنبيك ].    376
الناس يستدل به على جواز التوسل بجاه النبي ] وبدعائه بعد مماته؟

ال إشكال في هذا احلديث أبًدا، لكن يجب أن نفهم: 
أوال: ه��ذا احلدي��ث ق��د وردت في��ه روايات يب��ني بعضها بعًضا، ففي س��ن 
الترم��ذي أن ه��ذا األعمى قال: ) اللهم إني أس��ألك، وأتوس��ل إليك 

بنبيك محمد ] نبي الرحمة لي، اللهم شّفعه فّي(. 
ثانيا: قد تقدم أن التوس��ل في ُعرف الصحابة ُيراد به طلب الدعاء من الغير، 
ولذلك ففي رواية الترمذي وابن ماجه أن هذا األعمى قال للنبي ]: 
)ادع الله أن يعافيني؟ فقال له: إن ش��ئت دعوت، وإن شئت صبرت! 
ق��ال: فادعه( فهذا يبني أن هذا التوجه املذكور في حديث الس��ؤال إمنا 

ُيراد به طلب الدعاء منه، ال أنه توسل بذاته أو بجاهه. 
ويوض��ح ذلك لفظ النس��ائي، ف��إن األعمى قال للنب��ي ]: ) ادع الله 
أن يكش��ف لي عن بصري... احلديث( وفي املس��ند أن ذلك األعمى 
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قال: )ادع الله أن يعافيني(، فهذا احلديث كحديث عمر [ السابق، 
وال��ذي في��ه: ) الله��م إنا كنا نتوس��ل بنبي��ك ..... احلدي��ث. ( فهذان 

احلديثان شيء واحد. 
ثالثا: التوجه املذكور والتوسل الوارد إمنا ُيراد به طلب الدعاء من النبي ]، 
وسؤال الشفاعة منه وهو حّي، ويوضح ذلك أن الصحابة y بعد موته 
إمنا كانوا يتوسلون بغيره بداًل عنه، فلو كان التوسل به حيًا وميتًا سواء 

ملا عدل الصحابة y عن التوسل به بعد موته إلى التوسل بغيره ]. 
رابعا: لو كان التوسل بذات وجاه النبي ] جائزا، ملا احتاج األعمى إلى أن 
يذه��ب إلى النبي ]، ولكان بوس��عه أن يدعو وهو ف��ي بيته، فلّما لم 
يفع��ل ذلك، بل تكلف وأتى إلى النبي ] طالبا منه الدعاء، علمنا أن 

التوسل يراد به دعاء النبي ] ال بجاهه وال بذاته.

ما حكم طلب الدعاء من الغير؟  377    .
هذا يختلف باختالف ما يقوم بقلب الطالب:

-  ف��إن ق��ام بقلبه حب نفع نفس��ه وأخيه بدعاء املَلك له بظه��ر الغيب، فأمره 
أن يدع��و له حبًا النتفاعه هو بدعاء امللك ل��ه مع انتفاعه أيضًا بدعائه، 
فهذا جائز، وعليه ُيحمل قوله ] لعمر: )ال تنس��نا يا أَخّي من صالح 

دعائك (. 
-  إذا ل��م يقم في قل��ب الطالب إال انتفاعه هو فقط بهذا الدعاء، فهذا جائز، 
لك��ن تركه أفض��ل، وألن املنزلة ألحدن��ا في قلب الن��اس تخّف بقدر 
س��ؤالنا لهم، وألن القلب وال بد أن يتعل��ق جزء منه باملطلوب الدعاء 

منه للمرات القادمة.

؟  ما حكم شّد الرحال إلى قبور األنبياء واألولياء للتبرك بها والدعاء عندها.    378
هذا األمر محّرم، بل هو من أشد املنكرات وأعظم احملرمات، وأكبر الوسائل 

لتعظيمها واتخاذها أوثانا ُتعبد من دون الله تعالى ومن اتخاذها عيدا. 

ما الدليل على هذا احلكم؟ 379    .
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األدلة على هذا ما يأتي:
حال إال إلى ثالثة مساجد؛  -  في الصحيح عن النبي ] أنه قال: ) ال ُتشّد الرِّ

املسجد احلرام، واملسجد األقصى، ومسجدي هذا (. 
-  ق��ال ]: ) لع��ن الل��ه اليهود والنص��ارى اتخذوا قبور أنبيائهم مس��اجد( 
يح��ذر م��ا صنعوا. قالت عائش��ة رضي الله تعالى عنه��ا: »ولوال ذلك 

ألبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا«.   رواه البخاري
-  وف��ي الصحي��ح أيضا، ق��ال ]: ) أال إن م��ن كان قبلكم كان��وا يتخذون 
القبور مساجد، أال فال تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك( 
فالزي��ارة عل��ى ه��ذه الوجوه كلها مبتدع��ة لم يش��رعها النبي ]، وال 

فعلها الصحابة ال عند قبره ]، وال عند غيره. 

ما اخلطورة العقدية في هذه القضية؟ 380    .
خطورتها تظهر في أنها تعّد من جنس الشرك وأسبابه. 

هل ُيفهم من هذا احلكم التنّقص من قدر األنبياء؟ 381    .
ال، فاحلكم السابق ليس فيه انتقاص من قدر األنبياء أو األولياء، فإن هذا ال 

يفهمه إال من عشعش الشيطان في قلبه بسوء الظن. 

كيف يكون التعظيم لألنبياء والرسل؟ 382    .
تعظي��م األنبي��اء إمن��ا يكون باإلي��ان بهم وطاعته��م ومواالته��م ونصرتهم، 
وتعزيرهم، وتوقيرهم مبا هو مش��روع، فالتعّبد مبناه على الدليل واالتباع ال 

على الهوى واالبتداع. 

ما الواجب على األمة جميعا فعله وسلوكه في جانب القبور؟ 383    .
واج��ب على األمة إتباع الهدي النبوي  في مس��ائل القبور، وأن يكون وفقا  
مل��ا جاء به ]، وأن ال نؤذي األموات بفعل هذا الش��رك عندهم، فهو أيضا 

جرية نكراء في حق التوحيد ملا فيه من فتح باب الشرك على مصراعيه.

هل هذا له باب من أبواب الغلو، وفتح للشر؟ 384    .
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الشرك وفساد األحوال واالعتقاد لم يدخل على الناس إال بسبب الغلو في 
األولياء والصاحلني وقبورهم والعكوف عندها

هل ثبت في زيارة قبره ].    385 على وجه اخلصوص شيء من السنة؟ 
ال، ل��م يثبت عن النبي ] حديث واحد في احلث على زيارة قبره، وال قبر 

غيره على وجه اخلصوص شيء.

؟ ما الرّد على من يستدل بروايات إلثبات مشروعية الزيارة لقبر النبي ].    386
م��ا ُيروى في ذلك فإمنا هو مكذوب، أو ش��ديد الضعف باتفاق أهل املعرفة 

باحلديث، لكن زيارة قبره ] مستحبة.

هذا إليك...(  حديث: ) اللهم إني أسألك بحق السائلني عليك، وبحق ممشاي .    387
هل يجيز لنا التوسل بهذه األمور؟

هذا حديث غير صحيح40، فال سند ألحد بالتعّلق به.

املطلب الثالث: ما يتعلق بالنذر
ما تعريف النذر؟  388    .

النذر لغة: هو اإللزام.

عّرف النذر اصطالحا؟ 389    .
هو إلزام املكلف نفسه شيًئا ليس بالزم له بأصل الشرع.

ما أنواع النذر؟ 390    .

النذر سبعة أقسام:  391    .
1ـ نــذر اللجاج والغضب: الذي يخرجه الن��اذر مخرج اليمني، للحث على 

40- في��ه راوي ضعي��ف يق��ال ل��ه عطية العوف��ي، قال الذهبي عن��ه في الكاش��ف: ) ضعفوه( 
)2/27( وقال ابن حجر في التقريب:) صدوق يخطىء كثيرا( مع وجود تدليس فيه. 

رقم: 4649
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فع��ل ش��يء، أو املنع من��ه غير، قاصد للن��ذر وال القرب��ة، وهذا حكمه 
حكم اليمني، فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يني. 

2� نــذر طاعة وتبــّرر: مثل أن يقول: »لله على أن أصوم ك��ذا من األيام« أو: 
»إن شفى الله مريضي فعلّي صدقة كذا« أو: »صوم كذا«. فهذا يجب 
الوفاء به. لقول النبي ]: » من نذر أن يطيع الله فليطعه« . رواه اجلماعة 

إال مسلما. 
3� النــذر املبهــم: وهو أن يقول: »لله علّي نذٌر«، فهذا جتب به كفارة يني عند 
أكث��ر العلم��اء. فعن عقبة بن عامر قال: قال رس��ول الل��ه ]: )كفارة 

النذر إذا لم يسم كفارة يني( رواه الترمذي. 
4ـ نــذر املعصيــة: وهذا ال يحّل الوفاء به إجماعا، كأن ينذر ش��رب خمر، أو 
أذى مس��لم، ويجب على الناذر كفارة يني، روى هذا عن ابن مسعود 
واب��ن عب��اس وجابر وعم��ران بن حصني، وه��و مذهب أب��ي حنيفة، 
حلديث: )ال نذر في معصية، وكفارته كفارة يني(. رواه أحمد وأبو داود 

وصححه األلباني. 
5ـ نذر املباح: كلبس الثوب، وركوب الدابة، فهذا يخّير فيه الناذر بني الوفاء، 

والترك مع الكفارة. 
6� نــذر الواجــب: كالصالة املكتوبة، ف��ال ينعقد نذره ألن الن��ذر التزام، وال 

يصح التزام ما هو الزم له. 
7� نذر املستحيل: كأن ينذر صوم أمس، فهذا ال ينعقد وال يوجب شيئا.

ما حكم االبتداء في النذر؟ 392    .
االبتداء في النذر من املكروهات.

ما علة احلكم عليه بالكراهة؟ 393    .
ألن العبد كأنه يشترط لفعل الطاعة لربه أن الله يحقق له ما يريد، ثم يقدم له 
الُقربى والطاعة، وهذا ال ينبغي من العبد مع املنعم عليه، وهو الله سبحانه.

ما وجه كونه من العبادات؟ 394    .
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وج��ه ذل��ك أن الله تعال��ى امت��دح املوفني ب�ه، فق��ال في مع��رض مدحه�م: 
}ُيوُف��وَن بِالَنّْذِر { )اإلنس��ن:7(، وقال: }َوَما َأْنَفْقُتْم ِمْن َنَفَق��ٍة َأْو َنَذْرمُتْ ِمْن 

َه َيْعَلُمُه{)البقرة:270(.  َنْذٍر َفإَِنّ الَلّ
وف��ي احلديث: )من نذر أن يطيع الله فليطعه( فحيث امتدح الله املوفني به، 
وأوجب إمتامه إن كان طاعة دّل ذلك على أنه مما يحبه ويرضاه وكل ش��يء 

يحبه الله ويرضاه فهو عبادة.

كيف يكون النذر محبوبا، مع احلكم عليه بالكراهة؟ 395    .
محبوب��ا من جهة الوفاء ب��ه الحقا وأنها عبادة لله تعالى، ومكروها من جهة 

االبتداء وإلزام النفس بأمر هي غير ملزمة به.

ماذا يترتب على احلكم السابق؟ 396    .
بناًء عليه: فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله 
جل وعال، ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مش��رك الش��رك األكبر، كالذين 
ينذرون للقبور واألموات والصاحلني، وبعض األشجار واألحجار املعظمة 

عندهم، فإنهم بذلك قد وقعوا في الشرك.

ما دليل احلكم عليها أنها من الشرك؟ 397    .
دليل ذلك ما مضى من إثبات كون النذر عبادة، وكل دليل يدل على أن من 

صرف العبادة لغير الله فهو مشرك.

ما الفرق بني النذر الذي يكون شرًكا، والذي يكون حراًما فقط؟ 398    .
الن��ذر الش��ركي: هو أن يعقد النذر أص��اًل لغير الله تعال��ى، كأن يقول: »نذٌر 
علّي للولي الفالني، أو القبر الفالني« ونحو ذلك، فهو في أصل عقد 

النذر عقده لغير الله تعالى، فهذا هو الشرك األكبر.
والن��ذر احملرم فق��ط: فهو النذر الذي ُيعقد لله تعالى لكن على ش��يء محرم، 
كقول القائل: »نذٌر لله على أن ال أصل أرحامي«، أو يقول: »نذر علّي 
أن أشرب خمًرا« ونحو ذلك، فهذا النذر ال يكون شرًكا؛ ألنه عقده لله، 

لكنه يكون حراًما ال يجوز الوفاء به بحال؛ ألنه على شيٍء محرم.
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هل ينعقد النذر الشركي؟ 399    .
الن��ذر الش��ركي ال ينعق��د أص��اًل، ف��ال كفارة في��ه، وإمنا في��ه التوبة إل��ى الله 

تعالى. 

ما القول في النذر احملّرم، هل ينعقد؟ 400    .
نذر الشيء احملرم منعقٌد، لكن ال يجوز الوفاء به.

هل فيه كفارة ميني؟ 401    .
األرجح أن فيه كفارة يني حلديث: ) النذر نذران ؛ فما كان من نذر في طاعة 
الله، فذلك لله وفية الوفاء . وما كان من نذر في معصية الله، فذلك للشيطان 

وال وفاء فيه، ويكفره ما يكفر اليمني ( رواه النسائي و صححه األلباني

كيف يجتمع في النذر كونه منهًيا عنه، وكونه عبادة؟ 402    .
 بيان هذا أن ُيقال: إننا ننظر إلى النذر من ثالث جهات:

األولى: من جهة أصل اإليقاع أي إنشاؤه وابتداؤه، فهذا هو الذي ورد النهي 
عنه كما في احلديث: نهى النبي ] عن النذر، وقال:  )ال تنذروا فإن 
النذر ال يرد من قدر الله ش��يئًا، وإمنا يس��تخرج به م��ن البخيل(.  متفق 

عليه.
وه��ذا النه��ي إما للتح��رمي أو للكراه��ة، واملقصود أن ه��ذا النهي عن 
ابت��داء النذر فقط، أي عن إيقاعه، لك��ن املكَلف يتعبد لله أنه إن عقده 

فال يعقده إال بالله جل وعال، فهو بهذا االعتبار مأجور.
الثانية: أي باعتبار عقده لله تعالى. 

والثالثة: وهو متعّبد أيًضا بالوفاء به.

املطلب الرابع: ما يتعلق بالذبح
ما املقصود من هذا العنوان؟ 403    .

املقص��ود به بيان حكم  أكل البهائم التي ينحرها املس��لم، حينما يكون هناك 
سبب معني، أو قصد محدد في حياته.
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ما أقسام الذبح؟ 404    .
الذبح قد قّسمه أئمة اإلسالم إلى أقسام:

ُه  األول: ذبٌح ُيقصد االستمتاع باللحم، وهذا جائز، لعموم قوله تعالى: }الَلّ
ْنَع��اَم لَِتْرَكُبوا ِمْنَها َوِمْنَه��ا َتْأُكُلوَن{ )غافر: 79(،  ��ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَ اَلّ
وه��ذا القس��م ال دخل له في العقيدة، وإمنا يتكل��م عليه األئمة الفقهاء 

في باب الزكاة.
الثانــي: ذبٌح ُيقصد به إك��رام الضيف، كالذي يذبح ف��ي األعراس ونحوها، 
ومن��ه حدي��ث: )أول��م ولو بش��اة(، وحدي��ث: )ومن كان يؤم��ن بالله 

واليوم اآلخر فليكرم ضيفه(، وهذا أيًضا ال دخل له في االعتقاد.
الثالث: الذبح للغير بقصد التقرب والتعّبد للمذبوح له، كأن يذبح للجن أو 
األموات، وهذا هو الش��رك األكبر، ودليله قوله تعالى: }َفَصِلّ لَِربَِّك 
َواْنَحْر{ )الكوثر:2(، وقوله تعالى: }ُقْل إَِنّ َصاَلتِي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي 

ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي{. )األنعام: 162( َومَمَاتِي لَِلّ
الرابــع: الذبح البدعي: وهو أن يتقرب إلى الل��ه بإزهاق الروح بإراقة الدم، 
ويصح��ب فعله أم��ر محدث كأن يتق��رب بجنس لم ترد به الش��ريعة، 
مث��ل: التضحية بالدجاج، أو ي��الزم مكانا معينا العتق��اد البركة، كأن 

يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره، وهكذا، وهذا محرم.
اخلامــس: الذب��ح التعب��دي: وه��و التق��ّرب إل��ى الله بإراق��ة الدم فيما ُش��رع 

كاألضحية والعقيقة وغيرها.

ما معنى كلمة )نسكي( في قوله تعالى: }ُقْل إَِنّ َصاَلتِي َوُنُسِكي{؟.    405
 النسك: ُيطلق ثالثة اطالقات:

فت��ارة: ي��راد ب��ه العبادة عموم��ًا، كقوله��م: فالن ناس��ك، أي: عاب��د لله عز 
وجل.

وتارة : يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح، كقوله تعالى: } ُقْل إَِنّ َصالتِي 
يَك َل��ُه َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا  ِه َرِبّ اْلَعامَلنَِي ال َش��رِ َوُنُس��ِكي َوَمْحَياَي َومَمَاتِي لَِلّ
ُل امْلُْس��ِلِمنَي{ )األنعام:162-163(، ويكن أن يراد بالنس��ك هنا: التعبد،  َأَوّ
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فيكون من املعنى األول.
وت��ارة: يراد به أفعال احلج وأقواله، كقوله تعالى: } َفإَِذا َقَضْيُتْم َمَناِس��َكُكْم 

َه َكِذْكِرُكْم آَباَءُكْم َأْو َأَشَدّ ِذْكرا{ )البقرة: 200(. َفاْذُكُروا الَلّ

ما تبيان القول بالذبح عند استقبال الرجل ألمير أو ملك؟ 406    .
هذا له أحوال:

األول: شرك أكبر: إذا ُتقرب به إلى القادم بها.
الثاني: بدعة: إذا تقرب إلى الله عند مروره.

الثالث: محرم: إذا ُذبح مريدًا للحم، وكان في فعله إسراف.

هل ُيستثنى املقدار في الذبح لغير الله، صغيرًا كان أو كبيرًا؟ 407    .
ال يستثنى، فالذابح لغير الله ملعون. 

ما دليل احلكم السابق؟ 408    .
عن علي [قال: )لعن رسول الله من ذبح لغير الله(.   رواه مسلم

ما قول العلماء في هذا اجلانب؟ 409    .
انعق��د اإلجماع عل��ى أن الذبح لغير الل��ه بنية التقرب والتعب��د للمذبوح له 

شرك أكبر مخرج عن امللة بالكلية.

ما األمثلة الدالة ألنواع الذبح لغير الله تعالى؟ 410    .
منهــا: ما يذبحه عّب��اد القبور إلى م��ن يزعمون أنه من األولي��اء والصاحلني، 
فهن��اك من يأتي بالذبيحة من بهيمة األنعام أو من الدجاج ونحو ذلك 
فيري��ق دمها على القبر أو قريًبا منه ف��ي املكان املخصص لذلك متقرًبا 

بذلك لصاحب القبر.
ومنها: ما ُيذبح عند السحرة، أو بأمرهم ملن يخدمهم من الشياطني، متقربني 

به إلى ذلك الشيطان ليحقق لهم بعض مقاصدهم.
ومنها: الدماء التي ُتراق عند بعض األشجار واألحجار املعظمة عند أهلها، 
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كما كان يفعل عند العزى والالت وغيرهما.
ومنهــا: م��ا ُيذبح عن��د قدوم بع��ض امللوك على بع��ض، فإنه��م يذبحون في 
طريق��ه من بهيمة األنعام، وهذه الذبيح��ة محّرمة على كل حال، لكن 
إذا كان قص��د ذابحه��ا تعظيم املذب��وح له والتقرب ل��ه فإنها تكون من 

الشرك األكبر.
ومنها: الذبيحة التي تس��مى ذبيحة الُصلح، وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا 
أن يصلحوا بني شخصني أو قبيلتني فإنهم يذبحون بهيمة األنعام أمام 
م��ن يطلب��ون منه الصلح تعظيًم��ا له وتقرًبا لديه ليرض��ى عنهم، وهذه 
الذبيحة بهذا االعتبار من الش��رك األكب��ر املخرج عن امللة، وأما إن لم 

يكن قد صاحب ذلك قصد التعظيم والقربة فإنها محرمة فقط.

ما حكم الذبح مبكاٍن ُيذبح فيه لغير الله؟ 411    .
هذا ال يجوز. 

ما دليل هذا احلكم؟ 412    .
عن ثابت بن الضحاك [ قال: نذر رجل أن ينحر إباًل ببوانة، فسأل النبي 
] فق��ال: )ه��ل كان فيه��ا وثٌن من أوث��ان اجلاهلية ُيعبد(؟ قال��وا: ال. قال: 
)ه��ل كان فيها عيد من أعيادهم(؟ قال��وا: ال. فقال للرجل: ) أوِف بنذرك، 

فإنه ال وفاء بنذٍر في معصية، وال فيما ال يلكه ابن آدم(.  رواه أبو داود.

ما وجه الداللة في القول السابق؟  413    .
وج��ه الدالل��ة  أن اجلواب لو كان ب� ) نعم ( ملا أجاز له النبي ] أن يذبح في 

ذلك املكان، وذلك دليل على أنه ال يذبح لله مبكاٍن يذبح فيه لغير الله.

ما احلكمة من هذا املنع ؟ 414    .
احلكم��ة األساس��ية من ذل��ك هو نهي الله عز وجل ورس��وله ]، فاملس��لم 

يكفيه ذلك.

ما املصالح التي ميكن تفريعها عن احلكمة السابقة؟ 415    .
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يتفرع عن احلكمة السابقة عدة مصالح، منها:
- أن من مقاصد الشريعة سّد ذريعة مشابهة املشركني فيما كان من عباداتهم 
وعاداتهم، فمنعت الش��ريعة الذبح لله مبكان يذبح فيه لغير الله س��ًدا 

لهذه الذريعة.
- من مقاصد الش��ريعة إخماد س��نة اجلاهلية، وإبطال آثار الش��رك والوثنية، 

فسًدا لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك.
- أن املوافق��ة ف��ي الظاه��ر توجب توافًقا وت��واّدًا في الباط��ن، ولذلك فنحن 
منهي��ون عن التش��ّبه بهم حتى ف��ي طريقة ترجيل الش��عر ولبس النعل 
والص��الة فيها، فس��ًدا لذريعة املوافقة في الباطن منعت الش��ريعة هذه 
املوافق��ة ف��ي الظاه��ر فنهت عن الذب��ح لله مب��كان يذبح في��ه لغير الله 

تعالى.
- أن هذا أيًضا فيه سّد الذريعة املفضية إلى الشرك.

املطلب اخلامس: ما يتعّلق باالستعاذة

ما تعريف االستعاذة؟  416    .
هي: طلب العوذ من األمر املخوف، وهي االلتجاء واالعتصام والتحّصن.

ما أنواع االستعاذة؟ 417    .
األول: االستعاذة بالله تعالى. 

الثانــي: االس��تعاذة باألم��وات وأصحاب القب��ور، أو باألحي��اء الغائبني، أو 
االستعاذة باحلي فيما ال يقدر عليه إال الله تعالى.

الثالث: االستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه املستعاذ به.
ما يتعلق بالنوع األول: االستعاذة بالله تعالى

ما أهمية هذا النوع؟ 418    .
أهميت��ه تظهر في أنه املس��تحق لكم��ال االفتقار إلي��ه، واعتق��اد كفايته ومتام 

حمايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغير أو كبير، بشر أو غير بشر. 
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ما دليل هذا التقرير من القرآن الكرمي؟ 419    .
- قال تعالى: } }ُقْل َأُعوُذ بَِرِبّ اْلَفَلِق . ِمن َش��ِرّ َما َخَلَق . َوِمن َش��ِرّ َغاِس��ٍق 

�َث�ِت ِفى اْلُعَقِد. َوِمن َشِرّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد {.  َفّ إَِذا َوَقَب. َوِمن َشِرّ الَنّ
��اِس . َمِلِك الَنّاِس . إَِلِه الَنّاِس . ِمن َش��ِرّ  - ق��ال تعال��ى: } ُق��ْل َأُعوُذ بَِرِبّ الَنّ
ِة  َنّ ��ِذي ُيَوْس��ِوُس ِفي ُص��ُدوِر الَنّاِس . ِم��َن اجْلِ ��اِس . اَلّ َنّ اْلَوْس��َواِس اخْلَ

َوالَنّاِس{. 
- وقوله تعالى عن موس��ى ]: }َوَقاَل ُموَس��ى إِنِّي ُعْذُت بَِربِّي َوَربُِّكْم ِمْن 

ٍر اَل ُيْؤِمُن بَِيْوِم احْلَِساِب{. )غافر:27( ُكِلّ ُمَتَكبِّ

ما دليل هذا التقرير من السنة النبوية؟ 420    .
من أدلة ذلك: 

ن َفْوِقُكْم َأْو ِمن  - ق��ال تعالى: }ُقْل ُهَو اْلَقاِدُر َعَلى َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا ِمّ
ِت َأْرُجِلُكْم َأْو َيْلبَِسُكْم ِشَيعًا َوُيِذيَق َبْعَضُكم َبْأَس َبْعٍض انُظْر َكْيَف  حَتْ
ُهْم َيْفَقُهوَن { )األنع��ام:65(، ويقول ] بني ذلك:  ُف اآلَي��اِت َلَعَلّ ُنَص��ِرّ

)أعوذ بوجهك(.  رواه البخاري
- وفي احلديث فيمن آمله ش��يء من بدنه فليضع إصبعه عليه، وليقل: )بس��م 
الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من ش��ر ما أجد وأحاذر )س��بًعا( (.   رواه 

ابن ماجه
- ] أنه كان يقول: ) وأُعوذ برضاك من سخطك(.  رواه مسلم

- وف��ي دعاء الصباح واملس��اء: ) وأُعوذ بعظمتك أن أغت��ال من حتتي(. رواه 
أبو داود 

- وقال ]: ) أُعوذ بكلمات الله التاّمات من شر ما خلق(.  رواه مسلم

ما حكم االستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه؟ 421    .
االستعاذة بالصفة جائزة باتفاق أهل السنة واجلماعة، 

ما دليل اجلواز على هذا احلكم؟ 422    .
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النصوص السابقة فيها االستعاذة بالوجه والعزة والقدرة والعظمة والكالم 
والرضا، وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والس��نة لله س��بحانه، فدّل ذلك 

على جواز االستعاذة بصفاته جّل وعال.

النوع الثاني: اإلستعاذة باألموات

ما مشروعية اإلستعاذة باألموات؟ 423    .
هذه االستعاذة الشك أنها من الشرك األكبر. 

ما مثال هذه االستعاذة في حياة بعض الناس؟ 424    .
مث��ل من يس��تعيذ مب��ا يعتقد الناس عند امل��زارات واألضرحة، أو أي إنس��ان 
ميت، أو االستعاذة مبخلوق غائب مثل اجلن لكّف شر بعضهم، أو باألحياء 
الغائبني، أو االستعاذة باحلّي فيما ال يقدر عليه إال الله تعالى، ونحو ذلك.

ما دليل هذا التحرمي؟ 425    .
ِنّ  ُه َكاَن ِرَجاٌل ِم��َن اإْلِْنِس َيُعوُذوَن بِِرَج��اٍل ِمَن اجْلِ دليل��ه قوله تعال��ى: }َوَأَنّ
َفَزاُدوُهْم َرَهًقا{ )اجلن:6(، وألن االستعاذة في األمر الذي ال يقدر عليه إال 
الل��ه تعالى نوع من أنواع العبادة، واملتق��رر في العقيدة: أن من صرف عبادة 

لغير الله فإنه مشرك.
النوع الثالث: االستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه املستعاذ به.

ما مثال هذا النوع؟ 426    .
مثاله طلب العوذ والنجدة لو اعتدى على إنسان حيوان أو شخص ظالم.

ما حكم االستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه املستعاذ به؟ 427    .
هذا ال بأس به.

هل هو من العبادة؟ 428    .
 ليس من العبادة في شيء. 
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ما التوجيه الواجب التنبيه عليه مع أنه ليس من العبادة؟ 429    .
واج��ب العل��م أن املعي��ذ في احلقيقة هو الل��ه تعالى، وأن هذا إمنا هو س��بب 

فقط.

ما دليل جواز هذا الضابط من الناحية الشرعية؟ 430    .
دلي��ل جواز ذلك قوله ] في ذكر الفنت: )من تش��ّرف لها تستش��رفه، ومن 
وجد ملجًأ أو معاًذا فليعذ به( متفق عليه، وقد بنّي النبي ] هذا امللجأ واملعاذ 

بقوله: )فمن كان له إبل فليلحق بإبله(.    رواه مسلم
وورد أن ام��رأة م��ن بني مخزوم س��رقت، فأت���ي به�ا النب��ي ] فع�اذت بأم 

سلم�ة.    رواه مسلم

املطلب السادس: ما يتعلق باالستعانة واالستغاثة

ما تعريف االستعانة واالستغاثة؟ 431    .
االستعانة طلب العون، واالستغاثة طلب الغوث.

ما أقسامهما؟ 432    .
كل منهما ينقسم إلى أقسام:

األول: االستعانة واالستغاثة بالله تعالى.
الثانــي: االس��تعانة واالس��تغاثة باألم��وات أو باألحياء الغائب��ني أو باألحياء 

احلاضرين في األمر الذي ال يقدر عليه إال الله تعالى.
الثالث: االستعانة واالستغاثة باألحياء في األمر الذي يقدرون عليه.

القسم األول: االستعانة واالستغاثة بالله تعالى

ما مثال االستعانة؟ 433    .
مثالها قول العبد في صالته: } إَِيّاَك َنْعُبُد َوإَِيّاَك َنْسَتِعنُي{ ) الفاحتة(

ما حكم هذه االستعانة؟ 434    .
هذه االستعانة هي املتضمنة لكمال الذلة واخلضوع واالنكسار له جّل وعال، 
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فهذه من أفضل األعمال وأكملها، وهو دأب الرسل عليهم السالم. 

ما دليل مشروعية اإلستغاثة بالله، واحلّث إليها؟ 435    .
ُكْم بَِأْلٍف ِمَن امْلاََلئَِكِة  قال تعالى: }إِْذ َتْسَتِغيُثوَن َرَبُّكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي مُمُِدّ

ُمْرِدِفنَي{. )األنفال:9(

القسم الثاني: 

ما حكم االســتعانة واالســتغاثة باألموات، أو باألحياء الغائبني، أو باألحياء  436    .
احلاضرين في األمر الذي ال يقدر عليه إال الله تعالى؟

هذه هي االستعانة واالستغاثة الشركية، أعني الشرك األكبر املخرج من امللة 
بالكلية. 

ما سبب احلكم بهذا احلكم؟ 437    .
ألن��ه ال يفعل��ه إال من يعتقد أن لهؤالء تصرًفا خفًي��ا في الكون، فيجعل لهم 
حًظ��ا من الربوبية، والتصرف في الكون، وألن االس��تعانة واالس��تغاثة نوع 
من الدعاء، وقد تقّدم أن من صرف دعاء املسألة لغير الله في األمر الذي ال 

يقدر عليه إال الله تعالى فقد وقع في الشرك األكبر. 

ما الدليل على كفره؟ 438    .
ْن يجيب املضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء  قال تعالى: } أمَّ

األرض أإلٌه مع الله قلياًل ما تذكرون{.

القسم الثالث: االستعانة واالستغاثة باألحياء في األمر الذي يقدرون عليه

ما حكم القســم الثالث وهو االســتعانة واالســتغاثة باألحياء في األمر الذي  439    .
يقدرون عليه؟

هذا ال بأس به. 

هل هو من العبادات؟ 440    .
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ليس ذلك من العبادة في شيء.

ما دليل هذا احلكم؟ 441    .
ِه َفَوَكَزُه  دليله قوله تعالى: } َفاْس��َتَغاَثُه اَلِّذي ِمْن ِش��يَعتِِه َعَلى اَلِّذي ِمْن َعُدِوّ
ُموَس��ى َفَقَضىَعَلْيِه { )القصص:15(، وكاس��تغاثة الغريق، أو من س��قط في 

حفرٍة مبن يستطيع إنقاذه من ذلك، فهذا ال بأس به.

املطلب السابع: ما يتعلق بالتوكل

عّرف التوكل؟ 442    .
التوّكل على الشيء هو االعتماد عليه.

ما تعريفه شرعا؟ 443    .
ه��و صدق االعتم��اد القلبي على الله تعالى كفاية وحس��ًبا ف��ي جلب املنافع 

ودفع املضار، من أمور الدنيا واآلخرة كلها مع فعل األسباب.

ما أنواع التوكل؟  444    .
األول: التوكل على الله تعالى وحده.

الثاني: توّكل السر على غير الله.
الثالث: التوكل على الغير فيما يقدر عليه.
الرابع: التوكل على الغير فيما يقدر عليه.

النوع األول: التوكل على الله تعالى وحده.

ما املقصود بهذا النوع؟ 445    .
املقصود به الس��عي جللب اخليرات بأنواعه��ا، ودفع املضرات بأنواعها، وهو 

التوكل الشرعي.

ما حكم هذا النوع؟ 446    .
هذا من متام اإليان الواجب، أي أنه ال يتّم اإليان إال به.
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ما دليل هذا النوع؟ 447    .
ُلوا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي{. )املائدة:23( ِه َفَتَوَكّ  قال تعالى: }َوَعَلى الَلّ

ِه َفُهَو َحْسُبُه {.)الطالق:3( . ْل َعَلى الَلّ وقال تعالى: }َوَمْن َيَتَوَكّ

النوع الثاني: توّكل السر على غير الله

ما املقصود بهذا النوع؟ 448    .
معناه أن يتوكل اإلنسان على ميٍت في جلب منفعة، أو دفع مضرة.

ما حكم هذا النوع؟ 449    .
هذا شرك أكبر.

ما سبب احلكم عليه بالشرك؟ 450    .
ألنه ال يقع إال ممن يعتقد أن لهذا امليت تصرًفا خفًيا في الكون.

هل احلكم يختلف وفق نوع من يتم التعلق به؟ 451    .
ال فرق في احلكم بني أن يكون ذلك امليت نبًيا أو ولًيا، أو غيرهما.

هل هذا ممكن وقوعه من اإلنسان احلي مع إنسان حي؟ 452    .
نعم، فهناك من يخاف من عقوبة ش��يخه إذا خالف أمره، أكثر من خوفه من 

عقوبة الله تعالى.
النوع الثالث: التوكل على الله وغيره.

ما املقصود بهذا النوع؟ 453    .
ُيقص��د ب��ه التوكل عل��ى الغير فيما يق��در عليه، مع اعتم��اد القلب على ذلك 

الغير في حصول املطلوب أو دفع املرهوب.

ما حكم هذا النوع؟ 454    .
هذا شعبة من الشرك، لكنه من الشرك األصغر. 
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ما سبب احلكم عليه بهذا؟ 455    .
تعليل هذا يرجع لقوة تعلق القلب به، مع وجود تعّلق بالله سبحانه.

النوع الرابع: التوكل على الغير فيما يقدر عليه

ما املقصود بهذا النوع؟ 456    .
ُيقص��د ب��ه  التوكل على الغير فيما يقدر عليه، م��ع اعتماد القلب بكليته على 

الله تعالى، واعتقاد أن ذلك إمنا هو سبب في حتصيل األمر املطلوب فقط.

ما مثال هذا النوع؟ 457    .
مثاله كمن ينيب غيره في أمٍر تدخله النيابة، فهذا ال بأس به، وهو بهذا االعتبار 
يأتي مبعنى الوكالة، وقد وكل النبي ] على الصدقة عمااًل وحفاًظا، ووكل 
ف��ي إثبات احل��دود وإقامتها، ووكل علي بن أبي طال��ب في ذبح ما لم يذبح 

من هديه وأن يتصدق بجلودها وجاللها.

ما حكم هذا النوع؟ 458    .
هذا جائز باإلجماع.

ما خالصة التبيان السابق؟  459    .
تبني بهذا أن: 

النوع األول: هو حقيقة اإليان ومتامه الواجب. 
والنوع الثاني: شرك أكبر. 

والثالث: شرك أصغر. 
والرابع: ال بأس به.

املطلب الثامن: ما يتعلق باخلوف
ما تعريف اخلوف؟ 460    .

اخل��وف هو الذع��ر، وهو نوع انفعال يحصل في النفس له أثر ظاهر بس��بب 
توقع ما فيه هالك، أو ضرر، أو أذى.
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ما أنواع اخلوف؟ 461    .
ذكر أهل العلم أنه أنواع:

األول: اخلوف الطبيعي اجلبلي.
الثاني: اخلوف الذي تسميه العلماء بخوف السر.

الثالث: اخلوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب، أو فعل محرم.
النوع األول: اخلوف الغريزي

ما مثال هذا النوع من اخلوف؟ 462    .
خوف اإلنسان من النار أن حترقه، أو من السُبع أن يأكله، أو من الغرق. 

هل هناك من محُذور شرعي في مثل هذا اخلوف؟ 463    .
ال، فهذا خوف ال ُيالم اإلنسان عليه، ألنه في ِفطرة كل مخلوق.

ما دليل هذا احلكم؟ 464    .
من أدلته:

- ق��ال تعال��ى ع��ن إبراهي��م ]: }َفَأْوَج��َس ِمْنُهْم ِخيَف��ًة َقاُل��وا اَل َتَخْف{ 
)الذاريات:28(، وهذا خوف طبيعي ال ُيالم العبد عليه.

- نعلم بأن موس��ى ] وقع في اخلوف الغريزي، قال تعالى: }َفَأْصَبَح ِفي 
ُب{. )القصص:18( امْلَِديَنِة َخائًِفا َيَتَرَقّ

- خوف نبي الله داود ملا تسّور عليه اخلصمان، قال تعالى: }إِْذ َدَخُلوا َعَلى 
َداُووَد َفَفِزَع ِمْنُهْم {. )ص:22(

النوع الثاني: خوف السر

ملاذا وصفه العلماء: بخوف السر؟ 465    .
أطلق عليه مس��مى اخلوف الس��ر، ألن هناك من يخاف م��ن قبٍر أو ميٍت، أو 

غائب بعيد عنه أن يصيبه بأذى، فهذا اخلوف ليست له أسبابا معلومة. 

ما حكم هذا النوع؟ 466    .
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هذا اخلوف شرك أكبر، مخرج عن امللة.

ما دليل هذا احلكم؟ 467    .
دليله كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له: }إِْن َنُقوُل إاَِلّ اْعَتَراَك َبْعُض 
آلَِهتَِنا بُِس��وٍء ٍ{)هود:54(، فقد كانوا يظن��ون ويعتقدون فيها أنها تصيب من 

أنكر عبادتها باألذى، مع أنها حجارة ال تضر وال تنفع.

ما تعليل هذا اخلوف؟ 468    .
تعليل��ه أن��ه لم يصدر هذا اخلوف من اإلنس��ان إال العتقاده أن لهذا املخوف 
من��ه تصرًفا خفًيا في حياته؛ بكونه قادًرا عل��ى أن يصيبه بأذى بقوته الذاتية، 

بعيدا عن قدر الله تعالى.

النوع الثالث: 

ما احلكم في اخلوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب، أو فعل محرم؟ 469    .
هذا اخلوف حرام في ذاته؛ ألنه وسيلة إلى احلرام، ووسائل احلرام حرام. 

ما دليل هذا احلكم؟ 470    .
ُف َأْولَِياَءُه َفاَل َتَخاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِْن  ��ْيَطاُن ُيَخِوّ َا َذلُِكُم الَشّ قوله تعالى: }إمَِنّ

ُكْنُتْم ُمْؤِمننَِي{.)آل عمران:175(

ما أمثلة هذا النوع من اخلوف؟ 471    .
م��ن أمثلت��ه: اخلوف الذي يحم��ل صاحبه على ترك النصيح��ة املتعّينة عليه، 
واخل��وف الذي يوجب ت��رك اجلهاد، واخلوف الذي يوج��ب طاعة املخلوق 

في معصية اخلالق.

ما مذهب أهل السنة في اجلمع بني اخلوف والرجاء؟ 472    .
مذهبهم أنه البد أن يعبد العبد ربه بهما، أي أن يعبده راغًبا راهًبا. 

ما أدلة هذا التقرير؟ 473    .
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ْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرَغًبا َوَرَهًبا  َوَكاُنوا  قال تعالى: } إَِنُّهْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن ِفي اخْلَ
َلَنا َخاِشِعنَي{ )األنبياء:90(.

ملاذا يجب االعتدال في هذه القضية بني اجلانبني؛ اخلوف والرجاء؟ 474    .
ذل��ك ألنه من عبد الله بالرجاء وحده أِمن من مكر الله، ومن عبده باخلوف 
وحده وقع في اليأس من رحمة الله، ومن عبده باخلوف والرجاء فهو املوحد 
املهدي إلى الصراط املس��تقيم، والبد من اس��توائهما فال يغلب اخلوف على 

الرجاء، وال يغلب الرجاء على اخلوف فيهلك. 

متى يكون التغليب ألحدهما جائزا؟ 475    .
إذا كان هناك مقتضى لتغليب أحدهما فإنه يغّلبه، وإال فاألصل استوائهما.

ما مواضع هذا التغليب؟ 476    .
إذا كان العب��د ف��ي س��كرات امل��وت فالبد من تغلي��ب جان��ب الرجاء حتى 
يحصل له إحسان الظن بربه، كما في احلديث: )أنا عند ظن عبدي بي( رواه 
البخاري، وفي احلديث اآلخر: )ال يوتّن أحدكم إال وهو يحسن الظن بربه( 

رواه أحمد، وطريق إحسان الظن تغليب الرجاء. 
ومثال آخر: عند التوبة من املعاصي فإنه البد أن يغّلب جانب الرجاء. 

كيف تتحقق اخلشية من الله؟ 477    .
تتحقق اخلشية باجتماع اخلوف والرجاء، ليقود األمر بعد ذلك للحب.

املطلب التاسع: ما يتعلق باألميان ) احللف(.
ما املقصود من هذا العنوان؟ 478    .

املقصود به بيان احلكم الشرعي ملا ُيقسم )يحلف( به املسلم في كالمه.

األصل في احللف من الناس أن يكون مبن؟ 479    .
األصل فيه أن يكون منهم فقط بالله سبحانه، أو بأسمائه أو صفاته.
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ما الدليل على حترمي احللف بغير الله؟ 480    .
دليله قوله ]: )من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك(.  رواه أبوداود

وعن قتيلة أن يهودًيا أتى النبي ]، فقال: »إنكم تش��ركون، تقولون ما شاء 
الله وشئت، وتقولون: والكعبة«. فأمرهم النبي ] إذا أرادوا أن يحلفوا أن 

يقولوا: )ورب الكعبة، وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت(.    رواه النسائي
وق��ال ]: )ال حتلف��وا بآبائك��م، ومن حلف بالله فليص��ّدق، ومن ُحلف له 

بالله فليرض، ومن لم يرض فليس منا(. رواه ابن ماجه 

ما قاعدة أهل السنة واجلماعة في األمْيان؟.    481
القاع��دة عندهم تقول: ) للِه أن يحلف مبا ش��اء من مخلوقاته، وليس للعبد 

أن يحلف إال بالله، أو صفٍة من صفاته(. 

ما توضيح هذه القاعدة ما سبق وفق األدلة؟ 482    .
توضيحه��ا أن الل��ه تعالى له أن ُيقس��م مبا ش��اء من مخلوقات��ه، أما املخلوق 

فليس له أن يقسم إال بالله سبحانه أو بأسمائه احلسنى، أو صفاته العلية.

ما بيان القسم من الله تعالى؟ 483    .
��ْمِس َوُضَحاَها )1( اْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها)2({. )الشمس( مثل قوله تعالى: }َوالَشّ

وقوله تعالى: }َواْلَفْجِر)1( َوَلَياٍل َعْشٍر )2({. )الفجر(، ونحو ذلك. 

ما تعليل القول فيما سبق أن لله تعالى أن يقسم مبا يشاء من اخللق؟ 484    .
تعليل��ه أن ُيق��ال أن ربن��ا جل وعال ال يدخ��ل حتت األحكام الش��رعية حتى 
نق��ول: ه��ذا واجب علي��ه، أو هذا مح��رم علي��ه، تعالى الله ع��ن ذلك علًوا 

كبيًرا، وما أقسم الله به فقد عّظمه.

بعضهم يتهاون في قضية احللف بغير الله، ما القول في أمره؟ 485    .
هذا أمر خطير، قال ابن مسعود [: »ألن أحلف بالله كاذًبا أحّب إلّي من 

أن أحلف بغيره صادًقا«.     مصنف عبد الرزاق
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؟ ما تعليل القول مع مقولة ابن مسعود [.    486
تعليله أن احللف بالله كاذًبا معصية، واحللف بغير الله شرك وإن كان القائل 

صادًقا.

هل حترمي احللف بغير الله مما أجمع عليه العلماء؟ 487    .
نعم، فمن األدلة أيًضا اإلجماع املنعقد على املنع من احللف بغير الله تعالى 

وال عبرة مبن قال بغير ذلك ملخالفته لهذه النصوص الصريحة الصحيحة.

ما حكم احللف بغير الله تعالى؟ 488    .
من حلف بغير الله تعالى فقد وقع في الشرك األصغر. 

وإن كان ق��د صاحب احللف تعظي��ٌم كتعظيم الله تعالى، فإنه في هذه احلالة 
يكون قد وقع في الشرك األكبر. 

من الذي يقع في قلبه الشرك األكبر في احللف؟ 489    .
ه��ذا مث��ل ما يفعله عّب��اد القبور واألولياء، ف��إن أحده��م إذا أراد أن يحلف 
كاذًبا فإنه يحلف بالله تعالى، وإذا أراد أن يغّلظ األيان ويبّر فيها ويظهر أنه 

صادق فإنه يحلف بولّيه الذي يعظمه، وهذا عني الشرك األكبر والشك.

ما كفارة احللف بغير الله تعالى؟ 490    .
كف��ارة ذل��ك أن يق��ول: ال إله إال الل��ه، حلديث: )من حل��ف فقال: والالت 

والعزى! فليقل: ال إله إال الله(.  رواه البخاري

ما تعليل التمسك بهذه الكفارة؟ 491    .
ألن��ه بهذا احللف قد جرح توحيده بالش��رك، فالبد م��ن جبر ذلك اجلرح إن 

كان الشرك أصغًرا، أو يكون بذلك مجدًدا إسالمه إن كان أكبًرا.

هل لك أن متّثل لنا على مناذج من احللف بغير الله تعالى؟ 492    .
من ذلك: 
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- احللف بالنبي ] فيقول: والنبي، أو حياة النبي.41
- احللف باألمانة، فيقول: واألمانة. 

- احللف بالشرف، فيقول: وشرفي، أو وشرف أبي أو أمي. 
- احللف بالبدوي، أو زينب، أو نفيسة. 

- احللف برأس أحٍد من املخلوقني، مثل قول بعضهم: رأس أمي وأبي.
-  احلل��ف بالعهد وامليث��اق، أو بالكعبة، أو مبقام إبراهي��م ]، أو بتربة القبر 

الفالني، أو بالعيش وامللح.
- مقولة: وحياتك يا فالن، أو وحياتي، ونحو ذلك.

ما حكم تلك األميان؟ 493    .
كلها محّرمة وشرك؛ ألن احللف عبادة، فال ُيعقد إال بالله تعالى.

هل يجب تنبيه احلالف لو قال مثل تلك األلفاظ؟ 494    .
نعم، فهو من باب تغيير املنكر.

ما حكم احللف بآيات الله ؟ 495    .
هذا السؤال مجمل في تقديه، وجوابه البد فيه من التفصيل بالبيان:

-  إن كان يري��د باآلي��ات أي اآلي��ات الكونية؛ كالش��مس والقم��ر والنجوم 
واجلب��ال والش��جر والليل والنهار، فهذه األش��ياء كله��ا مخلوقة، وقد 

تقّرر أنه ال يجوز احللف بشيء من املخلوقات.
-  إذا كان يقص��د باآليات أي اآليات الش��رعية، مث��ل القرآن فإنه آيات، كما 
ق��ال تعالى: }بل ه��و آيات في ص��دور الذين أوتوا العل��م{، فحلفه 
به��ا حينئٍذ جائز، باعتبار أن ه��ذه اآليات من كالم الله تعالى، وكالمه 

تعالى صفة من صفاته، وقد تقرر جواز احللف بصفات الله.

ما حكم قول بعض الناس: )في ذّمتي(؟ 496    .

41- وليس بحجٍة علينا أنه مما يجري على اللس��ان من غير قصد، أو أنه نش��أ في بلدة يحلف 
أهلها بذلك، فإن اإلنسان متعّبد مبا جاء به النص ال مبا وجد عليه أهل بلده.
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هذا فيه تفصيل الحتمال اختالف مقاصد الناس، وبيان هذا:
- إن كان يقصد بها عقد اليمني فهذا ال يجوز؛ ألن الذمة مخلوقة، وقد تقرر 

لنا أنه ال يجوز احللف باملخلوق.
- إن كان ال يقصد بها عقد اليمني، وإمنا يقصد أنه يتحمل حقيقة اخلبر، كأنه 

يقول: )في عهدي، وفي ذمتي، إن كان كذًبا(، فهذا ال بأس به. 

ما حكم التعّلق بالقول السابق؟ 497    .
حينما نعلم بأن غالب الناس قد ُيش��ِكل عليهم هذا اللفظ، وال يفهمون منه 
إال أن��ه حل��ف، فالواجب الكّف عن التلفظ به، م��ع العدول عنه إلى األيان 

التي ال إشكال فيها؛ ألن ذلك سبب حلماية جناب التوحيد.

ما حكم اإلكثار من احللف؟ 498    .
هذا مناٍف لكمال تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه وصفاته. 

ما تعليل احلكم السابق؟ 499    .
ذل��ك ألن احللف به س��بحانه أمٌر عظي��م، فال ينبغي أن ُيق��ال إال على تأكيد 
األشياء العظيمة املهمة، وأما سفاسف األمور وترهات األقوال، فإنه ينبغي 

تنزيه أسماء الله وصفاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلك.

ما دليل احلكم السابق؟ 500    .
نعل��م أن��ه لم يرد في الق��رآن أن الله تعالى أمر نبيه أن يحلف به س��بحانه إال 
عل��ى األش��ياء العظيمة؛ كأمر املبعث واملعاد وِصدق الق��رآن، ونعلم أن الله 

أمرنا بقوله: }َواْحَفُظوا َأْيَاَنُكْم {.)املائدة:89(

ماذا تشمل اآلية السابقة من فوائد؟  501    .
تشمل الفوائد اآلتية:

- عدم اإلكثار من احللف.    - احللف بالله وأسمائه وصفاته فقط.
- الوفاء مبا حلف عليه.         - التكفير عند احلنث.
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ما النصوص النبوية في التنبيه على خطورة اإلكثار من  احللف؟ 502    .
ع��ن أبي هري��رة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) احللف منفقة للس��لعة، 

ممحقة للكسب(.  رواه البخاري
وع��ن س��لمان [ قال: قال رس��ول الله ]: )ثالث��ة ال يكلمهم الله، وال 
يزكيهم، ولهم عذاب أليم: أش��يمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله 

بضاعته؛ ال يشتري إال بيمينه، وال يبيع إال بيمينه(. رواه الطبراني. 

كيف كان توجيه سلف األمة ألوالدهم في قضية احللف؟ 503    .
من عميق فهم السلف وتعظيمهم لله سبحانه أنهم كانوا يضربون صغارهم 
على الش��هادة والعهد، كما قاله إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى، واليمني 

نوع من الشهادة، فهذا فيه تربية على تعظيم الله تعالى.

ما يتعلق باإلقسام على الله.

ما معنى هذا العنوان؟ 504    .
بيان حكم قول: والله ال يكون كذا وكذا، والله ال يغفر الله لفالن...

هل احلكم على هذه األقوال يختلف؟ 505    .
نع��م، ف��إن كان احلامل عل��ى ذلك قوة الثق��ة بالله، مع االعت��راف بالضعف 

فيقسم على الله بالنصر، فهذا جائز.
وإذا كان احلام��ل: الغرور والُعجب، وأنه يس��تحق على الله كذا وكذا، فهو 

محرم.

ما يتعلق باالستشفاع على الله على خلقه.

كيف يتحقق مثل هذا األمر؟ 506    .
يتحقق مبثل مقولة اإلنسان: نستشفع بالله عليك.

ما حكم هذه املقولة؟ 507    .
التحرمي، ألنه سبحانه أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه.
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املطلب العاشر: ما يتعلق بالتّبرك
ما تعريف التبّرك؟ 508    .

التبرك: هو طلب البركة ورجاؤها واعتقادها في شيء ما.

ما معنى البركة؟ 509    .
هي كثرة اخلير ودوامه في شيٍء ما.

ما األصل في حتقيق هذا املعتقد؟ 510    .
األص��ل فيه التوقف على ورود الدليل، مبعنى أنه ال يجوز اعتقاد البركة، أو 

تسويغ طلبها من شيء إال وعلى ذلك دليل صحيح صريح. 

ما عّلة هذا التوقف فيها؟ 511    .
علته أن وجود البركة في مكاٍن، أو زمانٍ، أو شخص من األمور الغيبية التي 

ال تدرك بالعقل، وقد تقرر في قواعد الشرع أن الغيب مبناه على التوقف.

ما القاعدة عند أهل السنة في اعتقاد البركة في الذوات واألماكن واألزمنة؟ 512    .
القاعدة تقول: ) األصل في بركة الذوات واألماكن واألزمنة التوقيف على 

الدليل(.

ما توضيح القاعدة السابقة؟ 513    .
معناها أن ُيقال: إنه ال يجوز اعتقاد أن هذه الذات، أو أي مكان، أو زمان أنه 

مبارٌك، إال وعلى ذلك االعتقاد دليٌل من كتاب الله، أو صحيح السنة.

ما األمثلة على وجود البركة لألمور السابقة؟ 514    .
في األزمنة: مثل شهر رمضان، والعشر األول من ذي احلجة.

في األماكن: مثل مكة، واملدينة النبوية.
في األعيان: مثل ذات األنبياء، والصاحلني والعسل، وحبة البركة، والغنم.

في األعمال: كاألعمال الصاحلة، وبّر الوالدين، وقراءة القرآن الكرمي.
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من هو املتبارك من جميع الوجوه؟ 515    .
الِِقنَي{. ��ُه َأْحَس��ُن اخْلَ ه��و الله س��بحانه وتعالى، ق��ال تعال��ى: } َفَتَباَرَك الَلّ

)املؤمنون:14(

هل يجوز إطالق لفظ )تبارك( على غير الله تعالى؟ 516    .
ال يجوز ذلك؛ ألن واضع البركة هو الله تعالى.

ما األقوال املخالفة عند بعض الناس في استعمال البركة؟ 517    .
م��ن ذل��ك مقوالته��م: تباركت علينا يا ف��الن، أو فالن ب��ارك بحضوره هذا 

املشروع، أو بارك هذا احلفل، كل ذلك من اإلطالقات احملرمة.

من الذي مبقدوره منح البركة للمخلوقات؟ 518    .
ال يق��در عل��ى هذا إال الله س��بحانه، فمن ش��اء جعله س��بحانه مب��اركا، من 

األحياء، أو اجلمادات، أو األزمنة أو األمكنة، أو األعمال.
أوال: البركة في النبي ]

؟ في أي شيء تكون البركة في النبي ].    519
تكون البركة في ذاته وآثاره ]. 

؟ ما دليل وجود البركة في ذات النبي ].    520
صّحت في هذا النصوص الكثيرة، فمن ذلك: 

-  تب��ّرك الصحاب��ة بفض��ل وضوئ��ه ] وبنخامت��ه، كم��ا ف��ي حديث صلح 
احلديبي��ة: )م��ا تنخم رس��ول الله ] نخامة إال وقع��ت في كف رجٍل 
منه��م، فدل��ك به��ا وجه��ه وجل��ده، وإذا توض��أ كادوا يقتتل��ون على 

وضوئه(.  رواه البخاري
-  تبركهم باملاء الذي غمس فيه ] يده، فقد روى أنس [أنه قال: ) كان 
رسول الله ] إذا صلى الغداة جاء خدم املدينة بآنيتهم فيها املاء، فما 
يؤت��ى بإناٍء إال غم��س يده فيه، فرمبا جاءوه في الغ��داة الباردة فيغمس 

يده فيه(.  رواه مسلم
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-  التبــرك بشــعره ]، فع��ن أن��س  [ أن النبي ] أتى من��ى فأتى اجلمرة 
فرماه��ا، ثم أتى منزله مبنى فنحر، ثم قال للحالق: )ُخْذ( وأش��ار إلى 

جانبه األين، ثم األيسر، ثم جعل يعطيه الناس. رواه مسلم
-  التبــرك بعرقــه ]، فع��ن أن��س  [ ق��ال: كان النبي ] يدخ��ل بيت أم 
س��ليم فينام على فراش��ها وليس��ت فيه، قال: فجاء ذات يوم فنام على 
فراش��ها، فأت��ت فقيل لها: ه��ذا النبي ] نام في بيتك على فراش��ك، 
قال: فجاءت وقد َعَرق واس��تنقع عرقه على قطعة أدمي على الفراش، 
ففتحت عتيدتها فجعلت تنش��ف ذلك الع��رق فتعصره في قواريرها، 
ففزع النبي ] فقال: )ما تصنعني يا أم سليم؟( فقالت: يا رسول الله 

نرجوا بركته لصبياننا. قال: )أصبت(.      رواه مسلم

هل ميكن وضع ضابط في هذه القضية؟ 521    .
نعم، الضابط أن ُيقال: ال يجوز التبرك بذات أحٍد إال بذات النبي ].

هل يجوز التبرك بآثار النبي ].    522 من لباٍس وشعٍر بعد وفاته؟
 يجوز ذلك حتى بعد وفاته ]؛ وذلك ألن الصحابة والتابعني كانوا يتبّركون 

بهذه األشياء بعد وفاته ].

ما دليل هذا احلكم؟ 523    .
ثبت أن أسماء كانت عندها ُجبة النبي ] تغمس في املاء ويسقى ملن به عني 
أو وج��ع فيبرأ بإذن الله تعالى، وقد كانت هذه اجلبة عند عائش��ة رضي الله 
عنها، وقد كانت أم سلمة عندها شيء من شعرات النبي ] في جلجٍل من 
فض��ة، فإذا أصاب أحدهم وجٌع يأتيها بإناٍء فيه ماء فتخضض له الش��عر فيه 

فيشربه فيشفى بإذن الله تعالى.       رواه البخاري
وقال محمد بن س��يرين رحمه الله تعالى: ) عندنا ش��عرة من شعر النبي ] 

أصبناها من أنس، أو من ِقبل أهل أنس(. 

هل ملثل هذه اآلثار النبوية وجود في زماننا؟ 524    .
ينبغ��ي أن نعل��م أن هذه اآلثار قد ُفق��دت كلها في أزمن��ة متقدمة، فما الظن 
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بزمنن��ا ه��ذا؟! فكل من يّدعي أن عنده ش��يئا من ش��عره أو ثياب��ه أو نعليه أو 
خامته فإنه مطال بإثبا صحة دعواه. 

ما ُمراد من يّدعي وجود مثل هذه األمور عنده، وفي زمننا املعاصر؟ 525    .
إمنا مراده إفساد االعتقاد ونشر البدعة وانتهاب األموال، فعلينا أن ننتبه لهذا 

األمر، وال يغرنا الذين اليتورعون عن مثل هذه الدعاوى البّينة البطالن.
ثانيا: البركة باألماكن

ما الدليل على وجود البركة في مكة؟ 526    .
��َة ُمَباَرًكا َوُهًدى  ِذي بَِبَكّ َل َبْيٍت ُوِض��َع لِلَنّاِس َلَلّ دليل��ه قوله تعال��ى: }إَِنّ َأَوّ

لِْلَعامَلنَِي{ )آل عمران:69( .

كيف تكون البركة في مكة؟ 527    .
تك��ون مبضاعفة األج��ور فيها، فالتب��رك بها يكون باالس��تكثار من األعمال 

الصاحلة؛ كالطواف والصالة، وغير ذلك.

ما حكم من يتمّسح بأستار الكعبة؟ 528    .
من يتمسح بأستار الكعبة ظًنا منه أن البركة ستنتقل إلى بدنه فإنه أتي من قلة 
فهمه، وفعله هذا بدعة، وكذلك من يقّبل أعمدة املس��جد احلرام أو مس��جد 
املدين��ة، ويتمس��ح مبقام إبراهيم أو يقّبله، أو يس��ح علي��ه بيديه، ثم يضعهما 

على وجهه وصدره ظًنا منه أنه بذلك قد انتقلت البركة إليه فإنه مخطئ. 

ما حكم التمّسح باحلجر األسود، ثم ميسح اإلنسان الصدر به، أو الوجه؟ 529    .
من يستلم احلجر أو الركن اليماني بيديه ثم يرها على صدره ووجهه أو على 

وجه صغير معه وصدره، فحكم ذلك أنه من البدع. 

ما معنى وجود البركة في مسجد املدينة واملسجد األقصى؟ 530    .
البرك��ة في هذه األماكن معناه مضاعفة األج��ر للمتعّبد فيها، وما يحصل له 

من األمن. 
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هل األحكام السابقة ممكن وضعها في كل ما يكون في املسجد النبوي؟ 531    .
 نعم، فمن يتمس��ح باألعمدة أو الفرش املوضوعة في الروضة الشريفة ظًنا 

أن بركة هذه الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك، فإنه مخطىء في هذا. 

هل ممكن التبرك مباء زمزم للحاجيات التي عند اإلنسان؟ 532    .
م��ا يفعل��ه بعض احلجاج أو املعتمري��ن من أنهم يغس��لون متاعهم ونقودهم 
وثيابه��م التي عليه��م مباء زمزم ظًنا منه��م أنها بذلك س��تحلها البركة، فهذا 

ليس بصحيح؛ ألن بركة ماء زمزم في شربه فقط.

ما اختصار البيان السابق؟ 533    .
املقص��ود أن برك��ة ه��ذه األماك��ن املذكورة في الس��ؤال إمنا ه��ي بركة الزمة 

معنوية، ال أنها بركة ذاتّية منتقلة.

؟ هل البركة فيهم مثل البركة التي في النبي ].    534
بركتها بركة معنوية، أو نقول بركة الزمة ليست مبنتقلة وال مبتعدية، أي أنها 

ليست بركة ذاتية كبركة ذات النبي ]، بل هي بركة الزمة معنوية فيها. 

ما وجه التبديع ملا سبق من املواضع الكرمية، هل يعود إليها أو ألمر آخر؟ 535    .
التبدي��ع لي��س إنكاًرا لبركة البقع��ة، ولكن ألن بركة ه��ذه البقعة بركة الزمة 

معنوية لها، ال ذاتية منتقلة للغير.
ثالثا: مالحظات عامة في البركة

ما حكم التبّرك بغار حراء، أو غار ثور، أو مقبرة البقيع؟ 536    .
هذا كله فعل خاطىء، فلم يثبت بالشرع أن فيهم بركة تنفع قاصدها.

ما حكم وضع املصحف في السيارة طلبا لبركته في حفظ اإلنسان وسيارته،  537    .
أو وضعه حتت الوسادة؟

ه��ذا فهم خاطىء لفهم البركة الت��ي في القرآن، فبركته تكون بحفظه تالوته 
والعمل مبا فيه، وليس مبثل هذه األفعال.
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ما حكم طلب البركة من بعض األشجار أو األحجار؟ 538    .
هذا محّرم وشرك.

ما دليل هذا احلكم؟ 539    .
ْخَرى{)النجم:20( الَِثَة اأْلُ ى َوَمَناَة الَثّ َت َواْلُعَزّ قال تعالى: }َأَفَرَأْيُتُم الاَلّ

ما وجه هذا اإلنكار على الكفار؟ 540    .
 هذا إنكار منه سبحانه على عّباد هذه األوثان، وهم عبدوها لينالوا شفاعتها 

وأنها تقّربهم إلى الله زلفى ويتبركون بها، فأنكر الله تعالى عليهم ذلك.

ماذا ُيستفاد من اإلنكار السابق؟ 541    .
يستفاد منه  أن اإلنكار السابق يتضمن النهي عن االعتقاد في هذه األوثان، 
ويدخل في ذلك ضمًنا النهي عن التبّرك باألش��جار واألحجار وأنه ش��رك، 
فال��الت ُيق��اس عليه التب��رك بالقب��ور، والُع��زى ومن��اة ُيقاس علي��ه التبرك 

باألشجار واألحجار. 

هل ورد تنبيه من النبي ].    542 مبا يتعلق بطلب البركة من بعض األشياء؟
نعم، فعن أبي واقد الليثي [قال: خرجنا مع رس��ول الله ] إلى حنني، 
ونح��ن حدث��اء عهٍد بكفٍر وللمش��ركني س��درة يعكف��ون عنده��ا وينوطون 
به��ا أس��لحتهم، فقلنا: يا رس��ول الله، اجع��ل لنا ذات أنواط كم��ا لهم ذات 
أنواط. فقال ]: ) الله أكبر إنها الس��ن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت 
َهُلوَن{ بنو إس��رائيل ملوس��ى: }اْجَعْل َلَنا إَِلًها َكَما َلُهْم آلَِهٌة َقاَل إَِنُّكْم َقْوٌم جَتْ

)األعراف:138( لتركنب سن من كان قبلكم(    رواه الترمذي. 

هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟  543    .
هذا على حسب اعتقاد طالب البركة منها: 

- إن اعتقد أنها تعطيه البركة بذاتها، وأن لها تصرًفا خفًيا بذلك، فهذا شرك 
أكبر مناٍف ألصل اإلس��الم، ولو م��ات صاحبه عليه فإنه من اخلالدين 

أبًدا في النار.
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- أم��ا إن كان يجعلها س��بًبا فقط في حتصيل البركة، فهذا ش��رك أصغر، ألنه 
اعتقد س��بًبا ما ليس بس��بب ش��رًعا وال قدًرا، وألنه وسيلة إلى الشرك 

األكبر.

: ) إن من الشجر ملا بركته كبركة املسلم( ؟ ما معنى قوله ].    544
معن��ى ذلك أن كل مس��لم فيه برك��ة، لكنها بركة عمل واعتق��اد؛ وذلك ألنه 
يش��هد أال إل��ه إال الل��ه وأن محمًدا عبده ورس��وله، وملا يحمل��ه في قلبه من 
اإليان، وما يفعله بجوارحه من العبادات، ومن ذلك قول أسيد بن احلضير: 

)ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر(.

هل تزداد هذه النوعية من البركة في صاحبها؟ 545    .
نعم، تزاد هذه البركة كلما قوي اإليان واجتهد العبد في العبادة من حتصيل 

العلم النافع والعمل الصالح.

كيف يتحقق التبرك بالصاحلني؟ 546    .
يكون باالقتداء بعلمهم وأفعالهم املوافقة للسنة، ومنافستهم في اخليرات.

ما حكم التمّسح بالصاحلني والعلماء؟ 547    .
هذا فعل غريب، وفهٌم باطل للبركة.

هل يجوز قول القائل ملن زاره من الصاحلني: ) زارتنا البركة( ؟ 548    .
هذا فيه تفصيل: 

- فإن كان يقصد بركة الذات، فهذا ال يجوز؛ ألن بركة الذات من خصائصه 
] فليس أحد بوركت ذاته إال هو ].

- وإن كان يقصد بذلك بركة العمل واالعتقاد، أي أن هذا الزائر عنده أعمال 
صاحلة واعتقادات موافقة للكتاب والس��نة، فتقول ذلك وتقصد بركة 

هذه األعمال واالعتقادات فهذا ال بأس به.

هل ممكن استعمال اللفظ السابق دائما؟ 549    .
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إذا كان اللفظ فيه شيء من االلتباس على بعض السامعني فاألسلم العدول 
عن��ه إلى غيره من األلفاظ س��ًدا لذريعة التخبط في الفه��م، وحماية جلناب 

التوحيد.

ما الرأي فيما يفعله بعض الناس مع مشايخهم؟ 550    .
هذا باب واسع، وقد عمت البلوى في كثير من بالد اإلسالم بهؤالء الناس 
الذين يأم��رون أتباعهم بتعظيمهم التعظيم الزائد على احلد املش��روع، حتى 
يعتقد املريد أن ش��يخه هو البركة بعينها، فتراه يتمس��ح به أو بآثاره، ويضفي 
عليه العصمة، ويقبل الصادر والوارد منه بال تفكير وال مناقش��ة، وهذا كله 

بدعة، بل قد يصل بصاحبه في كثير األحيان إلى الشرك.

ما الواجب توجيهه ملن يفعل ما سبق بيانه؟ 551    .
 الواجب نصح هذه الطائفة وكش��ف الشبه عندهم، ودعوتهم إلى االعتقاد 

الصحيح، وهذا واجب عيني على أهل العلم.

املطلب احلادي عشر: ما يتعلق بالفأل
ما املقصود بالفأل؟ 552    .

فسره النبي ] بأنه الكلمة الطيبة.

هل هذا كان متحقق له عليه الصالة والسالم؟ 553    .
نعم، فقد كان ] يعجبه الفأل، كما في حديث: )ويعجبني الفأل(.

هل له ارتباط شرعي في حياتنا؟ 554    .
نعم، ألن الكلمة الطيبة إذا بلغت الس��امع فتفاءل بها، وأنه سيحصل له كذا 

وكذا من اخليرات يكون ذلك من باب حسن الظن بالله تعالى. 

ما أمثلة هذا في حياتنا؟ 555    .
كأن يريد اإلنسان سفًرا، أو جتارة مثاًل، فيسمع من يقول: يا غامن أو يا رابح، 

فتقع هذه الكلمة في قلبه فيزداد بها سروره ويتفاءل بها. 
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هل هذه الكلمة اجلميلة هي التي تدفع اإلنسان للعمل؟ 556    .
ال، ليس��ت الكلمة هي التي تدفع للمضي فيما نريد من البداية، بل اإلنسان 
يكون عازما أواًل على الفعل، لكن ملا مضى للفعل، ثم س��مع هذه الكلمة، 

ازداد تفاؤله وحُسن ظنه بربه جل وعال، وأكمل مسيره.

ما دليل ذلك من الهدي النبوي؟ 557    .
ورد ف��ي قصة صلح احلديبية، وس��عي أهل مكة للتفاوض مع النبي ]، أن 
أسرعت قريش في إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح، فلما رآه النبي ] 
ق��ال:)  قد س��ّهل لكم أمرك��م، أراد القوم الصلح حني بعث��وا هذا الرجل( ، 

فتكلم سهيل طوياًل، ثم اتفقا على قواعد الصلح.

ما أثر التفاؤل على نفوسنا؟ 558    .
التفاؤل ُيشرح الصدر، وُيؤنس العبد، ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان 
ويس��ببه في قلب العبد، فكان التفاؤل بذلك حسًنا، والنفوس مفطورة على 
ح��ب س��ماع الكلم��ة الطيبة عن��د عزيتها عل��ى الفعل لي��زداد بذلك فرحها 
وسرورها وحسن ظنها بربها جل وعال، ولذلك قال ]: )أحسنها الفأل(.  

رواه أبو داود

هل ننتظر التفاؤل ليكون سببا لإلنطالق للعمل؟ 559    .
ال، فاملسلم يستشير أهل اخلبرة قبل البدء في عمل ما.

ثم يبذل األسباب املتعلقة بالعمل.
وقبل أن يبدأ بالعمل يؤدي االستخارة.

ثم ينطلق لألداء.
فإذا س��مع كلمات تبعث في نفس��ه اإلنطالق واإلنش��راح للفعل، فهذه من 

املعينات وليس من األساسيات.

ما صحة مقولة: )فأل الله وال  فألك(؟ 560    .
هذا تعبير اليجوز، ألن الفأل ليس من صفات الله.
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املبحث الثالث

أفعال وأقوال غير مشروعة

ما املقصود من هذا العنوان؟ 561    .
املقصود بيان أن هناك أعمال وأقوال واجب احلذر منها، ملخالفتها الشرع.

هل من الواجب التحذير والنصح ملثل هذه األمور؟ 562    .
نعم، ألن الدين اليقوم إال على صفاء املعتقد، قوال كان أو فعال.

هل التحذير من الشركيات والبدع فيه تفريق لصفوف املسلمني؟.    563
حينما نعلم بأن الدين قائم على تصفية احلياة من كل بدعة وش��رك، من هذا 
جن��زم بأن االجتماع احلقيقي بني املس��لمني ال يقوم إال عل��ى صفاء احلياة من 

كل أمر يبغضه الله تعالى.

املطلب األول: ما يتعلق بالغلو
ما تعريف الغلو؟ 564    .

الُغلو هو مجاوزة احلّد واإلفراط فيه.

ما األدلة الدالة على خطر الغلو؟ 565    .
- ق��ال تعالى: }َيا َأْه��َل اْلِكَتاِب اَل َتْغُلوا ِفي ِدينُِكْم { )النس��اء:171(، وهذا 

نهي لهم وإخبار لنا عن السبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. 
- وقال ]: ) إياكم والغلو فإمنا أهلك من كان قبلكم الغلو(.   رواه النسائي

ما األمور املمكن ولوج الغلو فيها؟ 566    .
األمور كثيرة، ومن ذلك:

- قال ] محذًرا من الغلو فيه: )ال تطُروني كما أطرت النصارى ابن مرمي، 
فإمنا أنا عبٌد، فقولوا عبد الله ورسوله(42.  رواه البخاري

42- ال تطروني: أي ال تبالغوا في املديح والثناء
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- وق��ال ] مح��ذًرا أمته من الس��ير على نهج األمم قبله��ا: ) أال إن من كان 
قبلك��م كان��وا يتخ��ذون قب��ور األنبياء مس��اجد أال فال تتخ��ذوا القبور 

مساجد فإني أنهاكم عن ذلك(.
- وقال ]: )قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد( متفق عليه.

وزاد مسلم: )والنصارى(، قالت عائشة: »ولوال ذلك ألُبرز قبره ]، 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجًدا«. 

- وقال ] ألم حبيبة وأم س��لمة ملا ذكرتا له كنيس��ة بأرض احلبشة: ) أولئك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه 

تلك الصور أولئك شرار اخللق عند الله(.    رواه البخاري
وا إلى  -  ع��ن أب��ي مرث��د الغن��وي [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: )ال تصلُّ

القبور، وال جتلسوا عليها(.  رواه مسلم

متى كان أول وقوع للشرك في بني آدم؟ 567    .
وقع في عهد نوٍح ]. 

ما سبب هذا اخلطأ العظيم؟ 568    .
س��ببه الغلو في الصاحلني واألولياء، وهو الذي أوصلهم الحقًا إلى الشرك 

بالله. 

ما دليل التقرير السابق؟ 569    .
ع��ن ابن عباس[ في تفس��ير قوله تعال��ى: }َوَقاُلوا اَل َت��َذُرَنّ آلَِهَتُكْم َواَل 
ا َواَل ُس��َواًعا َواَل َيُغوَث َوَيُعوَق َوَنْس��ًرا{ )ن��وح: 23( فقال: ) هذه  َت��َذُرَنّ َوًدّ
أس��ماء رجاٍل صاحلني فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالس��هم التي كانوا يجلس��ون فيها أنصاًبا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم 

تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم ُعبدت(.    رواه البخاري

كيف جاء الشرك مع هذه التماثيل في قوم نوح؟ 570    .
ق��ال ابن القيم: ) قال غير واحد من الس��لف: ملا مات��وا عكفوا على قبورهم 
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وصّوروا متاثيلهم، ثم طال عليهم األمد فعبدوهم( ا.ه� .

هل هذا األمر ال يزال موجودا في زماننا؟ 571    .
نع��م، م��ع ما جنده عند بعض  بن��ي آدم من تعظيم قب��ور األولياء والصاحلني، 
وشهرة األمر تغني عن ضرب املثال له، فالسبب إًذا هو الغلو في الصاحلني.

هل حّذر العلماء من هذا األمر؟ 572    .
 نعم، ولذلك قال اإلمام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: 

- )ب��اب م��ا ج��اء أن س��بب كف��ر بن��ي آدم وتركه��م دينه��م ه��و الغل��و ف��ي 
الصاحلني(. 

-  ) باب ما جاء في أن الغلو في قبور الصاحلني يصّيرها أوثاًنا ُتعبد من دون 
الله تعالى(. 

- ) ب��اب ما ج��اء في التغليظ فيمن عبَد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا 
عبده(.

ما فائدة هذه التراجم التي وضعها اإلمام رحمه الله تعالى؟ 573    .
ه��ذه التراج��م ينبغي تدبره��ا وفهمها، حيث فيه��ا بيان الس��بب الذي أوقع 

الشرك في ابن آدم.

كيف تعاملت الشريعة في جانب القبور؟ .    574
الشريعة توّسطت، فلم تنزلها عن مكانتها، ولم ترفعها عن مرتبتها. 

كيف أعطت الشريعة القدر املناسب للقبور واملقابر؟ 575    .
من األمور الدالة على التقدير الشرعي الكرمي للقبور، ما يأتي:

حت��رمي اآلتي: اجلل��وس عليه��ا، قضاء احلاج��ة بينها، املش��ي بينه��ا بالنعال، 
التعدي عليه بنبٍش ونحوه، ومنعت االتكاء عليها

وسّنت اآلتي: تكرار الزيارة لها لالعتبار والعظة، السالم على أهلها.
وكل ذلك احتراًما ألهلها وتكرًيا لهم.
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ما األمور الواجب عدم توصيل القبور إليها من املكانة؟ 576    .
حترم األمور اآلتية:

- اتخاذها مساجد ُيصلى عندها. 
- دعاء أصحابها من دون الله تعالى. 

- تشييد بناؤها ورفعها فوق الشبر. 
- الذبح عندها، أو اتخاذ زيارتها عيًدا.

-  جعل لها وملن فيها موالد.
-  االعتقاد في األموات أنهم يجلبون خيًرا، أو يدفعون شًرا.

-  التبرك بترابها، أو إطالة االعتكاف باجللوس عندها، أو الطواف حولها.
- أخطر من ذلك أن ُيركع لها أو يسجد أو ُتقبل، ونحو ذلك.

ما ضابط الغلو في الصاحلني؟ 577    .
ضابطه عدم مجاوزة احلد فيهم؛ بحيث يضفى عليهم من الصفات التي هي 

من خصائص الله تعالى، أو اعتقاد أنهم يجلبون خيًرا، أو يدفعون شًرا. 

ما ضابط الغلو عند القبور؟.    578
ضابطه احلذر من مجاوزة احلد فيها، بحيث يفعل بها أو عندها ما هو خارج 

عن حد الشريعة. 
وقد أبيح للمسلمني زيارة القبور للعظة وتّذكر املوت.

املطلب الثاني: ما يتعلق بالرقى والتمائم
الفرع األول: ما يتعلق بالتمائم

ما تعريف التمائم؟.    579
األول: هي كل ما يعّلق، أو يوضع ويعتقد فيه أن يجلب خيًرا، أو يدفع شًرا.

الثان��ي: هي ما يعل��ق في رقاب الدواب التي يخش��ون من إصابتها باحلس��د 
جلمال صفاتها. 
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الثال��ث: هي ما يوضع في الدار، أو على األوالد التقاء ش��ر احلاس��دين، أو 
اتقاء اجلن والشياطني.

ما أقسامها؟ 580    .
هي قسمان: متائم شركية - متائم قرآنية .

أوال: التمائم الشركية

ما بيان ما يتعلق بالتمائم الشركية؟ 581    .
هي التي اشتملت على االستعانة باجلن واالستغاثة بالشياطني، واالستعاذة 
بهم من الش��ر، أو احتوت على طالس��م وكتابات ال تع��رف وال ُيدرى عن 

املقصود بها. 

ما حكم هذه التمائم؟ 582    .
هذه الشك أنها حرام وشرك. 

ما دليل هذا احلكم؟ 583    .
ُه  ��ِه إِْن َأَراَدنَِي الَلّ الدلي��ل قول��ه تعالى: } ُق��ْل َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُع��وَن ِمْن ُدوِن الَلّ
ِه َأْو َأَراَدنِي بَِرْحَمٍة َهْل ُهَنّ مُمِْس��َكاُت َرْحَمتِِه ُقْل  بُِضٍرّ َهْل ُهَنّ َكاِش��َفاُت ُضِرّ

ُلوَن{ )الزمر:38(  ُل امْلَُتَوِكّ ُه َعَلْيِه َيَتَوَكّ َحْسبَِي الَلّ
ف��ي هذه اآلية دليل على بطالن الش��رك، ولبس احللقة واخليط، كل ذلك ال 

يكشف الضر وال ينع منه، وال يجلب اخلير، وليس بسبب فيه.

ما أدلة حترمي التمائم الشركية من السنة النبوية؟ 584    .
- عن ابن مسعود [ قال: قال رسول الله ]: )إن الرقى والتمائم والتولة 

شرك(  رواه أبو داود وأحمد
- ع��ن أب��ي بش��ير األنص��اري [ أنه كان م��ع النبي ] في بعض أس��فاره 
فأرس��ل رس��واًل: )ال يبقنّي في رقب��ة بعير قالدة من وت��ٍر، أو قالدة إال 

قطعت(.  رواه مسلم
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- ع��ن عم��ران بن حصني [ أن رس��ول الله ] رأى رجاًل ف��ي يده حلقة 
م��ن َصَفٍر، فقال: )ما هذه( ؟ قال: م��ن الواهنة. فقال: )انزعها فإنها ال 
تزيدك إال وهًنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبًدا(. رواه أحمد

- وألحمد بس��نده عن عقبة بن عام��ٍر [ مرفوًعا: )من تعّلق متيمة فال أمت 
الله له، ومن تعلق ودعة فال ودع الله له(، وفي رواية: )من تعّلق متيمة 

فقد أشرك(.
- وعن حذيفة [ أنه رأى رجاًل في يده خيط من احلمى فقطعه، وتال قوله 

ِه إاَِلّ َوُهْم ُمْشِرُكوَن{. )يوسف:106( تعالى: }َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِالَلّ
- وعن عبدالله بن حكيم [ مرفوًعا: )من تعّلق شيًئا ُوّكل إليه(.

- وعن رويفع [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: )يا رويفع لعل احلياة تطول 
بك، فأخبر الناس أن من عقد حليته، أو تقلد وتًرا، أو اس��تنجى برجيع 

دابٍة، أو عظٍم فإن محمًدا برئ منه(.  رواه أحمد وأبو داود

ثانيًا: التمائم القرآنية

ما حكم التمائم من القرآن؟  585    .
هذه فيها شيء من اخلالف، فقيل بجوازها، وقيل باملنع. 

ما ترجيح القول فيها؟ 586    .
القول باملنع هو الصحيح، ومن القائلني باملنع ابن مسعود وغيره. 

ما الدليل على املنع؟ 587    .
من األدلة الدالة على املنع:

- قول النبي ]: )إن الُرقى والتمائم والتولة شرٌك(. 
)التمائم(: جمع دخلت عليه األلف والالم، وقد تقرر في القواعد أن األلف 
والالم الداخلة على املفرد واجلمع تفيده العموم أي االستغراق، فيدخل في 

كل ذلك كل التمائم. 
- وكقوله ]: )من تعّلق متيمة فقد أشرك(.
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وقول: )من تعلق( هذا شرط.
وقول: )متيمة( نكرة، وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط 
تفي��د العموم، فيصدق ذلك الوصف وهو الش��رك عل��ى كل من تعلق 

متيمة من غير تفصيل بني متيمة ومتيمة.
- وكقوله ]: )ال يبقني في رقبة بعير قالدة(.

     )ال يبقني(: نفي.
     )ق��الدة(: نك��رة، وقد تقرر في القواعد أن النكرة في س��ياق النفي    تعم، 

وقد يكون بعض هذه القالئد قد عقد فيها قرآن. 
- وكقوله ]: )من تعّلق شيًئا ُوكل إليه( وهذا نكرة في سياق الشرط، وقد 

تقرر أنه يفيد العموم.

كيف نفهم من األدلة السابقة عمومها في حياتنا؟ 588    .
األق��وال الس��ابقة خرجت عامة من غير اس��تفصال بني متيم��ة وأخرى، وقد 
تق��رر ف��ي القواعد أن: ) ترك االس��تفصال ف��ي مقام االحتمال من��ّزل منزلة 
العم��وم في املقال(. فالواجب هو البقاء على داللة عمومها وعدم التعرض 

لها بتخصيص.

هل القول بالتحرمي يدخل في باب االحتياط؟ 589    .
نع��م، فالقول مبنع التمائم من القرآن في��ه إعمال للقاعدة املتفق عليها، وهي 

قاعدة: ) سّد الذرائع املفضية إلى احلرام( 

ما القول مع من يجيزها؟ 590    .
القول بجوازها فيه فتح لباب التمائم الشركية، فإن معّلقها قد يأتيه الشيطان 
ويق��ول: )إن هذه ال تنف��ع، وعليك بالتميمة الفالني��ة إن كنت تريد النفع(! 

فسًدا لهذا الباب منعت التمائم كلها من القرآن، ومن غير القرآن.

هل تعليق التمائم له تعّلق باحلب القلبي؟ 591    .
نع��م، فإن معّلق التمائم احملتوية لش��يء م��ن القرآن الب��د أن يتعلق قلبه بها 
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ول��و مطلق التعلق، وهذا مناٍف ملقصود من مقاصد الش��ريعة، وهو وجوب 
انص��راف تعلق القل��ب بكليته بالله تعالى فس��ًدا لذريعة تعل��ق القلب بهذه 

اخليوط واخلرزات والودع واألوراق منعت التمائم بجميع أنواعها.

لو قلنا باجلواز، فما حكم تعليق التمائم في كل وقت؟ 592    .
ه��ذا فيه فتح لباب إهان��ة كالم الله تعالى؛ ألن معّلقها قد يدخل بها اخلالء؛ 
وهو ناس، أو يش��ق عليه نزعها دائًما، أو يدخ��ل بها مجالس الغفلة واللهو 
واللغو واحلرام، أو تكون على صغير، أو دابة فتتلوث بشيء من النجاسات 

من بوٍل أو غائط، فسًدا لذريعة إهانة كالم الله متنع التمائم من القرآن.

هــل قولــه ].    593 فــي األحاديث الســابقة: )فقــد أشــرك( ، وقولــه: ) إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك( ، ُيراد به الشرك األكبر أم الشرك األصغر؟

ق��د يكون هذا أو ه��ذا، باختالف اعتقاد معّلقها، ف��إن كان يعتقد أنها جتلب 
اخلير، أو تدفع الش��ر بذاتها فهذا هو الش��رك األكبر وهو شرك في الربوبية، 
وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يجلب اخلير ويدفع الشر، وأن هذه التمائم 

سبب من أسباب دفع البالء، أو جلب النعماء فهذا شرك أصغر.

ما تعليل احلكم السابق؟ 594    .
تعليله يعود لسببني :

أحدهما: أنه اعتقد سبًبا ما ليس بسبب؛ ال شرًعا وال قدًرا .
الثاني: أنه وسيلة للشرك األكبر، وكل وسائل الشرك األكبر فشرٌك أصغر.

الفرع الثاني: ما يتعلق بالُرقى

ما الُرقى؟  595    .
هي التي تسمى العزائم، وهي ما يتم قراءته على املصاب مبرٍض ونحوه، من 

القرآن واألدعية املباحة، أو بطالسم وتعوذات مجهولة.

ما أنواعها؟ 596    .
هي نوعان: رقى شرعية، ورقى شركية.
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متى تكون الرقية من الشرع؟ 597    .
تكون شرعية إذا خلت عن الشرك، كالرقية بالقرآن واألدعية الصحيحة. 

هل ثبت الترخيص لها في الشرع؟ 598    .
نع��م، كما في قول��ه ]: )ال بأس بالرق��ى ما لم تكن ش��رًكا( رواه البخاري، 
وحدي��ث: )ال ُرقي��ة إال من ع��ني أو ُحّم��ة( رواه البخاري، وق��د رقى جبريل 
النبَي ] باحلديث املعروف: ) بس��م الله أرقيك، من كل ش��يء يؤذيك، من 

شر كل نفس ،أو عني حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك( رواه مسلم، 

لهذا األمر؟ هل حث النبي ] .    599
نع��م، قال ] ألهل جارية بها ُصفرة: )اس��ترقوا لها، فإن بها النظرة(.  رواه 

البخاري

ما شروط الرقية الشرعية؟ 600    .
اشترط جمع كبير من العلماء للرقية الشرعية ثالثة شروط:

األول: أن تك��ون بكالم الله تعالى، وما صح وأبي��ح من األدعية الواردة في 
ذلك أو غيرها إذا كان معناه صحيًحا.

الثاني: أن تكون باللسان العربي.
الثالــث: أن يعتق��د القارئ واملقروء عليه أن هذه الرقية ال تش��في بذاتها وإمنا 

هي سبب من أسباب الشفاء، والشافي في احلقيقة هو الله تعالى.

متى تكون الرقية من الشرك؟ 601    .
تكون شركًا حينما تكون مشتملة على متتمات وطالسم غير معلومة املعنى، أو 

اشتملت على االستعانة واالستعاذة بالشياطني ليرفعوا أثرهم عن املصاب.

ما وجه احلكم بتحرميه؟ 602    .
هذا النوع الش��ك في حتريه، وأنه من الش��رك كما في احلديث السابق: ) إن 
الرق��ى والتمائم والتولة ش��رك(، واملراد هنا الرقى الش��ركية، وفي احلديث: 

) اعرضوا علّي رقاكم ال بأس بالرقى ما لم تكن شرًكا(.  رواه مسلم
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كيف ميكن أن تتواجد هذه الرقى في حياة بعض الناس؟ 603    .
تك��ون موضوعة في أمور كثيرة، مثل: حجاب، أو خامت،  أو أوراق يضعها 

اإلنسان في مالبسه..وغير ذلك.

املطلب الثالث: ما يتعلق بالسحر
ما تعريف السحر لغًة؟  604    .

السحر لغة: هو ما َخِفي ولُطف سببه.

ما تعريف السحر اصطالحًا؟ 605    .
هو عزائم وُرقى وكالم يتكلم به، وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب 

واألبدان فيحرض ويقتل وُيفرق بني املرء وزوجه .

ما حكم تعّلم السحر؟ 606    .
هذا من احملرمات، ويصل إلى الكفر. 

ما سبب احلكم بالتكفير فيه؟ 607    .
الس��احر ال يكن أبًدا أن تعينه الش��ياطني إال بعد أن يتقّرب لها مبا حتب؛ من 
ذب��ح دينه بالذبح لهم، أو إهان��ة للمصحف ورميه في املراحيض، أو وضعه 

مع النفايات، أو سّب الله تعالى، أو سّب رسوله ]، ونحو ذلك.

هل يتصّور أن الشياطني تخدم الساحر حبًا فيه؟ 608    .
ال يتصور هذا! وال يش��ك عاقل أنها س��تخدمه لس��واد عينيه، لكنها تخدمه 

بعد وقوعه في الشرك.

ما دليل هذه املقولة؟ 609    .
َا َنْحُن ِفْتَنٌة َف��اَل َتْكُفْر{ َماِن ِمْن َأَح��ٍد َحَتّى َيُق��واَل إمَِنّ ق��ال تعالى: }َوَم��ا ُيَعِلّ

)البقرة: 102(، فبان بذلك أن تعلمه وتعليمه والعمل به سبيل للكفر.
وله��ذا ليس من بعد هذا التع��اون بينهما أي نصيب في اآلخرة، قال تعالى: 

}َوَلَقْد َعِلُموا مَلَِن اْشَتَراُه َما َلُه ِفي اآْلِخَرِة ِمْن َخاَلٍق {.
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كيف نفهم التحذير من اآليات السابقة التحرمي من  أمور السحر عمومًا؟ 610    .
االي��ات الس��ابقة جن��د فيها كلم��ة }َأَح��ٍد{ وهي نك��رة في س��ياق النفي، و 
}َخ��اَلٍق { ه��و احل��ظ والنصيب، وقد ُنف��ي النفي املطلق، ف��دل ذلك على 
أن��ه ال يبق��ى معه مطل��ق اإليان، ومن خ��رج من مطلق اإلس��الم فإنه يكون 
كافًرا، وهذا واضح، فنعلم بأن الس��حر من أنواع الش��رك؛ إذ ال يأتي السحر 

لإلنسان بدون الشرك.

ما عقوبة الساحر؟ 611    .
عقوبته القتل. 

ما دليل هذا احلكم؟ 612    .
عن جندب [ مرفوًعا: )حّد الساحر ضربة بالسيف(.  رواه الترمذي

هل حتققت هذه العقوبة عند الصحابة رضي الله عنهم؟ 613    .
نع��م، ففي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن اخلطاب 
[: )أن اقتلوا كل س��احٍر وس��احرة(، قال: فقتلنا ثالث س��واحر، وصح 

عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. 
ولذل��ك قال اإلمام أحمد رحم��ه الله تعالى: ) عن ثالثة من أصحاب النبي 
]( اه��� . أي صح قتله عن هؤالء الثالثة وال يعرف لهم مخالف، بل عليه 

عمل املسلمني إلى يومنا هذا.

ما الواجب علينا جتاه السحرة؟ 614    .
الواج��ب علينا ابتداء بذل النصيحة لهم، بتحذيره��م من هذا املنكر العظيم 

وتخويفهم من مغبة ذلك في الدنيا واآلخرة.

ماذا نفعل مع من لم ينتصح ويبتعد عن فساده منهم؟ 615    .
من ُعّلم منهم ولم يرتدع بالنصح فالواجب األخذ على يديه؛ ألنه من أنصار 
الش��يطان الرجيم، مع رفع أمره إلى والة األمر التخاذ احلكم املناس��ب فيه، 

مع احلرص على إثبات ذلك عليه بالدالئل القطعية.
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هل للسحر حقيقة؟  616    .
نع��م،  له حقيقة، فمنه ما يفّرق بني املرء وزوجه وهو أكثرها وقوًعا، ومنه ما 

يسبب املرض، ومنه ما يصيب العقل باجلنون، ومنه ما يقتل.

ما أدلة هذا احلكم؟  617    .
دليله ما يأتي: 

- قوله تعالى: }ُقْل َأُعوُذ بَِرِبّ اْلَفَلِق . ِمْن َشِرّ َما َخَلَق . َوِمْن َشِرّ َغاِسٍق إَِذا 
اَثاِت ِفي اْلُعَقِد . َوِمْن َشِرّ َحاِسٍد إَِذا َحَسَد { فقد  َفّ َوَقَب . َوِمْن َشِرّ الَنّ
أمر النبي ] بأن يس��تعيذ من ش��ر النفاثات في العقد، وهن السواحر 

الالتي ينفثن في العقد، واالستعاذة ال تكون إال مما له حقيقة.
- وق��ال تعالى: }وما يعلمان من أح��ٍد حتى يقوال إمنا نحن فتنة فال تكفر{ 

فأثبتت هذه اآلية أنه ما يتعلم ويعلم وهذا يدّل على أن له حقيقة.
ُق��وَن بِ��ِه َب��نْيَ امْلَ��ْرِء َوَزْوِج��ِه{  ُم��وَن ِمْنُهَم��ا َم��ا ُيَفِرّ - وق��ال تعال��ى: }َفَيَتَعَلّ
)البقرة:102( وهذا التفريق حقيقة، فهو أثر حس��ي مشاهد وهو بسبب 
الس��حر، فدّل عل��ى أن له حقيقة، فهذا التفري��ق احلاصل بني الزوجني 

بسبب السحر إمنا هو عمل الشياطني التي تطيع السحرة.

؟ هل وقع السحر على النبي ].    618
نعم، ففي الصحيح من حديث عائش��ة رضي الله عنها قالت: ) سحر النبي 
] يهودي من بني زريق، ُيقال له لبيد بن األعصم...( رواه مس��لم، وفيه أن 
النبي ] قال ملا حّل عنه: ) إن الله ش��فاني(، والش��فاء إمنا يكون برفع العلة 
وزوال املرض، فدّل على أن له حقيقة وأنه يوجب املرض بإذن الله تعالى.

هل الواقع يؤّيد ما سبق قوله؟ 619    .
نع��م، فإننا ال زلنا نش��اهد املس��حور يرض ويوت ويج��ّن، ويطّلق زوجته، 
وعند القراءة عليه يصرخ ويتصرف كاملجانني، ويزبد ويتقيأ، وغير ذلك من 

األعراض التي سببها السحر، فكيف ُيقال بعد ذلك ال حقيقة له؟!

هل هناك من خالف في هذا احلكم؟ 620    .



العقيدة... سؤال وجواب

162

نع��م، وه��م فرقة املعتزلة،  ألنه��م ينظرون لألمور حولهم م��ن جهة العقل، 
فم��ا وافق عقولهم متّس��كوا به، وما ل��م يوافق عقولهم حكم��وا عليه باخلطأ 

والبطالن.

هل لكالمهم ورأيهم اعتبارًا؟ 621    .
ال عبرة لكالمهم، وال يغتر أي عاقل بكالمهم.

هل هناك من ينكر وجود السحر وتأثيره في زمننا؟ 622    .
نعم، الذين ُيقال لهم العقالنيون! أي الذين يقدمون عقولهم القاصرة على 

النصوص الشرعية الصحيحة.

ما حجة الذي ينفي وجود السحر؟ 623    .
يعتق��دون أن الس��حر إمنا هو خي��االت وانفعاالت ال حقيق��ة لها، وحجتهم 

عقلية ترفض وجود السجر، مع وجوده في القرآن والسنة.

كيف العصمة من شرور السحرة؟ 624    .
 االعتصام من شّرهم يكون بأمور:

األول: صدق اللجوء إلى الله تعالى، باالستعاذة منهم واإلكثار من ذلك.
الثاني: احلرص التام على األذكار املش��روعة واألوراد النبوية في كل شئوننا 
في الصباح واملس��اء، 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 

في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، وال يقربه شيطان حتى يصبح.
الرابع: احلرص على قيام الليل والوتر، فإنه حصن للمسلم سائر يومه.

اخلامس: تعّلم حكمه، وتعليم من حولنا خطره وشيًئا من مسائله.
السادس: حتصني البيت بقراءة القرآن فيه، وخصوًصا سورة البقرة. 

الســابع: وجوب إخراج الصور ذات األرواح )الرس��ومات- التماثيل( من 
البيوت حتى تدخلها املالئكة.
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لو تسّبب الساحر بتطليق بعضهم، هل ميكن رفع هذا للقاضي للحكم به؟ 625    .
نعم هذا ممكن، وعلى القاضي أن يتثبت من ذلك حتى ال يوقع طالق من ال 

يقع طالقه شرًعا فيكون محقًقا مقصود الشيطان.

هل إذا تاب الساحر ُتقبل توبته؟ 626    .
وردت األدل��ة املتوات��رة من الكتاب والس��نة أن من وقع ف��ي ذنب وتاب منه 
تقب��ل توبته، أن��ه مغفور له، إذا كان��ت التوبة نصوًحا، قال تعال��ى: }إاَِلّ َمْن 
َئاتِِهْم َحَس��َناٍت {  ُه َس��يِّ ُل الَلّ ا َفُأوَلئِ��َك ُيَبِدّ َت��اَب َوآَم��َن َوَعِمَل َعَم��اًل َصاحِلً
ِذيَن َأْس��َرُفوا َعَلى َأْنُفِس��ِهْم اَل  )الفرق��ان:70(، وقال تعالى: }ُقْل َيا ِعَباِدَي اَلّ
ُنوَب َجِميًعا { )الزمر:53(، وقال ]:  َه َيْغِفُر الُذّ ِه إَِنّ الَلّ َتْقَنُطوا ِمْن َرْحَمِة الَلّ

)ويتوب الله على من تاب(.   متفق عليه

هل ُيتوقع أن السحر وهو من الكبائر العظيمة أن يغفر الله لفاعله؟ 627    .
ِذيَن َكَفُروا إِْن َيْنَتُهوا ُيْغَفْر َلُهْم َما َقْد َسَلَف{ حينما نقرأ قوله تعالى: }ُقْل لَِلّ

)األنفال:38(،  وفي احلديث: )والتوبة جتب ما كان قبلها(.  رواه مسلم
فنقول: ال ينبغي أن ييأس الساحر من رحمة الله أو يقنط منها، فإذا ظهرت 

عالمات التوبة النصوح منه فإنه يكّف عنه، وأمره إلى الله تعالى.

ما احلكم للقاضي أو احلاكم لو رأوا أمرا آخر؟ 628    .
إذا رأى احلاك��م أو نائبه أن��ه ُيقتل لعدم ثبوت توبته عن��ده، أو وجود القرينة 

التي تكذب دعواه للتوبة فله ذلك، وله أجر في اجتهاده.

ما الطرق التي يثبت بها جناية الساحر على النفس أو ما دونها؟ 629    .
من تلك الطرق التي يحصل بها ذلك هي ما يأتي:

األول: اإلقرار، أي أن يأتي الس��احر ويقّر أنه هو الذي قتل فالًنا، أو أصاب 
فالًنا بهذه اجلناية بالس��حر، فإذا توفرت ش��روط اإلقرار فإنه ُيؤخذ به 

ويثبت شرًعا ما يثبت في مثل هذه اجلناية.
الثانــي: الش��هادة، أي أن يش��هد رج��الن ع��دالن، قد توفرت فيهما ش��روط 

الشهادة أن فالًنا ساحر، وهذا قول اجلمهور خالًفا ملذهب الشافعية.
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ملاذا قول اجلمهور هو املعمول به في هذا اجلانب؟ 630    .
 لألدلة الواردة في إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات اجلناية، فقواعد 

الشريعة تقتضي العمل بالشهادة في اإلثبات.

ما الواجب النظر فيه مع هذه الشهادة؟ 631    .
البد أن تكون هذه الشهادة مفّسرة تصنف احلال بدقة، وال تدع مجااًل للريبة 

والشك، وأن تكون ممن تعتد شهادتهم شرًعا.

ما القول مع من اشتهر أمره بني الناس أنه ساحر، فهل ُيؤخذ بها أم ال؟ 632    .
التحقي��ق ف��ي هذا أن��ه ال يؤخذ بها ف��وًرا، بل جتع��ل هذا س��ببا مهما لوضع 
عالم��ات اس��تفهام على هذا الرجل لينظر في حال��ه، وتتم مراقبته عن كثٍب 
ويتحقق منها، فإذا ثبت ذلك عليه متت معاقبته، وإال فليس كل ما انتشر بني 

الناس يكون صحيًحا.

هــل قوله ].    633 في حديث ابــن عمر في الصحيحني: ) إن من البيان لســحًرا( 
مدح أو ذم؟

فهم بعض العلماء أنه هذا خرج مخرج الذم، وفهم أخرون أن فيه املدح.

ما تفصيل القول في هذا؟ 634    .
قال الشيخ سليمان بن عبد الله في  )شرح كتاب التوحيد (:    »قلت:   واألول 
أص��ح، وأنه خرج مخرج الذم لبعض البيان ال كله، وهو الذي فيه تصويب 
الباطل وحتس��ينه حتى يتوهم الس��امع أنه حق، أو يكون فيه بالغة زائدة عن 
احل��د، أو ق��وة في اخلصومة حتى يس��حر الق��وم ببيانه فيذه��ب باحلق ونحو 
ذلك، فس��ماه سحًرا؛ ألنه يستميل القلوب كالسحر، ولهذا ملا جاءه رجالن 
من املش��رق فخطبا فعجب الناس لبيانهما، فقال رس��ول الله  ]:  » إن من 

البيان لسحًرا «.    رواه البخاري 
وأما جنس البيان فمحمود، بخالف الشعر فجنسه مذموم إال ما كان حكًما، 
ولك��ن ال يحم��د البيان إال إذا ل��م يخرج إلى حد اإلس��هاب واإلطناب، أو 
تصوير الباطل في صورة احلق، فإذا خرج إلى هذا احلد فمذموم، وعلى هذا 
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تدل األحاديث، كقوله  ]:   »  إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها « .  رواه اإلمام أحمد.

ما وجه إدخال النميمة في أنواع السحر؟ 635    .
ه��ذا م��ن دقيق فهم الس��لف، ف��إن مقصود الس��احر هو التفريق واإلفس��اد، 
والنّم��ام يفعل ه��ذا الفعل متاًما، ب��ل وأعظم، فكم من بي��وت تفرق أفرادها 
بس��بب منيم��ة، وكم من محب��ة انقلبت عداوة بس��بب منيمة، وك��م من نفس 
قتلت بغير حق بس��بب منيم��ة، وكم من قرب حتول بعًدا بس��بب منيمة، وكم 
من خلٍة انقلبت حقًدا وكرًها بس��بب منيمة، وهذا هو ش��أن الس��احر لكنه ال 

يكفر بذلك؛ ألنه لم يفعل كفًرا كالساحر ولكنه فعل كبيرة من الكبائر.

ما الدليل على قبح النميمة على صاحبها، وعلى في املجتمع؟ 636    .
ق��ال ]: )ال يدخ��ل اجلنة قت��ات( رواه البخاري، وق��ال ]: ) أال أنبئكم ما 

العضه، هي النميمة القالة بني الناس(.  راه مسلم

ماذا يطلق على كيفية حّل السحر؟.    637 
حّل السحر عن املسحور هي التي يسميها العلماء بالُنَشرة.

ما الطرق التي يحّل بها السحر؟  638    .
هي قسمان كما ذكره اإلمام ابن القيم رحمه الله تعالى:

األول: حّل السحر بالقراءة الشرعية واألدعية الصحيحة. 
الثاني: حله بسحر مثله.

ما حكم استخدام الطريقة األولى؟ 639    .
ه��ذا هو املش��روع، بل ال يجوز حل��ه إال بذلك، ويدخل ف��ي ذلك ضمًنا أن 

يعرف مكان السحر فيحّل أو ُيحرق. 

ما الدليل على مشروعيته؟ 640    .
دليله ما فعل بسحر النبي ]، فإن جبريل عليه السالم قد رقاه بقوله: )باسم 
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الله أرقيك من كل داٍء يؤذيك، من كل شر أو عني حاسد الله يبريك، باسم 
الل��ه أرقي��ك(، وقد رأى النبي ] مكان س��حره في منام��ه - ورؤيا األنبياء 

حق - وأرسل من يأتي به فحلوه فقام كأمنا نشط من عقال. 

هل من  املمكن االستفادة من املنامات في كشف السحر؟ 641    .
نع��م، هذا ممك��ن، إذا تكررت الرؤيا على املس��حور، أو غيره أن س��حره في 
مكان ما فال بأس بأن يستبرئه، أو أخبره الشيطان الذي يخدم السحر مبكان 
وتكرر منه ذلك فال بأس من اس��تبرائه، ما لم يكن في ذلك مفس��دة خالصة 

أو راجحة.

كيف يكون حّل السحر مبثله؟ 642    .
مثاله أن يذهب املطبوب إلى س��احر أو كاهن فيتقربان للش��يطان مبا يحب؛ 

من الذبح ونحوه ليبطل أثره عن املسحور. 

ما حكم استخدام هذه الطريقة؟ 643    .
هذه هي الُنشرة الشركية احملّرمة! ويدل عليها حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما أن النبي ] ُس��ئل عن النش��رة، فقال: )هي من عمل الش��يطان( 

رواه أحمد وأبو داود. 
وق��ال أب��و داود: ُس��ئل أحمد عنه��ا فقال: )ابن مس��عود يكره ه��ذا كله( أي 
يكره النش��رة التي من عمل الش��يطان، والش��ك أنها كراهة حت��رمي، وقوله: 
)هي من عمل الش��يطان( أي ألنهم ينشرون عن املسحور بأنواع من السحر 

واالستخدامات الشيطانية. 

ما احملاذير املترتبة على الطريقة الثانية لفك السحر؟ 644    .
الزم هذه الطريقة الوقوع في عدة محاذير، منها:

-  التق��ّرب للش��يطان مب��ا يح��ب م��ن الش��رك، وه��ذا ف��ي ح��ّد ذاته مفس��دة 
خالصة.

- إعانة الس��احر على عمله هذا من االتصال بالش��ياطني وعبادته لهم وهذا 
مخالف املخالفة التامة لإلنكار عليه.
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- فنت الناس به لإلقبال عليه واغترارهم بعمله.
- سد باب العالج بالقرآن أو التهوين من شأنه.

- تعلق قلوب املرضى بهذه الطائفة الضالة الكافرة.
-  اعتماد القلب على الش��يطان ليوصل له النفع وهذا مناٍف للمتقرر ش��رًعا 

من وجوب عداوته ومنافرته.
- إحس��ان الظن بالساحر وشياطينه في إيصال اإلحسان إلى املسحور وهذا 

كاف في منع هذه الطريقة.
- أن��ه قد ال يتحقق غالًبا الش��فاء واخلالص التام من أثر الس��حر، فيكون قد 
وقعنا في املفس��دة ولم نحصل مصلحة، وإن س��لمنا أنه حصل الشفاء 
فإن مصلحة الش��فاء ش��يء ال يذكر مع هذه املفاسد، واملتقرر شرًعا أن 

درء املفاسد مقدم على جلب املصالح.
- فتح باب الشيطان على القلوب والعقول بإفسادها وتزيني الباطل لها.

-  ل��زوم مخالف��ة النه��ي الصحيح الصريح الوارد في الس��نة م��ن عدم إتيان 
الكه��ان ولو ملجرد الس��ؤال فضاًل عن تصديقهم فيم��ا يخبرون به من 

أمور الغيب من األسماء واألماكن.
- تعريض اإلنسان توحيده لإلبطال والواجب املتقرر شرًعا صيانته وحماية 

جنابه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك.
- أنها فتح لعمل الشيطان - نعوذ بالله منه -.

املطلب الرابع: ما يتعلق بالكهانة
من الكاهن؟  645    .

ه��و ال��ذي ُيخب��ر ع��ن املغّيب��ات ف��ي املس��تقبل اعتم��اًدا عل��ى االس��تعانة 
بالشياطني.

ما حكمه؟ 646    .
هو مشرك بالله جل وعال الشرك األكبر.
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ما وجه احلكم عليه بالشرك؟ 647    .
وج��ه احلكم فيه الس��تخدامه اجلن، وال يكن أن تخب��ره اجلّن باملغيبات، إال 

إذا تقّرب إليها بأنواع القربات واألفعال الغريبة.  

ما العالقة بني أفعال الكاهن واستجابة اجلن له؟ 648    .
هذا من اس��تمتاع اجلن باإلن��س الداخل في قوله تعالى: }َوَق��اَل َأْولَِياُؤُهْم 
َنا اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا بَِبْعٍض { )األنعام:128(، فالكاهن يستمتع مبا  ِمَن اإْلِْنِس َرَبّ
تخبره به الشياطني من األمور الغيبية، والشياطني تستمتع مبا يتقرب لها من 

أنواع العبادات.

هل كانت الكهانة موجودة في جزيرة العرب؟ 649    .
نعم، كانت الكهانة منتشرة في بالد العرب في اجلزيرة وغيرها.

ما حقيقة الكهانة ؟ 650    .
حقيقة الكهانة: أنها صنعة مضادة ألصل التوحيد، ملا فيها من تصديق اجلن 

فيما تخبره به من الغيب. 

ما وجه املخالفة لها للتوحيد؟ 651    .
��َماَواِت  ه��ي مض��ادة كل املضادة لقول��ه تعالى: } ُق��ْل اَل َيْعَل��ُم َمْن ِفي الَسّ
ُه { )النم��ل:65(، ولقوله تعالى: } َعالُِم اْلَغْيِب َفاَل  ْرِض اْلَغْي��َب إاَِلّ الَلّ َواأْلَ

ُيْظِهُر َعَلى َغْيبِِه َأَحًدا{ )اجلن: 26(.

وكيف تظهر املخالفة من الكاهن للتوحيد؟ 652    .
الكاه��ن البد لك��ي يتم خدمته بذكر األم��ور املغّيبة له فعلي��ه أن يتقرب إلى 
اجلن��ي ببع��ض العبادات؛ إم��ا بالذبح، أو االس��تغاثة، أو بالكفر بالله بس��ّب 
املصح��ف أو إهانت��ه ونحو ذل��ك، حتى ترض��ى عليهم الش��ياطني، فتخبره 

ببعض األمور الغائبة.

ما حكم اإلتيان إليهم؟ 653    .
اإلتيان إليهم ال يخلو من أمور:
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األول: إم��ا أن يكون لفضح حالهم واإلنكار عليهم وبيان تناقضهم ولألخذ 
على أيديهم أو للتحقق من حالهم ومعرفة حقيقة أمرهم، فهذا مأمور 
به ألنه من جملة اإلنكار، بل هو من الواجبات على من أعطاه الله نفوًذا 

وسلطاًنا على اإلنكار باليد أو اللسان، وهو من أعظم القربات.
والثانيــة: أن يأتيه��م يس��ألهم ملجرد االطالع عل��ى صنعتهم وال ينوي ش��يًئا 
مما ذكرن��اه ف��ي احلالة األول��ى، وال يصاحب ذلك االطالع والس��ؤال 
تصدي��ق فيما يخب��رون به من الغي��ب، فهذا اإلتيان مح��رم ومن كبائر 
الذن��وب، وه��و س��يلة م��ن وس��ائل الوق��وع ف��ي حبائله��م واالغترار 
بحاله��م، وملا فيه م��ن فتح الذهاب إليهم واغت��رار اجلهال مبا هم عليه 

من الكفر والشرك.
والثالثــة: أن يأتيه��م فيس��ألهم عن ش��يء فيصّدقه��م فيما يقول��ون، فهذا قد 
ارتكب جرًما أشد من الذي قبله في احلالة الثانية، وله عقوبة شديدة.

ما أصناف الكهانة؟ 654    .
أصناف الكهانة كثيرة، منها: 

- ما يكون بالنظر في النجوم، وفي األبراج، كبرج األسد واحلمل.
- ما يك��ون باخل��ط، أو عن طريق حروف ) أباجاد( كما قال ابن عباس [ 
في قوم يكتبون )أباجاد(، فقال: )ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 

خالق(.
- عن طريق الفنجان. 

- عن طريق الطرق.
- عن طريق الَوَدع.

- عن طريق قراءة الكف.
- عن طريق ضرب الرمل، أو عن طريق احلصى.

- عن طريق قراءة ما في الضمير. 
- عن طريق صّب الرصاص املذاب.
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كيف ُيعرف الكاهن؟ 655    .
يكن معرفة الكاهن بأمور كثيرة، منها:

- أنه غالًبا يسأل عن اسم األم، أو أحد األقرباء.
- غالًب��ا م��ا يطلب بعض آثار املريض من ثياب أو مالبس داخلية كس��راويل 

ونحوها.
- ادعائه التطّبب بالقرآن، وهو ال يصلي وال ُيرى في املساجد.

- أن��ه غالًب��ا ما يأمر املريض بذبح ش��يء من األنعام، أو غيره��ا مما ُيؤكل من 
احليوانات بشروط يليها على املريض.

- أن��ه يخب��ر املريض عن أش��ياء لم يخبره به��ا املريض، وال يعرف ش��يًئا عن 
حاله س��ابًقا، أو يخبر املريض عن أشياء خاصة جًدا ال يطلع عليها إال 

خواص اإلنسان.
- أن ُيسَمع منه متتمات وعبارات ال يفقه معناها.

- أن بعضهم ال يعالج إال في غرفة مظلمة.
- إعط��اء املريض بع��ض األوراق التي فيه��ا كتابات ال تق��رأ، وعبارات هي 
كاأللغاز التي ال تفهم، أو فيها بعض األسماء الغريبة، وغالًبا ما يكون 

اسم الشيطان الذي يستعني به.
- أم��ره للمري��ض بعدم ق��راءة القرآن عند املج��يء إليه، وذل��ك حتى ال يفر 
الشيطان الذي يس��تعني به، بل وبعضهم ينهى املريض عن الصالة في 

يوم العالج، وبعضهم ينهاه عن التسمية عند إرادة الدخول عليه.
- ترّدده الكثير على األماكن املهجورة؛ وذلك ألنها غالًبا تكثر فيها الشياطني، 

أو ليضع فيها عقده وأوراقه ألنها مكان ال يأتيه أحد .
- صرف بعض األعش��اب والتدخينات العجيبة لتدخني البيت والغرف بها 

في أوقاٍت معينة بطريقة خاصة يخبره الكاهن بها.
- ع��دم حرصه على ش��عائر اإلس��الم الظاهرة، مع تلبس��ه ببع��ض املنكرات 

واملعاصي، وهو يدعي أنه يعالج بالقرآن.
وغير ذلك من العالمات.
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ما عقوبة من يصّدق أمور الكهان؟ 656    .
األمر فيه اختالف بالعقوبة:

- مج��رد احلضور عندهم والس��ؤال: فع��ن بعض أزواج النب��ي ] أنه قال: 
)من أتى عراًفا فسأله عن شيٍء فصّدقه لم تقبل له صالة أربعني يوًما(.  

رواه مسلم
- الس��ؤال والتصدي��ق لكالم��ه: عن أبي هري��رة عن النبي ] ق��ال: )من أتى 
كاهًنا فصدقه مبا يقول فقد كفر مبا أنزل على محمد ] (. رواه أبو داود

ما معنى قوله ) لم ُتقبل له الصالة أربعني يوًما(؟ 657    .
املقصود من ذلك ذهاب األجر، لكنه يجب عليه أداؤها ويسقط عنه الفرض 
بذلك، لكن ال أجر له فيها عقوبة ونكااًل له على جريته وتعديه حلدود الله 
تعالى، وفيه دليل أيًضا على أن مصدقهم ال يكفر الكفر األكبر إللزامه بفعل 
الص��الة وإمنا الذاهب عليه أجرها، ولو كان كافًرا الكفر األكبر ملا قبلت منه 

مطلق القبول. 

ماذا يستفاد من التحديد باأليام؟ 658    .
قول��ه: ) أربعني يوًما( فيه دليل على أن ه��ذه العقوبة مؤقتة بوقت، ثم يزول 

أثرها بانتهاء وقتها، مما يدل أيًضا على أن املراد بالكفر األصغر ال األكبر.

هل من أخالقيات املسلم أن يتعلق مبا عند الكهنة؟ 659    .
ال، فع��ن عمران بن حصني [مرفوًعا: ) ليس منا من َتطّير أو ُتطير له، أو 
َتكهن أو ُتكهن له أو َسحر أو ُسحر له، ومن أتى كاهًنا فصدقه مبا يقول فقد 

كفر مبا أنزل على محمد ]( .  رواه الطبراني

ما أقوال العلماء في هذا الكفر، هل هو األكبر أو األصغر؟ 660    .
األقرب - إن شاء الله تعالى - أنه الكفر األصغر، أي ليس هو الكفر الناقل 

عن امللة، بل هو الكفر املنافي لكمال التوحيد الواجب. 

ما توضيح احلكم السابق؟ 661    .
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في احلديث الذي رواه مس��لم وفيه: )لم ُتقبل ل��ه صالة أربعني يوًما(، فهذا 
التقيي��د نفهم منه أن الكفر هنا هو الكفر األصغر؛ ألنه لو كان يراد به األكبر 
ملا مت حّده بأربعني يوًما؛ ألن الكفر األكبر ال يقبل معه صالة مطلًقا؛ ألن من 
ش��رط القبول اإلس��الم، وألنه يجب اجلمع بني األحادي��ث ما أمكن؛ وألن 

تصديق الكاهن فيه نوع شبهة متنع من تكفير مصدقه الكفر األكبر. 

ما حكم التعامل في هذه األمور؟ 662    .
كل تل��ك الطرق مبنية على الدجل واخلرافة والتغرير، فإن هذه األش��ياء إمنا 
يتخذه��ا الكهان للتدجيل وتغرير من يأتيهم بأنهم على حق، وإال فاألخبار 

التي يخبرون بها هي عن طريق شيطاينهم.

ما اجلامع ملا سبق بيانه؟ 663    .
اجلام��ع في الكهانة أنه��ا التّدخل في ادعاء علم الغيب ع��ن طريق ما يتلقفه 

الكاهن من أفواه الشياطني، مع اتخاذه بعض الوسائل الظاهرة للخداع.

املطلب اخلامس: التعلق باألنواء
ما املقصود بالنوء؟ 664    .

املراد بها النجوم، يقال للنجم: نوء.

ما املراد من العنوان؟ 665    .
امل��راد ب��ه بيان حك��م تعّلق بع��ض الن��اس بالنجوم ملعرف��ة تأثيره��ا في حياة 

اإلنسان مستقبال.

ما أقسام نسبة الُسقيا إلى األنواء؟ 666    .
ذكر أهل العلم أن نسبة الُسقيا إلى أي نوء ال تخلو من ثالثة أقسام:

األول: أن ينسبها إليها نسبة إيجاٍد وإحداث.
الثاني: أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط. 

الثالثة: نس��بة املطر إلى النجم واملواس��م نس��بة توقيت فقط )ظرفية(، ال نسبة 
إيجاد وال سبب.
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القسم األول: نسبة إيجاد وإحداث

كيف يتحقق هذا األمر؟ 667    .
االعتق��اد بأن النوء ) النج��م( احملّدد هو الذي أحدث وأوجد هذه الُس��قيا، 

ونعني بالسقيا: املطر الذي ينزل.

ما حكم هذه النسبة؟ 668    .
 هذه النسبة شرك أكبر مخرجة عن الدين.

ما تعليل هذا احلكم؟ 669    .
 هو شرك في الربوبية، ألن من يعتقد هذا  قد زعم أن ثمة مصّرًفا لشيء في 

الكون استقالاًل. 

هل هذا مشابه العتقاد من أمم سابقة؟ 670    .
نع��م، هذا في احلقيقة ش��رك الصابئة، فإنهم يعبدون هذه النجوم وينس��بون 
احل��وادث إليها، ويبنون لها الهياكل في األرض ويس��مونها بأس��مائها، كما 

هو شرك قوم إبراهيم ].
القسم الثاني: نسبة سبب فقط

ما توضيح أن ينسبها إلى األنواء نسبة سبب فقط؟  671    .
مبعنى أنه يقول: إن الله هو اخلالق للسقيا، لكن من أسباب السقيا طلوع هذا 

النوء، فيقول: مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بسببه. 

ما حكم هذا القسم؟ 672    .
هذا شرك، لكنه من الشرك األصغر املنافي لكمال التوحيد الواجب. 

ما عّلة هذا احلكم؟ 673    .
ذلك ألنه اعتقد س��بًبا ما ليس بس��بب ش��رًعا وال قدًرا، وألنه وسيلة للشرك 

األكبر املذكور في احلالة األولى. 
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ما الدليل على مثل احلكم؟ 674    .
- جعل الله تعالى هذه النس��بة كذًبا وزوًرا من القول، فقال: } وجتعلون 
رزقكم أنكم تكذبون{، وذلك ألنهم ينس��بون ه��ذه النعمة إلى النوء 

الفالني والنجم الفالني. 
- ع��ن زيد ب��ن خالد اجلهني [ ق��ال: صّلى بنا رس��ول الله ] صالة 
الصبح باحلديبية على إثر س��ماٍء كانت من الليل، فلما سّلم أقبل علينا 
بوجهه فقال: )هل تدرون ماذا قال ربكم(؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. 
ق��ال: )قال: أصب��ح من عبادي مؤمن ب��ي وكافر، فأما م��ن قال مطرنا 
بفض��ل الله ورحمت��ه فذلك مؤمن ب��ي كافر بالكوك��ب، وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب( .  رواه البخاري

- ف��ي الصحي��ح أيًضا عن اب��ن عباس [ معن��اه، وفيه: ق��ال بعضهم: 
لق��د صدق نوء كذا وكذا، فأن��زل الله تعالى: }وجتعلون رزقكم أنكم 
تكذبون{ وقوله في حديث زيد [: )كافر بي( يراد به الكفر األكبر 
إذا كان��ت النس��بة نس��بة إحداث وإيج��اد، وُيراد به الكف��ر األصغر إذا 

كانت النسبة نسبة سبب فقط.

؟ ما وجه التنفير والتحذير لها من النبي ].    675
جعلها النبي ] من أمر اجلاهلية، وهذا ذٌم لها وتنفير عن فعلها، فقال: )أربع 
ف��ي أمتي من أمر اجلاهلية ال يتركونهن: الفخر في األحس��اب، والطعن في 
األنساب، واالستسقاء بالنجوم، والنياحة(، وألنها منافية لألدب مع الله إذ 

الواجب نسبة النعم كلها إلى الله تعالى إيجاًدا وخلًقا.
القسم الثالثة : نسبة توقيت فقط

ما املقصود بنسبة املطر إلى النجم واملواسم نسبة توقيت؟ 676    .
أي نس��بة ظرفية فقط، ال نس��بة إيجاد وال س��بب، وهذا مثل من يقول: »إذا 
حّل الوس��مي، أو ظهر النج��م الفالني فهذا زمان املط��ر أو وقته«، لكن من 

غير ربط زائد على مجرد التوقيت. 
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ما حكم مثل هذه األقوال؟ 677    .
هذا القول جائز ومشروع، وبعيد كل الُبعد لنسبة أهل الشرك والضالل.

املطلب السادس: ما يتعلق بالتطّير
ما تعريف التطّير لغة؟ 678    .

هو مصدر تطّير يتطير تطيًرا، مأخوذ من الطائر.

ماتعريف التطّير شرعا؟ 679    .
هو التش��اؤم باملكروه من مس��موع، أو مرئي، أو معلوم، أو زمان، أو مكان، 

وأصله معرفة اخلير والشر بداللة الطير، وهو التشاؤم بالطير.

ما األمثلة الدالة على أمر التطّير؟ 680    .
مثاله: التطير باملسموع: أن  يقصد اإلنسان سفًرا فيسمع أحًدا يقول: يا خاسر! 
فيثنيه ذلك القول عن س��فره اعتقاًدا منه أنه عالمة على أن س��فره هذا 

سيكون خاسًرا، أو فيه شيء من العقبات والصعاب .
ومثاله: التطّير باملرئي: أن يريد اإلنسان الزواج من بيت ما، فيرى البومة على 
ه��ذا البيت فيتش��اءم م��ن أهله، ويص��ده ذلك املرئي ع��ن قصده الذي 
أراده، أو ي��رى البوم��ة مثاًل على بيت من البي��وت، فينعقد في قلبه أنه 

سيصيب أهل ذلك البيت شيء من املكروه من موٍت أو مصيبة.
ومثاله: التطّير بالزمان: أن يصيبه مثاًل في يوم أو شهر معني من السنة مصيبة 
م��ن حادث أو خس��ارة جت��ارة فيصير كلما ج��اء ذلك اليوم أو الش��هر 
يعطل معاشه وال يذهب إلى دكانه، اعتقاًدا منه أنه لو فعل ألصابه كما 
أصاب��ه فيما مضى، وم��ن ذلك تطير أهل اجلاهلية بش��هر صفر، ومنها 
تش��اؤم بعض الدول بيوم احتاللهم فت��رى أحوالهم االجتماعية تتغير 

في ذلك اليوم ونحو ذلك.
ومثاله: التطير باملكان: أن يصيب اإلنس��ان حادث في ش��ارع مثاًل وتراه كلما 

جاء قريًبا منه أبعد عنه تشاؤًما من هذا املكان.



العقيدة... سؤال وجواب

176

ما حكم التطّير؟ 681    .
التطير حرام وشرك.

ما دليل هذا احلكم الشرعي؟ 682    .
دليله في الشرع: 

َيُّروا  َئٌة َيَطّ َس��َنُة َقاُلوا َلَنا َهِذِه َوإِْن ُتِصْبُهْم َس��يِّ - قال تعالى: }َفإَِذا َجاَءْتُهُم احْلَ
ِه َوَلِكَنّ َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن{،  َا َطائُِرُهْم ِعْنَد الَلّ مِبُوَسى َوَمْن َمَعُه  َأاَل إمَِنّ

)األعراف: 131(
َنُّكْم ِمَنّا  ْرَنا بُِكْم َلئِْن َلْم َتْنَتُهوا َلَنْرُجَمَنُّكْم َوَلَيَمَسّ - وقال تعالى: }َقاُلوا إَِنّا َتَطَيّ
ْرمُتْ  َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُمْس��ِرُفوَن{. َعَذاٌب َألِيٌم. َقاُلوا َطائُِرُكْم َمَعُكْم َأئِْن ُذِكّ

)يس: 19(

ماذا ورد في السنة من توجيه حول هذا املعتقد؟ 683    .
- ع��ن أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) ال عدوى، وال طيرة، وال 
هامة، وال صفر( متفق عليه، وفي رواية: )وال نوء وال غول(.  رواه مسلم
- وعن أنس [ قال: قال رسول الله ]: ) ال عدوى وال طيرة، ويعجبني 

الفأل(. قالوا: وما الفأل؟ قال: )الكلمة الطيبة(.  متفق عليه
- وع��ن ابن مس��عود [ مرفوًعا: )الطيرة ش��رٌك، الطيرة ش��رك(. قال ابن 
مسعود: )وما مّنا إال وتطير، ولكن الله يذهبه بالتوكل(.  رواه أبو داود

ما احلكم املستفاد من هذه األدلة املباركة؟ 684    .
ه��ذه األدلة تفي��د إفادة قوية نفي تأثي��ر التطير النفي املطل��ق؛ ألن قوله: )وال 
طيرة( نكرة في س��ياق النفي فيعم جميع أنواع التطير، وثبت أيًضا أن التطير 
كله شرك؛ وذلك ألن قوله: )الطيرة شرك( مفرد دخلت األلف والالم املفيدة 

لالستغراق فيدخل فيها كل ما يسمى تطيًرا على أي شكل وشيء كان.

هل التطّير من قبيل الشرك األصغر أم األكبر؟ 685    .
التطير قد يكون شرًكا أكبر، وقد يكون شرًكا أصغر.
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ما توضيح القول السابق؟ 686    .
بيان ذلك أن ُيقال: أن التطّير قسمان:

األول: أن يعتقد املتطير أن ما تطير به هو الذي يجلب اخلير أو يدفع الشر بذاته 
استقالاًل، فهذا يوصل صاحبه إلى الشرك األكبر، وهو شرك في الربوبية، 
ألنه اعتقد خالًقا ومقّدًرا مع الله تعالى، وهو أيًضا شرك في األلوهية ألنه 

تعلق قلبه خوًفا ورجاًء بغير الله في أمر ال يقدر عليه إال الله.
الثان��ي: أن يعتق��د املتطي��ر أن الله تعالى هو الذي يجلب اخلير ويدفع الش��ر، 
وأن ه��ذه األش��ياء الت��ي تطير بها إمنا هي أس��باب للخير والش��ر فقط، 
فهذا هو الش��رك األصغر؛ وذلك ألنه اعتقد سبًبا ما ليس بسبب شرًعا 
وال قدًرا، بل قد ورد الش��رع بنفي كونه س��بًبا، وألنه وس��يلة للش��رك 

األكبر، ولكن هذا فيما إذا استرسل معه، وصده ذلك أو أمضاه.

ما احلكم من وقع في قلبه، ثم بذل اجلهد بدفعه عن قلبه؟ 687    .
م��ن ب��ذل جهده للمدافعة بالطرق الش��رعية وأزاله من قلبه، واس��تعان بالله 

تعالى ولم يفكر فيه فهذا ال شيء عليه، بل هو مأجور بهذه املجاهدة.

هل هناك محاسبة على تلك الوساوس؟ 688    .
ال، إذ م��ن فضل الل��ه علينا أنها من جملة حديث النفس املعفو عنه، كما في 
قول��ه ]: ) إن الله جتاوز عن أمتي ما وسوس��ت ب��ه صدورها، ما لم تعمل 

به، أو تتكلم(.  متفق عليه

ما مصدر هذه الوساوس؟ 689    .
مصدرها من إلقاء الشيطان ووسوسته.

ما الطرق الشرعية ملدافعة مثل هذه الواردات، ومحو أثرها من القلب؟ 690    .
الطرق كثيرة ومتنوعة ولله احلمد واملنة، وأذكر لك أهمها:

األول: طلب العلم الش��رعي املؤصل على الكتاب والس��نة، على فهم سلف 
األم��ة في أمور االعتقاد، وهذا أعظم س��الح وأقوى م��ا يدافع به مثل 

هذه الواردات.
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الثاني: االعتقاد اجلازم الذي ال يخالطه ريب بوجه من الوجوه أنه ال يجلب 
اخلي��ر وال يدف��ع الش��ر إال الله تعال��ى، وأن ه��ذه األش��ياء مخلوقات 

ضعيفة ال متلك لنفسها نفًعا وال ضًرا، فكيف متلكه لغيرها؟ .
الثالث: أن تؤمن بقدر الله تعالى، وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من اخلير 
إمن��ا هو بقدر الله، فما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن 
ليصيب��ك، فال حتمل املس��ؤولية طي��ًرا وال زماًنا وال مكاًن��ا ألنه أمر قد 

ُفرغ منه.
الرابع: حّث النفس وحملها على إحس��ان الظن بالله تعالى، فإن التطير نوع 
م��ن إس��اءة الظن بالله تعالى، ومما يذهبه إحس��ان الظ��ن به جل وعال، 
وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من اخلير إمنا هو شيء قد اختاره الله 

لك، وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك.
اخلام��س: مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحس��ن االعتماد عليه، فإنه 
وحده جل وعال معاذ اخلائفني ومالذ الراغبني، ال ملجأ لهم غيره وال 

رب لهم سواه، فتوكل عليه وعلق قلبك به.
السادس: عقد العزم واملضي قدًما وااللتهاء عن هذا الوارد وقطع التفكير فيه 

واالشتغال عنه مبا هو أنفع.

هل هناك أذكار معينة لدفع خواطر التطّير عن النفس؟ 691    .
نعم،  فمن ذلك:

-  االستعاذة بالله من الشيطان الرجيم.
- م��ا رواه عقب��ة ب��ن عامر قال: »ذكرت الطّيرة عند رس��ول الل��ه ]، فقال: 
)أحس��نها الف��أل، وال ترد مس��لًما، ف��إذا رأى أحدكم ما يك��ره فليقل: 
الله��م ال يأتي باحلس��نات إال أن��ت، وال يدفع الس��يئات إال أنت، وال 

حول وال قوة إال بك(.  رواه أبو داود
- عن  ابن عمرو [: )من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك(. قالوا: وما 
كف��ارة ذل��ك؟ قال: ) أن يق��ول: اللهم ال خير إال خي��رك، وال طير إال 

طيرك، وال إله غيرك(.  رواه أحمد
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: )ال عدوى( وبني قوله: ) فــّر من املجذوم فرارك  كيــف اجلمع بني قولــه ].    692
من األسد( رواه أحمد، وقوله في الطاعون: )إذا سمعتم به )أي العدوى( في 

أرٍض فال تقدموا عليه( متفق عليه؟
اجلمع بينهما أن يقال: إن العدوى لنا فيها نظران:

األول: نظٌر من ناحية انتقالها ابتداًء، أي انتقالها بنفس��ها وهو االعتقاد الذي 
كان علي��ه أهل اجلاهلي��ة، فجاء قوله: )ال عدوى( لنف��ي هذا االعتقاد 

الفاسد، فأثبت أن العدوى ال تصّرف لها بذاتها أي ال تنتقل بنفسها.
والثان��ي: نظٌر من ناحية س��رايتها من املريض إلى الصحي��ح بقدر الله تعالى، 

وهذا هو الذي أثبته األحاديث الواردة في السؤال.

ما توضيح هذا؟ 693    .
يك��ن القول: العدوى ابت��داًء منفية، والعدوى انتقااًل بقدر الله تعالى مثبتة، 
والع��دوى الت��ي نفاها الدليل ليس��ت هي الع��دوى التي أثبته��ا الدليل حتى 

يكون هناك تناقض.

هل أوضح هذا األمر النبي ].    694 للصحابة؟
نعم، فإن بعض الصحابة ملا س��مع ق��ول ]: )ال عدوى( - قال: فإن النقبة 
تقع مبش��فر البعي��ر فتجرب لذلك اإلبل. فقال ]: )فم��ن أعدى األول؟(، 
فالصحاب��ي هن��ا ظن أن الع��دوى املنفي��ة هي الع��دوى االنتقالية بق��در الله 

تعالى، فبني له النبي ] أنه ال يريد ذلك وإمنا يريد العدوى ابتداًء.

ما خالصة ما مت بيانه؟  695    .
خالصته أن وقوع املرض ابتداًء إمنا هو بقدر الله تعالى، وكذا سراية العدوى 
م��ن املعلول إل��ى الصحيح أيًضا هي بق��دره تعالى، فال��كل حاصل بقضائه 
وقدره وال يخرج ش��يء عن كونه مقدًرا، والعبد مأمور باتقاء أسباب الشر، 
ومن ذلك اتقاء أس��باب العدوى، فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إمنا 

انتقلت إليه بقدر الله تعالى، ال أنها انتقلت بذاتها.



العقيدة... سؤال وجواب

180

املطلب السابع: ما يتعلق بالتنجيم
عّرف التنجيم؟ 696    .

التنجيم: هو االستدالل والنظر بالنجوم واألحوال الفلكية. 

ما أنواع التعلق بالنجوم كما بينها العلماء؟ 697    .
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ثالثة أنواع.

األول: أنها مؤّثرة بنفسها.

الثاني: ملعرفة الغيب منها.
الثالث: لالستفادة منها فلكيا.

النوع األول: مؤّثرة بنفسها

كيف كان هذا االعتقاد عند االمم السابقة؟ 698    .
كانوا يعتقدون في النجوم أنها فاعلة مؤثرة بنفس��ها، وأن احلوادث األرضية 

منفعلة ناجتة عن إرادات النجوم.

ما نتيجة هذا االعتقاد؟ 699    .
نتيجت��ه االعتقاد بأن فيه تأليها للنجوم، وهو الذي كان يصنعه الصابئة، فقد 
كانوا يجعلون لكل جنم وكوكب صورة ومتثاالً، ويسّمونها بأسمائها، فتحّل 

فيها الشياطني وتأمرهم بعبادة هذه األصنام.

ما حكم هذه االعتقادات؟ 700    .
 هذا باإلجماع كفر أكبر وشرك أكبر، ومن ذلك شرك قوم إبراهيم ].

النوع الثاني: ملعرفة الغيب منها.

ما االسم االصطالحي الذي يطلقه العلماء على هذا النوع من العلم؟ 701    .
هو الذي يسميه العلماء: بعلم التأثير.
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كيف يفعلون مثل هذا األمر؟ 702    .
 يّدع��ون أنه��م يعرفون ما س��يأتي في املس��تقبل بحركة النجوم م��ن إلتقائها 

والتفافها وطلوعها وغروبها، وهؤالء هم املنجمون وهو نوع من الكهانة.

ما حكم االستدالل بحركة النجوم على معرفة املغيبات في املستقبل؟ 703    .
هذا محّرم باإلجماع، ويوصل صاحبه إلى الشرك األكبر.

ما سبب احلكم بتحرميه؟  704    .
س��ببه ملا فيه من ادعاء مش��اركة الله تعالى في علم الغيب، وألن فيه استعانة 
بالش��ياطني؛ ألن الذي يأتيهم باألخبار إمنا هي الش��ياطني فإنها توحي بهذه 

األخبار إليهم.

هل له من شبيه في واقعنا املعاصر؟ 705    .
 نع��م، ومن ذلك ما يلي��ه الكهان في بعض املجالت ف��ي األبراج املعروفة، 
فيقول��ون: صاح��ب برج العقرب س��يأتيه كذا وكذا، وصاحب برج األس��د 

سيكون له كذا وكذا، ونحو ذلك، وكل ذلك شرك وكفر. 

النوع الثالث: لإلستفادة منها فلكيا

ماذا يطلق عليه العلماء من اسم؟ 706    .
فهذا هو الذي يسميه العلماء: بعلم التسيير، أو علم الفلك.

ما حكم تعّلم منازل النجوم وحركاتها ملعرفة القبلة واألوقات؟ 707    .
هذا من األمور املشروعة.

ما سبب هذه املشروعية؟ 708    .
لس��ببها ما فيها من االس��تدالل بها عل��ى اجلهات في ظلم��ات البر والبحر، 
وملعرفة أوقات الزراعة مثاًل، واالس��تدالل بذلك على وقت هبوب الرياح، 

وعلى الوقت الذي جرت سنة الله تعالى أن ينزل فيه املطر، ونحو ذلك.
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ما علة ترخيص العلماء في تعّلم منازل النجوم وحركتها الفلكية؟ 709    .
رّخص في هذا بعض العلماء، ألن مبنى ذلك العلم هو جعل حركة النجوم 

عالمة على الوقت فقط، ال أنها مؤثرة بذاتها أو أنها سبب للتأثير.

ما األدلة الشرعية املؤيدة للحكم السابق؟ 710    .
من األدلة عموم قوله تعالى: } َوبِالَنّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن{. )النحل: 16(

ننَِي َواحْلَِساَب {.)يونس:5( َرُه َمَناِزَل لَِتْعَلُموا َعَدَد الِسّ وقوله تعالى: }َوَقَدّ
وقول��ه تعال��ى: }َوُه��َو اَلِّذي َجَع��َل َلُك��ُم الُنُّجوَم لَِتْهَت��ُدوا بَِها ِف��ي ُظُلَماِت 
اْلَب��ِرّ َواْلَبْح��ِر { )األنع��ام: 97(، واالهت��داء به��ا م��ن لوازم��ه معرف��ة منازلها 

وحركاتها.

ملاذا خلق الله هذه النجوم؟ 711    .
خلق الله هذه النجوم لثالث:

ْنَيا بِِزيَنٍة اْلَكَواِكِب{. ��َماَء الُدّ ا الَسّ َنّ األول: زينة للس��ماء، قال تعالى: }إَِنّا َزَيّ
)الصافات:6(

الثاني: رجوًما للش��ياطني، قال تعالى: }َوَحِفْظَناَها ِمْن ُكِلّ َشْيَطاٍن َرِجيٍم إاَِلّ 
ْمَع َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب ُمبنٌِي{. )احلجر: 18( َمِن اْسَتَرَق الَسّ

 الثالث: عالمات ُيهتدى بها، قال تعالى: }َوَعاَلَماٍت  َوبِالَنّْجِم ُهْم َيْهَتُدوَن{. 
)النحل:16(

وق��ال البخاري ف��ي صحيحه: »قال قت��ادة: خلق الله ه��ذه النجوم لثالث: 
زينة للسماء، ورجوًما للشياطني، وعالمات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير 

ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما ال علم له به«.

املطلب الثامن: التطاول على الدهر
ما املقصود من العنوان؟ 712    .

املقصود بيان أن هناك من املس��لمني من يتطاول بقبيح الوصف علىالدهر، 
وهو الزمن؛ مثل األيام أو السنة وما شابه.
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ما حكم سّب الدهر؟ 713    .
ه��ذا مح��ّرم، وفاعل��ه مس��تحق للعقوب��ة البليغة الت��ي تردعه ع��ن مثل هذه 

األقوال. 

ما دليل هذا احلكم الشرعي؟ 714    .
ع��ن أب��ي هريرة [ع��ن النبي ] قال: )ق��ال الله تعالى: يؤذين��ي ابن آدم 

يسب الدهر وأنا الدهر بيدي األمر أقلب الليل والنهار(.   رواه البخاري
وفي رواية: )ال تسُبوا الدهر، فإن الله هو الدهر(.   رواه مسلم

ما وجه التحرمي لها؟ 715    .
يعود التحرمي إلى ثالثة أسباب: 

- ألن سابه يعود على الله باإليذاء، ألنه هو مصّرف الدهر ومجري الليالي 
واأليام، ومقدر ما فيها من احلوادث، وسب املخلوق سٌب خلالقه.

- أن س��ب الدهر سٌب ملا ال يستحق السب؛ ألن الدهر خلٌق مسخر ال يلك 
نفًعا وال ضًرا، ومن سب من ال يستحق السب عاد سّبه إليه.

- أن س��به متضمن للشرك؛ فإنه إمنا سبه لظنه أنه يضر وينفع، أو أنه احملدث 
لهذا الضر والنفع، وألنه مناف لالعتقاد الصحيح وهو أن الزمن ُيْفَعُل 
فيه ال أنه هو الفاعل بذاته وال أنه س��ب ملا يقع فيه من احلوادث، فس��به 

محض اعتداٍء وتسلط وقلة أدٍب وجرأة على مقام الربوبية.

ما أمثلة التطاول على الدهر في كالم الناس؟ 716    .
من أمثلة هذا:

- قول بعضهم: هذا زمان كالح، أو زمان أسود. 
- قول بعضهم إذا أصابه مكروه: ليه يا زمن! 

- أو توجيه اللعنة للزمان واأليام، أو الساعة التي وقعت له فيها مصيبة.
- مقولة بعض املؤرخني: التاريخ لم يكن عادال. 
- مقولة بعض األدباء القصصني: سخرية القدر.
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ما حكم ما سبق؟ 717    .
وكل هذا حرام، ففيه تطاول على الله سبحانه.

هل ذكر القرآن مثل ما يتعلق بهذه األمور؟ 718    .
ْنَيا  نعم، ومن�ه قول الله في بيان  كالم الدهرية: } َوَقاُلوا َما ِهَي إاَِلّ َحَياُتَنا الُدّ
ْهُر {) اجلاثية: 24( فهم نس��بوا األمر للدهر،  ��وُت َوَنْحَيا َوَما ُيْهِلُكَنا إاَِلّ الَدّ مَنُ

خيرا كان أو شرا. 

هل ميكن أن يصل األمر إلى الشرك األكبر؟ 719    .
نع��م، وذلك إذا قام في قلب��ه اعتقاد أن الدهر هو الفاعل لهذا الش��يء بذاته 

استقالاًل.

متى يكون من الشرك األصغر؟ 720    .
إذا اعتقد أن الدهر س��بب في هذه احلوادث، وإذا لم يعتقد ذلك فهو محرم 
فقط وكبيرة من كبائر الذنوب، وعلى كل حاٍل فالواجب على املس��لم كف 
لسانه وحفظه عن مثل هذه األقوال التي ال خير فيها، بل هي مما يفتح عمل 

الشيطان.

املطلب التاسع: اقتران الدعاء باملشيئة
ما املقصود من العنوان؟ 721    .

املقصود به، حكم الدعاء والزيادة فيه بقول: إن شاء الله.

ما حكم قرن الدعاء باملشيئة؟ 722    .
ال يجوز أن يقرن الدعاء باملشيئة.

ما مثال هذا؟ 723    .
مثل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت.

ما الدليل على املنع من السنة النبوية؟ 724    .
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قال الرسول ]: ) ال يقوُل أحدكم: اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني 
إن شئت! ليعزم املسألة، فإن الله ال ُمِكره له(.    رواه البخاري

كيف نفهم النهي من احلديث السابق؟ 725    .
احلديث فيه النهي الذي يفيد التحرمي، واملنع من تعليق الدعاء باملشيئة.

ما الدليل على املنع من العقل؟  726    .
أم��ا العق��ل، فألن تعليقه باملش��يئة من��اٍف إلعظ��ام الرغبة واجل��ّد والعزم في 
املس��ألة؛ ألن فيه نوع اس��تغناء عن املدعو واملدعو به، وألنه موهم بعجز الله 

وفقره فكأنه يقول: ) وال ألّح عليك بذلك، بل إذا شئت فافعل( 

هل فيه إساءة أدب مع الله تعالى؟ 727    .
نعم، هذا فيه س��وء أدب مع الله تعال��ى؛ ألن الله تعالى ال ُيكرهه أحد على 

إجابة سؤالك ما لم يكن هناك شدة إحلاح وإعظام رغبة. 

كيف يتحقق حسن األدب في الدعاء؟ 728    .
من حس��ن األدب مع الله تعالى أال يعلق الدعاء باملش��يئة لس��عة فضله جل 
وعال، ولكبير إحس��انه وجوده وكرمه، وألنه تعالى ال يتعاظمه شيء أعطاه 
ف��ال تنقص خزائنه جل وعال بالعطاء ولو اجتم��ع األولون واآلخرون على 
مختلف أصنافهم وجاء بكل أدعيتهم فإنه ال ينقص ذلك من خزائنه ش��يًئا، 

فلم التعليق حينئٍذ؟

، عند الدعاء  كيف اجلواب عن قوله ]: ) طهور إن شــاء الله( رواه البخاري.    729
للمريض؟ 

هذا ليس من باب الدعاء، وإمنا من باب اخلبر، أي كأن الداعي ُيخبر أن هذا 
املرض سيكون لك كفارة وطهور الخقا، واألخبار املستقبلية أو الغيبية البد 

من تعليقها باملشيئة، واملنهي عنه هو تعليق الدعاء باملشيئة.
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املطلب العاشر: حكم االقتران في املشيئة

ما املثال الدال على العنوان؟ 730    .
مثاله قول املسلم: ما شاء الله وشئت.

ما حكم املقولة السابقة؟ 731    .
هذا ال يجوز، وهو نوع من أنواع شرك األلفاظ، وهو شرك أصغر.

ما دليل احلكم السابق؟ 732    .
دليل ذلك:

- حدي��ث قتيل��ة: ) أن يهودًيا أت��ى النبي ] فقال: إنكم تش��ركون تقولون: 
ما ش��اء الله وش��ئت، وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ] إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت( 

رواه النسائي.
- وله أيًضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجاًل قال للنبي ]: ما شاء 
الله وش��ئت. فق��ال: )أجعلتني لله نًدا، قل ما ش��اء الل��ه وحده(. رواه 

النسائي

ما علة النهي في احلكم السابق؟ 733    .
العّلة ألن فيه عطف مش��يئة املخلوق على مش��يئة اخلال��ق جل وعال بحرف 

الواو املقتضي للتشريك واملساواة بني املعطوف واملعطوف عليه، 

ما املشروع قوله؟ 734    .
املشروع في ذلك 

- أن يقول العبد: ما شاء الله وحده.
- وإن قال: )ما شاء الله، ثم شئت(، فال بأس فيه.

فهذان اللفظان ال محظور فيهما.
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املطلب احلادي عشر: الظن السوء بالله تعالى

ْوِء{ )الفتح:6(؟.    735 ِه َظَنّ الَسّ انِّنَي بِالَلّ  ما املراد بظن السـوء في قوله تعالى: } الَظّ
ذكر أه�ل العل�م أن ظ�ن الس�وء املراد في اآلية يتوجه لعدة أمور:

األول: الظن بأن الله تعالى أنه مس��لٌم رس��وله وعب��اده املؤمنني إلى عدوهم، 
وأن إدال��ة ي��د الكف��ر عليه��م س��تكون مس��تمرة دائم��ة، وأن الدي��ن 
سيضمحل، وأن الله تعالى ال ينصر رسوله، وال ينصر كتابه وال ينصر 
عب��اده املؤمنني، وهذا هو املراد بقوله تعالى: }َبْل َظَنْنُتْم َأْن َلْن َيْنَقِلَب 
ُس��وُل َوامْلُْؤِمُن��وَن إَِلى َأْهِليِه��ْم َأَبًدا َوُزيَِّن َذلَِك ِف��ي ُقُلوبُِكْم َوَظَنْنُتْم  الَرّ

ْوِء َوُكْنُتْم َقْوًما ُبوًرا{ .)الفتح:12( َظَنّ الَسّ
الثانــي: ظ��ن أن أفعال الله تعالى وأقداره خالية ع��ن احلكمة واملصلحة، وأنه 
يفعل ال حلكمة وال لغاية محمودة، وهذا من سوء الظن به جل وعال، 

وهو ظن مناٍف لكمال حكمته وعلمه وخبرته جل وعال.
الثالث: ظن أن ما يقع في الكون من احلوادث أنه خارج عن قدر الله تعالى، 
أي إنكار القدر الس��ابق، كما هو قول الذين ينكرون تقدير الله تعالى 

ملا كان وسيكون، أو ينكرون خلقه ألفعال العباد.

هل هذه التفاسير من قبيل تفسير التضاد أو التنوع؟  736    .
نعم، كلها صحيحة ألنه من قبيل خالف التنوع. 

- فُفسر بإنكار بالقدر.
- وُفسر بإنكار احلكمة. 

- وفسر بأن الله تعالى لن ينصر رسوله ]، وأن أمره سيضمحل ويبيد. 

ما حكم هذا الظن؟ 737    .
كل ذلك محرم والش��ك في حتريه، وكله من��اٍف لكمال التوحيد الواجب، 

وبعضه مناٍف ألصل التوحيد.
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ما الضابط في معرفة الظّن السيء؟  738    .
الضابط في ظن السوء: أنه كل ظن ال يليق بالله جل وعال.

ملاذا ُحّرم هذا الظن؟ 739    .
حّرم هذا الظن لعدة أمور، منها:

- ألن��ه من��اٍف ملا يجب اعتق��اده في الله تعال��ى، فإنه يجب أن نعتق��د أن الله 
تعال��ى كام��ل في ذاته وفي صفاته وفي أفعال��ه الكمال املطلق الذي ال 

يعتريه نقص بوجه، وهذا الظن مناٍف لهذا الكمال.
- أن املتقرر أن الله له احلكمة البالغة في أفعاله وأقداره، واحلكمة هي وضع 
األمور في مواضعها التي توافق الغايات احملمودة منها، وظن أن الله 
تعال��ى يفع��ل ال حلكمة في��ه وصف له بفعل م��ا ال يليق، وه��ذا مناٍف 
التصاف��ه باحلكمة البالغ��ة، ويلزم منه وصف الل��ه بالنقص جل وعال 

وتنزه عن كل نقص.
- أنه معارض للوعيد الذي أخذه على نفس��ه جّل وعال تفضاًل وإحساًنا كما 
في قوله: }َوَلَقْد َس��َبَقْت َكِلَمُتَنا لِِعَباِدَنا امْلُْرَسِلنَي إَِنُّهْم َلُهُم امْلَْنُصوُروَن 
َوإَِنّ ُجْنَدَن��ا َلُه��ُم اْلَغالُِب��وَن{ )الصافات:173(، والل��ه تعالى ال يخلف 

امليعاد، وظن السوء مناٍف ومناقض لداللة هذه النص وما في معناه.
-  أنه يناقض قوله تعالى: }وخلق كل شيء فقدره تقديًرا{، ونحو هذه اآلية 
التي فيها إثبات أن كل ش��يء بقضاء الله وقدره، وأنه ال يخرج ش��يء 
ع��ن كونه مقدوًرا لله ج��ل وعال، وما ناقض دالل��ة القرآن وعارضها 

فهو باطل مردود واعتقاد محرم.
- أن الواجب هو إحسان الظن به جل وعال، وظن السوء ترك لهذا الواجب 

وترك الواجب محرم، فدل ذلك على أن ظن السوء محرم.
-  أنه - أي ظن السوء - قادح في كمال التوحيد الواجب، أو قادح في أصله 
في بعض األحوال، وما يقدح في التوحيد أصاًل أو كمااًل فهو ممنوع.
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املطلب الثاني عشر: التعّلق بالتصوير
ما املراد من هذا العنوان؟ 740    .

ُيراد به بيان حكم التصاوير في الشريعة اإلسالمية.

ما املقصود بالتصوير؟ 741    .
املقصود به الرسم للكائنات احلية، ومعه النحت لتشكيل األصنام.

ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ 742    .
ال يشمله، ألن التصوير الفوتوغرافي ُيقال له ) العكس(، والفاعل بعيد عن 

العلة املنصوص لها في الوعيد النبوي.

ما العّلة في النهي عن التصوير؟ 743    .
عن عائش��ة رضي الله عنها أن رس��ول الله ] قال: ) أشّد الناس عذاًبا يوم 

القيامة الذين يضاهئون بخلق الله تعالى( رواه البخاري. 

هل علة املضاهاة موجودة في التصوير الفوتغرافي؟ 744    .
غير موجودة، فاملضاهاة بعيدة عن املصور الفوتوغرافي ) العكس( فهو فقط 

عاكس ألمر يشاهده كما هو.

ما حكم تصوير ذوات األرواح؟ 745    .
تصوي��ر ذوات األرواح مح��رٌم بجميع أنواعه؛ س��واًء منها م��ا كان من باب 

النحت، أو الرسم باليد.

ما دليل هذا التحرمي؟ 746    .
الدليل على ذلك: 

- حديث أبي هريرة [قال : قال رس��ول الله ]: ) قال الله تعالى: ومن 
أظل��م مم��ن ذهب يخلق كخلق��ي، فليخلق��وا ذرة، أو ليخلق��وا حبة أو 

ليخلقوا شعيرة( متفق عليه.
 - قال ]: ) كل مصور في النار، ُيجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 
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بها في جهنم (. متفق عليه.
- ولهم��ا أيًضا عن ابن عباس مرفوًعا: ) من صّور صورة في الدنيا ُكلف أن 

ينفخ فيها الروح وليس بنافخ(.  رواه مسلم
- وقال ] لعائشة رضي الله عنها: )ما هذه النمرقة(؟ قلت: لتجلس عليها 
وتوسدها. قال: ) إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم، 

وإن املالئكة ال تدخل بيًتا فيه صورة( .  رواه البخاري
- وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوًعا: ) أولئك إذا كان 
فيه��م الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مس��جًدا وصوروا فيه تلك 

الصور، أولئك شرار اخللق يوم القيامة(.  رواه البخاري

هل واجب التناصح للتحذير من هذا الصنيع؟ 747    .
نعم، فعن  أبي الهياج األس��دي قال : ق��ال لي علي بن أبي طالب [: أال 
أبعثك على ما بعثني به رسول الله ]: ) أال أدع قبًرا مشرًفا إال سويته، وال 

صورة إال طمستها(.  رواه مسلم

النحت للتماثيل، أو الرسم اليدوي للكائنات احلية..هل له عالقة بالعقيدة؟ 748    .
نع��م فه��و من األس��باب الت��ي ُيخش��ى من بعده��ا دخ��ول التعظي��م والغلو 

باألموات، ثم يوصل بصاحبه إلى الشرك، مثلما حصل لقوم نوح ].

هل جند في القرون األولى ابتعاد عن قضية الرسم أو النحت؟ 749    .
نعم، فلن جند في القرون اإلس��المية الثالث األول تقريبا أي إهتمام لقضية 
رسم للش��خصيات العظيمة في زمنهم، وال نحت متاثيل لهم، كحال األمم 

الوثنية في أوربا، وشرق آسيا، وماكان في مصر.

ما حكم حتنيط احليوانات؟ 750    .
حتنيط احليوانات ال ينبغي، وإن قيل بحرمته فهو قول قوي.

ما التعليل للحكم السابق؟ 751    .
تعليله لوجوه:
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األول: أن��ه وس��يلة إلى تعظيم هذه احليوانات وإكرامه��ا بالتعليق، وقد يكون 
مفٍض في بعض صوره إلى الشرك.

الثانــي: أن ه��ذه احليوانات ميت��ة، وحق امليتة اإلتالف، وع��دم جواز االنتفاع 
بها بأي وجٍه من الوجوه، إال فيما أباحته الش��ريعة من االس��تفادة من 
أصوافها وأوبارها وأش��عارها وجلودها بع��د الدبغ، وأما اقتناؤها في 

البيوت وهي ميتة فإنه خروج عن احلد املشروع، وجتاوز وتعٍد.
الثالث: أنه ينفق على هذا التحنيط األموال الطائلة، وُينفق في شرائها األموال 
الكثيرة، وهذا داخل في حد اإلسراف والتبذير؛ ألنه إنفاق للمال فيما 

ال نفع فيه أصاًل.
الرابــع: أن تعلي��ق ه��ذه احملنط��ات وس��يلة إلى أن يعتق��د فيها بع��ض الناس 
اعتقادات فاسدة؛ من أنها تدفع شر الشياطني، أو تدفع أذى اجلن عن 
البي��وت، فتك��ون حينئٍذ من جملة التمائم، فحس��ًما لهذه املادة وس��ًدا 

للذريعة ينع حتنيطها وتعليقها.

املطلب الثالث عشر: مقولة ) عبدي وفتاي(
ما حكم قول: ) عبدي وأمتي( ؟ 752    .

هذا القول محّرم.

ما دليل هذا التحرمي؟ 753    .
عن أبي هريرة [ أن رس��ول الله ] ق��ال: ) ال يقل أحدكم أطعم ربك، 
��ئ رب��ك، وليقل: س��يدي وم��والي، وال يق��ل أحدكم عب��دي وأمتي،  وضِّ

وليقل: فتاي وفتاتي وغالمي(.   رواه البخاري

ما تعليل املنع؟ 754    .
تعليل املنع يتضح بوجوه:

األول: أن فيه إيهام املش��اركة لله تعال��ى في الربوبية، فقطًعا لدابر ورود ذلك 
اإليهام مت منع هذا القول.

الثانــي: أن ف����ي ت�رك��ه س��ل�وك لألدب م�ع الله تعال��ى، وحتق�يق توحيده جل 
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وعال بال�ربوبية املطلقة.
الثالث: أن في هذا القول نوع إهانة للرقيق، فمراعاة لهم ُمنَِع الس��يد من هذا 

القول.
الرابع: سد الذريعة! أي حتى ال يقع في قلب السيد عند قوله: )عبدي وأمتي( 
ش��يء من التعاظم ورؤي��ة النفس والغرور والعج��ب الذي يوجب له 
مقت الله وس��خطه، فنهى عن ذلك تعظيًما لله تعالى وحماية جلناب 

التوحيد.
اخلامس: أن حتقيق التوحيد الذي حتصل به النجاة التامة يوم القيامة ال يكون 
إال باالحت��راس من هذه األلفاظ التي فيها س��وء أدب م��ع ربوبية الله 

جل وعال، أو مع أسمائه وصفاته.

املطلب الرابع عشر: مقولة: ) لو(
ما املقصود من العنوان؟ 755    .

املقصود به استعمال كلمة )لو( في كالمنا.

ما حكم قول: ) لو(؟ 756    .
قولها يختلف حكمه باختالف نوعية استعمالها.

ما حكم استعمالها في التسّخط في مقادير الله؟ 757    .
إن استعملها متسخًطا بها على ما نزل من قدر الله تعالى فهو محرم.

ما دليل هذا احلكم في القرآن الكرمي؟ 758    .
من ذلك:

ْمِر  - قول��ه تعال��ى عن بعض املنافقني أنهم قالوا:}َيُقوُلوَن َلــْو َكاَن َلَنا ِمَن اأْلَ
َشْيٌء َما ُقتِْلَنا َهاُهَنا {. )آل عمران: 154(

ِذيَن َقاُل��وا إِلِْخَوانِِهْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما  - قول��ه تعالى عن بعضهم: } اَلّ
ُقتُِلوا{.
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ما دليل هذا التحرمي من السنة النبوية؟  759    .
عن أبي هريرة [ أن الرسول ] قال: ) احرص على ما ينفعك، واستعن 
بالله وال تعجز، وإن أصابك شيء فال تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا 
وكذا، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(،  رواه 

البخاري.

ما تعليل التحرمي في هذا االستعمال لكلمة )لو( في هذا املوضع؟ 760    .
- هذا القول فيه إشعار بعدم الصبر على ما نزل من القدر، ونعلم بأن الصبر 
عل��ى األقدار املؤملة واجب، وضد الواجب احملرم، وقول هذه الكلمة 

مشعر بذلك فصار حراًما.
- أنها س��بٌب لفتح باب التحس��ر وزيادة األلم وندب احلظ، وسبٌب لضعف 
القل��ب وإلتفاته إلى األس��باب وتعلق��ه بها، وهذا مضع��ف للتوحيد، 

وهو من عمل الشيطان.
- أن قوله��ا ل��ن يدفع القدر النازل، وإمنا يزي��ده ضيًقا وأملا، وألن قولها فاحت 

لباب سوء الظن بالله جل وعال وبحكمته البالغة.

ما حكم استعمال كلمة ) لو( للتطّلع إلى املعصية؟ 761    .
هذا محرٌم.

ما الدليل على هذا احلكم؟ 762    .
دّل الدليل أنه مشارك لصاحب املعصية في الوزر كما في حديث: ) ورجل  
آتاه الله مااًل ولم يؤته علًما، فهو ينفقه في معصية الله، ورجل لم يؤته علًما 
وال م��ااًل، فق��ال: لو أن عن��دي مثل مال ف��الن لفعلت فيه مث��ل الذي فعل، 
فهما في الوزر س��واء( فهذا القائل آثم بقوله هذا، مع أنه لم ينفق مااًل إذ ال 
م��ال عنده، لكن بتمنيه اإلثم وتطلعه لفعل املعصية صار مش��ارًكا لصاحب 

املعصية.

ما القول لو كانت ) لو( مستعملة عند فوات أمر محبوب؟ 763    .
هذا جائز، وال بأس فيه.
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ما دليل هذا احلكم، وأمثلته؟ 764    .
- مثل فوات العمل الفاضل، كقول النبي ]: ) لو أني اس��تقبلت من أمري 

ما استدبرت ملا سقت الهدي وجلعلتها عمرة(.  رواه مسلم
- مث��ل فــوات علم نافع؛ كقول النبي ]: ) وددت لو أن أخي موس��ى صبر 

حتى يقص الله علينا من خبرهما(.
- أو من يتمنى إنفاق ماٍل فيما يحبه الله ويرضاه، كحديث: ) ورجل آتاه الله 
م��ااًل وعلًما فهو ينفقه ف��ي اخلير، ورجل آتاه الله علًم��ا ولم يؤته مااًل 
فق��ال لو أن عندي مثل م��ال فالن لفعلت فيه مثل الذل فعل، فهما في 

األجر سواء(.       رواه الترمذي

ما حكم استعمال لفظة )لو( في أمور التعليم، وتقريب الصورة للشرح؟.    765
استعمالها لبيان مثال يحصل به اإلفهام وفتح املغلق وتقريب الصورة املراد 

شرحها، فهذا ال بأس به.

ما دليل هذا اجلواز؟ 766    .
كم��ا في قوله تعالى في س��ياق إثبات��ه وحدانيته باأللوهية: } َل��ْو َكاَن ِفيِهَما 
ُه َلَفَس��َدَتا{ )األنبياء:22(، وكقول املعلم: ما رأيكم لو حصل كذا  آلَِهٌة إاَِلّ الَلّ

وكذا، فماذا تفعلون، وما احلكم الشرعي فيه؟

املطلب اخلامس عشر: ما يتعلق بالرياء
ما تعريف الرياء؟ 767    .

ه��و حتس��ني العمل مما يبتغى ب��ه وجه الله تعال��ى، ابتغاء امل��دح وثنائهم، 
واملنزلة في صدروهم، أو حتصيل حٍظ من دنياهم.

ما حكمه؟ 768    .
هو حراٌم بكل صوره وأشكاله. 

ما األدلة من القرآن الكرمي على خطورة الرياء؟ 769    .
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َا إَِلُهُكْم إَِلٌه َواِحٌد  َفَمْن  َا َأَنا َبَش��ٌر ِمْثُلُكْم ُيوَحى إَِلَيّ َأمَنّ - قال تعالى: } ُقْل إمَِنّ
ِه َأَحًدا{.  ا َواَل ُيْشِرْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَماًل َصاحِلً َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

)الكهف:110(
ْنَيا َوِزيَنَتَها ُنَوِفّ إَِلْيِهْم َأْعَماَلُهْم  َياَة الُدّ - وقال الله تعالى: } َمْن َكاَن ُيِريُد احْلَ
ِذيَن َلْيَس َلُهْم ِفي اآْلِخَرِة إاَِلّ الَنّاُر  ِفيَها َوُهْم ِفيَها اَل ُيْبَخُسوَن. ُأوَلئَِك اَلّ

َوَحبَِط َما َصَنُعوا ِفيَها َوَباِطٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ . )هود:15،16(

ما األدلة من السنة النبوية على خطورة الرياء؟.    770
- قال ]: ) أخوف ما أخاف عليكم الش��رك األصغر!(، فُس��ئل عنه، فقال 

]: )الرياء(.     رواه  أحمد
- وع��ن أب��ي هري��رة [قال : قال الرس��ول ]: ) ق��ال الله تعال��ى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك، من عمل عماًل أشرك معي فيه غيري تركته وشركه( 

رواه مسلم
- وعن أبي سعيد اخلدري [مرفوًعا: ) أال أخبركم مبا هو أخوف عليكم 
عندي من املسيح الدجال؟( قالوا: بلى يا رسول الله. قال ]: )الشرك 
اخلفي! يقوم الرجل فيزّين صالته ملا يرى من نظر الرجل(. رواه أحمد 

ُيقال عن الرياء أنه شرك السرائر، ملاذا؟ 771    .
َها  عن محمود بن لبيد [ قال: خرج علينا رس��ول الله ]، فقال ]: )َأُيّ
��َرائِر؟  ه، َوَما ِش��ْرُك الَسّ ��َرائِرِ« َقاُلوا: َيا َرُس��وَل الَلّ الَنّاُس، إَِيّاُكْم َوِش��ْرَك الَسّ
ي َفُيَزيُِّن َصالَتُه َجاِهًدا مِلَا َيَرى ِمْن َنَظِر الَنّاِس إَِلْيِه،  ُجُل َفُيَصِلّ َقاَل: » َيُقوُم الَرّ

َرائِِر  (.  رواه ابن خزية َفَذلَِك ِشْرُك الَسّ

ما اخللل في أفعال من سبق؟ 772    .
اخللل إمنا حصل ألنهم ما أرادوا بهذه األعمال العظيمة وجه الله تعالى. 

ما جزاء هذا االنسان؟ 773    .
- عن النبي ] أنه قال: )من تعلم علمًا مما يبتغى به وجه الله، ال يتعلمه إال 
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ليصيب به عرضًا من الدنيا لم يجد ُعرف اجلنة(43.  رواه أبو داود
- أبي هريرة [ قال: حدثني رسول الله ] أن الله تبارك وتعالى إذا كان 
ي��وم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينه��م، وكل أمة جاثية، فأول من 
يدع��و به رجل جمع القرآن، ورجل يقتل في س��بيل الله، ورجل كثير 
امل��ال، فيقول الله تب��ارك وتعالى للقارئ: ألم أعلم��ك ما أنزلت على 
رسولي؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت 
أق��وم به آناء اللي��ل وآناء النهار. فيقول الله تب��ارك وتعالى له: كذبت. 
وتقول له املالئكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فالن قارئ، 

فقد قيل ذاك.
 وُيؤتى بصاحب املال، فيقول الله له: ألم أوّسع عليك، حتى لم أدعك 
حتتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول املالئكة له: 
كذبت. ويقول الله: بل إمنا أردت أن يقال فالن جواد، فقد قيل ذاك.

 وُيؤت��ى بالذي ُقتل في س��بيل الله، فُيقال له: في م��اذا قتلت؟ فيقول: 
أمرت باجلهاد في سبيلك، فقاتلت حتى قتلت. فيقول الله له: كذبت. 
وتق��ول ل��ه املالئك��ة: كذب��ت. ويق��ول الله: ب��ل أردت أن يق��ال فالن 
ج��ريء، فق��د قيل ذاك. ثم ضرب رس��ول الله ] ركبت��ي فقال: يا أبا 
هريرة، أولئك الثالثة أول خلق الله تسّعر بهم النار يوم القيامة.   رواه 

الترمذي وابن حبان

هل هو من الشرك األكبر أو األصغر؟ 774    .
هذا فيه تفصيل في معرفة احلكم.

متى يكون من الشرك األكبر؟ 775    .
إن كان في أصل اإليان، بأن يظهر اإلسالم، ويبطن الكفر، فهذا من النفاق 

األكبر.

43 - والعرف: الريح
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هل الرياء ُيبطل العمل؟ 776    .
هذا فيه تفصيل، وخالصته أن يقال: 

- إذا كان الري��اء من أصل العمل، أي ه��و الباعث على العمل، فهذا العمل 
باطل من أساسه.

- أم��ا إذا كان الرياء ليس من أصل العم��ل، ولكنه طرأ على العمل، فهذا ال 
يخل��و: إم��ا أن يجاهده ويبعده عن نفس��ه وال يرضى به، أو يسترس��ل 

معه.
فه��ذا الط��روء ال يؤث��ر عل��ى العمل، ب��ل صاحبه ُيؤج��ر على ه��ذه املدافعة، 
َه مَلََع  ُهْم ُس��ُبَلَنا َوإَِنّ الَلّ ِذيَن َجاَهُدوا ِفيَن��ا َلَنْهِدَيَنّ كم��ا قال تعال��ى: }َواَلّ

ِسننَِي{. )العنكبوت:69( ْ احمْلُ

ما حكم الفرح بثناء الناس..هل يعّد من الرياء؟ 777    .
هذا فيه تفصيل:

1/ إن كان الف��رح باعتب��ار أنها بش��رى من الله، وعالمة عل��ى قبول العمل، 
فال بأس به.

2/ أن يك��ون الفرح بحمد الناس حلصول مرغوبه، أو زوال ما يخافه منهم، 
فهذا رياء يأثم عليه وينقص أجره، وال يحبط العمل.

ما احلكم لو بدأ العمل لله، ثم طرء الرياء عليه؟ 778    .
هذا فيه تفصيل:

1/ إن كان خاطرا ودفعه فال يضّره.
2/ إن استرسل معه، فننظر إلى العبادة:

- إن كانت العبادة متصٌل آخرها بأولها مثل الصالة، والصيام، فيبطل 
عليه.

- وإن كانت العبادة ال ترتبط ببعضها مثل القراءة والذكر وإنفاق املال 
ونش��ر العلم، فإنه ينقطع بنية الرياء الطارئ��ة عليه، ويحتاج إلى 

جتديد النية، وما مضى قبل الرياء فصحيح.
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ما احلكم لو ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة؟ 779    .
هذا من الُسمعة وهو محرم، وُينقص األجر، وال يحبط العمل.

ما احلكم مع من استرسل في الرياء؟ 780    .
من يرضى به وتقبله نفسه ويعمل من أجله ويسترسل معه، فهذا ال يخلو: 

- إن كان العمل ال يصح أوله إال بصحة آخره كالصالة فإنه يبطلها كلها، أي 
في أي جزء وقع فيه الرياء الذي استرس��ل به ورضيته نفسه فإنه يكون 

مبطاًل لها جميعها.
- وإن كان ال يتعل��ق صحة آخره بصحة ما بعده، فهذا ال يبطل الرياء منه إال 
م��ا قابله فقط، وذلك كرجل تصدق بصدقت��ني؛ إحداهما لم يداخلها 

الرياء فيها، والثانية داخلها الرياء فيها فال يبطل إال ما داخله الرياء.

هل الرياء يدخل في حيز املغفرة إن مات صاحبه عليه؟ 781    .
اختلف العلماء في هذه املسألة على قولني: 

قيل: إنه داخل في حيز املغفرة، وصاحبه قد يغفر الله له وال يؤاخذه عليه.
وقي��ل: ال يدخ��ل في حيز املغفرة، بل البد أن يع��ذب صاحبه بقدره في النار 
ي��وم القيام��ة، لكنه ال يخل��د فيها أبًدا ؛ ألن معه أص��ل التوحيد، وهذا 
الق��ول اختاره اب��ن تيمية وتلميذه اب��ن القيم، والش��يخ محمد بن عبد 

الوهاب رحمهم الله تعالى.

ما كفارة الوقوع في ذلك؟ 782    .
كف��ارة ذلك أن يقول: ) اللهم إني أعوذ بك أن أش��رك بك ش��يًئا وأنا أعلم، 

وأستغفرك ملا ال أعلم(.       رواه البخاري في األدب املفرد

كيف يخاف النبي ].    783 علينا الشــرك اخلفي أشــّد من خوفه علينا من الدجال، 
من عظم فتنته وكبير خطره؟

العّلة في ذلك -والله أعلم- هي ما يلي:
األول: أن فتن��ة الدج��ال فتن��ة ظاهرة ُتع��رف بعالمات ظاهرة، وأما الش��رك 
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اخلفي فإنه شيء خفي في القلوب ال يطّلع عليه إال عالم الغيوب.
الثاني: أن فتنة الشرك اخلفي خطرها على األمة أجمع من لدن النبي ]، أي 
م��ن عهده إلى آخر الدنيا، فخطره عام عل��ى األمة كلها، وأما الدجال 
ف��إن فتنته تكون في آخر الزمان، وق��د فني أكثر األمة ولم يبق منها إال 
القليل، فالرياء فتنة تبتلى بها عامة األمة، وأما الدجال ففتنته يبتلى بها 

بعض األمة.
الثالــث: أن الدج��ال عدو منفصل يكن التحرز من��ه، فإن املدينة ومكة حرام 
عليه، وقراءة أوائل س��ورة الكهف عصمة منه، أما الش��رك اخلفي فإن 
مصدره النفس التي في اإلنسان، وهي عدو مالزم ال ينفك عنه إال ما 
ش��اء الله تعالى، والش��ك أن خطر العدو الباطني املالزم الذي يعس��ر 

التحرز منه أعظم من خطر العدو املنفصل الذي ال يشق التحرز منه.

ما يتعلق بالسؤال بوجه الله.
ما معنى هذا العنوان؟ 784    .

معن��اه التأكيد على اإلنس��ان باإلقس��ام عليه بصيغة: أس��ألك بوج��ه الله أن 
تعطيني كذا.

ما حكم إعطاء من سألنا بالله؟ 785    .
من سألنا بالله تعالى فال يخلو هذا األمر من ثالث حاالت:

األولى: أن يكون السؤال بالله من معني ملعني في أمر يسوغ بذله.
الثانية: أن يكون السؤال من معني لغير معني.

الثالثة: إذا س��ألنا أحد بالله في أمٍر محرم؛ كإسقاط حٍد بعد ثبوته عند احلاكم، 
أو سألنا بالله أن نؤويه بعد أن أحدث حدثًا في يوجب عقوبته.

احلالة األولى:

.    786 ما مثال هذه احلالة؟
كأن يسأل زيد عمًرا بالله أن يعطيه كذا وكذا.
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ما حكم هذا السؤال؟ 787    .
هذا جتب إجابته، ويحُرم رّده.

هل هذا متحقق مع كل سؤال؟ 788    .
هذا الواجب مش��روط بالقدرة واالس��تطاعة، وذلك لقوله ]: ) من س��أل 
بالله فأعطوه (. رواه الطبراني في الكبير، وألنه ملا س��ألنا بالله فإنه يكون بذلك 
قد س��ألنا بالعظيم الكبير، فإجابة س��ؤاله تعظيم لله تعالى، وتعظيم ذلك من 

إكمال التوحيد.
احلالة الثانية:

ما مثال هذه السؤال؟ 789    .
 مثل الذين يقفون في املساجد ويسألون املصلني بالله.

ما حكم هذا السؤال؟ 790    .
هؤالء تستحب إجابتهم ويكره ردهم، هذا إذا لم يغلب على الظن كذبهم.

لو كان هناك منع قانوني ملثل هذا السؤال، فماذا يفعل املسلم؟ 791    .
واج��ب علي��ه طاعة قوانني الدولة في عدم مس��اعدة من يس��أله في مثل هذه 

احلالة، وذلك من باب التعاون مع الدولة.
احلالة الثالثة:

ما مثال هذه السؤال؟.    792
 مثل إس��قاط حٍد بع��د ثبوته عند والة األمر، أو س��ألنا بالله أن نؤويه بعد أن 

أحدث حدثًا في البلد يوجب عقوبته.

ما حكم هذا السؤال؟ 793    .
فه��ذا حت��رم إجابته ويج��ب رده وال كرامة ، بل وجتب عقوبته ألنه مس��تخف 

بالله تعالى. 
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ما سبب احلكم السابق؟ 794    .
حيث جعل الس��ؤال به وس��يلة للتوصل ألمور محرمة، فهو مس��تخف مبقام 

األلوهية والربوبية ورده حينئٍذ من تعظيم الله جل وعال.

إرادة اإلنسان بعمله الدنيا
ما املراد من هذا العنوان؟ 795    .

املراد منه بيان حكم من أراد بعمله مقصدا دنيويا.

ما توضيح املقصود بالعنوان وفق األمثلة؟ 796    .
توضيح هذا:

1/ أال يريد بإسالمه إال الدنيا، فهذا شرك ونفاق أكبر.
2/ أن يري��د بالعب��ادة الدنيا وحدها؛ كمن يحج ليأخذ املال، وكمن يطلب العلم 
الش��رعي ألجل الش��هادة والوظيف��ة، وال يريد بذلك كله وج��ه الله البتة، 
فهذا من الكبائر، وهو من الشرك األصغر، ويبطل العمل الذي يصاحبه.

3/ أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معا؛ كمن يخرج لوجه الله وللتجارة؛ 
وكم��ن يقاتل ألج��ل األجر والدني��ا، وكمن يصوم لألج��ر وللعالج، 

فاختلف العلماء في ذلك، لكن األجر ناقص.
4/ أن يبت��دئ العب��ادة مريًدا للدنيا، ثم تطرأ إرادة الثواب، فإن كانت العبادة 
مرتبطا آخرها بأولها كالصالة لم يصح، وإن لم يكن مرتبطا فيصح ما 

قصد به وجه الله تعالى.
5/ أن يكون الدافع إرادة الثواب، وتكون إرادة الدنيا تابعة فهذا أمر مباح.

6/ أن يعمل العبادة بإخالص تام، ثم يريد بها، أو بشيء منها شيء من أمور 
الدنيا، فيجوز، وال يثاب إال على اخلالص منها.
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الفصل الرابع
ما يتعلق بشهادة ) وأن محمدا رسول الله ](

ما يتعلق بعدم األدب مع النبي ]

            مقدمة
            املبحث األول:  من حقوق النبي ]

     املبحث الثاني: ما يتعلق بعدم األدب مع النبي ]
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مقدمة

 ما يتعلق بشهادة ) وأن محمدا رسول الله ](

ما معنى شهادة  )أن محمًدا رسول الله(؟ 797    .
معناه��ا: طاعت��ه ] فيما أم��ر، واجتناب ما نهى عنه وزج��ر، وتصديقه ] 

فيما أخبر، وأال ُيعبد الله إال مبا شّرع.

ما الدليل على هذا األمر؟ 798    .
 ،} ُس��وَل  الَرّ َوَأِطيُع��وا  ��َه  الَلّ }َوَأِطيُع��وا  كثي��رة:  آي��ات  ف��ي  تعال��ى  ق��ال 

)التغابن:12(
وقال: }  َوإِْن ُتِطيُعوُه َتْهَتُدوا{. )النور:54(

وقال تعالى: } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا {.
َه  ِه ُأْسَوٌة َحَسَنٌة مِلَْن َكاَن َيْرُجو الَلّ  وقال تعالى: } َلَقْد َكاَن َلُكْم ِفي َرُسوِل الَلّ

َه َكثِيًرا {.)األحزاب:21( َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر الَلّ

ما الدليل من السنة على وجوب التعّلق بشهادة  ) وأن محمدا رسول الله(؟ 799    .
قال ]: ) من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد (. متفق عليه

وملسلم: ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد(.
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املبحث األول

من حقوق النبي ] 

ما جملة حقوقه ]،.    800 مع بيان الدليل؟
من جملة حقوقه ] ما يلي:

- تقدمي قوله ] على كل قول من البش��ر، فال يجوز أن يعارض قوله بقوٍل 
ِه  ُموا َبنْيَ َيَدِي الَلّ ِذيَن آَمُنوا اَل ُتَقِدّ َها اَلّ كائًنا من كان، قال تعالى: }َيا َأُيّ

َه َسِميٌع َعِليٌم {.)احلجرات:1( َه إَِنّ الَلّ ُقوا الَلّ َوَرُسولِِه َواَتّ
-  تق��دمي محبت��ه ] عل��ى محبة الول��د والوالد واخللق أجمع��ني، قال ]: 
)والذي نفس��ي بي��ده ال يؤمن أحدكم حتى أكون أح��ب إليه من ولده 

ووالده والناس أجمعني (. متفق عليه.
-  الصالُة والس��الُم عليه كلما ُذكر اس��مه،  قال ]: ) من صّلى عليَّ صالًة، 

صّلى الله عليه بها عشًرا (.
-  س��ؤال الل��ه تعال��ى أن يؤتيه الوس��يلة، كما ق��ال ]: ).. ثم س��ُلوا الله لي 
الوس��يلة، فإنها منزلة في اجلنة ال تنبغي إال لعبد من عباد الله، وأرجو 

أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة(.
-  االعتق��اد اجل��ازم أنه ] خ��امت النبي��ني وأن كل دعوى نب��وة بعده فكذب 
وزيف وكفر، قال تعالى: } ولكن رسول الله وخامت النبيني {، وقال 

]: ) وأنا خامت النبيني ال نبي بعدي(.
-  مواالت��ه ] املوالة التامة ونصرته النصرة التامة، وإنزاله منزلته التي أنزله 
الله تعالى، والذب عن س��نته ونش��ر ش��ريعته، والدعوة إليها، وجهاد 

أعدائها باملستطاع واملقدور عليه.
-  االعتقاد اجلازم أنه ] أفضل الرسل وأكملهم، وأن شريعته أكمل الشرائع 

وأيسرها وآخر الشرائع.

ما صحة مقولة أن القرآن مثل السنة في التشريع؟ 801    .
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هذا قول صحيح، ودليله قول الله تعالى: } َوَما َيْنِطُق َعِن اْلَهَوى إِْن ُهَو إاَِلّ 
َوْح��ٌي ُيوَحى { )النجم: 4(، ولقول النبي ]: )أال إني أوتيت القرآن ومثله 

معه(.     رواه أبوداود

هل ممكن اإلكتفاء بالقرآن مع ترك السّنة  النبوية؟ 802    .
هذا ال يكن أبًدا، ألن السنة النبوية لها تعّلق بالقرآن من أوجه عديدة.

ما أمثلة تعّلق القرآن بالسنة النبوية؟ 803    .
من أوجه هذا التعلق:

- تفصيل املجمل الوارد في القرآن: مثاله كيفية الصالة واحلج.
- تقييد املطلق: مثل ما يتعلق بقطع يد السارق.

السنة النبوية هل تأتي بأحكام غير موجودة في القرآن، ومثالها؟ 804    .
نعم، وأمثلة ذلك كثيرة، منها:

- جواز أكل امليتة من احليوانات، مثل السمك واجلراد.
-جواز أكل الدم، مثل الكبد والطحال.

- صالة الوتر والضحى.
- حترمي الزواج بالفتاة مع عمتها، أو مع خالتها.

- توريث اجلدة السدس.

من يكتفي بالقرآن لوحده ملعرفة األحكام الشرعية، هل فعله صحيح؟ 805    .
ه��ذا فعل خاطىء، وهم من ُيقال لهم »القرآنيون«، وهم في الواقع يطعنون 
بالس��نة النبوية، ويتهمون الصحابة والعلماء من بعدهم أنهم حّرفوا الشرع، 

وأن املنقول عن النبي ] كله غير صحيح.
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ما القول مع من يقول:  أحاديث اآلحاد 44.    806 ال تثبت في قضايا العقيدة، بدعوى 
أنها تفيد الظّن، والظن ال تبنى عليه العقيدة؟

هذا رأي غير سديد ؛ ألنه مبني على غير صواب.

ما حجتهم في هذا املعتقد؟ 807    .
ه��م ال يحتج��ون إال بالقرآن، أو املتواتر من األحادي��ث، وال يثبتون العقيدة 

بالقرآن أو احلديث إال إذا كان النص قطعي الداللة 45.
وقال��وا ب��أن أحاديث اآلح��اد تفيد الظ��ن، وال تفي��د العلم اليقين��ي، وذلك 
لعروض الش��بهة في كونها خبر الرس��ول لعدم األم��ن من وضع األحاديث 

على النبي ].

هل هذا القول كان موجودا في القرن األول النبوي؟ 808    .
هذا القول ال أصل له، بل هو مبتدع محدث، فتقس��يم ما ورد عن النبي ] 

إلى متواتر وآحاد تقسيم لم يكن معروفا في عصر الصحابة والتابعني.

من ابتدع هذا القول؟ 809    .
الق��ول بأن خبر الواحد ال يفيد العلم قول ابتدعت��ه القدرية واملعتزلة، وكان 
قصدهم منه رد األحاديث ورفضها ألنها حجة عليهم، فإن أشهر من عرف 
عنه اشتراط العدد في صحة احلديث هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية )218 

ه�( وهو كما قال الذهبي: » جهمي هالك، كان يناظر في خلق القرآن«.

ما بيان احلق في هذه املسألة؟ 810    .
بيانها يظهر من عدة وجوه:

44- خبر اآلحاد: هو اخلبر الذي يكون من شخص واحد في نقله، وطعن بعض املسلمني أن 
اخلبر ال بد أن يكون متواترا في نقله في جميع طبقاته حتى يكون صحيحا ويصل إلى 

القطع به وتصديقه، وهذا إدعاء ومعتقد غير صحيح.
45- ومعن��ى قطع��ي الدالل��ة عندهم أنه ال يحتم��ل التأوي��ل أي أنها مقبولة عق��اًل خالية من 

التعارض مع العقل.
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1-الق��ول بِ��َأن حدي��ث اآلحاد ال يفي��د إال الظن ليس عل��ى إطالقه ، بل في 
أخبار اآلحاد ما يفيد اليقني إذا دلت القرائن على ِصْدقه، كما إذا تلقته 
َيّاِت( فإنه  ْعَم��اُل بِالنِّ َ��ا اأْلَ األم��ة بالقبول، مث��ل حديث عمر [: )إمَِنّ
خبر آحاد ، ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي ] قاله، وهذا ما حققه شيخ 

اإلسالم ابن تيمية واحلافظ ابن حجر وغيرهما.
2-أن النبي ] كان يرس��ل اآلحاد بأصول العقيدة � شهادة أن ال إله إال الله 
ة ُمْلِزمة، كم��ا بعث ُمَعاذًا إلى  وأن محمدًا رس��ول الله � وإرس��اله ُحَجّ

ًة ُمْلِزَمًة ألهل اليمن بقبوله. اليمن، واعتبر َبْعَثه ُحَجّ
3-إذا قلن��ا ب��أن العقيدة ال تثبت بأخبار اآلحاد ، أمك��ن أن ُيقال: واألحكام 
العملي��ة ال تثبت بأخبار اآلحاد، ألن األحكام العملية يصحبها عقيدة 
أن الل��ه تعال��ى أم��ر بهذا أو نهى عن ه��ذا، وإذا ُقبل ه��ذا القول تعَطل 
كثير من أحكام الش��ريعة، وإذا ُرّد هذا القول فليرّد القول بأن العقيدة 

ال تثبت بخبر اآلحاد إذ ال فرق كما بّينا.
4- أن الل��ه تعالى أمر بالرجوع إلى ق��ول أهل العلم ملن كان جاهاًل فيما هو 
من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة، فقال تعالى: } َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن 
ْكِر إِْن ُكْنُتْم ال َتْعَلُموَن  ُلوا َأْه��َل الِذّ َقْبِلَك إاَِلّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم َفاْس��أَ
ُب��ِر{ )النح��ل:43 ، 44( وه��ذا يش��مل س��ؤال الواح��د  َن��اِت َوالُزّ . بِاْلَبيِّ

واملتعّدد.

هل هناك من األئمة األربعة من قال بعدم أخذ العقيدة من حديث اآلحاد؟ 811    .
ال يوج��د، ومن َنَس��َب إلى أحٍد من األئِمة التفري��َق بينهما فعليه إثباُت ذلك 

بالسند الصحيح عنه، ثم بيان دليله املسَتند إليه.

ما عقيدة األئمة األربعة في هذا اجلانب؟ 812    .
- نص اإلمام الش��افعي على إجماع املس��لمني على حجي��ة خبر الواحد في 
الرس��الة، حي��ث ق��ال: » ولو جاز ألحد م��ن الناس أن يق��ول في علم 
اخلاص��ة: أجم��ع املس��لمون قدي��ا وحديث��ا عل��ى تثبيت خب��ر الواحد 
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واالنته��اء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء املس��لمني أح��د إال وقد ثبته جاز 
لي«.46

وق��ال بع��د أن نص على حجية خبر الواحد: » ولم يزل س��بيل س��لفنا 
والقرون بعدهم إلى من شاهدنا، هذه السبيل«.

- ه��و مذه��ب اإلم��ام مالك رحم��ه الله، كم��ا ذكره عن��ه محمد ب��ن أحمد 
املعروف بابن خويزمنداد.47

- وه��و أيض��ا قول اإلمام أحمد رحمه الله، ق��ال املروذي رحمه الله: »قلت 
ألب��ي عبد الل��ه: ههنا اثنان يقوالن إن اخلب��ر يوجب عماًل وال يوجب 

علًما! فعابه وقال: ال أدري ما هذا...«48.
- وال ُيعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أَنّه قال بعدم إفادة خبر الواحد العلم، 
أو أَنّ��ه فّرق ف��ي قبوله بني العقائد واألعمال، بل ال��ذي ورد عنه قبول 
األحاديث بدون تفريق، حيث قال: »إذا جاء احلديث عن النبي ] لم 

نِحد عنه إلى غيره، وأخذنا به«49.

46- الرسالة حتقيق أحمد شاكر )ص: 457(
47- اإلحكام البن حزم )1/ 132( مختصر الصواعق املرسلة البن القيم ) 2/ 363(

48- مختصر الصواعق )2/ 363( إرشاد الفحول للشوكاني ) ص:48(
49- مناقب أبي حنيفة )ص:  72 ( ألحمد مكي
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املبحث الثاني
ما يتعلق بعدم األدب مع النبي ]

؟  ما حكم ساّب الرسول ].    813
س��ّب النب��ي ] كف��ٌر ورّدة، وموبق��ة من موبق��ات اآلثام، وق��د أجمع أهل 

الصدر األول على أنه يجب قتله. 

ما أقوال العلماء في هذا احلكم؟ 814    .
ق��ال ابن املنذر: »أجم��ع عامة العلماء على أنه يجب على س��ابه القتل، قاله 

أحمد ومالك والليث والشافعي«.

هل هناك إجماع في هذا اجلانب؟ 815    .
نعم، فقد حكى اإلجماع أبو بكر الفارسي، من أصحاب الشافعي. 

وكذا نقله إس��حاق بن راهويه، فإنه قال: »أجمع املس��لمون ِإن سّب الله، أو 
سب الرسول ]، أو دفع شيء مما أنزل، أو قتل نبيًا أنه كافر، وإن كان مقًرا 

بكل ما أنزل الله«. 
ونقله اخلطابي أيضا، فإنه قال: ) ال أعلم أحًدا اختلف في وجوب قتله(. 

وقال محمد بن سحنون: ) أجمع العلماء على أن شامت الرسول املتنّقص له 
كافر، ومن شك في كفره فإنه يكفر(. 

هل ورد احلكم في األدلة الشرعية؟ 816    .
نعم، وردت األدلة على إثبات هذا احلكم من الكتاب والسنة، واإلجماع.

ما الدليل من القرآن على هذا احلكم؟ 817    .
ورد هذا في مواضع: 

ْنَيا  ُه ِف��ي الُدّ ��َه َوَرُس��وَلُه َلَعَنُهُم الَلّ ِذي��َن ُيْؤُذوَن الَلّ منهــا: قول��ه تعالى:} إَِنّ اَلّ
َواآْلِخ��َرِة َوَأَع��َدّ َلُهْم َعَذاًب��ا ُمِهيًنا{ )األحزاب:57(، ق��ال أبو العباس: 
»وه��ذه توجب قتل من آذى الله ورس��وله، ونحن ل��م نعاهدهم على 

أن يؤذوا الله ورسوله«. 
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بَِيّ َويُِقوُل��وَن ُهَو ُأُذٌن ُقْل ُأُذُن  ِذيَن ُيْؤُذوَن الَنّ ومنهــا: قوله تعالى: }َوِمْنُه��ُم اَلّ
ِذيَن آَمُن��وْا ِمنُكْم  َلّ ُك��ْم ُيْؤِمُن بِالّل��ِه َوُيْؤِم��ُن لِْلُمْؤِمننَِي َوَرْحَم��ٌة لِّ َخْي��ٍر َلّ
ِذي��َن ُيْؤُذوَن َرُس��وَل الّل��ِه َلُهْم َع��َذاٌب َألِي��ٌم )61( { )التوبة(، فعلم  َواَلّ
بذل��ك أن إيذائه ] محادة لله ولرس��وله، ألن ذك��ر اإليذاء هو الذي 
اقتض��ى ذكر احمل��ادة فيجب أن يكون داخاًل في��ه ، فاإليذاء له ] من 

احملادة لله ورسوله. 
ِه َوَرُس��ولِِه  ُموا َبنْيَ َيَدِي الَلّ ِذيَن َآَمُن��وا اَل ُتَقِدّ َها اَلّ ومنهــا: قوله تعالى: } َي��ا َأُيّ
ِذي��َن َآَمُن��وا اَل َتْرَفُعوا  َها اَلّ ��َه َس��ِميٌع َعِلي��ٌم )1( َي��ا َأُيّ ��َه إَِنّ الَلّ ُق��وا الَلّ َواَتّ
َهُروا َل��ُه بِاْلَقْوِل َكَجْه��ِر َبْعِضُكْم  بِ��ِيّ َواَل جَتْ َأْصَواَتُك��ْم َف��ْوَق َصْوِت الَنّ
َب��َط َأْعَماُلُكْم َوَأْنُت��ْم اَل َتْش��ُعُروَن )2({ )احلجرات(، فإذا  لَِبْع��ض َأْن حَتْ
ثب��ت أن رفع الص��وت واجلهر به ف��وق صوته يخاف عل��ى صاحبه منه 
أن يكفر به ويحبط عمله وهو ال يش��عر، ألن فيه سوء أدب واستخفاف 
وهو ال يش��عر بذلك، فكيف مبن يس��به ويس��تخف به ويؤذيه مع قصده 

لذلك وتعمده له؟ فال ريب أنه يكون كافرًا بطريق األولى. 

ما النصوص النبوية الدالة على احلكم السابق؟ 818    .
أما نصوص السنة فكثيرة، منها: 

- ما رواه الش��عبي عن علي [أن يهودية كانت تش��تم النبي ] وتقع فيه، 
فخنقها رجل حتى ماتت، فأبطل رسول الله ] دمها، رواه أبو داود50، 
وهذا صريح في جواز قتلها ألجل ش��تم النبي ] ووقوعها فيه، فإذا 
كان ه��ذا ح��ال أهل الذمة إذا فعلوا ذلك، فاملس��لم واملس��لمة إذا فعال 

ذلك فإنهم يدخلون في داللة النص من باب أولى. 
- ما روى ابن عباس [: أن أعمى كانت له أم ولٍد تش��تم النبي ] وتقع 
50- اس��تدل ب��ه اإلمام أحمد كما في رواية ابن��ه عبدالله عنه، وقد روي أن الرجل كان أعمى، وجّود 
إس��ناده أبو العباس في الصارم املس��لول، وقال: وهو حديث جيد وهو متصل، ألن الش��عبي 
رأى علي��ا ولو كان مرس��ال فه��و حجة وفاقا، ألن الش��عبي صحيح املراس��يل عندهم ليس له 

مرسل إال صحيح. أه�
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فيه، فأخذ املغَول 51 ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها، ثم ذكر للنبي 
] فأهدر دمها، رواه أبو داود والنسائي، وقد تكون هذه القصة هي عني 
القصة املذكورة سابًقا، وقد تكون غيرها، ووجه الداللة منها واضحة 

وهو أن ساّب النبي ] يقتل ألن السّب ارتداد. 
-  قص��ة كعب بن األش��رف اليه��ودي، وهي مخرجة ف��ي الصحيحني، وقد 
احتج بها الشافعي على أن الذمي إذا سب النبي ] فإنه ُيقتل وفيها أن 
النبي ] قال: ) من لكعب بن األش��رف، فإنه قد آذى الله ورسوله(، 
فقام محمد بن سلمة فقال: أحتب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: ) نعم(  
قال: فأذن لي أن أقول ش��يئا. فإذن له ...احلديث، وفيه أنهم ) قتلوه ( 
وكان كع��ب قد هج��ا النبي ] فكانت عقوبته م��ا علمت وهي القتل 
وهو ذمي، فكيف لو فعله مسلم؟ فهذا دليل أن ساّب الرسول يقتل.

- قص��ة اب��ن أبي س��رح، وه��ي مما أتف��ق عليها أه��ل العلم52، وذل��ك إنه يوم 
فت��ح مك��ة اختبأ عبدالله بن س��عد بن أبي س��رح عند عثم��ان بن عفان 
[، فجاء به حتى أوقفه على رسول الله ]، فقال: »يا رسول الله، 
بايع عبدالله«؟ فرفع رأس��ه فنظر إليه ثالث��ًا.كل ذلك يأبى، فبايعه بعد 
الث��الث، ث��م أقبل ] عل��ى أصحابه فقال ]: ) أم��ا كان فيكم رجل 
رش��يد يقوم إلى هذا حني رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟( فقالوا: 
»ما ندري يا رس��ول الله ما في نفس��ك، أال أومأت لنا بعينك«؟ فقال: 
)إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة األعني(.   رواه أبو داود والنسائي. 

51- املغول:  سيف قصير

52- ومع ذلك فقد صححها احلاكم ووافقه الذهبي وصححه شيخ اإلسالم واأللباني.
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الفصل اخلامس
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      املبحث األول: تعريفات مهمة
     املبحث الثاني: العالقة بني اإليان واإلسالم

     املبحث الثالث: زيادة اإليان ونقصانه
     املبحث الرابع: اإلستثناء في اإليان

     املبحث اخلامس: القول في مرتكب الكبيرة
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املبحث األول

تعريفات مهمة

ما تعريف )اإلميان( لغة؟ 819    .
هو التصديق.

ما تعريف )اإلميان( شرعًا ؟   820    .
ه��و االعتق��اد باجِلن��ان )القل��ب(، والق��ول باللس��ان، والعم��ل باجل��وارح 

واألركان. 

قولنا: ) االعتقاد باجلنان ( ماذا يعني؟ 821    .
أي وجود االعتقاد والتصديق واإليان اجلازم بالله في القلب.

ما الدليل على هذا التقرير؟ 822    .
من أدلته: 

- قوله تعالى:} َومَلَّا َيْدُخِل اأْلَِياُن ِفي ُقُلوبُِكْم { )احلجرات:14( 
َدُهْم بِ��ُروٍح  ِمْنُه { - قول��ه تعال��ى: } ُأوَلئِ��َك َكَتَب ِف��ي ُقُلوبِِهُم اأْلَِي��اَن َوَأيَّ

)املجادلة:22( 

ِذيَن ُيَس��اِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر ِمَن  ُس��وُل ال َيْحُزْنَك الَّ َها الرَّ - قوله تعالى: } َيا َأيُّ
ا بَِأْفَواِهِهْم َوَلْم ُتْؤِمْن ُقُلوُبُهْم { )املائدة:41(  ِذيَن َقاُلوا آَمنَّ الَّ

- قال النبي ]: ) يا معش��ر من آمن بلس��انه ولم يخلص اإليان إلى قلبه(. 
رواه أبو داود 

قولنا: ) قول باللسان ( ما الدليل عليه؟  823    .
يدل عليه: 

��ِه َوَما ُأْن��ِزَل إَِلْيَن��ا َوَما ُأْن��ِزَل إَِل��ى إِْبَراِهيَم  ��ا بِالَلّ - قول��ه تعال��ى: } ُقوُل��وا آَمَنّ
ْس��َباِط َوَما ُأوتَِي ُموَسى َوِعيَسى  َوإِْس��َماِعيَل َوإِْس��َحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَ
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ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُموَن{  بُِيّوَن ِمْن َربِِّهْم اَل ُنَفِرّ َوَما ُأوتَِي الَنّ
)البق��رة:136( فأمره��م هن��ا بالق��ول، ول��م يكت��ف منه��م مبج��رد ما في 

القلب. 
��ِه َوَما ُأْنِزَل َعَلْيَن��ا َوَما ُأْنِزَل َعَل��ى إِْبَراِهيَم  ا بِالَلّ - ومثله��ا قول��ه تعالى: } ُق��ْل آَمَنّ

ْس��َباِط َوَما ُأوتَِي ُموَسى َوِعيَسى  َوإِْس��َماِعيَل َوإِْس��َحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَ
ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْنُهْم َوَنْحُن َلُه ُمْس��ِلُموَن { )آل  ��وَن ِم��ْن َربِِّهْم اَل ُنَف��ِرّ بُِيّ َوالَنّ

عمران:84(  

ماذا ورد في السنة مبا يتعلق بهذا اجلانب؟ 824    .
ع��ن اب��ن عمر [ أن رس��ول الله ] قال : ) أم��رت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن ال إله إال الله ، وأن محمدا رسول الله ، ويقيموا الصالة، ويؤتوا 
الزكاة ، فإذا فعلوا ذلك، عصموا مني دماءهم وأموالهم، إال بحق اإلسالم، 

وحسابهم على الله تعالى(.   متفق عليه.

قولنا: ) وعمل باجلوارح واألركان (  ماذا يعني؟ 825    .
أي أن يظه��ر اإلي��ان عل��ى اجل��وارح، وه��ي  األعض��اء بالطاع��ات وعمل 

الصاحلات مع اجتناب املنهيات.

ماذا يدل عليه؟ 826    .
يدل عليه: 

ُه لُِيِضي��َع إَِياَنُكْم { )البقرة:143( أي صالتكم،  - قول��ه تعالى: } َوَما َكاَن اللَّ
كما ورد ذلك في الصحيح. 

ي��َن ُحَنَفاَء  َه ُمْخِلِص��نَي َلُه الدِّ - وقول��ه تعال��ى: }َوَم��ا ُأِم��ُروا إاِلَّ لَِيْعُب��ُدوا اللَّ
َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيَِّمِة { )البينة:5(  الَة َوُيْؤُتوا الزَّ َوُيِقيُموا الصَّ

ماذا ورد في السنة للتأكيد علي هذا اجلانب؟ 827    .
- ع��ن ابن عب��اس [ في حدي��ث وفد عب��د القيس، أن النب��ي ] أمرهم 
بأرب��ع، أمره��م باإليان بالله وح��ده! وقال: )أتدرون م��ا اإليان بالله 
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وحده(؟ قالوا: الله ورس��وله أعلم. قال: ) ش��هادة أال إله إال الله وأن 
محمد رسول الله، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن 
تعط��وا م��ن املغنم اخلمس( متف��ق عليه، وهذه كلها أعم��ال جوارح وقد 

سّماها النبي ] إيانًا.
- عن أبي س��عيد مرفوعا [: ) من رأى منكم منكرًا فليغّيره بيده، فإن لم 
يس��تطع فبلس��انه، فإن لم يس��تطع فبقلبه وذلك أضع��ف اإليان ( رواه 
مسلم، وله من حديث ابن مسعود [: ) وليس وراء ذلك من اإليان 
حبة خردل ( فجعل تغيير املنكر ومجاهدة أصحابه باليد واللس��ان من 

اإليان، وهي أعمال جوارح. 
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املبحث الثاني

العالقة بني اإلميان واإلسالم
ما العالقة بني اإلسالم واإلميان؟  828    .

اإلس��الم واإلي��ان مرتبت��ان من مرات��ب الدين ومنزلت��ان من منازل��ه، دليله 
حديث جبريل املش��هور ملا سأل النبي ] عن اإلسالم واإليان واإلحسان، 

وقال ] في آخره: ) هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم(. رواه مسلم.

هل بينهما تالزم؟ 829    .
نعم، وهاتان املرتبتان متتاليتان، فاألولى اإلسالم والثانية اإليان، وبناًء عليه 
ْعَراُب  فكل مؤمن مس��لم، وليس كل مس��لم مؤمنًا، قال تعالى: } َقاَلِت اأْلَ

ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا { )احلجرات:14(  آَمنَّ

كيف تأتي هذه املراتب على االنسان؟ 830    .
أول م��ا يدخ��ل العبد في الدين ُيوصف باإلس��الم، حت��ى يدخل اإليان في 

قلبه مبا يأتي به من التصديق والعمل الصالح. 

مباذا يختص كل مصطلح؟ 831    .
اإلس��الم معناه األعمال الظاهرة من الش��هادتني والصيام والصالة والزكاة 

واحلج وسائر أعمال اجلوارح.
 ويك��ون معن��ى اإليان األعم��ال الباطن��ة أي أعمال القلوب م��ن التصديق 

واإلقرار واحملبة واإلنابة والرجاء والتوكل واخلوف ونحوها.

ما وجه العموم واخلصوص بني هذين املرتبتني؟ 832    .
بيان هذا أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا، أي إذا ُذكر أحدهما في 
الن��ص فإنه يدخ��ل معه اآلخر الذي لم يذكر، وإذا ذك��را معًا في نص واحٍد 

فإنهما يختلفان، أي يحمل كل واحٍد منهما معنًا خاصًا.

ما األمثلة على افتراق الكلمة واجتماع املعنى بني اإلسالم عن اإلميان؟ 833    .
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من األمثلة على افتراقهما بالكلمة واجتماعهما باملعنى:
ِه اأْلِْسالُم { )آل عمران:19( أي واإليان  يَن ِعْنَد اللَّ -  قوله تعالى: } إِنَّ الدِّ
- وقول��ه تعال��ى: } َوَم��ْن َيْبَتِغ َغْيَر اأْلِْس��الِم ِدين��ًا{ )آل عم��ران: 85( أي وغير 

اإليان.
��ا ُمْس��ِلُموَن { )آل عم��ران:64( أي  - وقول��ه تعال��ى: } َفُقوُل��وا اْش��َهُدوا بَِأنَّ

ومؤمنون.  

؟ هل ظهر هذا االجتماع في معناهما من كالم النبي ].    834
نع��م، في حديث وف��د عبد القيس مرفوع��ًا: ) آمركم باإلي��ان بالله وحده( 
ثم فس��ره ب��أركان اإلس��الم، فقال: ش��هادة أال إله إال الل��ه وأن محمد عبده 
ورس��وله وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا خمس��ًا من 

املغنم (. متفق عليه
وم��ن ذل��ك حديث س��عد [ أن النبي ] أعطى رهطًا وس��عد جالس... 
وفيه: ) مالك عن فالن، فوالله إني ألراه مؤمنًا(  فقال ]: ) أو مس��لمًا؟ ( 

ثالث مرات.   متفق عليه

ما مثال افتراقهما باملعنى؟ 835    .
ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن  ْعَراُب آَمنَّ من أمثلته ما ورد في قوله تعالى: } َقاَلِت اأْلَ

ُقوُلوا َأْسَلْمَنا { ) احلجرات:14( ففّرق بينهما ألنهما في نص واحد. 
وكذلك حديث جبريل املش��هور، فإنه قد فس��ر اإلس��الم بأعمال اجلوارح، 

وفسر اإليان بأعمال القلوب. 

ما خالصة القول السابق؟ 836    .
خالصة اجلواب أن يقال العالقة بينهما من وجهني: 
األول: أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن.

الثاني: أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. 
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املبحث الثالث:

زيادة اإلميان ونقصانه 
ما املراد من هذا العنوان؟ 837    .

املراد بيان أن اإليان في قلب صاحبه يتغير؛ بزيادٍة أو نقصان.

هل املسلمون متساوون في اإلميان؟ 838    .
نع��م، متس��اوون في أصله، لكنه��م متفاوتون في زيادته ونقصه بحس��ب ما 

يعملونه من حسنات وسيئات.

ما توضيح هذا التفاوت؟ 839    .
بع��ض الن��اس يكون ن��ور »ال إل��ه إال الله« في قلب��ه كالش��مس، ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري، وآخر كاملشعل العظيم، ومنهم من نورها 

كالسراج املضيء، وآخر كالسراج الضعيف.

متى يظهر هذا التفاوت في هذه األنوار؟ 840    .
تظه��ر ي��وم القيام��ة في أرض احملش��ر، ق��ال تعال��ى: } َي��ْوَم َت��َرى امْلُْؤِمننَِي 

َوامْلُْؤِمَناِت َيْسَعى ُنوُرُهْم َبنْيَ َأْيِديِهْم َوبَِأْيَانِِهْم { ) احلديد: 12(

هل اإلميان يتغّير، أي أنه يزيد وينقص عند صاحبه؟  841    .
نع��م، فاإليان يزيد حتى يبل��غ كماله ومتامه، إذا جاء العبد مبوجبات زيادته، 

وينقص حتى ينتهي كله إذا جاء العبد مبوجبات نقصانه.

ما األدلة الوارد على زيادة اإلميان من القرآن العزيز؟   842    .
من أدلة زيادته: 

ِذيَن آَمُنوا إَِيانًا { )املدثر:31(  - قوله تعالى: } َوَيْزَداَد الَّ
- وقوله تعالى: } لَِيْزَداُدوا إَِيانًا َمَع إَِيانِِهْم { )الفتح:4( 

ِذيَن اْهَتَدْوا ُهدًى { )مرمي:76(  ُه الَّ - وقوله تعالى: } َوَيِزيُد اللَّ
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ما األدلة الوارد على زيادة اإلميان من السنة النبوية؟  .    843
قال ]: ) أكمل املؤمنني إيانًا أحسنهم خلقًا (. رواه الترمذي

وقال ]: )من أحب في الله، وأبغض في الله فقد استكمل اإليان ( . رواه 
أبو داود

؟ هل كانت هذه القضية واضحة في فهم الصحابة رضي الله عنهم.    844
نعم، ولهذا وردت عنهم اآلثار الكثيرة في ذلك، منها:

- كان ابن مسعود [ يقول: ) اللهم ِزدنا إيانًا ويقينًا وفقهًا ( أخرجه الطبراني 
في الكبير. 

- كان معاذ بن جبل [ يقول للرجل من إخوانه: )اجلس بنا نؤمن ساعة( 
فيجلسان فيذكران الله ويحمدانه.  رواه ابن أبي شيبة. 

- ع��ن عم��ار [ قال: ) ث��الٌث من جمعهّن فقد جمع اإلي��ان: اإلنصاف من 
نفسك، وبذل السالم للعالم، واإلنفاق مع اإلقتدار ( رواه البخاري تعليقًا. 

ما األدلة الواردة على نقصان اإلميان؟ 845    .
وردت بهذا أدلة كثيرة. 

فمنهــا: اآلي��ات الس��ابقة فيه��ا إثب��ات الزيادة، وم��ا يقب��ل الزيادة فإن��ه يقبل 
النقصان. 

منها: حديث أنس [ مرفوعًا: ) يخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي 
قلبه برة من خير، ويخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي قلبه وزن 

ذرة من خير( رواه البخاري، واملراد باخلير هنا اإليان.
ومنهــا: حديث أبي س��عيد [ مرفوعًا وفيه: ) م��ا رأيت من ناقصات عقل 
ودي��ن أذه��ب لُِل��ّب ) عق��ل( الرجل احلازم م��ن إحداك��ّن! قلت: وما 
نقص��ان عقلن��ا ودينن��ا يا رس��ول الله؟ ق��ال ]: ) أليس ش��هادة املرأة 
نصف شهادة الرجل( قلت: بلى، قال ]: ) فذلك من نقصان عقلها، 
ألي��س إذا حاض��ت لم تصِل ولم تصم؟ قل��ت: بلى. قال]: ) فذلك 
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من نقصان دينها (.   متفق عليه. 
ومنها: حديث الش��فاعة، وفيه قول النبي ]: ) فأخرج من النار من في قلبه 

أدنى أدنى أدنى مثقال ذرٍة من إيان(.  رواه البخاري

ما أسباب زيادة اإلميان ونقصانه؟  846    .
زيادة اإليان لها أسباب، منها:

- معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته.
- التفكر في آيات الله تعالى الكونية والشرعية.

- فعل الطاعة.
- ترك املعصية. 

هل األمر في التفاوت له عالقة مبعرفة قضية اإلميان املطلق، ومطلق اإلميان؟ 847    .
نعم، فهذه من أدّق املسائل في هذا اجلانب املهم.

ما املعنى اللغوي للمصطلحني السابقني؟ 848    .
مطلق الشيء: أصله، أو أقل درجاته.

والشيء املطلق هو: الكامل.

ما توضيح القول السابق؟ 849    .
اإلميــان املطلق: ُيراد به اإليان الكامل، ف��ال ُيوصف به العصاة، واملقصرون 

في الطاعات. 
وأما مطلق اإلميان: فيعنى به من كان عنده أصل اإليان، ولكن عنده تقصير 
ف��ي الطاع��ات، فيدخ��ل في��ه العصاة م��ن املؤمن��ني، واملقص��رون في بعض 

الطاعات.

ما مقدار ما سبق في قدر اإلميان؟ 850    .
يكن القول بأن مطلق اإليان هو أقل شىء يصلح اإليان به، واإليان املطلق 

هو اإليان كله.
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هل املنافاة فيهما متشابه؟ 851    .
ال، إذ مناف��اة مطل��ق اإليان تعني عدم��ه، أما منافاة اإلي��ان املطلق تعني قّلة 

اإليان.

ما توضيح العلماء لهذا األمر؟ 852    .
ق��ال ابن أبي العز في ش��رح الطحاوية: »اإليان املطل��ق يتضمن فعل ما أمر 

الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله«.
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في كتاب )اإليان والرد على 
أه��ل البدع(: »مطلق اإليان هو وصف املس��لم الذي مع��ه أصل اإليان إذا 

كان مصّرا على ذنب، أو تارًكا ملا وجب عليه مع القدرة«.

ما مثال هذا؟ 853    .
من ذلك نفى النبي ] اإليان املطلق عن الزاني وش��ارب اخلمر والسارق، 
ولم ينف عنه مطلق اإليان، لئال يدخل في قوله تعالى: }الله ولي املؤمنني{ 
ِذيَن إَِذا  َا امْلُْؤِمُنوَن اَلّ وال ف��ي قوله: }َقْد َأْفَل��َح امْلُْؤِمُنوَن{ وال في قوله: } إمَِنّ

ُه َوِجَلْت ُقُلوُبُهْم{ إلى آخر اآليات. ُذِكَر الَلّ
لكن��ه يدخل ف��ي قول��ه: }َفَتْحِريُر َرَقَب��ٍة ُمْؤِمَنٍة{ وف��ي قوله تعال��ى: }َوإِْن 
َطائَِفَت��اِن ِمَن امْلُْؤِمنِ��نَي اْقَتَتُلوا َفَأْصِلُحوا َبْيَنُهَم��ا {، وفي قوله ]: )ال يقتل 

مؤمن بكافر(. رواه البخاري، وأمثال ذلك.

ما الدليل من القرآن على نفي اإلميان املطلق؟ 854    .
ا ُقْل َلْم ُتْؤِمُنوا َوَلِكْن ُقوُلوا َأْسَلْمَنا{. ْعَراُب آَمَنّ دليله قوله تعالى: } َقاَلِت اأْلَ

) احلجرات:14(

كيف االستدالل أن النفي كان لإلميان املطلق ال ملطلق اإلميان؟ 855    .
 وجه االستدالل من اآلية السابقة هو:

- أنه أمرهم، أو أِذن لهم أن يقولوا: } َأْسَلْمَنا{ واملنافق ال ُيقال له ذلك.
ْعَراُب{ ولم يقل: )قال املنافقون(. - أنه تعالى قال: }َقاَلِت اأْلَ
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- أن ه��ؤالء اجلفاة الذين نادوا رس��ول الله ] م��ن وراء احلجرات ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء، ال نفاقا وكفًرا.

- أنه تعالى قال: }وملا يدخل إإليان في قلوبكم{ ولم ينف دخول اإلسالم 
في قلوبهم، ولو كانوا منافقني لنفى عنهم اإلسالم كما نفى اإليان.

- أن الل��ه تعال��ى ق��ال: } وإن تطيعوا الله ورس��وله ال يلتكم م��ن أعمالكم 
شيئا{ أي ال ينقصكم، واملنافق ال طاعة له.

ُنّوا َعَلَيّ إِْساَلَمُكْم{  ُنّوَن َعَلْيَك َأْن َأْسَلُموا ُقْل اَل مَتُ - أن الله تعالى قال: }َيُ
فأثبت لهم إسالمهم، ونهاهم أن يّنوا على رسول الله.

- لو  لم يكن إس��المهم صحيحا لقال: )لم تس��لموا(، ب��ل أنتم كاذبون كما 
كذبهم في قولهم }نش��هد أنك لرس��ول الله{ ملا لم تطابق ش��هادتهم 

اعتقادهم.
- أن الله تعالى قال: }بل الله ين عليكم{ ولو كانوا منافقني ملا مّن عليهم.

- أنه تعالى قال: }أن هداكم لإليان{ وال ينافي هذا قوله: }قل لم تؤمنوا{ 
فإنه نف��ى اإليان املطلق، ومن عليهم بهدايتهم إلىاإلس��الم الذى هو 

متضمن ملطلق اإليان.
- أن النبي ] ملا اقسم املال، قال له سعد: »أعطيت فالنًا، وتركت فالنا وهو 
مؤمن!« فقال ]: ) أو مسلم؟( ثالث مرات.متفق عليه، وأثبت له ] 

اإلسالم دون اإليان.

ما فائدة معرفة ما سبق بيانه؟ 856    .
أن اإليان املطلق ينع دخول النار، ومطلق اإليان ينع اخللود فيها.

هل ما سبق توضيحه هل فيه رد على بعض الفرق؟ 857    .
نع��م، ق��ال العالمة صال��ح الفوزان: »)فال يعطى االس��م املطلق( أي: اس��م 
اإليان الكامل )وال يسلب مطلق االسم( أي: اإليان الناقص فُيحكم عليه 
باخلروج من اإليان كما تقوله املعتزلة واخلوارج، فاإليان املطلق هو اإليان 
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الكامل، ومطلق اإليان هو اإليان الناقص«.53

ما هو القول املوضح ملا سبق بيانه؟ 858    .
هو أن اإليان اس��م جامع لعقائد القلب وأعماله، واعمال اجلوارح وأقوال 
اللس��ان، فجمي��ع الدين؛ أصول��ه وفروعه داخلة في اإلي��ان، ويترتب على 
ذل��ك: أنه يزيد بقوة اإلعتقاد وكثرته، وحس��ن األعمال واألقوال وكثرتها، 

وينقص بضد ذلك.

53- شرح الواسطية )ص:138(
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املبحث الرابع

االستثناء في اإلميان

ما صورة االستثناء في اإلميان؟  859    .
صورته أن يقول املسلم: أنا مؤمن، إن شاء الله. 

ما مذاهب الناس في هذا األمر؟ 860    .
الناس فيها على طرفني ووسط، وخير األمور الوسط. 

ما حجة من يوجبه؟ 861    .
من يوجب قول: ) إن شاء الله ( بعد قوله: ) أنا مؤمن(،  فله مأخذان: 

األول: أن اإلي��ان هو ما مات عليه اإلنس��ان، واإلنس��ان إمن��ا يكون عند الله 
مؤمن��ًا، أو كافرًا باعتبار الوفاة، وما س��بق في علم الله أنه يكون عليه، 

وما قبل ذلك فال عبرة به.
الثانــي: أن اإليان املطلق يتضم��ن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه 
عنه كله، فإذا قال الرجل )أنا مؤمن( بهذا االعتبار، فقد ش��هد لنفس��ه 
أنه من األبرار املتقني، والقائمني بجميع ما أمروا به وترك ما نهوا عنه، 
وا  وهذا من تزكية النفس، وقد نهى الله عنه في قوله تعالى: }َفال ُتَزكُّ

َأْنُفَسُكم{ ) النجم: 32( وقال ]: )الله أعلم بأهل البّر منكم (. 

كيف ظهر هذا القول في أقوال من سبق؟ 862    .
كان الرج��ل يس��تثني في األعمال الصاحل��ة، يقول: »صليت إن ش��اء الله«.

ونحو ذلك، ويعني )القبول(.
ثم صار الكثير منهم يس��تثون في كل ش��يء، فيقول أحدهم: »هذا ثوب إن 
ش��اء الله، هذا حبل إن ش��اء الله«! فإذا قيل لهم: ال شك فيه. يقولون: نعم، 

لكن إن شاء الله أن يغّيره غّيره.

من الذي مينع االسثناء مطلقًا في كالمه؟ 863    .



العقيدة... سؤال وجواب

225

من ينعه هم الذين يجعلون اإليان جزًء ال يزيد وال ينقص، وهم املرجئة.

ما حجة من مينعه؟ 864    .
مأخذه��م في ذلك قولهم: »نحن نعلم قطعًا أنن��ا مؤمنون، كعلمنا قطعًا أننا 
مسلمون، وتعليق اإليان باملشيئة شك في اإليان، والشك في اإليان كفر«! 

ولذلك فهم يسّمون من يجيز تعليق اإليان باملشيئة بالشّكاكني.

ما قول أهل السنة في هذا اجلانب؟ 865    .
 هم يفّصلون في ذلك تفصياًل يجمع األدلة.

ما خالصة قول أهل السنة؟ 866    .
خالصة مذهبهم أنهم قالوا:

- إن كان القصد من  االس��تثناء الش��ّك في وجود أص��ل اإليان فهذا حرام، 
ألنه مفض إلى الوقوع في احلرام، وما أفضى إلى احلرام فهو حرام.

- وإن كان يقصد به الشك في كماله، فهو أمر مندوب، ألن كمال اإليان من 
األمور التي ال ُتدرك باحلّس، وإمنا مبناها على الدليل، وألنه أبعد عن 
الرياء والس��معة، ويلحق بذلك من أستثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، 

فهو حسن أيضاً، وما عدا ذلك فجائز. 

ما تفصيل األقوال في حكم االستثناء؟ 867    .
يكون االستثناء:

- حرامًا إذا كان للشّك في أصل اإليان.
- ويكون واجبًا إذا خاف الشخص على نفسه الرياء إذا تركه.

- ويكون مستحبًا إذا كان للشك في كماله، أو أراد عدم علمه بالعاقبة. 
- ويكون مباحًا فيما عدا ذلك. 

ما حكم األفعال التي فيها نفي اإلميان عن فاعلها أو تاركها؟  868    .
القاع��دة في ذل��ك أن: ) كل فعل نف��ي اإليان عن فاعله فألن��ه حرام، وكل 
فعل نفي اإليان عن تاركه فألنه واجب( وهذا األمر من األشياء التي يعرف 
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بها وجوب الشيء أو حرمته، بل وهو من األشياء التي ُيعرف بها الكبيرة.

ما املراد بنفي اإلميان في القاعدة السابقة؟.    869
امل��راد أن هذه األفعال الت��ي نفي اإليان عن أصحابها دلي��ل على أنها كبيرة 
من كبائر الذنوب، فإن املنفي هنا هو كمال اإليان الواجب، فإن من املمتنع 
ش��رعًا أن ينف��ى اإلي��ان عن فاع��ل املكروه أو تارك املس��تحب، ب��ل ال ينفي 

اإليان الكامل إال عن فاعل احلرام، أو تارك الواجب.

ما األمثلة الدالة على هذا؟ 870    .
األمثلة على ذلك ال تكاد حتصر ومنها: 

- حدي��ث أبو هريرة [ مرفوعًا: ) ال يزن��ي الزاني حني يزني وهو مؤمن، 
وال يس��رق الس��ارق حني يس��رق وهو مؤمن، وال يش��رب اخلمر حني 
يشربها وهو مؤمن ( وكان أبو هريرة [ يلحق معهّن: ) وال ينتهب 
نهبة ذات ش��رف، يرفع الناس فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن، 
وال يغ��ّل حني يغل وهو مؤمن( متفق عليه، فهذه األفعال نفى النبي ] 
اإلي��ان عن فاعله��ا، وهذا دليل عل��ى حرمتها، وأنها كبي��رة من كبائر 

الذنوب.
- ع��ن أن��س [ مرفوع��ًا: )ال يؤم��ن أحدكم حت��ى يحب ألخي��ه ما يحبه 

لنفسه( متفق عليه، وهذا دليل على وجوب ذلك.
- عن أنس [ مرفوعًا: ) ال يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده، 
وول��ده، والن��اس أجمعني( متفق عليه، فهذا دلي��ل على وجوب تقدمي 
محبت��ه ] عل��ى محب��ة كل أح��د من اخلل��ف، ألنه فعل نفى الش��ارع 

اإليان عن تاركه فهذا دليل وجوبه.
- حديث: ) ال إيان ملن ال أمانة له، وال دين ملن ال عهد له (، وهذا دليل على 

وجوب أداء األمانة وحفظ العهد.
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املبحث اخلامس

القول في مرتكب الكبيرة
ما الضابط في معرفة الكبيرة؟  871    .

الضابط في معرفة الكبيرة هي: 
- أنها كل ذنب ختم بلعنة، أو غضب أو نار.

- أو تّوعد عليه بعقاب خاص في اآلخرة.
- أو نفي عن صاحبه اإليان، أو بأنه )ليس مّنا(. 

ما األمثلة الدالة على ما سبق؟ 872    .
مثال ما ُختم بلعنة: حديث علي [ مرفوعًا: )لعن الله من ذبح لغير الله، 
لع��ن الله من لعن والديه، لعن الله م��ن آوى محدثًا، لعن الله من غير 

منار األرض(. رواه مسلم.
ومثال ما ُختم بغضب: قوله تعالى: }ومن يقتل مؤمنًا متعمدًا فجزاؤه جهنم 

خالدًا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابًا عظيمًا{ 
وحديث ابن مس��عود [ قال: قال النب��ي ]: )من حلف على يني 
صب��ر يقتطع بها مال امرئ مس��لم، هو فيها فاج��ر، لقي الله وهو عليه 

غضبان(.   متفق عليه
مثال ما ُختم بناٍر: كقوله ]: ) ما أسفل الكعبني في النار( .

مث��ال م��ا ثبت في��ه الوعيد علي��ه بخصوصه، كحدي��ث: ) ثالث��ة ال ينظر الله 
إليهم يوم القيامة وال يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماٍء 
بالطريق فمنعه من ابن الس��بيل، ورجل باي��ع إمامه ال يبايعه إال لدنيا، 
ف��إن أعط��اه منها رضي وإن لم يعطه منها س��خط، ورجل أقام س��لعته 
بعد العصر فقال: والله الذي ال إله إال غيره لقد أعطيت بها كذا وكذا. 

فصدقه رجل ..(.  متفق عليه
مثال ما نفي عن صاحبه اإليان، حديث أنس  [: ) ال ُيؤمن أحدكم حتى 

أكون أحب إليه من ولده، ووالده، والناس أجمعني(. متفق عليه
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مث��ال م��ا قيل في��ه: ) ليس مّن��ا (: حديث ابن مس��عود  [: ) لي��س مّنا من 
ضرب اخلدود، وشق اجليوب، ودعا بدعوى اجلاهلية (.

هل الصغيرة لها ضابط؟ 873    .
نعم، قيل الصغيرة ما دون احلّدين، حّد الدنيا واآلخرة.

وقيل: كل ذنب لم يختم بلعنة، أو غضب، أووعيد بالنار.

هل الصغيرة ممكن أن تكون كبيرة؟ 874    .
نع��م، إذا اقت��رن بالصغيرة قلة احلي��اء والالمباالة وترك اخلوف واالس��تهانة 

بها، فهذا مما يلحقها بالكبائر.

هل الكبيرة ممكن أن تكون صغيرة؟ 875    .
نعم، إذا اقترن بالذنب الكبيِر احلياء واخلوف، فهذا يلحقها بالصغائر.

تعظيم الذنب أو تصغيره، مرجعه إلى أي شيء؟ 876    .
هذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، واإلنسان 

يعرف ذلك من نفسه وغيره.

ما مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة في الدنيا؟ 877    .
يعتقدون أن فعل الكبيرة له تأثير في نقص اإليان، كما وردت بذلك األدلة، 
لكن��ه لي��س النقص الكام��ل بحيث ال يكون معه ش��يء من اإلي��ان، بل هو 

نقٌص يتفاوت بتفاوت عظم هذه املعصية وصغرها.

ما توضيح القول السابق؟ 878    .
توضيحه أن النقص الذي يحدثه القتل أعظم من النقص الذي يحدثه حلق 
اللحية وإس��بال الثوب، وهكذا، فاحملرم��ات تتفاوت فيما يترتب عليها من 
العقوب��ات واآلثام، كم��ا أن الواجبات تتفاوت أجورها وم��ا يترتب عليها، 
ففع��ل املعصي��ة ينقص اإلي��ان، لكنه ليس النقص املطل��ق، أي أنه نقص من 

إيانه بقدر هذه الكبيرة التي فعلها، لكن يبقى معه شيء من اإليان.
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ما خالصة قول أهل السنة في مرتكب الكبيرة؟ 879    .
أنهم ال يعطونه اإليان املطلق، وال يسلبونه مطلق اإليان. 

ما توضيح الكالم السابق؟ 880    .
ال يعطونه اإليان املطلق، أي اإليان الذي ال يتغير وال يتبدل.

وال يس��لبونه مطلق اإليان، أي ال ينزعون عنه أس��اس اإليان  بسبب عموم 
املعاصي، إال بشروط.

هل ميكن القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن؟ 881    .
نعم، هو مؤمن مبا بقي معه من اإليان، وفاسق مبا فعله من العصيان. 

أو نقول: هو مؤمن بإيانه، وفاسق بكبيرته. 

ما دليل هذ احلكم؟ 882    .
الدليل على أن فعل الكبيرة ُينقص اإليان:

- ع��ن أب��ي هري��رة [ ق��ال النب��ي ]: ) ال يزن��ي الزاني ح��ني يزني وهو 
مؤم��ن.... احلديث ( رواه البخاري، أي ال يكون مؤمنًا تامًا، وال يكون 
ل��ه نور اإليان كما قاله اإلمام البخاري، فهذه املعاصي أوجبت نقص 

اإليان. 
- عن أبي هريرة [ قال النبي ]: ) والله ال يؤمن، والله ال يؤمن، والله 
ال يؤم��ن! قال��وا: من يا رس��ول الله؟ قال: )من ال يأم��ن جاره بوائقه( 
متف��ق علي��ه، فه��ذه املعصية وهي أذى اجل��ار وترّبص الس��وء به أوجب 

نقص اإليان. 
- ع��ن أبي مس��عود [ قال: ق��ال النبي ]: ) ال يدخل اجلن��ة من في قلبه 
مثق��ال ذرة من كبر( رواه مس��لم، فهذه املعصي��ة العظيمة أوجبت نقص 

اإليان الذي حتصل به النجاة يوم القيامة. 
- عن أبن مس��عود [قال النبي ]: )س��باب املسلم فس��وق، وقتاله كفر( 
متف��ق عليه، والوصف بالفس��وق والكفر األصغر دلي��ل على أن هاتني 

املعصيتني قد أثرتا تأثيرا بليغا في نقص اإليان. 
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- ع��ن حذيف��ة [ قال النب��ي ] : )ال يدخل اجلنة قت��ات( متفق عليه، أي 
من��ام، فه��ذه املعصية أنقص��ت اإليان الواج��ب نقصا كبي��را بحيث أن 

صاحبها حكم عليه بأنه ال يدخل اجلنة.
- وفي حديث عياض [ امللقب حمارًا، أنه كان يش��رب اخلمر، فُيؤتى به 
فيجلد، فلعنه أحد الصحابة، فقال ]: ) ال تلعنه، فوالله أني ال أعلم 
إال أنه يحب الله ورس��وله ( ومن املعلوم أن ش��رب اخلمر من الكبائر، 
وم��ع ذل��ك أثبت له أنه يحب الله ورس��وله، أي هو مؤم��ن، فأثبت له 
اإليان مع تلّبس��ه بهذه الكبي��رة، فعلمنا بذلك أن ارت��كاب الكبيرة ال 

يخرج العبد من مسمى اإليان بالكلية.

ما النصوص  القرآنية الدالة على احلكم السابق؟ 883    .
من النصوص الدالة على أن مرتكب الكبيرة ال يخرج عن مسمى اإليان:

ُرّ  ِذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعَلْيُكُم اْلِقَص��اُص ِفي اْلَقْتَلى احْلُ َه��ا اَلّ - ق��ال تعالى: } َيا َأُيّ
َباٌع  ْنَثى َفَمْن ُعِفَي َلُه ِمْن َأِخيِه َشْيٌء َفاتِّ ْنَثى بِاأْلُ ِرّ َواْلَعْبُد بِاْلَعْبِد َواأْلُ بِاحْلُ
بِامْلَْعُروِف َوَأَداٌء إَِلْيِه بِإِْحَس��اٍن{ )البقرة: 178(، فوصف القاتل بأنه أٌخ 

للمقتول، مما يدل على أنه ال يزال على اإليان مع اتصافه بالقتل. 
- ق��ال تعال��ى: }َوإِْن َطائَِفَت��اِن ِم��َن امْلُْؤِمنِ��نَي اْقَتَتُل��وا َفَأْصِلُح��وا َبْيَنُهَم��ا{ 
)احلج��رات:9(، فس��ّماهم مؤمنني م��ع اتصافهم بقت��ال بعضهم بعضًا، 
َ��ا امْلُْؤِمُنوَن إِْخ��َوٌة { فوصفهم باإليان  وقال س��بحانه في آخرها: }إمَِنّ

وجعلهم إخوة، مما يدل على أنه ال يزال بينهم أخوة اإليان.

ما قول بعض الفرق في هذا اجلانب؟  884    .
- املرجئة يقولون: فاعل الكبيرة له اإليان املطلق، أي أن إيان أفس��ق الناس 
كإي��ان أصل��ح الن��اس، ففع��ل الكبيرة غير الش��رك ال يؤث��ر في نقص 

اإليان. 
- وأما الوعيدية فقالوا: من فعل الكبيرة فإنه يخرج من دائرة اإليان ومسماه 

بالكلية، فال ينفع إيان مع فعل الكبيرة، فهم سلبوه مطلق اإليان.
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ما سبب تسمية املرجئة بذلك؟  885    .
ألنهم يغّلبون جانب أدلة الوعد املفيدة لتغليب الرجاء.

وقي��ل: اإلرج��اء ه��و التأخير، فألنه��م يؤّخ��رون العمل عن اإليان س��موا 
باملرجئة، ويكن القول: وكال األمرين صحيح فسموا مرجئة لهذا ولهذا.

من الذي يتعلق بفكر املرجئة من الفرق؟ 886    .
هم األش��اعرة وبعض األحناف واملاتريدية واجلهمية والكالبية، فهؤالء في 

باب أسماء األحكام والدين ُيسمون مرجئة.

ما سبب الوصف بالوعيدية؟.    887
سموا بذلك ألنهم ال يعملون إال بأدلة الوعيد فقط، ويتركون أدلة الوعد.

أي الفرق هم الوعيدية؟.    888
ه��م اخل��وارج واملعتزل��ة، فهؤالء في باب ال��كالم: )على مرتك��ب الكبيرة( 

يصفهم العلماء بالوعيدية.  

هل مذهب أهل السنة هو الوسط واحلق؟ 889    .
نع��م، فمذهبهم وس��ط بني املذهبني، فل��م يعطوه اإليان املطل��ق كما فعلت 

املرجئة، ولم يسلبوه مطلق اإليان كما فعلت الوعيدية. 

ما مذهب أهل السنة في مرتكب الكبيرة في اآلخرة؟  890    .
يعتق��دون  أن مرتك��ب الكبي��رة إذا مات مص��رًا عليها فإنه حتت مش��يئة الله 
تعالى، فإن ش��اء غفر له كبيرته وأدخله اجلنة ابتداًء، وإن ش��اء عذبه في النار 

بقدر كبيرته، ثم يخرجه منها ويدخله اجلنة انتقااًل.
ويعتق��دون م��ع ذلك أنه ال يخّلد أحد من أهل القبلة في النار خلود الكفار، 

وإن طالت فترة عذابهم فمآلهم في اخلتام إلى اجلنة. 

ما دليل قولهم هذا؟ 891    .
الدليل على ذلك: 
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- عن أنس [ قال النبي ]: ) يخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير، ويخرج من النار من قال ال إله إال الله وفي 
قلب��ه وزن حبة م��ن خير، ويخرج من النار من ق��ال ال إله إال الله وفي 

قلبه وزن ذرة من خير (.   رواه البخاري
- ع��ن عبادة بن الصامت [قال: قال رس��ول الل��ه ]: )خمس صلوات 
كتبهّن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن ش��يئا اس��تخفافا 
بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله اجلنة، ومن لم يأت بهن فليس 

له عند الله عهد، إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله اجلنة(. رواه أبو داود
- ع��ن عبادة بن الصامت [ قال: قال رس��ول الله ]: )بايعوني على أن 
ال تشركوا بالله شيئًا، وال تسرقوا، وال تزنوا، وال تقتلوا أوالدكم، وال 
تأت��وا ببهتان تفترونه بني أيديك��م وأرجلكم، وال تعصوا في معروف، 
فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك فعوقب به في 
الدني��ا فه��و كفارة له، ومن أصاب من ذلك ش��يئًا فس��تره الله فهو إلى 

الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه(.   رواه البخاري

ما بيان أهل السنة ملا ورد في النصوص السابقة؟ 892    .
قال��وا: أن فاع��ل الكبيرة ق��د اجتمعت في��ه املوجبات، فما فعله م��ن الكبائر 
موج��ب لعقوبته، وما عنده من اإلي��ان موجب إلثابته، فاجتمع فيه موجب 
الث��واب وموجب العقاب، فال جنزم له بأحد األمرين، بل نِكل أمره إلى الله 

تعالى، فإن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. 

كيف بلغ أهل السنة املنهج احلق في هذا اجلانب؟ 893    .
أهل السنة أخذوا بأدلة الوعيد والوعد، فأعملوا جميع األدلة الشرعية وهذا 

هو منهج الوسطية.
فاملرجئة عبدوا الله بالرجاء فقط، والوعيدية عبدوا الله باخلوف فقط، 

وأم��ا أهل الس��نة فعب��دوا الله باخل��وف والرج��اء، فأنتج ذلك لهم اخلش��ية، 
واخلشية مزيج من اخلوف والرجاء. 
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ما أسباب تكفير السيئات؟  894    .
من أسباب تكفير السيئات:

األول: التوبة، قال تعالى: }إال من تاب{ وقال: }فمن تاب من بعد ظلمه   
وأصل��ح{ وف��ي احلدي��ث: ) ويتوب الل��ه على من ت��اب ( وقال ]: 

)والتوبة جتّب ما قبلها (.
الثاني: االســتغفار، قال تعال��ى: }وما كان الله معذبهم وهم يس��تغفرون{ 
وذك��ر أه��ل العل��م أن االس��تغفار يتضم��ن التوب��ة والتوب��ة تتضم��ن 
االس��تغفار، وكل واحد منها يدخل في مس��مى اآلخر عند اإلطالق، 
وأما عند االقتران فيكون االستغفار طلب وقاية شر ما مضى، والتوبة: 

الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في املستقبل من سيئات أعماله. 
الثالث: احلسنات املاحية، قال تعالى: } إن احلسنات يذهنب السيئات{ وقال 
]: ) وأتبع السيئة احلسنة متحها(، وفي احلديث ) اجلمعة إلى اجلمعة 

كفارة ملا بينهما واحلج املبرور ليس له جزاء إال اجلنة ( رواه البخاري. 
الرابع: املصائب الدنيوية، قال ]: ) ما يصيب املس��لم من وصب ٍ وال سقم 

وال حزن حتى الهم يهمه إال كّفر الله به من سيئاته (. متفق عليه.
اخلامس: عذاب القبر. 

السادس: دعاء املؤمنني واستغفارهم في احلياة وبعد املمات.
السابع: ما يهدى إليه بعد املوت من ثواب صدقٍة أو حج، ونحو ذلك. 

الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 
التاس��ع: املقاّصة عند القنطرة، عن أبي س��عيد اخلدري [ عن رس��ول الله 
]: ) إذا خل��ص املؤمنون من النار، حبس��وا بقنط��رٍة بني اجلنة والنار، 
���وا وهذبوا أذن  فيتقاص��ون مظالم كانت بينهم ف��ي الدنيا، حتى إذا نقُّ

لهم بدخول اجلنة .... احلديث(. رواه البخاري
العاشر: شفاعة املؤمنني له يوم القيامة. 

احلادي عشر: عفو أرحم الراحمني من غير شفاعه، كما قال تعالى: }ويغفر 
ما دون ذلك ملن يشاء{.
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الفصل السادس
قضايا متعلقة بأركان اإلميان

مقدمة
املبحث األول: اإليان بالله تعالى.

املبحث الثاني: اإليان باملالئكة.

املبحث الثالث: ما يتعلق باجلن.
املبحث الرابع: اإليان بكتب الله تعالى.

املبحث اخلامس: اإليان بالرسل واألنبياء.
املبحث السادس: ما يتعلق باإلسراء واملعراج.

املبحث السابع: اإليان باليوم اآلخر.
املبحث الثامن: اإليان بالقضاء والتقدير.
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املقدمة

ما يتعلق بأركان اإلميان
ما أركان اإلميان؟ 895    .

أركان اإلي��ان س��تة: اإليان بالله تعالى، ومالئكته، وكتبه، ورس��له، واليوم 
اآلخر، والقدر خيره وشره.

ما دليل القول السابق من القرآن الكرمي؟ 896    .
ِه  ��ِه َوامْلُْؤِمُنوَن ُكٌلّ آَمَن بِالَلّ ُس��وُل مِبَا ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ - ق��ال تعالى: } آَمَن الَرّ
ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُس��ِلِه َوَقاُلوا َس��ِمْعَنا  َوَماَلئَِكتِ��ِه َوُكُتبِِه َوُرُس��ِلِه اَل ُنَف��ِرّ

َنا َوإَِلْيَك امْلَِصيُر { )البقرة:177(. َوَأَطْعَنا  ُغْفَراَنَك َرَبّ
َل  ِه َوَرُسولِِه َواْلِكَتاِب اَلِّذي َنَزّ ِذيَن آَمُنوا آِمُنوا بِالَلّ َها اَلّ - وقال تعالى: } َيا َأُيّ
ِه َوَماَلئَِكتِِه  َعَلى َرُس��ولِِه َواْلِكَت��اِب اَلِّذي َأْنَزَل ِمْن َقْبُل َوَمْن َيْكُف��ْر بِالَلّ

َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َفَقْد َضَلّ َضاَلاًل َبِعيًدا{.)النساء: 136(

ما دليل القول السابق من السنة النبوية؟ 897    .
حديث جبريل املشهور: ) اإليان أن تؤمن بالله، ومالئكته، وكتبه، ورسله، 

واليوم اآلخر، والقدر خيره وشره(. قال: صدقت.     متفق عليه
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املبحث األول:
اإلميان بالله تعالى

كيف يتحقق اإلميان بالله تعالى؟ 898    .
ال يتحقق اإليان بالله تعالى إال إذا آمّنا بأربعة أمور:

األمر األول: أن نؤمن بوجوده سبحانه.
األمر الثاني: اإليان بربوبيته جل وعال.54

األمر الثالث: اإليان بألوهيته سبحانه.55
األمر الرابع: اإليان بأسمائه وصفاته سبحانه.56

املطلب األول: اإلميان بوجوده سبحانه.

ما األمور الدالة على وجود الله تعالى؟ 899    .
دّل على وجوده دليل الفطرة والعقل واحلّس والنقل.

ما املقصود بدليل الفطرة؟ 900    .
هو ما أودعه  الله تعالى في  النفوس قبل وجودهم من اإلقرار بوجوده وربوبيته 

سبحانه، وهو امليثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم قبل خلقهم.

ما دليل هذا في الكتاب العزيز؟ 901    .
َتُهْم  َيّ ��َك ِمْن َبنِي آَدَم ِم��ْن ُظُهوِرِهْم ُذِرّ دليل��ه ق��ول الله تعالى: } َوإِْذ َأَخَذ َرُبّ
َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأْنُفِسِهْم َأَلْسُت بَِربُِّكْم َقاُلوا َبَلى َشِهْدَنا َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة 
ًة ِمْن  َيّ ا ُذِرّ َا َأْش��َرَك آَباُؤَنا ِمْن َقْب��ُل َوُكَنّ ا َعْن َه��َذا َغاِفِلنَي . َأْو َتُقوُلوا إمَِنّ ��ا ُكَنّ إَِنّ

َبْعِدِهْم َأَفُتْهِلُكَنا مِبَا َفَعَل امْلُْبِطُلوَن{ )األعراف: 172، 173(

54- مت شرح ما يتعلق بهذا اجلانب في )ص:    (
55- مت شرح ما يتعلق بهذا اجلانب في )ص:     (
56- مت شرح ما يتعلق بهذا اجلانب في )ص:      (
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ما تفسير اآلية السابقة؟ 902    .
ورد تفس��يرها في اخلب��ر املرفوع، عِن ابن عباس قال: ) أخ��ذ اللُه املِيثاق من 
، ثَمّ  ِرّ ٍة ذرأَه��ا، فنثرُهْم بني يديه كال��َذّ َيّ ظه��ر آدَم، فأخ��رَج من صلب��ه كل ُذِرّ
كلمهم قبال، قال: ألس��ُت بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم الِقيامة إِنا 
ُكَنا عن هذا غافلنَي، أو تقولوا إمنا أشرك آَباُؤَنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم 

َأفتهلُكنا مِبا فعل امْلُْبِطُلوَن(.وصححه احلاكم ، ووافقه الذهبي
َة بنِي آدم من أصالبهم،  َيّ وقال احلافظ ابن كثير:» ُيخبُر تعالى أنه استخرَج ُذِرّ
ش��اهدين على أنفس��هم َأن الّله ربهم ومليكهم، وأنُه ال إل��ه إال هو، كما أنه 

تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه«57.

هل هذا اإلقرار يكون حجة على اإلنسان يوم القيامة؟ 903    .
نع��م، عن أنس [، عِن النبي ] قال: ) َيُق��وُل اللُه تبارك وتعالى أِلهون 
أه��ل الن��اِر عَذاًبا: لو كانت لك الدني��ا وما فيها، َأكنت ُمفتِدي��ا بِها؟ فيقول: 
نعم، فيقول: قد أردُت منك أهون ِمن هذا وأنت في ُصلب آدم: أن ال ُتشرك 

- أحسبه قال: وال ُأْدخلَك الناَر - فَأبيَت إال الشرَك(.

هل هناك من يتذكر هذا امليثاق من البشر املوجودين حاليًا؟ 904    .
ليس هناك من أحد من بني آدم يتذكر هذا امليثاق .

ما عالقة هذا بالفطرة؟ 905    .
اختار ابن تيمية رحمه الله أن هذا اإلشهاد واإلقرار إمنا هو عند خلقهم على 

الفطرة احلنيفية، قبل أن يتهّودوا أو يتنّصروا، أو يتحولوا إلى غيرهما.

هل هناك من سيخالف هذا اإلقرار؟  906    .
 ال ينكر ذلك إال من تلّوثت فطرته باملؤثرات واألفكار اخلارجية.

ما الدليل على هذا األمر؟ 907    .
ق��ال ]: ) م��ا من مولود إال ويولد على الفطرة، فأب��واه يهّودانه أو ينّصرانه 

57- تفسير ابن كثير )3/ 500(
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أو يّجسانه (.  رواه مسلم
والنبي ] لم يقل )ُيس��لمانه(؛ ألن اإلنس��ان مسلٌم باألصالة، وفطرته على 
اإلس��الم، متضمنة على اإلق��رار بالوجود، وفي احلديث القدس��ي قال الله 
تعال��ى: ) خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الش��ياطني، فاجتالتهم عن دينهم( 

.  رواه مسلم

ماذا نستفيد من احلديث السابق؟ 908    .
 نس��تفيد أنه لو تركت الفطرة وش��أنها من غير أي ملوثات عقدية باطلة لنشأ 
صاحبها مقًرا كل اإلقرار بوجود الله تعالى وربوبيته، فكل مخلوق قد ُفطر 

على اإليان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم.

ما عالقة اإلقرار بربوبية الله مع إثبات وجوده سبحانه؟ 909    .
اإلقرار بربوبيته جّل وعال متضمن لإلقرار بوجوده.

كيف ميكن عقاًل حتقيق اإلثبات لوجود لله تعالى؟ 910    .
يكن أن ُيقال بأن هذا العالم علويه وس��فليه كائٌن بعد أن لم يكن، وحادٌث 
بعد عدم، وقد تقرر في املعقوالت أن كل حادث فالبد له من محدث، وكل 

مفعول فالبد له من فاعل.

ما االحتماالت العقلية احملتملة في وجود أو عدم أي شيء؟ 911    .
االحتماالت العقلية املتوقعة:

-  إما أن يكون هذا العالم قد أوَجَد نفسه بنفِسِه.
- وإما أن يكون قد ُوجد هكذا صدفة.

- وإما أن يكون له خالق قدير، له القدرة التامة.

ما بيان االحتماالت العقلية السابقة؟ 912    .
- أما األول، ف��ال يك��ن وال يعق��ل، ألنه من قب��ل أن يوجد نفس��ه كان عدًما 
وهل املعدوم يوجد نفس��ه؟ بالطبع ال؛ ألنه ال ش��يء وما ليس بش��يء 

فكيف يكون خالًقا لهذا العالم.
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- وأما الثاني، فال يكن وال يعقل أيًضا؛ ألن هذا العالم ُخلق على نظام بديع 
ودقي��ق جًدا للغاية ولم يتبدل هذا النظ��ام ولم يتغير، وما ُوجد صدفة 
يتن��ع ف��ي بدائه العقول أن يس��تمر على ه��ذا النظام الرفيع والتناس��ق 

العجيب. 
 - أم��ا الثالث، وهو احلق ال��ذي الجدال فيه، وهو أن الذي خلق هذا العالم 
هو اخلالق القادر على كل شيء، الذي ال ُيعجزه شيء في األرض وال 

في السماء، الذي أمُره بعد الكاف والنون.

هل ورد في القرآن ما يؤيد الدليل الثالث؟ 913    .
نع��م، قد ذكر الق��رآن ذلك الدليل العقلي البديع في آي��ة واحدة، وهي قوله 

تعالى: } أم خلقوا من غير شيء أم هم اخلالقون {.

ما األمثلة على األدلة احلسية في إثبات وجود الله تعالى؟ 914    .
أما األدلة احلّسية، فهي من وجهني:

أحدهمــا: إجابــة الدعاء، فيرفع العبد يديه س��ائاًل فتأتي��ه اإلجابة ، فمن الذي 
س��مع دع��اءه وأعطاه رجاءه؟ إنه الله الذي ال إل��ه إال هو، قال تعالى: 

}َوَلَقْد َناَداَنا ُنوٌح َفَلنِْعَم امْلُِجيُبوَن{.)الصافات:75(
والثانــي: معجــزات األنبياء، الت��ي بهرت العقول وأعلنت للعقول الس��ليمة، 
والفط��رة املس��تقيمة صدق دع��وى األنبياء بأنهم رس��ٌل  م��ن عند الله 

تعالى، فمن الذي أجراها على أيديهم؟ إنه الله احلق سبحانه.

كيف تضمنت األدلة النقلية على التقرير بوجود الله؟ 915    .
الكت��ب الس��ماوية كلها تنط��ق بذلك، مبا ج��اءت به من األح��كام املتضمنة 
ملصال��ح اخلل��ق، وهذا دليٌل عل��ى أنها من رب حكيم علي��م مبصالح خلقه، 
وأيضا مبا جاءت به من األخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليٌل على 

أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به.

ما ثمرات اإلميان بالله تعالى؟ 916    .
الثمرات كثيرة، وجنملها فيما يلي :
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منهــا: حتقيق توحيد الله تعالى ، بحي��ث ال ينصرف القلب وال يتعلق بغيره، 
رجاًء وحًبا وخوًفا وتوكاًل وأن ال يعبد غيره .

ومنهــا: كمال محب��ة الله تعالى وتعظيمه مبقتضى أس��مائه احلس��نى وصفاته 
العليا.

ومنها: هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش، وانشراح 
الصدر مبعرفته جل وعال واإليان بهو، فإن الس��عادة مشروطة بذلك، 
ُه  ا ِمْن َذَكٍر َأْو ُأْنَثى َوُه��َو ُمْؤِمٌن َفَلُنْحيَِيَنّ ق��ال تعالى: } َمْن َعِم��َل َصاحِلً

َبًة{. )النحل:97( َحَياًة َطيِّ
ومنهــا: دوام ش��كره جل وعال عل��ى نعمة اإليان ب��ه والتوفي��ق لذلك بينما 
أكثر اخللق في ضالل وضياع عن هذه النعمة العظيمة التي ال توازيها 

نعمة.
ومنهــا: حتقي��ق عبادت��ه جل وع��ال بفعل ما أم��ر واجتناب ما نه��ى عنه، رضًا 

وتسليًما رجاء ثوابه وخوًفا من عقابه .
ومنهــا: دعوة اخللق إلى اإليان به جّل وعال والتواصي بذلك، والصبر على 
م��ا يحص��ل للداع��ي إلى ذلك م��ن األذى في س��بيل الله ج��ل وعال، 

واحتساب األجر في ذلك.
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املبحث الثاني
ما يتعلق باملالئكة

ما أصل كلمة )مالئكة( لغة؟ 917    .
ه��ي م��ن: مل��ٌك، يل��ُك، وأصله��ا: ) مي��م، الم، كاف( وه��ي تعن��ي الق��وة 

والسيطرة.
واملالئك��ة جم��ع مل��ك، وملك أصله��ا مأل��ك، وقلبت مألك، ث��م جمعت 

مالئكة.
ومألك، واملألكة، واأللوكة: فعلها ألك، أي بلغ الرس��الة، فسميت الالئكة 

بهذا االسم ألنهم كلهم مستصلحون إلبالغ رسالة الله للبشر.

َمْن هم املالئكة ؟ 918    .
املالئكة: عالم غيبي، مخلوقون من نورٍ،ٍ للقيام بأعمال مخصوصة.

هل اإلميان بهم يعّد من أركان الدين؟ 919    .
نع��م، وهو الركن الثاني م��ن أركان اإليان، حلديث: )اإليان أن تؤمن بالله، 
ومالئكت��ه، وكتبه، ورس��له، واليوم اآلخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وش��ره(. 

متفق عليه

كيف يتم حتقيق اإلميان باملالئكة؟ 920    .
ال يتم اإليان باملالئكة إال إذا استوفيت اإليان بعدة أمور :

األول: أن نؤم��ن بوجودهم، وق��د دّل على وجودهم النقل، وذلك في آيات 
كثي��رة، ويتضمن اإلي��ان بوجودهم اإليان بأن لهم أجس��اًما، ال أنهم 

مجرد قوى اخلير، كما يقوله بعض طوائف الفالسفة.
الثاني: اإليان مبن علمنا اس��مه منهم ومن لم نعلم اس��مه منهم، فنؤمن بهم 
إجمااًل، فممن علمنا اس��مه: جبريل وميكائي��ل ومالك ومنكر ونكير 

وإسرافيل، وكل من صح الدليل باسمه فنؤمن به وباسمه.
الثالث: اإليان مبا عِلمنا من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة.
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كلمة ) مالئكة( هل تفيد الذكورة أو األنوثة في خلقتهم؟ 921    .
من اخلطأ إخضاع الغيبيات ملقاييس البشر، ومثل هذا ما وقع للكفار حيث 

ظنوا أن املالئكة إناثا، والصحيح أنهم ال يوصفون بذكورة وال بأنوثة.

ما خطورة وصف املالئكة بوصف األنوثة؟ 922    .
ِذيَن  م��ن وَصَفهم بهذا فقد عارض القرآن، قال تعالى: }َوَجَعُلوا امْلاََلئَِكَة اَلّ
ْحَم��ِن إَِناًثا َأَش��ِهُدوا َخْلَقُهْم َس��ُتْكَتُب َش��َهاَدُتُهْم َوُيْس��َأُلوَن{  ُه��ْم ِعَب��اُد الَرّ

)الزخرف:19(

ما مادة اخللق للمالئكة؟ 923    .
خلق اللُه تعالى املالئكة من نور.

ما دليل هذا القول؟ 924    .
ق��ال النب��ي ]: ) ُخلقت املالئكة من ن��ور، وُخلق اجلان من م��ارج من نار، 

وخلق آدم مما وصف لكم(.  رواه مسلم

هل ورد التبيان لهذا النور؟ 925    .
لم يبنّي لنا الش��رع عن أي نور خلق الله املالئكة منه، وهذا من الغيب الذي 

ال نخوض فيه.

متى خلق اللُه املالئكة؟ 926    .
ليس هناك أي حتديد لهذا.

هل هناك من اعتقد في املالئكة اعتقاًدا فاسًدا؟ 927    .
نعم هناك من اعتقد بعض االعتقادات الفاسدة في املالئكة.

من ذلك: أن بعض الطوائف تعتقد أنهم يتصفون بشيء من صفات األلوهية 
فعبدوهم من دون الله تعالى، قال تعالى: } ويوم يحشرهم جميًعا ثم 
يقول للمالئكة أهؤالء إياكم كانوا يعبدون قالوا س��بحانك أنت ولينا 

من دونهم بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم بهم مؤمنون {.
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ومن ذلك: أن املش��ركني كانوا يعتقدون أن املالئكة إناث، وهذا اعتقاد فاسد 
ْحَمِن إَِناًثا  ِذيَن ُهْم ِعَب��اُد الَرّ باطل، ق��ال تعالى: } َوَجَعُل��وا امْلاََلئَِكَة اَلّ

َأَشِهُدوا َخْلَقُهْم َسُتْكَتُب َشَهاَدُتُهْم َوُيْسَأُلوَن {. )الزخرف:19(
ومن ذلك: اعتقاد أن بني املالئكة وبني الله نسًبا، قال تعالى: } وجعلوا بينه 
ا ولقد علم��ت اجلنة إنهم حملض��رون {، و)اجلنة( هنا  وبني اجلنة نس��بً

ُيراد بهم املالئكة على قول كثير من املفسرين.
ومن ذلك: ما يعتقده الفالس��فة من أنه ال حقيقة للمالئكة وليس��وا بأجسام، 
ولكن املراد بهم قوى اخلير، كما أن املراد بالشياطني قوى الشر! وهذا 

املذهب كفر مخالف للقرآن والسنة.

ما القاعدة املتقررة عند أهل السنة واجلماعة في عالم املالئكة ؟ 928    .
القاعدة في ذلك: أن هذا العالم غيبي، ومبَنى أموره نفًيا وإثباًتا على الدليل 
الش��رعي الصحيح، أي أنه ال مدخل للعقل في إثبات ش��يء له أو نفيه عنه، 

بل الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص.

ما الصفات الوارد شرعا للمالئكة؟ 929    .
من تلك الصفات:

منها: أنهم أولوا أجنحة، قال تعالى: } احلمد لله فاطر الس��موات واألرض 
جاعل املالئكة رس��الً أولي أجنحة مثنى وثالث ورباع يزيد في اخللق 
ما يش��اء {، وفي حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: } حتى إذا 
ف��زع ع��ن قلوبه��م {، قال: ) إذا قض��ى الله األمر في الس��ماء ضربت 
املالئكة بأجنحتها خضعاًنا لقوله كأنه سلسلة على صفوان (. رواه ابن 

ماجة
َمُه َش��ِديُد اْلُقَوى ُذو  ومنهــا: وصف الله تعالى لعبده ورس��وله جبريل: }َعَلّ
ٍة َفاْس��َتَوى { )النج��م:6(، وقال جل وعال فيه: } إنه لقول رس��ول  ِم��َرّ

ٍة ِعْنَد ِذي اْلَعْرِش َمِكنٍي ُمَطاٍع َثَمّ َأِمنٍي{ )التكوير: 21( كرمي ِذي ُقَوّ
ومنه��ا: التف��اوت ف��ي ع��دد األجنحة، ف��ي احلديث عند مس��لم عن عائش��ة 
مرفوًع��ا: ) رأيته منهبًطا من الس��ماء ) أي: جبريل(  له س��تمائة جناح، 
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ساًدا عظم خلقه ما بني السماء واألرض(.
ومنها: وصف الل��ه تعالى ملالئكة العذاب، في قوله: } عليها مالئكة 

غالظ شداد ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون { .
ومنها: أنهم ال يفترون وال يلون في القيام مبا أوكل إليهم من األعمال، قال 

تعالى: } يسبحون الليل والنهار ال يفترون{.
ومنهــا: أنه��م منّزهون ع��ن مخالفة األمر وفع��ل املعصية، ق��ال تعالى: } ال 

يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون {.
ومنها: أنهم ال يأكلون وال يشربون، وُيستدل على هذا بقصة أضياف إبراهيم 

]، قال تعالى: } فقربه إليهم قال أال تأكلون { .

ُيقال أن املالئكة لهم اخللقة العظيمة، فما القول في هذا؟ 930    .
نع��م، وورد ف��ي هذا ع��ن جابر [ أن رس��ول الله ] ق��ال: ) ُأذن لي 
أن أح��ّدث عن أح��د حملة العرش، ما بني ش��حمة أذنه وعاتقه مس��يرة 

سبعمائة عام(.  رواه أبو داود

ما الصفات العامة التي تشترك فيها جميع املالئكة؟ 931    .
تش��ترك ف��ي الصف��ات اآلتي��ة: العصم��ة الكاملة م��ن الذن��وب،  الطاعة لله 
والثناء عليه وعبادته دون انقطاع أو فتور، اخلوف منه س��بحانه، القدرة على 

التشكل، السرعة العظيمة.

ما الدليل على عصمتهم املطلقة من جميع الذنوب؟ 932    .
دليله قول الله تعالى: } ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون{ 

)التحرمي: 6(

ما الدليل على دوام العبادة منهم لله تعالى؟ 933    .
دليله: } فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم ال يسأمون{ 

) فصلت: 38(

ما الدليل على عظيم خوفهم من الله تعالى؟ 934    .
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ٍة َوامْلاََلئَِكُة  ْرِض ِم��ْن َداَبّ ��َماَواِت َوَما ِفي اأْلَ ِه َيْس��ُجُد َما ِفي الَسّ دليل��ه: }َولَِلّ
َوُهْم اَل َيْسَتْكبُِروَن. َيَخاُفوَن َرَبُّهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن{ )النحل: 

)50 -49

هل شاهد النبي ].    935 منهم هذه اخلشية؟
نعم، فعن جابر [ أن رس��ول الله ] قال: ) مررت ليلة أس��ري بي باملأل 

األعلى، وجبريل كاحِللس 58 البالي من خشية الله(.    )صحيح اجلامع(

ما القول في إمكانية رؤية املالئكة، هل هذا ممكن؟ 936    .
غي��ر ممكن، فال يس��تطيع بن��و آدم رؤية املالئكة في احلي��اة الدنيا، ألن الله لم 

يعِط أبصارهم القدرة على رؤيتهم بصورتهم احلقيقية.

هل هذا املنع يشمل كل بني آدم؟ 937    .
ال، فالنبي ] استطاع أن يشاهد جبريل بصورته احلقيقية أكثر من مرة.

هل املالئكة على قدر واحد في اخللقة أو بينهم تفاوت؟ 938    .
بينه��م تفاوت كبير في أمور كثيرة، منها في عدد األجنحة، وفي مقامهم في 
امللكوت األعلى، قال تعالى }وما منا إال وله مقام معلوم{ ) الصافات:164( 

وأفضلهم من شهد غزوة بدر.

ما دليل الفضل السابق؟ 939    .
عن رفاعة بن رافع [ قال: أن جبريل جاء للنبي ] فقال: )ما تعّدون 
من ش��هد بدرا فيكم؟ قلت: خيارنا. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا 

من املالئكة، هم عندنا خيارنا(.  رواه البخاري

ما األسماء الواردة شرعا لبعض املالئكة وحتديد أعمالهم؟ 940    .
من ذلك: أن جبريل عليه السالم هو املوكل بالوحي.

ومنهم: ميكائيل، هو املوكل بالقطر والزرع مما به حياة األرض. 

58- احِللس: كساء يبسط في أرض البيت
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ومنهم: منكر ونكير، موكالن بسؤال أصحاب القبور. 
ومنهم: ملك املوت، هو املوكل بقبض أرواح العباد. 

ومنهــم: مالئك��ة موكلون بالنطفة ف��ي الرحم من نفخ الروح فيه��ا وكتابة ما 
سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة. 

ومنهم: املالئكة املوكلة باجلبال.
ومنهــم: املالئك��ة احلفظة الذين يحفظ��ون العبد، قال تعال��ى: } له معقبات 
م��ن ب��ني يديه ومن خلف��ه يحفظونه من أم��ر الل��ه { ، واملالئكة الذين 
يحفظون أعمال العب��ادة بكتابتها، قال تعالى: } وإن عليكم حلافظني 

كراًما كاتبني يعلمون ما تفعلون {. 
ومنهم: املالئكة الذين يتعاقب��ون علينا بالليل والنهار، ويجتمعون في صالة 
الفج��ر والعصر، كما ف��ي احلديث املعروف: )يتعاقب��ون فيكم مالئكة 

بالليل والنهار (.
ومنهــم: املالئكة الس��ّيارة الذين يس��يحون في األرض بحًث��ا عن ِحلق الذكر 

كما في حديث: ) إن لله مالئكة سيارة ... ( احلديث
ومنهم: املالئكة املوكلون بالنار، ومقدمهم امللك مالك عليه السالم.

بعضهــم يصّور املالئكة على أنهم مثل األطفال، وفوق رأســهم حلقة، ولهم  941    .
جناحان، فهل هذا صحيح؟

هذا تصّور باطل، وفكر خاطىء مستمد من الديانات النصرانية الباطلة.

دائمًا ُيضرب الناس املثال بجمال املالئكة، فهل هذا صحيح؟ 942    .
نع��م، فق��د خلق الله تعالى املالئكة في ص��ورة جميلة كرية، قال تعالى: 
}علم��ه ش��ديدالقوى ذو مرة فاس��توى{ )النجم: 6( ق��ال ابن عباس [: 

}ذو ِمرة{ أي: ذو منظر حسن.

هل بني املالئكة والبشر شبٌه في الشكل والصورة؟ 943    .
نع��م، فقد ورد ع��ن جابر [قال: قال رس��ول الل��ه ]: )ُعرض علّي 
األنبياء، فإذا موس��ى ضرٌب من الرجال كأنه من رجال ش��نوءة، ورأيت 
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عيسى ابن مرمي، فإذا أقرب من رأيت به شبهًا عروة بن مسعود، ورأيت 
إبراهي��م، فإذا أقرب من رأيت به ش��بها صاحبكم ) يعني نفس��ه( ورأيت 

جبريل، فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية(. رواه مسلم

هل هذا الشبه كائن في اخللقة احلقيقية للملك، أو عند التشبه؟ 944    .
الراجح هو عند التمثل بصورة التي يتمثل بها.

هل للمالئكة الُقدرة على التشكل بصورة البشر؟ ما الدليل من القرآن 945    .
نعم، فلهم القدرة على ذلك، كما ورد بذلك في القرآن: 

- قال تعالى: } فأرسلنا إليها فتمثل لها بشًرا سوًيا {.
- وقال تعالى: } هل أتاك حديث ضيف إبراهيم املكرمني {، فإنهم جاءوه 
على صورة البشر، ولذلك ظنهم إبراهيم ] من عابري السبيل فقّرب 

الطعام إليهم.
- وقال تعالى: } وملا جاءت رسلنا لوًطا سيء بهم وضاق بهم ذرًعا {، قال 

العلماء: ) إنهم جاءوه في صورة شباب حسان الوجوه (.

ما الدليل من السنة على تشكل املالئكة بصورة بشر؟.    946
من ذلك:

- حديث جبريل: ) إذ طلع رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر(، 
وفي ختامه: )فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم(.  متفق عليه

- كان جبري��ل يأت��ي النب��ي ] كثيًرا في ص��ورة الصحاب��ي دحية بن خلف 
الكلبي، وهو من أجمل الصحابة صورة.

- قصة الرجل الذي قتل تس��عة وتس��عني نفًس��ا وفيه: )فأرسل الله لهم ملًكا 
في صورة رجل( .  رواه البخاري

-  حدي��ث الرجل الذي زار أًخا له في قرية، فأرصد الله على مدرجته ملًكا 
في صورة بشر يسأله.

-  قص��ة الثالث��ة من بنبي إس��رائيل: األعمى واألقرع واألب��رص، وأن الذي 
ابتالهم ملك أرسله الله تعالى على صورة بشر.     رواه البخاري
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ما الغاية من خلق الله تعالى للمالئكة؟ 947    .
خلقهم الله تعالى ألجل أمٍر واحد وهو حتقيق الطاعة والعبادة له.

ما دليل هذا التقرير؟ 948    .
ق��ال تعالى: } يس��بحون الليل والنهار ال يفت��رون{ ) األنبياء: 20( وقال 

تعالى: }ال يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون{ ) التحرمي:6(

هل يحتاج املالئكة للراحة أو النوم لطول عبادتهم؟ 949    .
ال، فالفت��ور ال ينتابهم أب��دًا، قال تعالى: }وله من في الس��موات واألرض 

ومن عنده ال يستكبرون عن عبادته وال يستحسرون{. )األنبياء:19(

ما هي عبادة املالئكة؟ 950    .
عبادته��م هي ذك��ر الله، وأعظمها التس��بيح، قال تعال��ى: }الذين يحملون 

العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم{ )غافر:7(

هل هذه العبادة تتوقف في وقت معني؟ 951    .
ال تتوق��ف أب��دًا، ق��ال تعال��ى: } يس��بحون اللي��ل والنه��ار ال يفت��رون{ 

)األنبياء:20(

ما العبادات األخرى التي يقوم بها املالئكة؟ 952    .
يقومون بالس��جود والقيام، عن حكيم بن حزام [ قال: بينما رس��ول 
الله ] في أصحابه إذ قال لهم: ) أتسمعون  ما أسمع(؟ قالوا: ما نسمع 
من شيء! فقال النبي ]: )إني ألسمع أطيط السماء، وما تالم أن تئط، 

وما فيها موضع شبر إال وعليه ملك ساجد وقائم(. السلسلة الصحيحة

ماذا عن بقية العبادات، مثل احلج؟ 953    .
نع��م له��م ذل��ك، ففي الس��ماء الس��ابعة كعب��ة يحُج��ون إليها، ق��ال تعالى: 
}والبي��ت املعم��ور{ وثبت أن رس��ول الله ] قال ف��ي حديث املعراج 
بعد مجاوزته للسماء السابعة: ) ثم رفع بي إلى البيت املعمور، وإذا هو 

يدخله كل يوم سبعون ألفا  ال يعودون إليه آخر ما عليهم(.  متفق عليه
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هل عليهم حساب أو عقاب يوم القيامة؟ 954    .
ال، فهم ليسوا بداخلني في الوعد والوعيد، ألنهم ليسوا مبكّلفني.

أين هي منازل املالئكة؟ 955    .
منازل املالئكة ومساكنهم السماء، قال تعالى: }تكاد السموات يتفطرن 

من فوقهن واملالئكة يسبحون بحمد ربهم{ )فصلت:38(

أليست املالئكة متواجدة بيننا، وفي األرض كلها؟ 956    .
نعم، هي موجودة بيننا، لكنها تنزل لتنفيذ ما أمرهم الله به من مهام وأعمال، 

قال تعالى: } وما نتنزل إال بأمر ربك{. ) مرمي:64(

لُبعد املسافة بني السماء عن األرض، فما سرعة طيران املالئكة؟ 957    .
له��م الق��درة الهائلة في ذل��ك، مما تتحير في قدرة البش��ر لفهمها لقصور 
علمه��م، فاجل��واب كان يأتي م��ع جبريل من الله س��بحانه في أقل وقت 

يكن أن تتصوره القدرة البشرية.

هل كل من جاءه َمَلك يعتبر من األنبياء أو املرسلني؟ 958    .
ال، فقد جاء امللك إلى مرمي، كما أرسله سبحانه إلى أم إسماعيل.

ملاذا لم يرسل الله الرسل واألنبياء من املالئكة؟ 959    .
ألسباب كثيرة، منها:

- طبيعة املالئكة املخالفة لطبيعة البشر.
- الصورة العظيمة للمالئكة التي لن يتقبلها البشر.

- صعوبة االتصال باملالئكة.

ما الصفات اخُللقية التي تتميز بها املالئكة؟ 960    .
مم��ا يتم��زون به أنهم ك��رام بررة، حلديث: ) ال��ذي يقرأ الق��رآن وهو ماهر به 
فهو مع الس��فرة الكرام البررة( وفيهم احلياء، لقول النبي ]  عن حيائه من 

عثمان: ) أال استحي من رجل تستحي منه املالئكة(. رواه مسلم
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هل املالئكة متوت؟ 961    .
نعم، قد ُكتِب عليها املوت. 

ما دليل هذا احلكم؟ 962    .
ق��ال تعالى: } ونفخ في الصور فصعق من في الس��موات ومن في األرض 
إال م��ن ش��اء الله ثم نفخ في��ه أخرى فإذا هم قيام ينظ��رون {، ولعموم قوله 
تعالى: } كل نفٍس ذائقة املوت {، ولقوله تعالى: } كل من عليها فان {.

هل ميوت املالئكة مثل وفاة بني آدم بعد أجل معني؟ 963    .
الدلي��ل الش��رعي إمنا أثبت موتهم يوم النفخ في الص��ور، وأما قبل ذلك فال 

ِعلم لنا به.

ما عدد املالئكة في السموات؟ 964    .
عددهم كثير ال يعلمه إال الله تعالى.

ما الدليل على هذا القول السابق؟ 965    .
دليله قوله تعالى: } وما يعلم جنود ربك إال هو {. 

وقال ]: ) أّطت الس��ماء وحق لها أن تئ��ط، ما من موضع أربع أصابع إال 
ملك ساجد أو راكع (. 

وفي احلديث في صفة البيت املعمور: ) فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
مل��ك ال يع��ودون إليه آخر ما عليهم(، وأضرب مث��ااًل واحًدا على كثرتهم، 
وذلك في قوله ]: ) يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون ألف زمام مع كل 
زمام سبعون ألف ملك يجرونها (، فعدد هؤالء فقط )4،900،000،000( 

ملك.

مع هذا العدد الوفير، هل هم منظمون في تواجدهم في امللكوت األعلى؟ 966    .
نع��م، وقد حثن��ا النب��ي ] باإلقتداء بنظامه��م، ق��ال: ) أال تصّفون كما 
تص��ّف املالئك��ة عند ربهم؟ قالوا: وكيف يصّف��ون عند ربهم؟ قال ]: 
)يكمل��ون الص��ف األول فاألول، يتراصون في الص��ف(.  رواه الترمذي 
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واب��ن ماج��ة، وهم يقفون بني يدي الل��ه صفوفا منتظمة ي��وم القيامة، قال 
تعالى: } وجاء ربك وامللك صفا صفا{ )الفجر:22(

هل فيهم دّقة في تنفيذ أمر الله تعالى؟ 967    .
نعم، ودليل هذا ما ورد عن أنس [ أن النبي ] قال: ) آتي باب اجلنة 
فأستفتح، فيقول اخلازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت أال 

أفتح ألحد قبلك(.  رواه مسلم

هل املالئكة أفضل أم صاحلي البشر ؟ 968    .
ه��ذا فيه خ��الف قدمي ب��ني العلم��اء، واألقرب في ذل��ك ما اختاره الش��يخ 
تق��ي الدين وتابعه علي��ه ابن القيم رحمهما الله تعال��ى: »أن املالئكة أفضل 
باعتب��ار البداية؛ ألنهم اآلن في الرفيق األعلى، منزهون عن ما يالبس��ه بنوا 
آدم، مس��تغرقون في عبادته جل وعال، والريب أن هذه األحوال أكمل من 
أح��وال البش��ر، وصاحلي البش��ر أكمل باعتب��ار النهاية أي بع��د دخول اجلنة 
وني��ل الزلفى وحتي��ة الرحمن واإلكرام برؤيته في دار الس��الم وتخصيصهم 
مبزيد الق��رب، وقيام املالئكة خلدمتهم بإذن ربهم يدخلون مس��لمني عليهم 
من كل باب ، قال ابن القيم: ) وبهذا التفصيل يتبني سر التفضيل وتتفق أدلة 

الفريقني ويصالح كل منهم على حقه«.

هل املالئكة تلعن أحًدا؟ 969    .
نعم، والضابط في ذلك أنها تلعن من لعنه الله تعالى.

ما األدلة على احلكم السابق؟ 970    .
ثبت بذلك األدلة الكثيرة، أذكر بعضها:

فمنهــا: لعنته��م للكافرين، قال تعالى: } إن الذين كف��روا وماتوا وهم كفار 
أولئك عليهم لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني{.

 ومنها: لعنهم للمرأة التي ال تس��تجيب لزوجها في فراش��ه، وال مانع شرعي 
ينعها من حيض أو نفاس، فعن أبي هريرة [قال : قال رس��ول الله 
]: ) إذا دعا الرجل امرأته إلى فراش��ه فأبت أن جتيء لعنتها املالئكة 
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حتى تصبح ( ، وفي رواية : ) حتى ترجع (.    رواه البخاري
ومنها: لعنهم للذي يش��ير إلى أخيه بحدي��دة، فعن أبي هريرة [قال: قال 
أبو القاس��م ]: ) من أش��ار إلى أخيه بحديدة فإن املالئكة تلعنه حتى 

وإن كان أخاه ألبيه وأمه ( .  رواه مسلم
ومنها: لعنهم من سب أصحاب النبي ]، فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي ] قال: ) من سب أصحابي فعليه لعنة الله واملالئكة والناس 

أجمعني ( . رواه الطبراني في الكبير
ومنهــا: لعنه��م من ح��ال دون تنفيذ ش��رع الله تعالى، فع��ن ابن عباس [ 
أيًضا أن النبي ] قال: ) من قتل عمًدا فقود يديه، فمن حال بينه وبينه 

فعليه لعنة الله واملالئكة والناس أجمعني ( سن النسائي وابن ماجه
ومنهــا: لعنه��م مل��ن آوى محدثًا، فع��ن علي [ قال: قال رس��ول الله ]: 
)املدينة حرم ما بني ِعير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثًا أو آوى محدثًا 
فعليه لعن��ة الله واملالئكة والناس أجمعني ال يقبل الله منه يوم القيامة 

صرًفا وال عداًل (. متفق عليه

ما ثمرات اإلميان باملالئكة ؟ 971    .
ثمرات اإليان باملالئكة كثيرة وأخلصها فيما يلي:

األولــى: العل��م بعظيم ق��درة الله تعالى وعظمت��ه، وأنه ال يعجزه ش��يء في 
األرض وال في السماء.

الثاني: اإليان بقدرته التاّمة جل وعال على إحياء املوتى وبعث األجساد من 
القب��ور لفصل القض��اء، فإن الله الذي خلق ه��ؤالء املالئكة على هذه 
الصفات العظيمة وهم أكبر من خلق الناس بكثير قادر من باب أولى 

على إعادة هذا اخللق الصغير الذي مبدؤه نطفة ثم علقة.
الثالــث: حتقيق محب��ة املالئكة، فإنهم يحبون املؤمن��ني ويدعون لهم باملغفرة 
واجلن��ة، ه��م وآباؤهم وأزواجه��م وذرياته��م، وعلى ما قام��وا به من 

عبادة الله تعالى، وغير ذلك.
الرابــع: أال نؤذيه��م بقول أو فع��ل، ومن ذلك أال نفعل ذنًب��ا أو معصية، فإن 
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املالئك��ة تت��أذى من ذلك، لعلمه��ا أن ذلك هو طريق الن��ار وهي تريد 
لنا اجلنة، وإذا أردنا أن نحضر للمس��اجد فال نأكل ثوًما وال بصاًل وال 
ش��يًئا له رائحة كريهة، وال نؤذي عباد الله املؤمنني فإن املالئكة تتأذى 

مما يتأذى منه بنوا آدم.
اخلامس: التشّبه بهم فيما هو داخل حتت قدرتنا من صفاتهم، ومن ذلك حتسني 
صف��وف الصالة، ومن تقاربها وتراصها وس��د الفرج وإمتام الصفوف 
األول فاألول، ومن ذلك تعظيم كالم الله املنزل، أي القرآن، وتعظيم 
السنة، والبحث عن ِحلق تعليم العلم النافع، والتواضع ألهل العلم، 
ف��إن املالئك��ة تض��ح أجنحتها لطال��ب العل��م رَضى مبا يطل��ب، ومن 
ذلك االس��تغفار للمؤمنني ومحبتهم، وإرادة إيصال اخلير والنفع لهم 

والدعاء لهم باجلنة، ونحو ذلك.
الســادس: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وّكل من املالئكة من 

يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وإعانتهم على القيام مبصاحلهم.
ما يتعلق بجبريل عليه السالم

ما معنى اسم جبريل؟ 972    .
يعني عبد الله.

ما األوصاف التي جاءت جلبريل في القرآن؟ 973    .
من تلك األوصاف أنه: الروح األمني، الرسول الكرمي.

ما موقعه بني املالئكة؟ 974    .
هو أعظمهم وأشرفهم، واملقّدم عليهم.

ما داللة هذا األمر؟ 975    .
داللته هو ُقربه من الله تعالى، وأن الله خصه بأعظم أمر وهو تبليغ الوحي.

ما األمور الدالة على عظمة ِخلقة هذا امللك؟ 976    .
ورد أن جبريل له ستمائة جناح، كل جناح منها يسّد األفق.
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؟ هل انقطعت وظيفة جبريل مع موت النبي ].    977
نعم، من جهة تبليغ الرسالة والوحي فقط.

ُيقال أن جبريل له خصوصية في ليلة القدر؟ 978    .
نعم، فهو ينزل مع املالئكة تش��ريفًا لهذه الليلة، قال تعالى: } تنزل املالئكة 

والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر{ ) سورة القدر (

هل مهمة جبريل مقتصرة على تبليغ الوحي فقط؟ 979    .
ال، فهو كان يأتي النبي ] في رمضان ليدارسه القرآن.

ملاذا ورد التخصيص له في القرآن بالنهي عن عداوته؟ 980    .
ألن اليهود يكرهونه، فهو باعتقادهم املسؤول عن العذاب والتدمير.

؟ كيف كان يأتي الوحي إلى النبي ].    981
كان يأتي��ه بص��ور متنوعة، فورد أن احلارث بن هش��اٍم [س��أل النبَيّ ]: 
كي��ف يأتيك الوح��ُي؟ ق��ال: كُلّ ذاك، يأتي املل��ُك أحياًنا في مث��ِل صْلَصَلِة 
، ويتمثُل لي امللُك  ه علَيّ اجلرِس ، َفيْفِصُم عني وقد وعيُت ما قال، وهو أشُدّ

ُمني فأعي ما يقوُل.     رواه البخاري أحياًنا رجاًل، فيكِلّ

هل رأى النبي ].    982 جبريل في صورته احلقيقية؟
نع��م، رآه في صورت��ه احلقيقية في مكة بعد البعثة، ع��ن جابر [قال: »أنه 
س��مع رس��وِل اللِه ] يقوُل: ) ثم فَتَر َعنِّي الَوحُي، فَبْينا أنا أْمشي، َسِمعُت 
ماِء، فإذا املََلُك الذي جاَءني بِحراٍء،  ماِء، فَرَفعُت َبَصري إلى الَسّ َصوًتا ِمَن الَسّ

ماِء واألرِض( . ورآه مرة ثانية في املعراج. قاِعٌد عَلى ُكرسٍيّ بني الَسّ

؟ هل كان من جبريل تعليم عملي ألمور الدين للنبي ].    983
نعم، فمن ذلك:

- أن��ه أّم النب��ي ] ليعّلمه الصلوات كم��ا يريدها الله، وف��ي يومني ليبني له 
أوقات أداء الصالة.  رواه البخاري
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- وعّلمه الوضوء، فعن زيد بن حارثة [أن الرس��ول ] قال: ) أتاني 
جبريل في أول ما أوحي إلي، فعلمني الوضوء والصالة، فلما فرغ 

من الوضوء، أخذ ُغرفة من املاء فنضح بها فرجه(.  رواه أحمد

هل كانت له رعاية خاصة للنبي ] لو وقع به مرض؟ 984    .
نع��م، ف��كان يرقي النب��ي، فعن أبي س��عيد [ قال: قال رس��ول الله ]: 
) آتان��ي جبري��ل، فق��ال: يا محمد اش��تكيت؟ قلت: نعم. قال: بس��م الله 
أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل ذي نفس، وعني حاسد، بسم الله 

أرقيك، والله يشفيك(. رواه مسلم

ما يتعلق باملََلك ميكائيل
ما معنى اسم ميكائيل؟ 985    .

يعني: عبد الله.

ما العمل املناط بهذا امللك الكرمي؟ 986    .
موكول به إنزال املطر والنبات.

ما دليل هذا التقرير؟ 987    .
ذك��ر ه��ذا ابن كثير رحم��ه الله، فق��ال: » وميكائيل موكل بالقط��ر والنبات، 
اللَذي��ن يخلقان منهما األرزاق في هذه الدار، وله أعوان يفعلون ما يأمرهم 
به بأمر ربه، يصرفون الرياح والس��حاب كما يش��اء ال��رب جل جالله، وقد 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من الس��ماء إال ومعها ملك يقررها في موضعها 

من األرض«.59    

ماذا ورد من دليل على ما يتعلق باملسؤول عن السحاب؟ 988    .
ع��ن ابن عباس [أن الرس��ول ] قال: ) الرعد مَلك م��ن املالئكة، ُموكل 
بالس��حاب، بيده  أو في ي��ده، مخراق من نار، يزجر به الس��حاب، والصوت 

الذي يسمع منه زجره السحاب حيث ينتهي إليه أمره(.     السلسلة الصحيحة

59-البداية والنهاية ) 50/1(
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ما يتعلق مبَلك املوت.
اسم )عزرائيل(، هل هو اسٌم مللك املوت؟ 989    .

ال، هذا لم يثبت بنٍص صحيح هذا، والصحيح وصفه مبلك املوت.

ماذا قال العلماء حول اسم ملك املوت؟ 990    .
ق��ال ابن كثي��ر: » وأما ملك املوت فليس مبصرٌح باس��مه في القرآن، وال في 

األحاديث الصحاح«.60

يقال أن َمَلك املوت يأتي لألنبياء  ويحادثهم قبل قبض روحهم؟ 991    .
نعم، فهو يأتيهم ليخّيرهم قبل قبض الروح، بني البقاء أو املوت.

هل هناك من دليل على هذا؟ 992    .
نعم، عن عائش��ة رضي الله عنها قالت: »كان رس��وُل اللِه ] وهو صحيٌح 
ِة، ث��م يَحَيّا، أو  يق��ول: ) إن��ه ل��م ُيقَبض نبٌيّ ق��ُطّ حتى ي��َرى َمْقَعَدُه ف��ي اجلَنّ
ُيَخَيَّر(. قالت: فلما اشتكى وحضَرُه القبُض، ورْأُسُه عَلى فِخِذ عائَِشَة ُغشَي 
فيِق  ُهَمّ في الَرّ عليِه، فلما أفاَق شخَص َبصُرُه نحَو سقِف البيِت ثم قال: )الَلّ
ُثنا وهو  األعَلى ( . فُقْلت : إذا ال ُيجاِوُرنا، فعرفُت أنه حديُثُه الذي كان ُيَحِدّ

صحيٌح«.  رواه البخاري

ُيقال أنه قد وقعت قصة بني نبي الله موسى ].    993 ومَلك املوت؟
نعم، فعن أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله ]: )جاء ملك املوت إلى 
موسى بن عمران، فقال له: أجب ربك فقال: فلطم موسى عني ملك املوت 
ففقأه��ا( ق��ال ]: فرجع ملك املوت إلى الله فقال: أرس��لتني إلى عبد لك 
ال يري��د املوت، وقد فقأ عيني( قال: فرّد الله عينه. وقال: ارجع إلى عبدي. 
فق��ل: احلياة تري��د؟ فإن كنت تريد احلي��اة فضع يدك على ث��ور، فما توارت 

يدك من شعرة، فإنك تعيش بها سنة(.    متفق عليه

قبض األرواح، هل هو مسؤولية متعلقة مبلك واحد؟ 994    .

60- البداية والنهاية )42/1(
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هي متعلقة ابتداء مبلك الروح وغيره، قال تعالى: } وهو القاهر فوق عبادة 
ويرس��ل عليك��م حفظ��ة حتى إذا ج��اء أحدكم امل��وت توفته رس��لنا وهم ال 

يفرطون{.  )األنعام:61(

هل يختلف قبض الروح للمؤمن عن الكافر من املالئكة؟ 995    .
نع��م، فقب��ض أرواح املؤمنني يك��ون برف��ق، وللكافرين فهو بنزٍع ش��ديد ال 

رحمة فيه.

كيف يعرف املؤمن حسن وفادة املالئكة عليه قبل قبض الروح؟ 996    .
ُه ُثَمّ اْس��َتَقاُموا  َنا الَلّ ِذيَن َقاُلوا َرُبّ تأتيه بالبش��ارة والتثبيت، قال تعالى: } إَِنّ اَلّ
تِي ُكْنُتْم ُتوَعُدوَن  ِة اَلّ َنّ َزُنوا َوَأْبِشُروا بِاجْلَ ُل َعَلْيِهُم امْلاََلئَِكُة َأاَلّ َتَخاُفوا َواَل حَتْ َتَتَنَزّ
ِهي َأْنُفُس��ُكْم  ْنَيا َوِفي اآْلِخَرِة َوَلُكْم ِفيَها َما َتْش��تَ َياِة الُدّ َنْحُن َأْولَِياُؤُكْم ِفي احْلَ

ُعوَن{.    ) فصلت: 31-30( َوَلُكْم ِفيَها َما َتَدّ

ما حال املالئكة مع الكفرة عند قبض أرواحهم؟ 997    .
تبّش��رهم املالئك��ة بالنار وغضب اجلب��ار، وتقول لهم: }أخرجوا أنفس��كم 

اليوم جتزون عذاب الهون{.    ) األنعام: 93(

ما يتعلق بنافخ الصور
ماذا ورد عن عمل هذا املَلك الكرمي؟ 998    .

الوارد فيه أنه ينتظر األذن من الله سبحانه لينفخ في الصور.

ما الدليل على هذا العمل؟ 999    .
من أدلة هذا:

ع��ن أبي س��عيد اخلدري [ قال: ق��ال النبي ]: ) كي��ف أْنَعُم وصاحُب 
القرِن قد التقَم القرَن، واس��تمَع اإلْذَن متى ُيؤمُر بالنفِخ فينفُخ(، فكأّن ذلك 
ثقَل على أصحاب النبي ]، فقال لُهم ]: ُقولوا حسبنا اللُه ونعَم الوكيُل، 

على اللِه توّكْلنا(.    رواه الترمذي



العقيدة... سؤال وجواب

258

هل له أي وظيفة أخرى؟ 1000    .
ال ، قال النبي ]: ) إن طرف صاحب الصور منذ ُوكل به مستعد، ينظر نحو 
الع��رش مخافة أن ُيؤمر قبل أن يرتد إليه طرف��ه، كأن عينيه كوكبان دريان(.  

رواه ابن حبان

هل ثبت الدليل الشرعي بأن اسم املوكل بهذا العمل هو: إسرافيل؟ 1001    .
ال دليل شرعي صحيح على هذا، لكنه ورد في حديث ال يصح.61

ما هو الُصور؟ 1002    .
الُص��ور ف��ي اللغة هو مثل القرن الذي ُينفخ في��ه للتنبيه، أما الذي عند املَلك 

فلم يرد الدليل عن قدره وشكله.
ما يتعلق بحملة العرش
ما املراد بالعرش؟ 1003    .

ه��و أعظم املخلوقات، وهو محيط بالس��موات، والرحمن س��بحانه مس��تو 
عليه.

كيف اتصال املالئكة به؟ 1004    .
هن��اك ثماني��ة من املالئك��ة يحملون الع��رش، قال تعال��ى: }ويحمل عرش 

ربك فوقهم يومئذ ثمانية{. ) احلاقة (

ما أوصاف حملة العرش؟ 1005    .
عن جابر بن عبد الله [أن رسول الله ] قال: : ) ُأِذن لي أن أحّدث عن 
أحد حملة العرش، ما بني ش��حمة أذنه وعاتقه مس��يرة سبعمائة عام(.  رواه 

أبو داود، وفي رواية: ) تخفق الطير(  رواه أبن أبي حامت
وعن أنس [ قال: قال الرسول ]: ) ُأِذن لي أن أحدث عن أحد حملة 

61- رواه البيهق��ي ف��ي البع��ث والنش��ور وغيره، وم��داره على اس��ماعيل بن أب��ي رافع وهو 
ضعي��ف، ق��ال ابن حج��ر ف��ي التقري��ب )442(: »ضعيف احلف��ظ، وق��ال الذهبي في 

الكاشف: ضعيف واٍه« 
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العرش، رجاله في األرض السفلى، وعلى قرنه العرش، وبني شحمة أذنيه 
وعاتق��ه خفقان الطير س��بعمائة ع��ام، يقول امللك: س��بحانك حيث كنت(. 

رواه الطبراني في األوسط

ما يتعلق مبالئكة اإلحصاء
ما املقصود مبالئكة اإلحصاء؟ 1006    .

هي تلك املالئكة التي حتصي وتسّجل ما يفعله اإلنسان.

كم مَلك مسؤول عن حفظ أعمال بني آدم؟ 1007    .
وّكل الل��ه ب��كل إنس��ان مَلكني حاضري��ن ال يفارقانه يحصي��ان عليه أعماله 
وأقوال��ه، ق��ال تعالى: } َوَلَقْد َخَلْقَنا اإْلِْنَس��اَن َوَنْعَلُم َما ُتَوْس��ِوُس بِِه َنْفُس��ُه 
َماِل  َياِن َعْن اْلَيِمنِي َوَعْن الِشّ ى امْلَُتَلِقّ َوَنْحُن َأْقَرُب إَِلْيِه ِمْن َحْبِل اْلَوِريِد، إِْذ َيَتَلَقّ

َقِعيٌد، َما َيْلِفُظ ِمْن َقْوٍل إاَِلّ َلَدْيِه َرِقيٌب َعتِيٌد{.    )ق:17- 18(

هل هذا اإلحصاء لكل شيء يفعله أو يقوله اإلنسان؟ 1008    .
نع��م، قال ابن كثير: قال ابن عباس [: »يكتب كل ما تكلم به من خير أو 

شر، حتى انه ليكتب قوله: أكلت، شربت، ذهبت، جئت، رأيت«.

هل هناك إمهال وتأخير في تقييد السيئات رحمًة بالفاعل؟ 1009    .
نع��م، فعن أب��ي أمامة [أن رس��ول الله ] ق��ال: ) إن صاحب الش��مال 
ليرفع القلم س��ّت ساعات عن العبد املسلم املخطىء، فإن ندم واستغفر الله 

منها ألقاها، وإال ُكتبت واحدة(.  صحيح اجلامع

هل يتحقق التسجيل ألفعال القلوب؟ 1010    .
نعم، فمن هّم باألمر وبلغ به مرحلة العزم فيتم تسجيل هذا له أو عليه، لقول 
النبي ]: ) قال الله عز وجل: إذا هّم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له 

حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا(.     متفق عليه

هل هناك تسجيل خاص من املالئكة ألعمال معينة؟ 1011    .
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نعم، فهناك تسجيل ألمور محددة، من ذلك:
- للذيــن يحضــرون مبكرين لصــالة اجلمعة، ق��ال النب��ي ]: )إذا كان يوم 
اجلمع��ة كان على كل باب من أبواب املس��جد مالئك��ة يكتبون األول 
فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف، وجاءوا يستمعون الذكر(.  

رواه البخاري
- دعــاء احلمــد في الصــالة: حلديث رفاعة ب��ن رافع قال: » كن��ا يوما نصلي 
وراء النبي ]، فلما رفع رأس��ه من الركعة، قال ]: )س��مع الله ملن 
حم��ده(، قال رج��ل وراءه: ربنا ولك احلمد، حم��دا كثيرا طيبا مباركا 
في��ه! فلما انص��رف، قال ]: )من املتكلم(؟ ق��ال: أنا. قال ]: )لقد 

رأيت بضعة وثالثني ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها(.  رواه البخاري

ما الصلوات التي تشهدها املالئكة؟ 1012    .
تشهد صالة الفجر والعصر ألهميتهما البالغة. 

ما دليل هذا التقرير؟ 1013    .
َهاِر ،  ْيِل َوَمالئَِك��ٌة بِالَنّ دليل��ه قول النب��ي ]: ) َيَتَعاَقُبوَن ِفيُك��ْم َمالئَِك��ٌة بِالَلّ
ِذي��َن َباُتوا ِفيُكْم  َوَيْجَتِمُع��وَن ِف��ي َصالِة اْلَعْص��ِر َوَصالِة اْلَفْجِر، ُث��َمّ َيْعُرُج اَلّ
َفَيْس��َأُلُهْم - َوُه��َو َأْعَل��ُم بُِك��ْم - ، َفَيُقوُل : َكْي��َف َتَرْكُتْم ِعَب��اِدي؟ َفَيُقوُلوَن: 

وَن( . متفق عليه وَن ، َوَأَتْيَناُهْم َوُهْم ُيَصُلّ َتَرْكَناُهْم َوُهْم ُيَصُلّ

بقية املالئكة:

ما املقصود من هذا العنوان؟ 1014    .
ُيقصد به أن هناك مالئكة وردت لهم مهام محددة من الله.

ماذا يتعلق مبَلك اجلبال؟ 1015    .
ُيقصد أن هناك مالئكة ُمناطة بها مهمة االهتمام باجلبال.

ما هي قدرة هذا املَلك مع اجلبال؟ 1016    .
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عن أم املؤمنني عائش��ة أنه��ا قالت للنبي ]: » هل أتى عليك يوٌم أش��ُدّ من 
ي��وم أحد« ؟ قال ]: ) لقد لقيُت من قومك ما لقيُت، وكان أش��َدّ ما لقيُت 
منه��م يوم العقبِة، إذ عرضت نفس��ي على ابِن عب��ِد ياليِل بن عبِد كالل، فلم 
يجبني إلى ما أردُت، فانطلقُت وأنا مهموٌم على وجهي، فلم أستفْق إال وأنا 
تني، فنظرُت فإذا فيها  بقرِن الثعالِب، فرفعُت رأسي، فإذا أنا بسحابٍة قد أظَلّ
جبريُل، فناداني فقال : إن اللَه قد س��مع ق��ول قوِمك لك، وما ردوا عليك، 
وقد بعث اللُه إليك ملَك اجلباِل، لتأمره مبا شئَت فيهم، فناداني ملُك اجلباِل، 
، ثم قال : »يا محمُد، فقال : ذلك فيما شئَت، إن شئَت أن ُأطبَق  م علَيّ فسَلّ
عليهم األخشَبني 6ِ2«؟ فقال النبُيّ ]: بل أرجو أن يخرَج اللُه من أصالبهم 

من يعبد اللَه وحده، ال يشرُك به شيًئا(.     رواه البخاري

هل هاروت وماروت من املالئكة؟ 1017    .
في املسألة قوالن:

األول: أنهما رجالن في بابل كانا يعلمان الناس السحر.
والثاني: أنهما ملكان، أرس��لهما الل��ه ابتالء لعباده، فكانا يعلمان الناس بعد 
حتذيرهما من تعلمه، وقيل أنهما كانا يصفان السحر، ويذكران بطالنه 

ويأمران باجتنابه، والتعليم هنا مبعنى اإلعالم.

ما يتعلق باملالئكة مع آدم عليه السالم.

أيهما كان موجودًا قبل اآلخر، آدم أو املالئكة؟ 1018    .
خلق اللُه تعالى املالئكة قبل آدم.

ملاذا أمر الله املالئكة بالسحود آلدم عليه السالم؟ 1019    .
أمرهم بذلك للتدليل على علو مكانة هذا املخلوق اجلديد.

ما نوع سجود املالئكة آلدم عليه السالم؟ 1020    .
هو سجوُد تشريف وتكرمي، وليس عبادة.

62- األخشبني: أي اجلبلني العظيمني
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ما أول حديث جرى بني آدم مع املالئكة؟ 1021    .
عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله]: ) خلق الله آدم على صورته، 
طوله س��تون ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فس��لم عل��ي أولئك النفر، وهم 
نف��ر م��ن املالئكة جل��وس، فاس��تمع إلى م��ا يحيون��ك، فإنها حتيت��ك وحتية 
ذريتك. فذهب، فقال: »الس��الم عليكم«. فقالوا: وعليكم الس��الم ورحمة 

الله وبركاته. قال ]: فزادوه ورحمة الله(.     متفق عليه

املالئكة واملؤمنون

ما العالقة بني املالئكة مع املؤمنني؟ 1022    .
بينهما عالقة حب، فعن أبي هريرة [قال: قال رسول الله ]: ) إن الله 
تبارك إذا أحب عبًدا نادى جبريل: إن الله يحب فالنا فأحبه، فيحبه جبريل، 
ث��م ين��ادي جبريل في الس��ماء: إن الله ق��د أحب فالنا فأحُب��وه! فيحبه أهل 

السماء، ويوضع له القبول في األرض(. متفق عليه

أيهما أعلم، البشر أو املالئكة؟ 1023    .
ال مقارنة بني علم كل طرف، لكن يكن القول بأن املالئكة عندهم علم 
وفير عّلمهم الله إياه، ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت لإلنس��ان 

في التعرف على األشياء.

ما توضيح القول السابق؟ 1024    .
َها ُثَمّ َعَرَضُه��ْم َعَلى امْلاََلئَِكِة َفَقاَل  ْس��َماَء ُكَلّ َم آَدَم اأْلَ ق��ال تعالى: } َوَعَلّ
َأنبُِئونِي بَِأْس��َماِء َهُؤاَلِء إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي )31( َقاُلوا ُس��ْبَحاَنَك اَل ِعْلَم َلَنا 

ِكيُم )32({  )البقرة( ْمَتَنا إَِنَّك َأنَت اْلَعِليُم احْلَ إاَِلّ َما َعَلّ

جند أن أهل اإلميان لهم تسديد وتوفيق للخير، فمن أين هذا؟ 1025    .
له أسباب كثيرة، ومن ذلك التسديد من املالئكة، قال النبي ]: ) من سأل 
القضاء ُوكل إلى نفس��ه، ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيس��دده(. رواه 

الترمذي وابن ماجة
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يحتاج املؤمن إلى الدعاء، فهل تعينه املالئكة بذلك؟ 1026    .
ق��ال تعالى: } ه��و الذي يصلي عليكم ومالئكت��ه ليخرجكم من الظلمات 

إلي النور وكان باملؤمنني رحيما{  ) األحزاب: 43(

من الذين تقّدم لهم املالئكة الدعاء؟ 1027    .
املالئكة تصلي ) تدعو( على أصناف من البشر، منهم:

- معل��م الن��اس اخلي��ر: قال النب��ي ]: ) إن الله ومالئكته، حت��ى النملة في 
جحره��ا، وحتى احلوت في البحر، ليصلون على معلم الناس اخلير(. 

رواه الترمذي
- القاص��د للمس��اجد: قال النب��ي ]: )أن املالئكة تصلي عل��ى الذي يأتي 
املس��جد للص��الة، فتقول: اللهم ص��ِل عليه، اللهم ارحم��ه، ما لم ُيؤِذ 

فيه، ما لم يحدث(.  رواه مسلم
- احلري��ص على الص��ف األول: قال النبي ]: )إن الل��ه ومالئكته يصلون 

على الصف األول(.  رواه الترمذي وابن ماجه
- ال��ذي يكث في ُمص��اله: قال النبي ]: ) إَنّ امْلاَلئِكَة ُتَصّلي على أحدُكْم 
ى فيه ما لم ُيْحِدْث: اللهَمّ اغِفْر لُه، الّلُهَمّ  م��ا داَم في ُمَص��الُه الذي َصَلّ

اْرَحْمُه(. متفق عليه
- الذي��ن يتس��ّحرون: ق��ال النب��ي ]: )إن الل��ه ومالئكت��ه يصل��ون عل��ى 

املتسحرين(.  رواه ابن حبان
- الذي��ن يصّل��ون على النبي ]: قال النبي ]: )ما ِمْن عبٍد ُيصّلي علَيّ إاِل 
ْت عليه املالئكُة ما دام ُيَصلي، فليُقِل العبُد أو فلُيْكثِْر(. رواه أحمد صَلّ

- الذين يعودون املريض: قال النبي ]: )ما من امرىء مسلم يعود مسلما إال 
ابتعث الله سبعني ألف ملك، يصلون عليه في أي ساعات النهار كان، 

حتى يسي، وأي ساعات الليل كان، حتى يصبح(.  رواه ابن حبان

هل لصالة املالئكة أثٌر على حياتنا وآخرتنا؟ 1028    .
نعم، لها فوائد عديدة، منها:
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- التثبيت على اإليان.               - الثناء في املأل األعلى.
- حتقق احلب للعبد.                    - استجابة الدعاء.

- بلوغ رضوان الله تعالى واجلنة.

هل ترّد املالئكة السالم على املسّلم؟ 1029    .
نعم، قال رس��ول الله ]: )ال يحّل ملس��لم أن يهجر مس��لمًا فوق ثالث 
ليال، فإنهما ناكبان عن احلق ما داما على صرامهما، وأولهما فيئًا يكون 
س��بقه بالف��يء كفارة، وإن س��لم فلم يقب��ل ورد عليه س��المه ردت عليه 
املالئكة، ورد على اآلخر الش��يطان، وإن مات��ا على صرامهما لم يدخال 

اجلنة جميعًا أبدًا(.    صححه األلباني في األدب املفرد

أين تتواجد املالئكة بصورة خاصة؟ 1030    .
تتواجد حتديدًا في مجالس معينة: 

- مجالس الذكر، فعن أبي هريرة [عن النبي ]: )إن لله تبارك وتعالى 
مالئك��ة يطوف��ون في الطرق يلتمس��ون أهل الذكر، ف��إذا وجدوا قوما 
يذك��رون الله تعال��ى، تنادوا: هلم��وا إلى حاجتكم. ق��ال: فيحفونهم 

بأجنجتهم إلى السماء الدنيا(. متفق عليه
-  مجال��س العل��م: لق��ول النب��ي ] : ) وما اجتمع قوم ف��ي بيت من بيوت 
الل��ه، يتلون كتاب الله ويتدارس��ونه بينهم إال نزلت عليهم الس��كينة، 
وغش��يتهم الرحم��ة، وحفته��م املالئكة، وذكره��م الله فيم��ن عنده(.    

رواه مسلم

ما معنى ) يحّفونهم(، وكلمة ) حفتهم املالئكة(؟ 1031    .
تعني: حتيط بهم.

ما استفادة العبد عند اقتران دعائه والتأمني عليه مع تأمني ملالئكة؟ 1032    .
يكون الدعاء أقرب إلى اإلجابة، فعن أبي الدرداء [ قال: قال النبي ]: 
) دعوة املرء مستجابة ألخيه بظهر الغيب، عند رأسه ملك يؤّمن على دعائه، 

كلما دعا له بخير قال: آمني، ولك مبثله(.  رواه ابن ماجة
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هل مع بقية الناس مالئكة تعينهم في أمور محددة؟ 1033    .
نعم، فلكل إنس��ان قرينه من املالئكة، قال النبي ]: ) ما منكم من أحد إال 

وقد ُوّكل به قرينه من اجلن ومن املالئكة(.  رواه مسلم

ما الفائدة املرجوة من وجود هذا املَلك؟ 1034    .
فائدته اإلعانة لفعل اخلير، عن ابن مسعود [قال: قال رسول الله ]: )إن 
للش��يطان ملة بابن آدم، وللملك ملة، فأما ملة الشيطان فإيعاد بالشر، وتكذيب 
باحل��ق، وأما ملة املل��ك، فإيعاد باخلير، وتصديق باحل��ق، فمن وجد من ذلك 
ش��يئا فليعل��م أنه من الله وليحم��د الله، ومن وجد اآلخ��ر فليتعوذ بالله من 
الش��يطان الرجيم. ثم قرأ ]: }الش��يطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 

والله يعدكم مغفرة منه وفضال والله واسع عليم{.     )البقرة:268(

هل هناك دعوة وحّث من املالئكة لبني آدم لفعل اخليرات؟ 1035    .
نع��م، فع��ن أبي هريرة [ أن النبي ] ق��ال: ) ما من يوم ُيصبح فيه العباد 
إال مل��كان ينزالن فيق��ول أحدهما: اللهم اعط منفق��ا خلفا، ويقول اآلخر: 

اللهم اعط ممسكا تلفا(.    رواه البخاري

ما واجب املؤمن جتاه املالئكة؟ 1036    .
واجب عليه حسن التعامل معهم، وذلك بتحقيق أمورًا معينة منها:

- تطهي��ر البيت م��ن التماثيل والصور والكلب: )ف��إن املالئكة التدخل  بيتا 
فيه صورة أو كلبا(.   رواه الترمذي وابن ماجة

- ترك الرفقة التي معها كلب أو جرس، فإن املالئكة ال تصحبهم.
- عدم مجالسة السكران واملتزّين بالزعفران.    رواه البزار

ُيقال أن هناك بعض الروائح تتأذى منها املالئكة، مثل ماذا؟ 1037    .
نعم، مثل البصل والثوم والكراث، لقول النبي ]: )من أكل الثوم والبصل 
والك��راث فال يقربّن مس��جدنا، ف��إن املالئكة تتأذى مما يت��أذى منه بنو آدم(. 

متفق عليه
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هل ميكن لإلنسان رؤية املالئكة بصورتها احلقيقية في الدنيا؟ 1038    .
هذا ممكن فقط لألنبياء، وغيرهم يكن أن يرى أمًرا آخر.

ما توضيح التقرير السابق؟ 1039    .
يكن رؤية ما يدل عليهم، مثلما وقع مع الصحابي أسيد [، فعن أبي 
س��عيد اخلدري [، أن أس��يد بن حضير [ بينما هو في ليلة يقرأ في 
مربده ) اجلرن( إذ جالت ) وثبت( فرسه، فقرأ، ثم جالت أخرى، فقرأ، 
ث��م جال��ت أيضا، قال أس��يد: فخش��يت أن تطأ يحيى فقم��ت إليها، فإذا 
مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في اجلو حتى ما أراها! 
فقال: فغدوت على رسول الله ] فقلت: يا رسول الله، بينما أنا البارحة 
من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرس��ي، فقال رسول الله ]: 
)أقرأ يا ابن حضير( قال: فقرأت، ثم جالت أيضا! قال ]: )اقرأ يا ابن 
حضي��ر(.  قال فقرأت، ث��م جالت أيضا! قال: ) اقرأ يا ابن حضير( قال: 
فانصرف��ت، وكان يحيى قريبا منها خش��يت أن تطأه، فرأيت مثل الظلة، 
فيه��ا أمثال الس��رج عرجت في اجل��و حتى ما أراها. فقال الرس��ول ]: 
)تلك املالئكة كانت تس��تمع لك، ولو ق��رأت ألصبحت يراها الناس ما 

تستتر منهم(.    متفق عليه

ُيقال أن املالئكة قد تأتي للمسلم في منامه لتخبره بأمور..ما صحة هذا؟ 1040    .
نعم، فقد تأتيه بالبشارة أو الوعيد، ومن ذلك ما جرى ال بن عمر [، 
فق��ال: »كان الرج��ُل في حياة النب��ي ] إذا رأى رؤيا قصه��ا على النبي 
]، فتمني��ت أن أرى رؤي��ا أقّصه��ا عل��ى النبي ]، وكنُت غالما ش��ابا 
عزبا، وكنُت أنام في املس��جد على عهد النبي ]، فرأيت في املنام: كأن 
ملك��ني أخذاني فذهبا بي إل��ى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها 
قرن��ان كقرنّي البئ��ر، وإذا فيها ن��اس قد عرفتهم، فجعل��ت أقول : أعوذ 
بالل��ه من الن��ار، أعوذ بالله من الن��ار! فلقيهما ملك آخ��ر، فقال لي: لن 
ُت��راع. فقصصته��ا على حفص��ة، فقّصتها حفصة على النب��ي ]، فقال: 

)نعم الرجُل عبد الله، لو كان يصلي بالليل(. رواه البخاري
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هل صحيح أن املالئكة قد ُتقاتل مع أهل اإلميان في املعارك؟ 1041    .
نعم، مثلما وقع في غزوة بدر، قال تعالى: }إذ تس��تغيثون ربكم فاستجاب 

لكم أني ممدكم بألف من املالئكة مردفني{.    )األنفال:9(

ما فائدة تواجد املالئكة مع املؤمنني في املعارك؟ 1042    .
 احلكمة منه هو تثبيت املؤمنني واملشاركة معهم في قتال الكفار، قال تعالى: 
}وما جعله الله إال بش��رى ولتطمئن ب��ه قلوبكم وما النصر إال من عند الله 

إن الله عزيز حكيم{ ) األنقال: 10(

هل كانت هناك خصوصية لبعض الصحابة مع املالئكة في الغزوات؟ 1043    .
نع��م، عن عل��ي [ قال:قال لي النبي ]  وألب��ي بكر [ يوم بدر: مع 
أحِدُكما جبريُل، ومع اآلخر ميكائيُل؛ وإس��رافيُل ملٌك عظيٌم يشهُد القتال، 

!(.   أخرجه ابن أبي شيبة في املصنف، وأحمد أو قال: يشهُد الصَفّ

هل تنقطع عالقة املالئكة مبوت اإلنسان؟ 1044    .
ال، فق��د تش��هد جنازته وتش��هد له باخلير، ق��ال النبي ] في س��عد بن معاذ 
[: ) هذا الذي حترك له العرش، وفتحت أبواب السماء، وشهده سبعون 

ألفا من املالئكة، لقد ضم ضّمة ثم ُفرج عنه(.    رواه النسائي

املالئكة وبعض املدن

ما عالقة املالئكة مبكة واملدينة النبوية؟ 1045    .
أكرمهما الله بحراس��ة املالئكة من دخول الدجال إليهما، عن أنس [ أن 
اُل، إال مكَة واملدينَة، ليس  َجّ الرسول ] قال: ) ليس من بلٍد إال سيطُؤه الَدّ
ل��ه من نقابِها َنق��ٌب إال عليه املالئكُة صاِفّني يحرس��وَنها، ث��م ترجُف املدينُة 

بأهِلها ثالَث رجفاٍت، فُيخِرُج اللُه كَلّ كافٍر ومنافٍق(.  رواه البخاري

هل هذه اخلصوصية فقط لهاتني املدينتني املباركتني فقط؟ 1046    .
ال، فالرعاية تشمل أيضا الشام، فعن زيد بن ثابت [قال: سمعت الرسول 
] يقول: ) يا طوبى الشام، يا طوبى الشام( قالوا: يا رسول الله، ومب ذلك؟ 
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قال ]: ) تلك مالئكة الله باسطة أجنحتها على الشام(.  رواه الترمذي

املالئكة والكفار والفسقة

كيف تتعامل املالئكة مع الكفار في الدنيا؟ 1047    .
يظه��ر تعامله��م معهم في أمور كثيرة، منها إنزال الع��ذاب بهم، مثل ما وقع 

في قوم لوط، وغير ذلك.

نعلم أن املالئكة تدعو ألهل اإلميان، فما حالهم بالقول مع الكفار؟ 1048    .
ُه َقْوًما َكَفُروا َبْعَد إَِيانِِهْم  تدع��و عليهم باللعنة، قال تعالى: }َكْيَف َيْهِدي الَلّ
امِلنَِي  ُه اَل َيْهِدي اْلَق��ْوَم الَظّ َن��اُت َوالَلّ ُس��وَل َحٌقّ َوَجاَءُهُم اْلَبيِّ َوَش��ِهُدوا َأَنّ الَرّ
��اِس َأْجَمِعنَي{ ) آل  ��ِه َوامْلاََلئَِك��ِة َوالَنّ ُأوَلئِ��َك َجَزاُؤُه��ْم َأَنّ َعَلْيِه��ْم َلْعَن��َة الَلّ

عمران:87-86(

هل هناك دعاء من املالئكة على بعض أهل املعاصي املخصوصة؟ 1049    .
نعم، ومن ذلك:

- ال��ذي يش��ير بحديدة على أخيه: عن أبي هري��رة [ قال: قال النبي ]: 
)من أش��ار إلى أخي��ه بحديدة ف��إن املالئكة تلعن��ه، وإن كان أخا ألبيه 

وأمه(.  رواه مسلم
- املرأة التي ال تس��تجيب لزوجها: عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله 
]: )إذا دع��ا الرج��ل امرأته إلى فراش��ه فأبت، فب��ات غضبان لعنتها 

املالئكة حتى تصبح(.  رواه البخاري.
- من سّب أصحاب النبي ]: من سّب أصحابي، فعليه لعنة الله واملالئكة 

والناس أجمعني(.  رواه الطبراني.
- من ينع تنفيذ شرع الله: عن ابن عباس [ أن رسول الله ] قال: )من 
قت��ل عمًدا فق��ود يديه، فمن حال بين��ه وبينه فعليه لعن��ة الله واملالئكة 

والناس أجمعني(.  رواه النسائي وأبو داود
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- ال��ذي ي��ؤوي محدث��ا 63: ق��ال النبي ]: ) م��ن أحدث حدث��ًا، ومن آَوى 
محدث��ا، فعلي��ه لعن��ة الله واملالئك��ة والن��اس أجمع��ني(.  رواه أبو داود 

والنسائي

63- هو الذي يحدث في دين الله باخلروج على أحكامه واالعتداء على شرعه.
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املبحث الثالث
ما يتعلق باجلّن

ما تعريف كلمة ) اجلّن( لغة؟ 1050    .
مادة )ج ن ن ( أصل معناها الستر واإلختباء. 

ومنها كلمة اجلنون، واملِجّن ) الدرع(،  واجلّنة )البستان(، واجلنني، واجِلنان 
)القلب(، وكلها تشترك في معنى: الستر.

ما تعريف كلمة )اجلّن( اصطالحا؟ 1051    .
ه��م املخلوقات املس��تترة املقابلة لإلن��س، وفيهم األخيار واألش��رار، ولهم 

حياة خاصة بهم.

ما حكم اإلميان باجلن؟ 1052    .
يجب علينا اإليان بهم إجماال مبا ورد من أخبارهم في القرآن والس��نة عن 

خلقهم وصفاتهم، ومبا ورد عن بعضهم بالتفصيل.

مم كان خلق اجلن؟ 1053    .
ُخلق��وا م��ن طرف النار األعلى، ودليله: }وخل��ق اجلان من مارج من نار{ 

)الرحمن:15(

هل اجلّن فيهم التمييز والتعّقل ومعرفة ما حولهم؟ 1054    .
نع��م، فذك��ر الله عنهم: }قل أوحي إلي أنه اس��تمع نفر من اجل��ن فقالوا إنا 

سمعنا قرآنا عجبا{.   )اجلن:1(

هل هناك فرق بني اجلن عن الشياطني؟ 1055    .
اجلن فيهم املؤمنون والكفار، أما الشياطني فكلهم كفرة.

ما أنواع اجلن؟ 1056    .
ينقس��م اجلن حس��ب أش��كالهم إلى ج��ٍن طائ��ر، وحيات وعق��ارب، وجن 

حاٍل.
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ما دليل التقسيم السابق؟ 1057    .
دليل��ه م��ا ورد عن أب��ي ثعلبة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) اجلن ثالثة 
أصن��اف، صنف لهم أجنحة يطيرون ف��ي الهواء، وصنف حيات وعقارب، 

وصنف يحلون ويظعنون(.    أخرجه ابن حبان

أين يسكن اجلن؟ 1058    .
في اجلو، وفي البحر، وفي الصحراء، وحتديدًا في اخلالء.

هل في اجلّن إناث وذكور؟ 1059    .
نع��م، ودليله ما ورد ف��ي حديث الدخول للخالء: ) اللهم إني أعوذ بك من 

اخُلبث واخلبائث(. رواه
 اخلبث: ذكور اجلن، واخلبائث: إناث اجلن.

هل يقع بينهم تزاوج وتناسل؟ 1060    .
نعم، اس��تنباطًا من ق��ول الله تعالى: } وأنه كان رج��ال من اإلنس يعوذون 
برجال من اجلن فزادوهم رهقا{ )اجلن:6( فالوصف برجال يس��تلزم وجود 
نساء، وعندما ذكر سبحانه نعيم اجلنة قال: }حور مقصورات في اخليام لم 

يطمثهن إنس قبلهم وال جان{.   ) الرحمن:74(

هل اجلّن يأكلون ويشربون؟ 1061    .
نع��م، ق��ال النب��ي ]: ) إذا دخ��ل الرجل بيته فذك��ر الله عن��د دخوله وعند 
طعام��ه، قال الش��يطان: ال مبيت لكم وال عش��اء! وإذا دخل فل��م يذكر الله 
عن��د دخوله، قال الش��يطان: أدركتم املبيت، وإذا لم يذك��ر الله عند طعامه، 

قال الشيطان: أدركتم املبيت العشاء(.  رواه مسلم

ما القدرات اخلارقة اخلاصة بهم؟ 1062    .
من تلك القدرات، ما ذكره الله عن العفريت عند نبي الله سليمان إلحضار 
ِنّ َأَنا  عرش ملكة سبأ من اليمن إلى الشام، قال تعالى: }َقاَل ِعْفِريٌت ِمَن اجْلِ

آتِيَك بِِه َقْبَل َأْن َتُقوَم ِمْن َمَقاِمَك َوإِنِّي َعَلْيِه َلَقِوٌيّ َأِمنٌي{ . )النمل:39(
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يقال أن اجلن يعلمون الغيب، ما صحة هذا القول؟ 1063    .
ا  غي��ر صحيح، ودليل هذا جهلهم مبوت النبي س��ليمان، ق��ال تعالى: }َفَلَمّ
ا َخَرّ  َتُه َفَلَمّ ْرِض َتْأُكُل ِمنَس��أَ ُة اأْلَ ُهْم َعَلى َمْوتِِه إاَِلّ َداَبّ َقَضْيَنا َعَلْيِه امْلَْوَت َما َدَلّ
��ْو َكاُنوا َيْعَلُموَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا ِف��ي اْلَعَذاِب امْلُِهنِي )14( {  َن��ِت اجْلُِنّ َأن َلّ َتَبَيّ

)سبأ:14(

يقال أن اجلن يكيدون ويحسدون بني آدم، ما صحة هذا؟ 1064    .
صحيح، فعن أم سلمة أن النبي ] رأى فيها بيتها جارية في وجهها سفعة، 
فقال ]: )استرقوا، فإن فيها النظرة(. رواه البخاري، أي بها عيًنا من اجلن.

هل يجوز الذبح للجن؟ 1065    .
اليج��وز، بل هذا من الش��رك ملن يس��عى لطلب العون والغ��وث منهم، فال 

معني وال مغيث للعبد إال الله.

ما حكم طلب االستغاثة واالستعانة منهم؟ 1066    .
ال يجوز، ألسباب كثيرة:

- ألننا ال نعلم هل من نستدعيه للعون مؤمن أو كافر.
- ال يكن استدعاء اجلن إال بالطالسم أو الذبح لهم.

- ال يجوز التعامل مع غائب ال نعلم ماذا يفعل.
- ع��اب الله تعالى على الكفار عند تعامله��م مع اجلن، فقال: } قل إني لن 
يجيرن��ي من الله أحد ول��ن أجد من دونه ملتح��دا{ )اجلن:22(، فمن 

الشرك فعل هذا معهم.

ما القول عمومًا مع الشيطان؟ 1067    .
ُيقال عنه أنه  ذئب اإلنسان، ال يتركه لياًل وال نهارًا، وال نائمًا وال مستيقظًا، 

وال في أي مكان يكون فيه أو زمان، ليوقعه في الفساد.

ملاذا ال نرى الشياطني؟ 1068    .
سبب هذا لقبح الشكل ورهيب املنظر فيهم.
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ما دليل هذا األمر؟ 1069    .
 ق��ال تعال��ى: } طلعها كأن��ه رؤوس الش��ياطني{ )الصاف��ات: 65( أي ثمرة 

شجرة الزقوم التي في جهنم مشابهة للشياطني.

ماذا يحدث للشياطني في رمضان؟ 1070    .
يتم تسّلس��لهم وتقييدهم وحبس��هم في رمضان، حلديث: ) إذا جاء رمضان 
فّتح��ت أبواب الرحمة، وغلق��ت أبواب النار، وصفدت الش��ياطني(.  رواه 

البخاري

هل ميكن لبعض املخلوقات من رؤية الشياطني؟ 1071    .
نع��م، فمن ذل��ك احلمار، قال النبي ]: ) إذا س��معتم نهيق احلمار فتعّوذوا 
بالله من الشيطان، فإنها رأت شيطانا، وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله 

من فضله، فإنها رأت ملكا(.   متفق عليه

متى تنتشر الشياطني؟ 1072    .
تنتش��ر باللي��ل وحتديًدا مع غروب الش��مس، قال النب��ي ]: ) إذا كان ُجنح 
الليل، أو أمس��يتم فكّفوا صبيانكم، فإن الش��ياطني تنتش��ر حينئذ، فإذا ذهب 
س��اعة من الليل فحّلوهم وأغلقوا األبواب، وأذكروا اسم الله فإن الشيطان 
ال يفت��ح باًبا مغلقا، وأوكوا قربكم، وأذكروا اس��م الله وخّمروا آنيتكم ولو 
أن تعرضوا عليها شيئا، واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم(.  متفق عليه

ما طرق الشيطان في إغواء اإلنسان؟ 1073    .
طرقه كثيرة، منها:

- تزيني الباطل: قال تعالى في قصة الهدهد: } وجدتها وقومها يس��جدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 

فهم ال يهتدون{ ) النمل: 24(
- الت��دّرج في املعاصي: فال يأمر الش��يطان بالزنا مباش��رة، لكن��ه يتدرج إليه 
بالنظ��ر وس��ماع املع��ازف، ث��م اجلل��وس م��ع النس��اء واملصافح��ة، ثم 

املواعدة، ثم اللقاء، ثم يسهل بعد ذلك فعل الزنا.
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- تس��مية الطاع��ات بأس��ماء منّف��رة: كقول بعضه��م عن احلجاب أن��ه تقييد 
ورجعي��ة، وع��ن االلت��زام بالطاع��ات أن��ه تش��دد وتط��رف وإره��اب 

وأصولية، والربا بالفوائد املالية.
-  تس��مية املعاص��ي بأس��ماء محّببة: كق��ول بعضهم عن اخلمر: مش��روبات 

روحية، وعن الربا: فوائد اقتصادية.

هل اجلن مكّلفون؟ 1074    .
نعم، وهذه قضية ثابتة باألدلة من الكتاب والسنة واإلجماع، فهم مأمورون 

بفعل الطاعات، ومنهيون عن فعل املعاصي واملنكرات. 

ما أدلة ما سبق تقريره؟ 1075    .
األدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك: 

- قوله تعالى: }وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون {.
- قول��ه تعال��ى: } يا معش��ر اجل��ن واإلنس ألم يأتكم رس��ل منك��م يقصون 

عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. قالوا بلى... {.

ما طبيعة التكاليف التي ُكلف بها اجلن ؟ 1076    .
اتفق العلماء على أن تكاليف اجلن متاثل تكاليف اإلنس. 

ما دليل احلكم السابق بالنسبة للعاصي منهم؟ 1077    .
دل عل��ى ذل��ك قول��ه تعال��ى حاكًي��ا مقالته��م: } وأن��ا من��ا املس��لمون ومنا 
القاس��طون فمن أس��لم فأولئك حتروا رشًدا. وأما القاس��طون فكانوا جلهنم 
حطًب��ا{، والقاس��طون هم اجلائ��رون العادلون عن الصراط املس��تقيم، وقد 

أثبتت اآلية أنهم حطب جلهنم.

في يوم القيامة، هل سيبعثهم الله تعالى للحساب والعقاب؟ 1078    .
أجمع��ني{  والن��اس  اجلن��ة  م��ن  جهن��م  }ألم��ألن  تعال��ى:  لقول��ه  نع��م، 

)السجدة:13(
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ما حال املؤمن منهم؟ 1079    .
اختلف أهل العلم فيه على أقوال:

فقي��ل: أن��ه ال ثواب ل��ه إال النجاة م��ن النار، ثم ُيق��ال لهم: كون��وا تراًبا مثل 
البهائم، وهو قول أبي حنيفة وبعض أهل العلم.

وقيل: بل يثابون على الطاعة بدخول اجلنة، وهو مذهب جماهير أهل العلم، 
على خالف بينهم في نوعية هذا الثواب.

وقيل: بالتوقف في املسألة.

ما دليل قول جماهير العلماء بأن املؤمنني من اجلّن في اجلنة؟ 1080    .
الدليل على ذلك 

- قول��ه تعال��ى: }ول��كل درجات مم��ا عملوا {، ق��ال ابن القي��م رحمه الله: 
)أي ول��كل درج��ات في اخلير والش��ر يوفونها وال يظلمون ش��يًئا من 
أعمالهم، وهو ظاهر جًدا في ثوابهم وعقابهم وأن مس��يئهم يس��تحق 

العذاب بإساءته ومحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه( ا.ه�
- قوله تعالى: } وأنَّا ملا سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فال يخاف بخًسا 
وال رهًقا {، وبهذه اآلية اس��تدل البخاري. ووجه االحتجاج بها: أن 
البخس املنفي هو نقصان الثواب، والرهق هو الزيادة في العقوبة على 
م��ا عمل، وهم��ا منفيان عن املؤم��ن، وبناًء عليه ف��ال ينقص من ثواب 
حسناته وال يزاد في سيئاته، فاملؤمن من اجلن إذا عمل الصاحلات فإنه 

ال يخاف بخًسا وال رهًقا. 

ما حكم استخدام السحرة للشياطني واجلّن في حياتنا وأمورنا؟ 1081    .
ه��ذا ُيع��ّد من االس��تخدام احملرم الش��يطاني، باس��تخدام الس��حرة والكهنة 
واملش��عوذين والعرافني لهم، وكالذي يستخدمهم في سرقة األموال ونهب 
املت��اع ونحو ذلك، فهذا النوع محرم باالتفاق، وهو يوصل صاحبه في كثير 

أحيانه إلى الكفر والشرك.

ما دليله من الشرع؟ 1082    .
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علي��ه ُيحمل قوله تعالى: } وأنه كان رج��ال من اإلنس يعوذون برجال من 
اجلن فزادوهم رهًقا {، فقد استخدموهم في احلفظ بصرف االستعاذة لهم، 

وهذا شرك أكبر. 
وقول��ه تعال��ى: } ويوم يحش��رهم جميًعا يا معش��ر اجلن قد اس��تكثرمت من 
اإلن��س وقال أولياؤهم من اإلنس ربنا اس��تمتع بعضن��ا ببعض وبلغنا أجلنا 

لت لنا... {.  الذي أجَّ

ما تفسير علماء التفسير لآليات السابقة؟ 1083    .
ذكروا بأن اس��تمتاع اإلنس باجل��ن يكون مبا يخبرونه به م��ن األمور الغائبة، 
ومب��ا يوفرون��ه ل��ه من خدمة ف��ي إيصال ما يري��د إيصاله إلى الغير من الش��ر 

ونحو ذلك.
وأن استمتاع اجلن باإلنس يكون مبا يفعله لهم من العبادات ويصرفه لهم من 
القربات والطاعات، ومبا ينفذه لهم من أمور الشرك كالذبح لهم واالستعاذة 
واالس��تعانة بهم وبفعل األمور العظام كالبول على املصحف وسّب الله أو 

الشريعة أو الرسول، والعياذ بالله.

كيف استطاع نبي الله سليمان ].    1084 من استخدام اجلن؟
استطاع ذلك من خالل ما أعطاه الله من قوة األمر والسيطرة عليهم.

كيف كان يعامل العاصي منهم؟.    1085
توّعده��م ب��أن من ُيزغ ع��ن أمره فله عذاب الس��عير، وكان منه��م املقّرن في 

األصفاد، وهي السالسل العظام.

؟ كل ما سبق من تعامل للجن هل هو خاص بنبي الله سليمان ].    1086
نعم، فذلك النوع من االستخدام ال يستطيعه أحد بعد سليمان عليه السالم؛ 
ألن��ه كان من جملة معجزاته، وألنه ق��ال: } وهب لي ملًكا ال ينبغي ألحٍد 

من بعدي {. 

؟ هل هذا كان واضحا للنبي ].    1087



العقيدة... سؤال وجواب

277

نع��م، ولعلن��ا نفهم العلة من قوله ] ملا تفّلت عليه الش��يطان ليقطع صالته 
فأمس��ك به وخنقه، وقال ]: ) لقد هممت أن أربطه بس��ارية من س��واري 
املس��جد حتى تصبح��وا وتنظروا له جميًعا ويلعب به صبي��ان املدينة، ولكن 

ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته(.  متفق عليه

ملاذا أطلقه النبي ].    1088 ولم يقّيده ليراه املسلمون؟
ذل��ك ألن الربط باألغ��الل، والتقييد واإلذالل نوع من االس��تخدام امللكي 
القه��ري، وهو من خصائص س��ليمان عليه الس��الم فتوقي��ًرا منه ] ألخيه 
س��ليمان ] ترك ذلك الش��يطان،  وهذا النوع من االس��تخدام ال يس��تطيعه 
أح��د، وال يك��ن ألحٍد أصاًل بع��د نبي الله س��ليمان عليه الس��الم، فهو من 

جملة معجزاته التي ُأعطيها.

هل هناك استخدام مشروع مع اجلن؟ 1089    .
س��دًا لباب عظيم من الشر، فالقول بتحرمي االستخدام لهم في أي وجه هو 

الصواب في هذا اجلانب.

ما السبب للمنع؟ 1090    .
ذلك ألمور، منها:

- خروًجا من خالف أهل العلم في ذلك.
- خروًج��ا م��ن الدخول في هذه املس��الك الغامض��ة التي يلتب��س كثيًرا احلق 

بباطلها.
- أن كثيًرا ممن س��ّوغ لنفس��ه الدخول ف��ي بدايات هذه األم��ور والتي احبتها 
نفس��ه حًبا ش��ديًدا حتى صارت ج��زًءا من حيات��ه، وكان اجلان يحضر 
عنده بال مطالب، فلما علم بأن نفسه ال تستطيع فراقها بدأت املطالب 
وزادت الش��روط م��ن اجلن عليه حتى أوقعته ف��ي املهالك، فعاد األمر 

إلى املخادعة باملالطفة بادئ األمر، ثم باملخاطفة في نهاياته.
- أنه موجب لغرور النفس وارتفاع الذات إذا اشتهر أمره بأنه صاحب بعض 
اجل��ن وأنه��ا تطيعه فيما يأم��ر به، وه��ذا الغرور موج��ب لزهو النفس 
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وللكب��ر ولإلعجاب بال��ذات، وهذا مزلق خطير، وهو أس��اس البالء 
وبدايات الشر.

-  أن اجل��ّن ق��د تصاحب من يس��تدعيها ف��ي أول األمر، ثم تتس��لط عليه في 
األخير، وذلك ألن اجلن قبائل، ولكل قبيلة كبير وقائد، فإذا كان كافًرا 
وعلم بأن من أفراد قبيلته من يعني املسلمني على بعض حوائجهم فإنه 
يقهره بامللك والس��لطان والقوة على ترك ذلك، أو عكس األمر بإيذاء 

ذلك اإلنسي.
-  أن الك��ذب فيه��م - أي في اجلن - من الصفات املؤكدة، وهي كثيرة فيهم 
جًدا، ويدل على ذلك حديث: ) وهو كذوب(، وقبل ذلك قوله تعالى: 
}يعدهم وينيهم وما يعدهم الش��يطان إال غروًرا{، فاخلش��ية أن يأتيه 
نفر منهم ويعرضوا علي��ه أن يخدموه لصالحه ودينه حتى يوقعوه في 
حبالهم، فإذا أوقعوه في حبالهم جروه إلى الش��رك والعقائد الباطلة، 

وغير ذلك من الفساد.
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املبحث الرابع

ما يتعلق بكتب الله تعالى

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1091    .
هو االعتقاد اجلازم بأن هناك كتبا نزلت من عند الله تعالى حًقا، وأنها كالم 

الله تعالى، منّزلة غير مخلوقة.

ما أسماء الكتب التي أنزلها على الناس ؟.    1092
- صحف إبراهيم ]. 

- التوراة: أنزلها الله تعالى على موسى ].
- اإلجنيل: أنزله الله تعالى على عيسى ].

- الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود ].
- القرآن: نزل على نبينا محمد ].

هل هذه جميع الكتب التي جاءت للناس؟ 1093    .
ال، فهناك غيرها مما لم نعلم عنه، ولم يبلغنا نص صحيح حولها.

ما العمل مع الكتب التي لم نعلم بإسمها؟ 1094    .
ما لم نعلم اسمه منها فنؤمن به إياًنا مجماًل .

األخبار الواردة في الكتب املنزلة كيف نتعامل معها؟ 1095    .
تصدي��ق ما صّح من أخبارها؛ كأخبار القرآن، وأخبار ما لم يبدل أو يحّرف 

من الكتب السابقة .

هل األحكام العقدّية مختلفة بني الكتب املنزلة من الله؟ 1096    .
ال، إذ كلها تدعو إلى عقيدة واحدة، وهي كيفية حتقيق العبودية لله وحده.

هل األحكام التعبدية مختلفة بني الكتب املنزلة؟ 1097    .
نعم، مختلفة، فلكل أمة شريعتها التعّبدية.
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هل ممكن العمل بشريعة األمم السابقة؟ 1098    .
ال، إذ جميع الكتب السابقة ُنسخت شرائعها بالقرآن الكرمي، وبناًء عليه فال 

يجوز العمل بأي حكٍم من أحكام الكتب السابقة.

ما مكانة القرآن بني بقية الكتب املنزلة؟ 1099    .
هو أفضلها وأجمعها وآخرها، وهو املهيمن عليها، وأنه احملفوظ من الزيادة 

والنقصان، قال تعالى: } إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حلافظون{.

ما واجبنا جتاه القرآن؟ 1100    .
الواجبات كثيرة، منها:

- وجوب الذّب عنه وحتكيمه في حياتنا، ألنه مصدر عز هذه األمة.
- نش��ر االعتقاد الصحيح الذي فيه، وكش��ف الدع��اوى التي تريد احلط من 
ق��دره، وزعزعة الثق��ة فيه من الدعاوى التي ُي��راد منها إبعاد األمة عن 

القرآن واإلقبال على غيره.
- حتقي��ق كم��ال اإليان بالقرآن بإكم��ال تعظيمه، فال ي��ّس إال من كان على 
طهارة تامة من احلدث واخلبث، وأن ال يقرأه في أماكن اللغو والرفث 

والفسوق، وأال يتهنه بقوٍل أو فعٍل.

ما ثمرات اإلميان بالكتب؟ 1101    .
ثمرات اإليان بالكتب كثيرة، نذكر منها ما يلي :

األولــى: العل��م بكبير عناية الله تعالى ورحمته بعب��اده، حيث لم يتركهم في 
جه��ل، بل أنزل لهم كتًبا، وجعلها نوًرا وه��دى للناس لتعّرفهم كيف 

يعبدون الله تعالى، وتهديهم إلى الصراط املستقيم واملنهج القومي.
الثانيــة: الس��عي احلثيث في طل��ب الهداية من القرآن؛ ق��راءة وحفًظا وتعلًما 
وتدب��ًرا وعماًل وحتكيًما ومرًدا عند التنازع، واستش��فاًء به، وغير ذلك 

من سبل االهتداء به .
الثالثة: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه، حيث جعل لكل قوم ما يناسبهم 

من التشريع، قال تعالى: } لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاًجا {.
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هل تكفل تعالى بحفظ الكتب السماوية السابقة؟ 1102    .
ال، لم يتكفل بحفظها، بل ترك حفظها لعلمائهم وأحبارهم.

ما دليل هذا؟ 1103    .
ِذيَن  بُِيّوَن اَلّ ��ْوَراَة ِفيَها ُهًدى َوُن��وٌر َيْحُكُم بَِه��ا الَنّ ق��ال تعال��ى: } إَنّا َأْنَزْلَنا الَتّ
ِه  ْحَباُر مِبَا اْس��ُتْحِفُظوا ِم��ْن ِكَتاِب الَلّ ��وَن َواأْلَ َبّانُِيّ ِذي��َن َه��اُدوا َوالَرّ َأْس��َلُموا لَِلّ

َوَكاُنوا َعَلْيِه ُشَهَداَء { )املائدة:44(

ما احلكمة من تركهم يحرفون ما عندهم من كتب؟ 1104    .
احلكم��ة - والله أعلم - أن الله س��بق في علم��ه أن هذه الكتب خاصة لقوم 
وليس لغيرهم، وس��ينزل كتابا خامتا بشريعته ويكون للناس كافا وناسخا ملا 
س��بقه من أحكام، وصاحلا بأحكامه لكل زم��ان ومكان إلى يوم القيامة، أال 
ًقا مِلَا َبنْيَ َيَدْيِه  ِقّ ُمَصِدّ وه��و القرآن، قال تعالى: } َوَأْنَزْلَنا إَِلْيَك اْلِكَت��اَب بِاحْلَ

ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمًنا َعَلْيِه{ )املائدة:48(
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املبحث السادس

ما يتعلق باإلميان بالرسل واألنبياء

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1105    .
ه��و االعتقاد بأن الله اختار طائفة من الناس ليبّلغوا ش��رعه تعالى، وأّيدهم 

مبعجزات وآيات باهرة دالة على صدق اخلبر منهم.

هل بعث الله سبحانه في األمم السابقة لكل واحدة منها رسوال ؟ 1106    .
نعم، بعث الله تعالى في كل أمٍة رسواًل لدعوتهم للخير، قال تعالى: }ولقد 

بعثنا في كل أمٍة رسواًل أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت{. )

هل بني األنبياء اختالف في دعوتهم؟ 1107    .
ال، دينهم وعقيدتهم واحدة، لكن شرائعهم مختلفة في العمل، قال تعالى: 
} ل��كل جعلنا منكم ش��رعة ومنهاًجا {، وقال ]: ) نحن معاش��ر األنبياء 

إخوة لعالت64 ديننا واحد، وشرائعنا مختلفة (. رواه

ما القول مع من يؤمن ببعض األنبياء ويكفر بآخرين؟ 1108    .
واج��ب اإليان بأن رس��التهم جميعا ح��ٌق من الله تعالى، فمن كفر برس��الة 

واحد منهم فقد كفر باجلميع.

ما دليل هذا التقرير؟ 1109    .
ِه  ُقوا َبنْيَ الَلّ ِه َوُرُس��ِلِه َوُيِري��ُدوَن َأْن ُيَفِرّ ِذيَن َيْكُفُروَن بِالَلّ ق��ال تعالى: } إَِنّ اَلّ
َوُرُس��ِلِه َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعٍض َوَنْكُفُر بَِبْعٍض َوُيِريُدوَن َأْن َيَتِّخُذوا َبنْيَ َذلَِك 

َسبِياًل{ ) النساء: 150(

ماذا يترتب على القول السابق؟ 1110    .

64- اإلخ��وة لع��الت: أي األب واحد، واألم مختلفة، وهذا تش��بيه على وحدة األصل وهي 
العقيدة، واختالف الشرائع.
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يترت��ب علي��ه أن النصارى الذين كفروا برس��الة محمد ] ه��م في احلقيقة 
كّفار بكل الرس��االت؛ من رس��الة عيس��ى وموس��ى وإبراهيم ونوح عليهم 

الصالة والسالم.

ما أسماء من نعلمهم من األنبياء؟ 1111    .
من ذلك: كآدم، وإبراهيم، وإسماعيل، ومحمد، وموسى، وعيسى، ونوح، 
وه��ود، وصال��ح، وش��عيب، وداود، وس��ليمان، وأيوب، ويون��س وهو ذو 
النون، وذا الكفل، واليسع، ولوط، وهارون، وإسحاق، ويعقوب، وزكريا، 

ويحيى، وإدريس، وإلياس، واألسباط وهم في بني إسرائيل.

ما الدليل الوارد في بيان أسماء األنبياء؟ 1112    .
ُتَنا آَتْيَناَه��ا إِْبَراِهيَم َعَلى َقْوِمِه َنْرَفُع َدَرَجاٍت َمْن  -  ق��ال تعالى: } َوتِْلَك ُحَجّ
َنَش��اُء إَِنّ َرَبّ��َك َحِكي��ٌم َعِليٌم. َوَوَهْبَنا َلُه إِْس��َحاَق َوَيْعُق��وَب ُكاًلّ َهَدْيَنا  
تِِه َداُووَد َوُس��َلْيَماَن َوَأُيّوَب َوُيوُس��َف  َيّ َوُنوًح��ا َهَدْيَنا ِم��ْن َقْبُل َوِمْن ُذِرّ
ا َوَيْحَيى َوِعيَس��ى  ِس��ننَِي َوَزَكِرَيّ ْ ِزي احمْلُ َوُموَس��ى َوَه��اُروَن َوَكَذلَِك جَنْ

احِلِنَي{ )األنعام: 83- 85( َوإِْلَياَس ُكٌلّ ِمَن الَصّ
��نَي ِمْن َبْعِدِه   بِيِّ - وق��ال تعال��ى: }إَِنّا َأْوَحْيَنا إَِلْي��َك َكَما َأْوَحْيَن��ا إَِلى ُنوٍح َوالَنّ
ْسَباِط َوِعيَسى  َوَأْوَحْيَنا إَِلى إِْبَراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَ
َوَأُيّوَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُس��َلْيَماَن َوآَتْيَنا َداُووَد َزُبوًرا ورساًل َوُرُساًل 
ُه  َم الَلّ َقْد َقَصْصَناُهْم َعَلْيَك ِمْن َقْبُل َوُرُس��اًل َلْم َنْقُصْصُه��ْم َعَلْيَك َوَكَلّ

ُموَسى َتْكِليًما {. )النساء: 163- 164(

هل هناك من أنبياء لم يذكر الشرع أسماءهم؟ 1113    .
نعم، هناك الكثير ممن لم يذكر الشرع أسماءهم

ما الواجب علينا مع من لم نعلم اسمه صراحة من األنبياء؟ 1114    .
من لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إياًنا مجماًل، كما قال تعالى: }َوُرُساًل 

َلْم َنْقُصْصُهْم َعَلْيَك{.
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كم عدد األنبياء والرسل؟ 1115    .
عن  أبي ذر [ قال : قلت يا رسول الله ، كم املرسلون؟ قال ]: ) ثالثمائة 

وبضعة عشر  ، جّما غفيرا( .  رواه أحمد
وف��ي رواية أبي أمام��ة، قال أبو ذر [: قلت يا رس��ول الله، كم وفاء عدة 
األنبي��اء؟ ق��ال ]: )مائ��ة  ألف، وأربعة وعش��رون ألفا، والرس��ل من ذلك 

ثالثمائة وخمسة عشر، جْما غفيرا(.    صححه األلباني في مشكاة املصابيح   

كيف نحّقق اإلميان مع أخبار األنبياء؟ 1116    .
يتحقق ذلك بتصديق ما صّح من أخبارهم مع أممهم، وهذا داخل في اإليان 
بأخب��ار الق��رآن، فأخبارهم صدق وح��ق ال يتطرق إليها الك��ذب بوجٍه من 

الوجوه.

؟ ما الواجب علينا مع شريعة النبي ].    1117
الواجب علينا العمل بش��ريعة نبينا ]، قال تعالى: } فال وربك ال يؤمنون 
حتى يحكموك فيما ش��جر بينهم ثم ال يجدوا في أنفسهم حرًجا مما قضيت 

ويسلموا تسليًما{.

هل الرسالة احملمدية لإلنس فقط؟ 1118    .
ال، بل رس��الته ] عامة للثقلني اإلنس واجلن، قال تعالى: } وما أرسلناك 
إال كافة للناس بش��يًرا ونذي��ًرا {، وقال ]: ) وكان النب��ي يبعث إلى قومه 

خاصة، وبعثت إلى الناس عامة(.

هل النبوة مكتسبة، أم مبناها على االصطفاء واالختيار من الله؟ 1119    .
النب��وة مبناه��ا عل��ى االصطف��اء واالختي��ار، وهو خ��اٌص بالل��ه تعالى، قال 
تعال��ى: } الله أعلم حيث يجعل رس��الته {، وق��ال تعالى: } الله يصطفي 

من املالئكة رساًل ومن الناس {.

ما حكم القول بأنها مكتسبة؟ 1120    .
الق��ول بأنه��ا مكتس��بة يعتب��ر كف��ًرا وخروًجا عن املل��ة؛ ألنه مك��ذٌب للنص 
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الصريح القاطع.

ما خطورة القول السابق؟ 1121    .
 ه��ذا يفض��ي إلى اّدعاء النبوة بع��ده ]،  وقال ]: ) وخت��م بي النبيون (، 
وقال: )س��يكون بعدي ثالثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله، 

وأنا خامت األنبياء ال نبي بعدي(.

من القائل بأن النبوة من األمور التي ميكن اكتسابها بالعلم والقدرة؟ 1122    .
هذا من هذيان الفالسفة وتخريفاتهم وأباطيلهم.

ما الفرق بني النبي والرسول؟ 1123    .
الرسول: من جاء بشرع جديد.

والنبي: من جاء ناشًرا أو مجدًدا لشريعة من قبله.

كيــف جنمــع بني قولــه تعالــى: } ال نفرق بني أحــٍد من رســله { وبني قوله  1124    .
تعالى:} تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض{ ؟

ال اخت��الف في ذل��ك البت��ة، وبيانه أن ُيق��ال:ال نفرق بني الرس��ل في أصل 
اإليان برس��التهم، وأنها حٌق وصدق من عند الله تعالى، فهم بهذا االعتبار 
ال نف��رق بني أحد منه��م، لكننا نعلم أن هناك تفاصل بينه��م مبا أكرمهم الله 

من معجزات أو خصائص.

ما هو التفريق املنهي عنه؟ 1125    .
املنه��ي عن��ه أن نؤمن ببعض ونكف��ر ببعض، كما ورد ذلك مفس��ًرا في قوله 
تعالى: }ويريدون أن يفرقوا بني الله ورس��له ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببع��ض ويري��دون أن يتخذوا ب��ني ذلك س��بياًل {، فهذا ه��و التفريق املنهي 

عنه.

هل هناك نهي نبوي في قضية التفاضل بني األنبياء؟ 1126    .
نعم، عن أبي سعيد اخلدري [أنه قال: جاء رجل من اليهود إلى النبي ] 
ق��د لط��م وجهه، وقال: يا محمد، إن رجاًل م��ن أصحابك من األنصار لطم 
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وجه��ي! قال: »ادع��وه«، فدعوه، قال: »لم لطمت وجهه؟« قال: يا رس��ول 
الّل��ه، إني م��ررت باليهودي فس��معته يق��ول: والذي اصطفى موس��ى على 
البش��ر، قلت: وعلى محمد؟ قال: وعلى محم��د. وأخذتني غضبة فلطمته 
فق��ال ]: »ال تخّيروني من بني األنبياء، فإن الن��اس ُيصعقون يوم القيامة، 
فأكون أول من يفيق، فإذا أنا مبوسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فال أدري 

أفاق قبلي، أم جوزي بصعقة الطور«. متفق عليه 

: )ال تخّيروني  بني األنبياء( وورد أيضا: )ال  كيف التوفيق بني قول النبي ].    1127
تفضلوني على يونس بن متى( ، مع قوله ]: ) أنا سيد ولد آدم(، هل هناك 

من تعارض؟
مراده ] أن ال ُينتقص األنبياء، ويونس ] بسبب ما حصل له من مغاضبة 
قوم��ه، وذهاب��ه عنه��م؛ فيأتي الحقا م��ن ينتقص م��ن قدره بعض الس��فهاء 
ويتط��اول عليه، وقيل أن النهي محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه 
احلمي��ة والعصبي��ة وهوى النفس، وهذا منهي عن��ه، أو يكون التفضيل على 

وجه الفخر.

في أي اجلوانب يكون التفاضل بينهم، عليهم الصالة والسالم؟ 1128    .
 يكون باعتبار الش��رائع التي بعثوا بها واملعج��زات والبراهني التي أيدوا بها 
والفضائل التي ثبتت آلحادهم؛ فإن بعضهم أفضل من بعض بهذا االعتبار، 

ويفسر ذلك قوله تعالى: } منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات {.

أيهما أفضل األنبياء أم الرسل؟ 1129    .
املتقرر أن الرسل أفضل من األنبياء. 

من أفضل الرسل ؟ 1130    .
أفضله��م أولوا العزم املذكورون، وهم: محمد وإبراهيم وموس��ى وعيس��ى 

ونوح، وعلى جميع أنبياء الله ورسله أفضل الصالة وأمت التسليم.

ما الدليل على هذا؟ 1131    .
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 ق��ال تعال��ى: } وإذ أخذنا م��ن النبيني ميثاقه��م ومنك ومن ن��وٍح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مرمي وأخذنا منهم ميثاًقا غليًظا{. )األحزاب:7(

ما وظيفة الرسل عليهم السالم؟ 1132    .
للرسل عدة وظائف، منها:

- البالغ املبني، قال تعالى: } فهل على الرسل إال البالغ املبني {.
- الدعوة إلى الله تعالى، قال تعالى: } قل هذه س��بيلي أدعو إلى الله على 

بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من املشركني {.
- التبشير واإلنذار، قال تعالى: } رساًل مبشرين ومنذرين {.

- إصالح النفوس وتزكيتها، قال تعالى: } هو الذي بعث في األميني رسواًل 
منه��م يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب واحلكمة وإن كانوا 

من قبل لفي ضالل مبني {، أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب.
- تق��ومي األفكار املنحرف��ة والعقائد الزائغة، ويدل عليه��ا كل آية فيها األمر 
بالتوحيد والنهي عن الش��رك ومتابعة اآلباء على الباطل وتفنيد عبادة 

األصنام وهي كثيرة جًدا.
- إقامة احلجة، قال تعالى: } لئال يكون للناس على الله حجة بعد الرسل{.

)النساء:165(
- سياس��ة األمم وفص��ل احلكومات بني أفرادها باحل��ق والعدل، قال تعالى: 
} ي��ا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم بني الناس باحلق وال 

تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله {.

ما األحكام التي اختص بها األنبياء؟ 1133    .
األحكام التي اختص بها األنبياء مجملة فيما يلي:

منهــا: الوحي الذي يحصل به النبوة والرس��الة، ق��ال تعالى: } وأوحي إلي 
هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ {.

ومنهــا: العصمة، فاألنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي الله جل وعال، 
ومعصوم��ون من الكبائر، وأما الصغائ��ر فإن الواحد منهم إذا وقع فيه 
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بادر بالتوبة منها، وال يكن أبًدا أن يداوم عليها.
ومنها: أنه تنام أعينهم وال تنام قلوبهم، فقد صح عنه ] أنه قال: )إنا معاشر 
األنبي��اء تنام أعيننا وال تنام قلوبنا(، وف��ي الصحيح أن النبي ] قال: 

)يا عائشة إن عيني تنامان، وال ينام قلبي( .
ومنهــا: أنهم يخّي��رون عند املوت، فعن عائش��ة رضي الله عنه��ا قالت: قال 
رس��ول الل��ه ]: )م��ا م��ن نبي ي��رض إال خير ب��ني الدني��ا واآلخرة( 
متفق عليه، وعنها أنها س��معت من��ه ] أنه قال قبل قبضه: )في الرفيق 

األعلى( ثالثًا، ثم قضى.    رواه البخاري
ومنهــا: أن األنبي��اء يقبرون حيث يوت��ون، قال ]: )لم ُيقب��ر نبي إال حيث 
يوت( رواه أحمد، ولذلك دفن النبي ] في حجرة عائش��ة رضي الله 

عنها؛ ألنه قبض فيها.
ومنها: محّرم على األرض أن تأكل أجس��اد األنبياء، قال ]: )إن الله حرم 

على األرض أن تأكل أجساد األنبياء( صححه ابن خزية.
ومنهــا: أنه��م أحياء في قبورهم يصلون، فقد صح عنه ] أنه قال: ) األنبياء 
أحي��اء ف��ي قبورهم يصل��ون(، وورد أن النبي ق��ال ]: )مررت على 
أخي موس��ى ليلة أس��ري بي عند الكثيب األحمر وهو قائم يصلي في 

قبره(.  راه مسلم

ما ثمرات اإلميان بالرسل ؟ 1134    .
من تلك الثمرات:

األولى: العلم بكبير رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم، حيث أرس��ل لهم 
الرسل، ليهديهم إلى الصراط املستقيم على أيديهم، ويبينوا لهم كيف 

يعبدون الله تعالى؛ ألن العقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلك .
الثانية: شكره جل وعال على هذه النعمة العظيمة.

الثالثة: محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم مبا يليق بهم، وألنهم قاموا مبا 
أوجب الله عليهم من إبالغ الشريعة على أمت الوجوه. 

ما الواجب علينا نحو الرسل؟ 1135    .
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الواجب علينا جتاههم فهو اآلتي:
1- يج��ب علين��ا تصدي��ق رس��ل الله جميع��ًا، بعد اإلي��ان بهم وبرس��التهم 
وأن ال نف��رق بينه��م، فم��ن فرق بني رس��ل الله، فآم��ن ببعضهم وكفر 
باآلخرين، أو ص��دق بعضهم وكذب بعضًا، كان من الكافرين، بنص 
ا َوَأْعَتْدَنا  الق��رآن الكرمي، قال الله تعالى: } ُأوَلئَِك ُه��ُم اْلَكاِفُروَن َحًقّ

لِْلَكاِفِريَن َعَذاًبا ُمِهيًنا { )النساء: 151(.
2- يجب علينا أن نؤمن أن كل رس��ول أرس��له الله أّدى أمانته، وبلغ رسالته 

على الوجه األكمل، وبينها بيانًا واضحًا كافيًا.
3- علين��ا طاعته��م وع��دم مخالفتهم؛ ألن ذل��ك من طاعة الل��ه: }َمْن ُيِطِع 
َه َوَمْن َتَوَلّى َفَما َأْرَسْلَناَك َعَلْيِهْم َحِفيًظا { )النساء:  ُسوَل َفَقْد َأَطاَع الَلّ الَرّ

ِه{ )النساء: 64(. 80( }َوَما َأْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل إاَِلّ لُِيَطاَع بِإِْذِن الَلّ
4- يج��ب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل خلق��ًا وعلمًا وعماًل وفضاًل وصدقًا، 
وأن الله ميزهم بفضائل ال تتوفر لغيرهم، وأنه عصمهم، ونزههم عن 

الكذب واخليانة والكتمان.
5- أن نؤم��ن بأن رس��ل الله جميع��ًا كانوا رجااًل من البش��ر، ولم يبعث الله 
أنثى، قال تعالى: } َوَما َأْرَس��ْلَنا ِم��ْن َقْبِلَك إاَِلّ ِرَجااًل ُنوِحي إَِلْيِهْم ِمْن 

َأْهِل اْلُقَرى{ )يوسف: 109(.
6- اإلي��ان بأن الله - لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البش��رية، وإمنا 
اختاره��م س��بحانه م��ن الرج��ال، الذين يأكلون ويش��ربون، ويش��ون 
في األس��واق، وينامون ويجلس��ون ويضحكون، }َوَما َأْرَس��ْلَنا َقْبَلَك 
ْس��َواِق َوَجَعْلَنا  َعاَم َوَيُْش��وَن ِفي اأْلَ ِمَن امْلُْرَس��ِلنَي إاَِلّ إَِنُّهْم َلَيْأُكُلوَن الَطّ

َبْعَضُكْم لَِبْعٍض ِفْتَنًة َأَتْصبُِروَن َوَكاَن َرُبَّك َبِصيًرا{ )الفرقان: 20(
ويتعرض��ون ل��ألذى ومتتد إليهم أي��دي الظلمة، ويناله��م االضطهاد، 
وأنهم يوتون، وقد يقتلون بغير حق، وأنهم يتأملون، ويصيبهم املرض، 
وس��ائر األعراض البشرية التي ال تؤدي إلى نقص مراتبهم العالية بني 
ُسُل َأَفإِْن َماَت َأْو  ٌد إاَِلّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن َقْبِلِه الُرّ اخللق، } َوَما ُمَحَمّ
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ُقتَِل اْنَقَلْبُتْم َعَلى َأْعَقابُِكْم { )آل عمران: 144(
وله��م أزواج وذري��ة: } َوَلَقْد َأْرَس��ْلَنا ُرُس��اًل ِم��ْن َقْبِل��َك َوَجَعْلَنا َلُهْم 

َيًّة{ )الرعد: 38(. َأْزَواًجا َوُذِرّ
7- اإلي��ان أنهم ال يلكون ش��يئًا من خصائ��ص األلوهية، فال يتصرفون في 
الك��ون، وال يلك��ون النفع أو الض��ر، وال يؤثرون ف��ي إرادة الله، وال 
يعلم��ون الغيب إال أن يطلعهم الله عليه: } ُقْل اَل َأْمِلُك لَِنْفِس��ي َنْفًعا 
ْيِر  ُه َوَلْو ُكْنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب اَلْس��َتْكَثْرُت ِمَن اخْلَ ا إاَِلّ َما َش��اَء الَلّ َواَل َضًرّ
��وُء إِْن َأَن��ا إاَِلّ َنِذيٌر َوَبِش��يٌر لَِقْوٍم ُيْؤِمُن��وَن{ )األعراف:  ��نَِي الُسّ َوَم��ا َمَسّ

.)188
8- يج��ب علين��ا أن نؤم��ن بأن الل��ه أيدهم باملعج��زات الباه��رات واآليات 

الظاهرات؛ الدالة على صدقهم فيما جاءوا به.
9- كما يجب أن نؤمن أن أفضلهم هو نبينا محمد ]؛ وأنهم يتفاضلون في 
ْلَنا َبْعَضُه��ْم َعَلى َبْعٍض ِمْنُهْم َمْن  ُس��ُل َفَضّ املنازل عند الله: } تِْلَك الُرّ
ْدَناُه  َناِت َوَأَيّ ُه َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت َوآَتْيَنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلَبيِّ َم الَلّ َكَلّ

بُِروِح اْلُقُدِس{ )البقرة: 253(

ما خصائص الرسالة احملمدية؟.    1136
تختص الرسالة احملمدية عن الرساالت السابقة بجملة من اخلصائص، 

نذكر منها:
ٌد َأَبا َأَحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم  1- أنها خامتة الرس��االت، قال تعالى: } َما َكاَن ُمَحَمّ
��ُه بِ��ُكِلّ َش��ْيٍء َعِليًما{  ��نَي َوَكاَن الَلّ بِيِّ ��ِه َوَخ��امَتَ الَنّ َوَلِك��ْن َرُس��وَل الَلّ

)األحزاب: 40(.
2- أنها ناس��خة للرس��االت الس��ابقة، فال يقب��ل الله من أحد دين��ًا إال باتباع 
محم��د ] وال يص��ل إلى نعي��م اجلنة إال م��ن طريقه، فه��و ] أكرم 
الرس��ل، وأمته خير األمم، وشريعته أكمل الش��رائع، } َوَمْن َيْبَتِغ َغْيَر 
اِسِريَن{ )آل عمران:  ِم ِديًنا َفَلْن ُيْقَبَل ِمْنُه َوُهَو ِفي اآْلِخَرِة ِمَن اخْلَ اإْلِْس��الَ
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85(، وقال ]: »والذي نفس��ي بيده ال يس��مع بي أحد من هذه األمة 
يهودي وال نصراني ثم يوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إال كان من 

أصحاب النار«.   رواه مسلم
3- أنها عامة إلى الثقلني: اجلن واإلنس، قال تعالى مبينا قول اجلن: }َياَقْوَمَنا 
ِه َوآِمُنوا بِِه َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيِجْرُكْم ِمْن َعَذاٍب  َأِجيُب��وا َداِعَي الَلّ
ًة لِلَنّاِس َبِش��يًرا َوَنِذيًرا  َألِي��ٍم { ]األحقاف: 31[، } َوَما َأْرَس��ْلَناَك إاَِلّ َكاَفّ
��اِس اَل َيْعَلُموَن{ )س��بأ: 28(، وقال ]: »فضلت على  َوَلِك��َنّ َأْكَثَر الَنّ
األنبياء بس��ت: أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي 
الغنائم، وجعلت لي األرض طهورًا ومس��جدًا، وأرس��لت إلى اخللق 

كافة، وختم بي النبيون«.  رواه مسلم



العقيدة... سؤال وجواب

292

املبحث السابع

ما يتعلق باإلسراء واملعراج

ما عقيدة أهل السنة في قضية اإلسراء واملعراج؟ 1137    .
يعتقدون االعتقاد اجلازم الذي أن الله تعالى قد أسرى بعبده ورسوله ] من 
املس��جد احلرام إلى املسجد األقصى، ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ السماء 
السابعة في ليلة واحدة، وأن ذلك كان بروحه وجسده، وكان يقظة ال مناًما. 

ما األدلة على وقوع هذه احلادثة؟ 1138    .
قال تعالى: } سبحان الذي أسرى بعبده لياًل من املسجد احلرام إلى املسجد 

األقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير {. 

كم مرة وقع اإلسراء واملعراج، وأين؟ 1139    .
ذلك كان مرة واحدة، وذلك كان مبكة. 

ما دليل احلكم السابق؟ 1140    .
روى اإلمام البخاري بسنده عن أنس عن مالك بن صعصعة [قال: قال 
النب��ي ]: ) بين��ا أنا عند البيت بني النائم واليقظ��ان - وذكر بني الرجلني - 
فأتيت بطست من ذهب مآلن حكمة وإياًنا فشق من النحر إلى مراق البطن 
ث��م غس��ل البطن مباء زمزم ثم مل��ئ حكمة وإياًنا، وأتي��ت بدابة أبيض دون 
البغ��ل وف��وق احلم��ار - البراق - ، فانطلق��ت مع جبريل حتى أتينا الس��ماء 
الدنيا، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 
ُأرس��ل إليه ؟ قال: نع��م. قيل: مرحًبا به ولنعم املجئ ج��اء، فأتيت على آدم 

فسلمت عليه، فقال: مرحًبا بك من ابن ونبي. 
فأتينا الس��ماء الثانية، قي��ل: من هذا؟ قال: جبريل. قي��ل: ومن معك؟ قال: 
محم��د ] . قي��ل: ُأرس��ل إليه؟ قال: نع��م. وقيل: مرحًبا ب��ه ولنعم املجيء 

جاء، فأتيت على عيسى ويحيى فقاال: مرحًبا بك من أخ ونبي. 
فأتينا الس��ماء الثالث��ة، قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قي��ل: ومن معك؟ قال: 
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محمد ]. قيل: ُأرسل إليه؟ قال: نعم. فقيل: مرحًبا به ولنعم املجيء جاء، 
فأتيت على يوسف فسلمت عليه، فقال: مرحًبا بك من أخ ونبي.

فأتينا الس��ماء الرابعة، قيل: من هذا؟ قال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد ]. قيل: ُأرس��ل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحًبا به ولنعم ملجيء جاء، 

فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال : مرحًبا بك من أخ ونبي.
 فأتينا السماء اخلامسة، قيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد ]. قيل: ُأرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحًبا به ولنعم املجيء جاء ، 

فأتينا على هارون فسلمت عليه، فقال: مرحًبا بك من أخ ونبي. 
فأتينا الس��ماء السادس��ة، قي��ل: من هذا؟ ق��ال : جبريل. قي��ل : ومن معك. 
قال: محمد ]. قيل: ُأرس��ل إليه؟ قال نعم. قي��ل: مرحًبا به ولنعم املجيء 
جاء، فأتيت على موسى فسلمت عليه، فقال: مرحًبا بك من أخ ونبي، فلما 
ج��اوزت بكى، فقيل: ما أبكاك؟ قال: ي��ا رب هذا الغالم الذي بعث بعدي 

يدخل اجلنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي. 
فأتينا الس��ماء السابعة، قيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد ]. قيل: ُأرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحًبا به ولنعم املجيء جاء ، 

فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال: مرحًبا بك من ابن ونبي. 
فرفع لي البيت املعمور، فس��ألت جبريل ، فق��ال: 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، 
ف��ي أصله��ا أربعة أنهار: نه��ران باطنان، ونهران ظاهران، أم��ا الباطنان ففي 
اجلن��ة  وأم��ا الظاه��ران فالنيل والف��رات، ثم فرضت عليَّ خمس��ون صالة، 
فأقبلت حتى جئت موس��ى فقال: ما صنعت؟ قلت: فرضت عليَّ خمسون 
ص��الة. قال: أنا أعلم بالناس منك، قد عاجلت بني إس��رائيل أش��د املعاجلة، 
وإن أمت��ك ال تطيق ذلك فارجع إلى ربك فس��له، فرجعت فس��ألته فجعلها 
أربع��ني، ث��م مثله، ث��م ثالثني، ثم مثل��ه، فجعل عش��رين، ثم مثل��ه ، فجعل 
عش��ًرا، فأتيت موس��ى فقال مثله، فجعلها خمًس��ا، فأتيت موس��ى فقال: ما 
صنعت؟ قلت: جعلها خمًس��ا، فقال مثله، قلت: سلمت بخير، فنودي إني 
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قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وأجزي احلسنة عشًرا(.

ما حكم االحتفال بيوم وليلة اإلسراء واملعراج؟ 1141    .
هذاالتخصيص ال يجوز، وأمر مبتدع.

ما سبب احلكم السابق؟ 1142    .
فيه أسباب كثيرة، ومنها:

- ال ُيعرف تاريخ لإلسراء واملعراج على وجه الدقة والصحة.
- ل��م يثب��ت أن النب��ي ] جعل له مناس��بة خاصة له ف��ي املدين��ة بالتذكر أو 

العبادات.
- لم يثبت عن أحد من اخللفاء الراش��دين، وال حتى من الصحابة تعاهدهم 

لهذه القضية بأمر معني من العبادات.
- القي��ام بتوقيف مصالح الن��اس بتعطل العمل، وأيضا عدم االس��تفادة من 
التعلي��م لألوالد بس��بب هذه املناس��بة أمٌر لم تأت به الش��ريعة، بل هو 

غريب عقال وعرفا.
- تخصي��ص محاضرات تتناول ه��ذه القضية في تاريخ محدد أمٌر مبتدع لم 

يثبت عن سلفنا الصالح رحمهم الله.
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املبحث الثامن

اإلميان باليوم اآلخر

ملاذا أطلقنا على هذا اليوم مصطلح: اليوم اآلخر؟ 1143    .
ه��ذا االصط��الح للدالل��ة عل��ى أنه��ا املرحل��ة األخيرة الت��ي س��يكون فيها 

اإلنسان.

ما فوائد اإلميان بهذا اليوم؟ 1144    .
من تلك الفوائد اليوم اآلخر:

- أن النفس إذا علمت العوض استعدت للبذل 
- ظهور آثار أسماء الله وصفاته 

- شفاء صدور املؤمنني واملظلومني. 
- أن املسلم ال يندم على كل عمل عمله ولم ير ثمرته في الدنيا 

 - أن احلساب فردي. 
 - إرجاع احلق إلى نصابه وأصحابه. 

ما أقسام اإلميان باليوم اآلخر؟ 1145    .
هما قسمان: إيان مجمل، وإيان مفصل.

كيف يتحقق اإلميان املجمل بهذا الركن؟ 1146    .
يتحقق باإليان بكل ما س��يكون بعد املوت، مما أخبرت به األدلة الصحيحة 

الصريحة على وجه اإلجمال .

كيف يتحقق اإلميان املفصل بهذا الركن؟ 1147    .
يتحقق بأن ينصّب اإليان على كل قضية من قضايا اليوم اآلخر على حدة، 
مبعنى أن نؤمن بسؤال القبر على حدة، وبعذابه ونعيمه على حدة، وبالبعث 

واملعاد على حدة، وهكذا إلى آخر ما أخبرت به األدلة.
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ما القضايا التي يقتضيها اإلميان باليوم اآلخر؟ 1148    .
هناك قضايا يتضمنها هذا املبحث، ومنها ابتداء:

القضية األولى: ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى الكبرى.
القضيــة الثانية: اإليان بأن كل أحٍد س��يموت، فامل��وت حتم على كل أحٍد، 

وما سيكون بعده من أمور. 

ما الداللة على أهمية هذا اليوم؟ 1149    .
داللته تظهر من جهتني:

األولى: أن كل سورة في القرآن تناولت هذا الركن بالتذكير أو بيان ما فيه.
الثاني: كثرة األسماء املتعلقة بهذا الركن للداللة على عظيم شأنه.

ما األسماء الواردة لهذا اليوم؟ 1150    .
من تلك األسماء:

القيامة، اليوم اآلخر، يوم التناد، الصاخة، احلاقة، الواقعة، الطامة، الس��اعة، 
يوم التغابن، يوم املعاد، الزلزلة، الغاشية، اليوم املوعود، يوم احلساب. 

املطلب األول: ما يتعلق بأشراط الساعة
ما تعريف الساعة اصطالًحا؟ 1151    .

هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة.

ما سبب التسمية بهذا؟ 1152    .
��اَعِة  ُس��ميت بذلك: ألنه��ا تأتي بغتة، كما قال تعالى: } َيْس��َأُلوَنَك َعِن السَّ
يَها لَِوْقتَِها إال هو {، فهي تأتي  َا ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّ��ي اَل ُيَجلِّ اَن ُمْرَس��اَها ُقْل إمِنَّ َأيَّ

والناس غافلون، فيموت اخللق كلهم بصيحة واحدة. 

ما اإلطالقات الشرعية ملصطلح ) الساعة(؟ 1153    .
أن الساعة ُتطلق وُيراد بها معاٍن ثالث:

األول: الس��اعة الصغ��رى، ويراد بها موت اإلنس��ان، فمن م��ات فقد قامت 
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قيامته لدخوله باملوت في عالم البرزخ الذي هو أول عوالم اآلخرة.
الثاني : الساعة الكبرى، ويراد بها القيامة الكبرى، وهي املرادة بلفظ الساعة 

في القرآن، كقوله تعالى: }يسألك الناس عن الساعة{.
الثال��ث : موت أه��ل القرن الواحد، كما في احلديث املتفق عليه عن عائش��ة 
[ قال��ت: كان��ت األع��راب إذا قدم��وا عل��ى النبي ] س��ألوه عن 
الس��اعة، متى الس��اعة؟ فينظر إلى أحدثهم سًنا فيقول: ) إن يعش هذا 
لم يدركه الهرم حتى قامت عليكم الساعة(. قال هشام: يعني موتهم. 

فإذا مات أهل القرن فإنه ُيقال: قامت قيامتهم.

هل هناك من تقسيم آخر للعلماء؟ 1154    .
نعم، بعضهم قال: الساعة لها ثالث معاٍن: صغرى، ووسطى، وكبرى. 

ما املعنى املقصود من هذه األوصاف؟ 1155    .
يعني بالصغرى: موت الفرد.

وبالوسطى: موت أهل القرن.
وبالكبرى: القيامة الكبرى، 

وهو فقط اختالف في العبارة ملا سبق.

ما أقسام أشراط الساعة باعتبار ذاتها؟ 1156    .
تنقسم إلى قسمني: أشراط صغرى، وأشراط كبرى، ويجمعها قول الله عز 

وجل: }فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها{.

ما املقصود باألشراط الصغرى؟  1157    .
ذك��ر أه��ل العلم رحمهم الله تعالى أن األش��راط الصغرى ه��ي التي تتقدم 
الس��اعة الكبرى بأزم��اٍن بعيدة متطاولة، وتكون ف��ي أصلها معتادة الوقوع، 

مثل: قبض العلم، وظهور اجلهل، وشرب اخلمور.

ما املقصود باألشراط الكبرى؟  1158    .
هي التي تقارب قيام الس��اعة مقاربة وش��يكة س��ريعة، وتكون في ذاتها غير 
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معتادة الوقوع ، كالدخان، والدجال، وطلوع الشمس من مغربها.

مب تختلف األشراط الكبرى عن الصغرى؟ 1159    .
تختلف من عدة فروق: 

أحدهما: أن األش��راط الصغرى تتقدم قيام الس��اعة بأزمنة كبيرة مديدة، وأما 
األشراط الكبرى هي التي تقارب قيام الساعة جًدا.

واآلخ��ر: هو أن األش��راط الصغرى معتادة في ذاتها، وأم��ا الكبرى فإنها في 
ذاتها غير معتادة.

ما أقسام األشراط باعتبار ظهورها من عدمه؟ 1160    .
 قسمها أهل العلم إلى ثالثة أقسام:

األول: قسم منها ظهر وانقضى.
الثاني: قسم ظهر وال زال يتتابع ويكثر.

الثالث: قسم لم يظهر إلى اآلن.

ما ارتباط هذه األقسام بالقيامة من جهة األشراط؟ 1161    .
أما القسمان األوالن فهما من أشراط الساعة الصغرى، وأما القسم الثالث 

فهو األشراط الكبرى، وبعض األشراط الصغرى.

املطلب الثاني: ما يتعلق باألشراط الصغرى:

ما أشراط الساعة الصغرى؟ 1162    .
أشراط الساعة الصغرى كثيرة جًدا، ونذكر منها ما يلي:

فمنها: بعثة النبي ]، ففي حديث س��هل بن سعد [قال: قال رسول الله 
]: ) ُبعثت أنا والس��اعة كهاتني( ويش��ير بإصبعي��ه فيمدهما 65. رواه 

65-  وإشارته ] بالسبابة والوسطى يحتمل أمرين:
أحدهم��ا: أن الس��اعة تعق��ب بعثته كما أن الوس��طى هي التي تعقب الس��بابة وال إصبع 

تفصل بينهما ، بل هما متقاربتان ال يفصل بينهما شيء. 
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البخاري. وملسلم نحوه عن أنس وفيه: )وضم السبابة والوسطى(.
وعن أبي جبير مرفوًعا قال: )بعثت في نسم الساعة (. 66 

ومنها: موت النبي ]: فعن عوف بن مالك [ قال : قال رسول الله ]: 
)اعدد سًتا بني يدي الساعة: موتي، ...( رواه البخاري.

ومنهــا: فت��ح بيت املقدس، فقد ج��اء في حديث عوف املذك��ور آنًفا: ) اعدد 
سًتا بني يدي الساعة(، وذكر منها: ) وفتح بيت املقدس(، وقد مت هذا 

الفتح في عهد عمر بن اخلطاب [سنة ست عشرة من الهجرة.
ومنهــا: طاعون عمواس67، فقد جاء في حديث عوٍف الس��ابق: )اعدد س��ًتا 
بني يدي الساعة( وذكر منها: )ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم(.

فقوله: ) موتان ( هو عبارة عن املوت الكثير الوقوع ، وقوله: )قعاص 
الغن��م( ه��و داء يصي��ب ال��دواب فيس��يل م��ن أنوفه��ا ش��يء فتموت 

فجأة.68
ومنهــا: ظه��ور املّدعني للنبوة، فع��ن أبي هريرة [عن النب��ي ] قال: )ال 
تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من ثالثني كلهم يزعم 
أنه رس��ول الله(، متفق عليه، وفي حديث ثوبان [قال: قال رس��ول 
الله ]: )ال تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي باملشركني، وحتى 
تعب��د فئام م��ن أمتي األوثان، وإنه س��يكون في أمت��ي ثالثون دجالون 

الثاني: أن الوس��طى أطول من اإلصبع الس��بابة بشيٍء يس��ير، فكأن املدة بني بعثته وقيام 
الس��اعة إمن��ا ه��و كفضل الوس��طى على الس��بابة ، واملقص��ود أن امل��راد من هذه 

األحاديث اإلخبار بقرب بعثته ] من قيام الساعة. 
66- املراد بنسم الساعة، أي أول هبوب ريحها، أي أنه بعث في أول أشراط الساعة.

67- هي بلدة بفلسطني على ستة أميال من الرملة على طريق بيت املقدس
68-  ذكر ابن حجر أن هذه اآلية يقال إنها خرجت في طاعون عمواس في خالفة عمر، وكان 
ذلك بعد فتح بيت املقدس، فقد انتشر هذا الوباء العام في كورة عمواس، ثم انتشر في 

الشام جميعها، فمات فيه خلق كثير من الصحابة.
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كذاب��ون كلهم يزع��م أنه نبي وأنا خامت النبيني ال نبي بعدي(69 رواه أبو 
داود والترمذي.

ومنها: ظهور نار في أرض احلجاز تضيء لها أعناق اإلبل ببصرى، فعن أبي 
هريرة [قال: قال رسول الله ]: ) ال تقوم الساعة حتى تخرج نار 

من أرض احلجاز تضيء أعناق اإلبل ببصرى( متفق عليه.70
ومنها: اس��تفاضة املال واالس��تغناء عن الصدقة، حتى ي��دور رب املال على 
الناس مباله وصدقته فال يقبلها أحد، وهذه من العالمات التي ظهرت 
ف��ي عهد الصحابة، وفي عه��د أمير املؤمنني عمر ب��ن عبدالعزيز [ 
وف��ي بعض عصور الدولة العباس��ية، وال تزال تتجدد وتظهر إلى قيام 
الساعة، فعن أبي هريرة [أن رسول الله ] قال: ) ال تقوم الساعة 
حت��ى يكثر فيك��م املال، فيفيض حتى ُيهّم رب امل��ال من يقبل صدقته، 

ويدعى إليه الرجل فيقول: ال أرب لي به( متفق عليه
وعن أبي موس��ى [عن النب��ي ] قال: ) ليأتني عل��ى الناس زمان 
يط��وف الرجل فيه بالصدق��ة من الذهب ثم ال يجد أحًدا يأخذها منه( 

رواه مسلم.

69- لي��س امل��راد به��ذه األحاديث كل من ادع��ى النبوة، فإنه��م كثير ال يحص��ون ، وإمنا املراد 
م��ن ادعى النب��وة وصارت له قوة وكثر أتباعه وعظمت به الفتنة؛ كمس��يلمة الكذاب ، 
واألسود العنسي ، وسجاح ولكنها رجعت إلى اإلسالم، وطليحة بن خويلد األسدي 
ولكنه تاب وحس��ن إس��المه، واملختار ب��ن أبي عبيد الثقفي ، وغي��ر هؤالء، وقد روى 
اإلمام أحمد في املسند بإسناٍد صحيح من حديث حذيفة [قال: )في أمتي كذابون 

ودجالون سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة، وإني خامت النبيني ال نبي بعدي(.
70-  ظهرت هذه النار في منتصف القرن الس��ابع الهجري في عام أربٍع وخمس��ني وستمائة، 
وكان��ت ن��اًرا عظمية كم��ا وصفها وأفاض ف��ي وصفها من عاصرها م��ن العلماء كأبي 
ش��امة، والنووي وغيرهم، وأنبه على أمر مهم وهي أن هذه النار املذكورة في احلديث 
ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان والتي حتشر الناس إلى محشرهم، فإن هذه 

األخيرة من األشراط الكبرى، وتلك من األشراط الصغرى.
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ومنها: كثرة الفنت وتتابع ظهورها71، ففي حديث أبي موس��ى [قال: قال 
رس��ول الله ]: )إن بني يدي الس��اعة فتًنا كقط��ع الليل املظلم يصبح 
الرجل فيها مؤمًنا ويس��ي كافًرا ويس��ي مؤمًنا ويصبح كافًرا ، القاعد 
فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من املاش��ي، واملاش��ي فيها خير 
من الساعي، فكسروا قسيكم، وقطعوا أوتاركم، واضربوا ابني آدم (. 

رواه أحمد وأبو داود
ومنهــا: قت��ال الترك، فعن أبي هريرة [أن رس��ول الل��ه ] قال: )ال تقوم 
الس��اعة حتى يقاتل املس��لمون الترك، قوًما وجوههم كاملجان املطرقة 

يلبسون الشعر ويشون في الشعر ( رواه مسلم.
وللبخاري عنه قال: قال رسول الله ]: ) ال تقوم الساعة حتى تقاتلوا   
قوًما نعالهم الش��عر، وحتى تقاتل��وا الترك صغار األعني حمر الوجوه 

ذلف األنوف كأن وجوههم املجان املطرقة ( .
ومنهــا: ضي��اع األمانة، فعن أب��ي هريرة [قال: قال رس��ول الله ]: )إذا 

71-  الف��نت التي حصلت في اإلس��الم كثيرة أولها قت��ل أمير املؤمنني عمر [، وقتل اخلليفة 
الثالث عثمان [، واقتتال بعض الصحابة في موقعة اجلمل.

وغالب الفنت س��تأتي من املش��رق، ففي حديث ابن عمر [ أنه سمع رسول الله ] 
وهو مس��تقبل املش��رق يقول: ) أال إن الفتنة هاهنا، أال إن الفتن��ة هاهنا من حيث يطلع 

قرن الشيطان( متفق عليه.
وف��ي حدي��ث ابن عباس رض��ي الله عنهما قال : دعا النبي ] فق��ال: ) اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومدنا، وبارك لنا في شامنا ويننا(. فقال رجل من القوم: يا رسول الله وفي 
عراقن��ا؟ قال: ) إن بها قرن الش��يطان، وتهي��ج الفنت، وإن اجلفاء باملش��رق(، ونعلم أن 
مش��رق املدينة إمنا هو ضاحية العراق وما وراءها، صدق رس��ول الله ] وهو الصادق 
املصدوق، فمن العراق ظهر اخلوارج والباطنية، وظهر فيه القدرية واجلهمية واملعتزلة، 
بل وأكثر مقاالت الكفر واإلحلاد والزندقة كان منش��ؤها من املش��رق، من جهة الفرس 
املج��وس كاملانوية والزردش��تية واملزدكية والهندوس��ية والبوذي��ة والقاديانية والبهائية، 
وغي��ر ه��ذه األديان والف��رق فإنها ظهرت من املش��رق، وه��ذه العالمة م��ن العالمات 

املتجددة إلى يوم القيامة.
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ُضيعت األمانة فانتظروا الس��اعة(. قال: وكي��ف إضاعتها؟ قال: ) إذا 
د األمر إلى غير أهله فانتظر الساعة(. ُوسِّ

ومنهــا: قبض العل��م، وظهور اجلهل، وش��رب اخلمور، وظه��ور الربا، وقلة 
الرجال وكثرة النس��اء، وكثرة الهرج - أي القت��ل-، وكثرة الزنا، فعن 
أن��س [ق��ال: قال رس��ول الله ]: ) من أش��راط الس��اعة أن يرفع 
العل��م ويثب��ت اجلهل( متفق عليه، وفي حديثه اآلخر: ) إن من أش��راط 
الس��اعة: أن يقل العلم ، ويظهر اجلهل، ويش��رب اخلمر، ويكثر النساء 

ويقل الرجال حتى يكون خلمسني امرأة القيم الواحد( .  
وف��ي حديث ابن مس��عود [قال: قال رس��ول الل��ه ]: )بني يدي 

الساعة يظهر الربا(. رواه الطبراني
وع��ن أبي موس��ى األش��عري وعبدالله بن مس��عود رض��ي الله عنهما 
قاال: قال رسول الله ]: ) إن بني يدي الساعة أياًما ين�زل فيها اجلهل، 

ويرفع العلم، ويكثر فيه الهرج، والهرج القتل ( .متفق عليه .
وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: )إن من أشراط الساعة 
أن يتقارب الزمان، وينقص العلم، وتظهر الفنت ، ويلقى الشح، ويكثر 
اله��رج(. قالوا: يا رس��ول الله، وما الهرج؟ ق��ال: ) القتل القتل( متفق 

عليه.
ومنهــا: زخرفة املس��اجد والتباهي في بنائها وتش��ييدها م��ع تعطيل عمارتها 
املعنوي��ة، ع��ن أنس [قال: قال رس��ول الله ]: ) ال تقوم الس��اعة 

حتى يتباهى الناس في املساجد(. رواه أحمد
وفي رواية: )من أش��راط الس��اعة أن يتباهى الناس في املساجد(. رواه 

النسائي 
وق��ال البخ��اري رحمه الل��ه تعالى: يتباه��ون بها، ث��م ال يعمرونها إال 

قلياًل، فالتباهي بها العناية بزخرفتها.
وقد نهى عمر بن اخلطاب [عن زخرفة املس��اجد؛ ألن ذلك يشغل 
الن��اس عن صالته��م ، وقال [عندما أمر بتجديد املس��جد النبوي: 
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)أكنَّ الناس من املطر وإياك أن حتّمر أو تصّفر فتفنت الناس(.72
ومنهــا: التطاول في البنيان، فعن أب��ي هريرة [ قال: قال النبي ] عندما 
س��أله جبري��ل ع��ن الس��اعة: ) م��ا املس��ئول عنها بأعل��م من الس��ائل، 
وس��أخبرك عن أش��راطها: إذا ولدت األمة ربتها فذلك من أشراطها، 
وإذا تط��اول رع��اء البهائم في البنيان فذاك من أش��راطها( . متفق عليه، 

وألحمد في املسند أن النبي ] قال: )العرب(.
وللبخ��اري من حدي��ث أبي هريرة مرفوًعا: )حت��ى يتطاول الناس في 

البنيان(.73
ومنهــا: أن تل��د األم��ة ربته��ا،74 كما ج��اء ذل��ك صريًحا في حدي��ث جبريل 

املشهور: ) إذا ولدت األمة ربتها(. متفق عليه
ومنهــا: تقارب األس��واق وتق��ارب الزمان، فع��ن أبي هري��رة [قال: قال 
رسول الله ]: ) ال تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ( رواه البخاري 
وعنه [ قال: قال رس��ول الله ]: ) ال تقوم الس��اعة حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنة كالشهر، ويكون الشهر كاجلمعة، وتكون اجلمعة 

72- هذه العالمة ظاهرة وال تزال في تزايد ، ونبرأ إلى الله تعالى من اخلطأ.
73-  ه��ذه العالم��ة ق��د ظهرت ظه��وًرا ال خفاء في��ه ، فتطاول الن��اس في البني��ان، وتفاخروا 

في طولها وعرضها وزخرفتها.
74- اختل��ف العلم��اء في تفس��ير ذلك على أق��وال ، واألقرب - والله أعل��م - أنه عبارة عن 
كثرة اإلماء كثرة مستغربة وعزوف الرجال عن احلرائر وتتبع اإلماء والرضى بهن دون 
احلرائر ، ومع كثرة مواقعتهن يكثر استيالدهن، والولد يتبع أباه احلر في احلرية، فيكون 

االبن سيدها، فيصدق عليها أنها ولدت ربها أي سيدها.
وبن��اًء علي��ه فنقول: قد ظهر ذلك مع كثرة الفتوح وكثرة الس��بي في العصور األولى مع 
قي��ام علم اجلهاد، وأم��ا اآلن فال أثر لهذه العالمة، ومن اجلدير بالذكر أن املنكر في هذه 
العالم��ة لي��س هو اجلهاد أو كثرة الس��بي - حاش��ا وكال - وإمنا املنكر ه��و العزوف عن 
احلرائ��ر وطل��ب األوالد من اإلماء، وال يخف��ى بأن ولد األمة س��يعاملها معاملة األمة، 
ال معامل��ة األم، فيكثر الضرب والس��ب والش��تم واالس��تخدام لها، فتك��ون أمه كأمته 

وخادمته، وهذا القول هو الذي يجمع ما قاله أهل العلم.
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كاليوم، ويكون اليوم كالساعة، وتكون الساعة كاحتراق سعفة(. رواه 
أحمد، والترمذي

وعن أبي هريرة [ أن رس��ول الله ] قال: ) ال تقوم الس��اعة حتى 
تظهر الفنت، ويكثر الكذب، وتتقارب األسواق75 (. رواه أحمد

ومنها: ظهور الش��رك في هذه األزمنة، فعن أبي هريرة [قال: قال رس��ول 
الله ]: ) ال تقوم الس��اعة حتى تضطرب إليات نس��اء دوٍس على ذي 
اخللصة، وهو طاغية دوس الذي كانت تعبده في اجلاهلية(. متفق عليه

75- اختل��ف العلم��اء في تفس��ير هاتي العالمتني، واألقرب - والله أعل��م- أن املراد بتقارب 
الزمان هو التقارب احلس��ي واملعنوي، ونعني بالتقارب احلس��ي قلة أجزاء الزمان، كما 
ورد ذل��ك صريًح��ا في احلديث اآلخر، وهذا لم يظهر بعد، فتكون الس��نة كالش��هر في 
زمنه حقيقة، ويكون الش��هر كاألس��بوع ف��ي زمنه حقيقة، ويكون األس��بوع كاليوم في 

زمنه حقيقة، ويكون اليوم كجزٍء يسير من أجزائه حقيقة، والله قادر على كل شيء .
ويؤيد هذا أنه هو حقيقة التقارب وظاهره ، واألصل بقاء اللفظ على حقيقته وظاهره، 
وألنه ورد من قوله ] صريًحا وال عبرة بتفسير أحٍد مع تفسيره ]، ويؤيده أيًضا أن 
أيام الدجال تطول حقيقة، وقد فهم الصحابة من قوله: ) يوم كسنة ، ويوم كشهر ...( 
إل��خ، فهم الصحاب��ة منه حقيقة هذا التطويل ، فكذلك نحن نفهم كما فهموا من قوله: 

)ويتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ...( إلخ، نفهم منه التقارب احلقيقي.
وأم��ا التق��ارب املعنوي فهو ذهاب بركة الزمان، فتتفلت أوقاته وتنقضي س��اعاته على 

الناس ولم يحصلوا فيه ما كان يحصله من قبلهم.
وأما تقارب األس��واق، فاألقرب فيها حمله على احلقيقة أيًضا، من أن املراد به تقاربها 
حقيق��ة؛ س��واًء في بنائه��ا، أو ف��ي تعامالتها بيًعا وش��راًء كما هو حاص��ل اليوم، فتجد 
األسواق تنافس البيوت في أعدادها كما ال يخفى على أحد، فما بني السوق والسوق 
إال مس��افة يس��يرة ، فهذا تقارب حسي، وأما تقاربها في تعامالتها بيًعا وشراًء فال أظنه 
يخفى على أحد وخصوًصا مع ظهور هذه األجهزة احلديثة، فالش��خص يشتري ويبيع 
من األس��واق البعيدة وهو في بيته، أو في محل جتارته بال عناٍء وال قطع مس��افات وهو 
بعيد عنه ما يشاء بال كلفة وال مشقة، وكذلك أيًضا سهولة الوصول إلى هذه األسواق 

باملراكب احلديثة من الطائرات والسيارات وغيرها.
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وعن ثوبان [قال: قال الرس��ول ]: ) إذا وضع الس��يف في أمتي 
لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، وال تقوم الس��اعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي باملشركني وحتى تعبد فئام من أمتي األوثان...( احلديث.76 رواه 

أبو داود والترمذي
ومنهــا: ع��ود أرض العرب مروًج��ا وأنهاًرا، فعن أبي هري��رة [ قال: قال 
رس��ول الل��ه ] ) ال تقوم الس��اعة حتى تع��ود أرض الع��رب مروًجا 
وأنهاًرا(، وهذا احلديث فيه داللة على أن أرض العرب كانت مروًجا 

وأنهاًرا وأنها ستعود كما كانت، آمنا بخبره ] وصدقنا. رواه مسلم
ومنهــا: كثرة املطر وقل��ة النبات، فعن أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله 
]: )ال تقوم الساعة حتى متطر السماء مطًرا ال ُتِكنُّ منها بيوت املدر 

وال ُتِكنُّ منها إال بيوت الشعر(.
وعن أنس [قال: قال رسول الله ]: ) ال تقوم الساعة حتى يطر 

الناس مطًرا عاًما وال تنبت األرض شيًئا (. رواه أحمد
وعن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: ) ليس السنة أالَّ متطروا، 

ولكن السنة أن متطروا ومتطروا وال تنبت األرض(. رواه مسلم
ومنهــا: حس��ر الف��رات عن جبل من ذه��ب ، فعن أبي هري��رة [قال: قال 
رس��ول الله ]: ) ال تقوم الس��اعة حتى يحس��ر الفرات عن جبٍل من 
ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائٍة تس��عة وتس��عني ويقول كل 
رج��ل منهم: لعل��ي أن أكون أنا ال��ذي أجنو( متفق علي��ه، وفي احلديث 

اآلخر: ) فمن حضره فال يأخذ منه شيًئا(.
ومنها: كالم الس��باع واجلمادات لإلن��س وإخبارها مبا حدث في غيابه، وتكلم 
بعض أجزاء اإلنس��ان كفخذه يخبره مبا فعل أهله من بعده، ففي حديث 
أبي هريرة الطويل في تكليم الذئب لراعي الغنم، وفيه أن النبي ] قال: 
) إنه��ا أمارة من أمارات بني يدي الس��اعة، قد أوش��ك الرجل أن يخرج 

فال يرجع حتى حتّدثه نعاله وسوطه ما أحدث أهله بعده(. رواه أحمد

76-  ظهرت هذه العالمة وبخاصة في جند قبل بزوغ فجر هذه الدعوة املباركة رضي الله عن 
إمامها وحامل لوائها اإلمام املجدد الشيخ املجاهد محمد بن عبدالوهاب. 
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وف��ي رواي��ة له عن أبي س��عيد اخل��دري - وذكر القص��ة - وفيه فقال: 
قال النبي ]: ) صدق، والذي نفسي بيده ال تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع اإلنس، ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله، ويخبره فخذه 

مبا أحدث أهله بعده(، وهذا لم يقع بعد.
ومنها: فتح القسطنطينية، ويكون فتحها قبل الدجال على يد املسلمني، وقد دل 
الدليل أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في امللحمة الكبرى وانتصار 
املسلمني عليهم، فعندئٍذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله 
لهم بال قتال، وسالحهم التكبير والتهليل، ففي احلديث عن أبي هريرة 
[ أن النبي ] قال: )سمعتم مبدينٍة جانب منها في البر وجانب في 
البحر(؟ قالوا: نعم يا رس��ول الله. قال: )ال تقوم الس��اعة حتى يغزوها 
س��بعون ألًف��ا من بني إس��حاق، فإذا جاءوه��ا نزلوا فلم يقاتلوا بس��الٍح 
ولم يرموا بسهم، قالوا: ال إله اال الله والله أكبر، فيسقط أحد جانبيها، 
ث��م يقول��وا الثاني��ة: ال إله إال الله والله أكبر فيس��قط جانبه��ا االخر، ثم 
يقول��وا: ال إله إال الله والله أكبر، فيفرج لهم فيدخلوها فيغنموا، فبينما 
هم يقتس��مون الغنائم إذ جاءهم الصري��خ، فقال: إن الدجال قد خرج، 

فيتركون كل شيء ويرجعون(77.  رواه مسلم
ومنها: خروج القحطاني78، وذلك يكون في آخر الزمان أيًضا فإنه لم يخرج 

77- وفت��ح القس��طنطينية ب��دون قت��ال ل��م يقع إل��ى اآلن، وقد ذكر بع��ض أهل العل��م أنها قد 
فتح��ت، والصحي��ح أنها لم تفتح في عصر الصحابة، فإن معاوية [ بعث إليها ابنه 
يزيد في جيش فيهم أبو أيوب األنصاري، ولم يتم لهم فتحها، ثم حاصرها مسلمة بن 
عبدامللك ولم تفتح أيًضا، ولكنه صالح أهلها على بناء مس��جٍد بها، وأما فتح األتراك 
له��ا فإن��ه كان بقت��اٍل، واحلديث ين��ص على أنها تفتح ب��ال قتال، والفت��ح الذي ذكر في 
احلديث إمنا س��يكون آخر الزمان قبيل خروج الدجال، والله أعلم بزمانه حتديًدا، لكنه 

مربوط بعودة املسلمني إلى عزهم بالتمسك بدينهم ونصرهم لقضاياهم.
78- ه��ذا القحطان��ي ليس هو اجلهجاه املذكور في حديث أب��ي هريرة [ عند أحمد، قال: 
ق��ال رس��ول الل��ه ]: )ال يذهب الليل والنه��ار حتى يلك رجل م��ن املوالي يقال له: 
اجلهجاه( وأصله في مسلم بدون لفظة: ) من املوالي( فإن القحطاني من األحرار نسبه 
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إلى اآلن، وهو رجل من قحطان، تدين له الناس بالطاعة وجتتمع عليه 
بعد افتراق، وذلك عند تغير الزمان، فقد روى الشيخان عن أبي هريرة 
[ أن رس��ول الله ] قال: ) ال تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 

قحطان يسوق الناس بعصاه(، وهو رجل صالح.
ومنها: قتال اليهود، فعن أبي هريرة [قال: قال رسول الله ]: ) ال تقوم 
الس��اعة حتى يقاتل املس��لمون اليهود فيقتلهم املس��لمون حتى يختبئ 
اليهودي من وراء احلجر والش��جر، فيقول احلجر أو الشجر: يا مسلم 
ي��ا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. إال الغرقد فإنه من ش��جر 

اليهود( متفق عليه، واللفظ ملسلم .
ومنهــا: انتف��اخ األهلة، ومعناه أن يرى الهالل في أول الش��هر فُيقال: إنه ابن 
ليلت��ني أو ث��الث، فعن عبدالله بن مس��عود [قال: قال رس��ول الله 

]: )من اقتراب الساعة انتفاخ األهلة(. وصححه األلباني.

املطلب الثالث: أشراط الساعة الكبرى

أوال: ما يتعلق بظهور املهدي

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1163    .
ُيراد به ظهور شخص يهديه الله، وتكون على يديه أمورا كرية ملن حوله من 

املسلمني في آخر الزمان.

ملاذا استخدام عبارة )ظهور(؟ 1164    .
ألنه سيظهر على الناس بأمره وصالحه، ويرتفع شأنه، فهو موجود ويعيش 

بينهم، لكن سيتمّيز أمره باحلكم عليهم باخلير والصالح.

ما هو نسب املهدي؟  1165    .
ورد بذلك الس��نة الصحيحة، وأن اس��مه كاس��م النبي ]، فيكون اسم أبيه 
كاس��م وال��د النب��ي ]، فيكون اس��مه: محمد ب��ن عبدالله، وه��و من ذرية 

إلى قحطان الذي ينتهي إليه أنساب أهل اليمن، وأما اجلهجاه فإنه من املوالي.
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فاطم��ة بنت رس��ول الله ]، وقيل أنه من ولد احلس��ن ب��ن علي رضي الله 
عنهم��ا. ق��ال ابن كثير: )وهو محم��د بن عبدالله العلوي الفاطمي احلس��ني 

[( ا.ه�

ما الدليل على التقرير السابق في اسم املهدي؟ 1166    .
عن ابن مس��عود [ قال : قال رس��ول الله ]: ) لو لم يبق من الدنيا إال 
ل الله ذلك اليوم، حتى يبعث الله فيه رجاًل مني، أو من أهل  يوم واحد لطوَّ
بيتي يواطئ اس��مه اسمي، واس��م أبيه اس��م أبي، يأل األرض قسًطا وعداًل 
كما ملئت جوًرا وظلًما، يرضى عنه س��اكن الس��ماء وساكن األرض يقسم 

املال صحاًحا (. فقال رجل: ما صحاًحا؟ قال: ) بالسوّية بني الناس(. 
وفي رواية أخرى: ) ال تنقضي الدنيا حتى يلك العرب رجل من أهل بيتي 

يواطئ اسمه اسمي(.
وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ] يقول: ) املهدي 

من عترتي من ولد فاطمة( رواه أبو داود وابن ماجه واحلاكم.

ما هي صفاته مقرونة باألدلة؟ 1167    .
ثب��ت في الس��نة الصحيحة أنه خفيف ش��عر الن�زعتني م��ن الصدغني، إذ قد 
ذهب شعر رأسه إلى نصفيه، وأنه طويل األنف دقيق عند أرنبته، مع حدب 

في وسطه. 

ما دليل هذه الصفات؟ 1168    .
عن أبي س��عيد اخلدري [ قال: س��معت رسول الله ] يقول: ) املهدي 
مّني، أجلى اجلبهة، أقنى األنف، يأل األرض قسًطا وعداًل كما ملئت جوًرا 

وظلًما، ويلك سبع سنني(.  رواه اإلمام أحمد وأبو داود
فقول��ه: )أجل��ى اجلبه��ة( هو خفيف ش��عر ما ب��ني الن�زعتني م��ن الصدغني، 

والذي انحسر الشعر عن جبهته.
وقول��ه: )أقن��ى األن��ف( القنا ف��ي األنف طول وِرق��ة أرنبته، م��ع حدٍب في 

وسطه.
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هل معروف عن املهدي الصالح والعلم قبل انتشار خبره؟ 1169    .
ال، إذ م��ن صفات��ه أنه كان بعي��ًدا عن الصالح، ث��م يوفقه الل��ه تعالى للتوبة 
ويلهمه رش��ده، كم��ا في حديث عل��ي [ يرفعه: )املهدي مّن��ا آل البيت، 

يصلحه الله في ليلة(.

هــل أحاديــث املهــدي في صفتــه وخروجه بلغت مبلــغ التواتــر، أم أنها من  1170    .
اآلحاد؟

نعم قد بلغت مبلغ التواتر املعنوي، وقد نص على ذلك احلافظ أبو احلس��ن 
اآلب��ري، والعالمة محمد البرزجني في كتابه اإلش��اعة، واإلمام الس��فاريني 
في لوامع األنوار، واإلمام الش��وكاني وقد ألَّف رس��الة في ذلك، والش��يخ 

صّديق خان، والشيخ محمد بن جعفر الكتاني كما في نظم املتواتر.

ما املقصود بالتواتر املعنوي؟ 1171    .
يراد به اتفاق املعنى مع اختالف في اللفظ، وهو قسيم التواتر اللفظي.

ما توجيه القول في ثبوت وقبول الروايات املتعلقة باملهدي؟ 1172    .
يك��ن توجيه القول بفهم أن أحاديث املهدي قد صّح منها طرف كبير، ومع 
صح��ة احلدي��ث فإنه يجب قبول��ه واعتم��اد مدلوله، وال يش��ترط في إثبات 
االعتقاد أن يكون النص متواتًرا، فإن هذا مس��لك املبتدعة، فلو أنه لم يصح 
ف��ي امله��دي إال حدي��ث واحد فإن��ه يجب اإليان ب��ه؛ ألن املتق��رر عند أهل 
السنة أن أخبار اآلحاد حجة، فكيف وقد وصلت أحاديث - أعني أحاديث 

املهدي الصحيحة - إلى درجة التواتر املعنوي؟

هل يعتبر وجود املهدي من العالمات الكبرى؟ 1173    .
نعم، وجوده يعتبر عالمة من عالمات الساعة الكبرى.

ما العالمة الرئيسية في زمن وجوده؟ 1174    .
ال حتديد لزمن بعينه لعدم ورود ما يصح بذلك، وإمنا العالمة خلروجه امتالء 

األرض ظلًما وجوًرا، كما صح بذلك احلديث السابق.
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ما الواجب علينا معه لو كنا في زمنه؟ 1175    .
إنن��ا متعبدون باإليان به ومبا صح من اس��مه ونس��به وصفات��ه، ومببايعته لو 
خ��رج ونحن أحياء، إذا ثب��ت عندنا أنه املهدي ال��ذي صحت به األحاديث 

وثبتت به اآلثار، وال نكلف أنفسنا شيًئا لم نكلف به مما ال دليل عليه.

كيــف جنمع بني أحاديــث إثبات خــروج املهدي وحـديــث: ) ال مهـدي إال  1176    .
عيسى ابن مرمي ( ؟

هذا احلديث رواه ابن ماجه واحلاكم عن أنس يرفعه للنبي ]، وُيجاب عنه 
بأنه حديث ضعيف ال يثبت مثله.79 

لو سّلمنا جدال بقبوله، كيف ميكن توجيه األمر له؟ 1177    .
إذا س��لمنا تن���زاًل أنه حديث حس��ن كما ذك��ره اإلمام ابن كثي��ر فيجاب عنه 

بجوابني:
أحدهم��ا: أنه ش��اذ؛ ألن��ه ال يقدر على مقاوم��ة األحاديث الت��ي بلغت مبلغ 
التواتر في خروج املهدي، وقد تقرر في قواعد احلديث أن الشاذ قسم 

من أقسام الضعيف.
الثان��ي : أن يص��ار إلى اجلم��ع، فيقال: إن قوله: )ال مهدي إال عيس��ى( ليس 
ي��راد به نفي الوجود واحلقيقة، وإمنا ُيراد به نفي الكمال، أي ال مهدي 
كاماًل إال عيس��ى، وال ش��ك أن عيسى عليه الس��الم أكمل في الهداية 

من املهدي.

ثانيا: ما يتعلق بخروج الدجال

ما العالمة الثانية من العالمات الكبرى على قيام الساعة؟ 1178    .
العالمة الثانية من األشراط الكبرى خروج الدجال، مسيح الضاللة. 

79- ألن مداره على محمد بن خالد اجلندي، وقد قال الذهبي: ) قال األزدي: منكر احلديث(. 
وق��ال أبو عبدالله احلاكم: ) مجه��ول(. ثم قال الذهبي بعد روايت��ه للحديث املذكور: 
)وه��ذا خبر منكر ( ا.ه�. وقد ضعفه أبو العباس ابن تيمية [فقال في املنهاج: ) هذا 

احلديث ضعيف( وقال احلافظ ابن حجر في التقريب: )مجهول(
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ما األحاديث الدالة على هذه العالمة؟ 1179    .
ثبتت بذلك األحاديث الكثيرة، منها:

- حديث ابن عمر [ أن رس��ول الله ] ذكر الدجال بني ظهراني الناس 
فقال: )إن الله تعالى ليس بأعور، أال وإن املس��يح الدجال أعور العني 

اليمنى كأن عينه عنبة طافية(. متفق عليه
- ما ورد في حديث أبي هريرة مرفوًعا: ) إذا فرغ أحدكم من التشهد األخير 
فليستعذ بالله من أربع( وذكر منها: )ومن فتنة املسيح الدجال(.  متفق 

عليه
-  حديث زيد بن ثابت [ الطويل ومنه: ) تعّوذوا بالله من فتنة الدجال(. 

فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال.
- حديث عمران [ قال: سمعت رسول الله ] يقول: ) ما بني خلق آدم 

إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال( رواه مسلم 
- حدي��ث أب��ي أمامة [أن النبي ] قال: )يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة 
عل��ى وجه األرض منذ ذرأ الله ذري��ة آدم أعظم من فتنة الدجال، وإن 
الله عز وجل لم يبعث نبًيا إال حذر أمته من الدجال، وأنا آخر األنبياء، 
وأنت��م آخر األمم، وهو خارج فيكم ال محالة، فإن يخرج بعدي فكٌل 
حجيج نفس��ه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه خارج من حلة بني 
الشام والعراق، فيعيث ييًنا وشمااًل، يا عباد الله فاثبتوا ...(. رواه ابن 

ماجه واحلاكم

ما صفات الدجال بالدليل؟ 1180    .
لقد وردت النصوص بشيء من صفاته، وهذه بعًضا منها:

فمــن صفاته: أن��ه أعور العني اليمن��ى، وقد ورد ذلك في حدي��ث ابن عمر: 
) وإن��ه أعور العني اليمنى( متفق عليه، وف��ي الروايات: ) عينه طافية(، 

وفي بعضها: )كأنها عنبة طافية(، وفي بعضها: ) مطموس العني (.
ومن صفاته: أنه شاب، كما في حديث النواس السابق، وفيه: ) إنه شاب(.

ومن صفاته: أنه شديد جعودة الشعر جًدا، كما في حديث النواس أيًضا وفيه: 
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) قطط(، والقطط هو ش��ديد جعودة الش��عر، وفي بعض الروايات: ) 
جعد الشعر (، وهو مبعنى القطط وتفسير له.

ومــن صفاتــه: أنه رجل قصير، كما في حديث عبادة بن الصامت [ قال: 
قال رسول الله ]: ) إن املسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور 

مطموس العني ليس بناتئة وال حجراء ...( رواه أبو داود.
ومــن صفاتــه: أنه أفحج، والفحج، هو بعيد ما ب��ني الفخذين، أي أن فخذيه 

بينهما تنافر وتباعد، ودليل ذلك حديث: ) إنه أعور أفحج (.
ومن صفاته: أنه رجل جس��يم أحمر في لونه، كما في حديث ابن عمر [ 
ف��ي وصفه ] لعيس��ى ابن مرمي وللدجال ف��ي الرؤيا التي رآها وفيه: 

)فإذا رجل جسيم أحمر...( متفق عليه.
ومــن صفاتــه: أنه أجلى اجلبهة وعري��ض النحر، كما في حدي��ث أبي هريرة 
[قال: قال رسول الله ]: ) وأما مسيح الضاللة فإنه أعور العني، 

أجلى اجلبهة عريض النحر، فيه دفأ (. رواه أحمد.
ومن صفاته: أن فيه انحناًء ، للحديث السابق، وفيه أنه قال: ) فيه دفأ ( والدفأ 
هو االنحناء، ورجل أدفى أي فيه انحناء، أي أن ظهره ليس مس��تقيًما 

معتداًل، بل فيه شيء من االنحناء.
ومــن صفاتــه: أنه قد كت��ب بني عيني��ه ) ك، ف، ر ( أي كافر، كما في حديث 
أن��س [ قال: قال رس��ول الله ]: ) وإن ب��ني عينيه مكتوب كافر( 
متف��ق علي��ه، وقد ثبت ع��ن كثير من الس��لف أن هذه الكتاب��ة بني عيني 

الدجال يقرؤها كل أحٍد قارئ وغير قارئ.
ومن صفاته: أنه عقيم ال يولد له، وذلك ملا جاء في حديث أبي سعيد اخلدري 
[ في قصته مع ابن صياد، فقد قال ألبي س��عيد: ) ألس��ت سمعت 

رسول الله ] يقول: إنه ال يولد له؟ قال: قلت: بلى( رواه مسلم.
ومــن صفاته: أن��ه ضخم جًدا، وذلك ملا في حدي��ث فاطمة بنت قيس رضي 
الل��ه عنها في قصة اجلساس��ة، وفيه: قال متيم [: ) فانطلقنا س��راًعا 
حت��ى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنس��اٍن رأيناه قط وأش��ده وثاًقا ( رواه 
مس��لم، وفي حديث عمران بن حصني [ قال: س��معت رسول الله 
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] يق��ول: )م��ا بني خلق آدم إلى قيام الس��اعة خلق أكبر من الدجال( 
رواه مس��لم، وه��ذا ال يتنافى مع كونه قصيًرا، فك��م من قصير في قامته 

ضخم كبير في جثته.
ومن صفاته: أنه كثير الشعر جًدا، ملا في حديث حذيفة [ وفيه: ) الدجال 

أعور العني اليسرى جفال الشعر (.

ملاذا يفتنت الناس به؟ 1181    .
فتن��ة الدج��ال من األم��ور الكونية القدري��ة التي البد وأن تق��ع كما أخبرت 
بذلك األدلة، وأن الله تعالى يجري على يديه بعض اخلوارق التي بها يفنت 
الن��اس، وفتنته أعظم الف��نت، فالله تعالى بحكمته أقدره على أش��ياء مذهلة 

تدهش العقول وحتير األلباب، ولهذا حذرت منه األنبياء جميًعا.

ما الصور التي يفنت بها الدجال الناس؟  1182    .
الصور كثيرة، ومجاالت الفنت بني يديه عديدة، ومنها:

فمــن فتنته: أن��ه تظهر معه زهرة الدنيا؛ من الس��عة واخلص��ب والكنوز، وأن 
اجلم��اد يس��تجيب له، وه��ذا خاص مب��ن أجابه وآمن ب��ه، ففي حديث 
النواس بن سمعان [ قال: ذكر النبي ] الدجال ذات غداة وفيه: 
فقال رس��ول الل��ه ]: )فيأتي على الق��وم - أي الدجال - فيدعوهم 
فيؤمنون به ويس��تجيبون له، فيأمر الس��ماء فتمط��ر، واألرض فتنبت، 
فتروح عليهم س��ارحتهم أط��ول ما كانت دًرا وأس��بغه ضروًعا وأمده 
خواص��ر، ثم يأتي القوم فيدعوهم فيِرّدون عليه قوله، فينصرف عنهم 
فيصبح��ون مُمِْحِل��نَي لي��س بأيده��م ش��يء م��ن أموالهم، وي��ر باخلربة 
فيق��ول له��ا: أخرجي كن��وزك، فتتبع��ه كنوزها كيعاس��يب النحل ...( 

رواه مسلم.
ومــن فتنته: أنه يجيء ومعه مثل اجلنة والن��ار، فعن أبي هريرة [قال: قال 
رس��ول الل��ه ]: )أال أحدثك��م حديًثا ع��ن الدجال ما ح��دث به نبي 
قوم��ه؟ إنه أعور وإنه يجيء مبثال اجلن��ة والنار، فالتي يقول: إنها اجلنة 

هي النار، وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه( متفق عليه.
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وعن حذيفة [أنه س��مع النبي ] يقول: ) إن مع الدجال إذا خرج 
ماًء وناًرا ، فأما الذي يرى الناس أنه نار فإنه ماء بارد، وأما الذي يرى 
الن��اس أن��ه ماء فإنه نار حت��رق، فمن أدرك ذلك منك��م فليقع في الذي 
يرى أنه نار فإنه ماء عذب( وفي رواية: ) ألنا أعلم مبا مع الدجال منه 
مع��ه نه��ران يجريان، أحدهم��ا رأي العني نار تأجج فإم��ا أدركن أحد 
فليأت النهر الذي يراه ناًرا وليغمض ثم ليطأطئ رأس��ه فليش��رب منه 

فإنه ماء بارد( متفق عليه.
ومــن فتنته: أنه س��ريع االنتقال ف��ي األرض، فهو في س��رعة انتقاله كالغيث 
اس��تدبرته الري��ح، ففي حدي��ث النواس بن س��معان [ - الطويل - 
وفي��ه : قلنا يا رس��ول الله، وما إس��راعه في األرض؟ ق��ال: )كالغيث 

استدبرته الريح ...( رواه مسلم.
وفي حديث أنس [ مرفوًعا: ) ليس من بلٍد إال سيطؤه الدجال...(، 

فخطره عام على كل أهل األرض في زمنه.
ومــن فتنته: أن الش��ياطني تس��تجيب ألمره، فل��م يّدخر عدو الله وس��يلة من 
وس��ائل اإلضالل إال وس��لكها؛ ألن هدفه الوحيد الذي يسعى له هو 
إيقاع الناس في الكفر والش��رك، فعن أبي أمامة [قال: قال رس��ول 
الله ]: ) وإن من فتنته أن يقول لألعرابي : أرأيت إن بعثت لك أباك 
وأمك أتش��هد أني ربك؟ فيقول: نعم، فيتمثل له ش��يطانان في صورة 

أبيه وأمه فيقوالن له: يا بني اتبعه فإنه ربك ( رواه ابن ماجه واحلاكم.
ومــن فتنتــه: أنه يخرج في زم��ن ذهب فيه العلم الش��رعي وخفي��ت فيه آثار 
النب��وة، وعّم فيه اجله��ل وكثرت فيه الفواحش واملض��الت، وهذا هو 
ال��ذي يجعل أكثر الن��اس في حيرة من أمره، ودلي��ل ذلك أن خروجه 
- أي الدجال - من عالمات الس��اعة الكبرى، وقد وردت األدلة بأن 
الس��اعة ال تق��وم حتى يرفع العل��م ، ويظهر اجلهل ، ويش��رب اخلمر ، 

ويكثر الزنا.
ومن فتنته: كثرة أتباعه من اليهود، وشدة تسلحهم ودفاعهم عنه، فعن 
أنس [قال: قال رس��ول الله ]: )يتب��ع الدجال من يهود أصبهان 
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س��بعون ألًف��ا عليهم الطيالس��ة( رواه مس��لم، فجيش به��ذا العدد وهذه 
العدة في ذلك الوقت الشك أنه فتنة للعباد.

ومــن فتنته: أنه يخرج في وقت الع��رب فيه قليل جًدا، فعن جابر بن عبدالله 
[ قال: أخبرتني أم ش��ريك أنها س��معت النبي ] يقول: ) ليفرن 
الناس من الدجال في اجلبال(. قالت أم شريك: )فأين العرب يومئٍذ(؟ 

فقال: )هم قليل(.

هل األمر باتباعه يخفى على الناس من أهل اإلسالم؟ 1183    .
نعم، وهذا متوقع مع ما نرى في زماننا من سفاهة عقول طائفة ليست بالقليلة 
م��ن ش��باب وبنات املس��لمني، ف��ي تقليده��م واتباعهم لكالم وس��لوكيات 
املش��اهير احلمق��ى في وس��ائل التواص��ل االجماع��ي، فحيئنذ س��نعلم يقينا 

سهولة انخداعهم بدعوة الدجال لهم.

كيف العصمة من فتنته ؟ مع تأييد ذلك بالدليل؟ 1184    .
العصمة من هذه الفتنة تكون بأمور:

أحدها: العصمة باالس��تعاذة بالله من ه��ذه الفتنة اخلطيرة، ففي الصحيحني 
م��ن حدي��ث أب��ي هري��رة [ قال : ق��ال رس��ول الل��ه ]: ) إذا فرغ 
أحدكم من التش��هد األخير فليس��تعذ بالله من أربع يق��ول: اللهم إني 
أع��وذ بك من عذاب الن��ار، وعذاب القبر، ومن فتن��ة احمليا واملمات، 
ومن فتنة املس��يح الدجال(. فالل��ه هو امللجأ واملفزع واملعاذ واملالذ من 

خطر هذه الفتنة.
وفي حديث زيد بن ثابت [ - الطويل - أن النبي ] أمر الصحابة 
أن يس��تعيذوا بالل��ه م��ن فتن��ة الدجال فق��ال: ) تع��وذوا بالله م��ن فتنة 

الدجال(.
ثانيها: ُس��كنى املدينة أو مكة، فإن س��اكنها معصوٌم من هذه الفتنة إن كان ذا 
إي��ان صادق، فإن الل��ه تعالى حّرم على الدج��ال أن يطأ أرض املدينة 
ومكة، ففي حديث أبي س��عيد [ قال: حدثنا رس��ول الله ] يوًما 
حديًثا طوياًل عن الدجال، فكان فيما يحدثنا به أنه قال: ) يأتي الدجال 
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وهو محرم عليه أن يدخل نقاب املدينة...(، متفق عليه.
وع��ن أن��س بن مالك [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) ليس من بلٍد 
إل��ى س��يطؤه الدجال إال مكة واملدينة وليس نقب م��ن أنقابها إال عليه 
املالئك��ة حافني حترس��ها فين���زل املدينة فترج��ف املدين��ة بأهلها ثالث 

رجفات يخرج منها كل كافٍر ومنافق( رواه مسلم.
وفي حديث أبي أمامة عند ابن ماجه: ) وإنه ال يبقى شيء من األرض 
إال وطئه وظهر عليه إال مكة واملدينة ال يأتيهما من نقب من أنقابها إال 

لقيته املالئكة بالسيوف صلتة ...(.
ثالثهــا: تعّلم العلم الش��رعي، فإنه أعظم س��الح يدافع به املؤم��ن هذه الفتنة 
وغيره��ا من الفنت، فإن م��ن عرف عالمات الدجال وصفاته بدراس��ة 
األدل��ة ع��رف حقيقة أم��ره، فال ينخدع مب��ا يجريه الله عل��ى يديه، فإن 
العل��م ُيورث البصيرة، وصاحب البصيرة املس��تنيرة بالكتاب والس��نة 
ال ين�زل��ق وراء ه��ذه الف��نت الزائغ��ة، وإمنا اخل��وف على اجلهل��ة الذين 
أش��غلتهم دنياهم عن آخرتهم، وآثروا العاجل على اآلجل، فعصفت 

بهم الشهوات، وغرقوا في مستنقع الشبهات.
رابعهــا: أن يعتق��د املؤمن االعتق��اد اجلازم أنه لن يرى ربه بعيَني رأس��ه حتى 
ي��وت، ولذلك فقد ورد أن النبي ] حذر الناس من الدجال، وقال: 
)إن��ه مكتوب بني عينه كافر يقرؤه م��ن كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن ( 
وق��ال: ) تعلم��وا أنه لن يرى أح��د منكم ربه عز وج��ل حتى يوت (.  

رواه مسلم
خامســها: قراءة فوات�ح سورة الكهف عند رؤيته، وذلك حلديث النواس بن 
سمعان [ - الطويل - وفيه: ) فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواحت 

سورة الكهف ...( رواه مسلم.
وروى مسلم أيًضا عن أبي الدرداء [أن النبي ] قال: ) من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال( وفي بعض 

الروايات: ) من خواتيم سورة الكهف( .
سادســها: الفرار من��ه وعدم التعّرض إلي��ه، فإنه عدو وال يج��وز متني لقاءه، 
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وألن مع��ه فتن��ا عظيم��ة، واملؤمن ال يجوز ل��ه أن يع��رض دينه للفنت، 
فمن سمع به فليفر منه إلى اجلبال والبالد البعيدة، وإن كان فراره إلى 
مكة واملدينة فهو األكمل والش��ك، فف��ي احلديث: ) ليفّرن الناس من 
الدجال في اجلبال(، وال يثق العبد بنفسه، فكم من واثق بها تعرض له 

ففتنه مبا معه من الفنت واخلوارق.

على يد َمْن سيكون هالك هذا الطاغية ؟ 1185    .
يكون هالك الدجال على يد نبي الله عيسى ابن مرمي ]. 

ما دليل هذا؟ 1186    .
دليله ما ورد في حديث النواس بن سمعان [ في احلديث الطويل وفيه: 
) فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيس��ى ابن مرمي، فين�زل عند املنارة البيضاء 
ش��رقي دمش��ق، بني مهرودتني، واضًعا كفيه على أجنح��ة ملكني، إذا طأطأ 
رأس��ه قط��ر وإذا رفعه حت��در منه جم��ان كاللؤلؤ، فال يحل لكاف��ر يجد ريح 
نفسه إال مات، ونفَسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه بباب لد 

فيقتله...(  رواه مسلم.
ول��ه أيًضا من حديث عبدالله بن عمرو [ وفيه: )فيبعث الله عيس��ى ابن 

مرمي كأنه عروة بن مسعود، فيطلبه فيهلكه ...(.
ثالثا: ما يتعلق باجلّساسة

هل خبرها من عالمات الساعة؟ 1187    .
نعم، بل هو من عالمات الساعة الكبار والفنت العظام.

ما سبب التسمية بهذا الوصف؟ 1188    .
اجلّساس��ة مأخ��وذة م��ن اجلّس وهو حتس��س اخلب��ر، فهي تتحس��س األخبار 

للدجال.

هل اجلّساسة هي الدابة التي ستخرج في آخر الزمان؟  1189    .
الله أعلم. 
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ما قصة اجلساسة ؟ 1190    .
عن فاطمة بنت قيس قالت: نادى املنادي للرسول الله ]: الصالة جامعة! 
فخرجت إلى املس��جد، فصليت مع رس��ول الله ] فكنت في صف النساء 

التي تلي ظهور القوم.
فلم��ا قضى رس��ول الله ] صالت��ه جلس على املنبر وه��و يضحك، فقال: 

) ليلزم كل إنساٍن مصاله(.
ث��م قال: ) أتدرون مل��اذا جمعتكم(؟ فقالوا: الله ورس��وله أعلم. قال: )إني 
والل��ه ما جمعتكم لرغبٍة وال لرهب��ة، ولكن جمعتكم ألن متيًما الداري كان 
رجاًل نصرانًيا فجاء فبايع وأسلم، فحدثني حديًثا وافق الذي كنت أحدثكم 

عن مسيح الدجال. 
حدثني: أنه ركب سفينة بحرية مع ثالثني رجاًل من خلم وجذام، فلعب بهم 
املوج ش��هًرا في البحر، ثم أرفؤوا إلى جزيرة م��ن جزائر البحر حتى مغرب 
الش��مس، فجلسوا في أقُرب الس��فينة، فدخلوا اجلزيرة، فلقيتهم دابة أهلب 
كثير الش��عر، ال ي��درون ما قبله من دبره من كثرة الش��عر، فقالوا: ويلك من 
أنت؟ فقالت: أنا اجلساس��ة. قالوا: وما اجلساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا 

إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم باألشواق. 
قال: فلما سّمت لنا رجاًل فرقنا منها أن تكون شيطانة. 

قال: فانطلقنا س��راًعا حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنساٍن رأيناه قط خلًقا 
وأشده وثاًقا، مجموعة يداه إلى عنقه ما بني ركبتيه إلى كعبيه باحلديد، قلنا: 

ويلك من أنت؟ فقال: قد قدرمت على خبري فأخبروني ما أنتم؟
 قال��وا: نحن أناس من  العرب ركبنا في س��فينة بحري��ة فصادفنا البحر حني 
اغتل��م فلع��ب بن��ا املوج ش��هًرا، ثم أرفأن��ا إل��ى جزيرتك هذه، فجلس��نا في 
أقُربه��ا، فدخلن��ا اجلزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الش��عر ال ي��دري ما قبله من 
دب��ره من كثرة الش��عر ، فقلنا: ويلك م��ن أنت؟ فقالت: أنا اجلساس��ة. قلنا: 
وما اجلساس��ة؟ قال��ت: اعمدوا إلى ه��ذا الرجل في الدير فإن��ه إلى خبركم 
باألش��واق، فأقبلنا إليك س��راًعا وفزعن��ا منها ولم نأمن أن تكون ش��يطانة. 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم 
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عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: إنه يوشك أال يثمر. 
قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 

ماء؟ قالوا: هي كثيرة املاء. قال: أما إن ماءها يوشك أن يذهب. 
ق��ال: أخبروني عن عني زغر. قالوا: عن أي ش��أنها تس��تخبر؟ قال: هل في 
الع��ني م��اء؟ وهل ي��زرع أهلها مباء العني؟ قلن��ا: نعم هي كثي��رة املاء وأهلها 

يزرعون من مائها. 
ق��ال: أخبرون��ي عن نبي األميني، م��ا فعل؟ فقالوا: قد خ��رج من مكة ونزل 
يث��رب. ق��ال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صن��ع بهم؟ فأخبرناه أنه 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم. 
ق��ال: أما إن ذلك خي��ر لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني، إني أنا املس��يح، 
وإني أوشك أن يؤذن لي في اخلروج فأخرج فأسير في األرض فال أدع قرية 
إل��ى هبطتها في أربعني ليل��ة غير مكة وطيبة فهما محرمت��ان علي كلتاهما، 
كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلني ملك بيده السيف صلًتا يصدني عنها 

وإن على كل نقب منها مالئكة يحرسونها(. 
قال��ت - أي راوية احلديث -: فقال رس��ول الله ] - وطعن مبخصرته في 
املنب��ر -: ) ه��ذه طيب��ة، هذه طيبة، ه��ذه طيبة - يعني املدين��ة - أال هل كنت 
حدثتك��م ذل��ك( ؟ فق��ال الناس: نعم. فق��ال: )إنه قد أعجبن��ي حديث متيم 
ألنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن املدينة ومكة، أال إنه في بحر الشام 
أو بحر اليمن، ال بل من قبل املش��رق ما هو، من قبل املش��رق ما هو من قبل 
املشرق ما هو( وأومأ بيده إلى املشرق، قالت: فحفظت ذلك من رسول الله 

].   رواه مسلم

هل واجب التحّري عن مكان الدجال؟ 1191    .
ال، بل واجب ترك ذلك، وال نشغل النفس في معرفة مكانه.

هل هناك فائدة من تغييب هذا املكان عن الناس؟ 1192    .
نع��م، احلمد لل��ه الذي أضلنا ع��ن مكانه، وال نع��رض أنفس��نا للفتنة وكثرة 

السؤال عن ماال برهان عليه مما يحتاج إلى دليل.
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هل حرص الصحابة بالسؤال عن مكانه؟ 1193    .
ال، فالصحابة y حني س��معوا هذا احلديث لم يتكّلفوا س��ؤال النبي ] عن 

مكان هذه اجلزيرة.

ما الواجب على املسلم عند سماعه ملثل هذه األخبار النبوية؟ 1194    .
واجب عليه اآلتي:

-  أن يقف حيث وقف النص ويقول: } آمنا به كل من عند ربنا{.
- ال يعمل عقله في األمور التي هي خارجة عن حد إدراكه فيهلك. 

- عليه ببذل اجلهد في حتصيل العلم النافع والعمل الصالح. 

ما القول مع من ينكر هذه األمور بحجة أن علماء اجليولوجيا اكتشوا األرض  1195    .
جميعها بأجهزتهم الدقيقة؟

هذه الش��بهة مشابهة ملن س��بقهم من علماء املعتزلة! الذين أنكروا أي أمر ال 
يتفق مع عقولهم، وجعلوا القبول أو الرد هو املقياس العقلي.

ولهذا واجب على املسلم حينما يبلغه النص الصحيح، أال يثبت الصحة له 
وفق مقياس قبرل العقل له، لكن يقول: } سمعنا وأطعنا{

رابعا: نزول عيسى ]

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1196    .
ُيقص��د به أن نبي الله عيس��ى ] س��ينزل من الس��ماء إل��ى األرض في آخر 

الزمان.

ما دليل ثبوت هذه العالمة؟ 1197    .
ه��ذه العالم��ة وهي نزول عيس��ى اب��ن مرمي ]، ق��د ثبت نزول��ه بالكتاب، 

والسنة، واإلجماع.

ما دليل ثبوتها بالكتاب العزيز؟ 1198    .
- ف��ي قول��ه تعال��ى: } وإن من أه��ل الكت��اب إال ليؤمن به قب��ل موته ويوم 
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القيامة يكون عليهم ش��هيًدا {، وقد ثبت عن ابن عباس أنه فّس��ر هذه 
اآلي��ة باإليان به بعد نزوله في آخر الزمان، وقبل موته امليتة التي كتبها 

الله عليه، ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير.
- ومنها قوله تعالى: }وإنه لعلم للس��اعة{  أي أن نزوله من عالمات قرب 
الس��اعة ، وق��د قرئ ف��ي قراءة س��بعية : }وإن��ه لَعَلٌم للس��اعة{ بفتح 
العني والالم، وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد، وغيرهما من أئمة 

التفسير.

ما دليل ثوبتها في السنة النبوية؟ 1199    .
- عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: )والذي نفسي بيده ليوشكن 
أن ين�زل فيكم ابن مرمي حكًما مقسًطا فيكسر الصليب ويقتل اخلن�زير 
ويض��ع اجلزي��ة ويفيض امل��ال حت��ى ال يقبله أح��د(، وزاد ف��ي رواية: 
)وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها( ، ثم يقول أبو 
هريرة [: ) اقرءوا إن ش��ئتم: } وإن من أهل الكتاب إال ليؤمن به 

قبل موته... { ( .  متفق عليه
- عن النواس [ - الطويل-، وفيه: ) فبينما هو كذلك - أي الدجال - إذ 

بعث الله املسيح ابن مرمي عليه السالم...(. رواه مسلم
- ع��ن أبي هريرة [قال: قال رس��ول الله ]: ) كي��ف أنتم إذا نزل فيكم 

ابن مرمي وإمامكم منكم(.  متفق عليه
- عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: ) والذي نفسي بيده، ليهلنَّ 

ابن مرمي بفج الروحاء حاًجا أو معتمًرا أو ليثنينَّهما(.  رواه مسلم
- ع��ن أب��ي هريرة [ أن النب��ي ] قال: )األنبياء إخ��وة لعالت، أمهاتهم 
ش��تى ودينهم واحد، وإني أولى الناس بعيس��ى ابن مرمي ألنه لم يكن 

بيني وبينه نبي ، وإنه نازل ، فإذا رأيتموه فاعرفوه(. أخرجه أحمد

ما القول مع من يزعم عدم صحة خبر نزول عيسى ] ألن اخلبر غير متواتر؟.    1200
ذكر كثير من أهل العلم أن األحاديث في نزوله قد تواترت التواتر املعنوي، 
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وممن صرح بذلك ابن جرير الطبري في تفسيره، وابن كثير في تفسيره، ومن 
املتأخرين الشيخ صديق خان، والشيخ الغماري وغيرهم، فالواجب اإليان 
بذل��ك وال يج��وز حتريف هذه النصوص، أو دعوى أنه��ا من اآلحاد وأمور 

العقيدة البد فيها من املتواتر، فإن هذا مسلك الهالكني من أهل البدع.

ما دليل ثبوت خبر نزول عيسى ].    1201 في اإلجماع؟
أجمعت األمة على نزول املسيح عيسى ابن مرمي ].

ملاذا ُسمي عيسى ابن مرمي باملسيح؟  1202    .
سبب التسمية بذلك، فيه أقوال:

فقيل: ألن زكريا عليه السالم مسح عليه عندما ُولد. 
وقيل: ألنه يسح األرض، أي يقطعها. 

وقيل: ألنه يسح ذا العاهة فيبرأ. 
وقيل: إنها مأخوذة من السماحة.

والصحيح اجتماع هذه األقوال كلها فيه عليه السالم.

هل وردت تسميته بهذا في الشرع؟ 1203    .
نعم، فقد سماه الله في القرآن بذلك في عدة آيات:

- فقال تعالى: } لقد كفر الذين قالوا إن الله هو املسيح ابن مرمي{.
- وفي قوله تعالى: } إمنا املسيح عيسى ابن مرمي رسول الله {.

وغير ذلك من اآليات، وقد وردت الس��نة أيًضا بهذه التس��مية، فنحن نقول 
كما قال ربنا وكما قال نبينا ].

؟ ما الصفات الواردة لنبي الله عيسى ].    1204
وردت الس��نة الصحيحة بش��يٍء م��ن صفاته وأنه رجل مرب��وع القامة، ليس 
بالطويل وال بالقصير، جعد الشعر اجلعودة املستحسنة، أحمر اللون، عريض 
الصدر، وأن له شبه بعروة بن مسعود الثقفي الصحابي اجلليل [، وأن له 

ملة حسنة قد رّجلها متأل ما بني منكبيه. 
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ما أدلة هذه األوصاف؟ 1205    .
- ع��ن أب��ي هري��رة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) ليلة أس��ري بي لقيت 
موسى - فذكر صفاته -، ولقيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر كأمنا خرج 

من دياس(.  متفق عليه     )دياس:  احلمام(
- عن ابن عباس [  قال: قال رس��ول الله ]: ) رأيت عيس��ى وموس��ى 

وإبراهيم، فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر(.   رواه البخاري
- ع��ن أب��ي هري��رة [قال: قال رس��ول الل��ه ]: )لقد رأيتني ف��ي احِلجر 
وقريش تسألني...( احلديث، وفيه: ) وإذا عيسى ابن مرمي قائم يصلي 

أقرب الناس به شبًها عروة بن مسعود الثقفي( .  رواه مسلم
- ع��ن اب��ن عمر [ أن رس��ول الله ] ق��ال: ) أراني الليلة ف��ي املنام عند 
الكعبة، فرأيت رجاًل آدم كأحسن ما ترى من آدم الرجال، له مِلٌَّة كأنت 
م��ا أن��ت راٍء من اللمم قد رجله��ا، فهي تقطر م��اًء، متكًئا على رجلني 
يطوف بالبيت، فس��ألت: من هذا؟ فقيل: هذا املسيح ابن مرمي(. متفق 

عليه

أين مكان نزوله في آخر الزمان؟ 1206    .
ين���زل من الس��ماء إل��ى األرض، ويكون نزوله عن��د املنارة البيضاء ش��رقي 

دمشق الشام.

ما دليل القول السابق؟ 1207    .
دليل��ه حدي��ث أوس ب��ن الصام��ت [قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) ين�زل 

عيسى ابن مرمي عند املنارة البيضاء شرقي دمشق (.    رواه الطبراني

؟ كيف يكون نزوله ].    1208
ين��زل وعلي��ه مهرودتان، أي أنه قد لبس ثوبني مصبوغ��ني بورٍس وزعفران، 
واضًع��ا كفيه على أجنحة ملكني، إذا طأطأ رأس��ه قط��ر، وإذا رفعه حتّدر منه 

جمان كاللؤلؤ.
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ما حال الكفار لو أدركوا نبي الله عيسى؟ 1209    .
ال يح��ّل لكاف��ر يجد ريح نفَس��ه إال م��ات، ونفَس��ه ينتهي حي��ث ينتهي إليه 

طرفه. 

من يكونون معه؟ 1210    .
يك��ون نزول��ه ] عل��ى الطائف��ة املنص��ورة التي تقات��ل على احل��ق، وتكون 
مجتمع��ة لقتال الدجال، فين���زل وقد أقيمت الصالة، فيطلب منه أمير القوم 
وإمامه��م أن يتقدم فيصلي بهم، فيرفض، ويصلي خلف أمير تلك الطائفة، 

وقد تقدم احلديث في ذلك قبل قليل.

كم مدة ُمكثه عليه السالم في األرض؟ 1211    .
لقد أخبر النبي ] أن مدة بقائه ] في األرض أربعني سنة، ثم يوت امليتة 
الت��ي كتبها الله عليه، ويصلي عليه املس��لمون، وُيدف��ن، كما ثبت ذلك عن 
أبي هريرة [أن رسول الله ] قال: ) ثم يكث في األرض أربعني سنة، 

ثم يتوفى ويصلي عليه املسلمون(.   رواه أبو داود.

مباذا يحكم؟  1212    .
نعل��م أن عيس��ى ] م��ن جمل��ة املجددين ف��ي ه��ذه األمة، ف��ال يحكم إال 
بالش��ريعة التي جاء بها محمد ] ال بش��رٍع جديد؛ ألن دين اإلسالم خامت 
األدي��ان وش��ريعته آخر الش��رائع وباقية إلى قيام الس��اعة ال تنس��خ، فيكون 

عيسى ] حاكًما من حكام هذه األمة ومجدًدا من مجدديها.

؟ ما األحوال التي ستحدث مع نبي الله عيسى ].    1213
ع��ن أب��ي هريرة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: ) والله لين�زل��ّن ابن مرمي 
حكًما عاداًل فليكسرن الصليب، وليقتلن اخلن�زير وليضعن اجلزية ولتتركن 
الق��الس، ف��ال يس��عى عليه��ا، ولتذه��نب الش��حناء والتباغض والتحاس��د، 

وليدعون إلى املال فال يقبله أحد( . رواه مسلم

ثبت في احلديث أنه يضع اجلزية، واجلزية من الشريعة، فكيف يضعها؟  1214    .
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ليس هذا نس��ًخا وال شرًعا جديًدا جاء به عيسى عليه السالم، وإمنا هو بهذا 
الوض��ع يحكم بالش��ريعة؛ وذلك ألن وضع اجلزية مقّيد بزمن عيس��ى عليه 
السالم بدليل أن النبي ] أخبر بذلك إخبار راٍض به مقرًرا له، وقد أخبرنا 
أن ش��ريعته في اجلزية هي أنها توضع عند نزول عيس��ى ابن مرمي، ولم ينكر 
ذلك ولم يأمر املس��لمني في زمن نزوله برفض ذلك، ومن املعلوم أن إقراره 

] حجة على اجلواز.

هل يصلي عيسى ].    1215 بصالة املسلمني، ويكون إماما لهم؟
نعم يصلي بصالتنا، لكن ال يكون إماًما لهم.

ما بيان القول السابق؟ 1216    .
ع��ن جاب��ر [ قال: س��معت النب��ي ] يق��ول: ) ال تزال طائف��ة من أمتي 
يقاتلون على احلق ظاهرين إلى يوم القيامة ( قال: ) فين�زل عيسى ابن مرمي 
عليه السالم، فيقول لهم: تعال فصل لنا. فيقول: ال، إن بعضكم على بعٍض 

أمراء تكرمة الله لهذه األمة(.  رواه مسلم

؟ هل من دليل صحيح على موضع دفن نبي الله عيسى ].    1217
ال دليل على موضع الدفن لنبي الله عيسى ] بعد وفاته.

خامسا: خروج يأجوج ومأجوج

ما العالمة الرابعة من عالمات الساعة الكبرى؟ 1218    .
هي خروج يأجوج ومأجوج. 

هل خروجهم ثابت في الشرع؟ 1219    .
نعم، قد ثبت ذلك بالكتاب، والسنة الصحيحة، واإلجماع.

ما الدليل من القرآن على وقوع هذه العالمة؟ 1220    .
أما الكتاب: 

- فقول��ه تعال��ى: } حت��ى إذا فتحت يأج��وج ومأجوج وهم م��ن كل حدٍب 
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ينس��لون واقترب الوعد احلق فإذا هي ش��اخصة أبصار الذين كفروا يا 
ويلنا قد كنا في غفلٍة من هذا بل كنا ظاملني{. 

- وق��ال تعال��ى: }حتى إذا بلغ الس��دين وج��د من دونهما قوًم��ا ال يكادون 
يفقه��ون ق��واًل. قالوا يا ذا القرن��ني إن يأجوج ومأجوج مفس��دون في 
ا. قال ما  األرض فهل جنعل لك خرًجا على أن جتعل بيننا وبينهم س��دً
مكن��ي فيه ربي خي��ر فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينه��م ردًما. آتوني 
زب��ر احلديد حتى إذا س��اوى بني الصدفني قال انفخ��وا حتى إذا جعله 
ناًرا قال آتوني أفرغ عليه قطًرا. فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
ل��ه نقًبا. ق��ال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وع��د ربي جعله دكاء وكان 
وعد ربي حًقا. وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض ونفخ في الصور 

فجمعناهم جمًعا{ .

ما الدليل من السنة على وقوع هذه العالمة؟ 1221    .
أما السنة، ففي ذلك أحاديث كثيرة منها:

- ع��ن ع��ن زينب بن��ت جحش أن رس��ول الله ] دخ��ل عليه��ا فزًعا ذات 
يومٍ، فقال ]: ) ويل للعرب من ش��د ق��د اقترب، فتح الي�وم من ردم 
يأج��وج ومأج���وج مثل ه��ذه(، وحل��ق بأصبعيه اإلبهام والت��ي تليها، 
قال��ت زينب بنت جحٍش: يا رس��ول الل��ه، أنهلك وفين��ا الصاحلون؟ 

قال: )نعم إذا كثر اخلبث(. متفق عليه
- عن النواس [، وفيه: )إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت 
عب��اًدا ل��ي ال ُيدان ألح��ٍد بقتالهم، فح��ّرز عبادي إلى الط��ور، ويبعث 
الل��ه يأج��وج وهم م��ن كل حدٍب ينس��لون، فيمر أولئ��ك على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيها، وير آخرهم فيقولون: لقد كان بهذه مرًة ماًء، 
ويحصر نبي الله عيس��ى وأصحابه، حت��ى يكون رأس الثور ألحدهم 
خيًرا من مائة دينار ألحدكم اليوم، فيرغب نبي الله عيس��ى واملؤمنون 
إل��ى الل��ه تعالى، فيرس��ل الل��ه عليهم النغف ف��ي رقابه��م فيصبحون 
فرس��ى كموت نفٍس واح��دة، ثم يهبط نبي الله عيس��ى وأصحابه إلى 
األرض فال يجدون في األرض موضع شبر إال مأله زهمهم ونتنهم، 
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فيرغب نبي الله عيس��ى وأصحابه إلى الله تعالى، فيرس��ل الله تعالى 
طيًرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث ش��اء الله تعالى( وفي 
رواي��ة: )ث��م يس��يرون( أي يأجوج ومأج��وج )حتى ينته��وا إلى جمل 
اخلم��ر وهو جب��ل بيت املقدس فيقول��ون: لقد قتلنا م��ن في األرض ، 
هلم فلنقتل من في الس��ماء، فيرمون بنش��ابهم إلى الس��ماء، فيرد الله 

عليهم نشابهم مخضوًبا دًما(.  رواه مسلم
- عن عبدالله بن مسعود [- احلديث الطويل -: )..ثم يرجع الناس إلى 
بالدهم، فيس��تقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدٍب ينسلون، ال 
يرون مباٍء إال ش��ربوه، وال بشيء إال أفس��دوه يجأرون إلى الله تعالى 
فيميته��م فتجوى األرض منهم ومن ريحهم، فيجأرون إلي - أي إلى 
عيسى عليه السالم- فأدعو الله فيرسل السماء باملاء فيحملهم فيقذف 

بأجسامهم إلى البر (. رواه أحمد واحلاكم .
- حدي��ث أب��ي هري��رة [وفي��ه: ) ويخرجون عل��ى الن��اس - أي يأجوج 
ومأجوج - فيس��تقون املاء ويفر الناس منهم، فيرمون سهامهم فترجع 
مخضب��ة بالدم��اء، فيقولون: قهرنا أه��ل األرض وغلبنا أهل الس��ماء 
ق��وًة وعل��ًوا( قال ]: ) فيبعث الله عز وجل عليه��م نغًفا في أقفائهم 
فيهلكهم، والذي نفسي بيده إن دواب األرض لتسمن وتبطر، وتشكر 

شكًرا، وتسكر سكًرا من حلومهم(. رواه الترمذي.
-  ق��ال النب��ي ]: ) يق��ول الله تعالى: )ي��ا آدم(. فيقول: لبيك وس��عديك. 
فين��ادي بص��وت: إن الله يأم��رك أن تخ��رج بعث الن��ار...( احلديث، 
وفي��ه: ) إن م��ن يأجوج ومأجوج تس��عمائة وتس��عة وتس��عون ومنكم 

رجل واحد(.  رواه البخاري

ما الدليل من اإلجماع على وقوع هذه العالمة؟ 1222    .
أجم��ع أه��ل الس��نة عل��ى إثبات ذل��ك، ول��م يخالف في��ه إال أه��ل األهواء 

والبدع.

ما أصل يأجوج ومأجوج ؟  1223    .
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هم من البشر من ذرية آدم وحواء، وهذا قول أهل السنة.

ما دليل هذا التقرير؟ 1224    .
عن عبدالله بن عمرو [ عن رسول الله ] أنه قال: ) إن يأجوج ومأجوج 
من ولد آدم، وأنهم لو أرس��لوا على الناس ألفس��دوا عليهم معايشهم، ولن 

يوت منهم أحد إال ترك من ذريته ألًفا فصاعًدا (.
وذك��ر ابن كثير: ) أن يأجوج ومأجوج من ولد يافث أبي الترك، ويافث من 

ولد نوح عليه السالم( ا.ه� .

مب مت حجزهم عن اخلروج على الناس؟ 1225    .

قــدر اللــه عليهــم أن مينــع خروجهم الســد الــذي بنــاه الرجــل الصالح ذو  1226    .
القرنني.

ما دليل هذا التقرير؟ 1227    .
ق��ال تعال��ى: }حتى إذا بلغ بني الس��دين وجد من دونهم��ا قوًما ال يكادون 
يفقهون قواًل. قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج ومأجوج مفس��دون في األرض 

فهل جنعل لك خرًجا على أن جتعل بيننا وبينهم سًدا ... {.

هل ذو القرنني هو األسكندر املقدوني؟ 1228    .
ال، فاملقدون��ي رج��ل وثن��ي كاف��ر، وال��ذي ذكره الل��ه في الق��رآن هو رجل 

مؤمن.

أين مكان السّد بالتحديد؟ 1229    .
ال ُيعرف مكانه بالتحديد، وال مطمع في معرفته، ولم نكلف التعرف عليه. 

ملاذا ال نحرص بالبحث عن السّد لنعرف مكانهم؟ 1230    .
نح��ن مأم��ورون باالبتع��اد عن��ه؛ ألن وراءه فتنة عظيم��ة وال ينبغي تعريض 
النفس للفنت، وألن يأجوج ومأجوج أمتان مفس��دتان عدوتان لنا، والطمع 
ف��ي التعرف على مكانهم بالتحديد هو من ب��اب متني لقاء العدو، وقد نهينا 
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عن ذلك، ويكفي من ذلك أن نؤمن بخروجهم ووجودهم.

ُيقال أن بعض الناس اكتشفوا مكان السد، فما صحة هذه األخبار؟ 1231    .
واجب ترك األخبار التي لم ُتنب على يقني وعلم صحيح، فإن بعض األولني 
قد رام التعرف على مكان السد، وبعث بعًثا ووزعموا أنهم وجدوه، ولكن 
ال ُيعرف لهذه القصة س��ند يثبت، واألمر غيب، ولو كان العلم مبكان الس��د 

مما ينفع العبد في دينه لبيَّنه الله ورسوله ] للناس.

كيف نستفيد من حال الصحابة أنهم لم يسألوا النبي ].    1232 عن مكانه؟
 لل��ه در أم املؤمنني زينب بنت جحش التي س��معت النب��ي ] يقول: ) لقد 
ُفتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه ...( احلديث، ولم تقل أين هو، وال 

بنّي لنا مكانه، وإمنا سألت عن املهم في الدين: ) أنهلك وفينا الصاحلون(.

هل من الشرع احلرص بالسؤال عن املكان؟ 1233    .
ال، ليس من الش��رع، فقد كان النبي ] يحّدث الصحابة بأحاديث يأجوج 
ومأج��وج ولم يتكلفوا أن يس��ألوا ع��ن مكانه؛ ألنهم علموا أن��ه مما ال ينفعه 
في دينهم، ومن املتقرر أنه البد من فهم الكتاب والس��نة على فهم الس��لف 
الصالح، فمن س��معته يتكلف الس��ؤال عن مكانهم ويتعب نفس��ه في جمع 

األخبار في ذلك، فقل له: ) هلك املتنطعون(.

ما صفات يأجوج ومأجوج؟ 1234    .
هم في اجلملة يشبهون أبناء جنسهم من الترك املغول، ذلف األنوف، صهب 
الشعور، عراض الوجوه، كأن وجوههم املجان املطرقة، على أشكال الترك 

وألوانهم، وأنهم أقوياء.

ما توضيح الصفات السابقة؟ 1235    .
)امْلََجاّن(: جمع مجن وهو الُتّْرس.  

َراق بالكسر   ) امْلُْطَرَقة ( والُتّْرس امْلُْطَرق اَلِّذي ُجِعل على ظهره ِطَراق، َوالِطّ
ِجْلد ُيْقَطع على مقدار الُتّْرس فُيلصق على ظهره، أي شَبّه وجوههم بالُتّْرِس 
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لِبسطها وتدِويرها وباملطرقة لغلظها وكثرة حلمها.
َل��ُف بالتحري��ك ِقَص��ُر اأَلنِف وِصَغ��ُره، وقيل قصر  ُن��وف (: الَذّ  ) ُذْل��ف اأْلُ

القَصبة وصغر اأَلْرنبة.
)صهب(: إحمرار لون الشعر. 

ما دليل تلك األوصاف؟ 1236    .
عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله ] وهو عاصب أصبعه 
م��ن لدغة عقرب، فقال: ) إنك��م تقولون: ال عدو، وإنكم ال تزالون تقاتلون 
ع��دًوا حت��ى يأتي يأجوج ومأج��وج، عراض الوجوه، صغر العيون، ش��هب 

الشعاف، من كل حدٍب ينسلون، كأن وجوههم املجان املطرقة(. رواه أحمد

ما صحة األوصاف األخرى لهم، مثل الِقصر واآلذان الغريبة؟ 1237    .
أم��ا وصفه��م بالقص��ر املفرط أو الط��ول املف��رط، واآلذان الطويل��ة، بحيث 
يفترش أحدهما ويلتحف األخرى، فال س��ند لهذه الصفات يصح االعتماد 
عليه، وإمنا هي مذكورة في آثار وأخبار ال سند لها أو ال يثبت أهل احلديث 

مثله، فكل ذلك ضعيف ال ُيعتمد عليه.

ما مقدار قوتهم؟ 1238    .
لهم القوة العظيمة، وهذا الوصف ثابت لهم، وذلك كما في حديث النواس 

عند مسلم وفيه: )وإنه ال ُيدان ألحٍد بقتالهم(.

كم عدد هذه األمم؟ 1239    .
عددهم كبير جًدا، ودليل هذا قال النبي ]: » يقول الله تعالى يوم القيامة: يا 
آدم . فيقول: لبيك وسعديك. فينادي بصوت: ابعث بعث النار من ذريتك. 
فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تس��عمائة وتس��عة وتس��عني إلى النار، 
وواح��دا إل��ى اجلنة. فيومئذ يش��يب الصغير، وتض��ع كل ذات حمل حملها 

فيقال: أبشروا، فإن في يأجوج ومأجوج لكم فداء« .  رواه البخاري
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سادًسا: اخلسوف الثالثة

ما العالمة السادسة من عالمات الساعة الكبرى؟ 1240    .
العالمة السادسة من عالمات الساعة الكبرى، هو اخلسوف الثالثة: خسف 

باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف بجزيرة العرب.

ما دليل هذه العالمة؟ 1241    .
عن حذيفة بن أس��يد [ أن رس��ول الله ] قال: ) لن تقوم الس��اعة حتى 
تروا عشر آيات...( فذكر منها: ) وثالثة خسوف: خسف باملشرق، وخسف 
باملغرب، وخسف بجزيرة العرب(. قلت: يا رسول الله، أيخسف باألرض 

وفيها الصاحلون؟ قال له: ) إذا أكثر أهلها اخلبث(.    رواه الطبراني

هل وقعت هذه اخلسوف؟ 1242    .
ه��ذه اخلس��وفات ل��م تق��ع بعد - ولل��ه احلمد واملن��ة -، بل ه��ي كغيرها من 
األش��راط التي لم يظهر ش��يء منها، وم��ا ذكره بعض أه��ل العلم من وقوع 
بعض اخلسوفات في أماكن وأزمنة متفرقة، فإمنا هو من األشراط الصغرى، 

أما هذه اخلسوفات الثالثة فإنها لم تقع بعد، ألنها ستكون عظيمة.

سابًعا: ظهور الدخان

ما العالمة السابعة من عالمات الساعة الكبرى؟ 1243    .
هي ظهور الدخان في آخر الزمان.

ما دليل ما سبق من الكتاب العزيز؟ 1244    .
ق��ال تعال��ى: }فارتقب ي��وم تأتي الس��ماء بدخان مبني . يغش��ى الناس هذا 

عذاب أليم {.

ما قول العلماء في حتديد الدخان الوارد في اآلية السابقة؟ 1245    .
اختل��ف أهل العلم ف��ي هذا الدخان املذكور في اآلي��ة على قولني: األقرب 
منه��ا قول ابن عباس [ومن تبعه من الس��لف من أنه ل��م يظهر بعد، وأنه 



العقيدة... سؤال وجواب

332

عالم��ة من العالم��ات الكبرى للس��اعة، فه��و - أي الدخ��ان - من اآليات 
املنتظرة التي نسأل الله تعالى أن منوت قبل ظهور شيء منها.

ما دليل ظهور الدخان في السنة النبوية؟ 1246    .
عن حذيفة بن أس��يد الغفاري [ قال: اطلع علينا رس��ول الله ] ونحن 
نتذاكر الساعة، فقال: ) إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات( فذكر منها: 
) الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الش��مس من مغربها، ونزول عيس��ى 

ابن مرمي ...(. رواه مسلم

ما قول علماء األمة في ظهور عالمة الدخان؟ 1247    .
هي عندهم من العالمات الكبار التي الزالت تنتظر.

ما القول مع الدخان الذي جاء على أهل قريش؟ 1248    .
ال��ذي ورد عن ابن مس��عود [ أن��ه ما رأته قريش من ش��دة ما أصابها من 
اجلوع والعطش، فإن هذا نوع منه ولكنه ليس هو حقيقة، فإن ما يراه ش��ديد 
اجلوع من الغتمة في األفق إمنا هو شيء يتوهمه بسبب شدة اجلوع، والدخان 
ال��ذي أخبر به الن��ص دخان حقيقي، بل هو موصوف بأن��ه دخان مبني وأنه 
يغشى الناس، وليست قريًشا وحدها، وألن النبي ] قال البن صياد: )إني 
خب��أت لك خب��ًأ( فقال: هو الُدخ. فقال: )اخس��أ فلن تعدو ق��درك(.   متفق 

عليه
وهذه القصة وقعت في املدينة، وهذا يدّل على أنه مما ينتظر، ال أنه مما مضى 

وانقضى.

ثامًنا: طلوع الشمس من مغربها

هل ثبت هذا في الشرع الكرمي؟ 1249    .
نعم، قد ثبت ذلك بالقرآن، والسنة، واإلجماع.

ما دليل ثبوتها في القرآن الكرمي؟ 1250    .
ورد ذلك في قوله تعالى: } يوم يأتي بعض آيات ربك ال ينفع نفًس��ا إيانها 
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لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيًرا {.
وق��د تظاه��رت األحاديث الصحيح��ة أن املراد ببعض اآلي��ات املذكورة هو 

طلوع الشمس من مغربها وهو قول كثير من املفسرين.

ما دليل ثبوتها في السنة النبوية؟ 1251    .
- عن أبي هريرة [ قال: قال الرس��ول  ]: )ال تقوم الس��اعة حتى تطلع 
الش��مس من مغربها، فإذا طلعت ورآها الن��اس آمنوا أجمعون، فذاك 
ح��ني ال ينفع نفًس��ا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كس��بت في إيانها 

خيًرا ( .  متفق عليه
- عن أبي هريرة [ أن رس��ول الله ] قال: ) ال تقوم الساعة حتى تقتتل 
فئت��ان ...( فذكر احلدي��ث وفيه: ) وحتى تطلع الش��مس من مغربها ، 
ف��إذا طلع��ت آمنوا أجمعون فذلك ح��ني ال ينفع نفًس��ا إيانها لم تكن 

آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيًرا(.  رواه البخاري
- عن أبي هريرة [أن رس��ول الله ] قال: )بادروا باألعمال سًتا: طلوع 

الشمس من مغربها...( رواه مسلم .
- عن حذيفة بن أس��يد الغفاري [ في ذكر أش��راط الس��اعة، فذكر منها: 

)وطلوع الشمس من مغربها(.  رواه مسلم
- ع��ن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي ] حديًثا 
لم أنس��ه بعد، سمعت رسول الله ] يقول: )إن أول اآليات خروًجا 
طلوع الشمس من مغربها، وطلوع دابة األرض من موضعها، وأيتهما 

كانت قبل األخرى فاألخرى على أثرها قريًبا (.   رواه مسلم

مــن املعتــاد يوميــا طلوع الشــمس من املشــرق، فكيف ســتقع هــذه العالمة  1252    .
العظيمة؟

 ع��ن أب��ي ذر [أن النبي ] ق��ال يوًما: ) أتدرون أين تذهب الش��مس(؟ 
قالوا: الله ورسوله أعلم. قال ]: ) إن هذه جتري حتى تنتهي إلى مستقرها 
حتت العرش فتخّر ساجدة، فال تزال كذلك حتى ُيقال لها: ارتفعي، ارجعي 
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م��ن حي��ث جئت! فترجع فتصب��ح طالعة من مطلعها، ثم جت��ري حتى تنتهي 
إلى مس��تقرها حتت العرش فتخر س��اجدة، وال تزال كذل��ك حتى ُيقال لها: 
ارتفعي ارجعي من حيث جئت! فترجع فتصبح طالعة مطلعها، ثم جتري ال 
يس��تنكر الناس منها شيًئا، حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك حتت العرش، فيقال 
له��ا: ارتفعي، أصبحي طالع��ة من مغربك، فتصبح طالعة من مغربها(، فقال 
رس��ول الله ]: )أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حني ال ينفع نفًس��ا إيانها لم تكن 

آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خيًرا (. رواه البخاري

هل أجمع علماء األمة على هذه العالمة؟ 1253    .
نع��م، أجمعوا على إثبات هذه العالمة، فال عبرة مبن تأثر بالعقالنيني الذين 
يقدمون العقل على النقل ويعرضون النصوص على عقولهم القاصرة، فما 

وافقها قبلوه وما خالفها ردوه واتهموه.

تاسًعا: طلوع دابة األرض

ما املقصود  من هذا العنوان؟ 1254    .
هو طلوع دابة األرض من موضعها، وذلك يكون في آخر الزمان.

ما دليل ثبوتها في القرآن العزيز؟ 1255    .
دليل هذا قوله تعالى : }وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض 

تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقنون{.

ما دليل ثبوتها في السنة النبوية؟ 1256    .
- عن أبي هريرة [ قال : قال رسول الله ]: )ثالث إذا خرجن ال ينفع 
نفًس��ا إيانها لم تكن آمنت من قبل أو كس��بت ف��ي إيانها خيًرا: طلوع 

الشمس من مغربها، والدجال، ودابة األرض (. رواه مسلم
- ع�ن عبدالله بن عمرو [ قال: قال رسول الله ]: )أول اآليات خروًجا 
طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما 

كانت قبل األخرى فاألخرى على أثرها قريًبا(.   رواه مسلم
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- عن أبي أمامة [يرفعه للنبي ] قال: ) تخرج الدابة، فتسم الناس على 
خراطيمه��م، ثم يغمرون - أي يكثرون - فيكم حتى يش��تري الرجل 

البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد املخطمني( . رواه أحمد

هل أجمع علماء األمة على هذه العالمة؟ 1257    .
نع��م أجمع أهل الس��نة قاطبة على إثب��ات خروج هذه الداب��ة، ولم يخالف 
ف��ي ذل��ك أحد، وإمنا اخلالف حصل في بع��ض التفاصيل فقط، وإال فأصل 

خروج الدابة متفق عليه.

ما الذي يجب على املؤمن في أمر هذه الدابة؟  1258    .
يجب على املؤمن في أمر هذه الدابة أن يؤمن إياًنا جازًما ويصّدق تصديًقا 
يقينًي��ا ب��أن الله تعالى في آخر الزمان قرب قيام الس��اعة إذا وقع القول على 
الن��اس س��ُيخرج عليهم من األرض داب��ة - الله أعلم بحقيق��ة أمرها - وأنها 
تكلم الناس كالًما يفهمونه، وتس��م املؤمن والكافر، وأنها بالش��ك تخالف 
معهود البشر من الدواب خلقة وعماًل، وأنها من عالمات الساعة الكبرى، 
وأن��ه بعد خروجها يقفل باب التوبة فال ينفع نفًس��ا إيانها لم تكن آمنت من 

قبل أو كسبت في إيانها خيًرا.

ما الذي ينبغي له احلذر منه؟.    1259
ينبغ��ي للمؤم��ن احلذر من اخلوض فيم��ا ال علم له به وال بره��ان يعضده، وأن 

يعلم أن األمر غيب، وأمور الغيب ال مدخل للعقول فيها.

كيف أقحم بعض الناس عقولهم في هذه الغيبيات؟ 1260    .
بعض االناس زعم أن الدابة هي هذه احلشرات التي في اجلو وفي بدن اإلنسان 

التي تفتك به وهو ال يشعر، وهذا زعم باطل، وهو مخالف للنصوص.

عاشًرا: نار اليمن

ما املقصود من هذه العالمة؟.    1261
هي النار التي ستخرج من اليمن من قعرة عدن، من بحر حضرموت .
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ما الدليل على هذه اآلية؟ 1262    .
دليلها ما يأتي:

- حديث حذيفة بن أسيد الغفاري [ الذي تقدم مراًرا وفيه: )وآخر ذلك 
ن��ار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محش��رهم ( رواه مس��لم، وفي 
رواية: )تخرج من قعر عدن (، وفي رواية: )وآخر ذلك نار تخرج من 

اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى احملشر ( .
- أنس [ قال: قال رسول الله ]: )أول أشراط الساعة نار حتشر الناس 

من املشرق إلى املغرب...( احلديث. رواه البخاري
- عن ابن عمر [ قال: قال رسول الله ]: )ستخرج نار من حضرموت 

أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة حتشر الناس( .  رواه أحمد

كيف يكون حشر هذه النار للناس؟ 1263    .
إذا ظه��رت ه��ذه العالم��ة العظيمة من اليمن فإنها تنتش��ر في األرض وتس��وق 

الناس إلى أرض احملشر، ويكون حشرها للناس على ثالثة أشكال:
األول: أناس يحشرون راغبني طامعني كاسني راكبني.

الثاني: أناس يشون تارة ويركبون تارة ويعتقبون البعير الواحد.
الثالث: أناس حتشرهم فتحيط بهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض احملشر، 

ومن تخّلف منهم فإنها تأكله.

ما دليل التقرير السابق؟ 1264    .
دليل��ه حدي��ث أب��ي هريرة [ أن النبي ] قال: ) يحش��ر الن��اس على ثالث 
طرائ��ق: راغبني راهبني، واثن��ان على بعير، وثالثة على بعي��ر، وأربعة على 
بعير، وعشرة على بعير، وحتشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا، وتبيت 
معهم حيث باتوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، ومتسي معهم حيث أمسوا( 

متفق عليه.

متى وقت هذا احلشر؟ 1265    .
اختل��ف أه��ل العلم رحمهم الله تعالى في وقت هذا احلش��ر على هذه الصفة، 
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والصواب الذي ال مرية فيه أنه آخر الزمان قبل يوم القيامة ال بعده، واختار 
هذا القول اإلمام اخلطاب��ي، والقاضي عياض، والقرطبي، وابن كثير، وابن 

حجر، وغيرهم، وهو الذي يقتضيه الدليل السابق.

ما األرض التي سيحشر إليها الناس؟ 1266    .
األرض التي سيحشر إليها الناس هي أرض الشام. 

ما الدليل على ما سبق قوله؟ 1267    .
دليل ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: س��معت رسول الله 
] يقول: ) إنكم محشورون رجااًل وركباًنا وجترون على وجوهكم ههنا( 

وأومأ بيده نحو الشام. رواه أحمد والترمذي 
وعن أبي ذر [أن رس��ول الله ] قال: ) الش��ام أرض احملش��ر واملنشر( 

صححه اإلمام األلباني.
وع��ن عبدالله بن عمرو بن العاص [ ق��ال: ) ليأتني على الناس زمان ال 

يبقى على األرض مؤمن إال حلق بالشام( رواه احلاكم.

من آخر من حتشرهم النار؟. 1268    .
هم��ا راعيان من ُمزينة، كما ورد عن أبي هريرة [قال : س��معت رس��ول 
الله ] يقول: ) يتركون املدينة على خير ما كانت ال يغشاها إلى العوافي - 
أي عوافي السباع والطير - فآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان املدينة 
ينعقان بغنمهما فيجدانها ملئت وحوًش��ا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خّرا على 
وجوههم��ا( وفي رواية أخ��رى : )ليتركنها أهلها على خي��ر ما كانت مذللة 

للعوافي(.

اذكر بعض الوصايا التي منها ننطلق في تعلم هذه األشراط؟ 1269    .
من الوصايا الواجب معرفتها ونش��رها بني الناس عند قراءة هذه األش��راط 

ما يأتي :
األول: أن يكون قائدنا في إثبات شيء من هذه األشراط هو الدليل الصحيح 
الصري��ح فقط، فم��ا أثبته الدليل الصحيح الصري��ح، فالواجب إثباته، 
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وما نفاه فالواجب نفيه، وما لم يثبته ولم ينفيه فال حق ألحد في إثباته 
وال نفيه، وإمنا يسعنا أن نقول: الله أعلم.

الثاني: أن نعلم علم اليقني أن هذه األشراط - الكبرى على وجه اخلصوص 
- م��ن العجائ��ب العظام، الت��ي حتار فيها العقول، فال س��بيل للعبد إال 
أن يص��دق به��ا التصديق اجلازم، من غي��ر إقحام لعقل��ه الضعيف في 
إدراك ش��يء م��ن ذلك، وإمنا ال يس��عه إال أن يق��ول: } آمنا به كل من 
عن��د ربنا{، ونقول في حق الصادق املص��دوق ]: } وما ينطق عن 

الهوى إن هو إال وحي يوحى { .
الثالــث: احل��ذر من أن جع��ل مي��زان القبول وال��رّد ملثل ه��ذه النصوص هو 
موافقة العقل، فإن هذا مس��لك أهل البدع الذين يس��مون أنفس��هم - 
زوًرا وبهتاًن��ا - بالعقالنيني، فالعقل املجرد عن هدي الكتاب والس��نة 
ال ينف��ع صاحبه، ب��ل قد يكون س��بًبا لضالله، ومن املعل��وم املتقرر أن 
النص��وص الصحيحة ال تأتي مبحاالت العقول، وإمن��ا قد تأتي أحياًنا 

مبحارات العقول.
الرابــع: من املتقرر عند عامة أهل العل��م أن الوقت له أهمية قصوى، والذي 
نوصي به أن ال يش��غلوا أنفس��هم في تفاصيل هذه األشراط مما لم يرد 
ب��ه النص، كإش��غال النف��س بالبحث عن جن��س الدابة، وم��ا أصلها؟ 
وأين مكان الس��د، ونحو هذه األسئلة التي مؤداها التكذيب بصحيح 

األخبار والتشكيك في ثبوتها.
اخلامــس: نوص��ي م��ن نظر في األدل��ة أن ينظر نظ��ر املس��تفيد الطالب للحق 
والهدى والبيان، فإن من نظر بهذا القصد فإنه ُيوفق بفضل الله تعالى، 
وال ينظر فيها نظر املجادل املتكبر عن احلق والهدى فال يزداد صاحب 
ذلك النظر إلى س��فااًل وض��الاًل؛ ألنه لم يرم الهدى م��ن هذه األدلة، 
وإن أش��كل علين��ا فيه��ا ش��يء فواج��ب العل��م أن القصور ف��ي علمنا 

وفهمنا وبحثنا، ال في األدلة.
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املبحث الثاني:

ما يتعلق بقضية املوت

ما األدلة الواردة في قضية املوت؟ 1270    .
قال تعالى: } كل نفس ذائقة املوت {.

وقال تعالى: } كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام{
وق��ال تعال��ى: } ق��ل يتوفاك��م ملك امل��وت ال��ذي وكل بكم ثم إل��ى ربكم 

ترجعون {.
فالل��ه ج��ل وع��ال حكم وقضى عل��ى كل أحٍد بامل��وت من املالئكة والبش��ر 

واجلن وسائر احليوانات.

ماذا يتعلق بهذه القضية؟ 1271    .
يتعل��ق بها أم��وًرا محددة، مثل القب��ر والبعث، وما يتضمنه م��ن أحوال بعد 

البعث.

املطلب األول: ما يتعلق بالقبر

ماذا يتعلق بهذه القضية؟ 1272    .
يتعل��ق به��ا: اإليان بس��ؤال القب��ر ونعيمه وعذاب��ه، كما ثبت��ت بذلك األدلة 

وصحت به األخبار.

ما األدلة القرآنية على وجود عذاب أو نعيم في القبر؟ 1273    .
األدلة على ذلك كثيرة، منها:

- قوله تعالى في آل فرعون: } النار يعرضون عليها غدًوا وعشًيا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب {. 

- قال تعالى: } س��نعذبهم مرتني ثم يردون إل��ى عذاب احلريق {، قال ابن 
مس��عود وأبو مالك وابن جريج واحلسن البصري وسعيد وقتادة وابن 
إسحاق: أن املراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر، والعذاب العظيم 
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هو عذاب جهنم. 
- ق��ال تعال��ى: } يثبِّت الله الذين آمنوا بالقول الثاب��ت في احلياة الدنيا وفي 
اآلخ��رة {، فق��د ثبت في الصحيحني من حديث الب��راء عنه ]: أنها 

نزلت في عذاب القبر .

ما األدلة من السنة على وجود عذاب أو نعيم في القبر؟ 1274    .
- ع��ن أن��س [ قال : قال رس��ول الله ]: ) إن العب��د إذا ُوضع في قبره، 
وتول��ى عنه أصحابه وإنه ليس��مع ق��رع نعالهم، أتاه ملكان فيجلس��انه 

فيقوالن له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ - حملمد ] -. 
فأم��ا املؤمن فيقول: أش��هد أنه عبدالله ورس��وله، فيق��والن: انظر إلى 
مقع��دك من النار قد أبدلك الله مقعًدا من اجلنة، فيراهما جميًعا، وأما 
املنافق أو الكافر فيقوالن له: ما تقول في هذا الرجل ، فيقول: ال أدري 
كن��ت أقول ما يقول الن��اس، فيقال له: ال دري��ت وال تليت، وُيضرب 
مبط��ارق من حديد فيصيح صيحة يس��معها كل ش��يء إال اإلنس��ان (.  

متفق عليه

- ع��ن اب��ن عمر رضي الله عنهما قال: قال رس��ول الله ]: )إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل اجلنة فمن 
أهل اجلنة ، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، يقال له: هذا مقعدك 

حتى يبعثك الله عز وجل( .  متفق عليه
- عن عائش��ة رض��ي الله عنها أن يهودية دخلت عليه��ا فذكرت عذاب القبر 
فقال��ت: تع��ّوذي بالله من عذاب القبر، فس��ألت عائش��ة النبي ] عن 
عذاب القبر، فقال: ) نعم عذاب القبر حق (. قالت عائشة: »فما صّلى 

النبي ] صالة بعد قط إال تعّوذ بالله من عذاب القبر«. رواه البخاري
- وورد أن النب��ي ] كان ف��ي حائ��ط لبني النج��ار على بغلة ل��ه والصحابة 
معه، إذ حادت به وكادت تلقيه فإذا أقبٌر س��تة أو خمس��ة، فقال: ) من 
يع��رف ه��ذه األقب��ر ( ؟ فق��ال رجل: أنا. ق��ال: ) فمتى مات��وا(؟ قال : 
في الش��رك. فق��ال: ) قد أوح��ي إلّي أن ه��ذه األمة تفنت ف��ي قبورها، 
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ول��وال أن ال تدافنوا لدعوت الله أن ُيس��معكم م��ن عذاب القبر الذي 
أس��مع( ثم ق��ال: )تعوذوا بالله من عذاب القب��ر ( . فقالوا: نعوذ بالله 
م��ن عذاب القبر . قال : ) تعوذوا بالله من الفنت ما ظهر منها وما بطن 

...( احلديث.  رواه مسلم
- ع��ن اب��ن عباس [ قال: مر النبي ] بقبرين فق��ال: ) أما إنهما ليعذبان 
وم��ا يعذبان في كبر، أما أحدهما فكان ال يس��تتر من بوله، وأما اآلخر 
فكان يش��ي بني الناس بالنميم��ة(، فدعا بجريدة رطبة فش��قها باثنتني 
فغرز على كل قبر واحدة، فقالوا: لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 

) لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا( . متفق عليه
- عن أبي هريرة [ مرفوًعا: ) إذا تش��هد أحدكم فليس��تعذ بالله من أربع 
يق��ول : أع��وذ بالل��ه من عذاب جهن��م ، ومن عذاب القب��ر ، ومن فتنة 

احمليا واملمات ، ومن فتنة املسيح الدجال( . متفق عليه

ما احلديث املشهور في وجود عذاب في القبر؟ 1275    .
هو حديث البراء بن عازب [، وفيه: 

ق��ال النب��ي ]: ) إن العبد املؤم��ن إذا كان في انقطاع م��ن الدنيا وإقبال من 
اآلخرة نزل إليه مالئكة كأن على وجوههم الش��مس، معهم كفن من أكفان 

اجلنة، وحنوط من حنوط اجلنة، حتى يجلسوا منه َمدَّ البصر.
ث��م يج��يء ملك امل��وت - عليه الس��الم - حتى يجلس عند رأس��ه، فيقول: 
أيته��ا النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة م��ن الله ورضوان (، قال: ) فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة من فيِّ السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في 
ي��ده طرفة ع��ني حتى يأخذوه��ا فيجعلوها في ذلك الكف��ن وذلك احلنوط، 

ويخرج منها كأطيب نفحة مسٍك وجدت على وجه األرض(. 
قال: ) فيصعدون بها فال يرون - يعني بها على مأٍل من املالئكة - إال قالوا: 
ما هذه الروح الطيبة ؟ فيقولون: فالن بن فالن، بأحس��ن أس��مائه التي كانوا 
يس��مونه بها في الدنيا، حتى ينتهوا بها إلى الس��ماء، فيستفتحون له فيفتح له 
فيش��يعه من كل س��ماٍء مقربوها إلى الس��ماء التي تليها، حتى ينتهي بها إلى 

السماء السابعة.
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فيق��ول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي ف��ي عليني، وأعيدوه إلى األرض 
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى(.

قال ]: ) فُتعاد روحه في جسده، فيأتيه ملكان فيجلسانه، فيقوالن له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقوالن: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رس��ول الله؟ فيقوالن له: وما عمل��ك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 

به وصدقت. 
فينادي مناٍد من السماء: أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وافتحوا له باًبا 
إلى اجلنة(، قال: ) فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره ُمدَّ بصره(، 
قال: ) ويأتيه رجل حس��ن الوجه، حس��ن الثياب، طيب الريح ، فيقول له : 
من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء باخلير، فيقول: أبش��ر بالذي يس��رك، 
أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي(.

 قال ]: ) وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من اآلخرة 
ن��زل إليه مالئكة س��ود الوجوه معهم املس��وح فيجلس��ون منه َم��دَّ البصر ثم 
يجيء ملك املوت عليه الس��الم حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس 

اخلبيثة اخرجي إلى سخٍط من الله وغضب(.
قال ]: ) فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
املبل��ول، فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عني حتى يجعلوها 
في تلك املسوح، ويخرج منها كأننت ريح جيفة وجدت على وجه األرض، 
فيصعدون بها فال يرون بها - يعني على مأٍل من املالئكة - إال قالوا: ما هذا 
الروح اخلبيث؟ فيقولون: فالن بن فالن، بأقبح أس��مائه التي كانوا يس��مونه 
بها في الدنيا، حتى ينتهي بها إلى الس��ماء الدنيا ، فيس��تفتح له فال يفتح له(، 
- ثم قرأ رس��ول الله ]: } ال تفتح لهم أبواب الس��ماء وال يدخلون اجلنة 
حتى يلج اجلمل في سم اخلياط { - ، ) فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجني في األرض السفلى فتطرح روحه طرًحا (، - ثم قرأ: } ومن يشرك 

بالله فكأمنا خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به في مكان سحيق {.
) فتعاد روحه في جس��ده، ويأتيه ملكان فيجلس��انه، فيقوالن له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه ال أدري. فيقوالن: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
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هاه هاه ال أدري، فينادي مناٍد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، 
وافتحوا له باًبا إلى النار ، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى 
تختل��ف في��ه أضالع��ه، ويأتيه رج��ل قبيح الوج��ه قبيح الثياب من��نت الريح 
فيقول : أبش��ر بالذي يس��وؤك ه��ذا يومك الذي كنت توع��د ، فيقول: ومن 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك اخلبيث، فيقول: 

رب ال تقم الساعة (.      رواه أحمد وأبو داود وغيرهم.

هل الروح متوت؟ 1276    .
إذا كان املقصود مبوتها مفارقتها للجسد، فإنها متوت بهذا االعتبار. 

وإن كان املقصود فناؤها وعدمها كأن لم تكن، فهي ال متوت بهذا االعتبار. 

ما الدليل على أنها خالدة وال تفنى؟ 1277    .
الدليل السابق- من حديث البراء [-  دّل على أنها تبقى بعد مفارقة اجلسد 
منعم��ة إن كان صاحبه��ا من أهل النعيم، ومعذب��ة إن كان صاحبها من أهل 
الع��ذاب، فمن ق��ال من أهل العلم أنه��ا متوت فإمنا يريد مفارقتها للجس��د، 

ومن قال منهم إنها ال متوت فإمنا يريد أنها ال تفنى؛ ألنها خلقت للبقاء.

أين تكون أرواح املؤمنني بعد املوت؟ 1278    .
أرواح املؤمنني في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت في أماكنها:

 أواًل: أرواح األنبياء، وهذه تكون في خير املنازل في أعلى ِعليِّني، في الرفيق 
سوَل ] في آخر حلظات حياته  األعلى، وقد سِمَعت السيدُة عائشُة الَرّ

يقول: ) اللهم الرفيق األعلى(. رواه البخاري
 ثانًيا: أرواح الشهداء، وهؤالء أحياء عند ربهم ُيرزقون.

��ِه َأْمَواًتا َبْل َأْحَياٌء  ِذيَن ُقتُِلوا ِفي َس��بِيِل الَلّ َّ اَلّ َس��نبَ قال تعالى: } َواَل حَتْ
ِعْنَد َربِِّهْم ُيْرَزُقونَ{. )آل عمران: 169(.

 وقد سأل مسروق رحمه الله عبَدالله بن مسعود [ عن هذه اآلية، 
فقال: »إنا قد س��ألنا رس��ول الله ] عن ذلك، فق��ال: ) أرواحهم في 
قة بالعرش، تس��رح من اجلنة حيث  أجواف طير خضر، لها قناديل ُمعَلّ
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شاءت، ثم تأوي إلى تلك القناديل(«. رواه مسلم.
الثالث: أرواح املؤمنني الصاحلني: تكون طيوًرا تعُلق شجر اجلنة.

 قال ]: ) إمنا َنَسمة املؤمن طائر َيْعُلُق في شجر اجلنة، حتى يبعثه الله 
إلى جسده يوم يبعثه (. رواه مالك وأحمد        َيْعُلُق: يأكل

ما الفرق في اجلزاء ألرواح الشهداء عن املؤمنني؟ 1279    .
الفرق بني أرواح املؤمنني وأرواح الشهداء، أن أرواح الشهداء في حواصل 
طي��ر خضر تس��رح متنقلة في ري��اض اجلنة، وت��أوي إلى قنادي��ل معلقة في 

العرض.
أم��ا أرواح املؤمن��ني فإنه��ا ف��ي أجواف طي��ر يعلق ثم��ر اجلن��ة وال ينتقل في 

أرجائها.

هل هناك من أمر مانع من دخول اجلنة بالنسبة لغير األنبياء؟ 1280    .
نعم، هناك الدْين وهو مانع ولو كان املس��لم من الش��هداء، فعن عبد الله بن 
جحش: ) أن رجاًل جاء إلى النبي ]، فقال: يا رسول الله، مالي إن قتلت 
ف��ي س��بيل الله؟ قال ]: اجلنة، فلم��ا وّلى، قال ]: إال الدْين، س��ارني به 

جبريل آنفًا(.  أخرجه اإلمام أحمد

هل ميكن أن تتالقى أرواح املؤمنني؟ 1281    .
قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمي��ة: » وأرواح األحياء ذا ُقبَِض��ْت جتتمُع بأرواح 
املْوت��ى، ويس��أل املوت��ى القادم عليهم عن ح��ال األحياء، فيقول��ون: ما فعَل 

فالن؟ فَيقولون: فالن تزوج. فالن على حال حسنة.
ِه  ويقول��ون: ما فعل فالن؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: ال، ُذِهَب به إلى ُأِمّ

الهاوية.
وأما أرواح املوتى فتجتِمُع: األعلى ينزُل إلى األدنى، واألدنى ال يصعُد إلى 

األعلى«. 80    

80-   مجموع الفتاوى  )      (
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أين ستكون أرواح العصاة من املسلمني؟ 1282    .
ألرواح العصاة صنوفا من العذاب متنوعة، ومن ذلك:

ب بكُلّوب م��ن حديد يدخل في  - ال��ذي يكِذب الكذب��َة تبلغ اآلفاَق، ُيع��َذّ
شدقه حتى يبلغ قفاه.

- والذي نام عن الصالة املكتوبة ُيشَدخ رأسه بصخرة.
ُنّور، ضيِّق أعاله وأسفله واسع،  بون في ثقب مثل الَتّ واني ُيعَذّ ناة والَزّ - والُزّ

ُتوقد النار من حتته.
- وامُلرابي يسبح في بحر من دم، وعلى الشِطّ من يلقمه حجارة.

- وهن��اك م��ن األحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يس��تنزه من 
بوله، والذي يشي بالَنّميمة بني الناس أنه يعذب في قبره.

هل عذاب القبر دائم على صاحبه أو منقطع؟ 1283    .
ه��و يختل��ف باختالف املي��ت، فإن كان م��ن أهل الكف��ر والش��رك والنفاق 

االعتقادي فإن عذابه في القبر دائم ال ينقطع.
وأما إن كان من الذين معهم أصل اإلسالم واإليان فإن عذابه منقطع، وهو 

مبثابة املكفر عنه ذنوبه وخطاياه.

هل عذاب القبر يقع على الروح أو اجلسد ؟ 1284    .
الصحي��ح أن ع��ذاب القبر على الروح واجلس��د، إال أنه عل��ى الروح أصاًل 

ويدخل معها اجلسد تبًعا.

هل سؤال القبر خاص لهذه األمة، أو عام لسائر األمم ؟ 1285    .
فيه خالف، ومقتضى األدلة أنه عام لكل األمم وما ورد في بعض األحاديث 
م��ن قول��ه ]: )إن ه��ذه األمة تفنت في قبوره��ا ( وقول��ه ]: ) أوحي إلّي 
أنكم تفتنون في قبوركم ( فال يعد هذا اختصاص لهذه األمة؛ ألن هذا ذكر 
للعام ببعض أفراده، وقد تقرر في األصول أن ذكر العام ببعض أفراده ليس 

بتخصيص.
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هل سؤال القبر وعذابه ونعيمه خاص مبن قبر فقط، أم ماذا؟ 1286    .
ال ، ب��ل ه��و ع��ام لكل م��ن مات س��واًء دف��ن أو لم يدف��ن، وس��واء احترق 
وتفرقت أجزاؤه، أو أكلته السباع، أو سفته الريح، أو غرق في البحر وأكلته 
األس��ماك، أو ُصل��ب وبقي على اجلذع حتى حتلل��ت أعضاؤه أو غير ذلك، 
كل هؤالء يسألون وينعمون إن كانوا من أهل النعيم، ويعذبون إن كانوا من 

أهل العذاب.

هل ممكن إدخال العقل في هذا اجلانب؟ 1287    .
ال، ألن األم��ر غي��ب وقد أثبت��ه الدليل، والل��ه قادر على كل ش��يء، وأمور 
البرزخ من أمور اآلخرة فال يجوز إعمال العقل فيها، بل الواجب التس��ليم 

للنصوص، والوقوف حيث وقفت. 

ما دليل التقرير السابق؟ 1288    .
قال النبي ]: »كان رجل يس��رف على نفسه، فلما حضره املوت قال لبنيه: 
إذا م��ت فأحرقون��ي، ث��م اطحنوني، ثم ذروني ف��ي الريح، فوالل��ه لئن قدر 
الل��ه عل��ّي ليعذبني عذاًبا ما عذب��ه أحًدا. فلما مات ُفعل ب��ه ذلك، فأمر الله 
األرض، فق��ال: اجمع��ي م��ا فيك. ففعلت، ف��إذا هو قائم فق��ال: ما حملك 
عل��ى م��ا صنعت؟ قال: خش��يتك يا رب، أو ق��ال: مخافتك فغف��ر له«.رواه 

البخاري ،  فالله تعالى ال يعجزه شيء.

هل سؤال القبر يكون أيضا ملن مات صغيًرا من أهل اإلسالم أو مجنوًنا ؟ 1289    .
الصحيح أنهم ال ُيس��ألون؛ ألنهم ليس��وا من أهل التكلي��ف، لفقدهم أهلية 
التكلي��ف، وألن القل��م مرف��وع عنه��م، وألنه��م ليس��وا م��ن أه��ل االبتالء 

واالختبار.

ما التعامل مع من ينكر عذاب القبر ونعيمه ألنه ال يحس، فلو فتح قبر املؤمن  1290    .
لم نر نعيًما ولو فتح قبر الكافر لم نر عذاًبا، فكيف جنيب عنه؟

هن��ا مفت��رق الطرق ب��ني املوفق��ني الذي��ن يؤمن��ون بالغيب وبني اخلاس��رين 
املخذولني الذين ال يؤمنون إال باحملسوسات. 
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كيــف جنيب على من ينكــر عذاب القبر ونعيمه ألنــه ال يحس بهذا العذاب  1291    .
وفق املنظور العلمي؟

اجلواب عن هذا من جوه:
األول: أن ع��ذاب القب��ر ونعيمه م��ن األمور الغيبية التي يجب فيها التس��ليم 
فق��ط، وال تعرض عل��ى العقول القاص��رة واألفهام احمل��دودة؛ ألنها 
س��تنكرها إذ هي خارجة عن م��دركات هذه العقول، وقد قال تعالى: 
} ذلك الكتاب ال ريب فيه هدى للمتقني الذين يؤمنون بالغيب ...{ 

اآلية .
الثانــي: أن ط��رق اإلثب��ات كثيرة، وليس��ت مقصورة على احلس واملش��اهدة 
فق��ط، فه��ب أن دلي��ل احلس انعدم ، فه��ل انعدامه دلي��ل على العدم؟ 
بالطب��ع ال، فقد ثبت ذلك من طريق آخ��ر وهو اخلبر الصادق الذي ال 

يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه ، وهو خبر الله ورسوله ].
الثالــث: األدل��ة في إثبات نعيم القبر وعذابه قد بلغ��ت مبلغ التواتر، وطريق 
النق��ل طري��ق ثابت بنفس��ه س��واًء أيده دلي��ل احلس واملش��اهدة أو ال ، 
فيج��ب إثب��ات ما أثبت��ه النص، ومن جع��ل طريق إثب��ات االعتقادات 
احل��س واملش��اهدة فقط فإنه س��ينكر معتقدات كثيرة أوله��ا وجود الله 

تعالى، وكثير من أمور الغيب، وهذا نهايته التعطيل واإلحلاد.
الرابع: أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمها، وإن كان 
الل��ه تعالى يحمي على الكافر التراب واحلجارة التي فوقه وحتته حتى 
تكون أعظم حًرا من جمر الدنيا، ولو مّسها أهل الدنيا لم يحسوا بها، 
ب��ل وأعجب من هذا أن الرجلني يدفن��ان أحدهما إلى جنب صاحبه، 
وه��ذا ف��ي حفرة من الن��ار، وهذا في روضة من ري��اض اجلنة ال يصل 
م��ن ه��ذا إلى جاره ش��يء م��ن حر ن��اره، وال من هذا إلى جاره ش��يء 
من نعيمه، وقدرة الله تعالى أعظم وأوسع من ذلك وأعجب، فاألمر 
مختل��ف عن املعهود في الدنيا فال ينظر إليه بعني ضيقة، لكن النفوس 

مولعة بالتكذيب مبا لم حتط به علًما.
اخلامــس: أن الله تعالى تعّبدنا بأش��ياء كثيرة، ومما تعبدن��ا به اإليان بالغيب، 
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فل��و أن الل��ه أطلع العب��اد على نعيم القب��ر وعذابه لزال��ت حكمة هذا 
التكليف، أعنى اإليان بالغيب .

الســادس: أننا مأمورون ومتعب��دون مبتابعة النص، من إثب��ات ما أثبته ونفي 
م��ا نفاه وتصدي��ق ما أخبر به، هذه هي احلكمة م��ن خلقنا، فالنص هو 

املقدم في كل شيء، فالنص مقدم على العقل والعقل تابع له .

ما سبب إخفاء الله عذاب القبر عن إدراك الناس؟ 1292    .
لعل من أسباب هذا ما يأتي:

-  تكّدر املعيشة، فإن الله تعالى أخفى عنا عذاب القبر حتى ال يتنكد عيشنا، 
ولذل��ك فإنه قد ورد أن الثقلني ) اإلنس واجلن( لو س��معوا صراخ من 
يع��ذب في قبره لصعقوا ع��ن آخرهم، فرحمة منه وإحس��اًنا بنا أخفاه 

عنا.
- ت��رك التدافن، ف��إن الله تعالى لو أطل��ع العباد على ع��ذاب القبر ملا تدافن 
الن��اس، ولبق��ي األم��وات جثًثا هام��دة على وج��ه األرض ال يجدون 
م��ن يدفنه��م خوًف��ا من س��ماع عذاب م��ن أراد الل��ه تعذيبه ف��ي قبره، 
والنتش��رت األم��راض وعّم الفس��اد في البالد والعب��اد، ولذلك قال: 
)ولوال أن ال تدافنوا لدعوت الله أن يس��معكم من عذاب القبر الذي 
أس��مع (، ولذلك ملا كانت هذه احلكمة منتفية في حق البهائم سمعت 

ذلك وأدركته.
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املبحث الثالث: 

ما يتعلق بالبعث

ما املراد بهذا العنوان؟ 1293    .
هو حتقيق اإليان اجلازم الذي ال يعتريه ش��ك بالبعث ومعاد األجساد وقيام 

الناس من قبورهم لرب العاملني.

هل القضية من األهمية لتناولها بالتوضيح؟ 1294    .
نعم، فهي من األمور الكبار التي اشتد إنكار الكفار لها. 

كيف تناولها القرآن بالتبيني؟ 1295    .
القرآن نّوع االستدالل لهذه القضية مبا ال يدع مجااًل للشك في إثباته، ومن 

ذلك: 
األول: التصريح به بلفظه واإلقس��ام على ذلك، كما في قوله تعالى: }زعم 
ْن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن مبا عملتم وذلك  الذين كفروا ألَّ

على الله يسير {.
الثاني: االستدالل على املعاد باملبدأ، قال تعالى: } وهو الذي يبدأ اخللق ثم 
يعيده وهو أهون عليه {، وقال تعالى: }وضرب لنا مثاًل ونسي خلقه 
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 

بكل خلق عليم {.
الثالث: االس��تدالل على املعاد وبعث األجس��اد بالقدرة على خلق األش��ياء 
الكبيرة، وهذا قياس أولوي وهو حجة باالتفاق إال من ش��ذ، كما قال 
تعالى: } أولم يروا أن الله الذي خلق الس��موات واألرض ولم يعي 

بخلقهن بقادٍر على أن يحيي املوتى بلى إنه على كل شيء قدير {.
الرابع: االس��تدالل عل��ى ذلك بالوقوع، كما في قصة الغ��الم الذي قال الله 
في��ه: } فقلنا اضربوه ببعضه��ا كذلك يحيي الله املوت��ى ويريكم آياته 
لعلك��م تعقل��ون {، وكما في قصة عزي��ر وحماره املذك��ورة في قوله 
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تعال��ى: } أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروش��ها { اآلية 
بتمامها.

اخلامــس: االس��تدالل على ذل��ك باإلخبار بتم��ام القدرة الكامل��ة، كما قال 
تعالى: } وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات وال في األرض 

إنه كان عليًما قديًرا {.
املطلب األول: موعد اليوم اآلخر

هل هناك من يعلم متى تقوم الساعة؟ 1296    .
َا ِعْلُمَها ِعْنَد َربِّي  ��اَعِة َأَيّاَن ُمْرَس��اَها ُقْل إمَِنّ قال تعالى: } َيْس��َأُلوَنَك َعِن الَسّ
ْرِض اَل َتْأتِيُكْم إاَِلّ َبْغَتًة  ��َماَواِت َواأْلَ يَه��ا لَِوْقتَِه��ا إاَِلّ ُهَو َثُقَلْت ِفي الَسّ اَل ُيَجِلّ
ِه َوَلِكَنّ َأْكَث��َر الَنّاِس اَل  َا ِعْلُمَها ِعْن��َد الَلّ ��َك َحِفٌيّ َعْنَها ُق��ْل إمَِنّ َيْس��َأُلوَنَك َكَأَنّ

َيْعَلُموَن )187({ ) األعراف(

ملاذا أخَفى  الله سبحانه هذا املوعد عن اخللق؟ 1297    .
ليكونوا جميعا في ترّقب دائم واستعداد لهذا اليوم.

ما القول فيمن يّدعي علم قيام الســاعة، ويســتدل على ذلــك بأرقاٍم وتعداد  1298    .
حلروف بعض اآليات، ونحو ذلك ؟

هذا املّدعي أحمق ومتكّلف ما ال علم له به، داٌس أنفه فيما هو من خصائص 
علم الله تعالى، قائل على الله بال برهان، متكهن متنطع.

ما وجه مناقضته ملا ورد في القرآن الكرمي؟ 1299    .
أنه مناقض لآليات اإلتية:

- لقوله تعالى: } إن الله عنده علم الساعة {. 
- ولقوله تعالى: }يس��ألونك عن الس��اعة أيان مرس��اها قل إمن��ا علمها عند 
ربي ال يجليها لوقتها إال هو ثقلت في الس��موات واألرض ال تأتيكم 
إال بغتة يس��ألونك كأنك حفي عنها قل إمنا علمها عند الله ولكن أكثر 

الناس ال يعلمون {.
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- ولقول��ه تعالى: } يس��ألك الناس عن الس��اعة قل إمنا علمه��ا عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريًبا { . 

- وملا سئل جبريل أحَب البشر ] فقال: متى الساعة؟ قال ]: )ما املسئول 
عنها بأعلم من السائل(.

املطلب الثاني: ما يسبق وقوع يوم القيامة

هل هناك أمور تسبق وقوع يوم القيامة؟ 1300    .
اُل فى أمتى فيمك��ُث أربعني - ال  َجّ ِه ] » يخ��رج الَدّ نع��م، قال رس��ول الَلّ
ُه عيس��ى ابن  ًرا أو أربعني عاًما - فيبعُث الَلّ أدرى أربِعني يوًما أو أربِعني ش��هْ
م��رمي كأن��ه عروة بن مس��عوٍد، فيْطلبه فيهلكه، ثم يكث الناس س��بَع س��نني 

ليس بني اثنني عداوة.
ثم ُيْرس��ل اللُه ريحا باردة من قبل الش��أم، فال يبقى على وجه األرض أحٌد 
ة من خير أو إي��ان إاَل قبضتُه، حتى ل��و أن أحدكم دخل  ف��ى قلب��ه مثق��ال ذَرّ
ة الطير  ف��ى كبد جب��ل لدخلته عليه حتى تقبضه، فيبقى ش��راُر الناس فى خَفّ
وأحالم الّسباع، ال يعرفون معروفا وال ُينكرون ُمنكرا، فيتمَثّل لهم الشيطان، 
فَيقول: أال تستجيبون؟ فيقولون: فما تأُمُرنا؟ فيْأُمُرُهْم بعبادة اأَلوثاِن. وهم 

فى ذلك داٌرّ رزقهم َحَسٌن عيشهم«. أخرجه مسلم .
اليوم الذي فيه القيامة

في أي يوم تقوم الساعة؟ 1301    .
الس��اعة ال تق��وم إال في ي��وم اجلمعة، لذل��ك تكون ال��دواب خائفة في هذا 

اليوم من قيامها.

ما دليل التحديد السابق؟ 1302    .
ع��ن أب��ى ُهَرْيَرَة [ َأَنّ النبى ] َقاَل » خير يوم طلعت عليه الش��مس يوم 
اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل اجلنة، وفيه أخرج منها، وال تقوم الّس��اعة 

إال فى يوم اجلمعة«.   أخرجه مسلم
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وع��ن أنس بن مالك [ قال قال رس��ول الل��ه ]: »ُعرضت علي األيام، 
فعرض علي فيها يوم اجلمعة، فإذا هي كمرآة حسناء، وإذا في وسطها نكتة 

سوداء! فقلت: ما هذا؟ قيل: الساعة«.  أخرجه الطبراني في األوسط.

ما الدليل على أن احليوانات تترقب ومتخوفة من قيام الساعة؟ 1303    .
قال ]: »وما من دابٍة إال وهى ُمِسيَخٌة 81 يوم اجلمعِة من حني ُتصبُح حتى 

تطُلَع الشمُس َشَفًقا من الساعة، إال اجلَنّ واإلنس«. رواه أبو داود      

املطلب الثاني: ما يكون في يوم القيامة

أوال: ما يتعلق بالنفخ

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1304    .
املقص��ود به أن يوم القيامة ل��ه عالمة دالة على بدء وقوعه أال وهو النفخ في 

الصور.

ما الدليل على هذا األمر؟ 1305    .
ْرِض  ��َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَ وِر َفَصِعَق َمْن ِفي الَسّ قال تعالى : }َوُنِفَخ ِفي الُصّ

ُه ُثَمّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن )68({ )الزمر(. إاَِلّ َمْن َشاَء الَلّ

النفخ سيكون في أي شيء؟ 1306    .
ورد بيان هذا في احلديث، فعن عبد الله بن عمرو [ عن النبي ] قال: 

»الصور قرن ُينفخ فيه«.   رواه أبو داود وغيره

هل هذه املهمة موكول بها امللك منذ أن خلقه الله؟ 1307    .
نع��م، ع��ن أبي هري��رة [ قال قال رس��ول الل��ه ]: »إن ط��رف صاحب 
الص��ور مذ ُوكل به مس��تعد، ينظر نحو العرش مخاف��ة أن يؤمر قبل أن يرتد 

إليه طرفه، كأن عينيه كوكبان دريان«.   أخرجه احلاكم

هل هناك حياة بني الناس وتعامل يومي بينهم؟ 1308    .
81- )ُمسيخة (: معناه ُمصغية ُمستمعة.
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نعم، عن أبي هريرة [  قال: قال رسول الله ]: » لتقم الساعة وثوبهما 
بينهم��ا ال يطويانه وال يتبايعانه، ولتقم الس��اعة وقد حلب لقحته ال يطعمه، 
ولتقم الس��اعة وقد رفع لقمته إلى فيه وال يطعمها، ولتقم الس��اعة والرجل 

يليط حوضه ال يسقي منه«. رواه أحمد 

كم نفخة سينفخها امللك؟ 1309    .
ينف��خ املَلك في الص��ور النفخة األولى، وهي نفخة الصعق، فيموت من في 
الس��ماوات وم��ن في األرض إال من ش��اء الل��ه، ثم ينفخ في��ه النفخة الثانية 

نفخة اإلحياء فإذا هم قيام ينظرون .
ْرِض  ��َماَواِت َوَمْن ِفي اأْلَ وِر َفَصِعَق َمْن ِفي الَسّ قال تعالى : }َوُنِفَخ ِفي الُصّ

ُه ُثَمّ ُنِفَخ ِفيِه ُأْخَرى َفإَِذا ُهْم ِقَياٌم َيْنُظُروَن )68({ )الزمر(. إاَِلّ َمْن َشاَء الَلّ

كم املدة بني بني النفختني؟ 1310    .
ه ]: » ما بني النفختني أربعون«.  ع��ن أبى هريرة [ قال: قال رس��ول الَلّ
قال��وا: ي��ا أبا هري��رة أربعون يوما؟ ق��ال: أبيت. قالوا: أربعون ش��هرا؟ قال: 

أبيُت. قالوا: أربُعوَن سنة ؟قال: أبيُت«.

هل ورد بيان عن اسم املَلك الذي ينفخ في الصور؟ 1311    .
ال، لم يثبت في هذا دليل صحيح.

هل ورد شيء عن قبض روح امللك الذي ينفخ في الصور؟ 1312    .
لم يرد في هذا نص صحيح.

ثانيا: البعث من القبور
هل املعاد اجلسماني عبارة عن إعادة أم إنشاء جديد ؟ 1313    .

 املعاد إمنا يكون لهذه األجس��اد التي معنا في الدنيا، فاملعاد حقيقته أنه إعادة 
لألجساد التي حتللت وأكلها الدود واألرض.

ما دليل هذا القول؟ 1314    .
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ورد في آيات كثيرة فيها: } ثم يعيده {، وهو حقيقة القدرة الكاملة من كل 
وجه.

واملشركون لم يكونوا ينكرون إال هذا ولو كان املعاد إنشاًء جديًدا ملا أوجب 
له��م ذلك اإلنكار إليانهم أن الله ه��و اخلالق القادر، لكن عقولهم لم تقبل 
املع��اد مبعنى إعادة األجس��اد التي بلي��ت والعظام التي تفتت��ت وتفرقت في 

أجزاء األرض، فاحلق أن املعاد إعادة ال إنشاء خللق جديد.

هل األجساد تفنى متاما؟ 1315    .
ال، فهناك شيء في اجلسم ال يبلى.

- عن أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله ]: » ما بني النفختني أربعون. 
ق��ال: أربعون يومًا؟ قال أبو هريرة: أبيت. قال: أربعون ش��هرًا ؟ قال: 
أبيت، قال: أربعون س��نة؟ قال: أبي��ت0 أي أن أبا هريرة أبي أن يحدد 
األربعني هل هي يومًا أو شهرًا أو سنة( قال: ) أي أبو هريرة يرفعه إلى 
النبي ] (: » ثم ين�زل الله من الس��ماء ماء، فينبتون كما ينبت البقل، 
ليس من اإلنسان شيء إال يبلي إال عظمًا واحدًا، وهو عجب الذنب، 

ومنه يركب اخللق يوم القيامة«.  رواه البخاري
 - ع��ن أب��ي هري��رة [ قال: قال النبي ]: » كل اب��ن آدم يأكله التراب إال 

َعَجب الذنب، منه خلق ومنه يركب«. رواه مسلم.

كيف سيكون البعث للناس؟ 1316    .
ورد في احلديث الس��ابق ع��ن هذه الكيفية: » ثم ين�زل الله من الس��ماء ماء، 
فينبتون كما ينبت البقل، ليس من اإلنس��ان شيء إال يبلي إال عظمًا واحدًا، 

وهو عجب الذنب، ومنه يركب اخللق يوم القيامة«.  رواه البخاري

ماذا سيقع من أهوال عند بعث الناس واجلن؟ 1317    .
من تلك األهوال واألمور العظيمة:

��ِجِلّ لِْلُكُتِب َكَما َبَدْأَنا  ��َماَء َكَطِيّ الِسّ - ق��ال تبارك وتعالى :}َيْوَم َنْطِوي الَسّ
ا َفاِعِلنَي )104({ )األنبياء(. َل َخْلٍق ُنِعيُدُه َوْعًدا َعَلْيَنا إَِنّا ُكَنّ َأَوّ
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ِه ِمْنُهْم َش��ْيٌء مِلَِن امْلُْلُك  -  قال س��بحانه :}َيْوَم ُهْم َباِرُزوَن اَل َيْخَفى َعَلى الَلّ
اِر )16({ )غافر(. ِه اْلَواِحِد اْلَقَهّ اْلَيْوَم لَِلّ

��ه ]: » يقب��ض الّل��ه تبارك  - ع��ن أب��ي هري��رة [ ق��ال: ق��ال رس��ول الَلّ
وتعالىاألرض يوم القيامة ويطوى الس��ماء بيمينه، ثم يقول: أنا امللك 

أين ملوك األرض«  متفق عليه.
ه بن مس��عود [ ق��ال: »جاء حْب��ٌر إلى النب��ى ]، فقال: يا  = ع��ن عب��د الَلّ
محّمد -أو يا أبا القاس��م- إن الله تعالى يس��ك السموات يوم القيامة 
عل��ى إصب��ع، واألرضني على إصبع، واجلبال والش��جر عل��ى إْصَبٍع، 
َوامْلَاَء َوالَثَّرى َعَلى إصبع،وسائر اخْللق على إصبع، ثم يهزهَنّ فيقوُل: 

أنا امللك أنا املِلك.
ِه ] تعجبا مِما قال احلبر تصِديقا له، ثم قرأ: } َوَما  فضحك رسول الَلّ
��َمَواُت  ه حق قدره واأَلْرُض َجِميًعا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالَسّ َق��َدُروا الَلّ

ا ُيْشِرُكوَن{«  متفق عليه . َمْطِوَيّاٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعَمّ
ه بن عمر كيف يحِكى رس��ول  ِه بن مقس��م أنه نظر إلى عبد الَلّ - عن عبيد الَلّ
ه عز وجل س��مواته وأرضيه بيديه فيقول َأَنا  ��ه  ] ق��ال: » يأخذ الَلّ الَلّ
��ه - ويقبض أصابعه ويبس��ُطها - أنا املل��ُك « حتى نظرُت إلى املنبر  الَلّ
ِه   يتحرك من أس��فل ش��ىء منه حتى إنى ألقول أس��اقط هو برسول الَلّ

]«. رواه مسلم .

ما شأن النبي ].    1318 في هذا املوقف؟
له شأن عظيم، أال وهو إكرام الله له بالشفاعة الكبرى.82

ما املراد بالشفاعة العظمى؟  1319    .
املراد بها شفاعته ] في أهل املوقف لفصل القضاء بينهم. 

ما دليل هذه الشفاعة؟ 1320    .
عن أنس [ قال حدثنا الرسول ] قال: ) إذا كان يوم القيامة ماج الناس 

82- سيأتي الحقا احلديث عن بقية الشفاعات التي ستكون في هذا اليوم العظيم
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بعضهم في بعض، فيأتون آدم فيقولون: أش��فع لنا إلى ربك. فيقول: لس��ت 
لها، ولكن عليك��م بإبراهيم، فإنه خليل الرحمن. فيأت��ون إبراهيم، فيقول: 

لست لها، ولكن عليكم مبوسى فإنه كليم الله. 
فيأت��ون موس��ى، فيقول: لس��ت لها، ولك��ن عليكم بعيس��ى فإن��ه روح الله 
وكلمته. فيأتون عيسى فيقول: لست لها، ولكن عليكم مبحمٍد ] فيأتوني، 
فأقول:� أنا لها. فاس��تأذنت على ربي لي، ويلهمني محامد أحمده بها اآلن، 
فاحمده بتلك احملامد وأِخُر له س��اجدا. فيقال: يا محمد ارفع رأسك، وقل 
ُيس��مع لك، واش��فع تشفع، وس��ْل تعط. فأرفع راس��ي وأقول: يا رب أمتي 

أمتي..(.    متفق عليه. 

هل أجمع أهل السنة على إثباتها؟ 1321    .
نعم، وهذه الشفاعة هي املقام احملمود الذي يحمده فيه األولون واآلخرون، 
ِس إَِلى  ��مْ الَة لُِدُلوِك الَشّ وهي املذكورة في قوله تعالى لنبيه ]: } َأِقِم الَصّ
ْيِل  ْيِل َوُقْرَءاَن اْلَفْج��ِر إَِنّ ُقْرَءاَن اْلَفْجِر َكاَن َمْش��ُهوًدا )78( َوِمَن الَلّ َغَس��ِق الَلّ
ْد بِِه َناِفَلًة َلَك َعَسى َأْن َيْبَعَثَك َرُبَّك َمَقاًما َمْحُموًدا )79( {  )اإلسراء(،  َفَتَهَجّ

وهذه الشفاعة خاصة به ].
املطلب الثالث: ما يتعلق باحلوض النبوي 

ما املراد من هذا العنوان؟ 1322    .
أن في أرض احملشر سيكون هناك مورد للماء عظيم، يشرب منه طائفة من 

الناس.

هل احلوض موجود اإلن؟ 1323    .
نع��م، ودليل هذا  حدي��ث عقبة [في الصحيح أيًض��ا أن النبي ] خرج 
يوًم��ا فصلى على أهل أح��د صالته على امليت، ثم انص��رف إلى املنبر فقال 
]: )إني فرط لكم، وأنا شهيد عليكم، وإني والله ألنظر إلى حوضي اآلن 

... ( احلديث.
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ما األدلة على ثبوت وجوده في اليوم اآلخر؟ 1324    .
توات��رت أدل��ة الس��نة على إثباته، وم��ن ذلك: ما رواه أنس [ أن رس��ول 
الله ] قال : ) إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من 

األباريق بعدد جنوم السماء ( . رواه البخاري

هل الكثرة ستعوق عند الشرب منه؟ 1325    .
ال تع��وق أب��ًدا، حلدي��ث اب��ن عمر  [ ف��ي الصحي��ح أن النب��ي ] قال : 
)أمامك��م ح��وض كما بني جرب��اء وأذرح(، وفي لفٍظ ملس��لم: ) في��ه أباريق 

كنجوم السماء، من ورده فشرب منه ال يظمأ بعدها أبًدا (.

من هو أول الناس وصوال للحوض؟ 1326    .
أولهم وصوال له النبي ]، حلديث جندب في الصحيح أيًضا أن النبي ] 

قال: ) وأنا فرطكم على احلوض(.  أي سابقكم إليه. 

كيف سيعرف النبي ].    1327 أمته عند ورودهم للحوض؟
عن أبي هريرة [أن رس��ول الله ] قال : ) إن حوضي أبعد من أيلة إلى 
ع��دن، لهو أش��د بياًضا من الثلج، وأحلى من العس��ل والل��نب، وآلنيته أكثر 
من عدد جنوم الس��ماء، وإني ألصّد الن��اس كما يصد الرجل إبل الناس عن 
حوضه(. قالوا: يا رسول الله أتعرفنا يومئ�ٍذ؟ قال: ) نعم، لكم سيما ليست 

ألحد من األمم تردون علي غًرا محجلني من أثر الوضوء (.

هل هناك من املسلمني ممن سيتم منعه من الشرب؟ 1328    .
نع��م فع��ن أنس [ ع��ن النبي ] قال : )لي��ردّن علي ناس م��ن أصحابي 
احلوض، إذا عرفتهم اختلجوا دوني، فأقول أصحابي. فيقول : ال تدري ما 

أحدثوا بعدك ( .  رواه البخاري

ماذا فعل أولئك الذين سترّدهم املالئكة عن احلوض؟ 1329    .
أن الش��رب من��ه وق��ٌف على من ل��م يغّير ولم يب��ّدل ولم ُيح��دث في الدين 
ش��يًئا، ولذلك يقال: )إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على 
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أعقابهم (.   رواه مسلم. 

ما صفات هذا احلوض الكرمي؟ 1330    .
 من هذه الصفات: 

- أنه طويٌل وعريض، عرضه كطوله، فطوله مسيرة شهر وعرضه كذلك.83
- أن من شرب منه شربة فإنه ال يظمأ بعدها أبًدا.

- أن ماءه أشُد بياًضا من الثلج واللنب. 
- أن علي��ه آني��ة وأباريق كثيرة ج��ًدا ال يحصيها العّد، فه��ي في كثرتها كعدد 

جنوم السماء، وأن هذه األباريق واآلنية من الذهب والفضة. 
- أن رائحته أطيب من ريح املسك. 

- أنه يصّب فيه ميزابان يدانه من اجلنة، أحدهما من ذهب واآلخر من فضة.
- أن ماء احلوض مصدره من نهر الكوثر.

هل احلوض هو الكوثر أم غيره ؟ 1331    .
 الصحيح أن احلوض ليس هو الكوثر، بل هما متغايران. 

ما الدليل على هذا احلكم؟ 1332    .
الدليل على ذلك: 

- أن األدل��ة املثبتة للحوض تدل على أنه في عرصات يوم القيامة، والكوثر 
نه��ر في اجلنة وال يذاد عنه أحد، فق��د روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس [ مرفوًعا: )بينما أنا أس��ير في اجلنة إذ أنا بنهر حافتاه 
قب��اب الدر املجوف، قلت: ما هذا يا جبري��ل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أعط��اك رب��ك(، ومثل��ه أيًضا حديث اب��ن عمر [ قال: قال رس��ول 
الل��ه ]: ) الكوث��ر نه��ر في اجلنة حافت��اه من ذهب يج��ري على الدر 

83-  م��ا ورد ف��ي األحاديث من اختالف حتديد طوله باألمكنة فإمنا الختالف حال املخاطبني 
وم��ا يعرفون مس��افته م��ن األمكنة املعلوم��ة لديهم ، فخوط��ب كل قوم مب��ا عرفوه من 

األمكنة.
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والياقوت(.   وصححه الترمذي. 
- من املتقرر عند العرب في لس��انها ومعلومها أن احلوض هو مجتمع املاء، 

وغالب األحيان ال يكون جارًيا، وأما النهر فإن ماءه جار، فاختلفا. 
- وأيًض��ا ف��إن الكوث��ر في اجلن��ة كما ثبت به الن��ص، فهو من جمل��ة نعيمها 

ونعيمها ال ينع منه أحد. 
- ثبت الدليل أن رجااًل ُيطردون عنه، وال يّكنون من الشرب منه.

هل هو حوض واحد، أم أن لكل نبي حوًضا ؟ 1333    .
نعم إن لكل نبي حوًضا ترده أمته، إال أن أكبر هذه األحواض وأكثرها وارًدا 

هو حوض نبينا ]. 

ما دليل القول السابق؟ 1334    .
ع��ن س��مرة [ ق��ال : قال رس��ول الل��ه ]: ) إن لكل نب��ي حوًضا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر وارده وإني أرجو أن أكون أكثرهم وراده(  رواه الترمذي.

؟ هل الشرب سيتحقق من يد النبي ].    1335
ال، إمنا يكون من الكيزان ) الكوب(.

املطلب الرابع: ما يتعلق بالصحف، وكتب األعمال

ما املقصود من هذا العنوان القضية؟  1336    .
هو: اإلي��ان بتطاير صحف األعمال، فآخٌذ صحيفت��ه باليمني، وهناك آخٌذ 

لها بالشمال أو من وراء ظهره.

ما األدلة الواردة في هذا الشأن؟ 1337    .
قال تعالى: } وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاًبا 

يلقاه منشوًرا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيًبا {.
وقال تعال:  }فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت 
أني مالٍق حس��ابيه فهو في عيش��ة راضية ف��ي جنة عالية قطوفه��ا دانية كلوا 
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واش��ربوا في هنيًئا مبا أس��لفتم في األيام اخلالية وأما من أوتي كتابه بش��ماله 
فيق��ول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حس��ابيه يا ليتها كانت القاضية ما 

أغنى عني مالية هلك عني سلطانية {.

كيف احلال مع من ال يحسن القراءة أو الكتابة؟ 1338    .
ف��ي هذا اليوم الكل س��يقرأ صحيفة عمله؛ القارئ وغي��ر القارئ، قال قتادة 

وجمع من السلف: )سيقرأ يومئٍذ من لم يك�ن قارًئا (.

املطلب اخلامس: ما يتعلق بامليزان

ما املقصود من هذا اجلانب؟ 1339    .
املقصود به حتقيق اإليان بامليزان لألعمال واألقوال التي فعلها اإلنس��ان في 

حياته.

ما قول أهل السنة في هذا امليزان؟ 1340    .
مذهبهم أنه ميزان حقيقي ُيرى وُيوزن فيه، له كفتان 

ما القول مع من يزعم أن امليزان كناية عن العدل فقط؟ 1341    .
هذا توّهٌم باطل، ومما يقوله بعض املبتدعة. 

ما النصوص الشرعية إلثبات هذا األمر؟ 1342    .
- قال تعالى: } ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيًئا وإن 

كان مثال حبٍة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبني {، 
- وق��ال تعال��ى: }وال��وزن يومئ��ٍذ احل��ق فم��ن ثقل��ت موازين��ه فأولئك هم 
املفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خس��روا أنفسهم مبا كانوا 

بآياتنا يظلمون {، 
- وقال تعالى: } فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت 

موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية {.

ماذا ورد في السنة النبوية مما يتعلق بوجود امليزان؟ 1343    .
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ع��ن أب��ي هريرة [ ق��ال: قال رس��ول الل��ه ]: ) كلمت��ان خفيفتان على 
اللس��ان، ثقيلتان ف��ي امليزان، حبيبتان إل��ى الرحمن، س��بحان الله وبحمده 

سبحان الله العظيم (.    متفق عليه

هل اإلخالص ولو كان يسيًرا له أثره في امليزان؟ 1344    .
نعم، فعن عبدالله بن عمرو بن العاص [ قال: قال رسول الله ]: »إن 
الله عز وجل يس��تخلص رجاًل من أمتي عل��ى رؤوس اخلالئق يوم القيامة، 
فينش��ر له تس��عة وتسعون سجالً، كل س��جٍل مد البصر، ثم يقول: أتنكر من 
هذا ش��يًئا؟ أظلمك كتبتي احلافظ��ون؟ قال: ال يا رب. ثم يقول: أفلك عذر 
أو حس��نة؟ قال: فُبهت الرجل، فيقول: ال يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدة ال ظلم عليك اليوم، فُيخرج له بطاقة فيها: أشهد أن ال إله إال 
الله، وأشهد أن محمًدا رسول الله. فيقول: أحضروه، فيقول: يا رب ما هذه 
البطاقة مع هذه الس��جالت؟ فيقول: إنك ال تظلم، قال: فُتوضع السجالت 
في كفة والبطاقة في كفة، قال: فطاش��ت الس��جالت وثقل��ت البطاقة، قال: 

وال يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم«. رواه الترمذي وابن ماجه. 

هل ميكن أن يوضع صاحب العمل في امليزان مع عمله؟ 1345    .
نعم، عن علي [ أن ابن مسعود [ صعد شجرة فهبت ريح فانكشف 
س��اقه فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله ]: »أتعجبون 
من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده هما في امليزان أثقل من أحد( رواه أحمد. 
وع��ن أبي هري��رة [عن رس��ول الله ] ق��ال: )إنه ليأت��ي الرجل لعظيم 
السمن يوم القيامة ال يزن عند الله جناح بعوضة، وقال: اقرءوا إن شئتم: } 

فال نقيم له يوم القيامة وزًنا { «. رواه البخاري 

هل هو ميزان واحد، أم موازين كثيرة ؟ 1346    .
األرجح - إن ش��اء الله تعالى - أنه مي��زان واحد وليس مبتعدد، وأما جمعه 
في بعض اآليات فالظاهر -والله أعلم- أنه باعتبار ما يوزن به ، فاملوزونات 

التي ستوزن فيه كثيرة، فُجمع باعتبار تعّدد ما سيوزن فيه.
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ما الذي سُيوزن في هذا امليزان؟ 1347    .
لقد دلت األدلة الس��ابقة أن املوزونات التي س��توزن في امليزان ثالثة أشياء: 

العمل نفسه، والعامل ذاته، وصحيفة العمل.

ما الداللة على وزن ما سبق؟ 1348    .
- فأما العمل: فلحديث: ) كلمتان خفيفتان على اللسان ...( احلديث .

- وأما العامل: فلحديث علي [ في قوله : ) والذي نفس��ي بيده هما في 
املي��زان أثق��ل من جبل أحد(، وحديث الرجل العظيم الس��مني ال يزن 

عند الله جناح بعوضة .
- وأما صحيفة العمل: فلحديث السجالت والبطاقة، وقد تقدمت.

كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم يخف ويثقل؟ 1349    .
اجلواب من وجهني :

األول: أن ه��ذا مم��ا أخب��رت به األدلة وصح��ت به اآلث��ار، فالواجب اإليان 
والتس��ليم به والوقوف حيث وق��ف النص ال نتعدى القرآن واحلديث 
وه��و من أمور اآلخ��رة، وأمور اآلخرة تختلف ع��ن املعهود عندنا في 

الدنيا وهو داخل في اإليان بالغيب.
الثاني: أن الله تعالى قادر على كل شيء، فهو قادر أن يجعل العرض جسًما، 
أال ن��رى أن الدلي��ل الصحيح أثب��ت أن الله تعالى يجع��ل املوت على 
صورة كبش وُيذبح بني اجلنة والنار مع أن املوت ليس بجس��م، بل هو 
معنى، حيث يجعله الله جسًما يشاهده أهل اجلنة وأهل النار، فكذلك 

األعمال يجعلها الله تعالى أجساًما فتوزن في هذا امليزان احلسي .

املطلب السادس: ما يتعلق باحلساب والعرض

ما املراد من هذه القضية؟ 1350    .
املراد من هذه من مقتضيات اإليان باليوم اآلخر اإليان باحلساب والعرض، 

وأنه حق وصدق واقع ال دافع له وال مانع منه. 
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ما األدلة الوارد في هذا الشأن؟ 1351    .
- قال تعالى: } إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم {. 

- وق��ال تعال��ى: } أفمن يعلم أمنا أنزل إليك م��ن ربك احلق كمن هو أعمى 
إمن��ا يتذكر أول��وا األلباب الذين يوفون بعهد الل��ه وال ينقضون امليثاق 
والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 

احلساب{. 
- وقال تعالى: } فوربك لنسألنهم أجمعني عما كانوا يعملون {. 

كم أنواع احلساب؟ 1352    .
احلساب نوعان: حساب عرض، وحساب نقاش .

ما الفرق بني األمرين؟ 1353    .
في الصحيح عن عائش��ة أن النبي ] قال : ) من ُحوس��ب عذب ( . قالت 
عائش��ة : كيف ذلك والله تعالى يقول: } فسوف يحاسب حساًبا يسيًرا {. 

فقال: )إمنا ذلك العرض، ولكن من نوقش احلساب يهلك ( .
فب��نّي النب��ي ] بذل��ك أن املراد بقوله تعالى: } فس��وف يحاس��ب حس��اًبا 

يسيًرا{ أنه حساب عرض العمل فقط ال نقاش فيه.

ما مثال العرض لألعمال في يوم القيامة؟ 1354    .
ف��ي الصحي��ح عن صفوان بن محرز ق��ال: بينما ابن عم��ر يطوف إذ عرض 
رج��ل فق��ال: يا أبا عبدالرحمن، أو قال: يا ابن عمر، هل س��معت النبي ] 
ف��ي النجوى؟ فقال: س��معت النب��ي ] يقول: ) يدنو املؤم��ن من ربه حتى 
يض��ع عليه كنفه فيق��رره بذنوبه تعرف ذن��ب كذا؟ فيقول: أع��رف. فيقول: 
أنا س��ترتها في الدني��ا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حس��ناته، وأما 
اآلخ��رون أو الكفار فينادى على رؤوس اخلالئق: هؤالء الذين كذبوا على 

ربهم أال لعنة الله على الظاملني( .

ما خالصة الفرق بني احلساب والعرض؟ 1355    .



العقيدة... سؤال وجواب

364

حس��اب العرض ليس في��ه مطالبة بنتائج النعم، ولذلك فصاحبه يس��لم في 
آخر األمر.

وأما حساب النقاش فإن فيه مطالبة بنتائج النعم، ولذلك فصاحبه هالك ال 
محالة.

من سيكون شاهًدا على اإلنسان في حساب النقاش؟ 1356    .
في صحيح مس��لم عن أب��ي هريرة [مرفوًعا في احلدي��ث الطويل ، وفيه 
قال: »فيلقى العبد - يعني الكافر - فيقول : يا فل- أي يا فالن- ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك، وأسخر لك اخليل واإلبل، وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول 
؟ فيقول: ال . فيقول: فإني أنس��اك  العب��د: بلى. فيق��ول: أظننت أنك مالقيَّ
كما نس��يتني. ثم يلقى الثاني فيس��أله فيجيب كما أجاب األول، فيقول الله: 
) فإني أنس��اك كما نس��يتني. ثم يلقى الثالث فيقول ل��ه مثل ذلك. فيقول: يا 
رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير 
ما اس��تطاع فيقول: ههنا إذن، قال: ثم يقال له: اآلن نبعث ش��اهدنا عليك، 
ويفك��ر في نفس��ه من ذا الذي يش��هد عل��ي؟ فيختم على في��ه ويقال لفخذه 
وحلم��ه وعظامه انطقي ، فتنطق بعمله، وذلك ليعذر من نفس��ه«، أو كما في 

احلديث عن رسول الله ]، فهذا من حساب النقاش.

مــا أول ما ُيحاســب عنه العبد يوم القيامة، ومــا أول ما ُيقضى فيه بني الناس  1357    .
يوم القيامة؟

أول م��ا يحاس��ب عن��ه العبد يوم القيام��ة : الصالة، وأول م��ا يقضى فيه بني 
الناس يوم القيامة: الدماء.

ما الدليل على قضيتي الصالة والدماء؟ 1358    .
ع��ن أبي هري��رة [عن النبي ] أنه قال: »أول ما يحاس��ب ب��ه العبد يوم 
القيام��ة الص��الة، يق��ول الله تعال��ى ملالئكته: انظ��روا صالة عب��دي أمتها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان نقص منها شيًئا قال: انظروا 
ه��ل لعب��دي من تطوع، قال: فإن كان له تطوع قال: أمتوا لعبدي فريضته من 

تطوعه، ثم يؤخذ األعمال على ذلك«.   رواه أبو داود والترمذي.
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وع��ن ابن مس��عود [ أن النب��ي ] قال: )أول ما يحاس��ب عليه صالته، 
وأول ما يقضى بني الناس في الدماء(. رواه النسائي

ما قول العلماء في توضيح احملاسبة على احلقوق يوم القيامة؟ 1359    .
ذك��روا بأن احلقوق قس��مان: حقوق لله تعالى وحقوق لعباده، فأول ش��يء 
يحاس��ب عليه العب��د من حقوق الله تعالى الصالة، وأول ش��يء يحاس��ب 

عليه العبد من حقوق اآلدميني الدماء.
وق��ال بعضه��م: إن احلس��اب ه��و عرض العم��ل ويب��دأ فيه بالص��الة، وأما 
القض��اء فهو الب��دء بتنفيذ ما تقررت احملاس��بة عليه ويبدأ في��ه بالدماء وكل 

ذلك صحيح ال إشكال فيه.

كيف جنمع بني قوله تعالى:} فوربك لنسألنهم أجمعني عما كانوا يعملون{،  1360    .
وقولــه تعالى : } فيومئذ ال يســأل عن ذنبــه إنس وال جان {، وقوله: } وال 

يسأل عن ذنوبهم املجرمون {، فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟
ال إشكال في ذلك، وبيان ذلك من وجوه :

األول: من املعلوم أن يوم القيامة مقدراه خمسون ألف سنة، فلطوله تختلف 
فيه األحوال، فيس��أل الكفار في بعضه ويكف عن سؤالهم في بعضه، 
فاآليات املثبتة للس��ؤال ُيقصد بها السؤال في بعض أوقات هذا اليوم، 
واآلي��ات التي فيها ترك الس��ؤال إمنا تخص بعض أوق��ات هذا اليوم، 
فليس وقت الس��ؤال هو بعينه وقت عدم الس��ؤال حتى يلزم من ذلك 

االختالف.
الثاني: أن ُيقال: إن املتروك س��ؤالهم ه��م املجرمون الذين بلغوا في اإلجرام 
ح��ده؛ كإبليس ومرده الش��ياطني، وكفرع��ون وهامان وق��ارون وأبي 
جه��ل، ولذل��ك ق��ال تعالى في س��ياق قصة قارون: } وال يس��أل عن 
ذنوبه��م املجرم��ون {، واآليات التي أخبرت بالس��ؤال تكون في بقية 
الكف��ار وعصاة املوحدين، فاإلخبار بترك س��ؤال البع��ض ال يلزم منه 

ترك سؤال اجلميع.
الثالث: إن الس��ؤال املنفي في اآليات إمنا هو س��ؤال االستخبار واالستعالم 
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واالستعتاب، والسؤال املثبت إمنا هو سؤال التقريع والتوبيخ، فالكفار 
ال يس��ألون س��ؤال اس��تعتاب كما قال تعالى: } وإن يستعتبوا فما هم 
م��ن املعتب��ني {، وق��ال تعال��ى: } فالي��وم ال يخرج��ون منه��ا وال هم 
يس��تعتبون{، ولكنهم يسألون س��ؤال تقريع وتوبيخ زيادة في التنكيل 

بهم.

املطلب السابع: ما يتعلق بالشفاعة. 

ما املراد من هذا العنوان؟ 1361    .
املراد به حتقيق اإليان بالشفاعات املتنوعة التي ستكون يوم القيامة.

ما تعريف الشفاعة لغة؟  1362    .
الش��فاعة مأخوذة من الش��فع ضد الوتر، وهي انضمام ش��يء إلى شيء، أي 

انضم وتر إلى وتر فصار شفعًا.

ما املراد به اصطالحا؟ 1363    .
هي:  الس��ؤال لفص��ل القضاء، والتجاوز عن الذن��وب، وتخفيف العذاب، 

وزيادة الثواب ملستحقه. 
وورد أنها: طلب اخلير للغير.

ماذا ُيستفاد من هذا التعريف؟ 1364    .
هذا التعريف يدخل فيه جميع األنواع املذكورة والتي ثبتت بها األدلة، وهو 

تعريف للشفاعة في اآلخرة.  

ما الضابط في إثبات الشفاعة األخروية؟ 1365    .
األص��ل في ش��فاعة اآلخرة التوقيف على الدلي��ل، أي أنه ال يجوز أن يثبت 

منها إال ما ورد الدليل به فقط، وأما ما ال دليل عليه فاألصل عدمه.

ملاذا هذه الضوابط؟ 1366    .
هذه الش��فاعات م��ن أمور الغيب،ظه��ري وقد تقرر أن أم��ور الغيب مبناها 
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على التوقيف، فما صح به الدليل قلنا به، وماال فال. 

ما القول مع إدخال العقل في هذا اجلانب العقدي؟ 1367    .
ال يجوز إنكار أو تأويل ما ثبت به الدليل، بل الواجب التصديق واإلقرار به 
وترك املراء واجلدال فيما ثبت به النص، وال يتعارض نص صحيح مع عقل 

صريح، والعقل تابع للنص وخادم له، والنص هو السيد املطاع. 

ما نتيجة التساهل في الضابط السابق؟ 1368    .
نتيجته أن هذا الباب -أي باب الشفاعة- باب قد زّلت فيها األقدام، وضّلت 

فيه األفهام، وسبب ذلك عدم اعتماد هذا األصل املبارك. 

ما أقسام الناس في الشفاعة ؟ 1369    .
الناس في الشفاعة ثالث طوائف، طرفان ووسط:

األولــى: طائف��ة أنكرته��ا، كاخلوارج واملعتزل��ة؛ الذين ينكرون الش��فاعة في 
أه��ل الكبائر، فخالف��وا اآليات القرآنية الصريح��ة واألحاديث النبوية 

الصحيحة، وناقضوا إجماع األمة.
الثانيــة: طائف��ة غل��ت في إثب��ات الش��فاعة حتى جت��اوز بهم احلد الش��رعي، 
فج��ّوزوا طلبه��ا من األم��وات كاألنبي��اء واألولي��اء والصاحلني، حتى 
أثبتوه��ا لبع��ض اجلم��ادات، كم��ا قال الل��ه تعال��ى: }م��ا نعبدهم إال 
ليقربونا إلى الله زلفى{وقال عنهم: }هؤالء شفعاؤنا عند الله{ فرد 
الله عليهم وكذبهم في زعمهم هذا فقال:}ما للظاملني من حميم وال 

شفيع يطاع{ وقال تعالى: }فما تنفعهم شفاعة الشافعني{. 
الثالثة: أهل الس��نة واجلماعة: فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية، واعتمدوا ما جاء 

في شأنها في الكتاب والسنة، وأنها ال تطلب إال من الله تعالى.

ما القول مع من اتخذ شفعاء أموات؟ 1370    .
عاب الله تعالى على الذين اتخذوا ش��فعاء من دونه وهم ال يلكون شفاعة 

وال يعقلون، ألنهم إما أموات  غير أحياء، وإما جمادات.
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ماذا قال الله تعالى فيهم؟ 1371    .
- قال تعالى: }أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا ال يلكون شيئًا 
وال يعقل��ون  قل لله الش��فاعة جميعًا له ملك الس��موات واألرض ثم 

إليه ترجعون{ 
- وق��ال تعال��ى: }وال تنفع الش��فاعة عنده إال مل��ن أذن له{ فهذه الش��فاعة 
التي يظنها املش��ركون في معبوداتهم هي منتفي��ة يوم القيامة كما نفاها 

القرآن.

ما شروط الشفاعة ؟  1372    .
شروط الشفاعة شرطان: اإلذن، والرضى من الله سبحانه.

ما أدلة هذه الشروط؟  1373    .
- قال تعالى:}من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه{
-  وقال تعالى: }وال يشفعون إال ملن أرتضى{ 

- وقال تعالى: } وكم من ملك في الس��ماوات ال تغني ش��فاعتهم ش��يئًا إال 
من بعد أن يأذن الله ملن يشاء ويرضى{. 

هل ميكن طلب الشفاعة من النبي مباشرة؟ 1374    .
ال يجوز، من فهم األدلة الس��ابقة س��يعلم بكل وضوح أن الش��فاعة حٌق لله 
يعطيها من يش��اء وهو س��بحانه يضع له حدا، فالصحيح ه��و طلبها من الله 

سبحانه.

هل الشفاعة في اآلخرة عامة أم خاصة؟  1375    .
منها ما هو عام، ومنها ما هو خاص.

ما املراد بقولنا عام وخاص؟ 1376    .
نعني باخلاص: أي ما سيكون للنبي وحده ].

ونعن��ي بالع��ام: أي م��ا س��يكون لس��ائر النبي��ني، واملالئك��ة، والصّديق��ني، 
والشهداء، والصاحلني، ومن مات صغيًرا، ولعامة املؤمنني. 
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ما أمثلة الشفاعات اخلاصة؟ 1377    .
أما الشفاعات اخلاصة فثالث: 

األولى: الشفاعة العظمى. 
الثانية: الشفاعة في أهل اجلنة ليدخلوا اجلنة. 

الثالثة: الشفاعة في عمه أبي طالب.

ما أمثلة الشفاعات العامة يوم القيامة؟ 1378    .
الشفاعات العامة فأربعة أنواع: 

األولى: الشفاعة فيمن أستحق النار أال يدخلها. 
الثانية: الشفاعة فيمن دخلها من املسلمني أن يخرج منها. 

الثالثة: الشفاعة في أهل األعراف. 
الرابعة: الشفاعة في رفعة الدرجات في اجلنة. 

ما املقصود بالشفاعة لدخول اجلنة؟  1379    .
املقصود بها أن أهل اجلنة إذا جاءوا إليها وجدوا أبوابها مغلقة، ويكون أول 

من يفتح له النبي ] فيدخلها ويدخل بعده أمته ثم بقية األمم.

ما دليل هذا األمر؟.    1380
 دليله��ا حدي��ث أن��س [ قال: قال رس��ول الله ]: »أتي ب��اب اجلنة يوم 
القيام��ة فأس��تفتح، فيقول اخل��ازن: من أن��ت؟ فأقول: محم��د. فيقول: بك 

أمرت ال أفتح ألحد قبلك«. رواه مسلم.
وفي لفظ له: )أنا أول شفيع في اجلنة(.  

ما املراد بالشفاعة في أهل الكبائر؟ 1381    .
املراد بذلك أن من هذه األمة من يوت مصًرا على بعض الكبائر، وهو حتت 

املشيئة، فإذا شاء الله عذبه، وإن شاء سبحانه جتاوز عنه. 

هل الشفاعة تكون للمشركني؟ 1382    .
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ال، ألن الله تعالى حّرم اجلنة على الكافرين.

ما دليل التقرير السابق؟ 1383    .
ُبوا بِآياتَِنا َواْس��َتْكَبُروا َعْنَه��ا ال ُتَفَتُّح َلُهْم َأْبَواُب  ِذيَن َكَذّ ق��ال تعالى: } إَِنّ اَلّ
ِزي  َياِط َوَكَذلَِك جَنْ َمُل ِفي َس��ِمّ اخْلِ َة َحَتّى َيِلَج اجْلَ َنّ ��َماِء َوال َيْدُخُل��وَن اجْلَ الَسّ

امْلُْجِرِمنَي{ )األعراف:40(
وق��ال تعال��ى: } إّن الذين كفروا من أهل الكتاب واملش��ركني في نار جهنم 

خالدين فيها أولئك هم شّر البرّية{ ) البينة:   (

هل هناك شفاعة للكفار في أمور محددة؟ 1384    .
نعم، هذا موجود فقط لعم النبي ]، وهو أبو طالب.

ما املراد بشفاعة النبي ].    1385 في عمه أبي طالب ؟ 
املراد بها شفاعة تخفيف النار عنه ال إخراجه منها، وهي خاصة بأبي طالب 
فقط، وإال فاألصل في عموم الكفار واملش��ركني أنهم ال تنفعهم الش��فاعة، 
وال يأذن ألحد أصاًل بالش��فاعة فيهم،كما قال تعالى: }فما تنفعهم شفاعة 

الشافعني{.

ما دليل ثبوتها؟.    1386
عن العباس [أنه قال: )يا رس��ول الله، هل نفعت أبا طالب بش��يء، فإنه 
كان يحوط��ك ويغض��ب لك( قال: )نعم، هو ف��ي ضحضاح من نار، ولوال 
أنا لكان في الدرك األس��فل من الن��ار(، وفي لفظ: )وجدته في غمرات من 
النار، فأخرجته إلى ضحضاح ( وفي الصحيح أيضًا من حديث أبي س��عيد 
[ أن رسول الله ] ذكر عند عمه أبو طالب فقال: )لعله تنفعه شفاعتي 
ي��وم القيام��ة فيجع��ل في ضحضاح م��ن النار يبل��غ كعبيه يغلي من��ه دماغه( 

وللبخاري: ) يغلي من أم دماغه(.   رواه البخاري

ما األحوال املتوقعة في قضية الشفاعة ألهل الذنوب؟ 1387    .
األمر ال يخلو من أحوال: 
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- إما أن يأذن بالش��فاعة فيه فال يدخل النار أصاًل، بل ُيغفر له ويدخل اجلنة 
ابتداًء.

- وإم��ا أن يدخل النار، ثم يؤذن بالش��فاعة فيه بعد دخولها فيخرج منها إلى 
اجلنة انتقااًل، وذلك يعود إلى مشيئة الله جل وعال. 

ما األدلة على النوع الثاني من الشفاعة في أهل الكبائر؟ 1388    .
تواترت على إثباتها األدلة، ومن ذلك: 

- قال النبي ]: ) لكل نبي دعوة دعاها ألمته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
ألمتي يوم القيامة (.  رواه البخاري

- عن أبي هريرة [ قال: قال رسول الله ]: ) أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال ال إله إال الله خالصًا من قلبه(.   رواه البخاري

- وعن أنس مرفوعًا: ) شفاعتي ألهل الكبائر من أمتي ( 
- ع��ن أب��ي س��عيد اخل��دري [ مرفوعًا: ) فيق��ول الله عز وجل: ش��فعت 
املالئكة، وش��فع النبيون، وش��فع املؤمنون، ولم يب��ق إال رحمة أرحم 
الراحم��ني. فيقبض قبضًة من النار فيخرج منها قوم��ًا لم يعملوا خيرًا 
قط قد عادوا فحمًا، فيلقيهم في نهر في أفواه اجلنة، ُيقال له نهر احلياة، 

فيخرجون كما تخرج احلبة في حميل السيل(. رواه البخاري
- حدي��ث أب��ي س��عيد [ والطويل وفي��ه: ) حتى إذا خل��ص املؤمنون من 
النار فوالذي نفس��ي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله تعالى في 
استيفاء احلق من املؤمنني يوم القيامة إلخوانهم الذين في النار يقولون: 
ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون! فيقال لهم: أخرجوا من 
ُم صورهم على الن��ار. فيخرجون خلقًا كثيرًا قد أخذت  عرفت��م، فتحرَّ
النار إلى نصف س��اقيه وإل��ى ركبتيه، فيقولون: ربنا م��ا بقي فيها أحد 
مم��ن أمرتن��ا به، فيقول: ارجع��وا فمن وجدمت في قلبه مثق��ال ديناٍر من 
خير فأخرجوه. فيخرجون خلقًا كثيرًا، ثم يقول: ارجعوا فمن وجدمت 
ف��ي قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. فيخرجون منها خلقًا كثيرًا، ثم 

يقولون ربنا لم نذر فيها خيرًا ( .  رواه البخاري
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- عن عمران بن حصني [ عن النبي ] قال: ) يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد ] فيدخلون اجلنة، ويسمون باجلهنميني(.   رواه البخاري

- عن أنس [قال: س��معت النبي ] يقول: ) إذا كان يوم القيامة ش��فعت 
وقلت: يارب أدخل اجلنة من كان في قلبه خردلة، فيدخلون، ثم أقول: 

أدخل اجلنة من كان في قلبه أدنى شيء فيدخلون (.   رواه البخاري
= وفي احلديث في فضائل الشهداء: ) ويشفع في سبعة من أهله (. 

من الذي لن يقبل هذه األنواع من الشفاعات؟ 1389    .
 أنكرها الوعيدية؛ من اخلوارج واملعتزلة.          

ما دليل الشفاعة لرفعة الدرجات في اجلنة ؟  1390    .
دليلها قوله تعالى: }والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيان أحلقنا بهم ذريتهم 

وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ مبا كسب رهني{ 
وورد أن النبي ] قال ملا ُتوفي أبو س��لمة: ) اللهم أغفر ألبي س��لمة وأرفع 

درجته في املهديني (.   رواه مسلم

من هم أهل األعراف؟  1391    .
هم قوٌم استوت حسناتهم وسيئاتهم، فُيوَقفون بني اجلنة والنار. 

ما األمر املتعلق بهم يوم القيامة؟ 1392    .
ي��رون أه��ل اجلن��ة يدخلون، فيقول��ون: }س��الم عليكم ل��م يدخلوها وهم 
يطمع��ون{ وي��رون أهل الن��ار يدخلونها، فيقول��ون: }قالوا ربن��ا ال جتعلنا 
مع القوم الظاملني{، فيأذن الله تعالى بالش��فاعة فيهم، فيش��فع فيهم النبيون 

والصديقون والشهداء والصاحلون. 

أيهما يكون قبل اآلخر: الصراط أو امليزان أو احلوض ؟ 1393    .
ه��ذا في��ه خ��الف بني أهل العل��م، لك��ن األرجح - والل��ه تعالى أعل��م - أن 

احلوض أوالً، ثم امليزان ثم الصراط، هكذا وردت األدلة.
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املطلب الثامن: ما يتعلق بالصراط

ما املراد من هذا العنوان؟ 1394    .
ه��و حتقي��ق اإليان بالصراط، وهو اجلس��ر الذي س��ينصب عل��ى منت جهنم 

وسيمر عليها الناس. 

ما النصوص الواردة في إثبات هذا األمر؟ 1395    .
قال تعالى: } وإن منكم إال واردها {، فقد فس��ره طائفة كبيرة من الس��لف 

بأنه الورود على الصراط.

هل ورد ما يتعلق بالصراط في السنة النبوية؟ 1396    .
نعم، األحاديث في هذا كثيرة جدا.

أين سيكون هذا الصراط؟ 1397    .
ورد في حديث أبي سعيد اخلدري [من حديثه الطويل في ذلك مرفوًعا 

وفيه: )..ثم ُيؤتى باجلسر، فيجعل بني ظهري جهنم(. 

من أول الناس مرورا عليه؟ 1398    .
عن أبي هريرة [ مرفوًعا في حديث الشفاعة الطويل وفيه: )..ويضرب 

الصراط بني ظهري جنهم فأكون أنا وأمتي أول من يجيز(.   متفق عليه

ما كالم الناس عند مرور غيرهم على الصراط؟ 1399    .
ال يتكلم يومئذ إال الرسل، ودعوى الرسل يومئذ: )اللهم سّلم سّلم(.

هل هناك من إعاقة مع مرور الناس على الصراط؟ 1400    .
نعم، ورد في تتمة حديث أبي س��عيد اخلدري [الس��ابق: )قلنا: يا رسول 
الله، وما اجلس��ر؟ قال: )مدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكالليب وحس��كة 

مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان(.

ما حجم هذا الشوك؟ 1401    .
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وردف احلديث: ) في جهنم كالليب مثل ش��وك الس��عدان، هل رأيتم شوك 
الس��عدان(؟ قالوا: نعم. قال: ) فإنها مثل ش��وك الس��عدان، غير أنه ال يعلم 

قدر عظمها إال الله تعالى(.

ماذا تفعل هذه الكالليب على من مير على الصراط؟ 1402    .
ورد ف��ي احلديث: ) تخطف الناس بأعمالهم فمنه��م املوبق بعمله، واملوثق 

بعمله، ومنهم املخردل أو املجازى أو نحوه ... ( احلديث .

كيف ستكون سرعة مرور الناس على الصراط؟ 1403    .
ورد ف��ي تتمة حديث أبي س��عيد اخلدري [ الس��ابق: ) ي��ر املؤمن عليها 

كالطرف، وكالبرق، وكالريح، وكأجاويد اخليل والركاب..( 
وع��ن أب��ي هريرة وحذيفة رضي الل��ه عنهما في حديث اس��تفتاح اجلنة عن 
النب��ي ] مطواًل وفيه: ) وترس��ل األمانة والرحم فتقوم��ان جنبي الصراط 
ييًن��ا وش��مااًل فيمر أولكم كالب��رق(. قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي ش��يء 
كم��ر البرق؟ قال: ) ألم تروا إلى الب��رق كيف ير ويرجع في طرفة عني، ثم 

كمّر الطير وكأشد الرجال، جتري بهم أعمالهم(.    رواه مسلم

هل املشي على الصراط متمكن؟ 1404    .
ال، فاملشي عليه عسير.

ما سبب هذا األمر؟  1405    .
ورد في وصف حال الصراط  أنه دحٌض مزلٌة ال تثبت عليه القدم؛ إال التي 
ثبته��ا الله تعال��ى، ودليلها ما تقدم من حديث أبي س��عيد [ وفيه: قالوا: 

وما اجلسر؟ قال: )مدحضة مزلة(.
وف��ي حديث أبي س��عيد [ أنه قال: )بلغني أن اجلس��ر أحّد من الس��يف، 

وأدق من الشعرة(.

هل هناك من سينجو، وغيره هالك؟ 1406    .
نعم، فتتمة حديث أبي س��عيد اخلدري [الس��ابق: )..فناٍج مس��ّلم، وناٍج 
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مخدوش ومكدوٍس في نار جهنم، حتى ير آخرهم يسحب سحًبا(.

ما السبب في تفاوت قدرات الناس في املسير عليه؟ 1407    .
السبب في ذلك تفاوتهم في أعمالهم، كما ورد في احلديث السابق: )جتري 

بهم أعمالهم(.

هــل هناك مــن عالقة بني الثبــات على الصراط فــي الدنيا، مــع الثبات على  1408    .
الصراط األخروي؟

نعم، العالقة وثيقة، فإن إن القدرة باملش��ي على الصراط احلسي يوم القيامة 
إمنا هو نتيجة حلس��ن أو س��وء املش��ي على الص��راط املعنوي ف��ي الدنيا، أي 
بكيفية املتابعة النبي ]، فكلما كان اإلنسان أتبع وأسرع متابعة له في الدنيا 
كلما كان أسرع على ذلكم الصراط احلسي، فمن ثبتت قدمه هنا ثبتت قدمه 

هناك، ومن زلت به القدم هنا زلت به القدم هناك.

هل هناك من نور في هذا املوضع الرهيب ليسهل املرور؟ 1409    .
نعم، لكن ليس هناك من نور للجميع، لكن يأتي النور وفق العمل الصالح، 

وما احتاجوا إلى هذا النور للمرور عليه إال ألنه مظلم.

ما دليل هذا احلكم؟ 1410    .
دليل هذا:

- ع��ن جابر [ في احلدي��ث الطويل وفيه: ) وُيعطى كل إنس��ان منافق أو 
مؤم��ن ن��وًرا، ثم يتبعون��ه وعلى جس��ر جنهم كالليب وحس��ك تأخذ 
من ش��اء الله تعالى، ثم يطفأ نور املنافقني ث��م ينجو املؤمنون...( رواه 

مسلم.
- عن ابن مسعود [ في قوله تعالى: }يسعى نورهم بني أيديهم {، قال: 
) عل��ى ق��در أعمالهم يرون على الصراط منهم م��ن نوره مثل اجلبل، 
ومنه��م م��ن نوره مث��ل النخل��ة، ومنهم من ن��وره مثل الرج��ل القائم، 

وأدناهم نوًرا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة(.  رواه احلاكم
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املطلب التاسع: القنطرة

ماذا يكون بعد الصراط؟ 1411    .
إذا مّر الناس على الصراط فإنهم ُيوقُفون على قنطرة بني اجلنة والنار. 

ملاذا هذا املوقف؟ 1412    .
وا ُأِذَن لهم في دخول اجلنة. حتى يقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا وُنقَّ

ما دليل هذا القول؟ 1413    .
عن أبي سعيد [ قال: قال الرسول ]: )يخلص املؤمنون من النار، فُيحبسون 
عل��ى قنطرة ب��ني اجلنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
ُب��وا وُنّقوا أذن له��م في دخول اجلنة، فوال��ذي نفس محمد  الدني��ا، حت��ى إذا ُهِذّ

بيده، ألحدهم أهدى مبنزله في اجلنة منه مبنزله كان في الدنيا(.  رواه البخاري

املطلب العاشرة: ما يتعلق باجلنة والنار

ما القضية التالية ملا سبق؟ 1414    .
هي اإليان باجلنة والنار .

هل اجلنة والنار موجودتان اآلن؟  1415    .
نعم، فهما قد ُخلقتا، وفُرغ من أصل خلقهما. 

ما الدليل على هذا؟ 1416    .
تواترت األدلة على ذلك:

منها: قوله تعالى في آيات كثيرة بعد ذكر نعيم اجلنة: } أعدت للمتقني{،
ومنها: وقوله تعالى: } أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله {، 

كيف نستدل من اآليات السابقة على وجودها؟ 1417    .
ه��ذا إخب��ار عن أمٍر وقع في املاض��ي كما هو مقتضى اللغ��ة التي نزل القرآن 
بها، وقال تعالى: } فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعني جزاًء مبا كانوا 
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يعمل��ون {، وه��ذا أيًض��ا إخب��ار عن أمٍر مضى مم��ا يدل على أن��ه أعد ولكنه 
أخفي عنا، وقوله تعالى في شأن النار في آيات كثيرة : }أعدت للكافرين{، 

وقوله تعالى: } وأعتدنا للكافرين سعيًرا {.

ما األدلة من السنة النبوية على وجود اجلنة والنار؟ 1418    .
منهــا: ما في الصحيحني من حديث ابن عمر [ مرفوًعا: ) إن أحدكم إذا 
مات ُعرض مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل اجلنة فمن أهل 
اجلن��ة، وإن كان م��ن أهل النار فمن أهل النار، يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعث��ك الله عز وجل ي��وم القيامة(. وهذا الع��رض عليهما دليل على 

أنهما موجودتان اآلن.
ومنها: ما في الصحيحني من حديث عمران [ قال: قال رسول الله ] : 
)اطلعت في اجلنة فإذا أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فإذا أكثر 
أهلها النس��اء(، واالطالع فيهما دليل صريح على وجودهما، وأنهما 

مخلوقتان اآلن.
ومنهــا: م��ا في الصحيحني في حديث أبي هريرة[ قال : قال رس��ول الله 
]: )بين��ا أنا نائم رأيتني في اجلنة ف��إذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، 
فقل��ت: ملن ه��ذا القص��ر؟ فقالوا: لعمر ب��ن اخلط���اب [. فذكرت 
غيرت��ك فولي���ت مدب��ًرا، فبك��ى عمر[ وق��ال: على مثل��ك أغار يا 

رسول الله؟( ورؤيا األنبياء حق وصدق.

ما مقدار نار اآلخرة مع نار الدنيا؟ 1419    .
ع��ن أب��ي هري��رة [ أن رس��ول الل��ه ] ق��ال : ) إن ناركم ه��ذه جزء من 
س��بعني جزًءا من نار اآلخرة (. قيل: يا رس��ول الله، إن كانت لكافية؟ قال: 

)فضّلت عليها بتسعة وستني جزًءا (.  رواه البخاري

ما القول مع فناء الطعام في اجلنة؟ 1420    .
ال يفنى أبدا، ورد في الصحيح من حديث صالته ] صالة الكسوف وأنه 
عرض��ت علي��ه اجلنة والنار، وأنه قال: ) ما من ش��يء لم أك��ن أريته إال رأيته 
ف��ي مقامي هذا حتى اجلنة والن��ار (، وأنه تقدم ليناول من اجلنة عنقود عنب 
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وقال: ) لو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا (.

هل سيأتي على اجلنة والنار فناء وانتهاء؟ 1421    .
ال، فهما باقيتان أبًدا ال تفنيان أبًدا وال تبيدان، وهذا قول أهل السنة. 

هل هناك من قال بفنائهما بعد أمد؟ 1422    .
نعم، ومن نس��ب القول بفنائهما إلى ش��يخ اإلس��الم وتلميذه ابن القيم فقد 
لهما ما لم يقوال، بل كتب ش��يخ اإلس��الم رسالة بعنوان:  أخطأ عليهما وقوَّ
)الرد على من قال بفناء الدار(، وفي احلقيقة أن هذا القول مستمد من أقوال 

أهل البدع. 

ما الدليل على البقاء وعدم الفناء؟ 1423    .
من الدليل على ذلك:

قوله تعالى في نعيم اجلنة: } إن هذا لرزقنا ما له من نفاد {.
وقوله تعالى: } وفاكهة كثيرة ال مقطوعة وال ممنوعة {. 

وقوله تعالى في آيات كثيرة عن أهل اجلنة: } خالدين فيها أبًدا {، 
وقال تعالى عنهم أيًضا: } ال يذوقون فيها املوت إال املوتة األولى {، وهذا 

نفي للموت عنهم.

هل األمر يشمل النار؟ 1424    .
نع��م، قال تعالى ف��ي أبدية النار ودوامه��ا: } والذين كف��روا لهم نار جهنم 
ال يقض��ى عليه��م فيموت��وا وال يخفف عنه��م من عذابها كذل��ك جنزي كل 
كف��ور{، وقال تعالى في ث��الث آيات من القرآن: } خالدي��ن فيها أبًدا {،  
وق��ال تعالى: } وما ه��م بخارجني من النار {، وق��ال تعالى: } ولهم فيها 

عذاب مقيم{.

؟ هل جاء التأكيد على احلقيقة السابقة من النبي ].    1425
نعم، مثلما ورد في حديث ذبح املوت بني اجلنة والنار، وقوله: )يا أهل اجلنة 

خلود وال موت، ويا أهل النار خلود وال موت ( وهو في الصحيح .
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وق��ال ]: » أم��ا أه��ل الن��ار الذي��ن ه��م أهله��ا فإنه��م ال يوت��ون فيها وال 
يحيون«.

ما ُحكم اإلميان مبا ورد في الشرع في اجلنة والنار من أمور؟ 1426    .
هذا من الواجبات.

كيف نحقق اإلميان الصحيح ملا في اجلنة من نعيم، والنار من عذاب؟ 1427    .
املعلوم منها إمنا هو االسماء فقط، وأما الكيفيات فإنه ال يعلم حقيقتها على 

ما هي عليه إال الله تعالى.

ما الدليل على هذا الضابط؟ 1428    .
 دليله قوله تعالى: } فال تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعني{.

وقال في احلديث القدس��ي: )أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت وال 
أذن س��معت وال خطر على قلب بش��ر(. وقال ابن عباس [: ) ليس في 

الدنيا مما في اجلنة إال األسماء ( .

هل من قاعدة عقدية متعلقة مبا سبق بيانه؟ 1429    .
نعم، وهي: ) أن االتفاق في االسم ال يستلزم االتفاق في املسمى(.

ما االعتقاد الواجب معرفته في أهل اجلنة وأهل النار؟ 1430    .
واجب علينا نؤمن أن الله تعالى خلق لهما أهاًل، فمن ش��اء منهم إلى اجلنة 
فض��اًل، ومن ش��اء منهم فإلى الن��ار عداًل وأنه يبقى فيهم��ا فضل بعد دخول 

أهلهما فيهما.

ماذا يحدث بعد دخول أهل اجلنة إليها، وكذلك أهل النار؟ 1431    .
أم��ا اجلنة فُينش��ئ الله لها خلًق��ا جديًدا ويدخلهم اجلنة؛ ألن��ه يتفّضل وينعم 
ابت��داًء لكمال فضله وواس��ع كرمه، وأما النار فيض��ع رب العزة عليها قدمه 
فين��زوي بعضه��ا إلى بعض وتق��ول: قط قط، أي حس��بي حس��بي، كما في 
احلدي��ث الصحيح؛ وذلك ألنه ال يعذب أحًدا بال س��ابق جرم لكمال عدله 
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جل وعال.

ما ثمرات اإلميان باليوم اآلخر؟ 1432    .
الثمرات كثيرة، ونلخصها فيما يلي :

األول��ى: الرغب��ة في فع��ل الطاعة واحل��رص عليه��ا رجاء الث��واب في ذلك 
اليوم.

الثانية: الرهبة عند فعل املعصية والرضى بها خوًفا من عقاب ذلك اليوم.
الثالث��ة: تس��لية املؤم��ن عم��ا يفوت��ه م��ن الدنيا مب��ا يرج��وه من نعي��م اآلخرة 

وثوابها.
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املبحث الثامن

اإلميان بالقضاء والقدر

ما تعريف  )القدر( لغة؟  1433    .
الَقَدر بفتحتني، مبعنى التقدير.

ما تعريف )القضاء( لغًة؟  1434    .
القضاء لغة له معان، ومنها: احلكم.

ما تعريف ) القدر( اصطالحا؟ 1435    .
هو علُم الله تعالى مبا تكون عليه املخلوقات في املستقبل.

ما تعريف )القضاء( اصطالحا؟  1436    .
هو تقدير الله تعالى للكائنات حسب ما سبق به علمه واقتضته حكمته.

وقيل: هو إيجاد الله لألشياء حسب علمه وإرادته.

ما معنى اإلميان بالقدر؟.    1437
معناه أن تؤمن اإليان اجلازم بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء، فالله يعلم 

ما كان وما يكون، وما لم يكن لو كان كيف سيكون.
وأن يعلم املس��لم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، 
وأن الله كتب األشياء قبل خلقها وشاءها، فال يخرج شيء عن كونه مقدوًرا 

له جل وعال. 

ما العالقة بني الكلمتني؟ 1438    .
هما مصطلحان إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا.

ما توضيح هذا؟ 1439    .
أي إذا ُذك��ر الق��در وحده دخ��ل معه القضاء، وإذا ذك��ر القضاء وحده دخل 
مع��ه الق��در، وإذا ُذكرا جميًعا في س��ياق واحد تغايرا، فيك��ون القدر مبعنى 
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العلم السابق والكتابة واملشيئة، والقضاء مبعنى وقوع ذلك املقدور وخلقه.

ما األدلة الواردة في ثبوت هذا الركن في القرآن؟ 1440    .
قال تعالى: } إنا كل شيء خلقناه بقدر {.  )القمر:49(

وقال تعالى: } وكان أمر الله قدًرا مقدوًرا {. )األحزاب:38(
وقال تعالى: } وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم{.

)احلجر:21( 

ما الدليل على ثبوته في السنة النبوية؟ 1441    .
حدي��ث عم��ر [ في حدي��ث جبري��ل الطويل وفي��ه: ) أدركت ناًس��ا من 
أصح��اب النبي ] يقولون : كل ش��يء بقدر الله، حت��ى العجز والكيس(، 
وقال ]: ) وإن أصابك ش��يء فال تقل لو أن��ي فعلت كذا لكان كذا وكذا، 

ولكن قل قدر الله وما شاء فعل( رواه مسلم. 

هل أجمع العلماء على أهمية اإلميان به؟ 1442    .
نعم، قد أجمع أهل العلم على اإليان بالقدر، وأنه الركن السادس من أركان 
اإليان، وُس��ئل اإلمام أحمد عن القدر؟ فقال: »القدر قدرة الرحمن«، وقد 

ه{. )آل عمران:154(. ُه لَِلّ ْمَر ُكَلّ أخذ هذا من قول الله تعالى: } ُقْل إَِنّ اأْلَ

هل القضاء والقدر متعلق بحياتنا كلها؟ 1443    .
نعم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: ) كل شيء بقدٍر، حتى وضعك يدك 

على خدك(.
وقال احلسن البصري لتالميذه: )والله، َلَوْضُع يدي هذه اليمنى في اليسرى 

بقضاء وقدر من الله، ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر(.

هل كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة؟ 1444    .
نع��م، كل ما خلقه الل��ه تعالى فله فيه حكمة، فهو س��بحانه حكيم، ال يفعل 
ش��يئا عبثا وال بغير معن��ى ومصلحة وحكمة، هي الغاي��ة املقصودة بالفعل، 
ب��ل أفعاله س��بحانه صادرة ع��ن حكمة بالغ��ة ألجلها فعل، كما هي ناش��ئة 
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عن أس��باب بها فعل، وقد دل كالمه وكالم رس��وله ] على هذا وهذا في 
مواضع ال تكاد حتصى.

ماذا تتضمن هذه احلكمة؟ 1445    .
احلكمة تتضمن شيئني:

أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى، يحبها ويرضاها.
والثان��ي: حكمة تعود إل��ى عباده، هي نعمة عليهم، يفرح��ون بها، ويلتذون 

بها، وهذا يكون في املأمورات وفي املخلوقات«.84

ما مراتب اإلميان بالقدر؟ 1446    .
مراتب اإليان بالقدر أربع مراتب :

املرتبة األولى: مرتبة العلم.
املرتبة الثانية : مرتبة الكتابة.

املرتبة الثالثة : املشيئة.
املرتبة الرابعة : اخللق

املطلب األول: ما يتعلق مبراتب القدر

أوال: ما يتعلق مبرتبة العلم

ما املقصود بهذه املرتبة؟ 1447    .
معناها: اإليان بعلم الله تعالى احمليط بكل شيء من املوجودات واملعدومات 
واملمكن��ات واملس��تحيالت، حيث ال يخفى عنه ش��يء؛ في األرض وال في 

السماء.

مب يختلف علم الله تعالى عن علم املخلوقات؟ 1448    .
الل��ه س��بحانه عِل��م م��ا اخلل��ق عامل��ون قب��ل أن يخلقه��م، وعِل��م أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم؛ في جميع حركاتهم وسكناتهم، وشقاوتهم 

84 - شفاء العليل البن القيم )ص:400(
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وس��عادتهم، وم��ن هو م��ن أهل اجلن��ة، ومن هو م��ن أهل النار م��ن قبل أن 
يخلقه��م، وأنه يعلم كبير األش��ياء ودقيقه��ا على الس��واء، ويعلم عن األمر 

الذي لم يقع، لو وقع كيف سيقع.

ما الدليل على وجود هذه املرتبة؟.    1449
- ق��ال تعال��ى: } َوِعْنَدُه َمَف��احِتُ اْلَغْيِب اَل َيْعَلُمَه��ا إاَِلّ ُهَو َوَيْعَلُم َم��ا ِفي اْلَبِرّ 
ْرِض  ٍة ِفي ُظُلَماِت اأْلَ َواْلَبْحِر َوَما َتْس��ُقُط ِمْن َوَرَقٍة إاَِلّ َيْعَلُمَه��ا َواَل َحَبّ

َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاَِلّ ِفي ِكَتاٍب ُمبنٍِي {.  )األنعام:59(

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَل��ُم َما ِفي  ��اَعِة َوُيَن��ِزّ ��َه ِعْن��َدُه ِعْلُم الَسّ - وق��ال تعال��ى: }إَِنّ الَلّ
ْرَحاِم  َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس بَِأِيّ َأْرٍض  اأْلَ

َه َعِليٌم َخبِيٌر{. )لقمان:34( مَتُوُت  إَِنّ الَلّ

هل هذا العلم الكرمي ُيؤثر على اختيار أي إنسان؟ 1450    .
هذا العلم إمنا هو علم سابق، وال يؤثر على ما يختاره املخلوق الحقًا.

ما توضيح هذه املعلومة؟.    1451
توضيحها أن ُيقال بأن اإلنسان لن يعلم بأي أمر إال بعد وقوعه.

إذًا عل��م اإلنس��ان إمن��ا هو علم الح��ق ملا يقع فق��ط، أما ربنا س��بحانه فعلمه 
باألش��ياء قب��ل أن تقع، ويعلم باألش��ياء التي لم تقع ل��و وقعت فرضا كيف 

ستقع، فعلمه سبحانه سابق وال حق، ويعلم ما لم يقع.

ما الدليل على أن الله يعلم األمر الذي لم يقع، لو وقع، كيف سيكون؟ 1452    .
ْوَضُعوا  ق��ال تعالى عن املنافق��ني: }َلْو َخَرُجوا ِفيُكْم َم��ا َزاُدوُكْم إاَِلّ َخَب��ااًل َوأَلَ
امِلنَِي{. )التوبة:  ُه َعِلي��ٌم بِالَظّ اُعوَن َلُهْم َوالَلّ ِخاَلَلُك��ْم َيْبُغوَنُكُم اْلِفْتَنَة َوِفيُكْم َس��َمّ

)47
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ثانيا: ما يتعلق مبرتبة الكتابة 

ما املقصود بهذه املرتبة؟ 1453    .
معناها: اإليان اجلازم بأن الله تعالى قد كتب في اللوح احملفوظ كل ما هو 

كائن إلى يوم القيامة.

ما الدليل على وجود هذه املرتبة في القرآن الكرمي؟ 1454    .
من أدلة وجودها:

ٍة ِف��ي ُظُلَماِت  - وق��ال تعال��ى: } َوَما َتْس��ُقُط ِم��ْن َوَرَق��ٍة إاَِلّ َيْعَلُمَه��ا َواَل َحَبّ
ْرِض َواَل َرْطٍب َواَل َيابٍِس إاَِلّ ِفي ِكَتاٍب ُمبنٍِي{.)األنعام:59( اأْلَ

ُر ِمْن  ِمُل ِم��ْن ُأْنَث��ى َواَل َتَض��ُع إاَِلّ بِِعْلِمِه َوَم��ا ُيَعَمّ - وق��ال تعال��ى: } َوَم��ا حَتْ
ِه َيِس��يٌر {.   ��ٍر َواَل ُيْنَقُص ِم��ْن ُعُمِرِه إاَِلّ ِفي ِكَتاٍب إَِنّ َذلَِك َعَلى الَلّ ُمَعَمّ

)فاطر:11(

ُه َلَنا{.)التوبة:51( - وقال تعالى: } ُقْل َلْن ُيِصيَبَنا إاَِلّ َما َكَتَب الَلّ

ما الدليل على وجود هذه املرتبة في السنة النبوية؟ 1455    .
 قال ]: ) ما من نفس منفوسة إال وقد كتب الله مكانها من اجلنة أو النار، 

إال وقد كتبت شقية أو سعيدة (.  رواه مسلم

هل هناك إجماع من الصحابة على هذه املرتبة؟ 1456    .
نع��م، أجم��ع الصحاب��ة والتابعون وم��ن بعدهم من أهل الس��نة على أن كل 

كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب عند الله تعالى. 

متى متت كتابة مقادير اخللق؟ 1457    .
ه عنهما، قال: قال رس��ول الّلِه  ه ب��ن عمرو بن العاص رِضي الَلّ ع��ن عبد الَلّ
ْلِق ، َوَكاَن َعْرُش��ُه َعَلى امْلَ��اِء َقْبَل َأْن  ��ُه َع��َزّ َوَجَلّ َمَقاِدي��َر اخْلَ ]: » َكَت��َب الَلّ

َمَواِت َواأَلْرَض بَِخْمِسنَي َأْلَف َسَنٍة«.  رواه مسلم  َيْخُلَق الَسّ
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ثالثا: ما يتعلق مبرتبة: املشيئة  

ما املقصود بهذه املرتبة؟ 1458    .
معناها: اإليان مبشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، فما شاء كان وما لم يشأ 
ل��م يك��ن، وأن��ه ال يكون م��ن حركٍة وال س��كون وال هداي��ة وال إضالل إال 

مبشيئته.

كيف نفهم مشيئة الله في حياتنا؟ 1459    .
أن نفهم أنه لو خطط اإلنس��ان ملا يريد، وبذل كل ما في وس��عه، فإذا لم يش��أ 

الله له حتقق هذا األمر، فلن يقع أبًدا ولن يكون.

ما األمور الدالة على هذه املرتبة؟ 1460    .
ه��ذه املرتب��ة ق��د دّل عليها إجماع الرس��ل م��ن أولهم إلى آخره��م، وجميع 

الكتب املّنزلة من عند الله تعالى، والفطرة التي فطر الله الناس عليها.

ما الدليل على هذه املرتبة في الشرع؟ 1461    .
- قال تعالى: }َوَرُبَّك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر {. )القصص: 68(

ُه ُيْضِلْلُه َوَمْن َيَشْأ َيْجَعْلُه َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم{.   - قال تعالى: } َمْن َيَشإِ الَلّ
)األنعام:39(

- ق��ال ]: ) إن قل��وب العباد بني أصبعني من أصابع الرحمن كقلٍب واحد 
يصرفه حيث يشاء(.  رواه مسلم

رابعا: ما يتعلق مبرتبة اخللق 

ما املقصود بهذه املرتبة؟ 1462    .
ُي��راد به��ا حتقيق اإليان ب��أن الل��ه تعالى وحده خال��ق كل ش��يء؛ الكائنات 

بذواتها وصفاتها وحركاتها، فهو اخلالق لكل شيء وما سواه مخلوق. 

ما الدليل على وجود هذه املرتبة في القرآن احلكيم؟ 1463    .
ُه َخالُِق ُكِلّ َشْيٍء {. )الزمر:62( قال تعالى: }الَلّ
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اُكْم {. )النحل:70( ُه َخَلَقُكْم ُثَمّ َيَتَوَفّ وقال تعالى: } َوالَلّ

ما الدليل على وجود هذه املرتبة في السنة النبوية؟ 1464    .
َه َيْصَنُع ُكَلّ َصانٍِع َوَصْنَعَتُه«. 85 بُِيّ ]: »إَِنّ الَلّ عن حذيفة [، َقاَل الَنّ

ما االعتقاد الصحيح في أفعال العباد؟ 1465    .
ُه َخالُِق ُكِلّ َشْيٍء {. )الزمر:62(،  هو أنها داخلة في عموم قوله تعالى: }الَلّ
وأفعال العباد من جملة األشياء، فأفعال العباد كلها من الطاعات واملعاصي 
داخل��ة في خلق الله تعالى وقضائه وقدره، فقد علم الله تعالى ما س��يخلقه 
ف��ي عباده وعلم ما ه��م فاعلون، وكتب ذلك في الل��وح احملفوظ وخلقهم 
الله كما ش��اء، ومضى فيهم قدره، فهم يعملون على وفق ما س��بق به العلم 

والقدر والكتابة، فأفعال العباد خلًقا وإيجاًدا وتقديًرا من الله تعالى. 

هل هي من كسب العباد؟ 1466    .
نع��م، ه��ي م��ن العب��اد كس��ًبا وفع��اًل، فالل��ه تعال��ى ه��و اخلال��ق ألفعالهم، 

وهم الفاعلون لها حقيقة.

ما الدليل على احلكم السابق؟ 1467    .
ُه َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن )96( {.  )الصافات( دليله قوله تعالى: } َوالَلّ

سواًء قلنا إن } َما { مبعنى املصدر، أي )والله خلقكم وعملكم(، أو كانت 
مبعنى )الذي(، فيكون املعنى: )والله خلقكم والذي تعملون(.

من الذي خالف في ذلك؟ 1468    .
خالف في ذلك القدرّية، الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 

لله تعالى، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. 

ما توضيح هذا االعتقاد؟ 1469    .
يعتقدون أن االنس��ان بقدرته وجهده يصنع ما يريد في حياته، وله القوة بأن 

85- روى اإلمام البخاري في كتاب: خلق أفعال العباد
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يجلب لنفس��ه ما يريد، وال ش��أن لله بهذا األمر، وال يعلمه س��بحانه إال بعد 
وقوعه.

هل هذا الفكر اخلاطىء موجود في زماننا املعاصر؟ 1470    .
نعم، من أمثلته من ينشرون فكرة أن اإلنسان بقدرته وطاقته وقواه يستطيع أن 

يجذب لنفسه ما يريد في أمور الدنيا، بعيًدا عن اإلستعانة بالله سبحانه.

كيف الرّد على أقوال القدرية؟ 1471    .
يجاب عنهم بعدة وجوه :

األول : أن��ه مخالف ملا أجمع علي��ه الصحابة والتابعني ومن بعدهم من أهل 
الس��نة، وم��ا خالف إجم��اع الس��لف فهو باطل؛ ق��ال تعال��ى: }َوَمْن 
ِه  بِْع َغْيَر َسبِيِل امْلُْؤِمننَِي ُنَولِّ َ َلُه اْلُهَدى َوَيَتّ ُسوَل ِمْن َبْعِد َما َتَبنَيّ ُيَشاِقِق الَرّ

َم َوَساَءْت َمِصيًرا{.   )النساء: 115( َما َتَوَلّى َوُنْصِلِه َجَهَنّ
الثانــي : أن��ه مخالف لداللة الكتاب والس��نة؛ ألن نص��وص الوحيني قضت 
قض��اًء جازًما أن الله تعالى هو خالق األش��ياء كله��ا، وأنه ال خالق إال 
هو، وهم يقولون: العبد هو الذي يخلق فعله! وهذا معارض ومناقض 
للكتاب والس��نة، ومفٍض إلى تعطي��ل عموم نصوص خلق الله تعالى 
لكل ش��يء، وم��ا أفضى إلى تعطي��ل عموم نصوص خل��ق الله تعالى 

لكل شيء فهو باطل.
الثالــث : إن فيه نوع إش��راك في الربوبية؛ ألن م��ن مقتضيات اإليان بتوحيد 
الربوبية اإليان بعموم خلق الله تعالى لكل شيء، ال يخرج عن ذلك 

أي شيء من املخلوقات.
ف��إذا قال��وا: إن العب��د هو الذي يخل��ق فعله! فقد أثبتوا م��ع الله تعالى 
خالًقا آخر، وهذا ش��رك في الربوبية، وهو تش��به بقول املجوس الذين 
يقول��ون: إن للعال��م صانع��نْي؛ الن��ور والظلم��ة، فالن��وُر خل��ق اخلير، 

والظلمة خلقت الشر.
الرابــع: ورد في بع��ض األحاديث واآلث��ار أن هؤالء القدري��ة مجوس هذه 
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األم��ة، ألنهم يضيفون خلق فع��ل العبد إليه، ويزعم��ون أنه هو الذي 
خلقه، واعتقادهم يفضي إلى هذه النتيجة الباطلة باالتفاق.

ما القول مع من يخوض بغير علم في مسائل القدر؟ 1472    .
اخل��وض ف��ي القدر ال يج��وز، فقد نهى عن��ه ]، وقال اإلم��ام الطحاوي : 
)وأصل القدر س��ر الل��ه تعالى في خلقه، لم يطلع عل��ى ذلك ملك مقرب، 

وال نبي مرسل.
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة اخلذالن، وسلم احلرمان، ودرجة الطغيان، 
فاحلذر كل احلذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة، فإن الله تعالى طوى علم 
ا  القدر عن أنامه، ونهاهم عن مرامه، كما قال تعالى في كتابه: }ال ُيْسَأُل َعَمّ

َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلوَن{ )األنبياء:23(

ما القول في القلم الذي كتب مقادير اخللق؟ 1473    .
القل��م الذي كتب املقادير ش��أنه عظيم بال ش��ك، وهو قل��م حقيقي، كالذي 
يفه��م الناس من معاني القلم، وله جرم أيض��ا، لكن ال يقدر قدره وال يعلم 

حقيقة أمره إال الله تعالى.

ما الدليل الوارد فيه؟ 1474    .
َل  ِه ] يقول: »إَِنّ َأَوّ فعن عبادة بن الّصامت [ قال: س��معت رس��ول الَلّ
ُه اْلَقَلَم، فقال: اْكُتْب! َفَقال: ما َأْكُتُب؟ قال: اْكُتْب اْلَقَدَر، َما َكاَن  َما َخَلَق الَلّ

َبِد«.  رواه الترمذي َوَما ُهَو َكائٌِن إَِلى اأْلَ

ما كيفية اخللق له؟ 1475    .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: )ال يعلم كيفية اللوح والقلم إال الله، 

وهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل ، نؤمن بذلك(.86
وأما تفاصيل ماهية اللوح والقلم فإن هذا لم تفّصله النصوص.

ما مادة خلق القلم؟ 1476    .

86- »شرح العقيدة الطحاوية« )ص: 111(
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الله أعلم بهذا، فلم يثبت بدليل صحيح عن مادة خلقه.

ما شرف اخللقة له؟ 1477    .
خلق��ه الل��ه عز وجل بي��ده87؛ فعن ابن عمر [ قال: )خل��ق الله عز وجل 
أربعة أشياء بيده: آدم عليه السالم، والعرش، والقلم، وجنات عدن، ثم قال 

لسائر اخللق: كن فكان(.88

املطلب الثاني: ما يتعلق بالتقدير
ما املراد بهذا العنوان؟ 1478    .

امل��راد بيان أنواع الكتابة مل��ا يقع في الكون، ومتى متت هذه الكتابة، ومقادير 
وما يتعلق بأعمال الكائنات.

ما أنواع التقدير؟ 1479    .
ذكر أهل العلم أن كتابة املقادير لها عدة أنواع وهي كما يلي:

األول : التقدير العام الشامل لكل شيء.
الثاني : التقدير العمري.
الثالث : التقدير احلولي.
الرابع : التقدير اليومي.

أوال: ما يتعلق بالتقدير العام

ما املراد بهذا التقدير؟ 1480    .
ُيراد به التقدير العام الش��امل لكل ش��يء، وهو تقدير الرب جلميع الكائنات 

مبعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئة وخلقه لها.

ما دليل القول السابق؟ 1481    .

87- كما روى احلاكم في »املستدرك« )3244( واآلجري في »الشريعة« )750( 
88-  صححه األلباني في »مختصر العلو« )75( 
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ْرِض إَِنّ  َماِء َواأْلَ َه َيْعَلُم َما ِفي الَسّ دليل ذلك قوله تعالى : } َأَلْم َتْعَلْم َأَنّ الَلّ
ِه َيِسيٌر {. ) احلج: 70( َذلَِك ِفي ِكَتاٍب إَِنّ َذلَِك َعَلى الَلّ

هل له من مسمى آخر عند العلماء؟ 1482    .
نعم، هذا النوع يس��ميه بعض أهل العلم بالتقدي��ر األزلي، ويدل عليه أيًضا 

قوله تعالى : } َوُكَلّ َشْيٍء َأْحَصْيَناُه ِفي إَِماٍم ُمبنٍِي{. ) يس: 12(

هل ورد في الشرع زمن كتابة هذا التقدير العام؟ 1483    .
نعم، من األدلة الوضحة لهذا الزمن:

- عن عبدالله بن عمرو بن العاص [ أن النبي ] قال: ) كتب الله مقادير 
اخلالئق قبل أن يخلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة (، قال: 

) وعرشه على املاء(. رواه مسلم
- حدي��ث محاجة موس��ى آلدم عليهما الصالة والس��الم، وفي��ه أن آدم ] 
ق��ال: فبكم وج��دت الله كتب الت��وراة قبل أن يخلقني؟  قال موس��ى  
]: بأربع��ني عاًما. ق��ال آدم: أتلومني على أن عملت عماًل كتب الله 

أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعني عاًما؟ قال: )فحّج آدم موسى( . 
��ُه اْلَقَلَم َفَقاَل َلُه : اْكُتْب ، َق��اَل : َرِبّ َوَماَذا  َل َم��ا َخَل��َق الَلّ - حدي��ث:  »إَِنّ َأَوّ
اَعُة«.رواه الترمذي  َأْكُتُب؟ َقاَل : اْكُتْب َمَقاِديَر ُكِلّ َشْيٍء َحَتّى َتُقوَم الَسّ

َل ما َخَلَق الله القلم قال له اكتب(؟ ما معنى جملة ) إن َأَوّ 1484    .
يعني: حني َخَلَق الله القلم ، فتكون ) ما ( هنا مصدرية وليست موصولة .

هل هذا التقدير العام يشمل اخللق قبل وجودهم احلقيقي؟ 1485    .
نعم، التقدير حني أخذ امليثاق على بني آدم وهم على ظهر أبيهم آدم.

ما دليل هذا التقرير؟ 1486    .
دليل��ه حديث عمر بن اخلطاب [ حني س��ئل عن هذه اآلي��ة: } َوإِْذ َأَخَذ 
َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى َأنُفِسِهْم َأَلْسَت بَِربُِّكْم  َيّ َرُبَّك ِمن َبنِي آَدَم ِمن ُظُهوِرِهْم ُذِرّ
َقاُلوْا َبَلى{ )األعراف: 172( اآلية، فقال: سمعت رسول الله ] ُسئل عنها 
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فقال: » إن الله خلق آدم ]، ثم مس��ح ظهره بيمينه، فاس��تخرج منه ذريته، 
قال: خلقت هؤالء للجنة، وبعمل أهل اجلنة يعملون، فقال رجل: يا رسول 
الل��ه، ففي��م العمل؟ قال رس��ول الل��ه ]: إن الله عز وج��ل إذا خلق العبد 
للجن��ة اس��تعمله بعم��ل أهل اجلنة، حتى ي��وت على عمل م��ن أعمال أهل 
اجلنة فيدخل به اجلنة، وإذا خلق العبد للنار اس��تعمله بعمل أهل النار، حتى 
يوت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار«.  رواه أبو داود والترمذي

ثانيا: ما يتعلق بالتقدير العمري  

ما املراد من هذا العنوان؟ 1487    .
ُي��راد ب��ه تقرير وج��ود تقدير لكل ما يج��ري على العبد في حيات��ه إلى نهاية 

أجله؛ من كتابة رزقه وأجله، وعمله وشقي أو سعيد.

ما الدليل الدال على هذا التقدير؟ 1488    .
يدّل عليها: 

- حدي��ث ابن مس��عود [ق��ال: حدثنا الص��ادق املصدوق ] ق��ال: ) إن 
أحدك��م يجم��ع خلقه ف��ي بطن أمه أربع��ني يوًما نطفة ث��م يكون علقة 
مث��ل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرس��ل إليه امللك فينفخ فيه 
ال��روح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه، وأجله، وش��قي أو س��عيد( 

متفق عليه. 
َل الله تعالى بالرحم ملًكا  - وعن أنس [قال: قال رس��ول الله ]: ) َوكَّ
فيق��ول: أي رب نطف��ة ، أي رب علقة ، أي رب مضغة ، فإذا أراد الله 
تعالى أن يقضي خلقها قال: أي ربي أذكر أم أنثى؟ ش��قي أم س��عيد؟ 

فما الرزق؟ فما األجل؟ فيكتب في بطن أمه (. متفق عليه.

ثالثا: ما يتعلق بالتقدير احلولي 

ما املراد من هذا العنوان؟ 1489    .
معن��اه كتاب��ة ما س��يكون في هذه الس��نة، م��ن اإليجاد واإلع��دام، واإلعزاز 
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واإلذالل، والرفع واخلفض، والرزق والعمل ونحو ذلك. 

متى يكون هذا التقدير؟ 1490    .
هذا التقدير يكون في ليلة القدر من العشر األواخر من رمضان. 

ما الدليل على هذا التقدير؟ 1491    .
ا ُمْنِذِريَن {. )الدخان:3( قال تعالى: }إَِنّا َأْنَزْلَناُه ِفي َلْيَلٍة ُمَباَرَكٍة إَِنّا ُكَنّ

وقد روي عن ابن عمر وابن عباس واحلس��ن وس��عيد بن جبي��ر أنهم قالوا: 
)ُيكت��ب فيها، أي في هذه الليلة ما يحدث في الس��نة من موت وحياة، وعز 

وذل، ورزق ومطر، حتى احلجاج؛ ُيقال: يحج فالن ويحج فالن( .89

رابعا: ما يتعلق بالتقدير اليومي

ما املراد من هذا العنوان؟   1492    .
هو فهم ما يتعلق بالتقدير ملا سيحصل في كل يوم بيومه.

ما دليل هذا التقدير؟ 1493    .
ي��دل علي��ه قوله تعالى: } ُكَلّ َيْوٍم ُهَو ِفي َش��ْأٍن )29( { )الرحمن(، فقد قيل 
في تفس��يرها: ش��أنه أن يعز ويذل ، ويخفض ويرفع، ويعطي وينع ، ويغني 

ويفقر، ويضحك ويبكي، وييت ويحيي، إلى غير ذلك.

كيف سنعرف االعتقاد الصحيح الوسطي في هذا الباب؟ 1494    .
الوس��طية ف��ي هذا الباب س��نعرفها إذا عرفن��ا من خالف في ه��ذا الباب من 

الفرق.

كيف ظهر االنحراف عن الوسطية في جانب القدر؟ 1495    .
 ظه��ر في اعتقادات فرقت��ان ضالتان كل الضالل، قد تاهت��ا فيه أعظم التيه، 

إحداهما غلت في إثباته، والثانية فرطت.

89- روى ابن أبي حامت في تفسيره.
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من هي الفرقة التي وقعت في الغلو في باب إثبات القدر؟ 1496    .
هي فرقة يقال لها اجلبرّية، النحرافهم في باب القدر، وهم يقال لهم اجلهمية 

نفاة الصفات.

ما قول وفكر هذه الفرقة؟ 1497    .
يقول��ون إن كل ش��يء ال يقع إال بقض��اء الله وقدره، وه��ذا قول صحيح ال 

غبار عليه.
ولكن غلوا في إثبات القدر، حتى قالوا: وليس للعبد قدرة وال اختيار على 
فعله، بل هو كالريش��ة في مهب الريح، وكامليت بني يدي غاسله، وال يلك 

مطلق القدرة وال مطلق االختيار.

من هي الفرقة التي فّرطت في باب القدر؟ 1498    .
هي القدرية، وهم من يقال لهم املعتزلة. 

ما قول هذه الفرقة؟ 1499    .
يقول��ون: إن العب��د له مش��يئة وقدرة واختي��ار على فعله، فلي��س هو مجبور 
علي��ه، بل يفع��ل فعله بقدرته واختياره، وهذا القدر م��ن قولهم حٌق ال غبار 

عليه.
ولكن زادوا عليه قولهم، والعبد هو الذي يخلق فعله، وال رابطة بني مشيئته 
ومشيئة الله جل وعال، فجعلوه هو الذي يختار ويشاء فعله االختيار املطلق 

واملشيئة املطلقة.

هل نفهم من قول القدرية أن املخلوق ينافس اخلالق؟ 1500    .
نع��م، فه��و عندهم قد يش��اء العبد ما ال يش��اؤه الله جل وع��ال، فليس هناك 

مطلق الرابطة بني مشيئة العبد ومشيئة الله عز وجل. 

ما مثال قول القدرية في زماننا؟ 1501    .
مثل قولهم من يظن أن اإلنس��ان له القوة واملشيئة في فعل ما يشاء، وبإرادته 

يستطيع حتقيق ما يريد، وبعزيته يستطيع أن يجذب لنفسه ما يأمل به.
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هل هناك شعارات دالة على عقيدة القدرية؟ 1502    .
م��ن تل��ك الش��عارات املعاص��رة: ثقتي بنفس��ي هي األق��وى - اطل��ق املارد 

داخلك - القوى اخلفية - الصلة بالطاقة الكونية - قوة اجلذب.

ما القول الصحيح املعتدل في باب القضاء والقدر؟ 1503    .
أن نعتقد أن كل ش��يء بقضاء الله وقدره، فالله تعالى قّدر املقادير قبل خلق 
الس��موات واألرض، وكتب كل ذلك في اللوح احملفوظ، وش��اءه مبش��يئته 
النافذة وقدرته الش��املة وخلق كل ش��يء فقدره تقديًرا، وجعل للعباد قدرة 
عل��ى أفعالهم ومش��يئة، وه��و اخلال��ق لقدرته��م وإرادتهم ومش��يئتهم، فال 
يش��اءون إال ما يش��اء الل��ه، وأن العباد فاعلون حقيقة والل��ه خالق أفعالهم، 

وأن العبد هو املؤمن والكافر، والبر والفاجر، واملصلي واملزكي والصائم.

ما الدليل على التقرير السابق؟ 1504    .
دليل��ه م��ا ورد عن عب��د الله بن عمرو [ قال: قال النب��ي ]:  »كتب الله 
مقادير اخلالئق قبل أن يخلق السماوات واألرض بخمسني ألف سنة. قال: 

وعرشه على املاء«.   رواه مسلم

ما توضيح القول السابق؟ 1505    .
توضيح��ه أن نقول ب��أن أفعال العباد ُتنس��ب إلى الله تعالى خلًق��ا وإيجاًدا، 

وتنسب إلى العبد فعاًل واكتساًبا.

ما قول الناس في قضية: هل العبد مسّير أم مخّير؟ 1506    .
هناك الذين يسلبون العبد قدرته واختياره، ويقولون: إن العبد مسير مطلًقا، 

ال حيلة له في فعله وال ينسب إليه فعله إال مجاًزا.
وهن��اك الذي��ن يثبت��ون للعبد الق��درة الكاملة واملش��يئة املس��تقلة، ويقولون: 

العبد مخّير مطلًقا.

هل األقوال السابقة صحيحة؟ 1507    .
هي خاطئة، ألنها قائمة على أصول خاطئة.
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ما القول الصحيح في هذا اجلانب؟ 1508    .
الصحيح هو القول بإثبات القدر السابق، وبإثبات قدرة العبد ومشيئته، مع 

االعتقاد: أن العبد مسّير ومخير.

ما أوجه االختيار واجلبر في حياة اإلنسان؟ 1509    .
هو مسّير باعتبار ما ُكتب وُقدر له، وسبق به العلم في األزل.

ومخّير باعتبار دخول الفعل حتت قدرته واختياره.

ما توضيح ما سبق؟ 1510    .
أي أنن��ا إذا نظرنا إلى ما س��بق وُق��ّدر ومت الفراغ من كتابته عن��د الله تعالى، 

قلنا: هو مسّير.
وإذا نظرنا إلى دخول الفعل حتت قدرة االنس��ان واختياره، قلنا: هو مخير. 

فاجتمع فيه التسيير والتخيير.

ما املثال املوضح للتقرير السابق؟ 1511    .
- ل��و أن إنس��اًنا س��لك طريًق��ا من الط��رق، ثم جاءه مس��اران؛ إم��ا يني وإما 
شمال، فهو مخّير باعتبار أنه إن أراد أن يذهب ييًنا فله ذلك، وإن أراد 
أن يذهب ش��مااًل فله ذلك، فهذا الفعل داخل حتت اختياره، فهو بهذا 
االعتبار مخير، لكن نعلم أنه لن يذهب إال إلى اجلهة التي قدرها الله 

له وسبق بها علمه وكتابته، فهو بهذا االعتبار مسّير.
- لو أن إنس��اًنا ُخّير بني س��يارتني لش��راء واح��دة منهما، فهو مخّير إن ش��اء 
اش��ترى هذه السيارة وإن شاء اش��ترى األخرى، فهذا الفعل أي شراء 
إحدى الس��يارتني فعل داخل حتت قدرته واختياره، فهو بهذا االعتبار 
مخير، ولكن نعلم أنه لن يشتري إال السيارة التي كتبت له وُقدرت له، 

وسبق بها علم الله تعالى وشاءها له ، وهو بهذا االعتبار مسير.

املطلب الثالث: االحتجاج بالقدر 

ما حكم االحتجاج بالقدر ألفعالنا؟ 1512    .
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االحتجاج بالقدر منه ما هو سائغ مشروع، ومنه ما هو زائغ ممنوع.

متى يكون االحتجاج بالقدر أمرا جائزًا مشروًعا؟ 1513    .
أما السائغ املشروع فأمران:

األول: االحتج��اج بالق��در عند ن��زول املصائب، فإذا نزل��ت املصائب فعلى 
العبد أن يتس��لى بنسبتها للقدر، فيقول: قّدر الله تعالى ذلك وال دافع 
ِصيَبٍة  لقضائ��ه وال معق��ب حلكم��ه، وقال تعال��ى: } َم��ا َأَصاَب ِم��ن ُمّ
��ُه بُِكِلّ َش��ْيٍء َعِليٌم {  ��ِه َيْهِد َقْلَب��ُه َوالَلّ ��ِه َوَم��ن ُيْؤِم��ن بِالَلّ إاَِلّ بِ��إِْذِن الَلّ
)التغاب��ن:11(، ق��ال علقمة: ) هو الرجل تصيب��ه املصيبة فيعلم أنها من 

الله، فيرضى ويسلم( .
وق��ال ]: ) وإن أصابك ش��يء فال تقل لو أني فعل��ت كذا لكان كذا 
وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان(. 

رواه مسلم
الثانيــة: االحتج��اج بالقدر عل��ى املعصية، التي قد تاب منه��ا التوبة النصوح 
الصادق��ة، فه��ذا أيًضا جائز ال بأس به؛ ألنه ال يريد بهذا االحتجاج أن 
يسّوغ لنفسه االستمرار عليها؛ ألنه قد تاب منها، فإذا وقع اإلنسان في 
ش��يء من احملرمات، ثم تاب التوبة النص��وح فعوتب في ذلك فله أن 

يقول: هذا أمر قدره الله علي.
ويس��تدل عل��ى ذل��ك بحدي��ث أب��ي هري��رة [في الصحيح��ني في 
محاج��ة موس��ى وآدم عليهما الصالة والس��الم وفيه: ) فق��ال آدم : يا 
موسى أتلومني على أن عملت عماًل كتب الله علي أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعني عاًما ( ، فآدم ] احتج على أكله من الشجرة بأنه أمر 
مكتوب ومقدر عليه، لكن هذا االحتجاج إمنا وقع بعد التوبة النصوح 

ُه َفَتاَب َعَلْيِه َوَهَدى{. )طه:122( املقبولة، قال تعالى: }ُثَمّ اْجَتَباُه َرُبّ

متى يكون االحتجاج بالقدر أمرا محّرما ممنوعا؟ 1514    .
املمن��وع في��ه هو االحتجاج بالق��در على فعل املعصية التي ال يزال اإلنس��ان 
يقارفه��ا، مس��وًغا لنفس��ه به��ذا االحتجاج ال��دوام عليه��ا واالس��تمرار في 
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تعاطيها.

ما الضابط ملا سبق بيانه في قضية االحتجاج بالقدر في حياتنا؟ 1515    .
من الضوابط في هذا اجلانب ما يأتي:

األول: يجوز االحتجاج بالقدر في املصائب ال املعائب، ونعني باملعائب أي 
املعاصي التي ال يزال يقارفها.

الثانــي: أن االحتج��اج بالق��در حج��ٌة إبليس��يُة التأصيَل والتخطي��ط، وآدميُة 
التنفيذ، فأساس��ها من كيد الش��يطان الرجيم، واملنف��ذ لها تطبيًقا عملًيا 

هم كثير من بني آدم.

ما املشروع عند نزول املصائب؟ 1516    .
املش��روع عند نزول املصائب م��ن املوت واألم��راض والعاهات واحلوادث 

والكوارث، ونحو ذلك عدة أمور:
األول: أن نعل��م أنها مما س��بق ب��ه القلم وطويت عليه الصح��ف، قال تعالى: 
ْرِض َواَل ِف��ي َأنُفِس��ُكْم إاَِلّ ِفي ِكَتاٍب  ِصيَبٍة ِف��ي اأْلَ }َم��ا َأَص��اَب ِم��ن ُمّ
ِه َيِس��يٌر { )احلج:22(، وأنه ال دافع  ْبَرَأَها إَِنّ َذلَِك َعَلى الَلّ ��ن َقْبِل َأن َنّ ِمّ

لقضائه وال معقب حلكمه جل وعال.
الثانــي: اإليان اجلازم أن م��ا أصابنا لم يكن ليخطئنا، وأن ما أخطأنا لم يكن 

ليصيبنا.
الثالث: وجوب الصبر وعدم فعل أو قول ش��يء فيه جزع وتس��خط على ما 
ن��زل من القدر، قال ]: ) ليس منا من ضرب اخلدود وش��ق اجليوب 
ودعا بدعوى اجلاهلية( . وقال أبو موس��ى: ) إن رسول الله ] بريء 

من الصالقة واحلالقة والشاقة (90. رواه البخاري
ومن ذلك قول ) لو( كما قال ]: ) وإن أصابك شيء فال تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل(، فالصبر 

90- الصالقة : هي ترفع صوتها عند املصيبة، واحلالقة: التي حتلق شعرها أو تنتفه عند املصيبة، 
والشاقة: هي التي تشق جيبها عند املصائب
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عند املصائب معناه حبس اللسان واجلوارح عن قول وفعل ما ال يليق 
مما فيه منافاة ملا يجب منه.

الرابع: أن يعلم العبد أن هذه احلوادث والكوارث إمنا س��ببها ما كس��بت يداه 
م��ن الذنوب واآلث��ام، قال تعالى: } َظَهَر اْلَفَس��اُد ِفي اْلَب��ِرّ َواْلَبْحِر مِبَا 
ُهْم َيْرِجُعوَن {  َكَس��َبْت َأْيِدي الَنّاِس لُِيِذيَقُه��م َبْعَض اَلِّذي َعِمُل��وا َلَعَلّ
) ال��روم:41(، ألن العب��د إذا استش��عر ذل��ك أح��دث له توب��ة واعتراًفا 
وخضوًعا لربه جل وعال، واس��تغفاًرا على س��ابق ه��ذا الذنب، وهذا 
أمر مقصود ش��رًعا، وقد يكون طريق حتصيله في بعض األحيان نزول 

هذه املصائب.
اخلامس: الرضى والتس��ليم لقضاء الله وقدره، قال تعالى: } ما أصاب من 
مصيب��ة إال ب��إذن الله ومن يؤم��ن بالله يهد قلبه {، ق��ال علقمة: ) هو 

الرجل تصيبه املصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم (.
الس��ادس: ش��كر الله وحمده على م��ا قضاه وقدره، وأن يح��دث العبد عند 
ذلك عبودية الش��كر واحلمد وهذا مقام العارفني وهو س��نة لكنه حالة 
كاملة عالية فاضلة صعبة املنال إال على من يسرها الله عليه، فإن العبد 
قد يش��كر ويحمد بلس��انه فقط وف��ي قلبه ما فيه، أما أن يكون الش��كر 
واحلم��د مصدره القلب واللس��ان معبٌر عنه فهذا ال يس��تطيعه إال أهل 

العبادات وصفاء النفوس.
الســابع: التس��لي بقول األوراد الشرعية الثابتة في ذلك، كقول: ) إنا لله وإنا 
ِه  ِصيَب��ٌة َقاُلوا إَِنّا لَِلّ ِذيَن إَِذا َأَصاَبْتُهم ُمّ إلي��ه راجعون(، قال تعال��ى: }اَلّ
ِه��ْم َوَرْحَمٌة َوُأوَلئَِك  بِّ ن َرّ ��ا إَِلْيِه َراِجُع��وَن ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت ِمّ َوإَِنّ

ُهُم امْلُْهَتُدوَن{. )البقرة: 157-156(
وكق��ول: )الله��م آجرني في مصيبت��ي، واخلف لي خي��ًرا منها (، كما 
في حديث أم س��لمة ملا مات أبو سلمة أمرها النبي ] أن تقول ذلك، 

فأبدلها الله برسول الله ].
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املطلب الرابع:ما يتعلق باملشيئة واحملبة

ما املراد من هذا العنوان؟ 1517    .
امل��راد توضيح تس��اؤل مهم: هل كل م��ا يقع في الكون وي��أذن الله فيه، هل 

يستلزم أنه سبحانه يحبه؟

ما توضيح املقصود باملثال؟ 1518    .
حينما يقع الكذب والس��رقة والغش والزنا من اإلنس��ان، ونعلم أن مش��يئته  
بعد مش��يئة الله، فهل هذا يس��تلزم أن الله يحب أفعال هذا اإلنس��ان السيئة، 

ألن مثل هذه املعاصي وقعت وفق إرادة الله سبحانه ومشيئته؟

ما اإلشكال في هذا اجلانب؟ 1519    .
اإلشكال ورد أن هناك من الفرق اإلسالمية مثل اجلبرية والقدرية لم يفهموا 

هذه املسألة جيًدا، وكانو على طرفي نقيض.

ما أساس االفتراق في فكر اجلبرية والقدرية في هذا اجلانب؟ 1520    .
القدري��ة واجلبري��ة كانوا أخوين يش��يان ف��ي طريق واح��د، وعندهم قاعدة 
قد أّصلوها واعتمدوها، وهي أن كل ش��يء يش��اؤه الله فهو يحبه! فاملش��يئة 

عندهم مرادفة للمحبة، إلى هنا وهم متفقون. 

ما الذي فّرق بينهما في فكر اجلبرية والقدرية في باب القدر؟ 1521    .
ظهر االفتراق بينهما حينما نظروا إلى األشياء املوجودة في الكون، فوجدوا 
فيه��ا الكف��ر والش��رك والبدعة، والزنا وش��رب اخلم��ور وعق��وق الوالدين 
والس��رقة ونح��و ذلك من اآلث��ام، فاختلفوا بعد ذلك ف��ي قضية: هل يخلق 

الله ما يكرهه، ويوجده في ملكوته؟!

ما أساس قول اجلبرية في باب مشيئة الله في أفعال الناس؟ 1522    .
قالت اجلبرية: مبا أن هذه األشياء قد شاءها الله وأوجدها فهو يحبها، ونحن 
مجب��ورون على فعلها، فترى الواحد منهم يفعل الذنب، ويرى أنه يفعل ما 
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يحب��ه الله تعالى؛ ألن الله ش��اءه، وظنوا أن كل ش��يء يش��اؤه س��بحانه فهو 
يحبه.

ما أساس قول القدرية في باب مشيئة الله مع ما يقع من العصاة؟ 1523    .
القدري��ة مل��ا نظروا إلى م��ا يقع من العص��اة، وقفوا متحيري��ن، وتعاظموا أن 
يقولوا إن الله يحب الكفر والزنا واللواط واخلمر ونحو ذلك؛ ألن وجودها 
في الكون دليل املشيئة لها، واملشيئة عندهم مرادفة للمحبة فقالوا: إن العبد 
ه��و ال��ذي يخلق هذه األفعال، وأن الله تعالى لم يش��أها من��ه وال أرادها أن 
تقع في الكون، لكن العبد هو الذي أوجدها بنفس��ه اس��تقالاًل. وهم بذلك 

قد وقعوا في شر مما فروا منه.

ما خالصة االفتراق بينهما في مسألة مشيئة الله؟ 1524    .
س��بب ضالل هاتني الفرقتني هو أنهم جعلوا مشيئة الله وإرادته شيًئا واحًدا 

ال ينقسم، وأنها مرادفة للمحبة، ولهذا لزم عليهم هذه اللوازم الباطلة .
واجلبرية والقدرية اتفقوا في األصل والقاعدة، واختلفوا ملا ظهرت نتائجها، 

فاجلبرية رضيت بها، وأما القدرية فرفضت هذه النتيجة.

ما مذهب أهل السنة في إرادة الله جّل وعال؟ 1525    .
مذهبهم أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمني:

األول: اإلرادة الكونية القدرية.
الثاني: اإلرادة الشرعية األمرية الدينية.

ما اعتقاد أهل السنة في اإلرادة الكونية القدرية؟ 1526    .
يعتق��دون أنه��ا مرادفة للمش��يئة، وهذه اإلرادة ال يخرج عن مرادها ش��يء، 
فالكافر واملسلم حتت هذه اإلرادة الكونية سواًء، فالطاعات واملعاصي كلها 

داخلة حتت هذه اإلرادة.

ما أدلتهم في هذا املعتقد؟ 1527    .
من أدلتهم في هذا:
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ُه بَِقْوٍم ُسوًءا َفاَل َمَرَدّ َلُه {. )الرعد: 11( - قال تعالى: }َوإَِذا َأَراَد الَلّ
ُه  - وق��ال تعالى: } َواَل َينَفُعُكْم ُنْصِح��ي إِْن َأَردُتّ َأْن َأنَصَح َلُكْم إِن َكاَن الَلّ

ُيِريُد َأن ُيْغِوَيُكْم ُهَو َرُبُّكْم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن {. )هود: 34(
��ُه َأن َيْهِدَيُه َيْش��َرْح َص��ْدَرُه لإِْلِْس��اَلِم َوَمن  - وق��ال تعال��ى: } َفَم��ن ُي��ِرِد الَلّ
��َماِء  ُد ِفي الَسّ َعّ َ��ا َيَصّ ًق��ا َحَرًج��ا َكَأمَنّ ��ُه َيْجَع��ْل َص��ْدَرُه َضيِّ ُي��ِرْد َأن ُيِضَلّ

{.)األنعام:125(
َه َيْفَعُل َما ُيِريُد {.)البقرة:  ُه َما اْقَتَتُلوا َوَلِكَنّ الَلّ - وقال تعالى: } َوَلْو َشاَء الَلّ

)253

ما مذهب أهل السنة في اإلرادة الشرعية الدينية؟ 1528    .
مذهبهم فيها أنها مرادفة للمحبة، وتتضمن ما يحبه الله ويرضاه.

ما أدلتهم في هذا اجلانب؟ 1529    .
من األدلة املثبتة لهذا اجلانب العقدي:

ُه بُِكُم اْلُيْسَر َواَل ُيِريُد بُِكُم اْلُعْسَر {.)البقرة:185( - قال تعالى: }ُيِريُد الَلّ
ُه ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم {. ) النساء:27( - وقال تعالى: } َوالَلّ

َرُكْم  ْن َحَرٍج َوَلِكن ُيِريُد لُِيَطِهّ ُه لَِيْجَعَل َعَلْيُكم ِمّ - وقال تعالى: } َما ُيِريُد الَلّ
ُكْم َتْشُكُروَن{. )املائدة:6( َولُِيتَِمّ نِْعَمَتُه َعَلْيُكْم َلَعَلّ

كيف نفهم أن ربنا يحب إميان أبي لهب وإبليس، ثم لم يتحقق هذا؟ 1530    .
اإليان من أبي لهب، أو س��جود إبليس ألبينا آدم ونحو ذلك، فكل ذلك مما 
يحب��ه الله فهو إرادة ش��رعية، لكنه لم يقع، فأبو له��ب لم يؤمن، وإبليس لم 

يسجد فتحققت اإلرادة الشرعية، وانفردت عن اإلرادة الكونية.

.    1531 ما وجه التفريق بني اإلرادتني؟
أهل العلم قد فرقوا بينهما بثالثة فروق:

األول: أن اإلرادة الكوني��ة ال تس��تلزم احملبة، أي أنها ليس كل ش��يء يخلقه 
الله كوًنا يلزم أن يكون محبوًبا له.
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وأما اإلرادة الش��رعية فإنها تس��تلزم احملبة، أي أن كل شيء أمر الله به 
شرًعا فإنه يحبه ويرضاه.

وه��ذا في��ه رد عل��ى من يقول: كل ش��يء يش��اؤه فهو يحب��ه! فالكونية 
ال تستلزم احملبة، والشرعية تستلزم احملبة.

الثاني: اإلرادة الكونية البد أن تقع، أي أن كل شيء أراده الله كوًنا فإنه البد 
أن يقع ال يدفعه شيء أبًدا، فاإلرادة الكونية الزمة الوقوع، 

وأما اإلرادة الش��رعية فإنها قد تقع وقد ال تقع، أي قد يريد الله أش��ياء 
شرًعا لكنها ال تقع كوًنا، فالله يريد شرًعا من الناس اإلسالم والهداية، 

لكن هذا لم يقع ألن أكثر الناس في كفٍر وضالل.
الثالث: أن اإلرادة الكونية مرادة لغيرها ال لذاتها، وأما اإلرادة الشرعية فإنها 
م��رادة لذاته��ا، فالكفر الواقع م��راد لغيره ال لذات��ه، واملعاصي الواقعة 
م��رادة لغيرها ال لذاته��ا، وأما اإليان فإنه م��راد لذاته وكذلك الصالة 

والزكاة والصوم واحلج وسائر الطاعات، فإنها مرادة لذاتها.

متى جتتمع اإلرادتان؟ 1532    .
جتتمع اإلرادتان في اآلتي:

- مث��ل إي��ان أب��ي بكر وعم��ر وعثمان وعل��ي، أي في إيان من ق��د آمن من 
الثقل��ني، فه��و كون��ي ألنه وق��ع في الك��ون، وش��رعي ألن الل��ه يحبه 

ويرضاه.
- م��ن يصلي،  فإن صالته هذه قد اجتمعت فيه��ا اإلرادتان؛ فيه إرادة كونية 

ألنها وقعت في الكون، وشرعية ألن الله يحبها ويرضاها.

هل كل ما يقع في الكون جتتمع فيه اإلرادتان؟ 1533    .
نعم، كل ش��يء وقع في الكون وهو مما يحبه الله ويرضاه فإنه مما اجتمع فيه 

اإلرادتان.

متى تنفرد إحداهما عن األخرى؟ 1534    .
تنفرد اإلرادة الكونية في األشياء التي وقعت في الكون وهي ما ال يحبه الله 
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ويرض��اه، ككفر أبي جهل وأبي لهب، بل وكفر من كفر من الثقلني ويدخل 
في ذلك س��ائر الذن��وب واملعاصي الت��ي وقعت في الك��ون، فإنها من قبيل 

اإلرادة الكونية فقط؛ ألنها مما ال يحبه الله ويرضاه .
وتنفرد اإلرادة الش��رعية في األشياء التي يحبها الله ويرضاها لكنها لم تقع 

في الكون، فهي شرعية فقط، لكن ليست بكونية ألنها ما وقعت.

أي اإلرادتني الزمة في الوقوع؟ 1535    .
اإلرادة الكونية الزمة الوقوع.

 املطلب اخلامس: الشر واخلير في أفعال الله سبحانه
ما املقصود من هذا العنوان؟ 1536    .

املقص��ود توضيح: هل في أفعال الله س��بحانه ش��ر، أو أنه��ا كلها خير، لكن 
اإلنسان قد تخفى عليه احلكمة؟

هل هذا اجلانب العقدي له تعّلق مبا سبق؟ 1537    .
نعم، له ارتباط وثيق من جهات عديدة منها:

-  معرفة احلكمة في ما يقّدره الله.
- هل األمور مرادة بذاتها أو لغيرها؟

هل ُينسب الشر إلى الله تعالى، أو هل يقع في أفعاله شر؟ 1538    .
لقد فّصل النبي ] هذه املس��ألة بالبيان الواضح والش��افي، وذلك في دعاء 
االس��تفتاح، أن��ه ] كان يقول: ) لبيك وس��عديك، واخلير كل��ه في يديك، 

والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت وتعاليت(.   رواه مسلم

كيف نفهم القول النبوي السابق؟ 1539    .
احلديث النبوي الس��ابق يثبت أن الشر ال ُينسب إلى الله تعالى، فالله تعالى 
ال يفعل إال اخلير، والقدر من حيث نسبته إلى الله تعالى ال شر فيه بوجٍه من 
الوجوه، فإنه علُم الله وكتابته ومشيئته وخلقه، وذلك خيٌر محض، وكمال 
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من كل وجه.

ما خالصة ما سبق بيانه؟ 1540    .
أن نعتق��د بأن الش��ر لي��س إلى الرب بوج��ٍه من الوجوه؛ ال ف��ي ذاته وال في 
أسمائه وصفاته وال في أفعاله، وإمنا الشر يدخل في املقضي ال في القضاء، 

وفي املقدور ال في القدر. 

ما توضيح الكالم السابق؟ 1541    .
نعن��ي باملقضي واملق��دور الفعل الص��ادر من املخلوق، فاملخل��وق هو الذي 

يفعل الشر.
فالقدر فعل الله تعالى، وكله خير ال ينقسم إلى خير وإلى شر.

وأما املقدور فهو فعل العبد، وهو ينقسم إلى خير وإلى شر.

كيف التوجيه لوجود األعمال السيئة؛ مثل الكفر والظلم؟ 1542    .
الكفر ش��ر باعتبار نس��بته إل��ى العبد، والظلم ش��ر باعتبار نس��بته إلى العبد، 

فالبد من التفريق بني الفعل واملفعول، واخللق واملخلوق.

ما خالصة ما مت تقريره؟ 1543    .
خالصته أن نعتقد بأن فعل الله وخلقه كله خير ال ش��ر فيه ، وإمنا الش��ر في 

بعض مخلوقاته. 

هل أسماء الله وصفاته فيها توضيح ملنع وجود الشر سبحانه في أفعاله؟ 1544    .
نعم، فإن أس��ماءه احلس��نى وصفاته العليا متنع نس��بة الش��ر والسوء والظلم 
إليه، وذلك ألن الش��ر إن أريد به وضع الش��يء في غير موضعه فهو الظلم، 
ويقابله العدل، والله س��بحانه منزه ع��ن الظلم، قال جل وعال: } وما ربك 
بظالم للعبيد{، وورد في احلديث القدس��ي: ) يا عبادي إني حرمت الظلم 

على نفسي ( رواه مسلم، فالله تعالى منّزه عن الظلم لكمال عدله.

كيف نفهم وقوع الشر والعدل في أفعال الله سبحانه؟ 1545    .
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لو سألنا: هل حالة البرد موجودة؟ 
فاجلواب: نعم. 

فيق��ال: هذا خطأ، ففي احلقيقة البرد موجود بس��بب انعدام للحرارة، وليس 
لوجود البرودة بذاتها.

ولو سألنا: هل الظالم موجود؟ 
لكان اجلواب: نعم. 

فيقال: هذا خطأ، والصواب هو أن نقول: حينما ينعدم النور يظهر الظالم.
وعل��ى ه��ذا نقول: حينم��ا ينع الله س��بحانه اخلير عن إنس��ان، حلكمة عنده  

ولسبب ما في اإلنسان، فسيقع له نقيض اخلير، أال وهو )الشر(.

ما ينزل على بعض الناس من أذى ومصيبة، هل هو من الشر؟ 1546    .
إذا فهمنا املثال الس��ابق فيمكن فهم اآلتي، إن أريد بالشر ما يلحق العبد من 
األذى بس��بب ذن��ب ارتكبه العبد، فإن هذا ال يعد ش��ًرا ل��ه، بل هو عدٌل منه 

جل وعال .

مقولة )يريد الله تعالى أمًرا وهو ال يحبه(...بعضهم يقول هذا ال يتصور؟ 1547    .
هذا قول مش��هور ترّدده ألس��نة الذين ال يعقلون عن الله احِلكم واملصلحة، 
ويجعلونه وسيلة للقدح في أفعال الله تعالى وسلب احلكم واملصالح عنها، 

وهو مزلق خطير إذا لم ُيؤخذ جوابه من اعتقاد أهل السنة.

ما تبيان ما يتعلق بالشبهة السابقة؟ 1548    .
 جواب��ه في فهم اآلتي، إن��ه البد أواًل أن نفّرق بني املرادات، أي األمور التي 

يريدها الله سبحانه.
فإن املرادات قسمان: مرادات لذاتها، ومرادات لغيرها.

ما الفرق بينهما؟ 1549    .
املراد لذاته: األمر املطلوب احملبوب لذاته. 

وأما املراد لغيره: فإنه قد ال يكون محبوًبا ومطلوًبا لذاته، بل ملا يترتب على 
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وجوده من احلكم واملصالح.

كيف نفهم املقصود مبصطلح: املراد لغيره؟ 1550    .
امل��راد لغي��ره بالنظر إل��ى ذاته ال يك��ون محبوًبا وال مطلوًب��ا، وبالنظر إلى ما 

يترتب عليه يكون مراًدا، فهو مراد لشيء آخر ال أنه مراد لنفسه. 

ما األمثلة املوضحة ملا سبق توضيحه؟ 1551    .
أضرب مثالني على )املراد لغيره( ليتضح األمر:

األول: قط��ع العض��و املريض الذي يكون في بقائه تل��ف بقية األعضاء! فإن 
اإلنس��ان يذهب بنفسه إلى الطبيب، ويد هذا العضو إليه، وهو يعرف 

أن الطبيب سيقطع هذا العضو من جسده.
لك��ن: هل املريض يريد هذا القطع ل��ذات القطع، أي ألنه يحب ذلك 
لنفس��ه؟ بالطب��ع ال، ولكنه أراده لعلمه بآثاره الطيب��ة ومصاحله املترتبة 
علي��ه الحقا، أي إمن��ا أراده لغي��ره، أي ملا يترتب عليه من س��المة بقية 

األعضاء، فاجتمع في هذا القطع البغض واحلب.
فبالنظ��ر إل��ى ذاته فهو مبغوض مك��روه حالًيا، وبالنظ��ر إلى آثاره فهو 

محبوب مراد الحًقا
الثانــي: قط��ع االنس��ان املس��افات والصح��ارى والقف��ار، وحتّم��ل األخطار 
ومفارق��ة األه��ل والبلد، للوصول إلى محبوبه؛ ال��ذي ملك عليه قلبه 
واس��تحكم حبه في نفسه، فإن أحًدا ال يريد تعذيب نفسه بذلك، لكنه 
علم أنه ال س��بيل للوصال إال بهذا الش��قاء، فأراد الدخول فيه، ال ألنه 
يريده لذاته، وإمنا ألنه يعلم بآثاره املترتبة عليه، فقطع املسافات وحتمل 

املشاق إمنا للمراد لغيره، فهو محبوب من وجه ومبغوض من وجه.

ماذا يتضح لنا من املثالني السابقني؟ 1552    .
يتب��ني لن��ا أن الش��يء يجتمع فيه األم��ران، بغٌض من وجه، وح��ٌب من وجٍه 

آخر. 

كيف نربط بني ما يتعلق باملراد لغيره، مع أن الله خلق أموًرا ال ُيحبها؟ 1553    .
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ُيقال: إن األشياء التي أراد الله تعالى وقوعها كوًنا وهو ال يحبها وال يرضاها 
هي من قبيل )املراد لغيره(، ال من قبيل املراد لذاته، حتى يرد اإلشكال.

هل اإلشكال لعدم وضوح األمر السابق؟ 1554    .
نع��م، فإن الذي يورد هذا اإلش��كال ف��ي ذهنه إمنا هو الذي يجعل األش��ياء 

الواقعة كلها من قبيل )املراد لذاته(. 

ما األمثلة الدالة على ما سبق تقريره من الناحية الشرعية؟ 1555    .
من ذلك: خلق الله إلبليس، وجود  املصائب واآلالم واحلكمة من ذلك.

هل في خلق الله إلبليس ِحكما شرعية؟.    1556
نعم، مع إن إبليس مادة كل فس��اٍد في ه��ذه الدنيا؛ في األديان واالعتقادات 
واألعمال والش��هوات والش��بهات، وهو سبب لش��قاوة العبد، فخلقه ليس 

مراًدا لذاته، بل مراد لغيره، أي في  وجوده ِحكما كثيرة.

ما احلكم التي ميكن معرفتها من سبب وجود إبليس؟ 1557    .
تلّمس العلماء احلكم واملصالح من ذلك، فذكروا منها ما يلي:

- أن يظه��ر للعب��اد قدرة الرب س��بحانه على خلق املتض��ادات واملتقابالت، 
فال��ذي خل��ق هذه ال��ذات الفاس��دة من كل وج��ه؛ والتي ه��ي أخبث 
الذوات، والتي هي س��بب كل ش��ر، هو الذي خلق ذات جبريل التي 

هي من أشرف الذوات وأزكاها والتي هي مادة كل خير.
فتبارك من خلق هذا وهذا، وذلك كما ظهرت حكمته في خلق الليل 
والنه��ار، واحلر والبرد، واملاء والنار، والداء والدواء، واملوت واحلياة، 

واجلنة والنار.
-  أنه س��بحانه خل��ق هذه املتضادات، وقابل بعضها ببعض، وس��ّلط بعضها 
على بع��ٍض، وجعلها محل تصرفه وتدبي��ره وحكمته، فخلو الوجود 
ع��ن بعضها بالكلية تعطيل حلكمته وكمال تصرفه وتدبير ملكه، وهذا 

يظهر ظهوًرا جلًيا ملن له قلب سليم.
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- أن يكّم��ل الل��ه تعال��ى ألوليائه مرات��ب العبودية، وذلك مبجاه��دة إبليس 
وحزبه، وإغاظته بالطاعة لله جل وعال، واالستعاذة بالله منه واللجوء 
إلى الله أن يعيذهم من شره وكيده، فيترتب لهم على ذلك من املصالح 

الدنيوية والدينية واألخروية ما ال يحصل بدونه.
-  العلم بأن احملبة واإلنابة، والتوكل والصبر، والرضا ونحوها، أحب أنواع 
العبودية لله جل وعال، وهذه إمنا تتحقق باجلهاد وبذل النفس وتقدمي 
محبت��ه ج��ل وعال على كل ما س��واه، فكان خلق إبليس س��بًبا لوجود 

هذه األمور.
-  حص��ول االبت��الء، ذل��ك أن إبليس ُخل��ق ليكون محًكا يتح��ن به اخللق، 

ليميز الله اخلبيث من الطيب.
- ظهور آثار أس��مائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتها، فمن أس��مائه:  احلكم، 
والغف��ور، وهذه األس��ماء تس��تدعي متعلق��ات يظهر فيه��ا أحكامها، 
فكان خلق إبليس سبًبا لظهور آثار هذه األسماء، فلو كان اخللق كلهم 

مطيعني ومؤمنني لم تظهر آثار هذه األسماء.
-  خروج ما في طبائع البشر من اخلير والشر، فالطبيعة البشرية مشتملة على 

اخلير والشر، والطيب واخلبث.
فُخلق الشيطان مستخرًجا ملا في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعل، 
وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل اخلير من القوة إلى الفعل، 
فاستخرج أحكم احلاكمني ما في هؤالء من اخلير الكامن فيهم ليترتب 
عليه آثاره، وما في أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره، وتظهر حكمته 

في الفريقني وينفذ حكمه فيهما.

ما احِلكم الشرعية التي أودعها الله في املصائب واآلالم؟ 1558    .
احلكم ي هذا اجلانب عظيمة وكثيرة، منها:

-  تذكير العباد العصاة بقدرته جل وعال عس��ى أن يحدث ذلك في قلوبهم 
رجوًعا وتوبة، وكم حصل من اخلير بسبب هذه احلوادث واآلالم من 
توبة املذنبني وتيقظ الغافلني، وإقبال املعرضني ورجوع الكثير إلى الله 
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تعال��ى، قال تعالى: } َظَهَر اْلَفَس��اُد ِفي اْلَب��ِرّ َواْلَبْحِر مِبَا َكَس��َبْت َأْيِدي 
ُهْم َيْرِجُعوَن{.)الروم:41( الَنّاِس لُِيِذيَقُهم َبْعَض اَلِّذي َعِمُلوا َلَعَلّ

ابُِروَن  ى الَصّ َا ُيَوَفّ -  استخراج عبودية الضراء وهي الصبر، قال تعالى : }إمَِنّ
��ُه ُيِحُبّ  َأْجَرُه��م بَِغْي��ِر ِحَس��اٍب {، ) الزمر:10(، وق��ال تعالى: }َوالَلّ
ابِِري��َن { ) األنع��ام:146( ، وهذا ال يتم إال بأن يقلب الله األحوال  الَصّ

على العبد حتى يتبني صدق عبوديته لله جل وعال.
-  تكفير الس��يئات، فإن العباد كّسابون للذنوب كثيًرا وهم خطاءون، ولرمبا 
يغف��ل العبد عن التوبة عن كثير منه��ا فيجري الله تعالى هذه املصائب 
واآلالم على العبد فيصبر فيكون ذلك سبًبا لتكفير السيئات عنه، وفي 

احلديث: ) ال بأس عليك كفارة وطهور إن شاء الله(.
- ح��ّث النفوس إلى اجلن��ة، فإن العبد مع مرور ه��ذه اآلالم واملصائب التي 
تكّدر عيش��ه وتنّغ��ص عليه حياته يعل��م علم اليقني أن ه��ذه الدار دار 
تع��ب ومكاب��دة، وأما اجلن��ة فإنه��ا دار الراح��ة املطلقة، فيش��مر العبد 

باالجتهاد في العمل الصالح لنيل هذه الدار الكرية الغالية.
-  تقوية الرابطة بني العبد وربه جل وعال وعلمه بضعفه، فإن هذه املصائب 
واآلالم يعلم العبد أنه ال خالص له منها وال مخرج له عنها إال بصدق 
االلتجاء إلى ربه س��بحانه، فيكون العبد دائم الذكر والدعاء والتضرع 

إلى الله، وهذا أمر يحبه الله من العبد.
-  الدخ��ول ف��ي زمرة احملبوبني لله جل وعال ، فاملبتل��ون يدخلون في زمرة 
احملبوبني املشّرفني مبحبة الله جل وعال، فإن الله تعالى إذا أحب قوًما 
ابتالهم، وقد جاء ذلك في قوله ]: ) إن عظم اجلزاء مع عظم البالء 
وإن الل��ه إذا أحب قوًما ابتالهم، فمن رضي فله الرضا، ومن س��خط 

فله السخط ( رواه الترمذي وابن ماجه.

ما الواجب على العبد اعتقاده في أفعال الله تعالى؟ 1559    .
الواجب على العبد جتاه ذلك معرفة األمور اآلتية:

- االعتق��اد اجل��ازم أن لله جل وعال في جميع أفعال��ه حكًما جليلة وغايات 
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ومصالح عظيمة، سواًء علمناها أو لم نعلمها.
- يج��ب عل��ى العب��د أن يعل��م ويعتق��د أن أفعال الل��ه س��بحانه ال تخلو من 
احلك��م العظيمة التي حتير العقول وأن��ه متنزه عن فعل ما ال حكمة فيه 
وال مصلح��ة، فإن هذا عبث وقد نزه نفس��ه الكري��ة عنه كما في قوله: 
ُه امْلَِلُك  َا َخَلْقَناُكْم َعَبًثا َوَأَنُّكْم إَِلْيَنا اَل ُتْرَجُعوَن. َفَتَعاَلى الَلّ }َأَفَحِسْبُتْم َأمَنّ

ُقّ اَل إَِلَه إاَِلّ ُهَو َرُبّ اْلَعْرِش اْلَكِرمِي {. )املؤمنون:115- 116( احْلَ
- أفعال��ه س��بحانه كلها حكم ومصال��ح، وإذا لم تدخل في ح��دود معلومنا 
فذل��ك ال يدل على انتفائها في نفس األمر؛ ألن عدم العلم ليس علًما 

بالعدم، وعقولنا أضعف من حتيط بذلك على وجه التفصيل.

ما حكم االعتقاد السابق لكل مؤمن؟ 1560    .
ه��ذا اإلي��ان اإلجمال��ي فرض عني عل��ى كل أح��ٍد، بل هو م��ن مقتضيات 
وصف الله جل وعال بالكمال املطلق، فإن القدح في ذلك قدح في ربوبيته 

وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو مناٍف لكمال التوحيد الواجب.
ب��ل ق��د يكون في بعض صوره مناٍف ألصل التوحي��د، فعلى العبد أن يؤمن 
بال ريب أن الله تعالى هو الكامل الكمال املطلق في علمه وحكمته وس��ائر 
أفعال��ه جل وع��ال، ومقتضى هذا اإليان أن يؤمن بأن أفعاله جل وعال كلها 

بال استثناء لها احلكم العظيمة والغايات واملصالح احملمودة.

املطلب السادس: احملو والتثبيت في القدر

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1561    .
املقصود بيان هل هناك تغيير للقدر، أو أنه ثابت.

)الرعد:  ُه َما َيَشاُء َوُيْثبُِت َوِعنَدُه ُأُمّ اْلِكَتاِب { .    1562 ما معنى قوله تعالى: }مَيُْحو الَلّ
39(؟

بيان ذلك أن يقال أن القدر نوعان :
األول: القدر املثبت، أو املطلق أو املبرم، ويراد به ما قد كتب في أم الكتاب، 
أي اللوح احملفوظ، فإن هذا التقدير ثابت ال يتبدل وال يتغير وال يزاد 
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في��ه وال ينقص، وه��ذا هو املراد بقوله تعالى: } َوِعنــَدُه ُأُمّ اْلِكَتاِب{، 
وبن��اًء علي��ه فاآلج��ال واألرزاق واألعمال وغيرها الت��ي كتبت في أم 

الكتاب ثابتة ال يعتريها شيء من التغيير والتبديل .
الثانــي: الق��در املعّل��ق أو املقيد، وهو ما في صحف املالئك��ة، فهذا هو الذي 

يقع فيه احملو واإلثبات.

كيف يتحقق التغيير في القدر املعّلق؟ 1563    .
مثاله: قد يأمر الله تعالى املَلك أن يكتب إلنسان أجاًل، وقال الله له: إن قام 
بصل��ة رحم��ه زدته كذا وكذا. وامللك ال يعلم أي��زداد أم ال؟ لكن الله تعالى 

يعلم ما يستقر عليه األمر ، فإذا جاء األجل ال يتقدم وال يتأخر.
وكذلك ُيقال في األرزاق واملصائب ونحوها، فإنه قد يثبت منها أش��ياء في 

الكتب التي بأيدي املالئكة، وقد يحى منها أشياء.

ما دليل هذا من القرآن؟ 1564    .
ُه َما َيَشــاُء َوُيْثبُِت {، فهذا  ما س��بق كله داخل حتت قول��ه تعالى: } مَيُْحو الَلّ
احمل��و واإلثبات إمنا يكون في الصحف الت��ي بأيدي املالئكة، وكل ذلك قد 
ُكت��ب في أم الكتاب، أي األقدار وأس��بابها، ف��ال تبديل وال محو وال إثبات 

فيما كتب في اللوح احملفوظ.

ما األخطاء التي وقع فيها بعض الناس في هذا الباب املهم لنحذر منها؟ 1565    .
- اخلوض في هذا الباب بال علم والنزاع فيه، ولذلك وردت األدلة واآلثار 
مح��ذرة م��ن ذل��ك كل التحذير، فقد ع��ن عبدالله ب��ن عمرو [ أن 
رسول الله خرج على الصحابة وهم يتنازعون في القدر، هذا ينزع آية 
وهذا ينزع آية ، فكأمنا فقئ في وجهه حب الرمان غضبا من صنيعهم، 
فق��ال: ) به��ذا أمرمت - أو به��ذا وكلتم - أن تضرب��وا كتاب الله بعضه 
ببعض انظروا إلى ما أمرمت به فاتبعوه وما نهيتهم عنه فاجتنبوه( . رواه 

أحمد وابن ماجه
ومن حديث ابن مسعود [ مرفوًعا : ) وإذا ذكر القدر فأمسكوا (. 
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رواه الطبراني وأبو نعيم في احللية
- أن اخل��وض ف��ي الق��در بال عل��م وال برهان ق��د أورث كثيًرا من األس��ئلة 
االعتراضية التي ال ينبغي أن يس��أل عنها، وقد أورث أن بعض الناس 
يبح��ث ف��ي اجلوان��ب اخلفية في ه��ذا الب��اب، وأفضى أيًض��ا إلى ترك 
التس��ليم واإلذعان لل��ه تعالى في قدره، وكثير م��ن الناس أقحم عقله 
الضعيف العاجز في اكتش��اف مس��ائل هذا الباب من غير اهتداء بنور 

الكتاب والسنة، وهذا أدى إلى التنازع واالفتراق في هذا الباب.
-  االحتجاج به على فعل املعائب أي املعاصي.

-  االت��كال على ما كتب وترك حتصيل األس��باب الش��رعية وغيرها اعتماًدا 
على ما سبق به العلم، وهذا خطأ فادح ومدخل شيطاني البد من سده 

مبعرفة منهج أهل السنة.
-  عدم االهتمام بش��أن الدعاء، والظن أنه ال حاجة له؛ ألنه لو دعا، ثم دعا 
فل��ن يأتي��ه إال ما قدر له، فما قدر له فإنه يأتيه بال دعاء، وما لم يقدر له 

فلن يأتيه ولو استفرغ جهده في الدعاء! 
وهذا فرع من فروع االتكال على القدرة وتعطيل لألسباب الشرعية، 
وق��د ق��ال ]: ) وال يرد القدر إال الدعاء ( رواه أحمد وابن ماجه. وقال 
]: ) م��ن فتح ل��ه منكم باب الدع��اء فتحت له أب��واب الرحمة، وما 
سئل الله شيًئا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية، إن الدعاء ينفع مما 

نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء (.   حسنه األلباني.
- نس��بة املش��يئة إلى الظروف أو األقدار فيقول: )ش��اءت الظروف وشاءت 
األقدار(، وهذا خطأ، ألن الظروف واألقدار ال مشيئة لها، وإمنا الذي 

يشاء هو الله تعالى.
-  دع��اء بع��ض الدع��اء بقول��ه: ) الله��م إني ال أس��ألك رّد القض��اء، ولكن 
أسألك اللطف فيه(! وهذا دعاء ال ينبغي؛ ألنه قد شرع لنا ما هو خير 
من��ه وأفضل وهو الدعاء برد القضاء إذا كان فيه س��وء، ويكفيك قوله 
]: ) تع��وذوا بالله من جهد البالء، ودرك الش��قاء، وس��وء القضاء ( 

رواه البخاري .



العقيدة... سؤال وجواب

414

-  سّب القدر واتهامه والتسخط عليه ونسبة السوء إليه - والعياذ بالله تعالى 
- ، وه��و مناٍف ل��ألدب مع الله تعالى، وعالمة للج��زع النافي للصبر 
الواجب، ومفٍض بصاحبه إلى س��خط الل��ه تعالى كما في احلديث: ) 

ومن سخط فعليه السخط ( واجلزاء من جنس العمل.
-  ما يفعله بعض الناس من استطالع القدر املستقبلي عند الكهنة واملنجمني، 
وه��ذا ضالل مبني في ب��اب القدر؛ ألن القدر م��ن الغيب، والغيب ال 
يعلم��ه إال الل��ه تعال��ى، ويدخل في ذلك م��ن يصدق بتأثير األس��ماء 

واألبراج فيما يجري لإلنسان في حياته.
-  إن��كار علم الله تعالى الس��ابق أو إنكار الكتابة الس��ابقة، أو إخراج أفعال 

العباد أن تكون مخلوقة لله تعالى كما تقوله القدرية.
ومنها: سلب العبد قدرته ومشيئته كما هو قول اجلبرية.

ومنها: زعم أن اإلنسان مخّير مطلًقا أو مسّير مطلًقا.
ومنها: قول العبد ) لو (، أو ) ليت ( عند نزول األمر املؤلم.

ومنها: متني املوت بسبب ما نزل به من الضر، وهذا حرام ال يجوز، قال ]: 
)ال يتمن��ني أحدك��م املوت لضر نزل ب��ه، فإن كان الب��د متمنًيا فليقل: 
الله��م أحييني ما كانت احلياة خيًرا ل��ي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيًرا 

لي( متفق عليه .

كيف اجلواب على من أشــكل عليه اجلمع بــني قوله تعالى: } ويعلم ما في  1566    .
األرحام {، وبني معرفة األطباء ملا في الرحم من كونه ذكًرا أو أنثى؟

أواًل: نعلم بأن املقّدم هو كالم الشارع في كل شيء، فالقرآن والسنة ال يجوز 
أن ُيعارضا بأي شيء، وال يجوز التقدم عليها بقوٍل أو فعٍل.

وثانًيا: ال يكن أبًدا وال يتصور أن تتعارض احلقائق العلمية التي ثبتت بالطريق 
الصحيح مع نصوص الكتاب وصحيح الس��نة، ف��إن الذي أنزل النص 
هو الذي خلق األشياء كلها، وهو العالم بذواتها وصفاتها وخصائصها 
وأفعاله��ا، وم��ا يتعل��ق به��ا وال يخفى عليه ش��يء ف��ي األرض وال في 

السماء، فال يكن أبًدا أن يكون كالمه معارًضا لذلك إذا تكلم عنه. 
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إذا كان هناك ما ُيوهم املعارضة، ما العمل؟ 1567    .
إذا وجد ما يوهم املعارضة، فال يخلو:

- إما أن تكون هذه احلقيقة العلمية املدعاة ليس��ت بش��يء أصاًل، أي أنها لم 
ُتنب على علم وبصيرة وهدى. 

- أو أن تك��ون ُمتلق��اة مم��ن ال يؤمتن��ون عل��ى عل��م، فيظهرونه��ا ف��ي صورة 
احلقائ��ق العلمية، وهي إلى اخلرافات أق��رب ويعارضون بها نصوص 

الوحيني. 
- وإم��ا أن يك��ون صريح النص لم ي��دل على خالفها أص��اًل، لكنه لم يفهم 

على وجهه الصحيح.

على أي حال ينطبق السؤال؟ 1568    .
ينطبق على احلال الثالث.

ما وجه الفهم القاصر؟ 1569    .
ْرَحاِم { )البقرة:34(  عند قوله تعالى: } َوَيْعَلُم َما ِفي اأْلَ

بعضه��م ال يفه��م منه إال العل��م بالذكورة واألنوثة فقط، وه��ذا فهم قاصر؛ 
ألن امل��راد بهذا العلم هو العلم الش��امل لكل أح��وال هذه النطفة من ذكورة 
وأنوثة، وانفراٍد وتعدد، وش��قاوة وس��عادة، وأجل وعم��ل، وما تكون عليه 
من الصفات اخَللقية واخُللقية في املستقبل، ويعلم رزقها، وهل يولد حًيا أو 

ميًتا، فال يحصر العلم فقط في الذكورة واألنوثة .

كيف مبا يتعلق بعمل األطباء، هل له عالقة بعلم الغيب؟ 1570    .
األطب��اء ال يعلم��ون ذل��ك غيًبا، بل باألجه��زة املعلومة املعروف��ة التي تبدي 
م��ا كان مس��تتًرا حت��ى يكون عالنية في��رون صورة اجلنني ال��ذي تخلق ، أي 
أن علمه��م ه��ذا ليس من علم الغيب، بل من علم الش��هادة؛ ألن مبناه على 

الوسائل احلسية التي هداهم الله لها.
ويقال أيًضا: إن هذه النطفة قبل تخلقها هل يعرف األطباء ما ستكون عليه؟ 
بالطب��ع ال، فوالله ال��ذي ال إله إال هو لو يجتمع أطب��اء الدنيا على نطفة في 



العقيدة... سؤال وجواب

416

الرح��م ل��م تتخلق ملا عرفوا هل هي ذكر أو أنثى، وصدق الله تعالى إذ قال: 
} وما أوتيتم من العلم إال قلياًل {.

ما ثمرات اإلميان بالقدر؟ 1571    .
ثمراته كثيرة ، وأذكر منها ما يلي :

األولى: حصول الهداية وزيادة اإليان.
الثانية: خفة حدة املصائب النازلة واألقدار املؤملة.

الثالثــة: راح��ة النف��س وطمأنينتها، ألنها تعل��م أن كاًل بقضاء وق��در وأن ما 
أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها.

الرابعة: أن اإليان بالقدر يربي النفس على الصبر وقوة االحتمال .
اخلامسة: محاربة اليأس والقنوط والعجز والكسل .
السادسة: الشجاعة واإلقدام واطراح اخلور واجلنب .

السابعة: تربية النفس على القناعة .
الثامنة: سّد باب الدجل واخلرافة وحترير العقول من اجلهل، ألن املؤمن بالقدر 
ال يعتمد على خبر دجال وال عراف وال كاهن وال يستطلع إلى مستقبله 

إال بالبناء الصحيح باجلّد والعزية الصادقة واالجتهاد في العمل.

املطلب السابع: ما يتعلق باألسباب

هل النظر في األسباب من األهمية مبكان في الدين؟ 1572    .
نع��م، فإن باب األس��باب وارتباطه��ا بآثارها، له عند العلم��اء أهمية كبرى، 
ولذلك فإنهم نظروا له نظر املؤّصل له، فذكروا في هذا الباب ثالث قواعد 
مهم��ة ج��ًدا، كل قاعدة منها تعتبر ركيزة عظيم��ة، فالبد من حفظها وفهمها 

الفهم اجليد:

القاعدة األولى: )األسباب مؤّثرة ال بذاتها(

ما بيان هذه القاعدة األولى؟  1573    .
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بيانها أن يقال أن الناس قد انقس��موا في تأثير األس��باب إلى ثالث طوائف: 
طرفني، ووسط.

األول: هــم املعطلة، أي معطّلة األس��باب، وهم الذين يعتق��دون أنه ال تأثير 
لألسباب أصاًل، وإمنا اآلثار ُتوجد عند السبب ال به، ومثاله:

- فاالنكسار حصل عند رمي الزجاجة وال أثر للرمي فيه. 
- وامل��وت حصل عند رم��ي الرصاصة وإصابتها للجس��د وال أثر لها 

فيه.

ما القول في هذا القول؟ 1574    .
هذا املذهب مذهٌب باطٌل كل البطالن، ألنهم فّرطوا في األسباب حتى نفي 

تأثيرها النفي املطلق.
فهذه الطائفة تعتقد نفي تأثير األسباب ولو مطلق التأثير، أي أنه ال أثر 

لألسباب في مسبباتها البتة.
الثانية: وهم مشــركة األســباب، وهؤالء يعتقدون أن السبب هو املؤّثر بذاته 
ال بتقدي��ر الله تعالى، فالس��بب هو الذي ُيوجد أثره بنفس��ه بال تدّخل 

شيء آخر.

ما القول في هذا املذهب؟ 1575    .
وه��ذا املذهب باط��ٌل كل البطالن، وهو في ذاته ش��رٌك ف��ي الربوبية؛ ألنهم 
يعتق��دون أن ثمة متصرًف��ا وخالًقا في هذا الكون غير الل��ه تعالى، فهم غلو 

في إثباتها حتى أثبتوا لها التأثير املطلق.

الثالثة: أهل احلق، فتوسطوا بني هذين املذهبني، فقرروا هذه القاعدة العظيمة، 
فقالوا: )السبب ُيؤثر، لكن ال بذاته، وإمنا يجعل الله له مؤثًرا (. 

فل��م ينفوا تأثير األس��باب كما زعمه املعطلة، ول��م يثبتوا التأثير املطلق 
كما زعمه مشركة األسباب، بل قالوا: )السبب يؤثر ال بذاته (، 

ما توضيح قولهم في تفنيد األقوال املخالفة؟ 1576    .
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قولهم: )السبب يؤثر(: رد على معطلة األسباب.
وقولهم: )ال بذاته(: رد على مش��ركة األس��باب، فالل��ه جل وعال هو الذي 
خل��ق األس��باب وآثاره��ا، وهو ال��ذي يربط بينه��ا ويفصل على م��ا تقتضيه 

حكمته البالغة، فال خالق إال هو جل وعال.

القاعدة الثانية: كل من اتخذ س��بًبا لم يدل عليه ش��رٌع وال قدٌر فش��رٌك أصغر، 
وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر.

ما بيان هذه القاعدة؟ 1577    .
بيانه��ا أن ُيقال أن من اعتقد أن هذا الش��يء س��بب لهذا الش��يء، فإن دعواه 
ه��ذه موقوفة على إثباتها بأحد دليلنْي، إما بدليل الش��رع، وإما بدليل القدر 

أي التجربة.
فإذا أثبت هذه الدعوى بأحد هذْين الدليلني قبلنا كالمه واعتقدنا سببية هذا 
الشيء لهذا الشيء، وأما إذا لم يكن هناك دليل يثبت صدق الدعوى ال من 

الشرع وال من القدر فإن كالمه مردود عليه.

هل يصل اخللل في فهم هذه القاعدة إلى املعصية؟ 1578    .
نعم، إن اعتقاد اإلنس��ان مبا س��بق يوصله إلى الش��رك األصغ��ر؛ ألنه تدّخل 

فيما هو من خصائص الله تعالى.
فالله تعالى هو الذي يربط بني األسباب وآثارها ، فالبد العتقاد سببية شيء 
لش��يء من دليل ش��رعي أو قدري، وأما أن يزعم أحد س��ببية ش��يء لش��يء 
ب��ال دليل، فه��ذا تدّخل فيما هو من فعل الله تعال��ى وإقحام للنفس فيما قد 
اخت��ص الله به، وأقل أحواله أن يكون ش��رًكا أصغر، وهذا هو معنى قولنا: 

)من اعتقد سبًبا لم يدل عليه شرع وال قدر فشرك أصغر(.

ماذا ينبني على التقرير السابق؟ 1579    .
بناًء عليه: فال يجوز ألحد أن يعتقد أن هذا الش��يء س��بٌب لهذا الش��يء إال 

بالدليل وإال لكان واقًعا في هذا احملظور العظيم.
ويزداد األمر س��وًءا على س��وء إذا كان يعتقد أن الس��بب ه��و الفاعل بذاته، 
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وه��ذا ه��و الش��رك األكب��ر املخرج ع��ن املل��ة بالكلية، وه��و اعتقاد مش��ركة 
األس��باب الذين ذكرناهم في القاع��دة األولى، وهذا هو معنى قولنا: ) وإن 

اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر(.

ما أمثلة هذا األمر في احلياة اليومية؟ 1580    .
من أمثلته:

 - من يعتقد أن التمائم هي التي جتلب اخلير وتدفع الشر بذاتها.
- من يعتقد أن الرقية تدفع املرض بذاتها.

- من اعتقد أن األنواء هي التي أنزلت املطر بذاتها.
- اعتقاد أن هذا الش��يء الذي تبرك بهو هو الذي يفيض البركة عليه بذاته. 

كل ذلك من الشرك األكبر الذي يخرج من اإلسالم بالكلية. 

ما خالصة القاعدة الثانية املتعلقة باألسباب؟ 1581    .
خالصتها أن يقال:

أواًل: من اعتقد سبًبا قد دّل على سببيته الشرع فال شيء عليه.
ثانًيا: من اعتقد سبًبا قد دل على سببيته القدر فال شيء عليه.

ثالًثا: من اعتقد سبًبا لم يدل عليه شرع وال قدر فشرك أصغر.
رابًعا: من اعتقد سببًا أنه هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر.

القاعدة الثالثة: االلتفات إلى األس��باب مطلًقا ش��رك في الش��رع، وعدم االلتفات 
لها مطلًقا قدح في الش��رع، واألخذ بها مع كمال التوكل على الله هو 

حقيقة الشرع.

ما األمور التي أشتملت عليها القاعدة الثالثة؟ 1582    .
اشتملت على أمور:

األول: وهو ش��أن مشركة األس��باب الذين ال ينظرون إال إلى السبب؛ وذلك 
العتقاده��م أنه ه��و املؤثر بذاته، وقد علمنا أن هذا االعتقاد ش��رك في 
توحي��د الربوبي��ة العتقاد أن ثم��ة خالًقا ومتصرًفا في ه��ذه الكون غير 
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الله تعالى.
فهذه نظرة متطرفة جائرة، قد تعلقت قلوب أصحابها باملخلوق العاجز 
الضعيف، وانصرفت عن التعل��ق باخلالق القوي القادر من كل وجه، 

فخابوا اخليبة املطلقة، وخسروا اخلسران املبني.
الثانــي: وهو ش��أن معطلة األس��باب، الذي��ن صرفوا نظره��م الصرف املطلق 
ع��ن حتصيل األس��باب اعتم��اًدا على الق��در، فتركوا العمل والس��عي 
ات��كااًل عل��ى ما كتب وس��بق به القل��م؛ وذلك ألنهم ظنوا أن��ه ال تأثير 
لألسباب في املسببات أبًدا، فحيث ال تأثير لها فلماذا يتعبون أنفسهم 

في حتصيلها؟

ما احلكم على ما ورد في الفقرتني السابقتني في االعتقاد باألسباب؟ 1583    .
ما س��بق قدح في الش��رع؛ ألن الش��رع قد رتب اآلثار على أس��بابها، وربط 
الكون بعضه ببعض، وأمرنا بتحصيل األس��باب الش��رعية والقدرية، فأمرنا 
بالعمل الصالح ألنه سبب لدخول اجلنة، وأمرنا باجلهاد حتى ال تكون فتنة، 
وق��ال لن��ا: }هو الذي جعل لكم األرض ذلواًل فامش��وا ف��ي مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور{، وأي تعطيل لألدلة التي تثبت األسباب أعظم من 

ذلك؟

ما قول أهل السنة في القاعدة الثالثة؟ 1584    .
أهل السنة واجلماعة توّسطوا بني املذهبني، فقالوا: نأخذ باألسباب، ونتوكل 

أواًل وآخًرا على الله تعالى.
فجمع��وا ب��ني األمرين؛ فس��عوا ف��ي حتصيل األس��باب، مع اعتم��اد قلوبهم 

االعتماد املطلق على ربهم جل وعال، وهذا هو النهج القومي. 

هل من تعّلق بالتوكل بعيدا عن بذل األسباب يكون صادقا؟ 1585    .
ال، ل��م يص��دق في دع��وى التوكل من ت��رك حتصيل األس��باب، فإنه لو كان 

صادًقا ألخذ بها، فاألخذ باألسباب من متام التوكل على الله تعالى.

هل اإلميان بالقدر يتعارض مع الدعوة لفعل األسباب واحلرص عليها؟ 1586    .
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اإلي��ان بالق��در ال يتعارض مع األخذ باألس��باب، بل إن األخذ باألس��باب 
م��ن اإليان بالقدر، ولهذا فيجب على العبد مع اإليان بالقدر االجتهاد في 
العمل واألخذ بأسباب النجاة وااللتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر له أسباب 

السعادة، وأن يعينه عليها.

هل نصوص الشرع داعية إلى هذا السلوك؟ 1587    .
نعم، نصوص الكتاب والس��نة حافلة باألمر باتخاذ األس��باب املشروعة في 
مختلف شؤون احلياة، إذ أنها قد أمرت بالعمل وطلب الرزق واتخاذ العدة 

ملواجهة العدو والتزود لألسفار وغير ذلك.

ما النصوص الشرعية الداعية إلى هذا الفعل في حياتنا؟ 1588    .
ق��ال تعالى: } فإذا قضيت الصالة فانتش��روا ف��ي األرض وابتغوا من فضل 

الله واذكروا الله كثيًرا لعلكم تفلحون {. 
وقال تعالى: } وأعدوا لهم ما استطعتم من قوٍة ومن رباط اخليل ترهبون به 

عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم ال تعلمونهم الله يعلمهم {.
وقال تعالى: } وتزودوا فإن خير الزاد التقوى {. 

؟ ما الدليل على مشروعية بذل األسباب من النبي ].    1589
األدلة على ذلك كثيرة، منها:

- النبي ] دخل مكة وعلى رأسه املغفر. 
- وقاتل النبي ] يوم أحد بني درعني. 

- توات��رت األدل��ة التواتر املعن��وي بحرصه ] على األخذ ب��أذكار الصباح 
واملساء، وذلك أخًذا بأسباب احلفظ. 

- ثب��ت عن��ه ] أنه كان يحرص أن يض��ع بني يديه الَعَن�زة لتكون س��ترًة له، 
أخًذا بأسباب حفظ صالته من القطع أو نقص األجر.

- وكان ف��ي بداية أمره ] مس��تخفًيا ف��ي دار األرقم بن أبي األرقم [ وال 
يصلي إال في الشعاب بأصحابه، أخًذا بأسباب حفظ بيضة املسلمني.

-  وهاجر ] مع أبي بكر [ لياًل مستخفيني، أخًذا بأسباب السالمة من 
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العدو.
 - واستأجر في سفر الهجرة عبدالله بن األريقط هادًيا خريًتا، أخًذا بأسباب 

االهتداء للوجهة الصحيحة وعدم الضياع.
 - وملا أدركهم س��راقة [ أمره ] بإخفاء خبرهم، ووعده تاج كسرى بن 

هرمز، أخًذا بأسباب االحتماء من العدو ومن كيده.
- واتخذ ] خامًتا من فضة نقش��ه )محمد رس��ول الله( أخًذا بأسباب قبول 
وس��يلة من وسائل الدعوة إلى الله وهي املكاتبة، ألنه قيل له إن الروم 

ال يقرأون الكتاب إال إذا كان مختوًما. 
- واتخذ ] املنبر للخطبة، أخًذا بأسباب إبالغ الصوت ملن كان بعيًدا. 

- وبنى ] ُحجر نسائه حول املسجد، أخًذا بأسباب االستتار عن األعني. 
- وباع ] واشترى، أخًذا بأسباب حتصيل املعاش. 

- وكان ] يتسحر ويأمر به أخًذا بأسباب التقوية على الصيام. 
- وأفطر ] يوم عرفة وأظهره للناس ليتقوى على االجتهاد في الدعاء. 

- وأفطر ] في س��فر من أس��فار اجله��اد وأظهر فطره للن��اس ليتقوى على 
مواجهة العدو وقتالهم. 

- وكان ] يتخّول الصحابة باملوعظة في األيام أخًذا بأسباب عدم إماللهم، 
أي لئال تدخل السآمة في قلوبهم من املواعظ. 

- وآخ��ى ] ب��ني املهاجري��ن واألنص��ار ف��ي بداية الهج��رة؛ ليرس��خ أخوة 
اإلي��ان في القل��وب، وإلزالة الوحش��ة من النفوس، وليكس��ر حاجز 
العوائد، وليكتسب بعضهم من بعض عاداته وتقاليده، وليخفف على 
املهاجري��ن ألم الفقر والغربة وفراق األهل واألوالد واألوطان، وغير 

ذلك، فهذه املؤاخاة أخًذا بأسباب هذه املصالح كلها.

كيف أوضح النبي ].    1590 هذا التصرف ملن حوله في حياتهم؟
ق��ال ] ملا قيل له: أفال نّتكل على كتابنا ون��دع العمل؟ فقال ]: »اعملوا 
فكل ميّسر ملا خلق له، فأهل السعادة يسيرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة 
يسيرون لعمل الشقاوة«، ثم قرأ: ) } فأما من أعطى واتقى وصدق باحلسنى 
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فسنيسره لليسرى { ( واحلديث في الصحيح. 
وقال ]: »احرص على ما ينفعك واستعن بالله وال تعجز«. 

ترك العمل واالعتماد فقط على القدر..هل يعّد من التصرف الصحيح؟ 1591    .
هذا تصرف خاطىء، فترك تعاطي األسباب اتكااًل على الكتابة السابقة في 

حقيقته أنه للقدر أصاًل ليس من الهدي الصحيح.

ما الهدي الصحيح فيما سبق إجابته؟ 1592    .
هو العلم بأن الله تعالى ربط هذا الكون بعضه ببعض، ونظم بعضه ببعض، 

وربط األشياء بأسبابها، ودلنا على السبب إن كنا نريد حصول أثره.

كيف توضيح األسباب واملسببات في حياتنا؟ 1593    .
تعلمن��ا ش��رًعا دفع قدر اجلوع ب��األكل، وقدر الظمأ بالش��رب، وقدر منازلة 
العدو بحس��ن اإلعداد الباطن��ي والظاهري، وقدر إحكام الش��هوة بالزواج 
للقادر وبالصوم ملن لم يجد، وقدر الفقر بالس��عي في طلب الرزق احلالل، 
وقدر دخول النار باالجتهاد في العمل الصالح مع ترك الذنوب واملعاصي، 

وهكذا.

من يقول أنا اتعّلق بالقدر وانتظر ما يقع..ما القول معه؟ 1594    .
هذا القول في احلقيقة إنكاٌر للقدر، وتكذيب به، وإال فمن مقتضيات اإليان 

بالقدر تعاطي األسباب املشروعة؛ في دفع املكروه وجلب احملبوب.

لــو أمكن توضيح ما يتعلق بأهمية حتصيل األســباب وعدم االتكال على ما  1595    .
كتب وقدر في حياتنا؟

نضرب لذلك مبثالني وهما:
األول: قوله تعالى توجيهه ملرمي: } وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
رطًبا جنًيا {، فامرأة نفساء خائفة مما سيواجهها، ُتؤمر بهز جذع نخلة 
حتى يتس��اقط الرطب، وإنه لو اجتمع عدد من الرجال األقوياء فإنهم 
قد يعجزون عن هزها، َأَوال يقدر الله تعالى على إس��قاط الرطب بال 
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ه��ذا الهز؟ بلى، هو قادر على كل ش��يء، لكن من باب ربط األش��ياء 
بأسبابها، وترك التواكل والعجز والكسل.

الثانــي: قول��ه تعالى نصرة ملوس��ى ]: }وأوحين��ا إليه أن اض��رب بعصاك 
البح��ر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم { فهذه الضربة بالعصى 
أم��ٌر باألخذ باألس��باب، وإال فالله قادر الق��درة التامة على فلق البحر 
بال ضرب، ولكنه أمر موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب، مع 
أن هذا الضرب س��يؤخرهم قلياًل، والعدو قد اقترب منهم، ومع ذلك 
أمره بالض��رب بالعصى، وهذه تربية على تعاطي األس��باب، واألخذ 

باملشروع منها.

هل أمورنا الشرعية متعّلقة ببذل األسباب؟ 1596    .
نعم، فإن األشياء قد ُربطت بأسبابها، والتفريق بني اآلثار وأسبابها قدٌح في 

الشرع وخبل في العقل.
 ونقول: وكذلك أيًضا الهداية ودخول اجلنة فإنها قد ربطت بأس��بابها، ففي 
احلديث: ) فاس��تهدوني أهدكم(، وفي احلديث اآلخ��ر: ) اعقلها وتوكل(، 
فمن أراد الهداية فعليه بسلوك سبب حتصيلها، ومن أراد اجلنة فعليه بسلوك 
س��بب حتصيله��ا م��ن فع��ل املأمورات وت��رك احملظ��ورات، م��ع اإلخالص 

واملتابعة.
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املبحث األول

تقسيم الصفات

إلى كم قسم ميكن تقسيم صفات الله عز وجل من جهة الثبوت وعدمه؟ 1597    .
تنقسم إلى نوعان :

أ . صفات ثبوتيه: وهي التي أثبتها الله لنفس��ه، أو أثبتها له رسوله ]، كاحلياة 
والعلم والوجه والنزول واالستواء وغيرها من الصفات، وكلها صفات 
مدح وكمال، وهي أغلب الصفات املنصوص عليها في الكتاب والسنة، 

وهذا النوع يجب إثباتها له سبحانه.
ب . صفات ســلبية: وهي التي نفاها الله عن نفس��ه، أو نفاه عنه رس��وله ]، 
كامل��وت، والن��وم، والظل��م، وكل�ها صف��ات نقص، والواج��ب في هذا 
النوع نفي النقص مع إثبات كمال الضد، فقوله تعالى : }  َوال َيْظِلُم َرُبَّك 
َأَحًدا{ ) الكهف : 49(، فيجب اإليان بانتفاء الظلم عن الله، وثبوت ضده 

وهو العدل الذي ال ظلم فيه.

إلى كم قسم ميكن تقسيم صفات الله عز وجل من جهة أدلة ثبوتها؟.    1598
تنقسم باعتبار أدلة ثبوتها ، إلى نوعني:

أ - صفات خبرية: وهي الصفات التي ال س��بيل إلى إثباتها إال الس��مع واخلبر 
عن الله، أو عن رس��وله ]، وتس��مى ) صفات س��معية أو نقلية (، وقد 
تكون ذاتية، كالوجه، واليدين، وقد تكون فعلّية، كالفرح، والضحك. 

ب - صفــات ســمعية عقليــة: وهي الصف��ات التي يش��ترك في إثباته��ا الدليل 
الس��معي ) النقلي ( والدليل العقلي، وقد تك��ون ذاتية: كاحلياة والعلم، 

والقدرة، وقد تكون فعلية: كاخللق، واإلعطاء.

إلى كم قسم ميكن تقسيم صفات الله باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله؟.    1599
يكن تقسيمها وفق هذا االعتبار إلى ثالثة أنواع :

أ - صفات ذاتية: وه�ي التي لم يزل وال يزال الله متصفًا بها، فهي ال تنفك عنه 
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سبحانه وتعالى.
كالعلم، والقدرة، واحلياة، والس��مع، والبص��ر، والوجه، واليدين ونحو 
ذلك، ويس��مى هذا الن��وع ب���� ) الصفات الالزم��ة( ألنها مالزمة للذات 

ال تنفك عنها.
ب - صفات فعلية: وهي التي تتعلق مبش��يئة الله ، إن ش��اء فعلها، وإن ش��اء لم 

يفعلها، وتتجدد حسب املشيئة.
كاالستواء على العرش، والنزول إلى السماء الدنيا، والغضب، والفرح، 

والضحك، وتسمى ب���� )الصفات االختيارية(.
ج - صفــات ذاتية فعليــة باعتبارين: باعتبار أصل الصف��ة ذاتي، وباعتبار آحاد 

الفعل فعلي.
فال��كالم – مثاًل – صف��ة ذاتية باعتبار أصله ؛ ألن الل��ه لم يزل وال يزال 
متكلًم��ا، أم��ا باعتبار آحاد ال��كالم، فهو صفة فعلي��ة؛ ألن الكالم يتعلق 

مبشيئته سبحانه.91

ما هو الضابط لفهم ومعرفة الصفات الفعلية لله تعالى؟ 1600    .
ضابطها أنها تقّيد باملش��يئة، فنقول: يرحم إذا ش��اء، ويغضب إذا شاء، ويكتب 

إذا شاء.
بخ��الف الصف��ات الذاتية، ف��ال نقول: يقدر إذا ش��اء، ويعلم إذا ش��اء، بل هو 

سبحانه عليم وقدير في جميع األحوال.

هل ميكن وضع تقسيم لصفات اجلمال واجلالل لله تعالى؟ 1601    .
نعم، وهو نوعان:

أ – صفات اجلمال: وهي الصفات التي تبعث في القلب محبة اخلالق والرغبة 
فيما عنده سبحانه وتعالى، ومن ذلك صفة الرحمة، واملغفرة، والرأفة. 
ب – صفــات اجلــالل: وه��ي الصفات الت��ي تبعث في القلب مخاف��ة الله جل 

91- مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمني )1 / 124 (
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وعال وتعظيمه، ومن ذلك صفة القوة، والقدرة، والقهر.92

92- قال الش��يخ صالح آل الش��يخ حفظه الله : »صفات الَعَظَمة هذه يقال لها صفات جالل، وصفات 
ونعوت الرحمة واحملبة يقال له صفات جمال، هذا اصطالح لبعض علماء السنة وهو اصطالح 
َح طائفة من أهل العلم أن  صحيح، ولهذا في اخلتمة التي ُتنس��ُب لشيخ اإلس��الم ابن تيمية، رَجّ
تكون لش��يخ اإلس��الم لورود هذا التقسيم فيها، وهو قوله في أولها ) صدق الله العظيم امُلَتوّحُد 
َر هذا التقس��يم قبل ش��يخ اإلسالم  باجلالل لكمال اجلمال تعظيما وتكبيرا (، وال أعلم من َأْش��هَ
ابن تيمية، يعني: تقس��يم الصفات إلى صفات جالل وجمال« .. ش��رح الطحاوية للشيخ صالح 

آل الشيخ.



العقيدة... سؤال وجواب

429

املبحث الثاني

ضوابط في 
األسماء والصفات

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1602    .
هو بيان ما يتعلق بكيفية الفهم الصحيح ألس��ماء الله احلس��نى وصفاته العليا، 

وفق ما ورد في الكتاب العزيز، والسنة الصحيحة، ووفق فهم سلف األمة.

ما مذهب أهل السنة واجلماعة في األسماء والصفات؟ 1603    .
مذهبهم فيها أنها تتوجه إلى ثالث نقاط: 

1/ في اإلثبات.
2/ في النفي.

3/فيما لم يرد فيه دليل بخصوصه.

ما قولهم في اإلثبات؟ 1604    .
ه��م يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفس��ه من األس��ماء والصف��ات في كتابه، وما 
أثبته له نبيه ] في س��نته، من غير حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، 

بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم والبصير .

ما قولهم في النفي؟ 1605    .
هم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه نبيه ] في 

سنته، مع إثبات كمال الضد.

كيف العمل مع ما لم ُيرد فيه النص؟ 1606    .
ما لم يرد فيه دليل بخصوصه فإنهم ال يثبتون لفظه وال ينفونه، ويستفصلون 

في معناه، فإن أريد به احلق قبلوه، وإن أريد به الباطل ردوه.

ما معنى: )من غير حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل(؟  1607    .
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هذه املصطلحات األربعة مهمة جًدا في سياق مذهب أهل السنة في األسماء 
والصفات، وواجب معرفتها.

املطلب األول: التحريف.

ما معنى )التحريف( في اللغة؟ 1608    .
هو لغة: التغيير. 

ما معنى )التحريف( في االصطالح؟ 1609    .
هو تغيير النص لفًظا أو داللة، ونعني بالداللة املعنى.

إلى كم قسم ميكن تقسيم التحريف؟ 1610    .
التحريف قسمان: 

- حتريف للفظ النص بأن ُيزاد فيه، أو ُينقص منه، أو تغّير حركته، وقد يتغير 
معه املعنى، وقد ال يتغير. 

- حتريف ملعنى النص، وهو حتريف داللة النص، بأن يبقى اللفظ على ما هو 
عليه، ولكن تسلب داللته الصحيحة ويقحم فيه معنى ال يدل عليه.

ما األمثلة الدالة على التحريف لأللفاظ مع تغيير املعنى؟ 1611    .
من تلك األمثلة:

- حتريف اللفظ الذي تغير معه املعنى، حتريف اليهود لقوله تعالى : }وقولوا 
حط��ة { أي ح��ط عن��ا ذنوبن��ا، فحرفوه وقال��وا: )حنطة( ف��زادوا هذه 
النون ، فهذه النون حرفت النص لفًظا ومعنى ، ويسميها العلماء نون 

اليهود.
- حتري��ف اجلهمي��ة لقوله تعالى:} ثم اس��توى على الع��رش {فحرفوه إلى 
قوله��م: ) اس��تولى ( فزادوا فيه الالم، وبها يك��ون قد تغير النص لفًظا 

ومعنى، ويسميها العلماء الم اجلهمية. 
- ف��ي قول��ه تعالى: } وكلم الل�ُه موس���ى تكليًما { فحرف��ه بعضهم بنصب 

لفظ اجلاللة، وذلك لنفي صفة الكالم عن الله تعالى.
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ما األمثلة الدالة على التحريف لأللفاظ بدون تغيير للمعنى؟ 1612    .
كنصب لفظ ) احلمَد( في قوله تعالى: } احلمُد لله رب العاملني { .

ما األمثلة الدالة على التحريف للمعنى؟ 1613    .
كتحري��ف بعض الناس لصفات الله تعالى، مث��ل قولهم: املراد باليدين هي 
النعم��ة، أو الق��درة، واملراد بالن�زول إلى الس��ماء الدنيا هو ن��زول املَلك، أو 

األمر أو الرحمة، ونحو ذلك.

ما حكم التحريف؟ 1614    .
التحريف حرام، وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر.

املطلب الثاني: التعطيل

ما معنى )التعطيل( في اللغة؟ 1615    .
وهو لغة : اإلخالء والتفريغ، ومنه قوله تعالى: } وبئر معطلة { أي ال وراد 
له��ا حللول العذاب بأهلها، ومنه قول الع��رب: ) عنق معطل ( أي خلٌي من 

احللي.

ما معنى )التعطيل( في االصطالح؟ 1616    .
إخالء الله تعالى عن أسمائه وصفاته. 

إلى كم قسم ميكن تقسيم التعطيل؟ 1617    .
التعطيل قسمان أيًضا: 

- تعطيل كلي، مثل من يعطل الله تعالى عن أسمائه وصفاته كلها. 
- وتعطيل جزئي، مثل من ال يثبت بعض األسماء أو الصفات لله تعالى. 

ما حكم التعطيل؟ 1618    .
التعطيل حرام، وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر.
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املطلب الثالث: التكييف 

ما املقصود بالتكييف؟ 1619    .
ه��و حكاية كيفي��ة الصفة، أي أن يقال: كيفية يد الله كذا وكذا ، وكيفية وجه 

الله كذا وكذا.

ما حكم التكييف؟ 1620    .
 هو حرام، وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر.

املطلب الرابع: التمثيل 

ما املقصود بالتمثيل؟ 1621    .
هو إثبات مماثل، كأن ُيقال: يد الله مثل أيدينا، أو وجه الله مثل وجوهنا.

ما حكم التمثيل؟  1622    .
هو حرام، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر.
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املبحث الثالث

قواعد في فهم األسماء والصفات

القاعدة األولى: ) أن اإلثبات في الكتاب والسنة إثبات مفصل، 
وغالب النفي أنه نفي مجمل(

ما مثال الدال على هذه القاعدة؟ 1623    .
ُه اَلِّذي ال إَِلَه إاَِلّ  فمن ذلك اإلثبات املفصل ألسماء الله في القرآن: }ُهَو الَلّ
ُيّ اْلَقُيّوُم{  ُه ال إَِلَه إاَِلّ ُهَو احْلَ ��َهاَدِة{ ]احلش��ر:22[ } الَلّ ُهَو َعالُِم اْلَغْيِب َوالَشّ
ُه َعْنُهْم  ]البق��رة:255[ ومن اإلثب��ات املفصل في الصفات قوله: } َرِض��َي الَلّ

وَنُه{ ]املائدة:54[. ُهْم َوُيِحبُّ َوَرُضوا َعْنُه{ ]املائدة:119[ } ُيِحُبّ

ما األمثلة على هذه القاعدة في اإلثبات؟.    1624
ف��ي اإلثبات: نقرأ قوله تعالى: } هو الله الذي ال إله إال هو امللك القدوس 
الس��الم املؤم��ن املهيمن العزيز اجلبار املتكب��ر ... { اآلية، وقد ختم كثير من 

اآليات بإسمني، أو أكثر من أسمائه جل وعال.

ما األمثلة على هذه القاعدة في النفي؟.    1625
في النفي، جند القرآن يجمل في هذا، كقوله تعالى: } ليس كمثله شيء{، 

وقوله: } ولم يكن له كفًوا أحد {، وقوله: } هل تعلم له سمًيا{.

هل هذا األسلوب موافق للغة العربية؟ 1626    .
نعم، فإن القرآن نزل باللس��ان العربي املبني حاماًل أس��اليب اللغة فيه، ومن 
ه��ذا أن الع��رب إذا أبلغ��وا في مدحة أحٍد م��ن امللوك والعظم��اء فصّلوا في 
اإلثب��ات، فيثبتون له من صفات الكمال على وجه التفصيل ما اس��تطاعوا، 
ويجملون في نفي النقص عنه وهذا أبلغ في املدح واحلمد والثناء والتعظيم، 
والل��ه أح��ق بذلك ألنه ملك امللوك، فمنهج أهل الس��نة ف��ي ذلك جاٍر على 

سن سلوك األدب مع الله تعالى، ومتوافق مع املتقرر في لغة العرب.
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هل هذه الطريقة دائمة أو أغلبية في القرآن؟ 1627    .
ال، فاإلثب��ات املفّص��ل والنف��ي املجمل ه��و الغالب عل��ى الطريق��ة القرآنية 

النبوية، ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل.

ما مثال اإلثبات املجمل والنفي املفصل؟ 1628    .
ْسَنى{ ]األعراف:180[  ِه اأَلْس��َماُء احْلُ مثاله في األس��ماء قوله تعالى: } َولَِلّ
��ِه امْلََث��ُل اأَلْعَل��ى{ ]النح��ل:60[ أي:  وف��ي الصف��ات وقول��ه تعال��ى: } َولَِلّ

الوصف األكمل.

هل ميكن أن يأتي النفي مفّصال في القرآن؟ 1629    .
نعم، ومثاله ف��ي القرآن قوله تعالى: } َوال َيْظِلُم َرُبَّك َأَحدًا{ ]الكهف:49[ 

وقوله تعالى: } ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم { ]البقرة:255[ 

ماذا يتضمن النفي املفصل؟ 1630    .
يتضم��ن ثبوت كمال الض��د؛ ألن النفي احملض -أي: الذي ال يتضمن أمرًا 
ثبوتيًا- ليس بشيء، فال يكون كمااًل، بل يكون في موضع االستدالل نقصًا 

ُينّزه الله تعالى عنه.

ما القاعدة املمكن تقريرها وفق ما سبق؟ 1631    .
ممك��ن تقرير أن كل نفي مفّصل في القرآن فإن��ه يتضمن ثبوت كمال الضد، 
فقول��ه: }َوال َيْظِلُم َرُبَّك َأَحداً{ ]الكه��ف:49[ أي: لكمال عدله، وقوله: 

}ال َتْأُخُذُه ِسَنٌة َوال َنْوٌم{ ]البقرة:255[ أي: لكمال حياته وقيوميته.

القاعدة الثانية : ) أن القول في الصفات كالقول في الذات(

ما توضيح هذه القاعدة؟ 1632    .
نعلم أن لله س��بحانه ذاًتا ال تش��ابه الذوات، وهو منّزه س��بحانه وتعالى في 
ذات��ه ع��ن خلقه، وذاته ثابتة له بإجماع املس��لمني، بل بإجم��اع عامة بني آدم 
الذين يقرون بوجود الرب س��بحانه وتعالى، ف��إن القول في صفاته كالقول 

في الذات؛ ألن الصفات مناسبة وتابعة للذات.
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هذه القاعدة رٌد على من؟ 1633    .
ه��ذه القاع��دة رٌد عل��ى اجلهمي��ة واملعتزل��ة الذين أثبت��وا ال��ذات املنزهة عن 
الذوات، ونفوا الصفات ألنها تستلزم - مثلما يتوهمون-أن تكون كصفات 

املخلوقني.

كيف الرّد عليهم؟ 1634    .
 ُيق��ال: كما أثبتم لله ذاتًا ال تش��ابه ال��ذوات، فإنه يلزم أن تكون له صفات ال 

تشابه الصفات؛ فإن القول في الصفات فرٌع عن القول في الذات.
القاعدة الثالثة

 ) أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض اآلخر(

ما معنى هذه القاعدة؟ 1635    .
تعني أن أي قول في أي صفة من صفات الله فيلزم أن يقال في غيرها مثلها، 

وهذا يدل على أن القول في الصفات واحد، إثباتا أو نفيا.

هذه القاعدة فيها رّد على من؟ 1636    .
ه��ذه القاع��دة يرد بها عل��ى نفاة متكلم��ة الصفاتية من األش��عرية، ونحوهم 
الذي��ن أثبت��وا بعض الصف��ات ولم يروا فيها تش��بيهًا، ونف��وا بعض الصفات 

ورأوا في إثباتها تشبيهًا أو جتسيمًا أو حدوثًا، أو نحو ذلك.

كيف نفهم الرد في هذه القاعدة؟ 1637    .
ب��اإلرادة؛ ألن الغض��ب م��ن صف��ات  ُي��ؤّول  م��ن ق��ال: إن غض��ب الل��ه 

املخلوقني.
يقال له: واملخلوق يتصف باإلرادة.

فإذا قال: إرادة الله ليست كإرادة املخلوقني.
قيل له: وغضبه سبحانه كذلك ليس كغضبهم.
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القاعدة الرابعة
) أن الصفات لها نظرٌ من ناحية معانيها، ونظر من ناحية كيفياتها(

ما توضيح هذه القاعدة؟ 1638    .
 أنن��ا نعلم ما ُأخبرنا به من أس��ماء الله وصفاته من وجه دون وجه، فنعلمها 
م��ن حي��ث املعاني؛ مثل معن��ى الس��ميع والبصير والعلي��م واحلكيم، ونعلم 

معنى الرضى والغضب والسمع والقدرة واخللق.
 لكن ال نعلمها من وجه آخر، وهو: كيفية هذه الصفات.

ما قول العلماء في هذه القاعدة؟ 1639    .
ق��ال مال��ك رحمه الله: »االس��تواء معل��وم، والكيف مجه��ول، واإليان به 

واجب، والسؤال عنه بدعة«.

هل هناك من تالزم بني فهم املعنى مع معرفة الكيفية؟ 1640    .
ال ت��الزم ب��ني العلم باملعنى والعلم بالكيفية؛ ألن العل��م بالكيفية ممتنع؛ ألن 
الله سبحانه ال ُيحاط به علمًا، والعلم باملعنى اللغوي ممكن ألن القرآن نزل 

بلغة معلومة املعاني، وهي اللغة العربية.

القاعدة اخلامسة: ) أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك(

ما املقصود بهذه القاعدة؟ 1641    .
يقص��د به��ا التنبيه على أن هناك اس��تخدام لأللفاظ الواردة ف��ي القرآن، من 

جهة احلق، وجهة الباطل.

كيف الفهم الصحيح لهذه القاعدة في إيات الصفات؟ 1642    .
إذا قيل: هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادًا؟

 قي��ل: إن ُقص��د بالظاه��ر املعن��ى الالئ��ق بالله س��بحانه وتعالى، ف��إن ظاهر 
النصوص مراد.

وإن ُقصد بالظاهر التشبيه، فإن هذا املعنى الرب سبحانه منزه عنه.
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ما حكم جعل املعنى الباطل لله سبحانه؟ 1643    .
ه��ذا ال يجوز، فال يس��لم أن ُيجعل هذا املعن��ى الباطل هو ظاهر النصوص؛ 
ألن��ه يلزم منه أن يكون ظاهر القرآن كفرًا، وهذا مما ينزه كتاب الله س��بحانه 

وتعالى عنه.

القاعدة السادسة: )أن ما ُعلم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت، 
وما ُعلم نفيه ينفى،

 ومــا لم يــرد بلفظه إثبات وال نفي مــن األلفاظ املجملة احلادثــة فإنه يتوقف 
فيه(

ما توضيح هذه القاعدة؟ 1644    .
القاعدة تنُص على أن املسلم ال ينفي نقصًا عن الله إال إن كان النص القرآني 

صرح به.

ما مثال هذا األمر؟ 1645    .
إن الق��ول ب��أن الله منزه عن اجلهل أمر صحيح وبدهي عند املس��لمني، لكن 
التصري��ح بنف��ي اجلهل ل��م يرد في الق��رآن أو الس��نة، مع أنه منف��ي عن الله 
س��بحانه وتعالى، فنعلم أنه سبحانه ملا وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه 

عن اجلهل. 

هل ورد استثناء لهذه القاعدة؟ 1646    .
نعم، فقد يأتي النص تارة بالتصريح ببعض هذه األضداد، كقول النبي ]: 
)إن ربكم ليس بأعور( فإن الله موصوف بالبصر، ومع ذلك قال النبي ]: 
)إن ربك��م ليس بأعور( م��ع أن من وصف بالبصر على جه��ة الكمال، فإنه 

يعلم أنه منزه عن ذلك.

ما العمل مع صفات لم يرد فيها نص شرعي؟ 1647    .
اللفظ الذي لم يرد شرعا، ولكنه من األلفاظ احلادثة املجملة التي حتتمل حقًا 
وباطاًل؛ فإن طريقة الس��لف في هذا أنهم يتوقفون في اللفظ، ويس��تفصلون 



العقيدة... سؤال وجواب

438

ف��ي املعنى، ف��إن كان صوابًا قبل، وإن كان باط��اًل رد، أما اللفظ فإنه يتوقف 
فيه من حيث األصل.93

ما أمثال هذه املصطلحات اجلديدة على الشرع؟ 1648    .
مثل: احليز، اجلسم، اجلهة.

متى ميكن استخدام املصطلحات اجلديدة؟ 1649    .
 يكن اس��تعمالها عند مخاطبة أهل االصطالح باصطالحهم، فهذا ال بأس 

به عند املناظرة؛ وذلك كلفظ اجلهة واجلسم ونحوها.

القاعدة الســابعة: )االشتراك في االســم املطلق ال يستلزم التماثل في احلقيقة عند 
اإلضافة والتخصيص(

ما توضيح هذه القاعدة؟ 1650    .
أن االشتراك في االسم املطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل 

قوله: } َلْيَس َكِمْثِلِه َشْيٌء { )الشورى:11(

ما توضيح هذا باملثال؟ 1651    .
ُه َعْنُه��ْم َوَرُضوا  - الل��ه س��بحانه وصف نفس��ه بالرضا، فق��ال: } َرِض��َي الَلّ
َعْن��ُه{ )املائدة:119( وأيضا أضاف صف��ة الرضا إلى املخلوقني، فقال: 

}َوَرُضوا َعْنُه{ ]املائدة:119[ 
َه َكاَن َس��ِميعًا  ��ا َيِعُظُكْم بِ��ِه إَِنّ الَلّ ��َه نِِعَمّ - وق��ال تعال��ى عن نفس��ه: } إَِنّ الَلّ
َبِصي��رًا{ ) النس��اء:58( وقال عن عبده: } إَِنّا َخَلْقَنا اإِلنَس��اَن ِمْن ُنْطَفٍة 

َأْمَشاٍج َنْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه َسِميعًا َبِصيرًا{ )اإلنسان:2( 
- وق��ال تعالى عن نفس��ه: } َوَكاَن بِامْلُْؤِمننَِي َرِحيم��ًا{ )األحزاب:43( وقال 
عن رس��ول الله ]: } َلَقْد َجاَءُكْم َرُس��وٌل ِمْن َأنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما 

َعنُِتّْم َحِريٌص َعَلْيُكْم بِامْلُْؤِمننَِي َرُءوٌف َرِحيٌم{ )التوبة:128(.

93- تفصيل القول في هذا اجلانب في )ص: 423(
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كيف الضبط في فهم هذه القاعدة؟ 1652    .
حينم��ا نعل��م بأن االش��تراك في االس��م املطلق ليس هو التش��بيه ال��ذي نفته 
النصوص؛ ألن االش��تراك في االس��م املطل��ق ليس له وج��ود خارجي، إمنا 
وجوده وجوٌد ذهني، والوجود اخلارجي من شرطه: اإلضافة والتخصيص 

والتعيني.

ما توضيحها مع األلفاظ املستعملة في حياتنا؟ 1653    .
إذا قيل: احملبة.

فهل فهمنا أي محبة هنا؟ هل هي محبة الولد ألبيه، أو األب البنه، أو الزوج 
لزوجته، أو هي محبة املؤمن لربه، أو محبة الرب لعبده املؤمن؟

إذًا: ه��ي لفظة مجردة ال تخصيص فيه��ا وال إضافة وال تعيني؛ فإذا أضفت 
فقلت: محبة املؤمنني لربهم.

أو قيل: محبة الله لعبده.
أو قلت: محبة زيد لعمر.

فعن��د اإلضافة والتخصيص يكون معنى احملبة في املقامات الثالثة مختلفًا، 
واملاهية واحلقيقة مختلفة كذلك.

كيف نستخدم هذه القاعدة في الرد على بعض الفرق؟ 1654    .
يق��ال: إن نعيم اجلن��ة الذي وصفه الله في الكتاب، أو في ما جاء في الس��نة 

النبوية في كثير من األسماء يشترك مع نعيم الدنيا.

ما املثال على هذا التقرير؟ 1655    .
ف��ي اجلنة )خمر(، وف��ي الدنيا )خمر(، لكن خمر اجلن��ة ليس كخمر الدنيا؛ 
ْمُر  َا اخْلَ ِذيَن آَمُن��وا إمَِنّ َه��ا اَلّ ألن الل��ه ذم خمر الدنيا بل س��ماه رجس��ًا: } َيا َأُيّ
ْيَطاِن{ )املائدة:90(، وهذا  َوامْلَْيِسُر َواأَلنَصاُب َواأَلْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الَشّ
مجمع عليه بني املسلمني، فبالضرورة أن خمر اآلخرة ليس مثل خمر الدنيا 
مع أن االسم واحد، وكذلك املاء، وغيره من األسماء التي ذكرت في الدنيا 

وذكرت أيضا في نعيم اآلخرة.
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فمثلم��ا: حصل اش��تراك في االس��م املطلق ب��ني اخلمر واخلمر ول��م تتماثل 
احلقيق��ة، فم��ن باب أول��ى إذا أضيفت صف��ة إلى الله وجاء اس��مها في حق 

العبد أال تكون الصفة كالصفة.

كيف التبيان لألشاعرة عند نفيهم لصفات الغضب والرضا لله؟ 1656    .
م��ن ينفي بعض صفات الل��ه كالغضب والرضا ونح��وه بحجة أن املخلوق 

يتصف بها، أو أن إثباتها يستلزم تشبيهًا، ُيقال له: 
م��ا قولكم في علم الله؟ ألم تثبت��وا لله علمًا يليق به مع أن للمخلوق علمًا، 
وأثبت��م لله قدرة م��ع أن للمخلوق قدرة، بل ثبوت صف��ة القدرة للمخلوق 

أعرف وأشهر من ثبوت صفة الغضب.
ومع ذلك قالوا: إن قدرة الباري ليس كقدرة املخلوق. 

فيقال: فكذلك القول في صفتي الغضب والرضا.

إن كان النافي لها من املعتزلة - نفاة الصفاة- فكيف الرد عليهم؟ 1657    .
إن كان الناف��ي من املعتزلة واجلهمية الذين ينفون كل الصفات، كذلك يقال 

لهم: 
أنت��م أثبت��م لله وج��وداً، مع أن املخلوق موجود، فحصل اش��تراك في اس��م 

الوجود.
فإم��ا أن تكون ماهية الوج��ود واحدة، وهذا ُيعلم امتناع��ه، فإن الله واجب 
الوج��ود، واملخلوق ممك��ن الوجود، ومعل��وم بالضرورة العقلي��ة والفطرية 
أن ثم��ة تبايًن��ا بني وج��ود اخلالق ووج��ود املخلوق مع االش��تراك في اس��م 

الوجود.
فلذا يقال: وكذلك القول في العلم وغيره كالقول في الوجود.

فإن قلتم: إثبات العلم يستلزم أن يكون كعلم املخلوق.
قيل: لم لم يلزم ذلك في اسم أو في صفة الوجود؟ 

ما خالصة التبيان في الرد؟ 1658    .
األش��اعرة ُي��رد عليه��م مب��ا يثبتونه م��ن الصف��ات، واملعتزلة وم��ن ينفي كل 
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الصفات ُيرد عليه بصفة الوجود التي ال يستطيع أحد أن ينفك عنها.

القاعدة الثامنة
) أن كل كمال ثبت للمخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه فاخلالق أَوَلى به(

من أين يستدل على هذه القاعدة؟ 1659    .
��ِه امْلََث��ُل اأَلْعَلى{ )النح��ل:60( وهو من  ه��ذا ه��و معنى قوله تعال��ى: } َولَِلّ

القياس بقياس األولى في حق الله تعالى.

ما املثال املوضح ملا يتعلق بهذه القاعدة؟ 1660    .
مثال ذلك: صفة الكالم.

نعل��م بأن الكالم صفة كمال في املخلوق ال نقص فيه بوجه من الوجوه من 
حيث هو صفة، فيكون إذا اخلالق أولى باالتصاف به.

ما الدليل على أن الكالم صفة كمال؟ 1661    .
دليل ذلك: أن الله أبطل ألوهية العجل لكونه ليس متصفًا بصفة كمال وهي 
ِهْم ِعْجاًل َجَسدًا َلُه ُخَواٌر َأَلْم  الكالم: } َواَتَّخَذ َقْوُم ُموَسى ِمْن َبْعِدِه ِمْن ُحِليِّ

ُمُهْم{ )األعراف:148(. ُه ال ُيَكِلّ َيَرْوا َأَنّ
ف��دل على أن عدم اتصافه بالكالم دليٌل على نقصه، وأن اإلله احلق يتصف 

بالكالم.
وكذل��ك ف��ي قول إبراهيم عليه الس��الم: } َيا َأَبِت لَِم َتْعُبُد َما ال َيْس��َمُع َوال 
ُيْبِصُر َوال ُيْغنِي َعْنَك َش��ْيئًا{ )مرمي:42( حيث اس��تدل إبراهيم على بطالن 

ألوهية األصنام بكونها ال تسمع وال تبصر.

ماذا نستنتج مما سبق بيانه؟ 1662    .
نستنتج اآلتي: مبا أن الكالم والسمع والبصر واإلرادة والقدرة كماالت في 
املخلوق، فنقول أن اخلالق أولى بها، ولكنها في حقه ليست كالصفات التي 

يتصف بها املخلوق.
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ملاذا التقييد مبقولة: )ال نقص فيه بوجه من الوجوه(؟ 1663    .
ه��ذا التقييد ينفعنا ألن بعض الصف��ات هي كمال في املخلوق، لكنها كمال 
إضاف��ي ولي��س كمااًل مطلقًا، أي: أنه كمال بش��ري، مبعن��ى: أن الصفة عند 
جتريدها ال يكن أن ُيقال عنها: إنها كمال! لكنها صارت كمااًل باعتبار حال 

بني آدم.

أي الكماالت واجب مدح الله بها؟ 1664    .
الكمال الذي إذا اتصف به املخلوق فاخلالق أولى به هو: ما كان في املخلوق 
من الكمال املطلق، وليس املقصود بالكمال اإلضافي، وإمنا الذي هو كمال 

حتى في مقام التجريد، كصفة اإلرادة.
فإن اإلرادة صفة كمال، ولو أضيفت إلى أي شيء.

ما توضيح مصطلحات الكمال املطلق واإلضافي؟ 1665    .
نعلم بأن الش��خص الذي يأكل ويش��رب أكمل من الش��خص الذي ال يأكل 
وال يشرب، بل الذي ال يأكل وال يشرب يكون فيه علة؛ إذًا: األكل والشرب 
صف��ة كمال! فنقول: األكل والش��رب كم��ال إضافي وليس كم��ااًل مطلقًا، 

مبعنى أنه عند التحقيق يعتبر نقصًا.
ملاذا؟ ألن طبيعة تركيب اإلنس��ان اجلسمانية ينبني بقاؤها على مسألة األكل 

فلو لم يأكل ويشرب النتهى، وهذا نقص في بني آدم.
فاملقصود: أن )األكل والش��رب( وإن قيل: إنهما كمال في اإلنس��ان إال أنه 
كمال إضافي، أي: أن حقيقتها نقص من حيث التكوين اخللقي األساس��ي، 
وف��رق ب��ني الكمال الذي ه��و كمال حتى في ح��ال جتري��ده وإطالقه، وبني 

الكمال اإلضافي.94

َمُد{  ��ُه الَصّ 94-  يق��ول اب��ن تيمي��ة ع��ن املالئك��ة: »كان��ت املالئكة ُصْم��د .وفي قول��ه تعال��ى: } الَلّ
)اإلخالص:2( في أشهر التفسيرين عند السلف أن الصمد: السيد، ولكن جاء في رواية عن 
ابن عباس صححها ش��يخ اإلس��الم ونصرها وصوبها وقال: إنها ال تعارض الرواية األخرى 
ع��ن ابن عباس والقول اآلخر عند الس��لف أن الصمد: هو ال��ذي ال جوف له . وقال: إن هذا 

كمال يتصف الله به؛ ألن التجويف نقص .
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القاعدة التاسعة: ) أن ثبوت أحد الوصفني املتقابلني يستلزم العلم بنفي اآلخر، 
وأن نفي أحد املتقابلني يستلزم العلم بثبوت اآلخر(.

ما مثال هذه القاعدة؟ 1666    .
مثالها: أن العلم باتصاف الله س��بحانه وتعالى بالعلم يستلزم انتفاء اجلهل، 

واملنفي هنا ليس هو محل خالف بني املسلمني.
 ف��إذا أردت أن تبط��ل مذهب املخالف تس��تعمل طريقة العكس، فتقول: أن 

العلم بانتفاء أحد الوصفني املتقابلني يستلزم العلم ضرورة بثبوت اآلخر.

كيف نستعملها في الرد على من ينكر الصفات؟ 1667    .
 يك��ن أن نرد به��ا على املعتزلة، فنقول لهم: ملا اتفقنا أن الله منزه عن اجلهل 

لزم أن يكون موصوفًا بالعلم.
وملا اتفقنا أن الله منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفًا بصفة القدرة.

ما أساس هذه القاعدة؟ 1668    .
هذه القاعدة قاعدة اطرادية وهي مبنية على قبضة قوانني العقل، وهو قانون: 

عدم اجلمع بني النقيضني.
الُِقوَن{  وهو املذكور في مثل قوله تعالى: } َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيِر َشْيٍء َأْم ُهْم اخْلَ
)الط��ور:35( ف��إن الق��ول بخلقهم ألنفس��هم: ممتنع، وخلقهم من غير ش��يء 

كذلك ممتنع، إذًا: لزم بالضرورة العقلية أن يكون الله هو الذي خلقهم.95

وله��ذا ثب��ت في الصحيح م��ن حديث أبي هري��رة ملا خلق الل��ه آدم تركه في اجلنة ما ش��اء أن 
يتركه، فجعل إبليس يطوف به -أي: يدور حوله- فرآه أجوف -أي: مجْوف الداخل، مبعنى 
أنه يحتاج لقانون األكل والشرب والشهوة..الخ- قال: فلما رآه أجوف؛ عرف أنه خلق خلقًا 

ال يتمالك؛ ولهذا يأتي الشيطان اإلنسان من هذه البوابة كثيرًا.

95- اهتم بقاعدة التقابل هذه ش��يخ اإلس��الم كثيرًا، فقد أشار إليها في الرسالة التدمرية في القاعدة 
السابعة، وشرحها في كتبه شرحًا مطواًل، وهي محك اخلالف بني املعتزلة وأهل السنة.
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القاعدة العاشرة: )أن القول بنفي الصفات، أو ما هو منها في كثير من املوارد 
هو فرع عن تقرير مسألة الكيفية(

كيف فهم السلف هذه القاعدة؟ 1669    .
الس��لف يفرق��ون بني العل��م بالصفة من حي��ث معناها، وبني العل��م بها من 

حيث كيفيتها.

كيف فهم املخالفون ملنهج السلف شأن إثبات الصفات؟ 1670    .
املخالفون لهم يزعمون أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه.

فُيقال: هذا مبني على أن العلم بالصفة يس��تلزم العلم بكيفيتها، أما من فّرق 
ب��ني املقام��ني والتزم أن العلم باملعنى ال يس��تلزم العل��م بالكيفية لم يِرد عليه 

هذا اإلشكال، 
وهذا معنى قول العلماء: )أن كل معطل ممثل، وكل ممثل معطل(.

من أين أتى سوء اخلالف في هذا اجلانب؟ 1671    .
س��وء اخل��الف جاء عند م��ن ظن أن هن��اك تالزًما بني العل��م باملعنى والعلم 

بالكيفية، 
حيث توهم أنه إن أثبت املعنى لزم أن يثبت العلم بالكيفية، ثم سعى للبحث 

في الكيفية.
ث��م جنده ال يعرف إال كيفيًة يختص بها املخل��وق، فينفي الكيفية وينفي تبعًا 

لها املعنى الذي ظنه مالزمًا لهذه الكيفية.
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املبحث الرابع:

طرق إثبات معاني الصفات أو الكيفيات

ما منهج أهل السنة عند نظرهم في الصفات اإللهية؟  1672    .
نصوص الصفات لهم فيها نظران: 

= نظر من ناحية معانيها.        = ونظر من ناحية كيفياتها.

أواًل: النظر في معاني الصفات

ما الضابط عندهم في جهة املعنى؟ 1673    .
أما باعتبار معانيها: فإنهم يقّرون بالعلم في معانيها وعدم جهلها.

ملاذا أهل السنة يعتقدون وجود معاني للصفات؟ 1674    .
ألنهم يعلمون معاني نصوص الصفات.

من أين جاءهم هذا العلم في معاني الصفات؟ 1675    .
مما ال شك فيه أن نصوص القرإن نزلت باللسان العربي املبني كما جاء ذلك 
في آيات كثيرة، فيقررون بوجوب حمل معاني هذه األلفاظ على املتقرر في 

اللغة العربية، وألن الله تعالى أمرنا بتدبر كتابه وغالبه آيات الصفات، 
وله��ذا ال يتص��ور أن يأمر ربنا بتدبر ما ال يفقه معناه! فلما أمر بتدبر ذلك مت 

العلم جزًما أنه مما يكن تدبره وتفهمه وتعقله.

ماذا يترتب على التقرير السابق؟ 1676    .
هذا يقضي علينا أن نحمل معاني نصوص الصفات على ما تقرر من املعاني 

في لساننا العربي. 

هل حرص سلفنا على تأصيل هذا الفهم؟ 1677    .
نع��م، ولذلك قال أبو عبدالرحمن الس��لمي: )حدثنا الذي��ن كانوا يقرؤوننا 
القرآن؛ عبدالله بن مسعود، وعثمان بن عفان أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي 
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] عشر آيات لم يتجاوزوها، حتى يتعّلموا ما فيها من العلم والعمل، قال: 
) فتعّلمنا العلم والعمل جميًعا(.

هل تفسير القرآن ممكن معرفته؟ 1678    .
نعم، قال ابن عباس: ) تفسير القرآن على أربعة وجوه: 

- تفسير تعرفه العرب من كالمها، 
- وتفسير ال يعذر أحد بجهالته، 

- وتفسير يعلمه العلماء،
- وتفسير ال يعلمه إال الله عز وجل، فمن ادعى علمه فهو كاذب( ا.ه� .

وق��ال مجاه��د: ) عرضُت املصح��ف على ابن عباس رض��ي الله عنهما من 
فاحتته إلى خامتته أقفه عند كل آية وأسأله عنها(.

ما أمثلة فهم ما ورد في الصفات مع قواعد اللغة العربية؟ 1679    .
السلف يعلمون معاني الصفات، فيقولون مثاًل: 

- الوجه معناه ما حتصل به املواجهة.
- والسمع إدراك املسموعات.

- والبصر رؤية األشياء.
- والنزول االنحطاط والتدلي من أعلى إلى أسفل.

- واالستواء املعدى ب� ) على ( معناه العلو واالستقرار. 
فهذا كله من ناحية املعنى اللغوي ال إشكال فيه، بل معناه في غاية الوضوح 

والبيان.

ما الضابط عندهم في جهة الكيفية؟ 1680    .
أم��ا باعتب��ار كيفياتها: فهي التي ال نعلمها، وال س��بيل لنا إلى علمها، وذلك 

النعدام طرق العلم بالكيفية.

ما سبل معرفة الكيفية للموجودات؟ 1681    .
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كيفية معرفة الشيء ال ُتعلم إال بأحد األمور التالية: 
- برؤية الشيء.

- أو برؤية مماثل له.
- أو بإخبار الصادق عن هذه الكيفية. 

هل السبل السابقة ملعرفة الكيفيات ممكنة في حق صفات الله سبحانه؟  1682    .
ال، إذ كله��ا منعدم��ة في حق كيفية صفات الله تعالى، فإننا لم نره س��بحانه، 
ولن نراه في هذه الدنيا، وهو س��بحانه ليس له نظير أو مثيل حتى ُيس��تدل به 
عليه، ولم يخبرنا ] عن كيفية شيء من صفاته، وإمنا أخبرنا بالصفة فقط، 

ولم يخبرنا عن كيفيتها.

مع انعدام السبل ملعرفة الكيفية لصفات الله، فما الواجب فعله؟ 1683    .
الواج��ب ه��و الوقوف حيث وقف الن��ص، ال نتعدى الق��رآن واحلديث في 

الفهم والتقرير. 

ما القاعدة التي وضعها العلماء لفهم ما سبق بيانه في الكيفيات؟ 1684    .
ق��ال العلماء: ) أهل الس��نة واجلماع��ة يعلمون معاني الصف��ات، ويجهلون 

كيفياتها(.

ما القول الصحيح عند احلديث حول صفات الله تعالى؟ 1685    .
أن يقول املس��لم مث��اًل: أنا أعلم معن��ى الوجه وأجهل كيفيت��ه، وأعلم معنى 
االســتواء ولكن أجه��ل كيفيته، وأعلم معن��ى اليد وأجه��ل كيفيتها، وأعلم 
معنى النــزول وأجهل كيفيته، وأعلم معنى القدم والرجل والســاق وأجهل 

كيفيتها.

ما منهج أهل الســنة واجلماعــة في الصفات التي هي كمــال باعتبار ونقص  1686    .
باعتبار؟

مذهبه��م ف��ي ذلك هو إثبات هذه الصفات لله تعالى في حال كونها كمااًل، 
ونفيها عنه جل وعال في حال كونها نقًصا.
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ما األمثلة على ما سبق تقريره؟ 1687    .
من تلك األمثلة صفات: املكر، الكيد، االستهزاء، السخرية، املخادعة.

ملاذا هذا التشّدد في هذا اجلانب؟ 1688    .
ذلك ألنه يعتري أي صفة عموًما نقٌص وكمال، فال تثبت لله اإلثبات املطلق 
ألنها ليس��ت من قبيل الكمال املطلق، وال تنف��ى عن الله النفي املطلق ألنها 
ليس��ت من قبيل النقص املطلق، ولكن ُتثب��ت لله تعالى في حاٍل دون حال، 
واحل��ال التي نثبته��ا لله تعالى هي حال كمالها، واحل��ال التي ننفيها عن الله 

تعالى هي حال نقصها. 

على أي وجٍه يثبت أهل السنة الصفات، وعلى أي وجه ينفون؟ 1689    .
يثبت��ون لله الصفات على وجه التفصيل، وينف��ون عنه صفات النقص على 

وجه اإلجمال. 

هل جتوز اإلشارة احلسية عند ذكر شيء من صفات الله تعالى؟ 1690    .
ال يخلو األمر من حالتني: 

األولى: إن أريد بهذه اإلشارة عني املماثلة فهي حرام.
ألن املتقرر عند أهل الس��نة أننا ال نعل��م كيفية صفات الله تعالى، وأن 
الله ليس كمثله ش��يء ولم يكن له كفوًا أحد، وليس له س��مي وال ند 
وال نظير، فإذا كان مقصود صاحب هذه اإلشارة أن هذا هو عني كيفية 

صفة الله تعالى فهو حرام، وال شك في ذلك.
الثانيــة: أما إن كان يقصد بذلك إرادة حتقيق إثبات الصفة لله تعالى، فهذا ال 
بأس به، لكن من األحسن تركه سدًا لذريعة انقداح املماثلة وخصوصًا 

عند العوام الذين يخشى عليهم من ذلك. 

ما الدليل على جواز اإلشارة؟ 1691    .
الدليل على جوازه: 

م��ا رواه أبو هريرة [ قال: رأيت رس��ول الل��ه ] يقرأ قوله تعالى: } إِنَّ 
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ُكُموا  َماَناِت إَِلى َأْهِلَها َوإَِذا َحَكْمُتْم َبنْيَ النَّاِس َأْن حَتْ وا اأْلَ َه َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّ اللَّ
َه َكاَن َس��ِميعًا َبِصيرًا { )النس��اء:58(  ا َيِعُظُك��ْم بِِه إِنَّ اللَّ ��َه نِِعمَّ بِاْلَع��ْدِل إِنَّ اللَّ
ويض��ع إصبع��ه، قال يونس: ووضع أبو هري��رة [ إبهامه على أذنه والتي 
تليه��ا على عين��ه 96، ق��ال البيهقي رحمه الل��ه تعالى: »وأراد بهذه اإلش��ارة 

حتقيق إثبات السمع والبصر لله تعالى لبيان محلهما من اإلنسان(.

- أبو داود من حديث  96
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املبحث اخلامس

أهمية االستفصال لفهم الصفات

ما املراد من هذا العنوان؟ 1692    .
ُي��راد ب��ه أن هناك م��ن الصفات حتتاج إل��ى مزيد من االستفس��ار والتوضيح 

ليتحقق الفهم لها بشكل صحيح.

أي الصفات حتتاج إلى مزيد من النظر والتوضيح؟ 1693    .
هذه الصفات على نوعني:

األولى: التي لم يتم ورودها في القرآن أو السنة النبوية.
الثانية: احملتملة حلق وباطل.

املطلب األول: صفات غير واردة في الشرع

ما القول مع الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها؟ 1694    .
 حذًرا من انس��ياق العوام وراء هذه األلفاظ احملدثة فقد حرص العلماء أن 
يبرزوا مذهبهم فيها، فقالوا: ) ما لم يرد في الكتاب وال في الس��نة نفيه وال 

إثباته من الصفات، فلنا فيه نظران:
    - نظر من ناحية لفظه. 

    - ونظر من ناحية معناه.

ما الضابط في جهة اللفظ؟ 1695    .
ضابطه أنهم يتوقفون فيه، فال يثبتونه وال ينفونه، وال يتكلمون به أبًدا في إثبات 

وال نفي، ألنه لم يَرد في القرآن وال في السنة، وال على لسان السلف. 

ما الضابط في جهة املعنى؟ 1696    .
ضابطه االس��تفصال عن مراد املتكلم، ألن ه��ذه األلفاظ مجملة حتتمل احلق 
والباطل، لهذا ال يقبلون معناها مطلًقا، خشية أن يؤدي ذلك إلى قبول ما فيها 
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من الباطل، وال يرّدون معانيها مطلًقا فيؤدي ذلك إلى رّد ما فيها من احلق. 

ما األمثلة على ما سبق بيانه؟ 1697    .
من الصفات التي حتتاج لتفصيل حولها: اجلهة، املكان، احليز، واجلسم.

املثال األول: اجلهة.

ما املراد من هذا العنوان؟ 1698    .
املراد به هو: ما مشروعية قولنا: أن الله سبحانه في جهة أو ال؟

هل وردت هذه الكلمة في الشرع؟ 1699    .
هذا اللفظ بعينه لم يرد ذكره في القرآن وال في السنة، وال في كالم السلف.

ما توضيح القول فيه؟ 1700    .
 لنا فيه نظران:  من جهة اللفظ، ومن جهة املعنى.

ما القول مع هذه الكلمة من جهة اللفظ واستخدامها في كالمنا؟ 1701    .
أما لفظه: فال نتكلم به، بل نتوقف، فال نثبته وال ننفيه. 

ما القول مع هذه الكلمة من جهة املعنى، لو تكلم بها إنسان؟.    1702
عندما يستخدمها إنسان، فالواجب سؤاله عن املعنى، فنستفصل فيه ونقول: 
ه��ل تريد باجلهة جهة محددة؟! ف��إن كنت تريد هذا فهو مردود عليك؛ ألن 

الله تعالى ال يحيط به شيء.
أم تريد جهة علو غير محيطة به جل وعال؟ فإن كنت تريد هذا املعنى األخير 
فهو حق وصدق، وقد توافرت الدالئل املتواترة لفًظا ومعنى على إثباته97 ، 

لكن هذا املعنى األخير ال نسميه جهة، وإمنا نقول: الله في العلو املطلق .

املثال الثاني: املكان. 

ما املراد بهذا العنوان؟ 1703    .

97- كما سيأتي - إن شاء الله تعالى في )ص:     (



العقيدة... سؤال وجواب

452

املراد به بيان مشروعية قول: هل الله سبحانه في مكان، أو ال؟

هل وردت هذه الكلمة في الشرع؟ 1704    .
ه��ذا اللف��ظ لم ي��رد ذكره بعين��ه ال ف��ي القرآن وال ف��ي الس��نة وال في كالم 

الصحابة والتابعني. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟.    1705
من ناحيةاللفظ فال نتكلم به، وال نس��تخدمه ف��ي كالمنا، بل نتوقف فيه فال 
نثبته وال ننفيه، أي ال نقول: الله في مكان، وال نقول: الله ليس في مكان. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة املعنى، لو سمعناها من إنسان؟.    1706
أما من جهة معرفة املعنى، ومع من يس��تخدمها، فواجب أن نس��تفصل عنها 

من املتكلم، ونقول:
 1/ هل تقصد باملكان مكان ُسفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهو ممتنع على الله 

تعالى؛ ألن السفل نقص، والله منزه عن النقص.
2/ أم تقص��د مكان عل��و محيط بالله جل وعال؟ فإن كن��ت تقصد هذا فهو 

أيًضا باطل وممتنع عليه جل وعال ؛ ألنه ال يحيط به شيء عز وجل.
3/ أم تري��د م��كان علو الئق به جّل وعال غير محيط به؟ فإن كنت تريد هذا 

فهو حق وصدق.

ما حكم استعمال هذا اللفظ في كالمنا عن الله؟ 1707    .
ال يجوز أن نس��تعمل عليه س��بحانه اس��م املكان، وإمنا نق��ول: الرحمن على 

العرش استوى.
ونقول بقول أهل الس��نة: الله فوق س��ماواته، مستٍو على عرشه استواًء يليق 

بجالله وعظمته.

املثال الثالث: احلّيز.

ما املراد من هذا العنوان؟ 1708    .
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ُيراد به بيان مشروعية الوصف لله أنه في حيز، أو ال؟

هل وردت هذه الكلمة في الشرع؟.    1709
ه��ذا  لف��ظ تكلم به املبتدعة وامتحنوا عباد الله به، وحّرفوا نصوص الكتاب 
والسنة من أجله، لهذا قال أهل السنة: إن هذا اللفظ لفظ محدث لم يرد في 

الكتاب وال في السنة وال في كالم الصحابة والسلف الصالح.

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ، واستخدام هذا اللفظ في كالمنا؟.    1710
أما لفظه فال نتكلم فيه، بل نتوقف فيه فال نثبته وال ننفيه، فال نقول: الله في 

حيز، وال نقول الله ليس في حيز.

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة املعنى لو استخدمها إنسان؟.    1711
أما من جهة معناها، فنستفصل عنها، ونقول للمتكلم: 

1/ هل املراد باحلّيز هو الذي يحوز األش��ياء، أو حتوزه األش��ياء، أي يدخل 
فيها وتدخل فيه؟ 

ف��إن كان املراد ه��ذا فهو معنى باط��ل كل البطالن، وه��و مذهب أهل 
احللول.

2/ أم تري��د باحلي��ز أي املنحاز وه��و املنفصل البائ��ن، أي أن الله منحاز عن 
املخلوق��ات، مبعن��ى أن��ه منفصل عنها بائ��ن منها، ليس فيها ش��يء من 

ذاته، وليس فيه شيء منها؟ 
ف��إن كان ه��ذا املعنىه��و امل��راد فهو ح��ٌق وص��دٌق ال ريب في��ه، وهو 

الواجب اعتقاده.

هل مشروع إستخدام هذا الوصف في حديثنا عن الله تعالى؟ 1712    .
غير مش��روع، ألنه لفظ مجمل، وإمنا نقول: الله فوق س��ماواته مس��تٍو على 

عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء منهم وليس فيهم شيء منه.

املثال الرابع: اجلسم

ما املراد من هذا العنوان؟ 1713    .
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املراد هو مشروعية اطالق هذا اللفظ في حق الله تعالى.

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟.    1714
نح��ذر كل احلذر من أن نقول: الله جس��م، أو نقول: الله ليس بجس��م! فال 

نثبت اللفظ وال ننفيه. 

ما سبب هذا التحذير؟ 1715    .
ألن��ه لف��ظ لم ي��رد إثبات��ه وال نفيه ف��ي القرآن وال ف��ي الس��نة، وال في كالم 
الصحابة وتابعيهم وأئمة السلف، فالواجب عدم الكالم فيه أو استخدامه. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة املعنى، ومع من يستخدمها في حديثه؟.    1716
أما معناه فنستفصل فيه، ونقول للقائل: 

1/ هل تريد باجلس��م ما هو معهود في حقنا، من كونه أجزاًء وأقس��ام يفتقر 
بعضها إلى بعض؟

 ف��إن كن��ت تريد ه��ذا، فإن هذا نق��ص، والله منّزه ع��ن النقص، وهذا 
معنى باطل كل البطالن، ألنه مفٍض إلى متثيل الله بخلقه، ومفٍض إلى 

تعطيله عما يجب له من الكمال.
2/أم تريد باجلس��م، ال��ذات الكاملة من كل وج��ه، املتصفة بصفات اجلالل 

والكمال واجلمال على ما يليق به جل وعال؟ 
فإن كنت تريد ذلك، فهذا معنى حق الشك فيه وال ريب، بل هذا من 

مقتضيات اإليان بالله تعالى.

ما مشروعية استخدام مصطلح )اجلسم( في حّق الله تعالى؟ 1717    .
اليجوز أن نستخدم لفظ )اجلسم(، وإمنا نقول: لله ذاٌت وصفات.

املطلب الثاني: صفات فيها معنى صحيح، وآخر وباطل

ما املقصود من هذا العنوان؟ 1718    .
ُيقص��د به��ذا العنوان توضيح اإلش��كال في بعض األس��ماء والصفات التي 
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فيها نقص من وجه، وكمال من وجه آخر.

ما األمثلة لهذا األمر؟ 1719    .
من أمثلة هذا صفات: املكر، الكيد، اإلستهزاء، العجب، وغيرهم.

أوال: صفة املكر

هل هي صفة كمال أو نقص؟ 1720    .
هي ليست من الكمال املطلق، وال من النقص املطلق، بل من األسماء التي 

هي كمال باعتبار، ونقص باعتبار.

ما توضيح التقرير السابق؟ 1721    .
هي كمال أو نقص وفق ما تكون فيه شرًعا.

هل ميكن وصف الله أنه )ماكر(؟ 1722    .
ال يجوز هذا، فهي صفة مقيدة بسبب.

ما تبيان القول السابق؟ 1723    .
 ه��ي نق��ص باعتبار االبتداء، أي املكر ابتداًء مبن ال يس��تحق أن يكر به فهذا 
نقص؛ ألنه ظلم فينّزه الله تعالى عن املكر بهذا االعتبار ألنه تعالى ال يظلم 

أحدا.

كيف تكون صفة املكر في حق الله تعالى؟ 1724    .
حينم��ا يك��ون املكر من باب اجلزاء واملقابل��ة، أي املكر مبن يكر فهذا كمال؛ 
ألنه دليل على كمال القدرة والعلم واحلكمة، فيوصف الله به حينئذ، أي أن 

الله تعالى يوصف باملكر الذي من باب اجلزاء واملقابلة، ال باملكر ابتداًء.

هل هذا املعنى مذكور في القرآن الكرمي؟ 1725    .
نع��م، كقول��ه تعالى: } ومك��روا ومكر الل��ه {، وقال تعال��ى: } ويكرون 
ويك��ر الله والل��ه خير املاكرين {. ونالحظ هنا أن الصفة في القرآن جاءت 

مضافة إلى الله تعالى في حال اجلزاء واملقابلة، وليس االبتداء.
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ثانيا: الكيد.

هل هذه الصفة وردت في حق الله تعالى؟ 1726    .
نعم، قال تعالى: }إنهم يكيدون كيًدا وأكيد كيًدا {.

هل هي صفة كمال أو نقص؟.    1727
ه��ي ليس��ت من صف��ات الكمال املطل��ق، وال من الصفات الت��ي هي نقص 
مطل��ق، بل م��ن الصفات التي هي كمال باعتبار ونق��ص باعتبار، فنثبتها لله 

حال كمالها، وُتنفى عن الله حال نقصها.

كيف اإلثبات لهذه الصفة في حق الله تعالى؟ 1728    .
الكي��د ابت��داًء بال مقتضى ظل��ٌم، والله منزٌه عن الظل��م، فال ُيوصف الله به، 
وأم��ا الكي��د من باب ج��زاء املقابلة فإنه كماٌل؛ ألنه دلي��ل على كمال القدرة 

والعلم واحلكمة، فيوصف الله تعالى به حينئٍذ ألنه كمال.

ما توضيح التقرير السابق؟ 1729    .
يك��ن الق��ول: الكيد ابتداًء نق��ص ال يوصف الله به، والكيد ج��زاًء ومقابلة 
كمال فيوصف الله به، ولذلك ال جندها في القرآن مضافة إلى الله تعالى إال 

في باب املقابلة، كما قال تعالى: }إنهم يكيدون كيًدا وأكيد كيًدا {.

وفق ما سبق بيانه، ما حكم وصف الله بأنه )كائد(؟ 1730    .
هذا ال يجوز.

ثالثا: االستهزاء 

هل هذه الصفة يجوز إطالقها على الله سبحانه؟ 1731    .
ه��ذه الصفة ليس��ت من قبيل الكم��ال املطلق، وال من قبي��ل النقص املطلق، 

ولكنها كمال باعتبار، ونقص باعتبار.

كيف اإلثبات لهذه الصفة في حق الله تعالى؟.    1732
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االس��تهزاء ابتداًء بال موجب وال س��بب ُيعّد نقصا؛ ألن��ه اعتداء وظلم، فال 
ُيوصف الله به حينئٍذ.

وأما االس��تهزاء مبن اس��تهزأ بالل��ه، أو رس��له، أو كتبه، أو عب��اده املؤمنني، فإنه 
كمال؛ ألنه دليل على كمال القدرة والقوة والعلم واحلكمة، فُيوصف الله به.

كيف جند استخدام هذا االستعمال لهذه الصفة في القرآن؟ 1733    .
ال جنده��ا ف��ي القرآن إال مضافة إلى الله تعالى من باب اجلزاء واملقابلة، كما 
ف��ي قوله جل ذكره: } إمنا نحن مس��تهزئون. الله يس��تهزئ بهم ويدهم في 

طغيانهم يعمهون {.

وفق ما سبق بيانه، ما حكم وصف الله بأنه )مستهزىء(؟ 1734    .
هذا ال يجوز.

رابعا: السخرية.

كيف اإلثبات لهذه الصفة في حق الله تعالى؟.    1735
ه��ذه الصف��ة ال ُيوصف الل��ه بها ابت��داًء، وإمن��ا ُيوصف بها من ب��اب اجلزاء 
واملقابل��ة، كم��ا ق��ال تعال��ى: } الذين يلم��زون املطوع��ني م��ن املؤمنني في 
الصدق��ات والذي��ن ال يج��دون إال جهده��م فيس��خرون منه��م س��خر الله 

منهم{.

ما مشروعية وصف الله أنه ساخٌر من غيره، على سبيل الدوام؟ 1736    .
ال يجوز هذا، فهي صفة ال ُتقال في حقه سبحانه إال في مقابل أمر آخر.

خامسا: املخادعة.

هل القول عن هذه الصفة يختلف عن سابقتها؟ 1737    .
ال يختل��ف، فه��ذه الصف��ة ال ُيوصف الله به��ا ابتداًء، وإمن��ا يوصف بها من 
باب اجلزاء واملقابلة، كما في قوله تعالى: } إن املنافقني يخادعون الله وهو 

خادعهم{.
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سادسا: النسيان

هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 1738    .
صفة النسيان من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار، وقد تقدم 
أن منهج أهل الس��نة في ذل��ك أنهم يثبتونها لله ح��ال كمالها، وينفونها عن 

الله حال نقصها. 

ما بيان ما سبق تقريره؟ 1739    .
بيان ذلك أن يقال: إن النسيان له في لغة العرب له معنيان:

األول: النس��يان مبعنى الغفلة والذهول عن الش��يء، فه��ذا نقٌص ال ُيوصف 
الل��ه تعال��ى به، وهو النس��يان املنفي في قوله تعال��ى: } وما كان ربك 
نس��ًيا{، وف��ي قول��ه تعالى: } ال يضل رب��ي وال ينس��ى {، ومثاله أن 
يضع اإلنسان متاعه في مكان فيغفل عنه، بل قد يكون قلمه في يده  م 

نراه يبحث عنه، فهذا نقٌص والله منزه عن النقص.
الثان��ي: النس��يان مبعن��ى الت��رك عن عل��ٍم وقص��ٍد ج��زاًء ومقابل��ة للمتروك، 
فه��ذا الت��رك ُيقال له في لغة العرب نس��يان، لكنه كم��ال فُيوصف الله 
ب��ه، ولذل��ك ال جتده في الق��رآن مضاًفا إلى الله إال ف��ي موضع اجلزاء 
واملقابلة، كما في قوله تعالى: }نس��وا الله فنس��يهم {، وقوله تعالى: 
} فذوقوا العذاب مبا نس��يتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم {، فالنسيان 
مبعنى الترك عن علم وعمد جزاًء ومقابلة، ومنه أيًضا قوله في احلديث: 

)فإني أنساك اليوم كما نسيتني (.

سابعا: الُعجب

هل ميكن أن يوصف الله بالُعجب؟ 1740    .
نعم، فقد وردت في نصوص صحيحة.

هل ميكن وصف الله على صفة اإلطالق بالعجب؟ 1741    .
ال، فه��ذه الصفة من الصف��ات التي هي كمال باعتبار ونق��ص باعتبار، وقد 
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عرفن��ا أن منه��ج أهل الس��نة في مث��ل هذه الصف��ات أنهم يثبتونه��ا لله حال 
كمالها، وينفونها عنه جل وعال حال نقصها. 

ما توضيح القول في صفة الُعجب املنهي عنه في حق الله؟.    1742
هن��اك ُعجٌب يكون س��ببه خفاء األس��باب، وهو الذي يقول في��ه الناس: إذا 
)ُعرف السبب بطل العجب(، فاملوجب للتعجب هو خفاء السبب، ومتى ما 

بان السبب وُعلم زال ذلك العجب من أساسه.

ما مثاله في حياة الناس؟ 1743    .
مثال��ه: فقي��ر ال يلك ش��يًئا، ثم رأين��ا معه س��يارة فارهة غالي��ة الثمن، فنحن 
نتعجب لذلك، وس��بب عجبنا هو خفاء السبب، لكن لو علمنا بعد ذلك أن 
أحًدا تصدق بها عليه، أو أنه س��رقها، أو أنه اش��تراها بأقساط يسيرة يستطيع 

سدادها، فإننا بذلك يزول عجبنا ألننا علمنا السبب. 

ما حكم الُعجب في املثال السابق؟ 1744    .
الُعجب بهذا االعتبار نقص، يجوز حتققه في النسان.

ما حكم االعتقاد به في حق الله تعالى وفق املثال السابق؟ 1745    .
 ال يج��وز وص��ف الله تعالى ب��ه؛ ألن مبناه على خفاء الس��بب، والله تعالى 
ال يخفى عليه ش��يء في األرض وال في الس��ماء، ومن صفاته العلم الكامل 

الشامل لكل شيء، فسبحان الله عن أن يوصف بالُعجب بهذا االعتبار.

ما الوجه الصحيح لصفة العجب، والتي يجوز وصف الله بها؟ 1746    .
أن يكون س��ببه خروج الش��يء ع��ن نظائره، أو عما ينبغ��ي أن يكون عليه مع 

علم املتعجب، وهذا هو الثابت لله تعالى. 

ما توضيح البيان السابق؟ 1747    .
أي أن يك��ون هن��اك نظائر لها حكم واحد، فيخ��رج منها فرد من أفرادها عن 
حك��م نظائره، فيتعجب من هذا اخلروج، مع أن س��بب اخلروج معلوم ليس 

بخاٍف، ولكن التعجب من عني هذا اخلروج.
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ما مثال هذا العجب املمدوح؟ 1748    .
من أمثلة هذا 

-  قول��ه تعال��ى: }ب��ل عجب��ُت ويس��خرون { بضم الت��اء في قراءة س��بعية 
متواترة.

- وقوله ]: ) لقد عجب ربكما بصنيعكما بضيفكما البارحة(.
-  وقول��ه ]: ) عجب ربنا من قنوط عب��اده وقرب ِغَيِرِه، ينظر إليكم أزلني 

قنطني، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب(.
- وفي احلديث: ) يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة (. رواه أحمد

ما قول أهل البدع عن صفة العجب لله؟ 1749    .
فسره أهل التعطيل: باملجازاة.
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املبحث السادس

ما يتعلق بأسماء الله احلسنى
ما املقصود بهذا؟.    1750

الترادف: هو التش��ابه، أي أن األسماء متش��ابه في داللتها على شيء واحد، 
وإن تنوعت األسماء.

التباين: هو االختالف، أي أنها مختلفة في معنى كل اسم، وإن اشتركت في 
الداللة على ذات واحدة.

هل أسماء الله تعالى مترادفة أم متباينة؟  1751    .
هذا سؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل، والقاعدة عند أهل السنة تنص على أن: 

أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات، ومتباينة من حيث الصفات. 

ما بيان القاعدة السابقة؟ 1752    .
بيان ذلك أن يقال: إن التباين يكون بالنظر إلى أن كل اس��م  من أس��مائه جل 
وعال يدّل على صفة كمال ليست هي الصفة التي يدل عليها االسم اآلخر. 

ما توضيح هذا باألمثلة؟ 1753    .
- القدير السميع: يدّل على القدرة، والسميع يدل على السمع.

فالقدير والسميع متباينان من حيث النظر إلى ما تضمناه من الصفات، 
لكنهما اسم لذاٍت واحدة، وهي ذات الباري جل وعال. 

- العلي العزيز: يدّل على صفة العزة، والعلي يدْلُ على صفة العلو، والعزة 
ليست هي العلو.

فالعزيز والعلي من حيث النظر إلى صفاتهما متباينان، ولكنهما اس��م 
لذات الباري جل وعال، وهي واحدة وال تتعدد.

- القوي العليم: يدّل على صفة القوة، وأن القوة ليست هي العلم، فهما من 
هذا االعتبار متباينان، أي مختلفان، لكنهما متش��ابهة في داللتها على 

اسٌم لذات واحدة.
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ما القول في أسماء الله في عمومها، وكذلك صفاته سبحانه؟؟.    1754
أس��ماء الله تعال��ى إذا نظرنا إلى أنه��ا جميعها تدْلُ عل��ى ذاٍت واحدة وهي 

ذات الباري جل وعال، فنقول: مترادفة.
وإذا نظرت إلى ما تضمنته من الصفات، فتكون متباينة )مختلفة(.

ما خالصة التقريرات السابقة؟ 1755    .
خالص��ة ما س��بق أننا ال نق��ول: أنها متباين��ة مطلقًا، وال مترادف��ة مطلقًا، بل 

نقول: مترادفة من حيث الذات، ومتباينة من حيث الصفات.

لو أمكن ضرب بعض األمثلة لفهم هذه األحكام؟  1756    .
نضرب ثالثة أمثلة ليتضح األمر أكثر، ومنها:

األول: أس��ماء القرآن، فإن من أس��مائه  الذكر والكتاب والهدى والش��فاء، 
فهذه األسماء مترادفة من حيث أنها تدل على شيء واحد؛ وهي ذات 
القرآن، لكن كل منها يدل على صفة ال يدل عليها االسم اآلخر، فهي 

باعتبار صفاتها متباينة )مختلفة(.
الثان��ي: أس��ماء النبي ]، فإن��ه محمد، وأحمد، والعاقب، واحلاش��ر، ونبي 
امللحمة، ونبي الرحمة، واملقفي ]، فهذه األسماء مترادفة، أي متفقة 
م��ن حيث إنها تدّل عل��ى ذات واحدة، وهي ذات النبي ]، لكن كل 
أسم منها يدل على صفة ومعنى ال يدل عليها االسم اآلخر، فهي من 

هذا االعتبار متباينة )مختلفة(.
الثالث: أسماء اليوم اآلخر، فإن من أسمائه يوم القيامة، والصاخة، والطامة، 
والقارع��ة، ويوم التغابن، والواقعة وغير ذلك، فهذه األس��ماء باعتبار 
داللتها على يوم واحد فهي مترادفة، ولكن كل اسم منها يحمل صفة  

ومعنى ال يحملها االسم اآلخر، فهي بهذا االعتبار متباينة. 

املطلب األول: عدد أسماء الله سبحانه
هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معني أم ال ؟  1757    .

القاعدة عند أهل السنة واجلماعة أن أسماء الله تعالى ال حتصر بعدد معني.
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ما الدليل على ذلك؟ 1758    .
الدلي��ل عل��ى ذلك حدي��ث أبن مس��عود [ ف��ي حديث الك��رب، وفيه: 
)أس��ألك ب��كل اس��م هو لك، س��ميت ب��ه نفس��ك، أو أنزلته ف��ي كتابك، أو 

استأثرت به في علم الغيب عندك...احلديث( رواه أحمد وابن حبان. 
فهذا احلديث دليٌل على أن لله أس��ماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده ال 
يعلمها أحد، فقوله: )استأثرت به( أي انفردت بعلمه، وما استأثر الله به في 

علم الغيب عنده ال يكن ألحد حصره وال اإلحاطة به. 

: ) إن لله تسعة وتسعني اسًما  كيف نوفق بني القول السابق مع قول النبي ].    1759
مائة إال واحد، من أحصاها دخل اجلنة ( أليس هذا دليل على احلصر؟ 

بيان ذلك بتقدمي مثالني، وهما: 
األول: ل��و ق��ال إنس��ان: إن عندي مائة بيٍت ش��عر، من حفظه��ا أعطيته ألف 
دينار. فهل نفهم من هذا التركيب اللغوي أنه ليس هناك إال مائة بيت 

فقط؟ بالطبع ال، ولكن مت حصر املكافأة فيمن حفظ هذا املقدار.
الثاني: لو قال أحدهم: إن عندي مائة دينار أعددتها للصدقة! فهل نفهم من 
هذا التركيب أنه ال يوجد عنده إال هذه الدنانير فقط؟ بالطبع ال، وإمنا 

هذه الدنانير هي املعّدة للصدقة فقط.

ماذا نفهم من قول النبي ].    1760 عن احلصر في) تسع وتسعني( اسما؟
يك��ن الفهم بأن الل��ه تعالى رّتب دخول اجلنة على من أحصى من أس��مائه 
هذا املقدار، فكأنه سبحانه يقول: إن من أحصى من أسمائي تسعة وتسعني 
اس��مًا فله اجلنة. أي أن هذا العدد من ش��أنه أن من أحصاه دخل اجلنة وهذا 
واض��ح، وُيقال أيضًا: س��لمنا أنه ُيفهم منه احلص��ر، فإن احلديث الثاني: )أو 
اس��تأثرت ب��ه ف��ي علم الغيب عن��دك( أفادن��ا أن ما فهمناه م��ن احلصر ليس 
مقص��ودًا، وفهمنا تابع لألدل��ة، ال أن األدلة موقوفة عل��ى فهمنا، فما وافقه 
منه��ا قبلناه وما خالفه رددناه، وقد انعقدت القلوب على أنه ال تعارض بني 

نصني صحيحني مطلقًا.
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هناك أحاديث فيها تعداد ألسماء الله تعالى، ما صحة الذي فيها؟ 1761    .
م��ا ورد مرفوع��ًا من تعداد هذه األس��ماء ال يصح، فقد قال اب��ن تيمية: »إن 
تعينه��ا لي��س م��ن كالم النبي ] باتفاق أه��ل املعرفة باحلدي��ث، وقد تتبعها 

بعض أهل العلم، واملرجع في ذلك القرآن وما صح من السنة«.

ما معنى كلمة ) أحصاها( الواردة في احلديث النبوي؟ 1762    .
قول��ه ) من أحصاها ( املراد بذلك حفظها لفظًا واإليان بها ومبا تضمنته من 

الصفات، ومتامه أن ُيتعبد لله مبقتضاها.

املطلب الثاني: ما يتعلق باسم )القدمي(

هل من أسمائه جل وعال ) القدمي (؟  1763    .
ال، ليس من أسمائه سبحانه القدمي. 

ما توضيح ذلك ؟ 1764    .
توضيح هذا يظهر من أمرين: 

األول: أن أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف، أي على ورود الدليل ولم 
ي��أت فيم��ا نعلم نص صحيح بذلك، فحيث لم يثبت في ذلك ش��يء، 

فإن األصل عدمه، وال يجوز تسمية الله تعالى به. 
الثانــي: أن أس��ماء الل��ه تعالى أس��ماء حس��نى، وذلك الش��تمالها وتضمنها 
صف��ات كمال م��ن كل وجه، والق��دمي صفته القدم، وه��ذه الصفة ال 
كم��ال فيها، فال يصح تس��مية الله تعالى به، وتس��تبدل باس��مه الثابت 

باإلجماع )األول ( الذي ليس قبله شيء جل وعال.  

ما حكم وصف الله بالقدمي؟ 1765    .
يجوز هذا في مقام اإلخبار عنه سبحانه، ال في مقام التسمية والوصف.

ما توجيه العلماء في هذا؟ 1766    .
قال ابن القيم رحمه الله: “أن ما يدخل في باب اإلخبار عنه تعالى، أوس��ع 
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مما يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء، واملوجود، والقائم بنفسه، فإنه 
يخبر به عنه وال يدخل في أسمائه احلسنى وصفاته العليا”.98

ِه اْلَعِظيــِم، َوبَِوْجِهِه اْلَكِرمِي،  كيــف التوجيه ملا ورد في احلديــث: ) َأُعوُذ بِاللَّ 1767    .
ِجيِم (؟ ْيَطاِن الرَّ َوُسْلَطانِِه اْلَقِدمِي، ِمَن الشَّ

القدمي في احلديث وصٌف لسلطان الله تعالى، وليس وصًفا لله.

ما حكم التسّمي بأسماء الله تعالى؟  1768    .
هذه املسألة ال تخلو من حالتني:

األولــى: أم��ا األس��ماء اخلاصة به جل وعال ك��� ) الل��ه ( و ) رب العاملني ( و 
)الرحم��ن ( و)اإلله( ونحوها فإنه ال يجوز التس��مي بها قواًل واحدًا، 
ألنه��ا ال يص��ح أن ُتطل��ق إال عليه جل وعال، إذ ال يس��تحقها غيره عز 

وجل.
الثانية: بقية األسماء كالرحيم والكرمي والعزيز والسميع والبصير ونحوها، 

فهذا يجوز التسمي بها بشرطني.

ما الشروط جلواز التسّمي ببعض أسماء الله؟ 1769    .
األول: شرط أصلي الزم، وفيه أال يراعى في التسمية معنى الصفة.

الثاني: الشرط التكميلي: فهو أن يكون االسم غير محلًي باأللف والالم.

ما يتعلق بالشرط األول: 

ما توضيح هذا الشرط؟ 1770    .
أي ال يس��مي أح��د بالك��رمي، ألن م��ن صفاته الب��ارزة الكرم، وال يس��مى أحد 

بالقوي ألن من صفاته البارزة القوة. 
وال يسمى أحد باجلواد ألن من صفاته اجلود.

وال ُيس��مى أح��د باحلك��م ألن من صفاته الب��ارزة فصل احلكوم��ات بني الناس 
والرضا بحكمه، وهكذا فإذا روعي في التسمية معنى الصفة فإنه ينع. 

98-  بدائع الفوائد )284/1(



العقيدة... سؤال وجواب

466

ما دليل هذا الشرط من الدليل الشرعي؟ 1771    .
دليله حديث أبي شريح، وأنه كان يكنى أبا احلكم، فلما سأله النبي ] عن 
علة ذلك قال: إني إذا اختصم قومي حكمت بينهم فرضوا بحكمي. فقال: 
) ما أحسن هذا، فكم لك من الولد، فعّدهم وذكر أن أكبرهم شريح، فقال: 

)أنت أبو شريح (. رواه أبو داود والنسائي.
فقد غّير النبي ] كنيته ألنه روعي، أو نقول: روقب فيها معنى الصفة، مع 
أن م��ن أصحاب��ه من كان اس��مه احلكم، كاحلكم بن هش��ام [، ولم يغيره 

النبي ] ألنه لم يراقب فيه معنى الصفة، فهذا دليله من األثر.

ما دليل هذا الشرط من الدليل العقلي؟.    1772
أما النظر العقلي، فألن ذلك فيه لزوم األدب مع الله تعالى، وسلوك مسلك 
املتعبدي��ن املتواضع��ني الذي��ن يق��ّدرون الله تعال��ى حق قدره، وفي��ه احترام 
ألسمائه وصفاته جل وعال وتعظيمها، وهذا من تعظيم من تسّمى واتصف 
به��ا ع��ز وجل، وألنه إذا رض��ى بذلك فإن ذلك نوع مضاه��اة لله تعالى في 

أسمائه وصفاته جل وعال. 

ما يتعلق بالشرط الثاني: 

ما توضيح هذا الشرط؟.    1773
كأن يقال: )كرمي ( بدون ) أل (، أو ) عزيز ( بدون ) أل (، أو ) جواد( بدون 
) أل( وهك��ذا، وذل��ك ألن األل��ف والالم لها ش��أن عندنا ف��ي لغة العرب، 

وهي أنها تفيد استغراق أجزاء املسمى ما لم يتقدم قرينة عهد. 
ف��إذا قلت: )العزيز( دخل فيه كل معاني العزة، وإذا قلت: الكرمي دخل فيه 
كل معان��ي الكرم، وهكذا، وهذا خاص بالله جل وعال، وهذا املعنى يزول 

إذا جردتها من ) أل (. 

ما سبب الوصف له بالتكميلي؟ 1774    .
إن ذلك شرط تكميلي ألمرين: 

األول: ألن النبي ] أقّر احلكم بن هشام على التسمي بذلك، مع أنه معرف 
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ب� ) أل ( مما يدل على أن األمر فيه تسامح.
الثان��ي: أن العام��ة غالبًا ال يريدون معنى االس��تغراق الع��ام الذي يدخل فيه 
أجزاء املسمى كلها، فإن هذا املعنى ال يقصدونه أبدًا، وإمنا يفهمون أن 

) أل( ملجرد التعريف فقط، فأمر هذا الشرط سهل.
لك��ن ال��ورع ترك التس��مي بأس��ماء الله مطلق��ًا خروجًا م��ن اخلالف، 
وُبع��دًا عن مطلق املضاهاة، وادَع��ى خلضوع القلب وانقياده لله تعالى 

في مقامات التعبد.
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املبحث السابع

اإلضافة إلى الله تعالى

ما أهمية دراسة هذا اجلانب؟ 1775    .
أهميته في بيان ضوابط إضافة األش��ياء إلى الله تعالى، املوجودة احملسوسة 

أو املعنوية.

ما أنواع اإلضافة إلى الله تعالى؟  1776    .
األشياء التي يضيفها الله تعالى إليه نوعان: 

األول: إضافة  أشياء ال ُيتصور قيامها بذاتها، بل ال ُيتصور قيامها إال بغيرها، 
فهذه اإلضافة إضافة صفة إلى موصوف. 

النــوع الثانــي: إضافة أعي��ان قائمة بذاتها، أي بنفس��ها منفصل��ة عن الله كل 
االنفص��ال، فهذه إضافة تش��ريف، أو إضافة خل��ق أو إضافة عابٍد إلى 

معبوده.  

النوع األول: إضافة صفة ملوصوف:

ما األمثلة الدالة على مثل إضافة صفة إلى موصوف؟ 1777    .
من أمثلة هذا: 

الِل َواأْلِْكَراِم{  - إضافــة الوجــه في قوله تعالى: }َوَيْبَقى َوْجُه َربِّ��َك ُذو اجْلَ
)الرحم��ن:27(  فالوجه عني ال يكن قيام��ه إال بغيره، فهو إضافة صفة 
إل��ى موصوف، فنقول: من صفاته جل وعال أن له وجهًا الئقًا بجالله 

وعظمته.
- إضافة اليدين في قوله تعالى: } َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن{ )املائدة: 64( فاليُد ال 
ُيتصور قيامها إال بغيرها99، فهي إضافة صفة إلى موصوف فنقول: من 

99- القائم بغيره: هو الشيء الذي ال يتصور وجوده لوحده، مثل أن يكون هناك عني مخلوقة 
لوحدها غير موجودة في جسم أو أمر موجود آخر.
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صفاته جل وعال اليدان، فله يدان كريتان الئقتان بجالله وعظمته. 
- إضافــة العني ف��ي قوله تعالى: }َولُِتْصَن��َع َعَلى َعْينِي{ )ط���ه: 39( والعنُي 
من األش��ياء التي ال تقوم إال بغيرها، فه��ي إضافة صفة إلى موصوف 

فنقول: من صفاته جل وعال أن له عينني تليقان بجالله وعظمته. 

هل من مثال آخر يوضح ما يتعلق بالصفات؟ 1778    .
نع��م، ومن ذلك قول��ه تعالى:}َوَمْن َيْحِلْل َعَلْيِه َغَضبِ��ي َفَقْد َهَوى { )ط�ه: 
81( نعل��م بع��د ذلك ب��أن الغضب ال يقوم بذاته، بل ال يق��وم إال بغيره، فهو 
إضاف��ة صفٍة على موصوف، فنقول: من صفاته جل وعال أن له غضبًا يليق 

بجالله وعظمته. 

النوع الثاني: إضافة أعيان للذات العلّية:

ما النوع الثاني من اإلضافات إلى الله سبحانه؟ 1779    .
النــوع الثانــي: إضافة أعي��ان قائمة بذاتها، أي بنفس��ها منفصل��ة عن الله كل 

االنفصال، كإضافة خلق أو إضافة عابٍد إلى معبوده.

ما سبب هذه اإلضافة للذات العلية؟ 1780    .
هذه إضافة تشريف، وداللة على علو مكانة.

ما األمثلة الدالة على مثل هذه اإلضافة؟ 1781    .
من أمثلة هذا: 

ِه َلُكْم آَي��ًة{ )األع��راف: 73( الناقة عني قائمة  - قول��ه تعال��ى: }َهِذِه َناَق��ُة اللَّ
بذاتها منفصلة عن الله كل االنفصال، فهي إضافة تشريف وتكرمي. 

َرا َبْيتَِي{ )البقرة: 125(، والبيت أي املسجد احلرام  - وكقوله تعالى: } َأْن َطهِّ
عني قائمة بنفسها منفصلة عن الله كل االنفصال، فهو إضافة تشريف 

وتكرمي.
ِه{ )األحزاب: 40( والرس��ول ] عنٌي  - وكقوله تعالى: }َوَلِكْن َرُس��وَل اللَّ
قائمه بذاتها منفصلة عن الله تعالى كل االنفصال، فهي إضافة تشريف 
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وتكرمي. 
َل َلَها َبَشرًا َسِوّيًا{ )مرمي: 17(  - وكقوله تعالى: } َفَأْرَسْلَنا إَِلْيَها ُروَحَنا َفَتَمثَّ
وجبري��ل عليه الس��الم عني قائمة بذاته��ا منفصلة عن الل��ه تعالى كل 

االنفصال، فهي إضافة تشريف وتكرمي.

ما الضابط في هذا اإلشكال؟ 1782    .
القاعدة في ذلك تقول: أن األشياء املضافة إلى الله تعالى إن كانت ال تقوم 

بذاتها فهي إضافة صفة إلى موصوف.
وإن كانت تقوم بذاتها فإضافتها إضافة تشريف وتكرمي أو خلق.

ما الذي دعا أهل السنة لتوضيح هذه القضية؟ 1783    .
الذي دعاهم لذلك هو أن املبتدعة يسّوون بني اإلضافتني، إرادًة منهم لنفي 

صفات الله تعالى.

ما قول املبتدعة في أمر اإلضافة إلى الله؟ 1784    .
قالوا: إن قول��ه: }ويبقى وجه ربك{ كقوله: }ناقة الله{، فكما أن إضافة 
الناق��ة له جّل وعال ال تدل على أنها صفته، فكذلك إضافة الوجه له ال يدل 
عل��ى أنه صفته، بل إضافة الوجه له إضافة تش��ريف وتكرمي كإضافة الناقة، 
فأضطر أهل السنة للتفريق بني اإلضافتني للرّد على املبتدعة في باب صفات 

الله تعالى، وهذا من توفيق الله تعالى ألهل السنة.

من نسأل إلزالة مثل هذا اإلشكال لو جاء على الذهن؟ 1785    .
ْكِر إِْن ُكْنُتْم  علينا أن نرجع إلى أهل العلم، لقوله تعالى: }َفاْس��َألوا َأْهَل الذِّ

ال َتْعَلُموَن{ )النحل:43(.  
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املبحث الثامن

ضوابط في إثبات اإلسماء لله

ما الواجب في اإلميان بأسماء الله تعالى؟  1786    .
الواجب في ذلك أن نؤمن بثالثة أمور: 

األول: أن نؤم��ن بها اس��ماء لل��ه تعالى، أي أن نعتقد أنه أس��م له جّل وعال، 
فنسميه  به. 

الثاني: أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك االسم.
ألن القاعدة تنص أن كل أس��م من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من 
الصف��ات، فال يتم اإليان بأس��مائه جل وع��ال إال إذا آمنا بالصفة التي 

تضمنها ذلك االسم.
فالعزي��ز اس��ٌم والع��زة صفة، والقوي اس��ٌم والقوة صفة، واحلي اس��ٌم 
واحلي��اة صف��ة، والبصي��ر والس��ميع اس��مان والبص��ر والس��مع صف��ة 
وهكذا، فأسماء الله تعالى أعالم ونعوت، فهي أعالم باعتبار داللتها 

على االسمية، ونعوت باعتبار داللتها على الوصفية. 
الثالث: إنه يكون خاصًا باألسماء التي يكون لصفاتها أثرًا متعٍد، فإذا كانت 
صف��ة هذا االس��م لها أثر متعد، ف��إن من متام اإليان ل��ه أن نؤمن بهذا 

األثر. 

ما األمثلة لآلثار املتعّدية في األسماء والصفات املباركة؟ 1787    .
من تلك األمثلة:

- البصير: اسم والبصر صفة، واألثر هو أنه ال يخفى عليه أي شيء.
- السميع: اسم والسمع صفة، وفيه إثبات عموم سمع الله تعالى لكل شيء 
فال يخفى على سمعه شيء، كما قالت عائشة رضي الله عنها: )احلمد 

لله الذي وِسع سمعه األصوات(. رواه البخاري
- العليــم: اس��م والعلم صفة، واألثر ه��و أنه يعلم كل ش��يء، فيعلم ما كان 



العقيدة... سؤال وجواب

472

وما يكون وما سيكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، فال يخرج 
شيء عن كونه معلومًا له جل وعال.

- احلكيم:  اس��م واحلكمة صفة، واألثر اإليان التام بأنه س��بحانه في أقداره 
وأفعاله وشرعه. 

- القديــر: اس��م والقدرة صف��ة، واألثر هو أن نؤمن بأن��ه الذي ال يعجزه أي 
ش��يء، وأن األرض جميعًا قبضته يوم القيامة، والس��ماوات مطويات 

بيمنه. 

هل هناك من اسم ال أثر متعد له، وما العمل معها؟ 1788    .
نعم، إذا كانت اإلس��م ليس له أثر متع��ٍد فالواجب اإليان باألمرين األولني 
فق��ط وذلك كاحل��ي، فإنه اس��م واحلياة صف��ة، ولكن ليس له��ذه الصفة أثر 

متعٍد. 

ما خالصة ما يتعلق مبا سبق بيانه؟ 1789    .
ُيقال: الواجب في األسماء أمران: 

- اإليان بها اسماء، واإليان مبا تضمنته من الصفات.
- وإذا كان��ت صفة االس��م له��ا أثر متعٍد فيزيد ذلك االس��م بوجوب اإليان 

باألثر املتعدي.
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املبحث التاسع

الصفات الثبوتية لله تعالى

ما املراد من هذا العنوان؟ 1790    .
ُيراد به بيان الفهم الصحيح للصفات الثبوتية لله تعالى.

كم أقسام صفات الله تعالى الثبوتية؟ 1791    .
صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمني: 

صفات ذاتية: وهي املالزمة للذات متعلقة به أزاًل وأبدًا.
وصفات فعلية: وهي املتعلقة باملش��يئة، أي متى ما شاء سبحانه فعلها، ومتى 

شاء لم يفعلها.

ما التمثيل للصفات السابقة؟ 1792    .
- يث��ل للصفات الذاتي��ة: بالوجه، والبص��ر، واحلياة، والوجود، والس��مع، 

والقدم، والساق، وغير ذلك.
- ويث��ل للصفات الفعلية: بالنزول إلى الس��ماء الدني��ا، والرضى والغضب 

ونحو ذلك.

هل إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه بني اخلالق واملخلوق؟ 1793    .
اإلثبات لها ال يستلزم التشبيه، إن كان األمر وفق اإلثبات الشرعي لها.

مــا القول مع مــن ال يتكلم عن الصفات الذاتية لله حذًرا وابتعاًدا عن وجود  1794    .
التشبيه؟

هذا لم يقع عند الصحابة عندما أخيرهم بها النبي ] ، ألنهم عرفوا ما يليق 
بالله تعالى، ومبا يناسب املخلوق.

هــل التشــابه في الصفات يســتلزم التشــابه مــن كل وجه فيها بــني املخلوق  1795    .
واخلالق؟
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ال، فالتش��ابه باألس��ماء ال يستلزم التش��ابه باملس��ميات واحلقائق بني اخلالق 
واملخلوق.

1/ صفة ) النفس(

ما مذهب أهل السنة في صفة )النفس( لله تعالى؟ .    1796
يعتقدون أن لله تعالى نفسًا الئقة بجالله، ليست كأنفس املخلوقني. 

هل االتفاق في االسم فيه داللة على املشابهة؟ 1797    .
ال، إذ مجرد اتفاق اس��م )نفس��ه( مع أس��م )نفس��نا( في املس��مىال يس��تلزم 

اتفاقهما في كيفياتهما.

ما الدليل على هذا التقرير من القرآن الكرمي؟ 1798    .
الدليل على هذا:

ِذيَن ُيْؤِمُن��وَن بِآياتَِنا َفُقْل َس��الٌم َعَلْيُكْم َكَتَب  - قول��ه تعال��ى: }َوإَِذا َجاَءَك الَّ
ْحَمَة{ )األنعام: 54( فقد أضاف النفس إليه وهي  ُكْم َعَلى َنْفِس��ِه الرَّ َربُّ
ال تقوم بذاتها، فدل ذلك على أنها إضافة صفة إلى موصوف، وتقدس 

عن أن تكون نفسه كنفس خلقه. 
- قال تعالى لكليمه موسى ]: }ُثمَّ ِجْئَت َعَلى َقَدٍر َيا ُموَسى َواْصَطَنْعُتَك 

لَِنْفِسي{ )ط�ه:40،41(  فثبت أن لله نفسًا.
- قال تعالى عن عيس��ى ]: } َتْعَلُم َما ِفي َنْفِس��ي َوال َأْعَلُم َما ِفي َنْفِسَك{ 
فثب��ت لله نفس��ًا إثباتًا بال متثيل، ونزهه عن مماثل��ة خلقه فيها تنزيهًا بال 

تعطيل. 

ما الدليل على هذا التقرير من السنة النبوية؟.    1799
- عن أبي هريرة [قال: قال الرسول ]: ) يقول الله تعالى: أنا مع عبدي 
حني يذكرني، فإن ذكرني في نفس��ه ذكرته في نفس��ي، وإن ذكرني في 
م��أل ذكرته في م��أٍل خير منهم( متف��ق عليه، وإضافة النف��س هنا إضافة 

صفٍة إلى موصوف.  
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- وع��ن أبي هريرة [ أن رس��ول الله ] ق��ال: ) ملا قضى الله اخللق كتب 
كتابًا  على نفس��ه، فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي( 

متفق عليه.

هل أجمع أهل السنة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 1800    .
نعم، فقد مت اإلجماع منهم رحمهم الله تعالى على إثبات النفس لله تعالى 
عل��ى م��ا يليق بجالله وعظمته،وهي من الصف��ات الذاتية التي ال تنفك عن 

الله تعالى.

2/ صفة العلم.

ما مذهب أهل السنة في علم الله تعالى؟  1801    .
يعتق��دون اعتق��ادًا جازما أن الل��ه تعالى موص��وٌف بالعلم الكامل الش��امل 
ال��ذي لم يس��بق بجه��ل، وهو يعلم م��ا كان وما يكون، وما ل��م يكن لو كان 

كيف يكون.

هل صفة )العلم( من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ 1802    .
هي من الصفات الذاتية التي ال تنفك عن الله تعالى أزاًل وأبدًا. 

ما األدلة على هذا التقرير من القرآن الكرمي؟ 1803    .
ْرِض َما  ��َماَواِت َوَما ِف��ي اأْلَ َه َيْعَلُم َما ِفي السَّ - ق��ال تعال��ى: } َأَلْم َت��َر َأنَّ اللَّ

َوى َثالَثٍة إاِلَّ ُهَو َرابُِعُهْم ......اآلية{. َيُكوُن ِمْن جَنْ
- وق��ال تعال��ى: ) َوِعْن��َدُه َمَفاحِتُ اْلَغْي��ِب ال َيْعَلُمَها إاِلَّ ُهَو َوَيْعَل��ُم َما ِفي اْلَبرِّ 
ْرِض  ٍة ِفي ُظُلَماِت اأْلَ َواْلَبْحِر َوَما َتْس��ُقُط ِمْن َوَرَقٍة إاِلَّ َيْعَلُمَه��ا َوال َحبَّ

َوال َرْطٍب َوال َيابٍِس إاِلَّ ِفي ِكَتاٍب ُمبنٍِي (.
ِمُل ِمْن ُأْنَثى َوال َتَضُع إاِلَّ بِِعْلِمِه (.  - وقال تعالى: )َوَما حَتْ

ما األدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟.    1804
- ف��ي حديث االس��تخارة الطويل: ) الله��م إني أس��تخيرك بعلمك الغيب 
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......احلديث (
 - وع��ن ابن عمر [ أن النبي ] ق��ال: )مفاحت الغيب خمس ال يعلمهن 
ُل اْلَغْيَث  ��اَعِة َوُيَنزِّ َه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّ إال الل��ه ث��م قرأ هذه اآلي��ة: } إِنَّ اللَّ
ْرَح��اِم َوَما َتْدِري َنْفٌس َماَذا َتْكِس��ُب َغ��دًا َوَما َتْدِري  َوَيْعَل��ُم َم��ا ِفي اأْلَ

َه َعِليٌم َخبِيٌر {. َنْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض مَتُوُت إِنَّ اللَّ
- وعن أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله ]: )س��بق علم الله في خلقه 

فهم صائرون إليه (.100

هل دّل العقل على هذا املعتقد؟ 1805    .
نعم دل عليها العقل أيضًا، وذلك من وجوه: 

األول: أن العلم في حد ذاته صفة كمال في املخلوق ال نقص فيه، وقد تقرر 
ف��ي القواع��د أن م��ا كان صفة كمال ف��ي املخلوق ال نق��ص فيها بوجه 

فاخلالق أولى بها.
الثاني: أن الله تعالى هو الذي أعطى املخلوق هذه الصفة التي هي كمال في 

ذاتها، ومعطي الكمال أولى بالكمال. 
الثال��ث: أنه يس��تحيل أن يوجد هذا الك��ون العظيم على هذا النس��ق الرفيع 

والنظام البديع وهو غير متصف بالعلم ، 

هل استدل العلماء على صفة العلم للرد على املبتدعة؟ 1806    .
نعم، قد أشتد نكير السلف على من أنكرها، حتى قالوا: )ناظروهم بالعلم، 

فإن أقّروا به خصموا، وإن جحدوا كفروا(.
وق��ال اإلم��ام أحمد: ) ف��إن قال اجلهمي ليس له علم كف��ر، وإن قال له علم 
مح��دث كفر؛ حي��ث زعم أن الله كان في وقت م��ن األوقات ال يعلم حتى 

أحدث له علمًا فُعّلم(  أ.ه�  

100- أخرجه الالكائي رحمه الله تعالى في شرح العقائد
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3/ صفة الوجه

ما املعتقد الصحيح في صفة الوجه؟  1807    .
أن نعتقد أن لله تعالى وجهًا يليق بجالله وعظمته. 

 هل هو من صفات الذات أم الفعل؟.    1808
نعم، هو من صفاته الذاتية.

ما األدلة على هذه الصفة من القرآن الكرمي؟  1809    .
- قال تعالى: } ُكلُّ َشْيٍء َهالٌِك إاِلَّ َوْجَهه { 

الِل َواأْلِْكَرام {  - وقال تعالى: } َوَيْبَقى َوْجُه َربَِّك ُذو اجْلَ
ُهْم بِاْلَغَداِة َواْلَعِش��يِّ  ِذيَن َيْدُع��وَن َربَّ - وق��ال تعال��ى: }َواْصبِْر َنْفَس��َك َمَع الَّ

ُيِريُدوَن َوْجَهُه{. 

ما األدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟.    1810
- عن أبي موسى األشعري [ قال: قال رسول الله ]: ) إن الله ال ينام، 
وال ينبغ��ي له أن ينام، يخفض القس��ط ويرفعه، يرف��ع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه 

ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه( رواه مسلم 
ُهَمّ بِِعْلِمَك  - وعن عمار بن ياسر [ أنه سمع النبي ] يدعو يقول: ) الَلّ
ْلِق...وفيه: وأسألك لذة النظر إلى وجهك(.  اْلَغْيَب، َوُقْدَرتَِك َعَلى اخْلَ

رواه النسائي.
- وعن ش��قيق قال: كنا عند حذيفه [، فقام ش��بث بن ربعي فصّلى فبصق 
ب��ني يديه، فق��ال له حذيفة [: »يا ش��بث. ال تبصق ب��ني يديك، وال 
ع��ن يينك، فإن عن يينك كاتب احلس��نات، ولكن عن يس��ارك أو من 
ورائ��ك، ف��إن العب��د إذا توضأ فأحس��ن الوض��وء، ثم قام إل��ى الصالة 
أقب��ل الله علي��ه بوجهه فيناجيه، فال ينصرف عنه حتى ينصرف عنه، أو 

يحدث حدث سوء« . متفق عليه. 
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ماذا قال املبتدعة في هذه الصفة؟ .    1811
قالوا: إن لفظ الوجه الوارد ال ُيقصد به إثبات صفة، وإمنا املراد به الذات. 

كيف الرد عليهم؟ 1812    .
ُيقال لهم: جوابنا على هذا التحريف من وجوه: 

األول: أن��ه مخالف ملنهج الس��لف وم��ا أجمعوا عليه، وم��ا خالف منهجهم 
وإجماعهم فهو باطٌل مردود.

الثاني: ال يتصور أبًدا أن يكون الصحابة والتابعني في معزل عن فهم ما أنزل 
عليهم، ويفهمه هؤالء الضالون، هذا ما ال يقوله عاقل يعلم ما يقول، 

فضاًل عن كونه مسلمًا. 
الثالــث: أنه مخالف ملا يظهر من داللة النص��وص، فإن هذه األدلة قد أضافت 
الوجه إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى املوصوف، واالنصراف عن هذا 
الظاهر املتبادر للفهم الس��ليم ال يجوز إال مبقتضى دليل صارف، وليس 

ثمة دليل يصرفنا عن األصل والظاهر واحلقيقة، فوجب البقاء عليه.
الرابــع: القول لهم: إنكم ف��ررمت من إثبات الوجه لله تعال��ى خوفًا من مماثلة 
الل��ه بخلقه ألن له��م وجوهاً، وقلتم إن��ه الذات، فنقول: أوليس��ت لنا 

ذوات؟ بالطبع نعم. إذًا قد فررمت من شيء ووقعتم في مثله.
فإن قالوا: نحن نقول هي ذات ليست كالذوات! فنقول: قولوا هذا القول 

في الوجه، وقد تقرر أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 
اخلام��س: قال البيهق��ي: »وهذه صفات طريق إثباتها الس��مع، َفُنْثيُِتها لورود 
خي��ر الصادق به��ا، وال نكّيفها، قال الله تب��ارك وتعالى: »ويبقى وجه 
ربك ذو اجلالل واإلكرام« فأضاف الوجه إلى الذات، وأضاف النعت 
إل��ى الوج��ه، فقال: »ذو اجل��الل واإلكرام« ولو كان ذك��ر الوجه صلة 
–)أي: زي��ادة(، ولم يكن للذات صف��ة لقال: ذي اجلالل واإلكرام. 
فلم���ا ق��ال: ذو اجل��الل واإلك��رام علمنا أن��ه نعت للوج��ه، وهو صفة 

للذات«101.

- االعتقاد )ص:89(   101
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4/ صفة اليد.

ما املعتقد الصحيح في صفة  اليدين؟ 1813    .
أن نعتقد أن لله تعالى يدْين اثنتنْي الئقتني بجالله، ال متاثل أيدي املخلوقني.

هل وجود املشابهة في االسم يستلزم املشابهة من جميع اجلوانب؟ 1814    .
 ال يستلزم، إذ مجرد االتفاق في االسم ال يستلزم االتفاق في املسّمى. 

هل هي صفة ذاتّية أو  فعلية؟ 1815    .
هم��ا من الصفات الذاتي��ة التي ال تنفك عنه جل وعال أزاًل وال أبدًا، وأنهما 

كريتان مبسوطتان بالعطاء والنعم.  

ما األدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى من القرآن الكرمي؟ 1816    .
قال تعالى: }َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن{ )املائدة: 64( 

{ )ّص: 75(  وقال تعالى: }مِلَا َخَلْقُت بَِيَديَّ
ْرُض َجِميعًا َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة  َه َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَ وقال تعالى } َوَما َقَدُروا اللَّ

ا ُيْشِرُكوَن{ )الزمر:67(   َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِمينِِه ُسْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ َوالسَّ

ما األدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى من السنة النبوية؟.    1817
من تلك األدلة:

- عن أبي هريرة [ في ذكر محاجة موسى آلدم عليهما الصالة والسالم 
وفيه أن موسى [ قال: ) أنت آدم الذي خلقه الله بيده، ونفخ فيك 

من روحه....احلديث (. متفق عليه
- ع��ن أبي هريرة [قال: قال رس��ول الله ]: » مل��ا خلق الله اخللق كتب 

بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي«.  رواه البخاري
- عن أبي هريرة [قال: قال رسول الله ]: »إن أحدكم ليتصدق بالتمرة 
م��ن طيب، وال يقبل الله إال طيبًا فيجعلها الل��ه تعالى في يده اليمنى، 
ث��م يربيها كم��ا يربي أحدكم فلُوه حتى تصير مث��ل أحد«، وفي رواية: 

»فيقع في كف الرحمن«.  متفق عليه
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هل اتفق علماء أهل السنة على هذا القول في هذه الصفة؟ 1818    .
نع��م، ق��د أتفق��وا عل��ى إثبات ه��ذه الصف��ة لل��ه تعالى م��ن غير حتري��ف، وال 
تعطيل، وال متثيل، وال تكييف، ألن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصير.

ماذا قال املبتدعة في هذه الصفة ؟  1819    .
نَف��ى املبتدعة على مختلف طوائفهم هذه الصف��ة، وقالوا: املراد بها القدرة، 

أو النعمة. 

كيف اجلواب عليهم؟ 1820    .
اجلواب عليهم من وجوه:

األول: أنه خالف منهج السلف. 
الثاني: أنه ال دليل على هذا الصرف، فهو في حقيقته حتريف.

الثالث: أنه مخالٌف ملا ظهر من األدلة.      
الرابع: أن ذلك ممتنع كل االمتناع في قوله: } َبْل َيَداُه َمْبُس��وَطَتاِن { وقوله: 

} مِلَا َخَلْقُت بَِيَديَّ { فإن القدرة  والنعمة ال يصح أن تأتي مثناة.
اخلامس: أنه لو كان املراد باليد القدرة، ملا كان آلدم عليه الس��الم فضل على 
إبلي��س لعنه الله، إذ أن إبليس ُخلق بقدرة الله تعالى وكذا آدم وفق ما 

اعتقدوا.

هل اليدان لله كالهما ميني؟ 1821    .
اتفق أهل السنة على إثبات اليدين لله تعالى، وأنهما يني في البذل والعطاء 

واإلنفاق، وأن إحداهما يني في االسم أيضًا. 

ما قول العلماء في مسمى اليد األخرى؟ 1822    .
اختلفوا في أسم اليد األخرى على قولني: 

- فاألكثر على أنها يني في االسم أيضًا، واستدلوا على ذلك باحلديث الذي 
فيه ) وكلتا يدي ربي يني مباركة(، وبحديث: »وكلتا يديه يني«، وهما 
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في الصحيح.102 
- ذهب بعضهم إلى أنها شمال في االسم فقط، لكنها يني في البذل والعطاء، 
أي هي يني في اخلير والبركة، استدالال بحديث ابن عمر [: ) يقبض 
الل��ه تعالى س��ماواته فيأخذهن بيمينه، ثم يهزه��ّن فيقول: أنا امللك أين 
اجلبارون أين املتكبرون، ثم يطوي األرضني فيأخذهّن بشماله، فيهزهن 

ويقول: أنا امللك أين اجلبارون أين املتكبرون( رواه مسلم.

لقد وردت صفة اليد في األدلة مفردة ومثناة ومجموعة، ما األدلة؟ 1823    .
أما صفة اليد مفردة، ففي قوله تعالى: ) بَِيِدِه امْلُْلُك (.

وأما ورودها مثناة، ففي قوله تعالى: ) َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتاِن (. 
وأما ورودها مجموعة، ففي قوله تعالى: ) مِمَّا َعِمَلْت َأْيِديَنا (.

كيف اجلمع بينها؟ 1824    .
وجه اجلمع بينهما أن ُيقال:

- أما ورودهما مثناة، فال إش��كال فيه ألن أهل الس��نة اثبت��وا لله تعالى يدْين 
اثنتني على ما يليق به جل وعال.

- وأما ورودهما مفردة، فال إش��كال فيه أيضًا، ألنهما ملا أفردتا أضيفتا فهما 
مف��رد مض��اف، وقد تق��رر في األص��ول أن املفرد املض��اف يعم، فيعم 

اللفظ كل ما لله من يد، وقد سبق أنهما اثنتان. 
- وأما ورودهما مجموعة، فإن النون هنا ليس��ت نون اجلمع، وإمنا هي نون 
املعظم نفس��ه، كقول امللك ملن أعطاه شيئًا: »قد أعطيناك هذا بأيدينا«، 
وإذا رأى امللك ش��يئًا وُس��ئل عنه فإنه يقول: »قد رأيناه بأعيننا« ونحو 
ذل��ك، فهذه الن��ون هي نون املعظم نفس��ه، وليس��ت ن��ون اجلمع، فال 

إشكال في ذلك.

5

102- وهذه املس��ألة- أعني مس��ألة اسم اليد األخرى- من املسائل التي ثبت فيها اخلالف بني 
أهل السنة.
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/ صفة )الكف(.

هل ُيوصف الله تعالى بــأن له )الكف(؟  1825    .
نع��م له ذل��ك س��بحانه، فنحن نص��ف الل��ه تعالى بأن ل��ه كفًا يلي��ق بجالله 

وعظمته، ال متاثل كفوفنا.

ما الدليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 1826    .
الدليل على ذلك 

- حدي��ث أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله ]: ) إن أحدكم ليتصدق 
بالتم��رة إذا كانت من الطيب وال يقبل الله إال طيبًا، فيجعلها الرحمن 
ف��ي كف��ه، فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة، حتى تعود في يده 
مث��ل اجلبل( رواه البخاري، والش��اهد من قول��ه: “في كفه” ففيه إضافة 

الكف لله تعالى.
- حدي��ث اختص��ام املأل األعل��ى، من حدي��ث معاذ [: )رأي��ت ربي في 
أحس��ن صورة... فرأيته وضع كفه بني كتفي، حتى وجدت برد أنامله 

في صدري(. رواه أحمد والترمذي صححه األلباني.

6/ صفة )األصابع(

ما مذهب أهل السنة في صفة األصابع؟  1827    .
يعتق��دون أن لل��ه أصابع تليق بجالل��ه وعظمته، وأنها م��ن الصفات الذاتية 
ل��ه ج��ل وعال، م��ع مالحظ��ة أن االتفاق في االس��م ال يس��تلزم االتفاق في 

املسمى. 

ما األدلة على ثبوت تلك الصفة لله تعالى؟ 1828    .
األدلة على ذلك: 

- م��ا في الصحيح��ني من حديث عبد الله بن مس��عود [ قال : أتى النبي 
] رج��ل من اليهود فق��ال: يا محمد إن الله يجعل الس��ماوات على 
إصبع، واألراضني على إصبع، واجلبال والشجر على إصبع، فيهزهن 
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فيق��ول: أنا امللك. قال: فضحك النبي ] حتى بدت نواجذه تصديقًا 
ْرُض َجِميعًا  َه َحقَّ َقْدِرِه َواأْلَ مل��ا يقول الرجل، ثم قرأ: } َوَما َقَدُروا اللَّ
ا  ��َماَواُت َمْطِويَّاٌت بَِيِمينِِه ُس��ْبَحاَنُه َوَتَعاَلى َعمَّ َقْبَضُتُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َوالسَّ

ُيْشِرُكوَن{.
- عن عبد الله بن عمرو [ أن النبي ]قال: ) إن قلوب بني آدم كلها بني 
إصبعني من أصابع الرحمن كقلٍب واحد يصرفه كيف يشاء(، ثم قال: 

“اللهم مصّرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك”.  رواه مسلم

7/ صفة )العني(

ما مذهب أهل السنة في صفة )العني(؟ 1829    .
يعتق��دون أن لله عين��نْي اثنتنْي ذاتيت��ني الئقتنْي به جّل وع��ال، وأنها ال متاثل 

أعني العباد، واالتفاق في االسم ال يستلزم االتفاق في املسمى.

ما األدلة الدالة على ثبوت الصفة الكرمية لله من القرآن الكرمي؟.    1830
ِري بَِأْعُينَِنا{ )القمر: 14(  قال تعالى: } جَتْ

وقال تعالى: }َولُِتْصَنَع َعَلى َعْينِي{ )ط�ه:39( 
وقال تعالى: }َواْصَنِع اْلُفْلَك بَِأْعُينَِنا َوَوْحيَِنا{ )هود: 37( 

ْكِم َربَِّك َفإِنََّك بَِأْعُينَِنا{ )الطور:48(  وقال تعالى: } َواْصبِْر حِلُ

هل ورد اإلثبات لها في السنة النبوية؟ 1831    .
نع��م، فع��ن ابن عمر [ أن رس��ول الله ] قال: ) إن ربك��م ليس بأعور، 
إال إن املس��يح الدجال أعور العني اليمنى كأنها عنبة طافية( متفق عليه، فنفي 

العور عنه جل وعال دليل على أن له عينني اثنتني الئقتني به جل وعال.

هل اتفق علماء أهل السنة على هذا االعتقاد؟ 1832    .
نعم، فقد أجمع أهل السنة على إثبات ذلك.

هل وردت صفة العني فقط مفردة؟ .    1833
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ال، فقد وردت في حاالت ثالث:
- صفة العني مفردة، ففي قوله تعالى: } َولُِتْصَنَع َعَلى َعْينِي { )    (

- ورودها مثناة، ففي احلديث ) قام بني عيني الرحمن(.  رواه  
ِري بَِأْعُينَِنا{ )   ( - ورودها مجموعة، ففي قوله تعالى: } جَتْ

كيف اجلمع بينها؟ 1834    .
وجه اجلمع بينهما أن ُيقال وفق ما قيل في إثبات اليدين له سبحانه.

8/ صفة )القدم والرجل والساق(

ما مذهب أهل  السنة في صفة القدم والرجل والساق لله تعالى؟  1835    .
يعتقدون أن لله قدمًا ورجاًل وس��اقًا الئق��ة بجالله وعظمته، وباتفاقهم أنها 

ال متاثل املعهود من صفاتنا.

هناك من يكون في حرج في إثبات هذه الصفات خوفا من التشبيه بني اخلالق  1836    .
واملخلوق؟

ال تثريب على من أثبت ما أثبتته األدلة، وقال مبا قالت به النصوص مع علم 
املعن��ى واجلهل بالكيفي��ة، وال حرج أن نقول كما ق��ال النبي ]، وأن نثبت 

لربنا ما أثبته له أعلم اخللق به ]. 

ما األدلة على ثبوت هذه الصفات الكرمية لله تعالى؟ 1837    .
من األدلة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى:

- عن أنس بن مالك [ قال: قال رس��ول الله ]: )وال يزال جهنم يلقى 
فيه��ا وه��ي تقول هل من مزي��د حتى يضع رب الع��زة فيها رجله وفي 
رواي��ة عليه��ا قدم��ه فينزوي بعضها إل��ى بعض وتقول ق��ط قط ( متفق 

عليه، فقد أضاف الرجل والقدم إليه إضافة الصفة إلى املوصوف.
- عن أبي س��عيد أن رس��ول الله ] قال: ) افتخرت اجلنة والنار .....فذكر 
احلدي��ث وفيه ....فيلقى ف��ي النار أهلها فتقول: هل م��ن مزيد؟ قال: 
ويلق��ى فيها وهي تق��ول هل من مزيد، قال: فيلق��ى فيها، وهي تقول: 
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ه��ل من مزيد، حت��ى يأتيها الله ع��ز وجل فيضع عليه��ا قدمه فتنزوي 
وتقول: قدني قدني ... احلديث (. رواه أحمد

- وفي حديث أبي س��عيد الطويل ...وفيه: ) فيكش��ف رب العزة عن ساقه، 
فيس��جد له كل من كان يس��جد في الدنيا، ويبقى من كان يس��جد رياًء 

وُسمعة، فيذهب كما يسجد، فينقلب ظهره طبقًا واحدًا(. متفق عليه

9/ صفة )الكالم(

ما مذهب أهل السنة في صفة الكالم؟  1838    .
يعتق��دون أن الل��ه تعالى موص��وف بالكالم، فهو جل وعال يتكلم مبا ش��اء، 
كيفما ش��اء ومتى ش��اء، وأن كالمه ج��ل وعال بحرف وصوت يس��معه من 

شاء الله أن يسمعه. 

هل هو من صفات الذات أم الفعل؟ 1839    .
ه��و من صف��ات الذات باعتب��ار أصل الصف��ة، ومن صفات الفع��ل باعتبار 
آحاده وإفراده، وهذا معنى قول أهل الس��نة: “ كالم الله قدمي النوع حادث 

اآلحاد”. 

ما معنى التقرير السابق؟ 1840    .
أن صفة الكالم  باعتبار نوعها تعّد من الصفات الذاتية، ألن الله لم يزل وال 

يزال متكلمًا، فكالمه من كماله الواجب له سبحانه.
وباعتبار آحاد الكالم، أي باعتبار الكالم املعني الذي يتكلم به سبحانه متى 

شاء، فهو من الصفات الفعلية، ألنه كان مبشيئته سبحانه.

ما األدلة املثبتة لهذه الصفة الكرمية؟ 1841    .
األدلة كثيرة، ومن ذلك:

ُه ُموَسى َتْكِليمًا { )النساء:164(    َم اللَّ - قال تعالى: }َوَكلَّ
يُع  ��مِ َل لَِكِلَماتِِه َوُهَو السَّ - وقال: } َومَتَّْت َكِلَمُت َربَِّك ِصْدقًا َوَعْداًل ال ُمَبدِّ

اْلَعِليُم { )األنعام:115( 
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- وقال تعالى: }َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُْش��ِرِكنَي اْس��َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالَم 
ُهْم َقْوٌم ال َيْعَلُموَن{ )التوبة:6(  ِه ُثمَّ َأْبِلْغُه َمْأَمَنُه َذلَِك بَِأنَّ اللَّ

ُه إاِلَّ َوْحيًا َأْو ِمْن َوَراِء ِحَجاٍب َأْو  َمُه اللَّ - وقال تعالى: } َوَما َكاَن لَِبَشٍر َأْن ُيَكلِّ
ُه َعِليٌّ َحِكيٌم { )الشورى:51( ُيْرِسَل َرُسواًل َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاُء إِنَّ

- وكل آية فيها: و)قال الله( فإنها دليل على إثبات هذه الصفة. 

ماذا ورد في السنة النبوية من تقرير لهذه الصفة املباركة لله تعالى؟ 1842    .
- أن النب��ي ] ق��ال: )م��ا منك��م من أحد إال وس��يكلمه ربه لي��س بينه وبينه 

ترجمان(.    متفق عليه
- قال النبي ]: ) من نزل منزاًل فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من ش��ر 

ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك( رواه مسلم. 
ف��دّل ذلك عل��ى أن الله موصوف بال��كالم، وأنه لي��س مبخلوق إذ ال 
تصح االستعاذة مبخلوق، فلما استعاذ بكلمات الله التامات دّل ذلك 

على أنها ليست مبخلوقة. 
- وعن أبي س��عيد اخلدري [ قال: قال رس��ول الله ]: يقول الله تعالى 
يوم القيامة : )يا آدم فيقول: لبيك وس��عديك ، فينادي بصوت إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار .... احلديث (، والشاهد منه: “يقول الله”، 

وكذلك: “فينادي بصوت”، فإن فيه أن كالم الله تعالى بصوت.

ما األدلة من كالم الصحابة وسلف األمة على إثبات هذه الصفة لله تعالى؟.    1843  
- ع��ن ينار بن مكرم وكانت له صحب��ة، أن أبا بكر [خاطر قومًا من أهل 
مك��ة عل��ى أن ال��روم تغلب ف��ارس، فغلبت ال��روم، فن�زل��ت: } ال�م 
وُم { )الروم2:1( فأتى قريشًا فقرأها عليهم، فقالوا: كالمك  ُغِلَبِت الرُّ
ه��ذا؟ قال: ) ليس بكالم��ي، وال كالم صاحبي، ولكن��ه كالم الله عز 

وجل(103.
- وعن عائش��ة رض��ي الله عنها أنها قالت في قصة اإلف��ك: ) والله ما كنت 

103- رواه ابن خزية في التوحيد وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في االعتقاد



العقيدة... سؤال وجواب

487

أظ��ن أن الل��ه تعالى ينزل براءتي وحيًا يتلى، ولش��أني في نفس��ي كان 
أحقر من أن يتكلم الله فيَّ بأمر يتلى....(.   متفق عليه

- عن قروة بن نوفل األش��جعي قال: ) كنت جارًا خلباب، فخرجنا يومًا من 
املس��جد وهو آخذ بيدي فقال: “يا هناه، تقّرب إلى الله ما اس��تطعت، 

فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كالمه. يعني القرآن".104 

ما الداللة العقلية على اتصاف الله سبحانه بصفة الكالم؟ 1844    .
من األدلة على هذا:

- ال��كالم من حيث هو يعتب��ر من صفات الكم��ال، ألن نقيضها نقص وهو 
البك��م واخلرس، وهذه الصفة - أعني البك��م واخلرس- لو اتصف بها 
املخلوق الضعيف العاجز كانت نقًصًا بينًا، فكيف يصلح إثباتها ملن له 

الكمال في املطلق سبحانه؟ 
- قد تقرر عند أهل الس��نة أن كل كم��ال في املخلوق ال نقص فيه فالله أحّق 
أن يوص��ف ب��ه، ألنه واهب الكم��ال ومعطيه، ومعط��ي الكمال أولى 
بالكم��ال، فلما كان يلزم من نفى الكالم عنه وصفه بالنقص الذي هو 

منزه عنه وجَب إثباتها على ما يليق بجالله وعظمته.
 - من األدلة املثبتة لبطالن إلهية األصنام واألحجار سلب الكالم عنها، كما 
قال تعالى عن إبراهيم ]: } َقاَل َبْل َفَعَلُه َكبِيُرُهْم َهَذا َفاْسَأُلوُهْم إِْن 

َكاُنوا َيْنِطُقوَن{ )األنبياء:63( 

هل دّل الدليل الفطري على إثبات هذه الصفة له سبحانه؟ 1845    .
نع��م،  وبي��ان هذا أن الفطر الس��ليمة التي ل��م تتلوث بعلم ال��كالم املذموم، 
تعتق��د أحقية الل��ه تعالى بكل كمال وتن�زيهه ع��ن كل نقص، وصفة الكالم 

من الكمال، فوجب إثباته لله تعالى.

ما عقيدة أهل الســنة واجلماعة في القــرآن، مع بيان ذلك باألدلة من الكتاب  1846    .

104- وروى اإلم��ام أحم��د ف��ي الزه��د، وابنه عبد الله في الس��نة، وأبو بكر بن أبي ش��يبة في 
املصنف، واحلاكم في املستدرك
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والسنة؟ 
عقيدتهم في القرآن تتوجه إلى ثالث نقاط: 

األولى: أنه كالم الله.
- قال تعالى: } َوإِْن َأَحٌد ِمَن امْلُْش��ِرِكنَي اْس��َتَجاَرَك َفَأِجْرُه َحتَّى َيْس��َمَع َكالَم 
��ِه { )التوبة:6( واملراد حتى يس��مع القرآن ف��دل ذلك على أنه كالم  اللَّ

الله تعالى. 
ْمُر { )األع��راف:54( ففّرق تعالى هنا بني  ْلُق َواأْلَ - ق��ال تعالى: } َأال َل��ُه اخْلَ
اخلل��ق واألمر، وهم��ا صفتان من صفاته أضافهما إلى نفس��ه الكرية، 
أم��ا اخلل��ق ففعله، أما األمر فقوله، واألصل ف��ي املتعاطفني التغاير إال 

بقرينه، فبان بذلك أن األمر غير مخلوق واألمر هو القرآن.
الثاني: أنه منّزل غير مخلوق. 

ِكيِم{  ِه اْلَعِزي��ِز احْلَ - ق��ال تعالى  ف��ي آيات كثي��رة: } َتْنِزيُل اْلِكَتاِب ِم��َن اللَّ
)الزمر:1(.

الثالث: أن القرآن من الله بدأ، وإليه يعود. 
وامل��راد بقوله��م: ) منه بدأ ( أي أن الله تعالى هو ال��ذي تكلم به ابتداًء، كما 

قال تعالى: }قل نزله روح القدس من ربك{ 
وكل آية فيها إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى فهي دليل على أنه منه بدأ.

ما حكم السلف في من زعم بأن القرآن مخلوق، وليس كالم الله؟ 1847    .
اتفق أهل الس��نة على أن القرآن كالم س��بحانه، وصّرحوا بكفر من قال بأنه 

مخلوق. 

ما أقوال السلف في قضية الزعم بأن القرآن مخلوق؟.    1848
- ق��ال عمر ب��ن دينار رحمه الل��ه تعالى: »أدركت أصح��اب النبي ] فمن 
دونهم منذ سبعني سنة يقولون: الله اخلالق وما سواه مخلوق والقرآن 

كالم الله تعالى منه خرج وإليه يعود«. 
- ق��ال إس��حاق ب��ن راهويه رحم��ه الله تعال��ى: »وقد أدرك عم��رو بن دينار 
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أجل��ة أصح��اب النبي ]، مثل جابر بن عبدالله وأبي س��عيد اخلدري 
وعبدالل��ه بن عمر وابن عباس وعبدالله بن الزبير، وأجلًة من التابعني 

وعلى هذا مضى صدر هذه األمة« . 
- ق��ال معاوية ب��ن عمار الذهيني: »قل��ت جلعفر- يعني اب��ن محمد-: إنهم 
يس��ألون ع��ن القرآن مخلوق ه��و؟ قال: ) ليس بخال��ق ٍ وال مخلوق، 

ولكنه كالم الله عز وجل(«. 
- ق��ال عبدالل��ه بن نافع: »كان مالك بن أنس إم��ام دار الهجرة يقول: ) كلم 
الل��ه موس��ى( ويق��ول: ) القرآن كالم الل��ه ( وكان يس��تفضع قول من 

يقول القرآن مخلوق«. 
- ُسئل سفيان بن عيينه عن القرآن فقال: »كالم الله، وليس مبخلوق«. 

- ق��ال عبدالل��ه بن املبارك رحم��ه الله تعالى: »الق��رآن كالم الله تعالى ليس 
بخالق وال مخلوق«.

مقولة ) منه بدأ( هل فيها رّد على أحد من املخالفني؟ 1849    .
نعم، قول السلف ) منه بدأ ( فيه رد على اجلهمية الذين قالوا: بدأ من غيره، 
وقولهم ) وإليه يعود ( فإنه يسرى به في آخر الزمان من املصاحف والصدور 

فال يبقى في الصدور منه كلمة وال في املصاحف منه حرف. 

ما دليل هذا األمر؟ 1850    .
- عن حذيفة [ قال: قال رس��ول الله ]: ) يس��رى على كتاب الله لياًل 

فيصبح الناس ليس في األرض وال جوف مسلم منه آية (.
- عن أبي هريرة [ قال: )يس��رى على كتاب الله، فيرفع إلى الس��ماء فال 
يصب��ح في األرض آية من القرآن وال م��ن التوراة وال من اإلجنيل وال 

من الزبور، وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون وال يدرون ما هو(.
- وعن عبدالله بن مسعود [ قال: ) لينتزعن هذا القرآن من بني أظهركم( 
فقال له ش��داد بن معقل: يا أبا عبدالرحمن كيف ينتزع  وقد أثبتناه في 
صدورنا، وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال ابن مسعود [: »يسرى عليه 
ف��ي ليل��ة فال يبقى في قل��ب عبٍد منه وال مصحف منه ش��يء، ويصبح 
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الن��اس فقراء كالبهائ��م«. ثم قرأ عبدالله: }ولئن ش��ئنا لنذهنب بالذي 
أوحينا إليك ثم ال جتد لك به علينا وكيال {.

ما أساس حجة من ذهب إلى القول بأن القرآن مخلوق؟ 1851    .
ال دليل لهم على ذلك، وإمنا هي خياالت وشبه توهموها بفهمهم الفاسد، 
فهم يتبعون املتش��ابه ويتركون احملكم، ويلوون أعناق األدلة ويحملونها ما 

ال حتتمل لتتوافق مع قولهم الفاسد البائر.

هل يصّح أن ُيقال إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ 1852    .
هذا السؤال مجمل، وقد تقرر في أجوبة كثيرة أن اللفظ املجمل يحتاج إلى 
تفصي��ل، ويحتاج هن��ا النظر العتبارين: باعتبار املتكلم ب��ه، وباعتبار داللته 

ومعانيه، فنقول: 
1/ باعتبار املتكلم به، فهو ال يتفاضل، ألن املتكلم به هو الله تعالى، فالقرآن 
كل��ه حروفه ومعانيه من الله تعالى، م��ن الفاحتة إلى الناس فاملتكلم به 
واحد، فهو بهذا االعتبار ال يتفاضل ألن التفاضل إمنا يكون بني شيئني 
أو أكثر، فيقال: هذا أفضل من هذا، والذي تكلم بالقرآن هو الله تعالى 

وهو واحد في ذاته وصفاته جل وعال. 
2/ باعتبار داللة الكالم، وما يحمله من املعاني العظيمة، فهو بهذا االعتبار 
يتفاض��ل، وقال الش��يخ تقي الدي��ن: »والصواب ال��ذي عليه جمهور 
الس��لف واألئم��ة أن بع��ض كالم الله أفضل من بع��ض، كما دل عليه 

الشرع والعقل«.

ما توضيح التفاضل من جهة الداللة؟  1853    .
- ع��ن أن��ٍس [ قال: »كان النبي ] في مس��يٍر له فن��زل، ونزل رجل إلى 
جانبه، فالتفت إليه النبي ] فقال: ) أال أخبرك بأفضل القرآن(؟ قال 

ِه َربِّ  اْلَعامَلنَِي {.   رواه النسائي ْمُد لِلَّ فتال عليه: } احْلَ
- عن أبي سعيد بن املعلى [ قال: كنت أصلي في املسجد فدعاني رسول 
الله ] فلم أجبه، فقلت: يا رس��ول الله إني كنت أصلي! فقال: )ألم 
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ُسوِل إَِذا َدَعاُكم { )ألنفال:24(  ثم  ِه َولِلرَّ يقل الله تعالى: }اْسَتِجيُبوا لِلَّ
قال لي: )ألعلمّنك س��ورة هي أعظم الس��ور في القرآن قبل أن تخرج 
م��ن املس��جد(. ثم أخذ بيدي، فلم��ا أراد أن يخرج قلت ل��ه: ألم تقل: 
ِه  ْمُد لِلَّ )ألعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن؟ فقال ]: }احْلَ
َربِّ اْلَعامَلنَِي {، هي الس��بع املثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته(. رواه 

البخاري
- عن أبيُّ بن كعب [ قال: قال رسول الله ]: ) يا أبا املنذر، أتدري أيُّ 
آي��ة من كتاب الله مع��ك أعظم(؟ قال: قلت الله ورس��وله أعلم. قال 
]: ) ي��ا أب��ا املنذر أت��دري أيُّ آية من كتاب الله مع��ك أعظم؟( قال: 
قل��ت: } الل��ه ال إله إال ه��و احلي القيوم { ق��ال: فضرب في صدري 

وقال ]: “والله، ليهنك العلم أبا املنذر”. رواه مسلم.
- ع��ن أبي س��عيد اخل��دري [أن رجاًل س��مع رج��اًل يقرأ:} ق��ل هو الله 
أح��د{ يرّدده��ا، فلم��ا أصبح جاء إلى رس��ول الله ] فذك��ر ذلك له 
وكأن الرجل يتقالها، فقال رس��ول الله ]: ) والذي نفس��ي بيده إنها 

لتعدل ثلث القرآن(.  رواه البخاري

10/ صفة )العلو( 
ما مذهب أهل السنة في صفة )العلو( إجمااًل؟  1854    .

يعتقد أهل السنة أن الله تعالى له العلو املطلق في ذاته وصفاته.

ماذا نعني املطلق في الصفات؟ 1855    .
نعني أن كل صفة أثبتها النص له جل وعال فله كمالها املطلق جّل وعال.

ما العلو الثابت لله تعالى؟ 1856    .
له سبحانه علو الذات، واملكان، واملكانة، والقهر.

هل هذه من الصفات الذاتية لله تعالى؟ 1857    .
 نعم، هي من صفاته سبحانه الذاتية التي ال تنفك عنه أزاًل وأبدًا. 
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هل وقع االختالف بني الناس في هذه الصفة؟ 1858    .
نع��م، فهذه الصفة أش��تد فيه��ا خالف أهل القبل��ة، وقد أفرده��ا بعض أهل 
السنة مبؤلفات؛ خاصة ككتاب العلو للعلي الغفار لإلمام الذهبي، واجتماع 

اجليوش اإلسالمية لإلمام ابن القيم، وغيرها من الكتب. 

ما أوجه داللة النقل على إثبات هذه الصفة العظيمة؟  1859    .
تنوع��ت ال��دالالت على إثب��ات هذه الصف��ة تنوًعا داال عل��ى أن الله تعالى 

متصف بها، وأمثلة ذلك:
ْعَلى { )األعلى:1( - التصريح بها، كقوله تعالى: }َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَ

ُهْم ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما  - التصريح بالفوقي��ة، لقوله تعالى: } َيَخاُفوَن َربَّ
ُيْؤَم��ُروَن{ )النحل:50(  وفي احلدي��ث ) لقد حكمت فيهم بحكم الله 

من فوق سبع سماوات (
ْكَر  ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ - التصريح بأن األشياء تنزل من عنده، كقوله تعالى: } إِنَّ

اِفُظوَن{ )احلجر:9(. ا َلُه حَلَ َوإِنَّ
- التصريح بصعود األش��ياء ورفعها إليه، كقول��ه تعالى: }إَِلْيِه َيْصَعُد اْلَكِلُم 
الُِح َيرْ َفُعُه{ )فاطر:10( وقوله تعالى عن عيس��ى:  يُِّب َواْلَعَمُل الصَّ الطَّ

ُه إَِلْيِه { )النساء:158(.  } َبْل َرَفَعُه اللَّ
- التصري��ح بع��روج املالئك��ة واألمر إلي��ه، كقوله تعال��ى: }َتْع��ُرُج امْلاَلئَِكُة 
وُح إَِلْيِه ِفي َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه َخْمِس��نيَ َأْلَف َسَنٍة{ )املعارج:4(، وال  َوالرُّ

تعرج إال ملن كان في العلو. 
- التصريح بأنه استوى على العرش، والعرش هو سقف املخلوقات وأعالها 

كما في اآليات التي ذكرها في إثبات صفة االستواء. 
َماِء َأْن َيْخِسَف  - التصريح بأنه في السماء، كقوله تعالى: } َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ
��َماِء َأْن ُيْرِس��َل َعَلْيُكْم  ْرَض َف��إَِذا ِهَي مَتُوُر َأْم َأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ بُِك��ُم اأْلَ
َحاِصبًا َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيِر{ ) امللك :16�17(  وكقول اجلارية: ) في 

السماء ( وأقّرها النبي ] وشهد لها باإليان.
- التصري��ح بأن��ه ترف��ع إليه األي��دي في الدع��اء، كحدي��ث: ) إن الله تعالى 
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يس��تحي م��ن عبده إذا رفع اليدين أن يردهم��ا ُصفرًا ( وال ترفع إال ملن 
كان في العلو. 

- التصري��ح بأنه ينزل إلى الس��ماء الدنيا في ثل��ث الليل اآلخر، وال ينزل إال 
من كان في العلو.

- اإلشارة احلسيه إليه إلى العلو، كما أشار إليه من هو أعلم بربه وما يجب له 
ويتنع عليه من جميع البشر ملا كان في عرفة، قال لهم: إنكم مسؤولون 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع 
إصبعه الكرية إلى الس��ماء وينكبها إليهم، قائاًل: )اللهم اشهد، اللهم 

اشهد(، فإنها تدل داللة قطعية على إثبات هذه الصفة لله تعالى.

هل هناك نصوص أخرى دالة على صفة العلو لله، وأنه في السماء؟ 1860    .
- ع��ن أن��س [ ق��ال: كانت زينب تفتخ��ر على أزواج النب��ي ] وتقول: 
زوجك��ّن أهاليك��ّن، وزوجن��ي الله من فوق س��بع س��ماوات (.  رواه 

البخاري
- عن حديث أبي هريرة [: ) ملا خلق الله اخللق كتب كتابًا فهو عنده فوق 

العرش: إن رحمتي تغلب غضبي(.   رواه البخاري
- وق��ال ] ف��ي رقية املريض: ) ربنا الله الذي في الس��ماء تقّدس اس��مك، 
أمرك في الس��ماء واألرض، كما رحمتك في الس��ماء، أنزل رحمتك 
ف��ي األرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أن��ت رب الطيبني أنزل رحمة 

من رحمتك، وشفاء من شفائك على هذا الوجع (. رواه أبو داود
- قال النبي ]: ) أال تأمنوني وأنا أمني من في السماء (. رواه البخاري 

-  ع��ن عائش��ة أن النب��ي ] قب��ل وفاته: ) رفع ي��ده أو إصبعه إلى الس��ماء، 
وقال: “في الرفيق األعلى. ثالثًا، ثم قضى”.  رواه البخاري

هل دلت الفطرة على إثبات هذه الصفة؟  1861    .
نع��م ، من املتقرر في الفطر الس��ليمة التي لم تتل��وث بعض أهل الكالم، أن 

الله تعالى في العلو، ومثال ذلك:
إن من قام بقلبه حاجة، وأراد أن يدعو الله تعالى بكشف حاجته وما به من 
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ض��ر، جن��د أن قلب��ه ال يتجه إلى أس��فل وال إلى اليمني وال الش��مال وال إلى 
اخلل��ف، بل يجد ف��ي قلبه ضرورة طلب جهة العلو، ولذلك جنده من حيث 
يش��عر أو ال يش��عر يتجه ببصره ورأسه ويديه إلى الس��ماء، ألن فطرته تعلم 

جزمًا أن مفرج الكربات وقاضي احلاجات في العلو. 

ما داللة العقل في إثبات هذه الصفة؟ 1862    .
أما داللة العقل، فمن وجوه: 

األول: أن ضد العلو الُس��فل أو احملاذاة، والُس��فل نق��ص، واحملاذاة توجب 
املس��اواة، وه��ي نق��ص في حق الل��ه تعال��ى، والله منزه ع��ن النقص، 

فحيث انتفى السفل واحملايذة ثبت العلو وهو املطلوب.
الثاني: أن البشر يستشرفون أن يكونوا في العلو، لعلمهم أنها كمال، ولذلك 
جتد علية القوم من امللوك واألمراء يعلون بنيانهم ويكونون في أعاله، 
ويتش��ّرف أحدهم إذا أجتمع رعيته في الش��وارع أن يشرف عليهم من 

أعال شرفات قصره ليكلمهم ويأمرهم و ينهاهم.
ولل��ه املثل األعلى، فهو ملك امللوك وجبار الس��ماوات واألرض العلي 
األعل��ى، فحيث كان ذلك كمااًل في املخل��وق، فاخلالق أحق أن يتصف 
به، ألن كل كماٍل ثبت للمخلوق ال نقص فيه فالله أحق باالتصاف به. 

هل هناك من أنكر هده الصفة؟ 1863    .
نعم، أنكرها أغلب األشاعرة، وكذلك املعتزلة.

ما سبب هذا اإلنكار منه؟ 1864    .
توهم��وا أن إثب��ات صف��ة العلو يس��تلزم التحديد، أو يس��تلزم التجس��يم، أو 
يس��تلزم التحّيز، وهم يس��تعظمون أن يكون الله في حيز، أو في جهة، أو أن 

يكون الرب موصوفا بجهة أنه في هذه الصفة.

ما بيان احلق لهم؟.    1865
يك��ن الق��ول: أنه س��بحانه أثبت لنفس��ه هذه الصف��ة، وال يلزم م��ن ذلك ما 
تخيل��وه، بل هو فوق العباد كلهم، ومع ذلك ال حتويه اجلهة التي يش��ار إليها 
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وال حتص��ره، فإن��ه في اجله��ة العدمية، وليس هن��اك محذور م��ن إثبات هذه 
اجله��ة، أو ه��ذه الصف��ة، ومت توضيح األدلة س��ابقا على إثبات ه��ذه الصفة 

املباركة لله تعالى.

12/ صفة االستواء

ما مذهب أهل السنة في صفة االستواء؟  1866    .
يعتقدون أن الله تعالى استوى على عرشه استواًء يليق بجالله وعظمته. 

هل ُيقال بأن صفة )االستواء( فيها أمر معلوم، وآخر مجهول؟ 1867    .
نعم، فاس��تواء الله تعالى على عرش��ه معل��وٌم معناه في اللغ��ة العربية، لكنه 

مجهول في الكيف. 
فله��ذا واج��ب أن نقول بأنه اس��تواء حقيق��ة على ما يليق بجالل��ه وعظمته، 

وتعالىسبحانه عن مماثلة خلقه في شيء من صفاته.

هل االستواء من الصفات الذاتية؟ 1868    .
نعم،  االستواء من الصفات الذاتية. 

ما الدليل على ورود هذه الصفة لله تعالى؟ 1869    .
ورد إثبات ذلك لله تعالى في سبع آيات من القرآن: 

اٍم  ِة َأيَّ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّ اَواِت َواأْلَ ��مَ ُه الَِّذي َخَلَق السَّ - قال تعالى: }اللَّ
ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{ )السجدة:4( 

��َماَواِت بَِغْيِر َعَمٍد َتَرْوَنَها ُثمَّ اْس��َتَوى  ��ُه الَِّذي َرَفَع السَّ -  وق��ال تعالى: }اللَّ
َعَلى اْلَعْرِش { )الرعد:2( 

اٍم ُثمَّ  ِة َأيَّ ْرَض ِفي ِس��تَّ ��َماَواِت َواأْلَ ��ِذي َخَل��َق السَّ -  وق��ال تعال��ى :} ُهَو الَّ
اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش { )احلديد:4( 

اٍم  ِة َأيَّ ْرَض ِفي ِستَّ َماَواِت َواأْلَ ُه الَِّذي َخَلَق السَّ - وقال تعالى : } إِنَّ َربَُّكُم اللَّ
ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش { )ألعراف:54( 

ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى{ )ط�ه:5(  - وقال تعالى: } الرَّ
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اٍم  ِة َأيَّ ْرَض ِفي ِستَّ َماَواِت َواأْلَ ُه الَِّذي َخَلَق السَّ -  وقال تعالى: } إِنَّ َربَُّكُم اللَّ
ُثمَّ اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش{.  )يونس:3( 

اٍم ُثمَّ  ِة َأيَّ ْرَض َوَما َبْيَنُهَما ِفي ِستَّ َماَواِت َواأْلَ - وقال تعالى: } الَِّذي َخَلَق السَّ
ْحَمُن َفاْسَأْل بِِه َخبِيرًا {. )الفرقان:59(  اْسَتَوى َعَلى اْلَعْرِش الرَّ

هل أجمع علماء أهل السنة على هذه الصفة؟ 1870    .
نعم، أجمعوا على إثبات هذه الصفة.

ما معاني االستواء مطلًقا في لغة العرب؟ 1871    .
إن ورد مطلقاً، فيكون مبعنى الُنضج والكمال، ومنه قوله تعالى: } َومَلَّا َبَلَغ 

ُه واستوى آَتْيَناُه ُحْكمًا َوِعْلمًا { )  ( أي ملا بلغ كماله ومتامه.  َأُشدَّ

ما معاني االستواء في لغة العرب لو جاء متعديا بحرٍف معه؟.    1872
- إذا ورد مقيدًا ب���� ) إلى ( فيكون معناه القصد بإرادة تامة، ومنه قوله تعالى: 
��َماِء َوِهَي ُدَخ��اٌن { )فصل��ت:11(  أي قصدها  } ُث��مَّ اْس��َتَوى إَِلى السَّ

باإلرادة التامة.
- إذا ورد مقيدًا ب�� )الواو(، فهو مبعنى املس��اواة، ومنه قول العرب:  »استوى 
املاء واخلش��بة« أي ساواها، وقول البعض: »اس��توى محمد وبكر في 

العلم«، أي تساويا في العلم. 
- إذا ورد مقي��دًا ب������� ) على ( فإنه يكون مبعنى العلو واالس��تقرار والفوقية، 

ومنه اآليات السبع املذكورة سابقا. 

مــا العّلــة في إنكار كثير من الفرق لهذه الصفة مــع ثبوتها باألدلة من القرآن  1873    .
والسنة الصحيحة الصريحة املتواترة؟ 

العّل��ة في ذلك أنه��م توهموا أن اإلثبات لهذه الصفة يس��لتزم معهاالتش��ابه 
والتماثل باس��تواء الله على عرش��ه الس��تواء املخلوق على كرسيه، أو على 

ظهر السفينة أو الدابة.
واس��توجب له��م ذلك ل��وازم باطلة، ف��أرادوا أن يف��ّروا منه��ا، فتوهموا أنه 
يل��زم عليهم أن الل��ه محتاج إلى العرش، وأنه يكون محيطًا به، وأنه لو أبعد 
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العرش خلّر الرّب! 

ما احلل الذي انتهجوه ليعاجلوا توهماتهم الباطلة؟ 1874    .
بع��د أن توهموا ما س��بق، لم يجدوا إال أن يحّرفوا هذه الصفة باالس��تيالء، 

فقال بعضهم بكل جهل: معنى استوى: ) استولى(.
وهذا حتريف للكلم عن مواضعه.

هل كان لديهم سند، أو دليل يستندون عندهم؟ 1875    .
األده��ى واألمّر أنهم يحّرف��ون نصوص االس��تواء ويخرجونها عن داللتها 

لبيت من الشعر ال ُيعرف قائله، وهو:
قد استوى بشٌر على العراق    من غير سيف وال دم مهراق

ماذا يلزمهم من بعد هذا التحريف؟ 1876    .
يلزم منه أن العرش كان مملوكًا لغيره جّل وعال، ثم استولى عليه.

وهو مخالف لداللة اللغة، ومخالف ملنهج السلف.

ما السالمة من  التمثيل الذي هو سبب في وقوعهم  باخلطأ الشنيع؟ 1877    .
 القول مبا قال به أهل السنة، وترك التوهمات العقلية.
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املبحث احلادي عشر

 الصفات الفعليه لله تعالى

ما املقصود بهذا العنوان؟ 1878    .
يقصد به إثبات وبيان ما يتعلق بصفات الله الفعلية.

ما القصود مبصطلح )صفات فعلية(؟ 1879    .
هي التي تتعلق مبشيئته سبحانه، وليست الزمة لذاته، ال باعتبار نوعها، وال 

باعتبار آحادها، إن شاء فعلها سبحانه، وإن شاء لم يفعلها.

ما أمثلة هذه الصفات؟ 1880    .
مثال تلك الصفات:

- االستواء على العرش.
- والنزول إلى السماء الدنيا. 

- واملجيء للفصل بني العباد يوم القيامة.
فهذه الصفات من صفات الفعلية له سبحانه.

ملاذا جعلنا الصفات السابقة في قسم الصفات الفعلية؟ 1881    .
ألنها صفات حادثة في نوعها وآحادها، فاالستواء على العرش لم يكن إال 
بعد خلق العرش، والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إال بعد خلق السماء، 

واملجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة.

1/ صفة املعّية

ما مذهب أهل السنة في صفة املعية؟  1882    .
يعتقدون  أن الله جّل وعال مع خلقه في معّية تليق بجالله وعظمته.

إلى كم قسم تنقسم املعية؟ 1883    .
يكن تقسيمها إلى قسمني: معّية عامة، ومعّية خاصة. 
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ما مقتضيات كل معية؟ 1884    .
املعية العامة: من مقتضياتها العلم واإلحاطة والهيمنة والقدرة والتدبر. 

واملعية اخلاصة: من مقتضياتها احلفظ والنصر والتأييد. 

ما أدلة املعّية العامة؟ 1885    .
من أدلة املعية العامة: 

- قوله تعالى: }َوُهَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكْنُتْم { )احلديد:4( 
َوى َثالَث��ٍة إاِلَّ ُه��َو َرابُِعُهْم َوال َخْمَس��ٍة إاِلَّ  - وقول��ه تعال��ى: }َم��ا َيُكوُن ِم��ْن جَنْ
ُه��َو َساِدُس��ُهْم َوال َأْدَنى ِم��ْن َذلَِك َوال َأْكَثَر إاِلَّ ُهَو َمَعُه��ْم َأْيَن َما َكاُنوا { 

)املجادلة: 7( 

ما األدلة الدالة على املعّية اخلاصة؟ 1886    .
من أدلتها: 

َه َمَعَنا{)التوبة:40(  َزْن إِنَّ اللَّ - قوله تعالى: } ال حَتْ
- وقوله تعالى: }إِنَّنِي َمَعُكَما َأْسَمُع َوَأَرى{ )ط�ه:46( 

- وقوله تعالى: } َقاَل َكالَّ َفاْذَهَبا بِآياتَِنا إِنَّا َمَعُكْم ُمْسَتِمُعوَن { )الشعراء:15( 
وهذه معية خاصة مخصوصة بشخص.

هل هناك نوع آخر من املعية اخلاصة؟ 1887    .
ِذيَن  َه َمَع الَّ نع��م، هناك املعية اخلاصة املقيدة بوصٍف، كقوله تعالى: } إِنَّ اللَّ

ِذيَن ُهْم ُمْحِسُنوَن{. )النحل:128( َقْوا َوالَّ اتَّ

ما القول اجلامع في هذه الصفة الكرمية؟ 1888    .
القول اجلامع أن يقال: 

- أن م��ن صفات��ه س��بحانه املعّي��ة، فنحن نثبتها لل��ه تعالى من غي��ر متثيل وال 
تكيي��ف، ومن غير حتريف وال تعطيل، ألن الل��ه تعالى: }َلْيَس َكِمْثِلِه 

ِميُع اْلَبِصيُر{ )الشورى: 11(. َشْيٌء َوُهَو السَّ
- أن معّية الله خللقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف.
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- أنه��ا حق على حقيقتها، لكنها معية تليق بجالله وعظمته، وال تش��به معّية 
املخلوق للمخلوق.

- أنها ال تقتضي أن يكون الله تعالى مختلطًا باخللق، أو حااًل في أمكنتهم.

هل هناك تعارض بني كونه تعالى فوق عرشه في العلو املطلق وأنه معنا؟  1889    .
ال تع��ارض في ذل��ك البتة، لكن احلذر من أن يأتي ف��ي الذهن مماثلة لله في 

صفاته بصفات خلقه! 
فإن��ه ال يتع��ارض إال في ذه��ن من جعل صف��ات الب��اري وقدرته كصفات 
خلق��ه وقدرته��م، وأما م��ن قّدر الله حق ق��دره، وعِلم عل��م اليقني أنه ليس 
كمثله ش��يء فإنه أبدًا ال يكن أن يثور في ذهنه ش��يء من هذه اإلش��كاالت 

التي يوردها املخالفون.

كيف جمع العلماء بني القولني؟ 1890    .
اجلمع بني ذلك من وجوه: 

األول: أن األدلة جمعت بينهما، واألدلة ال يكن أن تأتي باحملال أبدًا، فهي 
وإن أتت أحيانًا مبا يحار فيه العقل، لكنها ال تأتي أبدًا مبا يتعارض مع 

العقول السليمة من اآلفات   الدخيلة.
الثانــي: العلو واملعية قد يجتمعان في ح��ق املخلوق الضعيف والعاجز، فإن 
العرب تقول في أسفارها: مازلنا نسير والقمر معنا ، والقمر في العلو، 
وم��ع ذلك يقول��ون إنه معنا، فإذا كان ذلك متص��وًرا في حق املخلوق 
العاجز الضعيف، أفيكون محااًل في حق اخلالق القادر القوي من كل 

وجه؟ 
الثالــث: لو س��ّلمنا ج��داًل أنه ممتن��ع في حق املخل��وق، فإن امتناع��ه في حق 
املخل��وق ال يل��زم منه امتناعه في حق اخلالق، الذي ليس كمثله ش��يء 
ف��ي ذاته وال ف��ي صفاته وال في أفعال��ه، وهو العلي  ف��ي قربه ودنوه، 

والقريب في علوه وفوقيته جل وعال.
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2/ صفة )النزول( 

ما مذهب أهل السنة في صفة النزول؟  1891    .
يعتقدون أن الله جل وعال ينزل متى ما يشاء نزواًل يليق بجالله وعظمته.

هل هذه الصفة من الصفات الفعلية؟  1892    .
نعم، هي من الصفات الفعلية. 

ما داللة ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 1893    .
تواتر الدليل من السنة بإثباته،ومن ذلك: 

ع��ن أب��ي هريرة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]:) ينزل ربنا ع��ز وجل إلى 
الس��ماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، فيقول: من يسألني فأعطيه، من 

يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له( 

هل تواتر هذا اخلبر عن الصحابة؟ 1894    .
نعم، روى هذا احلديث عّدة من الصحابة، منهم أبو س��عيد اخلدري، وجابر 
ب��ن عبدالل��ه، ورفاعة بن عراب��ه اجلهني، وجبير بن مطع��م، وعثمان بن أبي 
الع��اص، وأبي ال��درداء، وعلي بن أبي طالب، وعبدالله بن مس��عود، وابن 
عباس، وأم املؤمنني عائشة، وأم سلمة، وعبادة بن الصامت وغيرهم رضي 
الل��ه عنهم وأرضاهم بألف��اظ مختلفة، لكنها متفقة ف��ي إثبات صفة النزول 

لله تعالى.  

ماذا قال العلماء في نظمهم لهذه الصفة العظيمة؟ 1895    .
قال الناظم :  

والله ين�زل دون كيٍف يا فتى          نحو السماء إذا مضى الثلثان
فيقول هل من سائل فأجيبه            هل من منيٍب طالب الغفران.

ماذا قال املخالفون في إثبات هذه الصفة؟  1896    .
قالوا: إن إضافة النزول إلى الله تعالى إضافة مجازّية ال حقيقية، وإمنا الذي 
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ين��زل أمره، أو رحمت��ه، أو َملك من املالئكة، وأما الل��ه تعالى فإنه منّزه عن 
الن�زول. 

ما سبب عدم قبولهم للنصوص الصحيحة في هذه الصفة؟ 1897    .
رأوا بأفهامه��م أن إثب��ات ذلك لله تعالى يوجب اتصافه بالنقص للمش��ابهة 

مع اخللق، ففّروا من إثباتها إلى حتريفها وتعطيلها.

ما بيان اجلواب على ذلك؟   1898    .
قال أهل السنة جوابا على ما قالوه:

األول: أن قولك��م هذا مخالف ملا فهمه الس��لف وأجمعوا عليه، فهو باطٌل، 
ألنه مخالف للحق.

الثاني: أنه صرٌف للفظ عن داللته الظاهرة إلى ش��يء آخر بال دليل أو قرينة 
صارف��ة، وق��د تقرر ش��رعا وعقال أن األص��ل هو البق��اء على األصل 

والظاهر حتى يرد الناقل. 
الثالــث: أنك��م جعلت��م في ال��كالم ش��يئًا محذوفاً، مث��ل )تنزل رحم��ة الله( 
واألص��ل ع��دم احل��ذف وع��دم التقدير، وم��ن يخالف األص��ل فعليه 

الدليل.
الرابــع: أن أمَر الله ورحمت��ه نازلة بالليل والنهار، فل��م التقييد لنزولهما من 

النبي ] في هذا الوقت فقط؟ 
اخلامــس: ه��ل ُيتص��ور أن يقول: األم��ر أو الرحم��ة أو املَلك: )من يس��ألني 
فأعطيه من يدعوني فأس��تجيب له، من يستغفر فأغفر له(، وفي الثلث 

األخير من الليل؟ 
فه��ل يكن أن يصدر هذا الكالم من أحٍد إال الله عز وجل، فهو الذي 
يعط��ي الس��ائلني ويجيب الداع��ني، ويغف��ر للمس��تغفرين؟ فمن قال 
التأويل السابق لم يفكر في عواقب حتريفه، هذا وإمنا همه كيف الفرار 

من إثبات هذه الصفة فقط فوقع فيما وقع فيه بسبب ذلك. 

ــَماِء{)امللك:16(.    1899  قــد يتوّهم البعض فــي قوله تعالــى: }َأَأِمْنُتْم َمــْن ِفي السَّ
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ومــا شــابهها، وقول اجلارية ملا ُســئلت: أين الله؟ وقالت ) في الســماء ( أن 
ــُه أو تظله، فما اجلــواب إلزالة ذلك  اللــه تعالــى داخل الســماء، أي أنها تقلُّ

اإليهام؟ 
هذا الوهم ال يِرد إال في ذهن من لم يقّدر الله تعالى حق قدره، ولم يعرف 
أنه تعالى العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله، ومن جاءه التفكير باملش��ابهة بني 

الله وخلقه.

كيف رّد أهل السنة على هذه األوهام؟ 1900    .
كشف أهل السنة النقاب عن هذا الوارد، من خالل البيان اآلتي: 

األول: أن حرف } في { في اآلية واحلديث ال ُيراد به الظرفية، وإمنا يقصد به 
َبنَُّكْم  َصلِّ أنه مبعنى )على(، ومصداق ذلك في كتاب الله تعالى: }َوأَلُ

ِفي ُجُذوِع النَّْخِل{ )ط�ه:71( واملراد: عليها. 
ْرِض { )التوبة:2( واملراد: عليها، فقوله  وقال تعالى: }َفِسيُحوا ِفي اأْلَ

َماِء { )امللك:16( أي: على السماء .  تعالى: } َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ
الثاني: لو سلمنا أن املراد ب��� } في { الظرفية، لكن ال نسلم أن املراد بالسماء 
هذه السماوات السبعة، بل املراد بها العلو، فإن كل ما عال فهو سماء.

ما أدلة القول األخير؟  1901    .
��َماِء َم��اًء َطُهورًا{  ومص��داق ذل��ك في كتاب الله تعال��ى: }َوَأْنَزْلَنا ِمَن السَّ
)الفرقان:48( واملطر ينزل من الس��حاب، فس��مي الس��حاب س��ماًء لعلوه، 
��َماِء { أي من في العل��و، والله له العلو  فقول��ه تعال��ى: } َأَأِمْنُتْم َمْن ِفي السَّ

املطلق جل وعال.

3/ صفة )املجيء - اإلتيان(

ما مذهب أهل السنة في صفة املجيء واإلتيان؟  1902    .
يعتق��دون أن لله تعالى مجيئ��ًا وإتيانًا يوم القيامة الئق��ًا بجالله وعظمته، ال 

ياثل مجيء املخلوقني وال إتيانهم، فليس كمثله شيء في مجيئه وإتيانه.
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ما القول في املشابهة بني مصطلحي مجيء وإتيان للخالق مع اخلالق؟ 1903    .
يكن القول بأن مجرد االتفاق في االس��م ال يس��تلزم االتفاق في املس��مى، 
فنثبتها لله تعالى إثباتًا بال متثيل، وننزهه عن مماثلة خلقه تنزيهًا بال تعطيل. 

هل هما من صفات الذات أم الفعل؟ 1904    .
هما من من صفات الله الفعلية، واملتعلقة باملشيئة.

ما الدليل على وجود هذه الصفة لله تعالى؟ 1905    .
َك َوامْلََلُك َصّفًا َصّفًا{. )الفجر:22(  قال تعالى: } َوَجاَء َربُّ

ُه ِفي ُظَلٍل ِمَن اْلَغَماِم َوامْلاَلئَِكُة  وق��ال تعالى:} َهْل َيْنُظُروَن إاِلَّ َأْن َيْأتَِيُهُم اللَّ
ُموُر { )البقرة:210(  ِه ُتْرَجُع اأْلُ ْمُر َوإَِلى اللَّ َوُقِضَي اأْلَ

وفي احلديث: ) فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون(. رواه مسلم

كيف حّرف املخالفون هذا القول الصريح؟ 1906    .
مت حتريفه إلى مجيء أمره.

وه��ذا مخال��ف لألدلة،وإقح��ام لكالم في الس��ياق وال بره��ان عليها، وفيه 
مخالفة لألصل بال مقتٍض.

4/صفات الرضى والغضب والسخط والكره

ما مذهب أهل السنة في صفة الرضى والغضب والسخط والكره؟ 1907    .
مذهبه��م في ذلك هو كمذهبهم في س��ائر صفات الل��ه تعالى، وهو اإليان 

بها، ووصف الله تعالى بها.

هل هي صفات فعلية أم ذاتية؟ 1908    .
ه��ي من قبي��ل الصفات الفعلي��ة املتعلقة باملش��يئة، والتي توج��د عند وجود 

مقتضياتها إذا أرادها الله تعالى، على ما يليق بجالله وعظمته.

هل معاني هذه الصفات الكرمية معلومة؟ 1909    .
نعم، معانيها وفق ما ورد في اللغة معلومة، ولكن نفّوض علم كيفياتها إلى 
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الله تعالى، فهو أعلم بحقيقتها.

ما دليل ثبوتها لله تعالى؟ 1910    .
ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َذلَِك مِلَْن َخِشَي َربَُّه {)البينة: 8(  - قال تعالى: } َرِضَي اللَّ
ُم َخالِدًا ِفيَها َوَغِضَب  دًا َفَجَزاُؤُه َجَهنَّ - وقال تعالى: }َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ

ُه َعَلْيِه َوَلَعَنُه َوَأَعدَّ َلُه َعَذابًا َعِظيمًا{ )النساء:93(  اللَّ
َه َوَكِرُهوا ِرْضَواَنُه َفَأْحَبَط  َط اللَّ َبُعوا َما َأْس��خَ ُهُم اتَّ - وقال تعالى: } َذلَِك بَِأنَّ

َأْعَماَلُهْم { )محمد:28( 
َطُهْم َوِقيَل اْقُعُدوا َمَع اْلَقاِعِديَن{  ُه اْنبَِعاَثُهْم َفَثبَّ - وقال تعالى: } َوَلِكْن َكِرَه اللَّ

)التوبة:46( 

ما قول أهل السنة في هذه الصفة؟ 1911    .
حينم��ا أجمع��وا على إثب��ات هذه الصفات، حرص��وا على إثباته��ا إثباتًا بال 

متثيل، وينّزهون الله تعالى عن مماثلة خلقه تنزيهًا بال تعطيل. 

5/صفة الفرح والضحك

ما مذهب أهل السنة في صفة الفرح والضحك؟  1912    .
يؤمنون بأن من صفاته جل وعال الفرح والضحك، فيثبتون هاتني الصفتني 
كس��ائر صفاته جل وع��ال من غير حتريف وال تعطي��ل وال تكييف وال متثيل 

ألن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

ما بيانها بالدليل؟ 1913    .
- قال النبي ]: ) لله أشد فرحًا بتوبة عبده من راحلته ..(.  متفق عليه

-  وق��ال ]: ) يضحك الله تعالى إلى رجلني يقتل أحدهما اآلخر كالهما 
يدخل اجلنة .... احلديث (. متفق عليه 

- وف��ي احلدي��ث اآلخر: ) أتدرون مما أضحك، م��ن ضحك الله تعالى حني 
قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العاملني (. رواه مسلم
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هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ 1914    .
هما من الصفات الفعلية التي يفعلها الله متى شاء وكيفما شاء. 

هل املعنى املتعلق بهما واضح؟ 1915    .
نع��م، فمعنى الفرح والضحك لغًة معلوم لغة، لكن كيفه مجهول، واإليان 

به واجٌب، والسؤال عن كيفيته ال جتوز. 

6/ وصف الشيء واملوجود

هل ميكن وصف الله: بالشيء واملوجود؟ 1916    .
 نعم، ف���� )الش��يء( و)املوجود( ُيْخبر بهما عن الله تعالى، وليسا من أسماء 

الله، 

ما قول العلماء في هذا اجلانب؟ 1917    .
ُق َبنْيَ ُدَعائِِه َواإْلِْخَباِر َعْنُه،  قال ش��يخ اإلس��الم ابن تيمية رحمه الله: »َوُيَفرِّ
ا اإْلِْخَباُر َعْنُه، َفاَل َيُكوُن بِاْس��مِ َسيٍِّئ؛  ى؛ َوَأمَّ ْس��نَ اِء احْلُ ْس��مَ َفاَل ُيْدَعى إالَّ بِاأْلَ
َلِكْن َقْد َيُكوُن بِاْسِم َحَسنٍ، َأْو بِاْسم َلْيَس بَِسيِِّئ َوإِْن َلْم ُيْحَكْم بُِحْسنِِه، ِمْثَل 

اْسِم َشْيٍء َوَذاٍت َوَمْوُجوٍد ...”105.

هل هناك من قاعدة في هذا اجلانب؟ 1918    .
نعم، قال ابن القيم رحمه الله: “ما ُيطلق عليه في باب األس��ماء والصفات 
توقيف��ي، وم��ا يطلق عليه من األخب��ار ال يجب أن يك��ون توقيفا؛ كالقدمي، 

والشيء، واملوجود، والقائم بنفسه”.106

105- مجموع الفتاوى )6/ 142(
106- بدائع الفوائد" )1/ 285(
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املبحث الثاني عشر

قضايا متعلقة باألسماء والصفات

ما املقصود من هذا العنوان؟ 1919    .
هناك قضاي��ا متعلقة بهذا اجلانب العقدي املهم لها ارتباط وثيق بها، مثالها: 
الرؤي��ة، تق��دمي العق��ل على النق��ل، وكيفية فه��م احملكم واملتش��ابه في هذا 

اجلانب.

املطلب األول: ما يتعلق بالرؤية
ما املقصود من هذا العنوان؟ 1920    .

يقصد به االعتقاد بإمكانية أو استحالة رؤية املخلوق للخالق سبحانه.

ما مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في الرؤية؟  1921    .
يعتق��دون أن الله تعالى ُيرى يوم القيام��ة، رؤية حقيقية عيانًا باألبصار، كما 

ُيرى القمر ليلة البدر، والشمس صحًوا ليس دونها سحاب.

كيف ستتحقق هذه الرؤية؟ 1922    .
كل ذل��ك عل��ى الكيفي��ة التي يريده��ا الله تعال��ى، ال ندخل في ه��ذا الباب 
متأولني بآرائنا وال متوهمني بأهوائنا، بل نثبت ما أثبته النص، ونسكت عما 

سكت عنه، ونقف حيث وقف السلف رحمهم الله تعالى في تقريراتهم. 

هل هناك مواضع تتحقق فيها الرؤية للمؤمنني مع الله تعالى؟ 1923    .
نعم، فسيتحقق للمؤمنني ذلك في عرصات يوم القيامة، وُيرى سبحانه بعد 

دخولهم إلى اجلنة.

ما األدلة املثبتة لذلك من القرآن؟   1924    .
األدلة على حتقق الرؤية:

- قوله تعالى } ُوُجوٌه َيْوَمئٍِذ َناِضَرٌة إَِلى َربَِّها َناِظَرٌة { )القيامة:23:22( 
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ْسَنى َوِزَياَدٌة َوال َيْرَهُق ُوُجوَهُهْم َقَتٌر َوال  ِذيَن َأْحَسُنوا احْلُ - وقال تعالى: } لِلَّ
ِة ُهْم ِفيَها َخالُِدوَن{ )يونس:26( وقد فّس��ر  نَّ ��ٌة ُأوَلئَِك َأْصَح��اُب اجْلَ ِذلَّ

أعلم اخللق بربه هذه الزيادة بأنها رؤية الله تعالى. 
- وقال تعالى: } َلُهْم َما َيَشاُءوَن ِفيَها َوَلَدْيَنا َمِزيٌد { ) ّق:35 ( 

ما األدلة املثبتة لذلك من السنة؟   1925    .
من السنة فاألحاديث كثيرة ، ومنها 

- حدي��ث صهيب [أن النبي ]: ) إذا دخل أه��ل اجلنِة اجلنَة، يقول الله 
تعال��ى: تري��دون ش��يئًا أزيدك��م؟ فيقولون: أل��م تبّي��ض وجوهنا، ألم 
ُتدخلن��ا اجلن��ة وتنجنا من النار؟ قال: فيكش��ف احلج��اب، فما أعطوا 
ِذيَن  ش��يئًا أح��ب إليهم من النظ��ر إلى ربهم ( ث��م تال هذه اآلي��ة: } لِلَّ

ْسَنى َوِزَياَدٌة { رواه مسلم َأْحَسُنوا احْلُ
- وع��ن جري��ر [ ق��ال: قال رس��ول الل��ه ]: ) إنكم س��ترون ربكم كما 
ت��رون القم��ر ليل��ة البدر، وكم��ا ترون الش��مس ليس دونها س��حاب، 
فإن اس��تطعتم على أن ال ُتغلبوا على صالة قبل طلوع الش��مس وقبل 

غروبها فافعلوا(. رواه البخاري
- عن أبي هريرة [ أن أناسًا قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله ]: ) هل تضاّرون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: 
ال يا رسول الله. فقال ]: هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
حج��اب؟ قال��وا ال يا رس��ول الل��ه. قال: فإنك��م ترونه كذل��ك (. رواه 

البخاري 

ماذا ُيستفاد من احلديث الثاني والثالث السابقني؟ 1926    .
يستفاد منها أن فيهما تشبيه الرؤية بالرؤية ال املرئي باملرئي، أي أن رؤية الله 
تعالى يوم القيامة س��تكون في أعلى درجات الوضوح، فال ُمضارة فيها وال 

خفاء وال لبس وال شك.

؟ 1927    .y هل هذا اخلبر فيه تواتر عن الصحابة
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نع��م، وه��ذا من التواتر بالنقل بينهم، فقد ورد عن أبي س��عيد اخلدري [ 
نحو حديث أبي هريرة [ وهو في الصحيح أيضًا.

وق��د وردت أحادي��ث الرؤي��ة م��ن طري��ق الصّدي��ق، وأنس وجاب��ر وجرير 
البجل��ي، وحذيف��ة، وأب��ي هري��رة، وزي��د بن ثاب��ت، وصهيب، وعب��ادة بن 
الصام��ت، واب��ن عباس، وابن عمر، وأبن مس��عود، ولقيط ب��ن عامر، وأبي 
رزي��ن، وعل��ي بن أبي طالب، وع��دي بن حامت، وعمار بن ياس��ر، وفضالة 
بن عبيد، وأبي سعيد اخلدري، وأبي موسى األشعري، وبريدة بن احلصيب 

األسلمي، رضي الله عنه وأرضاهم.
وقد أخرج الاللكائي في ش��رح الس��نة قال: »سمعت يحيى بن معني يقول: 

عندي سبعة عشر حديثًا في الرؤية، كلها صحاح«. أه� . 

هل أثبت املخالفون رؤية الله تعالى؟  1928    .
ل��م يثبتوه��ا، ب��ل حّرفوها إل��ى رؤية الث��واب واجل��زاء والنعيم فق��ط، وهذا 

كعادتهم فيما ال يتوافق مع عقولهم وأفهامهم.

مباذا احتجوا، وكيف اجلواب عن استداللتهم؟ 1929    .
استدلوا على نفيهم هذا بأدلة من القرآن، من ذلك: 

قالوا: قال تعالى ملوس��ى عليه الس��الم: } َقاَل َلْن َتَرانِي { )األعراف: 143( 
وزعم��وا ب��أن } لــن{ تفيد النف��ي للتأبيد، ف��إذا هذا نفي للرؤي��ة على وجه 

اإلطالق! 
قال أهل السنة: احلواب على ما زعموا: 

األول: أن ) لن ( ال تفيد النفي املؤبد، حتى وإن ُقرنت بلفظ األبد، بدليل قوله 
ْوَنُه َأَبدًا  ُوا امْلَْوَت إِْن ُكْنُتْم َصاِدِقنَي. َوال َيَتَمنَّ تعالى ع��ن اليهود: } َفَتَمنَّ
َم��ْت َأْيِديِهْم { )اجلمعة7:6( ومع ذل��ك فإنهم يتمنونه في اآلخرة  مِبَ��ا َقدَّ
إذا دخل��وا النار، كم��ا في قوله تعالى: } َوَناَدْوا َيا َمالِ��ُك لَِيْقِض َعَلْيَنا 
ُك��ْم َماِكُثوَن { )الزخرف:77( ف��إذا  النفي للرؤية في ذلك  ��َك َقاَل إِنَّ َربُّ

الوقت ال يلزم منه انتفائه مطلقًا.
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الثاني: أن الله تعالى قال: } َلْن َتَرانِي { ولم يقل: )إني ال ُأرى(، أو)لست 
مبرئ��ي(، أو ال جت��وز رؤيت��ي، والف��رق ب��ني اجلوابني ظاهر، ب��ل قوله: 
}َل��ْن َتَرانِ��ي {فيه دليل على أنه ُيرى، لكن ملان��ع منع الرؤية في وقت 

الطلب.
الثالــث: أنه س��بحانه بنّي الس��بب في عدم رؤيت��ه، وهو عدم حتم��ل النفس، 
ذل��ك بدليل أنه تعال��ى ملا جتّلى للجبل، وحص��ل للجبل ما حصل من 
اإلندكاك، فأعلم الله تعالى موس��ى عمليا أن اجلبل مع قوته وصالبته 
ال يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذين خلقوا من ضعف؟ 
فهذا دليل على أن املانع ضعف القوى البشرية عن رؤيته، وهذا احلال 

سيتغير يوم القيامة، وفي اجلنة حتديًدا.
الرابــع: أن��ه ل��و كانت رؤيت��ه تعالى مح��ال ملا كان كلي��م الله تعال��ى يتكّلف 
السؤال عنها، ألنه أعلم الناس بربه في زمانه، فال يتصور منه أن يسأل 
م��ا ال يجوز على الله تعالى، فلما س��ألها موس��ى ول��م ينعه ربه، ُعلم 
بذلك أنها مما يكن، ولكن ثمة مانع وهو الضعف البش��ري، فال يكن 
أن يك��ون م��ن ينع الرؤي��ة مطلقا، أش��د تنزيهًا وأعلم بالل��ه من كليمه 

ورسوله الكرمي. 
اخلامــس: أنه تعالى جتّلى للجبل! فإذا جاز أن يتجّلى للجبل الذي هو جماد 
ال ث��واب له وال عقاب فكيف يتنع أن يتجلى لرس��له وأوليائه في دار 
كرامته؟ ولهذا أوضح الله تعالى ملوسى بأن الرؤية في الدنيا متعذرة. 
الســادس: لو س��لمنا ج��داًل أن هذه اآلية فيها ش��يء من النق��اش، فال تعدو 

بذلك أن تكون من املتشابه.
وق��د تقرر في األصول أن املتش��ابه ُيرد إلى احملك��م، ونعلم بأن األدلة 
املثبت��ة للرؤية من الكتاب والس��نة كثيرة، وتأي��دت باإلجماع القطعي 
ال��ذي يكف��ر م��ن خالفه، ف��إذا ق��دروا على الدخ��ول على ه��ذه اآلية 
فه��ل يق��درون على كل األدل��ة املثبتة للرؤية؟ بالطب��ع ال إال مع العناد 
واالس��تكبار، وهذا التس��ليم جدلي، وإال فاآلية من احملكم كما سبق 

في األجوبة. 
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 ) ْبَصاُر { )األنعام: 103.    1930 ما الرد على من يســتدل بقوله تعالى: } ال ُتْدِرُكُه اأْلَ
وأن هذا فيه نفٌي للرؤية؟

الرد على هذا:
-  إن املنف��ي ف��ي هذه اآلية لي��س الرؤية، وإمنا ه��و اإلدراك، وهو أمر يعقب 

الرؤية.
- اآلية تفيد أنه سبحانه ُيرى، ولكنه ال ُيدرك بالرؤية، كما أنه ُيعلم ولكن ال 

يحاط به علمًا، فكل إدراك رؤية، وليس كل رؤية إدراكًا. 
ْمَعاِن َقاَل  ا َتَراَءى اجْلَ - مثال الفرق بني اإلدراك والرؤية، قوله تعالى: } َفَلمَّ
ا مَلُْدَرُك��وَن قال كال{ )الش��عراء:61( فأثبت الرؤية  َأْصَحاُب ُموَس��ى إِنَّ

ونفى اإلدراك، فلهذا نقول بأن اإلدراك أمر زائد على الرؤية.
- ف��ي احلقيق��ة أن هذه اآلية دليل ملن يثبت الرؤية ال عليهم، ألنه س��بحانه ملا 
نف��ى اإلدراك علمن��ا أن هناك رؤية، إذ لو لم يك��ن هناك رؤية أصاًل ملا 

نفى اإلدراك.  

املطلب الثاني: ما يتعلق باإلحلاد

ما تعريف ) اإلحلاد( لغة؟  1931    .
هو امليل، ومنه اللحد، ألنه ميٌل عن حفرة القبر.

ما تعريف اإلحلاد شرعا؟ 1932    .
هو امليل عن ما يجب اعتقاده في أسمائه جل وعال وآياته. 

ومن��ه وص��ف امللح��د، ألن��ه مائل ع��ن االعتقاد والعم��ل الصحي��ح املوافق 
للكتاب والسّنة. 

ما بيان أقسامه؟ 1933    .
من التعريف يتضح أن اإلحلاد قسمان: 

- إحلاد في أسماء الله تعالى. 
- إحلاد في آياته.
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ما أنواع اإلحلاد في أسماء الله جل وعال، وما حكمه؟ 1934    .
اإلحلاد في أسماء الله تعالى أنواع: 

األول: إنكارها جملة، أو إنكار بعضها، كما وقع من اجلهمية نفاة األس��ماء 
والصفات، وكما وقع من املشركني، كما قال الله تعالى عنهم: } َوإَِذا 
ْحَمُن َأَنْسُجُد مِلَا َتْأُمُرَنا َوَزاَدُهْم  ْحَمِن َقاُلوا َوَما الرَّ ِقيَل َلُهُم اْسُجُدوا لِلرَّ
ُنُف��ورًا{ )الفرقان:60(  فمن أنكر أس��ماء الله تعال��ى بعًضا، أو كاًل فهو 

ملحد.
الثاني: إنكار ما تضمنته من الصفات، فيثبت االسم ولكنه ينكر الصفة، كما 
وق��ع من املعتزلة، فإنهم يقول��ون: الله عليٌم بال علم، وقدير بال قدرة، 
وبصير بال بصر، وس��ميٌع بال س��مع، وقوي بال قوة، وهكذا في س��ائر 

األسماء.
وقد تقدم أن أهل الس��نة يثبتون األس��ماء، ويؤمنون مبا تضمنه االس��م 

من الصفة.
الثال��ث: تس��مية الله تعالى مبا ال دلي��ل عليه، وهذا جترٌؤ عل��ى مقام الربوبية 
واأللوهية واألس��ماء والصفات، فتراه��م يطلقون على الله تعالى من 

األسماء ما ال دليل عليه، وذلك كتسمية النصارى له ب��� )األب(. 
وكقول الفالس��فة: الل��ه هو العقل الفّعال، والعل��ة الفاعلة، واملوجب 

بالذات.
 أما أهل السنة فإن باب األسماء عندهم باب توقيفي على الدليل، فال 

يسّمون الله تعالى إال مبا سّمى به نفسه، أو سّماه به رسوله ]. 
الرابع : وصفه تعالى مبا ال يليق به جل وعال وتقدس.

كقول اليهود عن الله س��بحانه: إنه فقير، وقولهم: إنه اس��تراح بعد أن 
خلق اخللق، وقولهم أن يده مغلولة. 

وقول النصارى: إنه أتخذ صاحبة وولدًا.
اخلامس : أن يش��تق من أسمائه جل وعال أس��ماء لبعض املعبودات الباطلة، 
كتسميتهم الالت من الله، والعّزى من العزيز، وتسميتهم الصنم إلهًا، 
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وهذا إحلاد حقيقة، فإنهم عدلوا بأسمائه إلى معبوداتهم الباطلة.
الس��ادس: تش��بيه صفات��ه بصف��ات خلق��ه أو تعطيلها، كم��ا وقع في��ه املمثلة 
واملعطل��ة، وهذا اإلحلاد حرام وجرية، وقد يصل بصاحبه إلى الكفر، 
ِذيَن  ْسَنى َفاْدُعوُه بَِها َوَذُروا الَّ ْسَماُء احْلُ ِه اأْلَ والدليل قوله تعالى: }َولِلَّ

ُيْلِحُدوَن ِفي َأْسَمائِِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن{ )األعراف:180(.

ما أنواع اإلحلاد في اآليات؟  1935    .
اإلحلاد في اآليات نوعان:

- إحل��اد ف��ي اآليات الكوني��ة، كالش��مس والقم��ر والليل والنهار والس��ماء 
واألرض ونحوها.

- وإحلاد في اآليات الشرعية، أي القرآن. 

ما توضيح اإلحلاد في اآليات الكونية؟ 1936    .
اإلحلاد في اآليات الكونية، يكون باعتقاد خالق لها مع الله تعالى، أو معني 
ل��ه ف��ي خلقه��ا، أو أن هن��اك مدبًرا لها مع��ه جّل وعال، أو صرف ش��يء من 

العبادة لها من دونه جل وعال.

ما أدلة هذا القول من القرآن الكرمي؟ 1937    .
ٍة  ��ِه ال َيِْلُكوَن ِمْثَقاَل َذرَّ ِذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَّ - ق��ال تعال��ى: }ُقِل اْدُعوا الَّ
ْرِض َوَما َلُهْم ِفيِهَما ِمْن ِش��ْرٍك َوَما َلُه ِمْنُهْم  ��َماَواِت َوال ِفي اأْلَ ِفي السَّ

ِمْن َظِهيٍر{ )س�بأ:22(
ِه َأُرونِي َماَذا  ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَّ - وقال تعالى: }ُقْل َأَرَأْيُتْم ُشَرَكاَءُكُم الَّ

َماَواِت{ )فاطر:40( ْرِض َأْم َلُهْم ِشْرٌك ِفي السَّ َخَلُقوا ِمَن اأْلَ

ما توضيح اإلحلاد في اآليات الشرعية؟ 1938    .
يك��ون بإنكارها جملة، أو بإن��كار بعضها، أو حتريفها وإخراجها عن املعاني 
الصحيحة الالئقة بها، أو اعتقاد أن هذا القرآن مخلوق من جملة املخلوقات، 
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أو التكذيب بشيء منها.

ما حكم هذا النوع من اإلحلاد؟ 1939    .
ه��ذا اإلحلاد ح��رام وكبيرة من كبائ��ر الذنوب، وقد يص��ل بصاحبه في كثير 
ِذيَن ُيْلِح��ُدوَن ِفي آَياتَِن��ا ال َيْخَفْوَن  أحيان��ه إل��ى الكفر، قال تعال��ى: } إِنَّ الَّ
ُه  ُتْم إِنَّ ْن َيْأتِي آِمنًا َيْوَم اْلِقَياَمِة اْعَمُلوا َما ِش��ئْ اِر َخْيٌر َأمَّ َعَلْيَنا َأَفَمْن ُيْلَقى ِفي النَّ

مِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيٌر{ )فصلت:40(.

املطلب الثالث: احملكم واملتشابه في الصفات

ما معنى احملكم واملتشابه في صفات الله؟ 1940    .
املراد باحملكم ما اتضح معناه، واملتشابه ما خفَي معناه ولم ُيعرف.

هل آيات الصفات من قبيل احملكم أم من املتشابه؟ 1941    .
ال ُيقال أنها من احملكم مطلقًا، وال يقال أنها من املتشابه مطلقًا.

ما بيان هذا القول؟ 1942    .
آيات الصفات من احملكم باعتبار معانيها، بل هي من أعلى درجات احملكم 

ألننا نعلم معانيها كما قدمنا سابقًا.
ومن املتشابه باعتبار كيفياتها، ألننا ال نعلمها، وال طريق للعلم بها.

ما أقوال الفرق اإلسالمية فيها؟.    1943
األول: من يرى أنها من املتشابه مطلقًا، أي ال ُيعلم معناها أصاًل، فضاًل عن 

كيفيتها.
الثاني: من يرى أنها من املفهوم املعلوم حتى في كيفياتها. 

الثالث: أنها من احملكم باعتبار، ومن املتش��ابه باعتبار، فهي محكمة باعتبار 
معانيها، ومتشابهة باعتبار كيفياتها.

هل هناك إثبات وتفويض عند كالمنا عن صفات الله سبحانه؟ 1944    .
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نعم، هناك إثبات للصفات وفق معانيها في اللغة، وتفويض لعلم كيفيتها.

هل واجب االحتياط والتوضيح عند الكالم في صفات الله؟ 1945    .
نعم، فإن االحتياط في اجلواب وإزالة ما عس��اه أن يأتي على ذهن الس��امع 

من مقاصد أهل السنة واجلماعة.

هل مهم التوضيح مبا يتعلق بظاهر الصفات؟ 1946    .
نع��م، إن لفظ الظاهر بحس��ب كثرة االس��تعمال صار م��ن األلفاظ املجملة، 

فاملمثلة واملعطلة يفهمون منها ظاهرًا، وأهل السنة يفهمون منها ظاهرًا.

هل ظاهر نصوص الصفات مراٌد أم غير مراد؟ 1947    .
إن كان املتكلم يريد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة واجلماعة من هذه النصوص 
م��ن املعان��ي الالئقة بالله جل وعال  الت��ي ال متثيل فيها وال تعطيل وال نقص 

بوجه من الوجوه، فهذا الظاهر الشك أنه مراد.
وإن كان غير ذلك فهو غير مطلوب.

هل هناك إجماع بحمل الصفات على احلقيقة والظاهر؟ 1948    .
نعم، فعلماء أهل الس��نة مجمعون على اإلق��رار بالصفات الواردة كلها في 

القرآن والسنة واإليان بها، وحملها على احلقيقة ال على املجاز.

ما األمثلة الدالة على مثل هذا التقرير؟ 1949    .
من األمثلة على ذلك:  

- قوله تعالى: }بل يداه مبس��وطتان{، فالظاهر منها عند أهل الس��نة إثبات 
اليدْين الالئقتنْي بالله جل وعال.

- قول��ه تعال��ى: }ويبقى وجه رب��ك{، فالظاهر منها عند أهل الس��نة إثبات 
الوجه لله تعالى على ما يليق بجالله وعظمته.

- قول��ه تعالى: }َوَرْحَمتِي َوِس��َعْت ُكلَّ َش��ْيٍء{ )األع��راف: 156(، فالظاهر 
منها إثبات الرحمة لله تعالى على ما يليق بجالله وعظمته. 

- قوله ]: )ين�زل ربنا إلى الس��ماء الدنيا.....احلديث ( فالظاهر منه إثبات 
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النزول في هذا الوقت لله جل وعال، على ما يليق بجالله وعظمته.

ما حكم السؤال عن كيفية شيء من صفات الله تعالى؟  1950    .
هذا محّرم، وهو جرية من إقحام العقل والنفس فيما ال مجال لهما فيه. 

ملاذا ال ُيشرع لنا السؤال عن كيفية صفات الله تعالى؟ 1951    .
ألنه مس��لك أهل الب��دع، ومن أبواب الش��ر التي لو فتحت ألفس��دت على 
الناس عقيدتهم في ربهم جل وعال، بتشبيه اخلالق باملخلوق، ولهذا ال جنده 

عند السلف رحمهم الله تعالى، وال ُيعرف عنهم كلمة واحدة في ذلك. 

ملاذا ابتعد سلف األمة عن هذا اجلانب؟ 1952    .
 ألن��ه من األمور الغيبية التي ه��ي خارجة عن حدود العقل وطاقاته، فمهما 
أعمل اإلنس��ان عقله في إدراك الكيفية لشيء من صفات الله فلن يرجع إال 
بالضالل والش��كوك واألسئلة الكثيرة واإلشكاالت احمليرة التي ال جواب 

عنها  إال بردع العقل والنفس عن الدخول في ذلك.

ملاذا ال يصّح عقال السؤال عن كيفية صفات الله؟ 1953    .
ال يصح عقال ألن معرفة كيفية أي صفة يحتاج إلى ثالثة سبل، وهي:

1/ رؤية ذات الشيء.
2/ رؤية املثيل له.

3/ إخبار الشيء عن نفسه.
وكل هذه األمور ممتنعة في حق أي صفة من صفات الله سبحانه.

املطلب الرابع: ما يتعلق بالتأويل

ما تعريف التأويل؟ 1954    .
هو صرف املعنى الراجح إلى معنى مرجوح من غير قرينة.

ما أقسام التأويل؟  1955    .
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التأويل ثالثة أقسام: 
األول: حقيقة الشيء التي يُؤول إليها.

الثاني: التأويل مبعنى التفسير.  
الثالث: التأويل مبعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه املرجوح.

ما يتعلق باألول: حقيقة الشيء.

ما املقصود بهذا النوع؟ 1956    .
ُيراد به اللفظ وما تصّرف منه، أي حقيقة الش��يء التي هو عليها في الواقع، 

فتأويل األمر امتثاله وفعله. 

أين جند هذا النوع من التأويل؟ 1957    .
جن��ده ف��ي القرآن الك��رمي، حيث يكثر اس��تعماله له��ذه اللفظة وم��ا تصّرف 

منها. 

ما الدليل على وجود هذا االستعمال في الشرع؟ 1958    .
من أدلة هذا:

- قال��ت عائش��ة رضي الله عنه��ا: )كان النبي ] يكث��ر أن يقول في ركوعه 
وس��جوده: س��بحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول القرآن( 
متفق عليه، أي يوقع حقيقة ما أمر به في القرآن، وتأويل النهي اجتنابه. 

ُه َكاَن َفاِحَش��ًة َوَس��اَء َس��بِياًل{  َنى إِنَّ - تأوي��ل قول��ه تعال��ى: }َوال َتْقَرُبوا الزِّ
)اإلسراء:32( هو اجتناب الزنى.

- تأوي��ل قول��ه تعال��ى: } َوال َتْقَرُب��وا اْلَفَواِح��َش َما َظَه��َر ِمْنَها َوَم��ا َبَطَن{ 
)األنعام:151( هو ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهكذا. 

- تأوي��ل الرؤي��ا وقوعها أي وقوع حقيقتها في اخل��ارج ومنه قوله تعالى عن 
يوسف ] : }َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤياَي ِمْن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َربِّي َحّقًا{ 
)يوس��ف:100( أي أن س��جود أبوي��ه وإخوته له هو حقيق��ة الرؤيا التي 

رآها من قبل. 
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- تأوي��ل اخلب��ر بوقوع حقيقته، كما ق��ال تعالى مهددًا  الذي��ن ينكرون اليوم 
اآلخ��ر: }َهْل َيْنُظُروَن إاِلَّ َتْأِويَل��ُه َيْوَم َيْأتِي َتْأِويُلُه{ )األعراف:53( أي 
ه��ل ينتظرون إال وقوع حقيقته على ما أخب��رت به الكتب وجاءت به 
الرس��ل يوم تأت��ي حقيقته حينئذ يندمون والت س��اعة من��دم، فتأويل 
اليوم اآلخر هو وقوعه، وتأويل الصفات هي حقيقتها التي هي عليها 

في الواقع. 
ُئَك بَِتْأِوي��ِل َما َلْم َتْس��َتِطْع َعَلْيِه َصْبرا{  - ق��ول اخلضر  ملوس��ى ] : }َس��ُأَنبِّ
الت��ي  م��ا رأي��ت م��ن األم��ور  )الكه��ف: 78( أي س��أخبرك بحقيق��ة 
جعلت��ك تس��تنكر وتبادر باإلنكار، ثم قال بع��د ذلك أي بعد أن بني له 
حقيقتها:}َذلَِك َتْأِويُل َما َلْم َتْسِطْع َعَلْيِه َصْبرًا{ )الكهف: 82( أي هذا 

الذي بينته لك هو احلقيقة التي يؤول إليها ما فعلته.

ما يتعلق بالثاني: التأويل مبعنى التفسير.

أين جند هذا النوع من التأويل؟ 1959    .
جن��ده بوضوح ف��ي كتب التفس��ير، ومنه قول اإلم��ام ابن جري��ر الطبري في 
تفسيره: »القول في تأويل قوله تعالى كذا وكذا....كذا وكذا«، أي تفسير. 

ما مثاله؟ 1960    .
قول النبي ] البن عباس ] : )اللهم فقهه في الدين، وعّلمه التأويل( أي 
تفسير القرآن، ومنه قول ابن عباس ] : »أنا من الراسخني في العلم الذين 

يعلمون تأويله«. 

ما مشروعية استخدام لفظ التأويل في معنى التفسير؟ 1961    .
ه��ذا م��ن اجلائز في االس��تعمال، فقد قيل ف��ي بعض اآليات الت��ي ورد فيها 
لف��ظ التأويل أنها مبعنى التفس��ير، وهذا من خالف التنوع ال التضاد، فهذان 
املعنيان صحيحان مقبوالن متفق عليهما بني أهل العلم، وهما املأثوران عن 

السلف الصالح. 
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النــوع الثالــث: التأويــل مبعنى صــرف اللفظ عن ظاهــره الراجح إلــى معناه 
املرجوح، أو من حقيقته إلى مجازه.  

هل هذا النوع واالستخدام مأثور عن سلف األمة؟ 1962    .
هذا النوع من التأويل ال ُيعرف عن السلف.

من أين جاء هذا املصطلح؟ 1963    .
 إمنا أحدثه املتأخرون من املتكلمني في األصول والفقه، وقد تلقفوه من أهل 

الكالم املذموم.

هل النتائج كانت مباركة بعد استحداث هذا النوع؟ 1964    .
هذا الذي أدخل على أهل اإلسالم البالء الكثير والشر املستطير.

ما األمثلة على هذا النوع من التأويل؟ 1965    .
الق��درة، أو )اإلس��تواء لل��ه(  الل��ه( بالرحم��ة أو  م��ن أمثلت��ه تأوي��ل )ي��ُد 

باإلستيالء. 

كيف تعامل أهل السنة مع هذا النوع من التأويل؟ 1966    .
توّقف علماء أهل  السنة في قبوله أو رّده ألنه من األلفاظ املجملة التي حتتمل 

حقًا وباطاًل، وشأنهم فيما كان من هذا القبيل التوقف واإلستفصال.

ماذا كانت وجهة نظرهم في هذا النوع من التأويل؟ 1967    .
قالوا: إن كان هذا الصرف وفق الدليل الصحيح الصريح فإنه صرٌف مقبول، 
وأما إذا كان صرفًا ال دليل عليه، وإمنا مبناه على الوهم والتخّرص والظنون 

الكاذبة والشهوات والهوى فإنه مردوٌد على صاحبه.

هل الوصف له مبصطلح )تأويل( ينفعه بشيء؟ 1968    .
هو في هذه احلالة، وإن سّماه أصحابه تأوياًل ليُروج وتقبله النفوس، إال أنه 

في حقيقته حتريف وخلط وباطل. 
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ما الدليل على بطالن التأويل في النوع الثالث؟ 1969    .
دليل بطالنه تعود ألسباب كثيرة، منها:

-  أن املتق��رر عند أهل العل��م أن األصل هو البقاء على الظاهر الراجح، وال 
ننتقل إلى املرجوح إال بدليل.

- أن األصل في الكالم احلقيقة، فال يعِدل عنها إلى املجاز إال بقرينه صادقة. 
- أن ه��ذا الصرف ال��ذي ال دليل عليه يعتبر حتّكم ف��ي كالم املتكلم بال إذن 
منه، وهذا ال يجوز في آحاد كالم البشر، فكيف بكالم الله جل وعال 

وكالم رسله صلوات الله وسالمه عليهم؟
- أن أدل��ة الش��ريعة إمنا ج��اءت إلرادة البيان والهدى ال لأللغ��از والتعمية، 
فكيف يخاطبنا الش��ارع بكالم له ظاهر، وهو في حقيقة األمر ال يريد 
مّن��ا أن نعتقد ظاهره م��ن غير بياٍن منه لذلك! فإن ه��ذا القول يتضمن 

إخراج هذه النصوص عن مقصود إنزالها الذي هو الهداية.

ما قول العلماء عن النوع الثالث من أنواع التأويل؟ 1970    .
لل��ه در العلماء ف��ي إنكارهم على هذا النوع من التأوي��ل، ومن ذلك اإلمام 
العالمة ابن القيم ملا جعله من جملة الطواغيت التي أفسدت كثيرًا من عقول 
املس��لمني وعلومه��م، وأدخلت عليه��م التمثي��ل والتعطيل واجلب��ر وإنكار 

القدر، والوقيعة في خيار األمة وسلفها.

ُه  أيهمــا أرجــح فــي الوقــف فــي قولــه تعالــى: } َوَمــا َيْعَلــُم َتْأِويَلــُه إاِلَّ اللَّ 1971    .
ه{،  اِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم{ )آل عمران: ا7( أن يكون على لفظ اجلاللة }اللَّ َوالرَّ

أم يكون على لفظة }العلم{؟
الوقف يختلف باختالف ما يقوم في قلب القاري من معاني التأويل السابقة 

- أي النوع األول والثاني فقط - ألنهما املأثوران عن السلف. 

ما توضيح هذا؟ 1972    .
- إن قام في القلب املعنى األول، فالوقف على اس��م اجلاللة، أي على قوله 
}إال الل��ه{ ألن ال��ذي يعل��م حقيقة ما أخبرت به الرس��ل على ما هو 
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علي��ه في الواقع من آي��ات الصفات واليوم اآلخر إمنا ه��و الله تعالى، 
ونح��ن وإن علمن��ا معانيها لكن ال يعلم كيفياته��ا على ما هي عليه إال 

الله تعالى.
- وأما إذا كان الذي قام بقلب القارئ املعنى التأويل، أي التفس��ير، فالوقف 
التام على قوله: }والراسخون في العلم{ وهذا اختيار شيخ اإلسالم 
ابن تيميه رحمه الله تعالى، فإذا وقفت على اسم اجلاللة فاعتقد املعنى 

األول، وإذا وصلت فأعتقد املعنى الثاني.

املطلب اخلامس: العقل والنقل

ما املقصود من هذا العنوان؟ 1973    .
املراد منه بيان: هل هناك من تعارض بني النقل الش��رعي الوارد في القرآن، 

أو السنة الصحيحة مع العقل الصحيح؟

هل ميكن أن يتعارض النقل ) النص الشرعي( مع العقل؟  1974    .
ال، ال يك��ن هذا أبدًا، ولذلك فإن أهل الس��نة رحمهم الله تعالى قرروا في 
ذلك قاعدة عظيمة وهي قولهم: ) ال يتعارض نص صحيح، وعقل صريح( 
ويقصدون العقل الصريح أي الس��ليم من اآلفات والشبهات الدخيلة على 

العقل.

هل بنّي العلماء ما يتعلق حول هذا األمر؟ 1975    .
نع��م، فقد أّل��ف فيها ابن تيمية كتابه الكبي��ر: ) درء تعارض العقل والنقل(، 
ورّد في��ه إمكانية تع��ارض العقل الصريح والنقل الصحي��ح، فأتى فيه مبا لم 

يأِت به أحد، فجزاه الله خيرًا ورفع نزله في الفردوس األعلى. 

مــاذا نفعل لو وجدنا شــيء مــن التعارض الظاهري بني النص الشــرعي مع  1976    .
العقل؟ 

إذا وج��د م��ا ُيوهم التعارض، فننظ��ر أواًل في صحة النق��ل، أي إذا كان من 
الس��نة، ف��إذا ثبتت صحت��ه، فننظر في صراح��ة العقل وس��المته من اآلفات 
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الدخيل��ة علي��ه، فإذا توف��ر األمران فإنه أب��دًا ال يكن أن يتع��ارض النقل مع 
العقل.

ملاذا ال ميكن تعارض النقل مع العقل؟ 1977    .
ألن ال��ذي أنزل النص هو ال��ذي خلق العقل، وهو أصدق حديثًا وأحس��ن 

قياًل من خلقه، 
والنق��ل م��ا ن��زل إال لهداية العق��ل وإخراجه م��ن ظلمات الش��رك والبدعة 
والغفلة واملعصية إلى نور التوحيد والس��نة والطاعة، فكيف يجعل معارضًا 

له؟

من الذي نتوقع أن تكون عندهم هذا التعارض؟ 1978    .
ال يّدعي وجود هذه املعارضة إال أهل البدع، وأما أهل الس��نة فإنه ال يعرف 

عنهم في ذلك حرف واحد.
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املبحث الثاني: التعامل الشرعي مع الصحابة.

املبحث الثالث: فضائل اخللفاء الراشدين
املبحث الرابع: ما يتعلق باخلالفة

املبحث اخلامس: الشهادة في اآلخرة على معني
املبحث السادس: ما يتعلق بكرامات األولياء

املبحث السابع: ما يتعلق مبعرفة الغيب
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املبحث األول

الفضائل العامة 
للصحابة رضي الله عنهم العامة

ما ملقصود مبصطلح )صحابي(. 1979    .
هو كل من لقي النبي ]، آمن به، ومات على اإليان.

من يدخل في تعريف صحابي؟ 1980    .
يش��مل كل ف��رد ممن هاجر إلى املدينة، ومن كان ف��ي املدينة، وأيضا ممن كان 

غير مكة واملدينة، ممن ألتقى بالنبي  ] وآمن به ومات على اإليان.

ما فضائلهم الواردة في القرآن الكرمي؟  1981    .
ِذيَن  ْنَص��اِر َواَلّ ُل��وَن ِم��َن امْلَُهاِجِري��َن َواأْلَ َوّ ��ابُِقوَن اأْلَ - ق��ال تعال��ى: } َوالَسّ
ِري  ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعَدّ َلُهْم َجَنّاٍت جَتْ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي الَلّ اَتّ

ْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {. )التوبة:100( َتَها اأْلَ حَتْ
اِر ُرَحَماُء  اُء َعَلى اْلُكَفّ ِذيَن َمَعُه َأِشَدّ ِه َواَلّ ٌد َرُس��وُل الَلّ -  وقال تعالى: }ُمَحَمّ
ِه َوِرْضَواًنا ِسيَماُهْم ِفي  ًدا َيْبَتُغوَن َفْضاًل ِمَن الَلّ ًعا ُس��َجّ َبْيَنُهْم َتَراُهْم ُرَكّ
ْوَراِة َوَمَثُلُهْم ِفي اإْلِجْنِيِل  ��ُجوِد َذلَِك َمَثُلُهْم ِفي الَتّ ُوُجوِهِهْم ِمْن َأَثِر الُسّ
اَع  َرّ َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْسَتْغَلَظ َفاْسَتَوى َعَلى ُسوِقِه ُيْعِجُب الُزّ
اِت ِمْنُهْم َمْغِفَرًة  احِلَ ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الَصّ ُه اَلّ اَر َوَعَد الَلّ لَِيِغيَظ بِِهُم اْلُكَفّ

َوَأْجًرا َعِظيًما{.) الفتح:29(
َجَرِة َفَعِلَم  َت الَشّ ُه َعِن امْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ - وقال تعالى: } َلَقْد َرِضَي الَلّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا{. )الفتح:18( َما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل الَسّ

ما النصوص من السنة النبوية في فضائلهم؟ 1982    .
- قال ]: ) خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم (. 
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- وق��ال ]: ) ال تس��ّبوا أصحابي، فوالذي نفس��ي بيده ل��و أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبًا ما بلغ ُمّد أحدكم وال نصيفه (. 

ما الذي أوجبه الله تعالى على من جاء من بعدهم أن يحققوه معهم؟ 1983    .
أن يحققوا األمور اآلتية:

- أنهم يدينون لله تعالى بسالمة قلوبهم وألسنتهم للصحابة جميعا، فقلوبنا 
سليمة عليهم فال غّل وال حقد وال كراهة ألحد منهم.

- ال يذكرونه��م إال باجلميل، ألن من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير س��واء 
الس��بيل، قال تعالى: }  والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا 
وإلخواننا الذين س��بقونا باإليان وال جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا 

ربنا إنك رؤوف رحيم {.  )احلجرات:  (
- أنهم خير الناس بعد األنبياء: عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل 
النب��ي ]: أي الن��اس خير؟ فقال: ) القرن الذي أنا فيه، ثم الثاني، ثم 

الثالث(. رواه مسلم
- االعتق��اد اجلازم أنهم أكبر هذه األمة عق��وال، وأكثرهم وأصحهم علوما، 
وأعالهم فهوًما، وأسلمهم صدوًرا، وأشدهم إتباعا، وأرفعهم قدًرا.

- أنهم الواسطة بيننا وبني نبينا ] في إبالغ الشريعة. 
- االعتقاد بأنهم قاموا مبا أوجبه الله عليهم من البالغ أمّت القيام.

ما فضائل الصحابة على األمة؟  1984    .
الفضائل كثيرة، ومن ذلك:

- أنه��م أمنة هذه األمة: كما روى مس��لم في صحيحه م��ن حديث أبي بردة 
ع��ن أبي��ه [ ق��ال: ) صّلينا مع رس��ول الله ]، ثم قلنا: لو جلس��نا 
حتى نصلي العش��اء قال: فجلسنا، فخرج علينا رسول الله ] فقال: 
) مازلت��م ههن��ا (؟ فقلنا: يا رس��ول الله صلينا مع��ك املغرب، ثم قلنا: 
جنل��س حتى نصلي معك العش��اء، ق��ال: ) أحس��نتم (، أو ) أصبتم (. 
قال: فرفع رأس��ه إلى الس��ماء، وكان كثيرا ما يرفع رأس��ه إلى السماء، 
فقال )النجوم أمنة للس��ماء، فإذا ذهبت النجوم أتى الس��ماء ما توعد، 
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وأن��ا أمنة ألصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي 
أمنة ألمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما توعد (

- سبٌب لتحقق النصر: عن أبي سعيد اخلدري [عن النبي ] قال: ) يأتي 
عل��ى الناس زمان نغزو فئام م��ن الناس، فيقال لهم: فكيم من صحب 
رس��ول الله ]؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم فئام من الناس فيقال 
لهم: فكيف من رأى من صحب رسول الله ] فيقولون: نعم، فيفتح 
لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب 

من صحب رسول الله ] فيقولون: نعم، فيفتح لهم".  متفق عليه

؟ هل هناك ما يعادل شرف الصحبة مع النبي ].    1985
الُصحبة ال يعدلها شيٌء، ألسباب كثيرة، منها:

- وملشاهدتهم النبي ].
- ذّبهم عنه ونصرة دين اإلسالم.

- حرصهم على ضبط الوحي الذي تلقوه عن النبي ]، 
- م��ا م��ن خصلة من خصال اخلي��ر إال والصحابة قد ضرب��وا فيها أكبر احلظ 

والنصيب.
- ه��م أحق األمة بقوله ]: ) نضر الله امرًءا س��مع منا مقالة فوعاها فأداها 

كما سمعها ...احلديث(. 
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املبحث الثاني

التعامل الشرعي مع الصحابة

ما أقوال السلف في أهمية االتباع للصحابة؟ 1986    .
النصوص في هذا كثيرة، ومنها:

- قال ابن عمر [: »من كان مس��تّنا فليس��نّت مبن قد م��ات، أولئك أصحاب 
محمد ] كانوا خير هذه األمة، أبّرها قلوبا وأعمقها علما، وأقلها تكلفا 
قوم، أختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ] ونقل دينه، فتشّبهوا بأخالقهم 

وطرائقهم؛ فهم أصحاب محمد ]، وكانوا على الهدى املستقيم«. 
- وقال ابن مس��عود [: »إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد 
خير القلوب فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد ] قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراء 
نبيه، يقاتلون على، فما رأى املس��لمون حس��نا فهو عند الله حسن وما 

رأوا سيئا فهو عند الله سيئ«. 

كيف نحقق احلب الشرعي للصحابة؟ 1987    .
نحققه من خالل األمور التالية: 

األول: أننا نحبهم وال نفرط في حب أحد منهم. 
الثاني: أننا نبغض في الله من أبغضهم.  

الثالــث: أنهم خير هذه األمة وأفضلها على اإلطالق، وأن الله تعالى رضي 
عنهم.

الرابع: أنهم عدول ثقات أثبات، ال يبحث عن عدالتهم. 
اخلامس: سالمة ألسنتنا وقلوبهم عليهم. 

ما حكم سّب الصحابة؟  1988    .
س��ّبهم موبقة عظيمة وجرية وخيمة، وهو محرم التحرمي الشديد بالكتاب 

والسنة واإلجماع واملعقول.
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ما الدليل من الكتاب على ذلك؟ 1989    .
حينما نقرأ أنه تعالى رفع ذكرهم في غير آية أنه رضي الله عنهم، ووعدهم 
الث��واب اجلزي��ل واألجر العظيم، وم��ن املعلوم أن هذا ثناء حس��ن وكل من 
أثنى الله عليه خيرا في القرآن، فإنه يوت على ذلك، فس��بهم مصادمة لهذه 

اآليات وجاحدة ملدلولها.

ما اآليات احملّرمة لسّب الصحابة؟.    1990
ِذيَن  ْنَص��اِر َواَلّ ُل��وَن ِم��َن امْلَُهاِجِري��َن َواأْلَ َوّ ��ابُِقوَن اأْلَ - ق��ال تعال��ى: } َوالَسّ
ِري  ُه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأَعَدّ َلُهْم َجَنّاٍت جَتْ َبُعوُهْم بِإِْحَساٍن َرِضَي الَلّ اَتّ

ْنَهاُر َخالِِديَن ِفيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعِظيُم {. )التوبة:100( َتَها اأْلَ حَتْ
َجَرِة َفَعِلَم  َت الَشّ ُه َعِن امْلُْؤِمننَِي إِْذ ُيَبايُِعوَنَك حَتْ - وقال تعالى: } َلَقْد َرِضَي الَلّ

ِكيَنَة َعَلْيِهْم َوَأَثاَبُهْم َفْتًحا َقِريًبا{. )الفتح:18( َما ِفي ُقُلوبِِهْم َفَأْنَزَل الَسّ
ِذيَن آَمُنوا َمَع��ُه َجاَهُدوا  ُس��وُل َواَلّ - وم��ن ق��ال الله تعالى فيه��م: } َلِكِن الَرّ

ْيَرات َوُأوَلئَِك ُهُم امْلُْفِلُحوَن{  بَِأْمَوالِِهْم َوَأْنُفِسِهْم َوُأوَلئَِك َلُهُم اخْلَ

؟ هل التنقص منهم داللة على التنقص من النبي ].    1991
نع��م، فس��ّب أصحاب محمد ] س��ٌب له، وتنقصهم والق��دح فيهم هو في 

حقيقته تنقص له وقدح فيه، وهو من إيذائه، 

من يؤذي الصحابة بالشتم، هل يشمله عقاب الله؟ 1992    .
نع��م،  فق��د توّعد الله تعالى من يؤذي املؤمنني واملؤمنات بالعذاب الش��ديد 
ِذي��َن ُي��ْؤُذوَن امْلُْؤِمنِ��نَي َوامْلُْؤِمَناِت بَِغْي��ِر َما اْكَتَس��ُبوا َفَقِد  فق��ال تعال��ى: }َواَلّ
اْحَتَمُل��وا ُبْهَتاًن��ا َوإِْثًم��ا ُمبِيًن��ا{ ) األحزاب:58(، والس��ّب م��ن اإليذاء، بل 

وأعظم من ذلك، وال شك أن الصحابة من املؤمنني.

؟ ماذا توّعد الله من يؤذي النبي ].    1993
ْنَيا َواآْلِخَرِة  ُه ِفي الُدّ َه َوَرُسوَلُه َلَعَنُهُم الَلّ ِذيَن ُيْؤُذوَن الَلّ قال الله تعالى: } إَِنّ اَلّ
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َوَأَع��َدّ َلُه��ْم َعَذاًبا ُمِهيًنا { )األحزاب:57(، فم��ن آذى الصحابة فقد آذى النبي 
]، ومن آذى النبي ] فقد آذى الله تعالى.

ما الداللة من السنة على حترمي السّب للصحابة؟ 1994    .
األدلة كثيرة، فمن ذلك: 

- عن أبي سعيد اخلدري [ قال : قال رسول الله ]: ) ال تسُبوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبًا ما بلغ ُمّد أحدهم 

وال نصيفه (.  متفق عليه
- ف��ي رواية أخ��رى كان بني خالد بن الولي��د وعبدالرحمن بن عوف كالم، 
فق��ال خالد لعبدالرحمن بن عوف: تس��تطيلون علينا بأيام س��بقتمونا 
به��ا؟ فبلغ ذلك النبي ] فقال: ) دعوا لي أصحابي، فوالذي نفس��ي 
بيده لو أنفقتم مثل أحٍد ذهبا، أو مثل اجلبال ذهبا، ملا بلغتم أعمالهم(. 

رواه أحمد

ماذا يستفاد من احلديثني السابقني؟ 1995    .
احلديثان الس��ابقان اش��تمال على النهي األكيد والتحذير الش��ديد عن س��ب 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

ما اآلثار الدالة على حترمي هذا التطاول على الصحابة عند سلف األمة؟ 1996    .
- ع��ن رباح ب��ن احلارث فقال: كن��ت قاعًدا عند فوالن، في مس��جد الكوفة 
وعنده أهل الكوفة، فجاء س��عيد ب��ن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به 
وحّي��اه وأقع��ده عند رجله على الس��رير، فجاء رجل م��ن أهل الكوفة 
ُيقال له قيس بن علقمة، فأستقبله فسّب وسّب، فقال سعيد: من يسب 
ه��ذا الرجل؟ فقال: يس��ب عليًا! فقال: أال أرى أصحاب رس��ول الله 
] يس��بون عندك، ثم ال تنكر وال تغير؟ أنا س��معت رس��ول الله ] 
يق��ول: ) أبو بكر في اجلنة، وعمر ف��ي اجلنة، وعثمان في اجلنة، وعلي 
ف��ي اجلن��ة، وعبدالرحمن ب��ن عوف في اجلن��ة، وأبو عبي��دة في اجلنة( 
وس��كت عن العاش��ر، فقالوا: من هو العاش��ر؟ فقال: س��عيد بن زيد � 
يعني نفس��ه � ثم قال: والله ملش��هد رجل منهم مع رسول الله ] يغبر 
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ر عمر نوح ( . روى أبو داود فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو ُعمِّ
- ما رواه ابن بطة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ) ال تسبوا أصحاب 
محمد ] فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع النبي ] - خير من عمل 

أحدكم أربعني سنة( .
- ع��ن يزيد بن هزاري لقي س��عيد ب��ن جبير بأصبهان فقال ل��ه: أن رأيت أن 
تفيدن��ي مما عندك؟ فحبس دابته وقال: قال لي ابن عباس: أحفظ عني 
ثالث��ا: إياك والنظر ف��ي النجوم فإنه يدعو إلى الكهان��ة، وإياك والنظر 
في القدر، فإنه يدعو إلى الزندقة، وإياك وش��تم أصحاب رس��ول الله 

] فيكبك الله على وجهك في النار يوم القيامة(. 107

هل انعقد االجماع من أهل العلم على هذا احلكم؟ 1997    .
نعم، قال النووي رحمه الله تعالى: ) وأعلم أن سّب الصحابة y حراٌم، من 
فواح��ش احملرمات، س��واء من البس الفنت منهم وغي��ره، ألنهم مجتهدون 

في تلك احلروب متأولون 108( أ.ه� 

هل العقل مينع التطاول والسّب في حق الصحابة؟ 1998    .
نعم، وذلك من وجوه: 

األول: أن س��ّبهم مفٍض إلى ترك ما بلغوه من الشرع، إذ كيف ُيأخذ التشريع 
ممن يستحق اللعنة؟ ففي احلقيقة أن سّبهم يؤدي على نسف الشريعة.

الثاني: من املتقرر أنه ال تعارض بني نص صحيح مع عقل صريح. 
وقد أثبت النص الش��رعي عدالتهم وأنه��م خير األمة، وأن الله رضي 
عنه��م ورض��وا عنه، وقد ش��هدت بعض النص��وص آلحادهم باجلنة، 
فحي��ث ثبت أن هذا مقتض��ى النص فيكون أيضا ه��و مقتضى العقل، 
فالعق��ل يقضى مب��ا قضى به النص، وس��بهم وتنقصه��م والقدح فيهم 

مناقض لداللة النص ومبطل له. 

107- رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان
108- يقصد ما وقع بني الصحابة في معركة اجلمل، رضي الله عنهم جميعا.
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الثالــث: أن ال��ذي  يعلم ما كان وما س��يكون قد س��ّطر لهم ف��ي كتابه أجمل 
الذك��ر والثن��اء، وأخ��رج ذل��ك كله مخ��رج األخب��ار الت��ي ال يدخلها 
النس��خ، وأخبر أن كتابه هذا س��يبقى إلى أن ُيرفع في آخر الزمان، وال 
ت��زال ه��ذه اآليات الت��ي فيها الثناء عل��ى الصحابة ومدحه��م تقرأ في 
املدارس واملس��اجد والدور وحتفظ في الص��دور، فمحال مع ذلك أن 

يكون احلال قد اختلف.
الرابــع:  ال ُيتص��ور أبدا أن يقول عاقل أن تل��ك اآليات ال تصح في داللتها، 
ألنه��ا مت��دح قوم��ا حقهم الس��ب والش��تائم! ه��ذا من أمح��ل احملال، 
وأبط��ل الباط��ل، بل نق��ول: أن كل من أثنى الله عليه ف��ي القرآن خيرا 

فإنه سيموت على ذلك.
اخلامس: مما ال شك فيه أن ال تبديل في القرآن وال تغّير وال زيادة وال نقص، 
فم��ا مدحهم الله ه��ذا املدح، وال أثنى عليهم هذا الثناء إال ألنهم أهله 

في حياتهم وبعد مماتهم، وهذا واضح كل الوضوح. 
الســادس: أنه يستحيل في العقل السليم أن يكون القوم الذين اختارهم الله 
تعال��ى لصحبة نبيه ]، ونصرة دينه، وإقامة ش��رعه، وإبالغ أحكامه، 
أن يكونوا يس��تحقون اللعنة في باطن األمر، بل العقل الس��ليم يرفض 

الرفض األكيد أن يكون هؤالء القوم كذلك. 
الس��ابع: إن من نظر في س��يرة القوم بالعدل واإلنصاف فإنه يعلم قطًعا ُعلو 
فضل الصحابة، ولذلك فإنه ال يقدح فيهم وال يثرب عليهم إال اجلاهل 
بحقيقة حالهم، وما هم عليه من كمال العلم النافع والعمل الصالح. 

ما حكم ساّب الصحابة رضوان الله عليهم، مع بيان ذلك بالتفصيل؟  1999    .
اختلف العلماء في ذلك على قولني مشهورين:

األول: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سّب الصحابة رضي 
الله عنهم، أو إنتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم، وأن من 
كان ه��ذه صفت��ه فقد أباح دم نفس��ه، وحّل قتل��ه، إال أن يتوب من بعد 

ذلك ويترّحم عليهم ويترّضى عنهم. 
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ومم��ن قال بذل��ك عبدالرحمن بن أبي أب��زى، وعبدالرحمن بن عمرو 
األوزاعي، وأبو بكر بن عياش، وسفيان بن عيينة، ومحمد بن يوسف 
الفرياب��ي، وبش��ر بن احلارث، وامل��روزي، ومحمد بن بش��ار العبدي، 
وغيرهم كثير، وهو قول بعض العلماء من احلنفية واملالكية والشافعية 

واحلنابلة والظاهرية.
الثاني: ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ساّب الصحابة ال يكفر بسبهم، 
بل يفس��ق ويضلل ويعزر التعزير البليغ، ويزجر الزجر الش��ديد، حتى 

يرجع عن ارتكاب هذا اجلرم اخلطير الشنيع. 

هل هذان القوالن من اختالف التضاد أو التنوع؟ 2000    .
ه��ذان القوالن ف��ي احلقيقة من خالف التنوع، أي أن أصحاب القول األول 
ال يقص��دون بقوله��م كل ص��ور الس��ّب، أي ال يكف��رون بكل س��ب، وإمنا 

يقصدون صور مخصوصة. 
وأصح��اب القول الثاني ال يقصدون أن الس��اّب ال يكفر أب��ًدا، وإمنا يعنون 

صوًرا مخصوصة.
ولذلك فالقول اجلامع لهذه املس��ألة هو التفصيل في حكم س��اّب أصحاب 

النبي ]، وقد ذكر هذا التفصيل جمع من أهل العلم. 

ما تبيان القول السابق؟ 2001    .
تبيانه هو كما يلي: 

األول: أما س��ّب جميعهم، أي س��ّبهم على وجه العموم فهذا كفر وال شك، 
وذل��ك كلعنه��م جميعه��م، أو اعتقاد أنهم ارت��دوا إال نفرًا يس��يراً، أو 
القدح فيهم مبا يوجب س��قوط عدالتهم ويقدح في أمانتهم وديانتهم، 
فهذا كله كفر، وال ش��ك ألنه مكّذب ملا نصه القرآن، وقال ابن تيمية: 
) ب��ل من يش��ّك في كفر مث��ل هذا فإن كفره متعنّي، ف��إن مضمون هذه 

املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق(. أه� 
الثاني: سّب الشيخني أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبًا يقدح في عدالتهم 
وديانتهم،كاعتق��اد كفرهم، أو أنهم كتموا ش��يئا م��ن الوحي، أو أنهم 
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خان��وا النبي ]، فهذا أيض��ا فاعله كافر، ملخالفت��ه النصوص الكثيرة 
املتواترة التي وردت في فضلهما وعلو قدرهما. 

الثالث: س��ّب عائش��ة رضي الله عنها مبا برأها الله جل وعال منه، فهذا كفر 
بال ش��ك، ألنه مما يعلم باالضطرار من دين اإلس��الم براءتها من ذلك 

بالكتاب والسنة، فحقيقة قوله تكذيب الكتاب والسنة. 
الرابع: أن يسّب بعضهم سبًا ال يقدح في عدالتهم وال في دينهم، مثل وصف 
بعضه��م بالبخ��ل أو اجل��نب، أو قلة العل��م أو عدم الزه��د ونحو ذلك، 
فه��ذا ال يكفر بذلك، ولكن فاعله يس��تحق التعزير الش��ديد والتأديب 
البلي��غ الذي يردعه، قال أبو العباس: ) وعلى هذا يحمل كالم من لم 

يكفرهم من أهل العلم ( أ.ه�.
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املبحث الثالث

فضائل بعض الصحابة

هل الصحابة يتفاضلون في الفضل؟  2002    .
نعم، وهذا مما ال شك فيه. 

ما توضيح احلكم السابق؟ 2003    .
توضيحه أن نقول:

- أن أفض��ل الصحابة على اإلط��الق أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، 
رض��ي الل��ه عنه��م، فه��ؤالء أفضل األم��ة، بل ه��م أفض��ل اخللق بعد 

األنبياء.
- ث��م يأت��ي بع��د ه��ؤالء األربع��ة في الفض��ل بقي��ة العش��رة املبش��رين باجلنة، 
عبدالرحم��ن ب��ن ع��وف، وأبو عبيدة عام��ر بن اجلراح، وس��عد ابن أبي 
وق��اص، وس��عيد بن زي��د، والزبير ابن الع��وام، وطلحة اب��ن عبيد الله، 

رضي الله عنهم.
- املتقرر شرًعا أن املهاجرين أفضل من األنصار.

-  أن الذي��ن أنفق��وا من قبل الفتح وقاتلوا أعظ��م درجة من الذين أنفقوا من 
بعد الفتح وقاتلوا، وكال وعد اللُه احلسنى.

- أن أهل بدر وبيعة الرضوان أفضل من غيرهم، رضي الله عنهم جميًعا.

املطلب األول: ما يتعلق بفضائل أبي بكر [

، ونسبه؟ ما اسم أبي بكر [.    2004
هــو عب��د الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن س��عد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر، وهو قريش بن كنانة 
ب��ن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن ن��زار بن معد بن عدنان، التيمي 

القرشي.
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ويلتقي مع النبي ]  في اجلد السادس: ُمرة بن كعب.

متى كانت والدته؟ 2005    .
ُولد في مكة بعد عام الفيل بسنتني وستة أشهر.

؟   ما االعتقاد العام في أبي بكر [.    2006
االعتقاد أنه أفضل البشر بعد األنبياء، فهو صّديق هذه األمة؛ [.

متى كانت وفاته؟ 2007    .
ُتوفي أبو بكر [ يوم االثنني 22 جمادى اآلخرة سنة 13ه�، وكان عمره 

ثالثًا وستني سنة.

ما األدلة على فضل أبي بكر [.    2008 مما ورد في الكتاب احلكيم؟
من تلك األدلة:

َحٍد  ى َوَما أِلَ ��ِذي ُيْؤتِي َماَل��ُه َيَتَزَكّ ْتَقى اَلّ ُبَها اأْلَ منهــا: قوله تعالى: } َوَس��ُيَجَنّ
ْعَلى َوَلَس��ْوَف َيْرَضى{  ِه اأْلَ ��َزى إاَِلّ اْبتَِغاَء َوْج��ِه َربِّ ِعْن��َدُه ِمْن نِْعَمٍة جُتْ
)اللي��ل:17(، ف��إن غالب املفس��رين ذكروا أن س��بب نزوله��ا هو إنفاق 
أبي بكر ماله في ش��راء األرقاء والضعفاء من الذين أسلموا من يد من 

يعذبهم من الكفار. 
ِذيَن َكَفُروا َثانَِي  ُه إِْذ َأْخَرَجُه اَلّ ومنها: قوله تعالى: }إاَِلّ َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه الَلّ
ُه  َه َمَعَنا َفَأْنَزَل الَلّ َزْن إَِنّ الَلّ اْثَننْيِ إِْذ ُهَما ِفي اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل حَتْ
ْفَلى  ِذيَن َكَفُروا الُسّ َدُه بُِجُنوٍد َلْم َتَرْوَها َوَجَعَل َكِلَمَة اَلّ َسِكيَنَتُه َعَلْيِه َوَأَيّ
ُه َعِزيٌز َحِكيٌم { وق��ال ]: ) يا أبا بكر ما  ��ِه ِه��َي اْلُعْلَيا َوالَلّ َوَكِلَم��ُة الَلّ
ظن��ك باثنني الله ثالثهما ( فاآلية دالة على فضل أبي بكر إذ جعله الله 
ثاني النبي ] وس��ماه صاحبه، وأخبر أنه معهما، وأنه أنزل الس��كينة 
عليهم��ا، وأيدهما بجنود م��ن عنده، وما ذلك إال ألن أبا بكر [ قد 

بلغ الغاية في الفضل.
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َق بِِه ُأوَلئَِك ُهُم امْلَُتُّقوَن{  ْدِق َوَصَدّ ��ِذي َجاَء بِالِصّ ومنه��ا: قوله تعالى: } َواَلّ
)الزمر:33(، وقد فسرها علي [ بأنه أبو بكر الصديق [.

ما األدلة على فضل أبي بكر [.    2009 مما ورد في السنة النبوية؟
من ذلك: 

- ع��ن أن��س [ أن أب��ا بك��ر الصديق [حدثه ق��ال: »نظرت إل��ى أقدام 
املش��ركني على رؤوسنا ونحن في الغار«. فقلت: يا رسول الله، لو أن 
أحده��م نظ��ر إلى قدميه أبصرنا حتت قدميه! فق��ال ]: ) يا أبا بكر ما 

ظنك باثنني الله ثالثهما (.   متفق عليه
- عن أبي سعيد اخلدري [قال: خطب رسول الله ] الناس وقال: ) إن 
الل��ه خّي��ر عبد بني الدنيا وبني ما عنده فأخت��ار ما عنده ( قال فبكى أبو 
بكر [، فعجبنا لبكائه، فكان رس��ول الل��ه ] هو املخّير، وكان أبو 
بكر أعلمنا، فقال رسول الله ]: ) أن ِمْن أَمنِّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال، ولكن 
أخوة اإلس��الم ومودته، ال يبقنّي في املس��جد باب إال سّد إال باب أبي 

بكر (. متفق عليه

ما الدليل على معرفة الصحابة خلّيرّيته عليهم؟ 2010    .
من ذلك: 

- ما ورد عن محمد بن احلنفية قال: قلت ألبي: أي الناس خير بعد رس��ول 
الل��ه ]؟ فق��ال: أب��و بكر. قل��ت: ثم من؟ ق��ال: عمر. وخش��يت أن 
يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إال رجل من املس��لمني.  رواه 

البخاري
- م��ا ورد ع��ن ابن عم��ر [ قال: كنا نخّي��ر بني الناس في زم��ن النبي ] 
فنخي��ر أبا بك��ر، ثم عمر، ثم عثم��ان بن عفان رضي الل��ه عنهم.  رواه 

البخاري

؟ ما الدليل على حب النبي ] ألبي بكر [.    2011
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من ذلك: 
- عن عمرو بن العاص [ أن النبي ] بعثه على جيش ذات السالس��ل، 
فأتيت��ه، فقل��ت: أي الن��اس أحب إلي��ك؟ قال ]: ) عائش��ة ( فقلت: 
م��ن الرجال قال ]: ) أبوه��ا ( قلت: ثم من؟ قال ]: ) ثم عمر ابن 

اخلطاب ( فعّد رجاال.   متفق عليه
- عن أبي س��عيد اخلدري [قال: خطب رس��ول الل��ه ] الناس وقال: ) 
إن الل��ه خّير عب��د بني الدنيا وبني ما عنده فأختار م��ا عنده ( قال فبكى 
أب��و بك��ر، فعجبنا لبكائه، فكان رس��ول الله ] هو املخّي��ر، وكان أبو 
بكر أعلمنا فقال رسول الله ]: ) أن ِمْن أَمنِّ الناس علي في صحبته 
وماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليال التخذت أبا بكر خليال، ولكن 
أخوة اإلس��الم ومودته، ال يبنّت في املس��جد باب إال س��دّ إال باب أبي 

بكر(.  رواه البخاري
- عن أبي الدرداء [قال: كنت جالًسا عند النبي ] إذ أقبل أبو بكر آخذ 
بط��رف ثوب��ه حتى أبدى ع��ن ركبتيه، فقال النب��ي ]: ) أما صاحبكم 
فق��د غامر(. فس��ّلم، وقال: »يا رس��ول الله، إنه ق��د كان بيني وبني ابن 
اخلطاب شيئًا، فأسرعت إليه، ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علّي، 
فأقبل��ت إلي��ك«! فقال النبي ]: ) يغفر الله لك ي��ا أبا بكر( ثالثًا، ثم 
إن عم��ر [ ندم، فأتى منزل أبا بكر فس��أل عنه فلم يجده، فأتى إلى 
النبي ] فسلم عليه، فجعل وجه النبي ] يتمعر حتى أشفق أبو بكر 
فجثى على ركبتيه، فقال: »يا رسول الله أنا كنت أظلم«. مرتني. فقال 
النبي ]: ) إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، 
وواس��اني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركو لي صاحبي مرتني( فما أوذي 

بعدها.  رواه البخاري

؟ ما الدليل على قوة تصديقه للنبي ].    2012
عن أبي هريرة [قال: س��معت رس��ول الله ] يقول: )بني راع في غنمه 
عدا عليه الذئب، فأخذ منها ش��اة فطلب��ه الراعي، فالتفت إليه، فقال: من لها 
يوم السبع يوم ليس لها راعي غيري. وبني رجل يسوق بقرة قد حمل عليها 
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فالتف��ت إلي��ه، فكلمته فقالت: إني ل��م أخلق لهذا ولكن��ي خلقت للحرث( 
فقال الناس: )س��بحان الل��ه( فقال النبي ]: )فإني أوم��ن بذلك، وأبو بكر 

وعمر بن اخلطاب(.  متفق عليه

ما املناقب التي متّيز بها الصديق [.    2013 عن غيره؟
من ذلك: 

- ع��ن أب��ي هري��رة [ قال: قال رس��ول الل��ه ]: من أصب��ح منكم اليوم 
صائم��ًا؟ قال أب��و بكر: أنا. قال: فمن تبع منكم الي��وم جنازة؟ قال أبو 
بكر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال 

رسول الله ]: ) ما اجتمعن في امريء إال دخل  اجلنة(. رواه مسلم
- عن أنس بن مالك [ أن النبي ] صعد أحدًا وأبو بكر وعمر وعثمان، 
فرج��ف به��م، فق��ال ]: )أثب��ت أح��د، فإمن��ا علي��ك نب��ي وصدي��ق 

وشهيدان(.  رواه البخاري 
- تلقيب النبي ]  له باللقب السابق، الذي يفيد ثبوت من�زلة الصّديقية له، 
وهذه املن�زلة تعقب من�زلة النبيني، كما في سورة النساء، قال تعالى: } 
ومن يطع الله ورس��وله فأولئك مع الذي��ن أنعم الله عليهم من النبيني 

والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا { .
- ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها: ) ُمروا أبا بكر فليصلي بالناس 
( متف��ق علي��ه، واإلمامة ف��ي الصالة من�زل��ة عالية، وخصوص��ًا إذا كان 
اآلمر بها املعصوم ]، فإنه لم يكن ليختار إلمامة املس��لمني في عهده 

إال أفضلهم وأعالهم قدرًا وأوفرهم علمًا .
- ع��ن أب��ي هري��رة [ يرفعه للنب��ي ] وفيه: )فمن كان م��ن أهل الصالة 
دعي من باب الصالة، ومن كان من أهل اجلهاد دعي من باب اجلهاد، 
وم��ن كان من أهل الصدقة دع��ي من باب الصدقة، ومن كان من أهل 
الصي��ام دعي من باب الصيام وباب الري��ان ( فقال أبو بكر [:” ما 
على هذا الذي يدعى من تلك األبواب من ضرورة، وقال: هل يدعى 
منها كلها أحد يا رس��ول الله؟ قال : نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا 

بكر”. رواه البخاري.
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هل هناك من الصحابة عارض الصديق [.    2014  حينما تولى اخلالفة؟
لم يقع هذا عنهم أبًدا، وهذا داللة منهم على أحقيته  [ على هذا املوضع.

املطلب الثاني: ما يتعلق بفضائل عمر بن اخلطاب [

؟  ما االعتقاد الذي نعتقده في عمر بن اخلطاب [.    2015
نعتق��د اعتق��ادا جازما أن أفض��ل الصحابة بعد أبي بكر هو فاروق اإلس��الم 

عمر بن اخلطاب [.

ونسبه؟ ما اسمه [ .    2016
هو عمر بن اخلطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح ب��ن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو 
قري��ش بن كنانة بن خزية بن مدرك��ة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 

عدنان، العدوي القرشي.

؟ ما نسب والدته، وهل تلتقي مع النبي ].    2017
أم��ه هي: حنتمة بنت هاش��م ب��ن املغيرة بن عبد الله بن عم��ر بن مخزوم بن 

يقظة بن كالب بن مرة.
وهي ابنة عّم كٍل من أم املؤمنني أم سلمة، والصحابي خالد بن الوليد [، 
وعمرو بن هشام املعروف بلقب أبي جهل، ويجتمع نسبها مع النبي ] في 

كالب بن مرة.

متى كانت والدته، وإسالمه؟ 2018    .
ُولد بعد عام الفيل، وبعد مولد الرسول ] بثالث عشرة سنة.

قيل أنه [ أس��لم بعد هجرة املس��لمني إلى احلبش��ة -في الس��نة اخلامس��ة 
للبعثة–، وقيل أنه أسلم في السنة السادسة للبعثة.

؟ ما األدلة الدالة على فضائل عمر [.    2019
وردت األدلة الكثيرة الدالة على فضله، فمن ذلك :
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- عن جابر [ قال: قال النبي ]: ) رأيتني دخلت اجلنة، فإذا أنا بالريصاء 
امرأة أبي طلحه، وس��معت خشفة، فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بالل. 
ورأي��ت قصرا بفنائه جارية، فقلت ملن ه��ذا؟  فقال: لعمر. فقال النبي 
]: ) ف��أردت أن أدخل��ه فأنظ��ر إليه، فذكرت غيرت��ك (. فقال عمر: 

»بأبي وأمي، يا رسول الله أعليك أغار«؟  متفق عليه
- عن عمر [ عن رس��ول الله ] قال: ) بينا أنا نائم إذ رأيت قدحًا أتيت 
ب��ه فيه لنب، فش��ربت منه، حتى إّن��ي ألرى الرّي يجري ف��ي أظفاري، 
ث��م أعطيت فضلي عمر بن اخلطاب. قالوا: فما أّولت ذلك يا رس��ول 

الله؟ قال ]: ) العلم(.     رواه البخاري
- عن أبي س��عيد اخلدري [قال: س��معت رسول الله ] يقول: ) بني أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون علّي، وعليهم قُمٌص، منها ما يبلغ الثدي، 
ومنه��ا دون ذلك. وعرض علّي عمر وعلي��ه قميص يجره( قالوا: فما 

أولته يا رسول الله؟ قال ]: ) الدين (.  متفق عليه
- عن سعد بن أبي وقاص [ قال: قال رسول الله ]: ) يا ابن اخلطاب، 
والذي نفس��ي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فًجا إال سلك فًجا آخر (. 

متفق عليه
- عن عبدالله بن عمر [ أن النبي ] قال: ) ُأريت في املنام أني أنزع بدلو 
بك��ره على قلي��ب، فجاء أبو بكر فن���زع ذنوبا أو ذنوب��ني نزعا ضعيفا، 
والل��ه يغفر له، ث��م جاء عمر بن اخلطاب، فاس��تحالت غربا، فلم أرى 

عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن(. متفق عليه
- ع��ن أب��ي هريرة [ ق��ال: قال الرس��ول ]: ) لقد كان فيم��ا قبلكم من 

األمم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر(.  متفق عليه

في بعض األمور، ما صحة هذا؟ ُيقال بأن القرآن وافق عمر [ .    2020
نعم، عن عن أنس [ قال: قال عمر [وافقت ربي في ثالث. 

قل��ت: »ي��ا رس��ول الل��ه، ل��و اتخذنا م��ن مق��ام إبراهي��م مصل��ى«، فنزلت: 
}واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى{ 
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وآية احلجاب قلت: يا رسول الله، لو أمرت نساءك أن يحتجنب فإنه يكلمهن 
البر و الفاجر. فن�زلت آية احلجاب.

وأجتمع نساء النبي ] في الغيرة عليه، فقلت لهّن: }عسى ربه أن طلقكن 
أن يبدله أزواجًا خيرًا منكن{ فنزلت هذه اآلية .   رواه البخاري

هل عمر [.    2021 من املبشرين باجلنة؟
نعم، ودليله:

- ما ورد عن  عقبه بن عامر [قال: س��معت رس��ول الله ] يقول: ) لو 
كان بعدي نبي لكان عمر بن اخلطاب(. 

- عن أبي موسى [ قال: كنت مع النبي ] في حائط من حيطان املدينة، 
فج��اء رج��ل فاس��تفتح، فق��ال النب��ي ]: ) أفتح ل��ه وبش��ره باجلنة (، 
ففتح��ت له  فإذا هو أبو بكر، فبش��رته مبا ق��ال النبي ] فحمد الله، ثم 
جاء رجل فاستفتح، فقال النبي ]: ) أفتح له وبشره باجلنة ( ففتحت 
له فإذا هو عمر بن اخلطاب، فأخبرته مبا قال النبي ]، فحمد الله ....

احلديث(.   رواه  الترمذي وأحمد

كيف كان إلسالم عمر [.    2022 األثر الكبير على اإلسالم؟
من تلك الداللة على هذا األثر ما يلي:

- عن ابن مسعود [قال: ) ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر(.  رواه البخاري
- عن ابن مس��عود [: ) كان إس��الم عمر ع��زًا، وهجرته نص��رًا، وإمارته 
رحم��ة، والله ما اس��تطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أس��لم 

عمر (.
- قال ابن عباس [: ) أول من جهر باإلسالم عمر بن اخلطاب(. رواه  ابن 

أبي شيبة والطبراني

؟ كيف ظهر حرص النبي ] على إسالم عمر [.    2023
ع��ن اب��ن عمر [: أن رس��ول الله ] ق��ال: ) اللهم أعّز اإلس��الم بأحب 
هذي��ن الرجلنْي إليك، بأبي جهل، أو بعمر ب��ن اخلطاب( وكان أحبهما إليه 
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عمر.    رواه الترمذي

كيف كانت عالقة الصحابة بعد تولي عمر [.    2024 اخلالفة؟
ل��م تكون هناك أي معارضة من أي فرد م��ن الصحابة في توليه اخلالفة بعد 

وفاة أبي بكر [، داللة على الرضا منهم له.

املطلب الثالث: ما يتعلق بفضائل عثمان بن عفان [

ما اسم عثمان [.    2025 ونسبه؟
هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 

قصي بن كالب. ويلتقي نسبه بنسب الرسول ] في عبد مناف.

اخلالفة، وكم استمرت؟ متى جاءته [ .    2026
ُبوي��ع لعثم��ان [ باخلالفة بعد الش��ورى، والتي متت بع��د وفاة عمر [ 

سنة 23 ه� )644 م(، وقد استمرت خالفته نحو اثني عشر عامًا.

؟  ما االعتقاد العام الذي يعتقده املسلمون في عثمان [.    2027
نعتقد أن أفضل الناس على اإلطالق بعد أبي بكر وعمر هو عثمان [. 

؟ ما األمور التي متّيز بها عثمان [.    2028
- هو أحد العشرة املشهود لهم باجلنة.

- أحد الستة أصحاب الشورى.
- هو ثالث اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني املأمور اإلقتداء بهم.

- هو أحد السابقني إلى اإلسالم.
- هاجر الهجرتني إلى احلبشة واملدينة.

- هو امللقب بذا النورين، ألنه تزوج ابنتي الرسول ] رقية ثم أم كلثوم.
- بايع عنه النبي ] بإحدى يديه في صلح احلديبية. 

أذكر شيئا من فضائل عثمان [.    2029 مبا ورد في النصوص الشرعية؟ 
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من تلك الفضائل له [: 
- ع��ن عبدالل��ه ب��ن عمر [ ق��ال: »كنا في زم��ن النبي ] ال نع��دل بأبي 
بك��ر أحد، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي ] ال نفاضل 

بينهم«.   رواه البخاري
- عن أبي موس��ى األش��عري [ وفيه:  »ثم جاء رجل يس��تأذن، فس��كت 
هنيهة، ثم قال ]: ) ائذن له، وبش��ره باجلن��ة على بلوى تصيبه(. فإذا 

هو عثمان بن عفان [«.  متفق عليه
- عن أبي عبدالرحمن أن عثمان [ عندما حوصر، أشرف عليهم، فقال: 
»أنش��دكم الل��ه، وال أنش��د إال أصح��اب النبي [، ألس��تم تعلمون 
أن رس��ول الله ] ق��ال: ) من حفر رومه فله اجلنة( فحفرتها، ألس��تم 
تعلم��ون أنه ] ق��ال: ) من جّهز جيش العس��رة فله اجلن��ة( فجهزته. 

فصدقوه مبا قال.  رواه البخاري
-  قوله ] فيه: ) أثبت أحد، فإمنا عليك نبي وصديق شهيدان ( 

- ع��ن عبد الرحمن بن س��مرة [ ق��ال: »جاء عثمان ب��ن عفان [  إلى 
النبي ] بألف دينار في ثوبه حني جهز ] جيش العسرة، فصّبها في 
ِحج��ر النب��ي ]، فجعل النبي ] يقلبها بيده ويقول: ) ما ضّر عثمان 

ما عمل بعد اليوم ( يرددها مرارًا« .   رواه أحمد
- عن عائش��ة رض��ي الله عنها أن النب��ي ] كان مضطجعا في بيتها كاش��فا 
عن س��اقيه أو فخذيه، فاس��تأذن أبو بكر [ ف��إِذن له وهو على تلك 
احلال، ثم أس��تأذن عمر [ فأِذن له وهو كذلك، ثم أس��تأذن عثمان 
فجلس رس��ول الله ] وس��ّوى ثيابه( وفي آخره: )أن النبي ] قال: 

أال استحي من رجل تستحي منه املالئكة(.    رواه مسلم. 

ما مناقب عثمان بني الصحابة؟ 2030    .
مناقبه كثيرة، منها:

- أجم��اع الصحاب��ة على خيرت��ه وأفضيلته بعد الش��يخني، ولذلك اختاروه 
خليفة لهم، ثم اجمعوا على توليته اخلالفة.
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- أنه جمع الناس على مصحف واحد، وكفى األمة شًرا كبيرا وبالًء عظيما، 
وهو االختالف في الكتاب، وقد شكر له هذا العمل من جاء بعد من 

املسلمني وأهل السنة. 
- أن النب��ي ] ش��هد ل��ه أن��ه س��يكون مس��تمرا على اله��دى املس��تقيم عند 
حل��ول الفتن��ة، عن مره بن كعب قال: س��معت رس��ول الله ] يذكر 
فتن��ة فقربها، فم��ر به رجل مقنع في ثوب فق��ال ]: )هذا يومئذ على 
اله��دى(، فقمت إليه ف��إذا هو عثمان [فأقبل��ت بوجهه فقلت: هو 

هذا؟ فقال: )نعم ( . رواه احلاكم
- أنه منع الصحابة من أن يريقوا دم أحد من املس��لمني بسببه، وذلك لكمال 

صبره ورضاه مبا قضاه الله. 

املطلب الرابع: من فضائل علي بن أبي طالب [

ما بيان اسمه ونسبه؟ 2031    .
هو أبو احلسن علي بن أبي طالب بن عبد املطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 

قصي بن كالب، ابن عم النبي ].
وأمه هي فاطمة األسدية.

ما مكانة علي [.    2032 بني الصحابة؟ 
اجم��ع أهل الس��نة واجلماعة أن علي بن أبي طال��ب [ أفضل اخللق بعد 

أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

متى متت له املبايعة باخلالفة؟ 2033    .
بويع له باخلالفة سنة 35 ه� )656 م( باملدينة املنورة، وحكم خمس سنوات 

وثالث أشهر.

ما مناقب علي  [.    2034 بني الصحابة؟؟
- هو أحد العشرة املشهود لهم باجلنة.

- أحد الستة أصحاب الشورى.
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- ُتوفي رسول الله ] وهو عنه راٍض.
- هو رابع اخللفاء الراشدين واألئمة املهديني املأمور باإلقتداء بهم.

- هو من السابقني األولني باإلسالم.
- وقد ترّبى في ِحجر النبي ]. 

- هو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها.
- شهد املشاهد كلها غير تبوك.

- عقد لواء النبي ] بيده في مواطن كثير. 

أذكر شيئا من فضائل علي [.    2035 مبا ورد في األدلة الشرعية؟ 
وردت األدلة الكثيرة في إثبات فضله، ومن ذلك: 

-  عن سهل بن سعد [قال: قال رسول الله ] يوم خيبر: )ألعطني الراية 
غدا رجال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ( قال: فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم ُيعطاها، فقال رس��ول الله ]: )أين علي بن أبي 
طال��ب؟ فقيل: هو يش��تكي عينيه، فأرس��لوا إليه، فأتي ب��ه، فبصق في 
عينيه وأعطاه الراية، وقال: ) أنفذ على رس��لك حتى تن�زل بساحتهم، 
ثم أدعهم إلى اإلس��الم، وأخبرهم مبا يجب عليهم من حق الله تعالى 
في��ه، فوالل��ه ألن يهدي الله بك رجال واحدا خي��ر لك من ُحمر النعم 

(.  متفق عليه
- عن سعد بن أبي وقاص [قال: قال رسول الله ] لعلي [: ) أنت 

مني مبن�زلة هارون من موسى، إال أنه ال نبي بعدي (.  متفق عليه 
- قال علي [: )والذي فلق احلبة، وبرأ النسمة، إنه لعهد النبي األمي ] 

إلّي، أنه ال يحبني إال مؤمن، وال يبغضني إال منافق (.  رواه مسلم 
- ع��ن الب��راء [ أن النب��ي ] ق��ال لعلي [: ) أنت من��ي، وأنا منك( .   

رواه البخاري
- أن��ه [ من أصحاب الكس��اء، وحديثه معروف فإن��ه ملا نزل قوله تعالى: 
}فقل تعالوا ندعوا أبنائنا وأبنائكم { دعا رسول الله ] عليا وفاطمة 
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وحسنا وحسينا فقال: ) اللهم هؤالء أهلي ( رواه مسلم
- عن أبي س��عيد اخلدري [قال: )ش��كى علي بن أب��ي طالب الناس إلى 
رس��ول الله ]، فقام فينا خطيبا فس��معته يقول: أيها الناس ال تشكوا 

عليا، فوالله إنه ألخشى في ذات الله وفي سبيل الله(.  رواه احلاكم

؟ ما مقدار العلم عند أبي احلسن [.    2036
علمه غزير واس��خ، وذلك لبركة دعاء النبي ] له، حينما دعا لعلي [ ، 

بقوله: ) اللهم ثّبت لسانه، وأهدي قلبه(. 

؟ ما قول الصحابة في علم علي [.    2037
ورد أن عمر ] كان يتعّوذ من معضلة ٍ ليس لها أبو حسن.

وع��ن اب��ن عباس [ قال: قال عم��ر [: »أقرؤنا أب��ّي، وأقضانا علي«.   
رواه البخاري
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املبحث الرابع

ما يتعلق باخلالفة

ما املراد من هذا العنوان؟ 2038    .
ُيراد به بيان الصحيح فيما يتعلق باخلالفة بعد وفاة النبي ].

ما عقيدة أهل السنة في اخلالفة؟ 2039    .
يعتقد أهل السنة أن اخلليفة بعد الرسول ] هو أبو بكر الصديق، ثم عمر، 

ثم عثمان، ثم علي، ثم احلسن رضي الله عنهم وأرضاهم. 

؟  كيف متت اخلالفة ألبي بكر [.    2040
 ملا ُقبض رس��ول الله ] ونقله الله إلى الرفي��ق األعلى، اجتمعت األنصار 
في سقيفة بني ساعده مبدينة النبي ]، وأرادوا عقد اإلمامة لسعد بن عبادة 
[، وبل��غ ذل��ك أب��ا بكر وعمر رض��ي الله عنهم��ا، فقصدا نح��و مجتمع 
األنص��ار في رج��ال من املهاجرين، وملا انتهوا إليه��م حصل بينهم حوار في 
أم��ر اخلالفة، حيث اضطرب أمر األنصار فجعلوا يطلبون األمر ألنفس��هم، 
أو الش��ركة فيه مع املهاجرين، فأعلمهم أبو بكر [إن اإلمامة ال تكون إال 
ف��ي قريش، وأحتج عليهم بقوله ]: ) األئم��ة من قريش (، فأذعنوا لذلك 
رض��ي الله عنه��م، وانق��ادوا طائعني وبايع��وا أبا بك��ر [واجتمعوا على 

إمامته واتفقوا على خالفته [. 

هل القصة السابقة صحيحة؟ 2041    .
نعم روى هذه القصة البخاري في صحيحه، وإمنا ذكرت معناها مختصًرا.

ماذا كان موقف سعد بن عبادة الحقا من استخالف الصّديق [.    2042 عليهم؟
أذعن س��عد بن عبادة [ بذلك وأعترف بصحة ما قال الصّديق [ يوم 
السقيفة من أن قريشا هم والة هذا األمر، فقال: »صدقت نحن الوزراء وأنتم 
األمراء«. كما في مس��ند اإلمام أحمد، وقد حّسن إسناده شيخ اإلسالم ابن 

تيمية رحمه الله تعالى. 
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لنص أم باالختيار؟  كيف ثبتت اخلالفة ألبي بكر الصديق [، با.    2043
سواًء قلنا: قد ثبتت خالفته بالنص، أو باالختيار، كل ذلك له نتيجته واحدة، 

وبأي القولني قلنا فاألمر سهل يسير، واخلالف فيه سائغ.

خالفة؟ هل هناك من إشارات على تتويج أبي بكر [ لل.    2044
ال��ذي يترّجح -والله أعلم- أن النبي ] قد دّل األمة على خالفته، وأخبر 
أن��ه يرضاه��ا له، وقد ع��زم على الكتاب��ة بذلك لكن عل��م ] أن الله تعالى 

ورسوله واملؤمنني ال يبغون عن أبي بكر  [ ِحوال. 

ما الدليل على القول السابق؟ 2045    .
- ع��ن جبي��ر بن مطعم [قال: أتت امرأة النب��ي ] فأمرها أن ترجع إليه، 
فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك � كأنها تقول املوت � فقال ]: )إن 

لم جتديني فأتي أبا بكر(.  متفق عليه
قال ابن حزم: ) وهذا نص جّلي على استخالف أبي بكر(. أه� 

- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي ] في مرضه: ) ادعي لي 
أب��ا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمنٍ، ويقول 

قائل: أنا أولى، ويأبى الله واملؤمنون إال أبا بكر (. متفق عليه

هل قضية االستخالف في الصالة لها داللة على اإلستخالف على األمة؟ 2046    .
نع��م، فاختي��ار النبي ] ألبي بك��ر اإلمامة الصالة  فيها ه��ذه الداللة، فلما 
رضيه لإلمامة الشرعية وقّدمه فيها على غيره، فإنه من باب أولى أن يرضاه 

ويقدمه على غيره في اإلمامة الدنيوية.
وكذلك قال بعض الصحابة: »قد رضيه رس��ول الله ] لديننا، أفال نرضاه 

لدنيانا«. 

هل فهم الصحابة y.    2047 النصوص الســابقة فابتعدوا عن املنافسة مع أبي بكر في 
اإلمامة؟

نعم، فعن ابن مس��عود [قال: »ملا ُقبض رس��ول الله ]، قالت األنصار: 
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»مّن��ا أمير ومنك��م أمير«! قال: فأتاه��م عمر [وقال: »يا معش��ر األنصار 
ألس��تم تعلمون أن رس��ول الله ] قد أّمر أبابكر ي��ؤم الناس، فإيكم تطيب 
نفس��ه أن يتق��دم أبا بكر«؟ فقال��ت األنصار: »نعوذ بالله أن نتق��ّدم أبا بكر«.   

رواه احلاكم

ملاذا لم يكن هناك نص واضح في قضية االستخالف على شخص محدد؟ 2048    .
التحقيق في ذلك أن النبي ] قد دّل املسلمني على استخالف أبي بكر [ 
وأرش��دهم إلى ذلك بأمور كثيرة من أقواله وأفعاله، مع هّمه بأن يكتب في 
ذلك كتاًبا، لكن ملا علم أن املسلمني مجتمعون على  حبه وتذكر فضله، ترك 

الكتابة اكتفاًء بذلك، واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية [.

هل قضية استخالف أبي بكر [.    2049 تعّد من القضايا الكبيرة في الدين؟ 
هذه املس��ألة ليس��ت من املس��ائل الكبار عند أهل الس��نة، وإمنا املهم أن نثبت 

خالفته وأنه أحق بها من غيره، وأنه أفضل األمة بعد نبينا ].
وأن نثبت أيضا وقوع اإلجماع على خالفته، وإن حصل في بداية األمر شيء 

من اخلالف، لكن قد انعقد اإلجماع على أنه أحق باخلالفة بعد النبي ].

فيه اخلالف؟ هل قضية االختالف في مسألة االستخالف مما يسوغ .    2050
نعم، وذلك الحتمال الدليل.

ماذا يترتب على ما سبق من تقرير؟ 2051    .
بناًء عليه فال تأثيم وال تبديع في حال االختالف فيها، أي أنه ال يحرج على من 
ق��ال: ثبتت بنّص جلي، أو ق��ال: ثبتت بنّص خفي، وإمنا الذي تعظم مخالفته 

هو القدح في خالفته أصاًل، أو القدح في أحقيته بها بعد رسول الله ]. 

ما أساس قول علماء األمة مع ما وقع بني الصحابة y.    2052 من خالف؟  
أس��اس مذهبه��م ف��ي ذلك يعد أفض��ل املذاهب عل��ى اإلط��الق، ألن مبناه 
عل��ى تعظيم قدر الصحاب��ة وعلو منزلتهم في قلوبهم، فما من فرقة عظمت 
الصحابة كأهل الس��نة، وما فرقة عرفت للصحاب��ة فضلهم ومنزلتهم كأهل 
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السنة. 

مــا مذهب أهل الســنة رحمهم الله تعالى فيما وقــع بني الصحابة رضي الله  2053    .
عنهم من اخلالف والقتال؟

واجب االعتقاد والتقّيد باألمور اآلتية:
- م��ا وقع بينهم من أمور نعتقد أنهم مجتهدون فيها، وقد أخبر النبي ] أن 
املجته��د املصيب له أجران، واملخطئ له أج��ر واحد، فهم دائرون بني 
األجرين واألجر، فاملصي��ب منهم له أجران، واملخطئ له أجر واحد، 

فهم مأجورون على كل حال.
- غال��ب املروي��ات في اخل��الف بينهم كذٌب وزور، وكثي��ر منها ضعيف من 

جهة سنده، والصحيح منها نزر قليل يسير، وهم فيه مجتهدون.
- نشهد أن لهم من الفضائل واحملاسن ما يوجب مغفرة ما صدر من بعضهم 

من اخلطأ، إن صح عنه ذلك.
- نشهد بالله انهم أحّق الناس بشفاعة النبي ]، وأن هذا اخلالف لم يدخل 

فيه إال نزر يسير منهم، وأنهم بشر ال مالئكة. 
- أن العصم��ة إمن��ا هي في إجماعهم، ال في ق��ول آحادهم مع مخالفته غيره 

له، وال ندخل في هذا اخلالف. 
- نقول: كما أن الله تعالى عصم أيدينا منه، فلنحرص على عصمة ألس��نتنا 
من��ه، ونع��وذ بالله م��ن أن جنعل صحاب��ة احلبيب ] فاكهة مجالس��نا 

باجلرح والتثريب، بل نفديهم بأرواحنا وقلوبنا وأموالنا. 
- وج��وب الس��كوت وحب��س اللس��ان وع��دم اخل��وض فيم��ا ش��جر ب��ني 

الصحابة.
- ال نق��ول إال كم��ا ق��ال ربن��ا جل وع��ال: }ربنا اغف��ر لنا وإلخوانن��ا الذين 
س��بقونا باإليان وال جتعل في قلوبنا غال للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف 

رحيم{.
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املبحث اخلامس

الشهادة في اآلخرة على معني

ما عقيدة أهل السنة في الشهادة باجلنة والنار للناس؟  2054    .
مذهبهم في ذلك التفصيل: فالشهادة باجلنة إما أن تكون عامة، وإما خاصة، 

أي ملعنّي.

ما مثال الشهادة العامة؟ 2055    .
مثاله��ا قولن��ا: ) املؤمن��ون في اجلن��ة، والكّفار ف��ي النار(، فهذه الش��هادة ال 

إشكال فيها.

ما احُلكم مع عموم الناس؟ 2056    .
من لم يثبت فيه نٌص فال نقول له: أنه من أهل اجلنة وال من أهل النار! 
ومع هذا فإننا نرجوا للمحسن الثواب، ونخاف على املسيء العقاب. 

ما مثال الشهادة اخلاصة؟ 2057    .
مثالها: الشهادة ألحٍد بعينه أنه من أهل اجلنة، أو أنه من أهل النار. 

هل ممكن الشهادة  اخلاصة إلنسان معني؟ 2058    .
نعم، وذلك ملن ش��هد له النص الش��رعي بذلك، فمن اثبت النص الصحيح 
أنه من أهل اجلنة فهو من أهل اجلنة، ومن أثبت النص أنه من أهل النار فهو 

من أهل النار.

ما مثال الشهادة اخلاصة في أشخاص معينني؟ 2059    .
ممن شهد له النص باجلنة تعييًنا:

- العش��رة املبشرين باجلنة، وبالل، وثابت بن قيس بن شماس، وعّكاشة بن 
محصن، وغيرهم، فهؤالء نشهد أنهم من أهل اجلنة.

- مم��ن ش��هد علي��ه النص بأنه م��ن أهل النار، مث��ل: أبي له��ب، وأبي جهل، 



العقيدة... سؤال وجواب

552

وعقب��ة ب��ن أبي معي��ط، وأمية بن خل��ف، وعمرو بن حل��ي، وعمه أبو 
طال��ب، والوليد ب��ن املغي��رة، وامرأة أبي له��ب، وامرأة ن��وح، وامرأة 
ل��وط، وإبلي��س، وق��ارون، وفرع��ون، وهام��ان، والس��امري من قوم 
موس��ى وغيرهم، فهؤالء نش��هد أنهم م��ن أهل الن��ار بأعيانهم لثبوت 

النصوص بذلك. 109

109- س��يكون هن��اك مزيد من التبيان فيما يتعلق مبس��ائل التكير ف��ي )ص: 696( في قضايا 
احلكم بغير شرع الله.
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املبحث السادس

ما يتعلق بكرامات األولياء

ما املقصود بهذا العنوان؟ 2060    .
ُيراد به أن هناك كرامة معتبرة ش��رعا، جتري على يد أولياء الله تعالى الذين 

اتصفوا بصفات الولي، وهذا فضل من الله تعالى.

ما املقصود مبصطلح كرامة؟ 2061    .
املقص��ود ب��ه إكرام الله ملن يش��اء م��ن عباده ب��أن يحقق له أمرا خ��ارق لعادة 

البشر.

ما املقصود بالولّي؟ 2062    .
ِه اَل َخْوٌف  الولي هو كل من كان من املسلمني، قال تعالى: } َأاَل إَِنّ َأْولَِياَء الَلّ

ِذيَن آَمُنوا َوَكاُنوا َيَتُّقوَن { . )يونس: 62( َعَلْيِهْم َواَل ُهْم َيْحَزُنوَن اَلّ

هل الوالية متفاوتة في القدر؟ 2063    .
نعم، فتختلف مراتب الوالية كمااًل ونقًصا باختالف تكميل مراتب اإليان 
والتق��وى، فكلم��ا ازداد العب��د إياًنا وتق��وى كلما ازدادت والي��ة لله تعالى 

واالستجابة لدعائه.

ماذا يقال عن األمور اخلارقة التي يفعلها بعض أهل الشر والفساد؟ 2064    .
هذه يقال دجل ومخاريق.

ما املقياس ملعرفة صدق أو كذب الكرامة؟ 2065    .
البد من عرض مدعيها على الكتاب والسنة. 

وبناًء عليه فما يجري على يد أولياء الش��يطان من اخلوارق واملكاش��فات ال 
تعد من باب الكرامات.

ما املقصود بخوارق أو كواشف شيطانية؟ 2066    .
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مثل ما يظهر عند الس��حرة والكهان واملش��عوذين ودجل طائفة من الصوفية 
أصحاب الطرق املخالفة للكتاب والسنة، فإن هؤالء وإن مشوا على املاء، أو 
طاروا في الهواء، أو دخلوا النار وخرجوا منها، أو أدخلوها في أجوافهم، أو 
أخبروا ببعض األمور الغائبة ونحو ذلك، فكل ذلك من أحوال الشياطني.

ما مقصد السحرة مما يفعلونه من خوارق؟ 2067    .
مقصدهم إحقاق الباطل، وإبطال احلق.

كيف تتحقق اخلوارق الشيطانية للساحر؟ 2068    .
حينما يصل الس��احر في أحواٍل كثيرة إلى الكفر والش��رك الشياطني سيجد 
العون والنصرة له من الش��ياطني، فإن الشياطني ال تعني أحًدا حملبته وسواد 
عيني��ه، وإمن��ا مل��ا يتقرب إليها بذب��ح توحيده بفع��ل ما يطلبونه من��ه من أمور 

الشرك.

ما عقيدة أهل السنة في كرامات األولياء ؟ 2069    .
عقيدته��م: اإليان به��ا وإثباتها على وج��ه العموم، أي يؤمن��ون إياًنا جازًما 
ويصدق��ون تصديًق��ا يقينًيا أن الل��ه تعالى يجري بعض أن��واع اخلوارق على 
يد من ش��اء من أوليائه وأن هذه الكرامة قد تكون في مكاش��فٍة أو أمٍر خارق 
للع��ادة ليس مبقدوٍر له��ذا الولي، وإمنا الله تعالى هو الذي أجراها على يده، 
وذلك إلظهار فضله وشرفه ولتثبيته، فكم من كرامة صارت سبًبا لثبات من 

ظهرت على يديه.

هل واجب على املسلم أن يطلب الكرامة، وينتظر حتققها لنفسه؟ 2070    .
ال، فمنهج أهل السنة طلب االستقامة ال طلب الكرامة، فاملؤمن إمنا يعبد الله 
تعالى ويستقيم على شرعه بفعل أوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره 

طلًبا لرضاه، ال أنه يفعل ذلك طلًبا للكرامة، فإن هذا شرك في القصد. 
ألن الله تعالى ال يقبل من العمل إال ما كان خالًصا له جل وعال؛ ألنه أغنى 
الش��ركاء عن الشرك، ولذلك قال بعض الس��لف: ) كن طالًبا لالستقامة ال 

طالًبا للكرامة(.
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بعــض الناس يعيش في الِقفار والكهوف ويفعــل الغرائب طلًبا للكرامات،  2071    .
فما القول فيهم؟

الذي��ن يفن��ون أنفس��هم في طل��ب مثل هذه األمور ليس��وا على ش��يء، وقد 
خالفوا منهج أهل السنة بذلك. 

فنرى الواحد منهم يهيم في القفار، أو يعاشر الوحوش، أو يحبس نفسه مع 
احلي��ات والثعاب��ني، أو َيْدُخل النار، أو ُيْدِخُل النار في جوفه ونحو ذلك من 
خرافاتهم وهذيانهم، وكل ذلك طلًبا للكرامة، وهذا منكر في الشرع وخبل 
في العقل، وتعريض للنفس للهالك بال مصلحة شرعية، وال قصد ممدوح.

هل من ظهرت له كرامة من الله يعتبر أفضل ممن لم تظهر له؟ 2072    .
ال يس��تلزم أن يك��ون من ظهرت عل��ى يديه الكرامة أنه أفض��ل من غيره في 

اإليان والتقوى. 

ما تعليل القول السابق؟ 2073    .
نعلم أن من أس��باب وقوع الكرامة تثبيت املسلم، ولذلك فإن كرامات عمر 
[ أكثر من كرامات أبي بكر [، مع أن إيان أبي بكر أكمل والش��ك، 
ب��ل وقد ظهرت كرام��ات كثيرة على ي��د بعض التابع��ني وتابعيهم لم تظهر 

على يد الصحابة، وال مقارنة بني إيان الصحابة وإيان من بعدهم.
فال تالزم بني الكرامة وكمال اإليان. 

هل ممكن أن تظهر الكرامة عند العاصي؟ 2074    .
نع��م، ه��ذا ممك��ن، فقد تظه��ر الكرامة على يد م��ن عنده تقصي��ر في تكميل 

مراتب اإليان، وال تظهر على يد من كُمل إيانه وتقواه.

ماذا نستفيد مما سبق توضيحه بظهور الكرامة؟ 2075    .
هذا يوجب أن ال جنعل الكرامة سبًبا لتفضيل من ظهرت على يديه على من 
لم تظهر له هذه الكرامة، ولعل هذا هو الس��بب الذي جعل بعض الطوائف 
واألف��راد يفني حياته ف��ي طلب الكرامة، وذلك طلًب��ا ألْن يكون أفضل من 

غيره، َفَضلَّ في سعيه وخاب في قصده.
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من هو املوّفق لو وقعت له كرامة؟ 2076    .
املوفق عند حصول الكرامة له من فع األتي:

- عاملها بإكثار الشكر واحلمد. 
- وازداد بها تواضًعا للخلق.

- وازداد ثباًتا واستقامة على احلق.
- واستعملها فيما يقربه إلى الله تعالى وفيما ينفع عباد الله.

- وجعلها وسيلة إلحقاق احلق وإبطال الباطل.
- واستعان بها على طاعة الله جل وعال. 

من استعان بالكرامة في أمر حرام، فماذا ُيقال له؟ 2077    .
يق��ال ل��ه أن هذه الكرامة لم تزده في احلقيق��ة إال ندامة وخيبة، وكان عدمها 

له أنفع.
وه��ذا حال��ه مبا أخبر الله ج��ل وعال: } َواْت��ُل َعَلْيِهْم َنَب��َأ اَلِّذي آَتْيَن��اُه آَياتَِنا 
ُه  ��ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن.َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه بَِها َوَلِكَنّ َفاْنَسَلَخ ِمْنَها َفَأْتَبَعُه الَشّ
ِمْل َعَلْيِه َيْلَهْث َأْو  َبَع َهَواُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْل��ِب إِْن حَتْ ْرِض َواَتّ َأْخَل��َد إَِل��ى اأْلَ
ُهْم  ُبوا بِآَياتَِن��ا َفاْقُصِص اْلَقَصَص َلَعَلّ ِذيَن َكَذّ َتْتُرْكُه َيْلَه��ْث َذلَِك َمَثُل اْلَقْوِم اَلّ

ُروَن{.  )األعراف: 175- 176 ( َيَتَفَكّ

هل ميكن القول بأن الكرامة فيها جانب من البالء على املؤمن؟ 2078    .
نع��م، فظه��ور الكرامة على يدي الول��ي فيها نوع ابتالٍء ل��ه، فليتق العبد ربه 
وليكث��ر من حمده وش��كره وليترق ف��ي مراتب االس��تقامة، وال تكون هذه 

الكرامة سبًبا لتكّبره وغروره، ورفضه للحق وتعاليه على اخللق.

هل واجب التفريق بني الكرامة عن الدجل؟ 2079    .
نعم، ألن الكرامة قد تشتبه على بعض الناس مع خوارق الكهان والسحرة، 
فإن��ه البد من عرض األمر على أهل العلم الثقات الذين يعرفون الفرق بني 

كرامات األولياء ومخاريق )دجل( الفجرة. 
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ما أهمية هذا السؤال للعلماء والتفريق بني الصدق عن الكذب؟ 2080    .
أهميت��ه تظه��ر ب��أن العامي ق��د يغتر ببع��ض ه��ذه الظواهر، وألنه ق��د يّدعي 
الكرام��ة من هو كاذب ف��ي دعواه، فيقول: إني رأيت كذا وكذا، وكوش��فت 

بكذا وكذا، وحصل لي كذا وكذا! وهو كاذب في ذلك.
فإذا أخذ األمر مبعزل عن العلماء، فتوّقع الفساد والضالل الذي سيحصل.

ما الدليل على وجوب عرض األمر على العلماء؟ 2081    .
وُه إَِلى  ْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َرُدّ ْمِن َأِو اخْلَ ق��ال تعال��ى: }َوإَِذا َجاَءُهْم َأْمٌر ِمَن اأْلَ
ِذيَن َيْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنُهْم {.)النساء:83( ْمِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلّ ُسوِل َوإَِلى ُأولِي اأْلَ الَرّ

؟ ما عالقة الكرامة ووقعها من األولياء مع دعوة النبي ].    2082
الكرامات التي تخرج على أيدي األولياء هي دليل على صدق نبوة نبينا ]؛ 
ألن الكرامة تختلف باختالف متابعته، فإذا أكرم الله من آمن به واتبع سبيله 
واقتفى أثره، فهذا دليل على أنه رسول من عند الله، وأنه صادق كل الصدق 
في قوله: ) إني رسول الله(، إذ لو كانت دعواه للنبوة كذًبا ال يرضاه الله ملا 

أكرم الله أتباعه مبثل هذه الكرامات.

ما األمثلة الدالة على الكرامات التي ثبتت بالنقل الصحيح؟ 2083    .
الكرامات الثابتة كثيرة جًدا، وومن األمثلة على بعضها:

- ما أجراه الله تعالى على يد املرأة التقية العفيفة مرمي الصديقة، قال تعالى: 
��َراَب َوَجَد ِعْنَدَها ِرْزًقا َقاَل َيا َمْرمَيُ َأَنّى  ْ َم��ا َدَخَل َعَلْيَها َزَكِرَيّا احمْلِ }ُكَلّ
َه َيْرُزُق َمْن َيَش��اُء بَِغْيِر ِحَساٍب{. ِه إَِنّ الَلّ َلِك َهَذا َقاَلْت ُهَو ِمْن ِعْنِد الَلّ

) آل عمران:37(

- م��ا أج��راه الله تعالى على يد الصاحلة العابدة س��ارة امرأة نبي الله إبراهيم 
]، فإنه��ا قد ُبش��رت بالوالدة وهي عج��وز كبيرة ال يل��د مثلها، قال 
��ْرَناَها بِإِْس��َحاَق َوِم��ْن َوَراِء  تعال��ى: }َواْمَرَأُت��ُه َقائَِم��ٌة َفَضِحَكْت َفَبَشّ

إِْسَحاَق َيْعُقوَب{ . )هود:71(
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- ما ثبت في الصحيحني من حديث ابن عمر رضي الله عنهما في حديث 
النفر الثالثة، حينما انطبقت عليهم الصخرة، فدعوا الله تعالى بصالح 
أعمالهم، فاستجاب الله لهم وفرج عنهم أمر هذه الصخرة، بال فعل 
إنسان، وإمنا كرامة من الله تعالى لهم على صالحهم وتوسلهم بهذه 

األعمال الصاحلة.
- عن أبي هريرة [قال: قال رس��ول الله ]: ) بينما رجل يش��ي بأرض 
ف��الة إذ س��مع صوًتا في س��حابة: اس��ِق حديق��ة ف��الن، فتنحى ذلك 
ٍة فانتهى إلى احلرة، فإذا هي أذناب شراج  السحاب فأفرغ ماءه في َحرَّ
وإذا ش��رجة من تلك الشراج قد اس��توعبت املاء، فتبع املاء فإذا رجل 
قائم في حديقة يحول املاء مبس��حاته فقال له: يا عبد الله ما اس��مك؟ 
ق��ال: فالن، االس��م الذي س��مع في الس��حابة، فق��ال له. ي��ا عبد الله 
لَِم س��ألتني عن اس��مي؟ قال: إني س��معت صوًتا في السحاب الذي 
هذا ماؤه يقول: اس��ِق حديقة فالن، باسمك فما تصنع فيها؟ قال: إن 
قل��ت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منه��ا فأتصدق بثلثه، وآكل وعيالي 

ثلثه وأرد فيها ثلثه(.  رواه مسلم
- ع��ن أن��س بن مال��ك [أن أس��يد بن حضي��ر وعباد ب��ن بش��ر كاَنا عند 
رس��ول الله ] ف��ي ليلة ظلم��اء حندس، فلما خرج��ا أضاءت عصا 
أحدهما، فجعال يش��يان بضوئها ، فلما تفرق��ا أضاءت عصا اآلخر. 

رواه البخاري.  

- وفي حديث أبي سعيد [عن أسيد بن حضير [ أنه كان من أحسن 
الناس صوًتا بالقرآن، قال: فقرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط 
ويحيى ابني مضطجع قريب منه، فجالت جولةً، فقمت ما لي هّم إال 
ابني يحيى، فس��كنت الفرس، ثم ق��رأت فجالت الفرس فقمت ليس 
ل��ي هّم إال ابني، ثم قرأت فجالت فرفعت رأس��ي، فإذا ش��يء كهيئة 
الظلة فيها املصابيح تقبل من الس��ماء، فهالني فسكت، فلما أصبحت 
غدوت على رس��ول الله ] فأخبرته فقال: ) اقرأ أبا يحيى(. فقلت: 
ق��د قرأت فجالت الفرس، فقمت ليس لي ه��ّم إال ابني. فقال: )اقرأ 
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أب��ا يحيى(. فقل��ت: قد قرأت فجالت الفرس فقم��ت ليس لي هم إال 
ابني. فقال: ) اقرأ أبا يحيى(. فقلت: قد قرأت فجالت الفرس فرفعت 
رأس��ي ف��إذا كهيئة الظّلة فيه��ا مصابيح فهالني. فق��ال: ) تلك املالئكة 
دن��ت دن��ًوا لصوتك، ولو ق��رأت حتى تصبح ألصب��ح الناس ينظرون 

إليهم( .
- م��ا حصل للصحابي خبيب [ ملا كان أس��يًرا، فإن��ه كان يأكل من قطف 
عن��ب، وما مبكة ثم��رة، وإنه ملوثق في احلديد، وم��ا كان إال رزًقا رزقه 

الله إياه.    رواه البخاري
- م��ا حصل للصّديق��ة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضاهما، من نزول 

براءتها في آيات تتلى إلى يوم القيامة. واحلديث في الصحيح.
- ع��ن حمي��د ب��ن هالل قال: ) س��معت مطرف ب��ن عبدالله يق��ول: قال لي 
عم��ران ب��ن حصني: إني أحدثك حديًثا عس��ى الل��ه أن ينفعك ب�ه، إن 
رس��ول الله ] جمع بني احل��ج والعمرة ولم ينه عن��ه حتى مات ولم 
ُم َعَليَّ - يعني املالئكة - فلما  ين���زل فيه قرآن يحرم�ه، ولقد كان ُيَس��لَّ

اكتويت أمسك فلما تركته عاد إلي( .  رواه مسلم
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املبحث السابع

ما يتعلق بالوالء والَبراء

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2084    .
املقصود به هو معرفة القواعد الشرعية فيمن يستحق أن نحبه ونواليه، ومن 

نبغضه ونهجره.

هل واجب حتقيق قضية الوالء والبراء في حياتنا؟ 2085    .
نعم، إذ واجب احلذر من مخالفة القول للعمل، واحلذر من تناقض الظاهر 
مع الباط��ن، فالبد من املفاصلة والتباعد باطًنا وظاهًرا، ومن نتعامل معه مبا 

يحبه الله تعالى.

هل هذا أمر شرعي؟ 2086    .
نع��م، فعلى هذا مدار الش��ريعة، فإن الش��ريعة إمنا نزل��ت للتفريق بني أولياء 

الرحمن عن أولياء الشيطان.

ما أدلة هذا التقرير بأهمية التمييز؟ 2087    .
النصوص في ذلك كثيرة، منها:

وْا َل��ْو َتْكُف��ُروَن َكَما َكَفُروْا َفَتُكوُنوَن َس��َواء َفاَل َتَتِّخ��ُذوْا ِمْنُهْم َأْولَِياء  - } َوُدّ
��ْوْا َفُخُذوُه��ْم َواْقُتُلوُهْم َحْيُث  ��َى ُيَهاِجُروْا ِفي َس��بِيِل الّلِه َف��إِن َتَوَلّ َحَتّ

ا َواَل َنِصيًرا{ )النساء: 89(. ُوُهْم َواَل َتَتِّخُذوْا ِمْنُهْم َولًِيّ َوَجدمَتّ
ِذيَن َكَفُروْا َوَقاُلوْا إِلْخَوانِِهْم إَِذا َضَرُبوْا  ِذيَن آَمُنوْا اَل َتُكوُنوْا َكاَلّ َها اَلّ - } َيا َأُيّ
ْو َكاُنوْا ِعنَدَنا َما َماُتوْا َوَما ُقتُِلوْا لَِيْجَعَل الّلُه  ى َلّ ِفي اأَلْرِض َأْو َكاُنوْا ُغًزّ
َذلَِك َحْس��َرًة ِفي ُقُلوبِِهْم َوالّلُه ُيْحيِي َوُيِي��ُت َوالّلُه مِبَا َتْعَمُلوَن َبِصيرٌ{ 

)آل عمران: 156(

بِيَث َبْعَضُه َعَلى َبْعٍض َفَيْرُكَمُه  يِِّب َوَيْجَعَل اخْلَ بِيَث ِمَن الَطّ ُه اخْلَ - } لَِيِميَز الَلّ
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اِسُروَن{ )األنفال:37( َم ُأوَلئَِك ُهُم اخْلَ َجِميًعا َفَيْجَعَلُه ِفي َجَهَنّ

مــا القول مع من يريد متييع هذه القضية، والدعــوة لترك التصنيف والتفريق  2088    .
بني املسلمني؟

ن ف��ي تطبيقها فهو مخطىء   ال��ذي يريد متييع ه��ذه الفروق وإزالتها، أو يهوِّ
ومصادم للمقصود الشرعي األعظم.

كيف وقع منه هذا اخلطأ؟ 2089    .
وقع منه اخلطأ والكذب في حب اإلسالم من أمور عديدة:

- حينم��ا يّدع��ي البراءة من الكف��رة، ثم نراه قد ارمتى ف��ي أحضانهم ليربونه 
كيف شاءوا، فهو إذا كاذب في دعواه.

- م��ن يّدعي البراءة منه��م، ثم جند منه التعظيم حلضارته��م، ومقّدم لهديهم 
على هدي الكتاب والسنة فهو كاذب في دعواه.

- م��ن يّدعي الب��راءة منهم وهو يحّك��م قوانينهم في كل جانب، ومس��تبعًدا 
لقونني الشريعة فهو كاذب في دعواه.

- من يّدعي البراءة منهم وهو متش��ّبه لهم في س��لوكياتهم وخصوصياتهم، 
وعاداتهم وتقاليدهم املخالفة للشريعة.

- من يّدعي البراءة منهم وهو يريد من أمة اإلسالم أن تتمّثل بهم في أمورهم 
اخلاصة والعامة فهو كاذب في دعواه ، وغير ذلك.

هل في قضية الوالء والبراء اتصاٌل بني الظاهر والباطن؟ 2090    .
نعم، فنفهم مما س��بق أن البراء ليس كلم��ة ُتقال، وال هو عاطفة باطنية فقط، 
ب��ل الب��د أن يصدق الظاه��ُر الباطَن، فمن ظهرت على جوارح��ه آثار البراء 

فهو صادق في دعواه، ومن خالف فعلُه قوَله فالله له باملرصاد.

القسم األول: ما يتعلق بقضية الوالء.
ما املقصود من هذا العنوان؟ 2091    .

ُيقصد به بيان ضوابط وما يتعلق بقضايا الوالء واحلب.



العقيدة... سؤال وجواب

562

ما تعريف الوالء في اصطالح علماء االعتقاد؟ 2092    .
الوالء في االصطالح: هو التعاضد والنصرة واحملبة. 

ما دليل هذا القول؟ 2093    .
دليل��ه ق��ول الل��ه تعالى:}َوامْلُْؤِمُن��وَن َوامْلُْؤِمَن��اُت َبْعُضُه��ْم َأْولَِي��اُء َبْعٍض { 

)التوبة:71(، أي: يتناصرون ويتعاضدون. 
ومن��ه قوله ]: ) املؤمن للمؤمن كالبنيان يش��د بعضه بعًض��ا( رواه البخاري، 

وشّبك ] بني أصابعه.

ماذا ُيستفاد من حركة النبي ].    2094 في احلديث السابق؟
هذا التش��بيك من��ه ] دليل على وجود التعاضد والنص��رة، وهذا التعاضد 

والتناصر له مقتضيات كثيرة.

هل الوالء مجرد كلمات وشعارات؟ 2095    .
ال، لي��س ال��والء كلم��ة ُتق��ال، أو عاطف��ة باطنية فق��ط، ب��ل يختلف صدق 
الدع��وى باختالف ظهور اآلثار، فمن كانت اآلث��ار فيه أكثر فهو األصدق، 
وتقوى هذه اآلثار كلما قويت احملبة التي في القلب التي هي مدار الوالء. 

ما مثاله الشرعي في حياتنا وتعامالتنا، في صدق الوالء؟ 2096    .
من أمثلته في حياتنا وتعامالتنا:

- من يّدعي الوالء للمؤمنني، وجنده ينصر املؤمنني مبا يتيسر له. 
- من يّدعي الوالء لهم وهوهو يبتعد عن غشهم أو خداعهم. 

- م��ن يّدع��ي ال��والء لهم وه��و ال يخذلهم وال يس��لمهم، وال يع��ني عليهم 
عدوهم، فهو صادق في دعواه.

- من يّدعي والءهم، وهو  يهتم بأمورهم، ويحزن حلزنهم، ويفرح لفرحهم 
فهو صادق.

- م��ن يّدعي الوالء لهم وهو ال يؤذي أولي��اء الله تعالى من العلماء والعباد 
والدعاة والصاحلني، فهو كاذب في دعواه. 
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ما الوالء الذي يريده الله مّنا؟ 2097    .
ه��و الوالء له جّل وعال ولرس��وله ] ولعباده املؤمنني، فه��ذه أنواع الوالء 

املشروعة، وما عداها فليس مبشروع. 

ما تقسيم الوالء؟ 2098    .
الوالء قسمان: 

- والء مشروع، أي مأموٌر به.
- والء ممنوع، أي منهٌي عنه.

ما توضيح التقسيم السابق؟ 2099    .
الوالء املش��روع: هو الوالء لله تعالى، والوالء لرس��وله ]، والوالء لعباده 

املؤمنني. 

ما دليل هذا القسم من الوالء؟ 2100    .
ِذيَن ُيِقيُموَن  ِذيَن آَمُن��وا اَلّ ُه َوَرُس��وُلُه َواَلّ َ��ا َولُِيُّكُم الَلّ دليل��ه قوله تعالى: }إمَِنّ

َكاَة َوُهْم َراِكُعوَن{.)املائدة:55( اَلَة َوُيْؤُتوَن الَزّ الَصّ
فقول��ه: }إمن��ا{ هي أداة حصر، أي: أنه يجب حص��ر الوالية فيما ذكر فقط 
ونفيها عما عداه، فهذه اآلية الكرية حددت لنا الذين يتوجه إليهم بالوالء، 

وهم: الله تعالى، ورسوله ]، والذين آمنوا.

أواًل: الوالء لله تعالى.

ما األسس الرئيسية في قضية الوالء؟ 2101    .
األسس الرئيسية في قضية الوالء: احلب والنصرة.

الركن األول: احلب في الله تعالى

ما أهمية هذا الركن في هذا اجلانب؟ 2102    .
احل��ّب البد أن يتوفر في ال��والء، بل هو عموده األساس��ي الذي ينبني عليه 
بع��د ذل��ك لوازم هذا ال��والء وتوابع ه��ذا احلب، وهذا احل��ب مكانه ومقره 
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القل��ب الذي هو م��كان العاطفة، إال أنه البد أن تظه��ر آثاره على اجلوارح، 
وإال لكان كذًبا وزوًرا وادعاًء. 

ما توضيح القول السابق؟ 2103    .
اجل��وارح الب��د أن تتأثر مب��ا يكون في القل��ب، فالذي يّدعي ال��والء واحملبة 
للمؤمن��ني فالب��د أن يأت��ي مبص��داق ه��ذه الدعوى، حت��ى ال تك��ون دعواه 
مج��ّردة عن البرهان، وبرهانها الذي يصدقها هو ما يظهر على اجلوارح من 

األعمال، ونعني بها مقتضيات الوالء.

ما أهمية احلب في الوالء؟ 2104    .
احلب في الله تعالى هو أساس الدين وقاعدة الشريعة، فهو جل وعال أحق 
من يتوجه إليه باملواالة بكل أشكالها، ومختلف صورها، ومحبته جل وعال 
محب��ة تعّب��د واتباع، فحبه تعالى ركن م��ن أركان الوالء، أي: أنه ال يكن أن 
يق��وم والء لل��ه تعالى بدون حتقيق هذا احلب، بل ال يقبل إس��الم بدون هذا 

احلب، بل يجب على املسلم أن يفوق حبه لله تعالى كل حب. 

ما دليل التقرير السابق؟ 2105    .
ِه َأْن��َداًدا ُيِحُبّوَنُهْم َكُحِبّ  ��اِس َمْن َيَتِّخُذ ِمْن ُدوِن الَلّ - ق��ال تعالى: }َوِمَن الَنّ

ِه {.  )البقرة:165( ا لَِلّ ِذيَن آَمُنوا َأَشُدّ ُحًبّ ِه َواَلّ الَلّ
ُه  ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتَدّ ِمْنُكْم َعْن ِدينِِه َفَسْوَف َيْأتِي الَلّ َها اَلّ - وقال تعالى: }َيا َأُيّ
ٍة َعَلى اْلَكاِفِريَن ُيَجاِهُدوَن  ٍة َعَلى امْلُْؤِمننَِي َأِعَزّ ُهْم َوُيِحُبّوَنُه َأِذَلّ بَِقْوٍم ُيِحُبّ
ِه ُيْؤتِيِه َمْن َيَش��اُء  ِه َواَل َيَخاُف��وَن َلْوَمَة اَلئٍِم َذلَِك َفْضُل الَلّ ِفي َس��بِيِل الَلّ

ُه َواِسٌع َعِليٌم{.  )املائدة:54( َوالَلّ
- وق��ال تعال��ى: } ُق��ْل إِْن َكاَن آَباُؤُك��ْم َوَأْبَناُؤُك��ْم َوإِْخَواُنُك��ْم َوَأْزَواُجُك��ْم 
اَرٌة َتْخَش��ْوَن َكَس��اَدَها َوَمَس��اِكُن  َوَعِش��يَرُتُكْم َوَأْم��َواٌل اْقَتَرْفُتُموَها َوجِتَ
ِه َوَرُس��ولِِه َوِجَهاٍد ِفي َس��بِيِلِه َفَتَرَبُّصوا  َتْرَضْوَنَه��ا َأَح��َبّ إَِلْيُكْم ِم��َن الَلّ

ُه اَل َيْهِدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي {. )التوبة:24( ُه بَِأْمِرِه َوالَلّ َحَتّى َيْأتَِي الَلّ
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ما مقتضيات هذا احلب؟ 2106    .
من مقتضياته: 

- توقيره سبحانه وتعظيمه.
- إفراده بالتوحيد جل وعال، والتوكل عليه، واإلنابة إليه.

- التحاكم إليه، وإس��الم القلوب والوجوه له، واإليان به، واللجوء إليه في 
جمي��ع األم��ور، ورجاؤه، والتقرب إليه مبا يحبه ويرضاه من الش��رائع 

إيجاًبا أو استحباًبا، واإلكثار من ذكره بأنواع الذكر املشروعة.
- اإلقب��ال عل��ى التع��ّرف عليه، مبعرف��ة أس��مائه وصفاته والتعبد ل��ه بآثارها 

ومقتضياتها.

الركن الثاني في الوالء لله تعالى.

ما الركن الثاني في الوالء؟ 2107    .
الرك��ن الثان��ي هو نصرته جل وعال، أي يجب على املس��لم الذي يوالي في 

الله تعالى أن ينصر الله تعالى وما يحبه.

ما املراد بالُنصرة؟ 2108    .
امل��راد بها نصره باتباع ش��ريعته بفع��ل املأمور وترك احملظ��ور، ونصر كتابه، 
والدفاع عن دينه، واإليان برس��وله ]، واجلهاد في سبيله، وترك شهوات 

النفوس التي ال يرضاها، ونصرة أوليائه، وغير ذلك.

ما دليل هذا الركن؟ 2109    .
َه َيْنُصْرُكْم َوُيَثبِّْت  ِذيَن آَمُنوا إِْن َتْنُص��ُروا الَلّ َها اَلّ - ق��ال الله جل ش��أنه: }َيا َأُيّ

َأْقَداَمُكْم{) محمد:7(
ِذيَن ُأْخِرُجوا ِم��ْن ِدَياِرِهْم َوَأْمَوالِِهْم  - وق��ال تعالى: }لِْلُفَقَراِء امْلَُهاِجِري��َن اَلّ
َه َوَرُس��وَلُه ُأوَلئَِك ُهُم  ِه َوِرْضَواًن��ا َوَيْنُصُروَن الَلّ َيْبَتُغ��وَن َفْضاًل ِم��َن الَلّ

اِدُقوَن{. ) احلشر:8( الَصّ

هل قضية الوالء متفاوتة بني املسلمني؟ 2110    .
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نعم، مواالة العباد لله جل وعال تتفاوت بني ش��خٍص وآخر بتفاوت حتقيق 
ه��ذه املقتضيات وظهور هذه اآلث��ار، فمحبته لها آثارها ونصرته لها آثارها، 

فأعظمنا حتقيًقا لهذه اآلثار أكبرنا والية له جل وعال.

ثانيا: املواالة للنبي ]

؟ ماذا تقتضي املواالة للنبي ].    2111
املواالة للنبي ] تقتضي أمرين هما: احملبة والنصرة.

ما حكم محبته ].    2112 في قلوب العباد؟
محبته ] فرٌض الزٌم على كل مس��لم، بل هي من مقتضيات الش��هادة بأنه 
رس��ول الل��ه، بل البد أن تكون محبتن��ا له مقدمة على محب��ة اآلباء واألبناء 
واإلخ��وان واألزواج والعش��يرة واألموال والتجارات واملس��اكن واألنفس 
والن��اس أجمع��ني، فإن��ه لم يحقق اإلي��ان الواجب م��ن قّدم ش��يًئا من هذه 

احملاب على محبته ].

ما دليل هذا احلكم؟ 2113    .
- ق��ال النب��ي ]: ) ال يؤمن أحدكم حتى أكون أح��ب إليه من ولده ووالده 

والناس أجمعني (.  متفق عليه
- وق��ال ]: ) ث��الث م��ن كّن في��ه وجد بهنَّ ح��الوة اإليان: م��ن كان الله 

ورسوله أحب إليه مما سواهما...(. متفق عليه
- ملا قال له عمر [: »يا رس��ول الله، إني أحبك أكثر من كل ش��يء إال من 
نفس��ي«. فق��ال ]: )ال ي��ا عمر، حتى من نفس��ك(. فقال عمر [: 
وال��ذي بعث��ك باحلق إني ألحبك أكثر من نفس��ي. فقال ]: ) اآلن يا 

عمر(. رواه البخاري

كيف ميكن حتقيق محبته ].    2114 في حياتنا؟
يكن حتقيق هذا في أمور، منها:

- أن نعلم أن محبته ] ليست شعوًرا نفسًيا، أو مجرد اعتقاد فقط. 



العقيدة... سؤال وجواب

567

- الب��د أن يأتي العبد ببرهانها الذي يصّدقه��ا، وهو اتباعه ] بفعل ما أمر، 
واجتناب ما نهى عنه وزجر. 

- أال ُيعبد الله إال مبا شّرع ]. 
- العلم بأن عنوان محبته ] االتباع وترك االبتداع.

؟ من أعظم الناس محبة للنبي ].    2115
أعظمنا وأصدقنا محبة له أشدنا له اتباًعا، وأكملنا به اقتداًء. 

هل الُنصرة له ].    2116 مرتبطة باملواالة له؟
نعم، فمن متام املواالة أن ينصر املس��لُم رس��وَل الل��ه ] بكل أنواع النصرة، 

وبكل ما حتويه هذه الكلمة من معاٍن ولوازم.

؟ كيف ميكن حتقيق النصرة له ].    2117
يكن ذلك بأمور كثيرة، منها:

- نصرته باإليان به، واعتقاد أنه آخر األنبياء، فال نبي بعده.
- نصرت��ه بالذّب عن س��نته والدفاع عنها مبا يفتح��ه الله على العبد من العلم 

النافع.
- نصرته باإلقبال على سنته؛ تعّلًما وتعليًما وحفًظا وشرًحا ونشًرا.

- نصرته بتقدمي قوله على قول كل أحٍد.
- نصرته بطاعة أمره وترك نهيه وتصديقه في كل ما أخبر به.

ِذيَن  - نصرته بتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق قدره، قال تعالى: }َفاَلّ
��وَر اَلِّذي ُأْنِزَل َمَع��ُه ُأوَلئَِك ُهُم  َبُعوا الُنّ ُروُه َوَنَصُروُه َواَتّ آَمُن��وا بِِه َوَع��َزّ

امْلُْفِلُحوَن{. )األعراف:157(
- نصرت��ه بح��ب صحابته، واعتقاد أنه��م أفضل اخللق بع��د األنبياء، وأنه ال 
كان وال يكون مثلهم، والذّب عنهم ونشر فضائلهم، والصمت وعدم 

اخلوض فيما جرى بينهم من اخلالف.
- محارب��ة الب��دع ب��كل صوره��ا ومختلف أش��كالها، وبكل أن��واع احملاربة 
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املمكنة.
- بيان مكانته ] وفضله ونش��ر ش��مائله والتحلي بأخالقه وس��لوك س��بيله 

واتباع سنته واقتفاء أثره وغير ذلك من معاني االتباع.
- قت��ل س��ابه والقادح فيه انتصاًرا له ] كما مض��ى ذكره مفصاًل في الكالم 
عن س��ب النبي ]، ق��ال تعالى: }وينصرون الله ورس��وله {، وقال 

تعالى: } وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب {.

ثالثا: املواالة للمؤمنني

ما أركان املواالة للمؤمنني؟ 2118    .
مواالة املؤمنني لها ركنان وهما: احملبة والنصرة.

ما حكم احملبة للمؤمنني؟ 2119    .
يجب على كل مس��لم أن يحب إخوانه املس��لمني، فهم إخوة له في العقيدة، 
وش��ركاء له في التوحيد، فاحملبة بني املس��لمني ف��رض الزم البد من حتقيقه 

بتحقيق مقتضياتها وآثارها.

ما دليل احلكم السابق؟ 2120    .
قال تعالى: } إمنا املؤمنون إخوة {، وقال تعالى عن املش��ركني: }فإن تابوا 

وأقاموا الصالة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين{.

ما مقتضيات حتقيق احملبة للمؤمنني؟ 2121    .
ه�ذه احملبة تقتضي اآلتي:

- أن حت��ب ألخي��ك ما حتب لنفس��ك، كما قال ]: )ال يؤم��ن أحدكم حتى 
يحب ألخيه ما يحب لنفس��ه( متفق علي��ه، فجعل النبي ] ذلك األمر 

شرًطا ال يتحقق كمال اإليان الواجب إال به.
- حتقيق قوله ]: )املسلم أخو املسلم ال يظلمه وال يخذله وال يسلمه(.

- حتقيق قوله ]: )املؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعًضا(.
- التسامح والتصافح والتوادد والتعاطف والتراحم فيما بيننا.
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- حفظ عرضه فال يغتاب بعضنا بعًضا وال ينم بعضنا على بعض.
- ستر عيوبه والتجاوز عن أخطائه ما أمكن ذلك.

- ب��ذل النصيح��ة له بال غش، كما ق��ال ]: )الدين النصيح��ة(، وقال ]: 
)وإذا استنصحك فانصح له(.

- س��ّد فاقت��ه وإعانت��ه مبا تقدر علي��ه من بذل ج��اٍه أو مال ونح��و ذلك، وإن 
مما امت��دح الل��ه ب��ه األنص��ار y قول��ه تعال��ى: } والذين تب��وءوا الدار 
واإلي��ان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم وال يجدون في صدروهم 
حاج��ة مم��ا أوتوا ويؤثرون على أنفس��هم ولو كان به��م خصاصة ومن 

يوق شح نفسه فأولئك هم املفلحون {.

كيف نحقق النصرة مع املؤمنني؟ 2122    .
يج��ب عل��ى املس��لم أن ينصر إخوان��ه في الله، وأن يش��ّد عض��د إخوانه في 
العقي��دة مبا آت��اه الله تعالى من قوة وقدرة، قال تعالى: } َوإِِن اْس��َتْنَصُروُكْم 
يِن َفَعَلْيُكُم الَنّْصُر إاَِلّ َعَلى َقْوٍم َبْيَنُك��ْم َوَبْيَنُهْم ِميَثاٌق{ )األنفال: 72(،  ِف��ي الِدّ
فنرى املس��لم احلق يشعر بأخيه املس��لم في كل مكان؛ وإن تباعدت األقطار 

واختلفت األلوان واللغات واجلنسيات.

ما أوجه النصرة بني املؤمنني؟ 2123    .
هذه النصرة تقتضي اآلتي:

- أمره باملعروف ونهيه عن املنكر، وتعليمه إن كان جاهالً، وتذكيره إن كان 
ناسًيا، وتخليصه من األسر إن كان مأسوًرا.

- تقتضي اللني وخفض اجلناح له، كما قال تعالى: }واخفض جناحك ملن 
اتبعك من املؤمنني {.

- تقتضي محبته ومودته واحلفاظ على حرمته ونصرته باملال والنفس.
- تقتضي نصرته؛ بأن يخلفه بخير في أهله وماله، لو غاب عنهم.

- تقتضي نصرته بالدعاء له.
- وتقتضي الذب عن عرضه عند سماع غيبته.
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- الب��د من نصره ظاملا ومظلوًما ويوضح ذلك قوله ]: ) انصر أخاك ظاملا 
أو مظلوًما( فقال: يا رس��ول الله: أنصره مظلوًما فكيف أنصره ظاملا؟ 

فقال: )متنعه عن الظلم فإن ذلك نصر له(.

رابعا: الوالء لكتاب الله تعالى

كيف يكون والء املؤمن لكتاب الله تعالى ؟ 2124    .
يكون والء املؤمن لكتاب الله إذا حقق عدة أمور، من ذلك:

- أن يعتقد أنه كالم الله من�زل غير مخلوق، وأنه من الله بدأ وإليه يعود.
- الس��عي احلثي��ث في حتقيق مقاص��د إنزاله، وه��ي تالوته باللس��ان وتدبره 
وتعقل��ه والتذك��ر واالتعاظ ب��ه وتفهمه، قال تعال��ى: } ِكَت��اٌب َأْنَزْلَناُه 

ْلَباِب{. )ص: 29( َر ُأوُلو اأْلَ َبُّروا آَياتِِه َولَِيَتَذَكّ إَِلْيَك ُمَباَرٌك لَِيَدّ
- العمل به باالئتمار بأوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره وأخذ العبرة 

والفائدة والدروس من قصصه وأمثاله.
- احل��ذر والتحذير م��ن حتريفه عن مواضعه أو اإلحلاد ف��ي آياته بتكذيبها أو 
تعطيلها عن معانيها املرادة منها أو إخراجها عن مدلوالتها الصحيحة 

إلى معاٍن باطلة .
- احترام��ه ب��كل أنواع االحترام املش��روعة م��ن تعظيمه وأال يس��ه إال على 

طهارة كاملة وأن يبعده عن األماكن التي ال تليق به .
- ال��ذب عنه ومحاربة خصومه املكذبني به وكش��ف زي��ف كالمهم وفضح 

أسرارهم وهتك عوارهم ودحض شبهاتهم التي يثيرونها حوله .
- اإلقبال عليه تالوة وحفًظا وتعلًما وتعليًما ونشًرا.

َه  ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا الَلّ َها اَلّ -  التحاكم إليه عند التنازع، كما قال تعالى: } َيا َأُيّ
وُه إَِلى  ْمِر ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء َفُرُدّ ُس��وَل َوُأولِي اأْلَ َوَأِطيُعوا الَرّ
ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَس��ُن  ُس��وِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِالَلّ ِه َوالَرّ الَلّ
َتْأِوياًل { )النساء:59(، وقد أجمع السلف على أن الرد إلى الله هو الرد 

إلى كتابه.
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- االس��تماع واإلنصات عند تالوته متسًكا للفائدة ولن�زول الرحمة كما قال 
ُكْم ُتْرَحُموَن{.  تعالى: }َوإَِذا ُقِرَئ اْلُقْرآُن َفاْس��َتِمُعوا َل��ُه َوَأْنِصُتوا َلَعَلّ

)األعراف:204(

- االستش��فاء ب��ه، فإن الل��ه جل وعال جعل ه��ذا القرآن هدى وش��فاء، كما 
��اُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة ِمْن َربُِّكْم َوِش��َفاٌء مِلَا  َها الَنّ ق��ال تعالى: } َيا َأُيّ
��ُدوِر َوُهًدى َوَرْحَم��ٌة لِْلُمْؤِمننَِي {، )يون��س:57(، وإنه ملا خّف  ِفي الُصّ
يق��ني كثير من الناس في القرآن تعلقت قلوبهم بالعالج البدني املجرد 

وتركوا االستشفاء بالقرآن.
- ع��دم التق��ّدم عليه بق��ول أو فعل، كما قال تعال��ى: }يا أيها الذي��ن آمنوا ال 
تقدموا بني يدي الله ورسوله{، فالقول أو حكم يسبق كالم النبي ]، 

وهذا هو امليزان الذي يوزن به احلق من الباطل، والصواب من اخلطأ.

خامسا: الوالء للدين اإلسالمي

كيف يكون والء املؤمن لدين الله جل وعال؟ 2125    .
يكون والء املؤمن لدين الله تعالى بتحقيق عدة أمور، منها:

- حب شريعة الله تعالى، احلب الذي يثمر العمل بها بانشراح صدر وإقبال 
قلب وسعادة روح.

- تعل��م أحكام هذا الدين العظيم وش��رائعه، والعلم الواجب على كل أحٍد 
ه��و العل��م الذي تتوق��ف عليه صحة العقي��دة والعبادة، وم��ا زاد على 

ذلك ففرض كفاية في حق عموم األمة.
- نشره مبختلف الوسائل، وعلى جميع بقاع األرض، والدعوة إليه وإيصال 
صورت��ه احلقيقي��ة املش��رقة الصافي��ة جلمي��ع البش��ر، ويتضم��ن ذلك: 

التعريف مبحاسن اإلسالم.
-  الذّب عن هذا الدين، بتوضيح االعتقاد الصحيح وكشف الشبه ومحاربة 

أهل األهواء والبدع، وإثبات صالحيته املطلقة في كل زماٍن ومكاٍن.
-  نصره باجلهاد بالنفس واملال إلعالء كلمة الدين، ونصره بنصر قضاياه في 
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كل احملافل.

سادسا: الوالء للصحابة رضي الله عنهم

؟ كيف يكون والء املؤمن لصحابة النبي ].    2126
يتحقق هذا بتحقيق عدة أمور، منها:

- أن نعتق��د االعتقاد اجلازم أنهم خير البش��ر بعد األنبياء والرس��ل، فال كان 
وال يكون مثلهم.

- أن نعتقد أن الله تعالى رضَي عنهم، ورضوا عنه.
- أن نحبه��م وننصره��م بالق��ول والي��د والقلم، وبكل م��ا يدخل حتت ذلك 

املسمى.
- أن ننشر فضائلهم، ونظهر محاسنهم للعامة واخلاصة.

- أن منس��ك عن اخلوض فيما شجر بينهم، مع اعتقادنا اجلازم أنهم في ذلك 
اخلالف مجتهدون محّبون للحق، فاملصيب منهم له أجران، واملخطئ 

له أجر واحد.
- الذّب عنهم ممن نالهم بس��وءٍ، أو قدح فيهم بش��يٍء بالرد عليه وبيان زيف 
كالم��ه، وأن يهج��ر ويع��زر مب��ا يردع��ه وأمثاله ع��ن الكالم ف��ي خيار 

األمة.
- دراسة سيرهم، وأخذ الفوائد واألخالق والعبرة منها، فإنهم القدوة لألمة 

بعد نبيها ]، فهم أبر األمة قلوًبا وأعمقها علًما وأقلها تكلًفا.

القسم الثاني: ما يتعلق بقضية البراء

ما تعريف البراء؟ 2127    .
البراء في االصطالح هو: املصارمة والعداوة واملجانبة والتبّري والبغض. 

ما دليل هذا القول؟ 2128    .
َه َوَرُسوَلُه َوَلْو  وَن َمْن َحاَدّ الَلّ ِه َواْلَيْوِم اآْلِخِر ُيَواُدّ } اَلّ جَتُِد َقْوًما ُيْؤِمُنوَن بِالَلّ
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َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبَناَءُهْم َأْو إِْخَواَنُهْم َأْو َعِشيَرَتُهْم {. )املجادلة:22(

ما الذي يدور عليه البراء ؟ 2129    .
الَبراء مداره على البغض.

ما مفهوم البراء في الشريعة اإلسالمية؟ 2130    .
إن مفه��وم البراء في الش��ريعة اإلس��المية تقتضي بغض أع��داء الله تعالى، 

ومعاداتهم والتبّري منهم.

ما أقسام الكفار؟ 2131    .
يكن تقسيمهم إلى األقسام اآلتية:

1/ املعاهد: هو الذي يس��كن في بالد املس��لمني، وبينه وبني املسلمني عهد، 
ككف��ار الدول الكافرة في عصرنا هذا، التي بينها وبني احلاكم املس��لم 

لسلطانه عهود وسفارات.
2/ الذّمــي: وه��و الكافر الذي صاحله املس��لمون عل��ى أن يدفع لهم اجلزية، 
وب��ذل اجلزي��ة حلمايته، وف��ي مقاب��ل التزامه اإلس��الم فيم��ا يعتقدون 

حتريه، دون ما يعتقد حله.
3/ املســتأمن: ه��و الذي يدخل بالد املس��لمني، إما بإذن م��ن ولي األمر، أو 

بإذن أحد من املسلمني.
4/ احلربي: وهو ما عدا األصناف السابقة من الكفار، فهذا يشرع للمسلمني 

جهاده وقتاله بحسب االستطاعة واحلكم الشرعي.

ما التعامل الشرعي الصحيح مع الكفار غير احلربيني؟ 2132    .
من أهم تلك التعامالت:

1/ حمايتهم ما داموا في بالد املسلمني.
2/ العدل عند احلكم بينهم وبني املسلمني، وبني بعضهم بعًضا.

3/ دعوتهم إلى اإلسالم، فإن دعوة الكفار فرض كفاية على املسلمني.
4/ يحرم إكراههم على تغيير دينهم.
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5/ يحرم على املسلم االعتداء عليهم.
6/ يحرم على املسلم أن يغّش أحًدا منهم.

7/ يحرم على املسلم أن يسيء إلى أحٍد منهم.

ما أقسام الَبراء؟ 2133    .
قّسم العلماء البراء إلى قسمني: البراء املطلق، ومطلق البراء.

ومبعنى آخر نقول: البراء الكلي، والبراء اجلزئي.
1/ البراء املطلق ) أو البراء الكلي(.

ماذا نعني بالبراء املطلق؟ 2134    .
نعن��ي به البراء الت��ام من الفعل وصاحب الفعل، البراءة املطلقة الكلية التامة 

األبدية حتى يحصل منه اإليان. 

ما مثال هذه البراءة؟ 2135    .
مثاله��ا م��ا ورد ف��ي قول تعالى ع��ن إبراهي��م ] والذين آمنوا مع��ه: } قال 
تعالى عن إبراهيم ] والذين آمنوا معه: } َقْد َكاَنْت َلُكْم ُأْس��َوٌة َحَس��َنٌة ِفي 
��ا َتْعُبُدوَن ِمن ُدوِن  ��ا ُبَراء ِمنُكْم َومِمَّ ِذي��َن َمَع��ُه إِْذ َقاُلوا لَِقْوِمِهْم إَِنّ إِْبَراِهي��َم َواَلّ
ِه  ��ِه َكَفْرَنا بُِكْم َوَبَدا َبْيَنَن��ا َوَبْيَنُكُم اْلَعَداَوُة َواْلَبْغَضاء َأَب��دًا َحَتّى ُتْؤِمُنوا بِالَلّ الَلّ

َوْحَدُه{. )املمتحنة:4(.

كيف ميكن حتقيق البراءة الكلية؟ 2136    .
ه��ذه الب��راءة الكلية لها مقتضي��ات حتى تكون براءة صادق��ة، وهي العداوة 

الكاملة، ومن ذلك:
- ظه��ور آثاره��ا على اجلوارح؛ من ترك التش��ّبه بهم في ش��يء من عباداتهم 

وعاداتهم اخلاصة بهم، وهكذا.
- تقتض��ي أيًضا وجود البغض��اء املطلقة في القلب، ولذلك ف��إن الله تعالى 
ق��ال في اآلية الس��ابقة: }وبدا{ أي: بس��بب ه��ذه الب��راءة التي تقدم 
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ذكرها }بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبًدا{. 

البراءة القلبية، هل هي واجبة من كل مسلم مع الكفار؟ 2137    .
نع��م، فم��ن حتقق فيه مقتضى البراءة املطلقة فالبد يتب��رأ منهم البراءة املطلقة 

التي تقتضي عداوته العداوة املطلقة، وبغضه البغض املطلق. 

ما حكم هذه البراءة؟ 2138    .
هي فرض واجب على كل مسلم جتاه الكفار، وهي من األمور التي نتقرب 

بها إلى الله تعالى. 

هذه البراءة املطلقة تكون في حّق من؟ 2139    .
الب��راءة املطلق��ة إمنا تك��ون في ح��ق الكافر الكفر األكبر، واملش��رك الش��رك 

األكبر، واملنافق النفاق االعتقادي. 

كيف تكون هذه البراءة مع األصناف السابقة؟ 2140    .
- الكافــر: نتب��رأ من��ه الب��راءة املطلق��ة، ونعادي��ه ونبغض��ه املع��اداة والبغض 

املطلق. 
- املشــرك شــرًكا أكبــر: نتبرأ منه الب��راءة املطلق��ة، ونعاديه ونبغض��ه املعاداة 

والبغض املطلق.
- املنافــق النفــاق األكبر: نب��رأ منه البراءة املطلق��ة، ونعاديه ونبغض��ه املعاداة 

والبغض املطلق. 

ما سند هذه األحكام؟.    2141
قوله تعالى: }ال يتخذ املؤمنون الكافرين أولياء من دون املؤمنني ومن يفعل 
ذل��ك فليس من الله في ش��يء إال أن تتقوا منه��م تقاة{ أي أن من خاف في 
بع��ض البلدان واألوقات من ش��رهم فل��ه أن يتقيهم بظاه��ره فقط ال بباطنه 

ونيته. 
وقال تعالى منكًرا على من يوالي الكفار: } الذين يتخذون الكافرين أولياء 
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من دون املؤمنني أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميًعا{.

ماذا تفيد اآليات؟ 2142    .
تفيد وجوب البراءة املطلقة ملن اتصف بالكفر، أو الش��رك األكبر، أو النفاق 

االعتقادي.

ما قول سلفنا رحمهم الله تعالى مع هذا اجلانب من البراءة؟ 2143    .
ق��ال أب��و الدرداء [: ) إنا لنكّش��ر في وج��وه أقوام وقلوبن��ا تلعنهم( رواه 
البخ��اري. وق��ال الثوري: قال ابن عب��اس [: )ليس الُتقي��ة بالعمل، وإمنا 

التقية باللسان(.

2/ البراءة اجلزئية

ما املقصود بهذا العنوان؟ 2144    .
ُيقص��د به��ا أن هناك من الن��اس من نتبرأ ونك��ره جانًبا معينا في��ه، ملخالفات 

شرعية وقع بها، وال نتبرأ منه البراءة الكاملة.

ملن تكون البراءة اجلزئية؟ 2145    .
الب��راء اجلزئي��ة، أو ما ُيق��ال لها مطلق الب��راء، فإنه يكون لعص��اة املوحدين؛ 

سواًء كانت املعصية معصية شهوة أو شبهة.

ملاذا تكون معهم البراءة اجلزئية؟ 2146    .
 ألن معهم أصل اإلس��الم، وإمنا نبرأ منه��م مطلق البراء، أي بعض البراء ال 
كل البراء، ومطلق البراء ممن حتقق فيه ما يقتضيه، يوجب مطلق العداوة أي 

بعضها ال كلها، ويوجب مطلق البغضاء أي بعضها ال كلها.

كيف ميكن تعليل احلكم السابق؟ 2147    .
تعليله أنه قد يجتمع في الشخص الواحد موجب احملبة والعداوة، وموجب 

الثواب والعقاب.
وبعبارة أخرى نقول: عصاة املوحدين نحبهم ونواليهم مبا معهم من اإليان، 
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ونبغضهم ونعاديهم مبا معهم من الفسوق والعصيان. 

هل له من دليل في الهدي النبوي؟ 2148    .
نعم، ومن تلك األدلة الشرعية ما يأتي:

- عبدالله بن أبي بن سلول، نبرأ منه البراءة املطلقة، ونبغضه البغض املطلق، 
ونعادي��ه املع��اداة املطلقة؛ ألنه مناف��ق النفاق األكبر، ب��ل هو عند أهل 

العلم يعد رأس املنافقني.
-  أبو لهب وأبو جهل، نبرأ منهما البراءة املطلقة ونبغضهما البغض املطلق، 

ونعاديهما املعاداة املطلقة؛ ألنهما كافران ومشركان.
-  الس��ّراق والزناة وش��اربو اخلمر وقطاع الطريق والبغاة، وس��ائر أصحاب 
املعاص��ي، فهؤالء ال يخرجون من دائرة اإلس��الم به��ذه املعاصي، بل 

ينقص إيانهم بقدر ما عندهم من املعصية.
 فه��ؤالء نبرأ منهم مطلق الب��راءة، ونبغضهم مطلق البغض، ونعاديهم 
مطلق العداوة، ويكون ذلك بقدر ما مع كل واحٍد منهم من املعصية.

ر منها؟ هل من أمثلة على صور مواالة الكفار لنحذرها ونحذِّ 2149    .
نعم، األمثلة على مواالة الكفار كثيرة، ومن أهمها:

- الرض��ا بكفرهم، وعدم تكفيرهم، أو الش��ك في كفره��م، أو تصحيح أي 
مذه��ٍب م��ن مذاهبه��م الكافرة، وه��ذه الص��ورة ناقض��ة للتوحيد من 

أساسه، وقد جعلها العلماء من جملة نواقض اإلسالم.
- التول��ي العام للكف��ار؛ باتخاذهم أنص��اًرا وأعواًنا وأصدق��اء وإخواًنا، أو 

الدخول في دينهم، أو إعانتهم على مراسم كفرهم بقوٍل أو عمل.
- التحاكم إليهم عند نزول احلوادث وترك التحاكم للش��ريعة، فما أن تن�زل 
نازل��ة باملس��لمني إال ويرفعون األم��ر إلى الكفار ليحكم��وا فيه، وهذا 
خطي��ر ج��ًدا؛ ألنه نوع من اإلي��ان مبا هم عليه من الكف��ر، قال تعالى: 
}أل��م ت��ر إلى الذي��ن يزعمون أنهم آمن��وا مبا أنزل إليك وم��ا أنزل من 
قبل��ك يري��دون أن يتحاكموا إل��ى الطاغوت وقد أم��روا أن يكفروا به 

ويريد الشيطان أن يضلهم ضالاًل بعيًدا{.
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- مودتهم ومحبتهم، والس��عي احلثيث في حتقي��ق ما يرضيهم ولو كان على 
حس��اب اإلس��الم وقضاي��اه، وه��ذا مزل��ق خطي��ر وطامة كبي��رة، قال 
تعالى: } ال جتد قوًما يؤمنون بالله واليوم اآلخر يوادون من حاد الله 

ورسوله... { اآلية.
- الرك��ون إليهم، قال تعالى: }وال تركنوا إلى الذين ظلموا فتمس��كم النار 
وما لك��م م��ن دون الله من أولي��اء ثم ال تنص��رون {، واملراد بالركون 
إليهم أي االعتماد عليهم في سائر األمور أو أغلبها اقتصادًيا وسياسًيا 

وعسكرًيا وفكرًيا وغير ذلك.
- مداهنتهم ومجاملتهم ومداراتهم على حس��اب ديننا، قال تعالى: }ودوا 

لو تدهن فيدهنون{.
- اتخاذه��م بطان��ة م��ن دون املؤمنني، ق��ال تعالى: }ي��ا أيها الذي��ن آمنوا ال 
تتخ��ذوا بطان��ة من دونك��م ال يألونكم خب��ااًل ودوا ما عنت��م قد بدت 
البغض��اء م��ن أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر ق��د بينا لكم اآليات 

إن كنتم تعقلون{.
- توليته��م أم��ًرا من أم��ور املس��لمني؛ كاإلم��ارة، والكتابة وقي��ادة اجلند، أو 

توزيرهم، ونحو ذلك.
-  التش��ّبه بهم فيما ه��و من عباداتهم، أو عاداتهم ومش��اركتهم في أعيادهم 

وفي مراسم كفرهم اخلاصة بهم وتهنئتهم على ذلك.

هل املواالة للكفار فيها أقسام من اجلهة الرّدة عن الردة ودونها؟ 2150    .
نعم، فاملواالت مختلفة معهم، حسب العمل والقصد.

متى تكون املواالة للكفار ردة وكفرا؟ 2151    .
ما يكون كفًرا وردة، مثل: التولي املطلق، ومودتهم ألجل دينهم وسلوكهم، 
والرضا بأعمالهم، ومتني انتصارهم على املس��لمني، وطاعتهم في التشريع، 
واعتق��اد مس��اواتهم باملس��لمني، وأن املس��لمني ال ميزة له��م، والوثوق بهم 
وائتمانه��م دون املس��لمني، ونصرتهم ومس��اعدتهم على حرب املس��لمني، 
والتش��به به��م إعجاًب��ا واستحس��اًنا ف��ي قضايا التوحي��د والعب��ادات،  فهذه 
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الصور من املواالة كفر أكبر.

متى تكون املواالة للكفار كبيرة من الكبائر؟.    2152
تك��ون املواالة كبي��رة من الكبائر، وال يكفر فاعلها إال إذا فعلها اس��تحالاًل، 
وذلك كاتخاذهم بطانة، ومداهنتهم، والتذلل لهم، ومالينة احلربيني منهم، 
واملبالغ��ة ف��ي رفع ش��أنهم وتعظيمهم، والدخ��ول في س��لطانهم بال حاجة 
وال اقتض��اء مصلحة عامة، والتش��به بهم في أخالقهم وش��عائرهم كاملوالد 
واألعياد، واإلقامة عندهم ملن ال يستطيع إعالن دينه مع قدرته على الهجرة، 
فه��ذه الصور من ال��والء ال تصل إلى حد الكفر، بل هي في دائرة الكبائر ما 

لم يكن مستحاًل لها.

متى تكون املواالة للكفار حتتاج إلى تنبيه، وال تصل إلى الردة أو الكبائر؟.    2153
ما يكون أقل مما سبق، وذلك:

- ميل القلب غير اإلرادي إلى الزوجة الكتابية، أو لالبن غير املسلم.
- مي��ل القلب ملن بذل إلينا معروًفا، أو م��ن كان منهم صاحب خلٍق وأدب، 

أو الثقة فيهم.
- العمل لديهم مع وجود اإلهانة واالحتقار، مع وجود فرص عمٍل أخرى.

ما األمور التي يباح للمسسلم أن يتعامل بها مع غير املسلم؟ 2154    .
1/ يجوز اس��تعمالهم واس��تئجارهم في األعمال التي ليس فيها والية على 

مسلم.
2/ يس��تحب للمس��لم اإلحس��ان للمحت��اج م��ن الكف��ار، كالصدق��ة عل��ى 

فقيرهم.
3/ يجوز بّرهم بالهدايا، لترغيبهم في اإلسالم.

4/ يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على املسلم، كما يجوز أن ينزل املسلم 
ضيفا على الكافر.

5/ يجوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية.
6/ يج��وز األكل الع��ارض معهم من غير أن يتخذ املس��لم الكافر صاحبا أو 
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جليسا، أو أكيال دائما.
7/ يجوز التعامل معهم في األمور الدنيوية املباحة.

8/ يجوز للمس��لمني أن يس��تعينوا بالكفار في صد عدوان على املس��لمني، 
وذلك بشرطني:

- االضطرار إلى أعانتهم.
- األمن من مكرهم وضررهم.

9/ يجوز للمس��لم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط؛ إذا كانت عفيفة، وعند 
األمن من ضررها على الدين واألوالد والنفس.

10/ يجوز للمسلم أن يذهب للطبيب الكافر إذا وثق به.
11/ يجوز دفع الزكاة إلى املؤلفة قلوبهم من الكفار.

12/ يجوز للمس��لم أن يشارك الكافر في التجارة، بشرط أن يشرف املسلم 
عليها.

13/ يج��وز قب��ول الهدية من الكاف��ر، إذا لم يكن فيها إذالل للمس��لم، وال 
مواالة منه للكافر.

14/ يجوز للمس��لم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل يديره 
بع��ض الكفار، لكن ال يج��وز أن يعمل في خدمة الكافر الش��خصية؛ 

كطبخ طعامه، وغسل ثيابه.
15/ جت��وز تهنئته��م مبناس��باتهم الدنيوي��ة؛ ك��والدة ول��د، إذا كان ملصلح��ة 

شرعية.

التعامل مع الكافر املعاهد

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2155    .
املقصود منه بيان كيفية التعامل الشرعي مع كافر يعيش في بلٍد مسلم.

ما معنى مصطلح )معاهد(؟ 2156    .
أي هو املتواجد في البلد املسلم بصورة نظامّية قانونّية.
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ما حكم االعتداء أو قتل هذا الشخص؟ 2157    .
هذا محّرم، ملا ثبت عن عبد الله بن عمرو [ أن رسول الله ] قال: )من 
قتل معاهًدا لم يرح رائحة اجلنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعني سنة(. 

رواه البخاري

هل الغدر بالكافر املعاهد، يجوز؟ 2158    .
هذا محّرم، فعن حذيفة بن اليمان [ قال: »ما منعني أن أشهد بدًرا إال أني 
خرجت أنا وأبي حسيل، فأخذَنا كفار قريش، قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ 
فقلن��ا: ما نريده، م��ا نريد إال املدينة. فأخذوا منا عه��د الله وميثاقه لننصرفن 
إل��ى املدينة وال نقاتل معه. فأتينا رس��ول الل��ه ] فأخبرناه اخلبر، فقال ]: 

)انصرفا، نِفي لهم بعهدهم، ونستعني الله عليهم(.  رواه مسلم

ما الفرق في احلكم بني اخلديعة عن الغدر مع غير املسلمني؟ 2159    .
الغدر في الش��رع مح��ّرم مطلًقا حتى في اجلهاد الش��رعي، فض��ال عن اجلهاد 
ه ] إذا أمر أميًرا على جيش  البدعي، عن بريدة عن أبيه، قال: كان رسول الَلّ
ه ومن معُه من املس��لمني خيرا،  ة نفس��ه بتق��وى الَلّ أو س��رَيّة أوص��اُه في َخاَصّ
ه، اغزوا وال  ه وقاتلوا من كف��ر بالَلّ ه وفي س��بيل الَلّ ث��م قال: » اْغُزوا بس��م الَلّ
تغ��ُدُروا، وال َتْغل��وا، وال متّثل��وا، وال تقُتلوا وليًدا..(. رواه مس��لم، وهو نقض 

للعهد واألمان، وقد أمر الله باإليفاء بالعهود فقال: } أوفوا بالعقود{.
بخالف اخلدعة، فهي جائزة في مثل احلرب، كما روى جابر[عن رس��ول 

الله ]: )احلرب خدعة(. متفق عليه، وال تكون في مقابل أمان وعهد.

هل تقدمي مال إلى كافر يعتبر من احملرمات؟ 2160    .
ال يعتب��ر من احملرمات، بل هذا راجع للمصالح واملفاس��د، وفرق بني حالة 
الق��وة والضعف، عن حالة االختيار واالضطرار، مع العلم بأن من أصناف 

الزكاة الثمانية )املؤلفة قلوبهم( وهم الكفار.

ما القول مع من يفتي بأن مال غير املسلم حالل، مع جواز ظلمهم؟ 2161    .
ه��ذا خطأ، ب��ل إن الكاف��ر املظلوم تس��تجاب دعوته في حق ظامل��ه ولو كان 
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مس��لًما، كما ثبت عن ابن عباس [ أن رسول الله ] قال: ) واتِق دعوة 
املظلوم، فإنه ليس بينها وبني الله حجاب(.  متفق عليه

مــا حكــم ما يتــرّدد علــى ألســنة البعض مــن قولهــم: )الدين للــه، والوطن  2162    .
للجميع(، فهل لهذه الكلمة تعّلق بقضية الوالء والبراء؟

هذه الكلمة كلمة ضالة، يراد بها متييع قضية الوالء والبراء، وهي من وسائل 
مكر الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم باملسلمني.

ما معنى اجلملة السابقة؟ 2163    .
أي أن الدين حٌق لله جل وعال، وأما املواطنة فهي حق اجلميع، فاجلميع يعيش 
حت��ت راي��ة واحدة، فتكون احملبة والع��داوة والوالء والب��راء مرتبط باملصالح 

الدنيوية الشخصية والعالقات املادية، وال دخل للعقيدة والدين فيها.

ما عاقبة اجلملة السابقة؟ 2164    .
عاقبته��ا ومؤّداه��ا متييع قضية احملب��ة والع��داوة، وعدم التميي��ز بني الطيب 
واخلبي��ث، فيعي��ش املس��لم مع الكاف��ر دون حتديد ش��خصية وال معرفة دين 
وال بي��ان معتقد، ويعيش اجلميع حت��ت راية واحدة، وأنه ال اعتبار باختالف 
األدي��ان واالعتق��ادات ما دام الوط��ن واحًدا، وال حق ألحٍد م��ن أفراد هذا 
الوط��ن أن ينك��ر على الفرد اآلخر ما يدين به ويعتقده ، فكل يعتقد ما يش��اء 

فهو حّر في اعتقاده، وال دخل ألحٍد فيه.

ما أثر هذه الكلمة بني املسلمني والكفار؟ 2165    .
هذه دعوى لنبذ التفريق بني أولياء الشيطان وأولياء الرحمن، ومؤداها ترك 
اإلنكار واألمر باملعروف، وهي فكرة سيئة ُيراد بها تعظيم صورة الوطن في 

النفوس، وتقدمي الوطنية على أخوة الدين.
فالواجب رفضها والبراءة منها، واإلنكار على من يتلّفظ بها، وهي كقولهم:  

) اعط ما لله لله، وما لقيصر لقيصر(.

ما القول في فكرة التقارب بني األديان، أو وحدة األديان؟ 2166    .
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ه��ذه دعوات ظاهرها احلض��ارة واحلوار، وباطنها اله��دم والدمار، كما قال 
تعالى: } ودوا لو تكفرون كما تكفرون كما كفروا فتكونون س��واء{، فهل 

يتصور أن الدين احلق الصحيح  سيقترب من الديانات الباطلة؟
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املبحث األول

التعامل مع املنافقني

من هو املنافق؟ 2167    .
هو الذي يظهر اإلسالم، لكن باطنه فيه السوء والكفر.

كيف يتعامل املسلم مع املنافقني؟ 2168    .
واجب أن يتعامل معهم كما كان النبي ] يتعامل مع املنافقني في زمنه.

كيف كان تعامله عليه الصالة والسالم مع املنافقني بصورة عامة؟ 2169    .
أوض��ح اإلم��ام ابن القيم ف��ي كتابه زاد املعاد، أن النب��ي ]  كان يأمر بقبول 

عالنيتهم، ويترك سرائرهم إلى الله تعالى.
وأنه كان يجاهدهم باحلجة والعلم.

وأن الله أمره أن يعرض عنهم.
وأمره أن يغلظ عليهم وأن يبلغ القول البليغ إلى نفوسهم،

 ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم.
وأخبر أنه إن استغفر لهم سبعني مرة فلن يغفر الله لهم.

كيف نتعامل مع املنافقني في حياتنا اليومية، وفق الدليل؟ 2170    .
نتعامل مع املنافقني مبا يلي:

أواًل: قب��ول عالنيته��م، ودليل ذلك: أنه ] كان يس��مح له��م باخلروج معه 
للجهاد، وبالدخول في املسجد وبالصالة معه.

 وملا تخّلف طائفة منهم في غزوة تبوك جاءوا واعتذروا وحلفوا بالله 
أنهم لم يس��تطيعوا اخلروج وال عّدة عندهم ويخافون من الفتنة، فقبِل 
منهم عالنيتهم واس��تغفر لهم، وكان يقول: ) أتريد أن يتحدث الناس 

أن محمًدا يقتل أصحابه (.110

110- م��ع علمن��ا اليقين��ي بوجودهم في عه��ده ]، إال أننا لم نقرأ وال نع��رف أنه ] عامل 
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ثانًيا: توكيل س��رائرهم إلى الله تعالى، ذل��ك ألن النفاق أمر باطني ال ُيرى، 
ولك��ن ل��ه عالمات، وه��م يحاول��ون إخفاء ه��ذه العالم��ات، ونحن 

مأمورون باألخذ بالظاهر، وأما أمر السرائر فإنه إلى الله تعالى.
ثالًثــا ورابًعا: مجاهدتهم بالعلم واحلج��ة واإلغالظ عليهم، قال تعالى: }يا 
أيه��ا النب��ي جاه��د الكف��ار واملنافقني واغل��ظ عليه��م ومأواهم جهنم 
وبئ��س املصير{، وقال تعالى: }أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
فأع��رض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفس��هم قواًل بليًغا{ واملجاهدة 
هن��ا تختل��ف، واملراد به��ا مجاهدتهم باحلج��ة والبرهان، ال بالس��يف 

والسنان.
خامًسا: اإلعراض عنهم، قال تعالى: }سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم 
لتعرض��وا عنهم فأعرضوا عنهم إنه��م رجس ومأواهم جهنم جزاء مبا 

كانوا يكسبون {.
سادســا: ت��رك الصالة على من ثب��ت نفاقه يقيًنا، وذلك لقول��ه تعالى: }وال 

تصل على أحٍد منهم مات أبًدا وال تقم على قبره {.
ســابعا: عدم ش��هود جنائزهم أوالقيام على قبورهم، كما في اآلية الس��ابقة، 

والشاهد منها قوله: }وال تقم على قبره {.
تاســًعا: عدم االس��تغفار لهم، قال تعالى: }س��واًء عليهم أستغفرت لهم أم 

لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله ال يهدي القوم الفاسقني{.

هل وردت صفات املنافقني في النصوص الشرعية؟ 2171    .
نع��م، فصفاته��م كثيرة، وقد فضحه��م الله في القرآن غاي��ة الفضيحة، وبنيَّ 
مكنون نفوس��هم وما حتمل��ه صدورهم من الغل واحلس��د واحلقد لعباد الله 

تعالى. 

ما صفات املنافقني وفق ما ورد في النصوص الشرعية؟ 2172    .
بالتتبع لبعض اآليات والسور واألحاديث تبني لنا من صفاتهم ما يلي:

أحًدا منهم مبا يسّره في قلبه، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة.
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- إخ��الف الوع��د ونقض املواثي��ق، قال تعالى: }ومنهم م��ن عاهد الله لئن 
قنَّ ولنكون��ن من الصاحلني فلما آتاهم من فضله  دَّ آتان��ا من فضله لنصَّ
بخل��وا به وتول��وا وهم معرضون فأعقبه��م نفاًقا في قلوبه��م إلى يوم 

يلقونه مبا أخلفوا الله ما وعدوه ومبا كانوا يكذبون{.
وف��ي الصحيحني من حديث أبي هري��رة [: ) آية املنافق ثالث: إذا 
ح��دث ك��ذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤمتن خ��ان(، وهذه الصفة من 

أبرز صفاتهم قبحهم الله تعالى.
- الكذب في احلديث واخليانة في األمانة والفجور في املخاصمة، قال النبي 
]: ) أربع من كن فيه كان منافًقا خالًصا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كان��ت فيه خصل��ة من النفاق حتى يدعه��ا: إذا أؤمتن خان، وإذ حدث 

كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر( متفق عليه .
- ملز املؤمنني في صدقاتهم وتعبداتهم، قال تعالى: }الذين يلمزون املطوعني 
م��ن املؤمنني في الصدقات والذين ال يجدون إال جهدهم فيس��خرون 

منهم سخر الله منهم{.
-  التذّب��ذب ب��ني فريق اإلي��ان وفريق الكف��ار، قال تعال��ى: } مذبذبني بني 
ذلك ال إلى هؤالء وال إلى هؤالء {، فهم يتكيفون حس��ب غلبة أحد 
الفريق��ني، فه��م كم��ا قال رس��ول الله ]: )مث��ل املنافق كمثل الش��اة 

العائرة بني الغنمني، تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة(. رواه مسلم.
-  اإلفس��اد ف��ي األرض بدع��وى اإلص��الح، ق��ال تعال��ى: }وإذا قي��ل لهم 
ال تفسدوا في األرض قالوا إمنا نحن مصلحون أال إنهم هم املفسدون 

ولكن ال يشعرون{.
-  الس��خرية من عب��اد الله الصاحلني، قال تعال��ى: }وإذا قيل لهم آمنوا كما 
آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن الس��فهاء أال إنهم هم الس��فهاء ولكن 
ال يعلم��ون{، فيس��خرون م��ن اللحي��ة، وتقصي��ر الث���وب واحلجاب 

واألذان، وغير ذلك.
-  املخادعة للمؤمنني والكيد لهم، قال تعالى: }يخادعون الله والذين آمنوا 

وما يخدعون إال أنفسهم وما يشعرون{ .
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- إش��اعة الفتنة والفاحش��ة بني املس��لمني، قال تعالى: }لقد ابتغوا الفتنة من 
قب��ل وقلبوا لك األمور حتى جاء احلق وظهر أمر الله وهم كارهون{ 

.
- كراهته��م لإلنفاق في س��بيل الل��ه، كما قال تعالى: }وم��ا منعهم أن تقبل 

منهم نفقاتهم إال أنهم كفروا بالله ورسوله{> 
- ال يأت��ون الصالة إال وهم كس��الى، قال تعال��ى: }إن املنافقني يخادعون الله 
وه��و خادعه��م وإذا قام��وا إلى الص��الة قاموا كس��الى{، وي��زداد ثقلها 
عليه��م في العش��اء والفجر، كما قال ]: ) أثق��ل الصالة على املنافقني 
صالة العشاء وصالة الفجر ولو يعلمون ما فيهما ألتوهما ولو حبًوا (.

- اخلوف الش��ديد، كما قال تعالى: }أش��حة عليكم فإذا جاء اخلوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من املوت{.

- الف��رح بانتصار الكفار، واالس��تياء من انتصار أهل اإلس��الم، قال تعالى: 
}إن تصبك حس��نة تس��ؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 

من قبل ويتولوا وهم فرحون{ . 
- يّدع��ون ح��ب املؤمنني ويبطنون بغضهم واحلقد عليه��م، قال تعالى: }ها 
أنت��م أوالء حتبونهم وال يحبونكم وتؤمن��ون بالكتاب كله وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم األنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 

إن الله عليم بذات الصدور{.

مــا حكم إطــالق وصف )منافــق(، على مــن وجدنا فيه بعــض من صفات  2173    .
املنافقني؟

هذا ال يجوز، فلم يقبت أن النبي ] كان يطلق وصف النفاق على املنافقني، 
أو من كانت فيه صفة نفاق.

ماذا يعني وصف مسلم بأنه من املنافقني؟ 2174    .
اِر  ْس��َفِل ِمَن الَنّ ْرِك اأْلَ ه��ذا يعني احلك��م عليه بالكف��ر، } إَِنّ امْلَُناِفِقنَي ِفي الَدّ

َوَلْن جَتَِد َلُهْم َنِصيًرا{ )النساء: 145(، وهذا ال يكن قوله إال بيقني.
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ما القواعد التي يجب مراعاتها عند احلكم على اآلخرين؟  2175    .
القواعد كثيرة، وخالصة هذه القواعد كما يلي:

القاعــدة األولــى: يج��ب صون املنط��ق عن احلرام، ويس��ن كفه ع��ن املكروه 
وفضول املباح.

القاعدة الثانية: لنا الظاهر والله يتولى السرائر.
القاعدة الثالثة: صفاء الس��ريرة على احملكوم عليه، وإحس��ان الظن به مطلب 

أساسي في احلكم عليه.
القاعدة الرابعة: ما كان الرفق في شيء إال زانه وما نزع من شيء إال شانه.

القاعــدة اخلامســة: من وقع في مكفر أو مبدع أو مفس��ق فإن��ه ال يحكم عليه 
مبقتضاه، إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.

القاعدة السادسة: احلكم العام يكون على األقوال واألفعال، وهذا ال يستلزم 
انطباقه على األفراد قطًعا إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.

القاعــدة الســابعة: ال تقوم احلجة عل��ى املعنّي إال بعد بلوغه��ا وفهمها مطلق 
الفهم.

القاعدة الثامنة: ال يحكم على الغير ملخالفته شيًئا ثبت اخلالف الشرعي فيه، 
السيما إذا كان اخلالف قوًيا.

القاعــدة التاســعة: يجب في احلك��م على الغي��ر النظر في القرائ��ن املصاحبة 
للقول والفعل .

القاعدة العاشرة: طلب العذر للمخالف مقّدم على احلكم عليه.
القاعدة احلادية عشرة: الزم القول ليس قواًل إال بعد عرضه وقبوله.

القاعدة الثانية عشرة: من العدل واإلنصاف أن يغتفر قليل خطأ املرء في كثير 
صوابه.

القاعدة الثالثة عشرة: احلكم على اآلخرين وقٌف على العلماء الراسخني .
والنق��ول  اإلش��اعات  عل��ى  األح��كام  ُتبن��ى  ال  عشــرة:  الرابعــة  القاعــدة 

واألراجيف.
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املبحث الثاني

املسح على اخلفني

ما املقصود من املسح على اخلفني؟ 2176    .
هي عملية املسح على ما يغطي القدمني أثناء الوضوء، بداًل من غسلهما.

ما عالقة هذا احلكم الفقهي مع أمور العقيدة؟ 2177    .
له عالقة وثيقة لتمّيز أهل السنة بني من خالفهم، حتى أصبح شعارًا لهم.

من الذي خالف في هذه املسألة؟ 2178    .
هم الشيعة، الذين يرون املسح على القدمني، بداًل من املسح على اخلفني.

ما الوارد في هذا الشأن في الشرع؟ 2179    .
اَلِة َفاْغِس��ُلوا  ِذيَن آَمُن��وا إَِذا ُقْمُتْم إَِلى الَصّ َه��ا اَلّ ورد ف��ي كتاب ربن��ا: } َيا َأُيّ
ُوُجوَهُك��ْم َوَأْيِدَيُك��ْم إَِل��ى امْلََراِف��ِق َواْمَس��ُحوا بُِرُءوِس��ُكْم َوَأْرُجَلُك��ْم إَِل��ى 

اْلَكْعَبنْيِ{ ) املائدة:5(

اآلية الســابقة فيها تنصيص على أن كلمة }َوَأْرُجَلُكْم{ معطوفة على كلمة  2180    .
}بُِرُءوِسُكْم{، فلماذا مت النصب لها بدال من اجلر؟

ورد في هذه الكلمة قراءتان صحيحتان:
األولــى: بالنص��ب، عطفا على كلم��ة: } َفاْغِس��ُلوا ُوُجوَهُك��ْم َوَأْيِدَيُكْم{، 

ويكون القدم لها الغسل.
والثانيــة: وهي باجلر، وتكون )َوَأْرُجَلُكْم( عطفا على كلمة: }بُِرُءوِس��ُكْم{ 

ويكون لها املسح.

ما تقدير اآلية السابقة؟ 2181    .
 كأن لف��ظ اآلي��ة ف��ي األص��ل: ) اغس��لوا وجوَهَك��م وأيدَيَكم إل��ى املرافق 
َر غس��ُل الرجل  وأرجَلَك��م إلى الكعبني وامس��حوا برؤوِس��كم (، ولكن ُأِخّ
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بعد مسح الرأس للداللة على أن ترتيب األعضاء في الوضوء من األركان، 
فيكون على هذا النحو: غسل الوجه، ثم األيدي، ثم مسح الرأس، ثم غسل 

األرجل .111

ما الراجح في القدم، الغسل أو املسح؟ 2182    .
كالهم��ا صحيح، وفق ما مت نقله إلين��ا عن فعل النبي ] في صفة وضوئه، 

واحلاالت التي يكون فيها.

ما الدليل على غسل النبي ].    2183 لقدميه؟
- ُسئل عبد الله بن زيد [ عن وضوء النبي ]، فدعا بتور من ماء فتوضأ 
له��م وض��وء النبي ]، فأكفأ على يده من التور فغس��ل يديه ثالثا، ثم 
أدخل يده في التور، فمضمض واستنش��ق واستنثر ثالث غرفات، ثم 
أدخل يده فغس��ل وجهه ثالثا، ثم غس��ل يديه مرت��ني إلى املرفقني، ثم 
أدخل يده فمسح رأسه، فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، ثم غسل رجليه 

إلى الكعبني(.  رواه البخاري
- وع��ن حمران مول��ى عثمان بن عف��ان، أنه رأى عثم��ان [ دعا بوضوء 
فأف��رغ عل��ى يديه من إنائه فغس��لهما ثالث مرات، ث��م أدخل يينه في 
الوضوء، ثم متضمض واتنش��ق واس��تنثر، ثم غسل وجهه ثالثا، ويديه 
إلى املرفقني ثالثا، ثم مس��ح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثالثا، ثم قال: 
رأي��ت النب��ي ]  توض��أ نحو وضوئ��ي هذا وق��ال: »م��ن توضأ نحو 
وضوئ��ي ه��ذا، ثم صلى ركعتني ال يحدث فيهما نفس��ه غفر الله له ما 

تقدم من ذنبه«.   متفق عليه

ماذا نقل العلماء عن هذا احلكم؟ 2184    .
قال احلافظ ابن حجر: » وقد تواترت األخبار عن النبي ] في صفة ُوُضوئِِه 
ه، ول��م يثبت عن أحد م��ن الصحابة  أن��ه غس��ل ِرجليه َوُه��َو املبني أَلم��ِر الَلّ
خ��اَلف ذلَك إال عن عِلّي وابن عباس وأن��س، وقد ثبت عنهم الرجوع عن 
ه ]َ َعَلى  ذلك، قال عبد الرحمن بن َأبِي ليلى: أجمع َأصحاب رُس��ول الَلّ

111- املجموع« )471/1( 
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غسل القدمني، رواه سعيد بن منصور«. انتهى .112

؟ هل سار أعالم أهل البيت على خطى جّدهم املصطفى ]َ.    2185
نعم، فقد كانوا يأمرون بغسل الّرجلني، وهذه بعض أقوالهم:

1. عن زيد بن علي عن آبائه عن علي )عليه الّس��الم( قال: »جلس��ت أتوّضأ 
فأقب��ل رس��ول الله )صلى الل��ه عليه وآله( حني ابت��دأت في الوضوء، 
فق��ال لي: متضمض واستنش��ق واس��نّت، ثم غس��لت ثالث��ًا، فقال: قد 
يجزيك من ذلك املّرتان. فغس��لت ذراعي ومس��حت برأس��ي مرتني، 
فق��ال: ق��د يجزيك من ذلك املّرة. وغس��لت قدمّي، فق��ال لي: يا علي 

خلل بني األصابع، ال تخّلل بالنار«113.
ه )عليه الس��الم( قال: » إذا نِس��يَت فغسلَت  2. عن أبي َبِصيٍر عن أبي عبد الَلّ
ذراع��ك قب��ل وجه��ك فأعد غس��ل وجهك، ث��م اغس��ل ذراعيك بعد 
ين فأعد غس��ل اأَلين، ثم  يس��ر قبل اأْلَ الوجه، فإن بدأت بذراعك اأْلَ
اغس��ل اليسار، وإن نسيت مسح رأس��ك حتى تغسل رجليك فامسح 

رأسك، ثم اغسل رجليك«.114
3. عن على بن أبى حمزة قال: سألت أبا إبراهيم )عليه السالم( عن قول الله: 
الِة { إلى قوله: } َوَأْرُجَلُكْم  ِذيَن آَمُنوْا إَِذا ُقْمُتْم إَِل��ى الَصّ َها اَلّ } َي��ا َأُيّ
إَِل��ى اْلَكْعَبنِي { فقال: صدق الله. قل��ت: جعلت فداك كيف يتوّضأ؟ 
قال: مّرتني مّرتني، قلت: يس��ح؟ قال: مّرة م��ّرة، قلت: من املاء مّرة؟ 

قال: نعم، قلت: جعلت فداك فالقدمني؟ قال: اغسلهما غسال«.115

؟ ما الدليل علىمشروعية املسح في سّنة النبي ].    2186
 ع��ن  املغيرة بن ش��عبة [   قال: »إنطلق النب��ي   ]   حلاجته ، ثم أقبل فتلقيته 
مباء فتوضأ وعليه ُجبة ش��امية، فمضمض وإستنشق، وغسل وجهه، فذهب 

112-  فتح الباري« )320/1( 
113- وسائل الّشيعة: )421/01(

114- الكافي: 35/03. باب الشّك في الوضوء ومن نسيه أو قّدم أو أّخر. رقم06(
115- تفسير العياشي )301/01(
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يخ��رج يدي��ه من كميه فكانا ضيق��ني، فأخرج يديه من حتت اجلبة فغس��لهما 
ومسح برأسه وعلى خفيه«.   رواه البخاري
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املبحث الثالث

ما يتعلق بالبدعة

ما تعريف البدعة لغة؟             2187    .
هي الشيء املخترع ال على مثال سابق. 

ما دليل هذا القول من النصوص الشرعية؟ 2188    .
- من��ه قول��ه تعال��ى: }قل ما كن��ت بدعًا من الرس��ل{ أي ما كن��ت أول من 

ُأرسل، فقد أرسل قبلي رسل كثير. 
- ومن��ه قول��ه تعالى: }ورهباني��ة ابتدعوها{ أي اخترعوه��ا وأبتدؤوها من 

عند أنفسهم. 
- ومنه قوله تعالى: }بديع السموات واألرض{ وذلك إلبداعه لها وإحداثه 

لها ال على مثال سابق. 

ما تعريف البدعة شرعًا؟      2189    .
هي  إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع. 

هل هذا التعريف موافق للهدي النبوي؟ 2190    .
نعم، هذا التعريف ألصق باللفظ النبوي، فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
ق��ال رس��ول الله ]: ) من أحدث في أمرنا ه��ذا ما ليس منه فهو رّد(.  رواه 

البخاري
وملسلم: ) من عِمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (. 

هل هناك من تعريفات أخرى للبدعة، من الناحية الشرعية؟ 2191    .
نعم، ومن ذلك: )طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشريعة يقصد 

بالسلوك عليها املبالغة في التعبد له سبحانه(. وهذا تعريف الشاطبي. 
وهناك أيضا: )كل محدث لم يأت به الش��رع تعلقت به نية الفاعل بالتقرب 

إلى الله سبحانه بذاته أي نية عبادة واعتقاد ثواب على فعله(.
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وإن شئت االختصار فُقل: )التعبد لله مبا ال دليل عليه(. 

ما حكم البدعة الشرعية؟  2192    .
أوضح حكمها النبي ] غاية اإليضاح مبا ال يدع مجااًل للمناقش��ة، وذلك 

في قوله ]: ) وكل بدعة ضاللة (.

أين االستنباط من هذا التوجيه النبوي على حكم البدعة؟ 2193    .
تقرر أن لفظة ) كل ( من أقوى صيغ العموم، فهذه كلية عامة ال يخرج عنها 
شيء مما يصح وصفه بالبدعة، فكل ما يدخل حتت هذا املسمى فإنه محكوم 

عليه بأنه ضاللة.

ماذا يســتفاد من التعريفات الســابقة للبدعة، أنه ليــس من البدعة مع وجوده  2194    .
في العبادات؟

خرج بقيد )محدث( كل ما له أصل في الشريعة.
وخرج بقيد )بذاته( كل الوس��ائل املش��روعة واحملدثة املس��اعدة في العبادة 
واملنفك��ة عنه��ا؛ كمكبرات الص��وت في املس��اجد، ودور املي��اه، واملدارس 
للتعلم وما ش��ابه ذلك، لعدم دخول هذه املس��ميات في العبادة، ولم توضع 
كتش��ريع جديد، وامنا احدثت لض��رورة هدفها حتقيق العب��ادة على الطريقة 

املشروعة.

ما القيود التي تضبط مسار البدعة؟ 2195    .
القيود ثالث وهي القيد الزماني، واملكاني، والكيفي. 

ما توضيح القيود السابقة؟ 2196    .
القي��د الزمان��ي: اذا مت تخصيص عب��ادة بزمن، مع اعتقاد ني��ة تقرب في هذا 
القيد، فقد دخلنا في البدعة، كمن خّص يوما من الس��نة بصيام 
مع رجاء ثواب من هذا التخصيص، ولم يأت بهذا القيد الشرع، 

ومثله صيام النصف من شعبان، أو قراءة القرآن في املآمت. 
القي��د املكاني: كمن خ��ّص مكانا معينا بالصالة فيه رج��اء ثواب املكان، ولم 
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يثبت بدليل شرعي للثواب في هذا املكان. 
القي��د الكيفي: مثل من اجتمعوا لق��راءة القرآن جماعة؛ إعتقاًدا منهم بثواب 
قراءت��ه جماع��ة، وكمن اتخد الس��بحة يس��بح بها ظنا من��ه أنها افضل 
من الع��ّد باألصابع، وكمن خّص اخلطبة بالدع��اء يوم اجلمعة ظنا منه 

بسنيته، أي يرجوا ثواب اتباع السنة به. 

مباذا تشترك البدع السابقة؟ 2197    .
ف��ي جميع هذه احملدث��ات جند عبادة أصلي��ة ُأدخلت عليها قي��ود وزيادات 

مبتدعة رجاء الثواب، ونسمي هذا النوع بدعة إضافية.

ما نصوص القرآن اآلمرة باإلتباع  والناهية عن االبتداع؟ 2198    .
تكاثرت األدلة باألمر باإلتباع والنهي عن االبتداع، فمن ذلك: 

- قوله تعالى: }أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله{.
- وقال تعالى: } فآمنوا بالله ورسوله النبي األمي الذي يؤمن بالله وكلماته 

واتبعوه لعلكم تفلحون{. 
- وقال تعالى: } وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا {. 

- وقال الله تعالى: } وأن هذا صراطي مس��تقيما فاتبعوه وال تتبعوا الس��بل 
فتفرق بكم عن سبيله {. 

- وقال تعالى: } يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وال تولوا عنه وأنتم 
تسمعون {.

ما نصوص السنة النبوية اآلمرة باإلتباع  والناهية عن االبتداع؟ 2199    .
النصوص النبوية كثيرة، ومن ذلك:

- ع��ن جاب��ر [أن النب��ي ] كان يق��ول إذا خطب الناس: ) أم��ا بعد فإن 
أص��دق احلديث كت��اب الله تعال��ى، وخير الهدي ه��دي محمد ]، 

وشر األمور محدثاتها، وكل بدعة ضاللة(.
- وف��ي الصحي��ح في أحادي��ث احل��وض: “وأن قوما ُيذادون عن��ه كما يذاد 
البعي��ر الض��ال فأق��ول – أي النب��ي ]- : ) أصيحاب��ي أصيحابي؟(، 
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فيقولون: إنك ال تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: )ُسحقا سحقا(.

ما أقوال السلف في هذا اجلانب املبارك؟ 2200    .
تواتر القول عن السلف أنهم كانوا: 

- يقولون: )اقتصاٌد في سنة، خير من اجتهاد في بدعة(. 
- ويقولون: )ما ابتدع قوٌم بدعة إال ُرفع من السنة بقَدِرها(. 

- ويقولون: )اتبعوا وال تبتدعوا فقد ُكفيُتم(. 
- وكان سفيان يقول: )ال يستقيم قوٌل وال عمٌل إال مبوافقة السنة(.

- وكان ابن عمر يقول: ) كل بدعة ضاللة، وإن رآها الناس حسنة(.

هل ُحسن النية مع اخلطأ في الفعل، يكون سببا للقبول عند الله؟ .    2201
ال يعتب��ر س��بًبا للقبول، قال الفضي��ل بن عياض في قول��ه تعالى: }ليبلوكم 
أيكم أحس��ن عمال{ قال: "أخلصه وأصوبه". قيل: يا أبا علي، ما أخلصه 
وأصوب��ه؟ ق��ال: "إن العمل إذا كان خالصا ولم يك��ن صوابا لم ُيقبل، وإذا 
كان صواب��ا ولم يكن خالصالم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، واخلالص 

ما كان لله تعالى والصواب ما كان على السنة". 

هل هناك من كتب تناولت هذا املوضوع املهم؟ 2202    .
نع��م، وهي كثيرة، ومنها: )االعتصام( للش��اطبي، و)الباعث( ألبي ش��امة، 
وكت��اب ابن وضاح املس��مى ب�)ما جاء في البدع(، و)األم��ر باإلتباع والنهي 

عن االبتداع( للسيوطي، و)احلوادث والبدع( للطرطوشي.

ما الفرق بني البدعة واملعصية؟ 2203    .
تتفق البدعة واملعصية بأن كال منهما مخالفة  للمتقرر شرعا.

ولكن تزيد البدعة بأن فاعلها ينوي التقرب إلى الله تعالى بالفعل أو القول، 
فه��و ف��ي قرارة نفس��ه ال يرى أنه قد خالف الش��رع في ش��يء، وإمنا يرى أنه 

متقّرب إلى الله تعالى بذلك. 
وإم��ا املعصية: فإن العاصي يعلم حال ارتكابه لهذه الفعلة إنه عاص بذلك، 
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وال يقوم في قلبه التعبد لله تعالى بهذا الفعل.

ما توضيح التفريق السابق باألمثلة؟ 2204    .
مثاله:

- الزاني حني يزني، يعلم أنه يعصي ربه بذلك، ولكن غلبة الشهوة عليه، مع 
قوة داعي الشيطان وضعف اإليان فحمله كل هذا على ذلك الفعل، 
- الس��ارق، وش��ارب اخلمر والذي يأكل الربا، ونحوهم كلهم يفعلون ذلك 
وه��م يق��ّرون في أنفس��هم أن هذه معاص��ي، وال يرجون به��ا تقربا أو 

ثوابا. 
- أم��ا م��ن يطوف حول القبر، أو يحتفل مبولد النبي ]، أو يدعو األموات، 
أو ينذر لهم، أو يقول الذكر اجلماعي أدبار الصلوات ونحو هذا، فإنه 

يفعل ذلك ألجل املبالغة في التعّبد والتقرب إلى الله تعالى.

ما خالصة ما سبق؟ 2205    .
البدعة ينوي صاحبها الُقربة، واملعصية ال ينوي صاحبها ذلك.

أيهما أحّب إلى إبليس؛ البدعة أو املعصية؟ 2206    .
كالهما شر، لكن البدعة أحب إلى إبليس من املعصية، ألن صاحب البدعة 

ال يرى أنه مخطئ، بل يرى أنه على صواب.

وسائل  اإلقناع، هل تختلف بني املبتدع عن العاصي في النصح عن اخلطأ؟.    2207
التوب��ة م��ن املبتدع؛ حتتاج إلى إقناعه أوال بخطأِ فعل��ه هذا وأنه بدعة، ونرى 
الكثير من املبتدعة ال تقبل أنفس��هم النزع عن هذه البدعة العتيادهم عليها، 

ورسوخها في قلوبهم، وأنها من موروثات آبائهم وبني قومهم. 
وأما صاح��ب املعصية فألنه يعلم قبح فعلته، وأنها حرام وموجبة للعذاب، 

فإنه غالًبا بالتذكير والوعظ يزدجر عنها ويتوب منها. 

أيهما أكثر عودة للحق، ومن ثم التوبة عن خطئه؟ 2208    .
التوب��ة في العص��اة أكثر من التوبة في املبتدع��ة، وال نعني بذلك أن صاحب 
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البدعة ال يتوب، كال، بل باب التوبة مفتوح يلجه كل مذنب، ولكن املقصود 
أن توبته منها طريقها ابتداء أن يعلم بقبحها، وهذا يحتاج إلى كشف الشبهة 

عن قلبه، وبيان وجه املخالفة. 

هل ُتقبل توبة املبتدع إذا تاب؟ 2209    .
تق��رر ف��ي األدلة من الكتاب والس��نة أن من أذنب بأي ذن��ب، ثم تاب وأتى 

بشرائط التوبة فإن الله يتوب عليه.

ما الدليل على هذا احلكم من القرآن الكرمي؟  2210    .
من أدلة هذا:

- ق��ال تعال��ى: } ق��ل يا عبادي الذين أس��رفوا عل��ى أنفس��هم ال تقنطوا من 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعًا {، فقوله: } الذنوب { جمع 
دخل��ت عليه األلف والالم االس��تغراقية، وقد أكد ه��ذا العموم بقوله 

}جميعًا { واألصل هو البقاء على العموم حتى يرد املخصص.
- وق��ال تعال��ى: }ح��م. تن�زيل الكتاب م��ن الله العزيز العلي��م غافر الذنب 

وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول ال إله إال هو إليه املصير {.

ما الدليل على هذا احلكم من السنة النبوية؟  2211    .
من أدلة هذا:

- ورد في حديث اإلفك الطويل: )إن العبد إذا اعترف بذنب، ثم تاب، تاب 
الله عليه (.  متفق عليه

- قال النبي ]: ) من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه(.  
رواه مسلم

- عن ابن عمر [ مرفوعا: ) إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر(. 
رواه الترمذي

ما خالصة القول في إمكانية توبة املبتدع؟ 2212    .
خالصته القول: نعلم يقينا أن صاحب الكفر والشرك لو تاب من مخالفته، 



العقيدة... سؤال وجواب

600

وصدق في ذلك، تاب الله عليه، فألن تقبل توبة املبتدع فهذا من باب أولى، 
وهذا فيه فتح باب للمذنبني أن ال يقنطوا من رحمة الله تعالى، وال يتمادوا 

في  معاصيهم، وفي احلديث: ) والتوبة تهدم ما كان قبلها(.

ما أقسام البدعة باعتبار تعلقها بأبواب الدين؟   2213    .
تنقسم البدعة بهذا االعتبار إلى قسمني: 
- بدعة في باب العلميات: أي العقائد. 

- وبدعة في باب العمليات: أي أمور الفقه. 
وقد يجتمعان في بعض الصور، فيقال عنها: بدع عقدية عملية.

.    2214 ما أمثلة البدع في االعتقاد )العلميات(؟
من أمثلة البدع في االعتقاد بدع القدرية واخلوارج، وكل من خالف الهدي 

النبوي الصحيح، وغيرهم من الفرق التي تنتسب للقبلة.

كيف كانت هذه البدع متّس العقيدة وهي من العلميات؟ 2215    .
الب��دع التي أت��ى بها هؤالء بدع عقدي��ة، أو نقول: بدع في ب��اب العلميات، 
فإن��كار الصفات بدعة عقدية، وإنكار القدر بدعة عقدية، وإخراج األعمال 
عن مس��مى اإليان بدعة عقدية، وإنكار ق��درة العبد واختياره بدعة عمليه، 

واعتقاد كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار بدعة عقدية، وغير ذلك.

ما أنواع البدع في العمليات؟ 2216    .
البدعة العملية أنواع، منها: 

- م��ا يك��ون بدعة في أصل العبادة، وذلك بأحداث عبادة ليس لها أصل في 
الش��رع؛ كإحداث صالة، أو صيام غير مش��روع، أو عيد غير مشروع؛ 
كأعياد امليالد واألم ورأس السنة، أو اتخاذ بعض املوالد لبعض األنبياء 
أو األولياء عيدًا، وكالطواف حول القبور، واألمثلة على ذلك كثيرة. 
- ما يكون في الزيادة على القدر املشروع في هذه العبادة، كما لو زيد ركعة 

في صالة الظهر أو العصر.       
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- ما يكون في صفة أداء العبادة، كفعل عبادة على صفة غير مشروعة، وذلك 
كأداء األذكار املشروعة بأصوات جماعية ومطربة.

- م��ا يك��ون بتخصي��ص وق��ت للعبادة املش��روعة ل��م يخصصه الش��رع، أو 
تخصيص فعلها في مكان معني لم يخصصه الش��رع؛ كتخصيص ليلة 
النص��ف من ش��عبان وليلته بصيام، أو قيام، فإن أص��ل الصيام والقيام 

مشروع لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل،
- تخصي��ص م��كان معني باعتق��اد أفضلية فعل الصالة في��ه كمقبرة مثاًل، أو 
مس��جد في��ه قب��راً، أو م��كان صّلى فيه نب��ي أو ولي ونح��و ذلك، فهذا 

التخصيص يحتاج إلى دليل. 

ما أقسام البدعة باعتبار حكمها الشرعي؟  2217    .
تنقسم البدعة باعتبار حكمها الشرعي إلى قسمني: 

- بدعة مكّفرة، أي ما يحكم عليه بأنه كفر. 
- وبدع��ة غي��ر مكّف��رة، أي  ال تصل إلى درج��ة الكفر، بل تبق��ى في درجة 

الظلم والفسق.

ما مثال البدعة املكّفرة؟ 2218    .
مثال البدعة املكفرة: 

- بدعة اجلهمية، أتباع اجلهم بن صفوان الترمذي، فإن هؤالء كفروا ببدعتهم 
وق��د تقلد كفرهم خمس��مائة عالٍم من أهل الس��نة، وذك��ر بعض أهل 
الس��نة املتأخرين اتفاق أهل السنة على أن اجلهمية كفار خارجون عن 

الثالث وسبعني فرقة، وال يوصفوا بأنهم من أهل القبلة.
- القول بخلق القرآن، وقد أتفق السلف على أن القائل بهذا فهو كافر. 

- بدعة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق، والكتابة السابقة، ويزعمون 
أن ال ق��در وأن األمر أنف116، وقد أتفق على تكفيرهم من تأخر موته 
م��ن الصحابة؛ كابن عمر وأنس وأبي س��عيد وأب��ي هريرة y وغيرهم، 

116- أي أن األمر ال يعلمه الله إال بعد وقوعه من الفاعل.
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وسار أهل السنة على هذا االتفاق.
- دعاء األموات والذبح لهم واالس��تغاثة له��م في تفريج الكربات، والركوع 
والسجود إلى القبور، واحللف بغير الله تعظيما له كتعظيم الله تعالى. 

ما مثال البدعة التي ال تصل إلى التكفير؟ 2219    .
مثال البدع التي ال تصل إلى حّد الكفر: 

- بدعة شّد الرحال إلى القبور. 
- بدعة األذكار اجلماعية أدبار الصلوات. 

- بدعة تخصيص مكان أو زمان معني ببعض العبادات. 
- بدعة إخراج العمل من اإليان. 

- بدعة تكفير مرتكب الكبيرة، ونحو ذلك. 

ما القول مع من يقرر أن هناك بدعة حسنة في الدين؟ 2220    .
هذا ابتداء ُمطالب بالدليل، ألنه ناقل عن األصل.

وقد تقرر في األصول أن الدليل يطلب من الناقل عن األصل ال من الثابت 
عليه، وعلى ذلك مضى سلف األمة. 

هل هناك بدعة حسنة في الدين؟ 2221    .
ليس في الدين بدعة حسنة، إمنا كل بدعة في الدين ضاللة.

كيف اجلواب على من يقول: أن من البدع ما يكون حســنًا، ويســتدل بقول  2222    .
عمر [ ملا جمع الناس على أبّي بن كعب [ في صالة التراويح فخرج 

فقال: ) نعمت البدعة هذه(؟ 
ال داللة في هذا القول وجود بدعة حسنة، وذلك إلننا عّرفنا البدعة الشرعية 
وهي إحداث ش��يء في الدين ليس عليه أمر الش��ارع، واالجتماع في صالة 

التراويح مما عليه أمر الشارع. 

ما الدليل على وجودها في الشرع؟ 2223    .
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عن عائش��ة رضي الله عنها أن رس��ول الله ] صّلى في املس��جد ذات ليلة 
فصل��ى بصالت��ه ن��اس، ثم صلى م��ن القابلة فكث��ر الناس، ث��م اجتمعوا في 
الليل��ة الثالث��ة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رس��ول الل��ه ] فلما أصبح قال: 
)ق��د رأيت الذي صنعتم ولم ينعني من اخلروج إال أني خش��يت أن تفرض 
عليكم( وذلك في رمضان فدل هذا احلديث على كونها سنة. رواه البخاري

ما الدليل على ثبوت هذا الفعل النبوي وبقائه وعدم نسخه؟ 2224    .
 قيام رس��ول الله ] أواًل دليل على صحة صالة القيام في املس��جد جماعة 
في رمضان، وامتناعه عنه بعد ذلك عن اخلروج ليس بنسخ لهذا احلكم، بل 
علله بخوف��ه أن يفرض عليهم هذا القيام، ولرحمته بأمته أمتنع من اخلروج 

وهذا التي يخشاه قد زال مبوته ]. 

؟  إن قيل: فلو كان كذلك، فلماذا لم ُتفعل في عهد أبي بكر [.    2225
ُيقال بأن هذا يرجع ألمرين:

أواًل: إما ألنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان عنده أولى من 
جمعهم إلى إمام واحد أول الليل.

ثانيــًا: ضي��ق زمانه [ عن النظر في ذلك الفرع مع ش��غله التام بأهل الردة 
وغير ذلك مما هو أوكد من صالة التراويح، 

كيف نعلم بأن عمر [.    2226 كان يريد األمر الشرعي في قوله؟
نعل��م ابتداء أن��ه [ كان يعلم ب��أن االجتماع في صالة التراويح ش��يءمت  

فعله م النبي ] فلذا هو مشروع.
وهو [ جمعهم على عبادة مش��روعة مع إم��ام واحد ابتعاًدا عن التفرق، 
فعلمن��ا بذل��ك أن قول عم��ر [: ) نعمة البدع��ة هذه (، أن��ه ال يقصد بها 
البدعة الش��رعية، إمنا يقصد بها البدع��ة اللغوية، والتي فيها إجتماعهم على 

إمام واحد، مبوافقة من جميع الصحابة.

: ) من ســّن في  يســتدل بعض محّســني البدع على حتســني بدعهم بقوله ].    2227
اإلسالم سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من غير 
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أن ينقص من أجورهم شيء( فما وجه استداللهم به، وكيف اإلجابة عنه؟ 
هذا احلديث رواه مسلم رحمه الله تعالى، وهو واضح الداللة وبنّي املقصود 

ال يدل على ما يريده محسنوا البدع؛ ال مطابقة وال تضمنا وال التزاما.

ما بيان املقصود باحلديث؟ 2228    .
املقصود: إن احلديث فيه )من سّن في اإلسالم سنة حسنة ( فليس فيه سوى 

ذكر السنة احلسنة والسيئة، ولم يرد ذكر للبدعة، والسنة في اللغة الطريقة.

ما املقصود من حديث: ) من سّن في اإلسالم(؟ 2229    .
 املقصود به: أن من أتى بطريقة حس��نة فس��ّنها للناس فهو من املثابني عليها، 

وال يكن تعّرف طريقة ما أنها حسنة إال بداللة الشرع على حتسينها.
فعندما ُتوصف الطريقة بأنها حسنة كما في احلديث، فإن ذلك يدّل على أن 

لها أصاًل في الشرع، كذلك قال أهل العلم في هذا احلديث. 

ما الفائدة الرئيسة في احلديث؟ 2230    .
الداللّة على أن الرس��ول ] لم يطلق ) السنة احلسنة( إال على أمٍر له أصل 

في الشرع. 

ما مناسبة احلديث؟ 2231    .
س��ببه أنه جاء إلى الرس��ول ] وفد من العرب كانوا عل��ى غاية من احلاجة 
والفقر، وحث النبي ] أصحابه على التصدق عليهم، فجاء رجل من األنصار 
فتص��دق بصدقة كبيرة، ثم تتابع الناس من بعده على التصدق حتى جتمع قدر 

كبير من الصدقات، فأعجب فعل األنصاري النبي ]، فقال احلديث. 

ماذا كان مقصد النبي ].    2232 من قوله السابق؟
النبي ] إمنا قصد بالس��نة احلس��نة فعُل األنصاري م��ن ابتدائه بالصدقة في 
تلك احلادثة، ونعلم يقينا بأن الصدقة مشروعة من قْبُل، فتقرر بهذا أن النبي 
] إمنا أطلق السنة احلسنة على ما هو مشروع في الدين، فال مجال إلقحام 

البدع حتت دائرة السنة احلسنة، إذ البدعة ال أصل لها في الشرع.
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ملاذا ال ميكن وصفها بأنها بدعة حسنة؟ 2233    .
ال يكن أن توصف بهذا وقد وصفها أعلم اخللق بالشريعة؛ النبي ]، بأنها 
ضاللة وبأنها رد، فظهر بهذا بطالن استدالل محسني البدع بهذا احلديث. 

ما الضوابط والقواعد املهمة ملعرفة البدعة مع شيء يسير من شرحها؟       2234    .
ذك��ر أهل العلم رحمهم الله تعالى بعض القواع��د والضوابط املهمة ملعرفة 

البدعة والتميز بينها وبني السنة ودونك بعضها:
القاعــدة األولــى: كل إحداث في الدي��ن فهو رد، وهذا مأخ��وذ من احلديث 
املعروف: ) من عمل عماًل ليس عليه أمرنا فهو رد (، واملراد باإلحداث 
هن��ا أي اخت��راع للق��ول أو الفعل ال دليل عليه من الكتاب والس��نة، أو 
م��ا تفّرع عنها من اإلجم��اع والقياس الصحيح، وه��ذه القاعدة هي أم 
القواعد في الباب وما بعدها من القواعد والضوابط فإنه متفرع عنها. 
القاعدة الثانية: األصل في العبادات احلظر والتوقيف، وهذه القاعدة كالتعبير 

الثاني ملعنى القاعدة األولى. 
القاعــدة الثالثــة: األصل في العبادات اإلطالق ع��ن الزمان واملكان والصفة 
املعين��ة، وبيانه��ا: أن من قّيد عبادة بصفة معينة؛ ف��إن هذا القيد يتوقف 
قبوله على الدليل، ومن قّيدها بوقت معني فإن هذا القيد يتوقف قبوله 
عل��ى الدلي��ل املعني، ومن قّيد عب��ادة مبكان معني فإن ه��ذا القيد أيضًا 
قبول��ه على الدليل الش��رعي الصحي��ح الصريح فمن أعط��اه الله فهم 

هذه القاعدة فقد أوتي خيرا كثيرا. 
القاعدة الرابعة: ال ُيس��تدل على ش��رعية الوصف بش��رعية األصل، بل ال بد 
للوص��ف الزائ��د على األص��ل من دليل خ��اص، وال يح��ق أن يعمل 
العب��ادات على الوصف املخترع الذي ال دليل عليه، بل هذا الوصف 

يتطلب دلياًل زائدًا على مجرد دليل األصل. 
القاعــدة اخلامســة: األح��كام الش��رعية تفتق��ر ف��ي ثبوتها لألدل��ة الصحيحة 

الصريحة، وليس ألحاديث ال تصح.
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القاعــدة السادســة: كل فه��م في نص��وص الصف��ات والقدر والي��وم اآلخر 
مخالف لفهم الس��لف فهو بدع��ة، أو نقول: ما لم يرد في الكتاب وال 

في السنة ولم يأثر عن الصحابة والتابعني من املعتقدات فهو بدعة. 

هل هذا مما ميّيز علم السلف عن غيرهم؟ 2235    .
نعم، هذا األصل يتضح به فضل السلف على اخللف، فإن السلف رحمهم 
الله تعال��ى كانوا يفهمون من نصوص الصفات واليوم اآلخر فهمًا واضحا 

موافقًا ملراد رسول الله ].

لو كان لإلنسان فهم يخالف ما سبق بيانه، فما احلكم فيه؟ 2236    .
كل فه��م مح��دث يخالف ما س��بق بيان��ه فإنه بدع��ة، وذلك كفه��م اجلهمية 
واملعتزل��ة وغيره��م لنصوص الصف��ات، وكفهم الفالس��فة لنصوص اليوم 
اآلخ��ر، وكفهم اجلبرية والقدرية لنص��وص القدر، فكل هذه الفهوم باطلة، 

ومردودة على أصحابها ملخالفتها لفهم السلف.

هل وضع السلف ميزان واضح في فعل العبادات؟ 2237    .
نع��م، وهذا م��ا تتناوله القاعدة الس��ابعة وفيه��ا: كل تعّبد قول��ي أو فعلي ال 

ُيعرف عن السلف فهو بدعة. 

ما توضيح هذه القاعدة؟ 2238    .
توضيح��ه أن ننظ��ر إلى ه��دي اآلل والصحابة y في أم��ور العبادات وكيفية 
تطبيقه��م له��ا، واألم��ور التي وجد س��ببها وحالها في زمنهم ث��م لم جندهم 
ق��د فعلوها، فما متس��كوا به في الفعل فهذا واجب األقت��داء بهم فيه، وغيره 

فواجب الترك له.

ما األمثلة املوضحة لهذه القاعدة؟ 2239    .
من أمثلة هذا: 

- كاالحتفال باملواليد، فإنه ليس معروفًا عند السلف. 
- الط��واف ح��ول القبور والعك��وف عندها، والدع��اء والذب��ح أو النذر لها 
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وتس��بيجها وإس��راجها، ووضع األش��جار اخلضراء عليه��ا، وتزويقها 
والكتاب��ة عليه��ا وجتصيصه��ا، وعم��ل اخلتم��ة له��ا، وتوزي��ع الطع��ام 

والشراب في املقبرة بعد الدفن. 
- أعياد امليالد، فإن منشأه من النصارى. 

- الذكر اجلماعي والسماع اجلماعي.
- التعب��د لله بلبس الصوف، والهيام في البراري، ومعاش��رة الوحوش طلبًا 

للكرامة.
- التعبد لله بتحرمي بعض احلالل؛ كنكاح أو طعام أو لباس. 

- تخصيص شيء ال ُيسجد إال عليه، كما يفعل بعض بالناس. 
وغير ذلك مما ال يكاد يحصى وقد انتشر وعمت به البلوى. 

؟ كيف ميكن مناقشة من يحتفل مبولد النبي ].    2240
يكن مناقشته من خالل النقاط اآلتية:

1/ هل هذا االحتفال طاعة، أو معصية؟
فإن قال معصية، فيكون النقاش منتهًيا.

وإن قال طاعة، فنسأله السؤال التالي:
2/ هل عِلم النبي ] عن هذه الطاعة، أم جهلها؟

فإن قال لم يعلمها، فهذا اتهام للنبي ] باجلهل، وهذا خطير.
وإن قال علمها، فنسأله السؤال التالي:

3/ هل بّلغنا النبي ] عن هذه الطاعة، أو لم يبلغنا؟
ف��إن ق��ال لم يبلغها؟ فه��و اتهام للنب��ي ] بعدم البالغ، ب��ل فيه طعن 
ْغ َما ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربَِّك َوإِْن  ُسوُل َبِلّ َها الَرّ ومخالفة لقوله تعالى: } َيا َأُيّ

ُه َيْعِصُمَك ِمَن الَنّاِس{ ) املائدة:67( ْغَت ِرَساَلَتُه َوالَلّ َلْم َتْفَعْل َفَما َبَلّ
وإن قال بلغها! فنطلب منه أن يأتي بدليل واحد على هذه الدعوى!

الذي لم يفعله النبي ].    2241 هل يدخل في جانب البدع؟
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األمر فيه تفصيل أكثر، وتوضيحه يتم وفق القاعدة الثامنة، وهي: )كل فعل 
توفر سبُب فعله على عهد النبي ] ولم يفعله فاملشروع تركه(.

ما توضيح هذه القاعدة؟ 2242    .
توضيحها أن ُيقال: األشياء التي كانت أسباب فعلها متوفرة على عهد النبي 
] وم��ع ذل��ك فإنه لم يفعله��ا؛ ال هو وال أحد من أصحاب��ه فتركُه لها يدل 

على أنها ليست من الشريعة.

ما أهمية هذه القاعدة؟ 2243    .
تعتبر من الردود القوية، ويدخل فيها من البدع ما ال حصر لها مثل ما س��بق 

بيانه.

ما دور العادات في البدع والتشريع؟ 2244    .
ف��ي القاع��دة التاس��عة توضيح مه��م، وهو: )ال مدخ��ل للع��ادات في أمور 

التشريع(.

ما الفرق بني العبادات عن العادات اليومية في احلكم الشرعي؟ 2245    .
قال ش��يخ اإلس��الم اب��ن تيمية رحمه الل��ه: »إن أعم��ال العباد تنقس��م إلى: 
عب��ادات يتخذونها ديًنا ينتفعون بها ف��ي اآلخرة أوفي الدنيا واآلخرة، وإلى 

عادات ينتفعون بها في معاشهم.
فاألصل في العبادات أن ال ُيشرع منها إال ما شرعه الله تعالى.
واألصل في العادات أن ال يحظر منها إال ما حظر الله تعالى«.

هل االختراعات احلديثة، لها تعّلق بالتحذير من البدع؟ 2246    .
االختراعات، مثل وس��ائل التنق��ل، والتكنلوجيا في االتص��االت، فهذه كلها 
وغيرها كثير ال تدخل في البدع املذمومة احملّرمة، ألنها أمور دنيوية ال دينية.

هل ميكن كسب األجر من هذه املخترعات، مع أنها من األمور الدنيوية؟ 2247    .
نع��م، إذا مّت اس��تخدامها في أم��ور العبادات، فيكون فيها نف��ع للدين، وفي 
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أمور تّيس��ر لنا العبادة، مثل اس��تخدام الس��يارة لبلوغ املساجد بيسر وراحة، 
واستخدام مكبرات الصوت لألذان،

هل ميكن لهذه املخترعات أن يكون من بعدها اإلثم؟ 2248    .
نعم، لو مت استخدامها لبلوغ املعاصي.

ما الفرق بني البدعة وبني املصالح املرسلة؟ 2249    .
املصالح تدخل في الوسائل، أما البدعة فتدخل في املقاصد.

وكثيًرا ما يخلط املبتدعة بني األمرين فيقيسون إحداثهم في الدين باملصالح 
املرسلة، ويخلطون بني املقاصد والوسائل. 

كيف ظهر اخلطأ في اخللط بني الوسائل واملقاصد؟ 2250    .
مث��ال ذلك: حينما جند من يحتفل باملول��د النبوي مثاًل بحجة التذكير بالنبي 

]، فأحدث االحتفال بيوم ميالده.
فنتذكر بأن التذكير بسيرة النبي ] من وسائل زيادة االيان، إال أن االحتفال 
بيوم مولده يعتبر مقصًدا، وليس وس��يلة لإلعتقاد بالثواب الناجت عنه لذاته، 

أي االحتفال بذات اليوم واالعتقاد بخصوصيته.
ونتذكر بأن املصالح ال تتعلق بها نية تعبدية لذاتها، إمنا لغاياتها. 

فيظهر لنا الفرق بني إقامة دروس في التلفاز لسيرة املصطفى ]، عن إقامة 
االحتفاالت بيوم املولد.

ماذا نفعل في حال مخالفة العادات للشرع؟ 2251    .
الع��ادات املوروث��ة إذا كان��ت مخالف��ة للش��رع فيج��ب إلغاؤه��ا واس��تبدالها 
باملشروع، وال يجوز  االحتجاج بأنها من عوائد القوم وأعرافهم التي ورثوها 

كابرًا عن كابر، فإن هذه احلجة حجة إبليسية قدية.

هل ميكن تقدمي قول أي إنســان على الكتاب أو الســنة، أو مما أجمعت عليه  2252    .
األمة؟

هذا محّرم فعله.
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ما دليل هذا احلكم؟ 2253    .
ْمِر  ُس��وَل َوُأولِي اأْلَ َه َوَأِطيُعوا الرَّ ِذيَن آَمُنوا َأِطيُعوا اللَّ َها الَّ قال تعالى: }َيا َأيُّ
ِه  ُس��وِل إِْن ُكْنُتْم ُتْؤِمُنوَن بِاللَّ ِه َوالرَّ وُه إَِلى اللَّ ِمْنُكْم َفإِْن َتَناَزْعُتْم ِفي َش��ْيٍء َفُردُّ
َواْلَي��ْوِم اآْلِخِر َذلَِك َخْيٌر َوَأْحَس��ُن َتْأِوياًل )59( { فكل قول يخالف الكتاب 

أو السنة فهو مردود على صاحبه.

احلكم السابق، هل ميكن تطبيقه حتى على كبار الصحابة؟ 2254    .
نعم، حتى ولو كان من الكبار منهم، فعن ابن عباس [ قال: » متّتع117 النبي 
]«، فق��ال عروة ب��ن الزبير: نهى أبو بكر وعمر ع��ن املتعة! فقال ابن عباس: 
»م��ا يقول عرّية«؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن املتعة. فقال ابن عباس: 
»أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي ]، ويقول: نهى أبو بكر وعمر«؟.  رواه 

أحمد

ما وصية العلماء في هذا اجلانب من اإلتباع؟ 2255    .
- قال  أبو حنيفة: »إذا صّح احلديث فهو مذهبي«.

- وقال مالك: »إمنا أنا بشر أخطىء وأصيب، فانظروا في رأيي، فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه، وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه«.

- وقال الش��افعي: »أجمع املس��لمون على أن من اس��تبان له سنة عن رسول 
الله ] لم يحّل له أن يدعها لقول أحد«.

- وق��ال أحمد بن حنب��ل: »رأي األوزاعي، ورأي مال��ك، ورأي أبي حنيفة 
كل رأي، وهو عندي سواء، وإمنا احلجة في اآلثار«.

117- أي أداء احلج متتعا
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املبحث الرابع

ما يتعلق بأهل البدع

ما املصائب التي وقع فيها املبتدعة، وكانت سبب ضاللهم في االعتقاد؟ .    2256
األسباب كثيرة، يجمعها ما يلي:

األول: عدم حصرهم أدلة االعتقاد في الوحيني. 
فإنه��م يس��تدلون باملنطق والفلس��فة ويس��مونها العقلي��ات، وهي في 
حقيقته��ا جهليات، ولذل��ك فهم يعرضون النص��وص على عقولهم، 

فما وافقها أخذوه، وما خالفها ردوه واتهموه.
الثاني: أنهم ال يأخذون الشرع على فهم السلف.

ب��ل جنده��م يبتدع��ون م��ن عنده��م املعان��ي الغريب��ة واالصطالحات 
الغامضة، ويقولون: هذا معنى هذا النص.

وق��د تقرر ف��ي القواعد أنه ال بد م��ن فهم الكتاب والس��نة فهمًا يوافق 
فهم السلف، فهم أصّح فهومًا، وأعمق علومًا ممن أتى بعدهم. 

الثالث: بناء استداللهم على القواعد غريبة.
وتك��ون هذه االس��تدالالت مناقضة للمعق��ول، ومخالف��ة للمنقول، 

ومعارضة ملنهج السلف في االستدالل.
فه��م يس��تدلون باملتش��ابه ويدع��ون احملك��م، ويأخ��ذون بط��رف م��ن 
النصوص ويدعون اآلخر، ويقدمون العقل على النقل، ويثبتون أمور 
الغيب بالقياس، ويأخذون باملجمل ويدعون املبني، ويفّس��رون بعض 

ألفاظ القرآن على غير ما تعرفه العرب من كالمها.
الرابع: اخلوض في النصوص بال علم وال برهان.

وال يقفون حيث وقف النص، بل يقحمون عقولهم فيما ال مجال لها 
فيه؛ كخوضهم في باب القدر وباب الصفات ونحوها، والسالمة في 

الوقوف عند ما وقف عليه النص.
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اخلامس: كثرة جدالهم وخصوماتهم ومرائهم.
الســادس: اعتمادهم على األلف��اظ البدعية املجملة وبن��اء معتقدهم عليها؛ 
كلف��ظ اجلوهر، والعرض، واجلهة، واجلس��م، واحليز، ونحوها، وهذه 

األلفاظ، ألفاظ محدثة بدعية ال ُتعرف عن أحد من السلف.
السابع: الفهم الفاسد للنصوص. 

كفه��م اخل��وارج لبع��ض النص��وص، وكفهم أه��ل التمثي��ل والتعطيل 
لنص��وص الصفات، وكفهم اجلبرية والقدرية لنصوص القدر، وكفهم 

املرجئة والوعيدية لنصوص الوعد والوعيد. 
الثامن: اعتمادهم في اعتقادهم على األحاديث املوضوعة والضعيفة. 

التاسع: تقدمي آراء الرجال وقواعد املذاهب على قول الله ورسوله ].
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 في كتاب الله تعالى وسنة نبيه ]. 

مباذا ُيعرف أهل البدع ؟   .    2257
يكن معرفة أهل البدع من خالل األمور اآلتية:

- الوقيعة في أهل الس��نة، ووصفهم باألوصاف القبيحة املستهجنة التي هي 
بهم أليق، وهم بها ألصق.

- عقد الوالء والبراء على املسميات التي ما أنزل الله بها من سلطان. 
- إتباع الهوى واإلعراض عن الدليل. 

- أنه��م ال يذك��رون إال م��ا له��م فق��ط، ويكتمون م��ا عليه��م، أو يكذبون به 
ويعرض��ون عنه ويقدحون فيه، وأما أهل الس��نة فيذك��رون مالهم وما 

عليهم، مع اإلجابة عنه.
بُِعوَن َما  ِذيَن ِفي ُقُلوبِِهْم َزْي��ٌغ َفَيتَّ ا الَّ - إّتب��اع املتش��ابه، كما قال تعال��ى: } َفَأمَّ
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َتَشاَبَه ِمْنُه اْبتَِغاَء اْلِفْتَنِة َواْبتَِغاَء َتْأِويِلِه { )آل عمران:7( وفي الصحيحني 
م��ن حديث عائش��ة مرفوعًا: )ف��إذا رأيت��م الذين يتبعون ما تش��ابه منه 

فاؤلئك الذين سماهم الله فاحذروهم (.
- كث��رة التنّق��ل والتبدي��ل والتغيي��ر، فال يثبتون على ش��يء فمذاهبه��م غالبًا 
تخضع للمس��تجدات واملتغي��رات واألحداث واألهواء والش��هوات 
وأقوال متبوعيهم، ومن نصبوه إمامًا لهم، ولكثرة جدالهم ومن جعل 
دين��ه عرض��ًا للخصوم��ات أكثر التنق��ل، وألن هذه املذاهب الفاس��دة 
أص��اًل ل��م تنب على أس��س ثابتة ب��ل بنيت عل��ى أهواء متغي��رة وأفكار 

متبدلة، وشهوات متلونة.
- معارضة الكتاب والسنة باألقيسة الفاسدة واملعقوالت الكاسدة.

- دعواهم أن األدلة ال تفي بالدين، وال تكفي لتنظيم حياة الناس، وهم في 
ذلك بني مصّرح وملمح .

- كث��رة االختالف والفرقة فيما بينهم، وه��ذا أمر واضح فال جتدهم يتفقون 
عل��ى ش��يء، فانظر إل��ى فرق اخل��وارج وفرق الش��يعة وف��رق املعتزلة 

وهكذا، وهذا من أبرز صفاتهم.
- أنهم يتس��ّمون باألس��ماء احملدثة، فمنهم من ينتس��ب إلى مؤس��س الفرقة 
كاألش��اعرة نسبة إلى أبي احلسن األشعري، واجلهمية نسبة إلى اجلهم 
ب��ن صف��وان الترمذي، واملاتريدية نس��بة إل��ى أبي منص��ور املاتريدي، 

والكالبية نسبة إلى محمد بن سعيد بن كالب، ونحو ذلك.
- أنهم ينتسبون إلى أصل بدعهم، كاخلوارج ألنهم خرجوا على عليَّ [، 
أو ألنه��م خرجوا على املس��لمني وإمامهم، واجلبرية نس��بة إلى قولهم 
باجلبر، والقدرية نسبة إلى نفيهم للقدر السابق، وقولهم: إن العبد هو 
ال��ذي يخلق فعل��ه، ونحو ذلك، وأما أهل الس��نة رحمه��م الله تعالى 
فإنهم ال يتس��ّمون إال باسم اإلس��الم واإليان، أو ما دل عليه الدليل، 

أو وقع اتفاق الصدر األول عليه.
- التعّصب لآلراء وعدم الرجوع للحق ولو بعد بيان احلق، بل يتعامون عن 
َه��ا ال َتْعَمى  احل��ق تعامي��ًا عجيب��ًا، وال نقول أال كما ق��ال تعالى: } َفإِنَّ
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ُدوِر{ )احلج: 46(. تِي ِفي الصُّ ْبَصاُر َوَلِكْن َتْعَمى اْلُقُلوُب الَّ اأْلَ
ومنهــا: بغ��ض أئم��ة احلدي��ث وأهل األث��ر، فبغض أئم��ة اإلس��الم والدين؛ 
كالصحاب��ة والتابع��ني، وتابعيهم بإحس��ان؛ كاإلمام أحم��د والثوري 
واألوزاع��ي، واب��ن عيين��ة، واب��ن املدين��ي، والبخ��اري، واب��ن تيميه، 
واب��ن القيم، ومحمد ب��ن عبدالوهاب رضي الله عنهم، فإذا س��معت 
الرجل يقع في أحد من أئمة اإلس��الم والسنة فاعلم أنه صاحب بدعة 

وهوى. 
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املبحث اخلامس

بغض أهل البدع

ما حكم ُبغض أهل البدع ؟  2258    .
ه��ذا واج��ب من واجبات الش��ريعة، ُيثاب فاعلة امتثااًل، ويس��تحق العقاب 

تاركه، وهو من الوالء والبراء الذي هو ركيزة من ركائز االعتقاد. 

ما دليل هذا احلكم الشرعي؟ 2259    .
ق��ال تعالى: } ال جتد قوما يؤمنون بالله والي��وم اآلخر يوادون من حاد الله 
ول��و كانوا آباءهم أو إخوانهم أو عش��يرتهم أولئك كتب في قلوبهم اإليان 

.. اآلية { وغير ذلك من النقول. 

على أي صفة يكون هذا البغض؟ 2260    .
البغ��ض له��م يختل��ف باختالف البدع��ة، إن كان��ت مكفرة، أو مفس��قة، أو  

عقدية، أو عملية، أو حقيقيًا، أو إضافية وهكذا.
ويختلف أيضا باختالف حالة املبتدع؛ فمنهم املستور ومنهم املعلن، ومنهم 

الداعية، ومنهم املعاند املكابر، ومنهم املتأول املخطي.

ما القول اجلامع فيما سبق؟ 2261    .
يك��ن القول: ما كان من البدع مكفرًا فإنه يجب أن نبغض صاحبها البغض 
املطل��ق، وم��ا لم يك��ن مكف��رًا منها فإنن��ا نبغض صاحبه��ا بقدر م��ا معه من 
املخالفة، أي نبغضه مطلق البغض ال البغض املطلق، وأما التفصيل في آحاد 

املبتدعة فإنه متروك في حال املسئول عنه. 

ما حكم الصالة خلف املبتدع احملكوم بكفره؟ 2262    .
مث��ل ه��ذا ال تصّح الصالة خلف��ه باتفاق أهل الس��نة؛ س��واء كان داعية إلى 

بدعته أو غير داعية.

ما حكم صالة املأموم خلف املبتدع؟ 2263    .
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م��ن صّلى خلف��ه فعليه اإلعادة مطلق��ا، ألنه ائتم مبن ليس م��ن أهل الصالة 
أصال.

هل على مثل هذا يحمل قول العلماء بالنهي عن الصالة خلف املبتدع؟ 2264    .
نعم، على ذلك يحمل كالم بعض  السلف من نهيهم عن الصالة خلف من 

حكموا بكفره من أهل البدع كاجلهمية والرافضة والقدرية. 

ما دليل هذا احلكم؟ 2265    .
عن واثلة بن األس��قع [ أنه س��ئل عن الصالة خلف القدري، فقال: ) ال 

ُيصلى خلفه، أما لو صليت خلفه ألعدت (.
وعن س��الم بن مطيع رحمه الله تعالى أنه ُسئل عن اجلهمية، فقال: ) كفاٌر، 

وال ُيصلى خلفهم(. 

ما حكم الصالة خلف املبتدع الذي لم يكفر ببدعته، لكنه داعيا لها؟ 2266    .
إن كان داعي��ة إليه��ا فإن��ه ال يصلى خلفه أيض��ا، إال إذا كان ه��و إمام اجُلمع 
واجلماع��ات الت��ي ال تصلى إال خلفه، فإنها حينئذ تصل��ى خلفه وال إعادة، 

بل املتخّلف عن الصالة خلف هذا الرجل معدود من أهل البدع.

ما دليل هذا احلكم من أفعال سلف األمة؟ 2267    .
- ع��ن عبيد الله ب��ن عدي أنه دخ��ل على عثمان [وه��و محصور فقال: 
إنك إمام عامة ونزل بك ما ترى، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، فقال: 
)الصالة أحس��ن ما يعمل الناس، فإذا أحس��ن الناس فإحس��ن معهم، 

وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم(.  رواه البخاري
- صّلى بعض الصحابة خلف أهل البدع، كما روى أبو زمنني عن سوار بن 
شبيب قال: ) حج جندة احلروري في أصحابه، فوادع ابن الزبير [، 
فصل��ى هذا بالناس يوم��ا وليلة، وهذا بالناس يوم��ا وليلة، فصلى ابن 
عم��ر [ خلفهما، فاعت��رض رجل فقال: يا اب��ن عمر تصلي خلف 
جندة احلروري؟ فقال ابن عمر: "إذا نادوا حّي على خير العمل أجبنا، 

وإذا نادوا حي على قتل النفس، قلنا: ال. ورفع بها صوته". 
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- ق��ال ابن حزم رحمه الل��ه تعالى: "ال نعلم أحدا م��ن الصحابة رضي الله 
عنه��م امتنع من الصالة خلف املختار، وعبيد الله بن زياد، واحلجاج، 
وال فاسق أفسق من هؤالء أ.ه�، وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما 
ي��دل على أن الصحابة لم يكون��وا يكفروا اخلوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم، وكان عبدالله ب��ن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة 

يصلون خلف جندة احلروري". 

ما حكم الصالة خلف املبتدع الذي ال يكفر ببدعته، ولم يكن داعيا لها؟.    2268
إذا كان ال يكف��ر ببدعته، ولم يكن داعي��ة إليها وهو من عامة األئمة، أي أنه 

يكن إقامة الصالة خلفه، فإن األمر فيه تفصيل:
- فإن كان في ترك الصالة خلفه تعطيل لهذه اجلماعة فإنه ُيصلى خلفه، ألنه 
إذا تعارضت املصالح واملفاس��د، وكانت املفاسد أكبر فإن درء املفسدة 

مقدم على جلب املصلحة. 
- وإن كان ال يؤدي ترك الصالة خلفه إلى تعطيل اجلماعة في املسجد فإنه ال 
يصلى خلفه، وهذا من باب الزجر بالهجر ويبحث عن اإلمام األتقى، 
وق��د تق��رر في القواع��د أنه كلم��ا كان اإلمام أجمع للصف��ات املعتبرة 
ش��رعًا  كلما كانت الص��الة أكمل، بل ويكون ت��رك الصالة خلفه من 
ب��اب الوجوب إذا كان يفيد زج��ره عن بدعته التي يعتقدها أو يفعلها، 

وولي األمر مطالب أن ال ينصب في اإلمامة إال األتقى.

هل ُيصلى على من مات من أهل البدع ؟  2269    .
الصحيح في هذه املس��ألة هو التفصيل، فال نقول: يصلى عليهم مطلقًا، وال 

نقول: ال يصلى عليهم مطلقًا.

كيف التفصيل في هذه املسألة؟ 2270    .
- إن كان ه��ذا املبت��دع ال��ذي م��ات محكوم��ا بكف��ره ببدعت��ه؛  كاجلهمي��ة 
واإلس��ماعيلية والنصي��رة فإن��ه ال يصل��ى علي��ه، ألن ص��الة اجلن��ازة 
مخصوصة باملسلم الذي مات على اإلسالم. وهذا املبتدع مات كافرا 

فال يجوز الصالة عليه.



العقيدة... سؤال وجواب

618

- أم��ا إذا كان ه��ذا املبت��دع الذي م��ات ليس محكوم��ا بكفره به��ذه البدعة؛ 
كصاحب الذكر اجلماعي ونحو هؤالء، فإن األصل أنه مسلم، وبدعته 
ه��ذه ال تخرجه عن أصل اإلس��الم، وقد تقرر ف��ي القاعدة أنه يصلى 

على كل من مات مسلما.
- وإن كان��ت املصلح��ة أن يتخّلف عن الصالة عليه إمام املس��لمني، أو نائبه 
وأهل العل��م والديانة والص��الح، فإنهم يتركون الص��الة عليه، زجرا 
للعام��ة عن مواقعة هذه الفعل��ة التي مات عليها، فإن الناس إذا علموا 
أن أهل العلم والصالح تخلفوا عن الصالة عليه من أجل هذه البدعة، 
أو هذه املعصية فإنه ال شك أنهم يحذرون من مواقعتها، وقد ثبت أن 
النب��ي ] ل��م يصلي على الغ��ال، وال على قاتل نفس��ه، وال على من 
اس��تدان وم��ات وال وفاء له حت��ى حتّمله أحد الصحاب��ة، وهذا يدخل 
حت��ت باب الزجر بالهج��ر وهو تأديب نافع جدا له أث��ره احلميد، لكن 

مبناه على مراعاة املصالح واملفاسد. 
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املبحث السادس
ما يتعلق بالوسطية

ما املراد بالوسطية؟ 2271    .
املراد بها هو بيان قول العلماء: ) أهل السنة واجلماعة وسٌط بني فرق األمة، 

كوسطية األمة بني األمم(.

هل للوسطية أقسام؟ 2272    .
نعم، فهناك وسطيتني: وسطية عامة، ووسطية خاصة.

ما املراد بالوسطية العامة؟ 2273    .
ُيراد بها وسطية األمة اإلسالمية بني سائر النحل كاليهودية والنصرانية. 

فإننا إذا نظرنا إلى دين اليهود الذي هم عليه حاضرا، وجدناه ديًنا يقوم على 
الغلو واإلفراط والتشديد.

وإذا نظرن��ا إلى دين النصارى الذي هم علي��ه وجدناه ديًنا ييل إلى التفريط 
والتساهل املخزي الفاض�ح في غالب أموره.

ما مثال هذا في أمور العقيدة؟ 2274    .
فمثاًل: يعتقد اليهود أن عيس��ى ] كذاب وابن بغي - نعوذ بالله من ذلك -، 
بينم��ا يعتقد النصارى أنه هو الله، أو اب��ن الله، أو ثالث ثالثة - تعالى 
الله عن ذلك علًوا كبيًرا -، وِكال امللتني على طرفي نقيض بني اإلفراط 

والتفريط. 
فتوس��ط املس��لمون في ذلك وقالوا: )هو عبدالله ورسوله(، فقولهم: 
)عبد الله( رّد على النصارى الذين غلوا فيه، وقولهم: ) ورسوله( رد 
عل��ى اليهود الذين كذبوه وأهانوه، فاعتقاد املس��لمني في عيس��ى عليه 

السالم - وسط بني هاتني األمتني الضالتني املغضوب عليهما.
ومثال آخر: يعتقد اليهود في احلائض أنها جنس��ة العني، وبنوا على ذلك أنها 
ال يجوز مؤاكلتها وال مجالس��تها، وال احلديث معها وال مّس��ها؛ ألنه 
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عندهم جنس��ة قذرة، وهذا هو الغلو بعينه، بينما يعتقد النصارى جواز 
فع��ل كل ش��يء معها حت��ى النكاح، وه��ذا تفريط وتس��اهل، فجاءت 
الشريعة اإلسالمية فقالت: ) اصنعوا كل شيء إال النكاح (، وهذا رد 
عل��ى اليهود الذين قالوا: ال تصنعوا معها ش��يًئا، وقوله: ) إال النكاح( 

رد على النصارى الذين يجيزون ذلك.

ما املقصود بالتوسط اخلاص؟ 2275    .
إذا نظرنا إلى اعتقادات الفرق في سائر أبواب االعتقاد وجدتهم على طرفي 
نقيض، ففرقة فرطت وفرقة أفرطت، وفرقة واحدة توس��طت في سائر هذه 

األبواب، وهم أهل السنة - رفع الله نزلهم في الفردوس األعلى -. 

ما سبب التوسط لهم؟ 2276    .
سبب هذه الوسطية:

- أنه��م اعتم��دوا النص وأخذوا بكل أط��راف األدلة وقدموه��ا على العقل 
وعظم��وا قدره��ا في نفوس��هم فل��م يخالفوها برأي س��اقط وال بعقل 

متهافت وال مبذهب باطل.
- س��لكوا في فهمهم لهذه النصوص مس��لك الصحاب��ة y، فهم ال يأخذون 

معتقدهم إال من الكتاب والسنة على فهم سلف األمة.
- ال يدخلون في أبواب االعتقاد متأولني بآرائهم وال متوهمني بأفكارهم.

هل يصدق عليهم أنهم الوسطية الواردة في القرآن؟ 2277    .
 نع��م، يص��دق عليهم قوله تعال��ى: }وكذلك جعلناكم أمة وس��ًطا لتكونوا 
ش��هداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيًدا{، فكما أن األمة شهيدة 
على س��ائر األمم، فكذلك أهل السنة ش��هداء على سائر الطوائف والفرق، 

وهذا الذي نعنيه بقولنا: الوسطية اخلاصة.

كيف ظهرت هذه الوسطية فيهم؟ 2278    .
حتى يتض�ح األمر أكثر نض�رب بعض األمثلة، ومن ذلك:
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منها: وسطية أهل السنة في باب األسماء والصفات.118
ومنها: وسطيتهم في باب القدر بني اجلبرية والقدرية.119

ومنها: وسطيتهم في باب مسائل الدين واألحكام بني الوعيدية واملرجئة.
ومنها: وس��طيتهم  في باب الصحابة وآل البيت، بني النواصب ) اخلوارج ( 

والغالة.
ومنها: وسطيتهم في باب التعامل مع الوالة.120

ومنها: وسطيتهم في باب الكرامات.121
ومنهــا: وس��طيتهم في مس��ألة تس��يير العبد وتخيي��ره بني من قال بأنه مس��ير 
مطلًق��ا وه��م اجلبرية، وبني من ق��ال مخير مطلًقا وه��م القدرية ، فقال 
أهل الس��نة: ) العبد مسير باعتبار سبق الكتابة ، ومخير باعتبار دخول 

الفعل حتت قدرته واختياره(.122
ومنها: وس��طيتهم في مسألة التعامل مع القبور وأصحابها بني من لم يعرف 
للقب��ور ق��دًرا ولم يقم عليها وزًنا وبني من غ��ال فيها وعظمها التعظيم 

الزائد حتى جعلها أوثاًنا تعبد من دون الله.123
ومنها: وس��طيتهم في مس��ألة تعليق الكالم باملش��يئة بني من يعلق كل كالمه 

باملشيئة، وبني من ال يعرف للمشيئة طريًقا.124
ومنها: وسطيتهم في باب التعامل مع األولياء.125

118- مت توضيح هذا في )ص:    (
119- مت توضيح هذا في )ص:    (
120- مت توضيح هذا في )ص:    (
121- مت توضيح هذا في )ص:     (
122- مت توضيح هذا في )ص:    (
123-  مت توضيح هذا في )ص:    (
124- مت توضيح هذا في )ص:    (
125- مت توضيح هذا في )ص:    (
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املبحث السابع
ما يتعلق ببعض الفرق اإلسالمية

أوال: املعتزلة
من هم املعتزلة؟ 2279    .

املعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء.

متى كان ظهورهم؟ 2280    .
بدأ ظهورهم في أوائل القرن الثاني.

ملاذا سّموا بذلك ؟ 2281    .
س��موا بذلك: ألن رئيس��هم واصل بن عطاء كان في حلقة احلسن البصري، 
ث��م اعتزله��ا مل��ا خالفه في حك��م مرتكب الكبي��رة ، وجلس عند س��ارية في 
املس��جد ليق��رر هذا ال��رأي، فاجتمع مع��ه بعض األتب��اع؛ كعم��رو بن عبيد 
وغيره، فسمي واصل ومن جلس إليه باملعتزلة، العتزالهم حلقة أهل السنة 

وأهل احلديث.

ما املسألة التي خالف فيها واصل بن عطاء شيخه احلسن رحمه الله تعالى؟ 2282    .
هي قضية مرتكب الكبيرة وما حكمه في يوم القيمة، فزعم أنه بني منزلتني، 

وهي من أوائل أصولهم، وهي التي بسببها سموا معتزلة.

ما أبرز أصولهم التي يقوم عليها مذهبهم؟ 2283    .
حينم��ا س��لكوا منهًج��ا عقلًيا متطرًف��ا في بح��ث العقائد اإلس��المية، فنجد 
أنه��م قرروا أصوال ملذهبهم قائمة على خمس��ة أصول، وهي التي يس��ميها 

أصحابها األصول اخلمسة، وبيانها كاآلتي:
التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الله تعالى، بحجة أنهم لو أثبتوا الصفات 
الس��تلزم ذلك تعدد القدماء، فالبد من توحيد الله بالقدم، وال 

يكن ذلك إال بإنكار الصفات وحتريفها.
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وب��ه نعل��م أن املعتزل��ة ف��ي ب��اب األس��ماء والصف��ات ينكرون 
الصفات جميعها، ويثبتون فقط األس��ماء، وأس��ماء الله تعالى 
عنده��م مجرد أعالم محض��ة ملجرد التعريف ب��ه فقط، فهم في 

باب األسماء والصفات معطلة جهمية نفاة.
العدل: ويقصدون به إخراج أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله تعالى؛ ألنهم 
يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعله وأنه ال تعلق أبًدا ألفعال 
العباد مبش��يئة الله تعالى، فالعبد هو الذي يوجد فعله استقالاًل، 
وبه تعلم أن املعتزلة في باب خلق أفعال العباد قدرية مجوس��ية 

ثنوية.
الوعــد والوعيد: ويعن��ون به أنه يجب على الله تعال��ى إنفاذ وعده ووعيده، 
ف��ال يجوز عل��ى الله تعالى أن يخلف ش��يًئا مما وع��د به، وال مما 
أوع��د ب��ه، وأصلهم ه��ذا مخالف ملا ق��رره أهل الس��نة في باب 

الوعد والوعيد.
أما أهل السنة، فقالوا في الوعد: إن العبد ال يستحق بنفسه شيًئا 

على الله تعالى.
واتفق��وا رحمهم الل��ه تعالى على أن الله تعالى ال ُيخلف وعده 
أب��ًدا، ال ألن العب��د يس��تحق ذلك بنفس��ه، وإمن��ا ألن الله تعالى 
أوجب ذلك الوعد على نفسه لعبده تفضاًل منه وإحساًنا للعبد، 
والله تعالى ال يخلف امليعاد، فالله تعالى إذا وعد عباده بش��يء 
كان وقوعه واجًبا بحكم الوعد ال بحكم االستحقاق كما يقوله 

املعتزلة.
وأما الوعيد، فاملذهب فيه عند أهل السنة: أن الله تعالى قد يخلفه 
إحساًنا منه وتفضاًل ورحمة وجوًدا وكرًما على من استحق شيًئا 
من وعيده، فيجوز أن يعفو الله تعالى عن املذنب، ويخرج أهل 

الكبائر من النار فال يبقى فيها أحد من أهل التوحيد.
واملقص��ود: أن املعتزل��ة يقصدون بهذا األص��ل تخليد أصحاب 

الكبائر في النار، وهم في هذا االعتقاد خوارج مارقة وعيدية.
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 املنـزلة بني املنـزلتني:  ويعنون به أن مرتكب الكبيرة خرج من مسمى اإليان، 
ولكنه لم يدخل في مس��مى الكف��ر، بل أصبح بفعل الكبيرة في 
من�زل��ة بني اإلي��ان والكفر، فال هو مؤمن وال ه��و كافر، بل هو 

بني املن�زلتني، 
وهذا كالم ساقط؛ وذلك ألن تقابل اإليان والكفر األكبر تقابل 
نقي��ض، فال يجتمع��ان وال يرتفعان، فلما س��لبوا مطلق اإليان 
عن��ه لزمهم وصفه بالكفر، لكن ألنهم هاب��وا من وصفه بالكفر 
الصريح فتستروا وراء هذه اللفظة، والدليل على ذلك حكمهم 
علي��ه في اآلخرة، فإنهم يخلدونه في النار اخللود األبدي، وهل 

يخلد في النار أبًدا إال الكفار الكفر األكبر؟
األمر باملعروف والنهي عن املنكر: ويقصدون به استعمال السيف واخلروج 
على األئمة بس��بب ضاللهم وطغيانهم، فه��م يجيزون اخلروج 
على السلطان إذا فعل الكبيرة ووصف بالفسق، وأما أهل السنة 

فقد تقدم لك كيفية تعاملهم مع احلكام في سؤال مستقل.

ثانيا: فرقة اجلهمية
من هم اجلهمية؟  2284    .

هم أتباع اجلهم بن صفوان الترمذي، الذي أخذ مقالة التعطيل عن اجلعد بن 
درهم، وهو الذي نشرها، فنسبت الفرقة إليه، وقتل اجلهم في خراسان سنة 

)128( ه�، وهم من أخبث الطوائف وأضلها وأبعدها عن احلق.

ما عقائدهم؟ 2285    .
قوام مذهبهم: إنكار أسماء الله وصفاته وتعطيلها.

ومذهبه��م في أفعال العباد اجلبر، أي أن العبد مجبور على فعله، فيس��لبون 
العبد مطلق القدرة واالختيار، فهم في باب القدر جبرية.

ومذهبهم في الوعد الوعيد اإلرجاء، أي أنه ال يضّر مع اإليان فعل الكبائر 
ما خال الشرك، فهم في باب أسماء األحكام والدين يقال لهم املرجئة.
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هل هم من فرق األمة؟ 2286    .
وف��ق ما س��بق بيان��ه ف��ي معتقداتهم، ف��إن كثي��ًرا من أه��ل الس��نة املتأخرين 
يخرجونه��م م��ن جملة طوائف األم��ة؛ ألنهم كفار الكف��ر األكبر، وقد ذكر 

بعض أهل السنة اإلجماع على ذلك، ويعني به إجماع املتأخرين.

ثالثا: فكر اخلوارج
من اخلوارج؟ وملاذا سموا بذلك؟ 2287    .

اخل��وارج ه��م الذين خرجوا عل��ى علي بن أبي طال��ب [ وخرجوا على 
األمة اإلسالمية.

ولذلك سموا باخلوارج خلروجهم على إمام املسلمني واألمة اإلسالمية.

ما أوصافهم؟ 2288    .
ه��م م��ن أوائ��ل الفرق خروًج��ا، ويق��ال لهم: احلرورية نس��بة إل��ى حروراء 
موض��ع بالعراق ق��رب الكوفة، وه��م يوصفون بأنهم من أش��د الناس تديًنا 
كم��ا قال ]: ) يحقر أحدك��م صالته مع صالتهم، وصيام��ه مع صيامهم، 
يقرأون القرآن ال يجاوز حناجرهم، يرقون من الدين كما يرق الس��هم من 
الرمي��ة، فأينم��ا لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أج��ًرا ملن قتلهم إلى يوم 

القيامة(.

ما عقائدهم الواردة عنهم؟ 2289    .
من عقائهم:

- هم يستحّلون قتل املسلمني، ويجعلون ديارهم ديار حرب. 
- ه��م يكّف��رون أهل التحكيم كعل��ي ، ومعاوية، وعمرو ب��ن العاص، وأبي 

موسى األشعري، ومن شارك في القتال ورضي بالتحكيم.
- ينكرون األخذ بالسنة، فال يأخذون بها جملة وتفصياًل. 

- يكّف��رون مرتك��ب الكبيرة، ويعتقدون أنه إن مات مص��ًرا عليها فهو خالد 
في النار أبًدا كخلود الكفار، وينكرون الشفاعة في اآلخرة. 
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- يقول��ون في كثير من الصفات كقول اجلهمية، فينكرون الرؤية، ويقولون: 
إن القرآن مخلوق، ويحرفون سائر الصفات. 

هل هم فرقة واحدة؟ 2290    .
ال، تفرق��وا أحزاًبا ومتزقوا ش��يًعا وص��اروا طوائف كثي��رة، وفرقهم في هذا 

الزمان اإلباضية.

رابعا: فرقة األشاعرة
من هم األشاعرة؟  2291    .

هم الذين انتسبوا إلى أبي احلسن األشعري رحمه الله تعالى.

ما عقائدهم في باب األسماء والصفات التي ثبتت عنهم؟.    2292
ف��ي باب األس��ماء والصفات ه��م معطلة، فه��م يثبتون األس��ماء، ولكن ال 
يثبتون من الصفات إال سبع صفات فقط، وهي: احلياة، والكالم، والبصر، 
والس��مع، واإلرادة، والعلم، والقدرة فقط، مع اختالف مع أهل الس��نة في 

طريق إثباتها، ويسمونها بالصفات العقلية.

ما عقائدهم في باب القدر التي ثبتت عنهم؟ 2293    .
- ه��م في باب القدر مرجئة، ألنهم يخرجون األعمال عن مس��مى اإليان، 

بل ويخرجون القول أيًضا، 
- وهم في باب القدر جبرية، العتقاد أن العبد ال قدرة له وال اختيار.

ما عقائدهم في باب اإلميان التي ثبتت عنهم؟ 2294    .
يقولون أن اإليان هو االعتقاد القلبي فقط، وأما القول والعمل فهما فضلة 
زائ��دة ال تأثير لوجودهما، وال لعدمهما في زي��ادة اإليان ونقصه، فاإليان 

عندهم ال يزيد وال ينقص.

ملاذا ظهرت فيهم هذه األقوال واألفكار؟ 2295    .
ألنهم أرادوا التقريب بني أقوال الفالسفة اليونانيني مع نصوص الشريعة.
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هل استمر اإلمام أبو احلسن على معتقدات هذه الفرقة املنتسبة إليه؟ 2296    .
اإلمام أبو احلس��ن رحمه الله تاب وعاد إلى مذهب أهل الس��نة، وأّلف في 
ذل��ك بعض الكتب، ولكن لم يس��لم من بعض األلف��اظ الكالمية حتى بعد 

توبته، فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له.

خامسا: فرقة الشيعة
متى ظهر مصطلح )الشيعة(؟.    2297

التش��ّيع في العصر األول كان يطلق على من قّدم عليًا على عثمان رضي الله 
عنهما، ولذلك قيل: ش��يعي وعثماني، فالش��يعي من قدم علي��ًا على عثمان، 

والعثماني: من قّدم عثمان على علي.126
ثم ظهر بصورة واضحة مع بدء اخلالف بني أمير املؤمنني علي [ مع أهل 

الشام وواليهم معاوية [.

متى ظهر التأصيل العقدي لهذه الفرقة؟ 2298    .
التأصي��ل العق��دي والفقهي ظه��ر متأخًرا، وعل��ى مراحل كثيرة ف��ي التاريخ، 
حيث أس��اس النش��أة لهم ابتداء إمنا كان من باب املناصرة ألمير املؤمنني علي 

.]

وأن السنة هم من  هل هذا يستلزم القول بأن الشيعة هم من ناصر عليا [ .    2299
ناصر معاوية [؟

��َنّة يعتقدون أن احلق في اخلالف الذي دار بني  هذا لم يقل به أحد، فأهل الُسّ
الصحابينْي اجلليلنْي كان في جانب علي [ ، وأن معاوية [ اجتهد ولم 
��نة إلى علي ابن  يصل إلى الصواب في املس��ألة، وعليه فانحياز رأي أهل الُسّ
أب��ي طال��ب [ واضح. كم��ا أن األفكار واملب��ادئ والعقائد الت��ي يقول بها 
الش��يعة ل��م تكن منطلقة م��ن زمن علي بن أبي طالب [ أب��ًدا؛ ولذلك فال 

يصح أن يقال: إن بداية الشيعة كانت في هذا الزمن.

126- مجموع فتاوى ابن تيمية: 153/3، ابن حجر/ فتح الباري: 34/7
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متى كانت النشأة الواضحة للشيعة وفق متيزهم بأمورهم  عن أهل السنة؟ 2300    .
من املؤرخني من يقول: إن بداية الش��يعة كانت بعد استش��هاد احلسني [. 

ا.  وهذا رأي وجيه جًدّ

كيف هذا؟ 2301    .
حينم��ا خرج احلس��ني [ على خالف��ة يزيد بن معاوية، واجت��ه إلى العراق 
ْوا عنه  بع��د أن دع��اه فريق من أهلها إليه��ا، ووعدوه بالنصرة، ولكنه��م تخَلّ
ف��ي اللحظات األخيرة، وكان األمر أن اسُتش��هد احلس��ني [ في كربالء، 
فندم��ت املجموع��ة الت��ي قام��ت باس��تدعائه، وق��رروا التكفير ع��ن ذنوبهم 
باخل��روج على الدول��ة األموية، وحدث ه��ذا اخلروج بالفع��ل، وُقتل منهم 

عدٌد، وُعرف هؤالء بالشيعة.

هل نشوء هذه الفرقة كان أساسه املنهج العقدي والفقهي، أو السياسي؟ 2302    .
نشأة هذه الِفرقة كان في بدايته نشأة سياسية، في سبيل حتقيق اعتراض على 
احلكم األموي، ومناصرة فكرة اخلروج عليها، ولم يكن لها مبادئ عقائدية 

َنّة. أو مذاهب فقهية مختلفة عن أهل الُسّ

ما أشهر فرقهم؟ 2303    .
من أشهر فرقهم )اإلثنى عشرية(: الذين يوالون اثنا عشر إماًما.

ما أسماء أولئك األئمة؟ 2304    .
ه��م  بالترتي��ب كما يلي: 1- علي بن أبي طالب. 2- احلس��ن بن علي. 3- 
احلس��ني بن علي. 4- علي زين العابدين بن احلس��ني. 5- محمد الباقر بن 
زي��ن العابدي��ن. 6- جعفر الص��ادق بن محمد الباقر. 7- موس��ى الكاظم. 
8- عل��ي الرضا. 9- محمد اجل��واد. 10- علي الهادي. 11- احلس��ن بن 

علي العسكري. 12- محمد بن احلسن العسكري.

كيف ظهرت معتقدات الشيعة؟ 2305    .
ظهرت املعتقدات من طرف فرقة الس��بئية الش��يعية، حيث قالوا بإمامة علي  
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. [ وأنها فرض من الله عَزّ وجَلّ

من هم السبئية؟ 2306    .
هم أصحاب عبدالله بن س��بأ ، وكان مم��ن أظهر الطعن على أبي بكر وعمر 
وعثم��ان والصحابة رضي الله عنه��م وتبرأ منهم، وقال : إن عليًا [ أمره 

بذلك، فأخذه علي [ فسأله عن قوله هذا فأقَرّ به ، فأمر بقتله.127

ما أبرز أصولهم؟ 2307    .
من أبرز أصولهم العقدية، ما يأتي:

- اعتقاد العصمة في األئمة، وأن كالم كل فرد منهم مثل كالم النبي [.
- اعتقاده��م أن اإلم��ام األخي��ر، موج��ود ف��ي س��رداب في منطقة س��امراء، 

وسيكون له أجل في اخلروج.
- اعتقادهم أن اخلالفة مت سلبها من أمير املؤمنني علي [.

- اعتقادهم أن الكثير من الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي ].
- له��م مش��ابهة كبيرة بأص��ول اجلهمية في نفي األس��ماء والصف��ات، وكذا 
الصوفي��ة ف��ي أمور القب��ور، وأيض��ا فرقة اخل��وارج في اخل��روج على 

احلاكم، وختاًما املعتزلة في شأن اجلبر في األفعال.128

127-كتاب ) األنوار النعمانية( لعالم الشيعة نعمة الله املوسوي اجلزائري  ج234/2(
128- ملزي��د املعرف��ة مب��ا يتعلق بفرقة الش��يعة، أنص��ح مبراجعة كتاب ) أصول مذهب الش��يعة 

اإلمامية االثنى عشرية(، للدكتور: ناصر بن عبد الله بن علي القفاري
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املبحث الثامن
ما يتعلق باحمُلكم واملتشابه

ما تعريف احملكم واملتشابه؟ 2308    .
 احملكم: هو الشيء البنّي الواضح الذي ال يلتبس أمره.

وأما املتشابه: فهو الشيء الذي يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض.

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2309    .
أن هناك آيات ُمحكمة بّينة واضحة ال يلتبس أمرها في الفهم واحلكم، وهذا 

هو الغالب في القرآن.
وهناك آيات مش��تبهة في احلكم واملعنى، ويش��تبه أمره��ا على بعض الناس 
دون بع��ض، فيعلم م��ا فيها العلماء وال يعلمه اجلهال، ومنها ما ال يعلمه إال 

الله تعالى.

هل اإلحكام متنوع، أو واحد في آيات القرآن؟ 2310    .
هو متن��وع، فهناك وصف لبعض اآليات باإلح��كام العام، ووصف لبعض 

اآليات بالتشابه العام، ولبعضها باإلحكام ووصف لبعضها بالتشابه.

ما اآليات الواردة في ما سبق بيانه؟ 2311    .
1/وصفه باإلحكام العام: قال تعالى: } كتاب أحكمت آياته{. 

2/ وصف��ه بالتش��ابه الع��ام، ق��ال تعال��ى: }الله نزل أحس��ن احلدي��ث كتاًبا 
متشابًها{. 

3/وص��ف  لبعضه باإلحكام ووصف لبعضه بالتش��ابه، ق��ال تعالى: } هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات{.

هل هناك من اختالف بني اآليات؟ 2312    .
ال اختالف بني اآليات وال تناقض بينها.

ف��إن اإلح��كام العام معن��اه اإلتق��ان، فالقرآن كل��ه ُمتقٌن اإلتق��ان املطلق في 
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ألفاظه ومعانيه وترابط آياته وعمق بالغته وكبير إعجازه ووضوحه؛ وذلك 
ألنه كالم الله تعالى من�زل غير مخلوق.

هل هناك من فرق بني التشابه العام واإلحكام العام؟ 2313    .
التش��ابه العام ه��و بعينه اإلحكام العام، أي أن بعضه يش��به بعًضا في أوامره 
وزواج��ره وأخب��اره وأمثاله، فهو يصدق بعضه بعًض��ا، ويؤيد بعضه بعًضا، 
ويوافق بعضه بعًضا، فهو متشابه في الكمال واإلحسان والبالغة واإلعجاز 
واإلتق��ان واالئت��الف، فاإلحكام العام هو التش��ابه الع��ام، فال اختالف بني 

وصفه باإلحكام العام والتشابه العام.

ما القول في التشابه اخلاص واإلحكام اخلاص؟ 2314    .
املراد باإلحكام اخلاص: أي وضوح املراد وبيانه وظهور املقصود منه. 

والتشابه اخلاص: هو ما خفي معناه، ولم يتضح املراد به.
فبعض القرآن محكم ظاهر املعنى، وبعضه متشابه خِفي املعنى.

كيف يتعامل أهل العلم مع اآليات املتعلقة باحملكم واملتشابه؟ 2315    .
مسلك أهل العلم الراسخني املوفقني أنه إذا ورد عليهم األمر املتشابه اخلفي 
ف��ي القرآن جندهم يقولون: } آمنا ب��ه كل من عند ربنا {، كما وصفهم الله 
اِس��ُخوَن ِفي  تعال��ى بذلك في قول��ه تعالى: } َوَما َيْعَل��ُم َتْأِويَلُه إاِلَّ الّلُه َوالرَّ
��رُ إاِلَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب {، فهذا  كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا بِِه ُكلٌّ مِّ اْلِعْل��ِم َيُقوُل��وَن آَمنَّ

مسلك الراسخني في العلم.

ما مسلك أهل البدع مع اآليات التي يتوهم وجود اختالف بينها؟ 2316    .
مس��لكهم معها ه��و اتباع هذا املتش��ابه واعتماده والص��دور عنه، ومعارضة 

احملكم به.

ما مقصدهم من هذا الفعل؟ 2317    .
ابتغاء الفتنة للمؤمنني، كما وصفهم الله تعالى بذلك في قوله: } فأما الذين 

في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله{. 
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هل حّذر النبي ].    2318 من صنيع املبتدعة؟
نعم، ففي الصحيحني من حديث عائش��ة رضي الله عنها قالت: تال رسول 
الل��ه ] هذه اآلية: }ه��و الذي أنزل عليك الكت��اب...{ فقال ]: ) فإذا 
رأيت(، وعند مس��لم: ) فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 

سماهم الله تعالى فاحذروهم( .

هل التشابه اخلاص من األمور املنضبطة واملعلومة لكل عالم في شريعتنا؟ 2319    .
التشابه اخلاص أمر نسبي - أي باعتبار صاحبه -، فإنه قد يخفى على بعض 
أه��ل العل��م ما ال يخفى عل��ى البعض اآلخ��ر، وقد يكون متش��ابًها في حق 
البعض ما هو محكم في حق اآلخر، وهذا يفيدنا أنه - أي التش��ابه اخلاص 
- أمر نس��بي - أي بالنس��بة إلى صاحبه -، وبه نعلم أن التش��ابه ليس وصًفا 
ذاتًي��ا في الدلي��ل، بل األدلة في ذاته��ا واضحة كل الوض��وح ومحكمة كل 

اإلحكام. 

من أين جاء التشابه اخلاص؟ 2320    .
التش��ابه إمنا حصل في ذهن املجتهد - أي الناظ��ر في الدليل -، وذلك لقلٍة 

في العلم وضعٍف في الفهم، بدليل أنه يتفاوت بني مجتهٍد ومجتهد.

ما أنواع األدلة التي ميكن أن متر علينا؟ 2321    .
عندن��ا صنفان م��ن األدلة البد أن نفّرق في الكالم على معانيها وكذلك عن 

كيفياتها التي هي عليه في الواقع.

ما مثال هذا التقرير؟ 2322    .
مث��ال ذلك: األدل��ة التي تثبت وقائع الي��وم اآلخر، وهي كثي��رة في القرآن، 
فاملتقرر عند أهل السنة هو أننا نعلم معانيها، ونفّوض علم كيفياتها إلى الله 

تعالى، وكذلك ما يتعلق بصفات الله سبحانه.

ما القول فيمن ينسب اجلهل إلى أهل السنة في هذه األدلة؟ 2323    .
هذا من اإلدعاء الباطل، وهذه النس��بة جهٌل إن كان صاحبها جاهاًل بحقيقة 
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احلال. 
وظلم وغواية إن كان صاحبها يريد التلبيس على العامة.

ما حقيقة فهم أهل السنة لألدلة التي متر عليهم؟ 2324    .
- أهل السنة يعلمون معاني أدلة الصفات واليوم اآلخر، فيعلمون لغة معنى 
السمع، والن�زول، والبصر، والوجه، واليد، والعلو، واالستواء ونحو 

ذلك، ولكنهم ال يعلمون كيفياتها على ما هي عليه في الواقع .
- وه��م يعلمون ع��ن آيات الصفات من جهة معانيه��ا، ويجهلونها من جهة 

كيفياتها.
- وكذلك يعلمون معنى انشقاق السماء، وانكدار النجوم، وتكوير الشمس، 
والقم��ر، واملي��زان، والصراط، لكنه��م يجهلون كيفيتها التي س��تكون 

عليه في املسستقبل.
- ويعلمون من اللغة معاني أس��ماء ما في اجلنة من النعيم، وما في النار من 
الع��ذاب اجلحيم ونحو ذلك، ولكنهم يجهلون كيفيتها التي س��تكون 

عليه في يوم القيامة.

هل ما سبق بيانه في الكيفيات هو املتشابه؟  2325    .
نع��م، هذا اخلفاء ف��ي كيفياتها أمٌر عام لكل أحٍد من املكلفني، وهو التش��ابه 

احلقيقي. 

ما سبب هذا اخلفاء على اجلميع؟ 2326    .
س��ببه ألنهم لم يروه، ولم يش��اهدوا نظيره، بل ل��م يخبرنا الصادق ] عن 

حقيقة كيفيته.

هل يعني هذا قصوًرا في األدلة الشرعية، خللل في البيان؟ 2327    .
ليس ذلك لعيب في األدلة، أو أنها في ذاتها متشابهة - حاشا وكال -، وإمنا 
القص��ور في عقولنا، فإن كيفيات هذه األش��ياء ال حتتملها عقولنا، وليس��ت 

داخلة في حدود مدركاتها وما ُخلقت له.
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ماذا كّلفنا الله مع مثل هذه األدلة الشرعية؟ 2328    .
لم يكلفنا الله تعالى في هذين الصنفني من األدلة إال باإليان بها، ومبا اتضح 

لنا من معانيها، وبالعمل مبقتضياتها واالستعداد لها.
وأما الغوص في معرفة تفاصيل كيفية هذه األش��ياء فلم نكّلف به، بل ُكلفنا 
باجتناب��ه والتباعد عن��ه؛ ألنه دخول فيما ال دليل علي��ه، وإقحام للعقل فيما 

ليس له فيه مجال.

مــا القاعــدة فــي التعامــل الصحيــح مع األدلــة التي فيها تشــابه مــع اآليات  2329    .
احملكمة؟

القواعد فيها:
- ) أنه ُيرد إلى احملكم(.

-  ) احملكم مقّدم على املتشابه(. 
وهذا هو املخرج الش��رعي الصحيح في هذه املتش��ابهات التي فيها التش��ابه 

اخلاص. 

هل هذا الصنيع فيه السالمة، وبلوغ للفهم الصحيح؟ 2330    .
نع��م، فلم يس��لم في دينه م��ن اعتمد الكالم ف��ي املتش��ابهات، وخاض فيها 

وجادل بال برهان وال علم.
وإمنا الس��الم في دين��ه هو من آمن بها، وقال: }كٌل م��ن عند ربنا {، ورّدها 

إلى احملكمات الواضحات. 

ما احلكمة من كون بعض القرآن في آيات متشابهة؟ 2331    .
احلكمة في ذلك ابتالء العباد واختبارهم ليتبني الصادق في إيانه، والراسخ 
ف��ي علم��ه، الذي يؤمن بالله وكلمات��ه، ويعلم أن كالم الل��ه تعالى ليس فيه 
تناق��ض وال اخت��الف، في��رد ما تش��ابه منه إلى احملك��م، ليصي��ر بذلك كله 

محكم. 

ما دليل هذا التعليل؟ 2332    .
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بُِعوَن َما َتَش��اَبَه ِمْنُه  ِذيَن ف��ي ُقُلوبِِهْم َزْيٌغ َفَيتَّ ا الَّ دليل��ه ق��ول الله تعالى: } َفَأمَّ
اِس��ُخوَن ِفي اْلِعْلِم  اْبتَِغ��اء اْلِفْتَنِة َواْبتَِغ��اء َتْأِويِلِه َوَما َيْعَلُم َتْأِويَلُه إاِلَّ الّلُه َوالرَّ

ُر إاِلَّ ُأْوُلوْا األْلَباِب {. كَّ َنا َوَما َيذَّ ْن ِعنِد َربِّ ا بِِه ُكلٌّ مِّ َيُقوُلوَن آَمنَّ
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املبحث التاسع

ما يتعلق مبعرفة الغيب

ما حكم من يّدعي علم الغيب؟ 2333    .
احلكم فيه أنه كافر الكفر األكبر املخرج عن امللة بالكلية.

ما دليل هذا احلكم؟ 2334    .
ُه   ْرِض اْلَغْيَب إاَِلّ الَلّ َماَواِت َواأْلَ دليله قوله تعالى: } ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن ِفي الَسّ

َوَما َيْشُعُروَن َأَيّاَن ُيْبَعُثوَن{. )النمل:65(

ما وجه االستدالل على كفر مدعي الغيب؟ 2335    .
اآلية السابقة خبر من الله تعالى، وهو الصدق الذي ال يأتيه الباطل من بني 
يدي��ه وال م��ن خلفه تن�زيل من حكيم حميد فمن يدع��ي معرفته للغيب فهو 
مك��ذب للخبر القرآني ومصادم له وناقض لداللت��ه، وقد تقرر في القواعد 

أن من كذب بشيء من أخبار القرآن فإنه كافر بهذا التكذيب.

كيف نستدل بهذا من النص القرآني؟ 2336    .
اآلية الس��ابقة قد صدرت بقوله تعالى: } ق��ل{، واخلطاب للنبي ]، فإذا 
كان الله تعالى يأمر نبيه ] بأن يعلن أمام املأل جميًعا أنه ال يعلم الغيب في 

السموات واألرض إال الله تعالى، فغيره من باب أولى. 

قولــه تعالى: }َعالُِم اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيبِ��ِه َأَحًدا )26(.    2337 إاَِلّ َمِن اْرَتَضى 
ُه َيْس��ُلُك ِمن َب��نْيِ َيَدْيِه َوِم��ْن َخْلِفِه َرَص��ًدا )27( { أليس فيه  ُس��وٍل َفإَِنّ ِم��ن َرّ

إشارة أن هناك اطالع من البشر على الغيب؟
قوله تعالى: } فال ُيظهر { هذا نفي، وقوله: } أحًدا { نكرة، فهو نكرة في 
سياق النفي، وقد تقرر في األصول أن النكرة في سياق النفي تعّم، فيدخل 
ف��ي ذلك النفي كل أح��د، املالئكة واألنبياء، ومن دونهم من باب أولى، إال 
أن الل��ه تعالى قد اس��تثنى جل وعال م��ن ارتضاه من رس��ول فإنه يعلمه من 

الغيب مبا أراد جل وعال .
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هل اجلن يعلمون الغيب؟ 2338    .
ال، فاجلن ال مدخل لهم في علم شيء من أمور الغيب.

ما الدليل على هذا؟ 2339    .
ْرِض  ُة اأْلَ ُهْم َعَلى َمْوتِ��ِه إاَِلّ َداَبّ ا َقَضْيَنا َعَلْيِه امْلَ��ْوَت َما َدَلّ ق��ال تعال��ى: } َفَلَمّ
ْو َكاُنوا َيْعَلُم��وَن اْلَغْيَب َما َلبُِثوا ِفي  ��ُنّ َأن َلّ َنِت اجْلِ ا َخَرّ َتَبَيّ َت��ْأُكُل ِمنَس��َأَتُه َفَلَمّ

اْلَعَذاِب امْلُِهنِي )14({، فعلم الغيب من خصائصه جل وعال.

ما املمارسات الواقعية التي فيها دعوى ملعرفة الغيب؟ 2340    .
األمثلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك:

- األبراج التي يضعها الكهنة على بعض صفحات اجلرائد كبرج الثور وبرج 
األس��د ونحو ذلك، وهي معروفة، فإن واضعها كافر؛ ألنه مدع لعلم 

الغيب، ومصّدق ذلك كافر أيًضا إن كان عاملا بحقيقة احلال.
- من يصّدق السحرة فيما يّدعونه من علم الغيب.

-  وه��و م��ن يصّدق الش��ياطني فيما ُتخبر ب��ه من أمور الغي��ب، وكذلك من 
يصدق الكهنة .

ما العالج الكافي للوساوس الشيطانية في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته  2341    .
ونحو ذلك ؟

العالج الشافي والكافي هو األخذ بهدي الشرع، اعتقاًدا وقواًل وعماًل.

ما تفصيل هذا وفق الواقع؟.    2342
تفصيل ذلك في عدة أمور :

األول: االس��تعاذة بالل��ه م��ن ه��ذه الوس��اوس ألن مصدرها الش��يطان، قال 
تعالى: } ُقْل َأُعوُذ بَِرِبّ الَنّاِس )1( َمِلِك الَنّاِس )2( إَِلِه الَنّاِس )3( ِمن 
َنّاِس )4( اَلِّذي ُيَوْس��ِوُس ِفي ُصُدوِر الَنّاِس )5( ِمَن  َش��ِرّ اْلَوْسَواِس اخْلَ
��ِة َوالَنّاِس )6({، وقد أعلمنا ربنا جل وعال أنه باالس��تعاذة يزول  َنّ اجْلِ
سلطانه عنَّا، قال تعالى: } فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 
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الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون {، 
وه��ذا العالج من أعظم العالجات، واالس��تعاذة بالله منه تس��د عليه 
ه��ذه األبواب التي ينف��ذ منها، وفي الصحيحني من حديث أبي هريرة 
[ق��ال: قال رس��ول الله ]: )يأتي الش��يطان أحدك��م فيقول: هذا 
الل��ه خلق اخلل��ق، فمن خلق الله ع��ز وجل؟ فإذا بلغه فليس��تعذ بالله 

ولينته(.
الثانــي: االنتهاء عن هذه الوس��اوس وقطع التفكير فيها واالش��تغال بغيرها 
وتغيي��ر احل��ال الراهنة، فإن كان وحيًدا فليطل��ب من يجلس معه، وإن 
كان س��اكًتا فليتكل��م بش��يء من ذك��ر وتس��بيح أو قراءة ق��رآن، ونحو 
ذل��ك، بل ولو بحديث الدني��ا النافع، ودليل ذلك م��ا في الصحيحني 

من حديث أبي هريرة [السابق وفيه: ) ولينته ( .
الثالث: أن يقول آمنت بالله ورسله، ويكرر ذلك القول حتى يندحر عدو الله 
ويخّف أثر وسوس��ته على القلب والعقل، ودلي��ل هذا القول حديث 
أبي هريرة [قال: قال رس��ول الله ]: ) ال يزال الناس يقولون ما 
ك��ذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا خلق الله اخللق فمن خلق الله؟ فمن 

وجد من ذلك شيًئا فليقل: آمنت بالله ورسله( متفق عليه.
الرابــع: أن يعل��م العبد أن هذه الوس��اوس ال تدل على قل��ة اإليان وضعف 
اليق��ني، ب��ل إنها ت��ِرد على اجلميع إال م��ن عصمه الله تعال��ى، وليعلم 
أيًض��ا أن نتائجها إذا عوملت بالعالج الش��رعي إنه��ا طيبة، فقد كانت 
ه��ذه الوس��اوس تع��رض لبع��ض الصحاب��ة وه��م أكم��ل األم��ة إياًنا 
وأعمقها علًما، ففي صحيح مس��لم من حدي��ث أبي هريرة [قال: 
جاء ناس من أصحاب رسول الله ] إلى النبي ] فقالوا: يا رسول 
الل��ه، إنا لنجد في أنفس��نا م��ا يتعاظم أحدنا أن يتكلم ب��ه. قال: ) أوقد 

وجدمتوه(؟ قالوا: نعم. فقال: ) ذاك صريح اإليان(.
اخلامــس: أن تقن��ع نفس��ك وتذكره��ا دائًما أن هذه الوس��اوس ال أث��ر لها ما 
دامت في حيز حديث النفس ووسوس��ة الص��در ، ولم تقرن بعمٍل أو 
قوٍل أو استرس��اٍل تس��تطيع أن تدفعه عن نفسك ، كما في الصحيحني 
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من حديث أبي هريرة [ قال: قال رس��ول الله ]: ) إن الله تبارك 
وتعالى جتاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم(  
متفق عليه، وفي رواية: )ما حدثت به أنفس��ها(. وهذا من عظيم فضله 

جل وعال.
الســادس: احل��رص التام على توطني النف��س لطلب العلم الش��رعي النافع، 

وإشغال النفس به اإلشغال التام، وخصوًصا في أبواب املعتقد.
السابع: قراءة س��ورة اإلخالص، فإنه قد ورد في بعض روايات حديث أبي 

هريرة: ) وليقرأ: }قل هو الله أحد{ (.
الثامن: اإلكثار من دعاء الله تعالى بقلٍب حاضر ونبرٍة صادقة أن يأل القلب 
إياًن��ا ويقيًنا وثباًتا وعافية، فلرب دعوة صادقة صارت س��بًبا لس��عادة 
صاحبه��ا ف��ي الدنيا واآلخ��رة، وكم وكم م��ن البالء ال��ذي دفع ورفع 

بسبب الدعاء.
التاســع: إذا زادت هذه الوس��اوس ولم تذهب بالعالجات السابقة، وترقت  
حتى صارت من الوس��اوس القهري��ة، فنوصي مبراجعة بعض األطباء 
النفس��انيني املوثوقني ف��ي علمهم وديانتهم وأمانته��م، فإن بعض هذه 
الوساوس تكون أس��بابها اضطرابات نفسية ومزاجية ألسباب معينة، 

فواجب الذهاب إليهم وأخبارهم بحقيقة ما يجده.

هل مبقدور املسلم منع ورود الوساوس عليه؟ 2343    .
ال، فلي��س ف��ي اس��تطاعة العب��د أن ين��ع م��ن ابت��داء مث��ل ه��ذه الوس��اوس 

الشيطانية.

ما الواجب عليه معها؟ 2344    .
عليه فعل أمور، منها:

- عدم العمل بها وال التكلم فيها.
- قطع االسترسال معها.

- مجاهدتها بالطرق الشرعية.
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هل يلحق املسلم إثم لورود الوساوس عليه؟ 2345    .
ال، فهذه نعمة عظيمة ومنحة جليلة أنه ال يؤثم، وال يجعله في عداد الذنوب 
واخلطاي��ا، فإنه عف��و بنص الصادق املصدوق ]، لكن بالش��روط املذكورة 

سابقا.

هل عّلمنا النبي ].    2346 سبال لتجنب ورود الوساوس على ديننا؟
نعم، ومن ذلك: 

- الس��ؤال عم��ا ال يليق كما في الصحيحني من حدي��ث أبي هريرة مرفوًعا: 
)ال ي��زال الناس يتس��اءلون، حتى يقول��وا: هذا خلق الل��ه اخللق فمن 
خلق الله؟(  فالس��ؤال عن العلم مطلوب، ولكن االنس��ياق وراء هذه 
األس��ئلة حت��ى تصل احل��ال بالعبد إلى ه��ذه املرحلة املغلق��ة، فهذا هو 
املمن��وع وصاحبه هالك؛ ألنه هو الذي تس��بب في إثارة ذلك بالتنطع 

مبثل هذه األسئلة وفي احلديث: ) هلك املتنطعون! (.
-  جتّنب قراءة أو سماع الُشبه في األسماء والصفات خاصة، فإن هذه الُشبه 
تخطف القلوب، وتطمس نور البصيرة، فال يفتح اإلنسان الباب على 
نفس��ه، فإن��ه إن فتحه فإنه ال يكاد ُيغلق إال مبش��قة، وولذا واجب عليه 
أن يقب��ل على املعني الصافي واملورد العذب الش��افي، وهو كتاب الله 
وس��نة احلبيب ]، ويْكثِْر من قراءة كتب الس��لف، فإنها تعطيه العلم 

صافًيا ال شوب فيه وال كدر.

هل ممكن أن تقع الوساوس ألهل املعاصي أو الكفار؟ 2347    .
نع��م، فلم��ا ُس��ئل اب��ن عباس عن الس��بب ال��ذي جعلن��ا نوس��وس واليهود 
والنصارى ال يوسوسون؟ قال: )وماذا يريد الشيطان بالبيت اخلرب( ، فلو 
كان القل��ب خالًيا م��ن اإليان ملا حرص على مثل هذه الوس��اوس، فاملؤمن 

يبشر باخلير وال ين�زعج ، فإن النتائج طيبة والعاقبة للمتقني.
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املبحث األول

احلاكم واحملكوم

ما املقصود بهذا العنوان؟ 2348    .
ُيراد به بيان كيفية العالقة بني احلاكم مع احملكومني وفق النظرة الشرعية.

هل معرفة هذا اجلانب مهم في حياتنا؟ 2349    .
نعم، فاإلنسان اجتماعي بطبعه، واحلياة حتتاج إلى اجتماع.

وال اجتماع إال بتحقق الوضوح والتفاهم بني الناس.
وال تفاهم إذا لم يكن بني الناس قانون.

وال حتّقق للقانون إذا لم يكن هناك قوة لتحقيق االمتثال له بحسن الطاعة.
والطاعة واضحة منهم للقانون إذا لم يكن هناك قائد له قوة وعلم فيهم.

وهذا لتحقيق االجتماع الكرمي بني الراعي مع الرعية في البلد الواحد.

ما أهمية دراسة هذا اجلانب؟ 2350    .
معرف العالقة بني احلاكم واحملكوم، ومعرفة حقوق كل طرف من املباحث 

الدقيقة التي زلت فيها أقدام الكثيرين، ما بني إفراط وتفريط.

سوء الفهم في هذا اجلانب..ما نتائجه؟ 2351    .
م��ن نتائج��ه أن  بعض الن��اس يوصل باألئمة واحلكام إل��ى درجة تقرب من 
التأليه؛ من إدعاء العصمة فيهم، أو منحهم حقوقا لم يشرعها الله، يتسلطون 

بها على عباد الله باسم الدين ونحو ذلك.
وم��ن الناس من يفرط ف��ي حقوق األئمة فيكّفرهم ويخ��رج عليهم، أو رمبا 

أقل ما يصدر منهم أنه يغتابهم ويتطاول عليهم، ونحو ذلك.
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املبحث الثاني: 

العالقة مع احلاكم

العالقة مع احلاكم، هل منطلقها الشرع؟ 2352    .
نعم، فقد جاء التذكير مرارا بأهميتها في شريعتنا.

ما دليل أهمية الطاعة لوالة األمر القول السابق؟ 2353    .
ُس��وَل  َه َوَأِطيُعوا الَرّ ِذيَن آَمُن��وا َأِطيُعوا الَلّ َه��ا اَلّ دليل��ه قول الل��ه تعالى: } َياَأُيّ

ْمِر ِمْنُكْم{ )النساء: 59(. َوُأْولِي اأْلَ

ملاذا جاء األمر بالتعدد لوالة األمر في قوله تعالى: }وأولي األمر منكم{؟ 2354    .
جاء التعدد لبيان أن الطاعة باملعروف ليس لولّي البلد، أي احلاكم في البلد، 

لكنها تشمل احلاكم وكل من له مسؤولية في أمر وعمل معني.

ما الوصف الشرعي الذي ورد مشابها ملعنى ولي األمر، مبعنى احلاكم؟ 2355    .
م��ن تل��ك األوصاف الش��رعية: األمي��ر، اخلليفة، املل��ك، اإلم��ام، الرئيس، 

السلطان.

هل وصف ) ولي األمر( يشمل كل مسؤول في البلد؟ 2356    .
نعم، يشملهم هذا الوصف، فكل مسؤول له رعاية وطاعة مناطة به وفق 

حدود الشرع والقانون املتعامل به.

هل املسؤول نطيعه في كل أمر وقرار؟ 2357    .
ال، لك��ن الطاعة ل��ه كما قال النبي ]: ) إمنا الطاع��ة في املعروف( متفق 
عليه، أي مبا يناسب مقام املسؤولية والقانون، ويكون فيها حسن العمل، 

بعيدا عن املعصية لله تعالى.

هل البيعة للحاكم واجبة؟ 2358    .
نع��م، لقول النبي ]: ) من كره من أميره ش��يئا فليصب��ر، فإنه من خرج من 
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السلطان شبرا مات ميتتة جاهلية(.  رواه البخاري

مــا القول مع من ليس في عنقــه بيعة لإلمام احلالي، إال إذا وجد إماما واحدا  2359    .
لكل املسلمني؟

ه��ذا قول باطل، فأمة اإلس��الم م��ن بعد معاوية [ ظه��رت الطوائف 
الكثيرة فيها وكل دولة لها إمامها املطاع شرعا، والناس لهم بيعة له.

بعــض العامــة من الناس ال يطيع حاكم بلده املســلم أو غيره، متعّلال بأنه لم  2360    .
يبايعه صراحة..فما توجيه القول له؟

ابتداء لنعلم بأنه ليس بواجب مبايعة جميع الناس في أي بلد لولي األمر! 
فإذا بايعه أهل احلل والعقد فتكون البيعة العامة متت لبقية الناس، ومثاله 

املبايعة ألبي بكر باخلالفة في السقيفة.

كيف ميكن أن يبلغ اإلنسان للحكم؟ 2361    .
يكنه بأحد الوسائل الثالث:

- اإلختيار واإلنتخاب له.
- العهد له باحلكم )والية العهد(.

- التغلب بالقوة على احلكم.

ما أنواع احلّكام املتوقع تواجدهم في احلكم من جهة اإلميان واملعصية؟ 2362    .
محتمل أن يكون احلاكم أحد هؤالء الثالثة:

- مؤمن تقي مطّبق للشريعة، كأمثال أبي بكر وعمر وغيرهما.
- مسلم، وله معاصي ظاهرة، صغيرًة كانت أو كبيرة، مثل بقية املسلمني.

- كافر، معلوم الكفر.

هل تختلف الطاعة لكل صنف من هذه األفراد؟ 2363    .
ال تختلف في أمور احلياة العامة التي تنّظم معايش الناس واجتماعهم، لكن 

ال طاعة ألي حاكم لو أمر مبعصية.
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املبحث الثالث

حقوق ولي األمر

ما األمور الواجب على الرعية حتقيقها لولي األمر؟ 2364    .
واجب عليهم حتقيق األمور التالية:

1/التوقير .
2/طاعته في غير معصية الله.

3/ الصالة خلفه، واحلج واجلهاد معه .
4/ الدعاء له.

5/إخ��الص النصيح��ة ل��ه: لقول النب��ي ]: ) ث��الث ال يغ��ّل عليهن قلب 
مس��لم، إخالص العمل لله، والنصيحة لوالة األمر، ولزوم اجلماعة، 

فإن دعوتهم حتيط من ورائهم(.  رواه أحمد
6/ الصب��ر عل��ى ج��وره: حل��ّث النب��ي ] إل��ى هذا، فق��ال: ) م��ن رأى من 
أميره ش��يئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق اجلماعة ش��برا فمات فميتته 

جاهلية(.  متفق عليه
أوال: التوقير لوالة األمر

ما معنى التوقير لولي األمر؟ 2365    .
ُيراد به التبجيل واالحترام املناسب لهم، بال غلو وال جفاء.

ما دليل وجوب هذا األمر للحاكم؟ 2366    .
دليله ما ورد عن أبي بكرة [ قال: س��معت النبي ] يقول : )الس��لطان 
ظ��ل الله في األرض، فمن أكرمه أكرمه الله، وم��ن أهانه أهانه الله(.  وعنه 
أنه سمع النبي ] يقول: ) من أجّل سلطان أجّله الله يوم القيامة(. ذكرهما 

ابن أبي عاصم في السنة

ما احلكم فيمن ُيظهر للحاكم التوقير عالنية؟ 2367    .
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فعله صحيح، لقول معاذ [قال:  عهد إلينا رسول الله ] في خمس 
من فعل منهن كان ضامنا على الله: من عاد مريضا، أو خرج مع جنازة، 
أو خرج غازيا في سبيل الله، أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره، أو 

قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم(.  رواه أحمد

ما املراد في احلديث من مقولة ) تعزيره وتوقيره(؟ 2368    .
 يراد بهما حسن التعامل والتبجيل مع النصرة له.

هناك من يتكلم مبا ال ينبغي باحلاكم، فهل فعله صحيح؟ 2369    .
هذا مخالف ملا أوصانا به النبي ]، ثم هو مخالف ملا س��ار عليه س��لف 
األمة، قال عبد الله املبارك رحمه الله: » حٌق على العاقل أن ال يستخّف 
بثالث��ة: العلم��اء، والس��الطني، واإلخوان، فإن��ه من اس��تخّف بالعلماء 
ذهب��ت آخرته، ومن اس��تخّف بالس��لطان ذهب��ت دنياه، ومن اس��تخف 

باإلخوان ذهبت مروءته«.

ما نتيجة عدم مراعاة التوقير لوالة األمر في حياة الناس؟ 2370    .
له آثار قبيحة واضحة في حياة الناس، قال س��هل بن عبد الله التس��تري 
رحم��ه الله: » ال ي��زال الناس بخير م��ا عّظموا الس��لطان والعلماء، فإن 
عظموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإن استخُفوا بهذين، أفسدوا 

دنياهم وأخراهم«.129
احلق الثاني: طاعتهم في غير معصية الله.

ما دليل هذا احلق لوالة األمر ولغيرهم من الناس؟ 2371    .
دليله قول النبي ]: ) إمنا الطاعة باملعروف(.

ولقوله ]: )السمع والطاعة على املرء املسلم، ما لم ُيؤمر مبعصية، فإذا 
أمر مبعصية فال سمع وال طاعة(.  رواه البخاري

129- تفسير القرطبي )260/5(
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هل يعني هذا حتقيق الطاعة للحاكم ولو كان عاصيا لله؟ 2372    .
نعم، دليل هذا ما ورد عن أم س��لمة قالت: قال رس��ول الله ]: ) يكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنكرون، فمن عرف بريء، ومن كره سلم، ولكن 

من رضي وتابع! قالوا: أفال نقاتلهم؟« قال: ال، ما صلوا(.  رواه مسلم

ما مثال الطاعة في التقرير السابق؟ 2373    .
مثال��ه: احت��رام القوان��ني الت��ي تنّظ��م مصال��ح الن��اس، وأم��ور عمله��م في 

مؤسسات الدولة، العامة واخلاصة.

هل هناك من تالزم بني طاعة والة األمر مع محبتهم؟ 2374    .
ال تالزم في هذا، فقد تكون هناك حس��ن طاعة من الرعية للحاكم، من غير 

حتقق احملبة له.

أليست الطاعة داللة على احلب؟ 2375    .
ال، فإن احملبة إلنس��ان تكون بحس��ب ما قام به من دي��ن الله، وهذا متحقق 

للحاكم واحملكوم، وال حّب له في أي أمر يخالف فيه الشرع.

ما القول مع من يريد الطاعة فقط حلاكم يطبق شرع الله كامال؟ 2376    .
ه��ذا لم يقله أي عالم من العلماء! فمن يريد حاكما مثل اخللفاء الراش��دين 
اخلمس��ة، فهل عنده ش��عبا - وهو فيهم- مثل الصحابة، ليتكامل احلكم بني 

الطرفني بكل سعادة ووضوح؟
والقول الس��ابق يعني القول بعصمة احلكام،وهو تقرير باطل، لهذا فالطاعة 

متوجهة للحاكم ولو خالف الشرع في حكمه

هل من دليل على التقرير السابق؟ 2377    .
دليله ما ورد في حديث حذيفة [، قال النبي ]: ) يكون بعدي أئمة، 
ال يهتدون بهداّي، وال يس��تنون بس��نتي، وس��يقوم فيهم رج��ال قلوبهم 
قل��وب الش��ياطني في جثم��ان إنس(. ق��ال حذيفة [: كي��ف أصنع يا 
رس��ول الل��ه إن أدرك��ت ذل��ك؟ قال ]: ) تس��مع وتطي��ع، وإن ضرب 
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ظهرك وأخذ مالك، فاسمع وأطع(.  رواه مسلم

هنــاك من يقول أن هــذه رواية ال تصّح، بزيــادة ) وإن ضرب ظهرك، وأخذ  2378    .
مالك(؟

يكف��ي ف��ي الرد عليه أنه��ا من رواية اإلمام مس��لم في الصحي��ح، ونقلها لنا 
الرواة الثقات، وأوضحها لنا العلماء الثقات.

بعضهم يقول: أن الرواية السابقة تعّلمنا الذل واخلضوع للحكام الفاسدين،  2379    .
والسكوت على ظلمهم؟

يكن الرد عليه باآلتي:
- هل النبي ] يعّلمنا الذل والهوان في حياتنا؟

- هذا قول يقوله من يريد إشاعة الثورات بني الناس بعيدا عن التقّيد بالهدي 
النبوي، ومعاجلة ظلم احلكام بالتناصح واحلكمة.

- ه��ذا ق��ول من قّدم عقل��ه وعاطفته البعي��دة عن طاعة الله وحس��ن االتباع 
للهدي النبوي.

هل احلّث على حسن الطاعة للحكام مما قرره العلماء؟ 2380    .
نعم، فهذا مما استفاض في كتب العقيدة، ومن ذلك ما قاله اإلمام الطحاوي 
ف��ي عقي��دة أهل الس��نة: »وال نرى اخلروج عل��ى أئمتن��ا ووالة أمورنا، وإن 
ج��اروا، وال ندع��و عليه��م، وال ننزع يًدا م��ن طاعتهم، ون��رى طاعتهم من 
طاع��ة الل��ه عز وجل فريض��ة، ما لم يأم��روا مبعصية، وندع��و لهم بالصالح 

واملعافاة«.

ملاذا يفعل الشعب مع احلاكم الواقع في املعاصي؟.    2381
عليه��م اتب��اع ما أمرهم به النبي ] في مثل ه��ذه األمور، فعن عوف بن 
تُِكُم  مالك األشجعي [قال: سمعت رسول الله ]، يقول: )خياُر َأئَِمّ
وَن عليكم، وشراُر  وَن عليِهم وُيَصُلّ اَلِّذين ُت�ِحُبّوَنُهم وُي��ِحُبّوَنُكْم، وُتَصُلّ
تُِكُم اَلِذي��ن ُتْبِغُضوَنُهْم َوُيْبِغُضوَنُكْم، َوَتْلَعُنوَنُه��ْم ويلعُنوَنُكْم(،قلنا:  َأئَِمّ
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ي��ا رس��ول الله، أف��ال ُنَنابُِذُهْم عند ذل��ك؟ قال ]: )ال، م��ا أقاُموا فيكم 
الَة، أال من َولَِي عليه َواٍل فرآُه يأتي َشْيًئا  الَة، ال َما أقاُموا ِفيُكُم الَصّ الَصّ
ِم��ْن َمْعِصَي��ِة الل��ه، َفْلَيْكَرْه َم��ا َيْأتِي من معصَي��ة الله، وال َيْنِزَع��َنّ َيًدا ِمْن 

َطاَعٍة(.  رواه مسلم

ملاذا ال يتم تغييره والثورة عليه ومنازعته على احلكم؟ 2382    .
ألن النبي ] لم يحّثنا إلى ذلك، حلديث عبادة بن الصامت [قال: )دعانا 
النبي ] فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على الس��مع والطاعة في 
منشطنا ومكرهنا، وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا وأال ننازع األمر أهله، إال أن 

تروا كفًرا بواًحا عندكم فيه من الله برهان( متفق عليه.

من ال يتحّمل االستمرار بالطاعة للحاكم املسلم  الظالم، ما عاقبة األمر له؟.    2383
علي��ه أن يتذكر تنبيه الصحابي الكرمي أنس [، فعن الزبير بن عدي قال: 
أتينا أنس بن مالك، فشكونا إليه ما نلقى من احلجاج. فقال [: »اصبروا، 
فإنه ال يأتي عليكم زمان إال والذي بعده أشّر منه حتى تلقوا ربكم«، سمعته 

من نبيكم«. رواه البخاري

احلق الثالث:  الصالة خلفه، واحلج واجلهاد معهم

ماذا ُيقصد من هذا العنوان؟ 2384    .
يقص��د به أهمي��ة االجتم��اع معهم لتحقي��ق أعظم ش��عائر الدي��ن، الصالة، 

واحلج، واجلهاد.

ملاذا التنصيص على هذه العبادات؟ 2385    .
ألن احلج واجلهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فال بد من سائس يسوس الناس  
ويتول��ى أمورهم فيها، ويقاوم العدو، وه��ذا املعنى كما يحصل باإلمام البر 

الصالح، فإنه يحصل باحلاكم الفاجر.

ما الدليل على وجوب االجتماع مع احلاكم للصالة؛ ولو كان فاجرا ظاملا؟ 2386    .
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دليل��ه ق��ول النب��ي ]: ) يصلون لك��م، فإن أصاب��وا فلكم وله��م، وإن 
أخط��أوا فلكم وعليهم(.  رواه البخاري، وف��ي احلديث: ) أرأيت إذا كان 
عليك أمراء ييتون الصالة عن وقتها( ؟ قال - أي أبو ذر -: فما تأمرني 
يا رس��ول الله؟ فق��ال: )صِل الص��الة لوقتها، فإن أدركته��ا معهم فصِل 

خلفهم فإنها لك نافلة(.

هل وقع هذا األمر واضحا في زمن الصحابة؟ 2387    .
نعم، فقد حتقق في زمن أمير املؤمنني عثمان [حينما جاءه أهل الفتنة، 
فقد سأل سائل عثمان [ملا ُحِصر، وصلى بالناس شخص آخر، فقال 
[: »إن��ك إم��ام عامة، وهذا الذي صلى بالناس إم��ام فتنة؟ فقال: » يا 
ابن أخي، إن الصالة من أحس��ن ما يعمل الناس، فإذا أحس��نوا فأحسن 

معهم، وإذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم«.  رواه البخاري

هل فعل هذا الصحابة بعد زمن اخللفاء الراشدين مع اخللفاء الظلمة؟ 2388    .
صّل��ى ابن عمر وأنس خل��ف احلجاج، وصلى ابن مس��عود [خلف 
الوليد بن عقبة، وصلى جملة من علماء السنة خلف األمراء الظلمة من 
بن��ي أمية وبني العباس، وذلك جمًعا للكلم��ة، وحقًنا للدماء، وتوحيًدا 
للص��ف، ولدف��ع أعل��ى املفس��دتني )القت��ل، وضي��اع احلق��وق( بتحمل 

أدناهما )الصبر على حاكم غاشم(.

احلق الرابع: الدعاء لولي األمر

ماذا ُيقصد من هذا العنوان؟ 2389    .
ُيقصد به حسن الدعاء لولّي األمر باخلير، واحلرص عليه.

هل قرر العلماء هذا األمر في كالمهم؟ 2390    .
نعم، وعندهم فيه اتفاق على هذا، ومن ذلك ما قاله ابن تيمية: »ولهذا كان 
السلف- كالفضيل بن عياض وأحمد- وغيرهم يقولون: » لو كان لنا دعوة 

مستجابة لدعونا بها للسلطان«.130
130- مجموع الفتاوى )379/28( 
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ما القول فيمن يدعو على احلاكم، لوجود ظلم ظاهر فيه؟ 2391    .
هذا ال ينبغي، فاملسلم ال ينظر إلى األمر وفق عاطفته، ولكن ينظر للمآل من 

األمر، فلعل الدعاء يصلح احلال، ويبّدل سلوك احلاكم.

ماذا قرر الصحابة مع مسألة التطاول على والة األمر؟ 2392    .
ق��ال أنس ب��ن مال��ك [: »كان األكابر م��ن أصحاب رس��ول الله ] 

ينهوننا عن سِبّ األمراء«، 
وع��ن أبي الدرداء [ق��ال: »إياكم ولع��ن الوالة! فإن لعنه��م احلالقة، 
وبغضهم العاقرة«، قيل: يا أبا الدرداء: فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما ال 
نحب؟ قال [: »اصبروا، فإن الله إذا رأى ذلك منهم حبس��هم عنكم 

باملوت«.
وقال أبو مجلز: »س��ُبّ اإلمام احلالقة، ال أقول حالقة الش��عر، ولكن حالقة 

الدين«.

معلــوم بــأن اإلمــام أحمد نالــه الكثير من العــذاب مع ثالثة مــن خلفاء بني  2393    .
العباس، فهل دعا على أحد منهم؟

ال، ل��م يثب��ت عن��ه ه��ذا، لكن ثب��ت عنه قول��ه: » وإن��ي ألدعو له بالتس��ديد 
131 .» والتوفيق، في الليل والنهار والتأييد، وأرى ذلك واجب علَىّ

ما فوائد الدعاء لوالة األمر؟ 2394    .
من فوائد هذا السلوك:

1/ الدعاء له فيه تعّبد لله سبحانه.
2/ فيه إبراء للذمة في حتقيق النصح لوالة األمر.

3/ في الدعاء تصديق ملبدأ السمع والطاعة بحسن القول له.

4/الدعاء لولي األمر عائد نفعه األكبر إلى الرعية وإقرار به.

131- السنة خلالل )ص:83(
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5/ إذا بل��غ ولي األمر أن الش��عب يدعو له! فإنه ُيس��ر بذلك، ويدعوه ذلك 
إلى محبتهم وتيسير أمورهم، ورمبا بادلهم الدعاء بالدعاء لهم.

كيف يكون لإلكثار من الدعاء فيه إصالح من جور احلاكم؟ 2395    .
ق��ال أبو عثم��ان الزاهد » فانصح للس��لطان، وأكثر له م��ن الدعاء بالصالح 
والرشاد بالقول والعمل واحُلكم؛ فإنهم إذا َصلحوا صلح العباد بصالحهم، 
وإياك أن تدعوا عليهم باللعنة فيزدادوا ش��را، أو يزيد البالء على املسلمني، 

ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البالء عن املؤمنني«.

بعض الناس يســتنكر الدعاء للحاكم الظالم، فيدعو للتهييج وذكر مساوئه  2396    .
دائما، فهل هذا من فعل سلف األمة؟

ال، فقد ثبت أن الُفَضْيُل بن ِعَياض قال: »لو كانت لِي دعوٌة ُمستجابٌة لم 
أجعله��ا إاَلّ في إمام؛ ألنه إذا صُلح اإلماُم َأِمَن البالُد والعباُد«. فقال ابن 

املبارك على كلمته: »يا معلم اخَلير، من َيْجَتِرُئ على هذا غيُرك«.132 

ما القول مع من يحرص على الشتم والغيبة للحاكم؟ 2397    .
ه��ذه من الدالالت على ابتعاده عن منهج الس��لف، ثبت عن ابن عباس 
[أن��ه ق��ال: »إن كان وال بّد؛ ففيم��ا بينك وبين��ه، وال تغتب إمامك«.  

رواه سعيد بن منصور
وقال العالمة البربهاري: » إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان، فاعلم 
أنه صاحب بدع��ة، وإذا رأيت الرجل يدعوا للس��لطان بالصالح فاعلم 

أنه صاحب سنة«.133

بعــض الناس يتكلم في املجالس العامة عن مســاوىء احلاكم ووزرائه، من  2398    .
باب الفضفضة واحلديث بالشأن العام، فهل فعله صحيح؟

ه��ذا ليس من فعل احلكماء، وال ممن يتبع الهدي النبوي، فمن ش��غل نفس��ه 
132- شرح أصول االعتقاد لاللكائي )193/1(

133- كتاب شرح السنة
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بإصالح حاله، والتناصح باخلير فسينشغل عن هذه األقوال.

ملاذا ال نتوجه بالدعاء على احلاكم الظالم لو تسّلط علينا؟ 2399    .
أج��اب عن هذا احلس��ن البصري، حينما س��مع رجال يدع��و على احلجاج، 
فق��ال: »ال تفع��ل- رحم��ك الله- إنك��م من أنفس��كم أتيتم، إمن��ا نخاف إن 
ع��زل احلجاج أو مات، أن تليكم القردة واخلنازير«، ثم ذكرهم بوصية أحد 
العلم��اء، فقال: ولقد بلغني أن رجال كتب إلى بعض الصاحلني يش��كو إليه 
ج��ور العم��ال، فكتب إلي��ه: »يا أخي، وصلن��ي كتابك تذكر م��ا أنتم فيه من 
جور العمال، وإنه ليس ينبغي ملن عمل باملعصية أن ُينكر العقوبة، وما أظن 

الذي أنتم فيه إال من شؤم الذنوب، والسالم«.134

احلق اخلامس: النصح مع والة األمر

هل النصح لوالة األمر واجٌب؟ 2400    .
نعم، واجب على الرعية تقدمي النصيحة والتوجيه لوالة األمر.

ما ضابط التناصح من الشعب لوالة األمر؟ 2401    .
واجب عليهم مناصحتهم باحلكمة والطرق الشرعية التي ال ُتوجب املفاسد 

العامة، بال قدح وال تشهير أمام العامة.

ما دليل هذا؟ 2402    .
ورد عن أبي هريرة [ قال: قال النبي ]: )إن الله يرضى لكم ثالثا، 
أن تعب��دوه وال تش��ركوا ب��ه ش��يئا، وأن تعتصموا بحبل الل��ه جميعا وال 

تفرقوا، وأن تناصحوا من واله الله أمركم(.    رواه مسلم

النصح للمسلمني هل يختلف وفق طبقتهم في املجتمع؟ 2403    .
نعم، لقول النبي ]: ) الدين النصيحة(. قالوا : ملن يا رس��ول الله؟ قال 
]: ) لله ولكتابه ولرس��وله وألئمة املسلمني، وعامتهم(. ففي احلديث 

تفريق بني الوالة عن العامة بالنصيحة.

134-   آداب احلسن البصري البن اجلوزي )ص: 119(
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كيف االختالف في النصح بني الوالة عن العامة؟ 2404    .
يتحق��ق في كيفية توصي��ل النصح لهم، واألدب في��ه، ومراعاة املصلحة 
عن املفس��دة، واإلس��رار فيه، والنظ��ر في عواقب األم��ور، وهل النصح 

ألمور دنيا أو ملقاصد شرعية.

أليس واجب علينا بأن من رأى منكرا يغّيره بيده، ثم بلسانه؟ 2405    .
نعم، ولكن التناصح مع والة األمر له كيفية تليق مبقامهم الكرمي.

كيف يتحقق النصح لوالة األمر؟ 2406    .
يكون وفق الش��رع، فعن عياض بن غنم [أنه س��مع رس��ول الله ] 
ق��ال: ) من أراد أن ينصح لذي س��لطان فال ُيبد ل��ه عالنية، ولكن ليأخذ 
بي��ده، فيخلو به، ف��إن قبِل منه فذاك، وإال كان قد أّدى الذي عليه(.  رواه 

أحمد135

هل حرص الصحابة على هذا التوجيه النبوي؟ 2407    .
بالتأكيد، ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس [أنه قال: »إن كان وال بّد؛ 

ففيما بينك وبينه، وال تغتب إمامك«. رواه سعيد بن منصور.
ووق��ع عملي��ا منه��م، فعندما  قيل ألس��امة ب��ن زيد [ قبيل استش��هاد 
عثم��ان [: )أال تدخ��ل على عثمان [فتكلمه؟! فق��ال: أترون أني 
ال أكلمه إال أس��معكم! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح 

أمرًا ال أحب أن أكون أول من فتحه(.   متفق عليه

هل االثر السابق يفيد بأن احلاكم يعلم أمورا تخفى عن العامة؟ 2408    .
بالتأكي��د، فالعام��ي من الش��عب تخفى علي��ه الكثير من االم��ور في الدولة، 
بعك��س والة األمر، ولذا فواجب إحس��ان الظن ب��والة األمر، ومناصحتهم 

واالستفسار منهم بالسر.

135- بع��ض العلم��اء يرى ضعف هذا احلديث س��ندا، لكن يبقى أن معن��اه صحيح وموافق 
ملقاصد الشرع.
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ما أمثلة اإلنكار العلني على والة األمر؟ 2409    .
مثال��ه ما ُيقال عل��ى املنابر، أو ف��ي الفضائيات، أو في وس��ائل التواصل 
احلدي��ث؛ التويت��ر ومثيالت��ه، وأخطره��ا م��ا يتحق��ق م��ن بعضه��م ف��ي 

التجمعات العامة، واملسيرات الثورية.

قد ُيقال: بأن النصح العلني ثبتت مشروعيته مبا ثبت عن عمر [.    2410 من قول: 
)فقّوموني( فما التوجيه لهذا؟

على فرض صحة هذا األثر الضعيف، فيمكن القول:
-  معناه وجوب اإلصالح وفق الهدي الشرعي.

- التغيير ليس بالتغييرالثوري أو التطاول العاطفي.
- التقومي يعني التأدب في القول بغية اإلصالح، وليس اإلهانة.

- التقومي: سلوك للحال الطيب، وليس بالتكسير وتعليم الناس البذاءة.
- )فقّوموني( كلمة تفيد اإلذن من ولي األمر ملن حوله من أهل احلل والعقد، 

وليس لكل فرد من العامة.
- ) فقّومون��ي( كلم��ة قيلت في زمن أمن وتراب��ط، وليس في موطن فتنة 

وتفّرق، تضيع معها كلمة احلق وسبيل النصح.
- مقول��ة: ) فقّومون��ي( قيلت أم��ام احلاكم وفي وجهه، وليس��ت خلفه، 

وفي صفوف من الغوغاء.

أليس النبي ].    2411 أمرنا مبن رأى منكرا فليغّيره بيده ثم بلسانه، فلماذا ال يجوز 
اإلنكار العلني للحاكم لو أخطأ؟

ه��ذا احلديث م��ن األصول العامة التي تخّصصه��ا الروايات الدالة على 
وجوب النصح باخللوة مع احلاكم.

احلق السادس: الصبر على ظلم احلاكم

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2412    .
ُيقص��د به أهمية الصب��ر على قرارات احلاكم، ولو وق��ع فيها ظلم في أموره 
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وأحكامه.

مــا احلكــم مــع اإلنــكار العلنــي والتســخط علــى احلاكم لــو وقع منــه ظلم  2413    .
للرعية؟

هذا ال يجوز، فعن سعيد بن جهمان قال: ) أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو 
محجوب البصر فس��لمت عليه.. قلت: فإن الس��لطان يظلم الناس، ويفعل 
به��م! قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة ش��ديدة، ثم ق��ال: ويحك يا ابن 
جهمان، عليك بالس��واد األعظم، عليك بالسواد األعظم، إن كان السلطان 
يس��مع منك فائته في بيته فأخبره مب��ا تعلم، فإن قبِل منك، وإال فدعه، فإنك 

لست بأعلم منه(.  رواه أحمد

ملاذا نحث من وقع عليه ظلم من احلاكم بالصبر؟ 2414    .
ألن ه��ذا متوقع وقوعه مع م��ن يدير أطراف الدولة وينظر بأحوال رعاياها، 
فق��د يقع منه حيف في بعض  قراراته، فلذا وجب الصبر على بعضها رعاية 

ملصلحة أعظم وهي انتظام أمور العامة بعيدا عن أمور اخلاصة.

أليس هذا من الرضا بالذل والهوان في الظلم؟ 2415    .
ال، لكنه من حس��ن الرعاية لعاقبة األمور للعامة، بدال من الس��عي لإلنتقام 

وارادة التغيير بالعواطف، واحتمال وقوع الشر العام على املجتمع.

ثبت في احلديث: ) أفضل اجلهاد كلمة عدل عند ســلطان جائر(، أليس هذا  2416    .
دليل على مشروعية اإلنكار والنصح العلني للحاكم الظالم؟

نع��م، لكن بش��رط أن يك��ون بني يدي احلاك��م، أي أمام��ه ودليله  القول 
النبوي: )عنده( أي بني يديه، وليس بني الناس وبعيدا عنه.

بعضهم يقول أن عدم الســماح باإلنــكار العلني على احلاكم الظالم يعّد من  2417    .
التقديس له والغلو فيه..فما بيان هذا؟

م��ن تقّيد بالهدي النبوي فهو على اجل��ادة الصحيحة، ولم يقع في الغلو 
وال التقديس للحاكم الظالم، قال تعالى: }وإن تطيعوه تهتدوا{ أي إن 



العقيدة... سؤال وجواب

657

تلتزموا بهدي النبي ] فستكونون على اجلادة الصحيحة.

أليس عدم الثورة على احلاكم الظالم الفاجر يعّد تعليم للشعب مبعيشة  فيها  2418    .
خنوع وذل..فما القول مع هذا؟

من متّس��ك بالهدي النبوي فس��يكون في رفعة ش��أن عند الله، ومن شك أن 
النبي ] يوجهنا إلى الذل في حياتنا فهذا على خطر عظيم فيما يعتقده.

هل طاعة ولّي األمر واجبة في كل أمر ونهي؟ 2419    .
ال، لقول النبي ]: ) ال طاعة في معصية الله، إمنا الطاعة في املعروف(.  

متفق عليه

لو وقع احلاكم في ظلم للرعية، ماذا نفعل معه؟ 2420    .
واجب أوال عدم التس��رع بفعل أي ش��يء إال بعد االستفس��ار من العلماء، 

وعدم سبق العاطفة واآلراء الشخصية للحكم الشرعي.
ونعل��م يقينا بأن القوانني املتعلق��ة باملصالح الدنيوية ل��ن يوافق عليها بعض 

الناس، ألنها متس مصاحلهم السياسية أو التجارية وغيرها.

لو قال قائل: حاكم ظالم مســتبد طاغية، ويأخذ أموال الناس، ويضع من ال  2421    .
يستحق على رقاب الناس، ملاذا ال يكّفر بذلك؟

يكن الرّد على من يقول هذا الكالم باآلتي: 
- هل هذا اإلس��تئثار بأمور الدنيا، وفعل الكبائر ال يجعل من املس��لم كافرا، 

إذا لم يستحلها؟ 
- هل هذا )التكفير( يكن تطبيقه على كل مسلم يظلم الناس؟

إذا تطاول احلاكم في ظلمه، إلى متى ميكن الصبر على سوء أفعاله؟ 2422    .
نهاية الصبر وفق ما قرره الشرع، فعن أسيد بن حضير [أن رجال من 
األنصار قال: »يا رس��ول الله، اس��تعملت فالنا، ولم تستعملني«! فقال 
رس��ول الله ]: ) إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على 

احلوض(.   رواه الترمذي
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أليس شــرعنا حــّث إلى الدفاع عن احلق، وأن من دافــع عن ماله فمات فهو  2423    .
من الشهداء؟

نع��م، لكن هذا الدفاع  متعلق بالظلم اخل��اص، وصّد من يتطاول على بيته، 
فواجب عليه شخصيا الدفاع ولو باملقاتلة عن عرضه وماله ونفسه! 

لكننا نتكلم عن عالقة واقعة خارج البيت؛ أي ظلم عام، وهو أمر بني الرعية 
عام��ة مع احلاك��م، وهذا الذي ح��ث له النب��ي ] بالصبر وحس��ن التعامل 

والتناصح مع ولي األمر، رعاية للعواقب العامة

الوصــول إلى احلاكم للتناصح يعّد حاليا من األمور املتعذر حتقيقها، فكيف  2424    .
نتناصح مع احلاكم الظالم؟

متوق��ع تع��ذر الوصول إل��ى احلاكم، له��ذا فممكن توصي��ل النصح إلى من 
ُيتوق��ع أن يكون قريبا من احلاكم من املستش��ارين أو ال��وزراء، أو لنا اإلكثار 

من الدعاء بالغيب للحاكم بالصالح وسداد احلال.

كيف ميكن للمظلوم من أخذ حقه من احلاكم الظالم؟ 2425    .
التوضيح وارد في حديث ابن مسعود [قال: قال رسول الله ]: ) إنها 
ستكون بعدي أثرة، وأمور تنكرونها!( قالوا: »يا رسول الله، كيف تأمر من 
أدرك ذلك منا«؟ قال ]: ) تؤدون احلق الذي عليكم، وتسألون الله الذي 

لكم(.  رواه مسلم

هل التقاضي على أي مسؤول لو تطاول على حق أي مسلم يعّد من اخلروج  2426    .
عليه؟

ال، فالتقاض��ي وه��و تقدمي الدعاوى عند القضاء أمر مش��روع، ومعمول به 
في ش��ريعتنا، فيجوز للمس��لم رفع الدعوى عند جه��ات االختصاص على 

أي مسؤول ليسترجع حقه املسلوب.

هناك من ال يرضى بالصبر على ظلم احلاكم، ويريد املجاهرة باإلنكار عليه،  2427    .
فما التوجيه له؟

ش��تان بني من يريد إرجاع احلق لنفس��ه وفق القنوات القانونية املعلومة، 
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والت��ي س��مح به��ا احلاك��م أو املس��ؤول، ع��ن ذاك ال��ذي ال يري��د التقّيد 
بتوجيه��ات الش��رع الداعية للصبر خش��ية من وقوع مفس��دة كبيرة على 

األمة.

ما األمور التي قد يكون فيها جور وظلم من احلاكم املسلم لرعاياه؟ 2428    .
قد يكون فيه جور واستبداد في تعيني بعض أقاربه، أو يستحوذ على جانب 

من أموال الدولة، أو ال يعدل في بعض أحكامه.

ما النظرة الشرعية لهذا اجلانب من التعامل مع احلاكم؟ 2429    .
عن أس��يد بن حضير [: أن رجال من األنصار خال برس��ول الله ]، 
فقال: »أال تس��تعملني كما اس��تعملت فالنا؟ فقال ]: ) إنكم ستلقون 

بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على احلوض(.  متفق عليه

هل حرص الصحابة على الصبر مع الوالة الظلمة؟ 2430    .
نعم، فهذا ابن عمر [حينما بويع ليزيد بن معاوية قال: » إن كان خيرا 

شكرنا، وإن كان بالء صبرنا«.136

أليس ديننا حث على وجوب التناصح وأهمية تغيير املنكر؟ 2431    .
نع��م، ولك��ن وفق نظ��رة للمصلحة واملفس��دة، وأيض��ا نظرة ش��املة لألدلة 

الشرعية وفق فهم سلف األمة.

ما القول بثورة عبد الله بن الزبير [.    2432 على الدولة األموية؟
اب��ن الزبير [لم يقم بأي ثورة على بني أمية! فاخلليفة معاوية بن يزيد 
ت��رك اخلالفة بعده، ولم يك��ن هناك من والي، فتقلدها ابن الزبير[في 

العراق واحلجاز واليمن، ثم صارت املقتلة بينه وبني عبد امللك.

كيف ثار احلسني [.    2433 على اخلليفة يزيد، وأراد خلعه؟
ل��م يكن األمر هكذا، فهو [ ل��م يبايع ليزيد ابتداء، وكذا أهل العراق 

136- التمهيد )36/10(
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ل��م يفعلوا، فذهب [ لينظر فيما يك��ون من أمر، ولم يكن معه جيش 
للقتال.

هل استمر احلسني [.    2434 ملا خرج ألجله؟
 مل��ا عل��م [ بخذالن أهل الكوفة له، ترك ال��ذي خرج ألجله، ثم أراد 
التوج��ه ليزيد، لكنه ُمنع من هذا بس��بب اجليش الذي أس��ره، ثم وقعت 

املقتلة عليه، وحتققت له الشهادة [.137

هل كان العلماء يحّثون الناس بالصبر على جور الوالة، أو اخلروج عليهم؟.    2435
نع��م، ب��ل يحّثونهم على التعقل والصبر، فعن عمرو بن يزيد قال: س��معت 
احلس��ن البصري أيام يزيد بن املهلب، يقول وأت��اه رهط، فأمرهم أن يلزموا 
بيوتهم، ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال رحمه الله: » والله، لو أن الناس إذا 
ابتلوا من قبل س��لطانهم صبروا، ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، 
وذلك أنهم يفزعون إلى الس��يف فُيوكلون إليه، ووالله، ما جاؤوا بيوم خير 
قط« ثم قرأ قوله تعالى: }ومتت كلمت ربك احلس��نى على بني إس��رائيل مبا 
صبروا ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرش��ون{  )األعراف: 

)137

ما أسباب جور احلكام؟ 2436    .
لعل��ه م��ن ظلم وج��ور الرعية فتس��ّلط عليه��م احلاك��م الظالم، ق��ال تعالى: 

}وكذلك نولي بعض الظاملني بعضا مبا كانوا يكسبون{   )األنعام:129(

ماذا نفعل حتى يرفع الله نقمة احلاكم الظالم؟ 2437    .
علينا بحس��ن العمل الصالح والتوبة، قال احلسن البصري: » اعلم- عافاك 
الل��ه- أن ج��ور الس��لطان نقم��ة من نق��م الل��ه تعال��ى، ونقم الل��ه ال تالقى 
بالس��يوف، وإمن��ا تتق��ى وتس��تدفع بالدع��اء والتوب��ة واإلناب��ة واإلقالع من 
الذنوب..إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع، ولقد حدثت أن 
قائ��ال قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رس��ول الله كي��ت وكيت« فقال: أجل، 

137- منهاج السنة )4/ 557، 558(
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إمن��ا أن��ا نقمة على أه��ل العراق ملا أحدث��وا في دينهم ما أحدث��وا وتركوا من 
شرائع نبيهم ما تركوا«.
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املبحث الرابع:
واجبات ولي األمر

ما املقصود بالواجبات؟ 2438    .
ُيقصد بها األمور الواجب على ولي األمر حتقيقها للشعب.

ما أهم الواجبات التي ينبغي على ولي األمر حتقيقها واحلفاظ عليها؟ 2439    .
من تلك األمور املهم مراعاتها للرعية ما يأتي:

1/ إقامة الدين
2/ أداء األمانات.

3/ حماية البلد والرعية والدفاع عنهم.

الواجب األول: إقامة الدين

ماذا ُيقصد من هذا العنوان؟ 2440    .
يقصد رعاية شرع الله وتطبيقه في البالد وبني العباد.

ما دليل هذا الواجب على ولي األمر؟ 2441    .
اَلَة َوآَتُوا  ْرِض َأَقاُموا الَصّ َنّاُهْم ِفي اأْلَ ِذيَن إِْن َمَكّ دليل��ه قول الله تعالى: } اَلّ

ُموِر{ ) احلج:41( ِه َعاِقَبُة اأْلُ َكاَة َوَأَمُروا بِامْلَْعُروِف َوَنَهْوا َعِن امْلُْنَكِر َولَِلّ الَزّ

ما أهمية حتقيق هذا الواجب؟ 2442    .
ثمرته تظهر بانتشار العدل واألمن، ويظهر اإلنصاف من الظالم للمظلوم.

هل من رعاية الدين منع األفكار الباطلة من اإلنتشار؟ 2443    .
نعم، إذ  تلويث عقول الناس وقلوبهم باألفكار املخالفة للش��رع من األمور 
التي يحرص عليها أعداء الدين، من خالل الكتب أو املرئيات، لهذا واجب 

االهتمام بتنقية املجتمع منها.
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الواجب الثاني: أداء األمانات

ماذا يقصد بأداء األمانات؟ 2444    .
يقصد بها رعاية الواليات واملناصب، وحفظ أموال الدولة.

كيف ميكن حتقيق األمانة في املناصب؟ 2445    .
يتحقق بتولية اإلنسان املناسب في املوضع املناسب له.

هل حرص النبي ].    2446 على هذا اجلانب؟
نع��م، وم��ن أوضح األدل��ة على حتقيقه لذل��ك، أنه حينما تس��ّلم مفاتيح 
الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس [، ليجمع له بني سقاية احلاج 
وس��دانة البيت، فأنزل الله تعال��ى: } إن الله يأمركم أن تودوا األمانات 
إلى أهله وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم 
ب��ه إن الل��ه كان س��ميعا بصي��را{ )النس��اء:58( فأرجعها النب��ي ] لبني 

شيبة.

اختيار العامل املناسب، هل فيه عون للحاكم في رعاية البلد؟ 2447    .
نع��م، وهذا م��ن توفيق الله له، كما قال النبي ] : )من ولَي منكم عمال 
فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صاحلا، إن نسي ذكره، وإن ذكر أعانه(. 

رواه النسائي

ما أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يستعملهم احلاكم؟ 2448    .
من أبرز صفاتهم:

- القوة: لتعينه في حسن إدارة العمل الذي بني يديه.
- األمانــة: وه��ذه ترجع إلى وجود اخلش��ية من الله في��ه، وأن يتقي الله فيما 

يعمل.
- العلم في التولية: وهذا يعني وجود املؤهالت العلمية التي تعينه في حسن 

رعاية املهمة.
- العــدل: لق��ول الله تعالى: }يا داود إنا جعلناك خليفة في األرض فاحكم 
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ب��ني الن��اس باحلق وال تتب��ع الهوى فيضلك عن س��بيل الل��ه إن الذين 
يضل��ون عن س��بيل الل��ه لهم عذاب ش��ديد مبا نس��وا يوم احلس��اب{ 

)ص:26(
- البصيــرة: وي��راد به��ا الفطنة وج��ودة الرأي ف��ي العمل املناط به، وس��رعة 

البديهة في اتخاذ القرارات املناسبة.

ماذا يجب على احلاكم بشأن أموال الدولة؟ 2449    .
واجب عليه احملافظة عليها، ووضعها فيما ينفع البالد والعباد.

مباذا أوصانا الله جميعا في هذا اجلانب؟ 2450    .
َه  ق��ال تعالى: }َفإِْن َأِم��َن َبْعُضُكْم َبْعًضا َفْلُي��َؤِدّ اَلِّذي اْؤمُتَِن َأَماَنَت��ُه َوْلَيَتِّق الَلّ

َرَبُّه{ )البقرة:283(

هل هناك من وعيد بشأن أكل احلاكم ألموال الناس بالباطل؟ 2451    .
نع��م، قال النبي ]: ) من أخ��ذ أموال الناس يريد أداءها أّداها الله عنه، 

ومن أخذها يريد إتالفها أتلفه الله(.  رواه البخاري

الواجب الثالث: الدفاع عن العباد والبالد

ماذا ُيقصد بهذا العنوان؟ 2452    .
يقصد به أن من واجبات احلاكم حماية احلدود، والعمل على اس��تتباب 

األمن.

ما أثر حتقيق هذا اجلانب في البالد من احلاكم؟ 2453    .
يظهر أثره العظيم من خالل انصراف الناس إلى معايش��هم، وانتشارهم في 

األسفار آمنني، مع حسن عبادتهم لربهم بكل طمأنينة في بالدهم.
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املبحث اخلامس:
اخلروج على احلاكم

ماذا ُيقصد من هذا العنوان؟ 2454    .
ُيقصد به بيان احلكم الش��رعي في قضية محاولة اإلنقالب والثورة على 

احلاكم، وإرادة تغييره بآخر.

ما الفرق بني مصطلحات: ثورة، انقالب، مترد، عصيان؟ 2455    .
كله��ا ت��دّل على أمر واحد، وه��و عدم صبر الرعية عل��ى حال وقرارات 

احلاكم، والسعي لتغييره.

ما أهمية دراسة هذا املوضوع؟ 2456    .
تظهر أهميته من خالل النظر شرعيا إلى اآلتي:

- عواقب تغيير احلاكم، والسعي من بعض املسلمني للثورة عليه.
- جهالة طائفة من املسلمني في متى ُيشرع السعي لتغيير احلاكم.

- تقليد شباب األمة ألحوال الغرب في الثورات واملظاهرات.
- نقص التأصيل الشرعي ملا يتعلق بسياسة األمور. 

من أين أتى الوصف مبصطلح ) اخلروج(؟ 2457    .
ورد مب��ا قال��ه النب��ي ] عندما تط��اول علي��ه ذاك رجل فق��ال: )اعدل يا 
محمد!(، وفي رواية )اتق الله يا محمد( فقال فيه النبي ]: )إنه يخرج 
من ِضْئِضئ هذا الرجل من يحقر أحدكم صالته عند صالته..(. فحكم 

النبي ] عليه بأنه رأس اخلوارج.

؟ هل قرر العلماء احلكم السابق على من تطاول على النبي ].    2458
نع��م، تتابع علم��اُء احلديث في ِذكر هذا احلديث في أول أبواب ذّم اخلوارج 

وصفاتهم، نذكر منهم على سبيل املثال ال احلصر:
• اإلمام البخاري: ذكَر هذا احلديث في أول باب: )َمن َتَرَك قتال اخلوارج 

َأُلّف، وأن ال ينفَر الناُس عنه(. للَتّ
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النووي: ذكره في أول باب: )ِذكر اخلوارج وصفاتِهم(. • االمام 
• االمام البغوي: ذكره في باب: )قتال اخلوارج وامُللحدين(.

• أب��و نعي��م األصبهاني رحمه الله: ذكره في أول باب: )أصل اخلوارج 
وصفاتهم(.

هل اخلروج على والة األمر مخالف ألصول أهل السنة واجلماعة؟ 2459    .
نعم، وهذا متواتر في كتبهم العقدية.

ما القاعدة التي وضعها بعض العلماء في هذا اجلانب؟ 2460    .
ق��ال اإلم��ام الطحاوي: »والن��رى اخلروج عل��ى أئمتن��ا ووالة أمورنا، وإن 
ج��اروا، وال ندع��وا عليهم، وال ننزع ي��دا من طاعتهم، ون��رى طاعتهم من 
طاع��ة الل��ه عز وجل فريض��ة، ما لم يأم��روا مبعصية، وندع��و لهم بالصالح 

واملعافاة«.

ما حكم الثورة على ولي األمر املسلم لو كان مستبدا ظاملا؟ 2461    .
هذا محرٌم، إذ واجب الصبر على حالة احلاكم اجلائر.

هل وقوع احلاكم املسلم في استبداد أو طغيان أو ظلم للرعية، أو قتل منهم.. 2462    .
فهذا يقتضي تكفيره؟

ال، فه��ذه كله��ا معاصي، فيها الكبائ��ر والصغائر، وال يحك��م بكفره إال 
باجتماع العلماء، حينما يتبني لهم اس��تحالل ما قال، وال يتحقق احلكم 

فيه ألفراد املسلمني ليقرر كفر الوالة.

هل ورد حٌث نبوي بكيفية التعامل مع أفعال احلاكم اجلائرة؟ 2463    .
نع��م، ففي الصحيحني: »على املرء املس��لم الس��مع والطاع��ة فيما أحب 

وكره، إال أن ُيؤمر مبعصية، فإن أمر بعصية فال سمع وال طاعة«.

هل الصبر على ظلم الوالة خيٌر من اخلروج عليهم؟ 2464    .
نع��م، يق��ول احلس��ن البصري رحم��ه الله تعالى ف��ي األم��راء: »والله ال 
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يستقيم الدين إال بهم؛ وإن جاروا وظلموا، والله ملا يصلح الله بهم أكثر 
مما يفسدون مع أن طاعتهم لغبطة، وإن فرقتهم لكفر«.

هل يجوز اإلنقالب أو اخلروج على احلاكم املسلم  العاصي؟ 2465    .
ال يجوز، فعن عبد الله بن عمر [ قال سمعت رسول الله ] يقول: 
»من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ال ُحجة له، ومن مات وليس 

في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية«. رواه مسلم

متى ميكن اخلروج والثورة على احلاكم لتغييره؟ 2466    .
يكن وفق ما اش��ترطه الش��رع، من حديث عبادة بن الصامت [: »إال 

َأن َتَرْوا ُكْفًرا َبَواًحا ِعْنَدُكْم من الله فيه ُبْرَهاٌن«.    رواه الشيخان

لو أمكن توضيح الشروط املعينة لتغيير احلاكم؟ 2467    .
نعم، إذا حتققت الشروط اآلتية:

1/ ظهور الكفر الصريح فيه.
2/ حكم العلماء بكفر احلاكم.

3/ القدرة على تغيير احلاكم.
4/ أال يجّر التغيير بسبب الفساد إلى مفاسد أعظم على الناس.

أين الدليل على هذا احلكم؟ 2468    .
ورد ع��ن عب��ادة بن الصام��ت [ قال:دعانا النب��ي ]، فبايعناُه، فقال 
��مع والطاعة في َمْنَش��ِطَنا َوَمْكَرِهَنا،  فيم��ا َأَخ��َذ علينا: أن بايعنا َعَلى الَسّ
َوُعْس��ِرَنا َوُيْس��ِرَنا، َوَأَثَرًة علينا، وأن ال ُنَناِزَع األْمَر َأْهَلُه إال َأن َتَرْوا ُكْفًرا 

َبَواًحا ِعْنَدُكْم من الله فيه ُبْرَهاٌن(.    متفق عليه
وفي رواية: ) وعلى أن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفرا بواحا، عندكم 

من الله فيه برهان«. متفق عليه

ما املقصود بجملة ) تروا كفرا بواحا(؟ 2469    .
)الرؤية( هنا مبعني العلم، يعني إما أن تراه بعينك، وإما أن يكون هناك علما 
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يقينيا بوقوعه.
و)بواحا( أي صريحا، ال يحتمل التأويل.

من الذي له القدرة باحلكم على تكفير اإلنسان؟ 2470    .
ممكن هذا للعلماء مجتمعني لتقرير هذا.

هل احلكم بتكفير املسلم من اخلطورة مبكان في شرعنا؟ 2471    .
نع��م، قال النبي ]: )أيا أمرئ ق��ال ألخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما، 

إن كان كما قال، وإال رجعت عليه(. متفق عليه.

ُه  ستدل بكفر احلاكم بقول الله تعالى: } َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأنَزَل الَلّ بعضهم ي.    2472
َفُأْوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن{، فما بيان القول له؟

ه��ذا م��ن االس��تدالل القاص��ر، فهن��اك آيات ج��اءت بعده��ا بقول��ه تعالى: 
}فأولئك هو الفاس��قون{ وهناك قول الل��ه: }فأولئك هم الظاملون{ فقد 

يكون اإلنسان فيه ظلم أو فسق أو كفر.138

هــل الكفر والظلم والفســق على مراتب، وليــس للواقع في أحدها اخلروج  2473    .
من دائرة اإلسالم؟

نع��م، فهناك كف��ر دون كفر، مبعنى هن��اك كفر عمل��ي أو قولي ال يخرج 
بسببه الفاعل من اإلسالم، مثل احللف باملخلوق، ومثله الفسق أو الظلم 
الذي أخطره الوقوع في الش��رك، وأقل من��ه الظلم للناس بأخذ أموالهم 

وسلب حقوقهم.

احلكم بالكفر، هل يشمل كل معصية وقع فيها املسلم؟ 2474    .
ال، فرمي حكم التكفير على كل مسلم عاصي، من منهج اخلوارج.

بعضهم يذهب إلى تكفير احلاكم لو وقع في أي ظلم أو مخالفة للشرع، ثم  2475    .
يدعو للثورة عليه، فما القول في هذا؟

138- مت بحث هذه القضية في ) ص:      (
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هذا مخالف للهدي النبوي، حلديث عوف بن مالك األشجعي [عن 
رسول الله ] قال: )خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم، وتصّلون 
عليه ويصلون عليكم، وش��رار أئمتكم ال��ذي تبغضونهم ويبغضونكم، 
وتلعنونهم ويلعنونكم(. قلنا: »يا رسول الله، أفال ننابذهم عند ذلك«؟ 
قال ]: ) ال، ما أقاموا فيكم الصالة، ال ما أقاموا فيكم الصالة، أال من 
ولي عليه واٍل فرآه يأتي ش��يئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 

الله، وال ينزعن يدا من طاعة(.  رواه مسلم

اخلروج عليه؟ الظلم واالستحواذ على ثروات البلد، هل هذا عذر في .    2476
ال، فعن ابن مسعود [ أن رسول الله ] قال » إنها ستكون بعدى َأَثرة 
139، وأم��ورٌ  ُتنِكرونها! قالوا: يا رس��ول الله فم��ا تأُمُرنا ؟ قال: ) تؤّدون 

احلق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم( .   متفق عليه

ماذا قال العلماء في توضيح هذا احلديث؟ 2477    .
قال اإلمام النووي- كما في شرح مسلم على هذا احلديث- » فيه احلث على 
ه من الطاعة، وال  السمع والطاعة، وإن كان املتولي ظاملا عسوفا، فُيعطى حَقّ
ه  ُيخرج عليه وال ُيخلع، بل ُيتضرع إلى اللِه تعالى في كش��ف أذاُه ودفع َش��ِرّ

وإصالحه«.

ما أقوال العلماء في مسألة اخلروج على احلاكم املسلم لو وقع في الظلم؟ 2478    .
من أقوال العلماء:

ْلَطان وال اخلروُج  1-  اإلمام أحمد بن حنبل رحمه الله: ) وال يحّل قتاُل الُسّ
علي��ه ألح��د م��ن الَنّاس، فمن فع��ل ذلك فه��و ُمبتدع على غير الّس��نة 

والطريق(.140   
2-  قال اإلمام الَبْرَبهاري رحمه الله: ) وال يحل قتال السلطان واخلروج 

139- قول��ه: )أث��رة(: اإلنفراد بالش��يء عمن ل��ه فيه حقّ ، )أم��ور تنكرونه��ا( : أي من أمور 
الدين

140-أصول السنة )ص: 46(
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علي��ه -وإن ج��اروا-، وذلك قول رس��ول الل��ه ] ألبي ذر [: 
) اصب��ر وإن كان عب��ًدا حبش��يًا(، وقول��ه لألنصار:)اصب��روا حتى 
تلقون��ي عل��ى احلوض(. وليس من الس��نة قتال الس��لطان، فإن فيه 

فساد الدين والدنيا(.141
ا اخلروُج عليهم -يعني: األئمة-  3-  قال اإلمام النووي رحمه الله: )وأَمّ

وقتالهم فحرام بإجماع املسلمني، وإن كانوا َفَسَقة ظاملني(.142
َنّة  4- قال ابن تيمية رحمه الله: ) ولِهذا كان املَشُهوُر ِمْن َمْذَهب أهل الُسّ
أنهم ال يرون اخلروج على اأَلئمة وقتالهم بالس��يف وإن كان فيهم 
ُظل��م، كم��ا دَلّْت على ذل��ك اأَلَحاِديُث الصحيحة املس��تفيضُة عن 

بِِيّ ](.143 الَنّ

ما األساس الذي يبنى عليه أمر اخلروج على الوالة الظلمة؟ 2479    .
أساسه إدراك املصلحة وحتصيل اخلير.

هنــاك مــن لــه وســائل فــي رد األحاديــث املتعلقــة باخلــروج، مــا بيــان هذا  2480    .
الصنيع؟

هذا من أفعال اخلوارج في رد األحاديث الصحيحة إن لم توافق هواهم 
وشهوتهم، ويحاولون الطعن فيها، وهذا من مسلكهم قديًا وحديثًا.

ماذا قال العلماء في الراد لألحاديث التي تخالف أفكاره؟ 2481    .
ق��ال ابن تيمية 144 عن اخلوارج إذا لم يعقلوا األحاديث: )فيطعنون تارة 
في اإلس��ناد، وتارة في املنت، وإال فهم ليس��وا متبعني وال مؤمتني بحقيقة 

السنة التي جاء بها الرسول ]، بل وال بحقيقة القرآن(.

ما الوسائل احلديثة للطعن وإظهار معايب والة األمر؟ 2482    .
141-شرح السنة للبربهاري ص:58(

142-شرح النووي على مسلم )229/12(
143- منهاج السنة النبوية )391/3(

144- الفتاوى )ج19ص73(
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م��ن ذلك م��ا يك��ون ف��ي الصح��ف أو وس��ائل التواص��ل أو املدونات، 
ويحتجون أنه من باب التعبير عن الرأي، وهذا غير صحيح شرعا.

هل منع التعبير عن الرأي مسلك غير حضاري، وفيه إقصاء للرأي اآلخر؟.    2483
التعبير عن الرأي واجب انضباطه بضوابط الش��رع، وليس وفق ما يهواه 
املتكل��م، بل لي��س كل رأي واجب احترامه، فالقول املخالف للش��رع ال 

كرامة له، وواجب منع انتشاره بني الناس.

هل هناك من دليل يحّث ملنع اآلراء املخالفة؟ 2484    .
نعم، مثلما فعل عمر [ مع رجل يقال له صبيغ بن عسل، وقصة صبيغ 
بن عسل مع عمر بن اخلطاب [ من أشهر القضايا، فانه بلغه أنه يسأل 
عن متش��ابه القرآن، حتى رآه عمر [، فس��أل عمر [ عن الذاريات 
ذروا، فقال: ما اس��مك؟ ق��ال عبدالله صبيغ. فقال: وأن��ا عبدالله عمر، 

وضربه الضرب الشديد.
 وكان ابن عباس اذا ألّح عليه رجل فى مسألة من هذا اجلنس، يقول: ما 

أحوجك أن يصنع بك كما صنع عمر بصبيغ! 
االسترش��اد  الفتن��ة، ال  ابتغ��اء  الس��ائل  غ��رض  أن  رأوا  وه��ذا ألنه��م 

واالستفهام.

هل يكون اخلروج على احلاكم بالسالح فقط؟ 2485    .
ال، فحمل السالح البد أن يسبقه القول، ثم التهييج للعامة، فتثور العواطف 
ويظه��ر الفعل، وبع��د التمادي باألقوال جند الرفع للس��الح، ثم س��فك 

الدماء.

هل قرر العلماء هذه القضية في مسألة اخلروج؟ 2486    .
نع��م، قال الش��يخ اب��ن عثيم��ني رحمه الل��ه: ) وأم��ا الواقع، فإن��ا نعلم علم 
اليق��ني، أن اخلروج بالس��يف فرع عن اخلروج باللس��ان والقول، ألن الناس 
ل��م يخرجوا على اإلمام مبجرد أخِذ الس��يف، ال بد أن يكون توطئة ومتهيد: 
قدح في األئمة، وس��تر حملاس��نهم، ثم متتلئ القلوب غيًظا وحقًدا، وحينئٍِذ 
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يحصل البالء (.

ما القول ملن يقرر بأن اخلروج املقصود بالنصوص الشرعية هو فقط ما يكون  2487    .
بالسالح؟

ُس��ئل الش��يخ صال��ح الفوزان حفظ��ه الله تعال��ى: هل اخلروج عل��ى األئمة 
يكون بالس��يف فقط، أم يدخل في ذلك الطعن فيهم، وحتريض الناس على 

منابذتهم والتظاهر ضدهم؟
فأج��اب بقوله: »اخلروج على األئمة يكون بالس��يف، وهذا أش��د اخلروج، 
ويك��ون بالكالم: بس��ّبهم، وش��تمهم، وال��كالم فيهم في املجال��س، وعلى 
املنابر، هذا يهيج الناس ويحثهم على اخلروج على ولي األمر، وينقص قدر 

الوالة عندهم، فالكالم خروج«.145    

هل يعّد ذكر أخطاء احلاكم من التهييج واإلثارة للتحريض باخلروج؟ 2488    .
نع��م، ودليله م��ا ورد عن هالل بن أبي حميد قال: س��معت عبد الله بن 
عكي��م يق��ول: »ال ُأعني على دم خليفة أبًدا بعد عثم��ان«! فقيل له: يا أبا 
معب��د، أَو أَعْن��َت على دم��ه؟ فيقول: »إني َأُع��ُدّ ِذْكر مس��اويه عوًنا على 

دمه«.      طبقات ابن سعد

نحن في عصر الكلمة، وواجب التناصح بنشر األخطاء لتحقيق اإلصالح،  2489    .
فما املانع من هذا مع كل مسؤول في البلد؟

ُس��ئَل العالم��ة عبدالعزي��ز الراجحي حفظ��ه الله: هل اخل��روج على احلكام 
يكون بالسيف فقط، أم يكون باللسان أيًضا؟ كَمن ينتقد الظلم مثاًل، أو من 

يطالب بتغيير املنكرات عالنيًة عن طريق اإلعالم والقنوات الفضائية؟
فأج��اب: »نعم، اخلروج على الوالة يكون بالقتال وبالس��يف، ويكون أيضًا 
بذك��ر املعايب ونش��رها في الصح��ف، أو فوق املنابر، أو ف��ي اإلنترنت؛ في 
ض الناس في احُلّكام، ثم تكون  الش��بكة أوغيرها؛ ألن ذكر املعايب هذه تبِغّ

145- الفتاوى الشرعية في القضايا العصرية )ص: 107 (



العقيدة... سؤال وجواب

673

سبًبا في اخلروج عليهم.
أمي��ر املؤمن��ني عثم��ان [ ملا خ��رج عليه )الثوار( نش��روا معايب��ه أواًل بني 
الناس، وقالوا: إنه خالف الشيخني الذين قبله أبو بكٍر وعمر، وخالفهما في 
التكبي��ر، وأخذ الزكاة على اخليل، وأمَتّ الصالة في الس��فر، وقّرب أولياءه، 
وأعطاهم الواليات.. فجعلوا ينشرونها، فاجتمع )الثوار(، ثم أحاطوا ببيته 

وقتلوه.
ف��ال يجوز لإلنس��ان أن ينش��َر املعاي��ب، هذا نوٌع م��ن اخلروج، فإذا ُنش��رت 
املعاي��ب -معايب احُلكام والوالة- على املنابر، وفي الصحف، واملجالت، 
وفي الشبكة املعلوماتية، أبغَض الناس الوالة وأَلّبوهم عليهم، فخرج الناس 

عليهم«. 146

أليس ما ســبق بيانه يعــّد من الغلو والتقديس في تعظيــم احلاكم، كأنه هناك  2490    .
اعتقاد بعصمته وأنه ال يخطىء؟

ال، لكنه يعّد حسن تعامل مع ما قد يقع مستقبال من اإلثارة لعواطف العامة 
بش��حن القلوب باحلقد والكراهية عل��ى والة األمر، وعدم اخلوض بأخطاء 
ال��والة علنا ب��ني العامة ال ينع من بيانها ملن يكن��ه أن يبلغ احلاكم باألخطاء  

بني يديه، إن لم نتمكن من الوقوف بني يدي احلاكم ملناصحته.

كيف ميكن مناصحة احلاكم، مع تعذر الوصول عليه؟ 2491    .
يكن توصيل املناصحة له من خالل وزرائه أو املستش��ارين حوله، ومع هذا 

فهناك الدعاء له دائما باخلير والهداية.

146-»شرح املختار في أصول السنة« للراجحي )ص: 289(
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املبحث السادس:
احلاكم املتغّلب على احلكم

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2492    .
ُيقصد به العمل مع من تغّلب على احلاكم املوجود ليكون هو بدال عنه.

ماذا يطلق على مثل هذا في الزمن املعاصر؟ 2493    .
ُيطلق عليه أوصاف: اإلنقالب، التغّلب، الثورة، التغيير، التس��ليم السلمي، 

انتقال السلطة.

مــن ميكــن القــول فيه أنــه تغّلــب على احلاكــم الســابق وأصبح هــو احلاكم  2494    .
اجلديد؟

يكن احلكم له بالتغلب حينما يقوم بتنحية احلاكم السابق، ثم تكون له القوة 
في البلد؛ مثل أن يكون معه  السالح والقوة العسكرية.

مــن تغّلب في بلد، وأصبح هو احلاكم اجلديد، وعزل احلاكم الســابق، فهل  2495    .
واجب اخلروج عليه؟

ال، فليس هذا من هدي س��لف األمة، إذ لم ُيع��رف عنهم أنهم أرجعوا حّق 
بني أمية بعد تغّلب بني العباس عليهم.

أليس إرجاع احلقوق ألصحابها من األمور الواجبة؟ 2496    .
نع��م، لكن النظ��ر إلى قضي��ة أعظم وأعم عل��ى جميع املس��لمني؛ وهي 
حف��ظ دم��اء الن��اس جميع��ا، وه��و أوجب م��ن النظر إلى حق ش��خص 
واحد، فالقضية متعلقة إلى قضية مراعاة املصلحة العامة، ودرء املفس��دة 

في مصالح األمة.

هل التغّلب الصحيح يتحقق إذا متت املبايعه من اجلميع للحاكم اجلديد؟.    2497
ه��ذا كالم لن يتحقق واقعيا، ألنه هو مخالف للواقع العملي، فليس في 
أي زمن حاكم يوافقه جميع ش��عبه! لكن احلكم لألغلب من الش��عب، 
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وملن تكون بيده أسلحة الدولة، ووالء هيئات الدولة.

ما أقوال سلف األمة في قضية التغّلب؟ 2498    .
تواتر القول عنهم في احلرص على دماء املسلمني واالجتماع مع من تغلب 

على احلكم.
ق��ال الش��افعي: » كلُّ ف��ي غلب على اخلالفة بالس��يف، حتى يس��مى خليفة 

وُيجمُع الناس عليه، فهو خليفة«.  مناقب الشافعي 
وق��ال اإلمام أحمد: والس��مع والطاعة لألئمة وأمي��ر املؤمنني البر والفاجر، 
وم��ن ول��ي اخلالفة، واجتمع الن��اس عليه ورضوا به، ومّن عليهم بالس��يف 

حتى صار خليفة وسمي أمير املؤمنني«.    أصول السنة لإلمام أحمد

ملاذا لم يحّث العلماء على نصرة احلاكم املخلوع؟ 2499    .
ألنهم نظروا إلى املصلحة العامة، وحفظ دماء املسلمني من التقاتل، وثبات 
األم��ان في البالد، وعدم تعطيل مصالح وأش��غال الناس، وهذا هو املقصد 
م��ن وجود احلاك��م، فالعبرة بوجوده وصفا وعم��ال، وليس بالنظر إلى ذات 

معينة.

ما القول بأن ) إرادة الشعب( فوق كل أمر؟ 2500    .
ه��ذا القول قد يوص��ل صاحبه إلى الش��رك! فهو لم ينظر للحكم الش��رعي 
ليك��ون حاكما على الناس، ولكن جعل إرادة الش��عب ه��ي احلاكم والقائد 

في حياتنا.

هل شريعتنا حتّض على وجود )حاكم( وصفًا، وليس بشخص احلاكم؟.    2501
نعم، فكل من كان على يديه حفظ مصالح املسلمني ورعاية أمورهم العامة 

فواجب حسن التعامل معه، وطاعته باملعروف.
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املبحث السابع

البيعة للحاكم

ما املقصود من هذا العنوان؟ 2502    .
ُيقص��د ب��ه أن يكون عن��د املس��لم مبايعة؛ أي عهٌد بحس��ن الس��مع والطاعة 
للحاكم، كأن املبايع يعاهد أميَره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 

املسلمني.

ما تعريف البيعة لغة؟ 2503    .
البيعة هي الصفقة على إيجاب البيع، وتقوم على الرضا والطاعة.

هل هذا األمر موجود في شريعتنا؟ 2504    .
نع��م، لقول وفعل النبي ]  ملن حوله، فكان ] يبايع الصحابة، ويقول 

لهم: ) أال تبايعوني على اإلسالم؟(.

على ماذا كان يبايع النبي  ].    2505 الصحابة؟
ع��ن عبادة ب��ن الصامت [ قال:دعان��ا النبُيّ ]، فبايعن��اُه، فقال ِفيما 
ْمِع والطاعة ِفي َمْنَشِطَنا ومْكَرِهَنا، َوُعْسِرَنا  أخذ علينا: أن بايعنا على الَسّ
َوُيْس��ِرَنا، َوَأَث��َرًة َعَلْيَن��ا، َوَأْن ال ُنَناِزَع األْم��َر َأْهَلُه إاِل َأْن َت��َرْوا ُكْفًرا َبَواًحا 

ِعْنَدُكْم ِمَن الله ِفيِه ُبْرَهاٌن(.    متفق عليه

هل البيعة واجب حتقيقها من كل فرد من الرعية؟ 2506    .
ال، فه��ي واجب��ة على أهل احل��ّل والعقد ف��ي البلد، وباقي الن��اس يدخلون 

ضمنا في هذا.

كيف تتحقق البيعة من عامة الناس للحاكم؟ 2507    .
تكون بحسن التعامل له، وكرمي االحترام للقوانني العامة مبا يجعل البلد 

في هدوء واستتاب أمن.
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مــن يقــول بأنه لم يبايــع احلاكم، فــإذا الطاعه للحاكم غير واجبــة عليه، فما  2508    .
الرأي فيه؟

ه��ذا قول من يجهل الش��ريعة، وأيضا فقه العلماء ملا يتعل��ق بالبيعة، وكيف 
كانت تتم للخلفاء.

هل البيعة تكون لكل حاكم؟ 2509    .
تكون فقط للحاكم املسلم، ولو كان فيه ظلم للرعية.

ما خطورة عدم املبايعة ألي حاكم؟ 2510    .
يخشى أن يشمله الوعيد النبوي، فعن ابن عمر [قال: سمعت رسول 
الل��ه ] يقول: )م��ن خلع يدًا من طاعة لقي الله يوم القيامة ال حجة له، 

ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية(.  رواه مسلم

ما احلكم في مسلم يعيش في دولة كافرة، كيف تكن املبايعة له؟ 2511    .
لي��س له بيعة ل��ه، لكن واجب عليه مراعاة قوانني الدولة التي ال تخالف 
الش��رع فيلتزم بها املسلم، ويحرص على االمتثال بها، ويحسن التعايش 

معهم بكل أمانة وصدق.
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املبحث الثامن

احلكم بغير ما أنزل الله

املطلب األول: مقدمة مهمة

ما املراد من هذا العنوان؟ 2512    .
ُيراد به بيان ما النظرة الشرعية مع من لم  يحكم بحكم شرعي.

ما اآليات املتعلقة بهذا املوضوع؟ 2513    .
من ذلك: 

ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن )44({ - قوله تعالى: } َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ
امِلُوَن )45({ ُه َفُأوَلئَِك ُهُم الَظّ ْم َيْحُكم مِبَا َأنَزَل الَلّ - وقال تعالى: } َوَمن َلّ
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن )47({ ْم َيْحُكم مِبَا َأنَزَل الَلّ - وقال تعالى: } َوَمن َلّ

ما الواجب دراسته قبل النظر في آيات احلكم بغير ما أنزل الله؟ 2514    .
الواجب النظر هل  الكفر يتفاوت، وكذا الظلم، وأيضا الفسق؟ 

ما بيان ما سبق التساؤل عنه؟ 2515    .
أي أن هن��اك كف��را أكبر، وكف��را أصغر ال يك��ن احلكم على اإلنس��ان بعده 

باخلروج عن ملة اإلسالم، ومثل هذا للظلم والفسق.

هل الكفر يتفاوت؟ 2516    .
��ْم َيْحُكم مِبَا َأن��َزَل الّلُه  نع��م، ول��ذا ورد عن ابن عب��اس في قول��ه: } َوَمن َلّ
َفُأْوَل�ئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن{؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه«.147، أي هو 

أكبر دون األكبر.

ما مثال هذا التفاوت؟ 2517    .

147- أخرج��ه امل��روزي ف��ي »تعظيم ق��در الص��الة« )574/522/2( بإس��ناد صحيح. »سلس��لة 
األحاديث الصحيحة« لإللباني )114/6(
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َصَناِت ُثَمّ َل��ْم َيْأُتوا بَِأْرَبَعِة ُش��َهَداء  ْ ِذي��َن َيْرُم��وَن احمْلُ مثال��ه ق��ول ربنا: } َواَلّ
َفاْجِلُدوُهْم َثَماننَِي َجْلَدًة َوال َتْقَبُلوا َلُهْم َشَهاَدًة َأَبًدا َوُأْوَلئَِك ُهُم اْلَفاِسُقوَن { 

)النور: 4(، فآية القذف ال تفيد أن القاذف الفاسق خرج عن ملة اإلسالم.

ما أهمية التفصيل السابق؟ 2518    .
تظهر أهميته مع سماعنا لبعض الناس حينما يرمي بكل جرأة وسرعة حلكم 
التكفي��ر عل��ى كل من لم يحكم بش��رع الله، وهذا مس��لك خطي��ر دال على 

جهالة واضحة، وبغي على املجتمع املسلم، وعدم الرجوع لرأي العلماء.

ما مثال التسّرع لسوء الفهم لآليات السابقة في الفرق اإلسالمية؟ 2519    .
م��ن أمثل��ة ه��ذا طائفة اخلوارج، فق��ال اإلمام الس��معاني في تفس��يره لآلية: 
»واعلم أن اخلوارج يس��تدلون بهذه اآلية، ويقول��ون: من لم يحكم مبا أنزل 

الله؛ فهو كافر، وأهل السنة قالوا: ال يكفر بترك احلكم«.

هل قضية احلكم بغير ما أنزل الله متوجهة فقط للحاكم؟ 2520    .
ال، هي ليست مقتصرة للحكام، فهي تشمل لكل من يحكم ولو على نفسه 

بأمٍر لم يأمر الله به.

ما قول العلماء مع اآليات املتعلقة بالتحكيم لغير الله؟ 2521    .
��ْم َيْحُكم مِبَا َأن��َزَل الّلُه  قال إس��ماعيل بن س��عد: »س��ألت أحم��د: } َوَمن َلّ
َفُأْوَل�ئِ��َك ُهُم اْلَكاِف��ُروَن{، قلت: فما هذا الكفر؟ ق��ال: »كفر ال يخرج من 

امللة«.148

أين اللبس في أذهان من يســارع للحكم بتكفير من لم يحكم بشرع الله من  2522    .
املسلمني؟

أوضح ه��ذا اإلمام األصولي الش��اطبي، فقال: »هذه اآلي��ة واآليتان بعدها 
نزل��ت ف��ي الكفار، ومن غّير حكم الله من اليهود، وليس في أهل اإلس��الم 

148- سؤاالت ابن هاني )192/2(
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منها شيء؛ ألن املسلم –وإن ارتكب كبيرة- ال ُيقال له: كافر«.149

ما توجيه القول مع من يحتج بأن اآليات وإن جاءت في غير املسلمني، لكن  2523    .
احلكم يعّم كل فاعل؟

هذا قول صحيح، لكن له توجيه مهم، فقال ابن حجر: »إن اآليات، وإن كان 
س��ببها أهل الكت��اب، لكن عمومها يتناول غيرهم، لك��ن ملا تقرر من قواعد 
الش��ريعة: أن مرتكب املعصية ال يس��مى: كافرًا، وال يسمى – أيضًا – ظاملًا؛ 

ألن الظلم قد ُفسر بالشرك، بقيت الصفة الثالثة«؛ يعني الفسق«.150

هل التكفير السابق ُيراد به التكفير لألعيان؟ 2524    .
ال��كالم الس��ابق هو من ب��اب التكفير بالوص��ف،  وال ينطبق عل��ى األعيان 
إال بع��د توفر الش��روط وانتف��اء املوانع، فإن تكفير األعي��ان بلية ال يطيق أي 
مس��لم حتملها، ومس��ئولية عظيمة يعج��ز الكاهل عنها، واللس��ان عن قولها 
والقلم عن كتابتها، وإمنا املقصود احلكم العام، وقد تقرر لنا أن احلكم العام 

ال ينطبق على األعيان إال بعد توفر الشروط وانتفاء املوانع.

ما القول مع من يتكرر منه احلكم بغير ما أنزل الله؟ 2525    .
قال الشيخ عبد احملسن العباد البدر: »يبدو أنه ال فرق بني احلكم في مسألة، 
أو عش��رة، أو مئة، أو ألف – أو أقل أو أكثر – ال فرق؛ ما دام اإلنس��ان يعتبر 
نفس��ه أنه مخط��ئ، وأنه فعل أمرًا منكرًا، وأنه فع��ل معصية، وانه خائف من 

الذنب، فهذا كفر دون كفر.
وأما مع االس��تحالل – ولو كان في مسألة واحدة، يستحل فيها احلكم بغير 

ما أنزل الله، يعتبر نفسه حالاًل-؛ فإنه يكون كافرًا«.151

هــل مــن األهميــة الرجوع ألقــوال العلمــاء في مســائل التكفير فــي جانب  2526    .
احلكم؟

149- املوافقات )39/4(
150- »فتح الباري« )120/13(

151-ُسئل في املسجد النبوي في درس شرح سن أبي داود بتاريخ: 1420/11/16 
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نع��م، فمن يقرأ توجيهاتهم س��يعلم رس��وخ علمهم، ومن مث��ال هذا ما قاله 
اإلم��ام الش��نقيطي: »واعل��م: أن حتري��ر املق��ال في ه��ذا البح��ث: أن الكفر 
والظل��م والفس��ق، كل واح��د منها أطلق في الش��رع مرادًا ب��ه املعصية تارة، 
ْم َيْحُكم مِبَا َأن��َزَل الّلُه{ معارضًا  والكف��ر املخ��رج من امللة أخرى: }َوَم��ن َلّ

للرسل، وإبطااًل ألحكام الله؛ فظلمه وفسقه وكفره كلها مخرج من امللة.
��ْم َيْحُكم مِبَا َأن��َزَل الّلُه{ معتقدًا أنه مرتكب حرام��ًا، فاعل قبيحًا،   }َوَم��ن َلّ

فكفره وظلمه وفسقه غير مخرج من امللة«.152
املطلب الثاني: قواعد مهمة

ما القواعد املتعلقة بهذا اجلانب العظيم؟ 2527    .
من تلك القواعد املهمة املتعلقة بهذا األمر

األولى: احلكم مبا أنزل الله فرض عني على كل مسلم.

ما املفهوم من هذه القاعدة؟ 2528    .
أن التحاكم إلى شرع الله  واجب على كل مسلم مكلف.

ما دليل هذه القاعدة؟ 2529    .
َر َبْيَنُهْم  ُموَك ِفيَما َش��جَ دليلها قوله تعالى: } َفاَل َوَربَِّك اَل ُيْؤِمُنوَن َحَتّى ُيَحِكّ

ُموا َتْسِليًما{ )النساء:65( ُثَمّ اَل َيِجُدوا ِفي َأْنُفِسِهْم َحَرًجا مِمَّا َقَضْيَت َوُيَسِلّ

هل احلكم بشرع الله واجب؟ 2530    .
بِْع َأْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم َأْن  ُه َواَل َتَتّ نعم، دليله: } َوَأِن اْحُكْم َبْيَنُهْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ
ُه َأْن ُيِصيَبُهْم  َا ُيِريُد الَلّ ْوا َفاْعَلْم َأمَنّ ُه إَِلْيَك َفإِْن َتَوَلّ َيْفتُِنوَك َعْن َبْعِض َما َأْنَزَل الَلّ

بَِبْعِض ُذُنوبِِهْم َوإَِنّ َكثِيًرا ِمَن الَنّاِس َلَفاِسُقوَن{ )املائدة:49(

عدم التحاكم إلى شرع الله، ما عاقبته؟ 2531    .
ِذي��َن ُيَخالُِفوَن َعْن َأْم��ِرِه َأْن  ل��ه عواق��ب وخيمة، ق��ال تعال��ى: } َفْلَيْح��َذِر اَلّ

ُتِصيَبُهْم ِفْتَنٌة َأْو ُيِصيَبُهْم َعَذاٌب َألِيٌم{. )النور:63(
152- في »أضواء البيان« )104/2(
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الثانية: وقوع املرء في شيئ من املكفرات ال يلزم منه كفره.

ماذا تعني هذه القاعدة؟ 2532    .
تعني أنه ال يلزم من فعل أمرا من املكفرات إطالق احلكم على فاعله.

ما قول العلماء في هذا اجلانب؟ 2533    .
ق��ال ابن تيمية: »وليس ألحد أن يكفر أحدا من املس��لمني وان أخطأ وغلط 
حتى تقام عليه احلجة وتبني له احملجة، ومن ثبت إسالمه بيقني لم يزل ذلك 

عنه بالشك، بل ال يزول إال بعد إقامة احلجة وإزالة الشبهة«153.

ما املقصود بإقامة احلجة؟ 2534    .
إقام��ة احلج��ة تعني التأكد من توفر ش��روط تكفير املعني في ذلك اإلنس��ان؛ 
كالعل��م املنافي للجه��ل، والقصد املنافي للخطأ، واالختي��ار ملنافي لإلكراه، 

وعدم التأويل املنافي لوجود التأويل السائغ.

الثالثة: كفر احلاكم ال يلزم منه اخلروج عليه.

متى يجوز اخلروج على احلاكم؟ 2535    .
يجوز اخلروج على احلاكم إذا توافرت خمسة شروط:

1- وقوعه في الكفر البواح، الذي عندنا من الله فيه برهان.
2- إقامة احلجة عليه.

3- القدرة على إزالته.
4- القدرة على تنصيب مسلم مكانه.

5- أال يترت��ب على هذا اخلروج مفس��دة على املس��لمني أعظم من مفس��دة 
بقائه.

ما القاعدة الفقهية املتعلقة بهذا اجلانب؟ 2536    .
القاعدة الشرعية تنص: )اليجوز إزالة الشر مبا هو أشّر منه(.

153- الفتاوى )12/ 466(
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ماذا يفعل من كان احلاكم عنده كافرا؟ 2537    .
قال ابن تيمية: »فمن كان من املؤمنني بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت 
هو فيه مس��تضعف، فليعمل بآية الصبر و الصفح عمن يؤذي الله ورس��وله 
من الذين أوتوا الكتاب و املش��ركني، و أما أهل القوة فإمنا يعملون بآية قتال 

الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا اجلزية عن يد وهم صاغرون«.154

هل قرر هذا علماؤنا في زماننا املعاصر مبثل ما سبق؟ 2538    .
نعم، قال ابن عثيمني عن اخلروج على احلاكم الكافر: » إن كنا قادرين على 
إزالته فحينئذ نخرج، وإذا كنا غير قادرين فال نخرج؛ ألن جميع الواجبات 
الش��رعية مش��روطة بالقدرة واالس��تطاعة، ث��م إذا خرجنا فق��د يترتب على 
خروجنا مفس��دة أكبر وأعظم مما لو بقي ه��ذا الرجل على ما هو عليه، ألننا 
]ل��و [ خرجن��ا ثم ظهرت العزة له؛ صرنا أذلة أكثر ومتادى في طغيانه وكفره 

أكثر«.155

الرابعة: األصل في األعمال املخالفة للشــرع عدم التكفيــر، والتكفير طارىء على 
هذا األصل، ناقل عنه.  

ماذا تعني هذه القاعدة؟ 2539    .
تعني أن جميع األعمال املخالفة للش��رع غير مكّفرة، إال ما دل الدليل على 

التكفير به.

هل يتفّرع على ما سبق أي أمور؟ 2540    .
نعم، يتفرع من هذه القاعدة مسألتان:

1/ من أراد نقل عمل من األعمال منهي عنه من أصله ) عدم الكفر( إلى خالف 
أصله ) الكفر( فيلزمه الدليل، فإن لم يأت بدليل فال عبرة مبا قال.

2/ من أراد عدم التكفير بعمل من األعمال املنهي عنها، فيكفيه االستدالل 
باألصل، وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك األصل.

154-الصارم املسلول )413/2(

155-  الباب املفتوح 126/3 ، لقاء 51 ، سؤال 1222 ( 
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ما القاعدة الشرعية املتعلقة بهذا اجلانب؟ 2541    .
القاعدة: )اليقني ال يزول بالشك(.

ما تقرير العلماء لهذا اجلانب؟ 2542    .
ق��ال اب��ن عبد الب��ر: » كل من ثب��ت له عقد اإلس��الم في وق��ت بإجماع من 
املس��لمني، ثم أذن��ب ذنبًا، أو ت��أّول تأوي��اًل، فاختلفوا بعُد ف��ي خروجه من 
اإلسالم، لم يكن الختالفهم بعَد إجماعهم معنى يوجب حجة، وال يخرج 

من اإلسالم املتفق عليه إال باتفاق آخر، أو سنة ثابتة ال معارض لها«.156

اخلامسة: احلكم بغير ما أنزل الله ال تختص بأحد دون أحد.

ماذا تعني هذه القاعدة؟ 2543    .
تعني أن احلكم بغير ما أنزل الله ال يختص في أحكامه بأحد دون أحد، فهي 
ليس فقط متعلقة باحلاكم األعلى، لكنها تش��مل القاضي واألمير، وكل من 

حكم بني إثنني.

ما تقرير العلماء في هذا؟ 2544    .
ق��ال ابن تيمي��ة: » وكل من حكم ب��ني اثنني فهو قاٍض، س��واًء كان صاحب 
��ي ِديوان، أو منتِصبًا لالحتس��اب باألم��ر باملعروف والنهي  ح��رٍب، أو متولِّ
ع��ن املنكر، حتى الذي يحكم بني الصبيان في اخلطوط؛ فإن الصحابة كانوا 

ونه من احلكام«.157 يعُدّ

ماذا يلزم من التقرير السابق؟ 2545    .
يل��زم أن احلك��م عل��ى األمير يتحقق ف��ي غيره، ومن كفر ف��ي أي صورة من 
صور املسألة السابقة لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة، أميرا كان 

أو غير أمير.

156- التمهيد )16/ 315(

157- الفتاوى )18/ 170(
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السادسة: اإلجمال سبب في كثير من اإلشكاالت.

ما أهمية معرفة هذه القاعدة؟ 2546    .
ق��ال ابن تيمية: »وأما األلفاظ املجملة، فال��كالم فيها بالنفي واإلثبات دون 
االستفصال، يوقع في اجلهل والضالل والفنت واخلبال والقيل والقال«.158

ما الواجب على كل مسلم مع األلفاظ احملتملة ألكثر من معنى؟ 2547    .
الواجب التفصيل في أي مس��ألة فصلتها األدلة الش��رعية، وال يصح إطالق 

األحكام على األفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل.

املطلب الثالث: حاالت وقوع الكفر األكبر

ما املقصود من هذا املطلب؟ 2548    .
بي��ان احلاالت واألح��وال التي يحكم م��ن بعدها على الواق��ع فيها أن كافر 

كفرا أكبر.

ما احلاالت التي ميكن احلكم عليها أنها من الكفر األكبر؟ 2549    .
من تلك احلاالت: االستحالل- اجلحود- التكذيب- التفضيل- املساواة- 

التبديل- االستبدال- التقنني- التشريع العام.
األولى: االستحالل

ما معنى االستحالل؟ 2550    .
االستحالل أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته هي: اعتقاد حل الشيء. 

قال ابن تيمية رحمه االله: »واالستحالل: اعتقاد أنها حالل له«.159
وقال ابن القيم: »فإن املستحّل للشيء هو: الذي يفعله معتقًدا حل�ه«.160

158- منهاج السنة )2/ 217(

159- الصارم املسلول )3/ 971 ( 

160-  إغاث�ة اللهفان )1/ 382(
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ما صورة هذا األمر؟ 2551    .
صورته: أن يحكم بغير ما أنزل االله معتقدا أن احلكم بغير ما أن�زل االله أم�ر 

ج�ائز غ�ير محرم.

ما حكم هذا الفعل؟ 2552    .
حكمها: اتفقوا على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكبر .

ما دليل هذا احلكم؟ 2553    .
دليل هذا أمران:

األول: اتفاق أهل الس��نة على كفر من اس��تحل شيئا من احملرمات ، قال ابن 
تيمية: »من فعل احملارم مستحاًل لها فهو كافر باالتفاق«.161

الثانــي: اتف���اق أه�ل الس���نة ع�ل��ى كف�ر م�ن اس���تحل احلك�م بغ�ي��ر م�ا أن�زل 
االل��ه، ق��ال ابن تيمية: »واإلنس��ان مت��ى حلل احلرام املجم��ع عليه، أو 
حّرم احلالل املجمع عليه، أوبدل الشرعاملجمع عليه:كان كافًرا مرتًدا 
باتف��اق الفقه��اء، وفي مثل هذا نزل قوله تع�ال��ى – على أح�د الق�ولني 
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن )44({ )املائدة(،  – }َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ

أي: هواملستحل للحكم بغيرماأنزل االله«.162

ما أنواع االستحالل؟ 2554    .
إلى قسمني: القلبي - الفعلي.

هل االستحالل الفعلي يقود إلى الكفر األكبر؟ 2555    .
ق��ال اب��ن عثيمني رحم��ه االل��ه : » وأم��ا االس��تحالل الفعلي فينظ��ر: لو أن 
اإلنس��ان تعامل بالربا، ال يعتقد أنه حالل لكن�ه يصرعليه؛ فإنه اليكفر؛ ألنه 

اليستحله«.163

161- الصارم املسلول )3/971( 

162- الفتاوى)3/267(

163- الباب املفتوح )3/ 97(، لقاء50، سؤال1198(
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كيف نعرف االستحالل القلبي؟ 2556    .
ال يكن هذا إال بالتصريح مبا في النفس.

ما الدليل على التقرير الســابق، وأن األفعال ال تعتبر من القرائن على تكفير  2557    .
الفاعل للكفر؟

ال أثر للقرائن في احلكم على صاحب الفعل باالستحالل، ودليل ذلك في 
قصة الرجل الذي قتل نفرً ا من املسلمني، ول�ما متكن منه أسامة رضي االله 
عنهما نطق بالش��هادة، فقتله أسامة ظنا منه أنه إمنا قالها تخلصا من السيف، 
فأنكر عليه النبي  ]، وقال: »أقتلته بعد ماقال الإله إالاالله؟!« قال أسامة: 

فما زال يكررها علي حتى متني�ت أني أس�لمت يومئ�ذ(. متفق عليه

ما وجه االستدالل من هذا احلديث؟ 2558    .
فلوكان األخذ بالقرائن معتبًرا في احلكم على م�افي القل�وب لك�ان اجته�اد 
أس��امة بن زيد رض��ي االله عنهما أولى بهذا االعتب��ار؛ فقد اجتمع في ذلك 
الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسالمه ما ال يكاد أن يجتمع 
ف��ي غي��ره، ومع هذا فق��د ألغى النب��ي ] اجتهاد ذلك الص�حاب��ي اجللي�ل، 
ول��م يقب�ل من�ه أخ���ذه ب�القرائن للحكم على ما في القل��وب ، فاجتهاد غير 

الصحابي أولى باإللغاء.

ماذا نستفيد من إحدى روايات احلديث: »هال شققت عن قلبه«؟ 2559    .
قال اخلطابي رحمه االله: »وفي قوله ] ) هال شققت عن قلبه( دليل على أن 

احلكم إمنا يجري على الظاهر، وأن السرائر موكولة الى االله سبحانه«.164

إذا كان الظاهر عند إنســان فعل احملرمات وأنه يســتحلها، فلماذا ال نســارع  2560    .
إلى تكفيره؟

ال يك��ن ه��ذا، وعل��ل ابن تيمية الس��بب فق��ال: »وكذلك اإلي��ان ؛ له مب�دأ 
وك�م��ال ، وظ�اه��ر وب�اطن؛ ف���إذا علقت به األح��كام الدنيوية ؛ من احلقوق 
واحل��دود – كحق�ن ال�دم وامل�ال واملواري���ث  والعقوبات الدنيُوية – علقت 

164- معالم السن )2/ 234( 
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بظاهره، وال يكن غير ذلك؛ إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر، وإن قدر أحيانا؛ 
فه�و متعس��ر علما وقدرة، ف��ال ُيعل�م ذل�ك عل�م��ا يثب�ت ب�ه في الظاهر، وال 

يكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن«.165

املداومــة علــى فعــل املنكــرات واملكفــرات، هــل يعتبــر هــذا داللــة علــى  2561    .
االستحالل؟

ال، فاملداومة أو اإلصرار على فعل ليس بدليل لتحقق االستحالل.

ما برهان هذا التقرير؟ 2562    .
برهان هذا يظهر من وجوه أربعة، وهي:

األول: لم يقل به أحد من أهل العلم املتقدمني ، ولو كان حقا لسبقونا إليه.
الثاني: يلزم منه تعارض دليلني من اإلجماع: 

1. اإلجم��اع على ع��دم كفر أهل الذن��وب، قال ابن عب��د البر: »اتفق 
أهل الس���نة واجلماعة–وه��م أهل الفقه واألث��ر– علىأن أحًدا 
اليخرج��ه ذنبه–وإنعظم–من اإلس��الم » (166 ، وهذا اإلجماع 

مطل�ق ال قي�د في�ه ، ف�يعم امل�ذنب املداوم واملصر.
2. اإلجماع علىكفر من اس��تحالل ذن��ب، قال ابن تيمية رحمهاالله: 

»م�ن فع�ل احمل�ارم مستحاًل لها فهو كافر باالتفاق«.167
فإطالقه��م اإلجماع على عدم كفر أه��ل الذنوب، مع إجماعهم على 
كف��ر من اس��تحل محرما؛ دليل على ع��دم اعتبار املداوم��ة واإلصرار 

استحالاًل.
الثالــث: يل��زم من��ه تكفير أه��ل الذنوب ، وذلك م��ا أجمع أهل الس��نة ع�لى 
خالف���ه، فمن قارف الذن��ب دهره، وداوم عليه، وأص��ر عليه – بفعله 
–: فهو كافر عند من قرر ذلك؛ ألنه يراه مستحاًل ما حرم االله، وليس 

165- الفتاوى)7/ 422(

166- التمهي�د )16/ 315(
167- الصارم املسلول )971/3(
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بكافر بإجماع أهل السنة.
الرابــع: أن حقيق��ة االس��تحالل ه��ي اعتقاد احل��ل، وال يك���ن أن يصار إلى 
معرفة االعتقاد – معرف��ة يقينية – إال بإفصاح صاحب ذلك االعتق�اد 
ع�ما في نفسه، ولذلك فإننا جند من العصاة اعتراًفا بالذنب وتأثرا من 
النصيحة ورمبا يعزم أحدهم على التوبة كثيًرا، واالستحالل اليتصور 

مع اإلقرار بالذنب.
الثاني: اجلحود

ما املقصود من هذا اجلانب؟ 2563    .
أن يحكم إنسان بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله تعالى.

ما معنى اجلحود في اللغة؟ 2564    .
قال الراغب األص�فهاني:  »اجلح�ود : نف�ي م�ا في القل��ب إثبات�ه، وإثب�ات

مافي القلب نفيه«.168
وقال الفيروزآبادي: »جحده : ... أنكره مع علمه«.169

كيف نفهم اجلحود؟ 2565    .
اجلحود أمر قلبي، وحقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع اإلقرار به في باطنه.

ما الدليل على هذا الصنيع يدخل في حيز الكفر األكبر؟ 2566    .
دليل ذلك أمران :

األول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيًئا  من دين الله، قال ابن باز: 
»وهكذا احلكم في ح�ق م�ن جح�د ش�يئا مم�ا أوجب��ه االله ... فإن�ه ك�افر 

مرت�د ع�ن اإلسالم بإجماع أهل العلم«.170
الثاني: اتفاق أهل الس�نة ع�لى كف�ر م�ن جح�د وج�وب احلك�م ب�ما أن�زل االله، 

168- املفردات )ص:95(، جحد
169- القاموس احمليط )1/ 389( 

170- الفتاوى )7/ 78(
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قال الشيخ محم�د بن إب�راهيم رحم�ه االله في ه�ذه احلال�ة:»وه��ذا م�ا 
ال ن�زاع في�ه ب�ني أه�ل العلم...فإنه كافر الكفر الناقل عن امللة«.171

إذا كان اجلحود أمرا قلبيا، فهل ميكن احلكم على مسلم أنه جاحد؟ 2567    .
ما كان أمرا قلبيً ا فإنه ال يعرف إال بالتصريح ب�ما في ال�نفس.

هل ميكن الستفادة من القرائن على حتقق اجلحود؟ 2568    .
ال أثر للقرائن في احلكم على صاحب الفعل بأن�ه جاح�د.

لو اســتعمل إنســان وصف اجلحود على غيره، فهل هذا يســتلزم دخوله في  2569    .
التكفير؟

ال، فقد يصف أهل العلم بعض العصاة باجلحود وذلك بالنظر املجرد لفعله 
ول��و لم يقترن به اعتقاد قلب��ي، لكنهم ال يقولون بكفره، فه�ذا التعب�ير – وإن 
ك�ان موج�ودً ا – إال أن�ه توسع في العبارة، واليراد به التكفير، فاليحتج به.

الثالث: التكذيب

ما صورة هذا األمر في الوقوع؟ 2570    .
أن يحكم بغير ما أنزل االله مكذًبا حكم االله.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2571    .
 اتفقوا على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكبر . 

ما دليل هذا احلكم؟ 2572    .
دليل ذلك:اتفاق أهل السنة علىكفر من كذب الله ورسوله.

ما قول العلماء في هذا؟ 2573    .
ق��ال ابن تيمية رحمه االله : »ثم يقال لهم: إذا قل�تم ) ه�و التص�ديق بالقل�ب 
أو باللس���ان أوبهما(، فهل هوالتصديق املجمل؟ أو البد فيه من التفصيل؟ 

171- حتكيم القوانني )ص: 14 (
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فل��و ص��دق أن محم�ًدا رس��ول االله، ول��م يعرف صفات احل��ق؛ هل يكون 
مؤمًن��ا؟ أم ال؟ ف�إن جعل�وه مؤمن�ا؛ قي��ل: فإذا بلغه ذلك فّكذب به؛ لم يكن 

مؤمنًا باتفاق املسلمني«.172
وقال رحمه االله: »فكل مكذب ملا جاءت به الرسل فهو كافر«. 173

الرابع: التفضيل

ما صورة هذا األمر؟ 2574    .
صورت��ه: أن يحك��م بغير م��ا أنزل الله معتق��دا أن حكم غي��ر الله أفضل من 

حكم الله.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2575    .
حكمها : اتفق العلماء على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكبر .

ما دليل هذا احلكم؟ 2576    .
دليل ذلك أمران :

ِه  األول: أن معتقد هذا مكذب لق�ول االله ع�ز وج�ل:} َوَمْن َأْحَس��ُن ِمَن الَلّ
ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن{ )املائدة:50(، أي: الأحد أحسن من الله حًكما.

الثان��ي: اإلجم��اع، قال ابن ب��از رحم�ه االله : »من حكم بغي��ر م�ا أن�زل االله 
ي�رى ذل�ك أحسن من شرع االله فهو كافر عند جميع املسلمني«.174

مجرد االعتقاد بهذا األمر هل يدخل معتقده في دائرة الكفر األكبر؟ 2577    .
نع��م، يكفرف��ي هذه احلالة ولو ل��م يحكم بغير ما أنزل الله، م��ادام يعتقد أن 

حكم غير الله تع�الى أفضل من حكم االله تعالى.

ما موطن التفضيل في اإلنسان؟ 2578    .

172- الفتاوى )7/ 152( 
173- الفتاوى )79/2(

174- الفتاوى )416/4(
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التفضيل أمر قلبي ؛ وذلك أن حقيقته : أن يعتقد أفضلية أمر على آخر .

إذا كان التفضيل أمرا قلبيا فكيف معرفته في اإلنسان؟ 2579    .
ما كان أمرًا قلبيًا فإنه ال يعرف إال بالتصريح ب�ما في ال�نفس.

هل ميكن االعتماد على القرائن الدالة على التفضيل للحكم بالكفر؟ 2580    .
ال أثر للقرائن في احلكم على صاحب الفعل بأن�ه مفض�ل.

اســتعمال بعــض العلماء مصطلــح تفضيل أو تقــدمي طاعة الشــيطان على  2581    .
بعض الناس، هل يعني هذا تكفيرهم للعاصي؟

ال يس��تلزم هذا، فهذا التعبير–وإن كان موجوًدا–إال أنه توّس��ع في العبارة، 
واليراد به التكفير، فالُيحتج به.

اخلامس: املساواة
ما املقصود بهذا العنوان؟ 2582    .

أن هن��اك م��ن يحكم بغير ما أن��زل الله، معتقدا تس��اوي حكم غي��ر الله مع 
حكم الله تعالى.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2583    .
اتفق العلماء أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكبر.

ما دليل التقرير السابق؟ 2584    .
ِه  دليل��ه: أن معتقد ه��ذا مكّذب لقول االله عز وجل: } َوَمْن َأْحَس��ُن ِمَن الَلّ

ُحْكًما لَِقْوٍم ُيوِقُنوَن{ )املائدة50(،أي:ال أحد أحسن من الله حًكما.
قال ابن باز رحمه االله معلقًا على الناقض الرابع من نواقض اإلسالم: »ويدخل 
في القس��م الراب��ع: من اعتقد أن األنظمة والقوانني التي يس��نها الناس أفضل 

من شريعة اإلسالم، أو أنها مساوية لها ، أو أنه يجوز التحاكم إليها« (.175

من لم يحكم بغير ما أنزل الله، هل نحكم عليه بالكفر؟ 2585    .

175- الفتاوى )1/ 132(
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نع��م، يكف��ر في هذه احلال��ة ولو لم يحكم بغير م��ا أنزل االله، م��ا دام يعتقد 
مساواة حك�م البشر مع حكم االله تعالى.

اعتقاد املساواة أمرا قلبيا، كيف السبيل إلى معرفة هذا في أي إنسان؟ 2586    .
اعتقاد املس��اواة أمر قلبي؛ وذلك أن حقيقته: أن يعتقد التس��اوي بني أمرين، 

وما كان أمرًا قلبيًا فإنه ال يعرف إال بالتصريح ب�ما في ال�نفس.

هل ممكن االعتماد على القرائن للحكم بالتكفير؟ 2587    .
ال أثر للقرائن في احلك�م ع�لى ص�احب الفع�ل بأن�ه يعتق��د املس�اواة.

سادسا: التبديل

ما صورة هذا الفعل؟ 2588    .
أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويزعم أن ماحكم به هو حكم الله.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2589    .
حكمها : اتفق العلماء على أن هذه احلالة مكفرة الكفر األكبر .

ما دليل احلكم السابق؟ 2590    .
دلي��ل ذلك: اإلجماع، ق��ال ابن تيمية رحم��ه االله: »واإلنس���ان مت�ى حل�ل 
احل���رام املجم�ع علي��ه، أو حرم احلالل املجمع عليه، أو بدل الش��رع املجمع 

عليه كان كافرا مرتًدا باتفاق الفقهاء«.176

هل هذا اجلانب له ارتباط مبا سبق من حاالت؟ 2591    .
الكفر في هذه احلالة له تعلق بحالة اجلح�ود؛ ف�إن نس���بته حكم�ه إلى حك�م 

االله تع�الى تتضمن جحده حكم االله تعالى الذي تركه.

هذا النوع، هل يشترط وقوعه في حكم واحد، أو جميع األحكام؟.    2592
يك��ون احلاك��م كاف��رً ا في ه��ذه احلالة ول��و بّدل في مس��ألة واح��دة، أو مرة 

176- الفتاوى )3/ 267(
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واح��دة، فال عبرة بالع��دد؛ ألن اإلجماع لم يقيد بذلك، وال يصح تقييد الدليل 
بال دليل.

هل يشترط نسبة احلكم املبدل إلى الله؟ 2593    .
نعم، وقد أوضح هذه القضية العلماء من وجهني:

األول: ق��ال اب��ن العرب��ي – ونقله الش��نقيطي عن القرطبي مقرًا ل��ه – :  »إن 
حكم مبا عنده على أنه من عند االله فهو تبديل له يوجب الكفر«.177

ل: وهو الك��ذب على االله  الثان��ي: ق��ال ابن تيمية رحمه الله: »الش��رع املبدَّ
ورس�وله، أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظُلم البني، فمن ق�ال: 

) إن ه�ذا م�ن شرع االله( فقدكفربالنزاع«.178

ما تعليل األقوال السابقة؟  2594    .
أقول: فقد فس��ر املبدل بأنه احلكم املزعوم بأنه م�ن عن�د االله، وس�ماه ك�ذب 

ع�لى الله ورسوله،ونص علىقول الزاعم: )هذامن شرع الله(.

هل القضية في هذا اجلانب هي مجرد االستبدال؟ 2595    .
لو كان التغيير املجرد هو التبديل للِزم من هذا تعارض إجماعني :

1. اإلجم��اع علىكف��ر املبدل، وهوإجماع مطلق القيد في���ه، ق�ال اب�ن تيمي�ة 
رحم�ه��ا الل��ه:  »واإلنس��ان متى حل��ل احل��رام املجمع علي��ه، أو حرم 
احل��الل املجم��ع عليه، أو ب�دل الش��رع املجم��ع عليه كان كاف��ًرا مرتًدا 

باتفاق الفقهاء«.179
2. اإلجماع علىعدم كفر من جار في احلكم، قال ابن عبد البر رحمه االله: 
»وأجم��ع العلماء على أن اجلور ف��ي احلكم من الكبائر ملن تعمد ذلك 

عاملا به«.180

177- أحكام القرآن )2/ 625( ، ( أضواء البيان )1/ 1/407(
178- الفتاوى )268/3(
179- الفتاوى )3/ 267(

180- التمهيد )16/ 358(
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ماذا نستفيد من التقرير السابق؟ 2596    .
نستفيد وجوب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدااًل مجردً ا، إلطالقهم 
اإلجم���اع عل��ى التكفير بالتبديل، م��ع إجماعهم على ع��دم التكفير باجلور 

الذي هو استبدال مجرد من نسبة احلكم اجلديد للدين.

كيف ميكن التبيني بأن االستبدال ليس هو التبديل؟ 2597    .
لو لم يكن التبديل غير االس��تبدال، للزم من ه�ذا تكف�ير أصحاب الذنوب، 
كحال��ق اللحي��ة، ومس��بل اإلزار خي��الء؛ ألن كل واح��د منه��م ق��د ق���ام 

باالستبدال؛ حيث أبدل حكم االله بحكم هواه.
ق��ال اب��ن حزم رحمه االله : »ف��إن االله عز وجل قال :} َوَمْن َل��ْم َيْحُكْم مِبَا 
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِف��ُروَن )44({  )املائ��دة( ، وق���ال تع���الى } َوَمن  َأْن��َزَل الَلّ
امِلُوَن )45({ )املائ��دة (، وق���ال تع���الى:  ُه َفُأوَلئَِك ُهُم الَظّ ْم َيْحُكم مِبَا َأنَزَل الَلّ َلّ
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَفاِس��ُقوَن )47({ )املائدة(؛ فلُيلَزم  ْم َيْحُكم مِبَا َأنَزَل الَلّ } َوَمن َلّ
املعتزلة أن يصرحوا بكفر كل عاص وظالم وفاسق، ألن كل عامل باملعصية 

فلم يحكم مبا أنزل االله« (.181 
ما القول مع ما ذكره البخاري: »فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده  2598    .
حكــم رســول االله ] في الذيــن فرقوا بـني الصالة والــزكاة وأرادوا تبديل 

الدين«؟182
اإلم��ام البخ��اري أراد قومًا وقعوا في التبديل باملعنى الذي مت تقريره؛ حيث 
زعم��وا أن ت��رك ال��زكاة من الدين، واس��تدلوا عل��ى أن ال��زكاة الُ تؤدى  إال 
للرس��ول ] بقول االل��ه تعالى:} ُخْذ ِم��ْن َأْمَوالِِهْم َصَدَق��ًة{ )التوبة 103(. 
وبره��ان ذل��ك فيما قال ابن حج��ر: »قال القاضي عي��اض وغيره: كان أهل 
الردة ثالثة أصناف ... وصنف ثالث استمروا على اإلسالم، لكنهم جحدوا 
الزك���اة وت�أّولوا بأنها خاصة بزمن النب��ي ]، وهم الذين ناظر عمر أبا بكر 

في قت�الهم ك�ما وقع في حديث الباب«.183
181- الفصل )3/ 278(

182- الصحيح »قبل احلديث رقم7369(

183- فتح الباري )12/ 288(، قبل احلديث رقم 6924
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املطلب الرابع: أفعال ال تصل إلى الكفر األكبر
أوال: االستبدال

ما صورة هذا األمر؟ 2599    .
صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل االله مجردا عما تقدم . 

ما معنى هذا القول؟ 2600    .
أي أن��ه يب��دل حك���م االله تع�ال��ى بحك�م غ�ي��ره، وال يك�ون مس���تحاًل، وال 
جاح���دا، والمكذًبا، والمفضاًل، والمس��اوًيا، والينس��ب احلكم الذي جاء 

به لدين الله.

ما حكمه؟ 2601    .
حكمها: الكفراألصغر، التخرج من ملة اإلسالم.

ما دليل التقرير السابق؟ 2602    .
دليل ذلك أمران :

1. إجماعه��م علىعدم تكفي��ر اجلائر، قال ابن عبد الب��ر: »وأجم�ع العل�ماء 
ع�ل��ى أن اجل��ور في احلكم من الكب�ائر مل�ن تعم���د ذل�ك عامل�ا ب�ه«184 ، 
واجلائر هو املس��تبدل، إذ ال فرق بينهما؛ حي��ث إنه ما أصبح جائرا إال 

بعدما استبدل.
2. ع��دم وجود دلي��ل يوجب الكفر األكب��ر، بحيث نرد ب��ه اإلجماع املتقدم 

ونخرج به هذا املسلم من إسالمه الذي دخله بيقني.

ما الفرق بني التبديل واالستبدال؟ 2603    .
 يك�ن إجم�ال الفرق في وجهني :

األول وهو في صورة املس��ألة: أن املبدل يزعم أن م�ا ج�اء ب�ه ه�و حك�م االله 
تع�الى، أم�ا املستبدل فال يزعم ذلك.

184- التمهي�د )16/ 358(
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والثانــي وه��و في حك��م املس���ألة: أن املب��دل كافر بإجم��اع أهل العل��م، أما 
املس�تبدل ف�ال دلي�ل على تكفيره.

من وقع في كفر االستبدال ماذا يلزم عليه؟ 2604    .
م��ن كفر باالس��تبدال لزمه التكفير مبجرد ت�رك احلك�م ب�م��ا أن�زل االله، ألن�ه 
ال يتص���ور أن يكون املرء حاكما وتارًكا حلكم الله عز وجل، ثم يجلس بني 
قوم��ه من دون أن يحكم بش��يء! فأصبح حكم االس��تبدال كحكم الترك – 

متاما – بال فرق .

الترك ألي واجب هل يدخل في حكم التكفير؟ 2605    .
التكفي��ر بالت��رك املجّرد لم يُقل به أحد من أهل الس��نة، بل يتع�ارض م�ع أث�ر 
عبد الله بن ش��قيق رحمه الله: »كان أصحاب محمد ] الي�رون ش�يًئا م�ن 

األعمال تركه كفر غير الصالة«.  رواه الترمذي  واحل�اكم 

إن قيــل : أليــس التكفيــر بالترك هــو ظاهر قول اللــه عز وجــل : } َوَمْن َلْم  2606    .
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن )44({ )املائدة(؟  َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ

بلى، هو ظاهر اآلية، ولكن أهل الس��نة واجلماعة أجمعوا على عدم األخذ 
بهذا الظاهر، بل نسبوا أخذ اآلية على ظاهرها إلى اخلوارج واملعتزلة.

ما قول العلماء في هذا اجلانب؟ 2607    .
- ق��ال اآلج��ري رحمه االله:  »ومم��ا يتبع احلرورية من املتش��ابه قول الله ع�ز 
��ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن )44({،  وج���ل: } َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ
ِذيَن َكَف��ُروا بَِربِِّهْم َيْعِدُل��وَن{ )األنعام: 1( ،  ويق����رؤون معه����ا: } ُثَمّ اَلّ
ف��إذا رأوا اإلمام يحكم بغير احلق قالوا: ق��د كف�ر! ومن كفر فقد عدل 
بربه! فهؤالء األئمة مش��ركون! فيخرج�ون فيفعل�ون م�ارأي�ت، ألنهم 

يتأولون هذه اآلية«.185 
- وق��ال اب��ن عبد البر رحم��ه االله : »وقد ضلت جماعة م��ن أهل البدع م�ن 
اخل�وارج واملعتزل�ة في هذا الباب فاحتجوا بهذه اآلثار ومثلها في تكفير 

185- الشريعة )ص: 44(
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املذنب��ني، واحتجوا م�ن كت���اب االله ٍ بآيات ليس��ت على ظاهرها مثل 
��ُه َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَكاِفُروَن  قول��ه عز وجل: } َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ

186.})44(

��ُه َفُأوَلئَِك ُهُم  - وق��ال القرطب��ي رحمه االله: »} َوَم��ْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْنَزَل الَلّ
اْلَكاِف��ُروَن )44({: ) يحتج بظاهره من يكفر بالذنوب، وهم اخلوارج، 

وال حجة لهم فيه«.187
- وق��ال أبو حيان األندلس��ي رحمه االل��ه : »واحتجت اخل��وارج بهذه اآلية 
عل��ى أن كل من عصى االله تعالىفهوكاف��ر، وقالوا: هي نص في كل 
م��ن حكم بغير ما أنزل الله؛ فهوكاف��ر، وكل من أذنب فقد حكم بغير 

ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرًا«.188
- وق��ال محمد رش��يد رضا رحمه االله: » أم�ا ظ�اهر اآلي���ة لم يق�ل ب�ه أح�د 

م�ن أئم�ة الفق�ه املشهورين، بل لم يقل به أحد«.189
ثانيا: التقنني.

ما صورة ها الفعل؟ 2608    .
صورتها:أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هو أتى به من عنده.

كيف يتحق هذا التصرف؟ 2609    .
أن يكون هو الذي اخترع ذلك احلكم أو القانون، وال يكون مس��تحاًل، وال 
جاحدًا،  والمكذبا، والمفضاًل، والمساوًيا، والينسب احلكم الذي جاء به 

لدين الله.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2610    .

186- التمهيد )16/ 312(

187- املفهم )5/ 117(

188- البحراحمليط )3/ 493(

189- تفسير املنار )6/ 336(



العقيدة... سؤال وجواب

699

حكمه:الكفر األصغر، أي اليخرج من ملة اإلسالم.

ما دليل هذا القول؟ 2611    .
دليل��ه عدم وجود دليل يوجب تكفيره، فالش��ريع�ة لم تعّل���ق الكف�ر األك�بر 
ع�لىمص��در احلكم، كم��ا أن األدلة لم تفرق بني من حكم بحكم غيره ومن 
حكم بحكم نفسه، ولو كان هذا التفريق حقً ا مل�ا أغفلت�ه الشريع�ة ، ول�ورد 

في األدل�ة الشرعي�ة ما يعضده.

هــل الــذي يخترع قوانني يعد فعلــه منازعة لله تعالى في شــيئ من خصائه؛  2612    .
وهو التشريع؟

الواجب التفصيل في هذا، ألن املقن ال يخلو من حالتني:
األولى: أن يقوم بالعمل ويدعي لنفسه حق التشريع بالتصريح ال مبجرد الفعل؛ 
فهذا كافر الكفر األكبر بال شك؛ ألنه مستحل ألمر حرمه االله تعالى . 
الثانية: أن يقوم بالعمل، وال يّدعي لنفسه ذلك؛ فهذا ال يكفر لثالثة أمور:

 1. الدليل علىكفره.
 2. ع��دم تكفي��ر أه��ل الس��نة لصدي��ق الس��وء ال��ذي يق��ن للذن��ب ويزّين��ه 

ويدعول�ه.
3. ع��دم تكفير أهل الس��نة للمصورين الذين اليس��تحلون التصوير احملرم، 
فق�د ق�ال الله عنهم في احلديث القدس��ي: »من أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلق���ي؟« متفق علي��ه، وال ف�رق بينهما؛ إذ املصور جعل نفس��ه خالقا 
مع الله، واملش��رع جعل نفس��ه مش��رع�ا م�ع االله، فمن كفر املشرع مع 

االله فليكفر اخلالق! سواء بسواء.190

إذا ســـّن احلاكــم قانونـــًا يتضـمن أنـــه ال حـد عـلى الـزانــي ، أو ال حـد على  2613    .
السارق، فه ليتم حلكم عليه بالكفر األكبر؟

هذه احلالة من أشد احل�االت نزاع�ا ب�ني ط�الب العل�م، إال أن عل�ماء ال�عصر 
الثالثة: ابن باز واأللباني وابن عثيمني رحمهم االله اتفقوا على عدم التكفير 

190- واتفاق أهل السنة على عدم كفر صديق السوء واملصور دليل قاطع ع�لى ما قررته آنفا.
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بها.

ما قول العلماء في هذه ملسألة؟ 2614    .
ق��ال اب��ن باز رحم��ه االل��ه : « فإذا س���ّن قانون���ًا يتض�م��ن أن�ه ال ح���د ع�لى 
ال�زاني، أو ال ح�د على السارق ... : فهذا قانون باطل، وإذا استحله الوالي 

كفر«.191
وه��ذا ما ق��رره  األلباني رحمه االله من عدم تكفير من ش��رع القانون إال إن 

استحله.192
وق��ال ابن عثيمني رحم��ه االله : »احلكم بغير ما أنزل االله ليس بكفر مخرج 
ع���ن املل�ة، لكن���ه كفر عملي ) أي أصغ��ر( ؛ ألن احلاكم ب�ذل��ك خ�رج ع�ن 
الطري�ق الص�حيح، وال يف�رق في ذلك بني الرجل الذي يأخذ قانونا وضعيًا 
من قبل غيره ويحكمه في دولته وبني م�ن ينش��يء قانونًا ويضع هذا القانون 
الوضع��ي؛ إذ امله��َم ه��و هل ه��ذا القان��ون يخال��ف القانون الس��ماوي؟أم 

ال؟«.193
ثالثا: التشريع العام

ما صورة هذا الفعل؟ 2615    .
أن يحكم بغير ما أنزل الله، ويجعل هذا احلكم عاما علىكل من حتته.

هل يتصور أنه يكون مستحال أو جاحدا لشرع الله؟ 2616    .
ال يتص��ور هذا، مبعنى أنه يس��تبدل حك��م االله بحكم غيره، فال يش��ترط أن 
يكون مس��تحاًل، أو جاحًدا، أو مكذًبا، أو مفضاًل، أو مس��اوًيا، والينس���ب 

191- الفتاوى )7/ 124(
192- في أشرطة  سلس�لة الهدى والنور، الشريط 849 ، الدقيقة 72 

193- فتنة التكفيرص25، حاشية1. و مراده رحمه االله: أن العبرة مبخالفة أو موافقة القانون 
للحك�م الشرع�ي، وأن�ه ال ينظ�ر ملص�در ذلكم القانون؛ هل هومن وضع ذلك احلاكم؟ 

أم أنه أخذه عن غيره؟
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احلكم الذي جاء به لدين االله.

ما حكم هذا الصنيع؟ 2617    .
حكمه: الكفر األصغر.

ما دليل على عدم دخوله إلى الكفر األكبر؟ 2618    .
ٍدلي��ل ذلك: عدم وج��ود دليل يوجب تكفيره، فالش��ريع�ة ل��م تعل�ق الكف�ر 
األك�ب��ر ع�ل��ى تعميم احلكم أو عل��ى اإللزام به، كم��ا أن األدلة لم تفرق بني 
احلاك��م الذي يعمم أو ال�ذي اليعم��م، والبني احلاكم الذي يلزم من حتته أو 
ال��ذي ال يل��زم، ولو كان هذا التفريق حق��ا مل�ا أغفلت�ه الش��ريع�ة، ول�ورد في 

األدل�ة الشرعي�ة ما يعضده.

هل القضية متوجهة إلى عظم هذا الفعل، أو دخوله في الكفر األكبر؟ 2619    .
صحي��ح أن م��ن حك��م حًكما عاًم��ا أو ألزم من حتت��ه قد يعد أكث��ر جرًما من 
ال���ذي ل��م يحك�مُ  احلك��م العام أو لم يل��زم به، ولك�ن مح���ل البح�ث ه�و: 

الكف�ر ال�ذي ال دلي�ل علي�ه،ال في حتقيق األشد جرًما.

املطلب اخلامس:  فتاوى العلماء

هل وردت فتاوى للعلماء في هذه القضية املهمة؟ 2620    .
نع��م، وم��ن ذلك: من لم يحك��م مبا أنزل الله ه��ل هو مس��لم، أم كافر كفًرا 

أكبر، وهل تقبل منه أعماله؟
ُه َفُأوَلئَِك ُهُم   اجل��واب : ... ق��ال الله تعال��ى : } َوَمْن َلْم َيْحُكْم مِبَا َأْن��َزَل الَلّ
ُه  ��ْم َيْحُكم مِبَا َأن��َزَل الَلّ اْلَكاِف��ُروَن )44({ )املائ��دة( وق���ال تع��ال��ى: } َوَمن َلّ
ْم َيْحُكم مِبَا  امِلُ��وَن )45({ )املائ�دة( وق��ال تع�الى:} َوَم��ن َلّ َفُأوَلئِ��َك ُهُم الَظّ
��ُه َفُأوَلئِ��َك ُه��ُم اْلَفاِس��ُقوَن )47({  )املائدة(. لكن إن اس��تحل ذلك  َأن��َزَل الَلّ
واعتق��ده جائًزا: فهوكفرأكبروظلم أكبر وفس��ق أكبر يخرج م�ن امللة، أما إن 
فعل ذلك من أجل الرش��وة أو مقصد آخر، وهو يعتقد حترمي ذلك: فإنه آثم 
يعتبركافًرا كفًرا أصغروظاملًا ظًلما أصغر وفاس��ًقا فس��ًقا أصغراليخرجه من 
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امللة؛ ك�ما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير اآليات املذكورة.194

194- فتاوى اللجنة الدائمة )1/780(
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املبحث التاسع

الفكر اخلارجي واحلكام

ما عالقة هذا املوضوع مع مباحث احلاكم واحملكوم؟ 2621    .
العالق��ة وثيق��ة، م��ن جهة أن أخطر م��ا يزعزع صفو العالق��ة بني احلاكم 

والشعب هم أهل اخلروج، ويحمل هذا الشر الفكر اخلارجي.

ملاذا التحذير من فرقة اخلوارج؟ 2622    .
ق��ال اآلجري رحمه الله: ) لم يختلف العلماء قديا وحديثا أن اخلوارج 
قوم س��وء، عصاة لله عز وجل، ولرس��ول الل��ه ]، وإن صاموا وصلوا 
واجتهدوا في العبادة؛ فليس ذلك بنافع لهم، وإن أظهروا األمر باملعروف 
والنه��ي عن املنكر، وليس بنافع لهم ألنهم ق��وم يتأولون القرآن على ما 
يهوون، ويوهون على املسلمني، وقد حذر الله عز وجل منهم، وحذرنا 
رس��ول الل��ه ]، وحذرن��ا اخللفاء الراش��دون بعده، وحذرن��ا الصحابة 

رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم (. 195

من هو أول اخلوارج إنكاًرا على احلاكم؟ 2623    .
أول ه��ؤالء اخلوارج هو ذو اخلويصرة التميمي وقصته في الصحيحني، 
عن أبي س��عيد اخلدري قال: )بينما نحن عند رسول الله ] وهو يقسم 
قس��ما، أتاه ذو اخلويص��رة، وهو رجل من بني متيم، فق��ال: اعدل! فقال 
]: ويل��ك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال: خبت وخس��رت إن لم أكن 
أعدل، فقال عمر [: يا رسول الله ائذن لي فيه، فأضرب عنقه! فقال 
]: دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صالته مع صالتهم، وصيامه مع 
صيامه��م، يقرأون القرآن ال يجاوز تراقيهم، يرقون من الدين كما يرق 

السهم من الرمية(.

ما الدليل على أن فكر اخلوارج وحامليه نشأوا من هذا الرجل؟ 2624    .

195- كتاب الشريعة )ص:21(
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دليله قول النبي ] في احلديث السابق: )فإن له أصحابا..(

من خرج على احلاكم يشمله وصف اخلوارج؟ 2625    .
نعم، فكل من خرج على اإلمام احلق الذي اتفقت اجلماعة عليه يس��مى 
خارجيا، س��واء كان اخلروج في أيام الصحابة على األئمة الراشدين، أو 

كان بعدهم على التابعني بإحسان واألئمة في كل زمان.196

متى ظهر  الوصف السابق بصورة جلية؟ 2626    .
ظه��ر بكل وض��وح بعد اخلروج عل��ى أمير املؤمنني عل��ي [، قال أبو 
احلسن األشعري: » السبب الذي سّموا له خوارج خروجهم على علي 

ابن أبي طالب [«197.

هل البتعادهم عما كان عليه عامة املسلمني سبٌب في تسميتهم باخلوارج؟ 2627    .
نع��م، وه��ذا ما ذكره ابن قتيب��ة الدينوري: » وأما اخلوارج؛ فإنهم س��موا 
بذلك خلروجهم عن البيضة، وش��قهم العصا، ولذلك سماهم املارقني، 

واملروق: اخلروج«.

ما أخطر اعتقاداتهم، املخالفة للشرع ولها عالقة باحلاكم؟ 2628    .
م��ن أخطرها حينم��ا قرروا: أن مرتكب الكبيرة م��ن أمة محمد ] كافر 
مخل��د في النار، فكان هذا يس��تلزم تكفيرهم للحاك��م اجلائر، واخلروج 

عليه لتغيير املنكر.

هل يختلف شكل ظهور اخلوارج في كل زمن ومكان؟ 2629    .
نع��م، ق��د يتنوع ش��كل ظهوره��ا بأصول جدي��دة مختلفة ع��ن األصول 
واملذاه��ب الت��ي ظه��رت أوال، لك��ن اجلامع له��ا كونها تكّفر املس��لمني 

وتستحل دماءهم.

196- امللل والنحل )1/ 113(
197- مقاالت اإلسالميني )1/ 207(
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هل شّرهم وفتنتهم مستمرة أو تنتهي في زمن معني؟ 2630    .
ش��رهم متجّدد على األمة، فعن ابن عمر قال: ينشأ نشء يقرءون القرآن 
ال يجاوز تراقيهم، كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر: س��معت رس��ول 
الله ] يقول: ) ثم كلما خرج قرن قطع - أكثر من عش��رين مرة- حتى 

يخرج في ِعَراِضهم الدجال(.  أخرجه ابن ماجه

هل اخلروج على احلاكم يعتبر من منهج اخلوارج؟ 2631    .
نعم، قال ابن العثيمني في شرح الواسطية: )وأول بدعة حدثت في هذه 
األم��ة ه��ي بدعة اخل��وارج، ألن زعيمه��م خرج على النب��ي ] وهو ذو 
اخلويصرة من بني متيم، حني قس��م النبي ] ذهيبة جاءت فقس��مها بني 
الناس، فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل فكان هذا أول خروج خرج 
به على الشريعة اإلس��المية، ثم عظمت فتنتهم في أواخر خالفة عثمان 

وفي الفتنة بني علي ومعاوية، فكفروا املسلمني واستحلوا دماءهم(.

هل االعتراض  القولي العلني على احلاكم ُيدخل القائل في أفكار اخلوارج؟.    2632
نع��م، قال الش��يخ ابن عثيمني في تعليقه على ه��ذا احلديث )بل العجب 
ه الطعن إلى الرسول ]، وقال له: اعدل،  أنه � يعني ذي اخلويصرة � وَجّ
هذه قس��مة ما أريد بها وجه الله، وه��ذا أكبر دليل على أن اخلروج على 
اإلمام يكون بالسيف، ويكون بالقول والكالم، يعني: هذا ا أخذ السيف 
عل��ى الرس��ول ] لكن��ه أنكر علي��ه، ونحن نعل��م علم اليق��ني مبقتضى 
طبيعة احلال أنه ال يكن خروج بالس��يف إال وقد س��بقه خروج باللس��ان 

والقول(.

هــل ممكن وصف مــن فيه فكر اخلروج على احلاكم أنــه على فكر اخلوارج،  2633    .
ولو لم يعتقد جميع أصولهم؟

نع��م، ألن أول م��ن ظهر من اخلوارج لم يكن في��ه إال فكر التطاول على 
احلاك��م؛ وهو النبي ]، وأيض��ا الذين خرجوا على عثمان [ أو عليا 
[ ل��م تكن فيهم جمي��ع أفكار اخلوارج، وحكم العلم��اء عليهم أنهم 

من اخلوارج.
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هل يغضب على احلكم ويتطاول عليه، كان ُنصرة لدين الله؟ 2634    .
ال، ه��و لدني��ا، ومن أدلة هذا ما ذكره  أبو حي��ان التوحيدي، قال »أتى رجل 

من اخلوارج إلى احلسن البصري ، فقال له : ما تقول في اخلوارج؟ 
قال احلسن: هم أصحاب دنيا! 

ق��ال: وم��ن أين قلت أنهم أصح��اب دنيا، والواحد منهم يش��ي بني الرماح 
حتى تتكسر فيه، ويخرج من أهله وولده؟ 

قال احلسن: حدثني عن السلطان! هل منعك من إقامة الصالة وإيتاء الزكاة 
واحلج والعمرة؟ قال: ال. 

قال: فأراه إمنا منعك الدنيا، فقاتلته عليها«.198

هل هذا ما فهمه العلماء الحقا؟ 2635    .
نعم، قال ابن تيمية: »قال أبو برزة األس��لمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء 
مع احلجاج، وفتنة مروان في الشام: »هؤالء، وهؤالء، وهؤالء، إمنا يقاتلون 

على الدنيا«.199

ماذا نستفيد من شهادات وتقريرات العلماء السابقة؟ 2636    .
نس��تفيد أهمي��ة احل��رص والتمس��ك باله��دي النب��وي، بعيدا ع��ن عواطف 
وش��بهات اخلوارج! إال إن كان هناك من يتوهم بأن اإلمام احلس��ن البصري 

وابن تيمية من املرجئة، عند خوارج الزمن املعاصر؟!

ما وجه الشبه بني خوارج الزمان املاضي عن زمننا احلاضر؟ 2637    .
وج��ه الش��به أننا نرى اخل��وارج يقاتلون على الس��لطة ويكّف��روا احلكام، ثم 
بع��د أن وصلوا للحكم لم يطبقوا ش��رع الله، ودخلوا ف��ي الديقراطية التي 
كّفروا احلكام من أجلها، فهم -حقيقة-طالب دنيا بشهادة احلسن البصري 

السابقة.

198- كتاب »البصائر والذخائر« )1/ 156(

199- منهاج السنة )5/ 153(
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ملاذا جند أن من خالف أفكار اخلوارج، كانوا يطلقون عليه لقب: مرجىء؟ 2638    .
ألنه��م يريدون بهذا تبرئة س��احتهم من التكفي��ر والتطاول على احلكام، 
وهذا س��بيل أهل الب��دع حينما تنع��دم عندهم احلجة الش��رعية يتعلقون 

بالتنابز باأللقاب، وبذاءة األلفاظ املنفرة للناس عن أهل احلق.

أنــه من اخلــوارج، فما توجيه  بعــض النــاس يرمــي على من كان ضــد عليا [ .    2639
القول؟

ه��ذا م��ن س��وء الفهم، وقاص��ر النظر في فه��م فكر اخلوارج، في س��بب 
افتراق معاوية ومن معه عن علي ومن معه رضي الله عنهم جميعا.

هل ُيقال أن البغاة هم اخلوارج؟ 2640    .
ال، وللعلم في إن هذا وصف يقصده الذي يريد احلكم بأن عائش��ة وطلحة 

وعبد الرحمن بن عوف من اخلوارج!

ما توجيه هذا من كالم العلماء؟ 2641    .
ق��ال اب��ن تيمية: » ق��ول القائل: إن األمة اجتمعت عل��ى أن ال فرق بينهما - 
)أي: البغ��اة واخلوارج(- إال في االس��م فدعوى باطلة، ومدعيها مجازف؛ 
ف��إن نف��ي الفرق بينهما إمنا هو قول طائفة من أه��ل العلم، من أصحاب أبي 
حنيفة والش��افعي وأحم��د وغيرهم..وأما جمهور أه��ل العلم فيفرقون بني 
اخل��وارج املارقني، وب��ني أهل اجلمل وصف��ني، وغير أه��ل اجلمل وصفني، 
مم��ن يعد من البغاة املتأولني، وهذا هو املع��روف عن الصحابة، وعليه عامة 
أهل احلديث والفقهاء واملتكلمني، وعليه نصوص أكثر األئمة وأتباعهم من 

أصحاب مالك  وأحمد والشافعي وغيرهم«.

ما وجه التفريق في هذا من الهدي النبوي؟ 2642    .
دليل��ه م��ا ثبت في الصحيح عن النبي ] أنه ق��ال: ) مترق مارقة من الناس، 
يل��ي قتلهم أولى الطائفتني باحلق( رواه أب��و داود. وهذا احلديث يتضمن ذكر 

الطوائف الثالثة، ويبني أن املارقني نوع ثالث ليس من جنس أولئك«.
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املبحث العاشر

اخلوارج الَقعدية

ما ارتباط هذا املبحث مع ما ورد في قضية عالقة احلاكم واحملكوم؟ 2643    .
حينم��ا مت توضيح األمور الش��رعية ال��واردة  في ضبط العالق��ة بني الراعي 
والرعي��ة، ثم ج��اء التحذير من فرقة اخل��وارج التي تعكر صف��و العالقة بني 
الطرفني بحمل السالح ونشر الرعب بني السلمني، وجب التحذير من طائفة 

خطيرة تعيش بني املسلمني تنشر الفكر اخلارجي لكن بطريق غريب.

هل اخلوارج لهم فرقا متعددة؟ 2644    .
نعم، اخلوارج فرق متعددة؛ منهم األزارقة والنجدات واإلباضية والصفرية 

وغيرهم، ومن هذه الفرق فرقة: )اخلوارج القعدية(. 

ما موقع )القعدية( بني فرق اخلوارج، ومباذا تتميز عنهم؟ 2645    .
ه��ي من أخطر فرقه��م، ومن أخبثها، ومما تتميز به أنه��ا ال ترى احلرب على 

احلكام، لكن تسعى بتزيينه لآلخرين.

من أين جاء الوصف لبعض اخلوارج بأنهم من الَقَعَدة؟ 2646    .
وص��ف العلماء ه��ذه النوعية من الناس بأنه��م )اخل��وارج الَقَعِدَيّة(، ألنهم 
الذي��ن يهيج��ون الناَس عل��ى حكامهم؛ بذك��ر مثالبهم والتش��هير بعيوبهم؛ 
ويزين��وا اخلروَج عليهم، ولكنهم ال يرون اخلروَج بالس��يف، وال ُيباش��رون 

ذلك.200
وق��ال الزبيدي رحمه الله: ) الَقعدة ق��وم من اخلوارج، قعدوا عن نصرة 
عل��ي بن أبي طالب [وع��ن مقاتلته ..... وهم ي��رون التحكيم حقا، 
غي��ر أنهم قعدوا ع��ن اخلروج على الناس ... والقع��د: الذين ال يضون 
إل��ى القتال، وهو اس��م للجمع، وبه س��مي قعد احلروري��ة � فرقة من فرق 
اخلوارج � والقعد: الشراة � أيضا فرقة من فرق اخلوارج � الذين يحكمون 

200- ذكر ذلك احلافظ ابن حجر رحمه الله هدي الساري )ص: 459(
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وال يحاربون، وهوجمع قاعد(.201

ما السبب في أن الَقَعدة يعتبرون من أخطر فرق اخلوارج؟ 2647    .
السبب في هذا لآلتي:

- أنه��م يزّينون اخلروج عل��ى حكامهم في أذهان الش��عوب العامة اجلاهلة 
لتحقي��ق مقاصده��م، وآث��روا القع��ود وانصرفوا ع��ن قتال احل��كام وحمل 

السالح. 
- ه��م الذي��ن يهيج��ون الناس، ويزرع��ون األحق��اد في قلوبه��م على والة 

األمر.
- يص��درون الفت��اوى باس��تحالل ما حرم الله باس��م تغيير املنك��ر،  قال ابن 
تيمية رحمه الله202 عن اخلوارج ولهم خاصتان مش��هورتان فارقوا به جملة 
املس��لمني وأئمتهم إحداهما: خروجهم عن الس��نة، وجعلهم ما ليس بسيئة 

سيئة، أو ما ليس بحسنة حسنة(.

هل هناك من مثال عن مشاهير اخلوارج الَقَعدة؟ 2648    .
نع��م، ق��ال احلافظ ابن حجر في ترجمة عمران بن حطان: )تابعي مش��هور، 
وكان م��ن رؤوس اخل��وارج م��ن الَقَعدية، بفتحت��ني، وهم الذين يحّس��نون 
لغيرهم اخلروج على املس��لمني وال يباش��رون القتال، قاله املبرد، قال وكان 

من الصفرية، وقيل القعدية ال يرون احلرب وإن كانوا يزينونه(«203 

ماذا نستفيد من الترجمة السابقة؟ 2649    .
نس��تفيد أن عم��ران بن حطان لم يقاتل بنفس��ه، بل ذكر ف��ي ترجمته أنه كان 

يهرب خوفًا على حياته، لكنه كان يشيع فتنة اخلروج.

هل ميكن القول بأن غالب الفساد في البلدان يخرج من حتت أيديهم؟ 2650    .
نعم، فهم يعتبرون من حركات اخلوارج الثورية.

201- تارج العروس ) 5\195(
202- الفتاوى )ج19ص72( 

203- اإلصابة في متييز الصحابة 302/5
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هل التحريض يعّد من أشّر األفعال الثورية؟ 2651    .
نعم، إذ أن الكالم وش��حن القلوب باألحقاد، وإثارة العامة على والة األمر 
ل��ه أبلغ األث��ر في النفوس، وخاص��ة إذا خرج من رجل بلي��غ متكلم يخدع 
الناس بلسانه وتلبسه بالسّنة، ولهذا روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد 

د اخلوارج هم أخبث اخلوارج«. الله بن محمد الصعيف أنه قال: » َقَعَ

من يهّيج الناس للتطاول على احلاكم، هل ينقصه العلم وحفظ القرآن؟ 2652    .
ال ينقصه، فلرمبا يكون من حفظة كتاب الله، ويقدمونه العامة للصالة، وله 
بالغة في اخلطب، لكن ينقصه الفقه الصحيح، واالستفادة من نظر العلماء، 

ودعوة الناس للصبر.

ما املنهج السليم الذي يسلكه املسلم عند جور احلاكم؟  2653    .
هذا سؤال عظيم القدر جليل املنزلة، وخصوصًا في هذه األزمنة التي كثرت 
فيه��ا تنوع الش��بهات، وألتبس فيه��ا احلق بالباطل، وخالصة املنهج الس��ليم 

يتضح في أمور: 
األول: االعتص��ام بالكتاب والس��نة، فإنهما النجاة م��ن كل فتنة، قال تعالى: 
}واعتصموا بحبل الله جميعًا { فال جناة إال باالستمساك بهما، وقال 
]:)إني قد تركت فيكم شيئني لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي 

(.   رواه احلاكم
الثانــي: ل��زوم اجلماعة واحلذر م��ن الفرقة، فعن ابن عم��ر [قال: إن عمر 
[ خطب باجلابية فقال: ) من أراد بحبوحة اجلنة فليلزم اجلماعة فإن 

الشيطان مع الواحد وهو من االثنني أبعد ( أخرجه الترمذي وأحمد. 
الثالث: رّد األمر إلى الرسول [، وإلى أولي األمر وهم أولوا العلم، قال 
وُه  ْوِف َأَذاُعوا بِ��ِه َوَلْو َرُدّ ْم��ِن َأِو اخْلَ تعال��ى: }َوإَِذا َجاَءُه��ْم َأْمٌر ِمَن اأْلَ
ِذيَن َيْس��َتْنبُِطوَنُه ِمْنُهْم{  ْم��ِر ِمْنُهْم َلَعِلَمُه اَلّ ُس��وِل َوإَِلى ُأولِي اأْلَ إَِلى الَرّ
)النس��اء:83(، فال ينبغي أن يصدر في أمر الفنت عن األصاغر وأحداث 
األس��نان والغوغائيني الذين همهم إثارة الفنت؛ م��ن الذين ال ُيعرفون 
بعل��م وال فهم وال فق��ه، وال مبراعاة املصالح واملفاس��د، وإمنا مقصود 
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الواحد منهم أن يروي غليله ويطفي غيض قلبه على املخالف. 
الرابــع: حبس اللس��ان وكفه ع��ن اخلوض في هذه الفنت، ف��إن الفنت كالظلم 
والغياهب التي تعمي البصر والبصيرة، فالواجب أن ال تؤخذ في هذه 

الفنت كلمة منك إال وأنت على علم كامل تام بعواقبها. 
اخلامس: الترفق في األمور، وخصوصًا في إصدار األحكام، فإنه الفنت يكثر 
فيه��ا اله��رج واملرج والقي��ل والقال وتكث��ر فيها التصريح��ات، وتفن 
وكاالت أنب��اء في نق��ل األخبار على ما تريده من زيادة ونقص، يخدم 
مصالح أخرى، فاحذر من أن تتعجل في بناء حكم مبجرد خبر سمعته 

أو جريدة قرأتها، أو حتليل أخباري سمعته. 
الســادس: االمتثال على أمر الل��ه تعالى بتزكية النف��س؛ باإلكثار من الطاعة 
وص��دق التوب��ة، والتض��رع إليه بالدع��اء الصادق أن يكفي األمة ش��ر 

الفنت ما ظهر منها وما  بطن، فإن هذه الفنت تفرق شأنها. 

ما األسباب التي بسببها ضّل من ضّل في أبواب االعتقاد؟ 2654    .
األسباب كثيرة، ونذكر أهمها:

األول: إرادة اله��دى من غير الكتاب والس��نة، فإن هذه الطوائف حادت في 
هذا الباب، حيث لم تأخذ معتقداتها كاملة من الوحيني، وإمنا أخذت 
عقائدها ومناهجها م��ن عقولها املجردة، وأهوائها القاصرة، ويصدق 
عليهم قوله تعالى: } فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا مبا عندهم 

من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون{.
الثانــي: اختالط املصدر، فهن��اك بعض الطوائف اإلس��المية تأخذ بالكتاب 
والس��نة، وعّول��ت على مناه��ج أخ��رى، كمناهج أهل ال��كالم وأهل 
الفلس��فة، فكّدر هذا األخذ اآلخر أصل املنبع الش��افي واملورد الكافي 
الصافي كاألش��اعرة، فهم لم يتركوا الكتاب والس��نة جملة وتفصياًل، 

بل أخذوا بهما، لكن في بعض املسائل فقط.
الثالث: عزل أدلة الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح، فهم وإن أخذوا 
بآيات القرآن والسنة لكنهم ال يفهمونها كما فهمها الصحابة والتابعني، 
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وإمنا اخترعوا لها فهًما آخر يكون في كثير من أحيانه مناقًضا املناقضة 
التامة ملا فهمه السلف.

الرابــع: حتمي��ل األدلة ماال حتتم��ل، أو التقصي��ر عنها من ح��ّد داللتها، فهم 
ٌط، فترى طوائف منهم تذكر أش��ياء  ب��ني طرفني: إما ُمْف��ِرٌط، وإما ُمَفرِّ
ف��ي األدلة ل��م يدل عليه��ا الن��ص ال مطابق��ة وال تضمًن��ا وال التزاًما، 
وجتد بع��ض الطوائف تبتر دالل��ة النص فتأخذ ببعض��ه وتترك بعضه، 
وذلك كاس��تدالل بعضهم على نف��ي الصفات بقوله تعالى: } قل هو 
الل��ه أحد{، فأين وجه االستش��هاد؟، وكاس��تدالل بعضهم على نفي 

الصفات أيًضا بقوله تعالى: }ليس كمثله شيء{.
اخلامس: اتباع األهواء وحتكيمها في األدلة وعرض األدلة عليها، فما وافقها 
قبلوه، وما خالفها ردوه واتهموه، ولذلك فإن أهل السنة يطلقون على 

هذه الطوائف: أهل األهواء.
الســادس: تقعيد القواعد املخالفة للمنقول، واملناقضة للمعقول، فتجد هذه 
الطوائ��ف تقّعد بعض القواع��د، ثم تنزل عليها أدلة الكتاب والس��نة، 

وتلوي أعناق األدلة حتى تتوافق مع هذه القواعد.
وإذا كانت نتائج هذا اإلنزال ال تتناسب مع مذاهبهم فإنهم يقعون في 
األدل��ة رًدا وحتريًف��ا وتعطياًل وجحوًدا، كل ذلك حت��ى ال تنخرم هذه 

القاعدة، فيحرفون كالم رب البشر صيانة لكالم حثالة البشر.204

204- ومثال ذلك أن القاعدة املتقررة عند عامة أهل الكالم أن )االتفاق في األسماء يستلزم 
االتفــاق في الصفات(، وهي قاعدة باطلة، فلما أنزلوا أدلة الصفات على هذه القاعدة 
وبان��ت نتائجها رضي بها أهل التمثيل فمّثلوا، وأباها أهل التعطيل فعطلوها، فما وقع 
أهل التمثيل في التمثيل إال بسبب هذه القاعدة، وما وقع أهل التعطيل في التعطيل إال 

بسبب هذه القاعدة.
وما وقع املرجئة والوعيدية في إنكار زيادة اإليان ونقصه إال بسبب تقعيدهم لقاعدة: 
)اإلميان جزء واحد فال يزيد وال ينقص( ، فخالفوا بهذه القاعدة أدلة الوحيني وعطلوها 

عن مدلوالتها الصحيحة صيانة لهذه القاعدة .
وما وقع اجلبرية في القول باجلبر والقدرية في نفي القدر إال بس��بب تقعيدهم للقاعدة 
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الســابع: كث��رة اجلدال واخلوض بالباط��ل بال علم وال بره��ان، مع التعصب 
املقي��ت، وه��ذا س��ببه ضعف التعبد لل��ه تعالى وعدم جت��رد النفس من 
الهوى، قال تعالى: }ما ضربوه لك إال جداًل بل هم قوم خصمون{، 
وقال تعالى: }وكان اإلنسان أكثر شيء جداًل{، وقال ]: ) ما ضل 

قوم بعد هوى إال أوتوا اجلدل(.
الثامن: تقدمي العقول على النقول، وهذا أصل من أصول فسادهم، ولذلك 
فإنهم يعرض��ون النقول على العقول، فما وافقه��ا أخذوه واعتمدوه، 
وما خالفها ردوه، س��نًدا إن كان آحاًدا، وقالوا: إن اآلحاد ال يقبل في 

مسائل االعتقاد، وبحجة أنه لم يتناسب مع عقولهم.
التاسع: ضعفهم في معرفة لسان العرب، وهذا أمر واضح فيهم، فإن األدلة 
م��ن الكتاب والس��نة نزلت باللس��ان العربي املبني، فيش��ترط أن يكون 
الناظر فيها ذا معرفة باللسان العربي، فيعرف العام واخلاص، واملطلق 
واملقّي��د، واحملك��م واملتش��ابه، واملجم��ل واملبني، ونحو ذل��ك، ولكن 
ه��ؤالء الطوائ��ف معرفته��م بلس��ان الع��رب ضعيفة، ف��إن غالبهم من 

األعاجم، ويعرف ذلك من تتبع تراجمهم.
العاشــر: األخ��ذ باملرويات الضعيف��ة، فنالحظ أنهم يبن��ون معتقداتهم على 

النقول الكاذبة، واملرويات الباطلة التي يروونها.

الت��ي تق��ول: ) كل مراد لله فهو محبوب( وه��ي قاعدة باطلة، فل��م يفرقوا بني اإلرادة 
الكوني��ة واإلرادة الش��رعية وغير ذلك، فألنه��م قعدوا هذه القواع��د املخالفة للكتاب 
والس��نة وما عليه س��لف األمة ضلوا في كثير من أبواب االعتقاد، وأما أهل السنة   فإنه 

ملا كانت كل قواعدهم مستمدة من الوحيني كانوا هم أهل الهدى واحلق.
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اخلامتة

اللهم لك احلمد كله، ولك الفضل كله، ولك الش��كر كله، على توفيقك وتيسيرك 
وجميع ما أنعمت به علّي، ومن ذلك العون لتقدمي هذا الكتاب وماسبقه من كتب 

معينة في فهم أركان اإلسالم.
فم��ا س��بق عرضه وتقديه في ه��ذا املوضوع، مع كثرة األس��ئلة كان ملقصد مهم في 
أس��اس الكتاب؛ وه��و تقدمي هذه املعلومات بوضوح ويس��ر عن أك��رم وأعظم ما 
يتق��رب به اإلنس��ان عند رب��ه وهي العقي��دة الصحيح��ة املوافقة ملا ورد ف��ي القرآن 
والس��نة الصحيحة، ووفق فهم س��لف األمة، من الصحابة، وممن س��ار على دربهم 

بإحسان إلى يوم الدين
وهذا ما الحظه القارىء الكرمي لكثرة األسئلة مع التبسيط قدر الوسع في توضيح 
اإلجابات، وذلك س��عيا لتوصيل املعلومات العقدية بأوضح كلمة، وأيس��ر عبارة، 

وبالدليل الصحيح الدال عليها.
وال أّدعي أنني أحصيت جميع ما يتعلق مبس��ائل العقيدة، لكنني أس��أل الله تعالى 
أن أك��ون قد ُوفقت جلمع قدرًا كريا منها، لتوضيح أساس��يات التوحيد والعقيدة، 
مع احلرص على ترك الكثير من النقاش��ات، أو التوس��ع في عرض بعض املسائل، 

وخاصة في ما يتعلق بالفرق اإلسالمية.
فإن أصبت فهو فضل من الله تعالى، وإن كان هناك من زلٍة أو خطأ فهو من النفس 

املقّصرة الضعيفة، ومنه العفو واملغفرة سبحانه.
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من مراجع الكتاب

- احلك��م بغي��ر ما أن��زل الله، مناقش��ة تأصيلية علمي��ة هادئة، لبن��در بن نايف 
احملياني العتيبي، من إصدارات جمعية إحياء التراث اإلسالمي، الطبعة 

السابعة )1431- 2010(
ضواب��ط التكفي��ر عند أهل الس��نة واجلماعة، لس��عد الدين ب��ن محمد الكبي، 

املكتب اإلسالمي، الطبعة األولى )1417- 1997(
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