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مقدمة
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،إف الحمد هلل ،نحمده ونستغفره،

ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ،من يهده اهلل فبل مضل لو ،ومن يضلل فبل ىادي لو،
وأشهد أف ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو ،وأشهد أف سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد اهلل،
أشهد أنو رسوؿ اهلل إلى الثقلين الجن واإلنس إلى العرب والعجم ،وأشهد أنو خاتم النبيين ال نبي

بعده ،وأنو بلغ الرسالة ،وأدى األمانة ،ونصح األمة ،وجاىد في اهلل حق جهاده حتى أتاه من ربو

اليقين ،فصلوات اهلل وسبلمو ع ليو ،وعلى إخوانو من النبيين والمرسلين ،وعلى آلو وأصحابو وعلى

أتباعو بإحساف إلى يوـ الدين ،أما بعد.

فإني أحمد اهلل إليكم وأثني عليو الخير كلو ،وأسألو المزيد من فضلو ،وأسألو سبحانو أف يصلح

مرحوما،
اجتماعا
قلوبنا وأعمالنا ،ونياتنا وذرياتنا ،كما أسألو -سبحانو وتعالى -أف يجعل اجتماعنا ىذا
ً
ً

محروما ،كما أسألو -
وأف يجعل تفرقنا من بعده تفرقًا معصوما ،وأف ال يجعل فينا وال منا شقيًا وال
ً
سبحانو وتعالى -أف يجعل اجتماعنا ىذا اجتماع خير وعلم تغشاه الرحمة ،وتحفو المبلئكة ،ويذكره
اهلل فيمن عنده ،فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :وما
اجتمع قوـ في بيت من بيوت اهلل يتلوف كتاب اهلل ،ويتدارسونو بينهم إال نزلت عليهم السكينة

وغشيتهم الرحمة ،وحفتهم المبلئكة وذكرىم اهلل فيمن عنده . 

أيها اإلخواف إف خير ما أنفق فيو اإلنساف عمره ،وأوقاتو وأنفاسو طلب العلم وتعلم العلم وتعليمو،

الذي ىو من أفضل العبادات وأجل القربات ،والذي قر أىل العلم أنو أفضل من نوافل العبادة ،فتعلم
العلم وتعليمو أفضل من نوافل العبادة ،إذا تعارضت نافلة من نوافل العبادات ،كالصبلة والصياـ أو

الحج ،مع تعلم العلم وتعليمو ،فإف تعلم العلم وتعليمو مقدـ ،وما ذاؾ إال ألف نوافل الصبلة والصياـ،

وتعليما فإف نفعو متعدي؛ ألف اإلنساف إذا
تعلما
ً
والزكاة والحج ،قاصر نفعو على صاحبو .أما العلم ً
تعلم وتبصر وتفقو في شريعة اهلل رفع الجهل عن نفسو ،ألف األصل أف
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اإلنساف ال يعلم قاؿ اهلل تعالى          :

()1

2

وقاؿ -سبحانو وتعالى -لنبيو الكريم. ) (       :
فاألصل في اإلنساف أنو ال يعلم ،ثم يتعلم ،ويتبصر فيرفع الجهل عن نفسو ،ثم يرفع الجهل عن

غيره ،وبهذا يكوف اإلنساف إذا تعلم وعمل ،ثم نشر علمو وصبر على األذى يكوف من الرابحين،
الذين استثناىم اهلل في قولو سبحانو :

         

      

الصادؽ أف جنس اإلنساف في خسارة 



()3

أقسم اهلل -سبحانو وتعالى -وىو

    



()4

5

إال من اتصف بهذه

الصفات األربعة ) (      :واإليماف مبني على العلم والبصيرة 
6

 ) ( حسن العمل    

()7

 

ىذه الدعوة إلى اهلل ونشر العلم 

8

 ) (  ىؤالء ىم الرابحوف أىل السعادة ،أسأؿ اهلل أف يجعلنا وإياكم منهم.
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فبل بد لطالب العلم أف يستشعر ىذا األمر وأنو في عبادة ،وعليو أف يخلص هلل  في عبادتو ،فإذا

كاف تعلم العلم وتعليمو من العبادات العظيمة ،فعلى أىل العلم أف يخلصوا أعمالهم هلل 

ألف

العبادة ال تصح وال تكوف نافعة ،وال مقبولة عند اهلل ،حتى يتحقق فيها :اإلخبلص هلل ،والمتابعة لنبيو

 ركناف أساسياف ال بد منهما في كل عبادة ،تتعبد بها هلل  تعلم العلم وتعليمو ،ال بد أف يكوف

خالصا هلل صبلتك وصيامك ،وزكاتك وحجك ،برؾ للوالدين وصلتك للرحم ،وتعلمك للعلم،
العمل
ً
متابعا في ذلك لرسوؿ
وتعليمك للعلم ،ال بد أف يكوف
خالصا هلل ،مر ً
ادا بو وجو اهلل ،وال بد أف تكوف ً
ً
اهلل  ىذاف أمراف وىذاف ركناف أساسياف ال تصح أي عبادة إال بهما ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو
العظيم                :
خالصا هلل :
والعمل الصالح ،ما كاف هلل ،والعمل الذي ليس فيو شرؾ ،ما كاف
ً

()1

   
2

 ) (               وإسبلـ الوجو ىو
ىو اإلخبلص هلل قاؿ -سبحانو وتعالى -
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. ) (        

وثبت في الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب  أف النبي 

قاؿ  :إنما األعماؿ

بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى  األعماؿ بالنيات ،قاؿ أىل العلم :ىذا الحديث نصف الدين؛

ألف الدين ظاىر وباطن ،وىذا الحديث فيو بياف حكم الباطن  إنما األعماؿ بالنيات  النية

خالصا هلل ،ىو
أمر باطني  وإنما لكل امرئ ما نوى  وىذا األصل ،وىو أف يكوف العمل
ً
مقتضى شهادة أف ال إلو إال اهلل ،وإذا تخلف حل محلو الشرؾ.

سورة الكهف آية 1 - .111 :
سورة لقمان آية 2 - .22 :
سورة البقرة آية 3 - .112 :
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ودؿ على األصل الثاني ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي اهلل عنها ،أف النبي 
عمبل
قاؿ  :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  وفي لفظ لمسلم  :من عمل ً
ليس عليو أمرنا فهو رد  ىذا يتعلق بالظاىر ،والحديث األوؿ  :إنما األعماؿ بالنيات 
يتعلق بالباطن ،وىذا يتعلق بالظاىر.

وإذا تخلف االتباع للنبي  حل محلو البدعة ،فبل بد للمسلم أف يصحح نيتو ،ويجاىد نفسو
في إخبلص العمل هلل  حتى يكوف العمل مقبوال ونافعا عند اهلل ،وحتى يكوف مبارًكا .أما إذا دخل

باطبل.
باطبل ،يكوف العمل ً
العمل الشرؾ كالرياء ،وخالطو وخامره فإف العمل يكوف ً

والرياء يكوف شرًكا أكبر كرياء المنافقين ،الرياء الكثير ىو رياء المنافقين الذين دخلوا في اإلسبلـ

نفاقًا كعبد اهلل بن أبي وغيره ،في زمن النبي  ىؤالء أشركوا شرًكا أكبر ،فأعمالهم حابطة ،وال يقبل
منهم أي عمل ،قاؿ اهلل تعالى :

           

1

.) (
النوع الثاني :رياء أصغر رياء يسير وىو الرياء الذي يصدر من المؤمن ،المؤمن أسلم هلل ،دخل
في اإلسبلـ ال نفاقًا ،بل دخل في اإلسبلـ عن إخبلص وصدؽ ،ولكنو يرائي في بعض عملو ،يرائي
في صبلتو ،أو في صيامو ،أو في حجو ،أو في زكاتو ،أو في تعلمو أو تعليمو ،فيكوف ىذا الرياء يحبط
العمل ،يحبط العمل الذي قارنو فقط يكوف شركا أصغر ،يبطل ىذا العمل الذي قارنو ،لكن إذا كاف

خاطرا خطر الرياء فدفعو اإلنساف وطرده واستعاذ باهلل من الشيطاف فإنو ال يضره ،أما إذا
الرياء
ً
استرسل الرياء واستمر إلى آخر العمل وآخر العبادة فقيل :إنو يحبط العمل ،وقيل :يجازى بنيتو
األولى.

سورة النساء آية 1 - .145 :
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قد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :أوؿ خلق اهلل تسعر
بهم النار يوـ القيامة ثبلثة :قارئ أو عالم ،ومجاىد قتل في المعركة ،ومتصدؽ أنفق أموالو في سبل

الخيرات.

فأما األوؿ :فيؤتى بو ويوقف بين يدي اهلل فيعرفو اهلل نعمو فيعرفها ،فيقوؿ اهلل سبحانو لو :ماذا

عملت؟ فيقوؿ :يا رب قرأت فيك القرآف وتعلمت فيك العلم ،فيقوؿ اهلل لو :كذبت ،وتقوؿ
المبلئكة :كذبت ،وإنما فعلت ذلك ليقاؿ عالم ،وقرأت القرآف ليقاؿ قارئ ،فليس لك إال ذلك ،ثم

يأمر اهلل بو فيسحب على وجهو حتى يلقى في النار.

ويؤتى بالمقاتل الذي قتل في المعركة فيوقف بين يدي اهلل فيقوؿ اهلل :ماذا عملت؟ ،فيقوؿ :ربي

قاتلت في سبيلك حتى قتلت ابتغاء وجهك ،فيقوؿ اهلل لو :كذبت ،وتقوؿ المبلئكة :كذبت ،وإنما

فعلت ذلك ليقاؿ شجاع وليقاؿ جريء ،فقد قيل ،وليس لك إال ذلك ،ثم يأمر اهلل بو فيسحب على
وجهو حتى يلقى في النار.

ويؤتى بالمتصدؽ الذي أنفق أموالو في سبل الخيرات فيوقف بين يدي اهلل ،فيقوؿ اهلل لو :ماذا

عملت؟ فيقوؿ :يا ربي ما تركت من سبيل تحب أف ينفق فيها إال أنفقت فيها ابتغاء وجهك ،فيقوؿ

اهلل لو :كذبت ،وتقوؿ المبلئكة :كذبت ،وإنما فعلت ذلك ليقاؿ جواد وليقاؿ كريم ،فقد قيل وليس

لك إال ذلك ،ثم يأمر اهلل بو فيسحب على وجهو فيلقى في النار - قاؿ أبو ىريرة  فهؤالء
الثبلثة أوؿ خلق اهلل تسعر بهم النار يوـ القيامة ،رواه مسلم في صحيحو.

وباال عليهم؟ ما
ىؤالء الثبلثة ما الذي جعل أعمالهم -وىي في ظاىرىا عبادات عظيمة -تنقلب ً

وباال عليهم؟ النية السيئة ،الرياء ،أرادوا بأعمالهم غير وجو اهلل ،وإال لو
الذي جعلها تنقلب وتكوف ً
كانت أعمالهم خالصة هلل ،لكانت منزلتهم عالية.

خالصا هلل ،لكاف من الصديقين ،الذين يلوف مرتبة األنبياء ،لو كاف
العالم أو القارئ لو كاف عملو
ً

العالم أو القارئ الذي نشر علمو أراد بذلك وجو اهلل لكاف من الصديقين ،وىم الذين يلوف مرتبة

يدا بجهاده وجو اهلل لكاف من الشهداء ،الذين يلوف مرتبة
األنبياء ،والذي قتل في المعركة لو كاف مر ً
مخلصا هلل لكاف
الصديقين في المرتبة الثالثة ،والمتصدؽ الذي أنفق أموالو في سبل الخيرات ،لو كاف
ً

من
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الصالحين ،الذين يلوف مرتبة الشهداء؛ ألف المؤمنين الذين أنعم اهلل عليهم بالعلم والعمل لهم
أربع مراتب:

المرتبة األولى :مرتبة األنبياء ،والمرتبة الثانية :مرتبة الصديقين ،والمرتبة الثالثة :مرتبة الشهداء،

والمرتبة الرابعة :مرتبة الصالحين ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم :

    

               
(1

).

إذا على طالب العلم أف يجاىد نفسو ،حتى يكوف تعلمو على أىل العلم ،كل واحد عليو أف
ً
يجاىد نفسو ،في تعلمو وتعليمو ،حتى يكوف يريد بذلك وجو اهلل والدار اآلخرة ال رياء وال سمعة،

والنية ىي أساس العمل ،وإصبلح النية من أصعب األمور ،قيل لئلماـ أحمد :كيف ينوي في طلبو
العلم؟ قاؿ :ينوي رفع الجهل عن نفسو ،ورفع الجهل عن غيره ،ينوي بو ذلك؛ يعني ال يريد الدنيا وال
الماؿ وال المناصب وال الجاه ،وال الشهرة ،وال الوظيفة ،وإنما ينوي رفع الجهل عن نفسو وعن غيره،

يتعلم العلم هلل ،وفي الحديث  :من تعلم العلم ليماري بو العلماء أو ليجاري بو السفهاء ،أو
ليصرؼ وجوه الناس إليو ،لم يرح رائحة الجنة  أو كما ورد في الحديث عن النبي . 
فبل بد لطالب العلم ،ألىل العلم أف يستشعر -طالب العلم والمتعلم والمعلم -أف يستشعر

العبادة يستشعر ىذه العبادة العظيمة ،وأنو في عبادة من أجل العبادات وأشرؼ القربات التي يتقرب

بها إلى اهلل 

وأشرؼ العلم ،العلم بأسماء اهلل وصفاتو وأفعالو ،العلم باهلل ،العلم باهلل ىو أشرؼ

العلوـ ،العلم باهلل أشرؼ العلوـ؛ ألف العلم ثبلثة أنواع :علم باهلل ،وعلم بدين اهلل ،وعلم بالجزاء يوـ

القيامة .ىذه ىي أنواع العلم ،أشرؼ العلوـ العلم باهلل ،ألف شرؼ العلم من شرؼ المعلوـ ،أشرؼ

العلوـ الثبلثة العلم باهلل ،بأسمائو وصفاتو ،وأفعالو ،أف تعلم أف ربك سبحانو وتعالى موجود ،وأف لو

ذات ال تشبو الذوات ،وأنو فوؽ العرش مستو على عرشو بائن من خلقو ،وأنو كامل في ذاتو ،وأف لو

األسماء

سورة النساء آية 1 - .69 :
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الحسنى ،وال صفات العلى التي وصف بها نفسو ،أو وصفو بها رسولو عليو الصبلة والسبلـ ،وأف
أحدا من خلقو ال في ذاتو ،وال في أسمائو وال في صفاتو وال في أفعالو ،ىذا ىو العلم
اهلل ال يماثل ً
باهلل؛ توحد اهلل في ربوبيتو ،وتوحد اهلل في ألوىيتو ،وتوحد اهلل في أسمائو وصفاتو.

وىذه ى ي أنواع التوحيد الثبلثة ،توحيد اهلل ،ىو توحيد اهلل بأفعالو ىو ،ىو أف توحد اهلل بأفعالو

ىو ،بأف تعتقد أف اهلل ىو الخالق الرازؽ ،المدبر ،المحيي المميت ،وأنو مدبر األمور ،وأنو المتصرؼ،

وأنو ال شريك لو في ذلك ،ال أحد يشاركو ،في تدبيره ،وال في ملكو ،وال في ربوبيتو ،وال في خلقو،

ىذا ىو توحيد الربوبية توحد اهلل بأفعالو ىو ،يعني تعتقد أف اهلل موجود ،وأنو الخالق وغيره مخلوؽ،

وأنو الرب وغيره مربوب ،وأنو مالك وغيره مملوؾ ،وأنو مدبر وغيره ُمدبر ،وبهذا تكوف وحدت اهلل في

ربوبيتو.

ثم توحد اهلل في أسمائو وصفاتو؛ بأف تؤمن باألسماء والصفات التي سمى اهلل بها نفسو ،أو سماه

بها رسولو عليو الصبلة والسبلـ ،أو وصف بها نفسو أو وصفو بها رسولو عليو الصبلة والسبلـ في

الكتاب والسنة ،األسماء والصفات توقيفية ،العباد ال يخترعوف لو أسماء وصفات ،اهلل سمى نفسو
"اهلل" علم على الذات اإللهي ة ،ال يسمى بو غيره ،وكل اسم مشتمل على صفة ،اهلل أعرؼ المعارؼ ال
يسمى بو غير اهلل ،مشتمل على صفة األلوىية ،الرحمن مشتمل على صفة الرحمة ،الرحيم كذلك،

العليم مشتمل على صفة العلم ،القدير مشتمل على صفة القدرة ،السميع مشتمل على صفة السمع،

البصير مشتمل على صفة ال بصر ،تؤمن بأف اهلل عالم الغيب والشهادة ،وأنو الرحمن ،وأنو الرحيم،
تؤمن بأف اهلل الملك ،وأنو القدوس ،السبلـ ،المؤمن المهيمن ،العزيز ،الجبار المتكبر ،تؤمن بأف اهلل

ىو الخالق الرازؽ ،المدبر ،المحيي المميت ،البارئ المصور ،وأف لو األسماء الحسنى.

تؤمن بكل صفة :صفة العلو ،صفة الرضا ،صفة الغضب ،صفة السخط ،صفة العزة ،والعظمة،

والكبرياء ،إلى غير ذلك من األسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة .فتكوف بذلك وحدت

اهلل في أسمائو وصفاتو.

ثم توحد اهلل في ألوىيتو وعبادتو ،بأف تصرؼ العبادة والقربة التي تتقرب بها هلل  فبل تعبد إال
اهلل ،والقربات والعبادات ىي األوامر والنواىي التي جاءت في الكتاب والسنة ،أمر اهلل بالصبلة ىذه

عبادة ،توحد اهلل بها ،ال تصل إال هلل ،أمرؾ اهلل بالزكاة ال تزؾ إال هلل ،الصوـ ال تصم إال هلل ،الحج ال
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تحج إال هلل ،الذبح ال تذبح إال هلل ،النذر ال تنذر إال هلل ،الدعاء ال تدع إال اهلل ،النذر ال تنذر إال
هلل ،التوكل ،الرغبة الرىبة ،اإلنابة إلى آخره ،وبذلك تكوف وحدت اهلل في ربوبيتو ،وفي ألوىيتو ،وفي

أسمائو وصفاتو ،فتكوف مؤمنًا باهلل ،ىذا ىو اإليماف باهلل.

ىذا النوع األوؿ :العلم باهلل ،يعني بأسمائو وصفاتو وأفعالو.

والنوع الثاني :العلم بدين اهلل ،وىي األوامر والنواىي ،التي شرعها اهلل في كتابو ،وعلى لساف
رسولو . 
والعلم الثالث :العلم بالجزاء؛ جزاء المؤمنين الموحدين في الجنة ،وما أعد اهلل لهم من الكرامة،

تؤمن بيوـ القيامة وباليوـ اآلخر ،وما فيو من البعث والجزاء والحساب ،والحشر ،والنشر والحوض،
والميزاف ،والصراط والجنة والنار ،تؤمن بالجزاء؛ جزاء ما أخبر اهلل بو ،جزاء الموحدين ،الجنة

والكرامة ،والتمتع بالنظر إلى وجهو الكريم ،وجزاء الكفار والعصاة النار التي أعدىا اهلل لهم.
ىذه أنواع العلم ،قاؿ العبلمة ابن القيم -رحمو اهلل:-
وِ
العل ُػم
َ
ِعل ٌػم
َواألمػ ُػر


تِبيػ ِ
ػاف
ذُو
الحػق
َرابِ ٍػع
ِمػن
َمػا لَ َهػا
ث
ػاـ ثَبلَ ٌ
َ
َو َ
أقسػ ُ
َ
بِأوص ِ
ِ
لِلرحػ َػم ِن
ك
َوفِعلِ ِػو
اإللَػ ِػو
ػاؼ
َوَكػ َػذلِ َ
َ
األسػ َػماءُ
ِ
المعػ ِ
الثػانِي
ػاد
ػوـ
هي
الذي ُى َو ِدينُػوَُ و َج َػزاؤهُ
ََ
يَ َ
َوالن ُ


ىذه أوصافو وأفعالو.

...................................

ىذا العلم األوؿ.

َواألمػ ُػر


هي
َوالن ُ

ِ
الذي

ُى َو

ك
َ وَكػ َػذلِ َ


األسػ َػماءُ

ِدينُػوُ................................... 
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ىذا الثاني.
...................................


َ و َج َػزاؤهُ


ػوـ
يَ َ

المعػ ِ
ػاد
ََ

الثػانِي

ىذا الثالث.

ىذه ىي أقساـ العلوـ ،ما عدا ىذا العلم بأقسامو الثبلثة ىذا ىو العلم الشرعي ،وما عدا ذلك

فإنها علوـ أخرى علوـ دنيوية ،زي علم الطب ،علم الفلك ،علم الطبيعة ،علم الزراعة ،علم الصيدلة،

وكذلك سائر العلوـ ،علم اإلدارة ،علم السباكة ،علم النجارة ،علم الحدادة ،إلى غير ذلك من

العلوـ ،ىذه علوـ دنيوية ،وىي فرض كفاية ،إذا طلب منها بما يكفي إذا أحسن اإلنساف النية فلو أجر

ولو ثواب ،وإف قصد الدنيا فبل بأس ،فهي علوـ دنيوية ،تعلم الطب أو الهندسة أو الصيدلة ،أو الفلك
والرياضة حتى تتعيش ويكوف لك حرفة ال بأس ،تعلم للدنيا ال بأس ،أنت مأمور بأف تكسب ،تكسب،
إذا حسنت نيتك وقصدت بذلك أف تكسب المكسب الشرعي لنفسك وتنفق على نفسك وأىلك ال

بأس ،وإف زدت على ذلك ونويت بذلك أف تغني المسلمين عن الحاجة إلى غيرىم من الكفار ،فأنت

مأجور بهذه النية.

لكن العلم الشرعي ال يجوز أف تتعلم ألجل الدنيا ،ال يجوز العلم الشرعي أف تقصد بو الدنيا،

تعلم علم الكتاب والسنة ألجل أف تحصل على الماؿ أو على الوظيفة أو على المرتبة ىذا ال يجوز ما

يجوز؛ ألف ىذه علوـ اآلخرة ،علوـ الشريعة ،تتعلم هلل ،تتعبد هلل ،فإف تعلمت ألجل الدنيا فعليك

علما مما يبتغى بو وجو اهلل ال يتعلمو إال ليصيب بو
الوعيد الشديد ،في الحديث  :من تعلم ً
عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة  ؛ ألنك قصدت بهذه العبادة الدنيا وحطامها ،واهلل تعالى
يقوؿ في كتابو العظيم :
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()1

فرؽ بين علوـ اآلخرة وعلوـ الدنيا ،فرؽ بين العلم الشرعي والعلم الدنيوي .العلم الدنيوي

ال بأس أف تتعلمو ألجل الدنيا ما في مانع ،لكن إف زدت وصار لك نية بأف تفيد المسلمين وتغني

المسلمين عن الحاجة إلى الكفرة وغيرىم فأنت مأجور ،لكن علوـ الشريعة ال يجوز أف تتعلم ألجل
أبدا ،بل ما جاءؾ من الدنيا يكوف وسيلة ،وسيلة معينة على تعلم العلم الشرعي.
الدنيا ً

ونسأؿ اهلل أف يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح ،ونسألو أف يوفقنا للعمل الصالح الذي

يرضيو ،ونسألو سبحانو وتعالى أف يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا ،ونسألو أف يعيذنا من الرياء والسمعة،

وأف يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيو ،وأف يثبتنا على دينو القويم ،إنو ولي ذلك والقادر عليو ،وصلى

اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

والرسالة التي سوؼ نشرحها إف شاء اهلل في ىذه الدورة التي بين أيديكم ،أصوؿ السنة إلماـ أىل

السنة أحمد بن حنبل رحمو اهلل تعالى.

معلوـ للمسلم مذىب السلف الصالح؛ الصحابة والتابعين وأنهم يؤمنوف بالكتاب والسنة،

ويؤمنوف باألسماء والصفات ،ويمرونها الصفات يمرونها كما جاءت وال يئولوف وال يحرفوف كأىل

البدع.

أما أىل البدع الذين ظهروا في أواخر عهد الصحابة ،الخوارج ،والمعتزلة والمرجئة والجهمية،

واألشعرية والقدرية وغيرىم ،فهؤالء فرؽ من فرؽ الضبلؿ انحرفوا عن الجادة وضلوا عن الصراط

المستقيم ،وىم أقساـ :منهم الكافر ،ومنهم المؤمن .ىؤالء أىل بدع قد تكوف بدع مكفرة تخرج

اإلنساف من الملة كبدعة الق درية األولى الذين أنكروا العلم والكتاب ،وقالوا :إف اهلل تعالى ال يعلم
باألشياء حتى تقع .فهؤالء كفرىم الصحابة؛ ألنهم نسبوا اهلل إلى الجهل ،قالوا :إف األمر أنف
مستأنف وجديد ،كفرىم الصحابة كابن عمر وغيره ،ثم انقرضوا وبقيت الفرقة المتوسطة الذين يؤمنوف

بالعلم والكتاب ولكنهم ينكروف عموـ اإلرادة والمشيئة وعموـ الخلق ،فأخرجوا أفعاؿ العباد من
مشيئة اهلل وخلقو ،لشبهة عرضت لهم وىؤالء مبتدعة.

.......................................................................

سورة هود آية 1 - .16-15 :
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أيضا الجهمية الذين أنكروا األسماء والصفات؛ ألنو في الحقيقة أف جحد األسماء
ومثل ً
والصفات ينتج العدـ ما أثبتوا ذات ،الذات ال وجود لها إال باألسماء والصفات ،ولهذا كفرىم من

العلماء خمسمائة عالم ،خمسمائة عالم كفروا الجهمية ،كما قاؿ العبلمة ابن القيم -رحمو اهلل:-

عش ٍػر ِمػن العلَم ِ
ػاء في البل َػد ِ
اف
وف في
مس َ
َ
ُ
َُ
َ
َولَ َقػد تَػ َقل َػد ُكف َػرُىم َخ ُ
َح َكػاهُ قَبلَػوُ الط ػبَػ َرانِي
نهم  بػل قػد
ػاـ
َوالبللَ َكػائِي
َح َكػاهُ
َع ُ
اإلم ُ




وكذلك الرافضة كفرىم العلماء ،وأخرجوىم من الثنتين والسبعين فرقة ،والرافضة ىم الذين رفضوا

زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر ،فقاؿ :ىما وزيرا جدي رسوؿ اهلل ،فرفضوه،

فقاؿ :رفضتموني؛ وسموا بالرافضة ،وكانوا قبل ذلك يسموف بالخشبية ،وىؤالء وقعوا في ثبلثة أنواع

من الكفر:

النوع األوؿ :أنهم يعبدوف أىل البيت؛ علي وفاطمة والحسن والحسين ويتوسلوف بهم وىذا

شرؾ.

النوع الثاني من الكفر :أنهم كذبوا اهلل بأف القرآف محفوظ؛ قالوا :إف القرآف ما ىو بمحفوظ ،ما

بقي إال الثلث ،وثلثا القرآف طار وذىب ،ويدعوف أف عندىم مصحف يسمى مصحف فاطمة يعادؿ
المصحف الذي بين يدي أىل السنة ثبلث مرات ،واهلل تعالى يقوؿ في كتابو العظيم :
1

 ) (      كذبوا اهلل في ىذا ،ومن كذب اهلل كفر.

سورة الحجر آية 1 - .9 :
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النوع الثالث من الكفر :أنهم كفروا الصحابة ،واهلل تعالى زكاىم وعدلهم ،ووعدىم بالجنة قاؿ :
1

 ) (      وقاؿ :
 



()2

وقاؿ :

        

      
3

 ) (             وقاؿ :

 

4

 ) (         وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :ال
أحد بايع تحت الشجرة  فكذبوا اهلل ورسولو وقالوا :إنهم كفار وإنهم كفروا وارتدوا بعد
يلج النار ٌ

وفاة النبي . 

ىناؾ فرؽ مبتدعة ،ىناؾ فرؽ الشيعة :الزيدية وغيرىم .ىناؾ المعتزلة ،الجمهور على أنهم مبتدعة

وىناؾ من كفرىم ،ىناؾ األشاعرة مبتدعة وىكذا.

فاإلماـ أحمد رحمو اهلل في ىذه الرسالة يقرر مذىب أىل السنة والجماعة ،ويبين مذىب أىل

البدع ،وأنهم مخالف وف لمذىب أىل السنة والجماعة ،ومعروؼ أف اإلماـ أحمد ىو إماـ أىل السنة

والجماعة ،كما ىو معروؼ لدى الجميع ،وقد امتحن في مسألة القوؿ بخلق القرآف فثبتو اهلل ،ثبتو اهلل
وصبر على األذى والسجن والضرب ،حتى نصره اهلل ،واهلل تعالى كما قاؿ بعض العلماء :إف اهلل تعالى

ح فظ اإلسبلـ بأبي بكر الصديق يوـ الردة ،وحفظ اإلسبلـ باإلماـ أحمد يوـ المحنة ،نبدأ الرسالة
ليقرأ أحد اإلخواف من أولها.

سورة النساء آية 1 - .95 :
سورة الفتح آية 2 - . 29 :
سورة التوبة آية 3 - . 111 :
سورة الفتح آية 4 - . 18 :
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سند الرسالة إلى اإلماـ أحمد
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على رسول اهلل
وعلى آلو وصحبو أمجعني.
قال الشيخ اإلمام أبو ادلظفر عبد ادللك بن علي بن زلمد اذلمداين :قالَ :حدثَنا
الشيخ أبو عبد اهلل ػلىي بن أيب احلسن بن البنا ،قال :أخربنا والدي أبو علي احلسن بن
أمحد بن البنا ،قال :أخربنا أبو احلسني علي بن زلمد بن عبد اهلل بن بشران ادلعدل،
قال :أخربنا عثمان بن أمحد بن السماك ،قالَ :حدثَنا أبو زلمد احلسن بن عبد
الوىاب بن أيب العنرب قراءة عليو من كتابو يف شهر ربيع األول من سنة ثالث وتسعني
ومائتني ،قالَ :حدثَنا أبو جعفر زلمد بن سليمان ادلنقري البصري بتنيس قال :حدثين

عبدوس بن مالك العطار ،قال :مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنب 

يقول:

ػػػػػػػػ

ىذا سند الرسالة إلى اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -فهي من رواية عبدوس بن مالك أبو محمد

سماعا عن اإلماـ إماـ السنة أحمد بن حنبل -رحمو اهلل -وبذلك تكوف ىذه الرسالة سندىا
العطار
ً
متصل إلى اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -وأف ىذا الجزء من مقاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -نعم.
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المقصود بأصوؿ السنة

أصول السنة عندنا التمسك مبا كان عليو أصحاب رسول اهلل 

واالقتداء هبم

وترك البدع ،وك بدعة فهي ضاللة ،وترك اخلصومات واجللوس مع أصحاب األىواء
وترك ادلراء واجلدال واخلصومات يف الدين ،والسنة عندنا.
ػػػػػػػػ

نعم .ىذه أصوؿ السنة يقوؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل :-أصوؿ السنة عندنا ،األصوؿ جمع

أصل ،وىو ما يبنى عليو غيره ،األصوؿ التي تنبني عليها السنن :التمسك بما كاف عليو أصحاب

رسوؿ اهلل 

واالقتداء بهم وترؾ البدع .ىذه أصوؿ السنة عندنا ،يقوؿ اإلماـ أحمد :ىذه أصوؿ

السنة عندنا ،يعني نحن معشر أىل السنة ،أصوؿ السنة عند األئمة والعلماء التمسك بما كاف عليو

أصحاب رسوؿ اهلل  واالقتداء بهم وترؾ البدع.
الصحابة رضواف اهلل عليهم ،ىم أفضل الناس ،ال كاف وال يكوف مثلهم ،والصحابة جمع صحابي،
والصحابي ىو من لقي النبي  مؤمنًا ،ومات على اإلسبلـ ،ىذا أصح ما قيل في تعريف الصحابي.
من لقي النبي  مؤمنًا ولو لحظة ،ثم مات على اإلسبلـ ىذا ىو الصحابي ،وىذا أولى من قوؿ:
"من رأى النبي صلى اهلل عليو وسلم" ليشمل العمياف ،كعبد اهلل ابن أـ مكتوـ ،فإنو لقي النبي 

ولكنو لم يره ألنو أعمى ،ولكنو لم يره ،فهو صحابي ،التعبير بلقي أولى من التعبير برأى كل من لقي
النبي  مؤمنًا ،ومات على اإلسبلـ ولو لحظة فهو صحابي ،ويشمل ذلك صغار الصحابة وأطفالهم

الذين حنكهم النبي 

فهم صحابة ،ولكنهم يتفاوتوف؛ يختلفوف في الصحبة يختلفوف ،كما سيبين

المؤلف رحمو اهلل ،فالذي طالت صحبتو أفضل ممن لم تطل صحبتو ،واألعراب الذين رأوا النبي 
وآمنوا ليسوا كالصحابة الذين الزموا النبي  سنين وأشهر ،فكل لو نصيبو كل لو حظو من الصحبة

لكن يجمعهم أنهم صحابة.

ومزية الصحبة خاصة بالصحابة ال يلحقهم من بعدىم من التابعين واألئمة ،فصحبة النبي 
وسماع كبلمو والجهاد معو ىذه مزية خاصة للصحابة ال يلحقهم من بعدىم ،قد يفوؽ بعض التابعين

مثبل في العبادة ولكنو ال يستطيع أف يصل إلى الصحبة ،الصحبة مزية خاصة ،ولهذا لما أراد
الصحابة ً
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

بعض الناس أف يقارف بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية بن أبي سفياف .عمر بن عبد العزيز ورع

عادؿ معروؼ عدلو وورعو ،ومعاوية صحابي ،قاؿ بعض أىل العلم :الغبار الذي دخل في أنف معاوية

في جهاده مع النبي 

يعدؿ بورع عمر بن العزيز .عمر بن عبد العزيز لو فضلو ولو مزيتو لكن ال

يلحق الصحبة ،ال يصل إلى الصحبة؛ الصحبة مزية خاصة للصحابة ال كاف وال يكوف بعدىم ،ال

أبدا.
يمكن أف يلحقهم من بعدىم ً

ولذلك الصحابة عدوؿ ال يبحث عنهم ،المحدثوف إذا وصلت إلى الصحابي ،الصحابي عدؿ كل

الصحابة عدوؿ ال تبحث عنهم .أما من بعدىم ال بد أف يبحث عنهم ىل ىو عدؿ أو ليس بعدؿ،
ىل ىو ثقة أو ليس بثقة ،ىل ىو ضابط أو ليس بضابط ،كل واحد من رواة الحديث يبحث عنو

يبحث عنو األئمة من التابعين فمن بعدىم .أما الصحابة إذا وصل إلى الصحابة فهو صحابي،

والصحابة كلهم عدوؿ ال يبحث عنهم ،إذا ثبتت صحبتو فالصحابة كلهم عدوؿ رضي اهلل عنهم

وأرضاىم.

فاإلماـ أحمد -رحمو اهلل -يقوؿ :أصوؿ السنة عندنا ،أصوؿ جمع أصل وىو الذي يبنى عليو

غيره؛ من األصل الجدار يبنى عليو البناء ،أصل الشجرة.

والسنة ضدىا البدعة ،السنة ضدىا البدعة ،والبدعة ىي الحدث في الدين كما قاؿ النبي  في

الحديث الصحيح  :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد  البدعة ىي الحدث في
الدين كل حدث في الدين فهو بدعة.

فعبل أو تقر ًيرا ىذه ىي السنة ،قد تكوف السنة واجبة ،قد
قوال أو ً
والسنة :ما ثبت عن النبي ً 

تكوف السنة مستحبة ،قد تكوف السنة فرض وأصل ،فالسنة ما ثبت عن النبي  من قوؿ أو فعل أو
تقرير.

أصوؿ ىذه السنة ،أصوؿ األصوؿ ،أصوؿ سنة الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ التي ىي قولو وفعلو

وتقريره ،التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل  واالقتداء بهم وترؾ البدع ،يقوؿ اإلماـ أحمد
-رحمو اهلل :-أصوؿ السنة عندنا التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل  واالقتداء بهم ،وترؾ

البدع ،البدع ىي الحدث في الدين ترؾ المحدثات في الدين ترؾ كل حدث في الدين،
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واألخذ والتمسك ،التمسك معناه ىو لزوـ الشيء والتشبث بو وأخذه ،وأخذه بقوة وعدـ تركو

والتهاوف بو ،التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ اهلل 

واالقتداء بهم ،االقتداء بهم؛ يعني أف

تحذوا حذوىم ،وأف تفعل مثل فعلهم ،وأف تقوؿ مثل قولهم ،وأف تعمل مثل عملهم.

وترؾ البدع جمع بدعة وىي الحدث في الدين ،ترؾ كل حدث في الدين؛ ولهذا قاؿ  :كل

بدعة فهي ضبللة  ىذا جزء من حديث العرباض بن سارية  قاؿ  :صلى بنا رسوؿ اهلل



ذات يوـ ثم أقبل علينا فوعظنا موعظة بليغة ذرفت منها العيوف ،ووجلت منها القلوب فقاؿ قائل:

يا رسوؿ اهلل كأف ىذه موعظة مودع فأوصنا -وفي لفظ فماذا تعهد إلينا -فقاؿ" :أوصيكم بتقوى اهلل

"  يعني الزموا تقوى اهلل ،تقوى اهلل خشيتو وخوفو ومراقبتو.

وأصل التقوى توحيد اهلل وإخبلص الدين هلل  أوصيكم بتقوى اهلل والسمع والطاعة  يعني

عبدا حبشيًا -وفي لفظ " وإف تأمر عليكم عبد حبشي -فإنو
السمع والطاعة لوالة األمور  وإف ً
كثيرا ،فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين،
من يعش منكم بعدي فسيرى اختبلفًا ً

تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم ومحدثات األمور فإف كل محدثة بدعة ،وكل بدعة ضبللة

"  وىذا حديث صحيح رواه عدد من األئمة ،رواه اإلماـ أحمد في مسنده ،وابن أبي عاصم في
السنة ،وأبو داود والترمذي وابن ماجو ،والحاكم واآلجري في الشريعة والطبراني وغيرىم كما ذكر

محقق ىذه الرسالة عمرو بن عبد المنعم سليم.

فاإلماـ أحمد -رحمو اهلل -يقوؿ :أصوؿ السنة عندنا التمسك بما كاف عليو أصحاب رسوؿ 

واالقتداء بهم وترؾ البدع ،ثم قاؿ :وكل بدعة فهي ضبللة.

"وترؾ الخصومات في الدين" ىذا من أصوؿ السنة ،ترؾ الخصومات في الدين ،الخصومات

جمع خصومة ،وىي الجداؿ والنزاع ،ال تجادؿ وال تخاصم في الدين وال تمار ،الدين ليس فيو

خصومات ،الدين :ما يدين اإلنساف بو ربو من العبادات ،والعبادات التي يدين بها اإلنساف ربو توقيفية

مأخوذة من الكتاب والسنة ،فبل جداؿ فيها ،ما ثبت في الكتاب والسنة من الدين ومن العبادة فهو
دين ،فهو دين وعبادة ال خصومة فيو وال جداؿ فيو ،ليس ىناؾ خصومات في الدين ،ومن خاصمك

وجادلك فإنك ترد ىذا الخصاـ ،أو إذا تخاصم الناس وتنازعوا فإف ىذا النزاع يرد إلى كتاب اهلل وسنة
رسولو صلى
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اهلل عليو وسلم؛ لقوؿ اهلل 

في كتابو العظيم :

     

اهلل.



()1

ػػػػػػػػ

        

وحينئذ تزوؿ الخصومة ،نرد ىذه الخصومة وىذا النزاع إلى

والرد إلى اهلل ىو الرد إلى كتابو ،وإلى الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،والرد إلى الرسوؿ عليو

الصبلة والسبلـ رد إليو في حياتو ،ورد إلى سنتو بعد وفاتو عليو الصبلة والسبلـ ،وقاؿ تعالى :
2

 ) (         فبل خصومات في الدين .نعم.

سورة النساء آية 1 - .59 :
سورة الشورى آية 2 - .11 :
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معنى السنة وعبلقتها بالقرآف
والسنة عندنا آثار رسول اهلل  والسنة تفسر القرآن وىي دالئ القرآن وليس يف
السنة قياس ،وال تضرب ذلا األ مثال ،وال تدرك بالعقول وال األىواء إظلا ىو االتباع وترك
اذلوى.
ػػػػػػػػ

نعم .يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل -وىو اإلماـ أحمد :السنة عندنا آثار رسوؿ اهلل  . آثار رسوؿ
اهلل ،واآلثار :ىي أقوالو وأفعالو وتقريراتو ،ما أثر عنو عليو الصبلة والسبلـ من قوؿ أو فعل أو تقرير،
ىذه ىي السنة ،والسنة -يقوؿ -عندنا آثار رسوؿ اهلل . 
والسنة تفسر القرآف وىي دالئل القرآف ،السنة تفسر القرآف وتوضحو ،فإذا كاف الدليل من

القرآف مجمل فالسنة تفصل ىذا المجمل ،وإذا كاف مبهم فالسنة توضحو ،وإذا كاف عاـ فالسنة

تخصصو؛ فالسنة لها مع القرآف ثبلثة أحواؿ :السنة لها مع القرآف ثبلثة أحواؿ :الحالة األولى :أف
تأتي السنة بأحكاـ تماثل األحكاـ التي جاءت في القرآف .فهذا من باب تناصر األدلة وتضافرىا.

فمثبل :أوجب اهلل في القرآف الصبلة جاء في القرآف وجوب الصبلة ،وجاء في السنة وجوب
ً

الصبلة ،جاء في القرآف وجوب الزكاة ،وجاء في السنة وجوب الزكاة ،جاء في القرآف وجوب الصياـ؛

صياـ رمضاف ،وجاء في السنة وجوب صياـ رمضاف ،جاء في القرآف وجوب الحج ،وجاء في السنة

وجوب الحج ،جاء في الكتاب بر الوالدين ،وجاء في السنة بر الوالدين ،جاء في الكتاب صلة

األرحاـ ،وجاء في السن ة صلة األرحاـ ،ىذا من باب تضافر األدلة وتناصرىا ،فأتت السنة بأحكاـ مثل

األحكاـ التي أتت في القرآف.

الحالة الثانية :أف يأتي القرآف بأحكاـ مجملة ،أو أحكاـ مطلقة ،أو أحكاـ عامة فتأتي السنة

بأحكاـ تبين المجمل ،وبأحكاـ تقيد المطلق ،وبأحكاـ تخصص العاـ ،فتكوف السنة مخصصة

للعمومات التي
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جاءت في القرآف؛ تخصص العمومات التي جاءت في القرآف :
    



()1



  

الذين قاؿ

سورة آل عمران آية 1 - .173 :
سورة آل عمران آية 2 - .173 :
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ىذا عاـ ،والمراد بهم الكفار،

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................

ػػػػػػػػ

لهم الناس المؤمنوف ،قاؿ لهم الناس الكفار ،أو يأتي الحكم في القرآف مجمل فتأتي السنة وتبينو ،أو

يأتي الحكم في القرآف مطلق ،فتأتي السنة فتقيده.

النوع الثالث :أف تأتي السنة بأحكاـ جديدة ليست في القرآف فيجب العمل بها ،يعني يأتي في

السنة أحكاـ جديدة ليست في القرآف مثل :تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ،وتحريم الجمع بين

المرأة وخالتها ،ىذا حكم ليس في القرآف ،ال يجوز للرجل أف يتزوج المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها،

قاؿ النبي 

 ال يجمع بين المرأة وعمتها وال بين المرأة وخالتها إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم

أرحامكم  جاء في السنة تحريم كل ذي ناب من السباع ،وتحريم كل ذي مخلب من الطير ،ىذا
ليس في القرآف فيجب العمل بو .جاء في السنة العقل الديات  وال يقتل مسلم بكافر 

وىكذا؛ ولهذا قاؿ اإلماـ -رحمو اهلل -والسنة تفسر القرآف وىي دالئل القرآف؛ يعني تدؿ عليو.

"وليس في السنة قياس ،وال تضرب لها األمثاؿ وال تدرؾ بالعقوؿ وال األىواء إنما ىو االتباع

وترؾ الهوى" ليس في السنة قياس تقيس شيء على شيء .أما القياس الشرعي القياس الذي مستند

إلى النصوص فهذا ليس من األقيسة العقلية ،المراد ىنا ما يسمى بالقياس العقلي ،أما القياس الشرعي

مثبل في البر ،فيأتي الفقيو ويقيس عليو الرز ،فيقوؿ األرز
كأف تقيس مثبل :جاء الشرع بتحريم الربا ً
كالبر في جوانب الربا في كل منهما بجامع الطعم ،أو بجامع االدخار أو بجامع الكيل والوزف ،ىذا
قياس شرعي ،لكن "ليس في السنة قياس" يعني قياس عقلي ،السنة ليس فيها قياس ،ال يقاس فيها

بالعقوؿ.

"وال تضرب لها األمثاؿ -ليس في السنة -وال تدرؾ بالعقوؿ وال األىواء إنما ىو االتباع وترؾ

الهوى".

جاء عن األوزاعي -رحمو اهلل -أنو قاؿ :عليك بآثار من سلف وإف رفضك الناس ،وإياؾ وآراء

الرجاؿ وإف زخرفوا لك بالقوؿ" ىذا رواه اآلجري في الشريعة بإسناد صحيح كما قاؿ المحقق..

وقاؿ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري ،إماـ أىل السنة والجماعة في عصره قاؿ:

واعلم رحمك اهلل أنو ليس في السنة قياس ،وال تضرب لها األمثاؿ ،وال تتبع فيها األىواء ،بل ىو

التصديق بآثار رسوؿ اهلل 

ببل كيف وال شرح ،وال يقاؿ :لم وال كيف" وسيأتي كبلـ اإلماـ أحمد
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الصفات؟ ال
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ػػػػػػػػ

يقاؿ :كيفية الصفات كذا ،وال يقاؿ :كيفية صفات اهلل كذا كيفية االستواء كذا .ال .ال يقاؿ :كيف .ال

يسأؿ عن الصفات بكيف ،وال يسأؿ عن األفعاؿ بلم ،ال يقاؿ :لم وال كيف؛ فالكبلـ والخصومات

والجداؿ والمراء في الدين محدث؛ ألنو يقدح الشك في القلب؛ ألنو يقدح في القلب؛ فلهذا ينبغي
ترؾ الخصومات والجداؿ؛ فالسنة ليس فيها قياس عقلي ،وليس فيها جداؿ ،وال تضرب لها األمثاؿ،

وال تدرؾ بالعقوؿ واألىواء ،إنما ىو االتباع -اتباع الدليل الكتاب والسنة -وترؾ الهوى -ما يهواه

اإلنساف ويميل إليو وما يوافق عقلو وىواه ومما يبتدع في دين اهلل .نعم.
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السنة البلزمة
ومن السنة الالزمة اليت من ترك منها خصلة مل يقبلها ويؤمن هبا مل يكن من أىلها:
اإلؽلان بالقدر خريه وشره ،والتصديق ب األحاديث فيو ،واإلؽلان هبا ،ال يقال :مل وال
كيف ،إظلا ىو التصديق واإلؽلان هبا ،ومن مل يعرف تفسري احلديث ويبلغو عقلو فقد
ُك ِـفي ذلك وأُ ِ
حك َم لو ،فعليو اإلؽلان بو والتسليم لو ،مث حديث الصادق ادلصدوق.
َ
ػػػػػػػػ

نعم .المؤلف رحمو اهلل يقوؿ" :من السنة البلزمة التي من ترؾ منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم

يكن من أىلها :اإليماف بالقدر خيره وشره" من السنة البلزمة التي يجب على اإلنساف أف يؤمن بها

ويكوف من أىلها ،والتي إذا ترؾ اإلنساف منها خصلة ولم يقبلها لم يكن من أىلها اإليماف بالقدر خيره
وشره ،من السنة البل زمة اإليماف بالقدر ،ىذه السنة من ترؾ خصلة منها ولم يقبلها ولم يكن من
أىلها ،لم يكن من أىلها من ترؾ خصلة منها لم يقبلها ويؤمن بها فإنو ال يكوف من أىل السنة؛

اإليماف بالقدر.

واإليماف بالقدر أصل من أصوؿ اإليماف ،اإليماف بالقدر أصل من أصوؿ اإليماف الستة التي من

واحدا منها فإنو يخرج من دائرة اإليماف ويكوف من الكافرين ،أصوؿ اإليماف
لم يؤمن بها أو جحد ً
ستة" :وىي اإليماف باهلل ،والثاني اإليماف بالمبلئكة ،والثالث اإليماف بالكتب المنزلة ،والرابع اإليماف
بالرسل ،والخامس اإليماف باليوـ اآلخر ،والسادس اإليماف بالقدر خيره وشره " ىذه األصوؿ الستة
جاءت في الكتاب والسنة ،وأجمع عليها المسلموف ،وآمن بها جميع األنبياء والمرسلين ،ولم يجحد

شيئًا منها إال من خرج عن دائرة اإلسبلـ وصار من الكافرين.
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.......................................................................

      

 :ىذه األصوؿ دؿ عليها كتاب اهلل قاؿ اهلل تعالى

1

 ( ) وقاؿ               
2

 ( ) ىذه خمسة            :تعالى

1 - .285 : سورة البقرة آية
2 - .177 : سورة البقرة آية
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.......................................................................
1

أصوؿ ،واإليماف بالقدر في قولو تعالى ) (         :
2

 ) (    وقاؿ سبحانو وتعالى :

ػػػػػػػػ

  

      

3

 ) (       فجعل الكفر ىو الكفر بهذه األصوؿ فدؿ على أف اإليماف
ىو اإليماف بهذه األصوؿ.

ومن السنة :حديث جبرائيل في مجيئو للنبي  الذي رواه عمر بن الخطاب 
إلى النبي  في صورة رجل ،شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ،حتى جاء إلى النبي  وأسند
حينما جاء

ركبتيو إلى ركبتيو ،ووضع كفيو على فخذيو ،ثم سأؿ عن اإلسبلـ ،ثم سأؿ عن اإليماف ،ثم سأؿ عن
اإلحساف ،ثم سألو عن الساعة ،ثم سألو عن أماراتها ،فلما ولى قاؿ النبي   أتدروف من السائل
قالوا اهلل ورسولو أعلم ،قاؿ :ىذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم  فجعل الدين ثبلث مراتب:

اإلسبلـ ثم اإليماف ثم اإلحساف .لما سألو عن اإليماف قاؿ  :اإليماف أف تؤمن باهلل ومبلئكتو

إذا اإليماف بالقدر أصل من أصوؿ اإليماف من لم
وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره ً 

يؤمن بالقدر فليس بمؤمن.

واإليماف بالقدر يتضمن اإليماف بمراتبو األربع وىي :العلم ،والكتابة ،والمشيئة واإلرادة ،والخلق

واإليجاد ،ىذه مراتب القدر األربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر" :العلم ،والكتابة ،والمشيئة

واإلرادة ،والخلق واإليجاد".

اإليماف بالمرتبة األولى وىي العلم ،يشمل اإليماف بعلم اهلل األزلي الماضي الذي ليس لو بداية؛

ألف اهلل تعال ى ىو األوؿ الذي ال بداية ألوليتو ،كما أنو اآلخر الذي ال بداية آلخريتو ،العلم األزلي

العلم؛

سورة القمر آية 1 - .49 :
سورة الفرقان آية 2 - .2 :
سورة النساء آية 3 - .136 :
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، والعلم باألشياء المستقبلة، والعلم باألشياء الحاضرة،ألف اهلل علم األشياء في األزؿ قبل كونها
: قاؿ اهلل تعالى عن الكفار لما سألوا الرجعة إلى الدنيا قاؿ اهلل،والعلم بما لم يكن لو كاف كيف يكوف
1

 ىذا علم، ( ) ىذا لو ردوا لعادوا لما نهوا عنو          
       

 : وقاؿ اهلل تعالى،اهلل بما لم يكن لو كاف كيف يكوف

 :" "لو،أخبر اهلل أنو بما لم يكن لو كاف كيف يكوف

)2(

     

3

. ) (              
    
)4(

 :وقاؿ عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة تبوؾ قاؿ اهلل تعالى

               
 ماذا يحصل؟ ىم ما خرجوا ما خرجوا اآلف

       

 من حكمة اهلل أنو منعهم من،ىذه مفاسد


)5(



      

  لكن علم اهلل لو خرجوا ماذا يحصل، ىم ما خرجوا،الخروج "ثبطهم" لئبل تحصل ىذه المفاسد

1 - . 28 : سورة األنعام آية
2 - .23 : سورة األنفال آية
3 - .23 : سورة األنفال آية
4 - . 47-46 : سورة التوبة آية
5 - .47 : سورة التوبة آية
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()1

.
فالمرتبة األولى من مراتب القدر :العلم؛ العلم في األزؿ في الماضي ،والعلم في الحاضر ،والعلم

في المستقبل ،والعلم بما لم يكن لو كاف كيف يكوف.

المرتبة الثانية :الكتابة؛ اإليماف بالكتابة ،وأف اهلل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ،اإليماف بأف

اهلل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ،ما الذي كتب؟ كل شيء؛ الذوات والصفات واألفعاؿ

والحركات والسكوف واألرزاؽ ،واألعماؿ واألخبلؽ والسعادة والشقاوة والفقر والغنى واإلعزاز

واإلذالؿ والحياة والموت ،حتى العجز والكيس ،الكسل كل شيء مكتوب.
والدليل على ىذه المرتبة أدلة ،قاؿ اهلل تعالى :
2

        
3

 ) (       وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ ) (         :
4

 ) (     وقاؿ اهلل تعالى:

سورة التوبة آية 1 - .47 :
سورة الحج آية 2 - .71 :
سورة األنفال آية 3 - .75 :
سورة آل عمران آية 4 - .119 :
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.......................................................................
1

، ( ) وىو اللوح المحفوظ             
            

 :وقاؿ تعالى
2

 وقاؿ، ( ) الذكر ىو اللوح المحفوظ

1 - . 22 : سورة الحديد آية
2 - .115 : سورة األنبياء آية
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عليو الصبلة والسبلـ  :وكتب في الذكر كل شيء  وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ سبحانو
وتعالى :

      



()1

وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ عليو الصبلة

والسبلـ في الحديث الذي رواه اإلماـ مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو  :كتب اهلل مقادير

الخبلئق قبل أف يخلق السماوات واألرض بخمسين ألف سنة ،وكاف عرشو على الماء  وقاؿ عليو
أيضا في صحيح مسلم  :أوؿ ما خلق اهلل القلم قاؿ لو اكتب ،قاؿ :يا
الصبلة والسبلـ فيما ثبت ً

رب وماذا أكتب؟ قاؿ :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوـ الساعة  وفي لفظ  :فجرى في

تلك الساعة ما ىو كائن إلى يوـ القيامة . 

ىاتاف المرتبتاف من لم يؤمن بهما لم يؤمن بالقدر ،وىاتاف المرتبتاف أنكرتهما طائفة القدرية األولى

الذين ظهروا في عصر الصحابة ،فكفرىم الصحابة ابن عمر وغيره؛ ألنهم نسبوا اهلل إلى الجهل،

وانقرضوا وانتهوا ،وىم الذين قاؿ فيهم اإلماـ الشافعي -رحمو اهلل -وغيره :ناظروا القدرية بالعلم،

فإف أقروا بو خصموا ،وإف أنكروه كفروا.

المرتبة الثالثة :اإلرادة والمشيئة ،اإلرادة الكونية؛ ألف اإلرادة نوعاف :دينية ،وكونية .المراد اإلرادة

الكونية المرادفة للمشيئة ،وىو اإليماف بأف اهلل أراد وشاء كل شيء وقع في ىذا الوجود ،تؤمن بأف

فجورا ،طاعة أو
خيرا أو شرا ،برا أو
ً
كل شيء وقع في ىذا الوجود سبقت بو إرادة اهلل ومشيئتوً ،
كفرا ،كل شيء وقع في ىذا الوجود وقع بمشيئة اهلل وقدرتو ،ال يقع في ملك اهلل ما
معصية ،إيمانًا أو ً
ال يريد ،ولكنو مبني على الحكمة ،مبني على الحكمة ،فاهلل تعالى ال يخلق شيئا إال لحكمة ،ال يخلق

إال لحكمة ،وال يأمر إال لحكمة ،وال ينهى إال لحكمة  ،وال يقدر إال لحكمة ،وال يأمر إال لحكمة وال
ينهى إال لحكمة       :

()2

فهل يقع في ملك اهلل ما ال يريد؟! ما يقع في

ملك اهلل ما ال يريد.

.......................................................................

سورة يس آية 1 - .12 :
سورة يوسف آية 2 - .6 :
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ولهذا لما أنكر القدرية وقوع المعاصي ،والكفر بمشيئة اهلل ،رد عليهم أىل السنة ،وقالوا :أنتم
عاجزا ،عاجزا عن أف يدفع شيئًا ال
وصفتم اهلل بالعجز ،فقلتم إنو يقع في ملكو ما ال يريد؛ يكوف ً
يريده .وىذا من أبطل الباطل ،ولكن ما يقع في ملك اهلل ،ما يقع من الشرور والمعاصي والكفر ىذه
مرادة ال لذاتها ،بل مرادة لما يترتب عليها من الحكم.

وشرعا؛ لما يترتب عليو من
وقدرا ،ولكن ما أراده دينًا
ً
فاهلل أراد وقوع الكفر والمعاصي كونًا ً
الح كم ،من الحكم ظهور قدرة اهلل على المتقاببلت؛ فالكفر يقابلو اإليماف ،والمعصية تقابلها الطاعة،

كما ظهرت قدرة اهلل في وجود المتقاببلت؛ فالليل يقابلو النهار ،والحر يقابلو البرد ،والحلو يقابلو

الحار ،ومنها حصوؿ العبودية المتنوعة لوال خلق اهلل للكفر والمعاصي لما وجدت عبوديات متنوعة؛

عبودية الجهاد في سبيل اهلل.

لو كاف الناس كلهم مؤمنوف أين عبودية الجهاد في سبيل اهلل؟ أين عبودية الوالء والبراء؟ أين

عبودية الدعوة إلى اهلل؟ أين عبودية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الوالء والحب في

اهلل والبغض في اهلل ،وا لوالء والبراء؟ فهذه مرادة ال لذاتها بل لشيء آخر؛ لما يترتب عليها من
وشرعا ،يكرىها؛ الكفر والمعاصي.
الحكم؛ فاهلل أرادىا كونًا وقدرا ،ولكنو لم يردىا دينًا ً

وهلل المثل األعلى :المريض الذي يصرؼ لو الطبيب دواء مرا علقم فيقوؿ لو :اشرب ىذا الدواء،

مختارا،
طائعا
ىذا الدواء فيو شفاؤؾ وعافيتك بإذف اهلل ،فيقدـ المريض على شرب الدواء المر يقدـ ً
ً
لماذا؟ ىل لذاتو ،لذات الدواء المر؟ ال .الدواء المر مكروه ،لكن لما يترتب عليو من الشفاء ،فهو

مراد ال لذاتو ،بل لشيء غيره ،كذلك اهلل سبحانو وتعالى أراد الكفر والمعاصي ال لذاتها الكفر

وشرعا ،لكن لما يترتب عليها من الحكم واألسرار ،بهذا ولهذا ضل
والمعاصي مكروىا هلل دينًا
ً
القدرية.
المرتبة الرابعة :الخلق واإليجاد ،الخلق واإليجاد ،أنكر القدرية عموـ الخلق واإليجاد فقالوا :إف

اهلل ما خلق الكفر والمعاصي ،العبد ىو الذي خلق الكفر والمعاصي .فرد عليهم أىل السنة .القدرية
المتوسطة القدرية الثانية آمنوا بالعلم والكتاب ،ولكنهم أنكروا عموـ اإلرادة والمشيئة وعموـ الخلق،

فأخرجوا أفعاؿ العباد ،وقالوا :إف اهلل ما أراد أفعاؿ العباد وال خلقها من الطاعات والمعاصي؛ فر ًارا من

ظالما في زعمهم.
القوؿ بأف اهلل قدر المعاصي ويعذب عليها لئبل يكوف ً

.......................................................................
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خيرا
وىذا باطل؛ ألف الذي ينسب إلى اهلل الخلق واإليجاد وىذا مبني على الحكمة ،فيكوف ً

بالنسبة هلل؛ ألنو خلق لحكمة لكنو شر بالنسبة للعبد ،الكفر والمعاصي شر بالنسبة للعبد الذي باشر
المعاصي وفعلها فيتضرر ويعذب عليها ،والذي ينسب إلى اهلل الخلق واإليجاد فهو مبني على

الحكمة.

فهؤالء القدرية القدرية النفاة طائفتاف:

الطائفة األولى :الذين أنكروا العلم والكتاب ،وىؤالء كفرة ،وانقرضوا.

والطائفة الثانية :الذين آمنوا بالعلم والكتاب وآمنوا باإلرادة والخلق ،ولكن أنكروا عموـ اإلرادة
وعموـ الخلق وأخرجوا منها أفعاؿ العباد.

وىناؾ طائفة أخرى من القدرية تسمى القدرية المجبرة وىم الجبرية :الذين قالوا :إف العباد

مجبوروف على أفعالهم ،وليس لهم اختيار ،فاهلل تعالى أجبرىم على أفعالهم فهم وعاء؛ وعاء لؤلفعاؿ،
وحركاتهم كلها اضطرارية كحركة المرتعش وحركة النائم ،فهم وعاء تمر عليهم األفعاؿ واهلل تعالى ىو
الذي يفعلها بهم ،ىكذا يقولوف ،فيقولوف :إف أفعاؿ العباد كالكوز الذي يصب فيو الماء ،فالعباد

كأنهم كوز واهلل كصباب الم اء فيو ،ىكذا يقولوف ،فيقولوف :إف اهلل ىو المصلي والصائم وىو الفاعل،

وىؤالء يقولوف :إف العباد مجبوروف على أفعالهم ،وال اختيار لهم ،وال يمكن أف يفعلوا شيئًا غير ما

أراد اهلل ،ويقوؿ قائلهم :ألقاه في اليم مكتوفًا ،وقاؿ لو :إياؾ إياؾ أف تبتل بالماء .فهؤالء يقاؿ لهم:
"القدرية الجبرية".

أيضا:
فهوالء القدرية الجبرية طائفتاف ً

طائفة مشركية :الذين يحتجوف بالقدر على المعاصي ،كالمشركين عندما قالوا :

   

1

. ) (    
والثانية :الطائفة اإلبليسية؛ الذين ينتسبوف إلى إبليس؛ الذين يقولوف :إف اهلل قدر كل شيء وأراد
كل شيء لكن اهلل ظالم ،والعياذ باهلل؛ ظلم العباد.

.......................................................................

سورة األنعام آية 1 - .148 :

32

ػػػػػػػػ

شرح أصوؿ السنة
فهؤالء والعياذ باهلل اإلبليسية ىم الذين آمنوا باألوامر والنواىي ،وآمنوا بالقدر ،والمشركية آمنوا
بالقدر ولم يؤمنوا باألوامر ،والطائفة المجوسية آمنوا باألوامر ولم يؤمنوا بالقدر.

فتكوف القدرية بعد الطائفة القدرية الذين انقرضوا وىم كفار ثبلثة أنواع :قدرية مجوسية ،وقدرية

مشركية ،وقدرية إبليسية .فالقدرية المجوسية :الذين يقولوف :إف اهلل قدر كل شيء إال أفعاؿ العباد،

وخلق كل شيء إال أفعاؿ العباد ،والعباد ىم الذين يخلقوف أفعالهم باختيارىم مستقلين ،فالخير والشر
والطاعات والمعاصي العبد ىو الذي يخلقها ،وما عداه فاهلل ىو الخالق؛ وسموا مجوسية لمشابهتهم

بالمجوس ،المجوس يقولوف بخالقين؛ يقولوف العالم لو خالقاف :خالق للخير وىو النور ،وخالق للشر
وىو الظلمة .والقدرية يقولوف :كل عبد يخلق فعل نفسو ،فقالوا بتعدد الخالق وشابهوا المجوس؛

فلهذا سموا مجوسية ،لمشابهتهم المجوس في القوؿ بتعدد الخالق .لكن المجوسية -المجوس-

قالوا بتعدد؛ خالقين ،قالوا :العالم لو خالقاف الخير والشر .والقدرية كم خالق؟! مبليين ،بعدد الناس
كل إنساف يخلق فعل نفسو من الطاعات والمعاصي ،لكن لما وافقوىم في التعدد والقوؿ بتعدد

الخالق سموا مجوسية ،ىؤالء يؤمنوف باألوامر والنواىي ويقولوف بالتكاليف ،العباد مأموروف ومنهيوف
ومجازوف ومحاسبوف ،لكن أنكروا القدر فقالوا :إف أفعاؿ العباد ما أرادىا اهلل وال خلقها.

الطائفة المشركية :بالعكس؛ يعني ىذه الطائفة المجوسية آمنوا بالشرع باألوامر والنواىي وكذبوا

بالقدر ،والطائفة المشركية :كذبوا بالشرع ،وآمنوا بالقدر؛ قالوا :إف اإلنساف مجبور على أفعالو ،وكل

شيء مقدر ،والشرع ،عارضوا الشرع بالقدر وقالوا :إذا أمرؾ اهلل بالصبلة ولم تصل فأنت مع القدر،
كذبوا باألوامر وعملوا بالقدر؛ أنت مجبور على أفعالك؛ ولهذا سموا مشركية ألنهم يحتجوف بشركهم

بمعاصيهم على الشرع ،قاؿ اهلل تعالى عن المشركين :

        

1

 ) (           احتجوا بأيش؟ احتجوا بشركهم على اهلل على

.......................................................................
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الشرع ،فهؤالء سموا مشركية ألنهم آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع .والمجوسية .آمنوا بأيش؟ آمنوا
بالشرع وكذبوا بالقدر.
سورة النحل آية 1 - .35 :
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أيهما أشد؟ القدرية المشركية أشد ،والقدرية المجوسية أخف ألف القدرية المجوسية يعظموف
الشرع ،يعظموف األوامر والنواىي ،يلزموف بها ،عظموا الشرع األوامر والنواىي ،لكن تكذيبهم بالقدر؛

بالقوؿ بأف العبد يخلقها بنفسو .أما القدرية المشركية وىم الجبرية ،فهم لم يؤمنوا بالشرع ،آمنوا

بالقدر وكذبوا بالشرع ،ومن آمن بالشرع معناىا على قوؿ الجبرية :تكوف الرسل والكتب عبثا ،كذبوا

آمنوا بالقدر وكذبوا بالشرع.

الطائفة المجوسية الذين شيخهم إبليس ،آمنوا باألمرين :آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر ،لكن قالوا

الرب متناقض ،يأمر بشيء ويقدر ضده ،قبحهم اهلل ،فقالوا الرب متناقض ،فهؤالء الطائفة اإلبليسية،
شيخهم إبليس ،وقدموا إبليس الذي اعترض على اهلل ،لما أمر اهلل المبلئكة بالسجود آلدـ ماذا قاؿ

إبليس شيخهم؟ رفض وامتنع واستكبر ،قاؿ :ما أسجد آلدـ ،لماذا ال تسجد يا إبليس آلدـ؟ قاؿ :ما
يمكن أف أسجد آلدـ ،عنصري أحسن من عنصر آدـ ،كيف عنصري النار ،وعنصر آدـ الطين والنار

أحسن من الطين وأفضل ،وال يمكن أف يخضع الفاضل للمفضوؿ :

     

1

( )
فاسدا إبليس ،أوؿ
      أوؿ من اعترض على اهلل ،وأوؿ من قاس قياسا ً

من قاس قياسا فاسدا إبليس ،ىؤالء الطائفة الثالثة اإلبليسية :آمنوا بالشرع وآمنوا بالقدر ،آمنوا

باألوامر والنواىي ،وآمنوا بالقدر ،ولكن قالوا :الرب متناقض ،طعنوا في حكمة الرب ،قالوا :أمره
ينقض قدره ،وقدره ينقض أمره ،قبحهم اهلل ،ىؤالء ىم خصوـ اهلل ،الذين قاؿ فيهم شيخ اإلسبلـ ابن

تيمية :ىؤالء معشر القدرية يساقوف إلى النار سوقًا يساقوف إلى النار معشر القدرية ،ىم خصوـ ،اهلل
وىم يدافعوف عن إبليس ،المرجئة يدافعوف عن إبليس ويتهموف الرب ويطعنوف في حكمتو ،يقولوف:
إبليس مسكين مظلوـ ،أراد أف ينزه جبهتو عن أف ال يسجد لغيره فطرد ولعن ما ذنبو؟! ما ذنبو؟!

مسكين .......................................................................
ػػػػػػػػ
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مسكين إبليس مظلوـ ظلمو الرب!! أراد أف ينزه جبهتو عن السجود لغيره؛ لما أمره بالسجود
آلدـ أراد أف ينزه جبهتو عن السجود لغيره لما أمره بالسجود آلدـ أراد ينزه جبهتو ال يسجد إال هلل

فظلم وطرد ولعن ،ما ذنبو؟! ىؤالء والعياذ باهلل خصوـ اهلل اإلبليسية.
فتكوف القدرية ثبلثة أنواع:

المجوسية :آمنوا باألوامر والنواىي والشرع وكذبوا بالقدر ،وىم أحسنها أفضلها.

ومشركية :كذبوا بالشرع وآمنوا بالقدر.

وإبليسية :آمنوا بالشرع والقدر ،لكن جعلوا الرب متناقض؛ قالوا :شرعو ينقض قدره ،وقدره

ينقض شرعو .قبحهم اهلل.

نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

فهذا القدر؛ اإليماف بالقدر أصل من أص وؿ اإليماف الستة ،ال يصح اإليماف إال بها ،من لم يؤمن

بالقدر فليس بمؤمن.

قاؿ المؤلف رحمو اهلل ،وىو اإلماـ أحمد رحمو اهلل" :ومن السنة البلزمة التي من ترؾ منها

خصلة ،لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أىلها :اإليماف بالقدر" ىذه الخصلة ىي من السنة البلزمة،

خيرا
من تركها ولم يؤمن بها فليس من أىل السنة ،وىو "اإليماف بالقدر خيره وشره" يعني تؤمن بالقدر ً

شرا طاعة ومعصية.
أو ً

ماال حبلال وزوجة صالحة أعطاؾ اهلل الخصب
خير :كأف إذا قدر اهلل لك وفقك اهلل رزقك اهلل ً
والمطر واإلبل والبقر والغنم والماؿ والصحة والعافية والولد ،ىذا خير تؤمن بأف ىذا من اهلل.
وكذلك الشر :إذا كاف مصيبة ،أصابك مصيبة في نفسك مثبل مصيبة أمراض وأسقاـ في نفسك

ضررا في أىلك أو في أوالدؾ
وديوف وىموـ ،أو سلط عليك غلبة الرجاؿ؛ سجن أو قتل ،أو كذلك ً
خيرا أو شرا.
ىذا تؤمن بو ،تؤمن بهذا وبهذا ،تؤمن بالقدر خيره وشره ،سواء كاف ً

"والتصديق باألحاديث فيو واإليماف بو" تصدؽ باألحاديث الواردة في القدر وتؤمن بها ،وىذا ىو

مذىب السلف.

.......................................................................

ػػػػػػػػ

"ال يقاؿ :لم وال كيف" ال يقاؿ لم في األفعاؿ ،وال كيف في الصفات ،فبل تقل :لم فعل اهلل كذا

ما تعترض على اهلل ،سلم لقضاء اهلل وقدره ،ما تقوؿ :لم أعطى اهلل ىذا العلم ولم يعط ىذا؟ لم كاف
35

شرح أصوؿ السنة
ىذا عالم وىذا جاىل؟ لم ىذا فقير وىذا غني؟ لم كاف ىذا طويل وىذا قصير؟ لم كاف ىذا عمره
يعيش مائة سنة وىذا يموت شابا وىذا يموت شيخا؟

ىذا سر اهلل في القدر ،ال تسأؿ عن ىذا بلم؛ ولهذا يقوؿ الطحاوي :والقدر سر اهلل في خلقو

حجبو عن أنامو -حجبو عن الناس -ونهاىم عن مرامو ،فمن سأؿ لم فعل فقد رد حكم الكتاب،
ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين قاؿ اهلل تعالى         :
()1

فبل تسأؿ ال تسأؿ؛ ىذا سر اهلل في خلقو .واعلم أف ربك حكيم ،جعل ىذا طويل وىذا قصير،

وىذا غني وىذا فقير ،وىذا عالم وىذا جاىل لحكم ،ىذا سر اهلل ،مبني على الحكمة لكنا ال نعلم.

كذلك ال تسأؿ عن الكيفية ،ال تقل :كيف الصفات ،ال تقل :كيف استوى .تؤمن باالستواء وال

تسأؿ ،واالستواء معناه معلوـ لكن ال تسأؿ عن الكيفية ،يجب أف تؤمن بأف اهلل استوى على العرش
لكن ،ال تسأؿ عن االستواء ال تقل كيفيتو ،كما قاؿ اإلماـ مالك -رحمو اهلل -لما سئل عن االستواء

قاؿ" :االستواء معلوـ ،والكيف مجهوؿ ،واإليماف بو واجب والسؤاؿ عنو بدعة".

كذلك أيضا النزوؿ ،معلوـ في اللغة العربية لكن ال تسأؿ عن الكيف ،واإليماف بو واجب

والسؤاؿ عنو بدعة ،الصفات معلوـ معانيها في اللغة العربية ،واإليماف بها واجب وال يسأؿ عن

الكيفية والسؤاؿ عنها بدعة ،ال تقل :كيف علم اهلل ،كيف سمع اهلل ،كيف بصره كيف رؤيتو ،ال
تسأؿ؛ الكيفية ال يعلمها إال اهلل ،فالسؤاؿ عنها بدعة ،كما أنك ال تعترض على اهلل في أفعالو ،فبل

تسأؿ عن كيفية الصفات ،فبل يقاؿ" :لم وال يقاؿ كيف إنما ىو التصديق بها".
وفق اهلل الجميع لطاعتو وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو.

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو

نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد.

.......................................................................
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قاؿ المؤلف -رحمو اهلل تعالى -وىو اإلماـ أحمد إماـ أىل السنة والجماعة" :ومن السنة البلزمة
التي من ترؾ منها خصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أىلها :اإليماف بالقدر خيره وشره ،والتصديق

باألحاديث فيو واإليماف بها ،ال يقاؿ لم وال كيف ".
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يعني ال يقاؿ :لم في األفعاؿ؛ يعني ال يعترض على اهلل في أفعالو ويقاؿ :لم فعل كذا قاؿ اهلل
تعالى         :

()1

ال يسأؿ عما يفعل لكماؿ حكمتو ،ال ألنو

يفعل بالقدرة والمشيئة كما يقوؿ الجبرية ،يقولوف :ال يسأؿ لم يفعل ألنهم أنكروا حكمة اهلل قالوا :إف

اهلل يفعل باإلرادة ،يفعل باإلرادة وليس لو حكمة ،وىذا باطل ،يقولوف والعياذ باهلل :اإلرادة والمشيئة

تخبط خبط عشواء ،تجمع بين المختلفات وتفرؽ بين المتماثبلت ،أنكروا حكمة اهلل ،وىذا من أبطل
الباطل ،الجبرية ومنهم األشاعرة والجهمية ،أنكروا حكمة اهلل ،وقالوا :إف اهلل يفعل باإلرادة فقط.

أما أىل السنة والجماعة يقولوف :إف اهلل يفعل بالحكمة ،كل شيء بحكمة ،أمره بحكمة ،ونهيو

بحكمة ،وقدره بحكمة ،وخلقو بحكمة       :

()2

فبل يقاؿ :لم ،ال يسأؿ

عما يفعل لم؛ ألنو حكيم سبحانو وتعالى ،وال كيف في الصفات ،ال يسأؿ عن كيفية النزوؿ ،كيفية

االستواء كيفية العلم كيفية القدرة ،ألف الكيفية ال يعلمها إال ىو سبحانو وتعالى ،فبل يعلم كيفية

صفاتو إال ىو كما ال يعلم كيفية ذاتو إال ىو سبحانو وتعالى ،ولهذا قاؿ المؤلف رحمو اهلل :إنما ىو

التصديق واإليماف بها ،إنما ىو اإليماف والتصديق بها.

ولهذا روى الخبلؿ في السنة ،والدارقطني في الصفات ،واآلجري في الشريعة عن الوليد بن

مسلم أنو قاؿ :سألت سفياف واألوزاعي ومالك بن أنس والليث بن سعد عن ىذه األحاديث -أي

أحاديث الصفات -فقالوا :مروىا كما جاءت " وىذا سنده صحيح كما قاؿ المحقق.

وروى ابن عبد البر في جامع بياف العلم ،من طريق عبد الوىاب بن نجدة ،قاؿَ :حدثَنا بقية عن

األوزاعي قاؿ ،كاف مكحوؿ والزىري يقوالف" :أمروا ىذه األحاديث كما جاءت" وسنده صحيح ،وقاؿ

ابن عبد البر وقد روينا عن مالك بن أنس واألوزاعي ،وسفياف بن سعيد ،وسفياف بن عيينة ،ومعبد بن
راشد في األحاديث في الصفات أنهم كلهم قالوا :أمروىا كما جاءت ،وروى عبد اهلل بن

سورة األنبياء آية 1 - .23 :
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في السنة بسند صحيح عن وكيع بن الجراح قاؿ :نسلم ىذه األحاديث
كما جاءت ،وال نقوؿ :كيف كذا ،وال لم كذا؛ يعني مثل حديث ابن مسعود  :أف اهلل  يحمل

السماوات على أصبع والجباؿ على أصبع  وحديث النبي 

أصبعين من أصابع الرحمن  ونحوه من األحاديث.

قاؿ  :قلب ابن آدـ بين

وروى البللكائي بإسناده عن محمد بن الحسن ،فقيو العراؽ قاؿ :اتفق الفقهاء من المشرؽ إلى

المغرب على اإليماف بالقرآف واألحاديث التي جاءت بها الثقات عن رسوؿ اهلل 
 من غير تفسير وال وصف وال تشبيو؛ يعني من غير تفسير كتفسير الجهمية ،فمن فسر شيئًا من
ذلك فقد خرج مما كاف عليو النبي  وفارؽ الجماعة ،ومن قاؿ بقوؿ جهم ،فقد فارؽ الجماعة؛

في صفة الرب

فإنو وصفو بصفة ال شيء؛ يعني الجهم نفى األسماء والصفات ،ووصفو بصفة المعدوـ.

وروى الدارقطني في الصفات بسند صحيح عن العباس بن محمد الدوري :قاؿ :سمعت أبا

القاسم -أبا عبيد القاسم بن سبلـ -وذكر الباب الذي يروى في الرؤية والكرسي ووضع القدمين،

وضحك ربنا من قنوت عباده وقرب غيره ،وأين كاف ربنا قبل أف يخلق السماء ،وأف جهنم ال تمتلئ

حتى يضع ربك  قدمو فيها فتقوؿ قط قط ،وأشباه ىذه األحاديث فقاؿ :ىذه األحاديث صحاح،

حملها أصحاب ال حديث والفقهاء بعضهم عن بعض ،وىي عندنا حق ال نشك فيها ،ولكن إذا قيل:
أحدا يفسره.
كيف وضع قدمو وكيف ضحك؟ قلنا :ال يفسر ىذا ،وال سمعنا ً

وكبلـ السلف في ىذا كثير ،قاؿ أبو بكر الخبلؿ في السنة :حدثنا أبو بكر المروزي -رحمو

اهلل -قاؿ :سألت أبا عبد اهلل عن األحاديث التي تردىا الجهمية في الصفات والرؤية واإلسراء ،وقصة
العرش وصححها أبو عبد اهلل وقاؿ :قد تلقتها العلماء بالقبوؿ نسلم األخبار كما جاءت ،قاؿ :فقلت

رجبل اعترض في بعض ىذه األخبار كما جاءت ،فقاؿ :يجفى ،وقاؿ :ما اعتراضو في ىذا
لو :إف ً
الموضع؟! يسلم األخبار كما جاءت ،فأقواؿ العلماء في ىذا كثيرة.
ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل" :-ومن لم يعرؼ تفسير األحاديث ويبلغها عقلو ،فقد كفي ذلك

وأحكم لو ،فعليو اإليماف والتسليم مثل :أحاديث الصادؽ المصدوؽ"؛ يعني مقصوده بػ"حديث
الصادؽ المصدوؽ" ىو حديث ابن مسعود  الذي رواه أصحاب الكتب الستة واإلماـ أحمد قاؿ:
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.......................................................................
يوما
 حدثنا رسوؿ اهلل  وىو الصادؽ المصدوؽ :إف أحدكم يجمع خلقو في بطن أمو أربعين ً
ػػػػػػػػ

نطفة ،ثم يكوف في ذلك علقة مثل ذلك ،ثم يكوف في ذلك مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل الملك فينفخ
فيو الروح ويؤمر بأربع كلمات :بكتب رزقو وأجلو وعملو وشقي أو سعيد ،فوالذي ال إلو غيره إف

أحدكم ليعمل بعمل أىل الجنة حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو الكتاب فيعمل بعمل

أىل النار فيدخلها ،وإف أحدكم ليعمل بعمل أىل النار حتى ما يكوف بينو وبينها إال ذراع فيسبق عليو

الكتاب فيعمل بعمل أىل الجنة فيدخلها  يعني الكتاب الذي كتب عليو وىو في بطن أمو .نعم.
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اإليماف بما جاء في األحاديث الشريفة
ومث ما كان مثلو يف القدر ومث أحاديث الرؤية كلها ،وإن نأت عن األمساع
احدا ،وغريىا
واستوحش منها ادلستمع ،وإظلا عليو اإلؽلان هبا ،وأن ال يرد منها حرفًا و ً
من األحاديث ادلأثورات عن الثقات.
ػػػػػػػػ

نعم .يعني يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :على المسلم أف يسلم األحاديث ويؤمن بها ويسلم وال

يعترض وال يسأؿ عن األفعاؿ بلم وال عن الصفات بكيف ،مثل حديث الصادؽ المصدوؽ في القدر
ىذا؛ يسلم بأف ىذا قدره ،إف اهلل تعالى كتب الرزؽ واألجل والعمل ،والشقاوة والسعادة ،فبل تسأؿ

فاهلل حكيم اهلل عليم بالذوات التي تصلح لغرس الكرامة ،فبل تسأؿ لماذا قدر على ىذا الشقاوة،

ولماذا قدر على ىذا السعادة ،ولماذا قدر الفقر على ىذا ،ولماذا قدر الغنى على ىذا ،ولماذا كاف
رزقو ىكذا ،ىذا عامل ،وىذا بنا وىذا تاجر وىذا مزارع ،ربك حكيم عليم ،فبل تعترض على اهلل بل

عليك اإليماف والتسليم.

"ومثلو ما كاف مثلو في القدر" يعني كذلك كل ما كاف في القدر فبل تسأؿ ،سلم هلل؛ ولهذا قاؿ

الطحاوي رحمو اهلل في عقيدتو :فمن سأؿ لم فعل فقد رد حكم الكتاب ،ومن رد حكم الكتاب كاف
من الكافرين ،قاؿ :القدر سر اهلل في خلقو ،ال يسأؿ عما يفعل فمن سأؿ لم فعل فقد رد حكم

الكتاب ،ومن رد حكم الكتاب كاف من الكافرين.

"ومثل أحاديث الرؤية كلها وإف نأت عن األسماع واستوحش منها المستمع وإنما عليو اإليماف

واحدا وغيرىا من األحاديث المأثورات عن الثقات" يعني على اإلنساف أف
بها وأف ال يرد منها حرفًا ً
يسلم بأحاديث الرؤية؛ والمراد بأحاديث الرؤية يعني رؤية اهلل؛ رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة يؤمن

بها؛ عرفنا أف من لم يؤمن بالقدر كافر ،كذلك من لم يؤمن برؤية اهلل يوـ القيامة فهو كافر؛ كفره األئمة
اإلماـ أحمد وغيره ،قالوا :ومن لم يؤمن بأف اهلل يرى في اآلخرة فهو كافر.

والمراد الكفر على العموـ ىذا الحكم على العموـ .أما فبلف بن فبلف الذي أنكر الرؤية ال يكفر

إال إذا قامت عليو الحجة؛ الشخص المعين ال يكفر إال إذا قامت عليو الحجة؛ الشخص المعين ال
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كافر على ال عموـ ،كل من أنكر رؤية اهلل فهو كافر ،لكن فبلف بن فبلف الذي ينكر رؤية اهلل ،ال يكفر
إال إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع إذا قامت عليو الحجة.

أحاديث الرؤية أو نصوص الرؤية وردت في الكتاب العزيز وفي السنة المطهرة .في الكتاب

العزيز :قاؿ اهلل تعالى          :

()1

فأسند النظر إلى الوجو

الذي ىو محلو ،وعداه بأداة "إلى" الدالة على النظر بالعين المجردة إلى الرب 
 

()2

  

وآخر المقاـ الكبلـ عن قرينة تدؿ على خبلؼ الموضوع وحقيقتو ،فدؿ على أف المراد

النظر بالعين التي في الوجو إلى الرب جل جبللو          
قاؿ سبحانو :

     



()4

()3

جاء في صحيح مسلم في حديث صهيب

تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجهو الكريم.
5

وقاؿ سبحانو ) (          :استدؿ اإلماـ الشافعي -رحمو
اهلل -بهذه اآلية على وجوب رؤية المؤمنين لربهم ،استدؿ بهذا على رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة،
قاؿ :لما أف حجب ىؤالء في الس خط دؿ على أف المؤمنين يرونو في الرضا ،ولو كاف المؤمنوف ال

يروف ربهم الستووا ىم والكفار في الحجب ،فلما حجب ىؤالء عن الرؤيا دؿ على أف المؤمنين

يرونو.

سورة القيامة آية 1 - .23- 22 :
سورة القيامة آية 2 - .22 :
سورة القيامة آية 3 - .23- 22 :
سورة يونس آية 4 - .26 :
سورة المطففين آية 5 - .15 :
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وأما األحاديث الصحيحة فهي متواترة ،قاؿ اإلماـ ابن القيم -رحمو اهلل -في كتاب الروح:
متواترة في الصحاح والسنن والمسانيد رواىا عن النبي  أكثر من ثبلثين صحابيًا كلها تثبت رؤية

المؤمنين لربهم  منها :حديث جرير بن عبد اهلل البجلي  الذي رواه البخاري ومسلم والترمذي

جلوسا عند رسوؿ اهلل  إذ نظر إلى القمر ليلة البدر فقاؿ " :أما
والنسائي وغيرىم ،قاؿ  :كنا
ً
إنكم ستروف ربكم كما تروف ىذا القمر ال تضاموف في رؤيتو ،فإف استطعتم أف ال تغلبوا على صبلة

قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا  يعني العصر والفجر ،ثم قرأ جرير 
     



()1

  

وىذا يدؿ على أف المحافظة على ىاتين الصبلتين الفجر

والعصر لها مدخل في رؤية اهلل يوـ القيامة.
ومن ىذه األحاديث :حديث أبي ىريرة  قاؿ  :قاؿ ناس يا رسوؿ اهلل :أنرى ربنا  يوـ
القيامة؟ قاؿ :ىل تضاروف في رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة ،قالوا :ال ،قاؿ :ىل

تضاروف في رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة ،قالوا :ال ،قاؿ :والذي نفسي بيده ال تضاروف في

رؤيتو إال كما تضاروف في رؤية أحدىما  رواه مسلم وأبو داود.

ومن األدلة حديث أبي سعيد الخدري قاؿ  :قلنا :يا رسوؿ اهلل ىل نرى ربنا يوـ القيامة؟

صحوا؟ قلنا :ال ،قاؿ :فإنكم ال تضاروف في رؤية
قاؿ :ىل تضاروف في رؤية الشمس والقمر إذا كانت ً

ربكم يومئذ إال كما تضاروف في رؤيتهما  رواه الشيخاف وغيرىما.

ومن ذلك حديث صهيب  :إذا دخل أىل الجنة الجنة قاؿ :يقوؿ اهلل تبارؾ وتعالى :تريدوف

شيئًا أزيدكم؟ قالوا :ألم تبيض وجوىنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قاؿ :فيكشف الحجاب،
فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم   رواه اإلماـ مسلم والترمذي والنسائي

وغيرىم.

ومن ذلك حديث أبي موسى األشعري الذي رواه الشيخاف البخاري ومسلم وغيرىما ،عن النبي

 أنو قاؿ  :جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما ،وجنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما ،وما بين
سورة طه آية 1 - .131 :
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القوـ وبين أف ينظروا إلى ربهم إال رداء الكبرياء على وجهو في جنة عدف  ؛ ولهذا قاؿ روى أبو
بكر الخبلؿ في السنة واآلجري في الشريعة بسند صحيح عن أبي عبيد القاسم بن سبلـ قاؿ:

وذكرت عنده ىذه األحاديث في الرؤية ىذه عندنا حق نقلها الناس بعضهم عن بعض.

وأقواؿ أىل العلم في وجوب اإليماف والتصديق لرؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة أكثر من أف

تحصى ،كثيرة ولهذا قاؿ المؤلف رحمو اهلل" :مثل أحاديث الرؤية كلها ،وإف نأت عن األسماع
واستوحش منها المستمع" اللي يستوحشها أىل البدع ،أىل البدع :من الجهمية والمعتزلة أنكروا رؤية

اهلل يوـ القيامة مع أف اآليات صريحة والنصوص واضحة ،وأولوىا وقالوا :المراد بالرؤية العلم؛ يقوؿ
المعتزلة" :إنكم تروف ربكم كما تروف القمر" إنكم تعلموف ربكم كما تعلموف ىذا القمر أنو قمر ،ال

تشكوف في العلم بو ،تعلموف ربكم كما تعلموف أف ىذا القمر قمر ،كيف يفسر بهذا؟!!

العلم زائل عن جميع الناس يوـ القيامة ،ما فيو إشكاؿ حتى الكفرة الذين ينكروف وجود اهلل

يؤمنوف يوـ القيامة ،يكوف تحصيل حاصل ،يكوف األحاديث ما لها بعد ميش من تأويلهم ،تقوؿ :إنكم
تروف ربكم يعني تعلموف ربكم ،الرؤية معناىا العلم ،مثل :
 

()1

      

صحوا ليس
يعني ألم تعلم ،األحاديث صريحة  :إنكم تروف ربكم كما تروف الشمس
ً

دونها سحاب  ىذا علم وال رؤية بصر؟ ومع ذلك أنكرىا المعتزلة أنكروا رؤية اهلل وأنكروا علوه،

أنكروا كونو فوؽ السماوات وفوؽ العرش ،وأنكروا العلو ،وأىل السنة آمنوا بالعلو؛ بعلو اهلل وأف اهلل

فوؽ العرش ،وآمنوا برؤية اهلل يوـ القيامة.

دائما األشاعرة تجدىم وسط بين أيش؟ بين
واألشاعرة مذبذبوف ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالءً ،
المعتزلة وبين أىل السنة؛ ىم يريدوف أف يكونوا مع أىل السنة ،أرادوا أف يكونوا مع أىل السنة في

الرؤية ،ومع المعتزلة في إنكار العلو ،فصاروا مع ىؤالء ومع ىؤالء ،فأثبتوا رؤية اهلل يوـ القيامة؛ أثبتها

.......................................................................

سورة الفيل آية 1 - .1 :
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األشاعرة كما أثبتها أىل السنة ،لكن أنكروا رؤية اهلل وأنكروا علو اهلل ،أنكروا أف يكوف اهلل فوؽ
العرش ،أين يرى ربنا يا أشعرية؟ قالوا :يرى ال في جهة ،أين يرى من فوؽ؟ قالوا :ال .من تحت؟ ال.
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أماـ؟ ال .خلف؟ ال ،يمين؟ ال ،شماؿ؟ ال .أين يرى؟ يقولوف :يرى ال في جهة ،فأنكر عليهم أىل

السنة وبدعوىم ،وحتى أنكر عليهم الصبياف وضحكوا من قوؿ األشاعرة :إف الرؤية تكوف ببل مقابلة،

مقاببل للرائي مواجها لو
قالوا :ما يمكن أف تكوف الرؤية إال بمقابلة من المرئي ،فالمرئي ال بد أف يكوف ً
مباينًا لو ،أما رؤية بدوف جهة ،بدوف مقابلة ،ما يمكن؛ ولهذا سماىم بعض أىل العلم خناثى كالخنثى

ال أنثى وال ذكر ليسوا من أىل السنة ،وليسوا من المعتزلة ،أرادوا أف يكونوا مع المعتزلة في إنكار

العلو ،وأرادوا أف يكونوا مع أىل السنة في الرؤية فعجزوا عن ذلك ،فلجئوا إلى حجج سوفسطائية

وىي التي مموىة وىي التي تشبو الحجة وليست حجة.

فقالوا من حججهم :إف فيو عندنا دليل عندنا دليل أنو يمكن الرؤية ببل مواجهة .ما ىي؟ قالوا:

رؤية اإلنساف وجهو في المرآة يرى ببل جهة.

أوال :الرؤية في المرآة ليست ثابتة ،وثانيًا :أنو بالمواجهة ،إذا واجو اإلنساف في المرآة
نقوؿ لهمً :

صارت أمامو رأى صورتو في المرآة ،وبهذا يكوف أىل السنة والجماعة آمنوا بعلو اهلل وأنو فوؽ العرش
وبالرؤية ،والمعتزلة أنكروا األمرين أنكروا علو اهلل وأنكروا الرؤية فسروىا بالعلم ،واألشاعرة آمنوا

بالرؤية وأنكروا العلو ،فصاروا مع المعتزلة في إنكار العلو ،ومع أىل السنة ،في إثبات الرؤية..

ولهذا قاؿ المؤلف رحمو اهلل" :يجب اإليماف بها وإف نأت عن األسماع واستوحش منها

المستمع" من الذي يستوحش منها؟ أىل البدع" .وإنما عليو اإليماف بها ،وأف ال يرد منها حرفًا
واحدا" يقوؿ اإلماـ أحمد :ال ترد وال حرفا واحدا ،آمن بالنصوص من الكتاب والسنة ال ترد حرؼ،
ً
من رد حرفا من القرآف كفر ،وكذلك السنة.

"وأال يرد منها حرفًا وغيرىا من األحاديث المأثورات عن الثقات" يعني كل األحاديث التي أثرت

ورويت عن الثقات األثبات يجب اإليماف بها .نعم.
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الجداؿ في الدين
أحدا وال يناظره ،وال يتعلم اجلدال ،فإن الكالم يف القدر والرؤية
وأن ال ؼلاصم ً
والقرآن وغريىا من السنن مكروه ومنهي عنو ،ال يكون صاحبو وإن أصاب بكالمو
السنة من أى السنة حىت يدع اجلدال ويسلم ويؤمن باآلثار.
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عندؾ "و" والواو أصح النسخة اللي عندي ما فيها واو؛ "ال يكوف صاحبو وإف أصاب بكبلمو"

نعم ىذا الكبلـ حق يقوؿ المؤلف رحمو اهلل" :يجب على المسلم أف يؤمن باألحاديث ،وأف ال

أحدا وال
يخاصم أحدا وال يناظره ،وال يتعلم الجداؿ" كل ىذا مطلوب من المسلم "أف ال يخاصم ً
يناظره" فإف الخصومات ،الخصوـ والجداؿ في الدين منهي عنو ،حينما يخاصم اإلنساف ويناظر في

النصوص فهذا يؤدي بو إلى اإلنكار وإلى التأويل ،وىذه طريقة أىل البدع ،الخصومات والجداؿ من

طريقة أىل البدع.

وفي الحديث  :إف اهلل يبغض األلد الخصم  وقاؿ تعالى في ذمهم :
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فالخصومة والجداؿ والمناظرة مذموـ في النصوص؛ ولهذا روى اآلجري في

يوما من المسجد وىو
الشريعة بسند حسن ،عن معن بن عيسى قاؿ :انصرؼ مالك بن أنس ً 
متكئ على يدي ،فبلحقو رجل يقاؿ لو أبو الحورية -كاف يتهم باإلرجاء -فقاؿ :يا أبا عبد اهلل -
يخاطب مالك -اسمع مني شيئًا أكلمك بو وأحاجك وأخبرؾ برأيي ،قاؿ :فإف غلبتني؟ قاؿ :إف
غلبتك فاتبعني ،ق اؿ :فإف جاء رجل آخر فكلمنا فغلبنا؟ قاؿ :نتبعو ،فقاؿ مالك رحمو اهلل :يا عبد

محمدا بدين واحد وأراؾ تنتقل من دين إلى دين ".قاؿ عمر بن عبد العزيز :من
اهلل ،بعث اهلل 
ً
غرضا للخصومات أكثر التنقل" وعنو رحمو اهلل ،قاؿ" :الكبلـ في دين اهلل أكرىو".
جعل دينو ً

سورة الزخرف آية 1 - . 58 :
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وعن سبلـ بن أبي المطيع ،أف ً
السختياني :يا أبا بكر أسألك عن كلمة -كلمة من البدع يقوؿ أليوب أصرفها لي -فولى أيوب
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وجعل يش ير بأصبعو وال نصف كلمة" يعني ما يريد يكلم أىل البدع ،ما يريد الجداؿ ،قاؿ :وال نصف
كلمة .رواه اآلجري في الشريعة.

وعن معاوية بن قرة قاؿ" :الخصومات في الدين تحبط األعماؿ" قاؿ الحسن بن علي البربهاري

في شرح السنة :والكبلـ والجداؿ والخصومة في القدر خاصة منهي عنو عند جميع الفرؽ؛ ألف القدر

سر اهلل ،ونهى الرب جل اسمو األنبياء عن الكبلـ في القدر ،ونهى النبي  عن الخصومة في القدر،

وكرىو أصحاب رسوؿ اهلل 

والتابعوف ،وكرىو العلماء وأىل الورع ،ونهوا عن الجداؿ في القدر؛

فعليك بالتسليم واإلقرار واإليماف واعتقاد ما قالو رسوؿ اهلل 

في جملة األشياء ،واسكت عن ما

أحدا وال يناظره في النصوص وال يتعلم الجداؿ.
سوى ذلك" ً
إذا ال يجوز لئلنساف أف يخاصم ً

قاؿ المؤلف رحمو اهلل " :فإف الكبلـ في القدر والرؤية والقرآف وغيرىا من السنن مكروه ومنهي

عنو ،ال يكوف صاحبو وإف أصاب بكبلمو السنة من أىل السنة حتى يدع الجداؿ ويؤمن باآلثار" ىذا

كبلـ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -يقوؿ :الكبلـ في القدر كما سبق ،يقوؿ اإلنساف يتكلم في القدر،
يسأؿ ،يعترض على اهلل لم فعل كذا؟ ويسأؿ عن الكيفية ،وكذلك عن الكبلـ في الرؤية ،كونو يجادؿ

في النصوص تأويل النصوص بالعلم كما يفعل المعتزلة أو إنكار العلو ،وكذلك الجداؿ في القرآف
يجادؿ في القرآف حتى يمكن أف يكوف كبلـ اهلل ،القرآف لفظو ومعناه وغيرىا من السنن مكروه ومنهي
عنو ،يقوؿ :ال يكوف صاحبو ،وإف أصاب بكبلمو السنة من السنة بسبب الجداؿ ال يكوف صاحبو،

حتى ولو أصاب السنة بكبلمو ،ال يكوف من السنة ،حتى يدع الجداؿ ويؤمن باآلثار ،اآلثار:

النصوص ،كبلـ الرسوؿ 

وكذلك آثار الصحابة والتابعين ،ال يكوف اإلنساف من السنة حتى يترؾ

الجداؿ ويؤمن بالنصوص واآلثار ،ويدع الخصومات.

قاؿ البغوي -رحمو اهلل -في شرح السنة :اتفق علماء السلف من أىل السنة على النهي عن

الجداؿ والخصومات في الصفات ،وعلى الزجر عن الخوض في علم الكبلـ وتعلمو ،وقاؿ اإلماـ أبو
محمد البربهاري في شرح السنة" :واعلم أنها لم تكن زندقة وال كفر وال شكوؾ وال بدعة ،وال ضبللة

وال حيرة في الدين إال من الكبلـ والجداؿ والمراء والخصومة" والعجب كيف يجترئ الرجل على

المراء
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والخصومة والجداؿ واهلل يقوؿ :
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فعليك بالتسليم

والرضا باآلثار والكف والسكوت.

وقاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -مبينا سبب ذـ السلف لعلم الكبلـ في كتابو "موافقة

صحيح المنقوؿ لصريح المقوؿ" قاؿ -رحمو اهلل :-فالسلف واألئمة لم يذموا الكبلـ لمجرد ما فيو

من االصطبلحات المولدة ،كلفظ الجوىر والعرض والجسم وغير ذلك ،بل ألف المعاني التي يعبروف
عنها في ىذه العبارات فيها من الباطل المذموـ في األدلة واألحكاـ ما يجب النهي عنو ،الشتماؿ

ىذه األلفاظ على معاف مجملة في النفي واإلثبات ،كما قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في وصفو

ألىل البدع فقاؿ :ىم مختلفوف في الكتاب مخالفوف للكتاب ،متفقوف على مفارقة الكتاب ،يتكلموف

بالمتشابو من الكبلـ ويخدعوف جهاؿ الناس ،ثم يلبسوف عليهم ،وكبلـ السلف في ىذا طويل ،نعم.

سورة غافر آية 1 - .4 :
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القرآف كبلـ اهلل وليس بمخلوؽ
والقرآن كالم اهلل وليس مبخلوق وال يضعف أن يقول :ليس مبخلوق ،فإن كالم اهلل
ليس ببائن منو وليس منو شيء سللوق .
ػػػػػػػػ

نعم ،يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل" :-والقرآف كبلـ اهلل" القرآف كبلـ اهلل ،وليس بمخلوؽ ،يعني:

القرآف كبلـ اهلل لفظو ومعناه ،لفظو ومعناه ،حروفو ومعانيو ،ىو كبلـ اهلل كما دلت على ذلك

النصوص ،وكما أقر ذلك أىل السنة والجماعة أف كبلـ اهلل يشمل اللفظ والمعنى ،واهلل تعالى تكلم
بكبلـ بحرؼ وصوت يسمع ،فبل بد من اإليماف بأف كبلـ اهلل حرؼ وصوت ،لفظ ومعنى ،ىذا عقيدة
أىل السنة والجماعة بداللة النصوص ،فيجب أف يقوؿ المسلم أف القرآف كي يؤمن بأف القرآف كبلـ

اهلل وأف يقوؿ :ليس بمخلوؽ ،كبلـ اهلل :اللفظ والمعاني والحروؼ والمعاني ،وكبلـ اهلل بصوت

يسمع ،كبلـ اهلل نوعاف:

مسموع من اهلل بواسطة كما سمع الصحابة كبلـ اهلل بواسطة النبي 

وكما يسمع كبلـ اهلل

بواسطة قراءة القارئ.

والنوع الثاني :كبلـ ببل واسطة كما سمع جبرائيل من اهلل ،وكما سمع موسى كبلـ اهلل بدوف

واسطة ،وكما سمع نبينا 

ل يلة المعراج كبلـ اهلل بدوف واسطة ،وكما يكلم اهلل الناس يوـ القيامة

يسمعوف كبلمو ببل واسطة ،وكما سمع يكلم آدـ يوـ القيامة فيقوؿ اهلل" :يا آدـ" في الحديث يقوؿ

اهلل تعالى يوـ القيامة :يا آدـ يسمعو بالصوت ،في الحديث  :إف اهلل ينادي الخبلئق بصوت

يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب  وىذا ىو الصوت المسموع من كبلـ اهلل ،ىذا يسمعو من
بعد كما يسمعو من قرب ،بخبلؼ صوت المخلوؽ فإف القريب يسمعو أكثر من البعيد.

أما الصوت المسموع من كبلـ اهلل فإف البعيد والقريب يسمعونو على حد سواء ،يسمعو من بعد،

كما يسمعو من قرب ،ينادي اهلل يا آدـ يقوؿ اهلل تعالى" :يا آدـ" كما ثبت في الصحيح  ينادي
اهلل "يا آدـ" فيقوؿ :لبيك وسعديك ،فيقوؿ :أخرج بعث النار ،فيقوؿ :يا رب من كم؟ فيقوؿ :من كل

ألف تسعمائة وتسعة وتسعوف إلى النار وواحد إلى الجنة . 
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فالقرآف كبلـ اهلل لفظو ومعناه ،يقوؿ المؤلف اإلماـ -رحمو اهلل :-وال يضعف أف يقوؿ :ليس

بمخلوؽ ال تضعف كن قويا نشيطا في معتقدؾ وفي إعبلنك وإظهارؾ معتقد أىل السنة والجماعة كن

نشيطا ال تكن ضعيفا ،ال تضعف أف تقوؿ :ليس بمخلوؽ ،ال تضعف أماـ أىل البدع ،قاؿ :فإف كبلـ

اهلل ليس ببائن منو وليس بمخلوؽ ،كبلـ اهلل ليس ببائن منو ،يعني :لم يفارقو وينتقل منو إلى غيره،

تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا.

ولهذا قاؿ اإلماـ الحافظ أبو داود الطيالسي :القرآف كبلـ اهلل ليس ببائن منو ،وقاؿ شيخ اإلسبلـ

رحمو اهلل : -إف قوؿ السلف كبلـ اهلل منو بدا وإليو يعود ،منو بدا :لم يريدوا بو أنو فارؽ ذاتو وحلفي غيره ،فإف كبلـ المخلوؽ بل وسائر صفاتو ال تفارقو وتنتقل إلى غيره ،فكيف يجوز أف تفارؽ ذات

اهلل كبلمو أو غيره من صفاتو.

قاؿ أبو عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد -رحمو اهلل :-سمعت أبي يقوؿ مرة :وسئل عن القرآف

قاؿ :كبلـ اهلل 

ليس بمخلوؽ وال تخاصموا وال تجادلوا من يخاصم ،إذف القرآف كبلـ اهلل ليس

بمخلوؽ وال يضعف اإلنساف أف يقوؿ ليس بمخلوؽ ،فإف كبلـ اهلل ليس ببائن منو ،يعني ليس بمنتقل

عنو ،وليس منو شيء مخلوؽ ليس من اهلل شيء مخلوؽ ،كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،واهلل تعالى بذاتو
وأسمائو وصفاتو ىو الخالق وغيره مخلوؽ.
قاؿ اهلل تعالى :

   



()1

فاهلل بذاتو وأسمائو وصفاتو ىو الخالق ،وما عداه

مخلوؽ ،أما أىل البدع فاختلفوا في كبلـ اهلل ،كما قاؿ اإلماـ أحمد :أىل البدع مخالفوف في الكتاب،

كما قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -قاؿ :إنهم مختلفوف في الكتاب مخالفوف في الكتاب ،متفقوف
على مخالفة الكتاب ،القرآف كبلـ اهلل لفظو ومعناه حروفو بصوت يسمع.

أما المعتزلة فقالوا :كبلـ اهلل مخلوؽ لفظو ومعناه ،قالوا إف القرآف مخلوؽ كبلـ اهلل مخلوؽ لفظو

ومعناه ،وقالوا :إف اهلل تعالى لما كلم موسى وقاؿ :لما قاؿ -سبحانو وتعالى -ونادى :

سورة الرعد آية 1 - .16 :
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 ) (          قالوا :إف اهلل خلق الكبلـ في الشجرة،
فنادت موسى فالشجرة ىي التي قالت :يا موسى إني أنا اهلل رب العالمين المعتزلة ،وىذا من أبطل

الباطل ،إف الشجرة تقوؿ :إني أنا اهلل رب العالمين فالمعتزلة تقوؿ كبلـ اهلل مخلوؽ لفظو ومعناه ،كبلـ

اهلل والقرآف مخلوؽ تعالى اهلل عما يقولوف وكذلك الجهمية.

وأما األشاعرة فهم مذبذبوف أيضا أخذوا نصف مذىب أىل السنة ونصف مذىب األشاعرة

مذبذبوف كما قاؿ العلماء :خناثى كالخنثى ال أنثى وال ذكر ،األشاعرة ماذا قالوا عن الكبلـ؟ قالوا:

كبلـ اهلل نصفاف نصف مخلوؽ ونصف غير مخلوؽ ،اللفظ مخلوؽ والمعنى غير مخلوؽ ،فصار
مذىبهم مكونا من نصف مذىب أىل السنة ،ومن نصف مذىب المعتزلة ،المعتزلة يقولوف الكبلـ

مخلوؽ اللفظ والمعنى ،واألشاعرة قالوا :اللفظ مخلوؽ والمعنى غير مخلوؽ فالمعنى وافقوا فيو أىل

السنة ،واللفظ وافقوا فيو المعتزلة ،فصاروا مذبذبين بين ذلك ال إلى ىؤالء وال إلى ىؤالء فصاروا
خنثى ،ال ذكر وال أنثى ،األشاعرة يقولوف الكبلـ من حيث ىو اسم للمعنى ،وأما اللفظ والحروؼ

واألصوات ليست من الكبلـ كيف ليست من الكبلـ؟ قالوا :ىي دليل على الكبلـ ،الكبلـ معنى قائم
بالنفس ال يسمع ليس بحرؼ وال صوت ،ويستدلوف ببيت منسوب لؤلخطل النصراني:
إف

الكػبلـ

لفػي

الفػؤاد

وإنمػا  جعل



اللسػاف

على

الفػؤاد

دليػبل



.......................................................................
سورة القصص آية 1 - .31 :
سورة القصص آية 2 - .31-29 :
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بيت مصنوع ال يدرؾ من قائلو ،منسوب لؤلخطل ،أوال :ىذا البيت مصنوع ال يعرؼ ،أين دليلكم
م ن الكتاب والسنة؟ تعتمدوف على كبلـ مصنوع ،منسوب لؤلخطل ،واألخطل لو سلمنا أنو قالو -

األخطل -أوال :مصنوع .ثانيا :سلمنا أنو قالو األخطل فاألخطل لو سلمنا فالمقصود :إف الكبلـ لفي

الفؤاد يعني :الكبلـ الذي يعده اإلنساف ويهيئو ىو الكبلـ الذي يهيئو في كبلمو قبل أف يتكلم بو يزنو
بعقلو قبل أف ينطق بو ،وليس المقصود إف اللفظ ليس من الكبلـ ،ولو سلمنا جدال أنو مقصوده

اللفظ فهذا قوؿ نصراني وال يحتج بو.

والنصارى ضلوا في معنى الكبلـ ،النصارى ضلوا في معنى الكبلـ فقالوا :إف عيسى نفس الكلمة

جزء من اهلل ،وليس ىو الكلمة ،قالوا عيسى كلمة اهلل يعني :عيسى ىو الكلمة يقولوف :ىو كلمة اهلل
يعني عيسى ىو الكلمة ،والكبلـ صفة من صفات اهلل ،فجعلوا عيسى جزء من اهلل ،والمسلموف

يقولوف عيسى مخلوؽ بالكلمة ،وليس ىو الكلمة ،خلقو اهلل 
           

()1

     

عيسى مخلوؽ بالكلمة وليس ىو الكلمة،

والنصارى يقولوف :عيسى ىو الكلمة فهو جزء من اهلل تعالى اهلل عما يقولوف ،النصارى ضلوا في معنى

الكبلـ كيف يستدؿ بقوؿ نصراني ضل في معنى الكبلـ على معنى الكبلـ؟ ىذا ما يمكن! كيف

يستدؿ بقوؿ نصراني ضل في معنى الكبلـ على معنى الكبلـ ىو ضل في معنى الكبلـ ىذه المسألة
منازع فيها في محل نزاع تستدؿ بقوؿ نصراني! النصارى ضلوا في معنى الكبلـ ،أفيستدؿ بقوؿ

نصراني قد ضل في معنى الكبلـ على معنى الكبلـ ،ويترؾ ما يعرؼ من معنى الكبلـ من كبلـ اهلل

وكبلـ رسولو ،وكبلـ أىل اللغة.

فاألشاعرة قالوا :الكبلـ ىو اسم للمعنى ،أما اللفظ ليس بكبلـ دليل على الكبلـ ،ولهذا قالوا

القرآف ما ىو؟ القرآف معنى قائم بنفس الرب لم يتكلم الرب بحرؼ وال صوت ،ولم يسمع منو أي

كلمة ،جعلوا الرب أبكم ما يتكلم نعوذ باهلل ،كيف جعل ىذا القرآف إذا كاف الرب ال يتكلم؟ قالوا:

سورة آل عمران آية 1 - .59 :
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اهلل اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسو فعبر بهذا القرآف ،فالقرآف عبارة عبر بو جبريل،

عبر بو عن المعنى القائم بالرب كأنو أبكم -نعوذ باهلل -مثل ما تعبر عن األبكم يأتي بحركات ثم تعبر

وتقوؿ ىذا كبلـ األبكم تعالى اهلل عما يقولوف ،قالوا :الرب ال يتكلم؛ ألنو لو تكلم بحرؼ وصوت
لصار محبل للحوادث بزعمهم ،والرب منزه عن الحوادث الحرؼ حادث والصوت حادث والرب

ليس محبل للحوادث؛ ففرا را من ذلك قالوا :ما الكبلـ ليس بحرؼ وال صوت ،معنى قائم بنفسو
اضطر اهلل جبريل ففهم المعنى القائم فعبر بهذا القرآف فالقرآف عبارة عبر بو جبريل.

وقالت طائفة أخرى من األشاعرة :الذي عبر بو محمد ليس جبريل -عليو الصبلة والسبلـ-

وقالت طائفة ثالثة من األشاعرة :جبريل أخذ القرآف من اللوح المحفوظ ،ولم يتكلم اهلل بكلمة واحدة
ىذا طرؼ من األشاعرة ،وىم يقولوف إف القرآف ليس ىو كبلـ اهلل مجازا ،يسمى ما في المصحف

يسمى كبلـ اهلل مجازا ليس حقيقة ،لماذا مجازا؟ قالوا :ألنو تأدى بو كبلـ اهلل ،فهم يقولوف القرآف

كبلـ اهلل يعني مجازا  ،لكن عند التحقيق والمناقشة يقولوف :ال ،نحن نقوؿ كبلـ اهلل؛ ألنو تأدى بو

كبلـ اهلل تأدى بهذا القرآف المعاني تأدت بهذه الحروؼ واأللفاظ وإال فبل فلم يتكلم إال بهذه

األلفاظ.

المصحف ما فيو كبلـ اهلل ،ما فيو كبلـ اهلل لكن تأدى بو كبلـ اهلل ،حتى إف بعضهم يهوف من

كوف المصحف يرمى أو كذا ،ال يبالي ،يقوؿ :القرآف ليس فيو كبلـ اهلل والعياذ باهلل حتى إف بعض
األشاعرة غبل في ىذا وقاؿ :ال يبالي باحتراـ القرآف ،المصحف ألنو ما فيو كبلـ اهلل إنما تأدى بو

كبلـ اهلل ،وىذا من أبطل الباطل ،فليحذر المسلم من ىذا.

وبعضهم قاؿ :كبلـ اهلل الحروؼ ،يعني المعتزلة غلوا في األلفاظ ،المعتزلة قالوا :الكبلـ اللفظ

والمعنى ،واألشاعرة قالوا :الكبلـ المعنى ،وأبو المعالي الجويني قاؿ :الكبلـ الحروؼ األلفاظ وىذا

باطل؛ ولهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -في العقيدة الواسطية :والقرآف كبلـ اهلل حروفو ومعانيو،
ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني وال المعاني دوف الحروؼ ،ىذا مجمل من عقيدة أىل السنة

والجماعة في القرآف ،القرآف كبلـ اهلل حروفو ومعانيو ،ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني كما يقولو

أبو المعالي الجويني ،وليس كبلـ اهلل المعاني دوف الحروؼ كما يقولو األشاعرة.
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والقرآف صفة من صفاتو لفظو ومعناه وليس مخلوقا كما تقولو المعتزلة ،الكبلـ اسم للفظ والمعنى

في اللغة العربية اسم للفظ والمعنى ،فإطبلؽ الكبلـ على المعنى إطبلقو على جزء من المعنى،
وإطبلقو على اللفظ إطبلقو على جزء معناه ،وإطبلقو على اللفظ والمعنى إطبلؽ على جميع مسماه

مثل اإلنساف مسمى اإلنساف :اسم للروح والجسد ،فإطبلؽ اإلنساف على الروح إطبلؽ على جزء من

معناه ،وإطبلقو على الجسد إطبلؽ على جزء من معناه ،وإطبلقو على الروح والجسد إطبلؽ على كل
معناه ،فاإلنساف اسم للروح والجسد ،والكبلـ اسم للفظ والمعنى ىذا ىو الحقيقة .نقف على ىذا

وفق اهلل الجميع لطاعتو وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو ،واآلف يأتي دور األسئلة.

أحسن اهلل إليكم ىذا يسأؿ يقوؿ :القدرية ينكروف علم اهلل فهل يلزـ من ذلك أنهم ينكروف أف

اهلل خلق أفعاؿ العباد؟

ال القدرية المتوسطوف ،وىم القدرية المجوسية ،يقولوف :إف اهلل خلق كل شيء إال أفعاؿ العباد،

فالعباد ىم الذين خلقوىا ،ىم يقولوف :إف اهلل خلق اإلنساف وأعطاه القوة؛ لكن اإلنساف ىو الذي

خلق فعلو خيرا أو شرا طاعة أو معصية ،فرارا من القوؿ بأف اهلل خلق المعاصي وعذب عليها حتى ال

يكوف ظالما.

يقولوف :ىم يعترفوف بأف اهلل خلق اإلنساف وأعطاه القوة ،لكن يقولوف :ىو الذي خلق فعلو؛

ولهذا يوجبوف على اهلل أف يثيب المطيع؛ ألنهم عندىم أصل من أصولهم إنفاذ الوعيد ،يوجبوف على
اهلل أف يثيب المطي ع ،وأف يعاقب العاصي؛ ألنو ىو الذي خلق فعلو ،فيجب على اهلل أف يثيب
المطيع ،كما يستحق الثواب على اهلل كما يستحق األجير أجرتو ،ويجب عليو أف ينفذ الوعيد في

العاصي وليس لو أف يعفو عنو ىكذا ،ىكذا ىم المعتزلة ،ألنو ىو الذي خلق فعلو ،خلق فعلو يستحق

األجر يجب أف يعطى أجره ،ىكذا يوجبوف على اهلل ،ويجب أف يعاقب العاصي ،وليس لو أف يعفو عنو
تعالى اهلل عما يقولوف ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-وليس في السنة قياس ،أليس قياس

األولى من القياس العقلي وقد أثبتو المحققوف في صفات اهلل؟
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بلى القياس ليس في السنة قياس ال يستند إلى نص قياس في العقوؿ يعني ال يقيس اإلنساف

بعقلو ،أما قياس األولى أنا بينت ىذا في أثناء ىذا ،قلت :إف القياس الشرعي ال يكوف فيو ىذا ألنو

مستند إلى الشرع ،المراد القياس المستند إلى العقل المجرد نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ما معنى قوؿ المؤلف :ترؾ الجلوس مع أىل األىواء؟
يعني :ترؾ الجلوس مع أىل البدع ،أىل األىواء ىم أىل البدع ،أف ال تجالس أىل البدع؛ ألنهم

يضرونك يشبهوف عليك يلبسوف عليك ،قد يلبسوف عليك ويوردوف عليك شبهة ،وال تستطيع ردىا،
ولهذا كما سمع من بعض السلف لما قاؿ لو بعض أىل البدع كما مر أيوب السختياني ،قالوا كلمو

كلمة ،قاؿ :وال نصف كلمة ،وال نصف كلمة ما يريد أف يتكلم مع أىل البدع قد تكوف ىذه الكلمة

اللي يكلمو فيها شبهة ،فتتمكن من نفس و وال يستطيع ردىا ،فبل تجالس أىل األىواء ،أىل األىواء
أىل البدع نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :يجب علينا أف نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من اهلل فكيف
1

تفسر قوؿ اهلل  ) (                 ؟


      



()2

يعني :فبفضل اهلل وتوفيقو ،وما أصابك من سيئة

فبسبب ذنوبك ،فبسبب ذنوبك كسبتها ،واهلل تعالى قدر الجميع ،ولهذا قاؿ بعدىا :
3

  
4

 ) (                 ) (    ثم

سورة النساء آية 1 - .79 :
سورة النساء آية 2 - .79 :
سورة النساء آية 3 - .78 :
سورة النساء آية 4 - .79 :
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()1

2

وقاؿ ) (               :نعم.
أحسن اهلل إليك ،يقوؿ السائل ىل األشعري معتزلي والعكس؟

أل ،األشعري لو مذىب والمعتزلي لو مذىب ،مذىب المعتزلة ينكروف جميع الصفات ،وال يثبتوف

إال األسماء ،يقولوف :مذىبهم أف إثبات أسماء اهلل لكن بدوف معاني ،والرحمن بدوف رحمة ،عليم ببل

علم ،قدير ببل قدرة ،سميع ببل سمع ،بصير ببل بصر.

وأما األشاعرة ،فهم يثبتوف األسماء ويثبتوف سبع صفات :الحياة ،والكبلـ ،والبصر ،والسمع

والعلم والقدرة واإلرادة ،والباقي يؤولونو ،ومنهم من يثبت عشرين صفة ،ومنهم من يثبت أربعين لكن
المشهور عنهم سبع صفات الحياة والكبلـ ،والبصر ،والسمع والعلم والقدرة واإلرادة ،ىذا في

الصفات.

وفي القدر األشعرية جبرية ،والمعتزلة قدرية ،نعم ،فتجد يقاؿ :األشاعرة ينكروف األسماء مثل

الجهمية ،وأما المعتزلة فهم يعتمدوف على األسباب ضد األشعرية ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :من الذي قاؿ إف الكبلـ ىو حروؼ وألفاظ؟

حروؼ وألفاظ ومعاني أىل السنة والجماعة ،يقولوف :الكبلـ حروؼ وألفاظ ومعاني ،الحروؼ

واأللفاظ واحد ،حروؼ ومعاني شيخ اإلسبلـ يقوؿ في العقيدة الواسطية وكبلـ اهلل ،والقرآف كبلـ اهلل
حروفو ومعانيو ،الحروؼ :ىي األلفاظ ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني كما يقولو أبو المعالي

الجويني ،وال المعاني دوف الحروؼ كما يقوؿ األشاعرة نعم.

أحسن اهلل إليكم .ىذا السائل يسأؿ عن قوؿ النصارى في عيسى ابن مريم؟

سورة النساء آية 1 - .78 :
سورة الحديد آية 2 - . 22 :
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نعم ،النصارى يقولوف :عيسى ابن اهلل ،جعلوه جزءا من اهلل ،تعالى اهلل عما يقولوف ،غلوا في

عيسى حتى رفعوه من مقاـ العبودية والنبوة إلى مقاـ األلوىية ،فقالوا :عيسى ابن اهلل ،وقالوا :فسروا
1

قولو تعالى ) (    :قالوا :ىو نفس الكلمة جزء من اهلل ،وأما أىل السنة فيقولوف :عيسى
كلمة اهلل يعني مخلوؽ بالكلمة ،خلقو اهلل بكلمة كن ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :إف تخلل حياة الصحابي ردة ىل يعتبر صحابيا؟

إذا مات على اإلسبلـ نعم ،إذا مات على اإلسبلـ فإنو ال يضره ىذا الردة ،وكذلك اإلنساف إذا

تخلل عملو ردة ثم تاب ومات على اإلسبلـ ال يبطل عملو يحرزه بتوبتو ،أما إذا مات على الكفر -

والعياذ باهلل -فإنو تبطل أعمالو كلها ،لكن إذا تاب اهلل عليو وتاب ومات على اإلسبلـ بقيت أعمالو
أحرزىا ،قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم :

        

             

فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر ،وقاؿ سبحانو :



()2

     

3

 ) (       نعم.
أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :جاء في الحديث  :أنا زعيم ببيت في ربض

الجنة لمن ترؾ المراء وإف كاف محقا ،وببيت في وسط الجنة لمن ترؾ الكذب وإف كاف مازحا ،وببيت
في أعلى الجنة لمن حسن خلقو  ما صحة ىذا الحديث ،وىل ترؾ الجداؿ في أمور الدين ولو
كاف الحق معك يدخل في مفهوـ ىذا الحديث؟

سورة النساء آية 1 - .171 :
سورة البقرة آية 2 - .217 :
سورة المائدة آية 3 - .5 :
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نعم والحديث صحيح ،أنا زعيم يعني كفيل ،كفيل وضامن ببيت في الجنة في ربض الجنة لمن

ترؾ المراء وإف كاف محقا ،ترؾ المراء :الجداؿ في الدين ،ولو كاف على حق؛ ألف الجداؿ قد يفضي

بو إلى مثبل إلى ما ال تحمد عقباه ،وأقل ما فيو أف تماري صاحبك وتغضبو ،ويكوف حزازات في

النفوس ،وإحن وضغائن ،ترؾ المراء والجداؿ مطلوب ،فبل ينبغي لئلنساف أف يماري ،ومن ذلك قوؿ
اهلل تعالى في الحج               :

()1

الجداؿ ىو المراء قيل أف تماري صاحبك حتى تغضبو ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .ىذا السائل يقوؿ :ما المقصود بقولو :ومن لم يعرؼ تفسير الحديث ويبلغو

عقلو فقد كفي ذلك وأحكم لو؟

نعم ومن لم يبلغ تفسير الحديث ولم يبلغو عقلو فقد كفي ذلك يعني عليو أف يسلم لما بلغ

تفسير الحديث ولم يبلغو عقلو يسلم هلل ولرسولو وقد كفي ذلك فسر األحاديث فسرت فسرىا النبي



وبين العلماء معانيها فهي معلومة لغيرؾ إذا كنت أنت ال تعلمها فيعلمها غيرؾ فأنت مكفي،

مكفي عليك أف تسلم وتؤمن تقوؿ :آمنت باهلل ،وبما جاء عن اهلل ،وآمنت برسوؿ اهلل وبما جاء عن

رسوؿ اهلل ،كما روي ىذا عن اإلماـ الشافعي أنو قاؿ :آمنت باهلل وبما جاء عن اهلل على مراد اهلل،
وآمنت برسوؿ اهلل وبما جاء عن رسوؿ اهلل على مراد رسوؿ اهلل -عليو الصبلة والسبلـ -نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل نكفر األشاعرة بسبب تذبذبهم بين أىل السنة والمعتزلة؟

أل ،األشاعرة ما كفرىم العلماء ،ألن هم مبتدعة ألنهم متأولوف فرؽ بين الجاحد والمتأوؿ،
الجاحد :الذي يجحد كافر ،شخص يقوؿ :يجحد 

    



()2

ينكر

يقوؿ :الرب لم يستو على العرش ىذا كافر لماذا؟ ألنو كذب اهلل ،ومن كذب اهلل كفر ،لكن شخص

يقوؿ:

سورة البقرة آية 1 - .197 :
سورة طه آية 2 - .5 :
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على العين والرأس ،ىذا كبلـ اهلل أؤمن بو لكن معنى

استوى استولى ،ألنو ال يليق باهلل أف يستوي شبهة ،ىذا ما يكفر ألنو متأوؿ ىذا متأوؿ شبهة حصلت
لو ،يقوؿ :ال أنا أؤمن بكبلـ اهلل لكن استوى ما يليق باهلل أف يستوي معناه استولى؛ ألنو إذا استوى
شابو المخلوؽ ،شبهة فهذا مبتدع لكن ما يكفر ،لكن األوؿ يقوؿ :ينكر االستواء يقوؿ :ال ما استوى

على العرش ىذا كافر ألنو مكذب هلل ،كذب القرآف ومن كذب اهلل كفر ،كذلك األشاعرة متأولوف،
األشاعرة متأولوف ،لهم شبهة ،والمتأوؿ ال يكفر ،نعم.

أحسن اهلل إليك .يقوؿ :ىل ثبت أف أبا الحسن األشعري رجع عن قولو أـ ال ،وىل ترحم عليو

شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل-؟

نعم ثبت أف أبا الحسن األشعري -رحمو اهلل -رجع عن معتقد األشاعرة ،وأبو الحسن األشعري

لو أطوار ،كاف في األوؿ كاف على مذىب ابن كبلب ،كاف على مذىب المعتزلة جالس المعتزلية مدة

طويلة يقاؿ :ما يقرب من أربعين سنة ،ثم أعلن رجوعو ،وجلس على منبر الجامع وقاؿ لهم :إني راجع
عن مذىبي ،وإني منخلع من األقواؿ واآلراء التي تذكرونها كما أخلع ىذا الثوب ،وخلع ثوبا عليو ،ثم
صار على مذىب ابن كبلب ،وىو إثبات الصفات الذاتية ،وتأويل الصفات الفعلية ،ثم تحوؿ إلى

مذىب أىل السنة والجماعة في كتابو "اإلبانة" آخر ما كتب كتاب "اإلبانة في أصوؿ الديانة" ،وقاؿ:

إنو على معتقد اإلماـ أحمد بن حنبل وقاؿ إنو وأثنى على اإلماـ أحمد وقاؿ لو :اإلماـ الكبير ،اإلماـ

المبجل ،واإلماـ المفخم ،رحمو اهلل ورضي عنو نحن على مذىبو في كذا وكذا وكذا ،في كتابو اإلبانة
في أصوؿ الديانة ،لكن بقيت عليو أشياء يسيرة أشياء يسيرة بقيت عليو ،بسبب طوؿ مكثو في

المذىب األوؿ أشياء يسيرة ،وإال في الجملة رجع إلى معتقد أىل السنة والجماعة لكن أتباعو بعضهم
ما رجعوا استمروا على المذىب السابق ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :لو ترشدونا إلى أفضل الكتب في أصوؿ المعتزلة واألشاعرة

والجهمية؟

سورة طه آية 1 - .5 :
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ما ننصحك بأف تذىب إلى أصوؿ األشاعرة والمعتزلة ،لماذا؟ ال تقرأ فيها أصبل ،ننصحك بكتب

أىل السنة والجماعة ،أصوؿ المعتزلة معروفة في كتب المعتزلة ،وكتب األشاعرة تجدىا في المكتبات
موجودة تجد في بعض المكتبات في دواليب خاصة ،المعتزلة لهم أصولهم الخمسة ،القاضي عبد

الجبار المعتزلي معروؼ ،فبل ننصحك ،يكفي أف تعرؼ عن المعتزلة حينما من كتب أىل السنة
والجماعة حينما يردوف عليهم ويبينوف مذاىبهم الباطلة ،فبل ننصحو يرجع إلى كتبهم إال إنساف طالب

علم ،أو عالم من أىل العلم ،يريد أف يرد عليهم ال بأس يرجع إلى كتبهم ،أما إنساف طالب علم

يذىب إلى كتب األشاعرة كتب المعتزلة ال ،قد تزؿ وتضل ،قد يلبسوف عليك تقرأ شبههم وال

تستطيع فهم الرد عليهم ،أو ال تجد الرد عليهم ،نعم.

أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ما ىي الكتب التي تنصحونا بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة -

رضي اهلل عنهم-؟

سيرة الصحابة رضواف اهلل عليهم تأخذىا من القرآف ومن السنة ،من القرآف الكريم اهلل تعالى ذكر

سيرىا ،قاؿ :

              

                 
             
             



()1

ترجع

أيضا إلى سيرىم في كتب السنة في األحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ذكر فيها مناقب

الصحابة مناقب الصديق ،مناقب عمر ،مناقب عثماف ،مناقب علي 

وكذلك أيضا في مسند

اإلماـ أحمد وفي السنن األربع ،وكذلك في كتب السير ،سيرة ابن ىشاـ ،من أمثل ما كتب في ىذا،

وك ذلك أيضا البداية والنهاية البن كثير فيها ذكر سير الصحابة ،وكذلك العواصم من القواصم البن

سورة الفتح آية 1 - . 29 :
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مختصر السيرة البنو عبد اهلل وغير ذلك ،نعم.

وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل الجميع على ىداه ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو

وسلم.
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كبلـ اهلل ليس ببائن منو وليس منو شيء مخلوؽ
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على رسول اهلل
وعلى آلو وصحبو أمجعني.
قال ادلؤلف -رمحو اهلل تعاىل :-والقرآن كالم اهلل وليس مبخلوق وال يضعف أن
يقول ليس مبخلوق؛ فإن كالم اهلل ليس ببائن منو ،وليس منو شيء سللوق ،وإياك
ومناظرة من أخذل فيو ،ومن قال باللفظ وغريه ،ومن وقف فيو فقال ال أدري سللوق أو
ليس مبخلوق ،وإظلا ىو كالم اهلل فهذا صاحب بدعة ،مث من قال ىو سللوق ،وإظلا
ىو كالم اهلل ليس مبخلوق .
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو

نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

فهذا مبحث في القرآف ،والقرآف كبلـ اهلل ،قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-والقرآف كبلـ اهلل وليس

بمخلوؽ ،فالقرآف كبلـ اهلل وكبلـ اهلل صفة من صفاتو ،وصفات اهلل ليست ببائنة منو ليست بمنفصلة

عنو ،فاهلل -سبحانو وتعالى -بذاتو وأسمائو وصفاتو ىو الخالق ،وما سواه مخلوؽ؛ ولهذا قاؿ المؤلف
رحمو اهلل : -والقرآف كبلـ اهلل ،يعني لفظو ومعناه ،حروفو ومعانيو كلو كبلـ اهلل ،ألف الكبلـ اسمللفظ والمعنى ،اسم للحروؼ والمعاني ىذا ىو الصواب الكبلـ من حيث ىو اسم للفظ والمعنى

وللحروؼ والمعاني ،كما أف اسم اإلنساف اسم للروح والجسد ،مسمى اإلنساف الروح والجسد،

مسمى الكبلـ اللفظ والمعنى ىذا ىو الصواب الذي عليو أىل اللغة وعليو المحققوف.

فاللفظ والحروؼ والمعاني داخل في مسمى الكبلـ ،كما أف الروح والجسد داخل في مسمى

اإلنساف ،اإلنساف اسم مسمى اإلنساف بروحو وجسده ،فاإلنساف إنساف بروحو وجسده ،والكبلـ كبلـ
بلفظو ومعناه ،وكذلك كبلـ اهلل صفة من صفاتو اللفظ والمعنى ،الحرؼ والصوت ،وىذا ىو عقيدة
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والقرآف كبلـ اهلل يعني لفظو ومعناه حروفو ومعانيو ،وليس بمخلوؽ كما يقوؿ أىل البدع كما تقوؿ

المعتزلة.
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فإف المعتزلة يقولوف :كبلـ اهلل مخلوؽ لفظو ومعناه ،الحروؼ والمعاني مخلوؽ عند المعتزلة

اللفظ والمعنى ،أما األشاعرة فإنهم قالوا :اللفظ والحروؼ مخلوقة ،والمعنى ليس بمخلوؽ؛ ألف

مسمى الكبلـ عند األشاعرة المعنى فقط ،المعنى :ىو مسمى الكبلـ ،أما اللفظ قالوا :فليس اللفظ
والحروؼ وكذلك الصوت ليس بكبلـ ،وإنما ىو دليل على الكبلـ اللفظ والحروؼ قالوا :عبارة عن

كبلـ اهلل ،فاللساف يعبر عما في معناه يعبر بلفظو وحروفو وصوتو عما في نفسو من الكبلـ ،ىذا ىو

مذىب األشاعرة وىو مذىب باطل.

وكما سبق أف األشاعرة يروف أف المعنى ىو كبلـ اهلل وأف اهلل لم يسمع منو صوت وال حرؼ وال

لفظ ،وشبهتهم في ذلك يقولوف :لو قلنا :إف الكبلـ لفظ وحرؼ وصوت للزـ من ذلك أف تحل

الحوادث في ذات الرب ،والحوادث ال تحل إال بالمخلوؽ ،ففرارا من ذلك بزعمهم قالوا :إف اللفظ
والحرؼ والصوت ليس من الكبلـ ،وإنما ىو دليل على الكبلـ ،والكبلـ ىو المعنى القائم في
النفس ،وأما ىذا القرآف فقالوا :إف اهلل لم يتكلم بو ولم يسمع منو وإنما تكلم بو جبريل ،عبر بو عما

في نفس الرب اضطره اهلل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسو فعبر بهذا القرآف ،فهذا القرآف عبارة

عن كبلـ اهلل وليس ىو كبلـ اهلل.

وطائفة أخرى قالت :الذي عبر محمد -عليو الصبلة والسبلـ -وليس بجبريل ،وطائفة ثالثة

قالت :إف جبريل أخذه من اللوح المحفوظ ،وىذه األقواؿ كلها فاسدة ،كلها باطلة ،والصواب :أف اهلل
تعالى تكلم بهذا القرآف بحرؼ وصوت ولفظ سمعو منو جبرائيل؛ فنزؿ بو على قلب محمد  كما
قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم :

          

1

 ) (     قاؿ -سبحانو وتعالى :-
2

     

 ) (     ولم يقل حتى يسمع ما ىو عبارة عن كبلـ اهلل كما يقوؿ األشاعرة.

سورة الشعراء آية 1 - .195- 193 :
سورة التوبة آية 2 - . 6 :
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األشاعرة يقولوف :إف القرآف الذي يتلى عبارة عن كبلـ اهلل ،وىذا باطل ،ولهذا روى البخاري -

رحمو اهلل -في "خلق أفعاؿ العباد" بسنده عن سفياف بن عيينة ،قاؿ :أدركت مشيختنا منذ سبعين

سنة منهم عمرو بن دينار يقولوف :القرآف كبلـ اهلل وليس بمخلوؽ ،وفي رواية أبي سعيد الدارمي في

الرد على الجهمية ،قاؿ سفياف بن عيينة ،قاؿ عمرو بن دينار :أدركت أصحاب النبي  فمن دونهم
منذ سبعين سنة يقولوف :اهلل الخالق وما سواه مخلوؽ ،والقرآف كبلـ اهلل منو خرج وإليو يعود ،وسنده
صحيح ،منو خرج :يعني تكلم اهلل ،وإليو يعود في آخر الزماف حينما يرفع القرآف ،وىو شرط من

أشراط الساعة الكبار ،إذا ترؾ الناس العمل بو ،نزع القرآف من الصدور ومن المصاحف ،نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية.

وروى البيهقي في األسماء والصفات من طريق ابن راىوية ،قاؿ إسحاؽ بن راىوية ،وقد أدرؾ

عمرو بن دينار أجلة أصحاب رسوؿ اهلل 

البدريين والمهاجرين واألنصار ،مثل جابر بن عبد اهلل

وأبي سعيد الخدري ،وعبد اهلل بن عمرو ،وعبد اهلل بن عباس وعبد اهلل بن الزبير ،وأجلة التابعين رحمة
اهلل عليهم ،وعلى ىذا مضى صدر ىذه األمة لم يختلفوا في ذلك أف القرآف كبلـ اهلل.

قاؿ علي بن المديني :القرآف كبلـ اهلل ومن قاؿ إنو مخلوؽ فهو كافر ال يصلى خلفو ،وقولو قاؿ

المؤلف -رحمو اهلل -وال يضعف أف يقوؿ ليس بمخلوؽ يعني :ال ينبغي للسني أف يضعف -ال

تضعف -قل ،قلها بصراحة وقوة ،أعلن الحق ،أنت على الحق ال تضعف قل :القرآف كبلـ اهلل ليس
بمخلوؽ ،ولو كنت بين أىل البدع؛ ألف بعض الناس قد يضعف إذا كاف بين أىل البدع ،قد يستحي،

يقوؿ اإلماـ :ال تضعف وال يضعف أف يقوؿ ليس بمخلوؽ فإف كبلـ اهلل ليس ببائن منو ،يعني ليس
ببائن منو يعني لم يفارقو وينتقل منو إلى غيره تعالى اهلل عن ذلك علوا كبيرا.

قولو :وليس منو شيء مخلوؽ ،ليس منو شيء مخلوؽ يعني من الرب فإذا كاف ليس ببائن منو

فليس من الرب شيء مخلوؽ ،والرب ىو الخالق بذاتو وأسمائو وصفاتو وأفعالو ،وصفاتو ال تفارقو
وتنتقل إلى غيره ،وإذا كانت ال تفارقو فليس من اهلل شيء مخلوؽ ،ولهذا قاؿ :ومن الناس من قاؿ أبو
المعالي الجويني :إف الكبلـ ىو األلفاظ دوف المعاني ىو القرآف ،منهم من قاؿ :الكبلـ -مسمى

الكبلـ -اللفظ والحروؼ ،ومنهم من قاؿ :مسمى الكبلـ :المعاني ،وىم األشاعرة.
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والمعتزلة يقولوف :مسمى الكبلـ اللفظ والمعنى لكن كبلىما مخلوؽ ،وأىل السنة يقولوف:

مسمى الكبلـ اللفظ والمعنى لكن كبلىما صفة اهلل ،ولهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل-
في الواسطية :والقرآف كبلـ اهلل حروفو ومعانيو ،ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني كما يقوؿ أبو

المعالي الجويني ،وال المعاني دوف الحروؼ كما يقوؿ األشاعرة.

يقوؿ اإلماـ -رحمو اهلل :-وإياؾ ومناظرة من أجدؿ فيو يعني :ال تجادؿ ،إياؾ ومناظرة من أجدؿ

فيو ال تجادؿ أىل الباطل؛ ألف الجداؿ والخصومات قد تؤدي إلى ما ال تحمد عقباه ،فبل تجادؿ

أىل البدع ،أبلغهم أف القرآف كبلـ اهلل وال تجادؿ ولهذا قاؿ :وإياؾ ومناظرة من أجدؿ فيو ،قاؿ أبو

عبد الرحمن عبد اهلل بن أحمد بن حنبل -رحمو اهلل -في السنة :سمعت أبي يعني اإلماـ أحمد -
رحمو اهلل -مرة أخرى سئل عن القرآف فقاؿ :كبلـ اهلل  ليس بمخلوؽ وال تخاصموا وال تجالسوا
من يخاصم ،ال تخاصموا وال تجالسوا من يخاصم ،ىذا معنى قولو ىنا :وإياؾ ومناظرة من أجدؿ فيو،

أجدؿ صيغة أفعل تفضيل من الجداؿ ،إياؾ ومن يجادؿ ويبالغ في المجادلة ،وفي رواية ابنو عبد اهلل،

يقوؿ كبلـ اهلل 

ليس بمخلوؽ وال تخاصموا وال تجادلوا من يخاصم ال تخاصم في ىذا وال

تجادؿ.

ثم قاؿ اإلماـ رحمو اهلل :ومن قاؿ باللفظ وغيره ،ومن وقف فيو فقاؿ ال أدري مخلوؽ أو ليس

بمخلوؽ وإنما ىو كبلـ ا هلل فهذا صاحب بدعة ،مثل من قاؿ ىو مخلوؽ وإنما ىو كبلـ اهلل ليس

بمخلوؽ ،ىنا ذكر طائفتين:

الطائفة األولى :من تقوؿ باللفظ ،والطائفة الثانية :الواقفة ،والطائفة الثالثة ،من تقوؿ :ىي مخلوؽ

فتكوف طوائف أىل البدع ،من قاؿ القرآف مخلوؽ ىذا قوؿ المعتزلة ،ىؤالء أىل بدعة ،الطائفة الثانية
قالوا :المعنى ليس بمخلوؽ واللفظ مخلوؽ وىم األشاعرة ،الطائفة الثالثة ،من تقوؿ باللفظ تقوؿ:

لفظي بالقرآف مخلوؽ ،الطائفة الرابعة :أف تتوقف تقوؿ :ال أدري أنا متوقف ال أقوؿ مخلوؽ وال غير

مخلوؽ ،وكل ىؤالء أىل بدع ،كلهم أىل بدع ،فالذي يقوؿ القرآف مخلوؽ ىؤالء المعتزلة ،والذي
يقوؿ اللفظ مخلوؽ والقرآف ىو المعنى ىؤالء األشاعرة وىم أىل البدع ،ومن يقوؿ لفظي بالقرآف
مخلوؽ أيضا مبتدع ،ومن يتوقف ويقوؿ :ال أقوؿ مخلوؽ وال غير مخلوؽ مبتدع أيضا ،ولهذا قاؿ

بعض السلف :الواقفة شر من اللفظية ،اللفظية :ىؤالء طائفة حدثت ،حدثوا متأخرين فقالوا :يقوؿ
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أحدىم :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهؤالء مبتدعة؛ ألنهم تكلموا بكبلـ لم يتكلم بو السلف فهذه طريقة

مبتدعة لبعض أىل البدع من قاؿ باللفظ يعني من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ ابتدعها بعض أىل البدع

ليروجوا بدعتهم فقالوا لفظنا بالقرآف مخلوؽ ،وقد عدىم اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -وغيره من العلماء

من الجهمية ،من قاؿ لفظي بالقرآف جهم.

قاؿ عبد اهلل بن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في السنة سألت أبي -رحمو اهلل -فقلت :إف قوما

يقولوف لفظنا بالقرآف مخلوؽ قاؿ :ىم جهمية وىم أشر ممن يقف ،ىذا قوؿ جهم ،وعظم األمر عنده

في ىذا وقاؿ ىذا كبلـ جهم ،وقد اشتهر عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -مقالة مشهورة عن اإلماـ
أحمد أنو قاؿ :من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ لفظي بالقرآف غير مخلوؽ فهو

مبتدع ىذه عبارة مشهورة عن اإلماـ أحمد.

من قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :لفظي بالقرآف غير مخلوؽ فهو مبتدع سد

الباب من الجهتين ،وثبت عن اإلماـ البخاري -رحمو اهلل -بل قرر اإلماـ البخاري -رحمو اهلل -في

الجامع الصحيح في كتاب "خلق أفعاؿ العباد" أف أفعاؿ العباد مخلوقة ،ألفاظهم وحروفهم وأصواتهم
وأداؤىم وحركاتهم مخلوقة ،وأما كبلـ اهلل فليس بمخلوؽ ،ولهذا بوب البخاري -رحمو اهلل -في ذلك
قاؿ :باب قراءة المنافق والفاجر وأصواتهم وقراءتهم ال تجاوز حناجرىم ،واستدؿ بالحديث  :إف

الخوارج يقرءوف القرآف ال يجاوز حناجرىم  وذكر أدلة في ىذا وسرد أدلة في كتاب خلق أفعاؿ
العباد وبين أف العباد مخلوقوف ومن ذلك ألفاظهم وأصواتهم وحركاتهم وأداؤىم وألفاظهم ،ولهذا بوب

قاؿ :باب قراءة المنافق والفاجر وقراءتهم وأصواتهم ال تجاوز حناجرىم ،فظن بعض الناس أف ىناؾ

اختبلفا بي ن اإلمامين ،بين اإلماـ أحمد واإلماـ البخاري وقالوا :إف البخاري يقرر اللفظية ،يقرر كبلـ
اللفظية أو مذىب اللفظية ،حتى ىجر جماعة اإلماـ البخاري ،وىجره محمد بن الزىري ،وقاؿ :من

جالس محمد بن إسماعيل بعدنا فهو مبتدع.

وىجر طائفة من الناس اإلماـ البخاري ،وىجروه وقالوا إنو مبتدع؛ ألنو تكلم باللفظ وقد بين

العبلمة ابن القيم -رحمو اهلل -في كتابو الصواعق المرسلة سبب ىذه الفتنة التي حصلت في صفوؼ
المحدثين ،وأف ىذه الفتنة حصل فيها لبس وسببها أمراف:

.......................................................................
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األمر األوؿ :القوؿ المجمل الذي قالو اإلماـ أحمد.
والقوؿ الثاني :الحسد الذي أصاب بعض الناس؛ ألف اإلماـ البخاري ىو إماـ أىل السنة ،إماـ

رفع اهلل ذكره وأعلى قدره ،ولو جهود عظيمة في الحديث وفي علوـ الحديث ،ولو لم يكن ذلك لهذا

الكتاب العظيم كتابو الصحيح الذي ىو أصح الكتب بعد كتاب اهلل 

فنشر اهلل صيتو ،فحسده

بعض الناس وتعلقوا بالقوؿ المجمل من اإلماـ أحمد حينما قاؿ :من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو
جهمي ،ومن قاؿ غير مخلوؽ فهو مبتدع ،فقالوا :إف البخاري قرر أف األلفاظ مخلوقة فهو مبتدع؛

وسبب ذلك الحسد الذي أصابهم مع تعلقهم بالشبهة ،مع الشبهة التي حصلت بسبب القوؿ
المجمل لئلماـ أحمد ،والواقع أنو ال اختبلؼ بين اإلمامين اإلماـ أحمد واإلماـ البخاري.

كل من اإلمامين يقرر أف كبلـ اهلل لفظو ومعناه حروفو ومعناه لكبلـ اهلل ،واللفظ والمعنى

والحروؼ واألصوات كلها صف ة اهلل ،وكل من اإلمامين يقرر أف العبد مخلوؽ ،ومن ذلك أفعالو
وحركاتو وأقوالو وكبلمو ،ولكن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أجمل وسد الباب ،حتى ال يتعلق الناس،

حتى ال يكوف ىناؾ طريق للمبتدعة ،فقاؿ :من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،لماذا؟ ألنو

خالف قوؿ السلف فلماذا تقوؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ؟ أنت مخلوؽ لفظك وغير لفظك لماذا
تخصص اللفظ؟ فتخصيصك للفظ بدعة ،قل :اإلنساف مخلوؽ بحركاتو وأفعالو وأصواتو ومن ذلك

قراءتو.

أما كونك تخصص وتقوؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهذا بدعة ،كما لو قاؿ شخص :الفاتحة ليست

مخلوقة أو قاؿ :البقرة ليست مخل وقة ،أو السور المطولة ليست مخلوقة ،نقوؿ :مبتدع أنت ،القرآف

ليس بمخلوؽ لماذا تخصص الفاتحة ،وتخصص البقرة ،لماذا تخالف قوؿ السلف؟ فقولك بدعة،

فكذلك إذا قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ نقوؿ لو :أنت مبتدع أنت مخلوؽ بجميع أفعالك وحركاتك

لماذا تخصص لفظك بالقرآف وتخالف السلف.

وكذلك إذا قاؿ غير مخلوؽ إذا قاؿ مخلوؽ ،من قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن

قاؿ غير مخلوؽ :فهو مبتدع؛ ألنو أيضا خالف قوؿ السلف ،ومن العلماء من فسر كبلـ اإلماـ أحمد

قاؿ :من قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،قاؿ :ألف كلمة اللفظ تطلق على الشيء الساقط،

وألنو

.......................................................................
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يراد باللفظ الملفوظ وىو القرآف قد يراد باللفظ الملفوظ ،فإذا أريد باللفظ الملفوظ وىو القرآف صار
قوؿ الجهمية ،وكذلك من قاؿ لفظي بالقرآف غير مخلوؽ فهو مبتدع؛ ألنو خالف قوؿ السلف.

وأما اإلماـ البخاري فإنو ميز وفصل بين ما قاـ بالرب من الكبلـ فهو صفتو وليس  ،+وما قاـ بو

العبد من الكبلـ ومن ذلك قراءة القرآف فهو مخلوؽ؛ فبل اختبلؼ بين اإلمامين إماما أىل السنة

أحمد والبخاري -رحمهما اهلل -متفقاف وليسا بمختلفين ،لكن اإلماـ أحمد سد الباب وأجمل،
واإلماـ البخاري فصل وميز بين ما يقوـ بالرب وبين ما يقوـ بالعباد ،لكن الفتنة التي حصلت في

صفوؼ المحدثين سببها الحسد؛ حسدىم اإلماـ البخاري لما رفعو اهلل ونشر صيتو وتعلقوا وحصلت

لهم شبهة؛ حيث تعلقوا بالقوؿ المجمل من اإلماـ أحمد ،فحصلت فتنة في صفوؼ المحدثين مركبة

من الحسد والشبهة التي حصلت من القوؿ المجمل من اإلماـ أحمد ،وإال في الواقع ال اختبلؼ بين

اإلمامين.

ومن وقف فقاؿ :ال أدري مخلوؽ أو ليس بمخلوؽ ،وإنما ىو كبلـ اهلل أيضا مبتدع ىذه الطائفة

تسمى الواقفة.

الواقفة :ىم الذين قالوا القرآف كبلـ اهلل  ولكن وقفوا فقالوا :ال نقوؿ غير مخلوؽ وال نقوؿ

مخلوؽ ،نقوؿ :أنتم مبتدعة ال تتوقفوا ،من توقف فهو مبتدع بل قل :القرآف كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ،

فالتوقف بدعة ،قاؿ عبد اهلل ابن اإلماـ أحمد في كتابو "السنة" سمعت أبي -رحمو اهلل -سئل عن

الواقفة اللي يقفوف يقولوف :ال مخلوؽ وال غير مخلوؽ ،فقاؿ أبي :من كاف يخاصم ويرفض الكبلـ

فهو جهمي ،ومن ال يرفض الكبلـ يجانب حتى يرجع ،ومن ال يكن لو علم يسأؿ ،وقاؿ مرة :ىم شر

من الجهمية الواقفة.

وروى اآلجري في الشريعة عن أبي داود السجستاني قاؿ :سمعت أحمد بن حنبل -رحمو اهلل-

س ئل :ىل لو رخصة أف يقوؿ الرجل :القرآف كبلـ اهلل ثم يسكت يعني ال يقوؿ مخلوؽ وال غير
مخلوؽ؟ فقاؿ :ولما يسكت ،ولوال ما وقع فيو الناس كاف يسعو السكوت ولكن حيث تكلموا فيما

تكلموا ألي شيء ال يتكلموف ،فالواقفة مبتدعة ،ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -اإلماـ :ومن وقف

ف قاؿ ال أدري مخلوؽ أو ليس بمخلوؽ وإنما ىو كبلـ اهلل فهذا صاحب بدعة مثل من قاؿ ىو
مخلوؽ ال فرؽ بينهما.
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من قاؿ القرآف مخلوؽ ،فهو مبتدع ،ومن قاؿ لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو مبتدع ،ومن توقف
وقاؿ ال أقوؿ مخلوؽ وال غير مخلوؽ فهو مبتدع مثل من قاؿ مخلوؽ ،ولهذا قاؿ :فهذا صاحب

بدعة مثل من قاؿ ىو مخلوؽ ،وإنما ىو كبلـ اهلل ليس بمخلوؽ.

والخبلصة في ىذا أف مذىب أىل السنة والجماعة أف القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،وأف

كبلمو اسم للفظ والم عنى والحروؼ واألصوات ،وأما الطوائف المبتدعة فهم المعتزلة قالوا :القرآف
لفظو ومعناه مخلوؽ ،واألشاعرة قالوا :اللفظ مخلوؽ والمعنى غير مخلوؽ أيضا مبتدعة ،وطائفة أبو

المعالي الجويني ،قالوا :اللفظ الكبلـ اسم للفظ دوف المعنى وىؤالء أيضا مبتدعة ،واللفظية الذين

يقولوف لفظي بالقرآف مخلوؽ مبتدعة ،والواقفة الذين يقولوف نتوقف ال نقوؿ مخلوؽ وال غير مخلوؽ
مبتدعة ،نعم.
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اإليماف بالرؤية يوـ القيامة

واإلؽلان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النيب 
النيب  قد رأى ربو ،فإنو مأثور عن رسول اهلل  صحيحا رواه قتادة ،عن عكرمة
من األحاديث الصحاح ،وأن

عن ابن عباس -رضي اهلل عنهما -ورواه احلاكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس -
رضي اهلل عنهما -ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران ،عن ابن عباس -رضي اهلل
عنهما -واحلديث عندنا على ظاىره كما جاء عن النيب . 
ػػػػػػػػ

الكبلـ في الرؤية سبق الكبلـ في الرؤية واإليماف بالرؤية يوـ القيامة يعني رؤية المؤمنين لربهم يوـ

القيامة ،يعني من عقيدة أىل السنة والجماعة ومن أصوؿ السنة عند أىل السنة اإليماف بالرؤية يوـ

القيامة ،يعني برؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة ،وأف المؤمنين يروف ربهم كما يروف القمر ليلة البدر،
فالمؤمن يرى ربو بعيني رأسو ،يراه من فوقو ،تروف ربكم كما تروف القمر ،ونحن نرى القمر من فوقنا،

فنحن نرى اهلل من فوقنا تروف ربكم كما تروف القمر ىذا تشبيو للرؤية بالرؤية ،وليس تشبيها للمرئي

بالمرئي ،ليس تشبيها هلل بالقمر ،اهلل ال يشبو أحدا من خلقو ،وإنما تشبيو للرؤية يعني تروف ربكم رؤية

واضحة من فوقكم كما تروف القمر رؤية واضحة من فوقكم ،وليس المراد أف اهلل مثل القمر تعالى اهلل.

سبق النصوص في ىذا وأف الرؤية وأف رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة ثابتة بالنصوص من القرآف:
1

        ) (          
(2

3

)        ) (         

سورة القيامة آية 1 - .23- 22 :
سورة المطففين آية 2 - .15 :
سورة ق آية 3 - .35 :
سورة يونس آية 4 - .26 :
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والزيادة ىي النظر إلى وجو اهلل الكريم ،وكذلك :

ػػػػػػػػ

      



()1

والنصوص من السنة متواترة كما ذكر العبلمة ابن القيم في كتاب الروح ،أنها متواترة أنو رواىا وأنها

مروية في الصحاح والسنن والمسانيد ،وأنو رواىا نحو ثبلثين صحابيا ،وفيها أنهم يروف ربهم كما يروف
القمر ،وفيها أنكم تروف ربكم كما تروف الشمس صحوا ليس دونها سحاب ،وأف النصوص في الرؤية

متواترة؛ ولهذا قاؿ اإلماـ أحمد وغيره ،قالوا :من أنكر رؤية اهلل فهو كافر.

من قاؿ أف اهلل ال يرى في اآلخرة فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل واآليات القرآنية صريحة في ىذا

وألنو مكذب لؤلحاديث المتواترة؛ ولهذا قاؿ اإلماـ ىنا :واإليماف بالرؤية يوـ القيامة يعني :من أصوؿ

أىل السنة اإليماف بالرؤية يوـ القيامة ،كما روي عن النبي  من األحاديث الصحاح ،وأف النبي 
قد رأى ربو ،فإنو مأثور عن رسوؿ اهلل  صحيح.
والذين أنكروا الرؤية ىم الجهمية والمعتزلة ،بماذا تأولوا نصوص الرؤية؟ قالوا :معنى الرؤية العلم،

العلم تروف ربكم كما تروف القمر وتعلموف ربكم كما تعلموف القمر ،تعلموف أف لكم ربا ،كما تعلموف

أ ف القمر قمر ،فسروا الرؤية بإيش؟ بالعلم ،وىذا باطل ،في قولو" :تروف ربكم كما تروف الشمس
صحوا ليس دونها سحاب" ،ىذا علم وال رؤية بالبصر ،كما تروف الشمس صحوا ليس دونها سحاب

ىذا رؤية البصر وال رؤية القلب؟ رؤية البصر فالنصوص صريحة في ذلك.

وأما األشاعرة فإنهم أثب توا الرؤية ونفوا الجهة ،قالوا :يرى لكن في غير جهة بدوف جهة ،لم

يحددوا الجهة كيف تروف ربكم؟ قالوا :ما نحدد الجهة ،ال ،ببل مواجهة ،وىذا باطل ،وأىل السنة

أثبتوا الرؤية وأثبتوا العلو ،وأف المؤمنين يروف ربهم من فوقهم؛ ألنا نرى القمر من فوقنا ،قالوا :وأما أف

النبي  قد رأى ربو ،فإنو مأثور عن رسوؿ اهلل 

صحيح رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس،

وىذا أخرجو اإلماـ أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة ،وغيرىم عن ابن عباس  قاؿ :قاؿ
رسوؿ اهلل   رأيت ربي   ورواه الحكم بن أباف عن عكرمة عن ابن عباس أيضا أخرجو

ابن أبي
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عاصم في السنة والترمذي والنسائي ،عن ابن عباس قاؿ :رأى محمد ربو ،قلت :أليس اهلل يقوؿ :
   

()1

سأؿ عكرمة سأؿ ابن عباس ،أليس اهلل يقوؿ :



()2

يقوؿ عكرمة البن عباس :فقاؿ ابن عباس قاؿ :ويحك ذاؾ إذا تجلى

   

  

بنوره الذي ىو نوره ،وقاؿ :أريو مرتين .قاؿ الترمذي :ىذا حديث حسن غريب من ىذا الوجو ،ورواه
علي بن زيد عن يوسف بن مهراف عن ابن عباس يعني رؤية النبي  لربو مأثورا.

ولهذا قاؿ اإلماـ ،والنبي 
عباس ،رأيت ربي  وفي الحديث اآلخر  :رأيت ربي في أحسن صورة  لكن ىل ىذه

قد رأى ربو فإنو مأثور عن رسوؿ اهلل صحيح ،وفي حديث ابن

الرؤية بالبصر وال بالفؤاد ،وىذه الرؤية أو الرؤية في المناـ؟
أما ليلة المعراج فإف النبي  لما أسري بو من مكة إلى بيت المقدس عرج بو إلى السماء وجاوز
السبع الطباؽ ،ورأى في كل سماء أنبياء رأى في السماء األولى آدـ ،وفي الثانية يحيى وعيسى ابني

الخالة ،وفي الثالثة يوسف ،وفي الرابعة ىاروف ،وفي الخامسة إدريس ،أو الرابعة إدريس ،وفي

الخامسة أو في ا لسادسة ىاروف ،وفي السادسة موسى ،وفي السابعة إبراىيم ،ثم جاوز السبع الطباؽ
حتى وصل إلى مكاف يسمع فيو صريف األقبلـ ،فكلمو اهلل وخاطبو من دوف واسطة ،وسمع كبلـ اهلل

كما سمعو موسى وفرض رب العزة والجبلؿ عليو الصبلة خمسين صبلة في ذلك المقاـ األعلى الذي

يسمع فيو صريف األقبلـ ،ثم نزؿ وبصحبة جبرائيل.

ىبط بو جبرائيل حتى مر على موسى في السماء السادسة فسألو ماذا فرض عليك ربك؟ قاؿ:

خمسين صبلة في اليوـ والليلة ،فقاؿ :ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف ألمتك؛ فإف أمتك ال تطيق

.......................................................................
سورة األنعام آية 1 - .113 :
سورة األنعام آية 2 - .113 :
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خمسين صبلة في اليوـ والليلة ،فرجع استشار جبريل فأشار إليو ،وسأؿ ربو التخفيف حتى وضع
عنو عشرا ،وفي بعض الروايات أنو وضع خمسا ثم رجع مرة أخرى فأمره موسى أف يرجع ،فجعل

يتردد

بين ربو وبين موسى إذا وصل إلى موسى قاؿ اسأؿ ربك التخفيف أمتك ضعيفة ال تطيق أربعين صبلة
ثم صارت ثبلثين قاؿ :ال تطيق ثبلثين صبلة ،ثم صارت عشرين فقاؿ :ال تطيق عشرين صبلة ،ثم

صارت عشرة ،فقاؿ ال تطيق عشرة ،وفي بعض الروايات أنو في كل مرة يخفف عنو خمسا ،من

خمسين إلى خمس ،حتى وصلت إلى خمس ،فقاؿ لو لما خففت إلى خمس ،قاؿ ماذا فرض عليك
ربك موسى في السماء السادسة ،قاؿ فرض خمس صلوات ،قاؿ ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف فإف

أمتك ضعيفة ال تطيق خمس صلوات في اليوـ والليلة ،فقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -إني سألت ربي
حتى استحييت ،ولكن أرضى وأسلم ،فنادى مناد من السماء أف أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي



   



()1

ىي خمس في العدد وخمسوف في الميزاف واألجر ،الحسنة بعشر

أمثالها ،فللو الحمد وىذا فيو نسخ ،النسخ قبل التكليف نسخ تكليف من خمسين إلى خمس

صلوات.

ىل رأى محمد ربو ليلة المعراج؟ أما سماعو كبلمو فهذا ال إشكاؿ فيو ،سمع كبلـ اهلل من دوف

واسطة ،كما سمع موسى كبلـ اهلل من دوف واسطة ،ولهذا موسى يسمى كليم اهلل ،ألنو سمع كبلـ اهلل

من دوف واسطة ،وشاركو نبينا في التكليم فسمع كبلـ اهلل من دوف واسطة ،وإبراىيم خليل الرحمن

وشاركو نبينا في الخلة فيسمى أيضا خليل الرحمن ،فالخليبلف إبراىيم ومحمد ،وكذلك الكليماف
موسى ومحمد ،بقي الرؤيا بعين الرأس ىل رأى الرسوؿ  ربو بعين رأسو؟
اختلف العلماء في ذلك على قولين:

سورة ق آية 1 - .29 :
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القوؿ األوؿ :أف النبي  رأى ربو بعيني رأسو وقالوا ىذا من خصوصياتو ،وأما غير النبي 
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فلم يره أحد باالتفاؽ ،اتفق العلماء على أنو لم ير أحد ربو في الدنيا ال موسى وال غيره؛ ولذا لما سألو
1

الرؤيا منعو اهلل ،وقاؿ ) (     :ما تستطيع في الدنيا ما تتحمل وال تثبت من التجلي
ولهذا ما ثبت الجبل ،اتفق العلماء على أنو لم ير أحد ربو في الدنيا من األنبياء وال غيرىم مطلقا ال
في األرض وال في السماء إال نبينا  فاختلفوا فيو على قولين:

فقالت طائفة :إنو رأى ربو بعيني رأسو وىذا من خصوصياتو ،لم تحصل لنبي من األنبياء وال

غيرىم ،ولهذا قاؿ بعض العلماء :التكليم لموسى ،والخلة إلبراىيم ،والرؤية لمحمد ىذه خصوصيات،

التكليم لموسى كلمو من دوف واسطة ،والخلة إلبراىيم ىو خليل الرحمن ،والرؤيا لمحمد رأى ربو

بعيني رأسو.

والقوؿ الثاني :أنو لم ير ربو بعيني رأسو ،ولكن رآه بعيني قلبو وفؤاده ،والذين قالوا رأى ربو بعيني

رأسو استدلوا بما روي عن ابن عباس ،أنو قاؿ :رأى ربو ،وفي رواية أخرى :أنو رآه بفؤاده ،وكذلك

استدلوا بما روي عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ رأى ربو ،ورواية أخرى أنو رآه بفؤاده واستدلوا بقولو تعالى:
2

 ) (          قاؿ :ىي رؤيا عين أريها النبي  رأى ربو.
والقوؿ الثاني :أنو لم ير ربو بعيني رأسو ،وإنما رآه بعين فؤاده ،وىذا ىو الصواب ،وىو قوؿ
المحققين ،وىو اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وجماعة وقوؿ جمع من الصحابة منهم عائشة -رضي

اهلل عنها -أنها أنكرت على مسروؽ -مسروؽ التابعي -أنكرت عليو لما سألها قاؿ :ىل رأى محمد

ربو بعيني رأسو ليلة المعراج؟ فقالت عائشة  :لقد قف شعري مما قلت  لقد قف شعري مما

قلت ثم قالت  :من حدثك أف محمدا رأى ربو فقد كذب  واستدلت بقولو تعالى:

سورة األعراف آية 1 - .143 :
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1

 ) (               قالت :سمع كبلمو من وراء
حجاب ،وأجابوا عن استدالؿ من قاؿ بالرؤية.

أما ما روي عن ابن عباس قالوا :أنو رآه فيحمل على رؤية الفؤاد بدليل الرواية األخرى قاؿ :رآه

بفؤاده ،فالمطلق يحمل على المقيد وكذلك ما روي عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ :رآه يحمل على قولو
على الرواية األخرى المقيدة رآه بفؤاده ،وىذا ىو الصواب أنو لم ير ربو بعيني رأسو وإنما رآه فؤاده.

ومن األدلة على ذلك :ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أف النبي  لما سئل ىل

رأيت ربك قاؿ  :نور أنى أراه  يعني :كيف أراه والنور حجاب يمنعني من رؤيتو.

والدليل الثاني :حديث أبي موسى األشعري عند مسلم أيضا عن النبي  قاؿ  :إف اهلل ال
يناـ ،وال ينبغي لو أف يناـ ،حجابو النور -وفي لفظ النار -لو كشفو ألحرقت سبحات وجهو ما انتهى

إليو بصره من خلقو  يعني :أف اهلل تعالى يحتجب عن خلقو بالنور ،لو كشف ىذا الحجاب

الحترؽ الخلق كلهم ،ومنهم محمد أليس من خلقو؟ لو كشفو ألحرقت سبحات وجهو ما انتهى إليو

بصره من خلقو ومحمد من خلقو؛ وألف البشر ال يستطيعوف أف يثبتوا لرؤية اهلل وال يستطيع أف يثبتوا
لتجلي اهلل في الدنيا ،بدليل أف موسى لما سمع كبلـ اهلل في الدنيا طمع في رؤيتو وقاؿ :رب سمعت
كبلمك أرني       

()2

قاؿ اهلل لموسى :

3

     

 ) (       فلما تجلى اهلل للجبل ماذا حصل؟ اندؾ تدكدؾ وانساخ:
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صعق وغشي عليو 

2



3

 ) (  من غشيتو  ) (          إنو ال يراؾ في
الدنيا أحد

إال مات وال جبل إال تدىده ،فبل يستطيع أحد أف يثبت لرؤية اهلل في الدنيا ،لكن في يوـ القيامة ينشأ
الناس تنشئة قوية يثبتوف فيها لرؤية اهلل فيراه المؤمنوف ،وألف رؤية اهلل نعيم ،نعيم ادخره اهلل ألىل

الجنة ،ليس ألىل الدنيا ،بل أعظم نعيم يعطاه أىل الجنة ىو رؤيتهم لربهم  فإذا كشف الحجاب
-سبحانو وتعالى -ورآه المؤمنوف نسوا ما ىم فيو من النعيم من عظمو وىو الزيادة التي قاؿ اهلل :



4

. ) (      

فلهذه النصوص الصواب أف النبي 

لم ير ربو بعيني رأسو ،وإنما رآه بعيني فؤاده يعني يعطى

زيادة أعطاه اهلل زيادة علم لفؤاده ،ومن العلماء من قاؿ :جعل اهلل لو عينين لفؤاده ،وأما قوؿ بعض

العلماء :التكليم لموسى ،والخلة إلبراىيم ،والرؤية لمحمد ،فهذا ليس بصحيح ،بل التكليم لموسى

ولمحمد ،والخلة إلبراىيم ولمحمد ،والرؤية ليست ألحد ىذا ىو الصواب.

ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -والنبي  قد رأى ربو فإنو مأثور عن رسوؿ اهلل  وأما قوؿ
النبي   رأيت ربي في أحسن صورة  ىذا رؤيتو في المناـ ،رؤية اهلل في المناـ ىذه ثابتة،
رؤية اهلل في المناـ حق أثبتها جميع الطوائف ،كما قاؿ الشيخ جميع الطوائف تثبت رؤية اهلل في

المناـ إال الجهمية من شدة إنكارىم لرؤية اهلل أنكروا رؤيتو في المناـ.
سورة األعراف آية 1 - .143 :
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والرؤية في المناـ ال يلزـ منها المشابهة فقرر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -أف اإلنساف

يرى ربو على حسب معتقده ،فإف كاف اعتقاده سليما رأى ربو في صورة حسنة ،وإف كاف اعتقاده سيئا
رأ ى ربو في صورة تناسب اعتقاده ،وال يلزـ من ذلك التشبيو ،ولما كاف النبي  أصح الناس اعتقادا

قاؿ  :رأيت ربي في أحسن صورة  فقاؿ :يا محمد ،بم يختصم المؤل األعلى؟ فقلت :ال
أدري يا رب ،فوضع كفو بين كتفي حتى وجدت برد أناملو بين ثديي فعلمت ،فقلت :يختصم المؤل

األعل ى في إسباغ الوضوء على المكاره ،ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصبلة بعد الصبلة،
وشرح الحافظ ابن رجب في رسالة تسمى شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى في رسالة مستقلة.

ىذا ىو معنى قوؿ المؤلف وأف النبي  قد رأى ربو فإنو مأثور عن رسوؿ اهلل  صحيح رواه

قتادة عن عكرمة عن ابن عباس ،ورواه الحاكم بن أباف عن عكرمة عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما
 -ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهراف ،عن ابن عباس.

قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-والحديث عندنا على ظاىره كما جاء عن النبي 

الحديث على

ظاىره في إثبات الرؤية وأف المؤمنين يروف ربهم يوـ القيامة؛ فالحديث يعمل على ظاىره كما جاء عن
النبي  والكبلـ فيو بدعة ،ولكن نؤمن بو كما جاء على ظاىره ،وال نناظر فيو أحدا.
يقوؿ :ىذا الكبلـ يؤيد ما قالو شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -وما قالو ابن القيم -رحمو اهلل -من أف
اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -لم يقل بأف الرسوؿ قد رأى ربو بعيني رأسو ،قاؿ :إنما قاؿ :والنبي  قد
رأى ربو ،رأى ربو مجمبل يعني رأى ربو بفؤاده ال بعين رأسو ،وقاؿ -رحمو اهلل -وليس قوؿ ابن عباس
أنو رآه نقضا لهذا وال قولو رآه بفؤاده وقد صح عنو أنو قاؿ  :رأيت ربي تبارؾ وتعالى  فكما

قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -اإلماـ الحديث على ظاىره.

األحاديث كلها تجرى على ظاىرىا وال يتكلم فيو ،والكبلـ فيو بدعة ،الكبلـ الذي يخالف قوؿ
السلف يخالف ظاىر الحديث فهو بدعة ،قاؿ :ولكن نؤمن بو كما جاء على ظاىره ،نقوؿ :إف

الرسوؿ رأى ربو ،ولكن عند التحقيق نبين أف النبي  جمعا بين النصوص أنو لم ير ربو بعيني رأسو،
ولهذا قاؿ  :نور أنى أراه  وقاؿ  :لو كشف الحجاب ألحرقت سبحات وجهو ما انتهى

إليو .......................................................................
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واإلؽلان بادليزان يوم القيامة كما جاء ،يوزن العبد يوم القيامة فال يزن جناح بعوضة،
وتوزن أعمال العباد كما جاء يف األثر ،واإلؽلان بو والتصديق بو واإلعراض عن من رد
ذلك وترك رلادلتو .
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نعم ،من أصوؿ السنة التي بينها اإلماـ وقررىا اإليماف بالميزاف يوـ القيامة كما جاء يوزف العبد

يوـ القيامة فبل يزف جناح بعوضة ،وتوزف أعماؿ العباد كما جاء في األثر ،واإليماف بو والتصديق بو
واإلعراض عمن رد ذلك وترؾ مجادلتو ،فمن عقيدة أىل السنة والجماعة اإليماف بالميزاف ،وأف

األعماؿ توزف واألشخاص يوزنوف ،فاإليماف بالميزاف من عقيدة أىل السنة والجماعة وأنو ميزاف

حسي.

أىل السنة يؤمنوف بالميزاف وأنو ميزاف حسي توزف فيو أعماؿ العباد لو كفتاف الكفة الواحدة أعظم

من أطباؽ السماوات واألرض ،ولهذا جاء في الحديث  :لو وضعت السماوات في كفة وال إلو

إال اهلل في كفة مالت بهم ال إلو إال اهلل  فأىل السنة يؤمنوف بالميزاف وأنو ميزاف حسي لو كفتاف

عظيمتاف ،الكفة أعظم من أطباؽ السماوات واألرض ،ولو لساف ما الذي يوزف في ىذا الميزاف؟ توزف

األعماؿ ،ويوزف األشخاص ،توزف األعماؿ فتكوف الحسنات في كفة والسيئات في كفة ،فمن ثقلت
موازينو نجا وسعد ،ومن خفت ميزاف الحسنات وثقلت ميزاف السيئات ىلك ،قاؿ اهلل تعالى :



                 

       

()1

وقاؿ تعالى :

      

             

سورة القارعة آية 1 - .11- 6 :
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2

. ) (  
ىذه األدلة كلها تثبت الميزاف ،وأف األعماؿ توزف ،وأف الحسنات تكوف في كفة والسيئات في
كفة ،وأنو ميزاف حسي حقيقي ،وكذلك توزف األشخاص ،األشخاص توزف ،ويكوف ثقل األشخاص

وخفتهم على حسب العمل ،فإذا كاف عملو حسنا ثقل ولو كاف خفيفا ،ولو كاف -إيو -خفيف الوزف

في الدنيا.

ثبت أف النبي  كاف جالسا وحولو بعض أصحابو وأمامهم عبد اهلل بن مسعود الصحابي
الجليل ،فكشفت الريح عن ساقيو ،فكشفت الريح عن ساقي عبد اهلل بن مسعود فضحك الصحابة،
فقاؿ النبي  مم تضحكوف؟ قالوا :من دقة ساقيو يا رسوؿ اهلل ،دقيق الساقين ،فقاؿ النبي  

والذي ن فسي بيده لهما في الميزاف يوـ القيامة أثقل من جبل أحد  ساقا ابن مسعود الدقيقتاف
قاؿ النبي   لهما في الميزاف أثقل من جبل أحد  ما الذي ثقلهما؟ العمل الصالح.

وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ -في الحديث الصحيح  :إنو يؤتى بالرجل العظيم السمين ال

يزف عند اهلل جناح بعوضة  إنو ليؤتى بالرجل العظيم السمين ،ال يزف عند اهلل جناح بعوضة لخبث
عملو ،قاؿ اهلل تعالى         :

()3

أوؿ اآلية :

  

               

سورة األعراف آية 1 - .9-8 :
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()1

بسبب العمل السيئ.

ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-واإليماف بالميزاف يوـ القيامة ىذا من أصوؿ أىل السنة ومن

معتقد أىل السنة كما جاء يعني كما جاء في األحاديث والنصوص ،كما جاء في النصوص من الكتاب

والسنة ،يوزف العبد يوـ القيامة فبل يزف جناح بعوضة ،يشير للحديث حديث أبي ىريرة إنو ليأتي الرجل
العظيم السمين يوـ القيامة ال يزف عند اهلل جناح بعوضة ،ثم قاؿ :اقرءوا 

    

2

. ) (   
وىذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرىما ،وتوزف أعماؿ العباد كما جاء في األثر من

األحاديث الصح يحة التي وردت في إثبات الميزاف كثيرة منها حديث النواس بن سمعاف ،يقوؿ:

الميزاف بيد الرحمن ،قاؿ سمعت رسوؿ اهلل  يقوؿ  :الميزاف بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض
آخرين  رواه اإلماـ أحمد وابن أبي عاصم في السنة وغيره ،ومنها حديث سلماف الفارسي ،قاؿ:

"يوضع الصراط يوـ القيامة ولو حد كحد الموسى " ،قاؿ :ويوضع الميزاف ولو وضعت في كفتيو
السماوات واألرض وما فيهن لوسعتهن ،فتقوؿ المبلئكة :ربنا من تزف بهذا؟ فيقوؿ :من شئت من

خلقي ،فتقوؿ المبلئكة :ربنا ما عبدناؾ حق عبادتك.

سورة الكهف آية 1 - .115-99 :
سورة الكهف آية 2 - .115 :

86

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................

ػػػػػػػػ

ومن األدلة على ثبوت الميزاف ما رواه الشيخاف البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي
ىريرة  أف النبي  قاؿ  :كلمتاف خفيفتاف على اللساف ،ثقيلتاف في الميزاف ،حبيبتاف إلى
الرحمن :سبحاف اهلل وبحمده سبحاف اهلل العظيم  وىذا آخر حديث في صحيح البخاري ،آخر

حديث في صحيح البخاري  :كلمتاف خفيفتاف على اللساف ،ثقيلتاف في الميزاف ،حبيبتاف إلى

الرحمن :سبحاف اهلل وبحمد سبحاف اهلل العظيم  الشاىد :قولو" :ثقيلتاف في الميزاف" ففيو إثبات

الوزف.

ومن األدلة أيضا حديث البطاقة وىو حديث مشهور ،ما ىو حديث البطاقة؟ حديث البطاقة رواه

عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رواه اإلماـ أحمد من حديث عبد اهلل بن عمرو بن العاص ،رواه اإلماـ

أحمد والترمذي وابن ماجو من طريق الليث بن سعد ،وسند الحديث صحيح ،وىو حديث مشهور،

وىو أرجى حديث ألىل المعاصي أرجى حديث ،ونص الحديث عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص
قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل  إف اهلل  يستخلص رجبل من أمتي على رءوس الخبلئق يوـ القيامة يوقف
بين يدي اهلل -ىذا الرجل -فينشر لو تسعة وتسعين سجبل كل سجل مد البصر سيئات  -ما شاء

اهلل ،كم سجل؟ تسعة وتسعين -وكل سجل مد البصر كلها سيئات بين يدي اهلل ،ثم يقوؿ اهلل :أتنكر
من ىذا شيئا تنكر السيئات ،تذكرىا كلها ،قاؿ :ال يا رب ما أنكر ،كلها عملتها السيئات تسعة

وتسعين سجبل كل سجل مد البصر كم مد البصر منك ،تسع وتسعين مرة مد البصر ،كلها سجبلت
سيئات فيقوؿ :ثم يقوؿ :أتنكر من ىذا شيئا؟ قاؿ :ال يا رب ،قاؿ :أظلمتك كتبتي الحافظوف،

ظلموؾ ،كتبوا عليك شيئا لم تعملو ،قاؿ :ال يا رب ،فيقوؿ اهلل :ألك عذر؟ ألك أو حسنة؟ تذكر ،ىل
تذكر حسنة عملتها؟ ولو حسنة واحدة ،فيبهت الرجل فيقوؿ :ال يا رب ما أتذكر شيئا يعترؼ

بالسيئات وال يتذكر ،فيقوؿ اهلل :بلى إف لك عندنا حسنة واحدة ال ظلم اليوـ عليك ،بلى إف لك
عندنا حسنة واحدة ال ظلم اليوـ عليك فتخرج لو بطاقة فيها :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا

عبده ورسولو ،فيقوؿ اهلل :أحضروه ،فيقوؿ :يا رب ما ىذه البطاقة مع ىذه السجبلت ويش تعمل

ىذه؟ بطاقة صغيرة مكتوب فيها :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأف محمدا رسوؿ اهلل فتوضح السجبلت
تسع وتسعين سجل في كفة ،وتوضع البطاقة فيها أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل

في كفة
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فطاشت السجبلت وثقلت البطاقة فنجا ،طاشت السجبلت خفت السجبلت التسعة والتسعين

وثقلت البطاقة وال يثقل شيء بسم اهلل الرحمن الرحيم ،أو في لفظ ال ال يثقل شيء مع بسم اهلل

الرحمن الرحيم ،فلما ثقلت البطاقة نجا.

1

قاؿ اهلل سبحانو ) (          :فهذا أرجى حديث
ألىل المعاصي ،ىذا فيو إثبات الميزاف ،لكن كيف نجا ىذا الرجل؟ أليس كل مسلم لو مثل ىذه
البطاقة أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل؟ كل مسلم ،كل مسلم يشهد ،وكثير منهم

من العصاة يعذب في النار ولو ىذه البطاقة ،فلماذا نجا ىذا الرجل دوف غيره ،مع أف كل شخص من

المسلمين لو مثل ىذه البطاقة لو لم يعط لو مثل ىذه البطاقة ما صار مسلما.

والسبب :أف ىذه البطاقة قالها ىذا الرجل عن إخبلص وعن صدؽ وعن توبة وقد يكوف قالها

عند الموت عن توبة وإخبلص وصدؽ ،فأحرقت الشبهات والشهوات ،أحرقت ىذه السيئات ،قالها
عن إخبلص وصدؽ ،امتؤل قلبو بمحبة اهلل ،وامتؤل قلبو بحقائق اإليماف لم يقلها عن غفلة وذىوؿ

بخبلؼ غيره فإنو قالها وضعف اإلخبلص ،ولما ضعف اإلخبلص ،إذا ضعف اإلخبلص قاؿ :ال إلو

إال اهلل وضعف اإلخبلص تأتي الشبهات والشهوات ،فإذا قوي اإلخبلص والتوحيد ال يمكن أف يصر
اإلنساف على معصية ،لكن إذا ضعفت كلمة التوحيد جاءت الشبهات والشهوات فأصر على

المعصية ،ومات على الكبيرة من غير توبة ،فيعذب ويكوف تحت مشيئة اهلل.

أما إذا قالها عن إخبلص وصدؽ فبل يمكن أف يصر على معصية ،ال يمكن أف يصر على معصية

مع اإلخبلص ،لكن متى يصر على المعصية والكبيرة؟ إذا ضعف اإلخبلص ،إذا ضعف أصر على
الكبيرة ،فمات على الكبيرة من غير توبة فيعذب أو يعفى عنو ،وىذا الرجل قالها عن إخبلص وصدؽ

ولم يصر على كبيرة ،سواء قالها عند الموت أو قبل ذلك لكن قالها عن إخبلص وصدؽ وتوبة فلم

يصر على معصية ،فلهذا طاشت السجبلت وثقلت البطاقة.

سورة األعراف آية 1 - .8 :
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أما أىل البدع كالمعتزلة فإنهم خالفوا أىل السنة والجماعة في إثبات الميزاف ،وأنكروا الميزاف،

وقالوا ليس ىناؾ ميزاف حسي أبدا لو كفتاف ،أنكروا؛ ألف المعتزلة يعتمدوف على عقولهم ،وال يعتمدوف
على النصوص يجعلوف النصوص وراءىم ظهريا ،ويعتمدوف على العقوؿ ،ألف المعتزلة من أصولهم:

التوحيد واإليماف والمنزلة بين المنزلتين ،وإنفاذ الوعيد ،واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر،

وقالوا :إف التوحيد وكذلك العدؿ من األصوؿ العقلية وأف العقل أدرؾ ذلك قبل مجيء الشرع،

ويقولوف إف العقل كاؼ ،العقل كاؼ اإلنساف يعني في التوحيد ستروا تحتو معنى باطل وىو قوؿ نفي

الصفات ،وخلق القرآف وأف اهلل ال يرى في اآلخرة ،والعدؿ ستروا تحتو التكذيب بالقدر ،وقالوا :ىذا

معروؼ بالعقل ،وقالوا إف العقل كاؼ في إقامة الحجة ،وأما الكتاب والسنة فهما زائداف احتياطياف،

فالكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على النصاب كما لو طلب القاضي شهودا ثم تأتي أتيت

بأربعة شهود يأخذ القاضي شاىدين والباقي احتياط ،وشاىداف احتياط فيذكروف الكتاب والسنة

احتياطا والعقل كاؼ ،وقالوا :مثل الكتاب والسنة بالنسبة للعقل كمثل المدد البلحق بجيش والجيش
مستغن عنو ،مثل االحتياطي ،حتى غبل على المعتزلة في العقل وقالوا في قوؿ اهلل تعالى :

 

1

 ) (      قالوا :الرسوؿ العقل.
ومن ىذا المبدأ أنكروا الميزاف الحسي وقالوا :ليس ىناؾ ميزاف حسي أبدا وإنما النصوص التي

فيها إثبات الميزاف المراد بها العدؿ ،واهلل ال يحتاج إلى الميزاف انظر إلى عقولهم ،قالوا :ال يحتاج

إلى الميزاف إال البقاؿ والفواؿ ىو الذي يحتاج إلى ميزاف يزف ،أما الرب فبل يحتاج إلى ميزاف ،الرب

ي عدؿ ،المراد بالميزاف العدؿ ىو عادؿ بين عباده بدوف ميزاف ،أرأيتم كيف قابلوا النصوص بعقولهم
الفاسدة وآرائهم الكاسدة؟ يقولوف :ما في ميزاف حسي كذبوا بالنصوص التي فيها إثبات الميزاف،

وقالوا :المراد بالميزاف العدؿ ،وأف اهلل يعدؿ بين عباده ،وال يحتاج إلى ميزاف حسي.

سورة اإلسراء آية 1 - .15 :
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قالوا :إف العقل يقتضي أف الرب ال يحتاج إلى ميزاف ،المخلوؽ اللي يحتاج يزف ،مثل البقاؿ

والفواؿ ،أما الرب ال يحتاج إلى ميزاف ،نقوؿ :إف النصوص واضحة في ىذا أنتم كذبتم النصوص

الواجب للمسلم أف يسلم هلل ولرسولو ،يسلم للكتاب والسنة ،فقولهم باطل من أبطل الباطل.

قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-واإليماف بو والتصديق بو يعني يجب على المسلم اإليماف بالميزاف

واإليماف بو يعني بالميزاف والتصديق بو واإلعراض عمن رد ذلك ،وترؾ مجادلتو ،من ىو الذي رد

ذلك؟

المعتزلة ردوا النصوص وترؾ مجادلتو ما نجادلو ،ألف ما عنده الجداؿ عقيم معو ،كيف نجادلو

اآلف ىو اآلف رد النصوص ما تدؿ النصوص اآلف فإذا ردىا ال نجادلو وال نخاصمو ،ال نخاصم وال

نجادؿ ولكن نبين لو النصوص ،فإف قبلها فالحمد هلل وإف تركها فبل نجادلو؛ ولهذا قاؿ :واإلعراض
عمن رد ذلك وترؾ مجادلتو ،نعم.
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اهلل يكلم العباد يوـ القيامة
وأن اهلل يكلم العباد يوم القيامة ليس بينهم وبينو ترمجان.
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نعم قاؿ :من أصوؿ السنة اإليماف بأف اهلل تعالى يكلم العباد يوـ القيامة ليس بينهم وبينو

ترجماف ،ا لترجماف :الذي ينقل الكبلـ من لغة إلى لغة يقاؿ لو ترجماف مترجم يسمى مترجم ينقل

الكبلـ من شخص إلى شخص ىذا ترجماف ،فاإلماـ -رحمو اهلل -يقوؿ :إف من عقيدة أىل السنة
والجماعة ومن أصوؿ السنة اإليماف بأف اهلل يكلم العباد يوـ القيامة ليس بينهم وبينو ترجماف ،ما في

ح اجب ،وقد ورد في ذلك الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وأحمد والترمذي وابن ماجو أف
النبي  قاؿ  :ما منكم من أحد إال سيكلمو ربو ليس بينو وبينو ترجماف وال حجاب يحجبو 
ما منكم من أحد إال سيكلمو ربو ليس بينو وبين ترجماف وال حجاب.

جاء في الحديث اآلخر :ما منكم من أحد إال سيحاضره اهلل محاضرة ،يعني يخاطبو فيقوؿ :يا

فبلف ،أتذكر ذنب كذا ،أتذكر ذنب كذا ،أتذكر ذنب كذا ،فيذكره ببعض غدراتو ،فيقوؿ :بلى يا رب

ألم تغفر لي ذلك؟ فقاؿ :فيقوؿ الرب  -سبحانو -بلى بمغفرتي بلغت منزلتك ىذه ،إذف ال بد من
اإليماف بأف اهلل يكلم العباد يوـ القيامة ،ليس بينهم وبينو ترجماف ،يكلمهم في وقت واحد.

جاء في الحديث اآلخر  :إف اهلل ليدني العبد يوـ القيامة حتى يضع عليو كنفو  يستره

عن الناس ،يكوف بينو وبين ربو ،ىذا من ستر اهلل للمؤمن فبل يفتضح ،فيذكره ببعض غدراتو في الدنيا

ألم تفعل كذا ،ألم تفعل ك ذا ،ألم تفعل كذا ،فيقوؿ :بلى يا رب ،فيقوؿ :يا رب ألم تغفرىا لي؟ فيقوؿ
الرب :بلى بمغفرتي بلغت منزلتك ىذا.

وجاء في الحديث اآلخر :أنو يؤتى بالرجل يوـ القيامة وأنو تخرج لو سيئاتو ويقرر عليها فيعترؼ

فيقوؿ اهلل لو :بدلوىا لو حسنات فتبدؿ حسنات فيفرح فقاؿ :يا رب فيو سيئات ما رأيتها يريد أف
تبدؿ حسنات ،ىناؾ سيئات ما رأيتها سيئات ما مرت ،فهذا فيو إثبات أف اهلل تعالى يكلم المؤمنين

يكلم العباد يوـ القيامة ،وفيو إثبات يوـ القيامة إثبات البعث والجزاء والحساب وفي يوـ القيامة إثبات

يوـ القيامة ومن كذب بالبعث أو كذب بيوـ القيامة فهو كافر بنص القرآف وباإلجماع قاؿ اهلل تعالى:
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إف اهلل تعالى يكلم العباد يوـ القيامة

ليس بينو وبينهم ترجماف.

الترجماف :ىو الذي ينقل الكبلـ من لغة إلى لغة ،يقاؿ :تَػ ْرجماف في لغة بفتح التاء والجيم،
والوجو الثاني :تُػ ْرجماف بضم التاء والجيم ،والوجو الثالث :تَػ ْر ُجماف ،وقيل فيها أيضا وجو ثالث وىي:

تُػ ْر َجماف بضم التاء وفتح الجيم ،وعلى ىذا ما يغلط أحد ،ما يغلط أحد تقوؿ :تَػ ْر َجماف ،تُػ ْر ُجماف،
تَػ ْر ُجماف ،تُػ ْر َجماف ،ثبلث لغات مشهورة ،ترجماف بفتح التاء والراء ،ترجماف بضم التاء والجيم،
ترجماف بفتح التاء وضم الجيم ،والرابعة أيضا :إذا ثبتت ترجماف ،فبل يغلط أحد ،على وجو تقرأىا ما

تغلط :تَػ ْر َجماف ،تُػ ْر ُجماف ،تَػ ْر ُجماف ،تُػ ْر َجماف ،وىو الذي ينقل الكبلـ من لغة إلى لغة أو من شخص
إلى شخص.

المعنى :أف اهلل تعالى يكلم العباد بدوف واسطة وال حجاب يكلمهم اهلل بدوف واسطة بدوف

مترجم ،ال بد من اإليماف بذلك وىذا من عقيدة أىل السنة والجماعة ومن أصوؿ أىل السنة ،نعم.

والقوؿ يوـ القيامة ىذا معلوـ أف إثبات البعث والجزاء والحساب يعني ىذا من أصوؿ اإليماف

الستة ،وأف من كذب بذلك كفر ،قد أمر اهلل نبيو أف يقسم على البعث والساعة في ثبلثة مواضع قاؿ
2

سبحانو ) (              :-أقسم على البعث ،وكفر3

من أنكر البعض أنكر قاؿ ) (      :وقاؿ سبحانو :
4

    
5

 ) ( يعني البعث  ) (            وقاؿ
سورة التغابن آية 1 - .7 :
سورة التغابن آية 2 - .7 :
سورة التغابن آية 3 - .7 :
سورة يونس آية 4 - .53 :
سورة يونس آية 5 - .53 :
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ثبلثة

مواضع أمر اهلل نبيو أف يقسم على البعث والقيامة والساعة ،ىذا أصل من أصوؿ اإليماف فمن كذب

بالبعث أو بالجزاء والحساب يوـ القيامة أو بالجنة أو بالنار فهو كافر ،ألنو مكذب هلل ،ومن كذب اهلل

كفر ،نعم.

سورة سبأ آية 1 - .3 :
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اإليماف بالحوض
حوضا يوم القيامة ترد عليو أمتو ،عرضو مث
واإلؽلان باحلوض وأن لرسول اهلل ً 

طولو ،مسرية شهر ،آنيتو كعدد صلوم السماء ،على ما صحت بو األخبار من غري
وجو.
ػػػػػػػػ

حوضا يوـ القيامة يرد عليو أمتو،
نعم ،من أصوؿ السنة اإليماف بالحوض ،وأف لرسوؿ اهلل ً 
عرضو مثل طولو ،مسيرة شهر ،عرضو مسيرة شهر وطولو مسيرة شهر ،آنيتو كعدد نجوـ السماء ،على
ما صحت بو األخبار من غير وجو ،فاإليماف بالحوض من عقيدة أىل السنة والجماعة ومن أصوؿ

السنة ،والحوض حوض لنبينا 

في موقف القيامة ،يصب فيو ميزاباف من نهر الكوثر من الجنة،

الحوض في األرض في موقف القيامة ،والجنة فوؽ ،تصب فيو في الحوض ميزاباف من أىل الجنة،

ىذا الحوض كما ذكر المؤلف -رحمو اهلل -جاءت النصوص بوصفو:
أوال :ىذا الحوض يكوف يوـ القيامة في موقف القيامة.
ً

ثانيًا :أنو ترد عليو أمتو يوـ القيامة للشرب.

ثالثًا :عرضو مثل طولو مسافة شهر ،طولو مسافة شهر ،وعرضو مسافة شهر.

ابعا :آنيتو  -يعني :الكيزاف األواني التي يشرب فيها  -عدد نجوـ السماء ،على ما صحت بو
رً

بياضا من اللبن ،وأحلى من العسل ،وأبرد من
األخبار من غير وجو ،وجاء ً
أيضا في وصفو أنو أشد ً
يحا من المسك ،وأف من شرب منو فإنو ال يظمأ حتى يدخل الجنة .نسأؿ اهلل الكريم
الثلج ،وأطيب ر ً

من فضلو.

وروى الشيخاف البخاري ومسلم من حديث عبد اهلل بن عمرو ،قاؿ :قاؿ النبي 

 حوضي

مسيرة شهر ،ماؤه أبيض من اللبن ،وريحو أطيب من المسك ،وكيزانو كنجوـ السماء ،من شرب منها

أبدا  وقد جاء وصف الحوض في أحاديث كثيرة ،وجاء في بعض األحاديث بياف
فبل يظمأ ً
المسافة وأف ط ولو ما بين صنعاء إلى المدينة ،وفي بعضها ما بين الشاـ إلى المدينة ،وفي بعضها ما
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أذرع .اختلفت بعض المسافة طويل ،وبعضها قصير ،اختلف العلماء في ىذا ،قاؿ بعضهم:

يجمع بينهما بأف المسافة القصيرة للعرض والمسافة الطويلة للطوؿ ،وقاؿ بعضهم :إف ىذا يختلف

باختبلؼ
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السير ،وأف المسافة الطويلة لقطع المسافة السريعة إذا كاف للجاد في السير ،والمسافة القليلة لغير

الجاد في السير.

وأنكرت الخوارج والمعتزلة الحوض ،أنكروا أف يكوف حوض النبي  مع أف األحاديث متواترة،
وىذا من جهلهم وضبللهم ،ولهذا قاؿ العلماء ومنهم الطحاوي في عقيدتو :حري بمن أنكر الحوض
أف يحرـ منو يوـ القيامة جز ًاء وعقوبة ،عقوبة لو ،أخلِق بمن أنكره أف ال يرد عليو وقد ثبت.
إذا الخوارج والمعتزلة ىؤالء قوـ مبتدعة أنكروا الحوض ،وأنكروا الميزاف المعتزلة ،وأنكروا
ً
الشفاعة ،الشفاعة في خروج العصاة من النار ،وقالوا :إنهم يجب تخليدىم في النار وال يخرج
العصاة ،وىذا من جهلهم وضبللهم ،مع أف النصوص في ىذا متواترة ،نصوص الحوض متواترة،
نصوص الميزاف كذلك ،نصوص الشفاعة متواترة ،ومع ذلك أنكرىا ىؤالء لجهلهم وضبللهم.

ىذا الحوض لنبينا محمد  ترد عليو أمتو يوـ القيامة ،قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-إني

فرطكم على الحوض من ورد علي شرب ،ومن شرب لم يظمأ حتى يدخل الجنة  الفرط :ىو

الذي يتقدـ القوـ ،يستقبلهم ويعد لهم الضيافة ،يقوؿ :أنا أستقبلكم أنا فرطكم أستقبلكم وأتقدمكم

وأنتظر مجيئكم.

وثبت في األحاديث الصحيحة أنو يرد على الحوض أناس من ىذه األمة قد غيروا وبدلوا

أناس أعرفهم
فيذادوف كما تذاد اإلبل العطاش ،قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-ليردف علي ٌ
ويعرفوني ثم يحاؿ بيني وبينهم  وفي لفظ  :فإذا وردوا اختلجوا دوني فأقوؿ يا ربي أمتي
أمتي  وفي لفظ  :فأقوؿ أصحابي أصحابي  وفي لفظ  :فأقوؿ يا رب أصيحابي

أصيحابي -تصغير أصحابي -فيقاؿ" :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ إنهم لم يزالوا مرتدين على
وبعدا.
سحقا ً
أعقابهم منذ فارقتهم" .قاؿ النبي  فأقوؿً :
بعدا ً
سحقا لمن غير بعدي  يعنيً :

قاؿ العلماء :إف ىؤالء الذين يذادوف ىؤالء الذين ارتدوا عن النبي 
النبي  وىم األعراب ،الذين لم يثبت اإليماف في قلوبهم ،أما الصحابة رضواف اهلل عليهم الذين
رسخ اإليماف في قلوبهم والذين جاىدوا مع النبي  والزموه فثبتهم اهلل ،ثبتهم اهلل ،إنما ىذه الردة
حصلت من بعض األعراب الذين رأوا النبي  ولم يبلزموه ولم يثبت اإليماف في قلوبهم فارتدوا.
الذين ارتدوا بعد وفاة
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وفيو من الفوائد دليل على أف النبي  ال يعلم الغيب ،ألنو قاؿ  :إنك ال تدري ما أحدثوا
بعدؾ  لو كاف يعلم الغيب لعلم ،وفيو الرد على الغبلة الذين عبدوا النبي  وقالوا إنو يعلم
الغيب ،ومن ذلك طوائف رفعوا النبي  إلى مقاـ العبودية ،طائفة تسمى البرذوية في الهند يقولوف
ػػػػػػػػ

إف الرسوؿ يعلم الغيب ،ىم طائفة كفرة ،قد كتب فيهم بعض اإلخواف رسالة عن البرذوية ،رسالة في
كلية أصوؿ الدين في بياف كفرىم وضبللهم ،طائفة البرذوية يقولوف إف الرسوؿ يعلم الغيب ،لو كاف

يعلم الغيب لعلم.

وفيو دليل على ضعف الحديث الذي ورد أف النبي 

تعرض عليو أعماؿ أمتو ،فيستبشر

بحسنها ويستغفر لمسيئها ،ىذا حديث ضعيف ،عرض أعماؿ أمتو ىذا حديث ضعيف يرده ىذا

الحديث الصحيح ،لو كاف تعرض عليو أعماؿ أمتو ولو كاف يعلم الغيب لعلم ىؤالء لعلم حالهم ،ولم

يقل لو إنك ال تدري ،ال تعلم ،إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ ،فبل يعلم الغيب عليو الصبلة والسبلـ.

وىل الحوض خاص بنبينا  أو لؤلنبياء ،لكل نبي حوض؟ ورد في الترمذي وغيره أف لكل نبي
واردا جعلنا اهلل منهم
ً
حوضا ترد عليو أمتو ،ولكن حوض نبينا  أعظمها وأوسعها وأحبلىا ،وأكثرىا ً

بمنو وكرمو ،وىذا الحوض قبل الصراط أو بعد الميزاف؟ يكوف الكبلـ في ىذا إف شاء اهلل بعد
الصبلة ،وفق اهلل الجميع لطاعتو.
بسم اهلل الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو محمد وعلى آلو وصحبو

أجمعين.

األمور التي تكوف يوـ القيامة:

أولها :نفخ الصور ،النفخ في الصور ،حين يأمر اهلل إسرافيل فينفخ في الصور نفخة الصعق

والموت فيموت الناس ،ثم يمكث الناس وىذا ىو يوـ القيامة ،ابتداء يوـ القيامة من النفخ في الصور،
وىي نفخة ،والصور قرف عظيم يلتقمو إسرافيل فينفخ فيو نفخة طويلة يطولها فيفزع الناس ،أولها فزع

أحد الصوت إال أصغى ليتًا ورفع ليتًا ىكذا يتسمع الصوت يمين
وآخرىا صعق وموت ،فبل يسمع ٌ
وشماؿ ،والليت صفحة العنق ،فبل يزاؿ الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس ،فأولها فزع،
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وآخرىا صعق وموت كما قاؿ اهلل تعالى في سورة النمل :
1

 ) (     وفي سورة الزمر :

ػػػػػػػػ

      

       

2

 ) (   أولها فزع وآخرىا صعق وموت ،الصوت ال يزاؿ يقوى يقوى ،صفارات اإلنذار التي
تكوف في الدنيا يفزع الناس منها؛ ألنها مزعجة ،الصوت قوي ،فإذا قوي الصوت لو قوي مثل ما

يسمع من صفارات اإلنذار مئات أو آالؼ ماذا يحصل للناس يموتوف.

مطرا ت نبت منو أجساد الناس ،وينشئ اهلل الناس نشأة قوية
ثم يمكث الناس أربعين ،وينزؿ اهلل ً
تعادؿ الذرات التي استحالت ،واإلنساف يبلى إال عجب الذنب ،كما قاؿ النبي  في الحديث

الذي رواه اإلماـ مسلم  :كل ابن آدـ يبلى إال عجب الذنب منو خلق ابن آدـ ومنو يركب 

رواه مسلم في صحيحو ،وعجب الذنب ىو العصعص ،وىو آخر فقرة من العمود الفقري عظم

جديدا ،يعيد اهلل
خلقا
صغير ،ىذا ال يبلى ،وأما بقية الجسد فإنو يبلى ويستحيل ترابًا فيعيده اهلل ً
ً
الذرات التي استحالت؛ ألف اهلل عالم وقادر 

      



()3



4



( )
جديدا ،فيكوف اإلنساف ىو نفسو ،ذاتو ىي ىي،
       يعيدىا ً
خلقا ً

لكن اهلل ينشئو تنشئة قوية فيعاد ،تعاد الذرات التي استحالت وينشأ الناس تنشئة قوية.

.......................................................................
 .......................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػػػػ

سورة النمل آية 1 - .87 :
سورة الزمر آية 2 - .68 :
سورة ق آية 3 - .4 :
سورة القيامة آية 4 - .4 :
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فإذا تكامل خلقهم أذف اهلل إلسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية ،نفخة الحياة ،األولى نفخة
الموت والصعق ،فتعود األرواح إلى أجسادىا؛ ألف األرواح باقية إما في نعيم أو في عذاب ،روح
المؤمن إذا خرجت منو تنقل إلى الجنة ،تنعم ولها صلة بالجسد ،وروح الكافر تنقل إلى النار ولها

صلة
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بالجسد ،كما سبق ،في الحديث  :نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة ،حتى يرجعها اهلل إلى

الجسد يوـ يبعثوف  تأخذ شكل طائر ،فإذا أذف اهلل إلسرافيل بالنفخ في الصور فنفخ في الصور
تطايرت األرواح إلى أجسادىا فدخلت كل روح في جسدىا فيقوـ الناس ينفضوف التراب عن رءوسهم

غرال غير مختونين ،وأوؿ من يكسى إبراىيم -عليو الصبلة
حفاة ال نعاؿ عليهم ،عراة ال ثياب عليهمً ،

والسبلـ -بثياب من الجنة.

ىذه األمور التي تكوف في اآلخرة .أوؿ شيء النفخ في الصور نفخة الصعق ،ثم النفخة الثانية

نفخة البعث ،قاؿ بعض العلماء ،ثبلث نفخات ،نفخة الفزع ،ثم نفخة الصعق ،ثم نفخة الموت ،لكن

ىذا جاء في حديث ضعيف في سنده إسماعيل بن رافع وىو ضعيف ،والصواب أنها نفختاف ،لكن
النفخة األولى طويلة يطولها إسرافيل ،أولها فزع وآخرىا موت صعق وموت ،ثم النفخة الثانية واهلل

تعالى يعيد الذرات التي استحالت.

وقاؿ الجهم بن صفواف :إف الذي يعاد يبعثو اهلل شخص آخر ،جسد آخر وىذا باطل؛ ألنو يلزـ

جسدا لم يعصو ،ولما قاؿ الجهم بن صفواف :إف الذي يعاد جسد آخر أنكر
على قولو أف اهلل يعذب ً
ابن سينا البعث ،بعث األجساد ،من الذي فتح لو الباب؟ الجهم لما قاؿ :إف الذي يعاد جسد آخر،

قاؿ ال ليس فيو ال يعاد الجسد إنما التي تعاد الروح ،وىذا ىو كفر قر ىذا في رسالتو األضحوية ابن

سينا ،فكفر بذلك نعوذ باهلل ،ألف التكذيب بالبعث كفر بنص القرآف وإجماع المسلمين ،كما سبقت
اآليات ،فمن أنكر بعث األجساد ،فهو كافر ،والفبلسفة يقولوف بعث األرواح ال األجساد فكفروا

بذلك ،من أنكر بعث األجساد فهو كافر ،البعث لؤلجساد أما األرواح فهي باقية ،األرواح باقية إما في

نعيم أو في عذاب.

فأوؿ شيء من أمور اآلخرة النفخ في الصور ،نفخة الصعق ثم نفخة البعث ،ثم بعث األجساد،

ثم الوقوؼ بين يدي اهلل للحساب ،يقف الناس وتدنو الشمس من رءوسهم ويزاد في حرارتها حتى
يلجمهم العرؽ على حسب األعماؿ ،فمنهم من يلجمو العرؽ إلى ركبتيو ،وإلى حقويو ،ومنهم من

إلجاما ،ومنهم من يذىب عرقو كذا مسافات في األرض ،ثم تكوف الشفاعة بعدما يفزع
يلجمو العرؽ ً
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الناس إلى األنبياء ،ويتأخر عن ها أولو العزـ آدـ ثم نوح ،ثم إبراىيم ثم موسى ثم عيسى ثم محمد -
عليهم الصبلة والسبلـ -فيشفع النبي  للناس.
ىذه الشفاعة العظمى في موقف القيامة ،وىي المقاـ المحمود الذي يغبطو فيو األولوف

واآلخروف ،وىذه الشفاعة للمؤمن والكافر ،لجميع األمم ،ىي راحة الناس من الموقف ،فيحاسبهم اهلل

كلهم في وقت واحد ،في وقت واحد يحاسبهم ،كم البشر ،مبليين ،يحاسبهم اهلل في وقت واحد ال

يلهيو شأف عن شأف ألنو الخالق  -سبحانو وتعالى -أما المخلوؽ الضعيف فبل يستطيع أف يكلم اثنين

في وقت واحد ،أو ثبلثة ،لكن الخالق يحاسبهم في وقت واحد ،كما أنو يخلقهم ويزقهم في وقت
واحد ،ويفرغ منهم في قدر منتصف النهار ،مقدار منتصف النهار انتهى الحساب ،حتى يصل أىل

الجنة إلى الجنة ويصلونها في وقت القيلولة 

      

1

 ) (  قيلولة.
مستبشرا ،كل من لقيو يريو إياه ،يقوؿ
ثم بعد ذلك تتطاير الصحف ،فآخذ صحيفتو بيده اليمنى
ً
     
  



()3



()2

كما سمعنا في اآليات في سورة الحاقة التي قرأىا اإلماـ 

     
5



()4

ظننت يعني تيقنت الظن يعني
6

اليقين ىنا  ) (        ) (        

سورة الفرقان آية 1 - .24 :
سورة الحاقة آية 2 - .19 :
سورة الحاقة آية 3 - .19 :
سورة الحاقة آية 4 - .21 :
سورة الحاقة آية 5 - .21 :
سورة الحاقة آية 6 - .21 :
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3

. ( ) نسأؿ اهلل أف يجعلنا وإياكم منهم  
وأما الصنف الثاني وىم أصحاب الشماؿ يعطى كل واحد منهم صحيفتو بيده الشماؿ ملوية وراء
4

       : ( ) يندـ أشد الندـ ويقوؿ       ظهره
7

6

5



 ) (      ) (        ) ( 



  

 :قاؿ اهلل

)9(

8

      ) ( 

       

11(

)

     
10(

      )

1 - .22 : سورة الحاقة آية
2 - .23 : سورة الحاقة آية
3 - .24 : سورة الحاقة آية
4 - .25 : سورة الحاقة آية
5 - .25 : سورة الحاقة آية
6 - .26 : سورة الحاقة آية
7 - .27 : سورة الحاقة آية
8 - .28 : سورة الحاقة آية
9 - .29 : سورة الحاقة آية
10 - .31 : سورة الحاقة آية
11 - .31 : سورة الحاقة آية
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()1

ما ىي أعمالو الخبيثة         

كفر باهلل ،كفر بالبعث 

     

4

5

 +قاؿ تعالى :

      



()3

()2

ػػػػػػػػ

ينكر البعث ينكر اإليماف

قاؿ اهلل :

  
6

+ ) (        ) (         ) (    
()6



()7

فيعطى كتابو بشمالو ملوية وراء

ظهره ،نعوذ باهلل ،ىذا الترتيب اآلف في أمور اآلخرة ،نفخة الصعق والموت ،ثم نفخة البعث ،ثم بعث
األجساد ثم الوقوؼ بين يدي اهلل للحساب ،ثم أخذ الكتب باأليماف وبالشمائل ،ثم بعد ذلك

الحوض على الصحيح ،يرد الناس على الحوض ،يردوف ألف المعنى يقتضي ىذا قبل الميزاف.

وقاؿ بعض العلماء وزف ا ألعماؿ قبل الحوض ،قبل الورود على الحوض ،على قولين ،والصواب

أف الحوض قبل الميزاف ،ألمرين:

األمر األوؿ :أف الناس يردوف عطشى فيناسب ورودىم على الحوض أوال.
واألمر الثاني :أنو ثبت في الحديث الصحيح أنو يطرد قوـ ويذادوف عن الحوض ،ولو كاف الورود

على الحوض بعد الوزف لعرؼ الذين خفت ميزانهم أنهم ال يردوف على الحوض ،لعرفوا أنهم ال يردوف
على الحوض فبل يردوف؛ ألنهم ىؤالء خفت موازينهم ،فلما وردوا على الحوض وطردوا دؿ على أنو

سورة الحاقة آية 1 - .32 :
سورة الحاقة آية 2 - .33 :
سورة الحاقة آية 3 - .34 :
سورة الحاقة آية 4 - .35 :
سورة الحاقة آية 5 - .36 :
سورة الحاقة آية 6 - .37 :
سورة النشقاق آية 7 - .11 :
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قبل الميزاف ،ثم بعد الحوض وزف األعماؿ ،ثم الورود على الصراط ،المرور على الصراط الذي
ينصب
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على متن جهنم ،ثم الجنة أو النار ،ىذا الترتيب الصحيح ،نفخة الصعق ،ثم نفخة البعث ،ثم البعث

وىو النشر ،نشر العباد ،ثم الحشر ،ثم الشفاعة ،الشفاعة العظمى ،ثم أخذ الكتاب باأليماف
وبالشمائل ،ثم الورود على الحوض ،ثم وزف األعماؿ ،ثم المرور على الصراط ثم الجنة أو النار،

عشرة أشياء.

وقاؿ بعض العلماء :وزف األعماؿ قبل الورود على الحوض ،والصواب كما سبق أف الحوض قبل،

وقاؿ آخروف أىل العلم الورود على الصراط قبل الحوض ،قاؿ بعض العلماء الورود على الصراط قبل
رجبل قاؿ للنبي  أين أجدؾ يوـ القيامة؟ قاؿ :تجدني عند
الحوض ،واستدلوا ببعض النصوص ،أف ً
الحوض أو عند الميزاف أو عند الصراط ،اختر واحدة من ىذه الثبلثة.

قاؿ بعض العلماء إف الناس يمروف على الصراط ثم بعد تجاوز الصراط يردوف على الحوض،

وىذا مرجوح ،الصواب أف الورود على الحوض قبل الصراط ،ألنو لو كاف الورود على الحوض بعد

الصراط لكاف الحوض بعد الصراط ،والصراط منصوب على متن جهنم ،والحوض يصب فيو ميزاباف
من نهر الجنة ،فتكوف النار تحوؿ بين الميزابين اللذين يصباف في الحوض ،لو كاف الورود على

الحوض بعد الصراط لكانت النار تحوؿ بين الحوض وبين الميزابين اللذين يصباف فيو ألف الحوض
يصب فيو ميزاباف من نهر الجنة ،فلو كاف بعد المرور على الصراط ،الصراط منصوب على متن

جهنم ،والحوض بعد ذلك ،فتكوف النار تحوؿ بين الحوض وبين الميزابين اللذين يصباف فيو.

وقاؿ بعض العلماء أف الحوض طويل ،فالناس يمروف على الصراط ثم إذا انتهوا من الصراط ظهر

لهم طرؼ الحوض ،وقاؿ آخروف أنهم يردوف على حوض بعد الصراط وقبل الصراط ،وكل ىذه أقواؿ
ضعيفة ،وألف الحوض في موقف القيامة ،والصراط منصوب على متن جهنم ،كاف صعود من تجاوزه

وصل إلى الجنة ،وال يرجع مرة أخرى إلى الموقف.

ما يمكن ،الصراط صعود على متن جهنم ،ولهذا من تجاوزه وصل إلى الجنة ،وىناؾ قنطرة

يحاسب فيها المؤمنوف ثم يدخلوف الجنة فبل يرجعوف مرة أخرى إلى الحوض؛ ألف الحوض في

الموقف ،فدؿ على أف الحوض أوؿ قبل الصراط ،ىذا ىو الصواب في الترتيب .نعم.
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اإليماف بعذاب القبر
وقال -رمحو اهلل تعاىل" :-واإلؽلان بعذاب القرب وأن ىذه األمة تفتنت يف قبورىا

وتسأل عن اإلؽلان واإلسالم ومن ربو ومن نبيو ويأتيو منكر ونكري كيف شاء اهلل 
وكيف أراد واإلؽلان بو والتصديق بو".
ػػػػػػػػ

نعم ،من أصوؿ أىل السنة اإليماف بعذاب القبر ،يعني ونعيمو ،اإليماف بعذاب القبر ونعيمو ،ىذا
ما صحت بو األخبار .من أصوؿ أىل السنة ،كما قرر اإلماـ أحمد في ىذه الرسالة ،من أصوؿ أىل

السنة اإليماف بعذاب القبر ،واإليماف بعذاب القبر ونعيمو مما عليو أىل السنة اإليماف بعذاب القبر

ونعيمو.

وقد دلت النصوص من كتاب اهلل تعالى ،وسنة رسولو 
ذلك قوؿ اهلل تعالى :

على إثبات عذاب القبر ونعيمو ،من

               

                
               
  



()1

اليوـ عند خروج الروح اليوـ تجزوف عذاب الهوف ،ىذا فيو إثبات

عذاب القبر ،اليوـ تجزوف عذاب الهوف بما كنتم تقولوف على اهلل غير الحق وكنتم عن آياتو

تستكبروف ،يقوؿ :اليوـ تجزوف عذاب الهوف ىذا فتنة عذاب القبر.

.......................................................................
 .......................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
ػػػػػػػػ

.......................................................................
سورة األنعام آية 1 - . 93 :
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، بعد خروج الروح،يضربوف وجوىهم وأدبارىم بعد متى

)1(

 :ومن األدلة قوؿ اهلل تعالى

     

       

  عذاب من عذاب القبر،ىذا عذاب

1 - .51 : سورة األنفال آية
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()1

وقاؿ سبحانو :

ػػػػػػػػ



2

. ) (          
قيل المراد من العذاب األدنى عذاب القبر ،دوف العذاب األكبر وىو عذاب يوـ القيامة ،وقيل

المراد بالعذاب األدنى ما أصابهم يوـ بدر ،ما أصاب الكفار القتل ،ما أصابهم من القتل واألسر يوـ

بدر ،قيل ىو العذاب األدنى وقيل ىو عذاب القبر.

ومن األدلة على عذاب القبر وىو من األدلة الصريحة الواضحة ،قوؿ اهلل تعالى في آؿ فرعوف:



     



()3

آؿ فرعوف ،ثم قاؿ :

4

   

( )
إذا العرض ىذا قبل قياـ الساعة 
     
ً
5

 ) (    بعدما ذكر اهلل قصة المؤمن من آؿ فرعوف:

 1سورة األنفال آية .51 : 2سورة السجدة آية .21 : 3سورة غافر آية .46 : 4سورة غافر آية .46 :5 -سورة غافر آية .46 :
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.......................................................................
1

 يعني، ( ) فوقاه اهلل             
           

 الرجل المؤمن من آؿ فرعوف
  

2

) (

.45 : سورة غافر آية1 .45 : سورة غافر آية2 -
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()1

متى يكوف ىذا العرض؟ في القبر ،الدليل أنو قاؿ بعدىا :

     



()2

ػػػػػػػػ

  

إذا العرض ىذا قبل قياـ الساعة ،العرض قبل قياـ
ً

غدوا وعشيًا ،ويوـ تقوـ الساعة يقاؿ لهم أدخلوا آؿ فرعوف أشد
الساعة ،النار يعرضوف عليها ً
العذاب ،ىذا صريح في إثبات عذاب القبر ،وأنهم يعذبوف غدوا وعشيا.
أيضا على نعيم القبر قولو تعالى :
ومن األدلة ً

       

           



()3





                
(4



5

)  ) (       ىذه البشارة ،يبشر المؤمن بثبلث بشارات ،عند خروج الروح،

أال تخافوا ،تبشرىم المبلئكة تتنزؿ عليهم ،أال تخافوا ،ال تخافوا من المستقبل ،ال تخافوا من أىواؿ
يوـ القيامة ،ال تخافوا من الشدائد ،ال تخافوا من عذاب القبر ،ال تخافوا من عذاب النار ،تؤمن
6

روعهم المبلئكة ،من ىم ىؤالء؟  ) (       يعني قالوا ربنا إلهنا ومعبودنا

 1سورة غافر آية .46 : 2سورة غافر آية .46 : 3سورة فصمت آية .31 : 4سورة فصمت آية .31 : 5سورة فصمت آية .32 :6 -سورة فصمت آية .31 :
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2

بالحق ىو اهلل  ) (    بالعمل ،ىذا جزاؤىم  ) (       يعني
3

معبودنا وإلهنا ىو اهلل ،ثم استقاموا بالعمل  ) (       ىذه البشارة
األولى ،ال تخافوا من المستقبل ،من عذاب القبر ،وال من عذاب النار ،وال من األىواؿ الشديدة يوـ

القيامة ،وال من شدائد يوـ القيامة.

4

البشارة الثانية ) (     :على ما خلفتم من أمواؿ وأوالد فنحن نخلفكم فيو.
والبشارة الثالثة        :

()5

ىذا فيو إثبات عذاب القبر

أيضا األحاديث كثيرة في ىذا ،منها في الصحيحين وفي غيرىما،
ونعيمو ،ىذا في القرآف ،وفي السنة ً

من الحديث المشهور الذي رواه اإلماـ مسلم في صحيحو من حديث عائشة -رضي اهلل عنها-

قالت  :دخلت علي عجوزاف من عجز يهود المدينة ،فقالتا :إف أىل القبور يعذبوف في قبورىم،

قالت :فكذبتهما  -عائشة ،قبل أف تعلم  -فكذبتهما ولم أنعم أف أصدقهما ،فخرجتا  -العجوزاف -

من عندي ،ودخل علي رسوؿ اهلل 

فقلت لو :يا رسوؿ اهلل ،إف عجوزين من عجز يهود المدينة

دخلتا علي فزعمتا أف أىل القبور يعذبوف في قبورىم ،فقاؿ :صدقتا ،إنهم يعذبوف عذابًا تسمعو
البهائم ،قالت عائشة :فما رأيتو ،يعني النبي  بعد صلى في صبلة إال يتعوذ من عذاب القبر . 

 1سورة فصمت آية .31 : 2سورة فصمت آية .31 : 3سورة فصمت آية .31 : 4سورة فصمت آية .31 :5 -سورة فصمت آية .31 :
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ومن األدلة ما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي  قاؿ - :في الحديث الصحيح في
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الصحيحين وغيرىما   :-إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقوؿ :اللهم إني أعوذ بك من
عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاؿ  وىذا
حديث ثابت في الصحيحين وغيرىما ،أف النبي  أمر أف يُتعوذ في التشهد األخير من أربع ،إذا
تشهد أحدكم وصلى على النبي  قاؿ :فليستعذ باهلل من أربع يقوؿ :اللهم إني أعوذ بك من عذاب
جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجاؿ ،وىذا سنة عند
جمهور العلماء ،استعاذ من ىذه األربع ،سنة مستحبة مؤكدة ،سنة مؤكدة ،والواجب التشهد :أشهد

محمدا رسوؿ اهلل اللهم صل على محمد ،ىذا الواجب ،وأما الدعاء فهو
أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف
ً
مستحب.

وذىب بعض العلماء ،كطاوس بن كيساف اليماني ،من التابعين إلى وجوب التعوذ باهلل من ىذه

األربع ،قاؿ يجب على كل مصل أف يتعوذ باهلل من ىذه األربع ،وثبت عنو طاوس أنو قاؿ البنو مرة
لما صلى :ىل استعذت باهلل من أربع؟ قاؿ :ال ،قاؿ :أعد صبلتك ،أمره أف يعيد الصبلة ،فدؿ على

أنو يرى وجوب التعوذ باهلل من ىذه األربع ،ولكن جمهور العلماء على أنو ليس بواجب وإنما
مستحب ،والشاىد قولو :اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ،ىذا فيو إثبات ،من عذاب جهنم ومن

عذاب القبر ،إثبات عذاب القبر.

ومن ذلك حديث البراء بن عازب المشهور الطويل قاؿ :خرجنا مع رسوؿ اهلل 
جنازة رجل من األنصار ،قاؿ :فانتهينا إلى القبر ولما يلحد لو ،فجلس النبي  وجلسنا حولو ،وكأف
في جنازة،

على رءوسنا الطير وفي يده عود ينكت بو األرض ،فرفع رأسو فقاؿ  :استعيذوا باهلل من عذاب

القبر - ،مرتين أو ثبلثًا ،ىذا دليل على ثبوت عذاب القبر ،ثم قاؿ - :إف العبد المؤمن إذا كاف في
انقطاع من الدنيا وإقباؿ من اآلخرة نزؿ إليو مبلئكة من السماء بيض الوجوه ،كأف وجوىهم الشمس
معهم كفن من أكفاف الجنة ،وحنوط من حنوط الجنة ،حتى يجلسوا عند رأسو ،فيقوؿ  -يعني ملك

الموت  :-أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من اهلل ورضواف.
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قاؿ :فتخرج  -يعني الروح  -تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء  -القطرة من فم القربة،

السقاء - ،فيأخذىا يعني ملك الموت ،فإذا أخذىا لم يدعوىا  -يعني المبلئكة الذين يعاونونو  -في

يده طرف ة عين ،حتى يأخذوىا فيجعلوىا في ذلك الكفن ،وفي ذلك الحنوط  -في بعض ألفاظ

الحديث" :يؤتى بحنوط من حنوط الجنة وكفن من أكفاف الجنة"  -ويخرج منها  -يعني من الروح -
كأطيب نفحة مسك وجدت على وجو األرض ،قاؿ :فيصعدوف بها  -يعني إلى السماء  -فبل يمروف

 -يعني  -بها على مؤل من المبلئكة إال قالوا :ما ىذه الروح الطيب؟ فيقولوف :فبلف بن فبلف بأحسن

أسمائو التي كانوا يسمونو بها في الدنيا ،حتى ينتهوا بها إلى السماء الدنيا فيستفتحوف لها فيفتح لهم،

فيشيعها بكل سماء مقربوىا إلى السماء التي تليها ،حتى يؤتى بها إلى السماء السابعة فيقوؿ اهلل 
اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى األرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدىم ومنها أخرجهم تارة

أخرى.

قاؿ :فتعاد روحو في جسده فيأتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف لو :من ربك؟ فيقوؿ :ربي اهلل،

فيقوالف لو :ما دينك؟ فيقوؿ :ديني اإلسبلـ ،فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقوؿ :ىو

رسوؿ اهلل ،فيقوالف لو :وما علمك؟  -يعني وما علمك بذلك  -فيقوؿ :قرأت كتاب اهلل فآمنت بو
وصدقت ،فينادي مناد من السماء أف صدؽ عبدي فأفرشوه من الجنة ،وألبسوه من الجنة وافتحوا لو

بابًا إلى الجنة ،قاؿ :فيأتيو من روحها وطيبها ،ويفسح لو في قبره مد بصره ،قاؿ :ويأتي رجل حسن

الوجو حسن الثياب طيب الريح ،فيقوؿ :أبشر بالذي يسرؾ ،ىذا يومك الذي كنت توعد ،فيقوؿ لو:
من أنت فوجهك الوجو الذي يجيء بالخير ،فيقوؿ :أنا عملك الصالح ،فيقوؿ :رب أقم الساعة حتى

أرجع إلى أىلي ومالي . 

ىذا فيو إثبات نعيم ال قبر ،وفيو إثبات السؤاؿ ،وأف ىذه األمة تفتن في قبورىا ،يسأؿ عن ربو

وعن دينو ،وعن نبيو  ،قاؿ :وإف العبد الكافر  -وفي لفظ الفاجر  -إذا كاف في انقطاع من الدنيا
وإقباؿ من اآلخرة ،نزؿ إليو من السماء مبلئكة سود الوجوه معهم المسوح  -كفن أسود  -فيجلسوف

منو مد البص ر ،ثم يجيء ملك الموت ،حتى يجلس عند رأسو ،فيقوؿ :أيتها النفس الخبيثة اخرجي
إلى سخط من اهلل وغضب ،قاؿ :فتتفرؽ في جسده فينتزعها  -يعني ملك الموت  -كما ينتزع

السفود من الصوؼ المبلوؿ  -الشوؾ من الصوؼ المبلوؿ من يستطيع يستخرجو  -فيأخذىا
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فإذا أخذىا  -يعني ملك الموت  -لم يدعوىا في يده طرفة عين  -يعني المبلئكة الذين معو  -حتى

يجعلوىا في تلك المسوح الكفن ،ويخرج منها  -من ىذه الروح  -كأنتن ريح جيفة وجدت على وجو

األرض  -رائحة خبيثة  -فيصعدوف بها  -يعني ىذه الروح  -فبل يمروف بها على مئل من المبلئكة إال
قالوا :ما ىذه الروح الخبيث؟ فيقولوف :فبلف بن فبلف بأقبح أسمائو التي كاف يسمى بها في الدنيا،

حتى يُنتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح لو فبل يفتح لو.
ثم قرأ رسوؿ اهلل  
  

()1

            

طرحا،
فيقوؿ اهلل  اكتبوا كتابو في سجين  -في األرض السفلى  -فتطرح روحو ً

ثم قرأ رسوؿ اهلل 
  

             



()2

فتعاد روحو في جسده ،ويأتيو ملكاف فيجلسانو فيقوالف لو :من ربك؟

فيقوؿ :ىا ىا ال أدري ،فقوالف :لو ما دينك؟ فيقوؿ :ىا ىا ال أدري ،فيقوالف لو :ما ىذا الرجل الذي
بعث فيكم؟ فيقوؿ :ىا ىا ال أدري ،فينادي ٍ
مناد من السماء أف كذب فافرشوا لو من النار وافتحوا لو
بابًا إلى النار ،فيأتيو من حرىا وسمومها ويضيق عليو قبره حتى تختلف فيو أضبلعو ،ويأتيو رجل قبيح
الوجو قبيح الثياب منتن الريح ،فيقوؿ :أبشر بالذي يسوءؾ ىذا يومك الذي كنت توعد فيقوؿ :من

أنت فوجهك الوجو الذي يجيء بالشر؟ فيقوؿ :أنا عملك الخبيث فيقوؿ :رب ال تقم الساعة . 

ىذا الحديث رواه اإلماـ أحمد في المسند وابنو عبد اهلل في السنة ،وأبو داود ،وسنده حسن ،ىذا

الحديث فيو إثبات عذاب القبر ونعيمو ،وفيو إثبات الفتنة في القبر ،سؤاؿ منكر ونكير ،منكر ونكير

.......................................................................

 1سورة األعراف آية .41 :2 -سورة الحج آية .31 :
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ملكاف ،يقاؿ ألحدىما منكر والثاني نكير ،ىذا يدؿ لما قالو المؤلف وىو اإليماف بعذاب القبر
ونعيمو ،وأف ىذه األمة تفتن في قبورىا ،تفتن يعني تسأؿ ،الفتنة ىي السؤاؿ ،تختبر وتمتحن ،ويسأؿ

عن
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اإلسبلـ وعن اإليماف ،ما دينك يقاؿ لو ما دينك ،ومن ربك ومن نبيك ،فيثبت اهلل المؤمن ويضل اهلل

الكافر والفاجر.

فبل بد من اإليماف بعذاب الق بر ونعيمو ،وال بد من اإليماف بفتنة القبر وىي سؤاؿ منكر ونكير،

ولهذا قاؿ المؤلف :ويأتيو منكر ونكير ،منكر ملك ونكير ملك آخر ،وفي لفظ الحديث :ويأتيو
ملكاف يقاؿ ألحدىما المنكر ويقاؿ لآلخر النكير ،وفي حديث آخر  :ويأتيو ملكاف أزرقاف

أسوداف فيسأالنو من ربك وما دينك . 

والمؤلف اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -قاؿ :ويأتيو منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد ،يعني ال نسأؿ

عن الكيفية ،كيف شاء ،يعني كيف شاء اهلل ،وكيف أراد يعني على أي طريقة أراد اهلل سبحانو وتعالى،

فبل بد من اإليماف بذلك ،يجب اعتقاد ذلك واإليماف بو ،ولهذا قاؿ الطحاوي -رحمو اهلل -في
عقيدتو ،وشارح الطحاوية ابن أبي العز :وقد تواترت األخبار عن رسوؿ اهلل  في ثبوت عذاب القبر

أىبل ،وسؤاؿ الملكين ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإليماف بو ،وال يتكلم في
ونعيمو لمن كاف لذلك ً
كيفيتو.

إذا تواترت األخبار ،األخبار متواترة ،فمن أنكر المتواتر والمعلوـ من الدين بالضرورة ،بغير شبهة،
ً

كفر ،وقد تواترت األخبار عن رسوؿ اهلل 

أىبل،
في ثبوت عذاب القبر ونعيمو لمن كاف لذلك ً

وقوؼ
وسؤاؿ الملكين ،فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإليماف بو ،وال يتكلم في كيفيتو ،إذ ليس للعقل
ٌ
على كيفيتو ،ما نستطيع أف نعرؼ ،ليس لل عقل وقوؼ على كيفيتو ،لكونو ال عهد لو بو في ىذه الدار،
ما يستطيع اإلنساف أف يعرؼ الكيفية.

يقوؿ شارح الطحاوية :والشرع ال يأتي بما تحيلو العقوؿ ،ولكن يأتي بما تحار فيو العقوؿ ،يعني

الشريعة ما تأتي بشيء تنكره العقوؿ وتحيلو ،لكن الشريعة تأتي بشيء تتحير فيو العقوؿ وال تدركو

على انفراده ،الشريعة ال تأتي بشيء تنكره العقوؿ وتنفيو ،لكن تأتي بشيء تتحير فيو العقوؿ وال تدركو
على انفراده ،وىذا ىو معنى قوؿ العلماء :الشريعة تأتي بمحاراة العقوؿ ،ال بمحاالتها ،الشريعة تأتي

بأيش ،تأتي بمحاراة العقوؿ ،ال بمحاالتها ،يعني الشريعة تأتي بما تتحير فيو العقوؿ ،وال تدركو على
انفرادىا ،ولكن ال تأتي بشيء تحيلو العقوؿ وتنكره ،فالعقل الصحيح الصريح يوافق النقل الصحيح.
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ولهذا ألف أبو العباس شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -كتابا عظيما سماه "موافقة صحيح

المنقوؿ لصريح المعقوؿ" ،وبين أف العقل ال يخالف النقل ،سماه بعض العلماء كتاب العقل والنقل،

يعني أنو إذا كاف أف ال يمكن أف يتعارض نقل صحيح وعقل صريح أبدا ،وإذا وجد أف العقل يخالف

النص فهذا ألحد أمرين :إما أف النقل غير صحيح ،ما صح ،حديث ضعيف ،أو أف العقل غير صريح
فيو شبهة وشهوة ،العقل الصريح ىو السالم من الشبهات والشهوات ،إما أف العقل ليس بصريح ،بل

نقل صحيح وعقل
ىو أيش عنده شبهات وشهوات ،أو إف العقل صريح ولكن النقل غير صحيح ،أما ٌ
صريح فبل يمكن أف يتعارضا أب ًدا ،ال يمكن أف يتعارضا ،ولهذا اسم الكتاب عند شيخ اإلسبلـ
"موافقة صحيح المنقوؿ لصريح المعقوؿ" ،فبل بد من اإليماف بعذاب القبر ونعيمو .وكذلك اإليماف

بضمة القبر ،ثبت أف للقبر ضمة ،قاؿ النبي  في الحديث الصحيح  :إف للقبر ضمة لو نجا

منها أحد لنجا منها سعد بن معاذ الذي اىتز لو عرش الرحمن  قاؿ النبي 

في الحديث

الصحيح لما مات سعد بن معاذ  :اىتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ  ومع ذلك ما
سلم من الضمة ،ضمو القبر ،ضمة في أوؿ ما  +تضمو ثم يفرج اهلل لو ،للقبر ضمة لو نجا منها أحد

لنجا منها سعد بن معاذ.

عقيدة أىل السنة والجماعة اإليماف بعذاب القبر ونعيمو ،وأف العذاب يكوف للروح والجسد،

الروح تعذب وتنعم مفردة ومتصلة بالجسد ،روح المؤمن تنعم في الجنة وحدىا ،روح المؤمن ىي طائر

 ،+وال صلة لها بالجسد ،ألف الروح سريعة الطيراف ،بسرعة تذىب وتأتي تطير ،ولهذا ،النائم تجد

روحو خرجت لكن مجرد إذا ضربت رجلو جاءت من بعيد ،وكذلك الكافر تعذب روحو في النار وال
صلة بالجسد ،والجسد يبلى والروح باقية في نعيم أو في عذاب.

وذىب المعتزلة إلى أف العذاب والنعيم يكوف للروح ،قالوا أما الجسد فبل يعذب وال ينعم ،وىذا

باطل ،أنكروا عذاب القبر ونعيمو للجسد ،قالوا كيف ،وأنكروا السؤاؿ ،وأنكروا تضييق القبر وتوسيعو

المؤمن ،ثبت في األحاديث أف المؤمن يوسع لو في قبره مد بصره ،ويفتح لو باب إلى الجنة فيأتيو من
ريحها وطيبها ،والكافر يضيق عليو قبره حتى تختلف أضبلعو ،ويفتح لو باب إلى النار فيأتيو من حرىا

وسمومها.
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أنكر العقبلنيوف ،أنكروا عذاب القبر ونعيمو ،قالوا كيف ،ما يعذب في القبر ،ما يعذب وال ينعم،

نارا تشتعل ،وال وجدنا الميت يأكل وال يشرب وال
قالوا لو فتحنا القبر ما وجدنا فيو ،ما وجدنا فيو ً
يأتيو نعيم وال شيء ،ال يأتيو شيء من ثمر الجنة وال شيء ،وقالوا كيف ينعم ىذا ويعذب ىذا ،ولو

فتحنا القبر ما وجدنا ال عذابا وال نعيما ،ما وجدنا نارا وال شيء ،وكيف يعذب من صلب على خشبة،
وكيف يعذب وينعم من أكلتو الطيور أو أكلتو السباع ومن أكلتو الحيتاف ،والمقبرة التي زرعت

فصارت حبوبا وثمارا كيف يعذب وكيف ينعم؟

نقوؿ لهم :أمور اآلخرة ،ىذه أمور اآلخرة ال تعلموف كيفيتها ،ال تدركوف كنهها وال كيفيتها،

الواجب على المسلم أف يسلم ،ىذه أمور الغيب يسلم لها ،ال نعلم الكيفية والكنو ،فالميت ينعم

ويعذب ألنو في الب رزخ ،لكن أنت لست في البرزخ ،أنت لو كشفت عن قبر ما ووضعت يدؾ ما
أحسست بذلك ألنك في الدنيا لكن ىو يحس ،أمور اآلخرة ال نعلم كيفيتها ،الواجب التسليم ،يجب
على المؤمن أف يسلم هلل ولرسولو ،ويؤمن بعذاب القبر ونعيمو ،فالميت ينالو العذاب عذاب القبر

ونعيمو ،حتى ولو ك اف مصلوبا على خشبة ،حتى ولو غرؽ في البحار ،حتى ولو أكلتو السباع ،ولو
أكلتو الحوت ،والحوت أكلو ينالو ما قدر لو ،ينالو سؤاؿ منكر ونكير ،وينالو العذاب والنعيم وتنالو

ضمة القبر ،لكن اهلل أعلم بكيفيتها ما نكيف لكن نؤمن بذلك.

كل من مات ،ال بد أف يسأؿ عن ربو وعن دينو وعن نبيو ،وال بد أف يعذب أو ينعم ،ويضيق عليو

قبره أو يوسع لو قبره ،ولو كاف مصلوبًا على خشبة ،ولو أكلتو السباع ،ولو أكلتو الحيتاف ،ينالو ما
قدر لو من النعيم والعذاب والسؤاؿ وضمة القبر ،وسؤاؿ منكر ونكير.

ىذا ىو الصواب الذي عليو أىل السنة والجماعة ،قاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-لوال أال

تدافعوا لدعوت اهلل أف يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع  يعني لوال أف ال تدافعوا ،من رحمة
اهلل أف اإلنساف ال يسمع أصوات المعذبين وإال لما قر لو قرار ،ولما عاش الناس ،ولهذا كما جاء في

الحديث  :أف المعذب في قبره يضرب ،يضربو ال ملكاف ضربة يصيح منها صيحة يسمعها كل
شيء إال الثقلين  إال الجن واإلنس ،إال اإلنساف ،ولو سمعها اإلنساف لصعق ،ولما عاش بعدىا،

ولو كنا نسمع
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أصوات المعذبين ىل تقر للناس قرار ،بكاءىم وصياحهم وصراخهم ،ولهذا قاؿ النبي 

الحديث الصحيح  :لوال أال تدافعوا لدعوت اهلل أف يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع . 

في

وكاف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -يقوؿ للجيش من الجيوش التي تربي الخيوؿ وتهيأىا

وتعدىا للجهاد ،ألف الناس ما كاف عندىم المخترعات الحديثة ،ما عندىم صواريخ وال عندىم

سيارات وال طائرات ،السبلح ما ىو ،الحرب بالسبلح ووسيلة النقل ىي الخيوؿ ،الخيل المضمر ىو

يوما وتطعم طعاما
الخيل تعد وتهيأ ،الخيل المعدة للجهاد تضمر ،يعني تحبس في مكاف أربعين ً
خاصا ،وتهيأ فيخرج منها العرؽ ويزوؿ منها الضخامة ،وتخرج بعد المدة نقية قوية مفتولة الساعدين
قوية ،عندىا استعداد للجهاد والركوب ،وكذلك إذا مرضت يعالجونها ،يعالجونها باإلسهاؿ ،فكاف

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية -رحمو اهلل -يقوؿ إذا أصاب يعني الخيوؿ ألم في بطونها :ائتوا بها إلى قبور

الرافضة أو قبور اليهود ،فيأتوف بها فتسمع أصوات المعذبين فيخرج منها إسهاؿ ،تسمع أصوات
المعذبين فيخرج من بطونها اإلسهاؿ فيكوف ىذا فيو عبلج لها ،ينزؿ ما في بطنها بسبب سماعها

ألصوات المعذبين ،قبور الرافضة وقبور اليهود ،يقوؿ الشيخ :ائتوا بها إلى قبور الرافضة وقبور اليهود

تسمع المعذبين ،فيخرج منها يعني الروث من بطنها ويكوف ىذا فيو عبلج وشفاء لها.
وفق اهلل الجميع لطاعتو وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو.

واآلف يأتي دور األسئلة.

أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يسأؿ يقوؿ القدرية ينكروف علم اهلل ،فهل يلزـ من ذلك أنهم

ينكروف أف اهلل خلق أفعاؿ العباد  -فهل يلزـ إيش  -فهل يلزـ من ذلك أنهم ينكروف أف اهلل خلق

أفعاؿ العباد؟

أل ،القدرية المتوسطوف وىم القدرية المجوسية ،يقولوف إف اهلل خلق كل شيء إال أفعاؿ العباد ،فالعباد

ىم الذين خلقوىا ،ىم يقولوف :إف اهلل خلق اإلنساف وأعطاه القوى ،لكن اإلنساف ىو الذي خلق فعلو

خيرا أو شرا طاعة ومعصية ،فر ًارا من القوؿ بأف اهلل خلق المعاصي وعذب عليها حتى ال يكوف اهلل
ظالما ،+ىم يعترفوف بأف اهلل خلق اإلنساف وأعطاه القوى لكن يقولوف ىو الذي خلق فعلو،

.......................................................................
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أف يثيب المطيع ،وأف يعاقب العاصي؛ ألنو ىو الذي خلق فعلو ،فيجب على اهلل أف يثيب المطيع،

كما يستحق الثواب على اهلل كما يستحق األجير أجرتو ،ويجب عليو أف ينفذ الوعيد في العاصي

وليس لو أف يعفوا عنو ،ىكذا ىم والمعتزلة ،ألنو ىو الذي خلق فعلو ،خلق فعلو يعني يستحق األجر

يجب أف يعطى أجره ،ىكذا يوجبوف على اهلل ،ويجب أف يعاقب العاصي وليس لو أف يعفوا عنو تعالى
اهلل عما يقولوف .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :قاؿ المؤلف  -رحمو اهلل :وليس في السنة قياس ،أليس قياس

األولى من القياس العقلي وقد أثبتو المحققوف في صفات اهلل؟

قياس ال يستدؿ إلى نص ،قياس في العقوؿ يعني ،ال يقيس اإلنساف
بلى ،القياس ،ليس في السنة ٌ

بعقلو ،أما قياس األولى أو قياس أنا بينت ىذا في أثناء ىذا ،قلت :إف القياس الشرعي ال يكوف في
ىذا؛ ألنو مستند إلى الشرع ،المراد القياس المستند إلى العقل المجرد .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما معنى قوؿ المؤلف :ترؾ الجلوس مع أىل األىواء؟

يعني ترؾ الجلوس مع أىل البدع ،أىل األىواء ىم أىل البدع ،أف ال تجالس أىل البدع ألنهم

يضرونك يشبهوف عليك يلبسوف عليك ،قد يلبسوف عليك ويوردوف عليك شبهة ،وال تستطيع ردىا،

ولهذا كما سمع عن بعض السلف لما قاؿ لو بعض أىل البدع كما مر أيوب السختياني ،قالوا :كلمو
كلمة ،قاؿ وال نصف كلمة ،وال نصف كلمة ،ما يريد أف يتكلم مع أىل البدع ،قد تكوف ىذه الكلمة

اللي يكلمو فيها شبهة ،فتتمكن من نفسو وال يستطيع ردىا ،فبل تجالس أىل األىواء ،أىل األىواء

أىل البدع .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :يجب عل ينا أف نؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره من اهلل ،فكيف

تفسر قوؿ اهلل -عز وجل                :
(1

)؟

.......................................................................
1 -سورة النساء آية .79 :
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ما أصابك من حسنة فمن اهلل يعني فبفضل اهلل وتوفيقو ،وما أصابك سيئة فبسبب ذنوبك فبسبب
ذنوب كسبتها ،واهلل تعالى قدر الجميع ،ولهذا قاؿ بعدىا :

     
2



 ) (              ثم قاؿ بعدىا :
3

 ) (            وقاؿ :

()1





  

   

4

 ) (         نعم.
أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل ىل األشعري معتزلي ،والعكس؟

أل ،األشعري لو مذىب والمعتزلي لو مذىب ،مذىب المعتزلة ينكروف جميع الصفات ،وال يثبتوف

إال األسماء ،يقولوف مذىبهم أف إثبات أسماء اهلل لكن بدوف معاني ،والرحمن بدوف رحمة ،عليم ببل

علم قدير ببل قدرة ،سميع ببل سمع ب صير ببل بصر ،وأما األشاعرة فهم يثبتوف األسماء ويثبتوف سبع
صفات ،الحياة والكبلـ والبصر والسمع والعلم والقدرة واإلرادة ،والباقي يئولونو ،ومنهم من يثبت

عشرين صفة ،ومنهم من يثبت أربعين ،لكن المشهور عنهم سبع صفات الحياة والكبلـ ،والبصر،

والسمع والعلم والقدرة وا إلرادة ،ىذا في الصفات ،وفي القدر األشعرية جبرية ،والمعتزلة قدرية ،نعم

فتجد يقاؿ األشاعرة ينكروف األسباب مثل الجهمية ،وأما المعتزلة فهم يعتمدوف على األسباب ضد

األشعرية ،نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :من الذي قاؿ إف الكبلـ ىو حروؼ وألفاظ؟

.......................................................................

ػػػػػػػػ

حروؼ وألفاظ ومعاني ،أىل السنة والجماعة يقولوف الكبلـ :حروؼ وألفاظ ومعاني ،الحروؼ

واأللفاظ واحد ،حروؼ ومعاني ،شيخ اإلسبلـ يقوؿ في العقيدة الواسطية :وكبلـ اهلل ،والقرآف كبلـ
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اهلل ،حروفو ومعانيو ،الحروؼ ىي األلفاظ ،ليس كبلـ اهلل الحروؼ دوف المعاني كما يقولو أبو المعالي
الجويني ،وال المعاني دوف الحروؼ كما يقولو األشاعرة.

أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يسأؿ عن قوؿ النصارى في عيسى ابن مريم؟

نعم ،النصارى يقولوف عيسى ابن اهلل ،جعلوه جزء من اهلل ،تعالى اهلل عما يقولوف ،غلوا في عيسى

حتى رفعوه من مقاـ العبودية والنبوة إلى مقاـ األلوىية ،فقالوا عيسى ابن اهلل ،وقالوا فسروا قولو
تعالى   :

()1

قالوا ىو نفس الكلمة ،ىو جزء من اهلل ،وأما أىل السنة فيقولوف عيسى

كلمة اهلل يعني مخلوؽ بالكلمة خلقو اهلل بكلمة كن .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :إف تخلل حياة الصحابي ردة ىل يعتبر صحابيا؟

إذا مات على اإلسبلـ نعم ،إذا مات على اإلسبلـ فإنو ال يضره ىذه الردة ،وكذلك اإلنساف إذا تخلل

عملو ردة ثم تاب ومات على اإلسبلـ ال يبطل عملو ،يحرزه بتوبتو ،أما إذا مات على الكفر والعياذ

باهلل فإنو تبطل أعمالو كلها ،لكن إذا تاب اهلل عليو وتاب ومات على اإلسبلـ بقيت أعمالو ،أحرزىا،

قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم :
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.......................................................................
فاشترط لحبوط العمل الموت على الكفر ،وقاؿ  -سبحانو وتعالى :

ػػػػػػػػ

   

1

 ) (         نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :جاء في الحديث  أنا زعيم ببيت في ربض

الجنة لمن ترؾ المراء وإف كاف محقا ،وببيت في وسط الجنة لمن ترؾ الكذب وإ ف كاف مازحا ،وببيت
في أعلى الجنة لمن حسن خلقو  ما صحة ىذا الحديث ،وىل ترؾ الجداؿ في أمور الدين ولو
كاف الحق معك يدخل في مفهوـ ىذا الحديث؟

نعم ،الحديث صحيح ،أنا زعيم يعني كفيل ،كفيل وضامن ببيت في الجنة في ربض الجنة لمن

ترؾ المراء وإف كاف محقا ،ترؾ المراء الجداؿ في الدين ،ولو كاف على حق؛ ألف الجداؿ قد يفضي

مثبل إلى ما ال تحمد عقباه ،وأقل ما فيو أف تماري صاحبك وتغضبو ،ويكوف حزازات في
بو إلى ً
النفوس ،وإحن وضغائن ،فترؾ المراء مطلوب ،ترؾ المراء والجداؿ مطلوب ،فبل ينبغي لئلنساف أف
يماري ،ومن ذلك قوؿ اهلل تعالى في الحج :

        

2

 ) (     الجداؿ ىو المراء .قيل :أف تماري صاحبك حتى تغضبو .نعم.
أحسن اهلل إليكم ،ىذا السائل يقوؿ :ما المقصود بقولو :ومن لم يعرؼ تفسير الحديث ويبلغو

عقلو ،فقد كفي ذلك وأحكم لو؟

نعم ،ومن لم يبلغ تفسير الحديث ويبلغو عقلو فقد كفي ذلك يعني عليو أف يسلم لما بلغ تفسير

الحديث ولم يبلغو عقلو يسلم هلل ولرسولو ،وقد كفي ذلك ،فسرت األحاديث فسرت ،فسرىا النبي



وبين العلماء معانيها فهي معلومة لغيرؾ إذا كنت أنت ال تعلمها فيعلمها غيرؾ ،فأنت مكفي،
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مكفي عليك أف تسلم وتؤمن تقوؿ :آمنت باهلل ،وبما جاء عن اهلل ،وآمنت برسوؿ اهلل وبما جاء عن

.......................................................................

ػػػػػػػػ

رسوؿ اهلل ،كما روي ىذا عن اإلماـ الشافعي أنو قاؿ :آمنت باهلل وبما جاء عن اهلل على مراد

اهلل ،وآمنت برسوؿ اهلل وبما جاء عن رسوؿ اهلل على مراد رسوؿ اهلل عليو الصبلة والسبلـ .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ىل نكفر األشاعرة بسبب تذبذبهم بين أىل السنة والمعتزلة؟
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

أل ،األشاعرة ما كفرىم العلماء؛ ألنهم مبتدعة ألنهم متأولوف ،فرؽ بين الجاحد والمتأوؿ،
الجاحد الذي يجحد كافر ،شخص يقوؿ يجحد 

    



()1

ينكر،

يقوؿ :الرب لم يستو على العرش ،ىذا كافر ،لماذا؟ ألنو كذب اهلل ومن كذب اهلل كفر ،لكن شخص
يقوؿ الرحمن على العرش استوى على العين والرأس ،ىذا كبلـ اهلل أؤمن بو ،لكن معنى استوى،

استولي ،ألنو ال يليق باهلل أف يستوي ،شبهة ،ىذا ما يكفر؛ ألنو متأوؿ ىذا ،متأوؿ شبهة حصلت لو،
يقوؿ :ال أنا أؤمن بكبلـ اهلل لكن استوى ما يليق باهلل أف يستوي ،معناه استولى ألنو إذا استوى شابو
المخلوؽ ،شبهة ،ىذا مبتدع لكن ما يكفر ،لكن األوؿ يقوؿ ينكر االستواء يقوؿ ال ما استوى على

العرش ،ىذا كافر ألنو مكذب هلل ،كذب القرآف ومن كذب اهلل كفر ،كذلك األشاعرة متأولوف،

األشاعرة متأولوف لهم شبهة ،والمتأوؿ ال يكفر .نعم.

أحسن اهلل إليك ،يقوؿ :ىل ثبت أف أبا الحسن األشعري رجع عن قولو أـ ال وىل ترحم عليو

شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل؟

نعم ،ثبت أف أبا الحسن األشعري -رحمو اهلل -رجع عن معتقد األشاعرة ،وأبو الحسن األشعري

لو أطوار ،كاف في األوؿ على مذىب ابن كبلب ،كاف على مذىب المعتزلة ،جالس المعتزلية مدة

طويلة يقاؿ ما يقرب من أربعين سنة ،ثم أعلن رجوعو ،وجلس على منبر الجامع ،وقاؿ لهم :إني راجع

عن مذىبي وإني منخلع من األقواؿ واآلراء التي قلتها كما أخلع ىذا الثوب ،وخلع ثوبًا عليو ،ثم صار

على مذىب ابن كبلب ،وىو إثبات الصفات الذاتية ،وتأويل الصفات الفعلية ،ثم تحوؿ إلى مذىب

أىل السنة والجماعة في كتابو اإلبانة آخر ما كتب كتاب "اإلبانة في أصوؿ الديانة" وقاؿ إنو على

معتقد اإلماـ أحمد بن حنبل ،وقاؿ إنو وأثنى على اإلماـ أحمد وقاؿ :إنو اإلماـ الكبير اإلماـ المبجل

واإلما ـ المفخم ،رحمو اهلل ورضي عنو نحن على مذىبو في كذا وكذا وكذا ،في كتابو اإلبانة في أصوؿ

الديانة.
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

لكن بقيت عليو أشياء يسيرة ،أشياء يسيرة بقيت عليو ،بسبب طوؿ مكثو في المذىب األوؿ،

أشياء يسيرة ،وإال في الجملة رجع إلى معتقد أىل السنة والجماعة لكن أتباعو بعضهم ما رجعوا

استمروا على المذىب السابق .نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :لو ترشدونا إلى أفضل الكتب في أصوؿ المعتزلة واألشاعرة

والجهمية؟

أصبل ننصحك بكتب
ما ننصحك بأف تذىب إلى أصوؿ األشاعرة والمعتزلة ،لماذا؟ ال تقرأ فيها ً

أىل السنة والجماعة ،أصوؿ المعتزلة معروفة في كتب المعتزلة ،وكتب األشاعرة تجدىا في المكتبات
موجودة ،تجد في بعض المكتبات في دواليب خاصة ،المعتزلة لهم أصولهم الخمسة ،والقاضي عبد

الجبار المعتزلي معروؼ ،فبل ننصحك أف يكفي أف تعرؼ عن المعتزلة من كتب أىل السنة والجماعة

حينما يردوف عليهم ويبينوف مذاىبم الباطلة ،فبل ننصحو يرجع إلى كتبهم إال إنساف طالب علم ،أو

عالم من أىل العلم ،يريد أف يرد عليهم ال بأس يرجع إلى كتبهم ،أما إنساف طالب علم يذىب إلى

كتب األشاعرة وكتب المعتزلة ،ال ،قد تزؿ وتضل ،قد يلبسوف عليك تقرأ شبههم وال تستطيع فهم

الرد عليهم ،أو ال تجد الرد عليهم ،نعم.

أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما ىي الكتب التي تنصحونا بها فيما يتعلق بسيرة الصحابة

رضي اهلل عنهم؟

سيرة الصحابة رضواف اهلل عليهم تأخذىا من القرآف ومن السنة ،من القرآف الكريم اهلل تعالى ذكر
سيرىم ،قاؿ :

              

                 
             
1

 ) (               ترجع
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

إلى سيرىم في كتب السنة في األحاديث في الصحيحين في البخاري ومسلم ،ذكر فيها مناقب

الصحابة ،مناقب الصديق ،مناقب عمر ،مناقب عثماف ،مناقب علي رضي اهلل عنو.

أيضا في مسند اإلماـ أحمد وفي السنن األربع ،وكذلك في كتب السير ،سيرة ابن ىشاـ،
وكذلك ً

أيضا البداية والنهاية البن كثير ،فيها ذكر سير الصحابة ،وكذلك
من أمثل ما كتب في ىذا ،وكذلك ً
العواصم من القواصم ،البن عربي ،كتاب جيد ،ذكر فيو ما حصل للصحابة ،وكذلك مختصر السيرة،

مختصر سيرة النبي  لئلماـ المجدد الشيخ محمد بن عبد الوىاب ،كتاب عظيم في السيرة ،وفي

سيرة النبي 

وأصحابو ،وكذلك مختصر السيرة البنو عبد اهلل وغير ذلك .وفق اهلل الجميع لطاعتو

وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو وسلم.
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اإليماف بشفاعة النبي 
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على نبينا زلمد
وعلى آلو وصحبو أمجعني.
قال -رمحو اهلل تعاىل" :-واإلؽلان بشفاعة النيب  وبقوم ُؼلَرجون من النار بعدما
فحما فيؤمر هبم إىل هنر على باب اجلنة كما جاء يف األثر كيف شاء
احًتقوا وصاروا ً

اهلل وكما شاء ،إظلا ىو اإلؽلان بو والتصديق بو".
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم.

الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على نبينا وإمامنا محمد وعلى آلو وأصحابو

والتابعين ،أما بعد.

قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في رسالة أصوؿ السنة واإليماف بشفاعة النبي 
السنة ،ومن أصوؿ السنة عند أىل السنة اإليماف بشفاعة النبي  وشفاعة النبي  كما سبق أنواع
يعني ومن

لو ثبلث شفاعات اختص بها ،وثبلث شفاعات شاركو فيها غيره.
فالشفاعات الخاصة بالنبي  أولها الشفاعة العظمى التي تكوف في موقف القيامة ،والتي يتأخر

عنها أولو العزـ ،والتي يموج الناس فيها بعضهم ببعض ،وىي عامة للمؤمن والكافر إلراحة أىل

الموقف ،إلراحة أىل الموقف حتى يحاسبهم اهلل ،ىذه ىي الشفاعة العظمى خاصة بنبينا 
التي المقاـ المحمود التي يغبطو فيها األولوف واآلخروف ،وىي المذكورة في قوؿ اهلل تعالى:
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.......................................................................
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ىذا ىو المقاـ المحمود ،وذلك أف الناس

غرال وتدنو الشمس من الرءوس ويزاد في حرارتها ،ويبلغ
يقفوف بين يدي اهلل للحساب حفاة عراة ً
الناس من الكرب والهم والغم ما اهلل بو عليم ،فيموج الناس بعضهم في بعض ويفزعوف إلى األنبياء

يطلبوف منهم الشفاعة ،والشفاعة من الحي الحاضر القادر ال بأس بها ،بخبلؼ الشفاعة من الميت أو
الغائب فبل ،ما يطلب من الميت شفاعة ،تقوؿ يا فبلف اشفع لي ،أو غائب ال يستطيع ،ىذا شرؾ،

لكن الشفاعة من الحي الحاضر القادر ال بأس.

وىذه الشفاعة  ،يطلب الناس من األنبياء أف يدعوا اهلل وأف يسألوا اهلل وأف يشفع لهم عند اهلل أف

يحاسبهم ،لكن يتأخر عنها أولو العزـ ،كما سبق في حديث الشفاعة ،وكما ىو مذكور في حديث

الشفاعة الطويل ،مذكور في الصحيحين وفي غيرىما ،وأف الناس يأتوف أوال آدـ فيقولوف :يا آدـ أنت

أبو البشر خلقك اهلل بيده ،ونفخ فيك من روحو وأسكنك جنتو وعلمك أسماء كل شيء ،فاشفع لنا
عند ربك حتى يحيلنا من ىذا الموقف ،أال ترى إلى ما نحن فيو ،فيعتذر آدـ فيقوؿ :إف ربي غضب

اليوـ غضبًا لم يغضب قبلو مثلو ،ولن يغضب بعده مثلو ،وإني أكلت من الشجرة التي نُهيت عنها،
نفسي نفسي نفسي ،اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى نوح ،فإنو أوؿ رسوؿ بعثو اهلل إلى أىل األرض.

شكورا ،اشفع لنا
عبدا
فيأتوف نوحا ،فيقولوف :يا نوح أنت أوؿ رسوؿ بعثو اهلل إلى األرض ،وسماؾ اهلل ً
ً
إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيو ،أال ترى ما بلغنا ،فيعتذر نوح فيقوؿ :إف ربي غضب اليوـ غضبًا لم
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يغضب قبلو مثلو ،ولن يغضب بعده مثلو ،وإني دعوت على أىل األرض دعوة أغرقتهم،

.......................................................................

ػػػػػػػػ

نفسي نفسي نفسي ،اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى إبراىيم فإنو خليل الرحمن ،فيذىبوف إلى

خليبل ،اشفع
إبراىيم  -عليو الصبلة والسبلـ  -فيقولوف :يا إبراىيم أنت خليل الرحمن ،اتخذؾ اهلل ً
لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيو ،أال ترى ما بلغنا ،فيعتذر إبراىيم ،فيقوؿ إبراىيم :إف ربي

غضب اليوـ غضبًا لم يغضب قبلو مثلو ،ولن يغضب بعده مثلو ،وإني كذبت في اإلسبلـ ثبلث
كذبات.
ىذه الكذبات يجادؿ بها عن دين اهلل ،ىي تورية .إحداىا :قاؿ عن زوجتو إنها أختي لما مر

بملك مصر في ذلك الوقت ،تأوؿ أنها أختو في اإلسبلـ لئبل يغار ويأخذىا منو ،والثانية :لما كسر

األصناـ جعل الفأس على الصنم األكبر وقاؿ لما سألوه من فعل؟ قاؿ :ىذا ،يعني يريهم ،يريهم أنها
ال تنفع وال تضر ،والثالثة :لما نظر في النجوـ قاؿ :إني سقيم ،يريهم ذلك ،يعتقدوف في النجوـ،

وأنها ال تنفع وال تضر.

اذىبوا إلى غيري اذىبوا إلى موسى فإنو كليم الرحمن ،فيذىبوف إلى موسى ويقولوف :يا موسى،

أنت كليم الرحم ن ،اشفع لنا إلى ربك ،أال ترى إلى ما نحن فيو ،أال ترى إلى ما بلغنا ،فيعتذر فيقوؿ

موسى :إف ربي غضب اليوـ غضبًا لم يغضب قبلو مثلو ،ولن يغضب بعده مثلو ،وإني قتلت نفسا لم

أؤمر بقتلها ،عندما قتل القبطي قبل النبوة ،ىذا قبل النبوة ،اذىبوا إلى غيري ،اذىبوا إلى عيسى فإنو

روح اهلل وكلمتو ،فيذىبوف إلى عيسى ويقولوف :يا عيسى أنت روح اهلل وكلمتو ،اشفع لنا إلى ربك ،أال
ترى إلى ما نحن فيو ،أال ترى ما بلغنا ،فيعتذر عيسى وال يذكر ذنبًا إال أنو يقوؿ :اتُ ِخذت أنا وأمي
إلهين من دوف اهلل ،اذىبوا إلى غيري ،اذىبوا إلى محمد فإنو خاتم النبيين.
فيأتوف إلى نبينا محمد  فيقولوف :يا محمد اشفع لنا إلى ربك ،فيقوؿ  -عليو الصبلة والسبلـ :أنا
لها أنا لها .فيذىب  -عليو الصبلة والسبلـ  -فيسجد تحت العرش ال يبدأ بالشفاعة ،وىو أوجو
الخلق عند اهلل ،ما يستطيع أحد يشفع حتى أفضل الخلق محمد  -عليو الصبلة والسبلـ  -ما يبدأ
بالشفاعة ما يقدر ،وال أحد يستطيع يشفع إال بعد اإلذف ،ما يبدأ بالشفاعة ،وإنما يبدأ بالسجود،

يذىب فيسجد تحت العرش ،فيفتح اهلل عليو بمحامد يلهمها إياه في ذلك الموقف ،فبل يزاؿ يحمد
اهلل ويثني عليو حتى يأتي اإلذف من الرب  فيقوؿ اهلل سبحانو وتعالى :يا محمد ارفع رأسك وسل
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تعطى .......................................................................
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واشفع تشفع ،ىذا اإلذف قاؿ اهلل سبحانو :

       



()1

ما

أحد يستطيع يشفع عند اهلل إال بإذنو.

أما ملوؾ الدنيا والرؤساء واألغنياء والوجهاء ،كل واحد يشفع بدوف إذف ،يدفع الباب ويدخل ما

عليو ،بدوف اختياره ،وقد يرغمو إرغاما ،قد يرغمو ألنو يحاذر ،قد يشفع ابنو أو زوجتو بشيء ىو مكره

عليو ،لكن اهلل -سبحانو وتعالى -ال مكره لو" ،من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنو" .فيشفعو اهلل
جميعا ،فينصرؼ الناس فريقين ،فريق إلى الجنة وفريق إلى
فيقضي اهلل بين الخبلئق ،ويحاسبهم
ً
السعير .ىذه الشفاعة األولى ،الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا . 
الشفاعة الثانية :الشفاعة ألىل الجنة في اإلذف لهم في دخولها ،أىل الجنة ال يدخلونها إال

بشفاعة ،من الذي يشفع؟ نبينا  يشفع عند ربو فيأذف لهم في دخوؿ الجنة.
الشفاعة الثالثة :الشفاعة في تخفيف العذاب عن عمو أبي طالب ،ألنو خف كفره بدفاعو عن

النبي  فصار أخف أىل النار عذابًا فيخففو ،فيشفع لو شفاعة تخفيف فيخرج ،فيشفع نبينا 

في عمو أبي طالب فيخرجو اهلل من غمرات من نار إلى ضحضاح ،إلى ضحضاح يغلي منها دماغو،
تخفيف ،شفاعة تخفيف فقط .ىذه الثبلث خاصة بنبينا . 

أما الشفاعات األخرى ،فيو ثبلث شفاعات أخرى يشاركو فيها غيره من األنبياء والصالحين،

واألفراد والشهداء وغيرىم.

الرابعة :الشفاعة في رفع درجات قوـ من أىل الجنة وزيادة ثوابهم ،يشفع في قوـ من أىل الجنة

حتى يرفع ،بدؿ ما يكوف في الدرجة األولى يكوف في الدرجة الرابعة ،الشفاعة في زيادة درجات قوـ

من أىل الجنة وزيادة ثوابهم.

الشفاعة الخامسة :الشفاعة في قوـ استحقوا دخوؿ النار بمعاصيهم فيشفع فيهم أال يدخلوىا.
الشفاعة السادسة :الشفاعة في قوـ دخلوا النار بذنوبهم فيخرجوف منها.

1 -سورة البقرة آية .255 :
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.......................................................................
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ىذه ثبلث شفاعات مشتركة ،وىذه الشفاعات أنكر منها الخوارج والمعتزلة الشفاعتين األخريين

الخامسة والسادسة ،أنكروا خروج الشفاعة فيمن استحق دخوؿ النار أف ال يدخلها ،ومن دخلها أف ال

يخرج منها ،ألف الخوارج والمعتزلة يروف أف العاصي كافر ،يكفرونو ،وأنو يخلد في النار فبل يشفع

فيو ،فأنكروا النصوص التي فيها إخراج العصاة من النار مع أنها متواترة ،ولهذا أنكر عليهم أىل السنة
وبدعوىم وضللوىم وصاحوا بهم ،كيف ينكروف أحاديث متواترة بلغت حد التواتر ،ثبت أف النبي

حدا ويخرجهم بالعبلمة،
 يشفع أربع شفاعات في أىل النار العصاة ،وفي كل مرة يحد اهلل لو ً
يشفع ،يقاؿ :لو أخرج من كاف في قلبو مثقاؿ برة من إيماف ،مثقاؿ حبة من إيماف ،مثقاؿ ذرة من
إيماف ،مثقاؿ حبة خردؿ من إيماف ،حتى يقاؿ لو في المرة الرابعة أخرج من كاف في قلبو أدنى أدنى

أدنى مثقاؿ حبة خردؿ من إيماف.

وذلك أف المعاصي وإف كثرت وعظمت ال تقضي على اإليماف لكن تضعفو ،تضعف اإليماف

المعاصي حتى ال يبقى منو إال أدنى مثقاؿ حبة من خردؿ ،لكنها ال تقضي عليو ،ما الذي يقضي على
اإليماف الكفر ،الكفر األكبر أو النفاؽ األكبر أو الشرؾ األكبر أو الظلم األكبر أو الفسق األكبر

المخرج من الملة ،ىذا يقضي على اإليماف ال يبقى منو شيء ،أما المعاصي تضعف اإليماف تضعفو،
ولو كثرت ولو عظمت ما تقضي علي و ،لكنو ...حتى ال يبقى إال مثقاؿ حبة من خردؿ أو أدنى .وذكر
بعضهم الشفاعة في قوـ تساوت حسناتهم وسيئاتهم ،يشفع لهم في دخوؿ الجنة.

يقوؿ اإلماـ رحمو اهلل" :واإليماف بشفاعة النبي  وبقوـ يخرجوف من النار بعدما احترقوا وصاروا
فحما" من ىم ىؤالء؟ العصاة ،عصاة الم وحدين ،عصاة الموحدين يخرجوف من النار بعدما احترقوا
ً
فحما فيذىب
فحما ،في الحديث  :إنو يؤتى بهم ،ضبائر ضبائر ،قد امتحشوا وصاروا ً
وصاروا ً
بهم إلى نهر على باب الجنة  كما جاء في األثر كيف شاء اهلل وكما شاء اهلل.

يشير بهذا إلى حديث أبي سعيد الخدري  أف رسوؿ اهلل 

قاؿ  :يدخل اهلل أىل الجنة

الجنة ،يدخل من يشاء برحمتو ،ويدخل أىل النار النار ثم يقوؿ انظروا من وجدتم في قلبو مثقاؿ حبة

فحما منها قد امتحشوا فيلقوف في نهر الحياة أو الحيا،
من خردؿ من إيماف فأخرجوه ،فيخرجوف ً
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فينبتوف فيو كما تنبت ِ
الحبة في جانب السيل  -أو في حميل السيل  -ألم تروىا كيف تخرج صفراء

.......................................................................
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ملتوية  رواه الشيخاف البخاري ومسلم وغيرىما ،ينبتوف كما تنبت الحبة يعني البذرة ،في

حميل السيل.

فإذا ىذبوا ونقوا ،أذف لهم في دخوؿ الجنة ،فإذا تكامل خروج العصاة ،ولم يبق أحد ،ألنو يبقى

بقية +رب العالمين برحمتو ،فإذا انتهوا انتهى الموحدوف العصاة ،ولم يبق في النار أحد ،بعد ذلك

تطبق النار على الكفرة بجميع أصنافهم ،اليهود والنصارى ،والوثنيين والشيوعيين والمبلحدة،

والمنافقوف في

الدرؾ األسفل منها ،فبل يخرجوف منها أبد اآلباد كما قاؿ تعالى :
يعني مطبقة مغلقة ،وقاؿ سبحانو :
2

   



()1

          

 ) (    قاؿ سبحانو :

         
4

3

 ) (    وقاؿ سبحانو ) (       :وقاؿ سبحانو :

 

5

 ) (    نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.
يقوؿ المؤلف :يجب اإليماف بذلك كيف شاء اهلل وكما شاء اهلل ،إنما ىو اإليماف بو والتصديق،

اإليماف بالنصوص والتصديق لها وعدـ االعتراض عليها .نعم.

 1سورة الهمزة آية . 8 : 2سورة المائدة آية .37 : 3سورة البقرة آية .167 : 4سورة النبأ آية .23 :5 -سورة اإلسراء آية .97 :
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اإليماف أف المسيح الدجاؿ خارج مكتوب بين عينيو كافر
واإلؽلان أن ادلسيح الدجال خارج مكتوب بني عينيو كافر ،واألحاديث اليت جاءت
فيو ،واإلؽلان بأن ذلك كائن ،وأن عيسى بن مرًن  -عليو السالم  -ينزل فيقتلو بباب
لد.
ػػػػػػػػ

نعم ،ومن أصوؿ السنة يقوؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل :ومن أصوؿ السنة عندنا اإليماف أف

المسيح الدجاؿ خارج مكتوب بين عينيو كافر ،واألحاديث التي جاءت فيو ،واإليماف بأف ذلك كائن،

وأف عيسى بن مريم  -عليو الصبلة والسبلـ  -ينزؿ فيقتلو بباب لد ،وباب لد بلدة قريبة من بيت

المقدس.

من عقيدة أىل السنة والجماعة ومن أصوؿ السنة ،اإليماف بأف المسيح الدجاؿ خارج ،وأنو

يخرج في آخر الزماف ،المسيح سمي المسيح ألف عينو ممسوحة ،عينو اليمنى ممسوحة ،وىو خارج

على الناس ،ومكتوب بين عينيو كافر ،وفي اللفظ اآلخر مكتوب بين عينيو في بعض األحاديث كفر

يقرأىا كل مسلم ،كاتب وغير كاتب ،واإليماف بأف ذلك كائن.

وخروج المسيح الدجاؿ ىو الشرط الثاني من شروط الساعة الكبرى ،والشرط األوؿ من أشراط

الساعة الكبار خروج المهدي .فأشراط الساعة نوعاف ،أشراط الساعة ىي عبلماتها 
1

 

 ) (   أي فجاء عبلماتها              
(2

) يعني عبلماتها.

 1سورة محمد آية . 18 :2 -سورة محمد آية . 18 :
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وأشراط ا لساعة قسمها العلماء إلى قسمين :أشراط صغرى ،وأشراط كبرى ،ومنهم من جعلها ثبلثة

صغرى ومتوسطة وكبرى ،أشراط صغرى ،وأشراط كبرى ،الصغرى أولها بعثة نبينا محمد 
 .......................................................................ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ
فإنو نبي الساعة ،قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ   :-بعثت أنا والساعة كهاتين  وقرف بين

أصبعو السبابة والوسطى ،فهو نبي الساعة.

ومن أشراط الساعة الصغرى موتو عليو الصبلة والسبلـ ،ومنها فتح بيت المقدس ،ومنها الحروب

والفتن التي حصلت بين الصحابة ،ومنها إمارة الصبياف واألحداث ،ومنها إضاعة األمانة ،وإسناد
األمور إلى غير أىلها ،ومنها إماتة الصبلة ،ومنها كثرة شرب الخمور ،ومنها ظهور القينات والمعازؼ،

ومنها فشو الربا والزنا ،ومنها أف يتعلم لغير الدين ،ويتفقو لغير الدين ،ومنها العقوؽ ،كثرة العقوؽ،

وجاء في لفظ  :أف يكوف المطر قيظا والولد غيظا  ومنها كثرة الشرط ،ومنها كثرة النساء،

وقلة الرجاؿ ،ومنها كثرة الجهل وقلة العلم ،ولهذا جاء في األحاديث  :ال تقوـ الساعة حتى يقل
العلم ويكثر الجهل ويظهر الزنا ،ويشرب الخمر ،ويقل الرجاؿ وتكثر النساء حتى يكوف لخمسين

امرأة قيم واحد . 

ومنها تقارب األ سواؽ ،وظهور المخترعات الحديثة ،ومنها الخسوؼ ،ثبلثة خسوؼ ،خسف

بالمشرؽ وخسف بالمغرب ،وخسف بجزيرة العرب ،ومنها كثرة الزالزؿ ،وىي كثيرة ال تزاؿ تكثر

وتزيد وىي التي نحن فيها اآلف.

وأما أشراط الساعة الكبرى فهي عشرة ،لم يخرج منها شيء حتى اآلف ،وىي التي تليها الساعة،

تلي الساعة قريبًا وىي متقاربة ،إذا خرج واحدة منها تتابعت كالسلك الذي نظم فيو الخرز فإذا انقطع

رجل من آؿ بيت النبي 
تتابعت الخرز ،أولها المهدي ،محمد بن عبد اهلل المهديٌ ،

من سبللة

جورا ،اسمو محمد بن عبد اهلل المهدي ،وخبلفتو خبلفة نبوة،
فاطمة ،يمؤل األرض ً
عدال كما ملئت ً
ويخرج ،جاءت في المهدي أحاديث منها أحاديث صحيحة ومنها ضعيفة ،وحسنة ،لكنها ثابتة ،وأنو

يخرج في وقت ليس للناس فيو إماـ ،في وقت ليس فيو للناس إماـ فيبايع ،وفي آخر الزماف وفي

زمانو تكثر الحروب والفتن ،في زماف المهدي تكوف حروبا طاحنة بين المسلمين وبين النصارى،
حروب طاحنة بين المسلمين وبين النصارى ،وتحصل للناس الفتن في الشاـ.
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ومن آخرىا :جاء في ىذا أحاديث في صحيح مسلم ،أحاديث في الحروب التي تقع والقتلى التي
تكوف ،ومن آخرىا فتح القسطنطينية ،فإذا فتحت القسطنطينية ،وعلق الناس سيوفهم بالزيتوف صاح

.......................................................................
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الشيطاف" :إف الدجاؿ قد خلفكم في أىليكم" ثاني مرة ،المرة األولى يكوف خطأ ،فيخرج

الدجاؿ في زمن المهدي بعد فتح القسطنطينية.

والدجاؿ رجل من بني آدـ ،اسمو ..أوال يدعي الصبلح أنو رجل صالح ،ثم يدعي النبوة ،ثم

يدعي الربوبية ،ويقوؿ للناس :أنا ربكم وىو كافر ،وسمي المسيح ألف عينو ممسوحة ،عينو اليمنى

ممسوحة ،اليمنى ،ولهذا سمي المسيح ،والدجاؿ لكثرة دجلو وكذبو ومخرقتو ،ومن أعظم كذبو دعواه

الربوبية ،والدجاجلة كثيروف ،كل السحرة دجاجلة لكن الدجاؿ األكبر ىو الذي يخرج في آخر
الزماف ،ىذا آخرىم أكبرىم ،أكبرىم الدجاؿ الذي يخرج آخر الزمن ،وإال الدجاجلة كثيروف ،كل

بلدا إال دخلها إال مكة
السحرة دجاجلة ،يمخرقوف على الناس ،فيخرج ىذا الرجل وال يترؾ ً
والمدينة؛ ألنو ممنوع ،فالمبلئكة ما من نقب من أنقابها إال وعليو مبلئكة ،بيدىم السيوؼ سلطى فبل
يستطيع ،لكنو يأتي إلى المدينة ،وينزؿ بالسبخة فترجف ثبلث رجفات ،المدينة ،فيخرج إلى الدجاؿ
كل كافر وكافرة ،وكل خبيث وخبيثة ،وكل منافق ومنافقة ،وحينئذ تنفي المدينة خبثها وينصع طيبها ال

يبقى في المدينة إال الطيبوف في ذلك الوقت في زمن الدجاؿ ،يدعي الربوبية ،ويقوؿ للناس أنا ربكم.

ومعو خوارؽ عادات فتن وابتبلء وامتحاف ،ابتلى اهلل العباد بو ،من فتنتو أنو معو صورة الجنة

وصورة النار ،فالنار خضراء تجري ،والجنة سوداء تدخن ،والذي يوافقو ،وىو معكوس جنتو نار وناره

جنة ،فالذي يوا فقو يلقيو فيما يرى الناس الجنة وىي النار ،والذي يعصيو يلقيو فيما يرى الناس النار
وىي الجنة ،ومكتوب بين عينيو كافر يقرأوىا كل مؤمن.

ومن فتنتو أنو يأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت اتببلء وامتحاف +.ومن فتنتو أنو يأتي إلى الخربة

فتتبعو كنوزىا كيعاسيب النحل ،ومن فتنتو أنو يسلط على رجل فيدعوه إلى اإليماف بو فيكذبو فيقطعو
قائما ،فيقوؿ :أتعرفني
نصفين ،بالسيف ،ويمشي بين القطعتين ثم يقوؿ لو :قم ،فيحييو اهلل فيستوي ً

اآلف ،فيقوؿ :ما ازددت فيك إال بصيرة ،ويقوؿ لمن معو :أرأيتم إف قتلتو ثم أحييتو أتشكوف في

شرا
األمر؟ قالوا ال ،فيقتلو ثم يحييو اهلل ،ابتبلء وامتحاف ،قاؿ النبي   ىذا الرجل أعظم الناس ً
عند رب العالمين  فيريد أف يقتلو مرة أخرى فبل يستطيع.
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وفتنتو عظيمة ،يتبعو أناس يعلموف أ نو كاذب لكن يخشوف من الفقر؛ ألنو يأتي إلى القوـ وإلى

البادية فيدعوىم فإذا استجابوا لو أخصبت أرضهم وجاءتهم األمطار وسمنت مواشيهم وامتؤلت

ضروعها باللبن ،ويأتي القوـ فيردوف عليو فيصبحوف ممحلين وتهلك أنعامهم ،ابتبلء وامتحاف ،حتى

يتبعو أناس يقولوف :نعلم أنو كا ذب لكن نريد أف نعيش عيشة رغيدة ،آثروا الحياة الدنيا على اآلخرة،
نعوذ باهلل ،ولهذا جاء في الحديث أف النبي  قاؿ  :من رأى الدجاؿ فلينأ عنو  ألف لو فتنة
ابتعد عنو ال تقرب منو ،وثبت في صحيح مسلم أف النبي  قاؿ  :ما بين خلق آدـ إلى قياـ
الساعة خلق أو أمر أكبر من الدجاؿ . 

وأما لبثو في األرض  سئل النبي -صلى اهلل عليو وسلم :كم يلبث في األرض  -مكثو -

يوما  اليوـ األوؿ طولو سنة ،واليوـ الثاني طولو شهر ،واليوـ الثالث طولو
قاؿ :يمكث أربعين ً
أسبوع ،اليوـ األوؿ تطلع الشمس وال تغرب إال بعد ثبلثمائة وستة وخمسين يوما ،واليوـ الثاني تطلع
الشمس وال تغرب إلى بعد شهر ،إال بعد ثبلثين يوما ،واليوـ الثالث ،تطلع الشمس وال تغرب إال بعد

سبعة أياـ ،والباقي سبعة وثبلثين يوما كأيامنا  .قيل يا رسوؿ اهلل اليوـ األوؿ والثاني والثالث كم

نعمل من الصلوات؟  -كيف نصلي؟ قاؿ :اقدروا لو  كل أربعة وعشرين ساعة خمس صلوات
والشمس طالعة ،كل أربعة وعشرين ساعة خمس صلوات ،حتى تنتهي ،ينتهي ىذا اليوـ الطويل،

وكذلك اليوـ الثاني.

فهذا الدجاؿ ال بد من اإليماف بو وىو مربوط في جزر من جزائر البحر ،كما في حديث عدي بن

شهرا وأنهم خرجوا
الحارث ،في حجة حديث فاطمة بنت قيس ،ىي قصت عليو أنو لعب بهم الموج ً

رجبل عظيم الخلقة ،مربوطة يداه إلى
إلى جزيرة من جزر البحر فوجدوا الدجاؿ ووجدوا الدابة ،فرأوا ً

عنقو بالحديد ،وأنهم سألوه وأنو أخبرىم وقاؿ يوشك أف يخرج ،ولهذا قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل:

واإليماف أف المسيح الدجاؿ خارج مكتوب بين عينيو كافر ،واألحاديث التي جاءت فيو ىو اإليماف

بأف ذلك كائن ،ال بد من اإليماف بأف ذلك كائن.

من األحاديث التي وردت حديث أنس أف النبي  قاؿ  :ما من نبي إال وقد أنذر أمتو األعور
الكذاب ،أال إنو أعور وإف ربكم ليس بأعور ،ومكتوب بين عينيو ؾ ؼ ر  وفي رواية :
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مكتوب بين عينيو كافر  وفي حديث النواس بن سمعاف ،قاؿ  :ذكر رسوؿ اهلل 

فامرؤ حجيج
الدجاؿ ،فقاؿ :إف يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجو دونكم ،وإف يخرج ولست فيكم ٌ
نفسو ،واهلل خليفتي على كل مسلم ،فمن أدركو منكم فليقرأ فواتح سورة الكهف فإنها جواركم من

فتنتو  -يعني

يوـ كسنة ،ويوـ كشهر ،ويوـ كجمعة،
يوماٌ ،
تجيركم من فتنتو  -قلنا :وما لَْبثُو في األرض؟ قاؿ :أربعوف ً

وسائر أيامو كأيامكم ،فقلنا :يا رسوؿ اهلل ىذا اليوـ كسنة أتكفينا فيو صبلة اليوـ؟ قاؿ ال :اقدروا لو
قدره ،ثم ينزؿ عيسى بن مريم عليو الصبلة والسبلـ عند المنارة البيضاء شرقي دمشق فيدركو عند

باب لد  رواه مسلم وأبو داود وغيرىما واألحاديث في ىذا كثيرة.

ثم بعد مكثو ىذه المدة الدجاؿ ينزؿ عيسى بن مريم من السماء ،وىي الشرط الثالث من أشراط

واضعا كفيو على جناح ملكين عند المنارة البيضاء دمشق في وقت صبلة الفجر،
الساعة الكبار ،ينزؿ ً

وقد أقيمت صبلة الفجر ،فيقدمو بعض المسلمين فيمتنع ويقوؿ إنما أقيمت لك ،فإذا نزؿ عيسى بن
ٍ
محمد  ألف كل
فردا من أفراد األمة المحمدية ،فيحكم بشريعة نبينا
مريم  -عليو السبلـ  -صار ً
محمد وأنت حي لتتبعنو ،قاؿ اهلل تعالى :
نبي أخذ اهلل عليو الميثاؽ لئن بعث
ٌ

   

             
                
1

 ) (   وفي الحديث اآلخر يقوؿ النبي -صلى اهلل عليو وسلم  :والذي نفسي بيده
لو كاف موسى حيا ما وسعو إال اتباعي . 

1 -سورة آل عمران آية .81 :
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فعيسى  -عليو الصبلة والسبلـ  -إذا نزؿ قتل المسيح الدجاؿ بحربتو بباب لد ،قرية من فلسطين.
وفي الحديث  :أنو إذا رآه  -إذا رأى مسيح الضبللة مسيح الهدى  -ذاب كما يذوب

.......................................................................
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الملح في الماء  ولو تركو لمات لكنو يقتلو ،يقتل مسيح الهدى مسيح الضبللة ،وحينئذ

يكوف الحكم لعيسى ،يكوف ىو الوالية لو ويحكم بشريعة نبينا محمد . 
ثم يخرج يأجوج ومأجوج في زمن عيسى ،وىي العبلمة الرابعة ،ويأجوج ومأجوج أمتاف كافرتاف،

من بني آدـ ،األولى تسمى يأجوج والثانية مأجوج ،وىم عدد كثير ال يحصيهم إال اهلل ،حتى لما قاؿ

في الحديث  :إف اهلل تعالى ينادي آدـ يوـ القيامة ،يقوؿ :يا آدـ ،فيقوؿ :لبيك وسعديك،
فيقوؿ:

أخرج بعث النار ،فيقوؿ آدـ :+وما بعث النار؟ قاؿ :من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار

وواحد إلى الجنة  فشق ذلك على الصحابة ،قالوا كيف واحد للجنة من كل ألف واحد ،كما قاؿ

العبلمة ابن القيم :فشق ذلك على الصحابة ،قالوا كيف واحد للجنة من كل ألف واحد ،كما قاؿ

العبلمة ابن القيم:

يػا


سلعػة

الرحمػن

لست

رخيصػةً........................................ 


لكن في اآلخر يقوؿ :لكن في اآلخر يقوؿ:
  ......................................فػي



األلػػف

إال

واحػػد

ال

اثنػػاف

يعني أىل الجنة  :فشق ذلك على الصحابة قالوا :يا رسوؿ اهلل ألف بعث النار ألف إال واحدا إلى
الجنة ،فقاؿ :أبشروا ،فإف من يأجوج ومأجوج ألفا ومنكم واحدا  من يأجوج ألف كفرة ومنكم
واحد ،فيخرجوف ويفسدوف في األرض ،فيمر أولهم بأوؿ بحيرة فيشربوف ماءىا ،ثم يمر من بعدىم

فيقوؿ كاف بهذه مرة ماء ،فيأمر اهلل نبيو عيسى أف يتحصن في جباؿ الطور ىو ومن معو من المؤمنين،

ثم يدعو عيسى  -عليو السبلـ  -عليهم ىو ومن معو من المؤمنين فيهلكهم اهلل في ليلة واحدة
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فيصبحوف فرسى كنفس واحدة ،فإذا ماتوا صاروا كالجباؿ من كثرتهم ،كالجباؿ مثل رقاب اإلبل
تأخذىم وتلقيهم في البحر ثم يرسل اهلل مطرا فيغسل األرض وىذا من رحمة اهلل؛ ألنهم لو بقوا

.......................................................................
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ألوخمت األرض من رائحتهم ومات الناس ،ىذه أربع متوالية ،المهدي ،ثم الدجاؿ ،ثم عيسى،

ثم يأجوج ومأجوج.

ثم تتوالى بقية أشراط الساعة منها نزع القرآف من الصدور ومن المصاحف إذا ترؾ الناس العمل

بو ،الخامس ،والسادس الدخاف الذي يمؤل األرض ،والسابع ىدـ الكعبة والعياذ باهلل ،والثامن طلوع

الشمس من مغربها ،والتاسع طلوع الدابة ،والعاشر آخرىا النار تخرج من قار عجم تسوؽ الناس إلى

المحشر ،تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ىذا باختصار  ،وىذا تفصيلو يحتاج إلى وقت

طويل.

فبل بد من اإليماف بأف الدجاؿ خارج ،وأنو شرط من أشراط الساعة الكبار ،واإليماف بأف عيسى

 عليو الصبلة والسبلـ  -ينزؿ فيقتلو بباب لد ،ىذا من أصوؿ أىل السنة والجماعة ،قاؿ اهلل تعالى:           
     

()2

()1

عيسى وقاؿ في اآلية األخرى 

عيسى ،وفي قراءة ( وإنو َلعلم ) عبلمة 

3

 ) (    نعم.

 1سورة النساء آية .159 : 2سورة الزخرف آية . 61 :3 -سورة الزخرف آية . 61 :
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اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص
واإلؽلان قول وعم يزيد وينقص كما جاء يف اخلرب  :أكم ادلؤمنني إؽلانا
أحسنهم خلقا . 
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نعم اإليماف يزيد وينقص ،اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر  :أكمل

المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  اإليماف قوؿ وعمل يزيد ،وينقص ىذا ىو عقيدة أىل السنة

والجماعة عقيدة أىل السنة والجماعة أف اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص ،وقاؿ بعضهم :اإليماف
قوؿ ىو قوؿ القلب ،قوؿ القلب ىو
قوؿ وعمل وسنة ،وأصل اإليماف ىو التصديق في القلبٌ ،

تصديقو وإقراره ،وقوؿ اللساف ،وىو النطق وعمل ،عمل القلب ،وىو االعتقاد والمحبة والخوؼ

والرجاء ،والرغبة والرىبة ،وعمل الجوارح يزيد وينقص.

ولهذا قاؿ روى عبد اهلل بن اإلماـ أحمد في كتاب السنة عن أبيو أنو قاؿ لما سئل عن اإلرجاء

قاؿ :نحن نقوؿ اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص ،إذا زنى وشرب الخمر نقص إيمانو ،وروى إسحاؽ

بن ىانئ في مسائلو عن اإل ماـ أحمد أنو قاؿ :أدركنا الناس وىم يقولوف اإليماف قوؿ وعمل يزيد
وينقص ،ونية صادقة ،ىذا ىو مذىب السلف رضواف اهلل عليهم ،قد قرر ىذا العلماء في أصوؿ السنة

كاآلجري في الشريعة روى عن عبد الرزاؽ الصنعاني وقاؿ سمعت مالكا واألوزاعي وابن جريج،

والثوري وبعض أىل العلم يقولوف اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص.

وكذلك روى الخبلؿ في السنة ،عن اإلماـ أحمد أنو قاؿ :حسن يحيى بن سعيد الزيادة

والنقصاف دخل على ابن عيينة أنو قاؿ سمعتو يقوؿ اإليماف يزيد ،قيل سمعت سائبل يقوؿ :قاؿ ال ،ال
يعنف من قاؿ اإليماف ينقص ،وكذلك يحيى بن معين روى الخبلؿ عنو وقاؿ :اإليماف قوؿ وعمل يزيد
وينقص ،وكذلك أيضا روى عبد اهلل بن اإلماـ أحمد عن ابن إدريس وجرير ووكيع قالوا :اإليماف يزيد

وينقص.
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1

صحيحو باب زيادة اإليماف ونقصانو ،وقوؿ اهلل تعالى ) (      :



.......................................................................
   



()2



   



()3
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كل ىذه النصوص تدؿ على أف

اإليماف يزيد وينقص ،وكذلك أيضا روى ابن أبي حاتم أنو قاؿ :سألت أبي وأبا زرعة ،عن مذاىب أىل

السنة ،وما أدركا عليو العلماء في جميع األمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا ،فكاف من مذىبهم

أف اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص.

وكذلك روى اآلجري في الشريعة بسنده إلى الشافعي أنو يقوؿ :اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص.

وكذلك أيضا قوؿ أبي عبيد ابن أبي القاسم بن سبلـ سمى من يقوؿ اإليماف قوؿ وعمل يزيد وينقص
من أىل األمصار في اإلبانة ،وىذا قوؿ أىل السنة قاطبة كلهم يقوؿ :قوؿ وعمل يزيد وينقص .والقوؿ

عمل
نوعاف :قوؿ القلب وىو التصديق واإلقرار واالعتراؼ ،وقوؿ اللساف وىو النطق ،والعمل ُ
القلب ،وىو النية واإلخبلص والمحبة والخوؼ والرجاء ،وعمل الجوارح.
ومنهم من قاؿ من أىل السنة قاؿ قوؿ وعمل ونية ،ومنهم قاؿ وسنة ،ويزيد وينقص؛ يزيد

باألعماؿ الصالحة ،وينقص بالمعاصي ،والنصوص في ىذا كثيرة قاؿ تعالى :
 



()4
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. ) (       
فاإليماف يزيد وينقص ،والكفر يزيد وينقص ،إذا أطاع اإلنساف ربو زاد ،وإذا عصى نقص ىذا ىو

مذىب أىل السنة والجماعة ،وروي عن اإلماـ مالك أنو قاؿ ،يزيد ،وتوقف في النقصاف ،والصواب

أنو يزيد وينقص ،وما من شيء يزيد إال وىو ينقص ،ذكر المؤلف -رحمو اهلل -قاؿ :كما جاء في

الخبر  :أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا  قولو أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا ىذا
دليل على أف اإليماف يزيد وينقص ،والحديث ىذا حديث صحيح رواه اإلماـ أحمد ،وابن أبي شيبة،

وغيرىم وىو حديث صحيح وثابت.
ومن ذلك قولو تعالى :

   

وينقص ،أكملت لكم دينكم ،وكذلك الكفر يزيد وينقص 



()2

ىذا دليل على أف اإليماف يزيد

      

3

 ) ( وأما المرجئة فإنهم خالفوا أىل السنة والجماعة ،فقالوا :إف اإليماف ليس قوال وال عمبل وال يزيد
وال ينقص ،قالوا :اإليماف ىو في القلب فقط ،ومنهم من قاؿ اإليماف في اللساف فقط ،فالمرجئة

طوائف.

الطائفة األولى :الجهمية ،الذين قالوا إف اإليماف مجرد المعرفة ،معرفة الرب بالقلب ،والكفر ىو

جهل الرب بالقلب ،فعند الجهم المؤمن ىو الذي عرؼ ربو بقلبو ،والكافر ىو الذي جهل ربو بقلبو.

وعلى ذلك ألزـ ألزمو العلماء بأف إبليس مؤمن على مذىب الجهم ،ألنو عرؼ ربو بقلبو
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 ) (        وفرعوف مؤمن قاؿ اهلل تعالى :
    

()2
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3

وقاؿ اهلل عن موسى أنو قاؿ لفرعوف  ) (    والعلم معرفة

القلب.

وىذا أفسد ما قيل في تعريف اإليماف ىو قوؿ الجهم ،أفسد ما قيل ،أفسد تعريف لئليماف على

وجو األرض ىو تعريف جهم لئليماف ،اإليماف ىو معرفة الرب بالقلب والكفر ىو جهل الرب بالقلب،

وعلى ذلك ما في أحد كافر على مذىب الجهم كلو ،ما في أحد ما يعرؼ ربو بقلبو ،ويقوؿ :إف

اإلنساف عند الذين يعني يعملوف نواقض اإليماف ،ويفعلوف جميع أنواع الكفر ،من قتل األنبياء ،وسب

اهلل ورسولو وىدـ المساجد ،ىؤالء مؤمنوف على مذىب الجهم ألنهم يعرفوف ربهم بقلوبهم وال يكفر
إال من جهل ربو بقلبو ،ىذا من أشنع ما قيل في تعريف اإليماف ،الطائفة األولى الجهمية.

الطائفة الثانية ،الطائفة األولى الجهمية ،الطائفة الثانية :الكرامية أتباع محمد بن كراـ ،يقولوف

اإليماف ىو النطق باللساف ،إذا نطق باللساف وقاؿ آمنت ،أو قاؿ :ال إلو إال اهلل ،فهو مؤمن ولو كاف
مكذبا بقلبو ،فإذا نطق بلسانو فهو مؤمن ،كامل اإليماف عند الكرامية ،وإف كاف مكذبا بقلبو فإنو يخلد
بالنار ،ولو كاف مؤمنا ،فيجمعوف بين المتناقضين فيقولوف :ىو مؤمن كامل اإليماف ،وىو مخلد في

النار ،ىو مؤمن كامل اإليماف ألنو آمن بلسانو ،وىو مخلد في النار ألنو مكذب بقلبو ،ىذا مذىب
الكرامية الطائفة الثانية من المرجئة.

الطائفة الثالثة :الماتريدية واألشاعرة ،مذىب الماتريدية واألشاعرة ،يقولوف :اإليماف ىو مجرد

التصديق ،ولو لم ينطق بلسانو ،مجرد التصديق في القلب ،وىذه إحدى روايتين عن اإلماـ أبي حنيفة

يرى أف اإليماف ىو التصديق في القلب من دوف إقرار اللساف ،والتصديق المجرد يقوؿ شيخ اإلسبلـ

–
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رحمو اهلل -يعسر التفريق بينو وبين المعرفة وبينو وبين مذىب الجهم ،ويقوؿ إف األشعري ،أبو الحسن
األشعري نصر مذىب الجهم ،فالتصديق المجرد يعسر التفريق بينو وبين المعرفة.

فالمذىب الثالث مذىب الماتريدية واألشاعرة ،وىو الذي عليو اإلماـ أبو حنيفة وعليو بعض

أصحابو أف اإليماف ىو التصديق ،مجرد التصديق ،واألعماؿ ليست داخلة في اإليماف عند ىذه
الطوائف كلها.

الطائفة الرابعة :مرجئة الفقهاء ،وىو أف اإليماف شيئاف تصديق بالقلب ،وإقرار باللساف  ،وأما

األعماؿ فليست داخلة في مسمى اإليماف ىذا مذىب مرجئة الفقهاء ،وىي الرواية الثانية عن اإلماـ

أبي حنيفة وعليها أكث ر أصحابو ،وسموا مرجئة الفقهاء وىم أىل الكوفة ،وأوؿ من قاؿ باإلرجاء حماد

بن سليماف شيخ اإلماـ أبي حنيفة ىذه طوائف المرجئة األربع كلهم يقولوف :األعماؿ ليست داخلة

في مسمى اإليماف.

وكلهم يقولوف اإليماف شيء واحد ال يزيد وال ينقص ،وشبهتهم في ىذا يقولوف :إف اإليماف حقيقة

مركبة ،والحقيقة المركبة تزوؿ بزواؿ بعض أجزائها ،وىذا باطل ،من قاؿ :إف الحقيقة تزوؿ بزواؿ بعض
أجزائها ،اإلنساف حقيقة مركبة مركب ،فإذا قطع نصفو ىل تزوؿ الحقيقة اإلنسانية أل تنقص ال تزوؿ،

فهؤالء المرجئة كلهم يقولوف :كل المرجئة يتفقوف على أف األعماؿ ال تدخل في مسمى اإليماف،
بطوائفهم األربع الجهمية ،والكرامية  ،والماتريدية واألشعرية ،ومرجئة الفقهاء ،كلهم يقولوف :األعماؿ

غير داخلة في مسمى اإليماف ،وكلهم يقولوف اإليماف ال يزيد وال ينقص.

وأما أىل السنة ،جماىير أىل السنة األئمة الثبلثة الشافعي ومالك وأحمد والجماىير ،يقولوف إف

اإليماف قوؿ وعمل ،قوؿ القلب وقوؿ اللساف ،وعمل القلب وعمل الجوارح ،ويزيد وينقص ويقوى
ويضعف ،واألدلة في ىذا كثيرة من ذلك قوؿ اهلل تعالى :
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1

 ) (           فأدخل عمل القلب 



2

 ) (  وزيادة اإليماف ،والصبلة والزكاة واإلنفاؽ ،كلها دخلت في مسمى اإليماف.
وقاؿ سبحانو :

          

        



()3

وقاؿ سبحانو :

  

              
4

 ) (   وقاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخاف :
اإليماف بضع وسبعوف شعبة  وفي رواية البخاري  بضع وستوف شعبة فأعبلىا قوؿ ال إلو إال
اهلل ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق والحياء شعبة من اإليماف  ىذه النصوص دليل واضح،

اإليماف بضع وسبعوف شعبة والبضع من ثبلثة إلى تسعة.

وقد تتبع البيهقي -رحمو اهلل -ىذه الشعب من الكتاب والسنة ،وأوصلها إلى أعلى الجمع وىي

تسع وسبعوف فألف كتاب سماه شعب اإليماف ،وتتبعها من النصوص ،فاإليماف بضع وسبعوف شعبة

أعبلىا :قوؿ ال إلو إال اهلل ،فاإليماف بضع وسبعوف شعبة أعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل ىذه أعلى شيء،
وىي قوؿ باللساف ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ىذا عمل بدف ،والحياء شعبة من اإليماف ىذا

عمل قلبي ،وبين الشعاب الشهادة واإلماطة شعب ،الصبلة شعبة ،والصياـ شعبة ،والزكاة شعبة،
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والحج شعبة ،واألمر بالمعروؼ شعبة ،والنهي عن المنكر شعبة وىكذا ،كل ىذه شعب داخلة في

مسمى اإليماف.

وفي حديث وفد عبد القيس الذي رواه الشيخاف أنهم قالوا للنبي  لما قالوا إنا ال نصل إليك
إال في الشهر الحراـ فأمرنا بأمر فصل نعمل بو ونأمر بو من وراءنا ،فقاؿ  :آمركم بأربع وأنهاكم
عن أربع ،آمركم بشهادة أف ال إلو إال اهلل ،أتدروف ما شهادة أف ال إلو إال اهلل ،قاؿ آمركم باإليماف باهلل

وحده ،أتدروف ما اإليماف باهلل وحده ثم فسر  -عليو الصبلة والسبلـ  -فقاؿ :شهادة أف ال إلو إال
اهلل ،وأف محمدا رسوؿ اهلل وإقاـ الصبلة وإيتاء الزكاة وفي لفظ صوـ رمضاف ،وأف تؤدوا خمس ما

غنمتم . 

إذا فسر اإليماف بأي شيء ،بالعمل ،آمركم باإليماف باهلل وحده ،أتدروف ما اإليماف باهلل وحده:

شهادة أف ال إلو إال اهلل ،وأف محمدا رس وؿ اهلل وتقيموا الصبلة وتؤتوا الزكاة ،وأف تؤدوا خمس ما
غنمتم ،فأدخلها في مسمى اإليماف ،فكيف يقاؿ بعد ىذا إف األعماؿ غير داخلة في مسمى اإليماف.

وأما الخوارج والمعتزلة ،فإف مذىبهم في مسمى اإليماف ىو مذىب أىل السنة والجماعة ال

يفترؽ ،يقولوف :اإليماف قوؿ باللساف وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ،لكن يأتي الفرؽ بينهم وبين أىل

السنة والجماعة ،أىل السنة والجماعة يقولوف :إذا فعل اإلنساف المعصية نقص اإليماف وضعف ،وأما

الخوارج والمعتزلة فيقولوف إذا فعل اإلنساف الكبيرة انتهى اإليماف ،انتهى اإليماف وخرج من اإليماف،

يخرج من ا إليماف بالكبيرة؛ ألف عندىم اإليماف شيء واحد إذا زاؿ زاؿ جميعو ،وإذا ثبت ثبت
جميعو ،ال يتبعض ،ألنو حقيقة مركبة ،والحقيقة المركبة تزوؿ بزواؿ أجزائها.

فالخوارج يقولوف ،إذا ارتكب الكبيرة ،صحيح أف اإليماف قوؿ وعمل وتصديق ،لكنو إذا فعل

الكبيرة زاؿ اإليماف بالكل ية ،خرج من اإليماف ودخل في الكفر ،ويخلدوف في النار .والمعتزلة
يقولوف :يخرج من اإليماف وال يدخل في الكفر ،فيكوف في منزلة بين المنزلتين ،يسمونو فاسق ال

مؤمن وال كافر ويخلدونو في النار ،كالخوارج ،وىذا من أبطل الباطل ،ىذا من أبطل الباطل ،مرجئة

الفقهاء ،وىم اإل ماـ أبو حنيفة وغيره ،الذين يقولوف اإليماف شيئاف ما ىما :إقرار اللساف وتصديق

بالقلب .يقولوف:
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األعماؿ ليست من اإليماف لكنها مطلوبة ،مطلوبة الواجبات واجبات والمحرمات محرمات ،لكن ال
نسميها إيماف ،وإال فهي مطلوبة ،الصبلة والزكاة والصوـ والحج ىذه مطلوبة.

وكذلك ترؾ المحرمات مطلوب من اإلنساف أف يترؾ المحرمات يجب عليو أف يترؾ شرب

الخمر ،يترؾ التعامل بالربا ،يترؾ الرشوة ،لكن ما نسمي ىذه إيماف نقوؿ اإلنساف عليو واجبات،

واجب اإلي ماف ،وواجب العمل ،وىذه أعماؿ واجبة ليست من اإليماف ،وجمهور أىل السنة يقولوف
أعماؿ واجبة وىي من اإليماف ،وىم يقولوف أعماؿ واجبة وليست من اإليماف ،فيقولوف :من فعل

الواجبات يستحق الثواب ،ويمدح ويثنى عليو ،ومن ترؾ الواجبات يستحق العقاب ويقاـ عليو الحد
إذا كاف عليو حد ،لكنو ال يسمى إيماف.

وجمهور أىل السنة يقولوف ال ،ومن ثم قيل :إف الخبلؼ بين مرجئة الفقهاء وبين الجمهور

خبلؼ لفظي ،يقولوف إنو خبلؼ لفظي ،ألف كبل من الطائفتين اتفقوا على أف الواجبات واجبات،

واتفقوا على أف المحرمات محرمات ،واتفقوا على أف الواجب يجب فعلو ،وأف من تركو فإنو يثاب
ويعاقب ،وكذلك المحرـ يجب تركو ،وأف من فعلو يعاقب ىذا ما اتفقوا عليو ،لكن اختلفوا في

التسمية ،فالجمهور جمهور أىل السنة ،قالوا نسمي إيمانا واألحناؼ قالوا ال نسمي إيمانا.

لكن ىناؾ ثمرة الخبلؼ ،ليس خبلؼ لفظي ىي في الحقيقة من ثمرات الخبلؼ بين مرجئة

الفقهاء واألحناؼ وىو أبو حنيفة وأصحابو والجمهور أف جمهور أىل السنة وافقوا الكتاب والسنة في
اللفظ والمعنى ،ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوىما في اللفظ ،والواجب

على المسلم أف يتأدب مع النصوص وأف يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى ،ال يجوز لو أف

يخالف ،بل يجب عليو أف يوافق الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى.

ثانيا :أف مرجئة الفقهاء في اختبلفهم مع جمهور أىل السنة فتحوا باب ،فتحوا باب إلى المرجئة

المحضة فدخلوا معو ،لما قالوا إف األعماؿ ليست من اإليماف وإف كانت واجبة ،دخلت المرجئة
المحضة الجهمية وقالوا :ليست واجبة ،الواجبات ليست واجبات ،من الذي فتح لهم الباب ؟ مرجئة

الفقهاء لما قالوا ليست من اإليماف جاء المرجئة المحضة وقالوا ليست واجبة ومنها أنهم فتحوا بابا

للفساؽ ،
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ىذا الثالث فتحوا باب للفساؽ ،فيأتي الفاسق السكير العربيد فيقوؿ أنا مؤمن كامل اإليماف
إيماني كإيماف أبي بكر وعمر ،وكإيماف جبريل وميكائيل ،فإذا قيل :كيف إيمانك كإيماف أبي بكر

وعمر ،أبو بكر وعمر لهم أعماؿ عظيمة قاؿ ما لنا دعوة في األعماؿ أنا مصدؽ وأبو بكر مصدؽ
واإليماف ىو التصديق والعمل شيء آخر .من الذي فتح الباب لهم ؟ مرجئة الفقها ،يقوؿ السكير

العربيد يقوؿ أنا مؤمن وكامل اإليماف ،ولهذا قالوا :إف إيماف أىل األرض وأىل السماء سواء،

والخبلؼ في التقوى ،الخبلؼ بينهم في التقوى واألعماؿ.

وم ن ثمرات الخبلؼ بين مرجئة الفقها وجمهور أىل السنة ،مسألة االستثناء في اإليماف وىو أف

يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،فمرجئة الفقها يمنعوف أف تقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل ،يقولوف تشك في

إيمانك اإليماف شيء واحد التصديق أف تعرؼ من نفسك أنك مصدؽ ،فكيف تقوؿ إف شاء اهلل ،ال
تشك في إيمانك ولهذا يقولوف من قاؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،يسمونو الشكاؾ ،يسمونو الشكاؾ،

يقولوف تشك في أصل إيمانك ال تشك في إيمانك أنت تعلم من نفسك أنك مصدؽ ،كما تعلم أنك

تحب الرسوؿ ،وكما تعلم أنك تبغض اليهود فبل تشك ،فبل تقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل.

وأم ا جمهور أىل السنة فيفصلوف ،فيقولوف :يجوز االستثنا باعتبار وال يجوز باعتبار ،فإذا قصد

اإلنساف الشك في أصل إيمانو فبل يجوز لو االستثنا ،فبل يقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل ،وكذلك أما إذا

لم يرد الشك في أصل إيمانو ،وأراد أف اإليماف متعدد وأنو شعب وأف اإلنساف ال يزكي نفسو وال
يجزـ بأنو أدى ما عليو فإنو يستثني ،فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل  ،ويكوف االستثنا راجع إلى شرائع
اإليماف ،اإليماف متعدد واإلنساف ال يجزـ بأنو أدى ما عليو ،وال يزكي نفسو ،بل يزري على نفسو

فيقوؿ أنا مؤمن إف شاء اهلل ،إف شاء اهلل كملت وأديت ما علي.

وكذلك إذا أراد التبرؾ بذكر اسم اهلل ،فلو أف يستثني فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،وكذلك إذا

أراد عدـ علمو بالعاقبة ،وأما إذا أراد الشك في أصل اإليماف فبل ،ىذه كلها من ثمرات الخبلؼ بين
مرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابو والقائلوف بأف اإليماف تصديق القلب وإقرار باللساف ،وبين جمهور

أىل السنة القائلين بأف اإليماف قوؿ وعمل ونية ،نعم.
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كفر تارؾ الصبلة
ومن ترك الصالة فقد كفر ،وليس من األعمال شيء تركو كفر إال الصالة ،من
تركها فهو كافر ،وقد أح اهلل قتلو.
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نعم ىذه من أصوؿ السنة يقوؿ اإلماـ أحمد :أف من ترؾ الصبلة كفر ،وليس من األعماؿ شيء

تركو كفر إال الصبلة فمن تركها فهو كافر ،وقد أحل اهلل قتلو ،ىذا دليل على أف اإلماـ أحمد -رحمو

اهلل -يكفر تارؾ الصبلة ،يقوؿ من ترؾ الصبلة فقد كفر يعني كفر أكبر مخرج من الملة ،وليس من
األعماؿ شيء تركو كفر إال الصبلة ،يعن ي وليس من األعماؿ شيء تركو كفر مخرج من الملة إال
الصبلة ،فهذا دليل على أف اإلماـ أحمد يرى كفر تارؾ الصبلة وأنو خارج من الملة؛ ألف ىناؾ من

األعماؿ تركو كفر لكنو ال يخرج من الملة مثل  اثنتاف في الناس ىما بهم كفر :الطعن في

النسب ،والنياحة على الميت  سماىا النبي  -عليو الصبلة والسبلـ  -كفرا ولكن ال يخرج من

الملة ،فقولو :وليس من األعماؿ شيء تركو كفر إال الصبلة ،ىذا دليل على أنو اإلماـ أحمد يكفر

تارؾ الصبلة "وقد أحل اهلل قتلو" أما من صلى فبل يقتل ،ولهذا قاؿ النبي  -عليو الصبلة والسبلـ :-
 نهيت عن قتل المصلي  فدؿ على أف الذي ال يصلي لم ينو عن قتلو ،وإنما يقتل.
وترؾ الصبلة فيو تفصيل للعلماء ،أما ترؾ الصبلة ،ترؾ الصبلة على نوعين:

النوع األوؿ :أف يتركها جحدا لوجوبها ،إذا تركها جاحدا لوجوبها ،فهذا كافر بإجماع المسلمين

من غير خبلؼ ،إذا تركها يرى أنها غير واجبة ،لماذا ؟ ألنو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة

وجوبو ،وىذه قاعدة عند أىل العلم أف من أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة وجوبو كفر ،ومثلو لو
أنكر عدـ وجوب الزكاة ،اعتقد أف الزكاة غير واجبة ،يكفر ،أو أنكر وجوب الصوـ يكفر ،أو أنكر

وجوب الحج يكفر؛ ألف ىذه أمور معلوـ من الدين بالضرورة وجوبها ،ما في أحد خالف في وجوب
الصبلة أو في وجوب الزكاة أو في وجوب الصوـ أو في وجوب الحج ،ما أحد خالف.

لكن لو أنكر إنساف وجوب الوضوء من أكل لحم اإلبل ىل يكفر ؟ ال يكفر؛ ألف فيو خبلؼ بين

أىل العلم ،بعض العلماء يرى أنك تتوضأ وبعضهم ال يرى أنك تتوضأ ،ما ىم مجمعوف عليو ،لكن
الصبلة ،ىل في أحد قاؿ :إف الصبلة غير واجبة ،ما في أحد قاؿ الصبلة واجبة والصبلة غير واجبة،
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وكذلك الزكاة ،ما في أحد قاؿ إف الزكاة واجبة أو غير واجبة ،وكذلك الصوـ ،وكذلك الحج ،األمر

معلوـ من الدين بالضرورة وجوبو ،ومثلو لو أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمو ،كما لو أنكر

تحريم الخمر ،ىذا يكفي لماذا ؟ ألنو مجمع على تحريمها ،ما في أحد قاؿ إف الخمر حبلؿ ،أو

أنكر تحريم الربا ،أو تح ريم الزنا أو تحريم عقوؽ الوالدين ،أو تحريم قطيعة الرحم ،أو تحريم الغيبة،
أو تحريم النميمة ،ىذه مجمع عليها إذا أنكر تحريم واحد منها فإنو يكفر بإجماع المسلمين.

لكن لو أنكر تحريم الدخاف ،قاؿ :الدخاف ليس بحراـ ،ىل يكفر ،ىو ؟ لماذا إذا أنكر تحريم

الخمر يكفر ،وإذا أنكر تحريم الدخاف ال يكفر ؟ ألف تحريم الخمر مجمع على تحريمو ،وأما الدخاف
ففيو شبهة ،فيو شبهة؛ ألف بعض الناس يجد من يفتيو بأف الدخاف ليس بحراـ ،فتكوف شبهة لو ،وإال

الصواب أف الدخاف حراـ ،وأنو ال شك في تحريمو؛ ألنو ضار بالصحة والماؿ والبدف وألنو منتن
الرائحة ،وألف فيو من تضييع الماؿ ،ومن الناس من يرى أنو يسكر ،وذلك أنو إذا تأخر عن شربو ثم
شربو فإنو يحصل لو غيبوبة ،وىذا نوع من السكر ،لكن صاحبو لو شبهة ،فإذا أنكر أمرا معلوما من

الدين بالضرورة وجوبو أو تحريمو فإنو يكفر.

الحالة الثانية :أف يترؾ الصبلة مع اإل قرار بوجوبها ،يعتقد أف الصبلة واجبة ،ويرى أنها واجبة،

ويعتقد أنها فرض  ،ويرى أنو مستحق للعقوبة ،لكن تركها كسبل وتهاونا من باب الكسل والتهاوف،

فهل يكفر أو ال يكفر ؟ ىذا محل خبلؼ .اإلماـ أحمد ىنا يقوؿ يكفر ،اإلماـ أحمد ىنا يرى أيش
أنو يكفر ولو لم يجحد وجوبها  ،ولهذا قاؿ أيش ومن ترؾ الصبلة فقد كفر" ،وليس من األعماؿ شيء

تركو كفر -األعماؿ -إال الصبلة ،من تركها فهو كافر ،وقد أحل اهلل قتلو".

وىذا القوؿ الذي ذىب إليو اإلماـ أحمد ،أف ترؾ الصبلة كسبل يعتبر كفر ،ىو الذي أجمع عليو

الصحابة ،وأشار اإلماـ أحمد إلى اإلجماع الذي نقلو عبد اهلل بن شقيق العقيلي التابعي الجليل يقوؿ:

ما كاف أصحاب رسوؿ اهلل 
كفر إال الصبلة.
 يروف شيئا من األعماؿ تركو ٌ

يروف شيئا من األعماؿ تركو كفر إال الصبلة ،ما كاف أصحاب النبي

ونقل اإلجماع أيضا إسحاؽ بن راىويو ،واإلماـ أبو محمد بن حزـ ،فقالوا :إجماع العلماء على

أف ترؾ الصبلة كسبل وتهاونا يكوف كفرا مخرج من الملة ،فإذا إجماع الصحابة على ىذا ،وكذلك

أيضا
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رواه الحاكم في مستدركو أف ترؾ الصبلة كفر ،عن بعض الصحابة ،أو حديث في ىذا مع قوؿ عبد
اهلل بن شقيق العقيلي ،يكوف ،...وأيضا استدلوا بالنصوص التي فيها الداللة الواضحة على كفر تارؾ

الصبلة ،كحديث بريدة بن حصين الذي رواه اإلماـ البخاري أف النبي  قاؿ  :من ترؾ صبلة
العصر فقد حبط عملو  والذي يحبط عملو ىو الكافر.
قاؿ اهلل تعالى              :

()1

وبما رواه اإلماـ مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد اهلل  أف النبي  قاؿ  :بين الرجل وبين

الكفر ترؾ الصبلة  فجعل ترؾ الصبلة حد فاصل بين اإلسبلـ وبين الكفر ،والبينية تفصل ما بين
الشيء والشيء.

وكذلك استدلوا بالحديث الذي رواه اإلماـ أحمد وأىل السنن بسند جيد ،أف النبي 

قاؿ:

 العهد الذي بيننا وبينهم الصبلة فمن تركها فقد كفر  جعل الصبلة حدا فاصل وبحديث:
 من ترؾ صبلة متعمدا فقد برئت منو ذمة اهلل  واستدلوا أيضا بحديث :النهي عن الخروج
على األمرا ،قاؿ النبي  -عليو الصبلة والسبلـ  -نهى عن الخروج على األمراء قاؿ  :إال أف تروا
كفرا بواحا عندكم من اهلل فيو برىاف  إال أف تروا كفرا بواحا يعني واضحا ال لبس فيو.

ثم قاؿ في الحديث اآلخر في حديث الذي رواه اإلماـ مسلم ،من حديث عوؼ بن مالك

األشجعي  خيار أئمتكم الوالة الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلوف عليهم ويصلوف عليكم -يعني

تدعوف لهم ويدعوف لكم -وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم ،وتلعنونهم ويلعنونكم ،قلنا يا
رسوؿ اهلل أفبل ننابذىم بالسيف ،قاؿ :ال ،ما أقاموا فيكم الصبلة  قاؿ :ال ما أقاموا فيكم الصبلة
نهى عن الخروج عليهم ال +إال ما أقاموا الصبلة ودؿ على أنهم إذا لم يقيموا الصبلة فيجوز الخروج

عليهم.

1 -سورة المائدة آية .5 :
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كفر بواح  ،ولذلك قاؿ :ال تخرج إال إذا رأيت كفرا بواح ،وىناؾ قاؿ :ال ما أقاموا الصبلة ،فدؿ
ٌ
على أنهم إذا لم يقيموا الصبلة فقد أتوا كفرا بواحا ،ومن ترؾ الصبلة فإنو يقتل ،يقتل يستتاب فإف
تاب وإال قتل كفرا ،وحينئذ ال يغسل وال يصلى عليو لما دلت عليو ىذه األدلة ،ال يغسل وال يصلى
عليو ،وال يدفن مع المسلمين في مقابرىم ،بل ترمى جيفتو كجيفة الحمار أو الكلب والعياذ باهلل،

ويحفر لو حفرة حتى ال يؤذي الناس بنتنو.

وذىب بعض الفقهاء المتأخرين  ،وذىب الفقهاء المتأخروف إلى أف ترؾ الصبلة كسبل وتهاونا ال

يكوف كفرا أكبر وإنما يكوف كفرا أصغر ،يكوف كفرا أصغر ،وقالوا واستدلوا بأف معو شعبة من شعب

اإليماف وىو التصديق ،فكيف نجعلو مثل المكذب ،المكذب ىذا جاحد كافر ،وىذا مؤمن يصدؽ

يقوؿ :أنا أشهد أف الصبلة واجبة ،لكن تركها كسبل ،فمعو شعبة من شعب التصديق ،وألف ىذه عمل،

فبل يكوف كفره كفرا مخرجا من الملة ،ويرمى بالكفر األصغر ويستتاب فإف تاب وإال قتل حدا ،يقتل

حدا وإذا قتل فإنو يصلى عليو ،يقتل ويصلى عليو ،يقتل ألنو قتل حدا.

ىذا ما ذىب إليو كثير من الفقهاء المتأخرين من الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة ،يروف أف

ترؾ الصبلة كسبل وتهاونا ال يخرج من الملة ،لكن أي القولين أصوب ،إذا اهلل تعالى يقوؿ :



                 
1

 ) (  وإذا رددنا ىذه المسألة إلى النصوص وجدنا أف النصوص تؤيد أيش تؤيد القولين ،تؤيد أي
القولين ؟ تؤيد القوؿ األوؿ وىو القوؿ بكفر تارؾ الصبلة.
وحكم الحاكم عند أىل العلم يرفع الخبلؼ ،إذا رفع إلى القاضي إلى المحكمة رجل ال يصلي،

فهذا حكم الحاكم يرفع الخبلؼ ،إف حكم عليو بالكفر األكبر وقتلو على أنو مرتد يكوف مرتدا ،وإف
1 -سورة النساء آية .59 :
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وىل وعلى القوؿ بأنو يكفر تارؾ الصبلة يكفر ،ىل يكفر بترؾ الصلوات كلها ،ال بد أف يترؾ

الصلوات كلها ،أو بترؾ بعضها ؟ على قولين:

قاؿ بعض العلماء إنو ال يكفر حتى يترؾ الصلوات كلها ،أما إذا كاف يصلي ويخلي فبل يكفر ،بل

ال بد أف يترؾ الصلوات كلها.

وقاؿ آخروف من أىل العلم :إنو يكفر ولو ترؾ فرضا واحدا عامدا متعمدا إذا خرج الوقت إذا

صلى إذا ترؾ صبلة واحدة فرضا واحدا متعمدا حتى خرج الوقت ،وليس لو عذر في ذلك ليس

متأوال وال ناسيا وال نائما نوـ يعذر فيو ،قالوا :فإنو يكفر ،وعلى ىذا فالذي يؤخر صبلة الفجر وال

يصليها إال بعد الشمس متعمدا كما يفعل بعض الناس ،يكفر على ىذا القوؿ ،بعض الناس يركب

الساعة على العمل وال يستيقظ إال مرة واحدة في صبلتو ونومو ،باستمرار ديدنو ذلك وعادتو ذلك،
حتى إذا نبو ما انتبو ىذا متعمد ،ىذا متعمد ،فيكفر عند جمع من أىل العلم ،قالوا :إنو يكفر والعياذ

باهلل وأفتى بذلك شيخنا الشيخ سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل -أفتى بأف الذي يؤخر

الصبلة عن وقتها الفجر عن وقتها باستمرار ديدنو ذلك وعادتو ذلك فإنو يكفر والعياذ باهلل.

فاألمر في ىذا خطير فالواجب على المسلم أف تشتد عنايتو بالصبلة وأف يحافظ عليها ،وأف

يؤديها في الوقت ،ويؤديها في الجماعة ،ويحرص على الخشوع وحضور القلب والطمأنينة ،ومتابعة

اإلماـ؛ ألف الصبلة ىي آخر ما يفقد من الدين ،وألف حظ المسلم من اإلسبلـ على قدر حظو من
الصبلة ،وألف من حافظ على الصبلة فإنو لما سواىا أحفظ ،ومن ضيعها فهو لما سواىا أضيع ،وليس

بعد ذىابها إسبلـ وال دين ،وألف المسلم إذا أقاـ الصبلة وأداىا وأقامها كما أمر اهلل نهتو عن الفحشاء
والمنكر ،كما قاؿ اهلل تعالى :

      



()1

وصبلة

الجماعة واجبة ال يجوز للمسلم أف يتخلف عن الجماعة إال بعذر ،ومن تخلف عنها من غير عذر

فقد تشبو بالمنافقين.
1 -سورة العنكبوت آية . 45 :

157

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................
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رسوؿ اهلل إنو ليس لي قائد يبلئمني ،فهل لي من رخصة أف أصلي في بيتي ،فقاؿ  :ىل تسمع
النداء قاؿ :نعم ،قاؿ :أجب فإني ال أجد لك رخصة  وفي لفظ :أنو رخص لو أوال ثم رده ثانيا.

وقاؿ :ىل تسمع النداء ،قاؿ نعم :قاؿ فأجب فإني ال أجد لك رخصة.

إذا كاف النبي 

ال يجد رخصة ،لهذا األعمى الضرير الذي ليس لو قائد يبلئمو ،فكيف يجد

اإلنساف لنفسو رخصة وىو صحيح ليس بو علة ،وفي الحديث  :ما من ثبلثة في قرية وال وادي
ال تقاـ فيهم الجامعة إال استحوذ عليهم الشيطاف  أو كما قاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ  -وقد

ىم النبي 

أف يحرؽ بيوت قوـ بالنار ال يشهدوف الجماعة فقاؿ  :والذي نفسي بيده لقد

ىممت أف آمر بالصبلة فتقاـ ثم آمر رجبل فيحتطب حطبا ثم آمر برجاؿ معهم حزـ من حطب إلى

قوـ ال يشهدوف الصبلة فأحرؽ عليهم بيوتهم  يعني بالنار ،وفي لفظ  :لوال ما في البيوت من

النساء والذرية لحرقتها عليهم . 

وثبت عن عبد اهلل بن مسعود 

أنو قاؿ :من سره أف يلقى اهلل غدا مسلما فليحافظ على

ىؤالء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن ،فإف اهلل شرع لنبيكم سنن الهدى ،وإنهن من سنن الهدى،
وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما يصلي ىذا المتخلف في بيتو ،لتركتم سنة نبيكم ،ولو تركتم سنة

نبيكم لضللتم ،ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إال منافق معلوـ النفاؽ ،ولقد كاف الرجل يؤتى بو يهادى
بين الرجلين حتى يقاـ في الصف ،قولو :لو تركتم سنة نبيكم لضللتم ىذا دليل على أف من ترؾ

الجماعة يقاؿ لو ضاؿ ،وفي رواية :لكفرتم .لكن فيها ضعف.

وفيو دليل على أف الصحابة كانوا يحرصوف على الجماعة حتى إف المريض يهادى بين اثنين حتى

يقاـ في الصف ،وفيو أف التخلف عن الجماعة من عبلمات النفاؽ ،ولهذا قاؿ -رضي اهلل عنو :ولقد

رأيتنا يعني معشر الصحابة ،وما يتخلف عنها إال منافق معلوـ النفاؽ ،وقاؿ  -عليو الصبلة والسبلـ:
 أثقل الصبلة على المنافقين صبلة العشاء وصبلة الفجر ،ولو يعلموف ما فيهما ألتوىما ولو حبوا
 قاؿ" :أثقل الصلوات على المنافقين صبلة العشاء وصبلة الفجر ،ولو يعلموف ما فيهما ألتوىما
ولو
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حبوا" فالجماعة واالجتماع ف ي الصبلة شأنو عظيم؛ ألف فيو إشعار فيو إظهار لهذه الشعيرة العظيمة،
وفيو اجتماع المسلمين وتآلفهم وترابطهم ،وتعاونهم ،واالئتبلؼ واالجتماع قوة أماـ األعداء ،ىذه من
محاسن الشريعة االجتماع للصبلة والتآلف والترابط والتراحم ،بين المسلمين ،فهذه الصبلة التي

أضاعها الكثير من الناس وتهاونوا بها  ،وجعلوىا من آخر أمورىم ،يصليها في وقت الفراغ.

والصحابة والسلف رضواف اهلل عليهم كانوا يعتنوف بها عناية عظيمة كاف كثير من السلف يحرص

على تكبيرة اإلحراـ ال تفوتو تمضي عليو مدة لم تفتو تكبيرة اإلحراـ ،ابتلي الناس في ىذا الزمن

بالع وائق والصوارؼ التي تصرؼ الناس عن الصبلة وخصوصا صبلة الفجر ،فبل تكاد تجد المحافظين
على الصبلة إال قلة ،فالمحافظين على الصبلة صبلة الفجر قلة ،بسبب ما ابتلي الناس بو من السهر،

ابتلوا الناس بالسهر ،ابتلوا الناس بالسهر على آالت اللهو ومشاىدة القنوات الفضائية  ،والشبكة

المعلوماتية  ،وما ينشر فيها من الشرور والببلء ،والفتن والتشكيك في دين اإلسبلـ والتفسخ والعري
وتعليم اإلجراـ ،والزندقة في الدشوش ،وىذه أمور كلها كانت سببا في تضييع صبلة الفجر وتأخيرىا

عن وقتها ،وسبب في انتشار الفساد وفساد الخلق وحلوؿ الشرور والفتن التي تنذر بخطر وشر كثير

كل اآلف يعمل ما
إف لم يتدارؾ الناس أنفسهم ،وإف لم يتدارؾ العقبلء ويأخذوا على أيدي السفهاء ٌ

يشاء ،وكل يستعمل ما يشاء كل بيده مفاتيح الشرور من ىذه القنوات الفضائية التي مئات المواقع،

مئات المواقع اآلف يدخل عليها الناس ،مواقع تشكك في دين اإلسبلـ ،مواقع تنشر تدعو إلى

النصرانية تنصر الناس ،مواقع تشكك في دين اإلسبلـ ،مواقع تدعوا إلى الرذيلة والتفسخ والعري،
مواقع تفسد العقيدة ،وتؤثر على عقائد الناس وتصوراتهم حتى يعتقدوا الباطل ،ويعتقدوا ما يخالف

الحق إلى غير ذلك من الشرور والفتن ،فنسأؿ اهلل أف يعصمنا وإياكم جميعا من الفتن.

والواجب على المسلم في وقت الفتن أف يقبل على العلم الشرعي وعلى العبادة ،العصمة من

الفتن سببها لزوـ الكتاب والسنة ،لزوـ الكتاب والسنة واالعتصاـ بهما ولزوـ العبادة ،ولزوـ أىل
الخير والبعد عن األشرار ،وعن مواقع الشر والفتن وذلك بتطهير البيت من آالت ىذه الخبيثة،

والبعد عن المواقع السيئة ،وعدـ استعماؿ األشرطة السيئة ،وتواصي الناس بالحق وحث الناس
بعضهم بعضا على الخير ،وتحذيرىم من الشر ،حتى يسلموا من ىذه الشرور والفتن ،ىذه الشرور

والفتن لها آثار.
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إف استمر الناس على ذلك فإنو يخشى عليهم من العقوبات والمصائب والنكبات وحلوؿ

المثبلت  إف الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشكوا أف يعمهم اهلل بعقاب من عنده 

فنسأؿ اهلل أف يكفينا الشرور والفتن وأف يعصمنا من الفتن ونسألو -سبحانو وتعالى -أف يعيذنا من

الفتن ما ظهر منها وما بطن ،ونسألو -سبحانو وتعالى -أف يثبتنا على الدين القويم ،ونسألو -سبحانو
وتعالى -أف يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيو ،وأف يجعلنا من أنصار دينو وحماة شريعتو ،ومن
اآلمرين بالمعروؼ والناىين عن المنكر ،ونسألو -سبحانو وتعالى -أف يجعلنا من المتعاونين على البر
والتقوى ،حتى نسلم من شرور ىذه الفتن والمصائب في الدنيا واآلخرة.

فإنو العقوبات والمصائب والنكبات كلها من آثار الذنوب والمعاصي ،فما الذي أخرج األبوين

من الجنة ال للذة والسرور إال الذنوب والمعاصي ،ما الذي أغرؽ أىل األرض في زمن نوح حتى عبل
الماء على رءوس الجباؿ إال الكفر والذنوب والمعاصي ،ما الذي أىلك عادا بالريح العقيم إال
1

الذنوب والمعاصي  ) (            ما الذي أىلك ثمود
بالصيحة ،حتى تقطعت أمعاءىم في أجوافهم إال الذنوب والمعاصي.

ما الذي أغرؽ فرعوف وقومو إال الذنوب والمعاصي ،ما الذي أرسل على قوـ بني إسرائيل قوما

سلطهم عليهم فجاثوا خبلؿ الديار وخربوا الديار ونهبوا األمواؿ إال الذنوب والمعاصي ،قاؿ  -عليو

الصبلة والسبلـ  -في الحديث الصحيح الذي رواه اإلماـ البخاري حديث زينب -رضي اهلل عنها -
أف النبي  قاؿ  استيقظ ليلة فزعا يقوؿ ال إلو إال اهلل ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوـ
من ردـ يأجوج ومأجوج مثل ىذه ،وحلق بين أصابعو السبابة ،وحلق بين أصابعو الوسطى أو السبابة

والتي تليها ،فقالت زينب :يا رسوؿ اهلل أنهلك وفينا الصالحوف ،قاؿ :نعم إذا كثر الخبث . 

والخبث ىي المعاصي ،فنسأؿ اهلل لنا جميعا الثبات على دينو واالستقامة عليو حتى الممات إنو

ولي ذلك والقادر عليو ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو
والتابعين .نعم.
1 -سورة الذاريات آية . 42 :
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أفضل ىذه األمة بعد نبيها 
بسم اهلل الرمحن الرحيم قال  -رمحو اهلل تعاىل :وخري ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر
الصديق ،مث عمر بن اخلطاب ،مث عثمان بن عفان ،نقدم ىؤالء الثالثة كما قدمهم

أصحاب رسول اهلل 

مل ؼلتلفوا يف ذلك ،مث بعد ىؤالء الثالثة أصحاب الشورى

اخل مسة ،علي بن أيب طالب ،وطلحة والزبري وعبد الرمحن بن عوف وسعد كلهم يصلح
للخالفة ،وكلهم إمام ،ونذىب يف ذلك إىل حديث ابن عمر  -رضي اهلل عنهما  -كنا
نعد ورسول اهلل  حي وأصحابو متوافرون ،أبو بكر وعمر وعثمان ،مث نسكت ،مث
من بعد أصحاب الشورى أى بدر من ادلهاجرين ،مث أى بدر من األنصار من

أصحاب رسول اهلل 

على قدر اذلجرة والسابقة ،أوال فأول مث أفض الناس بعد

ىؤالء أصحاب رسول اهلل  القرن الذي بعث فيهم.
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو

سيدنا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:

قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -في بياف السنة وعقيدة أىل السنة والجماعة وخير ىذه األمة بعد نبيها

أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ،ثم عثماف بن عفاف ،نقدـ ىؤالء الثبلثة كما قدمهم رسوؿ اهلل



لم يختلفوا بعد ذلك ،لم يختلفوا في ذلك ،ىذا ىو المعتمد عند أىل السنة والجماعة في

االعتقاد أف خير ىذه األمة بعد نبيها ،أبو بكر الصديق فهو أفضل الناس بعد األنبياء  ،وعيسى -
عليو الصبلة والسبلـ  -إذا نزؿ في آخر الزماف يكوف أيضا من أفراد ىذه األمة فيقاؿ :وأيضا خير

األمة بعد نبيها عيسى وىو نبي ،ثم يل يو الصديق ،وىو خير األمة بعد األنبياء ،وخير ىذه األمة بعد

نبيها أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ،ثم عثماف بن عفاف ،يقدـ ىؤالء الثبلثة كما قدمهم

أصحاب رسوؿ اهلل  لم يختلفوا في ذلك ،ثم بعد ذلك علي بن أبي طالب ىو الرابع يربع بو ،كانوا
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طالب ،أما ىؤالء الثبلثة فهم مقدموف وعلي  ىو الرابع ،كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية،
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يثلثوف بعثماف ويربعوف بعلي ،فهؤالء األربعة ىم أفضل الناس.

وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخبلفة أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ،ثم عثماف ،ثم

علي.

وكاف ىناؾ خبلؼ بين السلف في الفضيلة في تقديم عثماف على علي ،وروي عن اإلماـ أبي

حنيفة تقديم علي على عثماف في الفضيلة ال في الخبلفة ،وروي عنو أنو رجع ووافق الجمهور ،فكاف

إجماعا على تقديم عثماف على علي 

وىذا الخبلؼ إنما ىو في الفضيلة ،لكن الجماىير

الصحابة على تفضيل عثماف على علي أيضا في الفضيلة ،أما الخبلفة فبل يقدـ أحد علي على عثماف

أبدا.

من قدـ عليا على عثماف في الخبلفة فهذا ضاؿ عند أىل السنة والجماعة ،ولهذا قاؿ شيخ

اإلسبلـ -رحمو اهلل :من قدـ عليا على عثماف فهو أضل من حمار أىلو .يعني في الخبلفة ،وقاؿ :من
قدـ عليا على عثماف فقد أزرى بالمهاجرين ،يعني احتقر رأيهم ،أزرى بالمهاجرين واألنصار أجمع

المهاجرين واألنصار على تقديم عثماف في الخبلفة ،ولهذا لما تشاور الستة الذين جعل الخبلفة فيهم

عمر 

وجعل األمر لعبد الرحمن بن عوؼ ،وصار يشاور الناس ثبلث لياؿ ،بعد ثبلث لياؿ لما

حضر الناس والمهاجروف واألنصار ووجهاء الناس تشهد عبد الرحمن بن عوؼ ،وحمد اهلل ثم أثنى

عليو ،ثم قاؿ :يا علي إني رأيت وجوه الناس فلم أرىم يعدلوف بعثماف ،فبل تجعلن لنا لنفسك عليك

سبيبل ،ثم قاـ وبايعو ،وبايعو المهاجروف واألنصار واألمراء واألجناد وتمت لو البيعة.

فإذا خير ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر ،ثم عمر ثم عثماف ،ثم علي ،فهو يربعوف بعلي ،وأما

الخبلؼ اللي في الفضيلة بين علي وعثماف ىذا انقرض كاف في مذىب أبي حنيفة خبلؼ في تقديم
علي على عثماف ،ثم زاؿ الخبلؼ وأجمع العلماء على تقديم عثماف على علي في الفضيلة أيضا ،وأما
الخبلفة فهو إجماع تقديم عثماف في الخبلفة ،ىذا بإجماع المسلمين ولم يخالف في ىذا أحد ،ما

عدا الرافضة كما سيأتي فإف الرافضة أىل بدعة ،فبل يعتمد عليهم ،فبل يلتفت إلى خبلفهم.
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وىم خمسة ،معهم عثماف بن عفاف ،وعلي بن أبي طالب ،وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوؼ،
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وسعد بن أبي وقاص ،ساقط عثماف ،أولهم عثماف ،كلهم ثبلثة عندىم ،ثم بعد ىؤالء الثبلثة

أصحاب الشورى الستة ،مو ىم خمسة ستة ،أولهم عثماف ،عثماف بن عفاف ستة اللي جعل األمر

الشورى بينهم عمر 

لما طعن ستة ،عثماف بن عفاف ،وعلي بن أبي طالب ،وطلحة بن عبيد اهلل

والزبير وعبد الرحمن بن عوؼ وسعد قاؿ كلهم للخبلفة وكلهم إماـ.

ويذىب يعني اإلماـ في ذلك إلى حديث ابن عمر  كنا نعد ورسوؿ اهلل  حي ،وأصحابو
متوافروف ،أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ثم نسكت ،قاؿ عبد اهلل بن اإلماـ أحمد في السنة :سألت أبي

عن التفضيل بين أبي بكر وعثماف وعلي ،فقاؿ أبي رح مو اهلل :أبو بكر وعمر وعثماف ،وعلي الرابع
من الخلفاء ،ىذا يدؿ على أف ىنا في ...وعلي الرابع من الخلفاء ،قلت ألبي :إف قوما يقولوف إنو

ليس بخليفة ،يعني علي ،قاؿ :ىذا قوؿ سوء رديء.

وقاؿ :أصحاب رسوؿ اهلل  يقولوف لو يا أمير المؤمنين أفنكذبهم وقد حج بالناس ،يعني علي،

وقطع ورجم ،يعني أقاـ الحدود ،قطع يد السارؽ ورجم الزاني ،فبل يكوف ىذا إال خليفة ،قلت ألبي:
من احتج بحديث عبيدة أنو قاؿ لعلي :رأيك في الجماعة أحب إلي من رأيك في الفرقة ،فقاؿ أبي:

إنما أراد أمير المؤمنين بذلك أف يضع نفسو بتواضع ،قولو :خبطتنا فتنة تواضع بذلك ،علي بايعو أكثر

أىل الحل العقد ،فثبتت لو البيعة.

امتنع معاوية وأىل الشاـ؛ ألنهم طالبوا بدـ عثماف ال ألنو ليس أىبل للخبلفة ،ىم يطالبوف بدـ

عثماف ،وال يطالبوف بالخبلفة ،موافقوف على الخبلفة لكن يطالبوف بدـ عثماف ثم يبايعوه ،وقاؿ أبو

حاتم ،وأبو زرعة في ذكر االعتقاد الذي أجمع عليو أىل األمصار ،وخير ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر
الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثماف بن عفاف ثم علي بن أبي طالب رضي اهلل عنهم ،وىم الخلفاء

الراشدوف المهديوف.

وقاؿ البربهاري في شرح السنة ،قاؿ طعمة بن عمرو ،وسفياف بن عيينة :من وقف عند عثماف

وعلي فهو شيعي ،من وقف عند علي وعثماف فهو شيعي ال يعدؿ وال يكلم وال يجالس ،ومن قدـ

163

شرح أصوؿ السنة
عليا على عثماف فهو رافضي ،قد رفض آثار أصحاب رسوؿ اهلل  ومن قدـ األربعة على جميعهم،
وترحم على الباقين ،وكف عن زللهم فهو طريق االستقامة والهدى في ىذا الباب.
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وروى الخبلؿ في السنة ،بسند صحيح عن صالح ابن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أنو سألو عمن

ال يفضل أبا بكر وعمر على غيرىما ،قاؿ السنة عندنا في التفضيل ما قاؿ ابن عمر كنا نعد ورسوؿ
اهلل  حي أبو بكر وعمر وعثماف ونسكت.
قاؿ ثم بعد أصحاب الشورى أىل بدر من المهاجرين ،يعني يلونهم في الفضيلة ،يعني أصحاب

الشورى يكملوف أيش العشرة تكملة العشرة المبشرين بالجنة ،منهم أيضا أبو عبيدة بن الجراح وسعيد

بن زيد بن عمرو بن نفيل ،بقية العشرة المبشرين بالجنة ىم يلونهم في الفضيلة ،ثم من بعد أصحاب
الشورى أىل بدر من المهاجرين ،ثم أىل بدر من األنصار؛ ألف أىل بدر قسماف :مهاجروف وأنصار،

فالمهاجروف أفضل ،ثم يليهم األنصار ،ثم من بعد أصحاب الشورى أىل بدر من المهاجرين ،ثم أىل

بدر من األنصار ،من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وعلى آلو وسلم ،على قدر الهجرة والسابقة،

أوال فأوؿ يعني من تقدمت ىجرتو أفضل ،ومن تقدـ إسبلمو أفضل ،والذي أسلم أوال وصلى إلى

القبلتين أفضل ،والذي أسلم قبل الحديبية أفضل.

ثم أفضل الناس بعد ىؤالء أصحاب رسوؿ اهلل 
وىو قوؿ النبي   خير الناس قرني ،ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم  وىذه القروف
وقرنو الذي بعث فيهم ،يشير إلى الحديث،

المفضلة الثبلثة ،وأما أىل البدع ،فإنهم على خبلؼ معتقد أىل السنة والجماعة ،أىل البدع طائفتاف،

النواصب والروافض ،الروافض الذين رفضوا زيد بن علي بن الحسين لما سألوه عن أبي بكر وعمر

فقاؿ :ىما وزيرا جدي رسوؿ اهلل 

فرفضوه ،فقاؿ :رفضتموني رفضتموني ،فسموا الرافضة ،وكانوا

قبل ذلك يسموف الخشبية ،ألنهم يقاتلوف بالخشب ،وال يقاتلوف بالسيف حتى يخرج المهدي.
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فالذين ،فالمخالفوف للصحابة طائفتاف الروافض والنواصب ،الروافض الذين غلوا في أىل البيت،
وع بدوىم من دوف اهلل وكفروا الصحابة ،وسبوىم وعادوىم ،وتكفير الصحابة ومعاداتهم تكذيب هلل؛
1

ألف اهلل زكاىم وعدلهم ووعدىم الجنة قاؿ  ) (       وىي الجنة ،وقاؿ:
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1

 ) (            قاؿ :ال يدخل النار
أحد بايع تحت الشجرة ،وقاؿ 

      
2

 ) (             وقاؿ :
        

()3

ثم قاؿ في آخر اآلية :

       

()4



   

فمن كفرىم فقد كذب اهلل ،ومن كذب اهلل

كفر.

فعلى ىذا يكوف الروافض كذبوا اهلل فيكونوف كفارا ،وكذلك ىم كذبوا اهلل في أف القرآف محفوظ

زعموا أف القرآف لم يبق منو إال الثلث ،وأنو ضاع ثلثاه ،ضاع ما يقرب من ثلثيو ،وىذا تكذيب هلل في
قولو 

       



()5

وىم أيضا يعبدوف آؿ البيت ،يغلوف بهم

ويعبدونهم من دوف اهلل.

ويزعموف أف الصحابة كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي  وأف النبي 
أخفوا النصوص ،فيزعموف أف النبي  نص على أف الخليفة بعده علي أبي طالب ،ثم الخليفة الثاني
نص على الخبلفة وأنهم

الحسن ،ابنو الحسن بن علي ،ثم الخليفة الثالث الحسين بن علي ثم الباقي من نسل الحسين ،علي

بن الحسين زين العابدين الرابع ،ثم محمد بن علي الباقر ،ثم جعفر بن محمد الصادؽ ،ثم موسى بن
 1سورة الفتح آية . 18 : 2سورة التوبة آية . 111 : 3سورة الفتح آية . 29 : 4سورة الفتح آية . 29 :5 -سورة الحجر آية .9 :
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الكاظم ،ثم علي بن موسى الرضا ،ثم محمد بن علي الجواد ،ثم علي بن محمد الهادي ،ثم

الحسن بن علي العسكري ،ثم الثاني عشر محمد بن الحسن الخلف الحجة المهدي المنتظر الذي

دخل سرداب سامراء في العراؽ سنة ستين ومائتين ،ولم يخرج إلى اآلف.

ىؤالء يقولوف :أئمة منصوصوف معصوموف ،نص عليهم النبي وىم معصومين لهم العصمة ،لئبل

يخلى اهلل العالم من لطفو ورحمتو ،قالوا إف النبي  نص على أف ىؤالء الخلفاء االثنى عشر ،ولكن
الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص وولوا أبا بكر وعمر ،أبا بكر زورا وبهتانا ،ثم ولوا عمر زورا

وبهتانا ،ثم ولوا عثماف زورا وبهتانا ،ثم وصلت النوبة إلى الخليفة األوؿ علي ،وىذا تكذيب هلل؛ ألف

اهلل زكاىم وعدلهم ووعدىم الجنة .وىذا كفر وردة.

ثم ،والعجيب أف محمد بن الحسن الذي يسم ونو المهدي مات أبوه عقيما ولم يولد لو ،أبوه

الحسن مات عقيما ،ما لو ثم اختلقوا لو ولد وأدخلوه السرداب ،وقالوا :إنو سرداب أدخلوه
السرداب ،سنة ستوف ومائتين وما خرج إلى اآلف ،وقالوا إف أمر األمة موقوؼ على خروجو ،وأنو ليس

ىناؾ طريق للسعادة وال دخوؿ الجنة إال عن طريق ىذا اإلماـ الذي دخل السرداب.

وعلى ىذا يكوف أوؿ األشقياء المعذبين ىم الرافضة ،ألنهم ما عرفوا ،ما عرفوا حالو وال عرفوا ما

يأمر بو وال ما ينهى عنو ،فيكونوف ىم األشقياء ،وكيف يعلق اهلل أمر األمة على شخص موىوـ تعلق

السعادة على شخص موىوـ ،والمرأة إذا تأخر عنها زوجها وغاب عنها زوجها ،ورفعت أمرىا إلى
الحاكم تفسخ ،لرفع الضرر عن المرأة ،وكيف تجعل األمة كلها مربوطة بشخص موىوـ ،ال حقيقة لو،

ويقاؿ :ال طريق وال جهاد حتى يخرج المهدي.

وىم يقولوف :ال جهاد في سبيل اهلل حتى يخرج المهدي من السرداب وينادي مناد من السماء

أف اتبعوه ،فالمهدي عند الشيعة خرافة ال حقيقة لو؛ ألنو ال وجود لو ،ومات أبوه عقيما ولم يولد لو،

ولو قدر أنو موجود كيف يعيش ىذه المدة في السرداب وقد مضى عليو -يقوؿ شيخ اإلسبلـ ابن
تيمية في زمانو أربعمائة سنة ،ونحن نقوؿ مضى عليو ألف ومائتين سنة ولم يخرج إلى اآلف ،فهو

شخص خرافة ال حقيقة لو ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

.......................................................................
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وأما بقية فرؽ الشيعة كالزيدية وغيرىا اللي يفضلوف عليا على عثماف ىؤالء مبتدعة ،علي 
طلب الذين يسبوف أبا ب كر وعمر طلبهم للقتل ليقتلهم ،وطلب الذين فضلوه على عثماف ليجلدىم

ثمانين جلدة حد المفتري ،من فضل عليا على عثماف جلده ثمانين طلبو للجلد ،ومن سب أبا بكر

وعمر طلبو للقتل.

ويروى عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أف من سب الشيخين أبي بكر وعمر كفر ،روي عن اإلماـ

أحمد أي ضا وأنو يكفر من كفر الشيخين أو سبهما ،أما ىذا التكفير الصحابة كفر ألنو تكذيب هلل،

لكن تكذيب الواحد واالثنين ،أما السب ىذا فيو تفصيل ،إف سبهم لدينهم كفر ،وإف سبهم للغيظ

الذي في قلبو ،فإنو يفسق ويكوف فاسقا ،والنواصب عكسهم ،نصبوا العداوة ألىل البيت ،عادوا أىل

البيت يسموف النواصب وىم الخوارج ينصبوف العداوة ألىل البيت.

والروافض عبدوا أىل البيت ،على طرفي نقيض ،الروافض عبدوىم من دوف اهلل حتى جعلوىم

آلهة ،والنواصب عادوىم وأبغضوىم وكفروىم ،ومذىب السلف وسط بين الروافض والنواصب،

يحبوف أىل البيت ويوالونهم ولكن ال يعبد ونهم من دوف اهلل ،ويحبوف الصحابة ويوالونهم وينزلونهم
منزلتهم البلئقة بهم التي أنزلهم اهلل إياىا بالعدؿ واإلنصاؼ ال بالهوى والتعصب ىذه ىي عقيدة أىل

السنة والجماعة ،وأف كما ذكر المؤلف -رحمو اهلل -تفضيلهم المهاجروف مقدموف ثم األنصار.

من العلماء من قاؿ :يقدـ أىل بيعة الرضواف ،أوال الخلفاء الراشدوف ،ثم بقية العشرة المبشرين

بالجنة ثم أىل بدر ،المهاجرين واألنصار ،ثم أىل بيعة الرضواف الذين بايعوا تحت الشجرة ،وكانوا ألفا

وأربعمائة ،والصحابة  -رضواف اهلل عليهم  -خير الناس وأفضل الناس بعد األنبياء ال كاف وال يكوف
مثل هم ،ويأتي الكبلـ عليهم إف شاء اهلل غدا نقف على قولو ثم أفضل الناس بعد ىؤالء أصحاب
رسوؿ اهلل ،واهلل أعلم وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم واآلف يأتي دور األسئلة.

أحسن اهلل إليكم وبارؾ في علمكم يقوؿ السائل :ما الصحيح في لفظ جبريل ىل ىو كما

تفضلتم بو جبرائيل أـ ماذا ؟
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جبريل فيو وجهاف أو لغتاف يقاؿ جبريل وجبرائيل ،وكذلك ميكائيل وميكاؿ ،وإسماعيل
وإسماعين ،بالبلـ والنوف وجوه ،جبريل وجبرائيل 


()1

      

ويقاؿ :جبرائيل ،وجهاف ،وميكائيل وميكاؿ ،وإسماعيل وإسماعين ،وبيت المقدس وبيت

المقدس وجهاف كل ىذه وجوه ،نعم.
ُ

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل لم أفهم مراد من قاؿ إف النبي رأى ربو بفؤاده ؟

يعني لم يره بعين رأسو رآه بفؤاده ،ي عني أعطاه اهلل زيادة علم ،زيادة علم بفؤاده ،ومنهم من قاؿ
جعل اهلل لو عينين في قلبو ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل ىل خالف الكبلبية في تعريف اإليماف ومسماه؟

الكبلبية ىم المنسوبين إلى عبد اهلل بن سعيد بن كبلب ،ىم يعني مذىب األشاعرة متفرع عنهم،

وىم مثل ا ألشاعرة ينفوف الصفات الفعلية ،فمذىبهم واحد ،الماتريدية ،واألشعرية والكبلبية متقارب

نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل األنبياء معصوموف عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم ،وإذا

كاف الجواب نعم فماذا الجواب عن قتل موسى النفس ؟

أل الجواب ليس بنعم ،الجواب :أل ،قبل النبوة ليسوا معصومين ،قاؿ اهلل تعالى :
   



()2



ولهذا حصل القتل من موسى قبل النبوة ،ىذا ولكن اهلل صاف نبيو محمدا

فلم يحضر عيدا ولم يشرب خمرا ،ولم يحضر عيدا وال احتفاال ،ولم يعبد صنما ،صانهم اهلل،

لكن بعد النبوة ،معصوموف ،معصوموف عن أي شيء ؟ معصوموف عن الشرؾ باهلل ،ومعصوموف عن

 1سورة البقرة آية . 98 :2 -سورة الضحى آية .7 :
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ومعصوموف عن الخطأ في التبليغ عن اهلل ،لكن قد تقع منهم الصغائر ،ولهذا قاؿ اهلل عن موسى



     

 



()2
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كل نبي ،وقاؿ للنبي :

  

وقد تكوف في حقهم خبلؼ األولى ،لكنهم معصوموف عن الشرؾ وعن الكبائر

وعن الخطأ في التبليغ عن اهلل نعم.
يقوؿ :وىل لشيخ اإلسبلـ جواب عن المسألة ؟

أي مسألة ؟

ىل األنبياء معصوموف عن الكبائر قبل بعثتهم إلى قومهم ؟ السؤاؿ اللي قبل قليل ؟

ىو الكبلـ ىذا ،قبل النبوة الكبلـ إنما العصمة تكوف بعد النبوة ،ما عاد كبلـ شيخ اإلسبلـ

يحتاج إلى مراجعة ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما ىو غضب الرب الذي يقصد بو األنبياء يوـ القيامة ؟

وصفو -سبحانو وتعالى -إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ،من آثار غضبو

االنتقاـ ،خافوا الغضب الصفات تتفاوت ،الغضب يتفاوت "إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب مثلو

قبلو" والكبلـ يتفاوت كبلـ اهلل يتفاوت صفة من صفاتو" ،قل ىو اهلل أحد تعدؿ ثلث" ،فصفات اهلل
تتفاوت الغضب يتفاوت ،والكبلـ يتفاوت "إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ،ولن

يغضب بعده مثلو" اللي وصفو -سبحانو وتعالى -ومن آثار غضبو االنتقاـ ،كما أف من آثار صفة
الرضا الثواب ،إذا  -رضي اهلل أثاب ،وإذا غضب عاقب ،فهم يخشوف من العقوبة ،من آثار غضب

اهلل نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل لو أعدتم األمور العشرة في مراحل يوـ القيامة بالترتيب ؟

.......................................................................
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قلنا أوال :النفخ في الصور نفخة الصعق والموت ،النفخة أولها فزع ثم الصعق والموت ،ثم نفخة
البعث ،البعث األجساد ،يبعث اهلل األجساد ،ثم الحشر ،حشر الناس والوقوؼ بين يدي اهلل

للحساب ،ثم تطاير الصحف باأليماف وبالشمائل ،ثم الورود على الحوض ،ثم وزف األعماؿ ،ثم

المرور على الصراط ،ثم الجنة أو النار ،أوال النفخ ،ىي على حسب ،يقولوف النفخ في الصور ،نفخة
الصعق ،جعلتها واحدة ،نفخة الصعق والموت ،أولها فزع وآخرىا صعق ،ثم نفخة البعث ،ثم البعث

باألجساد ،ثم الحشر ،حشر الناس وجمعهم والوقوؼ بين يدي اهلل للحساب ثم أخذىم الصحائف

باأليماف وبالشمائل ثم ورودىم على الحوض ،ثم وزف األعماؿ ،ثم بعد ذلك المرور على الصراط ،ثم
الجنة أو النار نعم أيش ؟ الشفاعة نعم ،ثم الشفاعة بعد ذلك ،الشفاعة تكوف بعد الوقوؼ بين يدي

اهلل للحساب ثم الشفاعة ،نفس واحد ،ثم الشفاعة بعد ذلك ،نعم ،نعم قلنا تطاير الصحف باأليماف

وبالشمائل ،إلى آخره ،الشف اعة سقطت صارت عشرة ،ىا ،الحشر والنشر ،النشر ىو البعث نشر
الناس ىو خروجهم من قبورىم ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل لماذا خص المصنف -رحمو اهلل -ذكر الدجاؿ من بين العبلمات

الكبرى في ىذه األصوؿ ؟

ألنها أدلتها في الصحيح؛ ألف أدلتها في الصحيحين ،والعلماء يختلفوف في عقائدىم بعضهم

يذكر المهدي ،والدجاؿ ،ونزوؿ عيسى ،وبعضهم ال يذكر المهدي ،المهدي ليس أحاديثو في
الصحاح لكنها ثابتة؛ ألنها في الصحيحين وفي غيرىما ،وألف فتنتو عظيمة ،ومن األدلة على المسيح

الدجاؿ ما ثبت في الصحيح أف النبي 

أمر باالستعاذة من أربع في آخر الصبلة ،قاؿ :في آخر

التشهد  إذا تشهد أحدكم فليستعذ باهلل من أربع يقوؿ :أعوذ باهلل من عذاب جهنم ،ومن عذاب

القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجاؿ  ألف فتنتو عظيمة كما في صحيح

أمر أعظم من الدجاؿ أو أكبر من الدجاؿ 
مسلم  ما بين خلق آدـ إلى قياـ الساعة خلق أو ٌ

نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل انتفاخ األىلة من عبلمات الساعة الصغرى ؟

نعم ذكر ىذا ،ذكر بعضهم أف انتفاخ األىلة من عبلمات الساعة ،ذكر ىذا الشارح في

السفارينية ،السفاريني في عقيدتو وذكر الدليل في ىذا ،وقاؿ :إف من عبلمات الساعة يعني الصغرى

.......................................................................
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انتفاخ األىلة تكبر األىلة ،حتى يقاؿ للهبلؿ ابن ليلتين ،في أوؿ ليلة حتى يقاؿ لو :ابن ليلتين،
نعم ،ويحتاج مراجعة الحديث في ىذا نعم.

ٍ
موجود اآلف مستدال
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل كيف نرد على من قاؿ إف الدجاؿ غير

أحد على
بالحديث الذي فيو أف النبي  قاؿ في مجلس لو مع أصحابو أنو بعد مائة سنة ،ال يبقى ٌ

األرض ممن ىو عليها اآلف ؟

نعم ىذا الحديث حديث صحيح في الصحيحين أف النبي  قاؿ في آخر حياتو قاؿ في آخر

حياتو  :ال يأتي مائة سنة وعلى األرض ممن ىو على ظهرىا اليوـ أحد  يعني أف مائة سنة

تخرـ ذلك الضرب ،ال يبقى على األرض ممن ىو اليوـ على ظهرىا أحد بعد مائة سنة ،يعني تخرج
ذلك األرض ويكوف بعد ىذا الكبلـ كل الموجودين يموتوف ،ويكوف ىناؾ أحفادىم وأبناءىم من

بعدىم.

وجاء في حديث صحيح في صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس ،وىو حديث صحيح في

قصة عدي بن حاتم أنهم ركبوا البحر وأنو لعب بهم البحر شهرا ،وأنو أفضى بهم إلى جزيرة في

البحر ،وأنهم وجدوا فيها رجبل عظيم الخلقة ،وأنو مربوط بالسبلسل وسألهم وسألوه حتى قاؿ لهم إنو

الدجاؿ ،فجاء عدي فأخبر النبي  وخطب النبي 

الناس ،وقاؿ لهم :إف عدي وافق ما قلت

لكم ،كاف األولى بالسائل أف يقوؿ كيف الجمع بين الحديثين ،ينبغي أف نقوؿ للسائل كيف الجمع
بين الحديثين ؟ ىذا حديث ،وىذا حديث ىذا في الصحيحين وىذا في صحيح مسلم ،وىو ثابت،

كيف يجمع بينهما ؟ أنو ما يأت ي مائة سنة إال ويموت الناس والدجاؿ موجود في الحديث في حديث،
والجواب بينهما ،بأف ىذا مستثنى ،ىذا عاـ ،وىذا خاص ال يأتي مائة سنة إال وتخرـ ذلك األرض،

إال الدجاؿ فإنو مستثنى ويزوؿ اإلشكاؿ ،نقوؿ مائة سنة تخرؽ ذلك األرض ،لكن يستثنى من ذلك

الدجاؿ لحديث فاطمة بنت قيس فيكوف باقي الدجاؿ ،الدجاؿ مستثنى نعم ،الحديث صحيح ،نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىناؾ من ذكر أف ما يوزف ىو ثبلثة أشياء ؟

أيش ىناؾ من ذكر

أف ما يوزف ىو ثبلثة أشياء :األعماؿ وصاحب العمل وصحائف األعماؿ ،وىناؾ من ذكر أنها

اثناف األعماؿ وصاحبها فقط ،فهل ىذا الخبلؼ لفظي أـ معنوي ؟

.......................................................................
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األعماؿ وصحائف األعماؿ واحد ،األعماؿ وصحائفها شيء واحد ،األعماؿ تكتب في
الصحائف فهي شيء واحد ،يوزف األعماؿ واألشخاص ،والصحائف تابعة لؤلعماؿ نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل طلب الدعاء من الميت من أقساـ الشرؾ األكبر أـ األصغر

مع التفصيل ؟

ىذه المسألة فيها خبلؼ بين أىل العلم ،إذا دعا الميت ،ولم يسألو ما دعاه من دوف اهلل ،وإنما

قاؿ لفبلف يا فبلف ادع اهلل لي يخاطب الميت ،إذا قاؿ :يا فبلف اغفر لي أو ارحمني أو اشفع لي ىذا
شرؾ ،لكن لو قاؿ ،يا فبلف ادع اهلل لي يخاطب الميت ،فهل يكوف شركا ،على قولين ألىل العلم،

القوؿ األوؿ أنو يكوف شرؾ ،وىذا ىو الصواب ،ألنو دعا غير اهلل ،والقوؿ الثاني أنو يكوف بدعة وال

يكوف شرؾ؛ ألنو ما طلب منو أف يغفر لو ،وىذا اختيار شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل.

والصواب القوؿ األوؿ أنو شرؾ ،ألنو دعاء لغير اهلل النصوص تشملو ،من دعا غير اهلل فقد أشرؾ



              

         

نعم.



()1

يسمى من دعا غير اهلل مشرؾ،

أحسن اهلل إليكم ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :عندنا في فرنسا في أياـ الصيف يطوؿ اليوـ حيث

ال يغيب الشفق األحمر إال بعد منتصف الليل ،وصبل ة الفجر مبكرة حيث إف الزمن الذي بينها وبين
صبلة العشاء ال يتجاوز ثبلث ساعات ونصف ،فهل يجوز للمسلم في ىذه الحالة أف يجمع خاصة

العماؿ الذين يشتغلوف مبكرا وينبغي عليهم أف يأخذوا قسطا من الراحة ؟

يجمعوف أيش ،يجمع صبلة العشاء مع المغرب يعني ،حتى يناـ مبكرا ،ليس لو ذلك ال يجوز

الجمع إال من عذر ،الجمع يجوز للمريض وللمسافر ،أما أف يجمع بدوف من أجل العمل فليس لو

ذلك ،بل عليو أف يتكيف ،يتكيف مع أداء الصبلة في أوقاتها ،نعم.

.......................................................................
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أحسن اهلل إليكم ىذا سائل من الجزائر يقوؿ :إذا كاف العمل يشتمل على عدة فضائل فهل
يشترط استحضار كل تلك الفضائل كلها ؟

يعني إذا استحضر ،إذا استحضر اإلنساف فإنو يؤجر ينبغي لئلنساف أف يستحضر يكوف على نيتو،

ينوي حتى يكتب اهلل لو األجر يستشعر اإلخبلص ،يستشعر أنو يعمل وأنو يؤدي الواجب ،فمثبل إذا

أنفق اإلنساف على أىلو أدى الواجب ومن أدى الواجب أثابو اهلل ،لكن إذا احتسب األجر أثابو اهلل
ثوابا آخر ثواب االحتساب ،وإال من أدى الواجب فهو مثاب ،ينفق على أىلو يثاب ،أدى الواجب،

كما أف من لم يؤد الواجب معاقب ،لكن إذا استشعر واحتسب األجر عند اهلل فإنو يكوف مثاب ثوابا
آخر نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما حكم من قاؿ إف خبلفة علي بن أبي طالب 
لخبلفة الشيخين أبي بكر وعمر  -رضي اهلل عنهما  -وخبلفة عثماف  فجوة بينهما ؟

امتداد

ىذا ضاؿ كيف فجوة ،مدة طويلة اآلف فجوة اآلف بعد وفاة أبي بكر وعمر تكوف فجوة ،كيف

ىذا ؟ وكيف امتداد خبلفة علي امتداد لخبلفة أبي بكر وعمر ،وبينهم فاصل ؟ معنى ىذا ما اعترؼ

بخبلفة عثماف ،ىذا وقد قاؿ العلماء من فضل عليا على عثماف ،من قدـ عليا على عثماف في

الخبلفة فقد أزرى بالمهاجرين ،أزرى بالمهاجرين واألنصار احتقرىم رأيهم ،أجمعوا إجماعا كامبل ،ما
في إجماع مثل اإلجماع على خبلفة عثماف أبدا ،خبلفة الصديق  تأخر علي وجماعة تأخروا ،تأخر
علي  لما غاضبتو ،فاطمة تطلب إرثها من النبي  وبين لها إف النبي  ال يورث ،وتأخر علي
أيضا أما عثماف إجماع فكيف يقاؿ بعد ىذا أنها فجوة ،ىذا ما أدري وال أعرؼ سمعت أحدا يقوؿ
مثل ىذا الكبلـ ،ال ىو قوؿ الشيعة ،وال ىو قوؿ أحد كيف ما سمعت مثل ىذا الكبلـ ىذا ،ىذا

كبلـ جاىل ما يفهم ىذا يقوؿ ىذا الكبلـ ىذا جاىل مركب ،يقوؿ كيف خبلفة علي امتداد لخبلفة

أبي بكر ،وخبلفة عثماف اثنى عشرة سنة فجوة ،إما جاىل مركب وإال أنو عنده خلل في التصور

واالعتقاد في الصحابة نعم والخبلفة نعم.
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أحسن اهلل إليكم سائل من المغرب يقوؿ :ما ىو حكم الصبلة في المساجد التي وضع داخلها

تلفاز ودش وتبث من خبللها المسلسبلت التي تحتوي على النساء والرجاؿ معا ،نحن ننتظر اإلجابة
بفارغ الصبر وفقكم اهلل ؟

في المساجد ىذا موجود في المساجد ،نعم يقوؿ في المساجد ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،ىذا

مصيبة ،نعم ليست يعني أماـ الناس ،إذا كانت ىي تبث وقت الصبلة ،فالصبلة صحيحة ،ويجب أف
يطهر المسجد منها من ىذه األجهزة الخبيثة ،بل يجب أف يطهر البيت ،يجب أف يطهر المسجد من

ىذا من ىذه األجهزة الخبيثة؛ ألف المسجد إنما بني لذكر اهلل وللعبادة ،فكيف يذكر اهلل في وقت

وتبث ىذه الشرور في وقت آخر ،المسجد مطهر من ىذا ،بل يجب تطهير البيت ،يجب تطهير
البيت من ىذه األجهزة الخبيثة فكيف المسجد ،الواجب تطهير المسجد من ىذه األجهزة الخبيثة

وإخراجها منو ،وإذا كاف ىؤالء مبتلوف يجعلونو في مكاف آخر غير المسجد ،حتى البيوت ،حتى

بيوت اهلل ،يريدوف أف يملؤىا بالشر ما يريدونها أف تسلم ،ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل ىل نعتقد أف اهلل  يخلق معاصي العباد ؟

ىذا كبلـ المعتزلة ،الذين يقولوف :إف اهلل ال يخلق المعاصي ،اهلل تعالى يقوؿ في كتابو 
  



()1

وقاؿ :

     



()2



نقوؿ لو ىل يقع في

ملك اهلل ما ال يريد ،ىل تجعل اهلل عاجزا يقع في ملكو شيئا ال يريده وال يستطيعو ،نعم اهلل خالق كل
شيء ،كل شيء في ىذا الكوف اهلل خلقو ،وال يمكن يقع في ملك اهلل ما ال يريد لكن المعاصي خلقها

لحكمة وأسرار ترتبت عليها كما بينا ،كما سبق ،لحكم وأسرار.

من الحكم وجود العبادات المتنوعة ،عبودية الجهاد في سبيل اهلل ،عبودية الصبر على الهوى،

عبودية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،عبودية الوالء والبراء ،عبودية الحب في اهلل والبغض في
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عبودية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ىذه من الحكم واألسرار ،اهلل ال يريدىا شرعا وال

دينا ،ولكنو خلقها أرادىا كونا وقدرا لما يترتب عليها من الحكم ،نعم.

فهذا الشخص اللي يقوؿ ىل ،يقوؿ اهلل ال يخلق المعاصي .نقوؿ لو ىل تريد أف تكوف معتزليا

قدريا ،تقوؿ إف اهلل ال يخلق المعاصي نعم ،اهلل يخلق المعاصي خلق كل شيء المعاصي والطاعات،
1

ال تخصص شيء ،كل شيء في ىذا الكوف خلقو اهلل ) (       ،
   



()2

 

ىل اهلل عاجز ،إذا قلت ما خلق المعاصي قلت إنو عاجز وجدت

المعاصي وىو ال يريدىا فيكوف عاجزا ،تصف اهلل بالعجز ىذا كفر وردة ،فأين تذىب إلى ىذا وال إلى
ىذا ،تذىب إلى مذىب المعتزلة وتقوؿ إف اهلل ،...أو تذىب إلى ما دلت عليو النصوص من أف اهلل

خلق كل شيء ،وأف ربك حكيم عليم ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :لو اجتمع في شخصين الهجرة والسابقة فمن يقدـ ؟

السابقة ىي ألزـ من الهجرة ،السابقوف كلهم ىاجروا ،السابقوف األولوف ،الهجرة يعني إلى

المدينة ،لو أجر السبق ،وينقص وإذا سبقو غيره في الهجرة حصل على فضيلة الهجرة أكثر من لو

كاف ،لو حصل على أجر الهجرة والسبق ،السبق ولم يحصل لو الهجرة ىذا فيو تفصيل ،يعني تأخر

عن الهجرة ،فاتو من األجر لكن المعروؼ من الصحابة ما تأخروا إال المستضعفين الذين بقوا في

المدينة ،إال بقوا في مكة المستضعفين الذين عجزوا عن الهجرة ،نعم.

أحسن اهلل إليكم :يقوؿ السائل ىل يسمع الميت كبلـ الحي أـ ال ؟
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1

اهلل تعالى يقوؿ ) (       :ويقوؿ         
()2

والميت ال يسمع انتهى ،ال ميت انتهى ،ال يعلم وال يسمع ،إال ما استثناه اهلل ،ما استثني كما في

الحديث إنو ليسمع قرع نعالهم إذا ولوا مدبرين ،والنبي 

قاؿ :إذا سلم ،قاؿ رد اهلل علي روحي

حتى أرد عليو السبلـ ،والمؤمن مشروع لو أف يسلم على أخيو ،وكذلك أىل بدر الكفار الذين وضعوا

في قليب بدر ناداىم النبي  وسمعوا كبلمو ،وبعد ذلك فاألصل أنو ال يسمع وال يعلم؛ ألنو انتهى
3

ليس من أىل الدنيا ،واهلل تعالى يقوؿ  ) (      ويقوؿ 

   

4

 ) (    نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما ىي عبلمات الساعة الكبرى ؟

سمعت قلناىا قلنا العشر ترجع إليها في الشريط فلن نعيدىا مرة أخرى ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل ىل من غلبو النوـ عن صبلة الفجر دائما مع أخذه باألسباب

المعينة على االستيقاظ يعد كافرا ألجل ذلك علما بأنو ال يصليها إال بعد طلوع الشمس ؟

إذا كاف كما ذكر السائل ما يجعل األسباب التي تعينو ،وىو يريد أف يصلي ،ولكن غلب وجعل

أسبابا توقظو معناه ما تعمد ،المصيبة اللي تعمد ترؾ صبلة الفجر ،يركب الساعة على العمل ،وال يريد

أف يقوـ إلى الصبلة ،ولو نبو ما انتبو ىذا متعمد ،أما اللي يجعل أسبابا توقظو ،وعنده إحساس وشعور،
أل ،لكن ينبغي مع ذلك أف يناـ مبكرا ،من األسباب أف تناـ مبكرا حتى تستيقظ ،أما أف تناـ متأخرا ما
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تستطيع ،واحد يسأؿ يقوؿ أنا ما أستطيع أف أقوـ إلى صبلة الفجر حاولت جهدي ما

.......................................................................
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استطعت ما الحل ؟ قلت متى تناـ ،قاؿ واهلل أناـ الساعة الواحدة أو الثانية .قلت لو كيف تناـ

الساعة الواحدة والثانية وتريد أف تقوـ ما يستطيع ،بقي ساعة أو ساعتين تناـ ،يكوف اإلنساف جيفة،

لو قنبلة عندؾ ما تقوـ ،نم نم مبكرا ،كاف النبي 

إذا صلى العشاء آوى إلى فراشو تناـ الساعة

الواحدة والثانية وتقوؿ أريد أف أقوـ ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ما العمل حيث إف بعض أقاربنا ال يصلوف الفجر إال الساعة

السابعة دائما  -أيش  -حيث إف بعض أقاربنا ال يصلوف الفجر إال الساعة السابعة دائما ىل
يكفروف ،ولقد نصحناىم كثيرا فهل نأكل معهم ونشاربهم ؟

عليك باالستمرار في النصيحة ،عليك باالستمرار في النصيحة وتذكيرىم وتخويفهم باهلل وحثهم

على النوـ مبكرين  ،وتهدي لهم أشرطة والكتيبات التي تفيدىم ،أو تستعين بمن يعينك على نصحهم

أيضا من األقارب الذين يقدرونهم أو من الجيراف أو من إماـ المسجد أو من الدعاة ،أو من رجاؿ

الحسبة ،لعل اهلل يهديهم بأسبابك فيكوف لك مثل أجرىم نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل توزيع المياه في المقابر من عهد النبي  وصحابتو ،وىل
توزيعها داخل المقابر فيو فتح باب لجدؿ الصدقات؟
ال ،ال نعلم أنو يوزع الماء في عهد النبي  والصحابة ،واألصل أنو ال يوزع؛ ألف الوقت ما ىو
بوقت أكل وال شرب ،الوقت يدفن الميت ،ثم ينصرؼ الناس فبل حاجة إلى تركو أوال ،ترؾ توزيع

الماء أوال ،ولهذا أفتت اللجنة الدائمة لئلفتاء بالمنع ،وأنو ال يجوز ،وقد يكوف ىذا وسيلة أيضا إلى

.......................................................................
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التوسع في ىذا ،قد رأينا بعضهم يتوسع حتى صار بعض الناس يوزع عصير ،وىكذا ثم يكوف وسيلة
إلى جعل مظلة يجلس فيها الناس وىكذا ،المقصود أنو ال ينبغي التوسع في مثل ىذا ،كل ما أمكن

ترؾ ىذا فهو أولى ،نعم.

وفق اهلل الجميع لطاعتو وثبت اهلل الجميع على ىداه وصلى اهلل وسلم على محمد وآلو وصحبو

والتابعين.
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فضل التابعين ومن بعدىم
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على رسول اهلل
وعلى آلو وصحبو أمجعني .قال اإل مام أمحد رمحو اهلل تعاىل :مث أفض الناس بعد ىؤالء
أصحاب رسول اهلل  القرن الذي بعث فيهم ،وك من صحبو سنة أو شهرا أو يوما
أو ساعة أو رآه فهو من أصحابو ،لو من الصحبة على قدر ما صحبو ،وكانت سابقتو
معو ،ومسع منو ونظر إليو نظرة.
فأدناىم صحبة ىو أفض من القرن الذين مل يروه ،ولو لقوا اهلل جبميع األعمال،
كان ىؤالء الذين صحبوا النيب  ورأوه ومسعوا منو أفض لصحبتو من التابعني ،ومن
رآه بعينو وآمن بو ولو ساعة ،ولو عملوا ك أعمال اخلري.
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبده ورسولو نبينا

محمد ،وعلى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:

فهذا مبحث في الصحابة وفضلهم ،سبق الدرس السابق أف اإلماـ -رحمو اهلل -بين خير ىذه

األمة بعد نبيها ،أف خير ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر ،أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن الخطاب ،ثم
عثماف بن عفاف ،قاؿ :يقدـ ىؤالء الثبلثة ،كما قدمهم أصحاب رسوؿ اهلل  لم يختلفوا في ذلك.
وأيضا يربع بعلي ،يكوف الرابع ىو علي  كما ذكر العلماء في عقائدىم ،وكما نقل عن اإلماـ
أحمد -رحمو اهلل -ىنا ذكر الثبلثة ،خير ىذه األمة بعد النبي أبو بكر الصديق ،ثم عمر ،ثم عثماف،

قاؿ يقدـ ىؤالء الثبلثة ،كما قدمهم أصحاب رسوؿ اهلل 

لم يختلفوا في ذلك ويربع أيضا بعلي،

وترتيبهم في الفضيلة ،كترتيبهم في الخبلفة ،لكن لم يذكر الرابع ىنا ألف في مذىب اإلماـ أبي حنيفة

خبلؼ في الفضيلة بين علي وعثماف ،فروي عن اإلماـ أبي حنيفة أف عليا أفضل ،ولكن الجماىير

على أف عثماف أفضل ،وروي عن أبي حنيفة أنو رجع أيضا عن ىذا القوؿ ،وعلى ىذا فيكوف االتفاؽ.

.......................................................................
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االتفاؽ على أف الخلفاء الراشدين ىم أفضل الناس بعد األنبياء ،وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم
في الخبلفة ،الصديق ،ثم عمر ،ثم عثماف ،ثم علي؛ ولهذا قاؿ أبو حاتم الرازي ،وأبو زرعة في

االعتقاد الذي أجمع عليو أىل األمصار ،قالوا :خير ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن

الخطاب،

ثم عثماف بن عفاف ،ثم علي بن أبي طالب -رضي اهلل عنهم -وىم الخلفاء الراشدوف والمهديوف،
ىكذا جاء في عقيدة أبي حاتم ،وأبي زرعة الرازيين.

قاؿ :ثم بعد ىؤالء الثبلثة أصحاب الشورى الخمسة ،إذا ضم علي وعثماف يصير أصحاب

الشورى اآلف عثماف ذكر في الثبلثة اآلف ،قاؿ :ثم بعد ىؤالء الثبلثة أصحاب الشورى الخمسة ،ذكر

خمسة لم يذكر عثماف ألنو ذكر في الثبلثة ،فيكوف خمسة ،وإال أصحاب الشورى ىم ستة.

لما طعن عمر  قالوا :استخلف يا أمير المؤمنين ،قاؿ :ما أرى أف تكوف الخبلفة إال في ىؤالء
النفر الذين توفي عنهم الرسوؿ وىو ر ٍ
اض ،وسمى عليا ،وسمى عثماف ،وسمى طلحة ،وسمى الزبير،

وسمى عبد الرحمن بن عوؼ ،وسمى سعدا ،فهؤالء ستة ليسوا خمسة ،أصحاب الشورى ستة ،لكن
لما ذُكر عثماف وعلي في خير ىذه األمة يكوف يبقى أربعة ،يبقى أربعة ،فيكوف أربعة وأربعة ثمانية.

ويضاؼ إليهم بقية العشرة المبشرين بالجنة ،وىم :سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وأبو عبيدة

عامر بن الجراح ،فيكوف أفضل األمة بعد نبيها ،العشرة المبشرين بالجنة ،أفضلهم الخلفاء الراشدوف
األربعة ،أبو بكر الصديق ،ثم عمر بن الفاروؽ ،ثم عثماف بن عفاف ذو النورين ،ثم علي بن أبي

طالب ،ثم بقية العشرة ،وىم ستة ،وىم :طلحة بن عبيد اهلل ،والزبير بن العواـ ،وعبد الرحمن بن

عوؼ وسعد بن أبي وقاص،وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ،وأبو عبيدة عامر بن الجراح.

بقية العشرة يلوف الخلفاء الراشدين ،ىم األفضل ،ىم أفضل الصحابة ،ولكنو ذكر اإلماـ أحمد

رحمو اهلل -ذكر قاؿ :خير ىذه األمة بعد نبيها ىؤالء الثبلثة :أبو بكر ثم عمر ثم عثماف ،وال نذكرعليا ألف فيو خبلفا في مذىب أبي حنيفة في الفضيلة بين علي وعثماف ،واستدؿ بالحديث ،قاؿ:

ويذىب في ذلك إلى حديث ابن عمر  كنا نعد ورسوؿ اهلل  حي وأصحابو متوافروف ،أبو بكر

ثم عمر ثم عثماف ،ثم نسكت  وىذا حديث صحيح رواه اإلماـ أحمد في مسنده وغيره.

.......................................................................
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فتكوف أفضل الصحابة ىم الخلفاء الراشدين األربعة ،ثم يليهم الستة ،بقية الستة من العشرة،

وىم العشرة المبشروف بالجنة ،ثبت أف النبي 

بشر ىؤالء قاؿ :أبو بكر في الجنة ،وعمر في

الجنة ،وعثماف في الجنة ،وعلي في الجنة ،وطلحة في الجنة ،والزبير في الجنة ،وعبد الرحمن بن
عوؼ في الجنة،

وسعد في الجنة وسعيد في الجنة ،وأبو عبيدة عامر بن الجراح في الجنة عشرة ،عشرة المشهود لهم

بالجنة.

ثم يليهم أىل بدر ،وقاؿ بعض العلماء :يليهم أىل بيعة الرضواف ،يليهم في الفضيلة أىل بدر،

وأىل بدر قسماف :مهاجروف وأنصار ،المهاجروف أفضل ،أىل بدر من المهاجرين ومن األنصار ،من

المهاجرين أفضل ،أىل بدر المهاجروف أفضل ،ثم أىل بدر من األنصار؛ ولهذا قاؿ ،ثم من بعد
أصحاب الشورى أىل ٍ
بدر من المهاجرين ،ثم أىل بدر من األنصار.

الذين شهدوا بدرا قسماف أنصار ومهاجروف ،من أصحاب رسوؿ اهلل 

على قدر الهجرة

والسابقة ،يعني ىم يتفاوتوف ،الذين حضروا بدر منهم من تقدـ إسبلمو ،ومنهم من تأخر ،وإف كانوا في

السنة الثانية من الهجرة لكن بعضهم تقدـ إسبلمو مثل الصديق ،مثل عثماف ،عمر ،عثماف ،تقدـ،

وبعضهم أسلم متأخرا فعلى قدر الهجرة.

وكذلك أىل الهجرة ،منهم من تقدـ في الهجرة ،ومنهم من تأخر ،فأىل بدر أفضل من المهاجرين

ومن األنصار ،لكن أىل بدر من المهاجرين يتفاوتوف ،يتفاوتوف في الهجرة والسابقة ،من سبق لئلسبلـ

كاف أفضل ،ومن تقدمت ىجرتو كاف أفضل.

واألنصار الذ ين حضروا بدر يتفاوتوف في السابقة ما لهم ىجرة ،ىم في بلدىم لكن يتفاوتوف في

السبق إلى اإلسبلـ ،من سبق إسبلمو فهو أفضل ،يعني عاش في اإلسبلـ أكثر.

ثم بعد ذلك أىل بيعة الرضواف ،لم يذكرىم المؤلف وىم الذين بايعوا النبي  تحت الشجرة،

وكانوا ألفا وأربعمائة وفي بعض الروايات ألف وخمسمائة ،والصواب :أنهم ألف وأربعمائة وكسر ،ألف
وأربعمائة وكسر ،من قاؿ :ألف وأربعمائة حذؼ الكسر ،ومن قاؿ :ألف وخمسمائة جبر الكسر ىم

ألف وأربعمائة وكذا ،وكسر ،وعدد لم يبلغ الخمسمائة ،لكن من العلماء من حذؼ الكسر فقاؿ:

كانوا ألفا وأربعمائة ،ومن العلماء من جبر الكسر فقالوا :ألف وخمسمائة.

.......................................................................
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فإذا أفضل الناس بعد األنبياء الخلفاء الراشدوف ،ثم بقية العشرة ،ثم أىل بدر ،ثم أىل بيعة
الرضواف ،وقاؿ بعض العلماء :أىل بيعة الرضواف ثم أىل بدر.

وكذلك المشهود لهم بالجنة كذلك يلوف ىؤالء ،من غير العشرة المبشرين بالجنة ،الحسن

والحسين شهد لهم النبي  قاؿ  :الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة . 
كذلك ابن عمر ،قاؿ :لن تراع لما رأى الرؤيا وأنو يذىب بو إلى النار قاؿ لن تراع.

وكذلك ثابت بن قيس بن شماس خطيب النبي  لما تأخر كاف يرفع صوتو في الخطبة خطيب

النبي 

وخاؼ أف يحبط عملو لما نزلت :

       

1

 ) (  وتأخر فقاؿ :إنو حبط عملو لما أرسل إليو النبي  فقاؿ :أخبروه وأنو من أىل النار ،لما
تأخر فقده ،قاؿ :إنو حبط عملو وإنو من أىل النار ألنو يرفع صوتو فوؽ صوت النبي  فقاؿ النبي:
أخبروه أنو من أىل الجنة وليس من أىل النار ،ىذا مشهود لو بالجنة.

كذلك ،عكاشة بن محصن شهد لو بالجنة ،ببلؿ مشهود لو بالجنة ،عبد اهلل بن سبلـ اإلسرائيلي

مشهود لو بالجنة ،وعدد ،الرميصاء أـ أنس ،فعلى خبلؼ بين العلماء ىل أىل بدر يلوف العشرة
المبشرين بالجنة ،أو أىل بيعة الرضواف ،قيل أىل بدر أوال ،ثم أىل بيعة الرضواف ،وقيل أىل بيعة

الرضواف ثم أىل بدر ،ثم بعد ذلك بقية الصحابة؛ ولهذا قاؿ :ثم أفضل الناس بعد ىؤالء أصحاب
رسوؿ اهلل . 

ثم أفضل الناس بعد ىؤالء أصحاب رسوؿ اهلل القرف الذي بعث فيهم ،وىم الصحابة ،ثم يليهم

القرف الثاني ،وىم التابعوف ،ثم يليهم القرف الثالث وىم أتباع التابعين في الفضيلة ،والدليل ما رواه
الشيخاف البخاري ومسلم وغيرىما ،عن ابن عمر ،عن عمراف بن حصين أف النبي  قاؿ  :خير
الناس قرني ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم  قاؿ عمراف :ال أدري أذكر بعد قرنو قرنين أو

ثبلثة ،والصواب أنو قرناف ،وأف القروف المفضلة ثبلثة.

1 -سورة الحجرات آية .2 :
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جاء في الحديث اآلخر أيضا أف الصحابة يحاصروف حصنا فيقاؿ :ىل فيكم من أصحاب النبي
 فيفتح لهم ،ثم يحاصروف حصنا آخر ،فيقولوف ىل فيكم من صحب من صحب النبي  فيفتح

لهم ،ثم في حصن آخر يقولوف :ىل فيكم من صحب من صحب أصحاب النبي 

الثالث.

وىم القرف

فهذه القروف تسمى القروف المفضلة عند أىل العلم ،وأفضلها القرف األوؿ الذي بعث فيهم النبي

 وىم الصحابة  :خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ،ثم الذين يلونهم ،ثم يجيء قوـ يشهدوف
وال يستشهدوف ،ويخونوف وال يؤتمنوف ،وينذروف وال يوفوف ،ويظهر فيهم السمن . 

قاؿ اإلماـ رحمو اهلل :وكل من صحبو سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابو ،لو

الصحبة على قدر ما صحبو ،وكانت سابقتو معو ،وسمع منو ونظر إليو نظرة ،كل من صحب النبي 
سنة ،أو شهرا أو يوما أو ساعة فهو من أصحابو.

يعني الصحابة يتفاوتوف في الصحبة ،فالذي صحب النبي 

عشر سنين أفضل من الذي

صحبو تسع سنين ،والذي صحبو ثماف سنين أفضل من الذي صحبو سبع سنين ،والذي صحبو سنة

أفضل من الذي صحبو شهرا ،والذي صحبو شهرا ،أفضل من الذي صحبو يوما أو يومين ،والصحبة
تحصل لمن لقي النبي  مؤمنا بو ومات على ذلك ولو لحظة.
الصواب في تعريف الصحابي كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر -رحمو اهلل -في النخبة أف

الصحابي ىو من لقي النبي  مؤمنا ومات على اإلسبلـ ولو لحظة ،والقوؿ بأنو من لقي النبي 

مؤمنا ىذا أولى من التعريف بأنو من رآه ،حتى يشمل العمياف ،العمياف لم يروا النبي مثل عبد اهلل بن

أـ مكتوـ صحابي لم ير النبي  لكن لقيو ،التعبير بػ لقي أشمل.

فالصحابي ىو :من لقي النبي 
لقي النبي . 

مؤمنا ،ومات على اإلسبلـ ولو لحظة ،فعبد اهلل بن أـ مكتوـ

ويشمل أيضا ،تشمل الصحبة األطفاؿ ،أطفاؿ الصحابة الذين حنكهم النبي  ورأوه ،فاألطفاؿ
الذين رأوا النبي  صحابة ،كمحمود بن الربيع قاؿ عقلت مجةً مجها النبي  في وجهي من ماء
من ٍ
دلو في بئر ،كذلك عبد اهلل بن طلحة حنكو النبي  فهو صحابي صغير.
183

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................
ىذا الصحابي :كل من لقي النبي  مؤمنا ومات على اإلسبلـ ،كل من لقي النبي  مؤمنا ولو
ػػػػػػػػ

لحظة ،فهو صحابي لكن الصحابة يتفاوتوف في الفضيلة واألجر؛ ولهذا قاؿ المؤلف :كل من صحبو

سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابو ،نقوؿ أو لقيو ،كل من لقي النبي  أو صحبو

أو رآه ولو لحظة ،فهو صحابي ،وإذا رآه ولقيو ساعة يكوف أفضل ،أفضل ممن لقيو لحظة ،والذي
لقيو شهر أفضل ممن من لقيو ساعة أفضل من الذي رآه لحظة ،والذي لقيو يوما ،أفضل من الذي
لقيو ساعة ،والذي لقيو شهرا أفضل من الذي لقيو يوما ،والذي لقيو سنة أفضل من الذي لقيو شهرا،

وىكذا ،والذي لقيو سنتين أفضل ،وىكذا.

ق اؿ :لو الصحبة على قدر ما صحبو ،وكانت سابقتو معو يعني سبقو إلى اإلسبلـ وصحبتو معو،

معو في الفضيلة وسمع منو ،كذلك أيضا من سمع منو ونظر إليو ولو نظرة ،فهذا صحابي ،قاؿ

المؤلف رحمو اهلل :فأدناىم صحبة ىو أفضل من القرف الذين لم يروه ،أدناىم ،أقل الصحابة صحبة

أفضل من القرف التابعين الذين لم يروه ،قاؿ :ولو لقوا اهلل بجميع األعماؿ ،يعني التابعوف الذين لم

يروا النبي 

لو لقوا اهلل بجميع األعماؿ ،فيكوف أدنى الصحابة صحبة أفضل منو ،أدنى الصحابة

صحبة أفضل من التابعي الذي لقي اهلل بجميع األعماؿ؛ ولهذا قاؿ :ولو لقوا اهلل بجميع األعماؿ،

كاف ىؤالء الذين صحبوا النبي 

ورأوه وسمعوا منو أفضل في صحبتهم من التابعين ولو عملوا كل

أعماؿ الخير؛ ألف مزية الصحبة خاصة بالصحابة ،ال يلحقهم من بعدىم.

قد يفوؽ بعض التابعين بعض الصحابة في العمل ،في العبادة ،في الصبلة في النوافل ،في

التهجد في ب عض الصدقات ،لكن ال يستطيع أف يصل إلى مزية الصحبة ،مزية الصحبة خاصة
بالصحابة ،ومن صحب النبي  وجاىد معو ،صحبو في الجهاد أيضا ىذا فضل ،فضل عظيم ،ومن
سمع من النبي  كذلك لو فضل عظيم.
فالصحابة أفضل الناس ،ال كاف وال يكوف بعدىم ،ىم خير الناس بعد األنبياء ،فبل يمكن أف

يلحقهم من بعدىم ألنهم صحبوا النبي 

وجاىدوا معو وشهدوا التنزيل فهم أعلم بمعاني النصوص

ممن بعدىم وبمعاني كتاب اهلل؛ ألنهم يشهدوف نزوؿ القرآف والنبي 
القرآف،
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ويسألوف عما أشكل عليهم ،وصحبوه ولقوه ونظروا إليو ،ىذه مزية ال يلحقهم من بعدىم ،وإف كانوا

يتفاوتوف فيها.

ولكن قد يفوؽ بعض التابعين بعض الصحابة في بعض األعماؿ ،إما مثبل في التهجد في الصبلة

في العبادة ،في الورع في بعض األشياء وما أشبو ذلك لكن الصحبة خاصة.

ولما أراد بعض العلماء أف يقارف بين معاوية بن أبي سفياف الصحابي ،وبين عمر بن عبد العزيز
الوارع الزاىد أجاب بعض العلماء بأف الغبار الذي دخل في أنف معاوية في جهاده مع النبي  قد

يعدؿ بورع عمر بن عبد العزيز وعدلو ،وسيرجع المؤلف -رحمو اهلل -يبين أيضا الكبلـ في الصحابة،
سيأتي بعد قليل ،نعم.
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السمع والطاعة لؤلئمة
والسمع والطاعة لؤلئمة وأمري ادلؤمنني الرب والفاجر ومن ويل اخلالفة ،واجتمع الناس
عليو ورضوا بو ،ومن غلبهم بالسيف حىت صار خليفة ومسي أمري ادلؤمنني والغزو ٍ
ماض
األمري إىل يوم القيامة ِ
مع ِ
الرب و ِ
الفاجر ال يًتك ،وقسمة الفيء وإقامة احلدود إىل األئمة
ماض ليس ٍ
ألحد أن يطعن عليهم وال ينازعهم ،ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة من
دفعها إليهم أجزأت عنو برا كان أو فاجرا.
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نعم ىذا البحث ،بحث األئمة ووالة األمور ،يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :والسمع والطاعة لؤلئمة
ِ
ومن ولي
ومن عندؾ وال ممن ولي الخبلفةَ ،
وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخبلفةَ + ،
الخبلفة طيب ال بأس.
والسمع والطاعة لؤلئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ،يعني من عقيدة أىل السنة والجماعة ومن

أصوؿ الدين ،وأصوؿ السنة السمع والطاعة لؤلئمة ،لؤلئمة ووالة األمور ،وأمير المؤمنين البر والفاجر،

ىذه عقيدة أىل السنة أنهم يسمعوف ويطيعوف لئلماـ ،وأمير المؤمنين سواء كاف برا أو فاجرا وال

يخرجوف عليو.

من ىو الذي يؤمروه ،مين؟ بين قاؿ :ومن ولي الخبلفة ،واجتمع الناس عليو ورضوا بو ،ومن

غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ىذا ىو ولي األمر ،إذا من عقيدة أىل السنة

وأصوؿ السنة السمع والطاعة لؤلئمة ووالة األمور ،أبرارا كانوا أو فجارا ،إماـ المسلمين يجب السمع

لو والطاعة ،برا كاف أو فاجرا.

متى تكوف لو الوالية ،حتى يكوف إماـ المؤمنين ،متى تثبت الوالية لو؟ تثبت الوالية بواحدة من

ثبلثة أمور ،تثبت الوالية واإلمامة بثبلثة أمور:

األمر األوؿ :االنتخاب من أىل الحل والعقد ،االنتخاب واالختيار ،إذا انتخبو واختاره أىل الحل

والعقد ثبتت لو الخبلفة واإلمامة.

.......................................................................
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الثاني :أف يعهد إليو الخليفة السابق بوالية العهد ،يعهد إليو ثم تنتقل الخبلفة إلى ولي العهد،
فتثبت لو الخبلفة بوالية العهد.
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األمر الثالث :أف يغلبهم بسيفو وقوتو وسلطانو ،حتى يستتب لو األمر وتثبت لو الخبلفة بالقوة

والغلبة ،واضح ىذا؟ تحصل الوالية بواحد من ثبلثة أمور:

االختيار واالنتخاب من قبل أىل الحل والعقد  ،ىذا إذا كاف االختيار واالنتخاب لهم ،ال ما في

شورى انتخاب واختيار ،اخت يار يجتمع أىل الحل والعقد ويختاروف واحدا ويختاروف من ىو أيش؟ من
يصلح لئلمامة.

واألمر الثاني :اللي تثبت بو الخبلفة ،والية العهد من الخليفة السابقة يعهد إليو.

األمر الثالث :القوة والغلبة ،يغلبهم بسيفو وسلطانو حتى يستتب لو األمر ،فتثبت لو الخبلفة،

واالختيار واالنتخاب ،االختيار واالنتخاب متى يكوف ىذا؟ إذا كاف األمر للمسلمين.

واالنتخاب واالختيار ما حصل إال للخلفاء الراشدين ،ومن عهد الخلفاء الراشدين إلى اآلف ما

حصل اختيار ،أبو بكر الصديق ثبت لو الخبلفة بأي شيء؟ باالختيار واالنتخاب ،اختاره أىل الحل

والعقد على الصحيح ،قاؿ بعض العلماء :ثبت لو الخبلفة بالنص من النبي 
قالوا :ثبت لو الخبلفة بالنص الجلي ،وقاؿ قوـ :بالنص الخفي؟

والذين قالوا بالنص

والصواب أنو ثبتت لو الخبلفة باالختيار واالنتخاب ،لما اجتمع األصحاب في سقيفة بني ساعد

جاءىم عمر وعثماف وأبو عبيدة ،تكلم عمر ،وقاؿ :اختاروا رضيت لكم ،قاؿ :أبو بكر اختاروا أحد
الرجلين إما عمر وإما أبو عبيدة فقاؿ عمر فقاؿ :أرضيك الرسوؿ  لدينو أفبل نرضاؾ لدنيانا ،فبايعو
وبايعو الناس ،ولو كاف ىناؾ نص ما حصل خبلؼ بين الصحابة ،وال اجتمعوا ،يعني كاف ذكر عمر

النص وأبو عبيدة ،ما في نص.
وأما ما ذكر من أف النبي  قاؿ للمرأة التي قالت أين أجدؾ متى إف لم أجدؾ؟ ائتي أبا بكر،
كوف النبي  قدمو يصلي بالناس ،والمنامات ،قولو" :لو كنت متخذا خليبل التخذت أبا بكر خليبل"
ىذه ليست نص وإنما ىي إرشاد ،إرشاد من النبي  الختياره وانتخابو ،تقديمو للصبلة كاف إرشادا،

ىذا ىو الصواب ،إذًا ثبتت الخبلفة للصديق بأي شيء؟ باالختيار واالنتخاب من أىل الحل والعقد.

وال يشترط كل واحد يبايع ،ال ،يكفي العلماء واألعياف والوجهاء ورؤساء القبائل يكفي ،والباقي

تبع لو ما يشترط كل واحد يبايع ،أىل الحل والعقد ،أما االنتخابات التي تسمعونها اآلف اللي
ٌ
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ىو باألصوات واالختيارات ىذه غير شرعية ،باألصوات يختاروف ،واألصوات أصوات من؟ أصوات

العقبلء والمجانين والنساء والصبياف ،كلها أصوات ،كل ىذه مقبولة عندىم حتى المجانين المجنوف

يصير لو صوت ،أو طفل أو امرأة أو معتوه ما في مانع عندىم ،أصوات ىذه ليست شرعية.

االختيار واالنتخاب إنما ىو من أىل الحل والعقد العقبلء والوجهاء ورؤساء القبائل والعلماء

تبع لهم.
ىؤالء ىم أىل الحل والعقد ،واللي يختاروف ىم الذين يبايعوف والباقي ٌ

ثبتت الخبلفة باالختيار واالنتخاب لمن؟ للصديق ،وثبتت الخبلفة باالختيار واالنتخاب لعثماف



وثبتت الخبلفة لعلي بايعو أكثر أىل الحل والعقد ،وامتنع معاوية وأىل الشاـ ،ال طلبا للخبلفة

وإنما مطالبة بدـ عثماف ،وإال فإف معاوية ال يطالب بالخبلفة ،وال يقوؿ :إنو أولى بالخبلفة من علي،

وىو موافق ،امتنعوا للمطالبة بدـ عثماف ،ولهذا ثبت لو الخبلفة.

أما عمر ثبت لو الخبلفة بوالية العهد من الصديق ،ثبت لو الخبلفة بوالية العهد من الصديق ،ولم

تثبت الخبلفة بعد ذلك من عهد الخلفاء الراشدين إلى اليوـ إال بأحد أمرين :إما بوالية العهد ،وإما

بالقوة والغلبة إلى اآلف.

وإذا كاف االختيار واالنتخاب للمسلمين ،فبل بد أف تتوفر الشروط في الخليفة الذي يختار ،من

الشروط أف يكوف قرشيا ،من قريش ،لقوؿ النبي   األئمة من قريش  ولقولو  كما ثبت

في الصحيحين  :ال يزاؿ ىذا األمر -يعني في قريش -ما بقي منهم اثناف  ثم قيدىا فقاؿ:
ما أقاموا الدين ،الشرط أف يقيموا الدين.

أما إذا لم يوجد من قريش من يقيم الدين يختار من غيره ،ال بد أف يكوف فيو يعني الشروط التي

من الشروط أف يكوف قرشيا ،ومن الشروط أف يكوف يقيم الدين ،يعني معروؼ الشروط :أف يكوف

مسل ما ،وأف يكوف قرشيا ،وأف يقيم الدين ،وفيو الصفات التي تؤىلو ،ىذا إذا كاف االختيار ىو اختيار

المسلمين ،يختارونو؛ ولذلك أبو بكر وعمر وعثماف وعلي كلهم من قريش ،وكذلك معاوية ،والدولة

األموية والعباسية.

بعد ذلك بعد الخلفاء الراشدين صار الوالية تثبت بأحد أمرين :إما بوالية العهد وإما بالقوة

والغلبة ،وإذا غلب الناس في قوتو وسيفو وسلطانو ثبت لو الخبلفة ،ولو لم يكن من قريش ،والدليل
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على ىذا األحاديث الصحيحة ،حديث أبي ذر ،قاؿ  :أمرني خليلي أف أسمع وأطيع ولو كاف

عبدا حبشيا مجدع األطراؼ  وفي لفظ  :ولو لحبشي كأف رأسو زبيبة  الحبشي ما ىو
من قريش ،ولو حبشي ،واضح ىذا؟ إذا ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة.
تثبت الخبلفة بواحد من أيش؟ من ثبلثة أمور:

إما باالختيار واالنتخاب من قبل أىل الحل والعقد  ،وفي ىذه الحالة يختار من قريش من

توافرت فيو الشروط ،فإف لم يجد من قريش يختار من غيرىم ،وبشرط أف يقيموا الدين لقولو  :ما

يزاؿ ىذا األمر في ىذا الحي ما بقي منهم اثناف ما أقاموا الدين  كما في الصحيحين.
الثاني :والية العهد من الخليفة السابق.

الثالث :القوة والغلبة.

وحينئذ إذا ثبت لو الخبلفة وجب لو السمع والطاعة ،وجب لو السمع والطاعة ،في أي شيء
السمع والطاعة لو؟ في طاعة اهلل ،لقولو تعالى :
    

()1

      

قاؿ العلماء :أعاد الفعل في قولو وأطيعوا الرسوؿ ولم يعد مع أولي األمر؛

ألف طاعة الرسوؿ من طاعة اهلل ،وىو ال يأمر إال بطاعة اهلل.

أما أولي األمر قاؿ :وأولي األمر منكم ،فدؿ على أف طاعة أولي األمر إنما تكوف في طاعة اهلل،

أحد في
يطاع ولي األمر في طاعة اهلل ،ويطاع في األمور المباحة ،أما المعصية فبل يطاع ،فبل يطاع ٌ

المعاصي؛ لقوؿ النبي 

في حديث أبي ذر  :اسمع وأطع ،وإف كاف عبدا حبشيا مجدع

األطراؼ ،اسمع وأطع ولو ضرب ظهرؾ ،وأخذ مالك  ىذا يقيد بأي شيء؟ يقيد بالنصوص

األخرى النصوص يضم بعضها إلى بعض ،لقوؿ النبي   ال طاعة لمخلوؽ في معصية الخالق
 وقاؿ  :إنما الطاعة في المعروؼ  فوالة األمور إنما يطاعوف في طاعة اهلل ،وفي األمور
المباحة.

1 -سورة النساء آية .59 :
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أما المعاصي فبل يطاع فيها ولي األمر ،ولكن ليس معنى ذلك أف اإلنساف يتمرد على ولي األمر

ويخرج ال ،ال يطيعو في خصوص المعصية ،خصوص المعصية ما يطاع فيها أحد ،ولي األمر ما يطاع

في المعصية ،قاؿ اشرب الخمر ال تطعو ،قاؿ لك تعامل بالربا ال تطعو ،قاؿ لك اقتل فبلف بغير حق

ال تطعو ،لكن ليس معنى ذلك أنك تتمرد عل يو وتخرج وتنقض بيعتو وتؤلب الناس عليو ال ،ال تطعو
في خصوص المعصية وتطعو فيما عدا ذلك ،واضح ىذا؟

أمير الجيش ال يطاع في المعصية ،أمير السرية ال يطاع في المعصية ،األب إذا أمر ابنو بالمعصية

ال يطيعو ،أب قاؿ لولده اشتر دخانا أو خمرا ما يطيعو ،الزوجة ال تطيع زوجها في المعصية إذا أمرىا
زوجها ،العبد إذا أمره سيده بالمعصية ال يطيعو ،عاـ ،لقوؿ النبي  لكن ليس معنى ذلك أف العبد
يتمرد على سيده ،ال يطيعو بخصوص المعصية.

والزوجة ما تتمرد على زوجها ال تطيعو في خصوص المعصية ،واالبن ما يتمرد على أبيو ،لكن ال

يطيعو في خصوص المعصية ،وال الرعية ال تتمرد على األمير وال على ولي األمر ،لكن ال يطيعو في
خصوص المعصية ،ومع ذلك ال بد من التلطف والخطاب اللين ،يعني يخاطب األمير بما يليق بو

يقوؿ يا فبلف ىذا ال يجوز ،يخاطب :ىذا محرـ ،ىذا كذا ،يخاطب باللين والرفق ،والخطاب
المناسب لوالة األمور ،يبين لهم ،تكوف المناصحة من قبل أىل الحل والعقد ،ومن قبل أىل العلم.

كذلك األب يصحب ابنو يقوؿ يا أبي أنا ال يجوز لي أف أرتكب معصية ىذا محرـ ،ىذا ال يجوز

لي ،ىذا علي إثم في ىذا وعليك وال يجوز ،والزوجة كذلك ،تتلطف مع زوجها تقوؿ أنا ال أطيعك في

المعصية ،ى ذا محرـ ،والعبد كذلك يتلطف مع سيده ،نعم ،ولو أيش؟ ما فهمت كبلمك ،تكلم ،ارفع
صوتك ،تكلم.

ثبت في صحيح البخاري  أف النبي  أمر رجبل من األنصار على سرية ،وأمرىم أف يطيعوه
فسار بهم فلما ساروا في أثناء الطريق أغضبوه ،فقاؿ لهم :ألم يأمركم رسوؿ اهلل  بطاعتي؟ قالوا:
بلى ،قاؿ :اجمعوا لي حطبا فجمعوا لو حطبا ،ثم قاؿ :أججوىا نارا ،فأججوىا نارا ثم قاؿ :ادخلوا

فيها أحرقوا أنفسكم -ادخلوا في النار أنتم أمركم الرسوؿ بطاعتي -أنا آمركم أف تدخلوا النار ،فنظر
بعضهم إلى بعض وقالوا :إنما أسلمنا وجئنا إلى ىنا خوفا من النار كيف ندخل النار! فتركوه حتى
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سكن غضبو ،فلما جاءوا إلى النبي  أخبروه فقاؿ :لو دخلوىا ما خرجوا منها؛ إنما الطاعة في
ػػػػػػػػ

المعروؼ  يعني ىذا وعيد شديد ،يعني لو دخلوىا الستمر عذاب اآلخرة مع عذاب الدنيا ،لو
دخلوىا ما خرجوا منها إنما الطاعة في المعروؼ ،ىذا أمير الجيش ما يطاع في المعصية.

فإذا السمع ،قوؿ المؤلف رحمو اهلل :والسمع والطاعة لؤلئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ،يعني

سواء كاف أمير المؤمنين برا أو فاجرا ،سواء إذا تثبت لو اإلمامة ،ولو كاف فاجرا ،الفاجر يعني العاصي،
ولو كاف يعمل بعض الكبائر يعمل بعض المعاصي ،تثبت لو الوالية ،واضح ىذا ،والسمع والطاعة

لؤلئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخبلفة ،واجتمع الناس عليو ورضوا بو ،ومن غلبهم

بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين ىذا ىو الخليفة إذا ولي الخبلفة واجتمع الناس عليو
ورضوا بو باالختيار واالنتخاب أو بوالية العهد من الخليفة السابق ،أو غلبهم بالسيف حتى صار

خليفة وسمي أمير المؤمنين وجب السمع لو والطاعة.
ِ
األمير إلى يوـ القيامة ِ
ِ
والغزو ٍ
والفاجر ،يعني أمير المؤمنين ،يعني ولي األمر
البر
ماض مع

والخليفة والملك ورئيس الدولة ورئيس الجمهورية ،ىو ولي األمر ،الغزو معو ماض ،يعني غزو الكفار،

غزو الكفار يكوف مع األمير ،ولو كاف فاجرا ولو عنده بعض المعاصي ،ما يضر ،وكذلك أمير الجيش،
ولو كاف عنده بعض المعاصي؛ ألف بعض المعاصي تخصو ،والغزو ىذه مصلحة لئلسبلـ والمسلمين

نجاىد معو ونقاتل ونقيم الجهاد ،يقاتَل الكفار مع األمير ولو كاف فاجرا.

وقسمة الفيء كذلك ،الفيء الماؿ الذي يتركو الكفار من دوف حرب ،والغنيمة الماؿ الذي

يأخذونو بعد الحرب ،كل ىذا يقسمو من؟ ىو ولي األمر ،وإقامة الحدود ،إقامة الحدود إلى األئمة
ماض ليس ٍ
ألحد أف يطعن فيهم وال ينازعهم ،إقامة الحدود :حد الزاني ،حد السارؽ ،تقطع يده،
شارب الخمر ،من بدؿ دينو يقتل ،من الذي يقيم الحدود؟ ولي األمر ،ولي األمر يقيم القضاة ورجاؿ

الحسبة ،رجاؿ الهيئة ورجاؿ الحسبة يؤدبوف والقضاة يقيموف الحدود ،فهذه كلها يسمع ،الرعية

يسمعوف ويطيعوف لولي األمر في قسمة الفيء ،وفي إقامة الحدود ،ليس ألحد أف يطعن فيهم وال

ينازعهم.
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ودفع الصدقات إليهم جائزة نافعة ،الصدقات الزكاة ،يعني المراد بالصدقات ،الصدقات الفريضة

إنما الصدقات ،فإذا طلب ولي األمر الزكاة تدفعها إليو ،وحينئذ تبرأ ذمتك ،ولهذا قاؿ المؤلف :ودفع
الصدقات إليهم جائزة نافعة ،يعني صحيحة ،من دفعها إليهم أجزأت عنو برا كاف أو فاجرا ،برا من

ىو؟ األمير يعني األمير واإلماـ ،سواء كاف برا أو فاجرا.

الفاجر العاصي المرتكب للكبيرة ،تثبت لو الوالية ،تبقى اإلمامة ،ما داـ أنو لم يفعل كفرا صريحا

فاإلمامة باقية ،ولو كاف عاصيا ولو كاف فاجرا تبقى اإلمامة لو يجاىد الناس معو ويحجوف معو ،كما

قاؿ الغزو والحج ،يقيم للناس الحج ويقيم للناس الجهاد ،ويقسم الفيء ،ويقيم الحدود وتدفع إليو

الزكوات وال يجوز الخروج عليو ،ىذا ىو عقيدة أىل السنة والجماعة ،نعم.
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الصبلة خلف األئمة برىم وفاجرىم
وصالة اجلمعة خلفو وخلف من واله جائزة باقية تامة ركعتني ،من أعادعلا فهو
مبتدع تارك لآلثار سلالف للسنة ،ليس لو من فض اجلمعة شيء إذا مل ير الصالة
خلف األئمة من كانوا برىم وفاجرىم ،فالسنة بأن يصلي معهم ركعتني ،ويدين بأهنا
تامة ،ال يكن يف صدرك من ذلك شك.
ػػػػػػػػ

نعم ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة أف صبلة الجمعة خلفو ،يعني خلف األمير ،ولي األمر

الملك أو رئيس الدولة ،صبل ة الجمعة خلفو جائزة ،وخلف من واله جائزة تامة ركعتين ،من أعادىما

فهو مبتدع تارؾ لآلثار مخالف للسنة ،يقوؿ :يعني صبلة الجمعة إذا كاف تولى اإلماـ وصار يصلي

بالناس الجمعة ،يصلوف خلفو ،ولو كاف فاجرا ،ولو كاف عاصيا ،والصبلة خلفو صحيحة ،ومن أعادىا،

فهو مبتدع.

وال حكمة في ذلك أف عدـ الصبلة خلفو يفضي إلى النزاع والشقاؽ وانقساـ المسلمين واختبلؼ

الكلمة ،واإلسبلـ متشوؼ إلى جمع الكلمة وإلى االئتبلؼ ،فلو كاف بعض الناس ال يصلي خلفو

يقوؿ :إنو فاسق أو عاص ،معناه حصل نزاع بين المسلمين ،وانقسموا قسمين ،وحصل تفرؽ ،وىذا
التفرؽ في صالح الكفار وأعداء اإلسبلـ ،يستغلوف الخبلؼ والفرقة ،فصبلة الجمعة خلفو صحيحة.

وكاف الخلفاء واألمراء في زمن الدولة األموية والعباسية ىم الذين يتولوف اإلمامة يصلوف بالناس،

وكاف بعضهم عاصيا فكاف الصحابة وكذلك التابعوف بعدىم ،يصلوف ،الصحابة صلوا خلف الحجاج

وكاف فاسقا ظالما ،صلوا خلفو الجمعة والعيدين ،والصلوات كلها ،وصبلة الجماعة فصبلة الجماعة
خلف اإلماـ وخلف من واله اإلماـ ،فإذا صلى بالناس اإلماـ الجمعة نصلي خلفو أو الجماعة.

وإذا صلى بنا األمير الذي واله كذلك ،ولى على البلد أميرا مثل ما ولى عبد الملك بن مرواف الحجاج
على العراؽ وصار الحجاج يصلي بالناس الجمعة والجماعة والعيدين ويصلوف خلفو والصحابة يصلوف

خلفو ،وصلى الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط في زمن عثماف ،وكاف أخاه من

.......................................................................
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أمو ،وكاف فاسقا يشرب الخمر ،وصلى بهم وكاف الصحابة يصلوف خلفو ،كاف أمير الكوفة،
وصلى بهم مرة الفجر وىو سكراف ،لم يعلموا أنو سكراف فلما صلى ركعتين التفت فقاؿ ىل تريدوف

أف
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أزيدكم؟ فقاؿ بعض الصحابة ما زلنا معك منذ اليوـ في زيادة ،ثم أعادوا الصبلة ،ثم جلده ،جلده

أمير المؤمنين جلد الحد ثمانين.

والشاىد من ىذا أف الصحابة يصلوف خلف الوالة واألمراء ولو كانوا فسقة ،والحكمة في ذلك

جمع الكلمة ،جمع الكلمة وعدـ الفرقة؛ ولهذا قاؿ المؤلف :صبلة الجمعة خلفو يعني ولي األمر

جائزة ،وخلف من واله األمراء اللي ولوا أمراء البلداف ،ركعتين ،من أعادىما فهو مبتدع تارؾ لآلثار،

لماذا مبتدع؟ ألنو خالف الجماعة ،وتسبب في الفرقة تارؾ لآلثار لؤلحاديث ومخالف للسنة ،ليس لو

من فضل الجماعة شيء ،ليس لو من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصبلة خلف األئمة من كانوا

برىم وفاجرىم ،يعني سواء كاف عدال أو فاجرا أو عاصيًا.
قاؿ فالسنة أف يصلي معهم ركعتين ،ويدين بأنها تامة ،ما معنى يدين ،يدين يعني يعتقد دينا أنها
صحيحة ،وأنها تامة ،يدين بهذا ،يدين اهلل يعتقد أنها صحيحة وأف ىذا دين ،ولهذا قاؿ ،ال يكن في
صدرؾ من ذلك شيء ،فإذا الصبلة ومن أعاد الصبلة أو من لم يصل خلفهم فهو مبتدع عند أىل

السنة ،إذا عقيدة أىل السنة والجماعة الصبلة خلف والة األمور ،وخلف من والىم ،ولو كانوا فجارا،

ومن لم يصل خلفهم أو أعادىا فهو مبتدع.

طيب غير ا ألئمة ىل تصح الصبلة خلف الفاسق غير اإلماـ ،أو الجمعة؟ ىذا فيو تفصيل ،فيو

تفصيل ،إف كاف ال يوجد إال جمعة واحدة في البلد ،وإمامها فاسق يصلى خلفو ،ألنك لو لم تصل
خلفو تصلي وحدؾ وىذا بدعة ،إذا لم يوجد إال ىذه الجمعة أو ىذا الجامع الذي إمامو فاسق يصلى

خلفو عند عامة أىل السنة ،ومن تركو ولم يصل خلفو فهو مبتدع ،إذا صلى وحده فهو مبتدع.

إذا وجد إماـ جامع آخر مسجد آخر جمعة أو جماعة ،وأحدىما إمامو فاسق ،واآلخر إمامو

عادؿ ،وصلى خلف الفاسق مع وجود العادؿ ،فهل تصح صبلتو أو ال تصح؟ إف كاف يترتب على ترؾ

يصل خلفو يتحزب الناس
الصبلة خلف الفاسق مفسدة ،فيصلى خلف الفاسق ،كأف يكوف مثبل إذا لم ّ
حزبين حزب مع اإلماـ وحزب معو ويحصل فرقة واختبلؼ ،فهذا يصلى خلفو.

إذا لم يترتب على ىذا مفسدة ،وصلى خلف الفاسق مع وجود العادؿ ففيو خبلؼ بين العلماء،

من العلماء من قاؿ تصح ،ومنهم من قاؿ ال تصح ،ومنهم من قاؿ تصح ويعيد ،ومنهم من قاؿ ال
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يعيد ،والسبب في ذلك أنو إذا صلى خلفو فاسق ،لم ينكر المنكر عليو أقره على المنكر ،والواجب

فإذا يصلى خلف الفاسق إذا كاف إماـ المسلمين ،ويصلى خلف الفاسق إذا كاف من
إنكار المنكرً ،
واله إماـ المسلمين ،ويصلى خلف الفاسق إذا لم يوجد جماعة أخرى أو جمعة ،ويصلى خلف

الفاسق إذا وجدت جماعة أخرى أو جمعة ،لكن يترتب على تركها مفسدة.

أما إذا صلى خلف الفاسق ووجد إماـ غيره ،وال يترتب على ىذا مفسدة ،ىذا محل الخبلؼ بين

أىل العلم ،من العلماء من قاؿ تصح ،ومنهم من قاؿ ال تصح ،ومنهم من قاؿ تصح وتعاد ،واضح

ىذا؟ نعم.

197

شرح أصوؿ السنة

الخروج على األئمة
ومن خرج على إمام من أئمة ادلسلمني وقد كان الناس اجتمعوا عليو وأقروا لو
باخلالفة بأي وجو كان بالرضا أو بالغلبة ،فقد شق ىذا اخلارج عصا ادلسلمني ،وخالف

اآلثار عن النيب 

فإن مات اخلارج عليو مات ميتة جاىلية ،وال ػل قتال السلطان

وال اخلروج عليو ألحد من الناس ،فمن فع ذلك فهو مبتدع على غري السنة والطريق.
ػػػػػػػػ

نعم يقوؿ المؤلف -رحمو اهلل -ىذا في حكم الخروج على والة األمور قاؿ :ومن خرج على إماـ

من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليو ،وأقروا لو بالخبلفة بأي وجو كاف بالرضا أو بالغلبة ،فقد

شق ىذا الغالب عصا المسلمين ،وخالف اآلثار عن الرسوؿ ،فإف مات الخارج عليو مات ميتة

جاىلية.

من خرج على إماـ من أئمة المسلمين بعد أف اجتمعت األمة عليو ،كانوا اجتمعوا عليو وأقروا لو

بالخبلفة بأي وجو كاف ،يعني بواحدة من األمور الثبلثة ،ما ىي؟ إما باختيار أىل الحل والعقد ،أو

بوالية العهد ،أو بالقوة والغلبة ،ولهذا قاؿ بأي وجو كاف ،بالرضا أو بالغضب ،بالرضا ىذا باالختيار

واالنتخاب ،أو بوالي ة العهد ،أو بالغلبة غلبهم بسيفو وسلطانو حتى ثبتت لو الخبلفة ال يجوز الخروج

عليو ،ومن خرج عليو ما حكمو قاؿ :فقد شق ىذا الخارج عصا المسلمين وخالف اآلثار عن رسوؿ

اهلل ،خالف األحاديث يكوف مبتدعا ،فإف مات الخارج عليو مات ميتة جاىلية.
والدليل على ىذا األحاديث الصحيحة ،من ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أف النبي  قاؿ:

 من رأى من أميره شيئا يكرىو فليصبر فإنو من فارؽ الجماعة شبرا فمات فميتتو جاىلية 

وىذا وعيد شديد يدؿ على أنو مرتكب للكبيرة ،مات ميتة جاىلية ،ظاىر الحديث الكفر اللي يموت

على الجاىلية كافر ىذا األصل لكن ليس المراد الكفر ،المراد ىنا الوعيد الشديد ،وأنو مرتكب

الكبيرة.

إذا الخروج على والة األمور ما حكمو؟ من كبائر الذنوب ،انظر الحديث  :من رأى من أميره شيئا

يكرىو فليصبر  اصبر ،الصبر يحتاج إلى تحمل ،ولو رأيت معاصي ال تخرج  من رأى من
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أميره .......................................................................
ػػػػػػػػ

شيئا يكرىو فليصبر ،فإنو من فارؽ الجماعة شبرا فمات فميتتو جاىلية  وإذا مات فهو على

ىذه الحاؿ ،وكذلك إذا قاتل ولي األمر ومات فهو على ىذه الحاؿ.
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ومن األحاديث ما رواه اإلماـ أحمد والنسائي من حديث أبي ىريرة أف النبي  قاؿ  :من
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خرج من الطاعة وفارؽ الجماعة فمات مات ميتة جاىلية ،ومن قاتل تحت راية عمية ،يغضب

لعصبية ،أو يدعوا إلى عصبة أو ينصر العصبة ،فقتل فقتلة الجاىلية ،ومن خرج على أمتي يضرب برىا
وفاجرىا ،وال يتحاشى من مؤمنها ،وال يفي لذي عهد عهده ،فليس مني ولست منو  ومن ذلك

حديث أبي ذر الذي رواه اإلماـ مسلم ،قاؿ  :إف خليلي أوصاني -يعني رسوؿ اهلل -أف أسمع

شي كأف رأسو زبيبة  ولو كاف
وأطيع ،وإف كاف عبدا مجدع األطراؼ  وفي لفظ  :ولو لحب ٍ
اإلماـ عبدا مجدعا مقطوع األنف واألذف ،يجب السمع لو والطاعة ،والخروج عليو حكمو أيش؟ من
كبائر الذنوب وىو من شعار أىل البدع الذين يخرجوف على والة األمور مبتدعة.

عقيدة الخوارج الخروج على ولي األمر ،الخوارج يروف أف اإلنساف إذا فعل كبيرة فهو كافر ،زنى

أو سرؽ أو شرب الخمر أو تعامل بالربا أو اغتاب أو عق والديو كفر ،فالخوارج يروف الخروج على

والة األمور إذا فعل كبيرة؛ ألنو إذا فعل كبيرة يقولوف يجب قتلو وخلعو وإخراجو من اإلمامة لكفره.

وكذلك المعتزلة يروف الخروج على والة األمور إذا فعل أيش ولي األمر؟ إذا فعل كبيرة ،ألف

عندىم أصل من أصولهم ،قلت لكم أصوؿ المعتزلة ما ىي؟ خمسة :التوحيد ،والعدؿ ،والمنزلة بين
المنزلتين ،وإنفاذ الوعيد ،واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر ،وكل أصل ستروا تحتو معنى فاسدا

باطبل ،ىذه أصوؿ الدين عند المعتزلة.

وأصوؿ الدين عند أىل السنة ،اإليماف باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر ،بدلها

المعتزلة :التوحيد ،والعدؿ ،والمنزلة بين المنزلتين ،وإنفاذ الوعيد ،واألمر بالمعروؼ.

التوحيد ستروا تحتو نفي الصفات والقوؿ بخلق القرآف وأف اهلل ال يرى في اآلخرة .والعدؿ ستروا

تحتو التكذيب بالقدر ،وأف اهلل ال يقدر أف يهدي ظالما وال يظلم مهتديا .والمنزلة بين المنزلتين ستروا
تحتو أف مرتكب الكبيرة خرج من اإليماف ولم يدخل في الكفر ،صار في منزلة بين اإليماف والكفر.

وإنفاذ الوعيد ستروا تحتو القوؿ بخلود العصاة في النار .واألمر بالمعروؼ إلزاـ الناس بآرائهم
الفاسدة ،كما ألزموا الناس في زمن المأموف بالقوؿ بخلق القرآف .والنهي عن المنكر ستروا تحتو

الخروج على
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والة األمور بالمعاصي ،يسمونو نهيا عن المنكر ،فإذا الخروج على والة األمور ىذا من فعل أىل

البدع ،الخوارج والمعتزلة.

وكذلك الروافض يروف الخروج على والة األمور ،الرافضة؛ ألف الرافضة ال تصح اإلمامة ،وال

يكوف إماما إال إذا كاف معصوما ،ال تصح اإلمامة إال لئلماـ المعصوـ ،وعلى ىذا كل األئمة إمامتهم
باطلة عندىم يجوز الخروج عليهم.

من ىو اإلماـ المعصوـ؟ قالوا :اثنا عشر ،نص عليهم النبي 

اإلماـ المعصوـ األوؿ علي بن

أبي طالب ،ثم اإلماـ الثاني المعصوـ ،الحسن بن علي ،ثم الحسين بن علي ،ثم علي بن الحسين زين
العابدين ،ثم محمد بن علي الباقر ،ثم موسى بن جعفر الكاظم ،ثم علي بن موسى الرضا ،ثم محمد
بن علي الجواد ،ثم علي بن محمد الهادي ،ثم الحسن بن علي العسكري ،ثم محمد بن الحسن

الذي دخل سرداب سامراء وىو المهدي المنتظر ،ىؤالء األئمة االثنا عشرية ،أئمة منصوصوف

معصوموف ،ىذا اإلماـ المعصوـ ،وما عدا األئمة فواليتهم باطلة.

فإذا الخروج على والة األمور من عقيدة أىل البدع وال من عقيدة أىل السنة؟ من عقيدة أىل

البدع ،من عقيدة الخوارج ،وعقيدة المعتزلة ،وعقيدة الروافض ،الرافضة ،ىؤالء يروف الخروج على
والة األمور بالمعاصي.

وأما أىل السنة والجماعة فبل يروف الخروج على والة األمور إال بخمسة شروط ،إذا وجدت

خمسة شروط جاز الخروج على ولي األمر احفظوىا:

الشرط األوؿ :أف يفعل ولي األمر كفرا ال معصية.

األمر الثاني :أف يكوف ىذا الكفر صريحا واضحا ال لبس فيو ،ما فيو إشكاؿ ،إف كاف فيو إشكاؿ

وشبهة فبل.

الشرط الثالث :أف يكوف دليل ىذا الكفر واضحا من الكتاب والسنة.

الشرط الرابع :وجود البديل المسلم الذي يحل محلو؛ ألنو إذا كاف يزاؿ كافر ويؤتى بدلو كافر

مثل الحكومات العسكرية ،والجمهوريات ،انقبلب عسكري وحكومة بدؿ حكومة كافرة ما ينفع.

201

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................
الشرط الخامس :وجود القدرة واالستطاعة ،لقولو تعالى :

   



ػ ػ ػػػػػػ
()1

إذا

وجدت خمسة شروط جاز الخروج وإال فبل:
أف يفعل ولي األمر كفرا ال معاصي.

الثاني :أف يكوف الكفر دليلو واضحا ال لبس فيو وال شبهة فيو.
الشرط الثالث :أف يكوف دليلو واضحا من الكتاب والسنة ،والدليل قوؿ النبي   إال أف
تروا كفرا بواحا عندكم من اهلل فيو برىاف  كفرا ىذا الشرط األوؿ ،بواحا ىذا الشرط الثاني،

عندكم من اهلل برىاف ىذا الشرط الثالث.

الشرط الرابع :وجود البديل المسلم الذي يحل محلو.

الشرط الخامس :القدرة واالستطاعة.

قاؿ شخص في بلد تحكمو دولة كافرة أنا ما أستطيع ،نقوؿ ما كلفك اهلل ،الحمد هلل ،ال يكلف

اهلل نفسا إال وسعها ،لست ملزما بالخروج ،تعاوف معهم في الخير ،وخفف من الشر ما استطعت وال

يكلف اهلل نفسا إال وسعها ،قاؿ اإلماـ رحمو اهلل :ومن خرج على إماـ من أئمة المسلمين ،وقد كانوا

اجتمعوا عليو وأقروا لو بالخبلفة بأي وجو كاف ،بالرضا أو الغلبة يعني بأي وجو ثبت لو الخبلفة،

بالرضا ،كأف يكوف ثبت لو الخبلفة باالختيار واالنتخاب أو بالغلبة إذا غلبهم بقوتو وسيفو وسلطانو،

ومن خرج عليو بعد أف تمت لو البيعة واستتب لو فقد شق ىذا الخارج عصا المسلمين ،وخالف

اآلثار النصوص ،واألحاديث كما سمعتم في صحيح مسلم  :من رأى من أميره شيئا يكرىو
فليصبر ،فإنو من فارؽ الجماعة شبرا فمات فميتتو جاىلية  وخالف اآلثار ،يعني األحاديث عن

رسوؿ اهلل -صلى اهلل عليو وعلى وسلم -فإف مات الخارج عليو مات ميتة جاىلية.

قاؿ المؤلف رحمو اهلل :وال يحل قتاؿ السلطاف وال الخروج عليو ألحد من الناس ،فمن فعل ذلك

فهو مبتدع على غير السنة والطريق ،ال يحل قتاؿ السلطاف ،يعني إماـ المسلمين ،ال يحل إلنساف أف
يقاتلو وال الخروج عليو ألحد من الناس ،ولو فعل كبيرة؟ ولو ،لو فعل ولي األمر صار مبتدعا فعل
1 -سورة التغابن آية .16 :
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بدعة أو فعل كبيرة ،شرب الخمر أو قتل بعض الناس بغير حق ،أو سجن بعض الناس بغير حق أو ما

أشبو ذلك ،يجوز الخروج ّوال ما يجوز؟ ما يجوز.

متى يجوز الخروج؟ إذا وجدت خمسة شروط التي سمعتم ،خمسة شروط إذا تحققت جاز

الخروج وليس بواجب ،أو قد يقاؿ :إنو إذا وجدت الشروط وتحققت ،وال يحل قتاؿ السلطاف وال
الخروج عليو ألحد من الناس ،فمن قاتلو وخرج عليو ،قاؿ فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة

والطريق أليش؟ لماذا كاف مبتدعا ،ألنو وافق الخوارج والمعتزلة والروافض وىؤالء أىل بدع.

من خرج على السلطاف بالمعاصي والجور والظلم فهو مبتدع لموافقتو ألىل البدع ،وىم الخوارج

والمعتزلة والروافض ،ىؤالء الطوائف الثبلث يروف الخروج على ولي األمر فهم مبتدعة ،وأىل السنة ال

يوافقوف المبتدعة.

ما الحكمة في عدـ الخروج على ولي األمر إذا فعل المعاصي والكبائر ،لماذا ال يخرج عليو؟

الحكمة أف الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها وبدرء المفاسد وتقليلها وذلك أف الخروج من
قواعد الشريعة أنو إذا اجتمع مفسدتاف كبرى وصغرى ال يستطاع تركهما ال بد من فعل واحدة من

المفسدتين نرتكب المفسدة الصغرى لفوات الكبرى.

وإذا وجد مصلحتاف ،كبرى وصغرى ،ال نستطيع فعلهما فإننا نفوت المصلحة الصغرى ونفعل

المصلحة الكبرى ،ىذه قاعدة من قواعد الشرع ،قواعد ىذه من قواعد الشرع ،دؿ عليها نصوص

كثيرة ،من أدلة ىذه القواعد أو ىذه القاعدة قوؿ النبي  في الحديث الصحيح لعائشة  :لوال
قومك حديثو عهد بكفر لنقضت الكعبة وأدخلت الحجر ،وجعلت لها بابين  يعني لوال خوؼ

الكفر ،يعني لوال أف قريشا أسلموا حديثا وال تتحمل قلوبهم ذلك ،ويخشى عليهم من الردة لفعلت
ذلك؛ ألف الكعبة اآلف الكعبة بنيت على بناء الجاىلية.

أىل الجاىلية لما تصدعت الكعبة ،والنبي 

قبل البعثة بخمس سنين ىدموا الكعبة وبنوىا،

وقالوا أىل الجاىلية على كفرىم ،ال نريد أف نبني الكعبة إال بدراىم حبلؿ ليس فيها حراـ ،كل شيء

يكوف في الكعبة بالدرىم يكوف حبلال ،الطين والخشب وغيرىا ،فجمعوا ماال حبلال فلم يجدوا ماال
من الحبلؿ يكفي لبناء الكعبة كل األرض طبقها الحراـ ،كلها زنى وسرقة وربا ،أرادوا أف يجمعوا ماال
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حبلال ما كفى ما يكفي لبناء الكعبة ،فقالوا ن بني بعضها ونخرج بعضها ،فبنوا بعضها وأخرجوا الحجر
ستة أذرع أو سبعة أذرع ما أدخلوىا في الكعبة لماذا؟ ما وجدوا ماال حبلال يبنونها.

فالنبي 

لما فتحت مكة في السنة الثامنة من الهجرة أسلمت قريش حديثا ما تمكن اإليماف

من قلوبهم ،والرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يريد أف يدخل الحجر ،قريش أخرجت الحجر،
وجعلت بابا واحدا ،بابا شرقيا ،وكاف مرفوعا ،فقاؿ النبي  لوال أف قلوب الناس تنكر ىذا ويخشى
عليهم من الردة ألدخلت الحجر ،ولجعلت لها بابين شرقيا وغربيا ،بابا يدخل منو الناس ،وبابا يخرج

منو الناس ،وخفضت الباب األعلى.

وقاؿ الن بي لعائشة :أترين لماذا فعل قومك ،رفعوا الباب ،قاؿ إذا صعد أحد وىم ال يريدوف

دخولو تركوه أخذوا السلم وتركوه يسقط ،فلوال قوـ حديثو عهد لنزلت الباب فيكوف في األرض

بناصية األرض وجعلت بابا أرضيا لكي يدخل منو الناس ويخرج منو الناس ،ىذا فيو مفسدتاف ما ىما؟

عندنا اآلف مفسدة بقاء الكعبة ،بعضها خارج ،ومفسدة الكفر ،أيهما أعظم؟ مفسدة الكفر ،ولهذا
ترؾ النبي  الكعبة ،واضح ىذا.

ولهذا لما تمكن اإليماف من قلوب الناس في زمن عبد اهلل بن الزبير لما تولى الخبلفة طبق

الحديث ،ماذا فعل؟ أدخل الحجر ،ونزؿ الباب الشرقي وفتح بابا غربيا وصار عبد اهلل بن الزبير
يستلم األركاف األربعة كلها ،لماذا استلم الركن اليماني والحجر األسود؟ ألنهما على قواعد إبراىيم،
أما الركن الشامي والعراقي ليسا على قواعد إبراىيم ،فلما أدخلت الحجر صارت األركاف كلها على

قواعد إبراىيم ،فصار يستلم األركاف األربعة كلها.

لكن نازع عبد اهلل بن الزبير عبد الملك بن مرواف ،وإال ابن الزبير استتب لو األمر أخذ الحجاز

وأخذ الشاـ كذلك ،ولم يبق ،..وكاد مرواف بن الحكم أف يبايعو لم يبق لهم إال بلدة واحدة في

الشاـ ،ثم تولى عبد الملك وجعل يأخذ الشاـ بلدة بلدة حتى توسع ثم أخذ العراؽ ،ثم ولى الحجاج،
وجعل يقاتل ،جعل المهمة قتاؿ ابن الزبير إلى الحجاج ،وصار الحجاج يبعث الجيوش إلى مكة لقتاؿ

عبد اهلل بن الزبير وصلبو على خشبة ،وىدـ
عبد اهلل بن الزبير ،وفي النهاية غلبو الحجاج ،فقتل َ
الكعبة
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بالمنجنيق ،وأخرج الحجر ورفع الباب وسد الباب الغربي ،وأعادىا على ما كانت عليو في الجاىلية

كما ىي اآلف.

وأبو جعفر المنصور استشار اإلماـ مالك -رحمو اهلل -ىل يعيد الكعبة ،يدخل الكعبة ،يدخل

الحجر كما فعل عبد اهلل بن الزب ير أو يتركها على حالها فأشار إليو اإلماـ مالك بتركها على حالها
فقاؿ :لماذا؟ قاؿ أخشى أف تكوف الكعبة ملعبة للملوؾ ،فبقيت على ما كانت عليو.

فكاف رأي اإلماـ مالك موفقا يعني سدا للعبث حتى ال يعبث فيها الملوؾ ،وكل واحد يبني ،كل

واحد يأتي كل ملك يأتي كل خليفة ي ريد أف يبني ويهدـ ،فتكوف الكعبة ملعبة للملوؾ فسد الباب،
قاؿ رأيت سد الباب ،فتركت على حالها ،فهذه مثاؿ المفسدة.

من ذلك الخروج على والة األمور اآلف ،المعصية التي يفعلها ولي األمر مفسدة أليس كذلك؟،

كونو يظلم بعض الناس ،أو يشتم بعض الناس ،أو يقتل بعض الناس ،أو كونو يفعل بعض المعاصي

ىذه مفسدة لكن الخروج عليو يترتب عليو مفسدة أكبر ،ما الذي يترتب عليو؟ اختبلؿ األمن

وانشقاؽ عصا الطاعة ،وانقساـ الناس ،قسم مع ولي األمر وقسم مع غيره ،وإراقة الدماء ،واختبلؿ

األمن واختبلؿ أحواؿ الناس المعيشية الزراعة والتجارة ،والتعليم والصناعة ،كلها تختل ،وتربص
األعداء بهم الدوائر ،تدخل الدوؿ األجنبية وغيرىا ،أي أعظم ىذه المفاسد وال مفسدة المعصية.

كونو عاصيا أو فعل بعض المعاصي ،أو قتل بعض الناس ،أي المفسدة ترتكب؟ المفسدة

الصغرى ،تصبر على جوره وظلمو ىذا أسهل من الخروج عليو ،ألف الخروج فيو إراقة الدماء وفتن

ومصائب واختبلؿ األمن وفتن تقضي على األخضر واليابس؛ فلهذا جاء اإلسبلـ بالمنع من الخروج
على والة األمور ،لما يترتب عليو من المفاسد العظيمة ،أما كوف ولي األمر جائرا ،كونو فيو ظلم ،كونو

فيو بعض المعاصي ،ىذه معصية ،مفسدة صحيح ،لكن أقل المفاسد ترتكب.

ولهذا قاؿ النبي   من رأى من أميره شيئا يكرىو فليصبر  يصبر يتحمل ،فكأنك على
الجمر ،اصبر ،فإنو من فارؽ الجماعة شبرا فمات ميتتو جاىلية ،والنصيحة مبذولة من قبل أىل الحل
والعقد ،ومن قبل العلماء وغيرىم يبلغوف ،فإف قَبِل والحمد هلل ،وإف لم يقبل فقد أدوا ما عليهم ،وال
وليس لو بدال لكن ليس عليهم شيء.
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أما الخروج فبل ،يترتب على ىذا المفاسد العظيمة التي سمعتم ،ىذا معنى قوؿ المؤلف رحمو

اهلل :ومن خرج على إماـ من أئمة المسلمين وقد كانوا اجتمعوا عليو وأقروا لو بالخبلفة بأي وسيلة

كانت بالرضا أو بالغلبة فقد شق ىذا الخارج عصا المسلمين ،وخالف اآلثار عن رسوؿ اهلل  فإف
مات الخارج عليو مات ميتة جاىلية.

وال يحل قتاؿ السلطاف وال الخروج عليو ألحد من الناس فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير

السنة والطريق ،لماذا؟ ألنو وافق أىل البدع وىم الخوارج والمعتزلة والروافض ،نعم.
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قتاؿ اللصوص والخوارج
وقتال اللصوص واخلوارج جائز إذا عرضوا للرج يف نفسو ومالو ،فلو أن يقات عن
نفسو ومالو ويدفع عنها بك ما يقدر ،وليس لو إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ،وال
يتبع آثارىم ليس ألحد إال اإلمام أو والة ادلسلمني إظلا لو أن يدفع عن نفسو يف مقامو
ذلك وينوي جبهده أن ال يقت أحدا ،فإن مات على يديو يف دفعو عن نفسو يف ادلعركة
فأبعد اهلل ادلقتول ،وإن قت ىذا يف تلك احلال وىو يدفع عن نفسو ومالو رجوت لو
الشهادة ،كما جاء يف األحاديث ومجيع اآلثار يف ىذا إظلا أمر بقتالو ،ومل يؤمر بقتلو وال
اتباعو ،وال ُغل ِهز عليو إن صرع أو كان جرػلا ،وإن أخذه أسريا فليس لو أن يقتلو وال
يقيم عليو احلد ،ولكن يرفع أمره إىل من واله اهلل فيحكم فيو.
ػػػػػػػػ

نعم ىذا من عقيدة أىل السنة في قتاؿ اللصوص والخوارج ،إذا جاء لص شخصا في بيتو أو في

غيره يريد أف يأخذ مالو ،أو كذلك بعض الخوارج اللي يخالفوف الرأي ،الخوارج يكفر بالمعاصي تراه،
خارجي في بيتو أو في مكاف ،ىل يستسلم أو يدافع عن
ماذا يفعل ،صاؿ عليو ،صاؿ عليو لص أو
ّ

نفسو؟ يدافع ،يدافع ع ن نفسو ،لك أف تدافع عن نفسك ،فإذا عرض اللصوص للشخص ،وأرادوا
نفسو أو أرادوا مالو أو أىلو فلو أف يدافع عنهم ،فلو أف يدافع عن نفسو ،ويدافع ،عن أىلو.

إذا صاؿ عليو لص أو خارجي يريد مالو يأخذ مالو ،أو يريد نفسو ،أو يريد أىلو ىل يستسلم أو

يدافع؟ يدافع عن نفسو ،لو أف يدافع عن نفسو ،ولكن يدفع ىذا اللص أو الخارجي باألسهل

فاألسهل ،إذا اندفع بالضرب فبل يقتلو ،يضربو حتى يندفع إذا اندفع أو يكسر يده أو يقطع يده ،وال
يقتلو ،إذا ال يندفع إال بقطع اليد أو الكسر ،فلو إذا اندفع بالضرب بالعصا فبل يضربو بالسيف وال

بالسبلح ،وإذا لم يندفع فلو أف يدفع باألخف فاألخف ،وال ينوي قتلو ،فهو يدافع باألسهل
فاألسهل.
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وإذا ىرب فليس لو أف يطلبو ،يلحقو ويقاتلو ويطلق عليو النار ،ما داـ ىرب اتركو ،إذا ىرب خرج من
البيت أو من المكاف أو فارؽ المكاف وسلمت من شره اتركو ،ال تطلبو ،وال تتبع أثره ،إنما

.......................................................................
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الذي يلحقو ويتبع أثره الوالة ولي األمر ،اإلماـ ،الشرطة ،ىم الذي يلحقونو حتى يؤدب ويقاـ

عليو الحد أو التعزير ىذا لوالة األمور ،أما أنت فليس لك أف تلحقو ثم تأخذه وتؤدبو وتضربو أو
تطلق
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عليو النار ،ال ،أنت لست سلطة إنما موقفك موقف المدافع عن نفسو ،تدافع عن نفسك ،فإذا

سلمت من شره فاتركو ،لكن ال مانع أف تبلغ ،تبلغ والة األمور وتبلغ الشرطة ،حتى يؤخذ ال بأس،

لكن أنت بنفسك ال تتبعو وال تقاتلو ،وال تقتلو ،وال تقم عليو الحد ،إنما يقيم والة األمور.

وتنوي في نفسك أنك تدافع ،تدفع عن نفسك الشر ،وال تنوي أنك تقتلو أو تريد قتلو ،ال.
فإف لم يندفع إال بالقتل إما أف يقتلك أو تقتلو ،فلك قتلو في ىذه الحالة للضرورة ،ال تستسلم

للقتل ،فإف قتلتو يقوؿ اإلماـ :أبعده اهلل ،وإف قتلك أنت فأنت شهيد ،ولهذا قاؿ :إذا قتلك وأنت

تدافع عن نفسك ،قاؿ اإلماـ :رجوت لو الشهادة ،كما جاء في األحاديث وجميع اآلثار في ىذا إنما
أُِمر بقتالو ،أنت مأمور بقتالو ال بقتلو واتباعو ،فرؽ بين األمرين ،بين القتل والقتاؿ ،أنت مأمور بقتالو
ولم تؤمر بقتلو ،القتاؿ دفاع عن النفس ،قاتلك تقاتلو تدفع عن نفسك ،ولست مأمورا بقتلو تطلق

عليو النار وتقتلو في الحاؿ ،ال ،أنت لست مأموراَ ًً بقتلو ولكنك مأمورا بقتالو دفاعا عن النفس،
ولست مأمورا باتباعو واللحق ،وطلبو إذا ىرب أو فارقك.
كما أنو يقوؿ :ليس لك أف تجهز عليو إذا مات صريعا أو جريحا ،إذا سقط ،بعض الناس إذا

سقط قاؿ الحمد هلل سقط ،ال يأتي ويقتلو يكملو ،ال ،إذا سقط صريعا ليس لك أف تقتلو ،سلمت من

شره ،اآلف يسلم ،يسلم لوالة األمور أو يسلم للشرطة ،ليس لك أف تقتلو إذا سقط جريحا أو صريعا،

وإف أخذتو أسيرا أيضا ليس لك أف تقتلو.

وليس لك أف تقيم عليو الحد بعض الناس يكوف أقوى منو أخذ السارؽ ثم أوثقو بالوثاؽ ،ربط

يديو ورجليو ،وقاؿ الحمد اآلف ثم يقتلو ،أو يقطع يده ألنو سارؽ ،ال أنت ليس لك أف تقطع يده وال

أف تقتلو ،وإ نما تسلمو لوالة األمور ،وال تقم عليو الحد؛ ألف إقامة الحد ىذا من شأف والة األمور،
ولكن ترفع أمره إلى والة األمور.

والدليل على ىذا األحاديث ،ما ثبت في صحيح مسلم أف النبي 

قاؿ  :من قتل دوف

مالو فهو شهيد  وفي لفظ  :من قتل دوف نفسو فهو شهيد ،من قتل دوف أىلو فهو شهيد
 من ذلك حديث أبي ىريرة  قاؿ :جاء رجل إلى رسوؿ اهلل  فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ،أرأيت إف
جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قاؿ :فبل تعطو مالك ،قاؿ :أرأيت إف قاتلني؟ قاؿ :قاتلو ،قاؿ :أرأيت إف

قتلني؟
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قاؿ :فأنت شهيد ،قاؿ :أرأيت إف قتلتو؟ قاؿ :ىو في النار ،قاؿ :ىو في النار ،وكذلك حديث عبد

اهلل بن عمرو الذي رواه اإلماـ مسلم  :من قتل دوف مالو فهو شهيد  وفي اللفظ اآلخر :
من قتل دوف أىلو فهو شهيد ،من قتل دوف مالو فهو شهيد ،من قتل دوف نفسو فهو شهيد . 

مأمور بالدفاع عن نفسك ،لكن ال تنوي قتلو ،وإنما تدفع باألسهل فاألسهل ،وال تجهز
إذا أنت ٌ

عليو إذا سقط صريعا أو جريحا ،وإف أخذتو أسيرا فبل تقتلو وال تقم عليو الحد ،ولكن تسلمو إلى والة

األمور ،وإف ىرب فبل تتبعو.

أيضا من كبلـ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -ما رواه الخبلؿ في كتاب السنة ،قاؿ :أخبرني عبد

الملك الميموني أنو قاؿ ألبي عبد اهلل يعني اإلماـ أحمد :ىل علمت أحدا ترؾ قتاؿ اللصوص تأثما؟

يعني خشية اإلثم ،قاؿ :ال ،قلت :قوـ يقولوف :إف لقيتهم فقاتلهم ،ال تضربو بالسيف وأنت تريد قتلو،

قاؿ :إنم ا أضربو ألمنع نفسي ومالي منو ،فإف أصيب فسح ،+أو فساؿ دمو ،قلت :نعم يا أبا عبد اهلل

أعلم أني أضربو بالسيف ،ولست آلو قطع يده ورجلو ،وأشاغلو عني بكل ما أمكن ،قاؿ :نعم ،وقد

كنت قلت لو :في أف يخرج عليو؟ قاؿ :وىو يدعوؾ حتى تخرج عليهم ،ىم أخبث من ذلك ،ورأيتو

يعجب ممن يقوؿ :أقاتلو وأمنعو وأنا ال أريد نفسو ،أي فهذا مما ال ينبغي أف يشغل بو القلب ،لو قتالو
ودفعو عن نفسو بكل ما أمكنو أصاب نفسو أو بقيت.

كذلك أيضا روي بسند صحيح عن اإلماـ أحمد ،قاؿ :أرى قتاؿ اللصوص إذا أرادوا مالك

ونفسك ،فأما أف تذىب إليهم أو تتبعهم إذا ولوا فبل يجوز لك قتالهم ،فالمقصود أف قتاؿ اللصوص

وقتاؿ الخوارج ،إنما يقاتلهم اإلنساف قتاؿ دفاع ،ويدفعهم باألسهل فاألسهل ،فإف اندفعوا بالضرب

فبل يستعمل السبلح ،وىكذا ،وإذا اضطر إلى السبلح فيشغلو بنفسو ،يعني يضربو بشيء يؤثر على

بعض أعضائو حتى يشتغل بنفسو عنو عن قتل نفس ،ال يقتل نفسو يصيب يده أو رجلو حتى يشغلو،

نعم.
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الشهادة للمعين بالجنة أو النار
وقال رمحو اهلل تعاىل :وال نشهد على أحد من أى القبلة بعم يعملو جبنة وال نار
نرجو للصاحل وطلاف عليو وطلاف على ادلسيء ادلذنب ونرجو لو رمحة اهلل.
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نعم ىذه المسألة وىي الشهادة على أحد من أىل القبلة بالجنة أو النار ،ىذه المعروفة بالشهادة

للمعين ،الشهادة للمعين من أىل القبلة ،والمراد من أىل القبلة من التزـ بأحكاـ اإلسبلـ واستقبل

القبلة في الصبلة ،والدعاء والذبح ،يقوؿ النبي 

 من صلى صبلتنا واستقبل قبلتنا وأكل

ذبيحتنا فهو مسلم لو ما لنا وعليو ما علينا . 

ىذا المسلم الذي التزـ بأحكاـ اإلسبلـ في الظاىر ،ولم يفعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ يحكم

عليو باإلسبلـ في الظاىر ،وال يشهد عليو بجنة وال نار بعينو ،لكن يشهد على العموـ ،فيقاؿ :كل

مؤمن في الجنة ،وكل كاف ر في النار ،على العموـ ،ال يشهد على معين من أىل القبلة بجنة وال نار،
نرجو للصالح ونخاؼ على المسيء المذنب ونرجو رحمة اهلل.

ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة ال يشهدوف للمعين بجنة وال نار ،لكن يرجوف للمحسن

ويخافوف على المسيء ،من رأيناه مستقيما على طاعة اهلل ،وعمل الطاعات نرجو لو الجنة لكن ما

نشهد لو بالجنة بعينو ،ومن رأيناه يعمل المعاصي والمخالفات نخاؼ عليو من النار ،ولكن ال نشهد

لو بالنار بعينو ،ولكن نشهد بالعموـ ،فنقوؿ :كل مؤمن في الجنة ،وكل كافر في النار.

أما المعين فهل يشهد لو؟ فيو ثبلثة أقواؿ ألىل العلم في الشهادة للمعين بالجنة:

القوؿ األوؿ :أنو ال يشهد للمعين إال لمن شهدت لو النصوص ،فمن شهد لو بالجنة فإنو يشهد

لو بالجنة ،مثل العشرة المبشرين بالجنة نشهد لهم بالجنة ،الحسن والحسين سيدا شباب أىل الجنة،

يُشهد لهم بالجنة ،ابن عمر ،عكاشة بن محصن ،عبد اهلل بن سبلـ ،وغيرىم ،والعشرة المبشرين
بالجنة.

ىذا ىو الصواب وىذا ىو الراجح ،أنو ال يشهد للمعين بالجنة إال لمن شهدت لو النصوص

كالعشرة المبشرين بالجنة ،وكذلك أىل بدر بالعموـ ،ال يدخل النار أحد ،وأىل بيعة الشجرة ،ال
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ،أىل بيعة الرضواف ،كذلك شهد لهم النبي  وكذلك أيضا أىل
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بدر قاؿ النبي   قاؿ لعمر :وما يدريك يا عمر لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا ما
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شئتم فقد غفرت لكم . 

القوؿ الثاني :أنو ال يشهد إال لؤلنبياء فقط ،ال يشهد إال لؤلنبياء.

القوؿ الثالث :أنو يشهد لمن شهدت لو النصوص ،ولمن شهد لو اثناف عدالف ،لمن شهد لو

عدالف ،شخصاف عدالف إذا شهدا لو بالجنة يشهد لو بالجنة ،ومن ذلك أف أبا ثور كاف يشهد لئلماـ

أحمد بالجنة.

دليل ىذا القوؿ ما ثبت في الحديث الصحيح  :أف النبي  كاف جالسا فمروا بجنازة فأثنوا

عليها خيرا ،فقاؿ النبي  وجبت ،ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقاؿ النبي 

وجبت،

فقاؿ عمر :يا رسوؿ اهلل ما وجبت؟ قاؿ :ىذا أثنيتم عليو خيرا وجبت لو الجنة ،وىذا أثنيتم عليو شرا

وجبت لو النار ،أنتم شهداء اهلل في األرض . 
الدليل الثاني :قوؿ النبي  في الحديث الصحيح  :يوشك أف تعلموا أىل الجنة من أىل

النار ،قالوا :بم يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ :بالثناء الحسن ،والثناء السيئ  بالثناء الحسن ،والثناء السيئ،

قالوا :ىذا دليل على أنو يشهد بالجنة لمن شهد لو أىل الخير وأىل العدؿ دوف الفساؽ ،الفساؽ ما
لهم ،الفساؽ وأىل التفريط ما لهم ،لكن من شهد لو أىل الخير أىل الصبلح والتقى ،شهدوا لو

بالخير ،ىذا دليل على أنو من أىل الجنة.

والصواب :القوؿ األوؿ :إنو ال يشهد بالجنة إال لمن شهد لو النصوص ،لؤلنبياء ،ولمن شهد لو

النصوص ،النبي  ،األنبياء في الجنة ،وكذلك من شهد لو النصوص ،مثل العشرة المبشرين بالجنة ،ال
يشهد إال لمن شهدت لو النصوص ىذا ىو الصواب في المسألة؛ ألنو لو كاف يشهد لكل شخص،

معناه لم يكن ىناؾ ميزة للمبشرين بالجنة ،كل واحد يشهد لو اثناف بالجنة وصار مثل المبشرين

بالجنة.

وأما الحديث أجيب عنو ،أجاب عنو بعض العلماء ،قاؿ بعضهم :إنو خاص بالصحابة ،بهؤالء

الذين زكاىم النبي  وعدلهم ،يعني ىذا في مسائل خاصة ،فالصواب أنو ال يشهد بالجنة والنار إال
لمن شهدت لو النصوص ،ال يشهد بالجنة إال لمن شهدت لو النصوص.
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والنار كذلك ،من شهد لو النصوص كأبي لهب وأبي جهل نشهد لو بالنار ،وأما عداىم فإذا علمنا

أنو إذا مات على الكفر ولم يكن لو شبهة قامت عليو الحجة ،علمنا أنو مات على الكفر ىذا نشهد

لو بالكفر ونشهد عليو ب النار ،إذا علمت خاتمتو وليس لو شبهة ،مثل شخص حضرتو الوفاة وىو يفعل

الشرؾ ،ونهيتو عن الشرؾ ،فقاؿ :ال ،أريد الشرؾ ،ومات على ذلك ،وتعلم ىذا وبلغتو الحجة ،ىذا

يشهد لو بالكفر ويشهد لو بالنار ،من شهد بالكفر شهد لو بالنار فالنار مثوى الكافرين ،نعوذ باهلل.

أما ما لم تعلم حالو ما أدري عنو ىل ىو لو شبهة ،ما لو شبهة ،قامت عليو الحجة ،يمكن جاىل،

يمكن عنده شبهة؟ نقوؿ :اشهد بالعموـ يكفيك بالعموـ ،كل كافر في النار ،وكل مؤمن في الجنة،

ومن ذلك  :أنو لما مات طفل قالت عائشة :يا رسوؿ اهلل طوبى لو عصفور من عصافير الجنة،
قاؿ :وما يدريك يا عائشة إف اهلل خلق للجنة أقواما خلقهم وىم في أصبلب آبائهم ،وخلق للنار
أقواما خلقهم وىم في أصبلب آبائهم  أنكر عليها ألنها شهدت لو بعينو ،معين ،وإف كاف يعني
النصوص دلت على أف األطفاؿ في الجنة.

فإذا عقيدة أىل السنة والجماعة ال يشهد على أحد من أىل القبلة ،القبلة عرفنا من ىم أىل

القبلة الذي يستقبل في الصبلة والذبح ،والذكر ،الحديث  :من صلى صبلتنا واستقبل قبلتنا

وأكل ذبيحتنا فهو مسلم ،لو ما لنا وعليو ما علينا  أىل القبلة ،يعني المسلمين ،من التزـ بأحكاـ

اإلسبلـ ال يشهد عليو بجنة وال نار إال من شهدت لو النصوص.

أما من فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ فإنو يحكم عليو ،يفعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ يقاؿ

ىذا كفر ،وأما الشخص فبل يكفر المعين إال إذا قامت عليو الحجة إذا وجدت الشروط وانتفت

الموانع ،نعم.
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لقي اهلل بذنب يجب لو بو النار
ومن لقي اهلل بذنب غلب لو ب و النار تائبا غري مصر عليو ،فإن اهلل يتوب عليو،
ويقب التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ،ومن لقيو وقد أقيم عليو حد ذلك الذنب
يف الدنيا فهو كفارتو ،كما جاء يف اخلرب عن رسول اهلل  ومن لقيو مصرا غري تائب
من الذنوب اليت قد استوجب هبا العقوبة فأمره إىل اهلل ،إن شاء عذبو ،وإن شاء غفر
لو ،ومن لقيو وىو كافر عذبو ومل يغفر لو.
ػػػػػػػػ

نعم ىذا عقيدة أىل السنة والجماعة ،ىذا من أصوؿ السنة ،كما قاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل :من

لقي اهلل بذنب يجب لو بو النار وىي الكبائر ،والكبائر جمع كبيرة.

وأصح ما قيل في تعريف الك بيرة من األقواؿ الكثيرة ،أف الكبيرة :كل ذنب وجب فيو حد في

الدنيا ،أو وعيد في اآلخرة ،كل ذنب ترتب عليو حد في الدنيا أو وعيد في اآلخرة بالنار ،أو اللعن،

أو الغضب مثل الذنب الذي وجب فيو حد في الدنيا مثل الزنا فيها الرجم أو الجلد ،مثل السرقة فيها

قطع اليد ،مثل شرب الخمر فيو الجلد .أو وعيد في اآلخرة بالنار ،مثل من أكل ماؿ اليتيم توعد عليو
1

بالنار  ) (              ومثل القتل
توعد عليو بالنار واللعنة والغضب.

وزاد بعضهم من قاؿ فيو النبي 

"ليس منا" ،ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ،من

غش فليس منا ،من حمل علينا السبلح فليس منا كبيرة ،كذلك من نفي عنو اإليماف ،ال يؤمن من ال
يأمن جاره بوائقو ،ال يزني الزاني حين يزني وىو مؤمن ،ىذا كبيرة ،ىذا الكبيرة.

إذا لقي اهلل بذنب يجب لو النار تائبا غير مصر عليو فإف اهلل يتوب عليو ،إذا تاب بشروطها ،أتى

بالتوبة بشروطها ،فإف اهلل يتوب عليو ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ،قاؿ اهلل تعالى:
1 -سورة النساء آية .11 :
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سبحانو وتعالى :



ػػػػػػػػ
()1

وقاؿ

           

         



()2

يتوبوف من قريب قبل الموت إذا

وجدت الشروط ،والشروط:

أوال :أف تكوف التوبة هلل ،خالصة هلل؛ ألف التوبة عبادة ،ال لقصد آخر.
ثانيا :أف يقلع عن المعصية ويتخلى عنها جانبا.
ثالثا :أف يندـ على ما مضى ،ويتأسف.

رابعا :أف يعزـ على عدـ العود إليها مرة أخرى ،فإف كاف ينوي أف يعود إليها بعد رمضاف مثبل تاب

توبة مؤقتة فبل تصح ،ال بد أف ينوي عدـ العودة إليها.
خامسا :أف تكوف التوبة قبل الموت.

سادسا :أف تكوف التوبة قبل طلوع الشمس من مغربها في آخر الزماف لقولو   إف اهلل يقبل
توبة العبد ما لم يغرغر  وفي الحديث  :أنو ال تنقطع التوبة حتى تنقطع الهجرة ،وال تنقطع
الهجرة حتى تطلع الشمس من مغربها . 

سابعا :أف تكوف التوبة قبل نزوؿ العذاب ،فإذا نزؿ العذاب فبل توبة ،قاؿ اهلل تعالى :
3

 ) (            

 1سورة الشورى آية .25 : 2سورة النساء آية .17 :3 -سورة غافر آية .84 :
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.......................................................................
1

 قاؿ اهلل، لكن عند نزوؿ العذاب ما تنفع، ( ) فرعوف تاب لما أدركو الغرؽ     
             

 فرعوف اللي يقوؿ للناس أنا ربكم األعلى يقوؿ آمنت في وقت ال تنفع

)2(

 :تعالى

   

3

 ( ) فرعوف يقوؿ               
   

 : قاؿ اهلل تعالى،أنا من المسلمين آمنت بالذي آمنت بو بنو إسرائيل
4

. ( ) انتهى األمر    
 لما جاء العذاب آمنت، إال قرية واحدة استثناىا اهلل، إال أمة واحدة،إذا نزؿ العذاب ما في حيلة
         

 وقبل اهلل توبتها من ىي؟ قوـ يونس

5

 : ( ) قاؿ اهلل تعالى            


7

6

 ) (         ) (      

.85 : سورة غافر آية1 .91 : سورة يونس آية2 .91 : سورة يونس آية3 .91 : سورة يونس آية4 .98 : سورة يونس آية5 .139 : سورة الصافات آية6 .141 : سورة الصافات آية7 -
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ػػػػػػػػ

1

 ) (     يونس -عليو الصبلة والسبلـ -دعا قومو دعاىم إلى اإلسبلـ فردوا
2

دعوتو ،فغضب عليهم  ) (       راح ،قاؿ :انتظروا العذاب ،وترؾ ،ركب
البحر وحصل ما حصل ألقي في الحوت.

فلما ألقي في الحوت وجلس مدة أرسلو اهلل مرة أخرى إلى قومو ،قاؿ ارجع ،فلما رجع إليهم

وجدىم ندموا ،فلما دعاىم آمنوا ،قاؿ اهلل :

      



()3



4

 ) (      يونس نبي كريم؛ ولهذا يقوؿ النبي  في الحديث الصحيح:
 من قاؿ أنا خير من يونس بن متى فقد كذب  ىو نبي كريم ،وال يقوؿ ىذا إنساف ،من قاؿ
فهو كاذب ،وال يمكن أف يقوؿ ىذا على نبي من األنبياء.

ىذه إذا وجدت الشروط شروط التوبة صحت ،وإال ،فإذا صحت التوبة محا اهلل الذنب بهذه

التوبة ،ثم إذا بلي بذنب مرة أخرى يحتاج الذنب الجديد إلى توبة ،والتوبة محت الذنب السابق،
وىكذا ،قاؿ :ومن لقيو ،من لقي اهلل بذنب يجب لو النار تائبا غير مصر عليو فإف اهلل يتوب عليو

ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات.

ومن لقيو وقد أقيم عليو حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارتو كما جاء في الخبر عن رسوؿ اهلل



إذا لقي اهلل بالذنب ولكن أقيم عليو الحد ،زنا وىو محصن ثم جلد مائة جلدة ،أو زنا وىو

محصن ثم رجم ،أو سرؽ ثم قطعت يده ،يكوف الحد كفارة لو يطهره اهلل بالحد ،واهلل أكرـ من أف

يجمع عليو

 1سورة الصافات آية .141 : 2سورة األنبياء آية .87 : 3سورة الصافات آية .147 :4 -سورة الصافات آية .148 :
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ػػػػػػػػ

بين عقوبتين عقوبة في الدنيا وعقوبة في اآلخرة ،إذا أقيم عليو الحد صار كفارة لو ،طهارة ،وإذا تاب

فهي طهارة أيضا ،فالتوبة طهارة والحد طهارة.

الحالة الثالثة :لقي اهلل بالذنب ولم يتب ولم يقم عليو الحد ىذه ثبلث حاالت اآلف ذكرىا

المؤلف ،الحالة الثالثة قاؿ :ومن لقيو مصرا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأمره إلى
اهلل إف شاء عذبو وإف شاء غفر لو ،إذا لقي اهلل مصرا على الذنب لم يتب ولم يقم عليو الحد فهذا
تحت مشيئة اهلل ،إف شاء اهلل غفر لو بتوبتو وإيمانو وإسبلمو وأدخلو الجنة من أوؿ وىلة ،وإف شاء

عذبو بقدر جريمتو ،ثم يخرج منها ،قاؿ اهلل تعالى :
   



()1

         

فيكوف الذي مات على الذنب مصرا عليو لو ثبلث حاالت ،من لقي اهلل

بذنب تجب لو بو النار ،ىذا لو أحواؿ:
الحالة األولى :أف يتوب ،ىذا يتوب اهلل عليو.

الحالة الثانية :أف ال يتوب لكن يقاـ عليو الحد ،ىذه أيضا يمحو اهلل الذنب.

الحالة الثالثة :أف ال يتوب وال يقاـ عليو الحد ىذا تحت مشيئة اهلل قد يغفر اهلل لو وقد يعذبو.

قاؿ :ومن لقيو وىو كافر عذبو ولم يغفر لو ،الكافر ال حيلة فيو ،إذا لقي اهلل بالكفر األكبر أو

الشرؾ األكبر فهذا مخلد في النار ال حوؿ وال قوة إال باهلل ،وال حيلة في نجاتو من عذاب اهلل ،ولو
أراد أف يفدي نفسو بملء األرض ذىبا ال يفيده ،وال يستطيع أحد أف يخلصو من عذاب اهلل؛ ولهذا

قاؿ :ومن لقيو وىو كافر عذبو ولم يغفر لو ،قاؿ اهلل تعالى :

       

                 

1 -سورة النساء آية .48 :
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)1(



.......................................................................

                



3

. ( ) نعم         

.36 : سورة المائدة آية1 .37 : سورة المائدة آية2 .91 : سورة آل عمران آية3 -
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الرجم حق على من زنى وقد أُحصن
والرجم حق على من زىن وقد أُحصن ،إذا اعًتف أو قامت عليو بينة ،فقد رجم
رسول اهلل  وقد رمجت األئمة الراشدون.
ػػػػػػػػ

الدليل على أف من لقي اهلل بالذنب وأقيم عليو الحد أنو يمحى عنو الذنب ،ومن لقيو ولم يقم

عليو الحد فهو في مشيئة اهلل ،قد ورد في ىذا أدلة ،من ىذه األدلة ،ما رواه الشيخاف البخاري
ومسلم ،وغيرىما ،من حديث عبادة بن الصامت المشهور ،أف رسوؿ اهلل  قاؿ وحولو عصابة من

أصحابو  :بايعوني على أف ال تشركوا باهلل شيئا ،وال تسرقوا وال تزنوا ،وال تقتلوا أوالدكم ،وال تأتوا
ببهتاف تفترونو بين أيديكم وأرجلكم وال تعصوا في معروؼ ،فمن وفى منكم فأجره على اهلل ،ومن

أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة لو ،ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره اهلل فهو إلى

اهلل إف شاء عفا عنو ،وإف شاء عذبو ،وإف شاء عاقبو ،فبايعناه على ذلك . 

وقوؿ المؤلف والرجم حق على من زنى وقد أُحصن ،إذا اعترؼ أو قامت عليو بينة أو ظهر

الحمل من المرأة ،فالرجم يكوف أيش؟ يرجم الزاني ،الرجم حق الزاني متى؟ إذا كاف محصنا ،يحصل

بأي شيء باالعتراؼ ،إذا اعترؼ ،كما اعترؼ ماعز والغامدية ،جاء إلى النبي 

قاؿ قد زنيت،

فأعرض عنو حتى كرر ثبلثا ،ثم أمر بو فرجم ،كذلك الغامدية اعترفت فرجمت ،وكذلك اليهودي

واليهودية لما اعترفا رجمهما النبي  باالعتراؼ ،باإلقرار.

الثاني :البينة ،والبينة ال بد أف تكوف أربعة شهود يشهدوف أنهم رأوا الميل في المكحلة ،إذا رأوا

أربعة يشهدوف على الزنى أقيم عليو الحد ،وىذا لم يثبت أبدا كاد أف يثبت مرة واحدة لم يثبت

بالشهود ،واإلسبلـ ما أراد أف يعني ،جعل سياجا منيعا من يستطيع يرى أربعة شهود يروف الميل في
المكحلة ،ىذا فيو صعوبة.

ولذلك ما ثبت أبدا في اإلسبلـ الرجم إال بأيش؟ باالعتراؼ واإلقرار ،الغامدية اعترفت ،وماعز

اعترؼ ،واليهودي واليهودية اعترفا ،كاد أف يثبت في عهده ثبلثة إخوة شهدوا وتلكأ الرابع فلم يشهد
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في قصة المغيرة بن شعبة فجلدوا ،إذا شهد ثبلثة على شخص ولم يأت رابع يجلدوف كل واحد يجلد
ثمانين جلدة؛ ألنهم أيش؟ ألنهم قذفوا.
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قاؿ المؤلف -رحمو اهلل -والرجم حق على من زنى إذا أُحصن ،أما إذا لم يحصن كاف بكرا،

المحصن يعني المتزوج ،إذا تزوج في عمره ولو مرة واحدة ،ولو لم يكن معو زوجة ،ثم زنى فإنو يرجم،

أما إذا لم يتزوج ىذا يكوف بكرا يجلد مائة جلدة ويغرب عاما ،ىذا البكر.

متى يقاـ الحد على المحصن؟ إذا اعترؼ أو قامت عليو بينة شهود ،أو ظهر الحمل من المرأة،

تبين حملها ،وكانت موافقة ،أما إذا اعترفت بأنها مكرىة فليس عليها حد إذا ثبت أنها مكرىة ،ال بد

من ىذا أيضا.

قاؿ المؤلف :فقد رجم رسوؿ اهلل  واألئمة الراشدوف ،ودليل ذلك ما رواه الشيخاف وأصحاب

السنن األربعة من حديث عبد اهلل بن عباس في خطبة عمر قاؿ :قاؿ عمر بن الخطاب 
جالس على منبر رسوؿ اهلل  في خبلفتو إف اهلل قد بعث محمدا  بالحق وأنزؿ عليو الكتاب
وىو

فكاف مما أنزؿ عليو آية الرجم قرأناىا ووعيناىا ،وعقلناىا ،لكن اآلية نسخت ،لفظها ،والشيخ

والشيخة إذا زنيا فارجموىما ألبتة نكاال من اهلل واهلل عزيز حكيم ،نسخ لفظها وبقي حكمها.

قاؿ عمر :فكاف مما أنزؿ عليو آية الرجم قرأناىا ووعيناىا وعقلناىا ،فرجم رسوؿ اهلل  ورجمنا
بعده ،فأخشى إف طاؿ بالناس زماف أف يقوؿ قائل ما نجد الرجم في كتاب اهلل ،فيضل بترؾ فريضة،
بترؾ فريضة أنزلها اهلل ،وإف الرجم في كتاب اهلل حق ،انظر كبلـ عمر ،وإف الرجم في كتاب اهلل حق

الحبَل أو االعتراؼ ،الحبل
على من زنى إذا أحصن من الرجاؿ والنساء إذا قامت البينة أو كاف َ
الحمل من المرأة ،كم واحدا يثبت.
وإف الرجم في كتاب اهلل حق على من زنى إذا أحصن .والمحصن ،ىو الذي قد تزوج في عمره

ولو مرة ،من الرجاؿ والنساء إذا قامت البينة ،ىذا واحد ،أو كاف الحبل أو االعتراؼ ،واللفظ لمسلم
نعم.
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بغض الصحابة واإلساءة إليهم بقوؿ أو فعل

ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول اهلل 

أو أبغضو حبدث كان منو أو ذكر

مساوئو كان مبتدعا حىت يًتحم عليهم مجيعا ،ويكون قلبو ذلم سليما .
ػػػػػػػػ

نعم ىذا عدنا إلى الكبلـ في الصحابة من انتقص أحدا من أصحاب رسوؿ اهلل 
تنقص أحدا من أصحاب النبي  أو أبغضو لحدث منو ،أو ذكر مساوئو كاف مبتدعا حتى يترحم
يعني من

عليهم جميعا ،ويكوف قلبو سليما ،فالتنقص للصحابة ،ولو لواحد منهم ،التنقص للصحابة أو بغضو أو
ذكر مساوئو ،ىذه طريقة أىل البدع ،وىو من عبلمات النفاؽ ،وال يبرأ من النفاؽ ومن أىل البدع،

حتى يترحم عليهم جميعا يترحم على الصحابة جميعا ويكوف قبلو سليما لهم؛ ولهذا قاؿ الطحاوي في
ونفاؽ وطغياف،
وإيماف ،وحبهم دين
عقيدتو ،عن الصحابة ،وحبهم دين
كفر ٌ
ٌ
ٌ
وإيماف وإسبلـ ،وبغضهم ٌ

ونفاؽ وطغياف ،فبغض الصحابة من عبلمات النفاؽ ،ومن عبلمات خبث القلوب ،واهلل
كفر
ٌ
وبغضهم ٌ

تعالى أثنى على المؤمنين في دعائهم لمن سبقهم من المؤمنين ،وأنو ليس في قلوبهم غل لهم ،قاؿ

اهلل تعالى :

          
1

. ) (              
واهلل  -سبحانو وتعالى -أخبر أف الفيء يكوف لثبلث طوائف من الناس ،استدؿ بعض العلماء

على كفر الروافض ،بأف اهلل تعالى ذكر أف الفيء وىو الماؿ الذي يقسم للمؤمنين بعد القتاؿ لثبلثة
من األصناؼ :للمهاجرين ،واألنصار ،ومن تبعهم بإحساف يدعو لهم فقاؿ :
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 : ثم قاؿ بعده،ىذا الصنف األوؿ

    

)1(



 

2

 : ثم قاؿ، ( ) وىم األنصار     

               
3

 والذين، واألنصار، المهاجروف: وجعلهم ثبلثة أصناؼ، ( ) فجعل الفيء للمؤمنين   
 والروافض في، ويسألوف اهلل أف ال يجعل في قلوبنا غبل للمؤمنين،جاءوا من بعدىم يدعوف لهم
 ليسوا ال من المهاجرين وال من األنصار وال من الذين يدعوف لهم،قلوبهم غل لهم فليسوا منهم

. فدؿ على أنهم ليسوا من المسلمين، بل في قلوبهم غل،وليس في قلوبهم غل



 : ومن آية الفتح، كفر الروافض من ىذه اآلية-رحمو اهلل- وقد استنبط اإلماـ مالك

                 
                 
4

: ( ) قاؿ             
 يغيظ اهلل بالصحابة، إذا الصحابة،أخذ من قولو ليغيظ بهم الكفار؛ ليغيظ اهلل بالصحابة من؟ الكفار

 اإلماـ مالك استنبط من ىذا من، فدؿ على أنهم كفار، والروافض تغيظهم الصحابة،أيش؟ الكفار
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1

اآلية ،قولو+ ) (       :الصحابة ،الصحابة اهلل قاؿ :ليغيظ بهم الكفار ،من الذي
يغتاظ من الصحابة؟ الكفار.

والروافض تغيظهم الصحابة أو ما يغيظهم؟ ،فكانوا كفارا ،ىذا استنباط اإلماـ مالك من اآلية،
2

استنبط اإلماـ مالك من ىذه اآلية كفر الروافض ،من قولو ) (       :والمنافقوف
يغيظهم الصحابة؛ فهم كفار.

وكذلك آية الحشر ،واهلل تعالى جعل الفيء لثبلثة أصناؼ من الناس ،والروافض خارجوف منهم،
3

والصنف الثالث :يقولوف من دعاءىم ) (          :والروافض في
قلوبهم غل للصحابة ،فدؿ على أنهم ليسوا منهم ،ليسوا من المؤمنين؛ ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو

اهلل :-ومن انتقص أحدا من أصحاب رسوؿ اهلل 

أو أبغضو ،لحدث منو ،أو ذكر مساوئو ،كاف

مبتدعا ،وال يبرأ من البدعة حتى يترحم عليهم جميعا ويكوف قلبو سليما؛ إذا ال يجوز سب الصحابة،

وال ذكر مساويهم ،والواجب الترحم على الصحابة والترضي عنهم ،وستر واإلمساؾ عما شجر بينهم
من الخبلؼ والحروب ،واعتقاد أف لهم من الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات،

والحروب التي وقعت بينهم؛ فهم ما بين مجتهد مصيب لو أجراف ،وما بين مجتهد مخطئ لو أجر،

وىذا وجو الصواب.

والقتاؿ المنهي عنو في األحاديث كما سيأتي  :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل

والمقتوؿ في النار  ىذا إذا كاف قتاؿ لهوى وعصبية ،أما إذا كاف قتاؿ عن اجتهاد فهو داخل في
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()1

وقاؿ :

  



()2

ػػػػػػػػ

سماىم إخوة وىم يتقاتلوف؛ ألف القتاؿ عن

اجتهاد ،ولهذا انضم أكثر الصحابة إلى علي في قتاؿ أىل الشاـ ،ورأوا أنهم الفئة؛ فئة أىل الحق،
وأف أىل الشاـ بغاة ،لكن ال يعلم أنهم بغاة :

       

       



()3

فهم بغاة يجب عليهم أف يبايعوا ،وليس

لهم أف يمتنعوا لكنهم اجتهدوا ،اجتهدوا فامتنعوا ،مطالبة بدـ عثماف ،قاؿ النبي لعمار  :تقتلك

الفئة الباغية  وقد قتلو جيش معاوية؛ فدؿ على أنهم الفئة الباغية ،فعلي ومن معو مصيبوف لهم
أجراف :أجر االجتهاد وأجر الصواب ،ومعاوية ومن معو مخطئوف ،فليس لهم أجر الصواب ،ولهم أجر

االجتهاد.
وانضم أكثر الصحابة إلى علي ،عمبل بهذه اآلية أمر :

  



()4

وبعض

الصحابة لم يتبين لو األمر ،فاعتزؿ الفريقين؛ اشتبو عليو األمر ،وخاؼ من األحاديث التي فيها األمر
عدـ الجلوس في الفتنة ،عدـ القتاؿ في الفتنة ،وفيها أحاديث األمر بكسر السيف في الفتنة ،وقاؿ:

 ستكوف فتنة القاعد فيها خير من القائم ،والقائم خير من الماشي ،والماشي خير من الساعي،
 من ذلك ابن عمر اعتزؿ الفريقين ،وسلمة بن األكوع اعتزؿ الفريقين وتزوج في البادية ،وقاؿ:
أذف لي النبي  في البدو ،وأسامة بن زيد ،وأبو بكرة ،وجماعة اعتزلوا الفريقين.
لكن الصواب مع علي ،جماىير الصحابة ،. .. .الذين انضموا إلى معاوية ،ىم أىل الصواب،

األدلة في ىذا كثيرة ،األدلة في النهي عن الكبلـ في الصحابة وانتقاصهم :من ذلك اإلماـ أحمد لو
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 فبل ينطوي إال على برية ،ولو خبيئة سوء  إذا قصد إلى خير الناس وىم أصحاب رسوؿ اهلل
 حسبك.
من األدلة قوؿ النبي   ال تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده ،لو أف أحدكم أنفق مثل
أحد ذىبا ،ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو  حصل خبلؼ بين ،ىذا الحديث ،قالو النبي  ألنو
ػػػػػػػػ

حصل سوء تفاىم بين صحابيين :بين عبد الرحمن بن عوؼ ،وكاف من السابقين األولين ،وبين خالد

بن الوليد ،وكاف ممن أسلموا بعد الحديبية ،وقبل فتح مكة ،الصحابة درجات ،السابقوف األولوف:

الذين أسلموا قبل صلح الحديبية ،والصحابة بعد ىم المتوسطوف في الدرجة المرتبة الثانية :الذين
أسلموا بعد الحديبية وقبل فتح مكة ،والمرتبة الثالثة :الذين أسلموا بعد فتح مكة ،ويقاؿ لهم:
الطلقاء ،ومنهم أبو سفياف ،وابناه :معاوية ويزيد ،ىؤالء خالد في المرتبة الثانية ،أسلم متى بعد

الحديبية ،وعبد الرحمن بن عوؼ من السابقين األولين ،من العشرة المبشرين بالجنة ،حصل سوء

تفاىم بين أيش؟ بين عبد الرحمن بن عوؼ ،وبين خالد ،فالنبي 

يخاطب خالدا ،قاؿ  :ال

تسبوا -لخالد -أصحابي  الذين تقدمت صحبتهم ،يخاطب خالدا  :ال تسبوا أصحابي
فوالذي نفسي بيده ،لو أف أحدكم  -من الصحابة المتأخرين -أنفق مثل أحد ذىبا ،ما بلغ مد أحدىم

وال نصيفو  ىذا تفاوت بين من؟ بين الصحابة ،لو أنفق خالد مثل أحد ذىب ،وأنفق عبد الرحمن
ملء الكف مد أو نصف ،لسبقو عبد الرحمن ،لو أنفق خالد مثل أحد ذىب ،وأنفق عبد الرحمن ملء

الكف مد أو نصف مد ،سبقو عبد الرحمن ،لماذا؟ لسبق الصحابي.

ىذا يتفاوت بين الصحابة ،فكيف بين الصحابة وبمن بعدىم من التابعين؟  ال تسبوا أصحابي

 ال تسبوا أصحابي الذين تقدمت صحبتهم ،يا من تأخرت صحبتهم  :فوالذي نفسي بيده،
لو أف أحدكم أنفق مثل أحد ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال نصيفو  فالمسلم عليو أف يتبرأ من طريقة

النواصب والخوارج ،أىل السنة يتبرءوف من طريقة النواصب والخوارج ،فالنواصب :الذين ينصبوف

العداوة ألىل البيت :علي وفاطمة والحسن والحسين ،الخوارج يؤذونهم ،والروافض :الذين يعبدوف
أىل البيت ويكفروف الصحابة ،كل ىؤالء ضبلؿ ،وىؤالء ضبلؿ ،والحق وسط؛ أىل السنة والجماعة

يترضوف عن الصحابة ،ويوالوف أىل البيت ،لكن ال يعبدونهم كما تفعل الروافض ،ال يعبدونهم ولكن
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ينزلونهم منزلتهم ،التي دلت عليها النصوص ،ال بالهوى والعصبية ،بل بالعدؿ واإلنصاؼ ،أىل السنة

يترضوف عن الصحابة ،ويوالوف الصحابة ،ويوالوف أىل البيت ،وينزلونهم منازلهم بالعدؿ واإلنصاؼ ال

بالهوى والتعصب ،والروافض يكفروف الصحابة ،ويقولوف :إنهم ارتدوا بعد النبي -عليو الصبلة

والسبلـ -وكفروا ،طيب إذا كفروا كيف اآلف يوثق بدين نقلو الكفرة؟ كيف كيف نثق بدين نقلو
الكفرة؟ من الذي نقل إلينا الشريعة؛ الكتاب والسنة أليس الصحابة؟ إذا كانوا كفروا كيف يوثق بدين

نقلو الكفرة؟.

ولهذا قاؿ +:شاىدانا الكتاب والسنة ،وىؤالء يريدوف أف يجرحوا الشهود حتى يبطل المشهود لو

وىو الكتاب والسنة ،يريدوف إب طاؿ الدين ،كيف يسبوف الصحابة ىم الشهود اللي نقلوا نقلوا الشريعة
إلينا؛ فمن طعن فيهم فقد طعن في اإلسبلـ ،طعن في الدين ،من طعن في الصحابة يريد ىدـ الدين.

ولهذا روي عن اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -أنو قاؿ " :من سب الشيخين أو كفر الشيخين فإنو

كافر ،أبي بكر وعمر ،وكذلك الخلفاء األربعة ،ومن سب الواحد ىذا يكوف فاسقا عاصيا ،ومن
كفرىم فقد كذب اهلل ،ومن كذب اهلل كفر؛ ألف اهلل زكاىم ،وعدلهم ،ووعدىم الجنة :
  
(2



()1



 

          



3

) ال يلج النار أحد بايع تحت الشجرة  ) (         من

كفرىم فقد كذب اهلل ،ومن كذب اهلل فقد كفر.

ومن سبهم فهذا فيو تفصيل ،من سب الواحد منهم إف كاف سبو لدينو كفر ،وإف سبو للغيظ

والغضب ،فقد فسق ،فأىل السنة والجماعة يتبرءوف من طريقة الروافض والخوارج ،يبرءوف إلى اهلل
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من طريقة الروافض الذين يكفروف الصحابة ويعبدوف آؿ البيت ،ومن طريقة النواصب الذين يؤذوف

أى ل البيت وينصبوف لهم العداوة ،يوالونهم جميعا ويترضوف عنهم ،وينزلونهم منزلتهم التي أنزلهم اهلل
بالعدؿ واإلنصاؼ ال بالهوى والتعصب.

طيب الحروب والخبلفات التي حصلت بين الصحابة ،موقف أىل السنة الترضي عنهم،

واإلمساؾ عن الخبلفات التي شجرت بينهم ،وعدـ إشاعتها ،وعدـ ذكرىا؛ ألف إشاعتها توجد أيش؟
توجد في القلوب حزازات على الصحابة ،وما صدر عنهم من الخبلؼ والوفاؽ ،+كما قاؿ شيخ

اإلسبلـ -رحمو اهلل -في العقيدة الواسطية :النقوؿ التي تنقل عنهم؛ منها ما ىو كذب ال أساس لو من
الصحة ،ومنها ما لو أصل لكن زيد فيو ونقص وغير عن وجهو ،ومنها ما ىو صحيح ،والصحيح :ىم

من فيهم ما بين مجتهد مصيب لو أجراف ،وما بين مخطئ لو أجر واحد ،والذنوب المحققة التي

تصدر منهم ،ليسوا معصومين الصحابة؛ بل قد يقع من الواحد منهم كبيرة ،لكن إذا وقعت الكبيرة

فهو إما أف يوفق للتوبة التي يمحو اهلل بها الذنب ،أو يوفق لمصائب يكفر اهلل بها ذنبو ،أو لحسنة
ماحية ،أو لشفاعة يشفع فيو النبي  الذين ىم أولى الناس بشفاعتو ىذه الذنوب المحققة.

شيخ اإلسبلـ -رحمو اهلل -لو كبلـ في العقيدة الواسطية ينبغي للمسلم أف يحفظ ىذه العقيدة،

يحفظها ويعتني بها؛ فتمثل معتقد أىل السنة والجماعة عقيدة مختصرة ىذه العقيدة الواسطية ،يقوؿ

فيها :ويتبرءوف -يعني أىل السنة والجماعة -من طريقة الروافض الذين يبغضوف الصحابة ويسبونهم،

وطريقة النواصب الذين يؤذوف أىل البيت بقوؿ أو عمل ،ويمسكوف عما شجر بين الصحابة ،عما

شجر -يعني الخبلفات  -ويمسكوف عما شجر بين ا لصحابة ،ويقولوف :إف ىذه اآلثار المروية في
مساوئهم منها ما ىو كذب ،ىذا واحد ،ال أساس لو من الصحة ،ومنها ما قد زيد فيو ونقص وغير عن

وجهو ،والصحيح منو ىم فيو معذوروف ،إما مجتهدوف مصيبوف ،وإما مجتهدوف مخطئوف ،وىم مع

ذلك ال يعتقدوف أف كل واحد من الصحابة معصوـ عن كبائر اإلثم وصغائره ،بل يجوز عليهم الذنوب
في الجملة ،ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إف صدر؛ لهم من السوابق

والفضائل والجهاد مع النبي 

ونشر اإلسبلـ ،وتعليم الناس ما يغطي ما صدر عنهم من ىفوات؛

ولذلك ال يجوز نشر أقواؿ .+
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وينبغي للمسلم أف يقرأ في الكتب التي فيها كتب أىل السنة والجماعة مثل " :كتاب العواصم

من القواصم " ،كتاب جيد البن العربي " ،مختصر السيرة " لئلماـ المجدد الشيخ محمد بن عبد

الوىاب -رحمو اهلل -و " مختصر السيرة" البنو عبد اهلل ،ىذه كتب جيدة.

أما الكتب التي ،وكذلك األشرطة التي تنشر فيها ما يسب الصحابة ،مثل :أشرطة طارؽ

السويداف ،فيها يذكر مساوئ للصحابة ،ويمتلئ القلب فيها ومن حزازات على الصحابة ،ىذا ال ينبغي

نشرىا ،وقد ُحذر ىذا ،وحذرنا قديما ،وحذ َر منو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمو اهلل-
وغيره ،لكن طارؽ السويداف لو بعض األشرطة فيها كبلـ طيب وفيها بعض الملحوظات؛ لكن أشرطة
الصحابة بالذات ىذه ال ينبغي سماعها ،بل ينبغي إتبلفها ومحوىا ،والتسهيل عليها حتى ال تنتشر،

وينتشر كبلـ الصحابة؛ ما ىو من مساوئ الصحابة؛ ألف ىذا خبلؼ معتقد أىل السنة والجماعة.

فعليو أف يستغفر ربو ،وعليو أف يرجع عما قاؿ عن الصحابة ،وأف يعتقد ما يعتقده أىل السنة

والجماعة ،ويسلك مسلكهم ،وليس لو أف ينشر ىذه األشرطة التي فيها ذكر مساوئ الصحابة ،وفق

اهلل الجميع لطاعتو ،وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو.
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النفاؽ ىو الكفر
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلني ،والصالة والسالم على رسول اهلل
وعلى آلو وصحبو أمجعني ،قال ادلؤلف -رمحو اهلل تعاىل :-والنفاق ىو الكفر أن يكفر
باهلل ويعبد غريه ،ويظهر اإلسالم يف العالنية ،مث ادلنافقني الذين كانوا على عهد رسول
ثالث من كن فيو فهو منافق  ىذا على التغليظ نرويها كما
اهلل  وقولو ٌ  

جاءت وال نفسرىا ،وقولو 

 ال ترجعوا بعدي كفارا ضالال يضرب بعضكم

رقاب بعض  ومث   :إذا التقى ادلسلمان بسيفيهما فالقات وادلقتول يف النار
 ومث   :سباب ادلسلم فسوق وقتالو كفر  ومث   :من قال ألخيو يا
كافر فقد باء هبا أحدعلا  ومث   :كفر باهلل تربؤ بالنسب وإن دق  وضلو
ىذه األحاديث شلا قد صح وحفظ فإنا نسلم لو ،وإن مل نعلم تفسريىا ،وال نتكلم
فيها ،وال صلادل فيها ،وال نفسر ىذه األحاديث إال مث ما جاءت ،ال نردىا إال بأحق
منها .
ػػػػػػػػ

بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو

نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد.

قاؿ اإلماـ أحمد -رحمو اهلل -في رسالة أصوؿ السنة :والنفاؽ ىو الكفر ،أف يكفر باهلل ويعبد

غيره ،ويظهر اإلسبلـ في العبلنية ،مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسوؿ اهلل 

النفاؽ ىو

مشتق من النافقاء ،والنافقاء :ىي جحر اليربوع الخفي ،وذلك أف اليربوع لو جحراف :جحر ظاىر،

وجحر خفي ،فالجحر الظاىر يقاؿ لو :القاصعة ،والجحر الخفي يقاؿ لو :النافقاء ،فلو جحر ظاىر

يعرفو كل واحد ،ولو جحر خفي ،وذلك أنو يحفر في األرض حتى يخرؽ األرض ،فإذا خرقها وصار

جحرا كامبل جعل فوقو تراب ال يعلم عنو ،فإذا دخل مع جحره القاصع المعروؼ ،ثم جاءه أحد دؼ
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برأسو التراب الذي في الجحر الخفي ،وخرج منو ،فالجحر الخفي يقاؿ لو النافقاء ،والجحر الظاىر
يقاؿ لو القاصعة.

.......................................................................

ػػػػػػػػ

والمنافق لو باطن ولو ظاىر ،باطنو الكفر ،وظاىره اإليماف ،كذلك الحفر ،النافقاء الذي يحفره

اليربوع ،ظاىره أنو تراب وباطنو حفر ،فهذا وجو اشتقاؽ المنافق ،فالمنافق سمي المنافق؛ ألف لو
باطن
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

وظاىر ،فباطنو الكفر وظاىره اإلسبلـ ،كذلك جحر اليربوع النافقاء لو باطن ولو ظاىر ،باطنو جحر

وظاىره تراب ،فإذا اليربوع دفع برأسو التراب الذي بالجحر فخرج ،فهذا وجو اشتقاؽ المنافق ،سمي
منافقا؛ ألف لو باطنا وظاىرا ،كما أف اليربوع جحره لو ظاىر ولو باطن النافقاء ،يسمى النافقاء.

والنفاؽ :ىو الكفر ىو أف يكفر باهلل ويعبد غيره ،ويظهر اإلسبلـ في العبلنية ،مثل المنافقين

الذين كانوا على عهد رسوؿ اهلل  ىذا يسمى كفر النفاؽ؛ ألف الكفر أنواع ،فالكفر معناه في اللغة:
الستر والتغطية ،ومنو سمي الزارع كافرا؛ ألنو يستر الحب في التراب ،الزراع :
    

()1

 

فالزارع يسمى كافرا؛ ألنو يستر في اللغة ،يستر الحب في التراب ،كذلك

الكافر سمي كافرا؛ ألنو يستر الحق ويغطيو بكفره وضبللو وىو التوحيد.

وأما الكفر في الشرع فهو أنواع؛ الكفر ينقسم إلى قسمين :كفر أكبر ،وكفر أصغر ،من حيث

الحكم ،والمؤلف ذكر النوعين ،فالنوع األوؿ :الكفر األكبر الذي يخرج من الملة أنواع؛ النوع

األوؿ :كفر النفاؽ الذي ذكره المؤلف ،وىو أف يكفر باهلل ويعبد غيره في الباطن يعني ،ويظهر

اإلسبلـ في العبلنية ،في الظاىر يظهر اإلسبلـ ،يشهد أف ال إلو إال اهلل ،ويشهد أف محمدا رسوؿ اهلل

في الظاىر ،ولكنو في الباطن مكذب هلل ولرسولو ،مثل المنافقين الذين كانوا في زمن النبي  كعبد

أبي ،الذين يظهروف اإلسبلـ على عهد النبي 
اهلل بن ّ

ويصلوف مع النبي  ويجاىدوف وىم كفرة

في الباطن ،وإنما فعلوا ذلك حتى تسلم دماءىم وأموالهم؛ ألنهم لو أظهروا الكفر لقتلوا وأخذت

أموالهم.

والنفاؽ إنما يوجد إذا قوي اإلسبلـ ،إذا قوي اإلسبلـ وجد النفاؽ؛ ألنو عند ضعف اإلسبلـ

يظهر الكفار كفرىم وال يبالوف ،لكن إذا خافوا من المسلمين أظهروا ،أخفوا كفرىم ونفاقهم ،فالمنافق
تعريفو :ىو الذي يظهر اإلسبلـ ويبطن الكفر ،واهلل تعالى ذكر في أوؿ سورة البقرة ثبلثة أصناؼ:

الصنف األوؿ المؤمنوف ظاىرا وباطنا ،ذكره في أربع آيات :
1 -سورة الفتح آية . 29 :
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.......................................................................
 

()1

ػػػػػػػػ

إلى قولو            :

ذكر الكفار في الظاىر والباطن في آيتين :

()2

ثم

       

3

      ) (     

()4

ثم ذكر المنافقين الذين ىم كفار في

الباطن ومسلموف في الظاىر في ثبلث عشرة آية ،وجل أوصافهم بخبثهم وشرىم؛ ألنهم يعيشوف بين
المسلمين ،وىم يدبروف المكائد للقضاء على اإلسبلـ والمسلمين يعيشوف بين المسلمين.
وذكر من أوصافهم أنهم يقولوف :
  

()6

   



()5

في الظاىر :

 

7

ومن أوصافهم الخداع ) (       :ومن أوصافهم
8

أنهم ) (         :أظهروا اإليماف      :
()9

()9

أظهروا الكفر ،ومن أوصافهم أنهم يسموف اإليماف سفها ،ويصفوف المؤمنين بالسفو ،ومنها

استهزاؤىم بالمؤمنين ،ومنها أف اهلل تعالى ذكر لهم مثبل مائيا ومثبل ناريا :
 1سورة البقرة آية .3 : 2سورة البقرة آية .5 : 3سورة البقرة آية .6 : 4سورة البقرة آية .7 : 5سورة البقرة آية .8 : 6سورة البقرة آية .8 : 7سورة البقرة آية .9 : 8سورة البقرة آية . 14 :9 -سورة البقرة آية . 14 :
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.......................................................................
    

()1

ىذا مثل الناري      :

واهلل تعالى ذكر المنافقين ذكر أيضا في سورة البقرة :




()3

()2

ػػػػػػػػ

ىذا مثل المائي،

      

ذكر في سورة النساء ،وذكر أيضا في سورة التوبة ذكر كثيرا من أوصافهم وجبلىا،

وجعل يذكر أوصافهم ومنهم ،ومنهم ومنهم ،حتى خشي المنافقوف أف يسموا بأسمائهم ،وكذلك في
سورة محمد ذكر اهلل أوصافهم ،وفي سورة خاصة تسمى سورة المنافقين؛ لعظم ضررىم على اإلسبلـ

والمسلمين؛ ألنهم عدو خفي ،العدو الظاىر الذي ظاىره وباطنو الكفر تأخذ حذرؾ منو؛ يهودي
نصراني وثني شيوعي تعرفو ،تعرؼ أنو عدوؾ تأخذ حذرؾ منو ،عدو ظاىر كفر باطن ،كفر ظاىر وكفر

باطن.

لكن المصيبة العدو الخفي :الذي يظهر اإلسبلـ ويبطن الكفر يعيش بين المسلمين ،ويدبر

المكائد للقضاء على اإلسبلـ والمسلمين ،ىذا ،ولذلك صار عذابهم أشد في دركة سفلى تحت دركة
اليهود والنصارى ،قاؿ اهلل تعالى         :

()4

؛ ألنهم وافقوا

اليهود والنصارى ،والوثنيين في الكفر ،وزادوا في الخداع؛ فزاد عذابهم ،تعريف المنافق :ىو الذي
يظه ر اإلسبلـ ويبطن الكفر ،ىذا ىو المنافق ،ظاىره اإلسبلـ وباطنو الكفر ،قاؿ اهلل تعالى :

 1سورة البقرة آية . 17 : 2سورة البقرة آية . 19 : 3سورة البقرة آية .214 :4 -سورة النساء آية .145 :
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()1

ىذا بألسنتهم      

.......................................................................

()2

أي

ػػػػػػػػ
3

بقلوبهم ،وقاؿ -سبحانو وتعالى ) (            :-يعني
4

في الظاىر ،ثم قاؿ في آخرىا ) (         :في الباطن ،وكانوا
في زمن النبي  رئيسهم عبد اهلل بن أبي.

ثم بعد ذلك صار يسمى المنافق ،بعد الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -يسمى زنديقا ،الزنديق

كلمة أصلها فارسية ،صار يسمى زنديقا يطلق على المنافق زنديق ،ويطلق الزنديق على الجاحد

المعطل ،ثم صاروا يسموا في زمننا اآل ف علمانيا ،والعلمانيوف ىم المنافقوف ،العلمانيوف+ ،علماني

يعني منافق ،علمانيوف منافقوف ،الذين يعيشوف بين المسلمين وىم يدبروف المكائد للقضاء على
اإلسبلـ والمسلمين ،ويتصلوف بالكفرة وباليهود ،ويدبروف المكائد ،ويطالبوف بالفساد والشر على

المسلمين ،ىؤالء العلمان يوف ىم المنافقوف ،ىم الزنادقة ،ىم في كل وقت ،ولكن كونهم اآلف ال
يظهروف كفرىم يدؿ على قوة المسلمين ،وقوة أىل الخير ،وقوة أىل الصبلح جعلتهم ضغط عليهم

ما يظهروف كفرىم.

فوجود المنافقين يدؿ على قوة المسلمين؛ ألف في مكة لما كاف النبي 

في مكة ما في

منافقين؛ ألف الكفار ىم األقوياء يظهروف كفرىم ،متى وجد النفاؽ؟ بعد غزوة بدر ،بعد غزوة بدر لما
أعز اهلل اإلسبلـ وأىلو ،ونصر اهلل نبيو وحزبو ،وقتل سبعوف من صناديد قريش وأسر سبعوف ،قاؿ عبد

اهلل بن أبي :ىذا أمر توجو ،فأظهر اإلسبلـ وأبطن الكفر ،فنجم النفاؽ بعد غزوة بدر ،بعد قوة
المسلمين ،قبل ذلك ما في نفاؽ ،في مكة ما في نفاؽ ،ما في إال كفر ،إما كفر إما أو إسبلـ؛ ألنهم
 1سورة البقرة آية .8 : 2سورة البقرة آية .8 : 3سورة المنافقون آية .1 :4 -سورة المنافقون آية .1 :

239

شرح أصوؿ السنة
ىم األقوياء ،لكن لما قوي المسلموف خافوا أف يقتلوا ،خافوا على دماءىم وأموالهم فأظهروا اإلسبلـ
وأبطنوا الكفر.

إذف كفر النفاؽ أنواع منها:

.......................................................................
النوع األوؿ :تكذيب اهلل في الباطن ،تكذيب اهلل في الباطن.
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.......................................................................

ػػػػػػػػ

الثاني :التكذيب ببعض ما جاء عن اهلل.

والثالث :تكذيب الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ.-

الرابع :التكذيب ببعض ما جاء بو الرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ.-
الخامس :بغض اهلل.

السادس :بغض رسوؿ اهلل . 

السابع :السرور ،والفرح بضعف اإلسبلـ والمسلمين ،وانخفاض دين الرسوؿ -عليو الصبلة

والسبلـ -إذا ضعف اإلسبلـ والمسلمين فرح واستبشر ،إذا انخفض دين الرسوؿ فرح.

الثامن :الكراىية النتصار اإلسبلـ والمسلمين ،إذا انتصر اإلسبلـ والمسلموف كره ذلك ،وإف
شئت كما ذكر العلماء تقوؿ :ستة+؛ النفاؽ ستة أنواع :تكذيب اهلل ،تكذيب الرسوؿ  بغض اهلل،

بغض الرسوؿ ،المسرة النخفاض دين الرسوؿ ،الكراىية النتصار دين الرسوؿ ،ىذه ستة أنواع صاحبها

في الدرؾ األسفل من النار ،من اتصف بواحد من ىذه األمور الستة ،فهو في الدرؾ األسفل من النار،

في دركة تحت دركة اليهود والنصارى ،وىو كافر كفر النفاؽ ،ىذا نوع من أنواع الكفر.

النوع الثاني :كفر الجحود ،كفر الجحود والتكذيب ،كأف يكذب اهلل ويكذب رسولو ،واألدلة
1

على ىذا كما سمعتم ) (            :
         

()2

  

الثاني :كفر التكذيب والجحود يكذب

ويجحد في الظاىر والباطن ،يكوف أيش؟ الفرؽ بينو وبين كفر النفاؽ ،أف الجحود كفر النفاؽ في

وتكذيب في الظاىر والباطن،
جحود
الباطن ،وفي الظاىر مستور ،وأما كفر الجحود والتكذيب فهو
ٌ
ٌ
قاؿ اهلل تعالى :

             

 1سورة المنافقون آية .1 :2 -سورة البقرة آية .8 :
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.......................................................................
     

()1

ػػػػػػػػ

ىذا كفر يسمى كفر التكذيب والجحود ،األوؿ :كفر النفاؽ،

والثاني :كفر التكذيب والجحود ،كفر النفاؽ عرفنا أنو ستة أنواع ،وقد يلحق بكفر النفاؽ أيضا أخرى

مشابهة.

الثالث :كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق ،كفر اإلباء واالستكبار مع التصديق ،وىو أف يقابل

أمر اهلل ،أو أمر رسولو باإلباء واالستكبار وإف كاف مصدقا ،مثل كفر إبليس ،إبليس مصدؽ قابل أمر
اهلل بأي شيء؟ ما جحد ،قابل أمره باإلباء واالستكبار ،قاؿ اهلل تبارؾ +تعالى :
      



()2

  

إذا كفر إبليس بأي شيء بالجحود وال

ب التكذيب؟ ال ،ما جحد وال كذب ،باإلباء واالستكبار ،استكبر ،باإلباء واالستكبار ،إذا من استكبر
عن عبادة اهلل فهو كافر ،ومثل كفر فرعوف مستكبر :

     

3

 ) (   ومنو كفر اليهود          :
.

()4

ومثل كفر أبي طالب عم الرسوؿ فإنو مصدؽ ،ولكن منعو الكبر عن اإليماف باهلل وبرسولو لما

حضرت الوفاة ،أمره النبي  دعاه النبي  إلى اإلسبلـ فأبى ،وخشي أف يشهد ،استكبر أف يشهد
على آبائو وأجداده بالكفر ،فكاف مستكبرا عن عبادة اهلل واتباع رسولو ،وإال ىو مصدؽ ،قاؿ:

 1سورة العنكبوت آية . 68 : 2سورة البقرة آية . 34 : 3سورة المؤمنون آية .47 :4 -سورة البقرة آية . 87 :
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ولقػد

لػوال


علمػت

المػبلمة

بػأف
أو

دين محم ٍػد
حػذار س ٍ
ػبة لوجػدتني

مػن

خير

أديػاف

سػمحا

البرية

بذاؾ

ػػػػػػػػ

دينػا

مبينػا

يقوؿ :أخشى من المبلمة ،وأحذر +من سب آبائي وأجدادي ،أشهد عليهم بالكفر ! ما أشهد
عليهم ،فاستكبر عن عبادة اهلل واتباع رسولو ،ومن ىنا يأتي ،يسأؿ كثير من الناس يقوؿ :ىل جنس

العمل ال بد منو ،أو ليس من جنس العمل في اإليماف؟ نعم اللي ما يأتي بالعمل مستكبر ،ال بد أف
يأتي بالعمل؛ اإليماف في الباطن البد لو من عمل في الظاىر يتحقق بو ،وإال صار مستكبرا كإيماف

إبليس وفرعوف؛ إيماف إبليس مصدؽ وفرعوف مصدؽ ،لكن ما عنده عمل ،ما في عمل ،ال بد من أف

يلزـ عمل ،جنس العمل ال بد منو ،ال بد من عمل يتحقق بو.

وكذلك اللي يعبد ويصلي ويصوـ ،ال بد لو من تصديق في الباطن ،يصحح وإال صار كإسبلـ

المنافقين ،المنافقوف يصلوف ويصوموف لكن في الباطن ما عندىم تصديق يصحح ىذا العمل ،كما أف

إبليس وفرعوف مصدؽ في الباطن ،لكن ما عنده عمل يتحقق بو ىذا التصديق ،ال بد من أمرين :عملٌ
وتصديق في الباطن يتحقق بالعمل؛ التصديق في الباطن ال بد لو من
يتحقق بو التصديق في الباطن،
ٌ
عمل يتحقق بو ،والعمل ال بد لو من تصديق في الباطن يصححو.

الرابع :كفر الشك والظن ،كأف يشك في ربوبية اهلل ،أو يشك في ألوىيتو ،أو يشك في ربوبيتو،

أو يشك في المبلئكة في ملك من المبلئكة ،أو يشك في رسوؿ من الرسل ،أو يشك في الجنة ،أو
يشك في النار ،أو يشك في البعث ،أو يشك في قياـ الساعة يكوف كافرا ،قاؿ اهلل تعالى:
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1

 ) (     كفر بأي شيء؟ بالشك ،الشك في الساعة ،ومن أمثلة ذلك :أف
رجبل من عبد ياليل عرض عليو النبي  اإلسبلـ ،ال ىذا يأتي في الذي بعده ،ىذا كفر الشك مثالو

اآلية.

الخامس :كفر اإلعراض ،كفر اإلعراض ،وىو أف يعرض عن دين اهلل ال يتعلمو وال يعمل بو ،يعني

يعرض عن دين اهلل ال يتعلمو وال يعبد اهلل ،معرض فيكوف كافرا بهذا اإلعراض ،الرفض رفض دين اهلل،
ال يتعلمو وال يعمل بو ،قاؿ اهلل تعالى        :

()2

ومن ذلك

ىذه القصة  :أف رجبل يقاؿ من بني عبد ياليل ،عرض عليو النبي  اإلسبلـ ،فقاؿ :واهلل ألقوؿ
لك كلمة؛ إف كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أف أرد عليك ،وإف كنت كاذبا فأنت أحقر من أف

أكلمك ،ومشى وتركو  ىذا يصلح للشك ،وال يصلح لئلعراض؟ اللي يقولوف :يصلح للشك،

يعني ،نعم ىذا شاؾ ،أو معرض ىا ىا ،قد يقاؿ :إنو شاؾ لكن ال يستمر شكو إال إذا ألزـ نفسو

اإلعراض عن آيات صدؽ الرسوؿ  جملة فيكوف معرضا ،في أوؿ األمر شاؾ ،فإف استمر في شكو
أعرض ،وإف نظر في آيات صدؽ الرسوؿ فإنو ال بد أف يؤمن أو يكذب ،ىو أحد من األمرين ،فهذه
أنواع الكفر ،كل ىذه األنواع الخمسة صاحبها مخلد في النار :كفر النفاؽ ،كفر التكذيب والجحود
مع التصديق ،كفر اإلباء واالستكبار ،كفر الشك والظن ،كفر اإلعراض ،ىذا الكفر األكبر المخرج

من الملة.

ىناؾ الشرؾ ،الشرؾ كذلك نوعاف :شرؾ يخرج من الملة ،وىو أف يصرؼ نوعا من أنواع العبادة

ناقضا من نواقض
لغير اهلل ،كأف يدعو غير اهلل ،أو يذبح لغير اهلل ،أو يصلي لغير اهلل ،أو يفعل ً
اإلسبلـ ،كأف يسب اهلل أو يسب الرسوؿ  فيكوف مشركا شركا أكبر.

 1سورة الكهف آية .37 :2 -سورة األحقاف آية .3 :
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وكذلك الظلم األكبر ،الظلم األكبر :ىو الظلم المخرج من الملة ،وىو ظلم الشرؾ والكفر،
والظلم األصغر ظلم المعاصي ،وكذلك الفسق ،يكوف فسقا أكبر وىو فسق الكفر :
1

 

+ ) (           الفسوؽ األكبر يخرج من الملة :



2

 ) (                يعني فسق
فسوؽ كفر.
وعلى ىذا فيكوف الكفر كفرا أكبر ،وىو المخرج من الملة في ىذه األنواع الخمسة ،ويكوف

شركا أكبر مخرجا من الملة ،وىو إذا صرؼ نوع من أنواع العبادة لغير اهلل ،أو فعل ناقضا من نواقض

اإلسبلـ ،ويكوف الظلم ظلما أكبر مخرجا من الملة ،وىو ظلم الشرؾ والكفر ،ويكوف الفسق فسقا

أكبر ،وىو فسق الكفر والشرؾ ،ويكوف أيضا الجهل ،الجهل يكوف جهبل أكبر وىو مخرج من الملة،

وىو جهل الكفر والشرؾ ،بقي األصغر ،ىناؾ كفر أصغر ،وشرؾ أصغر ،وظلم أصغر ،وفسق أصغر،
وجهل أصغر ،ال يخرج من الملة ،وضابط الشرؾ األصغر ،عرفنا األكبر أنواعو ،والكفر األكبر،

والشرؾ األ كبر عرفنا أنو إما ناقض من نواقض اإلسبلـ ،أو فيو صرؼ العبادة نوع من أنواع العبادة
لغير اهلل ،والظلم األكبر ىو ظلم الكفر والفسق ،والفسق األكبر فسق الكفر المخرج من الملة،

والجهل األكبر جهل الكفر.

بقي األصغر من ىذه األنواع ،الكفر األصغر ،والشرؾ األكبر ،والظلم األصغر ،والفسق األكبر +

األكبر ،ما ورد تسميتو من الذنوب شركا ،ولم يصل إلى حد الشرؾ األكبر ،ليس ناقضا لئلسبلـ ،وال

شركا في العبادة ،وكذلك ما اعتبر تسميتو من الذنوب بالكفر وليس واحدا من أنواع الكفر الخمسة

فهو أصغر.

 1سورة البقرة آية . 99 :2 -سورة الكهف آية .51 :
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وكذلك الظلم األصغر ما ورد تسميتو من الذنوب ظلما ،ولم يصل إلى حد الظلم األكبر فهو

ظلم أصغر ،وكذلك الفسق ،وكذلك الجهل ،المؤلف -رحمو اهلل -كم ذكر من أنواع الكفر األكبر،
ذكر النفاؽ ،قاؿ النفاؽ ىو الكفر أف يكفر باهلل ويعبد غيره ،ويظهر اإلسبلـ في العبلنية ،مثل

المنافقين الذين كانوا على عهد رسوؿ اهلل 

وىم أيش؟ عبد اهلل بن أبي وغيره ،ثم ذكر الكفر

ثبلث من كن فيو فهو منافق  ىذا على التغليظ ىذا الكفر األصغر،
األصغر قاؿ :وقولوٌ  :

ثبلث من كن فيو فهو منافق وإف صلى وصاـ وزعم
والحديث رواه اإلماـ مسلم يقوؿ النبي ٌ  

أنو مسلم :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خاف  وفي رواية أخرى  :آية
المنافق ثبلث :إذا حدث كذب ،وإذا وعد أخلف ،وإذا اؤتمن خاف  وفي الحديث الذي رواه

اإلماـ مسلم ،ورواه الشيخاف عن عبد اهلل بن عمرو مرفوعا  :أربع من كن فيو كاف منافقا خالصا،

ومن كانت فيو خصلة منهن  وفي رواية  :خلة منهن   كانت فيو خلة من النفاؽ
حتى يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا عاىد غدر ،وإذا واعد أخلف ،وإذا خاصم فجر . 

ىذا الحديث ذكر فيو النفاؽ ،ىذا النفاؽ نفاؽ األصغر؛ ألف ىذا نفاؽ في العمل ،النفاؽ األكبر

يكوف في القلب ،وىو أف يكفر باهلل ،ويعبد ما في القلب ،والنفاؽ األصغر يكوف في العمل ،ىذا

النفاؽ األصغر ال يخرج من الملة ،لكن صاحبو عليو أف يعيد الشريط ،+ما ىو النفاؽ األصغر :إذا

حدث كذب ،ىذا عمل ،عمل وال في القلب ،عمل ،ديدنو أنو يكذب في الحديث أو يخلف في

الوعد ،ىذا نوع من النفاؽ ،أو يخوف في األمانة ،أو يفجر في الخصومة ،ىذه كلها أنواع.

وفي حديث عبد اهلل بن عمرو  :أربع من كن فيو كاف منافقا خالصا ،ومن كانت فيو خصلة

منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حتى يدعها :إذا حدث كذب ،وإذا عاىد غدر ،وإذا واعد أخلف،

وإذا خاصم فجر  قاؿ العلماء :كل واحد من ىذه الخصاؿ معصية ،لكن إذا اجتمعت في
اإلنساف األربع كلها ،واستحكمت وكملت فإنها تجره إلى النفاؽ األكبر ،ولهذا قاؿ  :أربع من
كن فيو كاف منافقا خالصا ،ومن كانت فيو خصلة منهن كانت فيو خصلة من النفاؽ حتى يدعها 

يقوؿ المؤلف :ثبلث من كن فيو فهو منافق ،ىذا على التغليظ ،أيش معنى على التغليظ؟ الرسوؿ 
أراد أف يتوعد صاحب المعاصي ،وإال فليس نفاقا أكبر ،النفاؽ األكبر بينو المؤلف ،ما ىو؟ ىو أف

يكفر باهلل ويعبد

247

شرح أصوؿ السنة

.......................................................................

ػػػػػػػػ

غيره ،ويظهر اإلسبلـ في العبلنية مثل المنافقين ىذا أكبر ،وأما  :ثبلث من كن فيو كاف منافقا
ٍ
ٍ
معاص وكبائر ،سماىا النبي ،وسمي منافقا للتغليظ ،للتغليظ والوعيد واضح ىذا؛
معاص،
 فهذه
ألنها أصغر ال تصير إلى حد األكبر وال تخرج من الملة ،لكن من الكبائر.

قاؿ المؤلف اإلماـ :نرويها كما جاءت وال نفسرىا ،يعني ال نفسرىا تفسيرا يخالف ظاىرىا ،وإال

كما ذكر المؤلف في اآلخر قاؿ :وال نفسر ىذه األحاديث إال مثلما جاءت ،المعنى ال نفسرىا

تفسيرا يخالف ظاىرىا ،والعلماء يقولوف :ال تفسر ،ىذه األحاديث تترؾ على ظاىرىا حتى تفيد الزجر

والوعيد ،ولكن تبين ألىل العلم ،يبين ألىل العلم ،أنها ال تخرج من الملة يبين ألىل العلم ولكن ال
تفسر للعامة وتترؾ ىكذا حتى تفيد الزجر ،ولهذا قاؿ :وىذا على التغليظ نرويها كما جاءت وال

نفسرىا للعامة ،وال نفسرىا يعني تفسيرا يخالف ظاىرىا ىذا مثاؿ.

المثاؿ الثاني :قاؿ :وقولو  :ال ترجعوا بعدي كفارا ضبلال يضرب بعضكم رقاب بعض 

الشاىد قولو :كفارا ،القتاؿ بين المسلمين ،ىل ىو كفر يخرج من الملة ،ال يخرج من الملة إال إذا

استحلو ،إذا اعتقد أنو حبلؿ ورأى أنو حبلؿ ىذا معناه يكوف كفرا أكبر؛ ألنو استحل أمرا معلوـ من

الدين بالضرورة ،إذا استحل قتل أخيو ،أو قتل نفسو أو استحل الزنى أو الربا أو الخمر ،صار كفرا
أكبر بهذا االعتقاد ،أما مجرد القتل ،أو الزنى أو السرقة ،وىو يعلم أنو ٍ
عاص ،ىذا يكوف معصية
كبيرة ،لكن ال تخرج من الملة.

وىذا الحديث رواه الشيخاف البخاري ومسلم وغيرىما من حديث جرير بن عبد اهلل أف النبي 

قاؿ لو في حجة الوداع  :استنصت الناس  بهذا جاء مسلم ،ثم قاؿ  :ال ترجعوا بعدي
كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض  يعني ال يقتل بعضكم بعضا ،قولو :كفارا ،ىل الكفر القتاؿ

كفر مخرج من الملة؟ ال ،يقوؿ المؤلف :ىذا على التغليظ ،على التغليظ يعني أنو من باب الوعيد،

فهو كفر أصغر.

ومثل  :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار  ىذا الحديث أيضا

حديث صحيح رواه الشيخاف :البخاري ومسلم وغيرىما من طريق األحنف بن قيس عن أبي بكرة،

مرفوعا ،قاؿ  :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار  ىل يخلداف في

النار؟ ال يخلداف؛
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ألنو سماىما مسلمين قاؿ  :إذا التقى المسلماف  ىل يكفر ىذاف المسلماف إذا التقيا

بالقتاؿ؟ ال ،إال إذا استحلو ،إذا رآه حبلال ،أما إذا لم يستحلو ،وإنما التقيا بسبب الهوى وطاعة

الشيطاف ،يكوف عصاة ،وىو من كبائر الذنوب ،وقولو :في النار ىل يخلد في النار؟ ال يخلد في النار

إال كافر ،وىذاف ليسا كافرين  :إذا التقى المسلماف بسيفيهما فالقاتل والمقتوؿ في النار 

وليس من ىذا قتاؿ الصحابة ،قتاؿ الصحابة فيما بينهم إنما ىو عن اجتهاد وعن تأويل ،إذا القتاؿ
عن اجتهاد وتأويل فليس من ىذا الباب ،لكن إذا كاف القتاؿ عن ىوى وعصبية ،وبغي وعدواف وطاعة

للهوى والشيطاف ،ىذا اللي عليو الوعيد ،قولو  :في النار  يعني متوعد بالنار ،متوعد بالنار

وإذا دخل النار فبل يخلد فيها.

المثاؿ أيش الرابع :ومثل  :سباب المسلم فسوؽ وقتالو كفر  ىذا أيضا حديث صحيح،

رواه مسلم من طريق عبد اهلل بن دينار عن ابن عمر ،أيما الحديث حديث رواه البخاري ومسلم من

طريق زبيد ،عن أبي وائل ،أنو قاؿ  :سباب المسلم فسوؽ وقتالو كفر  قولو :وقتالو كفر ىذا
من باب الوعيد على التغليظ كما قاؿ المؤلف قتالو كفر ال يخرج من الملة ،إال إذا استحلو.

ومثل المثاؿ الخامس  :من قاؿ ألخيو :يا كافر فقد باء بها أحدىما  ىذا الحديث رواه

مسلم عن ابن عمر ،أف النبي  قاؿ  :أيما امرئ قاؿ ألخيو يا كافر فقد باء بها أحدىما 
إف كاف كما قاؿ ،وإال رجعت عليو ،وفي لفظ  :من قاؿ ألخيو :يا كافر فقد باء بها أحدىما 

فقولو :إذا قاؿ ألخيو :يا كافر رجعت عليو ،رجعت عليو ىل يكوف كفر مخرجا من الملة أو ال يخرج

من الملة ،ال يخرج من الملة؛ ألنو معصية ،معصية كبيرة من كبائر الذنوب إال إذا استحلو.

كفر باهلل تبرؤ من نسب وإف دؽ  ىذا حديث حسن  :كفر باهلل تبرؤ من
ومثلٌ  :

نسب وإف دؽ  وىذا لو طرؽ في بعضها في رواه اإلماـ أحمد بسند فيو ضعف ،ورواه أيضا،

كفر بامرئ ادعاء إلى نسب ال يعرؼ وجحده
روي في سنن ابن ماجو +وفي سند ال بأس بو ،وبلفظٌ :
وإف دؽ ،يعني إذا انتسب اإلنساف إلى غير أبيو ،جاء في الحديث اآلخر  :ما من ٍ
أحد ينتسب
إلى غير أبيو وىو يعلم إال كفر  وكذلك المولى من انتسب إلى غير مواليو فقد كفر ،ومن انتسب

كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب،
إلى غير أبيو فقد كفر ،ىذا الكفر ىل يخرج من الملة؟ ؿ،ا ىذا ٌ

وىذا
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على التغليظ كما قاؿ المؤلف؛ ألنو ليس جحودا وليس شركا في العبادة ،كم مثاؿ ذكره المؤلف

للكفر األصغر؟ خمسة ستة سبعة.

في قوؿ المؤلف -رحمو اهلل :-ونحو ىذه األحاديث مما قد صح وحفظ ،فيو أحاديث أخرى

غيرىا ،مثل حديث  :اثنتاف في الناس ىما بهم كفر :الطعن في النسب والنياحة على الميت 

ىذا كفر ،ىذا كفر أصغر كبيرة من كبائر الذنوب ،اثنتاف في الناس ىما بهم كفر الطعن في النسب
والنياحة على الميت ،ومثل كفر النعمة :

        

       

()1

ىذا كفر أصغر ال يخرج من الملة ،واألحاديث في

ىذا كثيرة ،ولهذا قاؿ المؤلف ،ونحو ىذه األحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم لو ،يعني نسلم أنو

حديث للرسوؿ -عليو الصبلة والسبلـ -وإف لم نعلم تفسيرىا ،يعني وإف لم نعلم تفسيرىا الذي
يخالف ظاىرىا ،وال نتكلم فيها ،وال نجادؿ فيها ،وال نفسر ىذه األحاديث إال مثل ما جاءت ،يعني

مثل ما جاءت على ظاىرىا ال نفسر تفسير يخالف الظاىر ،قاؿ :ال نردىا إال بأحق منها.

فجمهور أىل السنة يروف أف التسمية حقيقية إال أنها كفر أصغر ،وأما األحناؼ فيقولوف :ىذه كفر

مجازي تسميتها كفرا مجازي ،الكفر الحقيقي إنما ىو الكفر األكبر ،أما ىذه الكفر مجازي ،تسمى

كفر مجازي ،والصواب أنو كفر حقيقي لكن ال يخرج من الملة ،الكفر نوعاف :الشرؾ األصغر الذي
ال يخرج من الملة ،ما ورد تسميتو من الذنوب شركا ،ولم يصل إلى حد الشرؾ األصغر ،مثل :

من حلف بغير اهلل فقد كفر أو أشرؾ  ومثل :لما قاؿ رجل للنبي ما شاء اهلل وشئت ،قاؿ :

أجعلتني هلل ندا ،بل ما شاء اهلل وحده  ومثل قوؿ ابن عباس عن قولو تعالى:
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قاؿ :األنداد الشرؾ في ىذه األمة أخفى

من دبيب النمل ،وىو أف تقوؿ :واهلل ،وحياتك يا فبلف ،وتقوؿ :لوال اهلل وفبلف ،وتقوؿ :لوال كلبة ىذا

ألتى اللصوص ،ولوال البط
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في الدار ألتى اللصوص ،ولوال اهلل وفبلف ،ال تجعل فيها فبلنا ىذا كلو فيو شرؾ ،ىذا من الشرؾ

األصغر.

وأما الظلم األصغر ىو ظلم المعاصي؛ لقولو تعالى :
1

     

 ) (   يتعد حدود اهلل في الرجعة والطبلؽ قاؿ :
 



()2

     

ظلم أ صغر ظلم المعاصي ،والفسق األصغر فسق المعاصي لقولو تعالى :

              
3

 ) (       ىذا فسق المعاصي.
والجهل :الجهل األكبر ،جهل الكفر ،والجهل األصغر جهل المعاصي كقولو تعالى :
      



()4



بجهالة ،بجهالة يعملوف السوء بجهالة يعني

يعمل المعصية بجهالة ىذه جهالة المعصية ،الجهالة الصغرى ،الجهل األصغر ،وىو جهل المعاصي.

وبهذا يتبين أف الكفر يكوف أكبر ،ويكوف أصغر ،فاألكبر خمسة أنواع التي سمعتم أُ ْخ ِرج من الملة،
واألصغر المعاصي التي سميت كفرا ولم تصل إلى حد األكبر ،وذكر المؤلف منها ستة أمثلة ،والشرؾ

نوعاف :الشرؾ األكبر ،وىو المخرج من الملة ،وىو أف يكوف ناقضا من نواقض اإلسبلـ أو شركا في
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العبادة ،والشرؾ األصغر :المعاصي التي سميت شركا ،ولم تصل إلى حد األكبر ،مثل الحلف

بغير اهلل يقوؿ :ما شاء اهلل وشئت ،لوال اهلل وفبلف ،والظلم نوعاف :ظلم أكبر وىو ظلم الكفر

والشرؾ ،وظلم
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أصغر ،وىو ظلم المعاصي ،والفسق نوعاف :فسق أكبر ،وفسق الكفر والشرؾ ،وفسق أصغر وىو

فس ق المعاصي ،والجهل نوعاف :جهل أكبر وىو جهل الكفر ،وجهل أصغر وىو جهل المعاصي.
نعم.
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الجنة والنار مخلوقتاف

واجلنة والنار سللوقتان قد خلقتا ،كما جاء عن رسول اهلل 

 دخلت اجلنة

فرأيت قصرا ورأيت الكوثر ،واطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أىلها كذا ،واطلعت يف النار
فرأيت كذا ،وكذا  فمن زعم أهنما مل ختلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول
اهلل  وال أحسبو يؤمن باجلنة والنار ،ومن مات من أى القبلة موحدا يصلى عليو
ويُستغفر لو ،وال ػلجب عنو االستغفار ،وال تًتك الصالة عليو لذنب أذنبو صغريا كان
أو كبريا ،أمره إىل اهلل تعاىل ،آخر الرسالة ،واحلمد هلل وحده وصلواتو على ٍ
زلمد وآلو
وسلم تسليما.
ػػػػػػػػ

اللهم صل على محمد ،نعم قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-والجنة والنار مخلوقتاف ،كما جاء عن

رسوؿ اهلل 

ثم ذكر األدلة ،من األدلة  :دخلت الجنة فرأيت قصرا ،ورأيت الكوثر ،واطلعت

في الج نة فرأيت أكثر أىلها كذا ،واطلعت في النار فرأيت أكثر أىلها فرأيتها كذا ،وكذا  ىذا
المبحث في إثبات الجنة والنار.

فالجنة والنار من عقيدة أىل السنة والجماعة اإليماف بالجنة والنار ،فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر؛
1

ألنو مكذب هلل ولرسولو ،قاؿ اهلل تعالى عن الجنة ) (      :وقاؿ عن النار :
   

()2

فمن أنكر الجنة والنار فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ولرسولو ،ألف اهلل أخبر
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أنو أعد للمؤمنين الجنة :

       



()1

والكفار أعد

.......................................................................
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اهلل لهم عذابا ،فمن أنكر الجنة ،من أنكر وجود الجنة وأنكر وجود النار فهو كافر؛ ألنو مكذب

هلل ومكذب لرسولو ،وألنو لم يؤمن باليوـ اآلخر ،اليوـ اآلخر يشمل اإليماف بالبعث ،والحساب،
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والجزاء ،والجنة والنار ،والصراط والميزاف ،كل ىذا داخل في اإليماف باليوـ اآلخر ،فمن أنكر الجنة

والنار فهو مكذب هلل ولرسولو ،ومن كذب اهلل ورسولو كفر ،وىو مكذب باليوـ اآلخر.

من عقيدة أىل السنة والجماعة اإليماف بالجنة والنار ،وأنهما موجودتاف اآلف ،مخلوقتاف ،فالجنة

أعدىا اهلل ألوليائو ،ألوليائو المؤمنين وحزبو ،والنار أعدىا اهلل للكفار وللعصاة ،فمن لم يؤمن بالجنة
والنار فقد كذب اهلل ،ومن كذب اهلل كفر ،ولهذا قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-والجنة والنار مخلوقتاف،

كما جاء عن رسوؿ اهلل  ثم ذكر األدلة كما جاء عن رسوؿ اهلل 

 دخلت الجنة فرأيت

قصرا  وىذا الحديث صحيح رواه اإلماـ أحمد في مسنده ،ورواه أيضا الحميدي في مسنده،
ورواه اإلماـ مسلم أيضا ،ورواه البخاري أيضا ،ورواه الشيخاف وغيرىما ،عن جابر قاؿ النبي  

دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا ،أو دارا فسمعت فيها صوتا ،فقلت لمن ىذا القصر؟ فقيل لعمر،

فأردت أف أدخلها فذكرت غيرتك يا أبا حفص ،فبكى عمر ،وقاؿ مرة أخرى :فأخبر بها عمر ،فقاؿ:

يا رسوؿ اهلل ،وعليك يغار؟ ! فهذا الدليل في أيش؟ في إثبات الجنة ،قاؿ :دخلت الجنة :

دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا  ىذا دليل على أف الجنة ثابتة موجودة وأنها مخلوقة اآلف،
مخلوقة اآلف وموجودة ،دخلت الجنة فرأيت فيها قصرا.

كذلك الدليل الثاني على وجودىا وأنها مخلوقة اآلف ،الحديث الثاني :وقاؿ  :ورأيت الكوثر

 وىذا الحديث أيضا حديث صحيح رواه البخاري والترمذي ،من طريق قتادة عن أنس  عن
النبي  أنو قاؿ  :بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوؼ ،قلت ما ىذا

يا جبريل؟ قاؿ :ىذا الكوثر الذي أعطاؾ ربك ،فإذا طينو أو طيبو مسك أذفر  رواه اإلماـ أحمد

أيضا ،الكوثر يعني الحوض ،فالحوض يسمى الكوثر ،ويصب فيو ميزاباف من نهر الكوثر الذي في

الجنة ،فالذي في الجنة يسمى الكوثر ،والحوض يسمى الكوثر ،حوض النبي  في موقف القيامة،

ويصب فيو ميزاباف من نهر الكوثر الذي في الجنة ،وكل منهما يسمى كوثرا؛ ولهذا قاؿ  :ىذا

الكوثر الذي أعطاؾ ربك  وىي الحوض في موقف القيامة  :فإذا طينو أو طيبو مسك أذفر
 طيبو ،سبق أف الحوض أوانيو عدد نجوـ السماء ،وأف طولو مسافة شهر ،وأف عرضو مسافة
شهر ،وأنو أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج ،وأطيب ريحا من المسك.
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الدليل الثالث :الذي يستدؿ بو المؤلف على وجود الجنة والنار واآلف مخلوقتاف ،حديث قاؿ:

 واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أىلها كذا وكذا  وىذا أيضا حديث صحيح رواه البخاري

والترمذي من حديث عمراف بن حصين عن النبي 

أنو قاؿ  :اطلعت في الجنة فرأيت أكثر

أىلها الفقراء ،واطلعت في النار ،فرأيت أكثر أىلها النساء  ىكذا قاؿ :اطلعت في الجنة فرأيت
أكثر أىلها كذا ،واطلعت في النار فرأيت أكثر أىلها كذا ،ىذا حديث واحد ،اطلعت في الجنة

فرأيت أكثر أىلها الف قراء ،والسبب أف الفقراء في الغالب ىم الذين يستجيبوف للرسل ويؤمنوف بهم؛
ألنو ليس ىناؾ مانع يمنعهم من اإليماف ،بخبلؼ أصحاب األمواؿ والرئاسات ،تمنعهم أموالهم

وشهواتهم ومناصبهم من االنقياد لشرع اهلل ودينو واإليماف بالرسل ،أما الفقير ما عنده شيء يمنعو،

يؤمن ،ول هذا صار أكثر أىل الجنة الفقراء؛ ألنهم ينقادوف لشرع اهلل ودينو ،أما األغنياء والكبراء
والرؤساء فالغالب أنهم يستكبروف ،فبل ينقادوف للشرع ،بل رئاساتهم وأموالهم تمنعهم من االنقياد

للشرع واإليماف باهلل ورسولو.

 واطلعت في النار فرأيت أكثر أىلها النساء  جاء في الحديث اآلخر سبب ذلك :أف

امرأة سألت النبي 

قالت :لم النساء أكثر أىل النار؟ قاؿ  :ألنكن تكثرف اللعن ،وتكفرف

العشير  العشير :الزوج ،تكثرف اللعن سبب دخولكن ،تكثرف اللعن والشتاـ ،وتكفر العشير يعني
تنكر إحساف الزوج ،جاء في اللفظ اآلخر  :تكفرف العشير ،لو أحسن إلى إحداكن الدىر 
يعني الزوج ،ثم رأت شيئا ،قالت :ما رأيت خيرا قط ،أنكرت الجميل السابق.

وجاء في الحديث اآلخر  :أف أكثر النساء أكثر أىل الجنة ،والنساء أكثر أىل النار 

فالجنة أكثر أىلها النساء؛ ألف لكل مؤمن زوجتين ،كل مؤمن في الجنة لو زوجتاف ،ىذا عاـ ،وىناؾ
من المؤمنين من لو زوجات كثيرة لكن ىذا عاـ لكل واحد زوجتاف ،وليس في الجنة أعزب ،وألف

أيضا في الجنة الحور العين والمؤمنات ،فإذا جمعت الحور العين والمؤمنات في الجنة ،وكل مؤمن لو

زوجتاف ،وىناؾ من لهم زوجات كثيرات ،لكن ىذا عاـ مثل ما يقاؿ على الداني كل واحد لو زوجتاف
ىذا عاـ ،للصغير والكبير بوجو ىذا عاـ ،فصار أكثر أىل الجنة النساء ،الحور العين ونساء المؤمنين.
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وأكثر أىل النار النساء أيضا لماذا؟ ألنهن يتعرضن يفعلن األسباب التي يدخلن بها النار وىي

منها كثرة اللعن والسباب وكفر العشير ،كفراف العشير للزوج ،قاؿ المؤلف :فمن زعم أنهما لم تخلقا

فهو مكذب بالقرآف وأحاديث رسوؿ اهلل 

وال أحسبو يؤمن بالجنة والنار ،المكذب الذي يقوؿ:

إنهما لم تخلقا اآلف المعتزلة والقدرية ،قالوا :إف الجنة والنار ال تخلقاف اآلف ،وإنما تخلقاف يوـ
القيامة ،يقولوف :الجنة والنار معدومتاف اآلف ،متى تخلقاف؟ إذا جاء يوـ القيامة خلقهم اهلل ،فهي

شبهتهم.

المعتزلة والقدرية قلنا :إنهم يعتمدوف على العقوؿ على عقولهم الفاسدة ،وآرائهم الكاسدة،

ويتركوف كتاب اهلل وراءىم ظهريا ،ما دليلكم يا معتزلة؟ قالوا دليلنا :إف وجود الجنة والنار اآلف ،وليس
ىناؾ جزاء ،وال أحد يستفيد من الجنة والنار ،الجنة ما يستفيد اآلف يدخلها المؤمنوف يوـ القيامة،

والنار يدخلها الكفار يوـ القيامة ،واآلف ما في حاجة لخلقهما ،وجودىما اآلف وال جزاء عبث ،والعبث
محاؿ على اهلل ىذه شبهة أيش؟ المعتزلة ،يقولوف :إف وجودىم اآلف وال جزاء عبث ،والعبث محاؿ

على اهلل ،فكيف يخلقهما الجنة والنار ،وتبقى مدد طويلة من دوف فائدة؟ ما في أحد في الجنة ،ما

في أحد ،والنار ما في أحد ،ما في داعٍ ألنها تخلق ،فلو خلقهما اهلل اآلف لكاف عبثا ،والعبث محاؿ
على اهلل ،اهلل حكيم فبل يمكن أف يخلق شيئا ويتركو عبثا ،فإذا جاء يوـ القيامة خلقهما اهلل ،ىذه

شبهة أيش؟ المعتزلة ،نقوؿ :ىذه شبهة فاسدة ،ىذه شبهة فاسدة مقابل النص ،والرأي والقياس مقابل

النص ىذا رأي فاسد مصادمة للنصوص ،وصادمتم كتاب اهلل وسنة رسولو ،كيف تقولوف :إنها لم
1

تخلقا ،واهلل أخبر أنهما خلقتا قاؿ عن الجنة ) (      :أعدت ،أعدت انتهت،
وقاؿ عن النار :

  



()2

يقوؿ :أعدت في صيغة الماضي دليل على أنها

خلقت ،وأعدت النار للكافرين خلقت ،كيف تصادموف النصوص؟
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وكذلك أيضا األحاديث التي ذكرىا المؤلف اآلف صريحة ،قاؿ  :دخلت الجنة فرأيت قصرا

 وىذا ليلة المعراج ،ليلة المعراج أو الرؤيا ،ورؤيا األنبياء وحي ،قولو :دخلت الجنة ،إذا الجنة

موجودة كيف يدخلها النبي 

يذكر شيئا غير موجود دخلت الجنة ىي موجودة فرأيت قصرا ،قاؿ

كذلك قولو :رأيت الكوثر ،الكوثر نهر في الجنة.

وكذلك قولو :اطلعت في الجنة واطلعت في النار ،كيف يطلع الرسوؿ على شيء لم يخلق؟

اطلعت في الجنة واطلعت في النار ،كذلك أيضا من األدلة أيضا اللي لم يذكرىا المؤلف أف النبي 
رأى الجنة والنار وىو يصلي بالناس الكسوؼ ،وقاؿ لما صلى قاؿ :عرضت علي الجنة ،وكاف يصلي
النبي  قاؿ لما +صلى الكسوؼ تقدـ كأنو +تقدمت الصفوؼ ،كأنو يتناوؿ شيئا ثم تأخر وتأخرت
الصفوؼ ،كأنو يخشى من شيء ،فلما سلم النبي سألوه قالوا :يا رسوؿ اهلل ،رأيناؾ تقدمت ،ورأيناؾ

الصفوؼ ،فقاؿ  :أما تقدمي فإنو عرضت علي الجنة ،وقربت لي حتى
تكعكعت حتى َ
تكعك َعت ُ
رأيتني أتناوؿ عنقودا من عنب ،ولو أخذتو ألكلتم منو ما بقيت الدنيا ،وأما تأخري ،فإف النار عرضت

وقربت حتى تكعكعت تأخرت وتأخرت الصفوؼ . 
علي ّ

ىذا دليل على أف الجنة والنار موجودتاف اآلف ،ىذا فيو الرد على المعتزلة الذي يقولوف تخلقاف

يوـ القيامة ،وفي اللفظ اآلخر :عرضت علي الجنة والنار في عرض ىذا الحائط يعني كشف لو عنها،

كذلك من األدلة على أف الجنة والنار موجودتاف اآلف ،من األدلة :أف أرواح المؤمنين تنعم في الجنة،

وكذا أرواح الشهداء قاؿ النبي -عليو الصبلة والسبلـ  :-أرواح الشهداء في حواصل طير خضر

تسرح في الجنة ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارىا ،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش  كذلك أيضا

روح المؤمن غير الشهيد ،تكوف في أيش؟ تنعم في الجنة ،قاؿ النبي 

 نسمة المؤمن طائر

يعلق في شجر الجنة  يعني يأكل  :حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ يبعثو . 

وكذلك أيضا ثبت أف المؤمن إذا وضع في قبره ،يفتح لو باب من الجنة فيأتيو من ريحها وطيبها،

كيف تكوف عبثا من قاؿ لكم عبث ،ىذا عبث ىا ىا؟ كيف يقوؿ جاء األوؿ عبث ،الحور العين أيضا

في الجنة ،والكافر ثبت في الحديث أنو ،أو الفاجر  :يضيق عليو قبره حتى تختلف أضبلعو،

ويفتح لو باب إلى النار يأتيو من حرىا وسمومها  إذا النار موجودة ،واهلل تعالى قاؿ في كتابو
العظيم
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في آؿ فرعوف              :
(1

) وىذا األمر متى؟ في البرزخ في القبر إذا موجودة يعرضوف عليها غدوا وعشيا.
وقاؿ -عليو الصبلة والسبلـ  :-إذا مات أحدكم عرض عليو مقعده في الغداة والعشي 

ىذه كلها دليل على وجود النار ،وثبت في الترمذي ،في جامع الترمذي أف النبي  قاؿ  :لقيت
أبي إبراىيم ليلة أسري بي ،فقاؿ :يا محمد ،أقرئ أمتك السبلـ ،وأخبرىم أف الجنة طيبة التربة عذبة

ا لماء ،وأف غراسها سبحاف اهلل والحمد هلل وال إلو إال اهلل واهلل أكبر  وقاؿ -عليو الصبلة
والسبلـ  :-من قاؿ سبحاف اهلل غرست لو نخلة في الجنة  إذا الجنة موجودة ،والمعنى أنو
يزاد في غراسها ،يزاد للمؤمن ،وليس المراد أنها معدومة ،ىي موجودة لكن يزاد ،يزاد بزيادة الحسنة

والثواب ،يزاد لو ويغرس لو زيادة على ما أعد اهلل لو.

ومن األدلة أيضا أف النبي  أخبر أنو  :لما خلق اهلل الجنة أرسل جبرائيل فقاؿ انظر إليها،

فنظر إليها ،فقاؿ :يا رب ال يسمع بها أحد إال دخلها ،ثم حفها بالمكاره ،فقاؿ :ارجع فانظر إليها،

فقاؿ يا رب قد خشيت أف ال يدخلها أحد ،ثم خلقو إلى النار صلى اهلل عليو وسلم +فقاؿ :ارجع
إليها ،فلما رأى ما فيها من األىواؿ العظيمة ،والزقوـ ،وأنو يأكل بعضها بعضا قاؿ :يا رب ال يسمع

بها أحد إال لم يدخلها ،ثم حفها اهلل بالشهوات ،فقاؿ ارجع إليها فقاؿ :يا رب خشيت أف يدخلوىا

 أو كما جاء عن النبي 

فهذا دليل من األدلة على أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،ىذه أدلة

كلها تدؿ على أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،ويرد بها على المعتزلة الذين يقولوف :إنهما تخلقاف
2

يوـ القيامة كم أنواع األدلة؟ كثيرة ،منها قوؿ اهلل تعالى عن الجنة ) (      :وعن
النار:

 1سورة غافر آية .46 :2 -سورة آل عمران آية .133 :
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ىذا نوع ،أعدت بصيغة الماضي ،ومنها :وجود األرواح؛ أرواح

الشهداء في الجنة ،وأرواح المؤمنين ،وأرواح الكفرة في النار ،ومنها :فتح باب للميت من الجنة أو

النار ،ومنها :عرض مقعده عليو بالغداة والعشي ،ومنها :رؤية النبي 
بالناس الكسوؼ وعرضها عليو ،ومنها :رؤية النبي  للجنة والنار ليلة المعراج ،ليلة المعراج ورأى
للجنة والنار ،وىو يصلي

لهب حتى ثم أيش؟  +وكذلك أيضا
أناسا يعذبوف ،رأى الزناة والزواني يعذبوف في مثل التنور يأتيهم ٌ

المرابي رآه يسبح في نهر الدـ ،والكذاب الذي يشق منخره وشدقاه ،وعدد يعذبوف رآىم النبي 

في النار ،وكذلك أيضا لما خلق اهلل الجنة والنار أرسل إليهما جبرائيل ،كل ىذه أدلة تدؿ على وجود

الجنة والنار وأنهما موجودتاف اآلف ،ويرد بها على المعتزلة.

وبهذا يبطل قوؿ المعتزلة :إف وجودىما اآلف وال جزاء عبث ،والعبث محاؿ على اهلل ،نقوؿ من

قاؿ :إنو ال جزاء في جزاء اآلف ،فالمعتزلة يقولوف :وجودىما اآلف وال جزاء مدد متطاولة عبث،
والعبث محاؿ على اهلل ،نقوؿ :ىذا فهمكم السقيم ،فهمكم ىذا السقيم وعقولكم الكاسدة ،صادمتم
بها النصوص ،فمن عقيدة أىل السنة والجماعة :أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،وأنهما دائمتاف ال

تفنياف أبدا ،ال تفنياف أبدا دائمتاف ال تفنياف ،ىذه عقيدة أىل السنة والجماعة.

وروي عن بعض السلف أف النار ت فنى بعد مدد متطاولة ،ىذا ينسب إلى بعض السلف،

ويستدلوف بآثار ،لكن أكثر ىذه اآلثار ضعيفة ،منها اآلثار المروية عن عمر وغيره ،منها :أنو لو لبث
أىل النار في النار قدر رمل عالج ،عالج ىذا رمل كثير لكاف لهم يوما يخرجوف منو ،وقالوا :فرؽ بين
خروج العصاة ،وبين خروج ا لكفار ،العصاة أخرجوا وىي باقية ،والكفار أخرجوا منها بعد نهايتها،
وفرؽ بين من يخرج من الحبس والحبس باؽ ،وبين من يخرج من الحبس ،لسقوط الحبس

وانتقاضو ،ىم ما أخرجوا لكن ىي التي انتهت ،لكن ىذا قوؿ ينسب إلى بعض السلف ،لكن بعض

أىل العلم جمع بينهما ،وقاؿ :إف ىذا يحمل ما روي عن السلف يحمل على أف النار التي تفنى ىي

نار العصاة،

1 -سورة البقرة آية . 24 :
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الطبقة العليا ،طبقة العصاة إذا خرج العصاة انتهت فنيت ،وأما طبقات الكفار باقية ،وىذا القوؿ

حسن.

ما روي عن بعض السلف أف النار تفنى يحمل على نار العصاة ،الطبقة اللي فيها العصاة إذا

خرجوا منها فنيت؛ ألف النار دركات الدركة العليا ،فيها دركة العصاة ،أما الدركات دركات الكفرة فبل
تفنى ،وذىب الجهم بن صفواف إلى أف الجنة والنار تفنياف جميعا ،فأنكر أىل السنة والجماعة

وبدعوه وضللوه وصاحوا بو ،وىذا قوؿ فاسد يصادـ النصوص ،والجهم كافر ،كفر الجهمية خمسمائة

عالم.

والجهم لما ناظره جماعة من فبلسفة الهند من الشمالية ،شك في ربو وترؾ الصبلة أربعين يوما،

نعوذ باهلل ،ثم نقش الشيطاف في ذىنو أف اهلل موجود وجودا مطلقا ،ىو ينكر وجود اهلل ما يثبت إال
وجوده في الذىن ،فبل يستغرب كونو ينكر يقوؿ :إف الجنة والنار تفنياف.

وقاؿ أبو الهذيل العبلؼ ،شيخ المعتزلة في القرف الثالث الهجري :تفنى حركات أىل الجنة،

والنار تجمد حركاتهم ،بعد مدة طويلة يجمدوف يكونوف مثل الحجارة ما يتحركوف ،تفنى ،يعني تجمد

حركاتهم ،ابن القيم -رحمو اهلل -ناقشو في النونية وفي غيرىا ،وشنع عليو ،وقاؿ + :إذا جاء ىذا

اليوـ الذي تفنى على قولك على فرض قولك ما حاؿ  -ذكر صور شنع +عليو -ما حاؿ من يتناوؿ
عنقودا ثم فنيت الحركات يبقى ىذا ،ومن حاؿ من فتح فمو ليلقمو ،ثم بقي مفتوح الفم ،فجأة+

فنيت الحركات ،وما حاؿ كذا ،وما حاؿ كذا ،وجعل يشنع عليو ،المقصود أف ىذا قوؿ فاسد ،قوؿ

أبي الهذيل العبلؼ ،أنها تفنى الحركات ىذا من أبطل الباطل ،وأفسد منو قوؿ الجهم تفنياف.

والصواب قوؿ أىل السنة والجماعة :أف الجنة والنار دائمتاف أبدا ال تفنياف وال تبيداف ،قاؿ اهلل
2

1

تعالى في الجنة ) (       ) (       :والنار كذلك قاؿ:

 1سورة هود آية .118 :2 -سورة النساء آية .57 :
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كل ىذه النصوص تدؿ على الدواـ واالستمرار ،وىذا ىو الصواب الذي دلت

عليو النصوص ودؿ عليو أىل السنة والجماعة.

قاؿ اإلماـ -رحمو اهلل -فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآف ،وأحاديث الرسوؿ 
وال أحسبو يؤمن بالجنة والنار ،اإلماـ -رحمو اهلل -يقوؿ :إف الذي يزعم أنهما لم تخلقا ،يكذب باهلل

ورسول و ،كأف اإلماـ يكفر المعتزلة ،والمعتزلة كفرىم بعض أىل العلم ،وبعض أىل العلم بدعهم،
وظاىر كبلـ اإلماـ أحمد ،أنو يكفرىم أليس كذلك؟ قاؿ :فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب

بالقرآف ،والمكذب بالقرآف ما حكمو؟ كافر ،والمعتزلة يزعموف أنهما لم تخلقا ،وتخلقاف يوـ القيامة،
فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآف وأحاديث رسوؿ اهلل  وال أحسبو يؤمن بالجنة والنار،
ما أظنو يؤمن ،لو كاف يؤمن بالجنة والنار ألثبتهما وصدؽ ،وصدؽ كبلـ اهلل وكبلـ رسولو ،ىذه

النصوص واضحة في أنهما موجودتاف ،فإذا زعم أنهما لم تخلقا فقد كذب اهلل ورسولو ،ومن كذب اهلل
ورسولو كفر فهو لم يؤمن بالجنة والنار ،يقوؿ :وال أحسب أنو يؤمن بالجنة والنار ،ال أظن أنو يؤمن
بالجنة والنار ،لو كاف يؤمن بالجنة والنار آلمن ،+لصدؽ اهلل ورسولو في أنهما موجودتاف اآلف ،فقولو:

إنهما لم تخلقا تكذيب هلل ولرسولو ،وىذا يفضي بو إلى أنو ال يؤمن بالجنة وال بالنار.

 1سورة األحزاب آية .65 : 2سورة النبأ آية .23 : 3سورة الحجر آية .48 : 4سورة البقرة آية .167 : 5سورة اإلسراء آية .97 :6 -سورة النبأ آية .23 :
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قاؿ اإلماـ -رحمو اهلل :-ومن مات من أىل القبلة موحدا يصلى عليو ويستغفر لو ،وال يحجب

عنو االستغفار وال تترؾ الصبلة عليو لذنب أذنبو صغيرا كاف أـ كبيرا وأمره إلى اهلل ،من مات من أىل
القبلة موحدا ،أىل القبلة من ىم؟ سبق أف أىل القبلة :ىو الموحد الذي يستقبل القبلة في الصبلة

يصلي ويستقبل في الصبلة ،والذبح ،والذكر ،للحديث  :من استقبل قبلتنا ،وصلى صبلتنا ،وأكل
ذبيحتنا ،فهو مسلم ،لو ما لنا وعليو ما علينا  يعني من التزـ ،من التزـ بدين اإلسبلـ ،واستقبل
القبلة في الصبلة والذبح ،ولم يفعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ ،ىذا مسلم ،لو ما للمسلمين ،وعليو
ما على المسلمين ،ىذا تعريف المسلم ،من ىو المسلم؟ الموحد الملتزـ في الظاىر ،ال يحكم عليو

بالكفر إال إذا فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ  :من استقبل قبلتنا وصلى صبلتنا ،وأكل ذبيحتنا
فهو مسلم لو ما لنا وعليو ما علينا  إال إذا ارتكب مكفرا.

كما في حديث عبد اهلل بن مسعود  :ال يحل دـ امرئ مسلم ،يشهد أف ال إلو إال اهلل ،وأني

رسوؿ اهلل ،إال بإحدى ثبلث :الثيب الزاني ،والنفس بالنفس ،والتارؾ لدينو المفارؽ للجماعة 

فهنا المؤلف -رحمو اهلل -يقوؿ :ومن مات من أىل القبلة ،الذين استقبلوا القبلة في الصبلة والذبح
موحدا ،موحدا ما معنى موحد؟ يعني شهد هلل بالوحدانية ،وشهد للنبي  بالرسالة ،ولم يفعل ناقضا
من نواقض اإلسبلـ ،والموحد ىو الذي يلت زـ ،يلتزـ بأي شيء؟ يلتزـ بمقتضى التوحيد ،ما ىو مقتضى
التوحيد؟ العمل ،مقتضى التوحيد ينقاد بحقوؽ التوحيد ،ما ىي حقوؽ التوحيد؟ صبلة صياـ زكاة حج،
ترؾ المحرمات والكبائر ،ىي من شروط ال إلو إال اهلل ،ما ىي؟ االنقياد بحقوقها ،وىذا ىو العمل

بمقتضاىا والبعد عما ينا قضها ،يقوؿ :ال إلو إال اهلل ،وينقاد بالحقوؽ ينقاد بالصبلة والصياـ والزكاة
ينقاد ،فإذا لم ينقد بحقوقها ،صار مثل إبليس مستكبرا عن عبادة اهلل ،إبليس ما انقاد ،إبليس مؤمن

مصدؽ في الباطن لكن ما عنده انقياد ،ما عنده انقياد هلل ولرسولو ،عنده استكبار مستكبر.

فبل بد أف ينقاد بحقوقها ،وال بد أف يبتعد عما يناقضها ،فإذا ذبح لغير اهلل أو أشرؾ ،أو سب اهلل

أو سب الرسوؿ ،أو قاؿ الصبلة غير واجبة ،أو الزنا حبلؿ معناه فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ،

انتقض التوحيد واإليماف وبطل ،مثل من تطهر وأحسن الطهور ،وتوضأ وأحسن الوضوء ،ثم خرج منو

بوؿ أو غائط أو ريح ىل تبقى الطهارة وال تزوؿ؟ فما الذي أزالها؟ الحدث ،فكذلك إذا قاؿ :ال إلو
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إال اهلل ،ثم سب اهلل وسب الرسوؿ ،بطل التوحيد ،لو قاؿ :ال إلو اهلل ،شهد أف ال إلو إال اهلل وأف
محمدا رسوؿ اهلل ،ثم قاؿ :محمد رسوؿ العرب خاصة ،يكفر وال ما يكفر؟ أو قاؿ :بعده نبي ،أو

قاؿ :ليس خاتم النبيين ،أو دعا غير اهلل ،أو ذبح لغير اهلل ،أو قاؿ :الزنى حبلؿ ،كذب اهلل ،أو قاؿ:

الربا حبلؿ ،أو قاؿ :عقوؽ الوالدين حبلؿ ،أو قاؿ :الصبلة غير واجبة رياضة ،من شاء يصلي ،ومن
شاء ال يصلي ،ىذا أنكر ما ىو معلوـ من الدين بالضرورة ،أو قاؿ :الزكاة غير واجبة ،أو الصوـ غير

واجب ما حكمو؟ ينتقض توحيده وإيمانو .اإلماـ رحمو اهلل يقوؿ :من مات من أىل القبلة موحدا إذا

كاف موحد ،يعني ملتزـ بأحكاـ اإلسبلـ ،ولم يعلم عنو أنو فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ يصلى عليو،
ويستغفر لو ،وال يحجب عنو االستغفار ،وال تترؾ الصبلة عليو لذنب أذنبو صغيرا كاف أو كبيرا ،الدليل

قوؿ اهلل تعالى :


()1

               

جعل العلة في كونهم ال يصلى عليهم ما ىو؟ الكفر ،إنهم كفروا باهلل ،فدؿ على أف الكافر ال

يصلى عليو والموحد يصلى عليو ،كل موحد يصلى عليو ،وكل كافر ال يصلى عليو ،إذا فعل الكفر
األكبر ،مات على النفاؽ ،ىو نوع من أنواع الكفر األكبر ،أو نوع من أنواع الشرؾ األكبر ،أو نوع من

أنواع ،أو مات على الجهل األكبر أو الظلم األكبر ،أو الفسق األكبر ،ىذا ال يصلى عليو وال يدعى

لو وال يستغفر لو وال يحج عنو.

الدليل اآلية              :
التعليل؟ 

   



()3

()2

ىات التعليل ما ىو

فهذه نزلت بعد ما صلى النبي 

على عبد اهلل بن

.......................................................................
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1

 ) (  غير الكافر اللي ما فعل الكفر األكبر يسمى موحدا يصلى عليو ويدعى لو ،وإذا فعل
ذنبا ،إذا مات على ذنب ،على الغيبة ،أو على نميمة أو على كبيرة يصلى عليو أو ال يصلى عليو،

يدعى لو أو ال يدعى لو؟ يدعى لو ،ولهذا قاؿ :وال يحجب عنو االستغفار وال تترؾ الصبلة عليو لذنب

أذنبو صغيرا أو كبيرا ،سواء كبيرا أو غيره ،أمره إلى اهلل تعالى ،لكن جاء في بعض الكبائر أنو ال يصلى
عليو ،يتأخر ،في بعض الكبائر أنو ال يصلي عليو أىل الحل والعقد ،أىل العلم والبصيرة ،مثل ثبت أف

النبي 

لم يصل على من قتل نفسو ،وثبت أنو لم يصل على من عليو دين في أوؿ األمر ،وقاؿ:

 صلوا على صاحبكم  لكن يصلي عليو عامة الناس ،لكن يتأخر ،وكذلك القاتل نفسو.

قاؿ العلماء :ال يصلي عليو أىل العلم؛ تحذيرا لؤلحياء أف ال يفعلوا مثل فعلو ،لكن يصلي عليو

عامة الناس ،ليس بكافر لكن تحذير ،التحذير لتحذير األحياء أف يعملوا مثل عملو ،جاء في بعض

األحاديث أف النبي تأخر عن +لم يصل على الزاني ،وفي بعضها على من قتل نفسو ،والشاقص ،فهذا
إذا تأخر عنو أىل العلم؛ تحذيرا لؤلحياء حسن ،لكن يصلي عليو عامة الناس ،يصلي عليو عامة

الناس.

والمقصود أنو يصلى عليو ما داـ أنو لم يفعل الكفر األكبر ،لم يفعل الكفر األكبر ،وال النفاؽ

األكبر ،وال الشرؾ األكبر ،وال الظلم األكبر ،وال الفسق األكبر ،وال الجهل األكبر يصلى عليو ،ولو
كاف لو ذنب ،ولو كاف لو ذنب صغير أو كبير ،الكبير الكبائر معروفة عرفنا أف الكبائر جمع كبيرة،

والكبيرة ما ىي؟ كل ذنب ترتب عليو حد في الدنيا أو وعيد في اآلخرة بالنار أو الغضب أو اللعنة ،أو
نفي عن صاحبو اإليماف ،أو قاؿ :فيو النبي ليس منا ،أو تبرأ منو النبي  برئ النبي  من الصالقة
والحالقة والشاقة فالصالقة :التي ترفع صوتها عند المصيبة ،والحالقة :التي تحلق شعرىا عند

المصيبة ،والشاقة :التي تشق ثوبها عند المصيبة ،ىذه من الكبائر ،الذي يفعل الكبائر ،أو يأتي+
ذنبا ،يموت على ذنب كبير أو صغير ،الكبائر والصغائر يصلى عليو؛ ألنو ليس بكافر ،والذي مات
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نهاه اهلل عن الصبلة على أحد منهم ،يعني الكفرة ،وال تقم على قبره للدعاء بعد

الدفن ،يعني ال تصلي عليو وال تدعوا لو بعد الدفن ،ما ىي العلة؟      ##

()2

ىذه ىي العلة ،من كفر باهلل ورسولو فبل يصلى عليو وال يقاـ على قبره ،ومن لم يكفر باهلل ورسولو،

يصلى عليو ويدعى لو على قبره ،ولو فعل ذنبا دوف الكفر صغيرا أو كبيرا ،ىذا معنى قوؿ اإلماـ -

رحمو اهلل :-ومن مات من أىل القبلة موحدا ،انظر موحدا :مات على التوحيد ،يعني ولم يفعل ناقضا،
إذا فعل ناقضا بطل التوحيد وانتقض.

ومن مات من أىل القبلة موحدا يصلى عليو ،ويستغفر لو ،اللهم اغفر لو اللهم ارحمو ،وكذلك

يدعى لو بعد الدفن ،يقاـ على قبره ويدعى لو ،وال يحجب عنو االستغفار.

وكذلك أيضا يجوز الحج عنو ويعتمر عنو ،ويتصدؽ عنو؛ ألنو مؤمن ،وال تترؾ الصبلة عليو لذنب

أذنبو صغيرا أو كبيرا؛ ألنو ذنب يعني دوف الكفر ،بدليل أنو قاؿ :موحدا ،فهل المراد بالذنب ىنا

يشمل الكفر؟ ال ،وال تترؾ الصبلة عليو لذنب أذنبو صغيرا أو كبيرا ،يعني الذنب الذي ىو دوف
الكفر ،بدليل قولو :مات موحدا؛ ألنو لو كاف الذنب ىو الكفر لم يكن موحدا ،انتقض توحيده ،ومن

مات من أىل القبلة موحدا يصلى عليو ويستغفر لو ،متى يصلى عليو ،المقصود من صبلة الجنازة ما
ىو؟ المقصود منها الدعاء ،ولهذا يجوز الصبلة ،المقصود األعظم من الصبلة على الميت الدعاء،

ولهذ ا يصلى في المقبرة ،الصبلة في المقبرة منهي عنها من وسائل الشرؾ ،لكن الصبلة المنهي عنها

في المقبرة الصبلة التي لها ركوع وسجود ،أما صبلة الجنازة فليس لها ركوع وال سجود ،والمقصود

منها الدعاء ،فلهذا يصلى على الميت في المقبرة ،ولو بعد الدفن ،من لم يصل عليو.
والدليل على ىذا أف النبي  لما مات ىذا الرجل ،أو المرأة التي كانت تقم المسجد ،ودفنوه

ليبل وأخبروه قاؿ  :دلوني على قبره  فذىب إلى قبره فصلى عليو ،فهذا دليل على أف صبلة

الجنازة
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المقصود منها الدعاء ،أما الصبلة التي لها ركوع وسجود فبل تجوز في المقبرة ،قاؿ -عليو الصبلة

والسبلـ  :-ال تجلسوا إلى القبور  فهذه من باطن الغلبة ،ال تجلسوا على القبور وال تصلوا
إليها ،ولما رأى بعض الصحابة رجبل يصلي وىو لم يعلم ،قالوا :القبر القبر ،يعني +ابتعد عن القبر،

وىل يدخل في قولو :ومن مات من أىل القبلة المنافقوف ،ومن مات من أىل القبلة موحدا يصلى

عليو ،أو ال يدخل؟ نعم ،إذا لم يظهر كفره ،فإنو يصلى عليو ويغسل ويدفن في مقابر المسلمين ويرث

ويورث.

أما إذا أظهر كفره ،فإنو ال يصلى عليو؛ ألف المنافقين تجرى عليهم أحكاـ اإلسبلـ ،تجرى عليهم

أحكاـ اإلسبلـ في أيش؟ في الظاىر ،ومن أظهر منهم نفاقو قتل ،ومن لم يظهر نفاقو يعامل معاملة

المسلمين في الدنيا ،ولكن ال يفيده ىذا في اآلخرة ،في اآلخرة يكوف في الدرؾ األسفل من النار،

نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،وبهذا نكوف انتهينا من ىذه الرسالة ،نسأؿ اهلل للجميع العلم النافع،
والعمل الصالح ،وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل الجميع على ىداه ،وصلى اهلل على محمد وآلو

وصحبو نعم+ .األسئلة.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،والصبلة والسبلـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو أجمعين يقوؿ

السائل :فضيلة الشيخ يحفظكم اهلل ،ذكر في درس سابق أف القدرية منهم المشركية واإلبليسية،
والمجوسية ،ىل ىذه الثبلثة تدخل في القدرية األولى والمتوسطة والجبرية؟

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو

محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

القدرية األولى التي انقرضت ىؤالء كفرىم العلماء ،وكفرىم الصحابة؛ ألنهم نسبوا اهلل إلى الجهل

نعوذ باهلل؛ ألنهم قالوا :إف اهلل ال يعلم باألشياء حتى تقع ،وقالوا يقولوف :إف األمر أنف مستأنف

وجديد ،ىؤالء كفرة انقرضوا كفرىم ابن عمر وغيره من الصحابة ،وقاؿ ابن عمر لما أخبر بذلك :إذا
لقيت ىؤالء فأخبرىم أني بريء منهم وأنهم برآء مني ،والذي أقسم ابن عمر بيده " :لو أنفق أحد
منهم مثل ٍ
أحد ذىبا ما قبلو اهلل منو " ،والذي ال يقبل منو العمل ىو الكافر.
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وأما القدرية ،بأقسامها الثبلثة ،الذين جاءوا بعد القدرية النفاة ،فهم كما سبق ثبلث طوائف:

القدرية المجوسية ،وىم القدرية النفاة ،وىم يؤمنوف ،ىؤالء يؤمنوف بالشرع ،ولكن مكذبوف بالقدر،

والطائفة المشركية :يؤمنوف بالقدر ويكذبوف بالش رع ،وقلنا :إف الطائفة المجوسية أقرب إلى الحق
وىم مبتدعة ،والعلماء ما كفروىم ،العلماء سموىم مبتدعة ليسوا كالقدرية األولى ،وأما المشركية:

الذين يحتجوف بالقدر على الشرؾ ،فهؤالء قد يكفروف؛ ألنهم يحتجوف على المعاصي بالقدر ،ويقوؿ

أحدىم :أنا مجبور ،ويقوؿ أحدىم :أنا إف عصيت أمر اهلل الشرعي ،فقد وافقت أمره القدري ،فهم
يعذروف أنفسهم بالمعاصي ،قد يصلوا إلى الكفر.

وأما اإلبليسية معروفوف أنهم كفار ،شيخهم إبليس الذين يؤمنوف بالقدر والشرع ،ويقولوف :إف

الرب متناقض ،قالوا :يؤمنوف بالقدر ويؤمنوف بالشرع ،ولكن الرب متناقض والعياذ باهلل ،فالشرع
ينقض القدر ،والقدر ينقض الشرع ،نسأؿ اهلل العافية ،ىؤالء ال شك في كفرىم ،والمشركية جبرية،

إذا كانوا يحتجوف على شركهم وعلى معاصيهم بالقدر ،فهم كفرة ،نسأؿ اهلل العافية ،أما القدرية

المجوسية ىم مبتدعة ،وىم أحسن حاؿ منهم ،فرؽ بين القدرية المشركية ،والقدرية المجوسية،

القدرية المجوسية :ىم يعظموف الشرع ،يعظموف الشرائع ،يعظموف الشرع ،ويعظموف الرسوؿ،
ويؤمنوف بالشرع ،لكن حصلت لهم شبهة ،فقالوا :إف اهلل لم يقدر أفعاؿ العباد ،ولم يخلقها للشبهة

التي عرضت لهم ،بخبلؼ المشركية ،فإنهم يعطلوف الشرع ،فإنهم مثبل تقوؿ :الشرع عبث ،والرسل
عبث؛ ألنهم يحتجوف بالقدر ،نعم ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،نعم.
أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :ىل يجوز الصبلة على الزيدي؟

إذا كاف ممن لم يقل ،ال يعتقد ما يعتقده الرافضة ىم معروؼ الزيدية ،األصل الزيدية سلسلة زيد

بن علي بن الحسين ،لكن المعروؼ أف الزيدية أنهم يفضلوف عليا على عثماف ،وعندىم نوع من
التشيع ،ىؤالء مبتدعة إال إذا كانوا يقولوف بقوؿ الرافضة ،يكفروف الصحابة ،ويقولوف :إف القرآف غير
محفوظ؛ ألنو قد يكوف زيديا ،ويعتقد ما يعتقده الرافضة ،العبرة بالعقيدة ،إف كاف يعتقد ما يعتقد

الرا فضة ،فبل كفر +بعد ،وإف كاف ال يعتقد ما يعتقده الرافضة وإنما يفضل عليا على عثماف فهو
مبتدع ،نعم.
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أحس اهلل إليكم يقوؿ :وىل يجوز الصبلة خلف أئمة الزيدية ،سواء فرض أو صبلة الميت؟

ىذا الجواب جوابو السؤاؿ السابق ،إف كاف الزيدي يعتقد كفرا ،يعتقد ما يعتقده الرافضة فبل

يصلى خلفو ،والصبلة خلفو باطلة ،وإف كاف يعتقد البدعة ما يعتقد ىذا ،فهو مسلم مبتدع ،والمبتدع،

والفاسق في خبلؼ في الصبلة خلفو ،المبتدع ،األئمة أقساـ:

القسم األوؿ :اإلماـ الكافر ،الذي يفعل الكفر ،مما يسب اهلل أو يسب الرسوؿ 

غير اهلل ،ىذا ال تصح الصبلة خلفو باإلجماع ،وإذا صلى خلفو فإنو يعيد ،ولو بعد مائة سنة.

أو يدعو

الثاني :اإلماـ الثاني المستور الحاؿ ،الذي ال يعلم منو بدعة وال فجور وىذا يصلى خلفو مستور

الحاؿ.

اإلماـ الثالث :اإلماـ الفاسق ،ظاىر الفسق ،أو المبتدع ظاىر البدعة ،فهذا إذا كاف إماـ

المسلمين يصلى خلفو ،أو كاف ال يوجد في البلد إال ىو ،إال مسجد يصلى خلفو ،وال يصلي وحده،
ما تجد في البلد إال ىذا اإلماـ الفاسق ،ما في إال جمعة واحدة ،يؤمها الفاسق تصلي خلفو ،وال

تصلي وحده ،أو يترتب على ترؾ الصبلة خلفو مفسدة ،تصلي خلفو.

أما إذا وجد غيره وال يترتب عليو مفسدة ،فهل يصلى خلفو أو ال؟ فيو خبلؼ من العلماء من

قاؿ :يصلى خلفو ،ومنهم من قاؿ :ال يصلى خلفو ،ومنهم من قاؿ :تصح وتعاد ،والصواب أنها

صحيحة؛ ألنو مسلم ،ولكن الصبلة خلف العدؿ أولى؛ ألف الصحابة كانوا يصلوف خلف الحجاج،
وكاف فاسقا ظالما ،لكن ألنو أمير ،األمير أمير البلد ،أو الوالي يصلى خلفو ،نعم.

أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل في الحديث  :رأيت قوما لهم أظفار من نحاس يخمشوف بها

وجوىهم  وغيرىا ،ىل ىذا دليل على أف الجنة والنار يسكنها اآلف أحد؟

ال ،ىذا دليل على العذاب في البرزخ ،وأف ىؤالء رآىم يعذبوف ،رأى بعضهم يعذب في النار،

ورآىم يعذبوف في البرزخ ،مثل آكل الربا الذي يسبح في نهر الدـ ،وىؤالء يخمشوف وجوىهم

وصدورىم؛ ألنهم يأكلوف لحوـ الناس ،ىذا دليل على إثبات العذاب في البرزخ قبل يوـ القيامة ،وفق

اهلل الجميع لطاعتو وثبت اهلل الجميع على ىداه وصلى اهلل على محمد وآلو وصحبو وسلم.
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