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احلمد هللا رب العاملني، القائل يف كتابه الكريم: ﴿
﴾ ]انلحـل: 125[. والصــاة والســام ىلع أشــرف األنبيـاء 

واملرسلني، القائل: »بلغوا عين ولو آية« ]ابلخاري: 3461[.

أما بعد: فإنفاذاً تلوجيهات خادم احلرمني الرشيفني امللك سـلمان بن عبد 
العزيز آل سـعود - حفظه اهللا - يف إيصال اخلري إىل عموم املسـلمني يف مشارق 
األرض ومغاربها، بدءاً بالعناية بكتاب اهللا، والعمل ىلع تيسـري نرشه، وترمجة 
معانيـه، وتوزيعه بني املسـلمني، والراغبني يف دراسـته مـن غريهم، ثم نرش ما 

ينفع املسلمني يف مجيع شؤون حياتهم ادلينية وادلنيوية.

وإيماناً من وزارة الشـؤون اإلسـامية واألوقاف وادلعوة واإلرشاد ممثلة يف 
جممـع امللك فهد لطباعة املصحـف الرشيف باملدينة انلبويـة، بأهمية ادلعوة 
إىل اهللا تعـاىل ىلع بصـرية، فإنه يرسها أن تقدم كتاب »أصـول اإليمان يف ضوء 

الكتاب والسنة«.

وذلك تلبصري املسلمني يف أمور العقيدة اليت يه أساس اإليمان، لقوهل ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح اجلسد لكه« ]ابلخاري: 52[، وستتبعه إن 
شـاء اهللا تعاىل سلسـلة من الكتب يف احلديث، والفقه، واذلكر وادلاعء، واليت 

نرجو من اهللا العيل القدير أن ينفع بها عموم املسلمني.



ب

وبهذه املناسـبة يرسين أن أشكر اإلخوة اذلين قاموا بإعداد الكتاب )تأيلفاً، 
ومراجعة، وصياغة( جهدهم املخلص، ولألمانة العامة للمجمع حسن اهتمامها 
ومتابعتها، وأدعو اهللا تعاىل أن حيفظ هذه ابلاد راعية لدلين، وحامية للعقيدة 
الصحيحة يف ظل قيادة خادم احلرمني الرشيفني، وسمو ويل عهده األمني، وويل 

ويل عهده، حفظهم اهللا، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني.



ج

تنـا - أمة  احلمـد هللا اذلي أكمـل نلـا ادليـن وأتمَّ علينـا انلعمـة، وجعل أمَّ
ة، وبعث فينا رسـواًل منَّا يتلو علينا آياتـه ويزكينا، ويعلِّمنا  اإلسـام - خـرَي أمَّ
الكتـاب واحلكمة، والصاة والسـام ىلع َمن أرسـله اهللا للعاملـني رمحة، نبيِّنا 

حممد وىلع آهل وصحبه.

أمـا بعد .. فـإن احلكمة من خلق اجلـن واإلنس يه عبـادة اهللا وحده، كما 
﴾ ]اذلاريات: 56[. وذلا اكن اتلوحيد  قال تعـاىل: ﴿
والعقيـدة الصحيحة املأخوذة مـن منبعها األصيل وموردهـا املبارك كتاب اهللا 
وسـنة رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص يه الغايـة تلحقيق تلك العبـادة، فيه األسـاس لعمارة هذا 

 الكون، وبفقدها يكون فسـاده وخرابـه واختاهل، كما قال اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]األنبياء: 22[، وقال سبحانه: 

﴿
﴾ ]الطاق: 12[، إىل غري ذلك من اآليات.

ـا اكن غـري ممكـن للعقول أن تسـتقلَّ بمعرفة تفاصيـل ذلك بعث اهللا  ولَمَّ
رسـلَه وأنزل كتبَـه؛ إليضاحه وبيانه وتفصيله للناس حـى يقوموا بعبادة اهللا 
ىلع علم وبصرية وأُسـٍس واضحٍة وداعئم قويمٍة، فتتابع رسـُل اهللا ىلع تبليغه، 
﴾ ]فاطر: 24[،  وتوالـوا يف بيانـه، كما قـال سـبحانه: ﴿
﴾ ]املؤمنون: 44[، أي يتبع بعُضهم بعضاً إىل أن  وقال سبحانه: ﴿



د

ختمهم بسيِّدهم وأفضلهم وإمامهم نبيِّنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فبلَّغ الرسالة وأدى األمانة، 
ـة، وجاهد يف اهللا حقَّ جهاده، وداع إىل اهللا رّساً وجهراً، وقام بأعباء  ونصـح األمَّ
الرسـالة أكمل قيام، وأوذَي يف اهللا أشـدَّ األذى، فصرب كما صرب أولو العزم من 
الرسـل، ولـم يزل داعيـاً إىل اهللا هادياً إىل رصاطه املسـتقيم حـى أظهر اهللا به 
ين، وأتمَّ به انلِّعمة، ودخل انلاس بسبب دعوته يف دين اهللا أفواجاً، ولم َيُمت  ادلِّ

ين وأتمَّ به انلِّعمة، وأنزل يف ذلك سبحانه قوهل: ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص حى أكمل اهللا به ادلِّ
﴾ ]املائدة: 3[.

فبـنيَّ صلوات اهللا وسـامه عليه ادليـن لكَّه أصوهل وفروعـه، كما قال إمام 
دار اهلجـرة مالـك بن أنس رمحـه اهللا: »حُمال أن يُظنَّ بانلـي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّه علَّم أمته 

االستنجاء ولم يعلمهم اتلوحيد«)1(.

ين هللا ونبذ الرشك لكِّه كبريه  وقد اكن ملسو هيلع هللا ىلص داعيًة إىل توحيد اهللا وإخاص ادلِّ
وصغريه شـأن مجيع املرسلني؛ إذ إنَّ الرسـَل لكَّهم متَّفقون ىلع ذلك، متضافرون 
ىلع ادلعوة إيله، بل هو منطلُق دعوتهم وزبدة رسـاتلهم وأسـاس بعثتهم، يقول 
اهللا تعـاىل: ﴿ 
 
﴾ ]انلحل: 26[، وقال: ﴿ 
﴾ ]األنبياء: 25[، وقال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الزخـرف: 45[، وقال تعاىل:

ذم الكام للهروي )250( )ق210(.  1



ـه

 ﴿
﴾ ]الشورى: 13[.

وقـد ثبـت يف الصحيحني عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
ين واحٌد،  هاتُهم شـىَّ ودينُهـم واحد«)1(، فادلِّ مَّ

ُ
ت أ

َّ
أنَّه قال: »األنبياء إخوة لعا

ُع بينهم يف الرشائع، كما قال تعاىل: ﴿  والعقيدة واحدٌة، وإنِّما حصل اتلنوُّ
﴾ ]املائدة: 48[.

راً دلى لكِّ مسـلم وواضحـاً دلى لكِّ مؤمن أنَّ  وذلا ينبـي أن يكـون متقرِّ
ا الواجب ىلع لكِّ مسـلم  العقيـدة ال جمـال فيها للـرأي واألخذ والعطـاء، وإنمَّ
يف مشـارق األرض ومغاربهـا أن يعتقـد عقيدة األنبياء واملرسـلني، وأن يؤمن 
ٍد، ﴿  ٍك أو تردُّ باألصول اليت آمنوا بها ودعوا إيلها دون تشـكُّ
 

﴾ ]ابلقرة: 285[.

فهـذا شـأن املؤمنني، وهذا سـبيلهم: اإليمـان والتسـليم واإلذاعن والقبول، 
ق هل األمن واألمان، وتزكو  وعندما يكون املؤمن كذلك ترافقه السامة، ويتحقَّ
ل انلاس بسبب 

َّ
ا يقع فيه ُضا نفُسه، ويطمنئُّ قلبُه، ويكون بعيداً تمام ابلعد عمَّ

عقائدهم ابلاطلة من تناقض واضطراب وشكوك وأوهام وَحرية وتذبذب.

ُسسها السليمة وقواعدها 
ُ
والعقيدة اإلسـامية الصحيحة بأصوهلا اثلابتة وأ

ق للنـاس سعادتهـم ورفعتهـم وفاحهم يف  املتينة يه - دون غريها - اليت حتقِّ

صحيح ابلخاري )3443(، وصحيح مسلم )2365(.  1



و

ة دالئلها، وسـامة براهينها وحججها،  ادلنيـا واآلخرة؛ لوضـوح معاملها، وصحَّ
وملوافقتها للفطرة السليمة، والعقول الصحيحة، والقلوب السويَّة.

وهلـذا فـإنَّ العالم اإلسـايم لكَّه يف أشـدِّ احلاجـة إىل معرفة هـذه العقيدة 
الصافيـة انلقيَّـة؛ إذ يه قطُب سـعادته اذلي عليه تدور، ومسـتقر جناته اذلي 

عنه ال حتور.

ُسسها 
ُ
ويف هذا املؤلَّف الوجزي جيد املسـلم أصول العقيدة اإلسـامية وأهمَّ أ

ا ال غىن ملسـلم عنه، وجيـد ذلك لكَّه مقروناً بديلله،  وأبـرَز أصوهلا ومعاملها ممَّ
ماً بشواهده، فهو كتاب مشتمل ىلع أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والسنة،  مدعَّ
ويه أصول عظيمة موروثٌة عن الرسـل، ظاهرة اغيـة الظهور، يمكن للك ممزيِّ 
ة، واتلوفيق بيد اهللا وحده.  مـن صغري وكبري أن يُدركها بأقرص زمـان وأوجز مدَّ
وبهذه املناسـبة نتقدم بالشـكر اجلزيل لذلين سـاهموا يف إعداد هذا الكتاب وهم: 
ادلكتور صالح بن سـعد السـحييم، وادلكتور عبد الرزاق بن عبد املحسـن العباد، 
وادلكتـور إبراهيم بن اعمـر الرحييل، كما نشـكر الذَليِن قامـا بمراجعته وصياغته 

وهما: ادلكتور يلع بن حممد نارص فقييه، وادلكتور أمحد بن عطية الغامدي.

وإنَّا لرنجوه سـبحانه أن ينفع به عموم املسـلمني، وآخر دعوانا أن احلمد هللا 
رب العاملني.



ز



ال خيىف ىلع لك مسـلم أهمية اإليمان، وعظم شـأنه، وكرثة عوائده وفوائده 
ىلع املؤمـن يف ادلنيـا واآلخـرة، بل إن لك خـري يف ادلنيا واآلخـرة متوقف ىلع 
حتقيـق اإليمـان الصحيح، فهو أجل املطالب، وأهـم املقاصد، وأنبل األهداف، 
وبه حييا العبد حياة طيبة سـعيدة، وينجو من املاكره والرشور والشدائد، وينال 

ثواب اآلخرة ونعيمها املقيم وخريها ادلائم املستمر اذلي ال حيول وال يزول.

قـال تعـاىل: ﴿ 
﴾ ]انلحل: 97[. وقـال تعـاىل: 
 ﴾ ﴿

]اإلرساء: 19[.

﴾ ]طه:  وقـال تعـاىل: ﴿
75[، وقــال تعــاىل: ﴿  

﴾ ]الكهف: 107، 108[. واآليــات يف هــذا املعــىن يف 
القرآن الكريم كثرية.

وقد دلت نصوص الكتاب والسـنة ىلع أن اإليمان يقوم ىلع األصول الستة، 
ويه: اإليمـان بـاهللا، ومائكته، وكتبه، ورسـله، وايلوم اآلخـر، والقدر خريه 
ورشه، وقد جاء ذكر هذه األصول يف القرآن الكريم والسـنة انلبوية يف مواطن 

عديدة، منها:



ح

1- قــولـه تعـاىل:  ﴿
﴾ ]النساء: 136[.

2- قوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]ابلقرة: 177[.

3- وقوهل تعاىل: ﴿ 
 

﴾ ]ابلقرة: 285[.

﴾ ]القمر: 49[. 4- وقوهل تعاىل: ﴿

5- وثبـت يف صحيح مسـلم من حديث عمر بن اخلطاب املشـهور حبديث 
جربيـل أن جربيل سـأل انلي ملسو هيلع هللا ىلص، فقال: أخربين عن اإليمـان، قال: »أن تؤمن 

باهللا، ومائكته، وكتبه، ورسله، وايلوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه ورشه«)1(.

فهذه أصول ستة عظيمة يقوم عليها اإليمان، بل ال إيمان ألحد إال باإليمان 
بها، ويه أصول مرتابطة متازمة، ال ينفك بعضها عن بعض، فاإليمان ببعضها 

مستلزم لإليمان بباقيها، والكفر ببعضها كفر بباقيها.

وذلا اكن متأكداً يف حق لك مسـلم أن تعظم عنايته واهتمامه بهذه األصول 
علماً وتعلماً وحتقيقاً.

وفيما ييل بيان ما يتعلق باألصل األول من هذه األصول وهو اإليمان باهللا.

صحيح مسلم رقم )1(.  1



ابلاب األول

اإليمان باهلل
وفيه ثالثة فصول

الفصل األول
توحيد الربوبية

الفصل اثلاين
توحيد األلوهية

الفصل اثلالث
توحيد األسماء والصفات





3 اإليمان باهلل

اإليمان باهلل
إن اإليمان باهللا عز وجل هو أهم أصول اإليمان، وأعظمها شـأناً، وأعاها 
قـدراً، بل هو أصل أصول اإليمان، وأسـاس  بنائه، وقـوام أمره، وبقية األصول 
متفرعـة منـه، راجعة إيلـه، مبنية عليـه، واإليمان باهللا عز وجـل هو اإليمان 
بوحدانيته سـبحانه يف ربوبيته، وألوهيته، وأسـمائه وصفاته، فهذه أصول ثاثة 
يقوم عليها اإليمان باهللا، بل إن ادلين اإلسايم احلنيف إنما سيم توحيداً ألن 
مبنـاه ىلع أن اهللا واحد يف ملكه وأفعاهل ال رشيك هل، وواحد يف ذاته وأسـمائه 

وصفاته ال نظري هل، وواحد يف ألوهيته وعبادته ال ندَّ هل.

وبهذا يعلم أن توحيد األنبياء واملرسلني ينقسم إىل ثاثة أقسام:

القسـم األول: توحيـد الربوبية: وهـو اإلقرار بأنَّ اهللا تعـاىل ربُّ لكِّ يشء 
ومليُكه وخالُقه ورازقُه، وأنَّه املحيي املميُت انلافُع الضار، املتفرُِّد باإلجابة عند 
االضطرار، اذلي هل األمر لكُّه، وبيده اخلري لكُّه، وإيله يُرجع األمُر لكُّه، ال رشيك 

هل يف ذلك.

القسم اثلاين: توحيد األلوهية: وهو إفراد اهللا وحده باذللِّ واخلضوع واملحبَّة 
واخلشوع والركوع والسجود واذلبح وانلذر، وسائر أنواع العبادة ال رشيك هل.

القسـم اثلالـث: توحيد األسـماء والصفات: وهو إفراد اهللا تعاىل بما سـى 
ووصف به نفسـه يف كتابه وىلع لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وتزنيهه عن انلواقص والعيوب 
ومماثلـة اخللـق فيما هـو من خصائصـه واإلقرار بـأن اهللا بـكلِّ يشء عليم، 



أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والّسّنة 4

وىلع لكِّ يشء قدير، وأنَّه اليحُّ القيُّوم اذلي ال تأخذه سـنة وال نوم، هل املشـيئة 
انلافذة واحلكمة ابلالغة، وأنه سـميع بصري، رؤوف رحيم، ىلع العرش اسـتوى، 
وىلع امللك احتوى، وأنَّه الَمِلك القدوس السـام املؤمن املهيمن العزيز اجلبَّار 
ا يرشكون، إىل غري ذلك من األسماء احلسىن، والصفات  ، سبحان اهللا عمَّ املتكربِّ

العىل.

وللك قسم من هذه األقسام اثلاثة دالئُل كثرية من الكتاب والسنة.

فالقرآن لكُّه يف اتلوحيد، وحقوقه وجزائه ويف شأن الرشك وأهله وجزائهم.

وهذه األقسـام اثلاثـة للتوحيد قد أخذها أهل العلم باالسـتقراء واتلتبع 
نلصوص الكتاب والسـنة، وهو استقراء تامٌّ نلصوص الرشع، أفاد هذه احلقيقة 
الرشعيـة، ويه أنَّ اتلوحيـد املطلوب مـن العباد هو اإليمـان بوحدانية اهللا يف 
ربوبيتـه وألوهيَّته وأسـمائه وصفاتـه، فَمن لم يأت بهذا مجيعـه فليس بمؤمن، 

وفيما ييل فصول ثاثة يف لك فصل منها بيان لقسم من هذه األقسام.
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الفصل األول
توحيد الربوبية

املبحث األول
معناه وأدتله من الكتاب والسنة والعقل والفطرة

أوالً: تعريفه
، فالربوبية صفة اهللا،  أ- لغـة: الربوبية مصدر من الفعل ربب، ومنه الربُّ
ويه مأخوذة من اسم الرب، والرب يف كام العرب يطلق ىلع معان منها: املالك، 

والسيد املطاع، والُمْصِلح)1(.
ب- أما يف االصطالح: فإن توحيد الربوبية هو إفراد اهللا بأفعاهل.

ومنها: اخللق والرزق والسـيادة واإلنعام وامللك واتلصوير، والعطاء واملنع، 
وانلفـع والرض، واإلحيـاء واإلماتة، واتلدبري املحكـم، والقضاء والقدر، وغري 
ذلـك مـن أفعاهل اليت ال رشيك هل فيها، وهلذا فـإن الواجب ىلع العبد أن يؤمن 

بذلك لكه.

: أدتله
ً
ثانيا

أ- مـن الكتاب: قوهل تعاىل: ﴿ 
 

﴾ ]لقمان: 10، 
﴾ ]الطور: 35[. 11[. وقوهل تعاىل: ﴿

انظر: تهذيب اللغة لألزهري )128/15( منسوباً البن األنباري.  1
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ب- مـن السـنة: مـا رواه اإلمام أمحد وأبـو داود من حديـث عبد اهللا بن 
 وفيه: »السـيد اهللا تبارك وتعاىل...«)1(. وقد 

ً
الشـخري ريض اهللا عنه، عنه مرفواع

ثبـت يف الرتمـذي وغـريه أن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص قـال يف وصيته البن عبـاس ريض اهللا 
عنهمـا: »... واعلـم أن األمـة لو اجتمعت ىلع أن ينفعوك بـيء لم ينفعوك إال 
بيء قد كتبه اهللا لك، وإن اجتمعوا ىلع أن يرضوك بيء لم يرضوك إال بيء 

قد كتبه اهللا عليك، رفعت األقام وجفت الصحف«)2(.

ج- داللـة العقل: دل العقل ىلع وجود اهللا تعاىل وانفراده بالربوبية وكمال 
قدرتـه ىلع اخللق وسـيطرته عليهم، وذلك عن طريق انلظـر واتلفكر يف آيات 
اهللا ادلالة عليه، وللنظر يف آيات اهللا واالسـتدالل بها ىلع ربوبيته طرق كثرية 

حبسب تنوع اآليات، وأشهرها طريقان:

الطريق األول: انلظر يف آيات اهللا يف خلق انلفس البرشية وهو ما يعرف بـ 
)داللة األنفس(، فانلفس آية من آيات اهللا العظيمة ادلالة ىلع تفرد اهللا وحده 
﴾ ]اذلاريات: 21[، وقال  بالربوبية ال رشيك هل، كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]الشمس: 7[، وهلذا لو أن اإلنسان أمعن انلظر يف نفسه  تعاىل: ﴿
وما فيها من عجائب صنع اهللا ألرشده ذلك إىل أن هل رباً خالقاً حكيماً خبرياً؛ 
إذ ال يسـتطيع اإلنسـان أن خيلق انلطفة اليت اكن منها، أو أن حيوهلا إىل علقة، 
أو حيـول العلقـة إىل مضغة، أو حيـول املضغة عظاماً، أو يكسـو العظام حلماً.

سنن أيب داود برقم )4806(، ومسند أمحد )24/4(.  1
سـنن الرتمـذي )2516(، ومسـند أمحـد )307/1(، وقـال الرتمـذي: »حديث حسـن   2

احلاكـم. وصححـه  صحيـح«، 
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الطريـق اثلـاين: انلظر يف آيات اهللا يف خلق الكون وهو ما يعرف بـ )داللة 
اآلفـاق(، وهذه كذلك آية من آيات اهللا العظيمة ادلالة ىلع ربوبيته، قال تعاىل: 

﴿
لت: 53[. ﴾ ]فصِّ

ومن تأمل اآلفاق وما يف هذا الكون من سـماء وأرض، وما اشـتملت عليه 
السـماء من جنوم وكواكب وشمس وقمر، وما اشتملت عليه األرض من جبال 
وأشجار وحبار وأنهار، وما يكتنف ذلك من يلل ونهار وتسيري هذا الكون لكه 
بهـذا انلظام ادلقيق؛ دهل ذلـك ىلع أن هناك خالقاً هلذا الكون، موجداً هل مدبِّراً 
لشؤونه، ولكما تدبر العاقل يف هذه املخلوقات وتغلغل فكره يف بدائع الاكئنات 
علـم أنها ُخلقت للحق وباحلق، وأنها صحائف آيات، وكتب براهني ودالالت 

ىلع مجيع ما أخرب به اهللا عن نفسه، وأدلة ىلع وحدانيته.

وقـد جاء يف بعض اآلثـار أن قوماً أرادوا ابلحث مـع اإلمام أيب حنيفة يف 
تقريـر توحيـد الربوبية، فقـال هلم رمحـه اهللا: »أخربوين قبـل أن نتلكم يف هذه 
املسـألة عن سـفينة يف دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام وغريه بنفسـها وتعود 

بنفسها، فرتسو بنفسها وترجع، لك ذلك من غري أن يدبرها أحد؟«.

فقالـوا: »هـذا حمال ال يمكن أبداً. فقال هلم: إذا اكن هذا حمااًل يف سـفينة 
فكيف يف هذا العالم لكه علوه وسفله؟«)1(.

فنبه إىل أن اتساق العالم ودقة صنعه وتمام خلقه ديلل ىلع وحدانية خالقه 
وتفرده.

رشح الطحاوية 35/1.  1
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املبحث اثلاين
بيان أنَّ اإلقرار بهذا اتلوحيد وحده ال يُنيج من العذاب

إن توحيـد الربوبية هو أحـد أنواع اتلوحيد اثلاثة كما تقدم، وذلا فإنه ال 
يصـح إيمان أحـد وال يتحقق توحيده إال إذا وحـد اهللا يف ربوبيته، لكن هذا 
انلـوع من اتلوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسـل عليهم السـام، وال ينيج 

وحده من عذاب اهللا ما لم يأت العبد بازمه توحيد األلوهية.

﴾ ]يوسـف:  وذلا يقول اهللا تعاىل: ﴿
106[، واملعـىن أي: ما يقر أكرثهـم باهللا رباًوخالقاً ورازقاً ومدبراً -ولك ذلك من 

توحيـد الربوبية- إال وهم مرشكون معـه يف عبادته غريه من األوثان واألصنام 
اليت ال ترض وال تنفع، وال تعطي وال تمنع.

وبهذا املعىن لآلية قال املفرسون من الصحابة واتلابعني.

قال ابن عباس ريض اهللا عنهما: »من إيمانهم إذا قيل هلم من خلق السماء، 
ومن خلق األرض ومن خلق اجلبال؟ قالوا: اهللا وهم مرشكون«.

وقال ِعْكِرَمة: »تسـأهلم من خلقهم ومن خلق السموات واألرض فيقولون 
اهللا فذلك إيمانهم باهللا، وهم يعبدون غريه«.

وقـال جماهـد: »إيمانهم قوهلم: اهللا خالقنا ويرزقنـا ويميتنا فهذا إيمان مع 
رشك عبادتهم غريه«.

قال عبد الرمحن بن زيد بن أسـلم: »ليـس أحد يعبد مع اهللا غريه إال وهو 
مؤمـن بـاهللا ويعرف أن اهللا ربُّـه، وأنَّ اهللا خالُقـه ورازقُه، وهو يـرشك به، أال 
تـرى كيف قال إبراهيم: ﴿    
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﴾ ]الشعراء: 77-75[«)1(.

وانلصوص عن السـلف يف هذا املعىن كثرية، بـل لقد اكن املرشكون زمن 
انلـي ملسو هيلع هللا ىلص مقريـن باهللا رباً خالقاً رازقاً مدبراً، واكن رشكهم به من جهة العبادة 
حيث اختذوا األنداد والرشاكء يدعونهم ويستغيثون بهم ويزنلون بهم حاجاتهم 

وطلباتهم.

وقد دل القرآن الكريم يف مواطن عديدة منه ىلع إقرار املرشكني بربوبية اهللا 
مع إرشاكهم به يف العبادة، ومن ذلك قوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]العنكبوت: 61[، وقـولــه تعاىل: 

﴿
﴾ ]العنكبوت: 63[، وقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]الزخرف: 87[، وقـولـه تعـاىل: ﴿
     

    
﴾ ]املؤمنون: 89-84[.

فلـم يكن املرشكون يعتقـدون أن األصنام يه اليت تـزنل الغيث وترزق 
العالم وتدبر شـؤونه، بل اكنوا يعتقدون أن ذلك من خصائص الرب سـبحانه، 
ويقـرون أن أوثانهـم اليت يدعـون من دون اهللا خملوقة ال تملك ألنفسـها وال 
لعابديها رضاً وال نفعاً اسـتقااًل وال موتاً وال حياة وال نشـورا، وال تسـمع وال 

انظر: تفسري ابن جرير )313-312/7(.  1
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تبرص، ويقرون أن اهللا هو املتفرد بذلك ال رشيك هل، ليس إيلهم وال إىل أوثانهم 
يشء مـن ذلـك، وأنه سـبحانه اخلالـق وما عداه خملـوق وأنه الـرب وما عداه 
مربـوب، غـري أنهم جعلوا هل من خلقه رشاكء ووسـائط، يشـفعون هلم بزعمهم 

عنـد اهللا ويقربونهـم إيله زلـىف؛ وذلا قـال اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]الزمـر: 3[، أي ليشـفعوا هلم عند اهللا 

يف نرصهم ورزقهم وما ينوبهم من أمر ادلنيا.

ومـع هـذا اإلقرار العام من املرشكـني هللا بالربوبية إال أنـه لم يدخلهم يف 
اإلسـام بل حكم اهللا فيهم بأنهم مرشكون اكفـرون وتوعدهم بانلار واخللود 
فيهـا واسـتباح رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص دماءهـم وأمواهلم لكونهـم لم حيققـوا الزم توحيد 

الربوبية وهو توحيد اهللا يف العبادة.

وبهـذا يتبني أن اإلقرار بتوحيد الربوبية وحده دون اإلتيان بازمه توحيد 
األلوهيـة ال يكـي وال ينيج من عذاب اهللا، بل هو حجة بالغة ىلع اإلنسـان 
تقتيض إخاص ادلين هللا وحده ال رشيك هل، وتستلزم إفراد اهللا وحده بالعبادة. 

 يف انلار.
َّ

فإذا لم يأت بذلك فهو اكفر خمدل
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املبحث اثلالث
مظاهر االحنراف يف توحيد الربوبية

بالرغـم من أن توحيد الربوبية أمر مركوز يف الفطر، جمبولة عليه انلفوس، 
متاكثرة ىلع تقريره األدلة، إال أنه وجد يف انلاس من حصل عنده احنراف فيه، 

ويمكن تلخيص مظاهر االحنراف يف هذا ابلاب فيما ييل:

1- جحـد ربوبيـة اهللا أصًا وإنـكار وجوده سـبحانه، كمـا يعتقد ذلك 
املاحـدة اذليـن يسـندون إجيـاد هـذه املخلوقـات إىل الطبيعـة، أو إىل تقلب 
 ﴾ الليـل وانلهار، أو حنو ذلك: ﴿

]اجلاثية: 24[.

2- جحـد بعض خصائص الرب سـبحانه وإنكار بعض معـاين ربوبيته، 
كمـن يني قـدرة اهللا ىلع إماتته وإحيائـه بعد موته، أو جلـب انلفع هل أو دفع 

الرض عنه، أو حنو ذلك.

3- إعطاء يشء من خصائص الربوبية لغري اهللا سبحانه، فمن اعتقد وجود 
متـرصف مـع اهللا عز وجل يف أي يشء من تدبـري الكون من إجياد أو إعدام أو 
إحيـاء أو إماتـة أو جلب خـري أو دفع رش أو غري ذلك من معـاين الربوبية فهو 

مرشك باهللا العظيم.
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الفصل اثلاين
توحيد األلوهية

األلوهية مشتقة من اسم اإلهل، أي املعبود املطاع، فاإلهل اسم من أسماء اهللا 
احلسـىن، واأللوهية صفة مـن صفات اهللا العظيمة، فهو سـبحانه املألوه املعبود 
اذلي جيب أن تأهله القلوب وختضع هل وتذل وتنقاد؛ ألنه سبحانه الرب العظيم، 
اخلالق هلذا الكون، املدبر لشؤونه، املوصوف بكل كمال، املزنه عن لك نقص، 
وهلـذا فإن اذلل واخلضوع ال ينبي إال هل، فحيث اكن منفرداً باخللق واإلنشـاء 
واإلاعدة ال يرشكـه يف ذلـك أحد وجـب أن ينفرد وحده بالعبادة دون سـواه ال 

يرشك معه يف عبادته أحد.

فتوحيـد األلوهيـة هـو إفـراد اهللا وحـده بالعبادة، وذلـك بأن يعلـم العبُد 
علـَم ايلقـني أن اهللا وحده هو املألوه املعبود ىلع احلقيقـة، وأن صفات األلوهية 
ومعانيها ليسـت موجـودة يف أحد من املخلوقات وال يسـتحقها إال اهللا تعاىل، 
فـإذا علم العبد ذلك واعرتف به حقاً أفرد اهللا بالعبادة لكها الظاهرة وابلاطنة، 
فيقوم برشائع اإلسام الظاهرة اكلصاة والزاكة والصوم واحلج واألمر باملعروف 
وانلـيه عن املنكـر وبرِّ الوادليـن وصلة األرحـام، ويقوم بأصـوهل ابلاطنة من 
اإليمـان بـاهللا ومائكته وكتبه ورسـله وايلوم اآلخر والقـدر خريه ورشه، ال 

يقصد بيء من ذلك غرضاً من األغراض غري رضا ربه وطلب ثوابه.

ويف هذا الفصل سـيتم تناول مجلٍة من املباحث املهمة املتعلقة بهذا انلوع 
من اتلوحيد.
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املبحث األول
ُه وبيان أهميَّته

َّ
أدتل

ُه
َّ

املطلب األول: أدتل

لقـد تضافرت انلصوص وتظاهـرت األدلة ىلع وجوب إفراد اهللا باأللوهية، 
وتنوعت يف دالتلها ىلع ذلك:

1- تارة باألمر به، كما يف قوهل تعاىل: ﴿
﴿ تعـاىل:  وقـوهل   ،]21 ]ابلقـرة:   ﴾

 ﴾ ]النسـاء: 36[، وقــولـــه: ﴿  ﴾
]اإلرساء: 23[، وحنوها من اآليات.

2- وتارة ببيان أنه األساس لوجود اخلليقة واملقصود من إجياد اثلقلني، كما 
﴾ ]اذلاريات: 56[. قال تعاىل: ﴿

ه املقصـود مـن بعثـة الرسـل كمـا يف قـولـه تعـاىل:  3- وتـارة ببيـان أنَـّ
]انلحــــل:   ﴾ ﴿
 ﴾ 36[، وقـوهل: ﴿

]األنبياء: 25[.

4- وتـارة ببيـان أنه املقصود من إنزال الكتب اإلهلٰيـة، كما يف قوهل تعاىل: 
﴿

﴾ ]انلحل: 2[.

5- وتارة ببيان عظيم ثواب أهله وما أعد هلم من أجور عظيمة ونعم كريمة 
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يف ادلنيـا واآلخرة، كما قـال اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: 82[.

6- وتارة باتلحذير من ضده، وبيان خطورة مناقضته، وذكر ما أعد سبحانه 
مـن عقاب أيلم ملـن تركه، كقـوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]املـائـــدة: 72[، وقـولــه تعــاىل: 
﴾ ]اإلرساء: 39[. ﴿

إىل غـري ذلك من أنواع األدلة املشـتملة ىلع تقريـر اتلوحيد وادلعوة إيله 
واتلنويه بفضله وبيان ثواب أهله وعظم خطورة خمالفته.

والسنة انلبوية كذلك مليئة باألدلة ىلع هذا اتلوحيد وأهميته، من ذلك:

1- ما رواه ابلخاري يف صحيحه عن معاذ بن جبل ريض اهللا عنه قال: قال 
انليُّ ملسو هيلع هللا ىلص: »يا معاذ أتدري ما حق اهللا ىلع العباد؟ قال: اهللا ورسـوهل أعلم. قال: 
أن يعبدوه وال يرشكوا به شـيئاً، أتدري ما حقهم عليه؟ قال: اهللا ورسـوهل أعلم. 

قال: أن ال يعذبهم«)1(.

2- وعـن ابـن عبـاس ريض اهللا عنهما قـال: ملا بعث انلـي ملسو هيلع هللا ىلص معاذاً حنو 
ايلمـن قال هل: »إنك تقـدم ىلع قوم من أهل الكتاب فليكـن أول ما تدعوهم 
إىل أن يوحـدوا اهللا تعـاىل فإذا عرفوا ذلك فأخربهم أن اهللا فرض عليهم مخس 

صلوات...«، احلديث رواه ابلخاري)2(.

صحيح ابلخاري )7373(.  1
صحيح ابلخاري )7372(.  2
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3- وعن ابن مسـعود ريض اهللا عنه أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من مات وهو 
يدعو من دون اهللا نّداً دخل انلار«، رواه ابلخاري)1(.

4- وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه: أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من ليق 
اهللا ال يـرشك به شـيئاً دخل اجلنـة، ومن لقيه يرشك به شـيئاً دخل انلار«، رواه 

مسلم)2(.

واألحاديث يف هذا ابلاب كثرية.

املطلب اثلاين: بيان أهميته وأنه أساس دعوة الرسل

ال ريـب أن توحيـد األلوهيـة هـو أعظم األصـول ىلع اإلطـاق وأكملها 
وأفضلها وألزمها لصاح اإلنسـانية، وهو اذلي خلق اهللا اجلن واإلنس ألجله، 
وخلـق املخلوقـات ورشع الرشائع لقيامه، وبوجوده يكـون الصاح، وبفقده 
يكون الرش والفسـاد، وذلا اكن هذا اتلوحيد زبدة دعوة الرسل واغية رساتلهم 

وأسـاس دعوتهم، يقول اهللا تبارك وتعاىل: ﴿
﴾ ]انلحـل: 36[، وقــال: ﴿

﴾ ]األنبياء: 25[.

وقـد دل القرآن الكريـم يف مواطن عديدة أن توحيـد األلوهية هو مفتاح 
دعوة الرسـل، وأن لك رسـول يبعثه اهللا يكون أول ما يدعو قومه إيله توحيد 

اهللا وإخاص العبـادة هل، قـال اهللا تعـاىل: ﴿

صحيح ابلخاري )4497(.  1
صحيح مسلم )93(.  2
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﴾ ]األعراف: 59[، وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعـراف: 65[، وقـال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعـراف: 73[، وقال 
 ﴾ تعــاىل: ﴿

]األعراف: 85[.

املطلب اثلالث: بيان أنه حمور اخلصومة بني الرسل وأممهم

تقدم أن توحيد العبادة هو مفتتح دعوات الرسـل مجيعهم، فما من رسـول 
بعثـه اهللا إال واكن أول مـا يدعـو إيله هو توحيـد اهللا، وذلا اكنت اخلصومة بني 
األنبيـاء وأقوامهم يف ذلك، فاألنبياء يدعونهم إىل توحيد اهللا وإخاص العبادة 
هل، واألقوام يرصون ىلع ابلقاء ىلع الرشك وعبادة األوثان إال من هداه اهللا منهم.

قال اهللا تعاىل عن قوم نوح عليه السام: ﴿
﴾ ]نوح: 24-23[،     

وقـال عن قـوم هود عليه السـام: ﴿
﴾ ]األحقـاف: 22[، ﴿

﴾ ]هود: 53[.

وقال عن قوم صالح عليه السام: ﴿
﴾ ]هود: 62[.

وقال عن قوم شعيب عليه السام: ﴿
﴾ ]هود: 87[.
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وقال عن كفار قريش: ﴿ 
   

﴾ ]ص: 7-4[.   

وقـال: ﴿  

    
﴾ ]الفرقان: 44-41[.

فهذه انلصوص وما جاء يف معناها تدل أوضح داللة أن املعرتك واخلصومة 
بني األنبياء وأقوامهم إنما اكن حول توحيد العبادة وادلعوة إىل إخاص ادلين هللا.

وقد ثبت يف الصحيح أن انلي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أمرت أن أقاتل انلاس حى يشهدوا 
أن ال هلإ إال اهللا وأن حممداً رسـول اهللا ويقيموا الصاة ويؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا 
ذلـك عصمـوا مين دماءهـم وأمواهلم إال حبق اإلسـام وحسـابهم ىلع اهللا«)1(.

وثبت يف الصحيح أيضاً عن انلي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من قال ال هلإ إال اهللا وكفر بما 
يُعبد من دون اهللا حُرم ماهل ودمه وحسابه ىلع اهللا«)2(.

صحيح ابلخاري برقم )25(، وصحيح مسلم برقم )22(.  1
صحيح مسلم برقم )23(.  2
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املبحث اثلاين
وجوب إفراد اهلل بالعباده

املطلب األول: معىن العبادة واألصول اليت تُبىن عليها

العبادة يف اللغة: الـذل واخلضوع، يقـال: بعري معبـد، أي: مذلـل، وطريق 
معبد: إذا اكن مذلًا قد وطئته األقدام.

: يه اسم جامع للك ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة 
ً
ورشاع

وابلاطنة.

وسيأيت ما يوضح ذلك عند ذكر بعض أنواع العبادة.

ويه تبىن ىلع ثالثة أراكن:

األول: كمال احلب للمعبود سبحانه، كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 165[.

﴾ ]اإلرساء: 57[. اثلاين: كمال الرجاء، كما قال تعاىل: ﴿

 ﴾ اثلالث: كمال اخلوف من اهللا سبحانه، كما قال تعاىل: ﴿
]اإلرساء: 57[.

وقد مجع اهللا سبحانه بني هذه األراكن اثلاثة العظيمة يف فاحتة الكتاب يف 
 ،﴾ قوهل سبحانه: ﴿    
فاآليـة األوىل فيها املحبة؛ فإن اهللا منعـم، واملنعم حُيبُّ ىلع قدر إنعامه، واآلية 
اثلانيـة فيها الرجـاء، فاملتصف بالرمحة ترىج رمحته، واآلية اثلاثلة فيها اخلوف، 

فمالك اجلزاء واحلساب خياف عذابه.
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﴾، أي: أعبدك يا رب بهذه اثلاث:  وهلذا قال تعاىل عقب ذلك: ﴿
﴾، ورجـائك الـذي دل عليه:  بمحبتك اليت دل عليها: ﴿

.﴾ ﴾، وخوفك اذلي دل عليه: ﴿ ﴿

والعبادة ال تقبل إال برشطني:

1- اإلخـالص فيها للمعبود: فإن اهللا ال يقبل من العمل إال اخلالص لوجهه 
﴾ ]ابلينة: 5[، وقال  سبحانه، قال تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ]الزمر: 3[، وقال تعاىل: ﴿ تعاىل: ﴿

]الزمر: 14[.

2- املتابعة للرسول ملسو هيلع هللا ىلص؛ فإن اهللا ال يقبل من العمل إال املوافق هلدي الرسول 
﴾ ]احلرش: 7[،  ملسو هيلع هللا ىلص، قـال تعـاىل: ﴿

وقـال تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 65[.

وقـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »مـن أحدث يف أمرنـا هذا ما ليس منه فهـو رد«)1(، أي مردود 
عليه.

فـا عربة بالعمل ما لم يكن خالصاً هللا صواباً ىلع سـنة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، 
 ﴾ قال الفضيل بن عياض رمحه اهللا يف قوهل تعاىل: ﴿
]هود: 7، امللك: 2[، »أخلصه وأصوبه«، قيل: يا أبا يلع، وما أخلصه وأصوبه؟ قال: 

»إن العمل إذا اكن خالصاً ولم يكن صواباً لم يقبل، وإذا اكن صواباً ولم يكن 

صحيح ابلخاري برقم )2697(، وصحيح مسلم برقم )1718(.  1
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خالصـاً لم يقبل حى يكـون خالصاً صواباً، واخلالص ما اكن هللا، والصواب ما 
اكن ىلع السنة«)1(.

ومن اآليات اجلامعة هلذين الرشطني قولــه تعاىل يف آخر ســورة الكهف: 
﴿

﴾ ]الكهف: 110[.

املطلب اثلاين: ذكر بعض أنواع العبادة

العبادة أنواعها كثرية فلك عمل صالح حيبه اهللا ويرضاه قويل أو فعيل ظاهر أو 
باطن فهو نوع من أنواعها وفرد من أفرادها، وفيما ييل ذكر بعض األمثلة ىلع ذلك:

1- فمن أنواع العبادة: ادلاعء، بنوعيه داعء املسألة، وداعء العبادة.

﴾ ]اغفـر: 14[، وقـال تعـاىل:  قــال اهللا تعـاىل: ﴿
﴾ ]اجلن: 18[، وقال تعاىل: ﴿ ﴿

  
﴾ ]األحقاف: 6-5[.

فمـن داع غري اهللا عـز وجل بيء ال يقدر عليـه إال اهللا فهو مرشك اكفر 
سـواء اكن املدعـو حياً أو ميتـاً، ومن داع حياً بما يقدر عليـه مثل أن يقول: يا 
فان أطعمين، أو يا فان اسـقين، وحنو ذلك فا يشء عليه، ومن داع ميتاً أو 
اغئباً بمثل هذا فإنه مرشك؛ ألن امليت والغائب ال يمكن أن يقوم بمثل هذا.

وادلاعء نواعن: داعء املسألة وداعء العبادة.

حلية األويلاء: )95/8(.   1
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فداعء املسـألة، هو سـؤال اهللا خريي ادلنيا واآلخرة، وداعء العبادة يدخل 
فيه لك القربات الظاهرة وابلاطنة؛ ألن املتعبد هللا طالب بلسـان مقاهل ولسان 

حاهل من ربه قبول تلك العبادة واإلثابة عليها.
ولك مـا ورد يف القرآن من األمـر بادلاعء وانليه عن داعء غري اهللا واثلناء 

ىلع ادلاعني يتناول داعء املسألة وداعء العبادة.

2، 3، 4- ومـن أنـواع العبـادة: املحبة واخلوف والرجاء وقـد تقدم الكام 
عليها وبيان أنها أراكن للعبادة.

5- ومن أنواعها: اتلولك، وهو االعتماد ىلع اليء.
واتلولك ىلع اهلل: هو صدق تفويض األمر إىل اهللا تعاىل اعتماداً عليه وثقة 
بـه مع مبارشة ما رشع وأباح من األسـباب تلحصيـل املنافع ودفع املضار، قال 
﴾ ]املائدة: 23[، وقـال تعـاىل:  اهللا تعــاىل: ﴿

﴾ ]الطاق: 3[. ﴿

6، 7، 8- ومن أنواع العبادة: الرغبة والرهبة واخلشوع.
فأمـا الرغبـة: فمحبة الوصول إىل اليء املحبـوب، والرهبة: اخلوف املثمر 
للهـرب من املخـوف، واخلشـوع: اذلل واخلضـوع لعظمـة اهللا حبيث يستسلم 
 لقضائه الكـوين والرشيع، قـال اهللا تعـاىل يف ذكـر هـذه األنـواع اثلـاثة مـن

﴿ العبـادة: 
﴾ ]األنبياء: 90[.

9- ومن أنواعها: اخلشـية، ويه اخلوف املبين ىلع العلم بعظمة من خيشـاه 
﴾ ]ابلقرة: 150[، ﴿ وكمال سلطانه، قال اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]املائدة: 3[.
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10- ومنهـا اإلنابـة، ويه الرجـوع إىل اهللا تعاىل بالقيـام بطاعته واجتناب 
﴾ ]الزمر: 54[. معصيته، قال اهللا تعاىل: ﴿

11- ومنهـا االسـتعانة، ويه طلـب العـون مـن اهللا يف حتقيق أمـور ادلين 
﴾، وقـال ملسو هيلع هللا ىلص يف وصيته  وادلنيـا، قـال اهللا تعـاىل: ﴿

البن عباس: »إذا استعنت فاستعن باهللا«)1(.

12- ومنها االستعاذة، ويه طلب اإلاعذة واحلماية من املكروه، قال اهللا تعاىل: 
﴾، وقــال تعـاىل: ﴿     ﴿

.﴾     

13- ومنها االسـتغاثة، وهو طلب الغوث، وهو اإلنقاذ من الشـدة واهلاك، 
﴾ ]األنفال: 9[. قال اهللا تعاىل: ﴿

14- ومنهـا اذلبح، وهو إزهاق الروح بإراقـة ادلم ىلع وجه اخلصوص تقرباً 
﴾ ]األنعام:  إىل اهللا، قال اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]الكوثر: 2[. 162[، وقال تعاىل: ﴿

15- ومنها انلذر، وهو إلزام املرء نفسـه بيء ما، أو طاعة هللا غري واجبة، 
﴾ ]اإلنسان: 7[. قال اهللا تعاىل: ﴿

فهـذه بعض األمثلة ىلع أنواع العبـادة، ومجيع ذلك حق اهللا وحده ال جيوز 
رصف يشء منه لغري اهللا.

سنن الرتمذي )2516(، ومسند أمحد )307/1(، وقد حسن احلديث الرتمذي وصححه   1
احلاكم.
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والعبادة حبسب ما تقوم به من األعضاء ىلع ثاثة أقسام:

القسـم األول: عبادات القلب، اكملحبة واخلوف والرجاء واإلنابة واخلشية 
والرهبة واتلولك وحنو ذلك.

القسـم اثلاين: عبادات اللسـان، اكحلمد واتلهليل والتسـبيح واالسـتغفار 
وتاوة القرآن وادلاعء وحنو ذلك.

القسـم اثلالـث: عبـادات اجلوارح، اكلصـاة والصيام واحلـج واجلهاد، 
وحنو ذلك.
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املبحث اثلالث
محاية املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص جناب اتلوحيد

لقـد اكن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص حريصاً أشـد احلرص ىلع أمته؛ تلكـون عزيزة منيعة 

حمققة تلوحيد اهللا عز وجل، جمانبة للك الوسـائل واألسـباب املفضية ملا يضاده 

ويناقضه، قال اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]اتلوبة: 128[.

وقـد أكرث ملسو هيلع هللا ىلص يف انليه عـن الرشك وحذر وأنذر وأبـدأ وأاعد وخص وعم 

يف محاية احلنيفية السـمحة ملة إبراهيم اليت بعث بها من لك ما قد يشوبها من 

األقـوال واألعمال اليت يضمحل معها اتلوحيد أو ينقص، وهذا كثري يف السـنة 

اثلابتة عنه ملسو هيلع هللا ىلص، فأقام احلجة، وأزال الشبهة، وقطع املعذرة، وأبان السبيل.

ويف املطالب اتلايلة عرض يتبني من خاهل محاية املصطىف ملسو هيلع هللا ىلص حى اتلوحيد 

وسده لك طريق يفيض إىل الرشك وابلاطل.

املطلب األول: الرىق

أ- تعريفهـا: الرىق مجع رقية، ويه القراءة وانلفث طلباً للشـفاء والعافية، 

سواء اكنت من القرآن الكريم أو من األدعية انلبوية املأثورة.

ب- حكمها: اجلواز، ومن األدلة ىلع ذلك ما ييل:

عـن عوف بـن مالك ريض اهللا عنه قـال: »كنا نريق يف اجلاهليـة فقلنا: يا 

رسول اهللا كيف ترى يف ذلك؟ فقال: اعرضوا يلع رقاكم، ال بأس بالرىق ما لم 
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يكن فيه رشك«، رواه مسلم)1(.

وعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال: »رخص رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف الرقية من 
العني)2( واحلمة)3( وانلملة)4(«، رواه مسلم)5(.

وعن جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من استطاع 
أن ينفع أخاه فليفعل«، رواه مسلم)6(.

وعن اعئشة ريض اهللا عنها قالت: اكن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إذا اشتىك منا إنسان 
مسـحه بيمينه ثم قال: »أذهب ابلاس رب انلاس واشـف أنت الشـايف ال شفاء 

إال شفاؤك شفاء ال يغادر سقماً«، رواه ابلخاري ومسلم)7(.

ج- رشوطها: وجلوازها وصحتها رشوط ثاثة:

 يعتقـد أنهـا تنفع ذلاتهـا دون اهللا، فإن اعتقد أنهـا تنفع بذاتها 
ّ

األول: أال
من دون اهللا فهو حمرم، بل هو رشك، بل يعتقد أنها سبب ال تنفع إال بإذن اهللا.

 تكون بما خيالف الرشع كما إذا اكنت متضمنة داعء غري اهللا 
ّ

اثلاين: أال
أو استغاثة باجلن وما أشبه ذلك، فإنها حمرمة، بل رشك.

صحيح مسلم برقم )2200(.  1
»العني« إصابة العائن غريه بعينه بقدر اهللا.  2

»احلمة« حباء مهملة مضمومة ثم ميم خمففة: ويه السم، ومعناه: أذن يف الرقية من لك   3
ذات سم، مثل دلغة اثلعبان، أو العقرب أو حنوهما.

»انلملة« بفتح انلون وإساكن امليم: قروح خترج من اجلنب.  4
صحيح مسلم برقم )2196(.   5
صحيح مسلم برقم )2199(.   6

صحيح ابلخاري برقم )5743(، وصحيح مسلم برقم )2191(.  7
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اثلالـث: أن تكـون مفهومـة معلومـة، فـإن اكنـت من جنس الطاسـم 

والشعوذة فإنها ال جتوز.

وقـد سـئل اإلمام مالك رمحـه اهللا: أيريق الرجل ويسـرتيق؟ فقال: »ال بأس 

بذلك، بالكام الطيب«.

د- الرقيـة املمنوعة: لك رقية ال تتوفر فيهـا الرشوط املتقدمة فإنها حمرمة 

ممنوعة، كأن يعتقد الرايق أو املريق أنها تنفع وتؤثر بذاتها، أو تكون مشـتملة 

ىلع ألفاظ رشكية وتوسـات كفريـة وألفاظ بدعية، وحنـو ذلك؛ أو تكون 

بألفاظ غري مفهومة اكلطاسم وحنوها.

املطلب اثلاين: اتلمائم

أ- تعريفها: اتلمائم مجع تميمة، ويه ما يعلق ىلع العنق وغريه من تعويذات 

أو خـرزات أو عظـام أو حنوها جللب نفع أو دفـع رض، واكن العرب يف اجلاهلية 

يعلقونها ىلع أوالدهم يتقون بها العني بزعمهم ابلاطل.

ب- حكمهـا: اتلحريـم. بل يه نوع من أنواع الرشك؛ ملـا فيها من اتلعلق 

بغري اهللا؛ إذ ال دافع إال اهللا، وال يطلب دفع املؤذيات إال باهللا وأسمائه وصفاته.

عن ابن مسعود ريض اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إن الرىق 

واتلمائم واتلولة رشك«، رواه أبو داود واحلاكم)1(.

: »من تعلق شيئاً ولك إيله«، 
ً
وعن عبد اهللا بن عكيم ريض اهللا عنه مرفواع

سنن أيب داود برقم )3883(، ومستدرك )241/4( وصححه احلاكم ووافقه اذلهي.  1
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رواه أمحد والرتمذي واحلاكم)1(.
: »من تعلق تميمة فا أتم اهللا هل، 

ً
وعن عقبة بن اعمر ريض اهللا عنه مرفواع

ومن تعلق ودعة فا ودع اهللا هل«، رواه أمحد واحلاكم)2(.
وعن عقبة بن اعمر ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من علق تميمة 
فقـد أرشك«، رواه أمحد)3(. فهـذه انلصوص وما يف معناها يف اتلحذير من الرىق 
الرشكية اليت اكنت يه اغلب رىق العرب َفنُيِهَ عنها ملا فيها من الرشك واتلعلق 

بغري اهللا تعاىل.

ج- وإذا اكن املعلـق مـن القرآن الكريم، فهذه املسـألة اختلف فيها أهل 
العلم، فذهب بعضهم إىل جواز ذلك، ومنهم من منع ذلك، وقال: ال جيوز تعليق 

القرآن لاستشفاء، وهو الصواب لوجوه أربعة:
1- عموم انليه عن تعليق اتلمائم، وال خمصص للعموم.

2- سداً لذلريعة، فإنه يفيض إىل تعليق ما ليس من القرآن.
3- أنـه إذا علق فـا بد أن يمتهن املعلق حبمله معه يف حال قضاء احلاجة 

واالستنجاء، وحنو ذلك.
4- أن االستشفاء بالقرآن ورد ىلع صفة معينة، ويه القراءة به ىلع املريض 

فا تتجاوز.

 )241/4( احلاكم  ومستدرك   ،)2072( برقم  الرتمذي  وسنن   ،)310/4( أمحد  مسند   1
وصححه احلاكم.

مسند أمحد )154/4(، ومستدرك احلاكم )240/4(، وصححه احلاكم ووافقه اذلهي.  2
مسند أمحد )156/4(، وصححه احلاكم )244/4(، وقال عبد الرمحن بن حسن: ورواته   3

ثقات )فتح املجيد 235/1(.



29 توحيد األلوهية

املطلب اثلالث: لبس احللقة واخليط وحنوها

أ- احللقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو حناس أو حنو ذلك، 
واخليـط معروف، وقد جيعـل من الصوف أو الكتان أو حنـوه، واكنت العرب يف 
اجلاهلية تعلق هذا ومثله دلفع الرض أو جلب انلفع أو اتقاء العني، واهللا تعاىل 

يقول: ﴿
﴾ ]الزمـر: 

38[، ويقـول تعاىل: ﴿

﴾ ]اإلرساء: 56[.

وعـن عمـران بن حصـني ريض اهللا عنه: »أن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص رأى رجًا يف يده 

حلقـة من صفر فقال: ما هذه؟ قـال: من الواهنة، فقال: انزعها؛ فإنها ال تزيدك 

إال وهناً، انبذها عنك، فإنك لو مت ويه عليك ما أفلحت أبداً«، رواه أمحد)1(.

وعـن حذيفـة بن ايلمـان ريض اهللا عنه: »أنه رأى رجـًا يف يده خيط من 

 ﴾ احلى فقطعـه، وتا قولـه تعـاىل: ﴿

]يوسف: 106[«)2(.

ب- حكم لبس احللقة واخليط وحنو ذلك، حمرم فإن اعتقد البسـها أنها 
 أكرب يف توحيـد الربوبية؛ ألنه اعتقد 

ً
مؤثـرة بنفسـها دون اهللا فهو مرشك رشاك

وجود خالق مدبر مع اهللا تعاىل اهللا عما يرشكون.

املسند )445/4(، وقال ابلوصريي إسناده حسن، وقال اهليثيم رجاهل ثقات.  1
تفسري بن أيب حاتم )2207/7(.  2
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وإن اعتقـد أنَّ األمر هللا وحده وأنها جمرد سـبب، ولكنـه ليس مؤثراً فهو 
 أصغر ألنه جعل ما ليس سـبباً سـبباً واتلفـت إىل غري اهللا بقلبه، 

ً
مرشك رشاك

وفعلـه هذا ذريعة لانتقال للرشك األكـرب إذا تعلق قلبه بها ورجا منها جلب 
انلعماء أو دفع ابلاء.

املطلب الرابع: اتلربك باألشجار واألحجار وحنوها

اتلربك هو طلب الربكة، وطلب الربكة ال خيلو من أمرين:

1- أن يكــون اتلربك بأمـر شـريع معلـوم، مثل القرآن، قـال اهللا تعاىل: 
﴾ ]األنعام: 92، 155[، فمن بركته هدايته للقلوب وشفاؤه  ﴿

للصدور وإصاحه للنفوس وتهذيبه لألخاق، إىل غري ذلك من براكته الكثرية.

2- أن يكـون اتلـربك بأمـر غري مـرشوع، اكتلربك باألشـجار واألحجار 
والقبور والقباب وابلقاع وحنو ذلك، فهذا لكه من الرشك.

فعن أيب واقد اللييث قال: »خرجنا مع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص إىل حنني وحنن حدثاء 
عهد بكفـر، وللمرشكني سـدرة)1( يعكفون عندها وينوطون بها أسـلحتهم، 
يقال هلا ذات أنواط، فمررنا بسـدرة، فقلنا: يا رسـول اهللا اجعل نلا ذات أنواط 
كمـا هلـم ذات أنواط، فقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: اهللا أكرب، إنها السـنن، قلتم واذلي 

نفيس بيـده كما قالت بنو إرسائيل ملوىس: ﴿
﴾ ]األعـراف: 138[، لرتكـن سـنن من اكن قبلكـم«، رواه 

الرتمذي وصححه)2(.

السدرة: شجرة ذات شوك.  1
سنن الرتمذي برقم )2180(.  2
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فقـد دل هـذا احلديـث ىلع أن مـا يفعله مـن يعتقد يف األشـجار والقبور 
واألحجـار وحنوها من اتلربك بها والعكوف عندها واذلبح هلا هو الرشك، وهلذا 

أخرب يف احلديث أن طلبهم كطلب بين إرسائيل ملا قالو ملوىس: ﴿
﴾ فهـؤالء طلبـوا سـدرة يتربكون بها كما يتـربك املرشكون، 
وأوئلـك طلبـوا إهلاً كما هلم آهلة، فيكـون يف كا الطلبني منافاة للتوحيد؛ ألن 

اتلربك بالشجر نوع من الرشك، واختاذ هلإ غري اهللا رشك واضح.

ويف قوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث: »لرتكن سنن من اكن قبلكم« إشارة إىل أن شيئاً 
من ذلك سيقع يف أمته ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال ذلك عليه الصاة والسام ناهياً وحمذراً.

املطلب اخلامس: انليه عن أعمال تتعلق بالقبور

لقـد اكن األمـر يف صـدر اإلسـام ىلع منع زيـارة القبور لقـرب عهدهم 
باجلاهلية محاية حلى اتلوحيد وصيانة جلنابه، وملا حسن اإليمان وعظم شأنه يف 
انلاس ورسـخ يف القلوب واتضحت براهني اتلوحيد وانكشفت شبهة الرشك 

جاءت مرشوعية زيارة القبور حمددة أهدافها موضحة مقاصدها.

فعن بريدة بن احلصيب ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها«، رواه مسلم)1(.

وعن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: »زوروا القبور فإنها تذكر 
املوت«)2(.

صحيح مسلم برقم )977(.  1

صحيح مسلم برقم )975(.  2
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وعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إين نهيتكم 
عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عربة«)1(.

وعن أنس بن مالك ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »كنت نهيتكم 
عـن زيـارة القبور أال فزوروها؛ فإنها ترق القلـب وتدمع العني وتذكر اآلخرة، 

وال تقولوا هجرا«)2(.

وعن بريدة ريض اهللا عنه قال: »اكن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يعلمهم إذا خرجوا إىل 
املقابر فاكن قائلهم يقول: السام عليكم أهل ادليار من املؤمنني واملسلمني، 
وإنا إن شاء اهللا بكم لاحقون، أسأل اهللا نلا ولكم العافية«، رواه مسلم)3(.

فهذه األحاديث وما جاء يف معناها تدل ىلع أن مرشوعية زيارة القبور بعد 
املنع من ذلك إنما اكنت هلدفني عظيمني واغيتني جليلتني:

األوىل: الزتهيـد يف ادلنيـا بتذكـر اآلخرة واملـوت وابلـىل، واالعتبار بأهل 
القبـور مما يزيد يف إيمان الشـخص ويقوي يقينه ويعظـم صلته باهللا، ويذهب 

عنه اإلعراض والغفلة.

اثلـاين: اإلحسـان إىل املوىت بادلاعء هلم والرتحـم عليهم وطلب املغفرة هلم 
وسؤال اهللا العفو عنهم.

هذا اذلي دل عليه ادليلل، ومن ادىع غري ذلك طولب باحلجة والربهان.

مسند أمحد )38/3(، ومستدرك احلاكم )531/1(.  1
مستدرك احلاكم )532/1(.  2
صحيح مسلم برقم )975(.   3
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ثم إن السـنة قد جاءت بانليه عن أمور عديدة متعلقة بالقبور وزيارتها، 
صيانـة للتوحيد ومحاية جلنابه، جيب ىلع لك مسـلم تعلمها يلكون يف أمنة من 

ابلاطل وسامة من الضال، ومن ذلك:

1- انليه عن قول اهلجر عند زيارة القبور.

وقـد تقدم قـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »وال تقولـوا هجرا«، واملـراد باهلجـر لك أمر حمظور 
، ويـأيت يف مقدمـة ذلـك الرشك باهللا بـداعء املقبورين وسـؤاهلم من دون 

ً
رشاع

اهللا واالسـتغاثة بهم وطلـب املدد والعافية منهم، فلك ذلـك من الرشك ابلواح 
والكفـر الـرصاح، وقد ثبت عن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث عديـدة رصحية يف املنع 
مـن ذلـك وانليه عنه ولعـن فاعله، في صحيح مسـلم عن جنـدب بن عبد 
اهللا ريض اهللا عنه أنه قال: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قبل أن يموت خبمس يقول: 
»أال إن مـن اكن قبلكـم اكنوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مسـاجد، أال 
فا تتخذوا القبور مساجد إين أنهاكم عن ذلك«)1(. فداعء األموات وسؤاهلم 
احلاجـات ورصف يشء مـن العبادة هلـم رشك أكرب، أما العكـوف عند القبور 
وحتري إجابة ادلاعء عندها ومثله الصاة يف املساجد اليت فيها القبور فهو من 

ابلدع املنكرة.

ويف الصحيحني عن اعئشـة ريض اهللا عنها: أنه ملسو هيلع هللا ىلص قال يف مرضه اذلي لم 
يقم منه: »لعن اهللا ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«)2(.

صحيح مسلم برقم )532(.  1
صحيح ابلخاري برقم )1330(، وصحيح مسلم برقم )531(.  2
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2- اذلبح وانلحر عند القبور.
فإن اكن ذلك تقرباً إىل املقبورين يلقضوا حاجة للشـخص فهو رشك أكرب 
وإن اكن لغـري ذلـك فهو من ابلـدع اخلطرية اليت يه من أعظم وسـائل الرشك 
لقـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال عقر يف اإلسـام«، قـال عبد الرزاق: »اكنوا يعقـرون عند القرب 

بقرة أو شاة«)1(.

3، 4، 5، 6، 7- رفعها زيادة ىلع الرتاب اخلارج منها، وجتصيصها، والكتابة 
عليها، وابلناء عليها، والقعود عليها.

فـلك ذلـك من ابلدع اليت ضلـت بها ايلهود وانلصـارى واكنت من أعظم 
ذرائـع الرشك، فعـن جابر ريض اهللا عنه قال: »نىه رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أن جيصص 
القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه، وأن يزاد عليه، أو يكتب عليه«، رواه 

مسلم، وأبو داود، واحلاكم)2(.

8- الصالة إىل القبور وعندها.
فعن أيب مرثد الغنوي ريض اهللا عنه قال: سمعت رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ال 

تصلوا إىل القبور، وال جتلسوا عليها«، رواه مسلم)3(.
وعـن أيب سـعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »األرض 

لكها مسجد، إال املقربة واحلمام«، رواه أبو داود والرتمذي)4(.

سنن أيب داود برقم )3222(.  1
صحيح مسلم برقم )970(، وسنن أيب داود برقم )3225(، ورقم )3226(، ومستدرك   2

احلاكم )525/1(.
صحيح مسلم برقم )972(.  3

سنن أيب داود برقم )492(، وسنن الرتمذي برقم )317(، وصححه احلاكم ووافقه اذلهي.  4
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9- بناء املساجد عليها.

وهو بدعة من ضاالت ايلهود وانلصارى وتقدم حديث اعئشة: »لعن اهللا 

ايلهود وانلصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد«.

10- اختاذها عيداً.

وهو من ابلدع اليت جاء انليه الرصيح عنها لعظم رضرها، فعن أيب هريرة 

ريض اهللا عنـه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تتخذوا قـربي عيداً)1(، وال جتعلوا 

بيوتكم قبوراً، وحيثما كنتم فصلوا يلع، فإن صاتكم تبلغين«، رواه أبو داود 

وأمحد)2(.

11- شد الرحال إيلها.

وهو أمر منيه عنه ألنه من وسائل الرشك فعن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن 

انلي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تشـد الرحال إال إىل ثاثة مساجد: املسجد احلرام، ومسجد 

الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومسجد األقىص«، رواه ابلخاري ومسلم)3(.

العيد هو اذلي يعود ويتكرر مثل عيد الفطر وعيد األضىح، فكون اإلنسان يكرر   1
فنىه  عيداً،  يتخذه  فكأنه  عليه  السام  أجل  من  يوم  لك  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  لقرب  الزيارة 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن ذلك وأمر املسلم أن يصيل ويسلم عليه وهو يف أي ماكن اكن؛ ألن 
ليس  إذ  ادلين؛  هذا  يرس  من  وهذا  السام،  الرسول  يبلغون  سياحني  مائكة  هللا 

باستطاعة لك مسلم أن يأيت إىل املدينة.
سنن أيب داود برقـم )2042(، ومسند أمحــد )367/2(. وصححــه األبلـاين لشواهـده   2

)اتلعليق ىلع املشاكة 292/1(.
صحيح ابلخاري برقم )1189(، وصحيح مسلم )1397(.  3
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املطلب السادس: اتلوسل

أ- تعريفه

اتلوسـل مأخوذ يف اللغة من الوسيلة، والوسيلة والوصيلة معناهما متقارب، 
فاتلوسل هو اتلوصل إىل املراد والسيع يف حتقيقه.

ويف الـرشع يـراد به اتلوصل إىل رضوان اهللا واجلنـة؛ بفعل ما رشعه وترك 
ما نىه عنه.

ب- معىن الوسيلة يف القرآن الكريم

وردت لفظة »الوسيلة« يف القرآن الكريم يف موطنني:

1- قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: 35[.

2- قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 57[.

واملـراد بالوسـيلة يف اآليتـني، أي: القربة إىل اهللا بالعمل بمـا يرضيه، فقد 
نقـل احلافظ ابن كثري رمحه اهللا يف تفسـريه لآليـة األوىل عن ابن عباس ريض 
اهللا عنهما أن معىن الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن جماهد، وأيب وائل 

واحلسن ابلرصي وعبد اهللا بن كثري والسدي وابن زيد وغري واحد)1(.

وأما اآلية اثلانية فقد بني الصحايب اجلليل عبد اهللا بن مسـعود ريض اهللا 
عنـه مناسـبة نزوهلا اليت توضح معناهـا فقال: »نزلت يف نفر مـن العرب اكنوا 

تفسري ابن كثري )50/2(.  1
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يعبدون نفراً من اجلن، فأسلم اجلنيون، واإلنس اذلين يعبدونهم ال يشعرون«)1(.

وهذا رصيح يف أن املراد بالوسـيلة ما يتقـرب به إىل اهللا تعاىل من األعمال 
﴾ أي:  الصاحلـة والعبـادات اجلليلـة، وذللك قـال: ﴿
يطلبون ما يتقربون به إىل اهللا وينالون به مرضاته من األعمال الصاحلة املقربة إيله.

ج- أقسام اتلوسل

ينقسم اتلوسل إىل قسمني: توسل مرشوع وتوسل ممنوع.

1- اتلوسـل املـرشوع: هو اتلوسـل إىل اهللا بالوسـيلة الصحيحة املرشوعة، 
والطريـق الصحيح ملعرفة ذلك هو الرجوع إىل الكتاب والسـنة ومعرفة ما ورد 
فيهما عنها، فما دل الكتاب والسـنة ىلع أنه وسـيلة مرشوعة فهو من اتلوسـل 

املرشوع، وما سوى ذلك فإنه توسل ممنوع.
واتلوسل املرشوع يندرج حتته ثاثة أنواع:

األول: اتلوسـل إىل اهللا تعاىل باسـم من أسمائه احلسىن أو صفة من صفاته 
العظيمة، كأن يقول املسـلم يف داعئه: امهلل إين أسـألك بأنك الرمحن الرحيم أن 
تعافيين، أو يقول: أسـألك برمحتك اليت وسـعت لك يشء أن تغفر يل وترمحين، 

وحنو ذلك.

 ﴾ وديلـل مرشوعية هذا اتلوسـل قوهل تعاىل: ﴿
]األعراف: 180[.

اثلـاين: اتلوسـل إىل اهللا تعـاىل بعمل صالح قـام به العبـد، كأن يقول: امهلل 

صحيح ابلخاري برقم )4714(، وصحيح مسلم برقم )3030(.  1
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بإيماين بك، وحمبيت لك، واتبايع لرسولك اغفر يل، أو يقول: امهلل إين اسألك حبي 
نلبيك حممد ملسو هيلع هللا ىلص وإيماين به أن تفرج عين، أو أن يذكر ادلايع عمًا صاحلاً ذا بال 

قام به فيتوسل به إىل ربه، كما يف قصة أصحاب الغار اثلاثة اليت سريد ذكرها.

ويـدل ىلع مرشوعيته قـوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمران: 16[، وقوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]آل عمران: 53[.

ومـن ذلـك ما تضمنته قصة أصحـاب الغار اثلاثة كمـا يرويها عبد اهللا 
ابن عمر ريض اهللا عنهما قال: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »بينما ثاثة نفر 
ممـن اكن قبلكم يمشـون إذ أصابهم مطر، فـأووا إىل اغر فانطبق عليهم، فقال 
بعضهـم بلعـض: إنه واهللا يا هـؤالء ال ينجيكم إال الصـدق، فليدع لك رجل 
منكـم بمـا يعلم أنه قد صدق فيه، فقال واحـد منهم: امهلل إن كنت تعلم أنه 
اكن يل أجـري عمـل يل ىلع فـرق من أرز فذهـب وتركه، وأين عمـدت إىل ذلك 
الفـرق فزرعته، فصار من أمره أين اشـرتيت منه بقرا، وأنـه أتاين يطلب أجره، 

فقلـت هل: اعمـد إىل تلك ابلقر فسـقها، فقال يل: إنما يل عنـدك فرق من أرز، 

فقلـت هل: اعمد إىل تلـك ابلقر، فإنها من الفرق، فسـاقها، فإن كنت تعلم أين 

فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، فانساخت)1( عنهم الصخرة، فقال اآلخر: 

امهلل إن كنت تعلم أنه اكن يل أبوان شيخان كبريان، وكنت آتيهما لك يللة بلن 

غنـم يل، فأبطأت عليهما يللة، فجئت وقد رقـدا، وأهيل وعيايل يتضاغون من 

فانفرجت شيئاً ال يستطيعون اخلروج منه، كما يف حديث سالم.  1
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اجلوع، فكنت ال أسقيهم حى يرشب أبواي، فكرهت أن أوقظهما، وكرهت أن 
َبِتهما)1(، فلم أزل أنتظر حى طلع الفجر، فإن كنت تعلم  أدعهما فيستكنا لرَِشْ
أين فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، فانسـاخت عنهم الصخرة حى نظروا 
إىل السـماء، فقـال اآلخـر: امهلل إن كنت تعلم أنه اكنـت يل ابنة عم من أحب 
انلاس إيل، وإين راودتها عن نفسها فأبت إال أن آتيها بمائة دينار، فطلبتها حى 
قدرت، فأتيتها بها فدفعتها إيلها فأمكنتين من نفسها، فلما قعدت بني رجليها 
فقالت: اتق اهللا وال تفض اخلاتم إال حبقه، فقمت وتركت املائة دينار، فإن كنت 
تعلـم أين فعلت ذلك من خشـيتك ففرج عنا، ففـرج اهللا عنهم فخرجوا« رواه 

ابلخاري)2(.

اثلالث: اتلوسل إىل اهللا بداعء الرجل الصالح اذلي ترىج إجابة داعئه، كأن 
يذهب املسـلم إىل رجل يـرى فيه الصاح واتلقـوى واملحافظة ىلع طاعة اهللا 

فيطلب منه أن يدعو هل ربه يلفرج كربته وييرس أمره.

ويدل ىلع مرشوعية هذا انلوع أن الصحابة ريض اهللا عنهم اكنوا يسـألون 
انلي ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو هلم بداعء اعم وداعء خاص.

في الصحيحني من حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه: »أن رجًا دخل 
يـوم اجلمعـة من باب اكن وجـاه املنرب ورسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قائم خيطب، فاسـتقبل 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قائماً فقال: يا رسول اهللا هلكت املوايش وانقطعت السبل، فادع 
اهللا يغيثنا، قال: فرفع رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يديه فقال: امهلل اسقنا، امهلل اسقنا، امهلل 

َبِتِهما. انظر فتح ابلاري 509/6. أي يضعفا لعدم رَشْ  1
صحيح ابلخاري برقم )3465(.  2
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اسقنا، قال أنس: وال واهللا ما نرى يف السماء من سحاب وال قزعة)1( وال شيئاً، 
ومـا بيننـا وبني سـلع من بيـت وال دار، قـال: فطلعت من ورائه سـحابة مثل 
الرتس، فلما توسـطت السـماء انترشت، ثم أمطرت، قال: واهللا ما رأينا الشمس 
سـتاً، ثـم دخل رجل مـن ذلك ابلاب يف اجلمعـة املقبلة -ورسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قائم 
خيطب- فاستقبله قائماً فقال: يا رسول اهللا هلكت األموال، وانقطعت السبل، 
فـادع اهللا يمسـكها، قال: فرفع رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يديه ثم قـال: امهلل حوايلنا وال 
علينـا، امهلل ىلع اآلاكم واجلبـال والظـراب ومنابت الشـجر، قـال: فانقطعت، 
وخرجنا نمي يف الشـمس«. قال رشيك: فسأنلا أنسـاً: أهو الرجل األول؟ قال: 

ال أدري)2(.

ويف الصحيحـني أن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص ملـا ذكـر أن يف أمته سـبعني ألفـاً يدخلون 
اجلنة بغري حسـاب وال عذاب وقال: »هم اذلين ال يسـرتقون وال يكتوون وال 
يتطريون وىلع ربهم يتولكون« قام عاكشة بن حمصن فقال: يا رسول اهللا ادع اهللا 
أن جيعلين منهم، فقال: »أنت منهم«)3(. ومن ذلك حديث ذكر انلي ملسو هيلع هللا ىلص أويسـاً 

القرين وفيه قال: »فاسألوه أن يستغفر لكم«)4(.

وهذا انلوع من اتلوسل إنما يكون يف حياة من يطلب منه ادلاعء، أما بعد 
موته فا جيوز؛ ألنه ال عمل هل.

قطعة من السحاب.  1
صحيح ابلخاري برقم )5705(، وصحيح مسلم برقم )897(.  2
صحيح ابلخاري برقم )5705(، وصحيح مسلم برقم )218(.  3

صحيح مسلم برقم )2542(.  4
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2- اتلوسـل املمنوع: هو اتلوسـل إىل اهللا تعاىل بما ال يثبت يف الرشيعة أنه 
وسيلة، وهو أنواع بعضها أشد خطورة من بعض، منها:

األول: اتلوسل إىل اهللا تعاىل بداعء املوىت والغائبني واالستغاثة بهم وسؤاهلم 
قضاء احلاجات وتفريج الكربات وحنو ذلك، فهذا من الرشك األكرب انلاقل من 

امللة.

اثلـاين: اتلوسـل إىل اهللا بفعل العبادات عند القبـور واألرضحة بداعء اهللا 
عندهـا، وابلناء عليها، ووضع القناديل والسـتور وحنو ذلـك، وهذا من الرشك 

األصغر املنايف لكمال اتلوحيد، وهو ذريعة مفضية إىل الرشك األكرب.

اثلالث: اتلوسـل إىل اهللا جباه األنبيـاء والصاحلني وماكنتهم ومزنتلهم عند 
اهللا، وهذا حمرم بل هو من ابلدع املحدثة؛ ألنه توسـل لم يرشعه اهللا ولم يأذن 
﴾ ]يونس: 59[ وألن جـاه الصاحلني وماكنتهم  به، قـال تعاىل: ﴿
 ﴾ عنـد اهللا إنمـا تنفعهم هـم، كما قـال اهللا تعـاىل: ﴿
]انلجـم: 39[، وذلا لـم يكن هذا اتلوسـل معروفاً يف عهد انلـي ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه، 

وقـد نـص ىلع املنع منه وحتريمه غري واحد من أهل العلم:قال أبو حنيفة رمحه 
اهللا: »يكره أن يقول ادلايع: أسألك حبق فان أو حبق أويلائك ورسلك أو حبق 

ابليت احلرام واملشعر احلرام«.

د- شبهات وردها يف باب اتلوسل

قد يورد املخالفون ألهل السنة واجلماعة بعض الشبهات واالعرتاضات يف 
باب اتلوّسل؛ يلتوصلوا بها إىل دعم تقريراتهم اخلاطئة، ويلوهموا عوام املسلمني 

بصحة ما ذهبوا إيله، وال خترج شبهات هؤالء عن أحد أمرين:
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األول: إمـا أحاديـث ضعيفة أو موضوعة يسـتدل بها هـؤالء ىلع ما ذهبوا 
إيله، وهذه يفرغ من أمرها بمعرفة عدم صحتها وثبوتها، ومن ذلك:

1- حديث: »توسـلوا جبايه فإن جايه عند اهللا عظيم«، أو »إذا سـأتلم اهللا 
فاسـألوه جبايه فإن جايه عند اهللا عظيم«، وهو حديث باطل لم يروه أحد من 

أهل العلم؛ وال هو يف يشء من كتب احلديث.
2- حديـث: »إذا أعيتكـم األمور فعليكم بأهل القبور«، أو »فاسـتغيثوا 

بأهل القبور«، وهو حديث مكذوب مفرتى ىلع انلي ملسو هيلع هللا ىلص باتفاق العلماء.

3- حديـث: »لو أحسـن أحدكم ظنـه حبجر نلفعه«، وهـو حديث باطل 
مناقض دلين اإلسام، وضعه بعض املرشكني.

4- حديث: »ملا اقرتف آدم اخلطيئة قال: يا رب اسألك حبق حممد ملا غفرت 
يل، فقـال: يا آدم وكيف عرفت حممداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب ملا خلقتين بيدك 
ونفخت يف من روحك رفعت رأيس فرأيت ىلع قوائم العرش مكتوباً: ال هلإ إال 
اهللا حممد رسـول اهللا، فعلمت أنك لم تضف إىل اسـمك إال أحب اخللق إيلك، 
فقـال: غفـرت لك ولو ال حممد مـا خلقتك«)1(، وهو حديـث باطل ال أصل هل، 

ومثله حديث: »لوالك ما خلقت األفاك«.
فمثل هذه األحاديث املكذوبة والروايات املختلقة امللفقة ال جيوز ملسـلم 

أن يلتفت إيلها فضًا عن أن حيتج بها ويعتمدها يف دينه.
اثلاين: أحاديث صحيحة ثابتة عن انلي ملسو هيلع هللا ىلص ييسء هؤالء فهمها وحيرفونها 

عن مرادها ومدلوهلا، ومن ذلك:

سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة لألبلاين )88/1 برقم 25(.  1
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1- ما ثبت يف الصحيح: »أن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه اكن إذا قحطوا 
استسـى بالعبـاس بـن عبد املطلـب، فقال: امهلل إنا كنا نتوسـل إيلـك بنبينا 

فتسقينا، وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا فاسقنا، قال: فيسقون«)1(.

ففهموا من هذا احلديث أن توسل عمر ريض اهللا عنه إنما اكن جباه العباس 
ريض اهللا عنـه وماكنتـه عند اهللا عز وجل، وأن املراد بقوهل: »كنا نتوسـل إيلك 

بنبينا ]أي جباهه[ فتسقينا، وإنا نتوسل إيلك بعم نبينا« ]أي جباهه[.

وهـذا وال ريب فهم خاطئ وتأويل بعيد ال يدل عليه سـياق انلص ال من 
قريـب وال مـن بعيد؛ إذ لم يكن معروفاً دلى الصحابة اتلوسـل إىل اهللا بذات 
انلـي ملسو هيلع هللا ىلص أو جاهه، وإنما اكنوا يتوسـلون إىل اهللا بداعئه حال حياته كما تقدم 
بعض هذا املعىن، وعمر ريض اهللا عنه لم يرد بقوهل: »إنا نتوسل إيلك بعم نبينا« 
أي ذاتـه أو جاهـه، وإنما أراد داعءه، ولو اكن اتلوسـل بـاذلات أو اجلاه معروفاً 
عندهم ملا عدل عمر عن اتلوسـل بانلي ملسو هيلع هللا ىلص اذلي هو أفضل اخلائق، فلما لم 
يقـل ذلك أحد منهـم، وقد علم أنهم يف حياته إنما توسـلوا بداعئه، وبعد مماته 

توسلوا بداعء غريه علم أن املرشوع عندهم اتلوسل بداعء املتوسل ال بذاته.

وبهذا يتبني أن احلديث ليس فيه متمسك ملن يقول جبواز اتلوسل باذلات 
أو اجلاه.

2- حديـث عثمان بن حنيف: »أن رجًا رضيـر ابلرص أىت انلي ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
ادع اهللا أن يعافيين، قال: إن شـئت دعوت وإن شـئت صربت فهو خري لك، قال: 

صحيح ابلخاري برقم )1010(.  1
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فادعه، قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو بهذا ادلاعء: امهلل إين اسألك 
وأتوجـه إيلك بنبيك حممـد ني الرمحة، إين توجهت بـك إىل ريب يف حاجيت هذه 
تلقىض يل، امهلل فشفعه يف«، رواه الرتمذي وأمحد وقال ابليهيق: إسناده صحيح)1(.

ففهمـوا من احلديث أنه يدل ىلع جواز اتلوسـل جباه انلي ملسو هيلع هللا ىلص أو غريه من 
الصاحلـني، وليس يف احلديث ما يشـهد ذللك، فإن األعـى قد طلب من انلي 
ملسو هيلع هللا ىلص أن يدعو هل بأن يرد اهللا عليه برصه، فقال هل: »إن شـئت صربت وإن شـئت 
دعـوت«، فقـال: فادعه، إىل غري ذلك من األلفاظ الـواردة يف احلديث املرصحة 
بـأن هذا توسـل بـداعء انلي ملسو هيلع هللا ىلص ال بذاتـه أو جاهه؛ وذلا ذكر أهـل العلم هذا 
احلديث من معجزات انلي ملسو هيلع هللا ىلص وداعئه املسـتجاب، فإنه ملسو هيلع هللا ىلص بربكة داعئه هلذا 

األعى أاعد اهللا عليه برصه، وهلذا أورده ابليهيق يف دالئل انلبوة)2(.

وأمـا اآلن وبعد موت انلي ملسو هيلع هللا ىلص فإن مثل هذا ال يمكن أن يكون تلعذر 
داعء انلـي ملسو هيلع هللا ىلص ألحد بعد املوت، كما قال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا مات اإلنسـان انقطع 
عملـه إال من ثاث: صدقـة جارية أو علم ينتفع بـه، أو ودل صالح يدعو هل«، 

رواه مسلم)3(.

وادلاعء من األعمال الصاحلة اليت تنقطع باملوت.

وىلع لك فـإن مجيـع ما يتعلق بـه هؤالء ال حجة فيه؛ إمـا لعدم صحته، أو 
لعدم دالتله ىلع ما ذهبوا إيله.

سنن الرتمذي برقم )3578(، ومسند أمحد )138/4(.  1
دالئل انلبوة للبيهيق )167/6(.  2

صحيح مسلم برقم )1631(.  3
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املطلب السابع: الغلو

أ- تعريفه

 يزيد يف محد الـيء أو ذمه ىلع ما 
ّ

الغلـو يف اللغـة: هو جماوزة احلـد، بأال

يستحق.

ويف الرشع: هو جماوزة حدود ما رشع اهللا لعباده سواء يف العقيدة أو العبادة.

ب- حكمه

اتلحريـم؛ ملا جـاء من انلصوص يف انلـيه عنه واتلحذير منه وبيان سـوء 

تعـاىل: ﴿ العاجـل واآلجـل. قـال اهللا  أهلـه يف  عواقبـه ىلع 

﴾ ]النساء: 171[.

وقــال تعــاىل: ﴿

﴾ ]املائدة: 77[.

وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما: أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إياكم والغلو، 

فإنمـا هلك مـن اكن قبلكم بالغلو يف ادليـن«، رواه أمحد واحلاكم وصححه 

ووافقه اذلهي)1(.

وعن ابن مسعود ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »هلك املتنطعون«، 

قاهلا ثاثاً، رواه مسلم)2(.

املسند )347/1(، واملستدرك )638/1(.  1
صحيح مسلم برقم )2670(.  2
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وعن عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تطروين كما 
أطرت انلصارى عيىس ابن مريم، إنما أنا عبد اهللا ورسوهل«، رواه ابلخاري)1(.

واملراد بهذا احلديث، أي: ال تمدحوين فتغلوا يف مديح كما غلت انلصارى 
يف عيىس فادعوا فيه الربوبية واأللوهية، وإنما أنا عبد اهللا فصفوين بما وصفين 
به ريب، وقولوا: عبد اهللا ورسوهل، فأىب الضال إال خمالفة ألمره وارتكابا نلهيه 
وناقضوه أعظم املناقضة فغلوا فيه وبالغوا يف إطرائه وادعوا فيه ما ادعت انلصارى 
يف عيىس أو قريباً منه، فسألوه مغفرة اذلنوب وتفريج الكروب وشفاء األمراض 
وحنـو ذلـك مما هو خمتص باهللا وحده ال رشيـك هل ولك ذلك من الغلو يف ادلين.

صحيح ابلخاري برقم )3445(.  1
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املبحث الرابع
الرشك والكفر وأنواعهما

ما من ريب أن يف معرفة املسـلم للرشك والكفر وأسـبابهما ووسـائلهما 

وأنواعهما فوائد عظيمة، إذا عرفها معرفة يقصد من ورائها السـامة من هذه 

الـرشور وانلجاة مـن تلك اآلفات، واهللا سـبحانه حيب أن تعرف سـبيل احلق 

تلحب وتسـلك، وحيب أن تعرف سـبل ابلاطل تلجتنب وتبغض، واملسلم كما 

أنه مطالب بمعرفة سـبيل اخلري ليسري عليها، فهو كذلك مطالب بمعرفة سبل 

الـرش يلحذرهـا، وهلـذا ثبت يف الصحيحني عـن حذيفة بن ايلمـان ريض اهللا 

عنهما أنه قال: »اكن انلاس يسـألون رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص عن اخلري وكنت أسأهل عن 

الرش خمافة أن يدركين«)1(.

ويقـول عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه: »إنما تنقض عرى اإلسـام عروة 

عروة إذا نشأ يف اإلسام من ال يعرف اجلاهلية«.

والقرآن الكريم ميلء باآليات املبينة للرشك والكفر واملحذرة من الوقوع 

فيهما، وادلالة ىلع سوء اعقبتهما يف ادلنيا واآلخرة، بل إن ذلك مقصد عظيم من 

مقاصد القرآن الكريم والسـنة املطهـرة، كما قال اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]األنعام: 55[.

وفيما ييل ذكر بلعض املطالب املهمة املتعلقة بهذا اجلانب.

صحيح ابلخاري برقم )7084(، وصحيح مسلم برقم )1847(.  1
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املطلب األول: الرشك

أ- تعريفه
يطلق الرشك يف اللغة ىلع التسوية بني الشيئني.

وهل يف الرشع معنيان: اعم وخاص.

1- املعىن العام: تسوية غري اهللا باهللا فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج 
حتته ثاثة أنواع:

األول: الـرشك يف الربوبيـة، وهـو تسـوية غـري اهللا بـاهللا فيمـا هـو مـن 
خصائـص الربوبيـة، أو نسـبة يشء منهـا إىل غـريه، اكخللق والـرزق واإلجياد 
 ﴿ تعـاىل:  قـال  ذلـك.  وحنـو  الكـون  هلـذا  واتلدبـري  واإلماتـة 

﴾ ]فاطر: 3[.

اثلاين: الرشك يف األسماء والصفات، وهــو تسويــة غري اهللا باهللا يف يشء 
﴾ ]الشورى: 11[. منها. قـال اهللا تعــاىل: ﴿

اثلالث: الرشك يف األلوهيـة، وهـو تسويـة غري اهللا باهللا يف يشء من خصـائص 
األلوهية، اكلصاة والصيام والـدعـاء واالستغاثـة واذلبـح وانلـذر وحنـو ذلك. 
 ﴾ ﴿ تعـــاىل:  اهللا  قــال 

]ابلقرة: 165[.

2- املعـىن اخلـاص: وهـو أن يتخـذ هللا نداً يدعـوه كما يدعو اهللا ويسـأهل 
الشـفاعة كما يسـأل اهللا ويرجوه كما يرجو اهللا، وحيبه كما حيب اهللا، وهذا هو 

املعىن املتبادر من لكمة »الرشك« إذا أطلقت يف القرآن أو السنة.
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ب- األدلة ىلع ذم الرشك وبيان خطره
لقـد تنوعـت داللة انلصوص ىلع ذم الـرشك واتلحذير منـه وبيان خطره 

وسوء اعقبته ىلع املرشكني يف ادلنيا واآلخرة.

1- فقـد أخرب اهللا سـبحانه أنه اذلنـب اذلي ال يغفـره إال باتلوبة منه قبل 
 ﴾ ﴿ تعــاىل:  فقـــال  املـوت، 

]النساء: 48[.

﴾ ]لقمان: 13[. 2- ووصفه بأنه ظلم عظيم، فقال تعاىل: ﴿

3- وأخرب بأنه حمبط لألعمال، فقال تعاىل: ﴿
﴾ ]الزمر: 65[.

4- ووصفه بأن فيه تنقصاً لـرب العاملـني ومساواة لغريه به، فقـال تعـاىل: 
 ﴾     ﴿

]الشعراء: 98-96[.

5- وأخـرب أن من مـات عليه يكون خمدلاً يف نار جهنـم، فقال تعاىل: ﴿ 
 ﴾

]املائدة: 72[.

إىل غري ذلك من أنواع األدلة، ويه كثرية جداً يف القرآن الكريم.

ووصف الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص الرشك بأنه أعظم اذلنوب، فعن ابن مسعود ريض اهللا 
عنـه قال: سـألت انلي ملسو هيلع هللا ىلص: أي اذلنب أعظم عنـد اهللا؟ قال: »أن جتعل هللا نداً 

وهو خلقك«)1(. 

أخرجه ابلخاري يف صحيحه )18/6 برقم 4477(، ومسلم يف صحيحه )90/1 برقم 86(.  1
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ج- سبب وقوع الرشك
إن أصل الرشك وسـبب وقوعه يف بين آدم هو الغلو يف الصاحلني املعظمني، 

وجتاوز احلد يف إطرائهم ومدحهم واثلناء عليهم، قال اهللا تعاىل: ﴿
  

﴾ ]نوح: 24-23[.

فهـذه أسـماء رجال صاحلني من قـوم نوح ملا ماتوا جعلـوا هلم أصناماً ىلع 
صورهـم وسـموها بأسـمائهم قاصدين بذلـك تعظيمهم وختليـد ذكرهم وتذكر 

فضلهم إىل أن آل بهم األمر إىل عبادتهم.

ويشـهد هلـذا مـا ورد عن ابـن عبـاس ريض اهللا عنهما أنه قـال: »صارت 
األوثـان الـيت اكنـت يف قوم نـوح يف العرب بعـد، أما ود فاكنـت للكب بدومة 
اجلنـدل، وأما سـواع فاكنت هلذيـل، وأما يغوث فاكنت ملـراد، ثم بلين عطيف 
باجلـوف عند سـبأ، وأما يعوق فاكنت هلمدان، وأمـا نرس فاكنت حلمري آلل ذي 
الكاع، أسـماء رجال صاحلـني من قوم نوح، فلما هلكوا أوىح الشـيطان إىل 
قومهم أن انصبوا إىل جمالسـهم اليت اكنوا جيلسـون أنصاباً وسـموها بأسـمائهم 

ففعلوا فلم تعبد حى إذا هلك أوئلك ونسخ)1( العلم عبدت«)2(.

روى ابن جرير الطربي عن حممد بن قيس عند قوهل تعاىل: ﴿
﴾ اآليـة، قـال: »اكنوا قوماً صاحلني من بين آدم، واكن هلم أتباع يقتدون 
بهم، فلما ماتوا قال أصحابهم اذلين اكنوا يقتدون بهم: لو صورناهم اكن أشوق 

)ونسخ العلم( أي علم تلك الصور خبصوصها.   1
صحيح ابلخاري برقم )4920(.  2
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نلـا إىل العبـادة إذا ذكرناهـم، فصوروهـم، فلمـا ماتوا وجاء آخـرون دب إيلهم 
إبليـس فقال: إنما اكنوا يعبدونهم وبهم يسـقون املطـر، فعبدوهم«)1(. فجمعوا 

بني فتنتني:

األوىل: العكوف عند قبورهم.

اثلانية: تصوير صورهم ونصبها يف جمالسهم واجللوس إيلها.

فبهـذا وقـع الرشك ألول مرة يف تاريخ البرشية، فهما أعظم وسـائل الرشك 
يف لك زمان وماكن.

د- أنواع الرشك
ينقسم الرشك إىل قسمني: أكرب وأصغر.

1- الـرشك األكـرب: هو اختاذ ند مع اهللا يعبد كمـا يعبد اهللا، وهو ناقل من 
ملة اإلسـام حمبط لألعمال لكها، وصاحبه إن مات عليه يكون خمدلاً يف نار 

جهنم ال يقىض عليه فيموت وال خيفف عنه من عذابها.

أنواع الرشك األكرب: وينقسم الرشك األكرب إىل أربعة أنواع:

أ- رشك ادلعوة: أي ادلاعء، وذلك أن ادلاعء من أعظم أنواع العبادة، بل هو 
لـب العبادة كما قال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: »ادلاعء هو العبادة«، رواه أمحد والرتمذي وقال 

حديث حسـن صحيح)2(، قـال اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر: 60[.

تفسري الطربي )254/12(.  1
مسند أمحد )267/4(، وسنن الرتمذي برقم )2969(.  2
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ً
وملـا ثبـت أن ادلاعء عبادة، فرصفـه لغري اهللا رشك، فمـن داع نبياً أو ملاك
أو ويلـاً أو قـرباً أو حجراً أو غري ذلك مـن املخلوقني فهو مرشك اكفر، كما قال 

تعــاىل: ﴿
﴾ ]املؤمنون: 117[.

ومـن األدلـة ىلع أن الـدعـاء عبـادة وأن صـرفـه لغـري اهللا شـرك قولـه 
 ﴾ تعـاىل: ﴿
]العنكبـوت: 65[، فأخـرب عـن هؤالء املرشكـني بأنهم يرشكون بـاهللا يف رخائهم، 

وخيلصـون هل يف كربهم وشـدتهم، فكيف بمـن يرشك باهللا يف الرخاء والشـدة 
عياذاً باهللا.

ب- رشك انلية واإلرادة والقصد: وذلك أن ينوي بأعماهل ادلنيا أو الرياء أو 
السمعة إرادة لكية كأهل انلفاق اخللص، ولم يقصد بها وجه اهللا وادلار اآلخرة 

فهو مرشك الرشك األكرب، قال تعاىل: ﴿
   

﴾ ]هود: 16-15[.

وهذا انلوع من الرشك دقيق األمر بالغ اخلطورة.

ج- رشك الطاعة: فمن أطاع املخلوقني يف حتليل ما حرم اهللا أو حتريم ما 
أحل اهللا، ويعتقد ذلك بقلبه أي أنه يسـوغ هلم أن حيللوا وحيرموا ويسـوغ هل 
ولغـريه طاعته يف ذلك مع علمه بأنه خمالف دلين اإلسـام فقد اختذهم أرباباً 

من دون اهللا وأرشك باهللا الرشك األكرب.



53 توحيد األلوهية

قال اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]اتلوبة: 31[.

وتفسـري اآلية ال إشـاكل فيـه: طاعة العلمـاء والعبـاد يف املعصية )أي يف 
تبديـل حكم اهللا( ال داعؤهـم إياهم، كما فرسها انلي ملسو هيلع هللا ىلص لعدي بن حاتم ملا 
سـأهل فقال: لسـنا نعبدهم؟ فذكر هل أن عبادتهم طاعتهم يف املعصية )يف تبديل 
حكم اهللا( فقال: »أليس حيرمون ما أحل اهللا فتحرمونه وحيلون ما حرم اهللا 
فتحلونه«، فقال: بىل. قال: »فتلك عبادتهم«، رواه الرتمذي وحسـنه، والطرباين 

يف املعجم الكبري)1(.

د- رشك املحبة: واملراد حمبة العبودية املستلزمة لإلجال واتلعظيم واذلل 
واخلضـوع الـيت ال تنبـي إال هللا وحده ال رشيـك هل، ومـى رصف العبد هذه 

املحبة لغري اهللا فقد أرشك به الرشك األكرب، وادليلل قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 165[.

2- انلوع اثلاين من أنواع الرشك، الرشك األصغر:

وهو لك ما اكن ذريعة إىل الرشك األكرب ووسـيلة للوقوع فيه أو ما جاء يف 
 ولم يصل إىل حد األكرب، وهو يقع يف هيئة العمل وأقوال 

ً
انلصوص تسميته رشاك

اللسان. وحكمه حتت املشيئة كحكم مرتكب الكبرية.

سنن الرتمذي برقم )3095(، واملعجم الكبري للطرباين )92/17(.  1
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ومن أمثلته ما ييل:

أ- يسـر الرياء، وادليلل ما رواه اإلمـام أمحد وغريه عن انلي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

»إن أخوف ما أخاف عليكم من الرشك األصغر«، قالوا: وما الرشك األصغر يا 

رسول اهللا؟ قال: »الرياء، يقول اهللا تعاىل يوم القيامة إذا جازى انلاس بأعماهلم: 

اذهبوا إىل اذلين كنتم تراؤون يف ادلنيا، فانظروا هل جتدون عندهم جزاء«)1(.

ب- قول: »ما شـاء اهلل وشـئت«، روى أبو داود يف سـننه عن انلي ملسو هيلع هللا ىلص: »ال 

تقولوا ما شاء اهللا وشاء فان، ولكن قولوا ما شاء اهللا ثم شاء فان«)2(.

ج- قـول: »لـوال اهلل وفالن«، أو قـول: »لوال ابلط ألتانـا اللصوص«، وحنو 

ذلـك، روى ابن أيب حاتم يف تفسـريه عن ابن عبـاس ريض اهللا عنهما يف معىن 

﴾ قال: »األنداد هو الرشك أخىف  قـوهل تعاىل: ﴿

من دبيب انلمل ىلع صفاة سـوداء يف ظلمة الليل، وهو أن تقول: واهللا وحياتك 

يـا فانة وحيايت، وتقـول: لوال لكيبة هذا ألتانا اللصـوص، ولوال ابلط يف ادلار 

ألىت اللصوص، وقول الرجل ألصحابه: ما شاء اهللا وشئت وقول الرجل: لوال اهللا 

وفان، ال جتعل فيها فاناً، وهذا لكه به رشك«)3(.

وقال   ،)48/1( والرتهيب  الرتغيب  إسناده جيد،  املنذري  قال   ،)428/5( مسند أمحد   1
اهليثيم رجاهل رجال الصحيح، جممع )102/1(.

سنن أيب داود برقم )4980(، قال اذلهي يف خمترص ابليهيق )2/140/1( إسناده صالح.  2
تفسري ابن أيب حاتم )62/1(.  3
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الفرق بني الرشك األكرب واألصغر:

ها ما ييل: بني الرشك األكرب واألصغر فروق عديدة، أهمُّ

1- أن الـرشك األكـرب ال يغفـر اهللا لصاحبه إال باتلوبـة، وأما األصغر فمع 
كونه أكرب من الكبائر العملية فإن صاحبه حتت املشيئة.

2- أن الـرشك األكـرب حمبط جلميع األعمـال، وأما األصغـر فا حيبط إال 
العمل اذلي قارنه.

3- أن الرشك األكرب خمرج لصاحبه من ملة اإلسام، وأما الرشك األصغر 
فا خيرجه منها.

4- أن الـرشك األكـرب صاحبـه خـادل يف انلار وحمرمـة عليه اجلنـة، وأما 
 يف انلار.

َّ
األصغر فمع خطره الشديد فإن صاحبه غري خمدل

املطلب اثلاين: الكفر
أ- تعريفه

الكفر لغة يطلق ىلع السرت واتلغطية.

: ضـد اإليمـان، وهـو عـدم اإليمان باهللا ورسـوهل، سـواء اكن معه 
ً
ورشاع

تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل عن شك وريب، أو إعراض عن ذلك 
 بلعض األهواء الصارفة عن اتباع الرسالة.

ً
حسداً وكرباً أو اتبااع

ب- أنواع الكفر
الكفر نواعن: كفر أكرب، وكفر أصغر.

فالكفر األكرب هو املوجب للخلود يف انلار، واألصغر موجب السـتحقاق 
الوعيد دون اخللود.
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أوالً: الكفر األكرب.

وهو مخسة أنواع:

1- كفر اتلكذيب، وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السام، فمن كذبهم 
فيما جاؤوا به ظاهراً أو باطناً فقد كفر، وادليلل قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]العنكبوت: 68[.

2- كفر اإلباء واالستكبار، وذلك بأن يكون اعملاً بصدق الرسول، وأنه جاء 
باحلق من عند اهللا، لكن ال ينقاد حلكمه وال يذعن ألمره، استكباراً وعناداً، 

وادليلل قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 34[.

3- كفر الشـك، وهو الرتدد، وعدم اجلزم بصدق الرسـل، ويقال هل كفر 
الظن، وهو ضد اجلزم وايلقني.

وادليلل قوهل تعاىل: ﴿  
   
   

﴾ ]الكهف: 38-35[.

4- كفر اإلعراض، واملراد اإلعراض اليلك عن ادلين، بأن يعرض بسـمعه 
وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وادليلل قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]األحقاف: 3[.

5- كفـر انلفـاق، واملـراد انلفاق االعتقـادي بأن يظهر اإليمـان ويبطن 
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الكفـر)1(، والـديلـل قـولـه تعـاىل: ﴿
﴾ ]املنافقون: 3[.

وانلفاق ىلع رضبني:

أ- نفـاق اعتقاد وهو كفر أكرب ناقل من امللة وهو سـتة أنواع: تكذيب 
الرسول، أو تكذيب بعض ما جاء به، أو بغض الرسول، أو بغض ما جاء به، أو 

املرسة باخنفاض دين الرسول، أو الكراهية النتصار دين الرسول.

ب- ونفاق عميل وهو كفر أصغر ال ينقل من امللة، إال أنه جريمة كبرية 
وإثم عظيم، ومنه ما ذكره انلي ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث حيث قال: »أربع من كن فيه 
اكن منافقـاً خالصاً، ومن اكنت فيه خصلـة منهن اكنت فيه خصلة من انلفاق 
حـى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كـذب، وإذا اعهد غدر، وإذا خاصم 

فجر« متفق عليه)2(.
: الكفر األصغر.

ً
ثانيا

وهو ال خيرج صاحبه من امللة وال يوجب اخللود يف انلار وإنما عليه الوعيد 
الشديد، وهو كفر انلعمة، ومجيع ما ورد يف انلصوص من ذكر الكفر اذلي ال 

يصل إىل حد الكفر األكرب، ومن األمثلة عليه:

ما ورد يف قـوهل تعـاىل: ﴿
 

﴾ ]انلحل: 112[.

مدارج السالكني )346/1(.  1
صحيح ابلخاري برقم )34(، وصحيح مسلم برقم )58(.  2
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ويف قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »اثنتان يف انلاس هما بهم كفر، الطعن يف النسب وانلياحة 
ىلع امليت«، رواه مسلم)1(.

ويف قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال ترجعوا بعدي كفاراً يرضب بعضكم رقاب بعض«، رواه 
ابلخاري ومسلم)2(.

فهذا وأمثاهل كفر دون كفر وهو ال خيرج من امللة اإلسامية.

لقوهل تعاىل: ﴿
 
 ﴾   

]احلجرات: 9-10[، فسماهم اهللا عز وجل مؤمنني مع االقتتال.

ولقوهل تعـاىل: ﴿ 
﴾ ]النسـاء: 48[، فدلـت اآلية الكريمة ىلع أن لك ذنب 
دون الرشك حتت املشـيئة أي إن شـاء اهللا عذبه بقدر ذنبه وإن شـاء عفا عنه 
مـن أول وهلـة، إال الـرشك به فـإن اهللا ال يغفره كما هو رصيـح يف اآلية وقوهل 

تعــاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: 72[.

صحيح مسلم برقم )67(.  1
صحيح ابلخاري برقم )121(، وصحيح مسلم برقم )65(.  2
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املبحث اخلامس
اداعء علم الغيب وما يلحق به

الغيـب هو لك مـا اغب عن العقول واألنظار من األمور احلارضة واملاضية 
واملستقبلية، وقد استأثر اهللا عز وجل بعلمه واختص نفسه سبحانه بذلك.

﴾ ]انلمـل: 65[،  قــال اهللا تعــاىل: ﴿
﴾ ]الكهف: 26[، وقال تعاىل: ﴿ وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]الرعد: 9[.

فا يعلم الغيب أحـد إال اهللا، ال ملك مقـرب وال ني مرسل فضًا عمن 
هو دونهما.

قال اهللا تعاىل عن نوح عليه السام: ﴿
﴾ ]هود: 31[، وقال تعاىل عن هود عليه السام: ﴿

﴾ ]األحقاف: 23[، وقـال تعاىل نلبيه حممـد عليه الصـاة والسـام:
﴾ ]األنعام: 50[، وقـال تعاىل: ﴿ ﴿

﴾ ]ابلقرة: 32-31[.   

ثـم إنه سـبحانه قد يطلع بعض خلقه ىلع بعـض األمور املغيبة عن طريق 
الويح، كما قال تعاىل: ﴿   

  
﴾ ]اجلن، 26-28[، وهذا من الغيب النسي اذلي 
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اغب علمـه عـن بعض املخلوقات دون بعض، أما الغيب املطلق فا يعلمه إال 

هو سبحانه، ومن ذا اذلي يديع علمه وقد استأثر اهللا به.

وهلـذا فـإن الواجـب ىلع لك مسـلم أن حيذر مـن ادلجاجلـة والكذابني 
املدعـني لعلـم الغيب املفرتين ىلع اهللا، اذلين ضلوا يف أنفسـهم وأضلوا كثرياً 

وضلوا عن سواء السبيل، اكلسحرة والكذابني واملنجمني، وغريهم.

وفيما ييل عرض جلملــة من أعمـال هؤالء اليت يدعـون بها علم الغيب، 
ويضلون بها عوام انلاس وجهاهلم، ويفسدون بها عقيدتهم وإيمانهم.

1- السحر: وهو يف اللغة ما خي ولطف سببه.

ويف االصطاح هو عزائم ورىق وعقد يؤثِّر يف القلوب واألبدان، فيمرض ويقتل 
ويفرق بني املرء وزوجه بإذن اهللا، وهو كفر، والساحر اكفر باهللا العظيم، وما 

هل يف اآلخرة من خاق، قال اهللا تعاىل: ﴿
 
 

﴾ ]ابلقرة: 102[.

ومنـه انلفث يف العقد، قال اهللا تعاىل: ﴿    
 ﴾     

]الفلق: 5-1[.
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2- اتلنجيم: وهو االستدالل باألحوال الفلكية ىلع احلوادث األرضية اليت 
لم تقع، فعن ابن عباس ريض اهللا عنهما قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من اقتبس 

علماً من انلجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد«، رواه أبو داود)1(.

3- زجر الطر واخلط يف األرض: فعن قطن بن قبيصة عن أبيه قال: سمعت 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »العيافة والطرية والطرق من اجلبت«)2(، أي من السحر، 
والعيافـة زجر الطري واتلفاؤل والتشـاؤم بأسـمائها وأصواتهـا وممرها، والطرق 

اخلط خيط يف األرض، أو الرضب باحلىص واداعء علم الغيب.

4- الكهانة: ويه اداعء علم الغيب، واألصل فيها اسرتاق اجلن السمع من 
كام املائكة فتلقيه يف أذن الاكهن.

عن أيب هـريــرة ريض اهللا عنـه عــن انلي ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »مـن أىت اكهناً 
فصدقه بما يقول فقـد كفـر بما أنـزل ىلع حممـد ملسو هيلع هللا ىلص« رواه أبو داود وأمحد 

واحلاكم)3(.

5- كتابـة حـروف أبا جاد: وذلك بأن جيعل للك حـرف منها قدراً معلوماً 
مـن العدد وجيري ىلع ذلك أسـماء اآلدميـني واألزمنة واألمكنـة، ثم حيكم 

عليها بالسعود أو انلحوس وحنو ذلك.

سنن أيب داود برقم )3905(. وانظر: السلسلة الصحيحة )برقم 793(.  1
سنن أيب داود برقم )3907(، ومسند أمحد )477/3(. وحسن إسناده ابن تيمية. انظر   2

جمموع الفتاوى )192/35(.
سنن أيب داود )3904(، ومسند أمحد )429/2(، املستدرك )50/1( قال احلاكم صحيح   3

ىلع رشط الشيخني ووافقه اذلهي.
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قال ابن عباس ريض اهللا عنهما يف قوم يكتبون أبا جاد، وينظرون يف انلجوم: 
»ما أرى من فعل ذلك هل عند اهللا من خاق«، رواه عبد الرزاق يف املصنف)1(.

6- القراءة يف الكف والفنجان: وحنــو ذلــك مما يــديع به بعض هـؤالء 
معرفة احلوادث املسـتقبلية مــن موت وحياة وفقر وغىن وصحة ومرض وحنو 

ذلك.
7- حتضر األرواح: ويزعم أربابه أنهم يستحرضون أرواح املوىت ويسألونها 
عـن أخبار املوىت مـن نعيم وعذاب وغري ذلك، وهو نوع من ادلجل والشـعوذة 
الشـيطانية، ويراد منها إفسـاد العقائد واألخـاق واتللبيس ىلع اجلهال وأكل 

أمواهلم بابلاطل واتلوصل إىل دعوى علم الغيب.
8- اتلطر: وهو التشـاؤم بالسوانح وابلوارح من الطري والظباء)2( وغريها، 

وهذا باب من الرشك وهو من إلقاء الشيطان وختويفه.
: »ليس منا من تطري أو تطري هل، أو تكهن 

ً
فعـن عمران بن حصني مرفواع

أو تكهن هل، أو سـحر أو سـحر هل، ومن أىت اكهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
بما أنزل ىلع حممد ملسو هيلع هللا ىلص«، رواه الزبار)3(.

واهللا املسـؤول أن يصلـح أحـوال املسـلمني، ويمنحهـم الفقـه يف ادليـن 
ويعيذهم من خداع املجرمني وتلبيس أويلاء الشياطني.

املصنف )26/11(.  1
ما مّر منها بني يديك من جهة يسارك إىل يمينك فهو السانح، والعرب تتيّمن به. وما   2
مّر منها من يمينك إىل يسارك فهو ابلارح، والعرب تتطرّي به. انظر انلهاية البن األثري 

 .276/1
رجال  رجاهل   )117/5( الزوائد  جممع  يف  اهليثيم  وقال   ،)3578(  )52/9( الزبار  مسند   3

الصحيح. وأورده األبلاين يف السلسلة الصحيحة 310/6 برقم 2650.



63 توحيد األسماء والصفات

الفصل اثلالث
توحيد األسماء والصفات

اإليمان باألسماء والصفات وأثر ذلك يف سلوك املسلم.
إن لإليمـان بأسـماء اهللا وصفاته آثـاراً عظيمة يف نفس املسـلم وحتقيقه 
لعبـادة ربه. فمن آثارها تلك املعاين الـيت جيدها العبد يف عبوديته القلبية اليت 
تثمـر اتلولك ىلع اهللا تعـاىل واالعتماد عليه، وحفظ جوارحـه، وخطرات قلبه، 
وضبط هواجسه حى ال يفكر إال فيما يريض اهللا تعاىل، وحيب هللا ويف اهللا، به 

يسمع وبه يبرص، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه.
هـذه املعـاين وغريها مما يتعلـق باإليمان بمعـاين األسـماء والصفات تثمر 
العبودية الظاهرة وابلاطنة ىلع تفاوت بني شخص وآخر، وذلك فضل اهللا يؤتيه 

من يشاء.
فاسـمه »الغفـار« أثره العظيـم يف حمبته وعدم ايلأس من رمحته، والسـمه 
»شديد العقاب« أثره الكبري يف خشيته وعدم اجلرأة ىلع حمارمه، وهكذا ألسمائه 
األخرى وصفاته آثارها حبسب دالالتها املتنوعة يف نفس املسلم واستقامته ىلع 
رشع اهللا بل وحتقيق حمبته يف القلوب اليت يه أسـاس سـعادة املسلم يف ادلنيا 
واآلخرة، ومفتاح لك خري وأعظم عون للعبد ىلع عبادته لربه ىلع أكمل الوجوه؛ 

إذ األعمال الظاهرة ختف وتثقل ىلع انلفس حبسب املحبة القلبية هللا تعاىل.
فإكمال العمل وحتسينه ىلع ما أراد اهللا منوط باملحبة القلبية هللا، واملحبة 
منوطة بمعرفة اهللا بأسمائه وصفاته، وهلذا اكن أعظم انلاس عبادة هللا رسل اهللا 

اذلين هم أعظم انلاس حمبة هل وأعرفهم به.
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املبحث األول
تعريف توحيد األسماء والصفات وأدتله

أوالً: تعريفه
توحيد األسـماء والصفات: هو إثبات ما أثبت اهللا نلفسـه، وأثبته هل رسوهل 
ملسو هيلع هللا ىلص، وني ما نىف اهللا عن نفسـه، ونفاه عنه رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص من األسـماء والصفات 
واإلقرار هللا تعاىل بمعانيها الصحيحة ودالالتها واستشـعار آثارها ومقتضياتها 

يف اخللق.

: املنهج يف إثباته
ً
ثانيا

يقوم املنهج احلق يف باب األسماء والصفات ىلع اإليمان الاكمل واتلصديق 
اجلـازم بمـا وصـف اهللا به نفسـه ووصفه به رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص من غـري حتريف وال 

تعطيل، ومن غري تكييف وال تمثيل.
واتلحريف: هو اتلغيري وإمالة اليء عن وجهه، وهو قسمان:

1- حتريـف لفظـي، وذلـك بالزيادة يف اللكمة أو انلقـص أو تغيري حركة يف 
﴾ ]طه: 5[  اللكمة كتحريف لكمة استوى يف قوهل تعاىل: ﴿

إىل استوىل. قال صاحب انلونية:
نون ايلهود والم جهيم هما        يف ويح رب العرش زائدتان

2- حتريـف معنـوي، وذلك بتفسـري اللفظ ىلع غري مراد اهللا ورسـوهل منه 
كمن فرس »ايلد« هللا تعاىل بالقوة أو انلعمة، فإن هذا تفسري باطل ال يدل عليه 

الرشع وال اللغة.
واتلعطيل: هـو ني صفات اهللا تعـاىل كمن زعـم أن اهللا تعـاىل ال يتصـف 

بصفة.
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والفـرق بـني اتلحريف واتلعطيل هـو أن اتلحريف نـي املعىن الصحيح 
اذلي دلت عليه انلصوص واستبداهل بمعىن آخر غري صحيح، أما اتلعطيل فهو 

ني املعىن الصحيح من غري استبدال هل بمعىن آخر.

واتلكييـف: تعيني كيفية الصفـة واهليئة اليت تكـون عليها كفعل بعض 
املنحرفـني يف هـذا ابلاب اذلين يكيفون صفـات اهللا فيقولون كيفية يده: كذا 
وكذا، وكيفية استوائه ىلع هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل إذ ال يعلم كيفية صفات 

اهللا إال هو وحده وأما املخلوقون فإنهم جيهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه.

واتلمثيل: هو التشبيه كمن يقول: هللا سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعاىل 
اهللا عن ذلك.

وينتظم املنهج احلق يف باب األسـماء والصفات يف ثاثة أصول من حققها 
سلم من االحنراف يف هذا ابلاب، ويه:

األصل األول: تزنيه اهللا جل وعا عن أن يشـبه يشء من صفاته شيئاً من 
صفات املخلوقني.

األصل اثلاين: اإليمان بما سى ووصف اهللا به نفسه وبما سماه ووصفه به 
رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص ىلع الوجه الائق جبال اهللا وعظمته.

األصل اثلالث: قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات اهللا تعاىل ألن 
إدراك املخلوق ذللك مستحيل.

فمن حقق هذه األصول اثلاثة فقد حقق اإليمان الواجب يف باب األسماء 
والصفات ىلع ما قرره األئمة املحققون يف هذا ابلاب.
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: أدلة هذا املنهج
ً
ثاثلا

دلت األدلة من كتاب اهللا تعاىل ىلع تقرير هذا املنهج.

فمـن األدلـة ىلع األصـل األول: وهـو تزنيه الـرب عز وجل عن مشـابهة 
﴾ ]الشورى:  املخلوقني، قول اهللا تبارك وتعاىل: ﴿
11[. ومقتـىض اآليـة ني املماثلة بـني اخلالق واملخلوق مـن لك وجه مع إثبات 

السـمع وابلـرص هللا عـز وجل، ويف هـذا إشـارة إىل أن ما يثبت هللا من السـمع 
وابلـرص ليس كما يثبت للمخلوقني من هاتـني الصفتني مع كرثة من يتصف 
بهمـا من املخلوقني. وما يقال يف السـمع وابلرص يقال يف غريهما من الصفات. 

واقرأ قولـه تعـاىل: ﴿
﴾ ]املجادلـة: 1[. أورد ابـن كثري يف تفسـري اآلية ما رواه 
ابلخاري يف اتلوحيد )372/13( واإلمام أمحد يف املسند )46/6( عن اعئشة ريض 
اهللا عنها قالت: »احلمد هللا اذلي وسع سمعه األصوات لقد جاءت املجادلة إىل 

انلي ملسو هيلع هللا ىلص تكلمه وأنا يف ناحية ابليت ما أسمع فأنزل اهللا عز وجل ﴿
 ...﴾ إىل آخر اآلية«)1(.

﴾ ]انلحل: 74[. قال  ومن األدلـة أيضاً قول اهللا تعـاىل: ﴿
الطربي يف تفسـري اآلية: »فا تمثلوا هللا األمثال وال تشـبهوا هل األشـباه فإنه ال 

مثل هل وال شبه«)2(.

تفسري ابن كثري )60/8(.  1
الطربي )621/7(.  2
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﴾ ]مريم: 65[ قال ابن عباس ريض اهللا عنهما  وقال تعاىل: ﴿
يف تفسريها: »هل تعلم للرب مثًا أو شبيهاً«.

 ﴾ ومن األدلة هلذا األصل: قول اهللا تبارك وتعاىل: ﴿
]اإلخاص: 4[ قال الطربي: »ولم يكن هل شبيه وال عدل وليس كمثله يشء«.

ومن األدلة ىلع األصل اثلاين: وهو اإليمان بما جاء يف الكتاب والسنة من 
أسماء اهللا وصفاتـه، قـول اهللا عـز وجـل: ﴿

 
﴾ ]ابلقرة: 255[. وقـولـه تعـاىل: ﴿

﴾ ]احلديـد: 3[. وقوهل تعاىل: ﴿
    

   
 

﴾ ]احلرش: 24-22[.

ومن السـنة حديـث أيب هريرة اذلي أخرجه مسـلم يف صحيحه قال: اكن 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا أن نقول: »امهلل رب السـموات ورب 
األرض ورب العـرش العظيـم ربنـا ورب لك يشء فالق احلـب وانلوى، ومزنل 
اتلـوراة واإلجنيـل والفرقان أعوذ بك من رش لك دابة أنت آخذ بناصيتها. امهلل 
أنـت األول فليـس قبلك يشء، وأنت اآلخر فليس بعـدك يشء وأنت الظاهر 
يْن وأْغننا  فليـس فوقك يشء، وأنت ابلاطن فليس دونـك يشء، اقض عنا ادلَّ
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من الفقر«)1(. وانلصوص يف تقرير هذا ابلاب كثرية جتل عن احلرص.

وأمـا األصل اثلالث وهو قطع الطمع عـن إدراك كيفية صفات اهللا تبارك 
وتعاىل فقـد دل عليـه قـول اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]طـه: 110[. قـال بعـض أهـل العلم يف معـىن اآلية: »ال إحاطـة للعلم 
البرشي برب السموات واألرض، فيني جنس أنواع اإلحاطة عن كيفيتها«.

ومـن األدلة هلذا األصل أيضاً قول اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعـام: 103[ قال بعـض العلماء يف معرض حديثه عن اآلية: »وهذا 
يدل ىلع كمال عظمته وأنه أكرب من لك يشء، وأنه لكمال عظمته ال يدرك حبيث 
حياط به؛ فإن اإلدراك وهو اإلحاطة باليء قدر زائد ىلع الرؤية، فالرب يرى يف 
اآلخرة وال يُدرك كما يعلم وال حُياط بعلمه«. وينبي للعاقل أن يعلم أن للعقل 
حداً يصل إيله وال يتعداه كما أن للسمع وابلرص حداً ينتهيان إيله، فمن تكلف 
ما ال يمكن أن يدرك بالعقل اكتلفكري يف كيفية صفات اهللا، فهو اكذلي يتلكف 
أن يبـرص مـا وراء اجلدار أو يسـمع األصوات يف األماكن ابلعيـدة جداً عنه.

صحيح مسلم برقم )2713(.  1
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املبحث اثلاين
أمثلة تطبيقية إلثبات األسماء والصفات يف ضوء الكتاب والسنة

دل الكتاب والسنة ىلع إثبات األسماء والصفات للرب عز وجل يف مواطن 
كثرية من أوجه متعددة ويف سياقات متنوعة.

واألسماء والصفات اثلابتة بالكتاب والسنة كثرية جداً دونت فيها الكتب 
واملصنفـات وعـد أهل العلـم الكثري منها. ونذكـر هنا طائفة منها ىلع سـبيل 

اتلمثيل ال احلرص.

فمن أسماء اهلل تعاىل:
الـي والقيـوم: وقد دل ىلع هذين االسـمني الكتاب والسـنة. فمن الكتاب 
﴾ ]ابلقرة: 255[. ومن السـنة حديث  قـول اهللا تعاىل: ﴿
أنـس بـن مالك ريض اهللا عنه قال: كنا مع انلـي ملسو هيلع هللا ىلص يف حلقة ورجل قائم يصيل 
فلما ركع وسجد وتشهد وداع فقال يف داعئه: امهلل إين أسألك بأن لك احلمد ال هلإ 
إال أنت بديع السموات واألرض يا ذا اجلال واإلكرام يا يح يا قيوم. فقال انلي 

ملسو هيلع هللا ىلص: »لقد داع باسم اهللا األعظم اذلي إذا ديع به أجاب وإذا سئل به أعطى«)1(.

 ﴾ احلميـد: وقــد دل عليـه قـول اهللا عز وجـل: ﴿
]ابلقـرة: 267[. ومـن السـنة حديـث كعب بن ُعْجـَرة يف التشـهد أن انلي ملسو هيلع هللا ىلص 

علمهم أن يقولوا: »امهلل صل ىلع حممد وىلع آل حممد كما صليت ىلع إبراهيم 
وىلع آل إبراهيم إنك محيد جميد...«)2(.

رواه احلاكم برقم )1856( وقال: صحيح ىلع رشط مسلم ووافقه اذلهي.  1
صحيح ابلخاري برقم )3370(، ومسلم برقم )406(.  2
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الرمحن والرحيم: وقد دل عليهما قول اهللا تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الفاحتة: 3-2[.   

ومن السـنة أمر انلي ملسو هيلع هللا ىلص اكتبه يوم احلديبية عند كتابة الصلح بينه وبني 
املرشكني أن يكتب )بسم اهللا الرمحن الرحيم()1(.

﴾ ]فاطـر: 41[.  احلليـم: وديللـه من القرآن قـوهل تعاىل: ﴿
ومـن السـنة حديث ابن عبـاس ريض اهللا عنهما أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص اكن يقول 

عند الكرب »ال هلإ إال اهللا العظيم احلليم...« احلديث)2(.

ومن صفات اهلل:
القدرة: ويه صفة ذاتية هللا تعاىل ثابتة بالكتاب والسنة. ومعىن ذاتية: أي 
 ﴾ مازمة ذلات اهللا ال تنفك عنه سـبحانه. قال تعاىل: ﴿
]ابلقرة: 20[. ومن السنة حديث عثمان بن أيب العاص أنه شاك إىل انلي ملسو هيلع هللا ىلص وجعاً 

جيده يف جسده منذ أسلم، فقال هل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ضع يدك ىلع اذلي تألم من 
جسدك، وقل: بسم اهللا، ثاثاً، وقل: سبع مرات: أعوذ بعزة اهللا وقدرته من رش 

ما أجد وأحاذر«)3(.

احلياة: ويه من صفات اهللا اذلاتية، وقد تقدم ذكر األدلة عليها.

العلم: صفـة ذاتيـة هللا تعـاىل. وثبـوتهـا بالكتـاب والسـنة. قـال تعـاىل: 
﴾ ]ابلقرة: 255[، ومن السـنة حديث جابر بن عبد اهللا  ﴿

صحيح ابلخاري برقم )2731(.  1
رواه ابلخاري برقم )6345(، ومسلم برقم )2730(.  2

رواه مسلم برقم )2202(.  3
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ريض اهللا عنهمـا أن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص اكن يعلمهم أن يقولوا يف االسـتخارة: »امهلل إين 
أستخريك بعلمك وأستقدرك بقدرتك...«)1(.

اإلرادة: ويه صفـة ذاتية باعتبار أصلها، فعلية باعتبار تعلُّقها، ويه ثابتة 
بالكتاب والسنة، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]األنعام: 125[. 
ومن السـنة حديث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهما قال: سـمعت رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا أراد اهللا بقوم عذاباً، أصاب العذاب من اكن فيهم ثم بعثوا ىلع 

أعماهلم«)2(.

 ﴾ العلـو: وهـو صفة ذاتية ثابتة بالكتاب والسـنة. قـال تعاىل: ﴿
﴾ ]انلحل: 50[. ومن السنة حديث  ]األىلع: 1[. وقال تعاىل: ﴿

أيب هريـرة ريض اهللا عنـه املتقـدم يف املبحث األول يف اذلكر عنـد انلوم وفيه: 
»... امهلل أنـت األول فليس قبلك يشء وأنـت اآلخر فليس بعدك يشء وأنت 

الظاهر فليس فوقك يشء وأنت ابلاطن فليس دونك يشء...«)3(.

 االسـتواء: وهـو صفة فعليـة هللا تعاىل ثابتة بالكتاب والسـنة. قـال تعاىل:
﴾ ]طه: 5[. وعن قتادة بن انلعمان ريض اهللا عنه قال:  ﴿
سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »ملا فرغ اهللا من خلقه اسـتوى ىلع عرشـه«)4(. 

رواه ابلخاري برقم )6382(.  1
رواه مسلم برقم )9287(.  2
رواه مسلم برقم )2713(.  3

رواه اذلهي يف العلو برقم )119( وقال: رواته ثقات، رواه اخلال يف كتاب السنة.  4
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ومعىن االستواء يف لغة العرب: العلو واالرتفاع، واالستقرار والصعود، واستواء 
اهللا تعاىل ىلع عرشه استواء يليق جباهل.

الكالم: وهو صفة ذاتية باعتبار انلوع، وصفة فعلية باعتبار أفراد الكام، فهو 
سـبحانه يتلكم مى شاء وكيف شاء بكام مسـموع، وقد دل ىلع صفة الكام 
﴾ ]النساء: 164[،  األدلة من الكتاب والسنة. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعراف: 143[. ﴿

ومن السنة حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »احتج 
آدم ومـوىس فقـال هل موىس: يا آدم أنت أبونا خيَّبتنا وأخرجتنا من اجلنة. قال هل 

آدم: يا موىس اصطفاك اهللا بكامه وخط لك اتلوراة بيده...« احلديث)1(.

الوجـه: وهـو صفـة ذاتية خربية ثابتـة هللا عز وجل بالكتاب والسـنة. قال 
﴾ ]ابلقرة: 272[. وقوهل: ﴿ تعاىل: ﴿

﴾ ]الرمحن: 27[، ومن السـنة حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا 
 ﴾ عنهما قال: »ملا نــزلت هـذه اآليـة: ﴿
﴾ فقال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: أعوذ  قـال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: أعوذ بوجهك. فقـال: ﴿

﴾ ]األنعام: 65[. فقال انلي ملسو هيلع هللا ىلص: هذا أيرس«)2(. بوجهك. فقال: ﴿

ايلدان: ويه صفة ذاتية خربية هللا عز وجل، وثبوتها بالكتاب والسنة. قال 
﴾ ]املائدة: 64[. وقوهل تعاىل: ﴿ تعـاىل: ﴿

رواه ابلخاري برقم )6614(، ومسلم برقم )2652(.  1
رواه ابلخاري برقم )7406(.  2
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﴾ ]ٓص: 75[. ومن السنة حديث أيب موىس األشعري 

ريض اهللا عنه اذلي رواه مسـلم عن انلي ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا يبسـط يده بالليل 

يلتـوب مـيسء انلهار، ويبسـط يـده بانلهار يلتوب مـيسء الليل حـى تطلع 

الشمس من مغربها«)1(.

العينان: ويه صفة ذاتية خربية ثابتة هللا عز وجل بالكتاب والسـنة. فمن 

﴾ ]طه: 39[. وقوهل تعاىل: ﴿  الكتـاب قول اهللا تعاىل: ﴿

﴾ ]هـود: 37[. ومـن السـنة حديث عبد اهللا بن عمـر ريض اهللا عنهما يف 

الصحيحـني عـن انلـي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قـال: »إن اهللا ال خَيىْف عليكـم، إن اهللا ليس 

بأعور وأشـار بيده إىل عينه، وإن املسـيح ادلجال أعور العني ايلمىن كأّن عينه 

عنبة طافية«)2(.

القـدم: ويه صفة ذاتية ثابتة للـرب عز وجل باألحاديث الصحيحة. ومن 

ذلك حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه يف حتاجج اجلنة وانلار، وفيه: »... فأما انلار 

فـا تمتلئ حـى يضع اهللا تبارك وتعاىل رجله، وتقـول: قط، قط، قط، فهنالك 

تمتلئ ويزوي بعضها إىل بعض...«)3(. ويف بعض الروايات يف الصحيحني »فيضع 

قدمه عليها...«)4(.

رواه مسلم برقم )2759(.  1
رواه ابلخاري برقم )7407(، ومسلم برقم )2933(.  2
رواه ابلخاري برقم )4850(، ومسلم برقم )2846(.  3

رواه ابلخاري برقم )4848، 4849(، ومسلم برقم )2848(.  4
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وأسـماء اهللا وصفاته الواردة يف الكتاب والسنة كثرية ال حتىص، وإنما هذه 
أمثلـة، وجيب ىلع املسـلم إثباتها هللا تبارك وتعاىل ىلع مـا يليق جباهل وكماهل، 
كما أثبتها اهللا نلفسـه يف كتابه، وهو أعلم بنفسـه من خلقه، وأثبتها هل رسـوهل 
ملسو هيلع هللا ىلص يف سـنته، وهو اعلـم اخللق بربه وأكملهم نصحاً وأفصحهـم وأبلغهم بياناً 
وأتقاهم وأخشـاهم هل، ويلحذر من تعطيل اهللا من صفاته أو تشـبيهها بصفات 

﴾ ]الشورى: 11[. املخلوقني ألن اهللا ﴿
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املبحث اثلالث
قواعد يف باب األسماء والصفات

القاعدة األوىل: القول يف الصفات اكلقول يف اذلات

وبيانهـا: أن اهللا تعـاىل ليس كمثله يشء ال يف ذاته وال صفاته، وال أفعاهل. 
فإذا اكن هللا ذات حقيقية ال تماثل اذلوات با خاف فكذلك الصفات اثلابتة 
هل يف الكتـاب والسـنة، يه صفات حقيقية ال تماثل سـائر الصفات فالقول يف 

اذلات والصفات من باب واحد.

وهـذه قاعدة عظيمة يناقـش بها من ينكر الصفات مـع إثباته اذلات فإن 
إثبات اذلات للرب عز وجل حمل إمجاع األمة.

فإذا قال قائل: ال أثبت الصفات ألن يف إثباتها تشبيهاً هللا خبلقه.

يقـال هل: أنت تثبت هللا ذاتـاً حقيقية وتثبت للمخلوقني ذواتاً أفليس هذا 
تشـبيهاً ىلع قولك!! فإن قال: إنما أثبت ذاتاً هللا ال تشـبه اذلوات، وال يسعه غري 
هـذا. قيل هل: يلزمـك هذا يف باب الصفات، فإن اكنت اذلات ال تشـبه اذلوات 
وهو حق فكذلك صفات اذلات اإلهلية ال تشبه الصفات، فإن قال: كيف أثبت 

صفة ال أعلم كيفيتها. قلنا هل: كما تثبت ذاتاً ال تعلم كيفيتها.

القاعدة اثلانية: القول يف بعض الصفات اكلقول يف بعضها اآلخر

ورشحهـا: أن القول يف بعض صفات اهللا من حيث اإلثبات وانلي اكلقول 
يف ابلعـض اآلخـر، وهذه القاعدة خياطب بها من يثبـت بعض الصفات وينكر 
ابلعـض اآلخر. فإذا اكن الرجـل يثبت بعض الصفات اكحليـاة والعلم والقدرة 
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والسـمع وابلـرص وغريهـا، وجيعل ذلك لكه حقيقـة، ثم ينـازع يف صفة املحبة 
والرضا والغضب وغريها، وجيعل ذلك جمازاً فيقال هل: ال فرق بني ما أثبته وبني 
مـا نفيته، فالقول يف أحدهما اكلقـول يف اآلخر. فإن كنت تثبت هل حياة وعلماً 
وقدرة وسمعاً وبرصاً ال تشبه ما يثبت للمخلوقني اذلين يتصفون بهذه الصفات 
فكذلـك يلزمـك أن تثبت هل حمبة ورضاً وغضباً كما أخرب هو عن نفسـه، من 

غري مشابهة للمخلوقني وإال وقعت يف اتلناقض.

القاعدة اثلاثلة: األسماء والصفات توقيفية

أسـماء اهللا وصفاته توقيفية ال جمال للعقل فيها، وىلع هذا فيجب الوقوف 
فيهـا ىلع مـا جاء به الكتاب والسـنة فا يـزاد فيها وال ينقـص؛ ألن العقل ال 
يمكنه إدراك ما يسـتحقه اهللا تعاىل من األسـماء والصفات فوجب الوقوف ىلع 

انلص. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 36[. وقـد اكن أئمة اإلسـام ىلع هذا املنهـج. قال اإلمام 
أمحـد رمحـه اهللا: »ال يوصـف اهللا إال بما وصف به نفسـه أو وصفه به رسـوهل 
ال يتجـاوز القـرآن واحلديث«. وقـرر بعض أهل العلـم أن العلم باليء حى 
يُمكـن وصفـه هل ثاثة طرق: إما رؤيته، أو رؤية مثيلـه، أو وصفه ممن يعرفه. 
وِعلُمنَا بَِربِّنا وأسمائه وصفاته حمصور يف الطريق اثلالث وهو وصفه ممن يعرفه، 
وليس أحد أعلم باهللا من اهللا ثم رسله اذلين أوىح إيلهم وعلمهم، فوجب لزوم 
طريق الويح يف أسماء اهللا وصفاته؛ إذ لم نر ربنا يف ادلنيا فنصفه وليس هل مثيل 

من خلقه فيوصف بوصفه، تعاىل ربنا وتقدس.
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القاعدة الرابعة: أسماء اهلل لكها حسىن
أسماء اهللا لكهـا حسىن أي بالغـة يف احلسن اغيته. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعراف: 180[ وذلك دلالتلها ىلع أحسـن مسـى وأرشف مدلول وهو 
اهللا عـز وجل، وألنهـا متضمنة لصفات اكملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه ال 

احتمااًل وال تقديراً.
مثال ذلك: )الي( اسـم من أسماء اهللا تعاىل، متضمن للحياة الاكملة اليت 
لم تسـبق بعدم وال يلحقها زوال. احلياة املسـتلزمة لكمـال الصفات من العلم 
والقـدرة والسـمع وابلـرص وغريها. ومثال آخر: )العليم( اسـم من أسـماء اهللا 
 تعاىل متضمن للعلم الاكمل اذلي لم يسبق جبهل وال يلحقـه نسيان. قال تعاىل:
﴾ ]طه: 52[ العلم الواسـع املحيط بكل  ﴿
 يشء مجلة وتفصيًا، سـواء ما يتعلـق بأفعالـه أو أفعال خلقـه. كما قال تعاىل:

﴾ ]اغفر: 19[. ﴿
واحلسن يف أسـماء اهللا تعاىل يكون باعتبار لك اسم ىلع انفراد، ويكون 

باعتبار مجعه إىل غريه، فيحصل جبمع االسم إىل آخر كمال فوق كمال.
مثـال ذلك: )العزيز احلكيم( فـإن اهللا تعاىل جيمع بينهما يف القرآن كثرياً، 
فيكـون لك منهمـا دااًل ىلع الكمال اخلاص اذلي يقتضيـه وهو العزة يف العزيز 
واحلكـم واحلكمـة يف احلكيم. واجلمع بينهما دال ىلع كمال آخر وهو أن العزة 
هللا تعاىل مقرونة باحلكمة، فعزته ال تقتيض ظلماً وجوراً كما يكون من بعض 
أعـزاء املخلوقـني، فإن بعضهم قـد تأخذه العزة باإلثم فيظلـم وجيور، وكذلك 
حكمه تعاىل وحكمته مقرونان بالعز الاكمل خباف حكم املخلوق وحكمته 

فإنهما يعرتيهما اذلل. هذا واهللا أعلم.
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ويف ختـام هـذا ابلاب نشـري إىل مجلة مـن الفوائد واثلمـرات اليت جينيها 
املسـلم بتحقيقه هلذا األصـل العظيم وهو اإليمان بـاهللا وحده ال رشيك هل يف 

ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فمن ذلك:

1- أن العبد ينال بذلك سـعادة ادلنيا واآلخرة، بل إن السـعادة يف ادلارين 
متوقـف احلصـول عليها ىلع اإليمان باهللا، فحظ العبد منها حبسـب حظه من 

إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وألوهيته.

2- أن إيمان العبد بربه وأسـمائه وصفاته هو أعظم أسباب خوفه سبحانه 
وحتقيـق طاعته، فلكمـا اكن العبد بربـه أعرف اكن إيله أقـرب، ومنه أخىش، 

ولعبادته أطلب، وعن معصيته وخمالفته أبعد.

3- أن العبد ينال بذلك طمأنينة قلبه، وراحة نفسه، وأنس خاطره، واألمن 
واالهتداء يف ادلنيا واآلخرة، واهللا تعاىل يقول: ﴿

﴾ ]الرعد: 28[.

4- أنَّ نيـل ثـواب اآلخرة متوقـف ىلع اإليمان باهللا وصحتـه، فبتحقيقه 
وحتقيق لوازمه ينال العبد ثواب اآلخرة، فيدخل جنة عرضها السماء واألرض، 
فيها من انلعيم ما ال عني رأت وال أذن سمعت وال خطر ىلع قلب برش، وينجو 
من انلار وعذابها الشـديد، وأعظم من ذلك لكه أن يفوز برىض الرب سـبحانه 
فـا يسـخط عليه أبـداً، ويتذلذ يوم القيامـة بانلظر إىل وجهـه الكريم يف غري 

رضاء مرضة وال فتنة مضلة.

5- أن اإليمـان باهللا هو اذلي يصحح األعمال وجيعلها مقبولة، فبفقده ال 
تقبـل بل ترد ىلع صاحبهـا وإن كرثت وتنوعت، قال تعاىل: ﴿
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﴾ ]املائدة: 5[، وقال تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 19[.

6- أن اإليمـان الصحيـح بـاهللا حيمـل صاحبه ىلع الـزتام احلـق واتباعه 
علماً وعمًا، ويكسـب العبد االسـتعداد اتلام تللـيق املواعظ انلافعة والعرب 
املؤثرة، ويوجب سـامة الفطرة، وحسن القصد، واملبادرة إىل اخلريات، وجمانبة 
املحرمات واملنكـرات، ولزوم األخاق احلميدة، واخلصـال الكريمة، واآلداب 

انلافعة.

7- أن اإليمـان بـاهللا ملجـأ املؤمنـني يف لك ما يلم بهم مـن رشور وحزن 
وأمـن وخوف وطاعة ومعصية وغري ذلك مـن األمور اليت البد للك أحد منها، 
فعنـد الَمحابِّ والرسور يلجؤون إىل اإليمان باهللا فيحمدون اهللا ويثنون عليه 
ويسـتعملون نعمتـه فيما حيـب، وعند املـاكره واألحزان يلجـؤون إىل اإليمان 
بـاهللا فيتسـلون بإيمانهم وما يرتتب عليه من األجـر واثلواب، وعند املخاوف 
واألحـزان يلجـؤون إىل اإليمان باهللا فتطمـنئ قلوبهم ويـزداد إيمانهم وتعظم 
ثقتهم بربهم، وعند الطااعت واتلوفيق لألعمال الصاحلات يلجؤون إىل اإليمان 
باهللا فيعرتفون بنعمته عليهم، وحيرصون ىلع تكميلها، ويسألونه اثلبات عليها 
واتلوفيـق لقبوهلا، وعند الوقوع يف يشء من املعايص يلجؤون إىل اإليمان باهللا 
فيبادرون إىل اتلوبة منها واتلخلص من رشورها وأوضارها، فاملؤمنون يف مجيع 

تقلباتهم وترصفاتهم ملجؤهم إىل اإليمان باهللا وحده.

8- أن معرفة اهللا تعاىل بأسمائه وصفاته توجب حمبة اهللا يف القلوب إذ إن 
أسـماء اهللا وصفاته اكملـة من لك وجه وانلفوس قد جبلـت ىلع حب الكمال 
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والفضـل فإذا حتققت حمبة اهللا يف القلوب انقادت اجلوارح باألعمال وحتققت 
احلكمة اليت خلق العبد من أجلها ويه عبادة اهللا.

9- أن العلـم باألسـماء والصفـات يـورث قـوة ايلقـني بانفـراد اهللا تعاىل 
بترصيـف شـؤون اخللق ال رشيك هل يف ذلك، وهـذا مما حيقق صدق اتلولك ىلع 
اهللا يف جلب املصالح ادلينية وادلنيوية، ويف ذلك فاح العبد وجناحه فمن تولك 

ىلع اهللا فهو حسبه.

10- إحصاء األسـماء احلسـىن والعمل بها أصل للعلم بـكل معلوم، فإن 
نه،  املعلومات سـواه إما أن تكون خلقاً هل تعـاىل أو أمراً، ويه إما علم بما كوَّ
وإما علم بما رشعه، ومصدر اخللق واألمر عن أسمائه احلسىن وهما مرتبطان 
بهـا ارتبـاط املقتـىض بمقتضيه. فمن أحىص أسـماء اهللا كما ينبـي للمخلوق 

أحىص مجيع العلوم.
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الفصل األول
اإليمان باملالئكة

املبحث األول
تعريف املالئكة وأصل خلقتهم، وصفاتهم، وخصائصهم

تعريفهم

لُوِك( ويه: الرسالة.
َ
املالئكة: مجع َملَك. أخذ من )األ

وهم: خلق من خملوقات اهللا، هلم أجسام نورانية لطيفة قادرة ىلع التشلك 
واتلمثل واتلصور بالصور الكريمة، وهلم قوى عظيمة، وقدرة كبرية ىلع اتلنقل، 
وهـم خلق كثري ال يعلم عددهم إال اهللا، قـد اختارهم اهللا واصطفاهم لعبادته 

والقيام بأمره، فال يعصون اهللا ما أمرهم، ويفعلون ما يؤمرون.

أصل خلقهم
واملـادة الـي خلق اهللا منها املالئكـة يه »انلور«. فعن اعئشـة ريض اهللا 
عنهـا قالت: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »خلقت املالئكة مـن نور، وخلق اجلان من 
مـارج مـن نار، وخلق آدم ممـا وصف لكـم«))(. واملارج هـو: اللهب املختلط 

بسواد انلار.

صفاتهم
قد تضمن الكتاب والسـنة الكثري مـن انلصوص املبينة صفات املالئكة 

وحقائقها، فمن ذلك:

صحيح مسلم برقم )2996(.  1
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أنهم موصوفون بالقوة والشدة. كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اتلحريم: 6[، وقال 
﴾ ]انلجم: 5[. وقال يف  تعـاىل يف وصف جربيل عليه السـالم: ﴿

﴾ ]اتلكوير: 20[. وصفه أيضاً: ﴿

وهم موصوفون بعظم األجسام واخللق. فيف صحيح مسلم من حديث اعئشة 
 ﴾ ريض اهللا عنها وقد سألت انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن معىن قوهل تعاىل: ﴿
]اتلكوير: 23[ فقال: »إنما هو جربيل لم أره ىلع صورته الي خلق عليها غري هاتني 

املرتني، رأيته منهبطاً من السماء ساّداً عظم خلقه ما بني السماء إىل األرض«))(.

وروى اإلمام أمحد عن عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال: »رأى رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص جربيـل يف صورتـه، وهل سـتمائة جنـاح، لك جناح منها قد سـد األفق 
يسقط من جناحه من اتلهاويل وادلر وايلاقوت ما اهللا به عليم«)2(، قال احلافظ 

ابن كثري: إسناده جيد.

وروى أبو داود من حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهما أن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »أذن يل أن أحـدث عن ملك من مالئكـة اهللا من محلة العرش إن 
ما بني شحمة أذنه واعتقه مسرية سبعمائة اعم«)3( قال احلافظ ابن حجر: »رواه 

أبو داود بإسناد صحيح«))(.

صحيح مسلم برقم )77)(.  1
مسند اإلمام أمحد: ))/395(، و)6/)29(.  2

سنن أيب داود: )96/5( برقم )727)(.  3
حتفة انلبالء من قصص األنبياء: )ص 53(.  4
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ومن صفاتهم أنهم يتفاوتون يف اخللق واملقدار فهم ليسوا ىلع درجة واحدة، 
فمنهم من هل جناحان ومنهم من هل ثالثة، ومنهم من هل أربعة، ومنهم من هل ستمائة 

جناح، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]فاطر: )[.

ومن صفاتهم احلسـن واجلمال فهم ىلع درجة اعيلة من ذلك. قال تعاىل يف 
﴾ ]انلجم: 5-6[ قال  حق جربيل عليه السـالم ﴿  
ابـن عباس ريض اهللا عنهما »ذو مرة: ذو منظر حسـن« وقـال قتادة: »ذو خلق 

طويل حسن«.

وقال تعاىل خمرباً عن النسوة عند رؤيتهن يلوسف عليه السالم: ﴿
﴾ ]يوسف: )3[ وإنمــا 

قلن ذلك ملا هو مقرر عند انلاس من وصف املالئكة باجلمال ابلاهر.

ومن صفاتهم الي وصفهم اهللا بها أنهم كرام أبرار. قال تعاىل: ﴿ 
 ﴾ ﴾ ]عبس: 5)-6)[. وقال عز وجل: ﴿    

]االنفطار: 0)-))[.

ومـن صفاتهـم احلياء لقول انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حق عثمـان ريض اهللا عنه: »أال 
أستيح من رجل تستيح منه املالئكة«))(.

ومن صفاتهم أيضاً العلم. قال تعاىل يف خطابه للمالئكة ﴿
﴾ ]ابلقرة: 30[ فأثبت اهللا عز وجل للمالئكة علماً وأثبت نلفسـه علماً 

صحيح مسلم برقم ))0)2(.  1
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 ﴾ ال يعلمونـه. وقـال تعـاىل يف حـق جربيـل عليه السـالم: ﴿
]انلجـم: 5[ قـال الطـربي: »علم حممداً هـذا القرآن جربيل عليه السـالم« أ.ه، 

وهذا متضمن وصف جربيل بالعلم واتلعليم.

إىل غري ذلك مما ثبت يف الكتاب والسـنة مـن صفاتهم العظيمة وأخالقهم 
الكريمة ادلالة ىلع علو شأنهم وسمو منازهلم عليهم السالم.

خصائصهم

للمالئكة عليهم السـالم خصائص وصفـات قد اختصهم اهللا تعاىل بها، 
وامتازوا بها عن اجلن واإلنس وسائر املخلوقات، فمنها:

أن مساكنهم يف السماء وإنما يهبطون إىل األرض تنفيذاً ألمر اهللا يف اخللق وما 
أسـند إيلهم من ترصيف شؤونهم. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]انلحـل: 2[، وقـال تعاىل: ﴿
﴾ ]الزمـر: 75[. وعـن أيب هريـرة ريض اهللا عنـه قـال: 
قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »يتعاقبون فيكـم مالئكة بالليـل، ومالئكة بانلهار، 
وجيتمعون يف صالة الصبح وصالة العرص، ثم يعرج اذلين باتوا فيكم فيسأهلم 
اهللا وهـو أعلـم بهم كيـف تركتم عبـادي؟ فيقولـون: تركناهم وهـم يصلون، 

وأتيناهم وهم يصلون«))(. وانلصوص يف هذا كثرية جداً يصعب حرصها هنا.

ومـن خصائصهـم أنهـم ال يـوصفـون باألنـوثـة، قـال تعـاىل منكــراً ىلع 
الكفار ذلـك: ﴿

صحيح ابلخاري برقم )555(، وصحيح مسلم برقم )632(.  1
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﴾ ]الزخرف: 9)[، وقــال تعــاىل: ﴿
﴾ ]انلجم: 27[.

ومن خصائصهم أنهم ال يعصون اهللا يف يشء، وال تصدر منهم اذلنوب، بل 
طبعهـم اهللا ىلع طاعتـه، والقيام بأمره، كما قال تعاىل يف وصفهم: ﴿ 

﴾ ]اتلحريـم: 6[. وقـال أيضـاً: ﴿
﴾ ]األنبياء: 27[.

ومن خصائهم أيضاً أنهم ال يفُتُون عن العبـادة وال يسـأمون. قـال تعاىل: 
 ﴾   ﴿

]األنبياء: 9)-20[. وقال يف آية أخرى: ﴿

﴾ ]فصلت: 38[.

فهـذه بعض خصائـص املالئكة الي اختصهم اهللا بهـا دون اثلقلني من 
اإلنـس واجلـن. وباجلملـة فاملالئكة جنس آخـر، يتمزيون يف أصـل خلقتهم 
وتكوينهـم عن اإلنس واجلن. كما أن للك من اإلنس واجلن خصائصهما الي 

يتمزي بها أحد اجلنسني عن اآلخر، واهللا أعلم.
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املبحث اثلاين
مزنلة اإليمان باملالئكة وكيفيته وأدلة ذلك

مزنلة اإليمان بهم

اإليمـان باملالئكة ركن من أراكن اإليمان يف ادلين اإلسـاليم، ال يتحقق 
اإليمان إال به، وقد نص اهللا ىلع ذلك يف كتابه، وأخرب عنه انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته.

﴿ تعـاىل:  قـال 
﴾ ]ابلقـرة: 285[ فأخرب أن اإليمان باملالئكة مع 
بقية أراكن اإليمان مما أنزهل ىلع رسوهل وأوجبه عليه وىلع أمته وأنهم امتثلوا ذلك.

وقال تعـاىل يف آية أخرى: ﴿
 .](77 ]ابلقرة:   ﴾
فجعل اإليمان بهذه اخلصال ديلل الرّبِّ -والربُّ اسـم جامع للخري- وذلك أن هذه 
األشـياء املذكورة يه أصول األعمال الصاحلة. وأراكن اإليمان الي تتفرع منها 

سائر شعبه.

كما أخرب اهللا عز وجل يف مقابل هذا أن من كفر بهذه األراكن فقد كفر 
باهللا، فقال: ﴿

﴾ ]النساء: 36)[ فأطلق الكفر ىلع من أنكر هذه األراكن، ووصفه بابلعد 
يف الضالل. فدل ذلك أن اإليمان باملالئكة ركن عظيم من أراكن اإليمان وأن 

تركه خمرج من امللة.

وقـد دلت السـنة كذلك ىلع هـذا، وهو ما جاء موضحـاً يف حديث جربيل 
املشـهور اذلي أخرجـه اإلمام مسـلم يف صحيحه من حديـث عمر بن اخلطاب 
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ريض اهللا عنه قال: »بينما حنن عند رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ذات يوم إذ طلع علينا رجل 
شـديد بياض اثلياب، شـديد سواد الشـعر، ال يرى عليه أثر السـفر، وال يعرفه 
منا أحد، حىت جلس إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص، فأسـند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع كفيه ىلع 
فخذيه، وقال: يا حممد! أخربين عن اإلسـالم؟ فقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: اإلسـالم أن 
تشـهد أن ال هلإ إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وتقيـم الصـالة، وتؤيت الزاكة 
وتصوم رمضان، وحتج ابليت إن استطعت إيله سبياًل. قال: صدقت. قال: فعجبنا 
هل، يسـأهل ويصدقه. قال: فأخربين عن اإليمـان؟ قال: أن تؤمن باهللا ومالئكته، 
وكتبه ورسله، وايلوم اآلخر. وتؤمن بالقدر خريه ورشه. قال: صدقت. قال: فأخربين 
عـن اإلحسـان؟ قال: أن تعبد اهللا كأنك تراه، فإن لـم تكن تراه فإنه يراك. قال: 
فأخربين عن السـاعة؟ قال: ما املسـؤول عنها بأعلم من السـائل. قال: فأخربين 
ُفاة الُعراة، الَعالة، راِعَء الشاء، 

ْ
عن أماراتها؟ قال: أن تدل األمة ربَّتها. وأن ترى احل

يتطاولـون يف ابلنيـان. قال: ثم انطلق فلبثت ملياً ثم قـال يل: يا عمر! أتدري من 
السائل؟ قلت: اهللا ورسوهل أعلم. قال: فإنه جربيل، أتاكم يعلمكم دينكم«))(.
فهذا حديث عظيم اشـتمل ىلع أصول ادلين ومراتبه لكها وهو منهج فريد 
يف تعليم هذا ادلين جاء ىلع طريقة احلوار بني الرسول املليك، أفضل املالئكة 
وهو جربيل عليه السـالم وبني الرسـول اإلنيس أفضل البرش، وهو حممد ملسو هيلع هللا ىلص، 
فينبـي للمسـلمني أن يعنـوا بهذا احلديـث العظيم وأن يسـتمدوا منهجهم يف 
اتلعلم واتلعليم منه كما اكن ىلع ذلك السلف رضوان اهللا عليهم. وقد تضمن 
احلديـث ذكر املالئكة وأن اإليمان بهم ركن مـن أراكن اإليمان وهو املقصود 

هنا... واهللا أعلم.

صحيح مسلم برقم )8(.  1
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كيفية اإليمان باملالئكة
اإليمان باملالئكة يتضمن عدة أمور البد للعبد من حتقيقها حىت يتحقق 

هل اإليمان باملالئكة، ويه:

1- اإلقرار بوجودهم واتلصديق بهم كما دلت ىلع ذلك انلصوص املتقدمة 
من أن اإليمان بهم ركن من أراكن اإليمان فال يتحقق اإليمان إال بذلك.

2- اإليمـان بأنهـم خلق كثري جداً ال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل كما دلت 
﴾ ]املدثر: )3[. ىلع ذلك انلصوص، قال تعاىل: ﴿

أي ال يعلـم جنود ربك وهم املالئكة إال هـو، وذلك لكرثتهم. قال بذلك 
بعض السلف.

وجاء يف حديث اإلرساء الطويل اذلي أخرجه الشيخان من حديث مالك 
ابـن صعصعـة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »... ثـم رفع يل ابليت املعمور، 
فقلت: يا جربيل! ما هذا؟ قال: هذا ابليت املعمور. يدخله لك يوم سبعون ألف 

ملك، إذا خرجوا منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم«))(.
ويف صحيح مسـلم عن عبد اهللا بن مسـعود ريض اهللا عنه قال: قال رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »يؤىت جبهنم يومئذ هلا سـبعون ألف زمام، مع لك زمام سـبعون ألف 
ملـك جيرونها«)2(. فدل احلديثان ىلع كرثة املالئكـة، فإذا اكن ابليت املعمور 
يدخله لك يوم سـبعون ألف ملك ثم ال يعودون إيله وإنما يأيت غريهم، وجهنم 
يـأيت بها يوم القيامـة هذا العدد من املالئكة، فكيـف بغريهم من املالئكة 

املولكني بأعمال أخرى ممن ال يعلم عددهم إال خالقهم تبارك وتعاىل.

صحيح ابلخاري برقم )3207(، ومسلم برقم ))6)( واللفظ ملسلم.  1
صحيح مسلم برقم )2)28(.  2
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3- اإلقرار هلم بمقاماتهم العظيمة عند ربهم وكرمهم عليه ورشفهم عنده 
كمـا قــال تعــاىل: ﴿   
﴾ ]األنبيـاء: 26-27[. وقـــال جــل وعــال: 
﴾ ]عبس: 5)-6)[. فوصفهم بأنهم مكرمون منه سبحانه.     ﴿
 ﴾ وقال تعاىل يف حقهم ﴿
]فصلـت: 38[ فوصفهـم بأنهـم عنده وهـذا ترشيف هلم، مع مقـام اتلعبد هل بال 

سـآمة. كمـا أنه تعاىل أقسـم بهم يف غري موطن من كتابه وهـذا لرشفهم عنده. 
﴾ ]الصافـات: )-3[. وقـال عز  فقـال: ﴿    
﴾ ]املرسالت: )-5[. وشواهـد صـور إكـرام  وجــل: ﴿  
املالئكـة وتنوع أسـايلبها وتعدد سـياقاتها من كتـاب اهللا كثرية ال ختىف ىلع 

متدبر مما حيتم تقرير هذا يف الرشع، واهللا أعلم.
4- اعتقـاد تفاضلهم وعدم تسـاويهم يف الفضل واملزنلـة عند اهللا ىلع ما 

دلت ىلع ذلـك انلصوص: قال تعاىل: ﴿
﴾ ]احلج: 75[. وقال عز وجل: ﴿

﴾ ]النساء: 72)[ فأخرب أن منهم مصطفني 
بالرسـالة ومقربني، فدل ىلع فضلهم ىلع غريهم. وأفضـل املالئكة: املقربون 
مـع محلـة العرش. وأفضـل املقربني املالئكـة اثلالثة الـوارد ذكرهم يف داعء 
انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص اذلي اكن يفتتح به صـالة الليل فيقول: »امهلل رب جربيل ومياكئيل 

وإرسافيل فاطر السموات واألرض اعلم الغيب والشهادة...«))(.

رواه اإلمام أمحد يف املسند: 56/6)، والنسايئ يف السنن: 73/3)، برقم )625)(، وحنوهما   1
مسلم يف الصحيح برقم )770(، وابن ماجة برقم )357)(.
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وأفضـل اثلالثـة جربيل عليه السـالم وهو املولك بالـويح، فرشفه برشف 
وظيفته. وقد ذكره اهللا يف كتابه بما لم يذكر غريه من املالئكة، وسماه بأرشف 

األسماء ووصفه بأحسـن الصفات. فمن أسمائه الروح: قال تعاىل: ﴿
﴾ ]القدر: )[. وقد  ﴾ ]الشعراء: 93)[. وقال عز وجل: ﴿

ورد هذا االسم مضافاً إىل اهللا تعـاىل إضافـة ترشيف. قـال تعاىل: ﴿
﴾ ]مريم: 7)[. وورد مضـافــاً إىل القدس، قـال تعـاىل: 
﴾ ]انلحل: 02)[ والقدس هو اهللا ىلع الصحيح من  ﴿

أقوال املفرسين.

وممـا جاء يف وصفه قـوهل تعاىل: ﴿   
 ﴾ ﴾ ]اتلكوير: 9)-)2[. وقال تعاىل: ﴿    
]انلجم: 5-6[ فوصفه اهللا تعاىل بأنه رسـول وأنه كريم عنده، وأنه ذو قوة وماكنة 

عند ربه سـبحانه، وأنه مطاع يف السـموات، وأنه أمني ىلع الويح وأنه ذو مرة 
)أي: مظهر حسن(.

5- مواالتهم واحلذر من عداوتهم لقوهل تعاىل: ﴿ 
﴾ ]اتلوبـة: )7[ فدخل املالئكة يف هذه اآليـة ألنهم مؤمنون قائمون 
 ﴾ بطـاعــة ربهـم كمـا أخـرب اهللا عنهــم ﴿
]اتلحريم: 6[. وأخرب جل وعال عن موالة املالئكة لرسوهل وللمؤمنني فقال: 

﴾ ]اتلحريـم: )[. وقـال عز  ﴿
]األحزاب:   ﴾ وجل: ﴿
3)[. وقال: ﴿ 
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﴾ ]فصلـت: 30[. فوجبـت مـواالة املالئكة ىلع املؤمنـني ملواالتهم هلم 
ونرصهم وتأييدهم واسـتغفارهم هلم. وقد حـذر اهللا تعاىل من عداوة املالئكة 

﴿ فقـال: 
﴾ ]ابلقرة: 98[. فأخرب أن عداوة املالئكة موجبة لعداوة اهللا وسخطه، 

وذلك ألنهم أنما يصدرون عن أمره وحكمه، فمن اعداهم فقد اعدى ربه.

6- االعتقاد بأن املالئكة خلق من خلق اهللا ال شأن هلم يف اخللق واتلدبري 
وترصيـف األمور، بل هم جند مـن جنود اهللا يعملون بأمر اهللا، واهللا تعاىل هو 
اذلي بيده األمر لكه ال رشيك هل يف ذلك. كما أنه ال جيوز رصف يشء من أنواع 
العبـادة هلم، بل جيب إخالص العبادة خلالقهـم وخالق اخللق أمجعني، اذلي ال 
رشيـك هل يف ربوبيتـه وألوهيتـه وال مثيل هل يف أسـمائه وصفاتـه. وقد بني اهللا 

تعـاىل ذلك، فقال عـز من قائل: ﴿
﴾ ]آل عمـران: 80[. وقــال تعــاىل: ﴿

   
  
﴾ ]األنبياء:   
26-29[. فأخرب سـبحانه أنه لم يأمـر بعبادتهم وكيف يأمر بعبادتهم ويه كفر 

باهللا العظيم ثم أبطل تعاىل دعوى من زعم أن املالئكة بنات اهللا ونزه نفسـه 
عـن ذلـك، وبني أنهم عبـاد مكرمـون بكرامته هلم اعملون بأمره مشـفقون 
مـن خشـيته وأنهم ال يملكون الشـفاعة ألحد إال مـن ريض اهللا عنه من أهل 
اتلوحيد. ثم ختم السياق ببيان جزاء من ادىع األلوهية منهم وأن جزاءه جهنم، 

فظهر من ذلك أنهم عباد مربوبون ال حول هلم وال قوة إال بربهم وخالقهم.
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7- اإليمـان املفصل بمن جـاء اتلرصيح بذكرهم مـن املالئكة ىلع وجه 
اخلصوص يف الكتاب والسنة: كجربيل، ومياكئيل، وإرسافيل، ومالك، وهاروت 
وماروت، ورضوان، ومنكر ونكري، وغريهم ممن جاءت انلصوص بتسـميتهم، 
وكذلك من جاءت انلصوص باإلخبار عنه بالوصف: كرقيب، وعتيد، أو بذكر 
وظيفتـه: كملك املوت، وملك اجلبال، أو من جـاءت انلصوص بذكر وظائفهم 
يف اجلملـه: كحملة العرش، والكرام الاكتبـني واملولكني حبفظ اخللق، واملولكني 
حبفظ األجنة واألرحام، وطواف ابليت املعمور، واملالئكة السياحني، إىل آخر 
مـن أخرب اهللا ورسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص عنهم فيجب اإليمان بذلـك إيماناً مفصاًل ىلع حنو 
ما جاء يف انلصوص من أسـمائهم وصفاتهم، ووظائفهم، وأخبارهم، واتلصديق 

بكل ذلك مما سيأيت بيانه يف املبحث القادم إن شاء اهللا تعاىل.
فهذه مجلة ما جيب اعتقاده يف حق املالئكة الكرام مما دلت عليه انلصوص 

الرشعية، واهللا تعاىل أعلم.
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املبحث اثلالث
وظائف املالئكة

املالئكـة جنـد من جنود اهللا تعاىل، أسـند اهللا إيلهم كثـرياً من األعمال 
اجلليلـة، والوظائف الكبرية، وأعطاهم القدرة ىلع تأديتها ىلع أكمل وجه. وهم 

حبسب ما هيأهم اهللا تعاىل هل وولكهم به ىلع أقسام:

فمنهم املولك بالويح من اهللا تعاىل إىل رسـله عليهم الصالة والسـالم وهو 
جربيل عليه السـالم، قال تعاىل: ﴿   
﴾ ]الشـعراء: 93)-95)[ وقد تقدم أنه أفضل املالئكة وأكرمهم   

ىلع اهللا، وقد وصفه اهللا بالقوة واألمانة ىلع تأدية مهمته.

ولـم يره انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف صورته الي ُخلق عليها إال مرتـني، وبقية األوقات 
يأتيـه يف صـورة رجـل. رآه مرة باألفق مـن ناحية املرشق، ويف ذلـك يقول اهللا 
﴾ ]اتلكويـر: 23[. ورآه مـرة ثانيـة يللـة اإلرساء يف  تعـاىل: ﴿
السـماء، وهذا ما أخـرب اهللا عنه بقوهل: ﴿    

﴾ ]انلجم: 3)-5)[.

ويف صحيح مسـلم من حديث اعئشة ريض اهللا عنها أنها سألت انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
عن تفسـري اآليتني املتقدمتـني فقال: »إنما هو جربيل لـم أره ىلع صورته الي 
ِقه ما 

ْ
ُخلق عليها غري هاتني املرتني. رأيته منهبطاً من السـماء سـاّداً ِعَظُم َخل

بني السماء إىل األرض«))(.

صحيح مسلم برقم )77)(.  1
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ومنهم املولك بالقطر وانلبات وهو مياكئيل عليه السـالم، وقد ورد ذكره يف 
القـرآن، قال تعـاىل: ﴿

﴾ ]ابلقـرة: 98[ وهـو ذو ماكنة اعيلـة، ومزنلة رفيعة عند 
ربه، وذلا خصه اهللا هنا باذلكر مع جربيل، وعطفهما ىلع املالئكة، مع أنهما من 
جنسهم لرشفهما، من قبيل عطف اخلاص ىلع العام. وكذا ورد ذكره يف السنة ىلع 
ما تقدم يف داعء انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف صالة الليل أنه يقول: »امهلل رب جربيل ومياكئيل 
وإرسافيل...«))( وذلا قال العلماء: إن هؤالء اثلالثة املذكورين هم أفضل املالئكة.

ـور وهو إرسافيل عليه السـالم، وهـو ثالث املالئكة  ومنهـم املولك بالصُّ
ور: قـرن عظيم ينفخ  املفضلـني املتقـدم ذكرهم، وهو أحـد محلة العرش. والصُّ
فيـه. روى اإلمـام أمحد يف املسـند عن عبد اهللا بن عمرو بـن العاص قال: »جاء 
أعرايب إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: ما الصور؟ فقال: قرن ينفخ فيه«)2( ورواه أيضاً احلاكم 

وصححه ووافقه اذلهيب)3(.

وأخـرج اإلمام أمحد والرتمـذي من حديث أيب سـعيد اخلدري ريض اهللا 
عنـه أن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »كيـف أنعم وقد اتلقـم صاحب القـرن القرن وحىن 
جبهته وأصىغ سـمعه ينظر مىت يؤمر، قال املسـلمون: يا رسـول اهللا فما نقول؟ 
قـال: قولوا: حسـبنا اهللا ونعم الوكيل، ىلع اهللا تولكنـا«))( قال الرتمذي: حديث 

رواه اإلمام أمحد يف املسند: 56/6)، والنسايئ يف السنن: 3/3)2 برقم )625)(، وغريهما   1
مسلم يف الصحيح برقم )770(، وابن ماجة برقم )357)(.

املسند 62/2)، 99).  2
املستدرك 506/2، )/589، واللفظ للحاكم.  3

املسند: 7/3، وسنن الرتمذي: )/620، برقم ))3)2(، 372/5-373، برقم )3)32(.  4



97 اإليمان باملالئكة

حسن.وصححه غريه من أهل العلم.

وينفخ إرسافيل يف الصور ثالث نفخات: نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة 
ابلعث. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]انلمل: 87[. وهذه يه نفخة الفزع وقد دل ىلع انلفختني األخريني قوهل تعاىل: 
﴿

﴾ ]الزمر: 68[.

ومنهـم املولك بقبض األرواح وهو ملك املـوت، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]السجدة: ))[.

ومللـك املـوت أعوان من املالئكـة، يأتون العبد حبسـب عمله، فإن اكن 
حمسناً فيف أحسن هيئة، وإن اكن مسيئاً فيف أشنع هيئة.

﴾ ]األنعام: )6[. قال تعاىل: ﴿

ومنهـم املـولك باجلبال وهو ملك اجلبال، وقـد ورد ذكره يف حديث خروج 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل أهل الطائف يف بداية ابلعثة ودعوته إياهم وعدم اسـتجابتهم هل، 
وفيـه يقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »فإذا أنا بسـحابة قد أظلتين، فنظـرت فإذا فيها جربيل، 
فنـاداين فقال: إن اهللا قد سـمع قول قومك لك ومـا ردوا عليك، وقد بعث اهللا 
إيلـك ملـك اجلبال تلأمره بما شـئت فيهم، فناداين ملك اجلبال. فسـلَّم يلّع ثم 
قال: يا حممد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم األخشبني. فقال 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص: بل أرجو أن خيرج اهللا من أصالبهم من يعبد اهللا وحده ال يرشك به 

شيئاً«))(. واألخشبان: هما جبال مكَة أبو قبيس واذلي يقابله.

صحيح ابلخاري، برقم ))323(، ومسلم برقم )795)(.  1
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ومنهم املولك بالرحم ىلع ما دل عليه حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه 
 ! ! نطفـة. يا ربِّ  يقـول: يا ربِّ

ً
عـن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا عـز وجل ولكَّ ملاك

علقـة. يـا ربِّ مضغة. فـإذا أراد أن يقيض خلقـه، قال: أذكر أم أنىث؟ شـي أم 
سعيد؟ فما الرزق واألجل؟ فيكتب يف بطن أمه«))(.

ومنهم محلة العرش قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اغفر: 7[.

﴾ ]احلاقة: 7)[. قال بعض العلماء:  وقال تعاىل: ﴿
اذليـن حول العـرش هم املالئكة )الكروبيون( وهم مـع محلة العرش أرشف 

املالئكة)2(.

ومنهم خزنة اجلنة قال تعاىل: ﴿
 ﴾ 

]الزمـــر: 72[. وقـــال تعــــاىل: ﴿

﴾ ]الرعد: 23[.

ومنهم خزنة انلار عياذاً باهللا منها، وهم الزبانية. ورؤساؤهم تسعة عرش. قال 
﴿ تعـاىل: 

﴾ ]العلق: 7)-8)[.  ﴾ ]غـافر: 9)[. وقـال تعـاىل: ﴿  
وقـال تعــاىل: ﴿   

﴾ ]املدثر: 30-)3[.

صحيح ابلخاري برقم )8)3(، ومسلم برقم )6)26(.  1
تفسري ابن كثري )20/7)(.  2
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﴾ ]الزخرف: 77[. وقد  وقال تعاىل: ﴿

جاء يف السنة ذكر مالك وأنه خازن انلار ورؤية انليب ملسو هيلع هللا ىلص هل، فيف صحيح ابلخاري 

من حديث َسُمَرة بن ُجنُْدب ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »رأيت الليلة رجلني 

أتياين فقاال: اذلي يوقد انلار مالك خازن انلار، وأنا جربيل، وهذا مياكئيل«))(.

ومنهـم زوار ابليت املعمور يدخل يف لك يوم منهم ابليت املعمور سـبعون 

ألـف ملـك ثم ال يعودون إيله ىلع ما ثبت من حديث مالك بن صعصعة ريض 

اهللا عنـه عـن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »... ثم رفع يل ابليت املعمور، فقلت: يا جربيل! ما 

هـذا؟ قال: هذا ابليت املعمور. يدخله لك يوم سـبعون ألـف ملك، إذا خرجوا 

منه لم يعودوا فيه آخر ما عليهم«)2(.

ومنهـم مالئكة سـياحون يتتبَّعون جمالس اذلكر فقد روى الشـيخان من 

حديـث أيب هريـرة عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن هللا مالئكـة يطوفون يف الطرق 

يلتمسـون أهل اذلكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون اهللا تنادوا هلموا إىل حاجتكم 

قال فيحفونهم بأجنحتهم إىل السماء ادلنيا...«)3( قال العلماء: وهؤالء املالئكة 

زائـدون عن احلفظـة وغريهم مـن املرتبني مـع اخلالئق.وقد ثبـت أيضاً أنهم 

يبلغون انليب ملسو هيلع هللا ىلص من أمته السـالم ملا روى أمحد والنسـايئ بإسناد صحيح عن 

عبد اهللا بن مسعود قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن هللا عز وجل مالئكة سياحني 

صحيح ابلخاري برقم )3236(.  1
صحيح ابلخاري برقم )3207(، ومسلم برقم ))6)(، واللفظ ملسلم.  2

صحيح ابلخاري برقم )08)6(، ومسلم برقم )2689(، واللفظ للبخاري.  3
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يف األرض يبلغوين من أمي السالم«))(.

ومنهم الكرام الاكتبون وعملهم كتابة أعمال اخللق وإحصاؤها عليهم. قال 
﴾ ]االنفطـار: 0)-2)[.  تعـاىل: ﴿    
وقـال تعـاىل: ﴿   
﴾ ]ٓق: 7)-8)[ قال جماهد يف تفسـري اآلية: ملك عن يمينه وآخر عن يساره، 
فـأما الـذي عـن يمينـه فيكتب اخلـري، وأمـا اذلي عـن يسـاره فيكتب الرش.

ر ونَِكري. وقد 
َ
ومنهم املولكون بفتنة القرب وسؤال العباد يف قبورهم وهما ُمْنك

دلت ىلع ذلك األحاديث الصحيحة. أخرج الشيخان من حديث أنس ابن مالك 
ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه، 
وإنه ليسـمع قرع نعاهلم أتـاه ملاكن، فيقعدانه فيقوالن: مـا كنت تقول يف هذا 
الرجل ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص فأما املؤمن فيقول: أشـهد أنه عبد اهللا ورسـوهل فيقال هل: انظر 

إىل مقعدك من انلار قد أبدلك اهللا به مقعداً من اجلنة فرياهما مجيعاً«)2(.

وأخرج الرتمذي وابن حبان عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسـول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قـرب امليـت أو قـال أحدكم -أتـاه ملاكن أسـودان أزرقان يقال 
ألحدهمـا املنكـر واآلخر انلكري فيقوالن: ما كنت تقـول يف هذا الرجل...« )3( 

احلديث. قال الرتمذي حديث حسن.

املسند: )/52)، وسنن النسايئ: 3/3)، برقم )282)(، واللفظ ألمحد.  1
صحيح ابلخاري برقم ))37)(، ومسلم برقم )2870(، واللفظ للبخاري.  2

سنن الرتمذي: 385/3 برقم )073)(، واإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان: 386/7   3
برقم )7))3(، واللفظ للرتمذي.
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فهؤالء هم أشهر من جاءت انلصوص بذكر وظائفهم وأسمائهم من املالئكة 
ممـن يتعني ىلع العبـد اإليمان بهـم واتلصديق بمدلوالت انلصـوص يف حقهم 

واهللا تعاىل أعلم.

ثمرات اإليمان باملالئكة

ولإليمان باملالئكة ثمراته العظيمة ىلع املؤمن، فمن ذلك:

1- العلم بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته وسلطانه.

2- شـكر اهللا تعـاىل ىلع لطفـه وعنايته بعبـاده حيث ولك بهـم من هؤالء 
املالئكـة من يقوم حبفظهم وكتابة أعماهلم وغري ذلك مما تتحقق به مصاحلهم 

يف ادلنيا واآلخرة.

3- حمبة املالئكة ىلع ما هداهم اهللا إيله من حتقيق عبادة اهللا ىلع الوجه 
األكمل ونرصتهم للمؤمنني واستغفارهم هلم.
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الفصل اثلاين
اإليمان بالكتب املزنلة

 وبيان أنواعه
ً
تمهيد يف تعريف الويح لغة ورشاع

اتلعريف اللغوي

الويح يف اللغة: هو اإلعالم الرسيع اخليف.

ويطلق الويح ىلع: اإلشارة، والكتابة، والرسالة، واإلهلام. ولك ما ألقيته ىلع 
غريك حىت علمه فهو ويح كيف اكن، وهو ال خيتص باألنبياء وال بكونه من 

عند اهللا تعاىل.

1- اإلهلام الفطري لإلنسان اكلويح ألم موىس. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]القصص: 7[.

2- اإلهلـام الغريزي للحيوان اكلويح إىل انلحل. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]انلحل: 68[.

3- اإلشارة الرسيعـة ىلع سبيل الرمـز واإلحيـاء، كإحياء زكريا لقومه. قال تعاىل: 
﴾ ]مريم: ))[. ﴿

4- وسوسة الشيطان وتزيني الرش يف نفوس أويلائه. قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]األنعام: )2)[.

5- مــا يلقيـه اهللا تعــاىل إىل مالئكته مـن أمـر يلفعلـوه. قـال تعـاىل: 
﴾ ]األنفال: 2)[.  ﴿
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اتلعريف الرشيع

هو: »إعالم اهللا أنبياءه بما يريد أن يبلغه إيلهم من رشع أو كتاب بواسطة 
أو غري واسطة«.

أنواع الويح

 تللـي الـويح مـن اهللا تعـاىل طـرق بينهـا اهللا تعـاىل بقـوهل يف سـورة 
الشورى: ﴿

﴾ ]الشـورى: )5[. فأخـرب اهللا تعاىل أن تكليمه 
ووحيه للبرش يقع ىلع ثالث مراتب:

املرتبة األوىل: الويح املجرد وهو ما يقذفه اهللا يف قلب املوىح إيله مما أراد 
﴾ ]الشـورى: )5[.  حبيـث ال يشـك فيه أنه من اهللا. وديللـه قوهل تعاىل: ﴿
ومثال ذلك ما جاء يف حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
أنه قال: »إن روح القدس نفث يف رويع: لن تموت نفس حىت تستكمل رزقها 
فاتقوا اهللا وأمجلوا يف الطلب« أخرجه ابلغوي يف رشح السنة وآخرون))(. وأحلق 
بعض أهل العلم بهذا القسم رؤى األنبياء يف املنام كرؤيا إبراهيم عليه السالم 
﴾ ]الصافات: 02)[.  ىلع ما أخرب اهللا عنه يف قوهل: ﴿
وكرؤى انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف بداية ابلعثة ىلع ما روى الشيخان من حديث اعئشة ريض 
اهللا عنهـا قالـت: »أول ما بدئ به رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من الـويح الرؤيا الصاحلة يف 

رشح السنة ))/)30 برقم )2)))(، والقناعة البن أيب ادلنيا ص 38، واملستدرك )5/2(،   1
برقم  الصحيحة  السلسلة  يف  األبلاين  وذكره   ،)(9/(3( اإليمان  شعب  يف  وابليهي 

)2866( فقال: احلديث حسن ىلع أقل األحوال.
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انلوم فاكن ال يرى رؤيا إال جاءت مثل فلق الصبح«))(.

املرتبة اثلانية: اتللكيم من وراء حجاب بال واسـطة كما ثبت ذلك بلعض 
الرسل واألنبياء كتلكيم اهللا تعاىل ملوىس ىلع ما أخرب اهللا به يف أكرث من موضع 

﴾ ]النسـاء: )6)[. وقال: ﴿ مـن كتابه قال تعاىل: ﴿
﴾ ]األعـراف: 3))[. وكتلكيـم اهللا آلدم. قـال تعـاىل:

﴾ ]ابلقـرة: 37[. وكتلكيم اهللا تعاىل نلبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يللة  ﴿
 اإلرساء ىلع مـا هـو ثابـت يف السـنة. وديلل هـذه املرتبة من اآلية قـوهل تعاىل:

﴾ ]الشورى: )5[. ﴿

املرتبة اثلاثلة: الويح بواسطة امللك. وديلله قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]الشـورى: )5[. وهـذا كزنول جربيل عليه السـالم بالويح من 

اهللا ىلع األنبياء والرسل.

والقرآن لكه نزل بهذه الطريقة تكلم اهللا به، وسمعه جربيل عليه السالم 
من اهللا عز وجـل وبلغه جربيل ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص. قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الشـعراء: 92)-)9)[. وقال تعاىل:     

﴾ ]انلحل: 02)[. ﴿

وجلربيل عليه السالم يف تبليغه الويح نلبينا ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة أحوال:

)- أن يـراه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع صورتـه الي ُخلق عليها ولـم حيصل هذا إال 
مرتني كما تقدم تقريره يف الفصل السابق)2(.

صحيح ابلخاري برقم )3(، وبنحوه يف صحيح مسلم برقم )60)(.  1
انظر ص: 95.  2



أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والّسّنة106

2- أن يأتيه الويح يف مثل صلصلة اجلرس فيذهب عنه وقد وىع الرسـول 
ملسو هيلع هللا ىلص ما قال.

3- أن يتمثـل هل جربيـل يف صورة رجل وخياطبه بالويح كما مر يف حديث 
جربيل السابق يف سؤال انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن مراتب ادلين))(.

وقـد أخرب انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن احلاتلني األخريتني يف إجابته للحارث بن هشـام 
ملا سـأل رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهللا كيف يأتيك الويح؟ فقال رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص: »أحيانـاً يأتيـين مثـل صلصلة اجلـرس، وهو أشـده يلع، فيفصم عين وقد 
وعيـت عنـه ما قال. وأحيانـاً يتمثل يل امللك رجاًل فيلكمين فـأيع ما يقول«)2( 

متفق عليه. ومعىن فََصَم: أي أقلع وانكشف.

انظر ص: 89.  1
صحيح ابلخاري برقم )2(، ومسلم برقم )2333(.  2
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املبحث األول
حكم اإليمان بالكتب وأدتله

تعريف الكتب

الكتـب مجع كتـاب. والكتـاب مصدر كتـب يكتب كتاباً، ثم سـي به 
املكتـوب، والكتـاب يف األصل اسـم للصحيفـة مع املكتوب فيهـا كما يف قوهل 
﴾ ]النسـاء: 53)[ يعــين  تعـاىل: ﴿

صحيفـة مكتوباً فيها.

واملـراد بالكتـب هنا: الكتب والصحف الي حـوت كالم اهللا تعاىل اذلي 
أوحاه إىل رسـله عليهم السـالم، سـواء ما ألقاه مكتوباً اكتلـوراة، أو أنزهل عن 

طريق امللك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب.

حكم اإليمان بالكتب

اإليمـان بكتـب اهللا الـي أنزهلا ىلع رسـله لكهـا ركن عظيم مـن أراكن 
اإليمـان وأصل كبري مـن أصول ادلين، ال يتحقق اإليمـان إال به، وقد دل ىلع 

ذلك الكتاب والسنة.

فمن الكتاب قوهل تعاىل: ﴿
 
﴾ ]النسـاء: 36)[. فأمر اهللا عباده املؤمنني يف اآلية 
بادلخول يف مجيع رشائع اإليمان وشـعبه وأراكنه. فأمرهم باإليمان باهللا ورسوهل 
وهو حممد ملسو هيلع هللا ىلص والكتاب اذلي أنزل ىلع رسوهل وهو القرآن، والكتاب اذلي أنزل 
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من قبل وهو مجيع الكتب املتقدمة: اكتلوراة، واإلجنيل، والزبور، ثم بني يف ختام 

اآليـة أن من كفر بيشء من أراكن اإليمان فقد ضل ضالاًل بعيداً وخرج من 

قصد السبيل، ومن أراكن اإليمان املذكورة اإليمان بكتب اهللا.

وقـال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقـرة: 77)[. فأخـرب عـز 

وجل أن حقيقة الرب: هو اإليمان بما ذكر من أراكن اإليمان، والعمل خبصال الرب 

الواردة يف اآليـة بعد هـذا. وذكـر من أراكن اإليمـان: »اإليمان بالكتاب« قـال 

ابن كثري: هو اسـم جنس يشـمل الكتب املزنلة من السـماء ىلع األنبياء حىت 

ختمت بأرشفها، وهو القرآن املهيمن ىلع ما قبله من الكتب))(.

وتلقرير اإليمان بالكتب لكها أمر اهللا عباده املؤمنني أن خياطبوا أهل الكتاب 

بقوهل تعاىل: ﴿

 

﴾ ]ابلقـرة: 36)[. فتضمنت اآلية إيمان املؤمنني بما أنزل اهللا عليهم 

بواسطة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، وما أنزل ىلع أعيان الرسل املذكورين يف اآلية، وما أنزل ىلع 

بقيـة األنبيـاء يف اجلملة وأنهم ال يفرقون بني الرسـل يف اإليمان ببعضهم دون 

بعض فانتظم ذلك اإليمان جبميع الرسل ولك ما أنزل اهللا عليهم من الكتب.

واآليات يف تقرير هذا من كتاب اهللا كثرية.

تفسري ابن كثري )/297.  1
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وأما السـنة فقد دلـت كذلك ىلع وجوب اإليمـان بالكتب. وأن اإليمان 
بها ركن من أراكن اإليمان دل ىلع ذلك حديث جربيل، وسؤاهل انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن 
أراكن اإليمان. وقد تقـدم احلديث بنصه يف الفصل السابق فأغىن عن إاعدته 

هنا))(.

فتقـرر بهـذا وجوب اإليمان بالكتـب واتلصديق بها مجيعـاً، واعتقاد أنها 
لكهـا مـن اهللا تعاىل أنزهلا ىلع رسـله باحلق واهلـدى وانلور والضيـاء، وأن من 

كذب بها أو جحد شيئاً منها فهو اكفر باهللا خارج من ادلين.

ثمرات اإليمان بالكتب

ولإليمان بالكتب آثاره العظيمة ىلع املؤمن، فمن ذلك:

1- شـكر اهللا تعاىل ىلع لطفه خبلقه وعنايته بهم حيث أنزل إيلهم الكتب 
املتضمنة إرشادهم ملا فيه خريهم يف ادلنيا واآلخرة.

2- ظهور حكمة اهللا تعاىل حيث رشع يف هذه الكتب للك أمة ما يناسبها، 
واكن خاتـم الكتب القرآن العظيم مناسـباً جلميع اخللق يف لك عرص ومرص إىل 

قيام الساعة.

3- إثبـات صفـة الكالم هللا تعـاىل وأن كالمه ال يشـبه كالم املخلوقني، 
وعجز املخلوقني عن اإلتيان بمثل كالمه.

انظر ص: 89.   1
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املبحث اثلاين
كيفية اإليمان بالكتب

اإليمان بكتب اهللا يشـتمل ىلع عـدة جوانب دلت انلصوص ىلع وجوب 
اعتقادها وتقريرها تلحقيق هذا الركن العظيم من أراكن اإليمان. ويه:

1- اتلصديق اجلازم بأنها لكها مزنلة من اهللا عز وجل، وأنها كالم اهللا تعاىل 
ال كالم غريه، وأن اهللا تكلم بها حقيقة كما شاء وىلع الوجه اذلي أراد سبحانه، 
قال تعاىل: ﴿   
   
﴾ ]آل عمـران: 2-)[. فأخـرب اهللا عز وجـل أنه أنزل هذه 
الكتـب املذكـورة ويه: اتلوراة، واإلجنيـل، والقرآن من عنـده، وهذا يدل ىلع 
أنـه هو املتلكم بها وأنها منه بدأت ال من غريه، وذلا توعد يف نهاية السـياق من 

كفر بآيات اهللا بالعذاب الشديد.
﴾ ]املائدة: ))[ فبني  وقال خمرباً عن اتلوراة ﴿
أنه تعاىل هو اذلي أنزل اتلوراة وأن ما فيها من اهلدى وانلور منه سبحانه. وقال 
تعاىل يف سياق آخر مبيناً أن اتلوراة من كالمه وذلك يف معرض إخباره عن ايلهود 

﴿
﴾ ]ابلقرة: 75[ فكالم اهللا اذلي سمعوه ثم حرفوه هو اتلوراة. 

ي وابن زيد ومجع من املفرسين. دِّ قاهل السُّ

﴾ ]املائدة: 7)[ أي  وقال تعاىل يف اإلجنيل ﴿
من األوامر وانلوايه الي يه من كالم اهللا.
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 ﴾ وقال يف القـرآن الكريم ﴿
﴾ ]انلمل:  ]هود: )[. وقال تعاىل خماطباً رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص ﴿

﴾ ]انلحـل: 02)[. وقــال تعــاىل:  6[. وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]اتلوبـة: 6[. وإنما  ﴿
أمروا أن يسـمعوا القرآن اذلي نزهل ىلع رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص فهو كالم اهللا ىلع احلقيقة.

2- اإليمان بأنها دعت لكها إىل عبادة اهللا وحده وقد جاءت باخلري واهلدى 
وانلور والضياء. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]آل عمـران: 79[. فبني اهللا أنه ما ينبي 
ألحد من البرش، آتاه اهللا الكتاب واحلكم وانلبوة، أن يأمر انلاس أن يتخذوه 
إهلـــاً من دون اهللا، وذلــك أن كتـب اهللا إنما جــاءت بإخـالص العبـادة 

هللا وحده.

وقـال تعـاىل مبينـاً أن كتبه جاءت باحلـق واهلدى ﴿

﴾ ]آل عمـــران: 3-)[.    

وقال تعاىل: ﴿

 ﴾ ﴾ ]ابلقـرة: 3)2[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]املائـدة: 6)[. وقال  ]املائـدة: ))[. وقال تعـاىل: ﴿

 ﴾ تعاىل: ﴿

]ابلقـرة: 85)[. إىل غري ذلك من اآليـات املتضمنة أن كتب اهللا تعاىل قد جاءت 

باهلدى وانلور من اهللا تعاىل.
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3- اإليمان بأن كتب اهللا يصدق بعضها بعضاً فال تناقض بينها وال تعارض 
كمـا قـال تعـاىل يف القـرآن ﴿

﴾ ]املائدة: 8)[. وقـال يف اإلجنيــل: ﴿
﴾ ]املائـدة: 6)[. فيجـب اإليمـان بهـذا 
واعتقاد سالمة كتب اهللا من لك تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم خصائص 
كتـب اهللا عـن كتب اخللق وكالم اهللا عن كالم اخللـق، فإن كتب املخلوقني 

عرضة للنقص واخللل واتلعارض كما قال تعاىل يف وصف القرآن: ﴿
﴾ ]النساء: 82[.

4- اإليمان بما سىم اهللا عز وجل من كتبه ىلع وجه اخلصوص، واتلصديق 
بها، وبإخبار اهللا ورسوهل عنها. وهذه الكتب يه:

 أ- اتلوراة: ويه كتـاب اهللا الـذي آتاه مـوىس عليـه السـالم. قـال تعـاىل:
 ﴾ ﴿
]القصص: 3)[. ويف حديث الشفاعة الطويل اذلي أخرجه الشيخان من حديث 

: »... فيأتون إبراهيم فيقول: لست ُهنَاكم 
ً
أنس بن مالك ريض اهللا عنه مرفواع

ويذكـر خطيئتـه الي أصابها ولكـن ائتوا موىس عبداً آتـاه اهللا اتلوراة ولكمه 
تكليما«))(. وقد ألىق اهللا اتلوراة ىلع موىس مكتوبة يف األلواح، ويف ذلك يقول 
 ﴾ سبحانـــه: ﴿
]األعـراف: 5))[. قال ابن عباس: »يريد ألواح اتلوراة«. ويف حديث احتجاج آدم 

ومـوىس مـن روايـة أيب هريرة ريض اهللا عنـه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »... قـال هل آدم: يا 
مـوىس اصطفـاك اهللا بكالمه وخط لك اتلوراة بيـده« أخرجاه يف الصحيحني 

صحيح ابلخاري برقم )0))7(، ومسلم برقم )93)(.  1
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من طرق كثرية))(. واتلوراة يه أعظم كتب بين إرسائيل وفيها تفصيل رشيعتهم 
وأحاكمهم الي أنزهلا اهللا ىلع موىس وقد اكن ىلع العمل بها أنبياء بين إرسائيل 

اذلين جاءوا من بعـد موىس كما قال تعاىل: ﴿
 
﴾ ]املائـدة: ))[. وقـد أخرب اهللا يف كتابه عن 
حتريف ايلهود للتوراة وتبديلها ىلع ما سـيأيت بسـط هذا يف املبحث القادم إن 

شاء اهللا.
ب- اإلجنيـل: وهـو كتـاب اهللا اذلي أنـزهل ىلع عيىس ابن مريـم عليهما 

السالم. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]املائدة: 6)[.
وقد أنزل اهللا اإلجنيل مصدقاً للتوراة وموافقاً هلا كما تقدم يف اآلية السابقة.
قـال بعض العلمـاء)2(: لم خيالف اإلجنيل اتلـوراة إال يف قليل من األحاكم 
 ممــا اكنـوا خيتلفون فيـه كمـا أخرب اهللا عـن املسيح أنـه قـال بلين إرسائيـل:

﴾ ]آل عمران: 50[. ﴿
وقد أخرب اهللا تعاىل يف كتابه الكريم أن اتلوراة واإلجنيل نصا ىلع البشارة بنبينا 

حممـد ملسو هيلع هللا ىلص. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]األعراف: 57)[.

لك  »وكتب  إحداهما:  ويف   ،)2652( برقم  ومسلم   ،)66((( برقم  ابلخاري  صحيح   1
اتلوراة بيده«.

تفسري ابن كثري )36/2(.  2
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وقد حلق اإلجنيل من اتلحريف ما حلق اتلوراة كما سيأيت بيانه يف املبحث 
القادم حبول اهللا.

ج- الزبـور: وهو كتاب اهللا اذلي أنزهل ىلع داود عليه السـالم. قال تعاىل: 

﴾ ]النسـاء: 63)[. قال قتادة يف تفسـري اآلية: »كنا حندث أنه  ﴿
داعء علمـه اهللا داود وحتميـد وتمجيد هللا عز وجـل ليس فيه حالل وال حرام 

وال فرائض وال حدود«.

د- صحـف إبراهيـم ومـوىس: وقـد جـاء ذكرهـا يف موضعني مـن كتاب 

اهللا، األول يف سـورة انلجـم يف قـول اهللا تعاىل: ﴿  
﴾ ]انلجــــم:      
36-39[. واثلاين يف سورة األىلع، قال تعاىل: ﴿    

       
﴾ ]األىلع: ))-9)[. فأخـرب اهللا عـز وجل عن بعض ما جاء يف هذه 
الصحـف مـن وحيه اذلي أنزهل ىلع رسـويله إبراهيم وموىس عليهما السـالم، 

والعلم عند اهللا.

ه- القـرآن العظيم: وهو كتاب اهللا اذلي أنزهل ىلع نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص مصدقاً 

ملـا بني يديـه من الكتـاب ومهيمناً عليه، وهـو آخر كتب اهللا نـزواًل وأرشفها 
وأكملهـا، وانلاسـخ ملا قبلـه من الكتب وقـد اكنت دعوته لعامـة اثلقلني من 

اإلنـس واجلن. قـال تعاىل: ﴿
﴾ ]املائـدة: 8)[، ومهيمناً: أي شـهيداً ىلع ما قبله من الكتب 
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وحاكمـاً عليها. وقال تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: 9)[. وقال عـز وجـل: ﴿

﴾ ]الفرقان: )[. وللقرآن أسـماء كثرية أشهرها: القرآن، 
والفرقان، والكتاب، واتلزنيل، واذلكر.

فيجب اإليمان بهذه الكتب ىلع ما جاءت به انلصوص، من ذكر أسمائها، 
ومـن أنزلـت فيهـم، ولك ما أخرب اهللا به رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص عنها، وما قُـصَّ علينا من 

أخبار أهلها.

5- االعتقـاد اجلـازم بنسـخ مجيع الكتـب والصحف الـي أنزهلا اهللا ىلع 
رسـله، بالقرآن الكريم، وأنه ال يسـع أحداً من اإلنس أو اجلن، ال من أصحاب 
الكتب السـابقة، وال من غريهم، أن يعبدوا اهللا بعد نزول القرآن بغري ما جاء 
فيـه أو يتحاكمـوا إىل غريه. واألدلة ىلع ذلك كثرية من الكتاب والسـنة. قــال 
﴾ ]الفرقـان: )[. وقال  تعــاىل: ﴿

﴿ وجـل:  عـز 
 
   

﴾ ]املائدة: 5)-6)[. وقال تعاىل آمراً نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن حيكم بني أهل الكتاب 
﴾ ]املائدة: 8)[،  بالقـرآن: ﴿

﴿ تعاىل:  وقال 
﴾ ]املائدة: 9)[.
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ومن السنة حديث جابر بن عبد اهللا ريض اهللا عنهما أن عمر بن اخلطاب 
ريض اهللا عنـه أىت انليب ملسو هيلع هللا ىلص بكتاب أصابـه من بعض أهل الكتاب فقرأه ىلع 
انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص فغضب وقـال: »أمتهوكون فيهـا يا ابن اخلطـاب، واذلي نفيس بيده 
لقـد جئتكم بها بيضاء نقية، ال تسـألوهم عـن يشء فيخربوكم حبق فتكذبوا 
بـه، أو بباطـل فتصدقوا، واذلي نفيس بيده لو أن موىس اكن حياً، ما وسـعه إال 
أن يتبعين« رواه أمحد والزبار وابليهي))( وغريهم، وهو حديث حسـن بمجموع 

طرقه. ومعىن متهوكون: متحريون.

فهذا ما جيب اعتقاده يف كتب اهللا ىلع سـبيل اإلمجال، وسـيأيت تفصيل ما 
جيب اعتقاده يف القرآن ىلع وجه اخلصوص يف مبحث مستقل إن شاء اهللا تعاىل.

مسند اإلمام أمحد: 387/3، وكشف األستار: )3)، وشعب اإليمان للبيهي: )77)(.  1



117 اإليمان بالكتب املزنلة

املبحث اثلالث
بيان أن اتلوراة واإلجنيل وبعض الكتب األخرى املزنلة دخلها 

اتلحريف وسالمة القرآن من ذلك

حتريف أهل الكتاب لكالم اهللا

أخرب اهللا عز وجل يف القرآن الكريم عن حتريف أهل الكتاب لكتب اهللا 
املزنلة عليهم وتغيريها وتبديلها.

قـال تعـاىل يف حـق ايلهود: ﴿ 
﴾ ]ابلقرة: 75[. وقال 

﴾ ]النساء: 6)[. عز وجل: ﴿

وقال تعـاىل خمرباً عـن انلصارى: ﴿
 

  
 

﴾ ]املائدة: ))-5)[.

فدلت اآليات ىلع حتريف ايلهود وانلصارى كتب اهللا املزنلة عليهم.

وقد اكن هذا اتلحريف بالزيادة تارة وبانلقص تارة أخرى.

فديلـل الزيادة قـوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 79[.
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وديلل انلقص قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]املائـدة: 5)[. وقوهل تعاىل: 
 ﴿

﴾ ]األنعام: )9[.

حتريف اتلوراة واإلجنيل وأدلة ذلك

هـذا مـا جاء يف حتريف أهـل الكتاب لـكالم اهللا وكتبـه يف اجلملة، وأما 
اتلوراة واإلجنيل خاصة فقد دلت األدلة مما تقدم وغريها ىلع وقـوع اتلحريف 

فيهما.

فمن أدلة حتريف اتلوراة قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]األنعام: )9[. وجـاء يف تفسـري اآليــة: 
»أي جتعلـون الكتاب اذلي جاء به موىس يف قراطيس تضعونه فيها يلتم لكم 

ما تريدونه من اتلحريف واتلبديل وكتم صفة انليب ملسو هيلع هللا ىلص املذكورة فيه«.

وقال تعـاىل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 75[ قال السدي يف تفسري اآلية: »يه اتلوراة 
حرفوها«. وقـال ابن زيد: »واتلوراة الي أنزهلا عليهم حيرفونها جيعلون احلالل 

حراماً واحلرام فيها حالاًل واحلق فيها باطاًل وابلاطل فيها حقاً«.

وديلل حتريف اإلجنيل قوهل تعاىل: ﴿
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﴾ ]املائدة: ))-5)[. قـال بعـض أئمـة اتلفسـري يف تفسـري اآليـة 
األخـرية: »أي يبـني ما بدلوه وحرفـوه وأولوه وافرتوا ىلع اهللا فيه ويسـكت عن 

كثري مما غريوه وال فائدة يف بيانه«))(.

فدلـت هذه اآليـات ىلع وقوع اتلحريـف واتلبديل يف اتلـوراة واإلجنيل، 
وهلـذا اتفق علماء املسـلمني ىلع أن اتلـوراة واإلجنيل قـد دخلهما اتلحريف 

واتلغيري.

سالمة القرآن من اتلحريف وحفظ اهللا هل وأدلة ذلك

أمـا القرآن العظيم فهو سـليم مما طرأ ىلع الكتب السـابقة من اتلحريف 
واتلبديـل وهـو حمفـوظ من لك ذلك حبفـظ اهللا هل وصيانته إيـاه كما أخرب اهللا 
﴾ ]احلجر: 9[. قال الطربي يف  عن ذلك بقوهل: ﴿
تفسري اآلية: »قال: وإنا للقرآن حلافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس منه، أو 

ينقص منه ما هو منه من أحاكمه وحدوده وفرائضه«)2(.

كما أخرب اهللا يف آيات أخرى عن تمام إحاكمه للقرآن وتفصيله وتزنيهه من 
 ﴾ لك باطل فقال عز من قائل: ﴿
﴾ ]هود:  ]فصلت: 2)[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]القيامة: 6)-7)[. )[. وقال عز وجل: ﴿  

تفسري ابن كثري 63/3.  1
تفسري ابن جرير ))/7.  2
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فدلـت هـذه اآليات ىلع كمال حفظ اهللا للقرآن لفظـاً ومعىن بدءاً بزنوهل 
إىل أن يـأذن اهللا برفعه إيله سـليماً من لك تغيـري أو تبديل؛ إذ تكفل بتعليمه 
نلبيه ملسو هيلع هللا ىلص، ثم مجعه يف صدره وبيانه هل وتفسـريه يف سـنته املطهرة، ثم ما هيأ اهللا 
هل بعد ذلك من عدول الرجال اذلين حفظوه يف الصدور والسطور، عرب األجيال 
والقرون، فبي سـليماً مزنهاً من لك باطل، يقرؤه الصغار والكبار، ىلع خمتلف 

األعصار واألمصار، غضاً طرياً كما أنزل من اهللا ىلع رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص.

وقـد نبه العلماء يف هذا املقام إىل رس لطيـف ونكتة بديعة تتعلق جبواز 
اتلحريـف ىلع اتلـوراة وعدم جـوازه ىلع القرآن ىلع ما روى أبـو عمرو ادلاين 
عـن أيب احلسـن املنتاب قال: »كنت يوما عند القايض أيب إسـحاق إسـماعيل 
ابن إسحاق فقيل هل: لم جاز اتلبديل ىلع أهل اتلوراة ولم جيز ىلع أهل القرآن؟ 

فقال القايض: قـال اهللا عـز وجـل يف أهل اتلوراة: ﴿
﴾ ]املائدة: ))[ فـولك احلفظ إيلهم فجـاز اتلبديل عليهـم، وقـال يف القرآن: 
﴾ ]احلجـر: 9[ فلم جيز اتلبديـل عليهم. قال:  ﴿
فمضيـت إىل أيب عبـد اهللا املحاميل فذكرت هل احلاكية فقال: ما سـمعت كالماً 

أحسن من هذا«.
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املبحث الرابع
اإليمان بالقرآن وخصائصه

تعريف القرآن، واحلديث القديس، واحلديث انلبوي، والفرق بينهما:

القـرآن الكريم: هـو كالم اهللا منه بدا بال كيفية قواًل، وأنزهل ىلع رسـوهل 
قـه املؤمنـون ىلع ذلك حّقـاً، وأيقنوا أنه كالم اهللا حقيقة، سـمعه  وحيـاً، وصدَّ
جربيـل عليه السـالم مـن اهللا عز وجل، ونـزل به ىلع خاتم رسـله حممد ملسو هيلع هللا ىلص 
بلفظـه ومعناه املنقـول باتلواتر املفيـد للقطع وايلقني املكتـوب يف املصاحف 

املتعبد بتالوته، املحفوظ من اتلغيري واتلبديل))(.

واحلديث القديس: هو ما رواه انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه باللفظ واملعىن ونقل إيلنا 
آحاداً أو متواتراً ولم يبلغ تواتر القرآن)2(.

ومثـاهل حديث أيب ذر الغفاري عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص فيما يرويه عن ربه عز وجل 
أنـه قال: »يـا عبادي، إين حرمت الظلم ىلع نفـيس وجعلته بينكم حمرماً فال 

تظاملوا«)3(.

واحلديـث انلبـوي: مـا أضيف إىل انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص من قول أو فعـل أو تقرير أو 
وصف))(.

الطحاوية )/72). مباحث يف علوم القرآن لصبيح الصالح، ص )2، وقواعد اتلحديث   1
جلمال ادلين القاسي ص 65.

انظر قواعد اتلحديث جلمال ادلين القاسي ص 65.  2
رواه مسلم برقم )2577(.  3

مصطلح احلديث البن عثيمني ص 7، وقواعد اتلحديث للقاسي ص )62-6.  4
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والفـرق بني القرآن واحلديث القديس وانلبـوي: أن القرآن متعبد بتالوته 
معجـز يف نظمه متحدى به، حيرم مسـه ملحدث، وتالوتـه نلحو جنب، وروايته 
باملعىن، وتعيني قراءته يف الصالة، ويؤجر قارئه بكل حرف منه حسنة واحلسنة 

بعرش حسنات. خبالف احلديث القديس واحلديث انلبوي فإنهما ليسا كذلك.
والفـرق بني احلديث القديس وانلبوي: أن احلديث القديس من كالم اهللا 
بلفظـه ومعناه خبالف احلديـث انلبوي فهو من كالم انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص لفظاً ومعىن، 
وأن احلديـث القـديس أفضل من احلديث انلبوي وذلـك لفضل كالم اهللا ىلع 

كالم املخلوقني))(.

خصائص اإليمان بالقرآن
اإليمـان بكتب اهللا ركن عظيم من أراكن اإليمان ىلع ما تقدم تقريره، وملا 
اكن القرآن العظيم هو الكتاب انلاسخ للكتب السابقة واملهيمن عليها واملتعبد 
بـه لعامـة اثلقلني بعد بعثة نبينا حممـد ملسو هيلع هللا ىلص ونزول هذا الكتـاب عليه، اختص 
اإليمـان بـه خبصائص وممزيات البد من حتقيقها لإليمـان به باإلضافة إىل ما تم 

تقريره من مسائل يف حتقيـق اإليمـان بالكتب إمجـااًل. وهـذه اخلصائص يه:

1- اعتقاد عموم دعوته وشـمول الرشيعة الي جاء بها لعموم اثلقلني من 
اجلن واإلنس ال يسع أحداً منهم إال اإليمان به وال أن يعبدوا اهللا إال بما رشع 
﴾ ]الفرقان: )[.  فيه. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعام:  وقال تعاىل خمرباً ىلع لسان نبيه ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿
 ﴾ 9)[. وقـال تعاىل إخباراً عن اجلن: ﴿  

]اجلن: )-2[.

انظر قواعد اتلحديث للقاسي ص 66-65.  1
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2- اعتقاد نسخه جلميع الكتب السابقة فال جيوز ألهل الكتاب وال لغريهم 
أن يعبدوا اهللا بعد نزول القرآن بغريه، فال دين إال ما جاء به، وال عبادة إال ما 
رشع اهللا فيه، وال حالل إال ما أحل فيه، وال حرام إال ما حرم فيه، قال تعاىل: 
﴾ ]آل عمـــران: 85[. وقـــال تعـــاىل:  ﴿
﴾ ]النسـاء: 05)[. وقد  ﴿
تقدم يف حديث جابر بن عبد اهللا نيه انليب ملسو هيلع هللا ىلص أصحابه عن قراءة كتب أهل 
الكتـاب وقـوهل: »... واذلي نفـيس بيده لـو أن موىس اكن حياً ما وسـعه إال أن 

يتبعين«))(.
3- سماحة الرشيعة الي جاء بها القرآن ويرسها، خبالف الرشائع يف الكتب 
السـابقة، فقد اكنت مشـتملة ىلع كثري من اآلصار واألغالل الي فرضت ىلع 

أصحابها. قـال تعـاىل: ﴿

 ﴾  
]األعراف: 57)[.

4- أن القـرآن هو الكتاب الوحيد من بني الكتب اإلهلية اذلي تكفل اهللا 
حبفـظ لفظه ومعناه من أن يتطرق إيله اتلحريف اللفظي أو املعنوي. قال تعاىل: 
﴾ ]احلجـر: 9[. وقـال تعاىل: ﴿  ﴿
﴾ ]فصلـت: 2)[. وقـال عـز وجـل مبينـاً 
تكفله بتفسريه وتوضيحــه ىلع ما أراد ورشع: ﴿   
﴾ ]القيـامــة: 7)-9)[. قـال ابن كثـري يف تفسـري اآليـة    

رواه اإلمام أمحد يف املسند 387/3، وغريه.  1
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األخرية: »أي بعد حفظه وتالوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه ىلع ما أردنا 
ورشعنـا«. وقد هيأ اهللا تعاىل حلفظ كتابه من العلمـاء اجلهابذة من قاموا بذلك 
خري قيام، من دلن انليب ملسو هيلع هللا ىلص إىل يومنا هذا، فحفظوا لفظه وفهموا معناه، واستقاموا 
ىلع العمـل به، ولم يََدعوا جمااًل من جماالت خدمة القرآن وحفظه إال وألفوا فيه 
املؤلفات املطولة، فمنهم من ألف يف تفسريه، ومنهم من ألف يف رسمه وقراءاته، 
ومنهم من ألف يف حمكمه ومتشـابهه، ومنهم من ألف يف مكيه ومدنيه، ومنهم 
من ألف يف استنباط األحاكم منه، ومنهم من ألف يف أمثاهل، ومنهم من ألف يف 
إعجازه، ومنهم من ألف يف غريبه، ومنهم من ألف يف إعرابه، إىل غري ذلك من 
املجاالت الي جتسـد من خالهلا حفظ اهللا لكتابه بما هيأ هل هؤالء العلماء من 

نزل.
ُ
خدمة كتابه وعلومه حىت بي حمفوظاً يقرأ ويفرس غضاً طرياً كما أ

5- أن القرآن الكريم مشتمل ىلع وجوه كثرية من اإلعجاز شارك فيها غريه 
مـن الكتب املزنلـة، وهو يف اجلملة املعجزة العظىم وحجـة اهللا ابلالغة ابلاقية 
الي أيد بها نبيه ملسو هيلع هللا ىلص وأتباعه إىل قيام الساعة، ىلع ما روى الشيخان من حديث 
أيب هريرة عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ما من األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله 
آمـن عليه البـرش، وإنما اكن اذلي أوتيته وحياً أوحـاه اهللا إيّل فأرجوا أن أكون 
أكرثهم تابعاً يوم القيامة«))(. ومن صور إعجاز القرآن حسن تأيلفه وفصاحته 
وبالغتـه، وقـد وقع اتلحدي لإلنـس واجلن ىلع أن يأتوا بمثلـه أو ببعضه ىلع 
مراتـب ثالث: فقـد حتداهم اهللا بأن يأتـوا بمثله فعجزوا وما اسـتطاعوا، قال 
﴾ ]الطور:  تعــاىل: ﴿  
33-)3[. وقـال عز وجل مقرراً عجزهم عن ذلك ﴿ 

صحيح ابلخاري برقم ))98)(، ومسلم برقم )52)(.  1
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﴾ ]اإلســـراء: 
88[. ثم حتداهم أن يأتوا بعرش سور مثله فما قدروا. قال تعاىل: ﴿

 ﴾ 
]هود: 3)[. ثم حتداهم مرة ثاثلة بأن يأتوا بسـورة منه فما اسـتطاعوا، قال تعاىل: 

 ﴾ ﴿
]يونس: 38[. فثبت بهذا إعجاز القرآن ىلع أبلغ وجه وآكده، ملا عجز اخللق عن 

معارضته بأدىن مراتب اتلحدي، وهو اإلتيان بسـورة من مثله، وأقرص سورة يف 
القرآن ثالث آيات.

6- أن اهللا تعـاىل بني يف القرآن لك يشء مما حيتاج هل انلاس يف أمر دينهم، 
ودنياهم، ومعاشهم، ومعادهم. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]انلحل: 89[. وقــال تعاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: 38[. قال ابن مسـعود ريض اهللا عنه: »أنزل يف هذا القرآن لك 

علم، ولك يشء قد بني نلا يف القرآن«.
7- أن اهللا تعـاىل يرس القرآن للمتذكر واملتدبر وهذا من أعظم خصائصه. 

﴾ ]القمر: 7)[. وقـال تعاىل: ﴿ قـال تعـاىل: ﴿
يف  جمـاهــد  قـال   .]29 ]ٓص:   ﴾
ا قراءته«. وقال السـدي: »يرسنـا تالوته ىلع  نَـّ تفسـري اآليـة األوىل: »يعـين هوَّ
األلسـن«. وقال ابن عباس: »لوال أن اهللا يرسه ىلع لسـان اآلدميني ما اسـتطاع 
أحـد مـن اخللق أن يتلكم بـكالم اهللا«))(. وقـد ذكر الطربي وغـريه من أئمة 
اتلفسري أن تيسـري القرآن يشمل تيسري اللفظ للتالوة وتيسري املعاين للتفكري 

تفسري ابن كثري 53/8).  1
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واتلدبر واالتعاظ))(، وهو كذلك كما هو مالحظ ومشاهد.
8- أن القرآن تضمن خالصة تعايلم الكتب السابقة وأصول رشائع الرسل. 

قال تعاىل: ﴿
 ﴾ ﴾ ]املائـدة: 8)[. وقال تعاىل: ﴿
 ﴾ ]هـود: 20)[. وقـال تعاىل: ﴿
 ﴾ ]هـود: 00)[. وقال تعاىل: ﴿

]طه: 99[.

9- أن القرآن مشتمل ىلع أخبار الرسل واألمم املاضية وتفصيل ذلك بشلك 
 ﴾ لم يسبق إيله كتاب قبله. قال تعاىل: ﴿ 
]هود: 20)[. وقــال تعــاىل: ﴿ ﴾ 
 ﴾ ]هود: 00)[. وقـال تعـاىل: ﴿

]طه: 99[.

0)- أن القرآن هو آخر كتب اهللا نزوالًوخاتمها والشاهد عليها. قال تعاىل: 
   ﴿

﴾ ]آل عمران: 3-)[. وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: 8)[.

فهـذه بعـض خصائـص القـرآن الكريم ىلع سـائر الكتب األخـرى مما ال 
يتحقق اإليمان به إال باعتقادها وحتقيقها علماً وعماًل، واهللا تعاىل أعلم.

تفسري ابن جرير 96/27.  1
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الفصل اثلالث
اإليمان بالرسل

املبحث األول
حكم اإليمان بالرسل وأدتله

اإليمـان برسـل اهللا تعاىل واجب من واجبات هـذا ادلين وركن عظيم من 
أراكن اإليمان. وقد دلت ىلع ذلك األدلة من الكتاب والسنة.

قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]ابلقـرة: 285[. فذكر 
اهللا تعـاىل اإليمـان بالرسـل يف مجلة مـا آمن به الرسـول واملؤمنـون، من أراكن 
اإليمان. وبني أنهم يف إيمانهم بالرسـل ال يفرقـون بينهم فيؤمنوا ببعضهم دون 

بعض، بل يصدقون بهم مجيعاً.

وقـد بني اهللا يف كتابـه حكـم مـن تـرك اإليمـان بالـرسـل. قـال تعـاىل: 
﴿

 ﴾   
]النسـاء: 50)-)5)[. فأطلق الكفر ىلع من كذب بالرسل أو فرق بينهم باإليمان 

ببعضهم والكفر ببعضهم. ثم قرر أن هؤالء هم الاكفرون حقاً أي اذلين حتقق 
كفرهم وتقرر رصاحة كما بني اهللا يف مقابل ذلك يف السـياق نفسـه ما عليه 

أهل اإليمان من ذلك فقال: ﴿
﴾ ]النساء: 52)[. فوصفهم باإليمان 
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بـاهللا ورسـله لكهم من غري تفريق بني الرسـل يف اإليمـان ببعضهم دون بعض 
وإنما يعتقدون أنهم مرسلون من اهللا تعاىل.

وأما السـنة فدلت كذلك ىلع ما دل عليه الكتاب من أن اإليمان بالرسـل 
ركـن مـن أراكن اإليمـان، وقـد دّل ىلع ذلك حديـث جربيل املتقـدم بنصه يف 
مبحـث »اإليمـان باملالئكـة« وفيه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أجاب ملا سـأهل جربيل عليه 
السـالم عـن اإليمان فقـال: »أن تؤمن بـاهللا ومالئكته وكتبه ورسـله وايلوم 
اآلخـر...«))( احلديـث. فذكر اإليمان بالرسـل مـع بقيـة أراكن اإليمان األخرى 

الواجب ىلع املسلم حتقيقها واعتقادها.

ويف داعء انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف اتلهجد عند قيام الليل أنه اكن يقول: »امهلل لك احلمد 
أنت نور السـموات واألرض، ولـك احلمد أنت قيوم السـموات واألرض، ولك 
احلمد أنت رب السموات واألرض ومن فيهن، أنت احلق، ووعدك احلق، وقولك 
احلق، ولقاؤك احلق، واجلنة حق، وانلار حق، وانلبيون حق، والساعة حق...«)2(.

فشهادة انليب ملسو هيلع هللا ىلص أن انلبيني حق ضمن ما ذكر من أصول اإليمان العظيمة 
اكإليمان باهللا وبوجود اجلنة وانلار وقيام الساعة وتقديمه ذلك بني يدي داعئه 

وقيامه ديلل ىلع أهمية اإليمان بالرسل واألنبياء وماكنته يف ادلين.

فتقرر وجوب اإليمان بالرسـل وأنه من أعظـم داعئم هذا ادلين ومن أكرب 
خصـال اإليمـان وأن من كذب بالرسـل أو بأحد منهم فإنه اكفـر باهللا العظيم 

كفراً رصحياً جبحده هذا الركن العظيم من أراكن اإليمان.

تقدم ص 89.  1
صحيح ابلخاري برقم )99)7(.  2
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ثمرات اإليمان بالرسل

إذا حتقق اإليمان بالرسـل ترك آثاره الطيبة وثماره ايلانعة ىلع املؤمن، فمن 
ذلك:

1- العلم برمحة اهللا تعاىل وعنايته خبلقه حيث أرسـل إيلهم أوئلك الرسـل 
الكرام للهداية واإلرشاد.

2- شكر اهللا ىلع هذه انلعمة الكربى.

3- حمبـة الرسـل وتوقريهـم واثلناء عليهم بمـا يليق بهم ألنهم رسـل اهللا 
تعاىل وخالصة عبيده، وملا قاموا به من تبليغ رسـالة اهللا خللقه وكمال نصحهم 

ألقوامهم وصربهم ىلع أذاهم.
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املبحث اثلاين
تعريف انليب والرسول والفرق بينهما

 النبي يف اللغة: مشـتق من انلبأ وهـو اخلرب ذو الفائدة العظيمة. قال تعاىل:
﴾ ]انلبـأ: )-2[. وسـي انليب نبياً ألنـه خُمرَْبٌ من اهللا،    ﴿

وخُيْرِبُ عن اهللا فهو خُمرَْب وخُمرِب.

وقيل: انليب مشتق من انلباوة: ويه اليشء املرتفع))(.

 وسـي انليب نبياً ىلع هـذا املعىن: لرفعة حمله ىلع سـائر انلاس. قال تعاىل:
﴾ ]مريم: 57[)2(. ﴿

والرسـول يف اللغة: مشـتق من اإلرسـال وهو اتلوجيه. قال تعاىل خمرباً عن 
﴾ ]انلمل: 35[. ملكة سبأ: ﴿

وقد اختلف العلماء يف تعريف لك من انليب والرسول يف الرشع ىلع أقوال 
أرجحها:

أن انليب: هو من أوىح اهللا إيله بما يفعله ويأمر به املؤمنني.

والرسول: هو من أوىح اهللا إيله وأرسله إىل من خالف أمر اهللا يلبلغ رسالة اهللا.

والفرق بينهما:

أن انليب هو من نبأه اهللا بأمره ونهيه يلخاطب املؤمنني ويأمرهم بذلك، وال 
خياطب الكفار وال يرسل إيلهم.

انلهاية البن األثري: )5/)(، ولسان العرب )/63).  1
املفردات يف غريب القرآن ص 790.  2
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رسـل إىل الكفــار واملؤمنني يلبلغهم رسالة اهللا 
ُ
وأما الرســول فهــو من أ

ويدعوهم إىل عبادته.

وليـس مـن رشط الرسـول أن يأيت برشيعـة جديدة، فقد اكن يوسـف ىلع 
 ملـة إبراهيم، وداود وسـليمان اكنا ىلع رشيعة اتلوراة، ولكهم رسـل. قال تعاىل: 

﴿
﴾ ]اغفر: )3[. وقال تعاىل: ﴿

 
   
 ﴾ 

]النساء: 63)-)6)[.

وقد يطلق ىلع انليب أنه رسول كما قال تعاىل: ﴿
﴾ ]احلج: 52[. فذكر اهللا عز وجل أنه يرسـل 
انلـيب والرسـول. وبيان ذلك أن اهللا تعاىل إذا أمـر انليب بدعوة املؤمنني إىل أمر 
فهو مرسـل من اهللا إيلهم، لكن هذا اإلرسـال مقيد. وأما اإلرسال املطلق فهو 

بإرسال الرسل إىل اعمة اخللق من الكفار واملؤمنني.
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املبحث اثلالث
كيفية اإليمان بالرسل

اإليمان بالرسـل هو اعتقاد ما أخرب اهللا بـه عنهم يف كتابه وأخرب به انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص يف سنته إمجااًل وتفصياًل.

فاإليمان املجمل

هـو اتلصديـق اجلازم بـأن اهللا تعاىل بعـث يف لك أمة رسـواًل يدعوهم إىل 
 عبـادة اهللا وحـده ال رشيـك هل والكفـر بمـا يعبد مـن دون اهللا. قـال تعاىل:
﴾ ]انلحل: 36[.  ﴿
وبأنهـم مجيعهـم صادقون، باّرون، راشـدون، كـرام بررة، أتقيـاء أمناء، وهداة 
﴾ ]يـٓس: 52[. وقال  مهتدون. قـال تعاىل: ﴿
  ﴿ تعـاىل: 

﴾ ]األنعام: 88-87[.

وبأنهـم لكهم اكنـوا ىلع احلق املبـني، واهلدى املسـتبني، جـاءوا بابلينات 
﴾ ]األعراف: 3)[.  من ربهـم إىل أقوامهم. قال تعـاىل: ﴿

وقال تعـاىل: ﴿
﴾ ]احلديد: 25[.

وبـأن أصـل دعوتهم واحـدة ويه ادلعـوة إىل توحيد اهللا، وأمـا رشائعهم 
فمختلفـة. قـال تعاىل: ﴿

 ﴾ ﴾ ]األنبياء: 25[. وقال عــز وجـل: ﴿
]املائدة: 8)[.
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وبأنهم قد بلغوا مجيع ما أرسلوا به ابلالغ املبني، فقامت بذلك احلجة ىلع 
اخللق. قـال تعـاىل: ﴿

﴾ ]اجلن: 28[. وقال تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 65)[.

وجيب اإليمان بأن الرسـل برش خملوقون، ليس هلم من خصائص الربوبية 
يشء، وإنما هم عباد أكرمهم اهللا بالرسالة. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]إبراهيم: ))[. وقال تعاىل عن 
﴾ ]هـود: )3[.  نـوح: ﴿

وقال عز وجل آمراً نبينا حممداً ملسو هيلع هللا ىلص أن يقول لقومه: ﴿
﴾ ]األنعام: 50[.

ومما جيب اعتقاده أيضاً يف حق الرسل أنهم منصورون مؤيدون من اهللا، وأن 
العاقبـة هلم وألتباعهم. قـال تعاىل: ﴿

﴾ ]اغفـر: )5[. كمـا جيب اعتقاد تفاضل الرسـل ىلع ما 
 ﴾ أخـرب عز وجل يف قوهل تعاىل: ﴿

]ابلقرة: 253[.

فيجب اإليمان بكل هذا وبكل ما جاء يف الكتاب والسـنة عن الرسـل 
ىلع وجه العموم إيماناً جمماًل.

وأما اإليمان املفصل
فيكـون اإليمـان بمن سـىم اهللا تعاىل يف كتابه وانليب ملسو هيلع هللا ىلص يف سـنته منهم، 
إيمانـاً مفصـاًل ىلع حنـو ما جـاءت به انلصوص مـن ذكر أسـمائهم وأخبارهم 

وفضائلهم وخصائصهم.
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واملذكورون يف القرآن من األنبياء والرسل مخسة وعرشون. ورد ذكر ثمانية 
عرش منهم يف قوهل تعاىل: ﴿

   
 
     
﴾ ]األنعام: 83-86[. وورد ذكر ابلاقني 
﴾ ]األعراف: 65[.  يف مواضـع أخرى من القرآن. قـال تعاىل: ﴿

﴾ ]األعراف: 73[. وقــال: ﴿ وقال: ﴿
﴾ ]آل عمــران: 33[. وقــال:  ﴾ ]األعــراف: 85[. ﴿

﴾ ]األنبيـاء: 85[. وقـال: ﴿ ﴿
﴾ ]الفتـح: 29[. فيجب اإليمان بهؤالء 
األنبياء واملرسـلني إيماناً مفصاًل، واإلقرار للك واحد منهم بانلبوة أو الرسـالة، 

ىلع ما أخرب اهللا ورسوهل ملسو هيلع هللا ىلص عنهم.

كما جيب اعتقاد صحة ما جاءت به انلصوص من ذكر فضائلهم وخصائصهم 
وأخبارهـم، اكختـاذ اهللا إبراهيم وحممداً صىل اهللا عليهما وسـلم خليلني لقوهل 
﴾ ]النساء: 25)[. ولقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن اهللا اختذين  تعاىل: ﴿
خليـاًل كما اختذ إبراهيم خلياًل« أخرجه مسـلم))(. وكتلكيـم اهللا تعاىل ملوىس 
﴾ ]النسـاء: )6)[. وكذلك تسخري اجلبال  لقوهل تعاىل: ﴿

والطـري دلاود يسـبحن بتسـبيحه، قـال تعاىل: ﴿

صحيح مسلم برقم )532(.  1
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﴾ ]األنبياء: 79[. وإالنــة احلـديد دلاود كمـا قـال تعـاىل: 
﴾ ]ســـبأ: 0)[.  ﴿
وتسـخري الرياح لسـليمان تسـري بأمره، وتسـخري اجلن هل يعملون بني يديه ما 

يشاء، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]سـبأ: 2)[. وتعليم سـليمان منطـق الطري، قال 
 ﴾ تعـاىل: ﴿

]انلمل: 6)[.

كمـا جيـب اإليمان ىلع وجه اتلفصيل بما قـص اهللا عز وجل يف كتابه من 
أخبـار الرسـل مع أقوامهـم، وما جرى بينهـم من اخلصومة، ونرص اهللا لرسـله 
وأتباعهـم. كقصـة موىس مع فرعـون، وإبراهيم مع قومه، وقصـص نوح وهود 
وصالح وشعيب ولوط مع أقوامهم. وما قص اهللا علينا يف شأن يوسف مع إخوته 
وأهـل مـرص، وقصة يونس مع قومـه، إىل آخر ما جاء يف كتـاب اهللا من أخبار 
األنبيـاء والرسـل، وكذلـك ما جاء يف السـنة فيجب اإليمان بـه إيماناً مفصاًل 

حبسب ما جاءت به انلصوص.
وبذلك يتحقق اإليمان بالرسل بقسميه املجمل واملفصل، واهللا تعاىل أعلم.
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املبحث الرابع
ما جيب علينا حنو الرسل

جيب ىلع األمة جتاه الرسل حقوق حبسب ما أنزهلم اهللا من املنازل الرفيعة 
يف ادلين، وما رفعهم اهللا إيله من ادلرجات السـامية اجلليلة عنده، وما رشفهم 
بـه من املهمات انلبيلة، وما اصطفاهم به من تبليغ وحيه ورشعه لعامة خلقه. 

ومن هذه احلقوق:

1- تصديقهم مجيعاً فيما جاءوا به، وأنهم مرسـلون من ربهم، مبلغون عن 
اهللا مـا أمرهم اهللا بتبليغه ملن أرسـلوا إيلهم، وعـدم اتلفريق بينهم يف ذلك قال 
﴾ ]النساء: )6[، وقـــال  تعــاىل: ﴿

﴿ تعــاىل: 
﴾ ]املائدة: 92[، وقال عز وجل: ﴿

﴾ ]النساء: 50)-)5)[. فيجب تصديق الرسل    
فيما جاءوا به من الرساالت، وهذا مقتىض اإليمان بهم.

وممـا جيب معرفتـه أنه ال جيوز ألحد مـن اثلقلني متابعة أحٍد من الرسـل 
السـابقني بعـد مبعث حممـد ملسو هيلع هللا ىلص املبعوث للنـاس اكفـة، إْذ إن رشيعته جاءت 
ناسخة جلميع رشائع األنبياء قبله، فال دين إال ما بعثه اهللا به، وال متابعة إال هلذا 

انلـيب الكريم. قال تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمران: 85[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]سـبأ: 28[. وقــال تعـاىل: ﴿
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...﴾ ]األعراف: 58)[.

2- مواالتهم مجيعاً وحمبتهم واحلذر من بغضهم وعداوتهم.

﴾ ]املائدة: 56[.  قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اتلوبـة: )7[. فتضمنت  وقـال تعـاىل: ﴿
اآلية وصف املؤمنني بمواالتهم بعضهم بلعض فدخل يف ذلك رسل اهللا اذلين هم 
أكمل املؤمنني إيماناً، وعليه، فإن مواالتهم وحمبتهم يف قلوب املؤمنني يه أعظم 
من مواالة غريهم من اخللق؛ لعلو ماكنتهم يف ادلين ورفعة درجاتهم يف اإليمان. 
وذلا حـذر اهللا من معاداة رسـله وعطفها يف اذلكر ىلع معـاداة اهللا ومالئكته 

 وقـرن بينهمـا يف العقـوبـة واجلـزاء. فقـال عـز مـن قـائـل: ﴿
﴾ ]ابلقرة: 98[.

3- اعتقـاد فضلهـم ىلع غريهم من انلاس، وأنـه ال يبلغ مزنتلهم أحد من 
اخللق مهما بلغ من الصالح واتلقوى؛ إذ الرسالة اصطفاء من اهللا خيتص اهللا بها 
من يشـاء من خلقه وال تنال باالجتهاد والعمل. قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]احلـج: 75[. وقــال تعــاىل: 
 .]83 ]األنعـــام:   ﴾ ﴿
 ﴾ إىل أن قـال بعـد ذكر طائفة كبرية من األنبياء واملرسـلني: ﴿

]األنعام: 86[. وقد تقدم نقل هذا السياق يف املبحث األول من هذا الفصل.

كما دلت السنة أيضاً ىلع أن مزنلة الرسل ال يبلغها أحد من اخللق؛ ملا رواه 
الشيخان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ال ينبي 
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«))(. ويف رواية للبخـاري: »من قال  لعبـد أن يقـول: أنا خري من يونس بن مـىتَّ
أنـا خـري من يونس بن مىتَّ فقد كذب«)2(. قال بعـض رشاح احلديث: »إنه ملسو هيلع هللا ىلص 
قـال هذا زجراً أن يتخيل أحد من اجلاهلني شـيئاً مـن حط مرتبة يونس عليه 
السـالم مـن أجل ما يف القرآن العزيز من قصتـه«. وبنّي العلماء: »أن ما جرى 
يلونس عليه السالم لم حيطه من انلبوة مثقال ذرة، وخص يونس باذلكر ملا ذكر 

اهللا قصتـه يف القرآن الكريم كقوهل تعاىل: ﴿
 
﴾ ]األنبياء:    
87-88[. وقوهل تعاىل: ﴿ ...﴾ اآليات ]الصافات: 39)-8))[«.

ل اهللا  4- اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا يف درجة واحدة، بل فضَّ
بعضهم ىلع بعـض، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]ابلقـرة: 253[. قال الطربي يف تفسـري اآليـة: »يقول تعاىل 
ذكـره: هؤالء رسـيل فضلـت بعضهم ىلع بعـض، فلكمت بعضهـم كموىس ملسو هيلع هللا ىلص 
ورفعـت بعضهـم درجات ىلع بعض بالكرامة ورفعـة املزنلة«. فإنزال لك واحد 
منهـم مزنتله يف الفضل والرفعة حبسـب دالالت انلصـوص من مجلة حقوقهم 

ىلع األمة.

5- الصالة والسـالم عليهم، فقد أمـر اهللا انلاس بذلك وأخرب اهللا بإبقائه 
اثلناء احلسـن ىلع رسله وتسـليم األمم عليهم من بعدهم. قال تعاىل عن نوح: 

صحيح ابلخاري برقم )6))3(، ومسلم برقم )2376(، واللفظ للبخاري.  1
صحيح ابلخاري برقم ))60)(.  2
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﴾ ]الصافات: 78-79[. وقــال عـن    ﴿
﴾ ]الصافـات: 08)-09)[. وقال  إبراهيـم: ﴿  
 ﴾ عن موىس وهارون: ﴿  

]الصافات: 9))-20)[.

﴾ ]الصافـات: )8)[. قال ابـن كثري: »قوهل  وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]الصافـات: 79[ مفرساً ملا أبـىق عليه من اذلكر  تعـاىل: ﴿
اجلميل واثلناء احلسن أنه يسلم عليه مجيع الطوائف«. وقد نقل اإلمام انلووي 
إمجـاع العلماء ىلع جواز الصالة ىلع سـائر األنبياء واسـتحبابها. قال: »أمجعوا 
ىلع الصـالة ىلع نبينـا حممـد ملسو هيلع هللا ىلص، وكذلك أمجع مـن يعتد بـه ىلع جوازها ىلع 
سائر األنبياء واملالئكة استقالاًل، وأما غري األنبياء فاجلمهور ىلع أنه ال يصىل 

عليهم ابتداء«.

فهـذه طائفـة ممـا جيب للرسـل من حقـوق ىلع هـذه األمة مما دلـت عليه 
انلصوص وقرره أهل العلم، واهللا تعاىل أعلم.
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املبحث اخلامس
أولو العزم من الرسل

أولو العزم من الرسل هم: ذوو احلزم والصرب. قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]األحقاف: 35[.

وقد اختلف العلماء فيهم. فقيل املراد بأويل العزم هم مجيع الرسل. و»من« 
﴾ بليان اجلنس ال للتبعيض. قال ابن زيد: »لك الرسل اكنوا  يف قوهل: ﴿

أويل عزم، لم يبعث اهللا نبياً إال اكن ذا عزم وحزم ورأي وكمال عقل«.

وقيل هم مخسـة: نـوح وإبراهيم وموىس وعيىس وحممـد صىل اهللا عليهم 

وسـلم. قال ابن عباس: »أولو العزم من الرسـل انليب صىل اهللا عليه وآهل وسـلم 

ونـوح وإبراهيم ومـوىس وعيىس«. وبهذا القول قال جماهد وعطاء اخلراسـاين، 

وعليه كثري من متأخري أهل العلم.

وقد ذكر اهللا هؤالء اخلمسة جمتمعني يف موطنني من كتابه، وبه استدل هلذا 

القول. األول يف سورة األحزاب، قال تعاىل: ﴿

 .]7 ]األحـزاب:   ﴾

واثلاين يف سورة الشـورى، قـال تعـاىل: ﴿

 ﴾

]الشـورى: 3)[. قـال بعض املفرسين: »ووجه ختصيصهـم باذلكر اإلعالم بأن هلم 

مزيـد رشف وفضل؛ لكونهـم من أصحاب الرشائع املشـهورة ومن أويل العزم 

من الرسل«.
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وهؤالء اخلمسـة هم أفضل الرسـل وخيار بين آدم. فعن أيب هريرة ريض اهللا 

عنه أنه قال: »خيار ودل آدم مخسـة: نـوح وإبراهيم وعيىس وموىس وحممد ملسو هيلع هللا ىلص 

وخريهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص وصىل اهللا وسلم عليهم أمجعني«))(.

وأفضلهم حممد ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ما أخرج مسـلم مـن حديث أيب هريرة ريض اهللا 
عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »أنا سـيد ودل آدم يوم القيامة وأول من ينشـق عنه 

القرب وأول شافع وأول مشفع«)2(.

وقال:   )255/8( املجمع  يف  واهليثي   ،)(((/3( األستار  كشف  انظر:  الزبار.  أخرجه   1
املستدرك  اذلهيب،  ووافقه  اإلسناد  وقال صحيح  واحلاكم  الصحيح«،  رجال  »رجاهل 

للحاكم 6/2)5.
أخرجه مسلم برقم )2278(، وأبو داود 38/5 برقم )673)(.  2
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املبحث السادس
 خصائص نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص وحقوقه ىلع أمته

مع بيان أن رؤية انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام حق

أوالً: خصائصه ملسو هيلع هللا ىلص

لقد خص اهللا تبارك وتعاىل نبينا حممداً ملسو هيلع هللا ىلص بكثري من اخلصائص واملناقب 

الي فضله بها ىلع غريه من املرسلني ومزيه عن سائر العاملني. ومن هذه اخلصائص:

1- عموم رساتله لاكفة اثلقلني من اجلن واإلنس، فال يسع أحداً منهم إال اتباعه 

 ﴾ واإليمان برساتله. قــال تعــاىل: ﴿

 ﴾ ]سـبأ: 28[، وقــال تعــاىل: ﴿

]الفرقـان: )[. قـال ابن عبـاس ريض اهللا عنهما: »العاملني اجلـن واإلنس«. وعن 

أيب هريـرة ريض اهللا عنـه عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »فضلت ىلع األنبياء بسـت: 

أعطيت جوامع اللكم، ونرصت بالرعب، وأحلت يل الغنائم، وجعلت يل األرض 

طهوراً ومسـجداً، وأرسلت إىل اخللق اكفة، وختم يب انلبيون«))(. وأخرج اإلمام 

مسلم يف صحيحه عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »واذلي 

نفس حممد بيده ال يسـمع يب أحد من هذه األمة يهودي وال نرصاين، ثم يموت 

ولم يؤمن باذلي أرسلت به إال اكن من أصحاب انلار«)2(.

أخرجه مسلم برقم )523(.  1

أخرجه مسلم برقم )53)(.  2
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 2- أنه خاتم األنبياء واملرسلني، كما دلـت ىلع ذلك انلصـوص. قال تعاىل:
﴾ ]األحـــزاب: 0)[. ﴿
وأخرج الشـيخان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن 
مثـيل ومثل األنبياء من قبـيل كمثل رجل بىن بيتاً فأحسـنه وأمجله، إال موضع 
بلنـة من زاويـة، فجعل انلاس يطوفون به ويعجبـون هل ويقولون: هال وضعت 
هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم انلبيني«))(. وهلذه انلصوص أمجعت األمة 
سـلفاً وخلفـاً ىلع هذه العقيدة، كما أمجعت ىلع تكفـري من ادىع انلبوة بعده 
ملسو هيلع هللا ىلص ووجـوب قتـل مدعيها إن أرص ىلع ذلـك. قال األلـويس: »وكونه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم 
انلبيني مما نطق به الكتاب، وصدعت به السـنة، وأمجعت عليه األمة، فيكفر 

مديع خالفه ويقتل إن أرص«.

3- أن اهللا أيـده بأعظم معجزة وأظهر آيـة وهو القرآن العظيم، كالم اهللا 
 املحفـوظ مـن اتلغيري واتلبديل، وابلـايق يف األمة إىل أن يـأذن اهللا برفعه إيله. 

قال تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 88[، وقال تعاىل: ﴿

]العنكبوت:   ﴾
)5[. ويف الصحيحني من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 

»مـا مـن األنبياء نيب إال أعطي من اآليات ما مثله آمن عليه البرش، وإنما اكن 
اذلي أوتيته وحياً أوحاه اهللا إيّل، فأرجو أن أكون أكرثهم تابعاً يوم القيامة«)2(.

صحيح ابلخاري برقم )3535(، ومسلم برقم )2286(، واللفظ للبخاري.  1
صحيح ابلخاري برقم ))98)(، ومسلم برقم )52)(.  2
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4- أن أمته خري األمم وأكرث أهل اجلنة، قال تعاىل: ﴿
﴾ ]آل عمـران: 0))[. 
وعـن معاويـة بن حيدة القشـريي ريض اهللا عنه أنه سـمع انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص يقول يف 
﴾ قال: »إنكم تتمون سـبعني أمة أنتم  قوهل تعاىل: ﴿
خريهـا وأكرمها عنـد اهللا«))(. ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن مسـعود ريض 
اهللا عنـه قـال: كنا مع انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف قبـة فقال: »أترضـون أن تكونوا ربع أهل 
اجلنـة« قلنـا: نعم. قال: »أترضون أن تكونوا ثلث أهـل اجلنة«. قلنا: نعم. قال: 
»أترضون أن تكونوا شطر أهل اجلنة«. قلنا: نعم. قال: »واذلي نفس حممد بيده 
إين ألرجـو أن تكونوا نصـف أهل اجلنة وذلك أن اجلنـة ال يدخلها إال نفس 
مسـلمة وما أنتم يف أهل الرشك إال اكلشـعرة ابليضاء يف جدل اثلور األسـود، أو 

اكلشعرة السوداء يف جدل اثلور األمحر«)2(.

5- أنـه سـيد ودل آدم يوم القيامة، فعن أيب هريـرة ريض اهللا عنه قال: قال 
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سـيد ودل آدم يوم القيامة وأول من ينشـق عنه القرب وأول 

شافع وأول مشفع«)3(.

6- أنه صاحب الشـفاعة العظىم، وذلك عندما يشفع ألهل املوقف يف أن 
يقيض بينهم ربهم بعد أن يتدافعها أفضل الرسل، ويه املقام املحمود املذكور يف 

أخرجه أمحد يف املسند )/7))، والرتمذي 226/5 برقم ))300( وقال حديث حسن،   1
واحلاكم وصححه ووافقه اذلهيب.

صحيح ابلخاري برقم )6528(، ومسلم برقم ))22(.  2
أخرجه مسلم برقم )2278(، وتقدم ص ))).  3



145 اإليمان بالرسل

﴾ ]اإلرساء: 79[، وقد فرس املقام  قوهل تعاىل: ﴿
املحمود بالشفاعة مجع من الصحابة واتلابعني منهم حذيفة وسلمان وأنس وأبو 
هريرة وابن مسـعود وجابر بـن عبد اهللا وابن عباس وجماهـد وقتادة وغريهم. 
وقال قتادة: »اكن أهل العلم يرون املقام املحمود هو شفاعته يوم القيامة«. وقد 
دلت السـنة كذلك ىلع شـفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل املوقف كما جاء ذلك يف حديث 
الشـفاعة الطويل اذلي أخرجه الشـيخان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه 
عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص وفيه ذكر اعتذار آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موىس ثم عيىس عن 
قبول الشفاعة ولكهم يقول: »لست هناك« إىل أن قال: »فيأتوين فأنطلق فأستأذن 
ىلع ريب فيؤذن يل عليه، فإذا رأيت ريب وقعت هل ساجداً فيدعين ما شاء اهللا أن 
يدعين، ثم يقال يل: ارفع حممد، قل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع فأمحد ريب 

بمحامد علمنيها ثم أشفع...«))( احلديث.

7- أنـه صاحـب لواء احلمد وهـو لواء حقيـي خيتص حبمله يـوم القيامة، 
ويكـون انلاس تبعاً هل وحتت رايته واختص به ألنه محد اهللا بمحامد لم حيمده 
بها غريه. ذكر هذا بعض أهل العلم. وقد دلت السنة ىلع اختصاصه بهذه الفضيلة 
العظيمة. فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أنا سيد 
ودل آدم يوم القيامة، وبيدي لواء احلمد وال فخر، وما من نيب يومئذ آدم فمن سواه، 

إال حتت لوايئ، وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر«)2(.

صحيح ابلخاري برقم )0)33(، ومسلم برقم )93)(.  1
وبنحوه  »هذا حديث حسن صحيح«،  وقال:  برقم )5)36(  الرتمذي 587/5  أخرجه   2

اإلمام أمحد يف املسند 2/3.
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8- أنـه صاحـب الوسـيلة، ويه درجة اعيلة يف اجلنـة، ال تكون إال لعبد 
واحـد، ويه أىلع درجـات اجلنة. فعن عبد اهللا بن عمـرو بن العاص ريض اهللا 
عنهما أنه سمع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »إذا سمعتم املؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم 
صلـوا يلع، فإن مـن صىل يلع صالة صىل عليه اهللا بها عرشاً، ثم سـلوا اهللا يل 
الوسـيلة، فإنها مزنلة يف اجلنة ال تنبـي إال لعبد من عباد اهللا، وأرجو أن أكون 

أنا هو فمن سأل يل الوسيلة حلت هل الشفاعة«))(.

إىل غـري ذلـك من خصائصه ومناقبه ملسو هيلع هللا ىلص، ادلالة ىلع علو درجته عند ربه، 
وسمو ماكنته يف ادلنيا واآلخرة، ويه كثرية جداً.

: حقوق انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أمته
ً
ثانيا

حقوق انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أمته كثرية، وقد تقدم ذكر بعضها فيما جيب ىلع األمة 
من حقوق اعمة جتاه الرسـل قاطبة. وفيما ييل عرض بلعض حقوقه اخلاصة ىلع 

أمته، ويه:

1- اإليمان املفصل بنبوته ورسـاتله واعتقاد نسخ رساتله جلميع الرساالت 
السابقة، ومقتىض ذلك: تصديقه فيما أخرب، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نىه 
 يعبد اهللا إال بما رشع، وقد دلت ىلع ذلك األدلة من الكتاب 

َّ
عنـه وزجـر، وأال

﴾ ]اتلغابن: 8[. وقال تعاىل:  والسـنة، قال تعاىل: ﴿
﴿

﴾ ]األعراف: 58)[. وقـال عـز وجـل: ﴿

رواه مسلم برقم ))38(.  1
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﴾ ]احلـرش: 7[، وعـن ابن عمـر ريض اهللا عنهما أن رسـول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »أمـرت أن أقاتـل انلاس حـىت يشـهدوا أن ال هلإ إال اهللا، وأنَّ حممداً 
رسـول اهللا، ويقيموا الصالة، ويؤتوا الزاكة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مين دماءهم 

وأمواهلم إال حبق اإلسالم وحسابهم ىلع اهللا«))(.

2- وجوب اإليمان بأن الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص قد بلَّغ الرسـالة، وأدَّى األمانة، ونصح 
لألمـة، فمـا من خـري إال ودل األمـة عليه ورغبهـا فيه، وما مـن رش إال ونىه 

رهـا منه، قـال تعـاىل: ﴿ األمة عنه وحذَّ
﴾ ]املائدة: 3[. وعـن أيب ادلرداء عـن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قـال:

»... وايْم اهللا لقد تركتكم ىلع مثل ابليضاء، يللها ونهارها سواء«)2(. وقد شهد 
للنيب بابلالغ أصحابه يف أكرب جممع هلم يوم أن خطبهم يف حجة الوداع خطبته 
م عليهم وأوصاهم بكتاب اهللا  ابلليغـة فبني هلم ما أوجب اهللا عليهم وما حرَّ
إىل أن قال هلم: »وأنتم تُسألون عين فما أنتم قائلون«. قالوا: نشهد أنك قد بلغت 
وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السـبابة يرفعها إىل السماء وينكتها إىل انلاس: 
»امهلل اشهد امهلل اشهد ثالث مرات«)3(. وقال أبو ذر ريض اهللا عنه: »لقد تركنا 
حممٌد ملسو هيلع هللا ىلص وما حيرك طائر جناحيه يف السماء إال أذكرنا منه علماً«))(. واآلثار يف 

هذا كثرية عن السلف رمحهم اهللا.

صحيح ابلخاري برقم )25(، ومسلم برقم )22(.  1
سنن ابن ماجة )املقدمة(: )/)، برقم )5(.  2

أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد اهللا يف حجة انليب ملسو هيلع هللا ىلص برقم )8)2)(.  3
أخرجه أمحد يف املسند 53/5).  4
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3- حمبتـه ملسو هيلع هللا ىلص وتقديم حمبته ىلع انلفس وسـائر اخللق، واملحبة وإن اكنت 
واجبة لعموم األنبياء والرسـل إال أن نلبينا ملسو هيلع هللا ىلص مزيد اختصاص بها وذلا وجب 
أن تكون حمبته مقدمة ىلع حمبة انلاس لكهم من األبناء واآلباء وسائر األقارب 

بل مقدمة ىلع حمبة املرء نلفسه، قال تعاىل: ﴿
 

﴾ ]اتلوبـة: )2[. فقرن اهللا حمبة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص 
بمحبتـه عـز وجل وتوعد من اكن ماهل وأهله وودله أحب إيله من اهللا ورسـوهل 
 ﴾ توعدهــم بقوهل: ﴿
ويف الصحيحـني حديـث أنـس ريض اهللا عنـه قـال: قال انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن 
أحدكـم حىت أكون أحب إيله من وادله وودله وانلاس أمجعني«))(. وعن عمر 
ريض اهللا عنـه أنـه قال للنيب ملسو هيلع هللا ىلص: يا رسـول اهللا أنت أحب إيل من لك يشء إال 
مـن نفـيس. فقال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »ال واذلي نفيس بيـده حىت أكون أحب إيلك من 
نفسـك«. فقـال هل عمر: فإنه اآلن واهللا ألنت أحـب إيّل من نفيس. فقال انليب 

ملسو هيلع هللا ىلص: »اآلن يا عمر«)2(.

4- تعظيـم انليب ملسو هيلع هللا ىلص وتوقريه وإجالهل. فـإن هذا من حقوق انليب ملسو هيلع هللا ىلص الي 
﴾ ]الفتح:  أوجبها اهللا يف كتابه، قال تعاىل: ﴿

9[، وقال تعاىل: ﴿

صحييح ابلخاري برقم )5)(، ومسلم برقم )))(.  1
رواه ابلخاري من حديث عبد اهللا بن هشام برقم )6632(.  2
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﴾ ]األعراف: 57)[. قال ابن عباس: »تعزروه: جتلوه، وتوقروه: 
تعظموه«. وقال قتادة: »تعزروه: تنرصوه، وتوقروه: أمر اهللا بتسويده«. وقال تعاىل: 
﴾ ]احلجرات: )[، وقـال عـز وجــل: ﴿ 
﴾ ]انلور: 63[. قـال جمـاهـد:  ﴿
»أمرهـم أن يدعـوه يا رسـول اهللا يف لني وتواضع وال يقولوا يـا حممد يف جتهم«. 
وقد رضب أصحاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص أروع األمثال يف تعظيم انليب ملسو هيلع هللا ىلص. قال أسامة بن 
رشيـك: »أتيت انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابه حوهل كأنما ىلع رؤوسـهم الطري«. وتعظيم 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص واجب بعد موته كتعظيمه يف حياته. قال القايض عياض: »واعلم أن 
حرمـة انليب ملسو هيلع هللا ىلص بعد موته، وتوقريه وتعظيمه، الزم كما اكن حال حياته، وذلك 
عند ذكره ملسو هيلع هللا ىلص، وذكر حديثه وسـنته، وسماع اسمه وسريته ومعاملة آهل وعرتته، 

وتعظيم أهل بيته وصحابته«.

5- والصالة والتسليم ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص واإلكثار من ذلك كما أمر اهللا بذلك، قال 
تعـاىل: ﴿

﴾ ]األحـزاب: 56[. قـال ابلخـاري: »قـال أبـو العايلـة: صـالة اهللا: ثناؤه 
عليـه عند املالئكة، وصـالة املالئكة: ادلاعء. وقال ابـن عباس: )يصلّون: 
كون(«))(. وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهما عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص  يربَّ
أنه قال: »من صىل يلع صالة صىل اهللا عليه بها عرشاً«)2(. وعن يلع ريض اهللا عنه عن 

أخرجه ابلخاري يف صحيحه 20/6) قبل رقم 797) معلّقاً عنهما. وانظر تفسري ابن   1
كثري 57/6).

رواه مسلم برقم ))38(.  2
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انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال: »ابلخيل اذلي َمْن ذكرت عنـده فلم يصل يلع«))(. والصالة 
والسـالم وإن اكنـت مرشوعـة يف حق األنبياء لكهم كما تقـدم فيه متأكدة يف 
حق نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ومن أعظم حقوقه ىلع أمته، ويه واجبة عليهم، وذلا ذكرناها هنا 
من مجلة حقوقه اخلاصة ىلع أمته. وقد رصح العلماء بوجوب الصالة ىلع انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص ونقل بعضهم اإلمجاع ىلع ذلك. قال القايض عياض: »اعلم أن الصالة ىلع 
انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص فـرض ىلع اجلملة، غري حمـدد بوقت ألمر اهللا تعـاىل بالصالة عليه، 

ومحله األئمة والعلماء ىلع الوجوب وأمجعوا عليه«.

6- اإلقـرار هل بما ثبـت يف حقه من املناقب اجلليلة واخلصائص السـامية 
وادلراجـات العايلة الرفيعة ىلع ما تقدم بيان بعضها يف أول هذا املبحث وغري 
ذلك مما دلت عليه انلصوص. واتلصديق بكل ذلك واثلناء عليه به ونرشه يف 
انلـاس، وتعليمه للصغار وتنشـئتهم ىلع حمبته وتعظيمـه ومعرفة قدره اجلليل 

عند ربه عز وجل.

7- جتنـب الغلو فيه واحلذر من ذلك فإن يف ذلك أعظم األذية هل ملسو هيلع هللا ىلص. قال 
تعاىل آمراً نبيه ملسو هيلع هللا ىلص أن خياطب األمة بقوهل: ﴿

﴾ ]الكهف: 0))[، 
وبقوهل: ﴿

﴾ ]األنعام: 50[.

فأمـر اهللا نبيـه ملسو هيلع هللا ىلص أن يقـرر لألمـة أنه مرسـل من اهللا ليـس هل من مقام 

املسند  يف  وأمحد  صحيح،  حسن  حديث  وقال   )35(6( رقم   ،55(/5 الرتمذي  رواه   1
.20(/(



151 اإليمان بالرسل

الربوبيـة يشء وليس هو بَملَك إنما يتبع أمـر ربه ووحيه، كما حذر انليب ملسو هيلع هللا ىلص 

أمتـه مـن الغلـو فيه واتلجـاوز يف إطرائه ومدحـه. فيف صحيـح ابلخاري من 

حديـث عمـر بن اخلطـاب ريض اهللا عنه عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قـال: »ال تطروين 

كمـا أطرت انلصارى ابـن مريم فإنما أنا عبـده، فقولوا: عبد اهللا ورسـوهل«))(. 

واإلطـراء: هـو املدح بابلاطل وجماوزة احلد يف املدح، ذكره ابن األثري. وعن ابن 

عبـاس ريض اهللا عنهما قال: جـاء رجل إىل انليب ملسو هيلع هللا ىلص فراجعه يف بعض الكالم 

فقال: ما شاء اهللا وشئت! فقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أجعلتين هللا نداً بل ما شاء اهللا 

وحده«)2(. فحذر انليب ملسو هيلع هللا ىلص من الغلو فيه وإنزاهل فوق مزنتله، مما خيتص به الرب 

عز وجل. ويف هذا تنبيه إىل غري ما ذكر من أنواع الغلو؛ فإن الغلو يف انليب ملسو هيلع هللا ىلص 

حمرم بشىت صوره وأشاكهل.

ومـن صـور الغلو يف انليب ملسو هيلع هللا ىلص الي تصل إىل حّد الرشك، اتلوجه هل بادلاعء 

فيقول القائل: يا رسـول اهللا افعل يل كذا وكذا. فإن هذا داعء وادلاعء عبادة ال 

يصح رصفها لغري اهللا. ومن صور الغلو فيه ملسو هيلع هللا ىلص اذلبح هل أو انلذر هل أو الطواف 

بقربه أو اسـتقبال قربه بصالة أو عبادة فلك هذا حمرم ألنه عبادة وقد نىه اهللا 

عـن رصف يشء من أنـواع العبادة ألحد من املخلوقني فقال عز وجل: ﴿

 ﴾   

]األنعام: 62)-63)[.

صحيح ابلخاري برقم )5))3(، وبنحوه اإلمام أمحد يف املسند )/23.  1
رواه اإلمام أمحد يف املسند )/))2، وبنحوه ابن ماجة يف السنن برقم )7))2(.  2
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8- ومـن حقـوق انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص حمبة أصحابه وأهـل بيته وأزواجـه ومواالتهم 
مجيعـاً واحلـذر من تنقصهم أو سـبهم أو الطعن فيهم بيشء فـإن اهللا قد أوجب 
ىلع هـذه األمـة مواالة أصحاب نبيـه وندب من جاء بعدهم إىل االسـتغفار هلم 
 جيعل يف قلوبهم غاًل هلم. فقال بعد أن ذكر املهاجرين واألنصار: 

َّ
وسـؤال اهللا أال

﴿
﴾ ]احلـرش: 0)[. وقـال تعـاىل يف حق 
﴾ ]الشورى: 23[.  قرابة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص وأهل بيته: ﴿
جاء يف تفسري اآلية: »قل ملن اتبعك من املؤمنني: ال أسألكم ىلع ما جئتكم به 
أجـراً إال أن تودوا قرابي«. وأخرج مسـلم يف صحيحه من حديث زيد بن أرقم 
ريض اهللا عنـه أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـام خطيبـاً يف انلاس فقال: »أمـا بعد أال أيها 
انلاس. فإنما أنا برش يوشـك أن يأيت رسـول ريب فأجيب وأنا تارك فيكم ثقلني: 
أوهلما كتاب فيه اهلدى وانلور. فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به«. فحث ىلع 
كتـاب اهللا ورغَّب فيـه ثم قال: »وأهل بيي أذكركم اهللا يف أهل بيي. أذكركم اهللا 
يف أهـل بيـي، أذكركـم اهللا يف أهل بيـي«))(. فأمر انليب ملسو هيلع هللا ىلص باإلحسـان إىل أهل 
بيتـه وأن يعرف هلم قدرهم وحقهم، لقربهم منـه ورشفهم. كما أوىص انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
بأصحابه خرياً ونىه عن سـّبهم وتنقصهم فعن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه 
عـن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تسـبوا أصحايب فلـو أنَّ أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً ما 
بلغ مد أحدهم وال نصيفه«)2( أخرجه الشيخان . وقد اكن من أعظم أصول أهل 

صحيح مسلم برقم )08)2(.  1
صحيح ابلخاري برقم )3673(، ومسلم برقم ))25(، واللفظ للبخاري.  2
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السنة الي اجتمعت عليه لكمتهم حمبة أصحاب رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وقرابته وأزواجه 
وما اكنوا يعدون الطعن فيهم إال عالمة الزيغ والضالل. قال أبو زرعة: »إذا رأيت 
الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول اهللا فاعلم أنه زنديق«. وقال اإلمام أمحد: 
»إذا رأيت رجاًل يذكر أحداً من أصحاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص )أي بسـوء( فاتهمه ىلع 
اإلسـالم«. فهذه بعض حقوق انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أمته ىلع سـبيل اإلجياز واالختصار، 

واهللا تعاىل اهلادي نلا وإلخواننا ىلع تأديتها والعمل بها.

: بيان أن رؤية انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام حق
ً
ثاثلا

دلـت السـنة ىلع إماكنيـة رؤية انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام وأن مـن رآه يف املنام 
فقد رآه.

فعـن أيب هريـرة ريض اهللا عنه قال: قال انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من رآين يف املنام فقد 
رآين. فـإن الشـيطان ال يتمثـل يب«))(. أخرجـه مسـلم. ويف لفـظ آخـر أخرجه 
الشـيخان من حديث أيب هريرة عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »من رآين يف املنام فسـرياين 
يف ايلقظة، وال يتمثل الشيطان يب«)2(. قال ابلخاري: قال ابن رسين: »إذا رآه يف 
صورته«. وعن جابر بن عبد اهللا عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من رآين يف املنام فقد 

رآين فإنه ال ينبي للشيطان أن يتشبه يب«)3( رواه مسلم.

فدلـت األحاديـث ىلع صحة رؤيـة انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام وأن مـن رآه فرؤياه 
صحيحـة ألن الشـيطان ال يتصور يف صـورة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ىلع أنه ينبي أن 

صحيح مسلم برقم )2266(.  1
صحيح ابلخاري برقم )6993(، ومسلم برقم )2266(.  2

مسلم برقم )2268(.  3
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يتنبه إىل أن الرؤية الصحيحة لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هو أن يُرى ىلع صورته احلقيقية 
املعروفة من صفاته، وإال فال تكون الرؤية صحيحة، وذلا قال ابن سريين: »إذا 
رآه يف صورتـه« كما تقـدم انلقل عنه من صحيح ابلخاري. وذلا أورد ابلخاري 
قول ابن رسين بعد ذكر احلديث ىلع سـبيل اتلفسـري ملعىن الرؤية يف احلديث. 
ويشـهد هلذا ما أخرجـه احلاكم من طريق اعصم بن لكيـب: حدثين أيب قال: 
قلـت البن عباس: رأيت انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف املنام. قال: صفه يل. قال: ذكرت احلسـن 

ابن يلع فشبهته به. قال: إنه اكن يشبهه))(. قال ابن حجر: سنده جيد.

وعن أيوب قال: »اكن حممد -يعين ابن سريين- إذا قص عليه رجل أنه رأى 
انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص قال: صـف يل اذلي رأيته. فإن وصف هل صفة ال يعرفها قال: لم تره« 

نقله ابن حجر يف الفتح وقال: سنده صحيح.

وأمـا قول انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص: »من رآين يف املنام فسـرياين يف ايلقظة«، فللعلماء يف 
تفسري الرؤية يف ايلقظة أقوال أشهرها ثالثة:

األول: أنها ىلع التشبيه واتلمثيل، وقد دل ىلع هذا ما جاء يف رواية مسلم 
من حديث أيب هريرة وفيها: »فكأنما رآين يف ايلقظة«.

اثلاين: أنها خاصة بأهل عرصه ممن آمن به قبل أن يراه.

اثلالـث: أنها تكون يوم القيامة. فيكون ملن رآه يف املنام مزيد خصوصية 
ىلع من لم يره يف املنام. هذا واهللا تعاىل أعلم.

املستدرك )/393، وصححه ووافقه اذلهيب.  1
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املبحث السابع
ختم الرسالة وبيان أنه ال نيب بعده

تقـدم احلديث عن هذه املسـألة مع ذكـر األدلة عليها عنـد احلديث عن 
خصائـص انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص وأنه خاتم انلبيني واحلديث عن ختم الرسـالة هنا هو من 
جانب آخر وهو أثر هذه العقيدة ىلع دين املسلمني وثمرة تقريرها عليهم. فمن 

ثمار هذه العقيدة:

1- اسـتقرار الترشيـع وكمال ادليـن دلى األمة وأثر ذلـك الكبري يف حياة 
األمـة وذلا امنت اهللا ىلع هـذه األمة بذلك يف قوهل تعاىل: ﴿

﴾ ]املائدة: 3[.
وقد اكن نزول هذه اآلية ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف حجة الوداع قبل وفاته بأشهر بعد 
أن أكمـل اهللا هل الترشيـع. وذلا اكن ايلهود يغبطون املسـلمني ىلع هذه اآلية ىلع 
ما أخرج الشيخان أن رجاًل من ايلهود جاء إىل عمر ريض اهللا عنه فقال: »آية يف 
كتابكم تقرؤونها لو نزلت علينا معرش يهود ألختذنا ذلك ايلوم عيداً«. قال وأي 
﴾))(. وقد أبرز انليب ملسو هيلع هللا ىلص هذه احلقيقة يف صورة  آيـة؟ قـال: ﴿
حمسوسة وذلك بتشبيهه الرساالت قبله بقرص أكمل وأحسن بناؤه إال موضع بلنه، 
فاكنـت بعثته موضع تلـك اللبنة ختم بها ابلناء، ويف هذا تقرير ظاهر أنه لم يبق 
حمال للزيادة يف هذا ادلين خاصة وال الرساالت اعمة. كما أنه ال يمكن الزيادة 
يف ذلك القرص بعد أن اكتمل بناؤه. وقد تقدم احلديث بنصه يف املبحث السابق 

ضمن احلديث عن خصائص انليب ملسو هيلع هللا ىلص فلرياجع يف موضعه)2(.

صحيح ابلخاري برقم )5)(، ومسلم برقم )7)30(.  1
انظر: ص 3)).  2
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2- ثقـة األمـة بعدم نسـخ هـذا ادلين ورشيعة حممـد ملسو هيلع هللا ىلص ببعثـه نبياً آخر 
»ومعـىن ختم انلبوة بنبوته عليه الصالة والسـالم أنـه ال تبتدأ نبوة وال ترشع 
رشيعة بعد نبوته ورشعته، وأما نزول عيىس عليه السالم وكونه متصفاً بنبوته 
السابقة فال ينايف ذلك، ىلع أن عيىس عليه السالم إذا نزل إنما يتعبد برشيعة 
نبينـا ملسو هيلع هللا ىلص دون رشيعتـه املتقدمة ألنها منسـوخة فال يتعبـد إال بهذه الرشيعة 

.)((»
ً
أصواًل وفرواع

3- القطع بتكذيب لك مدع للنبوة بعده عليه الصالة والسـالم دون نظر 
أو تأمـل، وهـذا من أبرز ثمـرات اإليمان بعقيـدة ختم انلبوة الـي حتصل بها 
الـني الكذابني، وهلذا اكن  جَّ العصمـة لألمة من اتباع مـن ادىع انلبوة من ادلَّ
اتلنبيه ىلع هذا األمر العظيم هو من أعظم مقاصد انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف تقريره اعتقاد 
ختـم انلبـوة به، وذلك بإخبـاره عن خروج كذابني ثالثـني يف هذه األمة لكهم 
يـديع انلبوة، ثم تقريره أنه ال نيب بعـده حتذيراً لألمة من تصديقهم واتباعهم. 
 للنيب ملسو هيلع هللا ىلص وفيه: 

ً
كمـا جـاء هذا يف حديث ثوبان ريض اهللا عنه يف الفنت مرفواع

»...وإنه سـيكون يف أمي ثالثون كذابون لكهم يزعم أنه نيب وأنا خاتم انلبيني 
ال نيب بعدي«)2(.

4- ظهور فضل األمراء والعلماء من هذه األمة حيث جعل سياسـة األمة 
يف ادلين وادلنيا هلم خبالف بين إرسائيل فإنهم اكنت تسوسهم األنبياء، فعن أيب 

لوامع األنوار ابلهية )277/2(.  1
سنن الرتمذي )/99) برقم )9)22( وقال حديث حسن صحيح، وبنحوه أبو داود عن   2

أيب هريرة سنن أيب داود )/329 برقم )333)-)33)(.
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هريـرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »اكنت بنو إرسائيل تسوسـهم األنبياء 
لكمـا هلك نـيب خلفه نيب، وإنه ال نيب بعدي، وسـتكون خلفـاء فتكرث« قالوا: 
فمـا تأمرنـا؟ قال: »فـوا ببيعة األول فـاألول وأعطوهم حقهم فإن اهللا سـائلهم 
عما اسرتاعهم«))(. فاكن مقام اخللفاء يف األمة مقام األنبياء يف بين إرسائيل يف 
سياسة انلاس وقيادتهم. ويف حديث آخر عن أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا يبعث هلذه األمة ىلع رأس لك مائة سنة من جيدد هلا دينها«)2(. 
وواقـع األمة يشـهد بهذا فال يزال أمر ادلين وادلنيا حمفوظـا باخللفاء واألمراء 
والعلماء اذلين يسوسون انلاس بالرشع، وال يزال اهللا تعاىل جيدد هلذه األمة ما 
اندرس من معالم دينها ىلع مر العصور وادلهور باألئمة املجددين اذلين ينفون 
عـن كتاب اهللا حتريف الغالني وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني، فدين اهللا 
بهـم قائـم غضاً طرياً ىلع تطاول عهد ابلعثة وتقادم زمن الرسـالة. وذلك فضل 

اهللا ىلع هذه األمة اعمة وَمْن رشفه بهذا املقام خاصة.
وىلع لك حـال فعقيدة ختم انلبوة وآثارها يف ادلين من أبرز خصائص هذه 
األمـة الي أكسـبتها قـوة اإليمان بدينها وصـدق ايلقني به ورسـوخ القدم يف 

اثلبات عليه، إىل أن يأيت أمر اهللا.

صحيح ابلخاري برقم )55)3(، وصحيح مسلم برقم )2)8)(، واللفظ هل.  1
املستدرك  اذلهيب،  ووافقه  وصححه  واحلاكم   ،)(29(( برقم   3(3/( داود  أبو  رواه   2

.522/(
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املبحث اثلامن
اإلرساء بالرسول ملسو هيلع هللا ىلص حقيقته وأدتله

ً
تعريف اإلرساء لغة ورشاع

اإلرساء يف اللغة: من الرسى وهو: سري الليل أو اعمته. وقيل: سري الليل لكه.
ويقال: رسيت، وأرسيت. ومنه قول حسان: أرست إيلك ولم تكن ترسي.

واإلرساء إذا أطلق يف الرشع يراد به: اإلرساء برسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص من املسجد 
احلرام بمكة إىل بيت املقدس بإيليا ورجوعه من يللته.

حقيقة اإلرساء وأدتله

واإلرساء آية عظيمة أيد اهللا بها انليب ملسو هيلع هللا ىلص قبل اهلجرة حيث أرسي به يلاًل 
من املسـجد احلرام إىل املسـجد األقىص راكباً ىلع الرباق بصحبة جربيل عليه 
السـالم حىت وصل بيت املقـدس، فربط الرباق حبلقة باب املسـجد، ثم دخل 
املسـجد وصىل فيه باألنبياء إماماً، ثم جاءه جربيل بإناء من مخر وإناء من لنب 
فاختـار اللـنب ىلع اخلمر فقال هل جربيل: هديت للفطـرة. وقد دل ىلع اإلرساء 

الكتاب والسنة.

قـال تعــاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: )[.

ومـن السـنة حديث أنس بن مالـك اذلي أخرجه مسـلم يف صحيحه من 
طريـق ثابـت ابلناين عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أتيت بالـرباق -وهو دابة أبيض طويل 
فوق احلمار ودون ابلغل يضع حافره عند منتىه طرفه- قال: فركبته حىت أتيت 
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بيـت املقـدس. قـال: فربطته باحللقه الي يربـط بها األنبياء، قـال: ثم دخلت 
املسجد فصليت فيه ركعتني، ثم خرجت فجاءين جربيل عليه السالم بإناء من 
مخر وإناء من لنب فاخرتت اللنب. فقال جربيل عليه السالم: اخرتت الفطرة«))(. 
ثم ذكر بقية احلديث وعروجه إىل السماء. وقد دل ىلع اإلرساء برسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
عدة أحاديث منها ما جاء يف الصحيحني ومنها ما جاء يف السـنن وغريها وقد 
رواه عن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مجع من الصحابة حنو اثلالثني رجاًل ثم تناقلها عنهم 

ما ال حييص عددهم إال اهللا من رواة السنة وأئمة ادلين.

وقد اتفقت لكمة علماء املسلمني سلفاً وخلفاً وانعقد إمجاعهم ىلع صحة 
اإلرساء برسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص وأنـه حـق، نقـل اإلمجـاع ىلع ذلك القـايض عياض 
يف )الشـفاء( والسـفاريين يف )لوامـع األنـوار(. واإلرساء اكن بـروح انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
وجسـده، يقظة ال مناماً. فهذا هو اذلي دلت عليه انلصوص الصحيحة وعليه 

اعمة الصحابة وأئمة أهل السنة واملحققني من أهل العلم.

قـال ابن أيب العز احلنيف: »واكن من حديث اإلرساء: أنه أرسي جبسـده يف 
ايلقظة ىلع الصحيح من املسـجد احلرام إىل املسـجد األقىص...«. وقال القايض 
عياض مقرراً أن هذا هو اذلي عليه اعمة أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم: 
»وذهب معظم السـلف واملسـلمني إىل أنه إرساء باجلسد ويف ايلقظة، وهذا هو 
احلق، وهو قول ابن عباس وجابر، وأنس، وحذيفة، وعمر، وأيب هريرة، ومالك بن 
صعصعة، وأيب حبة ابلدري، وابن مسـعود، والضحاك، وسعيد بن جبري، وقتادة 
وابن املسيب، وابن شـهاب، وابن زيد، واحلسن، وإبراهيم، ومرسوق، وجماهد، 

صحيح مسلم برقم )62)(.  1
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وعكرمـة، وابن جريـج، وهو ديلل قول اعئشـة، وهو قول الطـربي وابن حنبل 
ومجاعـة عظيمة من املسـلمني، وقول أكـرث املتأخرين مـن الفقهاء واملحدثني 

واملتلكمني واملفرسين«.

وقـال أحـد املحققني األفذاذ يف نقـده لقول من زعـم أن اإلرساء مرتان: 
»والصواب اذلي عليه أئمة انلقل أن اإلرساء اكن مرة واحدة بمكة بعد ابلعثة. 
ويا عجباً هلؤالء اذلين زعموا أنه اكن مراراً كيف سـاغ هلم أن يظنوا أنه يف لك 
مرة تفرض عليه الصالة مخسني ثم يرتدد بني ربه وبني موىس حىت تصري مخساً 
ثم يقول: »أمضيت فريضي وخففت عن عبادي« ثم يعيدها يف املرة اثلانية إىل 

مخسني، ثم حيطها عرشاً عرشاً«.

املعراج وحقيقته

احلديـث عن املعراج هـو قرين احلديث عـن اإلرساء يف انلصوص وكالم 
أهل العلم وذلا اكن من املناسب اتلعريف به تتميما للفائدة.

واملعـراج: مفعال من العـروج. أي اآللة الي يعرج فيهـا، أي يصعد. وهو 
بمزنلـة السـلم لكـن ال نعلـم كيفيتـه. واملقصود باملعـراج عنـد اإلطالق يف 
الرشع: هو صعود انليب ملسو هيلع هللا ىلص بصحبة جربيل عليه السالم من بيت املقدس إىل 
السـماء ادلنيا ثم بايق السموات إىل السماء السابعة ورؤية األنبياء يف السموات 
ىلع منازهلم وتسليمه عليهم وترحيبهم به، ثم صعوده إىل سدرة املنتىه، ورؤيته 
جربيل عندها ىلع الصورة الي خلقه اهللا عليها، ثم فرض اهللا عليه الصلوات 
اخلمـس تلـك الليلة وتكليم اهللا هل بذلك ثم نـزوهل إىل األرض. واكن املعراج 

يللة اإلرساء ىلع الصحيح.
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وقد دلت األدلة من الكتاب والسنة ىلع املعراج. أما الكتاب فقد جاء فيه 
 ذكـر بعض اآليات العظيمة الي حصلت للنـيب ملسو هيلع هللا ىلص يللة املعراج كقوهل تعاىل:
        ﴿
﴾ ]انلجم: 2)-     
8)[. فذكر اهللا تعاىل يف هذا السـياق اآليات العظيمة الي أكرم بها رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص 

يللة املعراج كرؤيته جربيل عليه السـالم عند سـدرة املنتىه، ورؤيته سـدرة 
املنتىه وقد غشـاها ما غشـاها من أمر اهللا. قال ابن عباس ومرسوق: »غشيها 

فراش من ذهب«.

وقـد جاء يف السـنة خرب املعراج مفصاًل يف أكـرث من حديث منها حديث 
أنـس املتقدم يف قصة اإلرساء واذلي سـبق نقل مـا يتعلق باإلرساء منه ثم قال 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »ثم عرج بنا إىل السماء فاستفتح جربيل. فقيل: من أنت؟ قال: جربيل. 
قيـل: ومن معك؟ قال: حممد. قيـل: وقد بعث إيله؟ قال: قد بعث إيله. ففتح نلا 
فـإذا أنا بآدم فرحـب يب وداع يل خبري. »ثم ذكر عروجه إىل السـموات ومالقاته 
األنبيـاء إىل أن قال«: ثم ذهب يب إىل سـدرة املنتـىه وإذا ورقها كآذان الفيلة، 
وإذا ثمارها اكلقالل. قال: فلما غشـيها من أمر اهللا ما غشيها تغريت. فما أحد 
من خلق اهللا يستطيع أن ينعتها من حسنها. فأوىح اهللا إيلَّ ما أوىح. ففرض يلعَّ 
مخسني صالة يف لك يوم ويللة، فزنلت إىل موىس ملسو هيلع هللا ىلص. فقال: ما فرض ربك ىلع 
أمتك؟ قلت: مخسني صالة. قال: ارجع إىل ربك فاسأهل اتلخفيف فإن أمتك ال 
يطيقون ذلك فإين قد بلوت بين إرسائيل وخربتهم. قال: فرجعت إىل ريب. فقلت: 
يـا ريب خفـف ىلع أمي. فحـط عين مخسـاً. فرجعت إىل مـوىس. فقلت: حط 
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عين مخسـاً. قال: إن أمتك ال يطيقون ذلك فارجع إىل ربك فاسـأهل اتلخفيف. 
قـال: فلم أزل أرجع بني ريب تبارك وتعاىل وبني موىس عليه السـالم حىت قال: 
يـا حممد. إنهن مخـس صلوات لك يوم ويللة، للك صالة عرش، فذلك مخسـون 
صـالة...«))( احلديث. أخرجه مسـلم. وقد جـاء خرب املعراج بألفـاظ متقاربة 
مـن حديث مالك بـن صعصعة وأيب ذر وابن عبـاس يف الصحيحني وغريهما.

تنبيه:

اإلرساء واملعراج من اآليات العظيمة الي أكرم اهللا بها نبيه ملسو هيلع هللا ىلص والواجب 
ىلع املسـلم اعتقـاد صحتهما وأنهما منقبتان عظيمتـان اختص اهللا بهما نبينا 
ملسو هيلع هللا ىلص من بني الرسـل وال يرشع للمسلم االحتفال بذكرى اإلرساء واملعراج كما 
ال ترشع هلما صالة خاصة كما يفعله بعض عوام املسـلمني، بل لك ذلك بدع 
منكرة لم يرشعها انليب ملسو هيلع هللا ىلص ولم يفعلها أحد من السـلف ولم يقل بها أحد ممن 

يقتدى به يف العلم.

وقـد بـني العلماء من أهل السـنة أن صالة يللة سـبع وعرشين من شـهر 
رجـب وأمثاهلـا: »من ابلدع الي أحدثت يف ديـن اهللا، وأنه عمل غري مرشوع 
باتفاق أئمة اإلسالم وال ينشئ مثل هذا إال جاهل مبتدع«، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص: »من 

أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد«)2( أي مردود عليه.

صحيح مسلم برقم )62)(.  1
صحيح ابلخاري برقم )2697(، وصحيح مسلم برقم )8)7)(.  2
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املبحث اتلاسع
القول يف حياة األنبياء عليهم السالم

دلـت األدلة ىلع مـوت األنبياء إال ما وردت انلصوص باسـتثنائه كعيىس 
عليه السالم فإنه لم يمت بعد وإنما رفع إىل اهللا تعاىل حياً ىلع ما سيأيت بيانه.

 ﴾ فمن األدلة ىلع موت األنبياء قوهل تعاىل: ﴿
]ابلقرة: 33)[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]اغفـر: )3[. وقال 
تعاىل عن سليمان عليه السالم: ﴿

﴾ ]سبأ: ))[. وقال تعاىل خماطباً نبيه حممد ملسو هيلع هللا ىلص: ﴿ 
﴾ ]الزمـر: 30[. قال بعض املفرسين: نعيت للنيب ملسو هيلع هللا ىلص نفسـه ونعيت 
إيلهم أنفسـهم، فـيف اآلية اإلعالم للصحابة بأنه يمـوت. وقال تعاىل خمرباً عن 

﴾ ]آل عمران: 85)[. موت لك نفس خملوقة: ﴿
فدلت هذه اآليات ىلع موت األنبيياء وأنهم يموتون كما يموت بقية البرش 
إال مـا أخـرب به اهللا عز وجل عن عيىس عليه السـالم مـن رفعه إيله كما قال 
]آل   ﴾ ﴿ تعـاىل: 
عمـــران: 55[. فدلت اآلية ىلع رفع اهللا تعاىل لعيىس جبسده وروحه إىل السماء 

﴾ فقد جاء يف  وأنه لم يمت، وأما الوفاة املذكورة يف اآلية يف قوهل تعاىل: ﴿
تفسري اآلية أن: »توفيه هو رفعه إيله«، وإىل ذلك ذهب ابن جرير الطربي، وأكرث 
املفرسيـن ىلع أن الوفـاة املذكورة يه انلـوم، كما قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الزمر: 2)[. فتقـرر بهــذا أن عيىس يح 
اآلن يف السـماء لم يمت، وقد أخرب اهللا عن موته قبل قيام السـاعة، قال تعاىل: 
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 ﴾ ﴿
]النسـاء: 59)[. واملوت املذكور هنا هو موت عيىس عليه السـالم يف آخر الزمان 

بعـد أن يزنل من السـماء فيكرس الصليـب ويقتل اخلزنير ويضـع اجلزية كما 
دلت ىلع ذلك األحاديث الصحيحة يف نزول عيىس يف آخر الزمان وقد جاءت 

تلك األحاديث يف الصحيحني وغريهما.

وممـن قيل إنـه لم يمت من األنبيـاء إدريس عليه السـالم فقد ذكر بعض 
أهل العلم أنه لم يمت وإنما رفعه اهللا كما رفع عيىس عليه السـالم واسـتدلوا 
 ﴾ ذللـك بقوهل تعـاىل: ﴿  
]مريـم: 56-57[. فعن جماهـد قال: إدريس رفع ولم يمـت كما رفع عيىس. وعن 

ابن عباس قال: رفع إىل السماء فمات بها. وقال آخرون: رفع إىل السماء الرابعة، 
والعلم يف ذلك عند اهللا تعاىل. وإنما القصد حصول اخلالف بني أهل العلم يف 
موت إدريس من عدمه، هذا مع القطع بأنه إن لم يمت فالبد أن يموت لعموم 

.﴾ قوهل تعاىل: ﴿

وأمـا ما عـدا عيىس وإدريس عليهما السـالم من الرسـل فلـم يقل أحد 
مـن أهـل العلم املعتد بقوهلـم يف األمة حبياة أحد منهم ملـا تقدم من انلصوص 
وللواقع املشـاهد من موتهم. لكن جاء يف بعض انلصوص ما أشـلك فهمه ىلع 
ابلعـض يف هذا ابلاب مثل ما جاء عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف أحاديث املعراج من رؤيته 
بلعض الرسل يف السماء وتكليمه هلم ىلع ما جاء يف حديث أنس اذلي أخرجه 
الشـيخان وفيه: »ثم عرج بنا إىل السماء فاستفتح جربيل فقيل: من أنت؟ قال: 
جربيـل. قيـل: ومن معك؟ قال: حممد. قيل: وقد بعث إيلـه. قال: قد بعث إيله. 
ففتـح نلـا. فإذا أنا بآدم، فرحب يب وداع يل خبري، ثو عرج بنا إىل السـماء اثلانية 
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فاسـتفتح جربيل عليه السـالم فقيل: من أنت؟ قال جربيل. قيل: ومن معك؟ 
قـال: حممـد. قيل: وقد بعـث إيله.. قال: قد بعـث إيله، ففتح نلا. فـإذا أنا بابين 
اخلالـة عيـىس بن مريم وحيىي بن زكريا صلـوات اهللا عليهما. فرحبا يب ودعوا 
يل خبـري«))( إىل آخـر احلديث وقد ذكر فيه رؤيا يوسـف يف السـماء اثلاثلة وإذا 
هو أعطي شـطر احلسـن ورؤياه إدريس يف السـماء الرابعة وهارون يف السـماء 
اخلامسة وموىس يف السماء السادسة ورؤيته إبراهيم يف السماء السابعة مسنداً 

ظهره إىل ابليت املعمور وأنهم لكهم رحبوا به ودعوا هل خبري.

ومثـل ما جـاء يف حديث ابن عباس ريض اهللا عنهمـا يف الصحيحني عن 
انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »رأيت يللة أرسي يب موىس رجاًل آدم طوااًل جعداً كأنه من 
 مربوع اخللـق إىل احلمرة وابلياض 

ً
رجال شـنوءة، ورأيت عيـىس رجاًل مربواع

سبط الرأس...«)2( احلديث.

ففهـم بعـض انلاس مـن هذه انلصوص ومـن غريها مما يماثلهـا عدم موت 
األنبياء فاسـتدلوا بها ىلع ما اعتقدوه من حياة األنبياء. واحلق أن األنبياء ماتوا 
إال ما وردت به انلصوص يف حق عيىس عليه السـالم وما اختلف فيه من أمر 
إدريس عليه السالم. وأما من عداهما فقد دلت انلصوص ىلع موتهم قطعاً وال 
شـك يف ذلك. وقد سـبق نقل األدلة عليه. وأما ما جـاء يف األحاديث من إخبار 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص عن رؤية الرسل يللة املعراج وما جاء يف معناه من انلصوص األخرى 
فحـق، وال تعـارض بـني انلصوص يف ذلك. وذلـك أن اذلي رآه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يه 

صحيح ابلخاري برقم )3570(، ومسلم برقم )62)(.  1
صحيح ابلخاري برقم )3239(، ومسلم برقم )65)(,  2
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أرواح الرسـل مصـورة يف صـور أبدانهم، وأما أجسـادهم فـيه يف األرض إال ما 
جاءت انلصوص برفعهم، وهذا هو اذلي عليه األئمة املحققون من أهل السنة.

قـال أحـد األئمة الراسـخني يف حتقيق هذه املسـألة: »وأمـا رؤيته غريه من 
األنبياء يللة املعراج يف السـماء ملا رأى آدم يف السماء ادلنيا، ورأى حيىي وعيىس 
يف السـماء اثلانية، ويوسـف يف اثلاثلة وإدريس يف الرابعة، وهارون يف اخلامسـة، 
ومـوىس يف السادسـة، وإبراهيـم يف السـابعة، أو بالعكس، فهـذا رأى أرواحهم 
مصورة يف صور أبدانهم. وقد قال بعض انلاس: لعله رأى نفس األجساد املدفونة 
يف القبـور، وهـذا ليس بيشء. لكن عيىس صعد إىل السـماء بروحه وجسـده، 
وكذلك قيل يف إدريس. وأما إبراهيم وموىس وغريهما فهم مدفونون يف األرض«.

وىلع أنه ينبي أن يقرر هنا أنَّ اهللا تعاىل كما أكرم رسله برفع أرواحهم إىل 
السـماء فيه ُتنَعَّم ىلع ما شـاء اهللا، فإنه حفظ أجسادهم يف األرض، وحرم ىلع 
األرض أن تـأكل أجسـادهم ىلع ما ثبت ذلك مـن حديث أوس بن أوس ريض 
اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فأكرثوا 
يلع من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة يلع«. فقالوا: يا رسول اهللا. وكيف 
تعـرض صالتنا عليك وقـد أرمت؟ قال: يقول: بليت. قـال: »إن اهللا عز وجل 

حرم ىلع األرض أجساد األنبياء«))(.
وبهذا يتبني احلق يف هذه املسألة املهمة وما جيب ىلع املسلم اعتقاده فيها، 

واهللا تعاىل أعلم.

رواه أمحد يف املسند )/8، وأبو داود يف السنن )/3)) برقم )7)0)(، وادلاريم يف السنن   1
)/307 برقم )580)(، وقال اإلمام انلووي: إسناده صحيح.
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املبحث العارش
معجزات األنبياء والفرق بينهما وبني كرامات األويلاء

اتلعريف باملعجزة
املعجزة: مأخوذة من العجز. وهو عدم القدرة.

جاء يف القاموس: ومعجزة انليب ملسو هيلع هللا ىلص ما أعجز به اخلصم عند اتلحدي واهلاء 
للمبالغة.

واملعجزة يف االصطالح: أمر خارق للعادة جيري ىلع أيدي األنبياء لدلاللة 
ىلع صدقهم مع سالمته عن املعارضة.

فقونلـا: خـارق للعاده: أخـرج ما ليس خبـارق للعادة مثل مـا يصدر من 
األنبيـاء من األفعال واألحوال الطبيعية فيه ليسـت بمعجزات. وقونلا: جيري 
ىلع أيـدي األنبياء: أخـرج األمور اخلارقة الي جتـري ىلع أيدي األويلاء فيه 
ليسـت بمعجـزات إنما يه كرامات، ملتابعتهم لألنبيـاء، وخيرج من باب أوىل 
ما يأيت به السـحرة والكهان من الشـعبذة فهذه ال تصـدر إال من رشار اخللق. 
وقونلا: لدلاللة ىلع صدقهم مع سالمته عن املعارضة: أخرج ما يدعيه املتنبئون 
الاكذبـون مـن األمور اخلارقة وكذلك السـحرة فإنها ال تسـلم من املعارضة بل 

يعارضها أمثاهلم من السحرة ألنها من قبيل السحر والشعبذة.

أمثلة بلعض معجزات األنبياء
ومعجزات األنبياء كثرية:

فمن معجزات صالح عليه السالم أن قومه طلبوا منه أن خيرج هلم من صخرة 
عينوها هل ناقة ثم حددوا صفات انلاقة فداع ربه بذلك فأمر اهللا تلك الصخرة 
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أن تنفطـر عـن ناقة عظيمة ىلع الوجه اذلي طلبـوا))(. يقول اهللا تعاىل يف ذلك: 
﴿

﴾ ]األعراف: 73[.

ومـن معجـزات إبراهيم عليه السـالم جعل اهللا انلار الي أشـعلها قومه 
تلعذيبه وإهالكه ثم ألقوه فيها بــرداً وسالماً عليه، قــال تعــاىل: ﴿

    
﴾ ]األنبياء: 70-68[.

ومن معجزات موىس عليه السالم العصا الي اكنت تتحول إىل حية عظيمة 
إذا ألقـاهــا إىل األرض، قـال تعـاىل: ﴿   
   

 ﴾    

]طـه: 7)-)2[. ومن معجزات مـوىس أيضاً أنه اكن يدخل يده يف درع قميصه ثم 

خيرجها فإذا يه بيضاء تتألأل اكلقمر من غري سوء، قال تعاىل: ﴿

﴾ ]طه: 22[.

ومن معجزات عيىس عليه السـالم أنه يصنع من الطني ما يشـبه الطيور 

ثم ينفخ فيها فتكون طيوراً بإذن اهللا، ويمسح األكمه -وهو األعىم- واألبرص 

فيربآن بإذن اهللا، وينـادي املوىت يف قبـورهم فيجيبـون بإذن اهللا، قـال تعـاىل: 

تفسري ابن كثري )36/3)(.  1
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﴿

﴾ ]املائدة: 0))[.

ومـن معجـزات نبينا ملسو هيلع هللا ىلص القرآن العظيم وهو أعظم معجزات الرسـل ىلع 

اإلطالق، قــال تعـاىل: ﴿

﴾ ]ابلقرة: 23[. وقـال تعاىل: ﴿

﴾ ]اإلرساء: 88[. ومن معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص انشقاق القمر عندما سأل أهل مكة 

انليب ملسو هيلع هللا ىلص آية فـانشق القمر شقني فـرآه أهـل مكـة ورآه غريهـم، قـال تعـاىل: 

﴾ ]القمر: )-2[. ومن    ﴿

معجزاتـه عليه الصالة والسـالم اإلرساء واملعراج، قـال تعاىل: ﴿

﴾ ]اإلرساء: )[.

ومعجزات الرسـل كثرية خصوصاً معجـزات نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فإن اهللا أيده 
بكثـري مـن اآليات والرباهني الي لم جتتمع نليب قبله، وما سـقناه هنا إنما هو 

للتمثيل فقط.

اتلعريف بالكرامة

الكرامـة: أمر خـارق للعادة غري مقرون بدعوى انلبـوة وال هو مقدمة هلا 
تظهر ىلع يد عبد ظاهر الصالح مصحوب بصحيح االعتقاد والعمل الصالح.

فقونلـا: أمر خارق للعادة: أخرج مـا اكن ىلع وفق العادة من أعمال. وغري 
مقرون بدعوى انلبوة: أخرج معجزات األنبياء.
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وال هو مقدمة هلا: أخرج اإلرهاص وهو لك خارق تقدم انلبوة.

ويظهـر ىلع يد عبد ظاهر الصالح...: أخرج ما جيري ىلع أيدي السـحرة 

والكهان فهو سحر وشعبذة.

وكرامـات األويلاء كثـرية منها ما ثبت يف حق بعـض الصاحلني من األمم 

املاضيـة. ومن ذلـك ما أخرب اهللا به عن مريم عليها السـالم قال تعاىل: ﴿

 ﴾

]آل عمران: 37[.

ومنها: ما أخرب اهللا به عن أهل الكهف ىلع ما قص اهللا ذلك يف كتابه.

ومن كرامات األويلاء من هذه األمة ما ثبت يف حق أسيد بن حضري ريض 

لَّـة فيها أمثال  اهللا عنـه أنـه اكن يقرأ سـورة ابلقـرة فزنل من السـماء مثل الظُّ

الـرسج ويه املالئكة نزلـت لقراءته))(. واكنت املالئكة تسـلم ىلع عمران 

ابن حصني ريض اهللا عنه)2(. واكن سلمان وأبو ادلرداء ريض اهللا عنهما يأكالن 

يف صحفة فسـبحت الصحفة أو سـبح ما فيها)3(. وخبيـب بن عدي ريض اهللا 

عنه اكن أسـرياً عند املرشكـني بمكة رشفها اهللا تعاىل واكن يـؤىت بعنب يأكله 

وليـس بمكـة عنبة))(. ومر العالء احلرضيم ريض اهللا عنه جبيشـه فوق ابلحر 

صحيح ابلخاري برقم )8)50(، وصحيح مسلم برقم )796(.  1
مسلم برقم )226)(.  2

حلية األويلاء )/)22.  3
صحيح ابلخاري برقم )5)30(.  4
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ىلع خيوهلـم فما ابتلَّـت رسوج خيوهلم))(. ووقع أبو مسـلم اخلوالين رمحه اهللا 
يف أرس األسـود العنيس ملا ادىع انلبوة فقال هل: أتشـهد أين رسـول اهللا؟ قال: ما 
أسمع. قال: أتشهد أن حممداً رسول اهللا؟ قال: نعم. فأمر بنار فألي فيها فوجدوه 
يصـيل فيها وقد صارت برداً وسـالماً)2(، وغري ذلك كثري مما هو منقول يف كتب 

السري واتلاريخ.

الفرق بني املعجزة والكرامة

إن املعجـزة تكون مقرونة بدعـوى انلبوة. خبالف الكرامة فإن صاحبها 
ال يـديع انلبوة وإنمـا حصلت هل الكرامة باتباع انليب واالسـتقامة ىلع رشعه 

فاملعجزة للنيب والكرامة للويل. ومجاعهما األمر اخلارق للعادة.

وذهـب بعـض األئمة مـن العلمـاء: إىل أن كرامـات األويلـاء يف احلقيقة 
تدخل يف معجزات األنبياء ألن الكرامات إنما حصلت للويل باتباع الرسـول، 

فلك كرامة لويل يه من معجزات رسوهل اذلي يعبد اهللا برشعه.

ومـن هذا يتبـني أن إطـالق املعجزة ىلع خـوارق األنبيـاء والكرامة ىلع 
خوارق األويلاء معنيان اصطالحّيان ليسـا موجودين يف الكتاب والسـنة وإنما 
اصطلـح عليهما العلمـاء فيما بعد وإن اكنا يف مدلوهلما يرجعان إىل ما تقرر يف 

انلصوص من احلق.

املعجم األوسط )/5) برقم )95)3(، واملعجم الصغري )/5)2 برقم )00)(.  1
أخرجـه الاللاكيئ يف كـرامـات األويلـاء مـن شـرح أصـول السنة 9/)20 برقم )38)(   2

وابن عبد الرب يف االستيعاب )/758).
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حكم اإليمان باملعجزات والكرامات

اإليمـان بمعجـزات األنبياء وكرامـات األويلاء أصل مـن أصول اإليمان 
دلت عليه نصوص الكتاب والسـنة والواقع املشاهد فيجب ىلع املسلم اعتقاد 
صحـة ذلك وأنه حـق. وإال فاتلكذيب بذلك أو إنكار يشء منه رد للنصوص 
ومصادمة للواقع واحنراف كبري عما اكن عليه أئمة ادلين وعلماء املسلمني يف 

هذا ابلاب، واهللا تعاىل أعلم.
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املبحث احلادي عرش
الويل والوالية يف اإلسالم

تعريف الويل والوالية
الوالية: ضد العداوة. وأصل الوالية: املحبة والقرب. وأصل العداوة: ابلغض 

وابلعد.
والوالية يف االصطالح: يه القرب من اهللا بطاعته.

والـويل يف الرشع: هو من اجتمع فيه وصفان: اإليمان واتلقوى. قال تعاىل: 
 ﴾   ﴿

]يونس: 63-62[.

تفاضل األويلاء: وإذا اكن أويلاء اهللا هم املؤمنون املتقون فبحسـب إيمان 
العبـد وتقواه تكون واليته هللا تعاىل فمـن اكن أكمل إيماناً وتقوى اكن أكمل 
والية هللا. فانلاس يتفاضلون يف والية اهللا حبسب تفاضلهم يف اإليمان واتلقوى.
وأفضـل أويلاء اهللا هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه هم املرسـلون منهم. وأفضل 
املرسـلني أولـو العزم نوح وإبراهيـم وموىس وعيىس وحممـد ملسو هيلع هللا ىلص وأفضل أويل 
العـزم حممـد ملسو هيلع هللا ىلص -ىلع ما تقدم ذلـك يف موضعه- ثم إبراهيم عليه السـالم ثم 

اختلف انلاس يف املفاضلة بني اثلالثة ابلاقني.

أقسام أويلاء اهللا
وأويلاء اهللا ىلع قسمني:

القسم األول: سابقون مقربون.

القسم اثلاين: أصحاب يمني مقتصدون.
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وقد ذكرهم اهللا تعاىل يف عدة مواضع من كتابه، قال تعاىل: ﴿ 
          
       
 ﴾       

]الواقعة: )-2)[.

فذكر ثالثة أصناف. صنفاً يف انلار وهم أصحاب الشمال وصنفني يف اجلنة 

وهما: أصحاب يمني وسـابقون مقربون. وقد ذكرهما أيضاً يف آخر هذه السورة 

ويه سورة الواقعة فقال: ﴿     

   ﴾ ]الواقعة: 88-)9[. وقد ذكر انليب 

ملسو هيلع هللا ىلص عمل القسمني يف حديث األويلاء املشهور وهو حديث قديس يرويه انليب 

ملسو هيلع هللا ىلص عن ربه وقد أخرجه ابلخاري من حديث أيب هريرة عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن 

اهللا تعاىل قال: من اعدى يل ويلاً فقد آذنته باحلرب، وما تقرب إيل عبدي بيشء 

أحـب إيل مما افرتضت عليـه، وما يزال عبدي يتقـرب إيل بانلوافل حىت أحبه 

فإذا أحببته كنت سمعه اذلي يسمع به وبرصه اذلي يبرص به، ويده الي يبطش 

بهـا ورجله الـي يميش بها، وإن سـألين ألعطينه ولنئ اسـتعاذين ألعيذنه«))(. 

فاألبرار أصحاب ايلمني هم املتقربون إيله تعاىل بالفرائض، يفعلون ما أوجب 

اهللا عليهـم ويرتكون ما حـرم اهللا عليهم، وال يكلفون أنفسـهم باملندوبات، 

وال الكـف عـن فضول املباحات، وأما السـابقون املقربـون فتقربوا إيله تعاىل 

صحيح ابلخاري برقم )6502(.  1
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بانلوافـل بعـد الفرائـض ففعلـوا الواجبـات واملسـتحبات وتركـوا املحرمات 

واملكروهـات، فلما تقربـوا إىل اهللا جبميع ما يقدرون عليه من حمبوباته أحبهم 

الـرب حباً تاماً وعصمهم من اذلنوب واسـتجاب داعءهم كمـا قال تعاىل: »وال 

يـزال عبـدي يتقرب إيل بانلوافـل حىت أحبـه...« إىل آخر ما ذكـر يف احلديث.

ال خيتص أويلاء اهللا بلباس وال هيئة

وأويلـاء اهللا ال يتمزيون عن غريهم من انلاس يف الظاهر بلباس وال بهيئة 
ىلع ما هو مقرر عند أهل العلم واتلحقيق من أهل السنة.

قـال بعض األئمة املصنفني يف األويلاء: »وليس ألويلاء اهللا يشء يتمزيون 
بـه عن انلاس يف الظاهر من األمور املباحات، فال يتمزيون بلباس دون بلاس 
إذا اكن مباحاً، وال حبلق شعر أو تقصريه أو ضفره إذا اكن مباحاً. كما قيل كم 
مـن صديـق يف قباء، وكم من زنديق يف عباء، بل يوجدون يف مجيع أصناف أمة 
حممـد ملسو هيلع هللا ىلص إذا لـم يكونوا من أهل ابلدع الظاهـرة والفجور فيوجدون يف أهل 
القـرآن، وأهل العلم، ويوجدون يف أهل اجلهاد والسـيف، ويوجدون يف اتلجار 

والصناع والزراع«.

بطالن ما قد يعتقد فيهم من الغلو

وأويلـاء اهللا ليسـوا معصومـني وال يعلمـون الغيب وليس هلـم قدرة ىلع 
اتلـرصف يف اخللـق والـرزق وال يدعون انلـاس إىل تعظيمهـم أو رصف يشء 
مـن األمـوال والعطايا هلم، ومن فعل ذلك فليس بـويل هللا بل كذاب أفاك ويل 

للشيطان، واهللا تعاىل أعلم.
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الفصل الرابع
اإليمان بايلوم اآلخر

املبحث األول
أرشاط الساعة وأنواعها

تعريف أرشاط الساعة
األرشاط: مجع رشط وهو: العالمة. وقيل أرشاط اليشء: أوائله.

جاء يف لسان العرب: واالشتقاقان متقاربان ألن عالمة اليشء أوهل.
والساعة: جــزء من أجـزاء الزمـن، ويعـرب به عن القيامـة. قـال تعـاىل: 
﴾ ]الزخرف: 85[. والسـاعة من أشـهر أسـماء يوم القيامة يف  ﴿
انلصـوص الرشعية وكالم انلاس، وسـي ذلك ايلوم بالسـاعة: ألنـه يأيت بغتة 

فيفاجأ انلاس يف ساعة.
وأرشاط الساعة: عالماتهـا وأماراتهـا الي تقـع قبـل قيامها، قـال تعـاىل: 

﴾ ]حممد: 8)[. ﴿
أقسام أرشاط الساعة

أرشاط الساعة وأماراتها تنقسم إىل ثالثة أقسام:
القسم األول: األمارات ابلعيدة: ويه الي ظهرت وانقضت.

منها: بعثة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ما جاء يف الصحيحني من حديث أنس بن مالك 
ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »بعثت أنا والساعة كهاتني. وضم السبابة 

والوسطى«))(.

صحيح ابلخاري برقم ))650(، وصحيح مسلم برقم ))295(.  1
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ومنها: انشـقاق القمر ىلع ما أخـرب اهللا يف كتابه، قال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]القمر: )[.

ومنهـا: خروج نار من أرض احلجاز تيضء هلـا أعناق اإلبل ببرصى ىلع ما 
أخرج الشـيخان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال 
تقوم السـاعة حىت ختـرج نار من أرض احلجاز تيضء أعنـاق اإلبل ببرصى«))(. 
وقد خرجت هذه انلار ىلع ما أخرب انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف مستهل مجادى اآلخرة سنة أربع 
ومخسني وستمائة واكن خروجها من رشيق املدينة انلبوية وسالت بسببها أوديــة 
من نار وارتاع انلاس منهـا ورأى ضوءها أهـل الشـام ورأى أهـل برصى -ويه 

إحدى قرى دمشـق-، أعنـاق اإلبـل يف ضوئهـا كمـا أخرب انليب ملسو هيلع هللا ىلص.

القسـم اثلاين: األمارات املتوسـطة: ويه الي ظهرت ولم تنقض بل تزتايد 
وتكرث ويه كثرية جداً.

منهـا: أن تـد األمة ربتها)2( وتطـاول احلفاة العراة راعء الشـاء يف ابلنيان 
ىلع ما جاء يف حديث جربيل املشهور اذلي أخرجه مسلم وقد تقدم يف الفصل 
األول من هذا ابلاب وفيه: »قال فأخربين عن السـاعة؟ قال: ما املسـئول عنها 
بأعلم من السائل. قال: فأخربين عن أماراتها؟ قال: أن تدل األمة ربتها. وأن ترى 

احلفاة العراة العالة راعء الشاء يتطاولون يف ابلنيان«)3(.

صحيح ابلخاري برقم )8))7(، وصحيح مسلم برقم )2903(.  1
أن تدل األمة ربتها، األمة املرأة اململوكة، وودلها من سيدها بمزنلة سيدها، ألن مال   2

اإلنسان صائر لودله.
صحيح مسلم برقم )8(.  3
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عون انلبوة كما جاء يف حديث أيب هريرة  ومنها: خروج دجالني ثالثني يدَّ
قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تقوم الساعة حىت يبعث دجالون كذابون قريباً من 
ثالثني لكهم يزعم أنه رسـول اهللا«))(. ويف سـنن أيب داود والرتمذي من حديث 
ثوبان عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »وإنه سيكون يف أمي ثالثون كذابون لكهم يزعم أنه نيب، 

وأنا خاتم انلبيني ال نيب بعدي«)2(.
ومنها: احنسار الفرات عن جبل من ذهب يقتتل انلاس عليه ىلع ما جاء يف 
حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال تقوم الساعة حىت حيرس 
الفرات عن جبل من ذهب يقتتل انلاس عليه، فيقتل من لك مائة تسعة وتسعون 

ويقول لك رجل منهم: لعيل أكون أنا اذلي أجنو«)3( وهذه العالمة لم تقع بعد.

القسـم اثلالـث: العالمات الكـربى: ويه الي تعقبها السـاعة إذا ظهرت، 
ويه عرش عالمات ولم يظهر منها يشء. روى مسـلم يف صحيحه من حديث 
ِسيد ريض اهللا عنه قال: »اطلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص علينا وحنن نتذاكر، فقال: 

َ
حذيفة بن أ

ما تذاكرون؟ قالوا: نذكر الساعة. قال: إنها لن تقوم حىت تروا قبلها عرش آيات: 
فذكـر ادلخان وادلجال، وادلابة، وطلوع الشـمس من مغربهـا، ونزول عيىس 
ابن مريم ملسو هيلع هللا ىلص، ويأجوج ومأجوج، وثالثة خسـوف: خسـف باملرشق وخسف 
باملغـرب وخسـف جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار ختـرج من ايلمن تطرد انلاس 

رواه ابلخاري برقم )3609(.  1
سنن أيب داود برقم )252)(، وسنن الرتمذي برقم )9)22(، وقال الرتمذي: »هذا حديث   2

حسن صحيح«.
رواه مسلم يف الصحيح برقم ))289(، وبنحوه ابلخاري برقم )9))7(، وأمحد يف املسند   3

.26(/2
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إىل حمرشهـم«))(. وجاء يف بعض األحاديث األخرى ذكر املهدي، وهدم الكعبة، 
ورفع القرآن من األرض ىلع ما سيأيت ذكر األحاديث يف ذلك.

واذلي عليـه أكرث املحققـني من أهل العلم أن العالمـات العرش العظىم 
يه هذه اثلالث: املهدي، وهدم الكعبة، ورفع القرآن من األرض، مضافاً إيلها 
ِسـيد سوى اخلسـوفات اثلالث، فإنها وإن اكنت 

َ
ما ذكر يف حديث حذيفة بن أ

من عالمات السـاعة بال شـك كما هـو نص احلديث إال أنهـا تقع قبل العرش 
العظـىم، ويه مقدمـة هلا، ويشـهد هلـذا ما جـاء يف رواية أخـرى من حديث 
حذيفة بن أسـيد وقد خرجها مسـلم أيضاً وفيها تقديم اخلسـوف يف اذلكر ىلع 
غريها من العالمات حيث قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن السـاعة ال تكون حىت تكون عرش 
آيات خسـف باملرشق وخسـف باملغرب وخسـف يف جزيـرة العرب وادلخان 
وادلجـال...«)2( ثم ذكـر بقية العالمات. قال القرطيب: »فـأول اآليات ىلع ما يف 
هـذه الرواية اخلسـوفات اثلالثة وقد وقـع بعضها يف زمن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص ذكره ابن 

وهب...«. وفيما ييل عرض هلذه العالمات العرش مفصلة بأدتلها؟

العالمـة األوىل: خروج املهدي: وهو رجل من أهل ابليت من ودل احلسـن 
ابن يلع ريض اهللا عنهما خيرج وقد ملئت األرض جوراً وظلماً فيملؤها قسـطاً 
وعداًل يوافق اسمه اسم انليب ملسو هيلع هللا ىلص واسم أبيه اسم أب انليب ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ما روى أبو 
داود والرتمذي من حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه 
قال: »ال تذهب ادلنيا حىت يملك العرب رجل من أهل بيي يواطئ اسمه اسي 

صحيح مسلم برقم ))290(.  1

صحيح مسلم برقم ))290(.  2
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واسم أبيه اسم أيب، يمأل األرض عداًل وقسطاً كما ملئت جوراً وظلماً«))(.

العالمة اثلانية: ظهور املسيح ادلجال: وهو رجل من بين آدم خيرج يف آخر 
الزمـان فيفـنت به كثري من اخللق، جيري اهللا ىلع يديـه بعض األعمال اخلارقة، 
ويـديع الربوبيـة وال يروج باطلـه ىلع املؤمن ويدخل األمصـار لكها إال مكة 
واملدينـة، ومعه نار وجنة فناره جنة وجنته نار. وقد دلت األحاديث الصحيحة 
ىلع خروجـه، منهـا حديث عبد اهللا بن عمرو بن العاص اذلي أخرجه مسـلم 
يف صحيحه أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خيرج ادلجال يف أمي فيمكث أربعني ال 
أدري أربعني يوماً أو أربعني شهراً أو أربعني اعماً فيبعث اهللا عيىس ابن مريم 
كأنه عروة بن مسعود فيطلبه فيهلكه...«)2( احلديث. ويف الصحيحني عن عبد 
اهللا بـن عمـر قال: قام رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يف انلاس فأثىن ىلع اهللا بمـا هو أهله ثم 
ذكـر ادلجال فقال: »إين أنذركموه وما من نيب إال قد أنذره قومه لقد أنذره نوح 
قومه ولكن سـأقول لكم فيه قواًل لم يقله نيب لقومه تعلمون أنه أعور، وأن 

اهللا ليس بأعور«)3(.

العالمة اثلاثلة: نزول عيىس ابن مريم عليه السالم من السماء إىل األرض 
حكمـاً عـداًل فيكرس الصليب ويقتـل اخلزنير ويقيض ىلع ادلجـال كما دلت 
 ىلع ذلك انلصوص مــن الكتاب والسنة. أمــا الكتــاب فيقــول اهللا تعـاىل:
﴾ ]الزخرف: )6[، وقد استدل بهذه اآلية ىلع نزول عيىس كثري  ﴿

سنن أيب داود )/306 برقم )282)(، واللفظ هل، وسنن الرتمذي )/505 برقم )2230(،   1
وقال الرتمذي حديث حسن صحيح.

صحيح مسلم برقم )0)29(.  2
صحيح ابلخاري برقم )3057(، وصحيح مسلم برقم )69)(، واللفظ للبخاري.  3
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من املفرسين وينقل هذا عن ابن عباس ىلع ما أخرج أمحد يف مسنده عن ابن 
عباس ريض اهللا عنهما يف تفسـري هذه اآلية قال: »هو خروج عيىس ابن مريم 
عليه السـالم قبـل يوم القيامـة«))(. كما دلت ىلع نزول عيىس عليه السـالم 
األحاديـث الصحيحة: فـيف الصحيحني من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنه 
قـال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »واذلي نفيس بيده يلوشـكن أن يـزنل فيكم ابن 
مريم حكماً عداًل فيكرس الصليب ويقتل اخلزنير، ويضع اجلزية ويفيض املال 
حىت ال يقبله أحد، حىت تكون السجدة الواحدة خرياً من ادلنيا وما فيها«)2(.

العالمـة الرابعة: خروج يأجوج ومأجوج: وهـم خلق كثري ال يََدين ألحد 
بقتاهلم قيل إنهم من ودل يافث من ودل نوح عليه السالم وقد دل ىلع خروجهم 

الكتـاب والسـنة، قـال تعـاىل: ﴿
 ﴾   
]األنبياء: 96-97[. وأخرج الشـيخان عن زينب بنت جحش ريض اهللا عنها أن 

 يقول: »ال هلإ إال اهللا ويل للعرب من رش 
ً
رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص دخل عليها يوماً فزاع

قد اقرتب فتح ايلوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه )وحلق بأصبعيه اإلبهام 
والي تليها...(«)3( احلديث

العالمة اخلامسـة: هدم الكعبة وسـلب حليها ىلع يد ذي السـويقتني من 
احلبشـة كما صحت بذلك السـنة. فقد أخرج الشيخان من حديث أيب هريرة 

املسند: )/8)3.  1
صحيح ابلخاري برقم )2222(، وصحيح مسلم برقم )55)( واللفظ ملسلم.  2

صحيح ابلخاري برقم )35)7(، وصحيح مسلم برقم )2880(.  3
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ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة«))(.

وروى اإلمام أمحد بسـند صحيح عـن عبد اهللا بن عمرو ريض اهللا عنهما 
أنه سمع رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »خيرب الكعبة ذو السويقتني من احلبشة ويسلبها 
حليهـا وجيردها من كسـوتها، ولـكأين أنظر إيله أصيلع أفيـدع يرضب عليها 

بمسحاته ومعوهل«)2(.

العالمـة السادسـة: ادلخـان: وهـو انبعـاث دخـان عظيـم مـن السـماء 
يغـى انلـاس ويعمهـم، وقـد دل ىلع ذلـك الكتـاب والسـنة، قـال تعـاىل: 
﴾ ]ادلخان: 0)-))[.    ﴿
سـيد املتقدم عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال: »إنها لن 

َ
ومـن السـنة حديث حذيفة بن أ

تقوم حىت تروا قبلها عرش آيات فذكر ادلخان وادلجال وادلابة«)3( احلديث.

العالمة السـابعة: رفع القرآن من األرض إىل السـماء فال يبىق منه آية يف 
سـطر وال صـدر إال رفعـت. وقد دلت ىلع ذلك السـنة فقد أخـرج ابن ماجة 
واحلاكـم مـن حديث حذيفـة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنـه قال: »يدرس 
اإلسـالم كما يدرس ويش اثلوب حىت ال يُْدرَى ما صيام وال صالة وال نسـك، 

يرُْسَى ىلع كتاب اهللا عز وجل يف يللة فال يبىق يف األرض منه آية...«))(.
ْ
َول

صحيح ابلخاري برقم ))59)(، وصحيح مسلم برقم )2909(.  1
املسند: 220/2.  2

صحيح مسلم برقم ))290(.  3
سنن ابن ماجة 2/))3) برقم )9)0)(، واملستدرك للحاكم )/73)، وقال: صحيح ىلع   4

رشط مسلم ووافقه اذلهيب.
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العالمة اثلامنة: طلوع الشمس من مغربهــا. وقـد دلـت ىلع هـذه اآلية 
انلصوص من الكتاب والسنة، قــال تعـاىل: ﴿

﴾ ]األنعام: 58)[. فقـد ذهـب مجع 
مـن املفرسيـن إىل أن بعـض آيات ربك، يه طلوع الشـمس مـن مغربها. قال 
الطـربي بعد ذكره أقوال املفرسين يف اآلية: »وأوىل األقوال بالصواب يف ذلك ما 
تظاهـرت به األخبار عن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال ذلك حني تطلع الشـمس من 
مغربها«))(، وروى الشيخان من حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ال تقوم السـاعة حىت تطلع الشـمس من مغربها فـإذا طلعت فرآها 
انلـاس آمنوا أمجعون فذاك حني ال ينفع نفسـاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل 

أو كسبت يف إيمانها خرياً«)2(.

العالمـة اتلاسـعة: خـروج ادلابة: ويه خملوق عظيم قيل إن طوهلا سـتون 
 ذات قوائـم ووبر، وقيل يه خمتلفة اخللقة تشـبه عدة من احليوانات وقد 

ً
ذرااع

دل الكتاب والسنة ىلع خروجهـا قبل قيـام الساعة. قـال تعاىل: ﴿
]انلمـل:   ﴾
82[. وروى مسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ثالث 

إذا خرجن ال ينفع نفسـاً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسـبت يف إيمانها 
خـرياً، طلوع الشـمس من مغربها وادلجـال ودابـة األرض«)3(. وأخرج اإلمام 

تفسري ابن جرير ج 97/8.  1
صحيح ابلخاري برقم )636)(، وصحيح مسلم برقم )57)(.  2

صحيح مسلم برقم )58)(.  3
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أمحـد عـن أيب أمامـة ريض اهللا عنـه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »خترج ادلابة فتسـم 
انلـاس ىلع خراطيمهـم ثم يغمرون فيكم حىت يشـرتي الرجـل ابلعري فيقول: 
ممن اشـرتيته؟ فيقول: من أحد املخطمني«))(. وقد صحح سند احلديث اهليثي 

وغريه من املحدثني.

العالمـة العـارشة: خـروج نار عظيمة ختـرج من عدن حتـرش انلاس إىل 
حمرشهـم ويه آخـر العالمات العظـام. وقد دلت ىلع هذه العالمة السـنة كما 
سـيد املتقدم اذلي أخرجه مسلم وفيه: »وآخر ذلك 

َ
جاء يف حديث حذيفة بن أ

نار خترج من ايلمن تطرد انلاس إىل حمرشهم«)2(. ويف رواية من حديث حذيفة 
»ونار خترج من قعرة عدن ترحل انلاس«.

فهـذه األمارات أعظم أرشاط السـاعة الي تقع قبـل قيامها فإذا انقضت 
قامت السـاعة بإذن اهللا تعاىل وقد ورد أن هذه األمارات متتابعة كتتابع اخلرز 
يف انلظام فإذا ظهرت إحداها تبعتها األخرى. روى الطرباين يف األوسط عن أيب 
هريـرة ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »خروج اآليات بعضها ىلع إثر بعض، 

يتتابعن كما تتابع اخلرز يف انلظام«)3(.

املسند 268/5.  1
صحيح مسلم برقم ))290(,  2

املعجم األوسط 8/5)) برقم )283)(.  3
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املبحث اثلاين
نعيم القرب وعذابه

وحبث هذا املوضوع يتم من خالل ثالثة مطالب:

املطلب األول: اإليمان بنعيم القرب وعذابه وأدلة ذلك

اإليمان بنعيم القرب ألهل الطاعة وبعذاب القرب ملن اكن مستحقاً هل من أهل 
املعصية والفجور من أصول اإليمان الي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة.

فمن أدلة الكتاب ىلع نعيم القرب قول اهللا تعاىل: ﴿
﴾ ]إبراهيـم: 27[، فدلـت اآليـة ىلع تثبيـت اهللا 
تعاىل للمؤمنني عند السؤال يف القرب وما يتبع ذلك من انلعيم. أخرج ابلخاري 
مـن حديـث الرباء بن اعزب ريض اهللا عنهما عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا أقعد 
 املؤمن يف قربه أيت ثم شهد أن ال هلإ إال اهللا وأن حممـداً رسول اهللا فذلك قـولـه:

.)((»﴾ ﴿

وديلل عذاب القرب من القرآن قوهل تعاىل: ﴿
  
﴾ ]اغفر: 5)-6)[، قال القرطيب: »اجلمهور ىلع أن هذا العرض يكون يف 
الربزخ وهو حجة يف تثبيت عذاب القرب«. وقال احلافظ ابن كثري: »وهذه اآلية 

أصل كبري يف استدالل أهل السنة ىلع عذاب الربزخ يف القبور«)2(.

صحيح ابلخاري برقم )369)(.  1
تفسري ابن كثري ج 36/7).  2
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كمـا دل ىلع عذاب القرب مـن القرآن أيضاً قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]اتلوبـة: )0)[، فقد اسـتدل بها كثري من السـلف ىلع 
عــذاب القرب، فعـن جماهـد أنه قـال يف تفسري اآليـة: »باجلوع وعذاب القرب، 
﴾ يوم القيامة«. وعـن قتادة قال: »عذاب ادلنيا  قـال: ﴿
وعذاب القرب ثم يردون إىل عذاب عظيم«، وقد اسـتدل بهذه اآلية والي قبلها 

ىلع عذاب القرب اإلمام ابلخاري يف ترمجته لألحاديث يف عذاب القرب))(.

وأمـا ما جاء يف السـنة من األدلة ىلع نعيم القرب وعذابـه فكثرية جداً من 
ذلـك ما جاء يف الصحيحني من حديث عبـد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهما أن 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش 
إن اكن مـن أهـل اجلنة فمن أهـل اجلنة وإن اكن من أهل انلـار فمن أهل انلار 
فيقـال هـذا مقعدك حـىت يبعثك اهللا يـوم القيامة«)2(. ويف صحيح مسـلم من 
 تدافنوا دلعوت اهللا أن 

ّ
حديث أنس ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »لوال أال

يسمعكم من عذاب القرب«)3(. واألدلة ىلع هذا كثرية من الكتاب والسنة وقد 
ذكرنا ما يستدل به يف إثبات عذاب القرب ونعيمه، واهللا أعلم.

ً
املطلب اثلاين: وقوع نعيم القرب وعذابه ىلع الروح واجلسد معا

نعيـم القرب وعذابـه يكون للروح وابلـدن مجيعاً، فتنعم الـروح أو تعذب 
متصلة بابلدن فيكون انلعيم والعذاب عليهما مجيعاً كما أنه قد تنعم الروح أو 

صحيح ابلخاري باب ما جاء يف عذاب القرب، فتح ابلاري )3/)23(.  1
صحيح ابلخاري برقم )379)(، وصحيح مسلم برقم )2866(.  2

صحيح مسلم برقم )2868(.  3
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تعـذب أحياناً منفصلة عن ابلدن. فيكون انلعيم أو العذاب للروح منفرداً عن 
ابلدن وقد دلت ىلع هذا انلصوص وعليه اتفق أهل السنة واجلماعة، خالفاً ملن 
زعم أن عذاب القرب ونعيمه يكون للروح فقط ىلع لك حال وال يتعلق بابلدن.
فمـن األدلة ىلع ذلك حديـث أنس بن مالـك ريض اهللا عنه اذلي أخرجه 
ابلخاري أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه 
وإنه ليسـمع قـرع نعاهلم أتاه ملاكن فيقعدانه فيقـوالن: ما كنت تقول يف هذا 
الرجـل )ملحمد ملسو هيلع هللا ىلص( فأما املؤمن فيقول: أشـهد أنه عبد اهللا ورسـوهل فيقال هل: 
انظر إىل مقعدك من انلار قد أبدلك اهللا به مقعداً من اجلنة فرياهما مجيعاً. وأما 
املنافـق والاكفـر فيقال هل: ما كنت تقول يف هـذا الرجل؟ فيقول: ال أدري كنت 
أقـول ما يقول انلاس، فيقـال: ال دريت وال تليت، ويرضب بمطارق من حديد 

رضبة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غري اثلقلني«))(.
ويف حديث الرباء بن اعزب ريض اهللا عنه الطويل اذلي أخرجه أمحد وأبو 
 للنيب ملسو هيلع هللا ىلص قال بعد أن ذكر خروج الروح وصعود 

ً
داود واحلاكم وغريهم مرفواع

روح املؤمـن إىل السـماء: »فتعـاد روحـه إىل جسـده فيأتيه ملاكن فيجلسـانه 
فيقوالن هل: من ربك«)2( احلديث، وقد صحح هذا احلديث احلاكم وغريه.

فـدل احلديثـان ىلع وقوع انلعيـم أو العذاب يف القرب ىلع الروح واجلسـد 
مجيعـاً فيف قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »إن العبـد إذا وضع يف القرب« داللة ظاهرة ىلع هذا؛ 
إذ لفظ )العبد( مسـىم للروح واجلسـد مجيعاً، وكذلـك ترصحيه بإاعدة الروح 
إىل اجلسـد عنـد السـؤال كما يف حديـث الرباء بـن اعزب هذا مع مـا جاء يف 

صحيح ابلخاري برقم )338)(.  1
مسند اإلمام أمحد )/287، وسنن أيب داود 75/5 برقم )753)(، واملستدرك )/38-37.  2
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احلديثني من األلفاظ الي يه من صفات اجلسـد كقوهل: »يسـمع قرع نعاهلم« 
»فيقعدانه«، »ويرضب بمطارق من حديد«، »فيصيح صيحة«، فإن هذا لكه يفيد 

أن ما حيصل يف القرب من انلعيم أو العذاب متعلق بالروح واجلسد مجيعاً.
هـذا مع أنه قد جـاء يف بعض انلصوص ما يفيـد أن انلعيم أو العذاب قد 
يقـع ىلع الـروح منفردة يف بعض األحـوال ىلع ما جاء يف حديـث عبد اهللا بن 
عبـاس ريض اهللا عنهما قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ملا أصيب إخوانكم -يعين 
يـوم أحـد- جعل اهللا أرواحهم يف أجواف طري خرض ترد أنهار اجلنة وتأكل من 

ثمارها وتأوي إىل قناديل من ذهب يف ظل العرش«))(.
فتلخص من هذا أن انلعيم والعذاب يقع ىلع الروح واجلسد مجيعاً يف القرب 
وقـد تنفـرد الروح بهذا أحيانـاً. قال بعض األئمة املحققني يف السـنة يف تقرير 
هذه املسـألة: »والعـذاب وانلعيم ىلع انلفس وابلدن مجيعاً باتفاق أهل السـنة 
واجلماعـة، تنعـم انلفس وتعذب منفـردة عن ابلدن، وتعـذب متصلة بابلدن 
وابلدن متصل بها، فيكون انلعيم والعذاب عليهما يف هذه احلال جمتمعتني كما 

يكون للروح منفردة عن ابلدن«.

املطلب اثلالث: اإليمان بامللكني منكر ونكري
تقـدم يف مبحـث املالئكـة ذكر منكر ونكـري وأنهما امللـاكن املوكالن 
بسـؤال امليت يف قـربه يف معرض احلديث عن وظائـف املالئكة. والقصد هنا 
تقرير اإليمان بهما إيماناً مفصاًل وما حيصل منهما من فتنة املقبورين، إذ تقرير 

هذا هنا فرع عن اإليمان بنعيم القرب وعذابه يف اجلملة.

أخرجه أمحد يف املسند )/266، واحلاكم يف املستدرك 88/2، 297، وصححه ووافقه   1
اذلهيب.
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وقـد دلت األحاديث الصحيحة ىلع وصف هذين امللكني وسـؤاهلما أهل 
القبور بعد ادلفن كما جاء يف احلديث اذلي أخرجه الرتمذي وابن حبان عن أيب 
هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إذا قرب امليت أو قال -أحدكم- 
أتاه ملاكن أسـودان أزرقان يقال ألحدهما املنكـر واآلخر انلكري؛ فيقوالن: ما 
كنت تقول يف هذا الرجل، فيقول: ما اكن يقول هو عبد اهللا ورسـوهل، أشـهد أن 
ال هلإ إال اهللا وأن حممداً عبده ورسوهل، فيقوالن: قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم 
 يف سبعني...، وإن اكن منافقاً قال: سمعت انلاس 

ً
يفسح هل يف قربه سبعون ذرااع

يقولـون فقلـت مثله ال أدري، فيقـوالن: قد كنا نعلم أنك تقـول ذلك، فيقال 
لألرض: اتلئي عليه فتلتئم عليه فتختلف أضالعه فال يزال فيها معذباً حىت 
يبعثه اهللا من مضجعه ذلك«))(. وقد دل ىلع سـؤال امللكني أيضاً حديث أنس 

املتقدم يف املطلب السابق.

فيجـب اإليمـان بمـا دلت عليـه األحاديث من اسـم امللكـني ووصفهما 
وسـؤاهلما املقبورين وكيفية ذلك ومـا جييب به املؤمن وما جييب به املنافق وما 

يعقب ذلك من انلعيم أو العذاب ىلع اتلفصيل اذلي جاءت به األحاديث.

وقـد اختلـف العلماء هل السـؤال يف القرب خاص بهـذه األمة كما ذهب 
ذللـك ابلعـض أم أنه اعم يف لك األمـم كما هو قول فريق آخر مـن أهل العلم، 
واذلي يظهـر مـن انلصوص عـدم اختصاص هـذه األمة به بل هـو اعم يف لك 

األمم، وىلع هذا أكرث املحققني من أهل العلم، واهللا تعاىل أعلم.

سنن الرتمذي 383/3 برقم ))07)(، وقال حديث حسن غريب، واإلحسان يف تقريب   1
صحيح ابن حبان 386/7 برقم )7))3(.
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املبحث اثلالث
اإليمان بابلعث

اإليمـان بابلعـث من أعظم أصول اإليمان يف هذا ادلين وهو مشـتمل ىلع 
جوانب متعددة مما دلت عليه انلصوص يف هذا ابلاب، وسـيكون حبثه هنا من 
خـالل عدة مطالب جتيل حقيقته وتربز أهمية اإليمان به وما جيب ىلع املؤمن 

أن يؤمن به من أحواهل وأحداثه:

املطلب األول: معىن ابلعث وحقيقته

ابلعث يف كالم العرب يأيت ىلع وجهني:

﴾ ]األعراف:  أحدهما: اإلرسـال، ومنه قوهل تعـاىل: ﴿
03)[، أي: أرسلنا.

واثلاين: اإلثارة واتلحريك، تقول: بعثت ابلعري فانبعث أي أثرته فثار، ومنه 
بعث املوىت وذلك بإحيائهم وإخراجهم من قبورهم، قال تعاىل: ﴿

 ...﴾ اآلية ]ابلقرة: 56[، أي: أحييناكم.

وابلعث يف الرشع: هو إحياء اهللا للموىت وإخراجهم من قبورهم.

وحقيقة ابلعث: أن اهللا تعاىل جيمع أجساد املقبورين الي حتللت ويعيدها 
بقدرته كما اكنت ثم يعيد األرواح إيلها ويسوقهم إىل حمرشهم لفصل القضاء، 

قال تعـاىل: ﴿  
﴾ ]يٓس: 79-78[.

وعن حذيفة ريض اهللا عنه أنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إن رجاًل حرضه 
املـوت ملـا أيس من احلياة أوىص أهله: إذا مـت فامجعوا يل حطباً كثرياً ثم أوروا 
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نـاراً حـىت إذا أكلت حلي وخلصت إىل عظي فخذوهـا فاطحنوها فذروين يف 
ايلم يف يوم حار أو راح فجمعه اهللا فقال: لم فعلت؟ قال: خشيتك فغفر هل«))(.

فدلـت اآليـة واألحاديث ىلع أن اهللا تعاىل يعيد األجسـاد نفسـها وجيمع 
رفاتها املتحلل حىت تعود كما اكنت فيعيد إيلها أرواحها فسبحان من ال يعجزه 

يشء، وهو ىلع لك يشء قدير.
وقد جاء يف السنة بيان كيفية ابلعث وأن اهللا يزنل إىل األرض ماًء فينبت 
بـه أهل القبـور كما ينبت العشـب وقد دل ىلع ذلك حديـث أيب هريرة اذلي 
أخرجـه الشـيخان أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ما بـني انلفختني أربعـون« قال: 
أربعون يوماً. قال: أَبيْت، قال: أربعون شهراً؟ قال: أبيت، قال أربعون سنة. قال: 
أبيـت، قـال: »ثم يزنل اهللا من السـماء ماء فينبتون كمـا ينبت ابلقل ليس من 
اإلنسـان يشء إال يبىل إال عظماً واحداً، وهو عجب اذلنب ومنه يركب اخللق 
يوم القيامة«)2(. فقد دل هذا احلديث ىلع كيفية ابلعث وأن أهل القبور يبقون 
يف قبورهـم أربعـون بني انلفختني وهما نفخة اإلماتـة ونفخة ابلعث ولم جيزم 
الـراوي بتحديد األربعني ما يه وهل املراد أربعون يوماً أو شـهراً أو سـنة ىلع 
أنه جاء يف بعض الروايات أنها أربعون سنة. ثم إذا أراد اهللا بعث اخلالئق أنزل 
مطراً من السماء جاء يف بعض الروايات أنه مثل ميّن الرجال فينبت أهل القبور 
من ذلك املاء كما ينبت العشب بعد أن فتت أجسادهم إال عجب اذلنب وهذا 
خبـالف األنبياء فإن أجسـادهم ال تبىل كمـا تقدم تقريره فتبـني بهذا حقيقة 

ابلعث ووقته وكيفيته، واهللا أعلم.

صحيح ابلخاري برقم )79)3(.  1
صحيح ابلخاري برقم )935)(، وصحيح مسلم برقم )2955(.  2



193 اإليمان بايلوم اآلخر

املطلب اثلاين: أدلة ابلعث من الكتاب والسنة وانلظر

دّل الكتـاُب والسـنة ىلع بعث اهللا تعاىل لألموات وجـاء تقريره يف مواطن 
كثرية من كتاب اهللا وسنة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص.

﴾ ]ابلقرة:  فمن الكتاب قوهل تعاىل: ﴿
 ﴾ 56[، وقـوهل عز وجل: ﴿

]لقمان: 28[، وقـولـه تعـاىل: ﴿

﴾ ]اتلغابن: 7[.

ومـن السـنة حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنه عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »ال 
تفضلـوا بـني أنبياء اهللا فإنـه ينفخ يف الصور فيصعق من يف السـموات ومن يف 
األرض إال من شاء اهللا قال: ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث أو يف أول 
مـن بعـث فإذا موىس عليه السـالم آخذ بالعرش...«))(. ويف حديث أيب سـعيد 
اخلدري ريض اهللا عنه يف الصحيحني: »فأكون أول من تنشـق عنه األرض«)2(. 
فـدل احلديثان ىلع بعث اهللا تعاىل لألموات يـوم القيامة من قبورهم إىل أرض 

املحرش وفيهما فضيلة للنيب ملسو هيلع هللا ىلص لكونه أول من يبعث.

كما دل انلظر الصحيح ىلع تقرير ابلعث وذلك أن ابلعث هو إاعدة للخلق 
ومعلوم للك اعقل أن اإلاعدة لليشء أهون من إنشـائه وابتدائه، وهلذا قال اهللا 
تعاىل يف كتابه مقرراً للبعث ووقوعه بإبداء خلق اإلنسـان ونشأته األوىل وبأن 
القـادر ىلع االبتداء قادر ىلع اإلاعدة من بـاب أوىل، فقال املعرتض ىلع ابلعث 

صحيح ابلخاري برقم ))))3(، وصحيح مسلم برقم )2373(، وغريهما.  1
صحيح ابلخاري برقم )2))2(، وصحيح مسلم برقم )2278(.  2
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﴾ ]يٓس: 78[، قال تعاىل: ﴿  كما حىك اهللا عنه: ﴿
﴾ ]يٓس: 79[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]الـروم: 27[. فهـذا ديلـل رشيع عقـيل من كتـاب اهللا للرد ىلع لك 
معاند مكذب بابلعث، وهو ديلل ال يستطيع رده.

املطلب اثلالث: احلرش

َدلّـت انلصوص ىلع حرش العباد بعد بعثهــم إىل أرض املحرش حفاة عراة 
﴾ ]الكهف: 7)[، وقــال تعــاىل:  غـراًل قـال تعـاىل: ﴿

﴾ ]إبراهيم: 8)[. ﴿

وعـن اعئشـة ريض اهللا عنها قالت: سـمعت رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول: »حيرش 
انلـاس يوم القيامـة حفاة عراة ُغْراًل«))( قلت: يا رسـول اهللا! النسـاء والرجال 
مجيعـاً، ينظـر بعضهم إىل بعض؟ قال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اعئشـة األمر أشـد مـن أن ينظر 
بعضهـم إىل بعض«)2(. وهذا احلرش اعم للخالئق. وقد دلت انلصوص أن هناك 
حـرشاً آخر إما يف اجلنـة وإما يف انلار فيحرش املؤمنـون إىل اجلنة وفداً، والوفد 
﴾ ]مريم: 85[. هم القادمون الركبان. قال تعاىل: ﴿

أخـرج الطربي عن يلع ريض اهللا عنه يف قوهل تعاىل: ﴿
﴾ قال: »أما واهللا ما حيرش الوفــد ىلع أرجلهم، وال يساقــون سـوقاً 
ولكنهم يؤتون بنوق لم يرى اخلالئق مثلها، عليها رحال اذلهب، وأزمتها الزبرجد 

ً: غري خمتونني. غرال  1
متفق عليه: صحيح ابلخاري برقم )6527(، وصحيح مسلم برقم )2859(.  2
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فريكبـون عليها حىت يرضبـوا أبواب اجلنة«))(. وأما الكفـار فإنهم حيرشون إىل 
انلار ىلع وجوههم عمياً وبكماً وصماً. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]الفرقان: )3[. قـال تعاىل: ﴿
﴾ ]اإلرساء: 97[.

املطلب الرابع: احلوض، صفته وأدتله

احلـوض مورد عظيـم أعطاه اهللا نلبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص يف املحرش يرده هو وأمته. 
جـاء وصفه يف انلصوص أنه أشـد بياضاً من اللـنب، وأبرد من اثللج، وأحىل من 
العسل، وأطيب رحياً من املسك، وهو يف اغية االتساع، عرضه وطوهل سواء، لك 
زاوية من زواياه مسرية شهر، يمد ماؤه من اجلنة، فيه مزيابان يمدانه من اجلنة، 

أحدهما من ذهب واآلخر من فضة، وآنيته كعدد جنوم السماء.

وقـد دل ىلع ثبـوت احلوض وأنـه حق كثري من األحاديـث الصحيحة ذكر 
بعـض املحققـني أنها تبلـغ حد اتلواتـر ورواها عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص بضعة وثالثون 
صحابياً. منها حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن 
قدر حويض كما بني أيلة إىل صنعاء من ايلمن وإن فيه من األباريق كعدد جنوم 
السماء«)2(. وعن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهما قال: قال رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »حويض مسـرية شهر، ماؤه أبيض من اللنب، ورحيه أطيب من املسك، 

وكزيانه كنجوم السماء من رشب منها فال يظمأ أبداً«)3(.

تفسري الطربي )380/8(.  1
متفق عليه، صحيح ابلخاري برقم )6580(، وصحيح مسلم برقم )2303(.  2
متفق عليه، صحيح ابلخاري برقم )6579(، وصحيح مسلم برقم )2292(.  3



أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والّسّنة196

واحلـوض يكـون يف أرض املحـرش ويمد ماؤه مـن الكوثر وهـو نهر آخر 
﴾ ]الكوثر: )[.  أعطـاه اهللا نلبينا ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنـة قال تعاىل: ﴿
وقـد اختلـف أهل العلـم يف املزيان واحلـوض أيهما يكون قبـل اآلخر فقيل: 
املـزيان قبل، وقيل: احلـوض. والصحيح أن احلوض قبل. قـال القرطيب: واملعىن 

يقتضيه فإن انلاس خيرجون عطاشا من قبورهم.

املطلب اخلامس: املزيان صفته وأدتله

ممـا جيب اإليمان به يف أحداث ايلوم اآلخـر: املزيان. وهو مزيان حقيي هل 
لسـان وكفتان، توزن فيه أعمال العباد فريجح بمثقال ذرة من خري أو رش، وقد 

دلت األدلة من الكتاب والسنة ىلع ثبوت املزيان.

قال تعاىل: ﴿ ...﴾ اآلية 
]األنبياء: 7)[. وقال عز وجل: ﴿     

﴾ ]القارعة: 9-6[.   

وأخـرج الشـيخان عن أيب هريرة ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: 
»لكمتان حبيبتان إىل الرمحن خفيفتان ىلع اللسـان ثقيلتان يف املزيان سـبحان 
اهللا وحبمده سبحان اهللا العظيم«))(. وروى اإلمام أمحد واحلاكم وغريهما عن 
ابن مسعود ريض اهللا عنه أنه تسلق أراكة، واكن دقيق الساقني، فجعلت الريح 
تكفـؤه )أي: حتركـه( فضحك القوم فقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »مـم تضحكون؟« 
قالوا: يا نيب اهللا من دقة سـاقيه، فقـال: »واذلي نفيس بيده هلما أثقل يف املزيان 

صحيح ابلخاري برقم )7563(، وصحيح مسلم برقم ))269(.  1
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من أحد«))( صححه احلاكم ووافقه اذلهيب.

واذلي يوزن يف املزيان ثالثة، وقد دلت ىلع ذلك انلصوص:

1- األعمال، فقد ثبت أنها جتسـم وتوزن يف املزيان، ودل عليه حديث أيب 
هريرة السابق: »لكمتان حبيبتان إىل الرمحن...« احلديث.

2- صحـف األعمـال، وقـد دل ىلع ذلـك حديـث عبد اهللا بـن عمرو بن 
العـاص أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا سـيخلص رجاًل مـن أمي ىلع رؤوس 
اخلالئق يوم القيامة، فينرش هل تسـعة وتسـعني سجاًل لك سجل مثل مد ابلرص 
ثـم يقول: أتنكر من هذا شـيئاً؟ أَظلمـك كتبي احلافظون؟ فيقـول: ال يا رب. 
فيقـول: ألـك عذر أو حسـنة؟ فيبهت الرجل، فيقول: ال يـا رب. فيقول: بىل إن 
لـك عندنا حسـنة واحدة، ال ظلـم عليك ايلوم، فتخرج هل بطاقة فيها: أشـهد 
أن ال هلإ إال اهللا وأن حممداً رسـول اهللا، فيقول: أحرضوه، فيقول: يارب، ما هذه 
ت، فيقال: إنك ال تُظلم، قال: فتوضع السـجالت يف 

ّ
ابلطاقـة مع هذه السـجال

كفة وابلطاقة يف كفة، قال: فطاشت السجالت وثقلت ابلطاقة، وال يثقل يشء 
بسم اهللا الرمحن الرحيم«)2(.

 ﴾ 3- العامل نفسه، وقد دل ىلع وزنه قوهل تعاىل: ﴿
]الكهف: 05)[، وكذلك حديث عبد اهللا بن مسعود السابق وأن ساقيه يف املزيان 

أثقل من أحد.

مسند اإلمام أمحد )/20)-)2)، واملستدرك 7/3)3.  1
أخرجه أمحد يف املسند 2/2)3، والرتمذي يف السنن 5/)2-25، برقم )2639(، واحلاكم   2

يف املستدرك )/6، 529 وصححه ووافقه اذلهيب. وقوهل: )بسم اهللا( أي: مع اسم اهللا.
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املطلب السادس: الشفاعة، تعريفها وأنواعها وأدتلها

الشفاعة يف اللغة: الوسيلة والطلب. ويف العرف: سؤال اخلري للغري.

وحقيقتهـا أن اهللا تعـاىل بلطفه وكرمه يأذن يـوم القيامة بلعض الصاحلني 
من خلقه من املالئكة واملرسلني واملؤمنني أن يشفعوا عنده يف بعض أصحاب 
اذلنوب من أهل اتلوحيد؛ إظهاراً لكرامة الشافعني عنده ورمحة باملشفوع فيهم.

وال تصح الشفاعة عند اهللا تعاىل إال برشطني:

 أحدهما: إذن اهللا للشافع أن يشفع، وقـد دل ىلع هذا الرشط قولـه تعـاىل:
﴾ ]ابلقـرة: 255[. وقـوهل تعاىل: ﴿  ﴿

﴾ ]سبأ: 23[.

اثلاين: رضا اهللا عن املشفوع هل أن يشفع فيه، وقد دل ىلع هذا الرشط قوهل 
﴾ ]األنبياء: 28[، وقد دلت انلصوص أن اهللا ال  تعاىل: ﴿
يـرىض أن يُشـفع إال يف أهل اتلوحيد، ملا ثبت يف صحيح مسـلم عن أيب هريرة 
ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »للك نيب دعوة مسـتجابة، فتعجل لك 
نيب دعوته، وإين اختبأت دعويت شفاعة ألمي يوم القيامة، فيه نائلة -إن شاء 
 اهللا- مــن مـات مـن أمي ال يشــرك باهللا شيئاً«))(. وقـال تعـاىل يف الكفـار:

﴾ ]املدثر: 8)[. ﴿

وقـد دلـت األدلة مـن الكتاب والسـنة ىلع إثبات الشـفاعة عند اهللا يوم 
القيامة. أما الكتاب فقد تقدم ذكر بعضها، وأما من السنة فاألحاديث يف إثبات 

صحيح مسلم برقم )99)(.  1
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الشـفاعة كثرية، منها: حديث أيب سـعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص قال: »... فيقول اهللا تبارك وتعاىل: شـفعت املالئكة وشـفع انلبيون وشفع 
املؤمنون ولم يبق إال أرحم الرامحني، فيقبض قبضة من انلار فيخرج منها قوماً 

لم يعملوا خرياً قط«))(.

واألحاديـث يف إثبات الشـفاعة كثرية جداً، وقـد رصح األئمة املحققون 
بتواترها واشـتهارها يف كتب الصحاح واملسـانيد. فيف الصحيحني: »خُيرج من 

انلار من اكن يف قلبه حبة من خردل من إيمان«)2(.

أقسام الشفاعة:
والشـفاعة تنقسـم من حيث القبـول والرد إىل قسـمني: مـردودة ويه ما 
فقـدت أحد رشوط الشـفاعة السـابقة، ومقبولة ويه مـا حتققت فيها رشوط 

الشفاعة. وقد ثبت نلبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص منها ثمانية أنواع: ويه:

1- الشفاعة العظىم ويه شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل املوقف أن يقيض اهللا بينهم 
ويه املقام املحمود، وهذه الشفاعة مما اختص بها نبينا ملسو هيلع هللا ىلص ىلع غريه من الرسل 

صلوات اهللا عليهم أمجعني.

2- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف قــوم تســاوت حسناتهم وسيئاتهـم، فيشفـع فيهم أن 
يدخلوا اجلنة.

3- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أقوام استحقوا انلار أن ال يدخلوها.

رواه اإلمام أمحد يف املسند 3/)9، وعبد الرزاق يف املصنف ))/0))، برقم )20857(.  1
صحيح ابلخاري برقم )39)7( يف حديث طويل، وصحيح مسلم برقم ))8)(.  2
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4- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف رفع درجات أهل اجلنة يف اجلنة.

5- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أقوام أن يدخلوا اجلنة بغري حساب.

6- شـفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف ختفيف العذاب عمن اكن يستحقه كشفاعته يف عمه 
أيب طالب.

7- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل اجلنة أن يؤذن هلم بدخول اجلنة.

8- شفاعته ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل الكبائر من أمته ممن دخل انلار أن خيرج منها.

وقـد دلـت انلصوص الصحيحـة ىلع هذه األنواع لكها، ويه مبسـوطة يف 
مواضعهـا من كتب السـنة واالعتقاد. وهذه األنواع منهـا ما هو خاص بانليب 
ملسو هيلع هللا ىلص اكلشـفاعة العظىم وشـفاعته يف عمه أيب طالب وشفاعته يف أهل اجلنة أن 
يدخلوها، ومنها ما يشاركه فيها غريه من األنبياء والصاحلني اكلشفاعة يف أهل 
الكبائر وغريها من األنواع األخرى، ىلع اختالف بني أهل العلم يف اختصاصه 

ببعضها من عدمه، واهللا تعاىل أعلم.

املطلب السابع: الرصاط، صفته وأدتله

الرصاط يف اللغة: الطريق الواضح.

ويف الـرشع: جـرس ممدود ىلع مـنت جهنم يـرِده األولون واآلخـرون، وهو 
طريـق أهـل املحرش دلخـول اجلنة. وقد دلـت األدلة من الكتاب والسـنة ىلع 

إثبات الرصاط.

قال تعاىل: ﴿   
﴾ ]مريـم: )7-72[ ذهب أكـرث املفرسين أن املقصود بورود 
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انلار هنا: املرور ىلع الرصاط، وهو منقول عن ابن عباس وابن مسـعود وكعب 
األحبار وغريهم.

ويف الصحيحني من حديث أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه، وهو حديث 
طويل يف الرؤية والشفاعة، وفيه عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »...ثم يؤىت باجلرس 
فيجعل بني ظهري جهنم« قلنا يا رسـول اهللا وما اجلرس؟ قال: »مدحضة مزلة، 
عليه خطاطيف وكاليلب وحسـكة مفلطحة هلا شـوكة عقيفاء تكون بنجد 
يقـال هلا السـعدان، املؤمن عليها اكلطـرف واكلربق واكلريـح وكأجاويد اخليل 
والراكب، فناج مسـلَّم وناج خمدوش، ومكدوس يف نار جهنم، حىت يمر آخرهم 

يسحب سحباً«))(.

وقـد جاء وصف الرصاط يف نصوص كثرية، وملخص ما جاء فيها أنه أدق 
من الشـعر وأحد من السـيف دحض مزلة ال تثبت عليه قدم إال من ثبته اهللا، 
وأنـه ينصب يف ظلمة، فيعطى انلاس أنواراً ىلع قدر إيمانهم، ويمرون فوقه ىلع 

قدر إيمانهم، ىلع ما جاء يف احلديث السابق.

املطلب اثلامن: اجلنة وانلار، صفتهما وكيفية اإليمان بهما وأدلة ذلك

مما جيب اعتقاده واإليمان به اجلنة وانلار.

اجلنة يه دار اثلواب ملن أطاع اهللا، وموضعها يف السماء السابعة عند سدرة 
 ﴾  املنتـىه. قـال تعـاىل: ﴿    
]انلجـم: 3)-5)[، واجلنـة مائـة درجة، بـني لك درجة واألخرى كما بني السـماء 

صحيح ابلخاري برقم )39)7(، وصحيح مسلم برقم )83)(، واللفظ للبخاري.  1
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واألرض كمـا جـاء يف صحيح ابلخـاري من حديث أيب هريـرة ريض اهللا عنه 
عن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف 
سبيل اهللا، ما بني ادلرجتني كما بني السماء واألرض«))(. وأىلع اجلنة الفردوس 
األىلع، وفوقـه العـرش، ومنه تتفجر أنهار اجلنة، كما جاء يف حديث أيب هريرة 
السـابق عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »فإذا سـأتلم اهللا فسـلوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة 
وأىلع اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أنهار اجلنة«. وللجنة ثمانية أبواب 
كمـا جـاء يف حديث سـهل بن سـعد ريض اهللا عنـه يف صحيـح ابلخاري عن 
انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »يف اجلنة ثمانية أبواب، فيها باب يسىم الريان ال يدخله إال 
الصائمون«)2(. وقد أعد اهللا ألهل اجلنة فيها من انلعيم ما ال عني رأت وال أذن 

سمعت وال خطر ىلع قلب برش.

وأما انلار فـيه دار العقاب األبدي للاكفرين واملرشكني واملنافقني انلفاق 
االعتقادي، وملن شاء اهللا من عصاة املوحدين بقدر ذنوبهم ثم مآهلم إىل اجلنة. 
﴾ ]النساء: 8)[.  كما قال تعاىل: ﴿
وموضعها يف األرض السابعة، كذا نقل عن ابن عباس ريض اهللا عنهما. وللنار 
دراكت بعضهـا أسـفل مـن بعض، قـال عبد الرمحـن بن أسـلم: »درجات اجلنة 
تذهب علواً ودرجات انلار تذهب سـفواًل، وأسـفل ادلراكت يه دار املنافقني، 
كما قال تعاىل: ﴿ ...﴾ اآلية ]النسـاء: 5))[«، 
 ﴾ وللنار سـبعة أبواب، قال تعاىل: ﴿

صحيح ابلخاري برقم )2790(.  1
صحيح ابلخاري برقم )3257(.  2
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]احلجـر: ))[، ونـار ادلنيا جزء من سـبعني جـزءاً من نار جهنـم، ىلع ما جاء يف 

حديـث أيب هريـرة ريض اهللا عنه اذلي أخرجه الشـيخان عـن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: 

»ناركم جزء من سبعني جزءاً من نار جهنم«))(.

واإليمان باجلنة وانلار يتحقق بثالثة أمور:

األول: االعتقاد اجلازم بأنهما حق وأن اجلنة دار املتقني وانلار دار الاكفرين 

واملنافقني. قال تعاىل: ﴿

   

 ...﴾ اآلية ]النساء: 57-56[.

﴾ ]آل  اثلـاين: اعتقـاد وجودهمـا اآلن، قال تعاىل يف اجلنـة: ﴿

﴾ ]ابلقـرة: )2[، وجاء يف  عمـرآن: 33)[، وقال تعـاىل يف انلار: ﴿

الصحيحـني من حديث عمران بـن حصني عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »اطلعت يف 

اجلنة فرأيت أكرث أهلها الفقراء، واطلعت يف انلار فرأيت أكرث أهلها النساء«)2(.

اثلالـث: اعتقـاد دوامهما وبقائهمـا وأنهما ال تفنيان وال يفـىن من فيهما. 

﴾ ]النسـاء: 3)[،  قـال تعاىل يف اجلنـة: ﴿

﴾ ]اجلن:  وقال تعاىل عن انلار: ﴿

23[. واملقصـود مـن املعصية هنـا الكفر، تلأكيد اخللود يف انلـار باتلأبيد، قال 

صحيح ابلخاري برقم )3265(، وصحيح مسلم برقم ))87(.  1
صحيح ابلخاري برقم )))32(، وصحيح مسلم برقم )2738( خمترصاً بمعناه، واللفظ   2

للبخاري.
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القرطـيب: قوهل )أبداً( ديلل ىلع أن العصيان هنا هو الرشك))(.وروى الشـيخان 
مـن حديـث عبد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهما أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يدخل 
اهللا أهل اجلنة اجلنة، وأهل انلار انلار، ثم يقوم مؤذن بينهم فيقول: يا أهل اجلنة 

ال موت ويا أهل انلار ال موت لك خادل فيما هو فيه«)2(.

ثمرات اإليمان بايلوم اآلخر:
ولإليمان بايلوم اآلخر ثمرات عظيمة يف حياة املؤمن، من أهمها:

1- احلـرص ىلع طاعـة اهللا رغبة؛ يف ثواب ذلك ايلوم وابلعد عن معصيته؛ 
خوفاً من عقاب ذلك ايلوم.

2- تسـلية املؤمن عما يفوتـه من نعيم ادلنيا ومتاعها بمـا يرجوه من نعيم 
اآلخرة وثوابها.

3- استشـعار كمـال عـدل اهللا تعاىل حيـث جيازي كاًل بعملـه مع رمحته 
بعباده.

القرطيب 9)/27، وفتح القدير 307/5.  1
صحيح ابلخاري برقم )))65(، وصحيح مسلم برقم )2850(، واللفظ ملسلم.  2
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الفصل اخلامس
اإليمان بالقضاء والقدر

املبحث األول
تعريف القضاء والقدر، وأدلة ثبوتهما مع بيان الفرق بينهما

تعريف القضاء والقدر

القضاء لغة: احلكم والفصل.

: هو ما قىض به اهللا سـبحانه وتعاىل يف خلقه من إجياد أو إعدام أو 
ً
ورشاع

تغيري.

والقدر: مصدر قدرت اليشء أقدره إذا أحطت بمقداره.

والقدر يف الرشع: هو ما قدره اهللا تعاىل يف األزل، أن يكون يف خلقه بناء 
ىلع علمه السابق بذلك.

الفرق بني القضاء والقدر

ذكر العلماء يف اتلفريق بني القضاء والقدر. أن القدر: هو تقدير اليشء قبل 
قضائه. والقضاء هو الفراغ من اليشء. ومن الشواهد الي ذكرها أبو حاتم للتفريق 
بـني القضاء والقدر أن القدر بمزنلة تقدير اخلياط للثوب، فهو قبل أن يفصله 
يقدره فزييد وينقص، فإذا فصله فقد قضاه وفرغ منه وفاته اتلقدير. وىلع هذا 
يكون القدر سابقاً للقضاء. قال ابن األثري: »فالقضاء والقدر أمران متالزمان 
ال ينفـك أحدهما عن اآلخر ألن أحدهما بمزنلة األسـاس وهو القدر، واآلخر 
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بمزنلة ابلناء وهو القضاء، فمن رام الفصل بينهما فقد رام هدم ابلناء ونقضه«.

والقضـاء والقـدر إذا اجتمعا يف اذلكر دخل أحدهمـا يف معىن اآلخر. ذكر 
ذلك بعض أهل العلم.

األدلة ىلع إثبات القدر

اإليمان بالقـدر ركـن من أراكن اإليمـان، وقـد دلت األدلـة مـن الكتاب 
والسنة ىلع إثباته وتقريره.

﴾ ]القمر: 9)[. وقوهل تعاىل:   فمن الكتاب قولـه تعـاىل: ﴿
﴾ ]األحزاب: 38[، وقوهل تعاىل: ﴿ ﴿

﴾ ]الفرقان: 2[.

وأمـا السـنة فقد دلـت كذلك ىلع إثبـات القدر يف أحاديـث كثرية، منها 
حديث جربيل وسؤاهل للنيب ملسو هيلع هللا ىلص عن أراكن اإليمان فذكر منها: »اإليمان بالقدر 
خـريه ورشه« وقـد تقدم احلديث بنصـه يف مبحث املالئكة. ورواه مسـلم يف 
صحيحه عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص ريض اهللا عنهما قال: سمعت رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يقـول: »كتـب اهللا مقادير اخلالئـق قبل أن خيلق السـموات واألرض 

خبمسني ألف سنة، قال: واكن عرشه ىلع املاء«))(.

واإليمان بالقدر حمل إمجاع األمة من الصحابة ومن بعدهم. أخرج مسلم 
يف صحيحـه عـن طاووس أنه قال: »أدركت ناسـاً من أصحاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص 
يقولون: لك يشء بقدر«. قال: سـمعت عبد اهللا بن عمر يقول: قال رسـول اهللا 

صحيح مسلم برقم )2653(.  1



207 اإليمان بالقضاء والقدر

ملسو هيلع هللا ىلص: »لك يشء بقـدر حـىت العجـز والكيس أو الكيس والعجـز«))(، والكيس 
ضد العجز وهو النشـاط واحلذق باألمور. قال اإلمام انلووي: »تظاهرت األدلة 
القطعية من الكتاب والسـنة وإمجاع الصحابة وأهل احلل والعقد من السـلف 

واخللف ىلع إثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل«.

صحيح مسلم برقم )2655(.  1
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املبحث اثلاين
مراتب القدر

للقدر أربع مراتب دلت عليها انلصوص وقررها أهل العلم، ويه:

املرتبة األوىل: علم اهللا بكل يشء من املوجودات واملعلومات واملمكنات 
واملستحيالت وإحاطته بذلك علماً فعلم ما اكن وما يكون وما لم يكن لو اكن 

كيف يكون. وقد دل ىلع ذلك قوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]الطالق: 2)[.

ويف الصحيحني من حديث ابن عباس ريض اهللا عنهما قال: »سـئل انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص عن أوالد املرشكني فقال: اهللا أعلم بما اكنوا اعملني«))(.

املرتبة اثلانية: كتابة اهللا تعاىل للك يشء مما هو اكئن إىل قيام السـاعة. قال 
تعاىل: ﴿

 ﴾ ﴾ ]احلـج: 70[، وقـال تعاىل: ﴿
]يـٓس: 2)[. ومـن السـنة حديث عبد اهللا بن عمرو بن العـاص املتقدم يف كتابة 

اهللا مقادير اخلالئق قبل خلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة.

املرتبة اثلاثلة: املشيئة فإن ما شاء اهللا اكن وما لم يشأ لم يكن. قال تعاىل: 
﴾ ]يس: 82[. وقــال تعـاىل: ﴿ ﴿

﴾ ]اتلكويـر: 29[. وأخرج الشـيخان من حديث 
أيب هريـرة ريض اهللا عنـه عـن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ال يقولـن أحدكم امهلل اغفر 

صحيح ابلخاري برقم ))38)(، وصحيح مسلم برقم )2659(.  1
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يل إن شـئت! امهلل ارمحين إن شـئت! يلعزم يف ادلاعء فإن اهللا صانع ما شـاء ال 
مكره هل«))(.

املرتبة الرابعة: خلق اهللا تعاىل لألشياء وإجيادها وقدرته الاكملة ىلع ذلك فهو 
سبحانه خالق للك اعمل وعمله ولك متحرك وحركته ولك ساكن وسكونه. قـال 
﴾ ]الزمـر: 62[. وقـال تعاىل:  تعــاىل: ﴿
﴾ ]الصافـات: 96[. وروى ابلخاري يف صحيحه من حديث  ﴿
عمران بن حصني ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »... اكن اهللا ولم يكن يشء غريه 

واكن عرشه ىلع املاء وكتب يف اذلكر لك يشء وخلق السموات واألرض«)2(.
فيجـب اإليمان بهذه املراتب األربع تلحقيـق اإليمان بالقدر ومن أنكر 

شيئاً منها لم حيقق اإليمان بالقدر، واهللا تعاىل أعلم.

ثمرات اإليمان بالقدر
تلحقيق اإليمان بالقدر أثره ابلالغ وثمراته انلافعة يف حياة املؤمن فمن ذلك:

1- االعتماد ىلع اهللا تعاىل عند فعل األسباب ألنه مقدر األسباب واملسببات.

2- راحة انلفس وطمأنينة القلب إذا أدرك العبد أن لك يشء بقضاء اهللا وقدره.

3- طـرد اإلعجاب بانلفس عند حصول املراد ألن حصول ذلك نعمة من 
اهللا بما قدره من أسباب ذلك اخلري وانلجاح فيشكر اهللا ويدع اإلعجاب.

4- طـرد القلـق والضجـر عند فوات املـراد أو حصول املكـروه ألن ذلك 
بقضاء اهللا وقدره فيصرب ىلع ذلك وحيتسب.

صحيح ابلخاري برقم )6339(، وصحيح مسلم برقم )2679(، واللفظ ملسلم.  1
صحيح ابلخاري برقم ))9)3(.  2
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الفصل األول
اإلسالم واإليمان واإلحسان

املبحث األول
اإلسالم

تعريف اإلسالم

اإلسالم لغة: االنقياد واالستسالم واخلضوع.

: هـو االستسـالم هللا باتلوحيد واالنقيـاد هل بالطاعة واخللوص من 
ً
ورشاع

الرشك ومعاداة أهله. قال تعاىل: ﴿ 

﴾ ]األنعام: 162-163[. وقــال تعـاىل: ﴿  

﴾ ]آل عمران: 85[.

أراكن اإلسالم

أراكن اإلسالم مخسة بينَّها رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث عبد اهللا بن عمر 

ريض اهللا عنهما قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »بين اإلسـالم ىلع مخس: شـهادة أن 

ال هلإ إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا وإقـام الصالة وإيتاء الـزاكة وصوم رمضان 

وحج بيت اهللا«)1). ويدل ىلع هذا حديث جربيل املتقدم وفيه أنه قال: يا حممد! 

أخربين عن اإلسـالم، فقال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »اإلسالم أن تشهد أن ال هلإ إال اهللا 

صحيح ابلخاري، حديث برقم )8)، صحيح مسلم حديث برقم )16).  1
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وأن حممداً رسـول اهللا، وتقيم الصالة وتؤيت الزاكة وتصوم رمضان وحتج ابليت 

إن استطعت إيله سبيال. قال: صدقت... إلخ«)1).

معىن الشهادتني

معىن شهادة أن ال هلإ إال اهللا: أي ال معبود حبق إال اهللا.

ومعىن شـهادة أن حممداً رسـول اهللا: طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب 
واجتناب ما نىه عنه وزجر وأن ال يعبد اهللا إال بما رشع.

صحيح مسلم حديث برقم )8).  1
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املبحث اثلاين
اإليمان وأراكنه وبيان حكم مرتكب الكبرية

تعريفه

اإليمان لغة: اتلصديق واإلقرار.

: اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل باجلوارح.
ً
ورشاع

أراكنه وأدتله

أراكن اإليمان ستة يدل عليها قوهل اهللا تعاىل: ﴿
 ﴾

]ابلقرة: 177[.

ومن السـنة ما جاء يف حديث جربيل عندما سـأل انليب ملسو هيلع هللا ىلص وقال: أخربين 
عن اإليمان، قال: »أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وتؤمن 

بالقدر خريه ورشه. قال: صدقت... إلخ«)1).

زيادة اإليمان ونقصانه:

دل الكتاب والسنة ىلع أن اإليمان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية.

 ﴾ فادليلل مـن الكتاب قول اهللا تعاىل: ﴿
]حممـد: 17[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]األنفـال: 2[. وقال تعاىل: ﴿ 
﴾ ]الفتح: 4[.

صحيح مسلم حديث برقم )8).  1
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ومـن السـنة قـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »خيرج مـن انلار مـن اكن يف قلبه مثقـال ذرة من 

إيمان«)1). وكذلك قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »اإليمان بضع وسـبعون شعبة أعالها ال هلإ إال اهللا 

وأدناها إماطة األذى عن الطريق واحلياء شعبة من اإليمان«)2).

حكم مرتكب الكبرية

كبائر اذلنوب نـواعن: مكّفر وغري مكّفر. فأما املكّفر فهو الرشك باهللا 

ألنه أعظم ذنب ُعيص به اهللا وانلفاق االعتقادي وسب اهللا ورسوهل وحنو ذلك.

وانلـوع اثلاين كبائـر غري مكّفرة وال خيـرج مرتكبها مـن امللة إال إذا 

استحلها. ويه سائر اذلنوب اليت دون الكفر اكلربا والقتل والزنا وحنو ذلك.

وقـد دل الكتـاب والسـنة ىلع أن مرتكب الكبرية غـري املكّفرة مؤمن 

ناقص اإليمان ويسىم فاسقاً واعصياً.

وحكمه يف اآلخرة أنه حتت املشيئة فإن شاء اهللا غفر هل برمحته وإن شاء عذبه 

بعدهل وهو مع هذا ال خيدل يف انلار إذا ُعذب بل مآهل إىل اجلنة بما معه من اتلوحيد 

واإليمـان. قـال تعـاىل: ﴿

﴾ ]النساء: 116[.

ويف الصحيحـن مـن حديث أنـس ريض اهللا عنه عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: 
»خيرج من انلار من قال الهلإ إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من 

صحيح ابلخاري حديث برقم )7510)، صحيح مسلم حديث برقم )193).  1
صحيح مسلم كتاب اإليمان حديث برقم )57).  2



217 اإلسالم واإليمان واإلحسان

انلار من قال ال هلإ إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من انلار من قال 
ال هلإ إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة من خري«)1).

وهـذا اذلي دلـت عليـه انلصوص هنـا هـو اذلي عليه سـلف األمة من 
الصحابة واتلابعن وتابعيهم ىلع اخلري واهلدى يف حكم مرتكب الكبرية وهو 
املنهج الوسط بن الغلو يف هذا ابلاب وهو مذهب اخلوارج قديماً وحديثاً اذلين 
يكفـرون مرتكب الكبرية وخيرجونه من امللة ويسـتبيحون دمه ويعتقدون 
أنـه يـوم القيامة خادل خمدل يف انلـار، وال يفرقون بن مرتكـب الكبرية وبن 
املؤمـن الاكمـل اذلي أدى الطـااعت وجتنب املحرمات كما هـو مذهب غالة 

املرجئة.

األدلة ىلع أن مرتكب الكبرية ليس بكافر:

دل القرآن والسنة ىلع أن مرتكب الكبرية ليس بكافر.

فمن القرآن قـوهل تعاىل: ﴿
 

  
﴾ ]احلجـرات: 9-10[. ووجـه ادلاللة من اآليتن هـو أن اهللا أثبت اإليمان 
ملرتكـيب معصية االقتتـال من املؤمنن وابلايغ من بعض الطوائف ىلع بعض 
ويه مـن الكبائر وجعلهم إخوة وأمـر تعاىل املؤمنن باإلصالح بن إخوتهم يف 

اإليمان.

صحيح ابلخاري برقم )44)، وصحيح مسلم برقم )192).  1
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ومن السـنة ما رواه مسـلم عن أيب سعيد اخلدري ريض اهللا عنه أن رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »يدخل اهللا أهل اجلنة اجلنة، يدخل من يشاء برمحته، ويدخل أهل 
انلار انلار ثم يقول: انظروا من وجدتم يف قلبه مثقال حّبة من خردل من إيمان 

فأخرجوه...«)1).

ووجه ادلاللة من احلديث هو عدم ختليد مرتكيب الكبائر يف انلار حيث 
خيرج منها من اكن يف قلبه أدىن يشء من اإليمان كما يدل احلديث ىلع تفاوت 
أهل اإليمان ىلع حسب أعماهلم وأنه يزيد وينقص حبسب ما يرتك املؤمن من 

واجبات أو يرتكب من حمظورات.

صحيح مسلم كتاب اإليمان باب الشفاعة وإخراج املوحدين من انلار حديث رقم   1
.(184(
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املبحث اثلالث
اإلحسان

تعريفه

اإلحسـان معناه مراقبة اهللا تعاىل يف الرس والعلن مراقبة من حيبه وخيشـاه 
ويرجـو ثوابـه وخيـاف عقابـه باملحافظـة ىلع الفرائـض وانلوافـل واجتنـاب 
املحرمـات واملكروهات. واملحسـنون ُهُم السـابقون باخلريات املتنافسـون يف 

فضائل األعمال.

أدتله

 ﴾ مـن الكتاب قولـه تعـاىل: ﴿
]انلحل: 128[.

ومن السنة ما جاء يف حديث جربيل عليه السالم أنه سأل انليب ملسو هيلع هللا ىلص فقال: 
أخربين عن اإلحسـان. فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »أن تعبد اهللا كأنك تراه فـإن لم تكن تراه 

فإنه يراك«)1).

تقدم خترجيه ص: 89.  1
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املبحث الرابع
العالقة بني اإلسالم واإليمان واإلحسان

جاء ذكر اإلسـالم واإليمان واإلحسان يف حديث جربيل وجميئه إىل انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص وسـؤاهل عـن هـذه األمور اثلالثـة فأجاب عن اإلسـالم بامتثـال األعمال 
الظاهـرة شـهادة أن ال هلإ إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا وإقام الصـالة وإيتاء 
الزاكة وصـوم رمضان وحج ابليت، وعن اإليمان باألمور ابلاطنة الغيبية، ويه: 
اإليمان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وايلوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه، وعن 
اإلحسـان بمراقبة اهللا يف الرس والعالنية، فقال: أن تعبد اهللا كأنك تراه فإن لم 

تكن تراه فهو يراك.

فـإذا ذكرت هذه األمور اثلالثة جمتمعـة اكن للك واحد منها معىن خاص، 
فيقصد باإلسـالم األعمال الظاهرة ويقصد باإليمان األمـور الغيبية، ويقصد 
باإلحسـان أىلع درجات ادلين، وإذا انفرد اإلسالم دخل فيه اإليمان وإذا انفرد 

اإليمان دخل فيه اإلسالم وإذا انفرد اإلحسان دخل فيه اإلسالم واإليمان.
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الفصل اثلاين
الوالء والرباء: معناه وضوابطه

اتلعريف

الـوالء: مصـدر ويل بمعىن قرب منـه، واملراد به هنا القرب من املسـلمن 
بمودتهم وإاعنتهم ومنارصتهم ىلع أعدائهم والسكىن معهم.

والـرباء: مصدر برئ، وهـو: »اتلباعد من اليشء ومزايلتـه«)1). واملراد هنا 
قطع الصلة مع الكفار فال حيبهم وال ينارصهم وال يقيم يف ديارهم إال لرضورة.

الوالء والرباء من حقوق اتلوحيد

جيب ىلع املسـلم أن يوايل يف اهللا وأن يعادي يف اهللا وأن حيب يف اهللا، وأن 
يبغض يف اهللا، فيحب املسـلمن وينارصهم ويعادي الاكفرين ويبغضهم ويتربأ 

منهم. قال تعاىل يف وجوب مواالة املؤمنن: ﴿

    

﴾ ]املائدة: 55-56[. وقال تعاىل: ﴿
﴾ ]املائدة: 

51[. وقال تعاىل: ﴿

﴾ ]املجادلة: 22[.
ويتضح من هذه اآليات الكريمة وجوب مواالة املؤمنن وما ينتج عن ذلك من 
اخلري ووجوب معاداة الكفار واتلحذير من مواالتهم وما تؤدي إيله مواالتهم من رش.

مقاييس اللغة البن فارس 236/1.  1
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ماكنة الوالء والرباء يف ادلين

إن للوالء والرباء يف اإلسالم ماكنة عظيمة، فهو أوثق عرى اإليمان. ومعناه 
توثيق عرى املحبة واأللفة بن املسـلمن ومفاصلة أعداء اإلسـالم. فقد روى 
ابن عباس ريض اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »أوثق عرى اإليمان املواالة 

يف اهللا واملعاداة يف اهللا واحلب يف اهللا وابلغض يف اهللا«)1).

الفرق بني املداهنة واملداراة وأثرهما ىلع الوالء والرباء

املداهنـة: يه تـرك األمر باملعروف وانلـي عن املنكـر ومصانعة الكفار 
والعصـاة من أجل ادلنيا واتلنازل عما جيب ىلع املسـلم مـن الغرية ىلع ادلين. 
ومثاهل االسـتئناس بأهل املعـايص والكفار ومعارشتهم وهـم ىلع معاصيهم أو 
كفرهم وترك اإلنكار عليهم مع القدرة عليه. قال اهللا تعاىل: ﴿ 
 
                                     

﴾ ]املائدة: 80-78[.  

املـداراة: يه درء املفسـدة والرش بالقول اللن وتـرك الغلظة أو اإلعراض 
عـن صاحب الرش إذا خيـف رشه أو حصل منه أكرب مما هو مالبس هل. اكلرفق 
باجلاهـل يف اتلعليـم، وبالفاسـق يف انلـي عـن فعله وتـرك اإلغـالظ عليه، 
واإلنـكار عليـه بلطف القـول والفعل وال سـيما إذا احتيـج إىل تأيلفه. ويف 
احلديـث عن اعئشـة ريض اهللا عنها، أن رجاًل اسـتأذن ىلع انليب ملسو هيلع هللا ىلص فلما رآه 

رواه الطرباين يف الكبري )215/11)، وابلغوي يف رشح السنة )429/3)، بسند حسن.  1
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قال: »بئس أخو العشـرية. وبئس ابن العشرية«، فلما جلس تطلق انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف 
وجهه وانبسـط إيله، فلما انطلق الرجل قالت اعئشـة ريض اهللا عنها: يا رسول 
اهللا حـن رأيـت الرجل قلت كـذا وكذا، ثم تطلقت يف وجهه وانبسـطت إيله. 
فقـال ملسو هيلع هللا ىلص: »يا اعئشـة مىت عهدتين فحاشـاً، إن رش انلاس عنـد اهللا مزنلة يوم 
القيامـة مـن تركه انلاس اتقـاء رشه«)1). فانليب ملسو هيلع هللا ىلص دارى هـذا الرجل ملا دخل 
عليـه مع ما فيه من الرش ألجل املصلحة ادلينية، فدل ىلع أن املداراة ال تتناىف 
مع املواالة إذا اكن فيها مصلحة راجحة من كف الرش واتلأيلف أوتقليل الرش 
وختفيفـه، وهـذا من مناهج ادلعـوة إىل اهللا تعاىل. ومن ذلـك مداراة انليب ملسو هيلع هللا ىلص 

للمنافقن يف املدينة خشية رشهم وتأيلفاً هلم ولغريهم.

وهـذا خبالف املداهنـة فإنها ال جتوز إذ حقيقتهـا مصانعة أهل الرش لغري 
مصلحة دينية وإنما من أجل ادلنيا.

نماذج من الوالء والرباء

قـال اهللا تعاىل حاكية عن إبراهيم عليه السـالم: ﴿

﴾ ]املمتحنة: 4[. وقال تعاىل يف مواالة 
األنصار إلخوانهم املهاجرين: ﴿

﴾ ]احلرش: 9[.

صحيح ابلخاري برقم )6032)، وصحيح مسلم )برقم 2591).  1
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حكم مواالة العصاة واملبتدعني

إذا اجتمـع يف الرجـل الواحـد خـري ورش وفجـور وطاعة ومعصية وسـنة 
وبدعة، استحق من املواالة واثلواب بقدر ما فيه من اخلري، واستحق من املعاداة 
والعقـاب حبسـب ما فيه مـن الرش. فقد جيتمـع يف الشـخص الواحد موجبات 
اإلكـرام واإلهانة، فيجتمـع هل من هذا وهذا اكللص الفقـري تقطع يده لرسقته 
ويعطى من بيت املال ما يكفيه حلاجته ويتصدق عليه. هذا هو األصل اذلي 

اتفق عليه أهل السنة واجلماعة.

هل يدخل يف املواالة معاملة الكفار يف األمور ادلنيوية

دلـت انلصـوص الصحيحـة ىلع جواز اتلعامـل مع الكفـار يف املعامالت 
ادلنيويـة كمسـائل ابليع والـرشاء واإلجيار واالسـتئجار واالسـتعانة بهم عند 
 يرض باإلسـالم 

ّ
احلاجـة والـرضورة ىلع أن يكـون ذلـك يف نطـاق ضيـق وأال

يتـاً«)1).  َريْقـط هادياً ِخرِّ
ُ
واملسـلمن. »فقـد اسـتأجر انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص عبد اهللا بـن أ

واخلريت هو اخلبري بمعرفة الطريق.

ورهن انليب ملسو هيلع هللا ىلص درعه عند يهودي يف صاع من شـعري، وأجر يلع ريض اهللا 
عنه نفسه يلهودية يمتح هلا املاء من ابلرئ فمتح هلا ست عرشة دلواً لك دلو بتمرة. 
وقد استعان انليب ملسو هيلع هللا ىلص بايلهود اذلين اكنوا يف املدينة يف قتال املرشكن. واستعان 
خُبزاعـة ضـد كفار قريش. وهذا لكـه ال يؤثر ىلع الوالء والـرباء يف اهللا ىلع أن 
 يدعوا إىل دينهم.

ّ
يلزتم الكفار اذلين يقيمون بن املسلمن باآلداب العامة وأال

صحيح ابلخاري حديث برقم )2263).  1
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الفصل اثلالث
حقوق الصحابة وما جيب حنوهم

املبحث األول
من هم الصحابة ووجوب حمبتهم ومواالتهم

تعريف الصحايب

الصحايب هو من ليق انليب ملسو هيلع هللا ىلص مسلماً ومات ىلع ذلك.

وجوب حمبتهم ومواالتهم

الصحابة هـم خري القرون، وصفوة هذه األمة وأفضل هذا األمة بعد نبيها 
ملسو هيلع هللا ىلص، وجيـب علينـا أن نتوالهـم وحنبهم ونـرتىض عنهم ونزنهلـم منازهلم، فإن 
حمبتهـم واجبة ىلع لك مسـلم، وحبهم دين وإيمان وقـرىب إىل الرمحن، وبغضهم 
كفـر وطغيـان. فهم محلـة هذا ادلين، فالطعـن فيهم طعـن يف ادلين لكه ألنه 
وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضاً طرياً عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص مشافهة ونقلوه 
نلـا بـكل أمانة وإخالص ونرشوا ادلين يف اكفـة ربوع األرض يف أقل من ربع 

قرن وفتح اهللا ىلع أيديهم بالد ادلنيا فدخل انلاس يف دين اهللا أفواجاً.

وقـد دل الكتاب والسـنة ىلع وجوب مواالة الصحابـة وحمبتهم وأنها ديلل 
صـدق إيمان الرجـل. فمـن الكتاب قولـه تعـاىل: ﴿

 بإيمانهم بل هم 
ً
﴾ ]اتلوبـة: 71[. وإذا اكن أصحـاب انليب ملسو هيلع هللا ىلص مقطواع

أفضـل املؤمنن لزتكية اهللا ورسـوهل هلم فإن مواالتهـم وحمبتهم ديلل إيمان من 
قامت به هذه الصفة.
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ومن السنة حديث أنس ريض اهللا عنه عن انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »آية اإليمان 
حب األنصار وآية انلفاق بغض األنصار«)1).

 وانلصوص يف هذا كثرية جداً ال يسـع املقام ذكرها، ىلع أنه حيسـن اتلنبيه 
هنـا ىلع مـا يرتتب ىلع مواالة الصحابة رضوان اهللا عليهم من اآلثار الطيبة يف 

ادلنيا واآلخرة مما يشحذ اهلمم ىلع حتقيق مواالتهم.

فمن آثار مواالتهم الطيبة يف ادلنيا الفالح والغلبة وانلرص كما قال تعاىل: 
﴾ ]املائدة: 56[. قال ابن كثري:  ﴿
»لك من ريض بوالية اهللا ورسوهل واملؤمنن فهو مفلح يف ادلنيا واآلخرة ومنصور 

يف ادلنيا واآلخرة«.

ومـن ثمار حمبتهم يف اآلخرة ما يُرىج لُمحّبهم من احلرش معهم لقول انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث عبد اهللا بن مسعود ريض اهللا عنه قال: جاء رجل إىل رسول 
اهللا ملسو هيلع هللا ىلص فقال: يا رسول اهللا كيف تقول يف رجل أحب قوماً ولم يلحق بهم، فقال 

رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »املرء مع من أحب«)2).

وذلا اكن أصحاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص يتقربون إىل اهللا بمحبة أيب بكر وعمر 
ون ذلك من أفضل أعماهلم وأرجاهـا عند اهللا. روى اإلمام ابلخاري من  ويعـدُّ
حديث أنس بن مالك ريض اهللا عنه أن رجاًل سأل انليب ملسو هيلع هللا ىلص عن الساعة فقال: 
مـىت السـاعة؟ فقال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »وماذا أعددت هلـا«. قال: ال يشء إال أين أحب 

صحيح ابلخاري برقم )17).  1
صحيح ابلخاري برقم )6169)، وصحيح مسلم برقم )2640).  2
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اهللا ورسوهل، فقال انليب ملسو هيلع هللا ىلص: »أنت مع من أحببت«، فقال أنس: فما فرحنا بيشء 
فرحنا بقول انليب ملسو هيلع هللا ىلص أنت مع من أحببت. قال أنس: »فأنا أحب انليب ملسو هيلع هللا ىلص وأبا 
بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم حبيب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعماهلم«)1).

صحيح ابلخاري برقم )3688).  1
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املبحث اثلاين
 وجوب اعتقاد فضلهم وعداتلهم

والكف عما شجر بينهم يف ضوء األدلة الرشعية

فضلهم

لقـد أثىن اهللا تعاىل ىلع الصحابة وريض عنهم ووعدهم احلسـىن. كما قال 
تعاىل: ﴿

﴾ ]اتلوبة: 100[. وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]الفتح: 18[. وقـال تعـاىل: ﴿

  
 

  
﴾ ]احلرش: 10-8[.

فقد دلت اآليات الكريمة ىلع فضل الصحابة واثلناء عليهم من املهاجرين 
واألنصـار وأهل بدر وأهل بيعـة الرضوان اذلين بايعوا حتت الشـجرة ولك من 
حصـل ىلع رشف الصحبة. ووصف اذلين جاؤوا من بعدهم بأنهم يسـتغفرون 
 جيعل يف قلوبهـم غاًل لذلين 

ّ
ملن سـبقهم مـن الصحابة ويدعون اهللا تعـاىل أال

ءامنوا.
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كمـا تضمنـت اآليـات وغريهـا ممـا ال يمكن حـرصه من الـرتيض عنهم 
وبشـارتهم باجلنة وحصوهلـم ىلع الفوز العظيم ومدحهـم وذكر بعض صفاتهم 
مـن احلب واإليثار والكرم واجلود وحب إخوانهم املسـلمن ونرصهم دلين اهللا 

وحنو ذلك من األوصاف العظيمة واذلكر اجلميل اذلي هم أهل هل.

وقـد أثىن عليهم رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بأحاديث كثرية منها ما رواه مسـلم عن 
جابـر ابـن عبد اهللا ريض اهللا عنه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قـال: »ال يدخل انلار أحٌد بايع 
حتت الشـجرة«)1). وقد جـاءت أحاديث بعضها اعمة يف فضـل مجيع الصحابة 

وبعضها يف فضل أهل بدر، وبعضها يف أفراد خبصوصهم.

فالواجـب ىلع املسـلمن تطبيـق هـذه انلصوص وتـويل الصحابـة مجيعاً، 
وحمبتهـم والـرتيض عنهـم، وذكرهم بـكل مجيـل، واالقتداء بهم والسـري ىلع 

منهجهم.

وجوب الكف عما شجر بني الصحابة وحكم سبهم

عرفنا أن أصحاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هم الصفوة املختارة من هذه األمة بعد 
نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، فهم السابقون إىل اإلسالم وهم أعالم اهلدى ومصابيح ادلىج، 
وهـم اذلين جاهـدوا يف اهللا حق جهاده وأبلوا بالًء حسـناً يف اذلود عن حياض 
اإلسالم حىت مكن اهللا هلذا ادلين يف األرض ىلع أيديهم فمن تنقصهم أو سبهم 
أو نـال مـن أحد منهم فهو مـن رش اخلليقة، ألن عمله هـذا اعتداء ىلع ادلين 
رهم أو اعتقد رّدتهم فهـو أوىل بالكفر والردة، وإنه مهما عمل  لكـه. وَمْن كفَّ

صحيح مسلم حديث برقم )2496).  1
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أحٌد بعدهم من عمل فإنه لن يبلغ شـيئاً من فضلهم. فقد ثبت يف الصحيحن 
عن أيب سـعيد اخلدري ريض اهللا عنه قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ال تسبوا أحداً 
مـن أصحـايب، فإن أحدكم لو أنفق مثـل أحد ذهباً مـا أدرك ُمدَّ أحدهم وال 
نصيفه«)1). فقد دل احلديث ىلع حتريم سـب أصحاب رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص واتلأكيد 

م من عمل. ىلع أنه لن يبلغ أحد مبلغهم مهما قدَّ

فالواجب ىلع املسلمن اعتقاد عداتلهم والرتيض عنهم والكف عما شجر 
بينهم وعدم اخلوض فيما جرى بينهم من خالف وترك رسائرهم إىل اهللا تعاىل. 
قـال عمـر بن عبـد العزيز رمحه اهللا: »أوئلـك قوم طهر اهللا أيدينـا من دمائهم 

فلنطهر ألسنتنا من أعراضهم«.

وخالصـة القول أن أهل السـنة يوالون الصحابة لكهـم ويزنلونهم منازهلم 
الـيت يسـتحقونها بالعـدل واإلنصاف ال باهلـوى واتلعصب فـإن ذلك لكه من 

ابليغ اذلي هو جماوزة احلد.

صحيح ابلخاري حديث برقم )3673)، ومسلم كتاب الفضائل حديث رقم )2540-  1
.(2541
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املبحث اثلالث
أهل بيت انليب ملسو هيلع هللا ىلص

اتلعريف بأهل ابليت

أهل ابليت هم آل انليب ملسو هيلع هللا ىلص اذلين حّرمت عليهم الصدقة، وهم: آل يلع بن 
أيب طالـب، وآل جعفـر، وآل العبـاس، وبنو احلارث بن عبـد املطلب، وأزواج 

انليب ملسو هيلع هللا ىلص.

أدلة فضل أهل ابليت: قـولـه تعـاىل: ﴿ 
﴾ ]األحزاب: 33[.

وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »أذّكركم اهللا يف أهل بييت«)1).

دخول أزواج انليب ملسو هيلع هللا ىلص يف أهل ابليت

قـال تعــاىل: ﴿
  

  
﴾ ]األحـزاب: 32-34[. قـال اإلمـام 
ابن كثري رمحه اهللا: »ثم اذلي ال يشـك فيه من تدبر القرآن أن نسـاء انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
 »﴾ داخالت يف قوهل: ﴿

]األحزاب: 33[.

صحيح مسلم حديث برقم )2408).  1
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فإن سياق الكالم معهـن وهلذا قـال بعد هـذا لكه: ﴿
﴾ ]األحـزاب: 34[، أي واعملـن بمـا 
يـزنل اهللا تبـارك وتعاىل ىلع رسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص يف بيوتكن من الكتاب والسـنة. قال 

قتادة وغري واحد: »واذكرن هذه انلعمة اليت خصصنت بها من بن النساء«)1).

الوصية بأهل ابليت

تقدم حديث: »أذكركم اهللا يف أهل بييت«. فأهل السنة حيبونهم ويكرمونهم 
وحيفظـون فيهـم وصيـة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص ألن ذلك من حمبة انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص وإكرامه 
وذلك برشط أن يكونوا متبعن للسـنة مسـتقيمن ىلع امللة كما اكن سـلفهم 
اكلعباس وبنيه ويلع وبنيه. أما من خالف السـنة ولم يسـتقم ىلع ادلين فإنه ال 

جيوز مواالته، ولو اكن من أهل ابليت.

فموقف أهل السنة واجلماعة من أهل ابليت موقف االعتدال واإلنصاف، 
يتولون أهل ادلين واالسـتقامة منهم ويتربؤون ممن خالف السـنة واحنرف عن 
ادليـن، ولـو اكن من أهل ابليـت، فإّن كونه من أهل ابليت ومن قرابة الرسـول 
ملسو هيلع هللا ىلص ال ينفعه شيئاً حىت يستقيم ىلع دين اهللا. فقد روى أبو هريرة ريض اهللا عنه 
﴾ ]الشـعراء:  قـال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص حن أنزل عليه ﴿
214[، فقال: »يا معرش قريش أو لكمة حنوها، اشـرتوا أنفسكم ال أغين عنكم 

من اهللا شـيئاً، يا بين عبد مناف ال أغين عنكم من اهللا شـيئاً، يا صفية عمة 
رسـول اهللا ال أغين عنك من اهللا شـيئاً، ويا فاطمة بنت حممد سـليين ما شئت 

تفسري ابن كثري 411/6.  1



233 حقوق الصحابة وما جيب حنوهم

من مايل ال أغين عنك من اهللا شـيئاً«)1). وحلديث: »من بطأ به عمله لم يرسع 
به نسبه«)2). معىن َمْن بطأ: أي من تأخر.

عون  ويتربأ أهل السنة واجلماعة من اذلين يغلون يف بعض أهل ابليت ويدَّ
هلـم العصمة، ومن اذلين ينصبون العداوة ألهل ابليت املسـتقيمن، ويطعنون 
فيهم، ومن طريقة املبتدعن واخلرافين اذلين يتوسلون بأهل ابليت ويتخذونهم 

أرباباً من دون اهللا.

فأهـل السـنة يف هذا ابلاب وغـريه ىلع املنهج املعتدل والرصاط املسـتقيم 
اذلي ال إفراط فيه وال تفريط.

صحيح ابلخاري برقم )4771)، ومسلم برقم )204).  1
رواه مسلم برقم )2699).  2
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املبحث الرابع
اخللفاء الراشدون

اتلعريف باخللفاء الراشدين

اخللفاء الراشـدون هم: أبو بكر الصديـق، وعمر بن اخلطاب )الفاروق)، 

وذو انلورين عثمان بن عفان، وأبو السبطن يلع بن أيب طالب ريض اهللا عنهم 
وأرضاهم.

ماكنتهم ووجوب اتباعهم

اخللفاء الراشـدون هم أفضل الصحابة، وهم اخللفاء الراشـدون املهديون 
اذلين أمر الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص باتباعهم، واتلمسك بهديهم. كما ثبت ذلك من حديث 
العرباض بن سارية ريض اهللا عنه اذلي جاء فيه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »أوصيكم 
بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسريى اختالفاً كثرياً، فعليكم 
بسـنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها 

بانلواجذ، وإياكم وحمدثات األمور، فإن لك بدعة ضاللة«)1).

فضلهم

أمجع أهل السنة واجلماعة ىلع أن اتلفضيل بن اخللفاء حبسب ترتيبهم يف 
اخلالفـة: أبـو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يلع. وقد ورد يف فضل لك واحد منهم 

أحاديث كثرية نورد حديثاً واحداً منها للك واحد منهم:

رواه أمحد )129/4-127)، والرتمذي )438/7) بسند صحيح.  1
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فمما جاء يف فضل أيب بكر ريض اهللا عنه ما ثبت يف الصحيحن أن انليب 
ملسو هيلع هللا ىلص قـال ىلع منربه: »لو كنت متخذاً خلياًل، الختذت أبا بكر خلياًل، ولكن 

أخوة اإلسالم، ال يبقن يف املسجد خوخة إال خوخة أيب بكر«)1).

وممـا جاء يف فضل عمر ريض اهللا عنه ما ثبت يف الصحيحن أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
ثون، فإن يكن يف أميت أحد فإن عمر  اكن يقول: »قد اكن يف األمم قبلكم حمدَّ

َهُمون.
ْ
ثون: ُمل ابن اخلطاب منهم«)2). ومعىن حمدَّ

ومما جاء يف فضل عثمان ريض اهللا عنه، حديث اعئشة الطويل اذلي قالت 
فيه: »دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعندما رآه الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص جلس وسـوَّى 

ثيابه فسأتله اعئشة فقال: أال أستيح من رجل تستيح منه املالئكة«)3).

ومما جاء يف فضل يلع ريض اهللا عنه ما رواه الشـيخان عن سـهل بن سـعد 
ريض اهللا عنه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال عشـية خيـرب: »ألعطن الراية غداً رجاًل حيب 
 يفتـح اهللا ىلع يديه... فقال: ادعـوا يل علياً... 

ُ
اهللا ورسـوهل، وحيبه اهللا ورسـوهل

فدفع إيله الراية ففتح اهللا عليه«)4).

صحيح ابلخاري برقم )3654)، وصحيح مسلم برقم )2382).  1
صحيح ابلخاري برقم )3689)، وصحيح مسلم برقم )2398).  2

صحيح مسلم برقم )2401).  3
صحيح ابلخاري برقم )3702)، وصحيح مسلم برقم )2405).  4



أصول اإليمان يف ضوء الكتاب والّسّنة236

املبحث اخلامس
العرشة املبرشون باجلنة

عرفنا فيما سـبق فضـل الصحابة وأنهـم مجيعاً عدول، وأنهـم يتفاضلون 
يف الصحبـة، وأفضل الصحابة السـابقون األولون يف اإلسـالم مـن املهاجرين 
ثـم األنصـار، ثم أهل بدر، ثم أهـل أحد، ثم أهل غزوة األحـزاب ثم أهل بيعة 
الرضـوان، ثم من هاجـر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من اذلين أنفقوا من 

بعد وقاتلوا، وكاًل وعد اهللا احلسىن.

وأفضـل الصحابـة اخللفاء الراشـدون أبـو بكر الصديق وعمـر الفاروق 
وعثمان ذو انلورين، وأبو السبطن يلع بن أيب طالب، ثم عبد الرمحن بن عوف، 
والزبري ابن العوام حوارّي رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص، وطلحة بن عبيد اهللا، وسـعد بن أيب 
وقـاص، وأمن هذه األمة أبو عبيدة بن اجلراح، وسـعيد بن زيد بن نفيل ريض 

اهللا عنهم أمجعن.

وقد جاءت يف فضلهم أحاديث اعمة ومنهم من جاء فيه حديث خبصوصه. 
ومـن األحاديـث العامة يف فضلهـم ما رواه أمحـد وأصحاب السـن عن عبد 
الرمحن بن األخنس ريض اهللا عنه عن سعيد بن زيد قال: أشهد ىلع رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص أين سـمعته وهـو يقول: »عرشة يف اجلنة، انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اجلنة، وأبو بكر يف 
اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، ويلع يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري 
بن العوام يف اجلنة، وسـعد بن مالك يف اجلنـة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، 
ولو شـئت لسـميت العارش. قال: فقالوا: من هو؟ فسـكت قال: فقالوا: من هو؟ 
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فقال: هو سعيد بن زيد«)1).

وقـد بـرش انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص آخرين غري هـؤالء العرشة باجلنة، مثـل عبد اهللا بن 
مسـعود، وبالل بن رباح، وعاكشـة بن حمصن، وجعفر بـن أيب طالب، وغريهم 
كثـري. وأهل السـنة واجلماعة ينصون ىلع من ورد انلـص من املعصوم ملسو هيلع هللا ىلص فيه 
باسـمه فيشهدون هل باجلنة لشهادة رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص هل، ومن عداهم يرجون هلم 
اخلـري لوعد اهللا هلم مجيعاً باجلنة كمـا قال تعاىل بعد ذكر الصحابة وبيان فضل 
﴾ ]النساء: 95[. واحلسىن يه اجلنة. كما أن  بعضهم ىلع بعض ﴿
مذهب أهل السنة يف عموم املسلمن عدم القطع ألحد منهم جبنة أو نار، وإنما 
يرجون للمحسنن اثلواب وخيافون ىلع املسيئن العقاب مع القطع ملن مات ىلع 

اتلوحيد بعدم ختليـده يف انلار لقوهل تعاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 116[.

رواه أمحد )188/1)، وأصحاب السن بسند صحيح.  1
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الفصل الرابع
 الواجب حنو أئمة املسلمني واعمتهم 

ولزوم مجاعتهم
روى مسلم عن أيب رقية تميم ادلاري ريض اهللا عنه أن انليب ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ادلين 

انلصيحة، قلنا: ملن؟ قال: هللا ولكتابه ولرسوهل وألئمة املسلمن واعمتهم«)1).
فانلصيحة هللا: إفراده تعاىل بالعبادة وتعظيمه وخوفه ورجاؤه وحمبته وفعل 

أوامره واجتناب نواهيه.
وانلصيحة لكتابه: اإليمان به والعمل بما فيه.

وانلصيحة لرسـوهل ملسو هيلع هللا ىلص: تصديقه فيما أخرب به وطاعته فيما أمر به، واتباع 
سنته، واالهتداء بهديه وحمبته، وأال نعبد اهللا إال وفق ما جاء به ملسو هيلع هللا ىلص.

وأما انلصيحة ألئمة املسلمني: في ادلاعء هلم وحمبتهم وطاعتهم يف حدود 
طاعة اهللا تعاىل. 

وأما انلصيحة لعامة املسـلمني: فهو أمرهـم باملعروف ونهيهم عن املنكر، 
وحبُّ اخلري هلم كما حنب ألنفسنا وبذل اخلري هلم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع.

الواجب حنو والة األمور
لقـد دل الكتاب والسـنة وإمجاع سـلف األمـة ىلع وجوب طاعـة اإلمام 
وإن جـار يف حدود طاعة اهللا تعاىل، ما لـم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فال 
طاعـة ملخلوق يف معصية اخلالق. كما جتب الصالة خلفه، واحلج واجلهاد معه، 

صحيح مسلم برقم )55).  1
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ويطـاع يف مواضع االجتهـاد، وليس عليه أن يطيع أتباعـه يف موارد االجتهاد 
بل عليهم طاعته يف ذلك، وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة اجلماعة واالئتالف 
وجتنب مفسـدة الفرقة واالختالف، أعظم من أمر املصالح اخلاصة. كما جتب 

انلصيحة هل بالطرق املرشوعة وترك منازعته وعدم اخلروج عليه.
قال اإلمـام الطحاوي رمحه اهللا: »وال نرى اخلروج ىلع أئمتنا ووالة أمورنا 
وإن جاروا، وال ندعو عليهم، وال نزنع يداً من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة 

اهللا عز وجل فريضة، ما لم يأمروا بمعصية، وندعو هلم بالصالح واملعافاة«.
 واألدلـة ىلع ذلـك كثرية من الكتاب والسنة، فمـن الكتـاب قولـه تعـاىل:

﴾ ]النساء: 59[. ﴿
ومـن السـنة حديث أيب هريرة ريض اهللا عنه عن انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »من 
أطاعـين فقـد أطـاع اهللا، ومن عصاين فقد عـى اهللا، ومن يطـع األمري فقد 
أطاعـين، ومـن يعص األمري فقد عصـاين«)1). وعن ابن عمـر ريض اهللا عنهما 
قال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »ىلع املرء املسـلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال 

أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فال سمع وال طاعة«)2).
والسـنة أن تُبـذل انلصيحة لإلمـام رساً بعيداً عن اإلثـارة واتلهويل يدل 
ذللك ما رواه ابن أيب اعصم وغريه، عن عياض بن َغنْم ريض اهللا عنه قال: قال 
رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من أراد أن ينصح ذلي سلطان فال يبده عالنية، ويلأخذ بيده 

فإن سمع منه فذاك، وإال أدى اذلي عليه«)3).

صحيح ابلخاري برقم )7137).  1
صحيح ابلخاري برقم )7144).  2

رواه ابن أيب اعصم يف السنة )507/2) بسند صحيح.  3
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هذه انلصوص من القرآن والسنة لكها تأمر بطاعة األئمة ووالة األمور يف 
غري معصية اهللا تعاىل. ويمكن أن نستخلص منها ما يأيت:

1- أن السمع والطاعة واجبة يف لك األحوال يف غري معصية.
2- عدم اخلروج ىلع والة األمر إذا لم يقبلوا انلصيحة.

3- أن مـن نصح لوالة األمر وأنكـر عليهم بالطريقة املرشوعة فقد برئ 
من اذلنب.

4- انلي عن إثارة الفنت وأسباب إثارتها.
5- عـدم اخلـروج ىلع الوالة ما لم يظهر منهم الكفـر ابلواح أي الظاهر 

اذلي ال حيتمل اتلأويل.
6- وجوب لزوم مجاعة املسلمن اذلين يسريون ىلع هدى الكتاب والسنة 
قواًل وعماًل واعتقاداً ومواالتهم واتباع سـبيلهم واحلرص ىلع مجع لكمتهم ىلع 

احلق وعدم مفارقتهم أو االنشقاق عليهم. كما قال تعاىل: ﴿

﴾ ]النسـاء: 115[. وقال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم باجلماعة فإن يد اهللا مع 
اجلماعة، ....«)1). وعن ابن عباس ريض اهللا عنهما قال: قال رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »من 
رأى من أمريه شيئاً يكرهه فليصرب، فإنه من فارق اجلماعة شرباً فمات فميتته 

جاهلية«)2).
فدلـت هذه انلصوص ىلع وجوب لزوم اجلماعة وعدم منازعة األمر أهله، 

والوعيد الشديد ملن خيالف ذلك؛ إذ إن اجلماعة رمحة والفرقة عذاب.

الرتمذي برقم )2167)، السنة البن أيب اعصم برقم )80).  1
صحيح ابلخاري برقم )7143).  2
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الفصل اخلامس
 وجوب االعتصام بالكتاب والسنة 

وأدلة وجوبه
املبحث األول

معىن االعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوبه

لقـد أمـر اهللا األمة باالجتماع واحتاد اللكمـة ومجع الصف ىلع أن يكون 
أسـاس هذا االجتمـاع االعتصـام بالكتاب والسـنة، ونىه عـن اتلفرق وبن 
خطورتـه ىلع األمـة يف ادلارين. وتلحقيق ذلك أمرنا باتلحاكم إىل كتاب اهللا 

تعاىل يف األصول والفروع ونهينا عن لك سبب يؤدي إىل اتلفرق.

فالطريق الصحيح إىل انلجاة هو اتلمسـك بكتاب اهللا تعاىل وسـنة رسوهل 
ملسو هيلع هللا ىلص فإنهما حصن حصن وحرز متن ملن وفقه اهللا تعاىل. قال تعاىل: ﴿

﴾ ]آل عمران: 103[.
فقـد أمـر اهللا باالعتصام حببل اهللا، وحبل اهللا هـو عهد اهللا أو هو القرآن 
كمـا قـال املفـرسون؛ إذ العهـد اذلي أخذه اهللا ىلع املسـلمن هـو االعتصام 
بالقرآن والسـنة. فقـد أمر اهللا تعاىل باجلماعة ونىه عـن اتلفرق واالختالف. 
﴾ ]احلـرش: 7[. وهذا  قـال تعاىل: ﴿

شامل ألصول ادلين وفروعه الظاهرة وابلاطنة.
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وأن مـا جاء به الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص يتعـن ىلع العباد األخذ بـه واتباعه وال حتل 
خمالفتـه، وأن نـص الرسـول ملسو هيلع هللا ىلص ىلع حكم اليشء كنـص اهللا تعاىل ال رخصة 
 ألحد وال عذر هل يف تركــه، وال جيوز تقديم قول أحــد ىلع قولـه. قال تعـاىل:
﴾ ]األنفـال: 20[.  ﴿
فقد أمر اهللا تعاىل عباده املؤمنن بطاعته وطاعة رسـوهل، وزجرهم عن خمالفته 
﴾ أي ترتكوا طاعته  والتشبه بالاكفرين به املعاندين هل. وهلذا قال: ﴿

وامتثال أوامره وترك زواجره.

وقـال تعـاىل: ﴿

 ﴾

]النساء: 59[.

قـال احلافظ ابن كثري: »أطيعوا اهللا، أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسـول أي 
خذوا سننه، وأويل األمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة اهللا ال يف معصية 

اهللا، فإنـه ال طاعة ملخلوق يف معصية اهللا« وقوهل: ﴿
﴾ قال جماهد: أي إىل كتاب اهللا وسنة رسوهل. وهذا أمر من اهللا عز وجّل، 
بأن لك يشء تنازع انلاس فيه من أصول ادلين وفروعه أن يرّد اتلنازع يف ذلك 
 ﴾ إىل الكتاب والسـنة كما قـال تعاىل: ﴿
]الشـورى: 10[. فما حكم به الكتاب والسـنة وشهدا هل بالصحة فهو احلق، فماذا 

﴾، أي  بعـد احلق إال الضالل. وهلذا قـال تعاىل: ﴿
ردوا الفصل يف اخلصومات واجلهاالت إىل الكتاب والسنة ومن ال يرجع إيلهما 
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﴾، أي اتلحاكم  يف ذلك فليس مؤمناً باهللا وال ايلوم اآلخر. وقوهل: ﴿
إىل كتـاب اهللا وسنة رسولـه، والرجـوع إيلهما يف فصـل الزناع خري ﴿

﴾، أي وأحسن اعقبة ومآاًل كمـا قالـه السدي وغري واحد. وقال جماهد: 
»وأحسـن جزاء« وهـو قريب)1). ويف كتـاب اهللا آيات كثـرية وردت يف وجوب 

االعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إيلهما يف لك األمور.

وأما األدلة من السـنة ىلع وجوب اتلمسـك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه 
اإلمام مسلم عن أيب هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا يرىض 
لكم ثالثاً ويسـخط لكم ثالثاً، يرىض لكم أن تعبدوه وال ترشكوا به شـيئاً 
وأن تعتصمـوا حببـل اهللا مجيعاً وال تفرقوا، وأن تناصحـوا من واله اهللا أمركم. 
ويسـخط لكم ثالثاً، قيل وقال، وكرثة السـؤال وإضاعة املـال«)2). وعن جابر 
ريض اهللا عنـه قـال: قـال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »إين تارك فيكم ما إن تمسـكتم به 
لن تضلوا بعدي كتاب اهللا وسنيت«)3). وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »تركتكم ىلع ابليضاء يللها 
كنهارها ال يزيغ عنها بعدي إال هالك«)4). وجاء يف حديث العرباض بن سارية 
قوهل ملسو هيلع هللا ىلص: »عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهدين من بعدي تمسكوا 

بها وعضوا عليها بانلواجذ«)5).

تفسري ابن كثري )304/2).  1
صحيح مسلم برقم )1715).  2

رواه مالك يف املوطأ )899/2).  3
سن ابن ماجه )16/1) املقدمة، وصحيح ابن ماجه لألبلاين )6/1).  4

سن أيب داود )13/9)، والرتمذي مع حتفة األحوذي )438/7).  5
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 وقـد برش انليب ملسو هيلع هللا ىلص املتمسـكن بسـنته مـن أمته بأعظم بشـارة وأرشف 
مقصـد يطلبـه لك مؤمن ويسـى إىل حتقيقه من اكن يف قلبه أدىن مسـكة من 
إيمـان أال وهـو الفوز بدخول اجلنة. جاءت هـذه البرشى يف حديث أيب هريرة 
ريض اهللا عنـه قـال: قال رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص: »لك أميت يدخلـون اجلنة إال من أىب. 
قالـوا: ومـن يأىب يا رسـول اهللا؟ قال: من أطاعين دخل اجلنـة ومن عصاين فقد 
أىب«)1). وأي إبـاء ورفض للسـنة أعظم من خمالفة أمـره ملسو هيلع هللا ىلص؟ وذلك باإلحداث 

واالبتداع يف ادلين.

ومعلـوم أن الفرقـة انلاجية يه اليت اكنت ىلع مثل ما اكن عليه انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابـه، ويه اجلماعة. قال أيب بن كعب ريض اهللا عنه: »عليكم بالسـبيل 
والسـنة فإنه ليس من عبد ىلع سـبيل وسـنة ذكـر الرمحن ففاضـت عيناه من 
خشـية اهللا فتمسـه انلار أبداً، وإن اقتصاداً يف سبيل وسـنة خري من اجتهاد يف 

خالف سبيل وسنة«.

صحيح ابلخاري برقم )7280).  1
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املبحث اثلاين
اتلحذير من ابلدع

تعريف ابلدعة

 ابلدعة لغة: يه االخرتاع ىلع غري مثال سـابق ومن ذلـك قول اهللا تعـاىل:
﴾ أي خمرتعهما. ﴿

: ما خالف الكتاب والسـنة، أو إمجاع سلف األمة من االعتقادات 
ً
ورشاع

والعبادات املحدثة يف ادلين.

خطر ابلدع

إن ابلـدع واملحدثـات يف ادلين هلا خطورة عظيمة، وآثار سـيئة ىلع الفرد 
واملجتمـع بل وىلع ادلين لكه أصوهل وفروعه. فابلـدع: إحداث يف ادلين، وقول 
ىلع اهللا بغـري علـم ورشع يف ادلين بما لم يأذن به اهللا، وابلدعة سـبب يف عدم 
قبـول العمـل وتفريق األمة، واملبتدع حيمل وزره ووزر من تبعه يف بدعته، كما 
أن ابلدعـة سـبب يف احلرمـان من الرشب من حوض انليب ملسو هيلع هللا ىلص. فعن سـهل بن 
سـعد األنصاري، وأيب سـعيد اخلدري ريض اهللا عنهما أن رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: 
»أنا فََرُطكم ىلع احلوض، من مّر يلّع رشب، ومن رشب ال يظمأ أبداً. لرَيَدنَّ يلّع 
أقوام أعرفهم ويعرفوين ثم حيال بيين وبينهم فأقول: إنهم من أميت، فيقال: إنك 

ال تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقاً ملن غرّي بعدي«)1).

: أي بعداَ.
ً
والفرط: اذلي يسبق إىل املاء. وسحقا

صحيح ابلخاري برقم )6583) ورقم )6584)، وصحيح مسلم برقم )2290).  1
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وابلدعة تشـويه لدليـن، وتغيري ملعامله. واخلالصـة أن ابلدعة خطر عظيم 
ىلع املسلمن يف أمر دينهم ودنياهم.

أسباب ابلدعة

للبدع أسـباب كثرية أعظمها ابلعد عن كتاب اهللا تعاىل وسـنة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص 
ومنهج السلف الصالح، األمر اذلي يؤدي إىل اجلهل بمصادر الترشيع.

ومن أسـباب انتشار ابلدع اتلعلق بالشبهات واالعتماد ىلع العقل املجرد 
وجلسـاء السوء، واالعتماد ىلع األحاديث الضعيفة واملوضوعة اليت يستدل بها 
املبتدعـة ىلع بدعهـم، والتشـبه بالكفار، وتقليد أهل الضـالل وحنو ذلك من 

األسباب اخلطرية.

خطر ابلدع

مـن تأمـل الكتاب والسـنة وجد أن ابلـدع يف ادلين حمرمـة ومردودة ىلع 
أصحابهـا من غري فرق بن بدعة وأخرى، وإن اكنت تتفاوت درجات اتلحريم 

حبسب نوعية ابلدعة.

ومن املعلوم أن انلي عن ابلدع قد ورد ىلع وجه واحد يف قول انليب ملسو هيلع هللا ىلص: 
»إياكـم وحمدثـات األمور فـإن لك حمدثة بدعة ولك بدعة ضاللـة«)1). وقوهل 
ملسو هيلع هللا ىلص: »مـن أحـدث يف أمرنـا هذا مـا ليس منه فهـو رد«)2). فـدل احلديثان ىلع 

يف  واحلاكم   ،(78/1( السن  يف  وادلاريم   ،(435/1( املسند  يف  أمحد  اإلمام  رواه   1
املستدرك )318/2)، وقال صحيح اإلسناد ووافقه اذلهيب.

صحيح ابلخاري برقم )2697)، وصحيح مسلم برقم )1718).  2
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أن لك حمـدث يف ادليـن فهو بدعة، ولك بدعة ضاللة مـردودة، ومعىن ذلك أن 
ابلدع يف العبادات واالعتقادات حمرمة، ولكن اتلحريم يتفاوت حبسب نوع 
ابلدعة فمنها ما هو كفر رصاح اكلطواف بالقبور تقرباً إىل أصحابها، وتقديم 
اذلبائـح وانلذور هلا، وداعء أصحابها واالسـتغاثة بهم، ومنها ما هو من وسـائل 
الرشك اكبلناء ىلع القبور، والصالة وادلاعء عندها، ومنها ما هو فسق ومعصية 
كإقامـة األعياد اليت لم ترد يف الرشع، واألذاكر املبتدعة واتلبتل والصيام قائماً 

يف الشمس.
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املبحث اثلالث
ذم اتلفرق واالختالف

األدلة ىلع ذم اتلفرق

لقـد ذم اهللا اتلفرق ونىه عن الطرق واألسـباب املؤديـة إيله. وقد جاءت 
انلصـوص من الكتاب والسـنة اليت حتذر من اتلفرق واالختالف وتبن سـوء 
اعقبته وأنه من أعظم أسباب اخلذالن يف ادلنيا، والعذاب واخلزي وسواد الوجوه 

يف اآلخرة. قال تعاىل: ﴿
  

   
﴾ ]آل عمـران: 105-107[. قـال ابن عبـاس ريض اهللا عنهما: »تبيض 

وجوه أهل السنة واجلماعة وتسود وجوه أهل ابلدعة والفرقة«.

وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: 159[.

فقـد دلـت اآليات ىلع ذم اتلفـرق وخطورته ىلع األمـة يف ادلنيا واآلخرة، 
وأنه سـبب هالك أهل الكتاب وهم ايلهود وانلصارى، وسـبب لك احنراف وقع 

يف انلاس.

وأمـا السـنة فقد جـاءت فيها أحاديث كثـرية يف ذم اتلفـرق واالختالف 
واحلـث ىلع اجلماعة واالئتـالف فمن ذلك ما رواه اإلمام أمحـد وأبو داود عن 
معاوية ريض اهللا عنه أنه قام فقال: أال إن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قام فينا فقال: »أال إن 
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مـن قبلكم مـن أهل الكتاب افرتقوا ىلع اثنتن وسـبعن ملة. وإن هذه األمة 
سـتفرتق ىلع ثالث وسـبعن ملة اثنتان وسبعون يف انلار وواحدة يف اجلنة ويه 
اجلماعة«)1). فقد أخرب انليب ملسو هيلع هللا ىلص بافرتاق أمته ىلع ثالث وسـبعن فرقة، اثنتان 
وسبعون يف انلار، ال ريب أنهم اذلين خاضوا كخوض اذلين من قبلهم، ثم هذا 
االختـالف اذلي أخرب به انلـيب ملسو هيلع هللا ىلص، إما يف ادلين فقط وإما يف ادلين وادلنيا ثم 
يؤول إىل ادلين. وقد يكون االختالف يف ادلنيا فقط. وىلع لك حال فإن الفرقة 
واالختالف البد من وقوعهما يف األمة والرسـول ملسو هيلع هللا ىلص حيذر أمته منه يلنجو من 

الوقوع فيه من شاء اهللا هل السالمة.

االختالف واتلفرق سبب هالك األمم السابقة

إذا تأملنا القرآن والسـنة وجدنا أن سبب هالك األمم السابقة هو اتلفرق 
وكرثة االختالف ال سيما االختالف يف الكتاب املزنل عليهم.

قـال حذيفـة ريض اهللا عنه لعثمـان ريض اهللا عنه: »أدرك هـذه األمة، ال 
ختتلـف يف الكتاب كمـا اختلفت فيه األمم قبلهم«، ملا رأى أهل الشـام وأهل 
العـراق خيتلفـون يف حروف القرآن االختالف اذلي نىه عنه رسـول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص. 

فأفاد ذلك شيئن:

أحدهما: حتريم االختالف يف مثل هذا.

 واثلاين: االعتبـار بمـن اكن قبلنـا، واحلـذر مـن مشابهتهـم. قـال تعـاىل:
 ﴾ ﴿

رواه أمحد )152/4)، وأبو داود )5/5)، وغريهما بسند صحيح.  1
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]ابلقرة: 176[. وقوهل: ﴿

﴾ ]آل عمران: 19[.

ومن السنة ما رواه أبو هريرة ريض اهللا عنه أن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »ذروين 
ما تركتكم فإنما هلك من اكن قبلكم بكرثة سؤاهلم واختالفهم ىلع أنبيائهم 
فإذا نهيتكم عن يشء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم«)1). 
فقد أمرهم الرسول ملسو هيلع هللا ىلص يف هذا احلديث باإلمساك عما لم يؤمروا به، معلاًل بأن 
سبب هالك األولن إنما اكن لكرثة السؤال، ثم االختالف ىلع الرسل باملعصية 

أي بمخالفتهم ملا أمرتهم به أنبياؤهم.

هل االختالف رمحة ؟

يع بعض انلـاس أن االختـالف رمحة اعتمـاداً ىلع حديـث موضوع:  يـدَّ
»اختالف أميت رمحة«. وهذا القول مردود بالكتاب والسـنة والعقل. وقد ذكرنا 
بعض اآليات واألحاديث الواردة يف ذم االختالف واتلفرق. ويف ذلك كفاية ملن 

تدبر وتأمل.

بل قد دل القرآن ىلع أن االختـالف ال يتفق مع الرمحة بل هو ضدها. قال 
﴾ ]هود: 119-118[. تعاىل: ﴿  

واحلديـث اذلي اسـتدل به أصحاب هـذه ادلعوى باطـل وال يصح حبال، 
وال يوجد يف يشء من كتب السنة. وهذا اكف يف بطالن هذه ادلعوى، يضاف 
إىل ذلـك خمالفتـه للمعقول، فإنه ال يتصـور اعقل أن االختـالف رمحة، بعدما 

صحيح ابلخاري برقم )7288)، صحيح مسلم برقم )1337).  1
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عرفنا املفاسد اخلطرية انلاجتة عنه من التشاحن واتلباغض واتلهاجر بل وربما 
القتـال واحلـروب الـيت كثرياً ما ثارت بـن انلاس بسـبب االختالف، حىت يف 

بعض مسائل الفروع.

طريق اخلالص من الفرقة واالختالف

ومـن املعلوم أن الفرقة انلاجية والطائفة املنصورة يه اجلماعة. واجلماعة 
هـم اذليـن يسـريون وفق منهـج انليب ملسو هيلع هللا ىلص وأصحابـه ال يعدلون عـن ذلك وال 

حييدون عنه يميناً أو شمااًل.

قال الشاطيب رمحه اهللا يف االعتصام)1): »إن اجلماعة ما اكن عليه انليب ملسو هيلع هللا ىلص 
وأصحابه واتلابعون هلم بإحسان«. فطريق اخلالص هو اتباع منهج أهل السنة 

واجلماعة قواًل وعماًل واعتقاداً، وعدم خمالفتهم أو الشذوذ عنهم.

قــال تعــاىل: ﴿
﴾ ]النساء: 115[.

وقـال تعـاىل: ﴿
﴾ ]األنعام: 153[.

ويف السـنة مـا رواه الرتمذي وغريه عن عبـد اهللا بن عمر ريض اهللا عنهما 
عن رسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن اهللا ال جيمع أميت أو قال: أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ىلع ضاللة 

ويد اهللا مع اجلماعة«)2).

.28/1  1
رواه الرتمذي برقم )2167)، وغريه، وهو حديث صحيح.  2
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وبهذا خنتم القول بأن طريق اخلالص وعنوان السـعادة اتلمسك بكتاب 
اهللا تعاىل، ذلك الكتاب العزيز اذلي ال يأتيه ابلاطل من بن يديه وال من خلفه 
تزنيل من حكيم محيد، وكذلك اتلمسـك بالسنة املطهرة اثلابتة عن رسول اهللا 
ملسو هيلع هللا ىلص اذلي ال ينطـق عن اهلوى إن هو إال ويح يوىح فإنهما أي الكتاب والسـنة 
همـا املصـدران الوحيـدان لعقيدة اإلسـالم ورشيعته. فأي منهـج جانب هذا 
الطريق فإنه منهج خارس، فاتلمسك بالسنة هو سبيل املؤمنن، وطريق الوصول 
إىل مرضـاة رب العاملن، واحلصـن احلصن، وهذا هو املنهج اذلي حيفظ اهللا به 
األمة من بدع املبتدعن وانتحال املبطلن، وتأويل اجلاهلن وحتريف الغالن. 
وهو الطريق اذلي صلحت به أحوال األمة يف صدر اإلسالم، وال فالح نلا وال 
جنـاح إال بالرجوع إيله. يقول إمـام دار اهلجرة اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا: 
»ال يصلـح آخـر هذه األمة إال بما صلح به أوهلـا«، وما صلح به أوهلا هو العمل 
بكتاب اهللا وسنة رسوهل ملسو هيلع هللا ىلص، ومما ينبيغ ىلع املسلم يف هذا اجلانب أن يكون 
العمل بالكتاب والسنة مقيداً بفهم السلف الصالح ومنهجهم لقول اهللا تعاىل: 

﴿
﴾ ]النساء: 115[.

فاتباع سبيل املؤمنن وهم الصحابة وأتباعهم من األئمة املهدين بإحسان 
هو سـبيل انلجاة نسـأهل تعاىل أن يوفق األمة اإلسالمية للتمسك بكتاب ربها 

وسنة نبيها ملسو هيلع هللا ىلص واتباع سبيل املؤمنن.

وآخـر دعوانا أن احلمـد هللا رب العاملن وصىل اهللا ىلع نبينا حممد وىلع آهل 
وصحبه أمجعن.
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