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بسم اهلل الرمحن الرحيم
مقدمة

سيدنا  العاملني،  رب  رسول  عىل  والسالم  والصالة  العاملني،  رب  هلل  احلمد 
حممد وعىل آله وصحبه والتابعني أمجعني، وبعد:

فهذا هو اجلزء الثاين من كتاب )تيسري رشح البيجوري عىل جوهرة التوحيد( 
قدم  الذي  األول  للجزء  امتداد  وهو  الثانوي،  الثاين  الصف  طالب  عىل  املقرر 
العقيل،  احلكم  وأقسام  واملكلف،  بالتكليف  والتعريف  التوحيد،  علم  مبادئ 

والتقليد، والنظر ومسالكه، واإليامن واإلسالم، والصفات اإلهلية.

ويأيت هذا اجلزء ليمكن الطالب من دراسة موضوعات تتعلق بأفعال العباد، 
والتوفيق واخلذالن، والوعد والوعيد، والصالح واألصلح، والقضاء والقدر، 
والرسل،  وأنواعه،  والوحي  الرسالة،  إىل  البرش  وحاجة  تعاىل،  اهلل  ورؤية 
ملسو هيلع هللا ىلص،  نبينا  ومعجزات  واملعجزة،  حقهم،  يف  واجلائز  واملستحيل  والواجب 

وكرامات األولياء، واعتقادنا يف الصحابة.

الطالب  أذهان  املوضوعات إىل  تقريب وتيسري هذه  الكتاب  وقد استهدف 
بأسلوب مبسط، يتواءم مع الواقع، رغبة يف إعداد جيل مسلَّح بااليامن بعقيدة 
اإلسالم  قادر عىل التفكري واالبتكار والنقد، ومواجهة حتديات الواقع احلارض 

بحلول مناسبة.

وقد صيغت موضوعاته بطريقة تتيح للطالب أن يكون فعااًل داخل الصف، 
ـ من  مقالية وموضوعية  بني  ـ  املتنوعة  الدرس وتدريباته  نشاطات  مشارًكا يف 
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والتلخيص  االستنتاج  عىل  القدرة  مثل  العليا،  التفكري  مهارات  تنمية  أجل 
واملقارنة واملوازنة ... وغريها.

منطلقات  بعدة  الكتاب  هذا  إخراج  عىل  قامت  التي  اللجنة  اهتمت  وقد 
أساسية يف إعداده نجملها فيام ييل:

بنوعية ـ 1 يتعلق  فيام  الرؤية  حتديد أهداف عامة للكتاب تسهم يف توضيح 
معارف  من  التعليمية  خرباته  واختبار  الطالب،  حيتاجه  الذي  املحتوى 

ومهارات وطرق تفكري ...

االهتامم باملرحلة العمرية التي يمر هبا الطالب، وهي مرحلة تتطلب فهم ـ 2
املجردات بأسلوب مبسط.

تيسري ـ 3 الصياغة  يف  روعي  حيث  الكتاب،  يف  املستخدمة  باللغة  االهتامم 
ما غمض من عبارات الكتاب، من خالل اختيار مجل بسيطة ومفردات 

تكون ىف متناول الطالب.

استبعاد ما ال صلة له بعلم التوحيد من تفريعات هي أقرب ما تكون إىل ـ 4
علوم أخرى كالفقه وعلوم اللغة وغريها.

أعدت هلم هذه ـ 5 الذين  الطالب  تناسب  ال  التي  املنظومة  أبيات  استبعاد 
الطبعة.

املادة ـ 6 فهم  عىل  تعني  فرعية  أخرى  وعناوين  مبحث  لكل  عنوان  إضافة 
العلمية، وتسهم يف إثراء خربات الطالب، وزيادة رغبتهم يف التعلم.
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االهتامم بالتقويم بمعنى إتباع كل درس بعدة اختبارات متنوعة ـ مقالية ـ 7
وموضوعية ـ من شأهنا قياس ما حصله الطالب من معارف ومعلومات 
وتعمل عىل زيادة فاعلية حتصيل املعلومات لدهيم، عىل اعتبار أن التقويم 

له دور مهم يف ذلك.

استبعاد اهلوامش والرشوحات املضمنة هبا.ـ 8

ويف النهاية نسأل اهلل العيل القدير أن جيعل عملنا خالًصا لوجهه الكريم، وأن 
يفيد منه طالب العلم إنه نعم املجيب.

* * *
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أهداف الدراسة يف الصف الثاني الثانوي

يتوقع بعد دراسة هذا المقرر تحقيق ما يلي:
يصنف أفعال العباد موضًحا كل قسم.ـ 1
يوضح آراء العلامء وأدلتهم يف عالقة األسباب باملسببات.ـ 2
يتعرف معاين التوفيق واخلذالن واهلدى والضالل.ـ 3
بذلك ـ 4 يرتبط  والوعيد والسعادة والشقاوة وما  بالوعد  املقصود  يوضح 

من أحكام.
ًحا أدلة كل رأي.ـ 5 يبني آراء العلامء يف الصالح واألصلح، موضِّ
ًحا متى جيوز االحتجاج ـ 6 يذكر آراء العلامء يف معنى القضاء والقدر، موضِّ

هبام.
ًحا أدلة كل ـ 7 يناقش آراء العلامء يف رؤية اهلل تعاىل يف الدنيا واآلخرة، موضِّ

رأي.
يستنتج حاجة البرش للرساالت الساموية.ـ 8
عىل ـ 9 ومستدالًّ  أنواعه،  مبينًا  واالصطالح،  اللغة  يف  الوحي  معنى  حيدد 

إمكانية وقوعه، وحصوله بالفعل.
يفرق بني النبي والرسول، موضًحا ما يتعلق هبام من أحكام.ـ 10
موضًحا ـ 11 يستحيل،  وما  جيوز،  وما  الرسل،  حق  يف  جيب  ما  يوضح 

التي توهم عدم عصمتهم عليهم السالم وكيفية فهمها عىل  النصوص 
الوجه الصحيح.
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اها، ضارًبا أمثلة لكل نوع.ـ 12 يوضح املقصود بخوارق العادات، معدًدا إيَّ

يَتَتبَّع معجزات النبي ملسو هيلع هللا ىلص املادية واملعنوية، مفرقا بني املعجزة والكرامة.ـ 13

اإلسالم ـ 14 ونسخ  الرسالة،  وعموم  الرساالت،  بختم  املقصود  يوضح 
للرشائع السابقة، مستداًل عىل ما يذكر.

* * *
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1ـ خلق أفعال العباد
: َقاَل النَّاظُِم 

.............................. َعِمــْل َوَمــا  لَِعْبــِدِه  ***َفَخالِــٌق 

ملا كان التوحيد يقتيض إفراد اهلل ـ تعاىل ـ باخللق ترتَّب عليه أنه ـ تعاىل ـ خالٌق 
للعباد وأعامهلم.

أفعال العباد قسمان:
أفعال اضطرارية وهي التي ال دخل لإلنسان فيها وحتدث حسب مشيئة ـ 1

اهلل تعاىل وقدرته، سواء شعر الناس هبا أم ال، فالعقول ومقدار ما يودع 
فيها من ذكاء أو غباء وغريها كاحلياة واملوت وسعة الرزق وضيقه كل 
ذلك ال يد لإلنسان فيه؛ فالقدر هو الذي يوجد ذلك كله، وليس هذا حمل 
مؤاخذة وال حماسبة، وليست موضوًعا للثواب والعقاب، واإليامن هبذا 

النوع من القدر واجب؛ قال تعاىل: نث ڎ  ڎ  ڈ ڈ ژ ژ   ڑ  
ڑمث)1).

فاإلنسان ـ 2 واملعايص،  الطاعات  والكالم وسائر  كالسري  اختيارية:  أفعال 
املسئولية  جمال  هي  وتلك  ميوله،  وحرية  عقله  بيقظة  أدائها  عند  يشعر 
أهل  بني  خالف  حمل  االختيارية  األفعال  وهذه  وعقاًبا،  ثواًبا  واجلزاء 

السنة وغريهم نعرضه فيام ييل:

يرى )اجلربية( أن اإلنسان جمبور، ليس له إرادة أو قدرة. فهو كالريشة )أ( 
املعلقة يف اهلواء، حتركها الرياح كيف تشاء. فليس هلل رشيك يف فعله.

)1) سورة التوبة . اآلية: 51.
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بقدرة )ب(  االختيارية  أفعاله  يوجد  الذي  هو  العبد  أن  )املعتزلة(  ويرى 
أودعها اهلل فيه، وعليها يرتتب تكليفه، وينتفي الظلم عن اهلل تعاىل.

تنزهًيا )ج(  الفريقني؛  بني  موقًفا وسًطا  يقفوا  أن  السنة(  )أهل  وقد حاول 
تلزم  التي  الرشك  اجلربية، ومن شبهة  يلزم  الذي  الظلم  تعاىل عن  هلل 

املعتزلة. فقالوا: إن ألفعال العباد االختيارية جهتني:
جهُة خلقها وإجيادها: وهذه هلل ال يشاركه فيها أحد.) 1)
وجهة كسبها: وهذه للعبد، حتى يصح تكليفه وجمازاته، فال يكون هناك ) 2)

ظلم ينسب هلل تعاىل.
المقصود بالكسب عند أهل السنة:

إنَّ إجياد الفعل يمّر بعدة مراحل:
اإلرادة التي ترجح وجوده عىل عدمه.ـ 1
القدرة التي تتعلق به.ـ 2
الفعل نفسه.ـ 3
املقارنة بني الفعل والقدرة.ـ 4

بالفعل املقدور  العبد احلادثة  فريى )األشاعرة( أن الكسب هو: تعلق قدرة 
ومقارنتها له. فهو املرحلة الرابعة. أما املراحل الثالثة السابقة، فليس للعبد فيها 

دخل، إنام هي من خلق اهلل تعاىل.
وهو  والتصميم.  العزم  أي  احلادثة.  اإلرادة  هو  الكسب  أن  املعتزلة  ويرى 
من فعل العبد. وعليه يرتتب التكليف واملجازاة. وال يقولون باملقارنة )املرحلة 

: الرابعة( قال الناظم 
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ومل يكــْن مؤثــًرا فلتعرفــا ***وعندنــا للعبــِد كســٌب ُكلِّفا

ــارا ــُل اختي ــس كاًل يفع ولي ــاًرا ــوًرا وال اختي ــس جمب ***فلي

وإن ُيعـذْب فبمحِض العدِل ***فــإن ُيثبنــا فبمحــض الفضِل

واستدل أهل السنة عىل ما ذهبوا إليه بالعقل والنقل.
الدليل النقلي:

قوله تعاىل: نث ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  مث)1)، وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إّن اهلل تعاىل صانٌِع كلَّ 
صانٍِع َوَصنَْعَتُه«)2).
الدليل العقلي:

 الدليل األول: أن فعل العبد ممكن يف نفسه، وكل ممكن فهو مقدور هللـ  تعاىلـ  ، 
وال يشء مما هو مقدور هلل ـ تعاىل ـ واقع بقدرة العبد.

لوجب  واالستقالل  باالختيار  ألفعاله  موجًدا  العبد  كان  لو  الثاين:  الدليل 
أن َيْعَلم تفاِصيَلَها، لكنه ال يعلم تفاصيل أفعاله، فال يكون موجًدا هلا باختياره 

واستقالله.
المذاهب في عالقة األسباب بالمسببات:

من اعتقد أن األسباب العادية كالنار، والسكني، واألكل، والرشب تؤثر ـ 1
يِّ بطبعها وذاهتا، فهو كافر  يف مسبباهتا كاحلرق، والقطع، والشبع، والرِّ

باإلمجاع.
العبد ـ 2 إن  املعتزلة:  يقول  كام  فيها.  اهلل  خلقها  بقوة  تؤثر  أهنا  اعتقد  ومن 

خيلق أفعال نفسه االختيارية بقدرة أودعها اهلل فيه، فهو فاسق مبتدع.

)1) سورة الصافات . اآلية: 96.
)2) رواه البخاري يف َخْلِق أفعال الِعباِد، والبيهقي يف اأَلسامِء والصفات عن حذيفة.
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ومن اعتقد أن املؤثر هو اهلل، لكن جعل بني األسباب ومسبباهتا تالزًما ـ 3
ه ذلك إىل الكفر،  عقليًّا، بحيث ال يصح ختلفها، فهو جاهل، وربام جرَّ

فقد ينكر معجزات األنبياء لكوهنا عىل خالف العادة.

تالزًما ـ 4 واملسببات  األسباب  بني  وجعل  اهلل،  هو  املؤثر  أن  اعتقد  ومن 
ا، بحيث يصح ختلفها، فهو املؤمن الناجي إن شاء اهلل. عاديًّ

* * *
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2ـ التوفيق واخلذالن أو اهلدى والضالل
: َقاَل النَّاظُِم 

ـــٌق ملـــْن أراَد أْن يِصـــْل ُمَوفَّ .........................***

......................... ــَدُه ــْن َأراَد ُبْعـ ــاِذٌل ملـ ***وَخـ

هذه املسألة متفرعة عن مسألة خلق أفعال العباد؛ ولذا فأهل السنة ملا قالوا: 
إن العبد وأفعاَله خملوقٌة هلل ـ تعاىل ـ قالوا يف تعريف التوفيق هو: خلق اهلل قدرة 

الطاعة يف العبد.

وقالوا يف تعريف اخلذالن: إنه خلق قدرة املعصية يف العبد.

أما التوفيق عند املعتزلة فمعناه: إظهار اآليات يف خلقه الدالة عىل وحدانيته، 
وإبداع العقل، والسمع، والبرص يف اإلنسان، وإرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ 
، وتنبيًها للعقالء من غفلتهم، وتقريًبا للطرق إىل معرفته، وبياًنا  لطًفا منهـ  تعاىلـ 
وفَّق  فقد  ذلك  فعل  ـ  تعاىل  ـ  إنه  وحيث  واحلرام،  احلالل  بني  متييًزا  لألحكام؛ 

وهدى.

ة. ر من اهلل خذالن ما دام قد أقام للناس احلجَّ وعند املعتزلة ال ُيَتصوَّ

أدلة أهل السنة:

ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ    ٱ   نث  تعاىل:  قال 
ک   ک   نث  وقال:  مث)1)،  ٿٹ   ٿ  ٿ    ٿ   ٺ   ٺ   ٺ   ٺ  

)1) سورة األنعام . اآلية: 125.



13

G K
13

ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  مث)1)، وقال: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ٹ  
ٹمث)2)، وقال: نث گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  مث)3).

ل املالبسات واأللطاف التي هيَّأها اهلل ـ تعاىل ـ للمهتدي  وكّل عاقل إذا تأمَّ
حتى أوصلته إىل اهلداية، من عوامل الوراثة، والغريزة، والرتبية، والبيئة، والتعليم 
واالكتساب، إضافة إىل ما رزقه اهلل ـ تعاىل ـ من حبِّ اهلداية، وانرشاح صدره 
هلا مما ال َيَد له فيه، ومل يفعله بنفسه، وإنام بارش أسباهبا، وعرف أنه ليس أهاًل ألن 
ا أن اهلدى والتوفيق ال ُينسبان  ُيلقَيها اهللـ  تعاىلـ  فيه، إذا تدبَّر ذلك كله عرف حقًّ

إال إىل اهلل وحده، قال تعاىل: نث ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  مث)4).

* * *

)1) سورة القصص . اآلية: 56.
)2) سورة السجدة . اآلية: 13.

)3) سورة فاطر . اآلية: 8.
)4) سورة البقرة . اآلية: 120.
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3ـ الوعد والوعيد
: َقاَل النَّاظُِم 

ــَدُه ــْن َأَراَد َوْعـ ــٌز ملَِـ َوُمنِْجـ ــَدُه ــْن أراد ُبْعـ ــاِذٌل ملـ ***وخـ

الوعد لغة: أن مُتنِّي غرَيك بيشٍء.

ا،  الوعد تستخدم يف اخلري والرش، فتقول: وعدته خرًيا، ووعدته رشًّ ولفظة 
ی   نث  وقال:  مث)1)،  ەئوئ   ەئ   ائ    ائ   ى   ى   نث  تعاىل:   قال 

ی  جئ      حئ   مئىئ  يئ    جب  حب  خب  مبىب  يب  جت     مث)2).
ن إيصال نفٍع إىل الغري، أو دفع رضر عنه يف  والوعد رشًعا: كل خرب يتضمَّ

املستقبل.

الوعيد لغة وشرًعا:

الوعيد لغة: التخويف والتهديد، وال يستعمل إال يف الرش، قال تعاىل: نث ې  
ې  ې  ى  ى  ائ   ائ ەئ  مث)3).

والوعيد رشًعا: كل خرب يتضمن إيصال رضر إىل الغري، أو تفويت نفع عنه 
يف املستقبل.

بالعقاب من عصاه، واجلنة  د  بالثواب من أطاعه، وتوعَّ تعاىل قد وعد  واهلل 
الوعد؟  الوعيد، وذاك  فام حكم هذا  العقاب،  دار  والنار هي  الثواب،  دار  هي 

بمعنى: هل يمكن أن يتخلَّف وعده عز وجل وكذا وعيده؟.

)1) سورة املائدة . اآلية: 9.
)2) سورة احلج . اآلية: 72.

)3) سورة ق . اآلية: 28.



15

G K
15

حكم الوعد والوعيد

أواًل: حكم الوعد:

اتفقت كلمة العلامء من األشاعرة واملاتريدية عىل أن وعده ـ تعاىل ـ للمؤمنني 
باجلنة داًرا للثواب وعًدا ال يتخلَّف بفضله ورمحته.

واستدلوا على ذلك بنصوص الشرع، وحكم العقل:

أما األدلة النقلية فمنها قول اهلل تعاىل: نث جب   حب  خب  مب  ىب  مث)1)، أي: 
الوعد، وقال: نث ٱ  ٻٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  مث)2)، وقال: نث وئ  وئ ۇئ  ۇئ  مث)3)، 

ل القول. ولو ختلَّف الوعد لتبدَّ
والعقل حاكٌم بذلك؛ ألنه لو ختلَّف ما وعد اهلل به عباده من الثواب، فإنه يلزم 
الكذب يف خربه ـ تعاىل ـ ، كام يلزم السفه واخُللف يف وعده ـ تعاىل ـ ، وكل ذلك 

ٌه عن كلِّ نقص. باطٌل؛ ألنه نقص، وهو ـ سبحانه ـ ُمنَزَّ

ثانًيا حكم الوعيد:

اختلف رأي األشاعرة عن رأي املاتريدية يف حكم الوعيد.

فذهبت األشاعرة إىل أنه جيوز أن خُيلِف اهلل وعيده يف حق من يشاء من عباده، 
وذلك ليس نقًصا يف حقه ـ تعاىل ـ ، بل ُيَعدُّ كرًما ُيمَتَدُح به كام يشري إىل ذلك 

قول الشاعر:
......................... ـــه ـــه أو وعدت ***وإينِّ إذا أوعدت

مُلخلِف إيعادي ومنجز موعدي .........................***

)1) سورة آل عمران . اآلية: 9.
)2) سورة الروم . اآلية: 6.

)3) سورة ق . اآلية: 29.
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وقالوا: الوعد حق العباد عىل اهلل؛ ألنه فضٌل وعد به املطيَع، وضمن عطاءه 
له فهو أوىل بالوفاء، أما الوعيد فهو حقه ـ تعاىل ـ عىل العباد، وصاحب احلق إن 
شاء عفا، وإن شاء أخذ، والعفو عند املقدرة أليق بالكريم، فكيف بمن هو مع 

كرمه البالغ عظيم الرمحة؟.

عىل  مبني  أنه  املراد  وإنام  يتحقق،  لن  بالعقاب  الوعيد  أن  هذا  معنى  وليس 
ذ وعيده، وإن شاء عفا. مشيئة اهلل ـ تعاىل ـ إن شاء نفَّ

املاتريدية إىل امتناع ختلُّف الوعيد، فالبد من حتققه ولو يف شخص  وذهبت 
واحد، بخالف مذهب املعتزلة الذين قالوا جيب تنفيذ الوعيد يف كل األفراد.

أدلة الماتريدية:

ُتهم يف ذلك: أنه يلزم عىل جواز ختلُّف الوعيد مفاسد، منها: وُحجَّ

نث ائ  ەئ ەئ  وئ  وئ  ـ 1 قال:  تعاىل؛ ألنه  الكذب يف خربه 
ۇئ  ۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  مث)1)، وقد قام 

اإلمجاع عىل تنزيه خربه ـ تعاىل ـ عن الكذب.

تبديل القول يف حقه تعاىل، وقد قال تعاىل: نث وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  مث)2).ـ 2

األدلة ـ 3 عليه  قامت  ما  خالف  وهو  النار،  يف  الكافرين  خلود  عدم  جتويز 
نث ٿ  ٿ ٹ   تعاىل:  قوله  منها  والتي  فيها،  القطعية من خلودهم 

ٹ    ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  مث)3).

)1) سورة النساء . اآلية: 14.
)2) سورة ق . اآلية: 29.

)3) سورة البقرة . اآلية: 39.
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الجواب عن هذه األدلة:

لُّف الوعيد كذب؛ ألن الكريم  اجلواب عن الدليل األول: أنه ال يلزم من خَتَ
إذا أخرب بالوعيد فالالئق بكرمه أن يبني إخباره عىل املشيئة، وإن مل يرصح هبا، 
فإذا قال الكريم ألعذبنَّ زيًدا، مثاًل، فنيَّته إن شئت بخالف الوعد، فإن الالئق 
بكرمه أن يبني إخباره عىل اجلزم، وقد قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »من وعده اهلل عىل 
به،  عمله ثواًبا فهو منجٌز له، ومن أوعده عىل عمله عقاًبا فهو باخليار، إن شاء عذَّ

وإن شاء غفر له«)1).

واجلواب عن الثاين: أن التبديل املمنوع إنام هو تبديل القول يف وعيد الكفار، 
أو من مل يرد اهلل ـ تعاىل ـ له عفًوا، فاآلية حممولة عىل ذلك.

واجلواب عن الثالث: أنه ال يلزم جتويز عدم خلود الكفار يف النار؛ ألن جواز 
النار؛  الكفار يف  ينايف خلود  العفو عنه، فال  الوعيد خمصوص بمن جيوز  ختلُّف 

ألنه ال جيوز العفو عن الكفر بنص القرآن الكريم، قال تعاىل: نث ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   
.(3(

ہ  ہ  ہ    مث)2)، فهذه اآلية ُمَقيِّدٌة لقوله تعاىل: نث ۓ  ۓ  ڭ     ڭ       ڭڭ  مث

فالصحيح أن اهلل ـ تعاىل ـ جيوز يف حقه أن خيلف وعيده.

النار، وعىل أن بعض  ٌد يف  الكافر خملَّ واألشاعرة واملاتريدية متفقون عىل أن 
املؤمنني ُيغَفر هلم، إال أن األشاعرة يقولون: إن آيات الوعيد تشمل هذا البعض 

املغفور له، وعند املغفرة ختّلف الوعيد فيه.

)1) رواه البزار يف مسنده والبيهقي يف البعث والنشور
)2) سورة النساء . اآلية: 48.
)3) سورة الزمر . اآلية: 53.
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املؤمن  منها  مستثني  الوعيد  بعموم  الواردة  اآليات  إن  يقولون:  واملاتريدية 
املغفور له، أما غري املغفور له فالبدَّ من إنجاز الوعيد فيه؛ ألن الوعيد ال يتخلَّف.

ثمرة الخالف:

أنه يصح عىل مذهب األشاعرة أن ندعو ونقول: اللهم اغفر جلميع املؤمنني 
مجيع ذنوهبم، وال يصح ذلك عىل مذهب املاتريدية؛ ألن من املؤمنني من ال يغفر 

له ذنبه إال بعد نفوذ الوعيد فيه.

ُيَتنبَّه إىل أن جواز ختلُّف الوعيد ال يعني وقوعه بالنسبة لكل من  وينبغي أن 
ده اهلل بالعقوبة، حتى ال يكون هناك اتِّكاٌل عىل هذا، بل األمر موكول إىل  توعَّ
ل له نفسه أن يتَّكل عىل العفو  مشيئة اهلل تعاىل، وهو ـ تعاىل ـ ال خُياَدع، فمن ُتسوِّ

واملغفرة فعليه أن يعرف أن اهلل ـ تعاىل ـ أعلم بالرسائر، فهو العليم بخلقه.

* * *
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4ـ السعادة والشقاوة

: َقاَل النَّاظُِم 

ـــِل ـــمَّ مَلْ َينَْتِق ـــقيُّ ُث ـــذا الشَّ َك ـــَدُه يف األََزِل ـــِعيِد ِعنْ ***َفْوُز السَّ

السعادة والشقاوة لغة:

السعادة لغة: التوفيق واإلعانة.

والشقاوة لغة: الشدة والعرس واملحنة والضالل.

السعادة والشقاوة شرًعا:

اتفق األشاعرة واملاتريدية عىل أن السعيد من ُختِم له باإليامن، حتى ولو كان 
قبل ذلك كافًرا، وأن الشقي من ُختِم له بالكفر، حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنًا.

لكن اختلفوا: بم حيكم عليه يف أثناء حياته قبل أن تعرف َخامِتُته التي سينتهي 
إليها؟

فذهب األشاعرة إىل أن السعادة هي املوت عىل اإليامن باعتبار تعلُّق علم اهلل 
 ـ تعاىل ـ القديم بذلك، والشقاوة: هي املوت عىل الكفر باعتبار تعلُّق علم اهلل 
ـ تعاىلـ  القديم بذلك، وعليه فالسعيد عندهم هو من علم اهللـ  تعاىلـ  أزاًل موته 

عىل اإليامن، والشقي من علم اهلل ـ تعاىل ـ أزاًل موته عىل الكفر.

واإلسالم عالمٌة عىل السعادة، وليس السعادة نفسها، وكذلك الكفر عالمٌة 
عىل الشقاء، وليس الشقاء ذاته.
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فاألشاعرة ينظرون يف السعادة والشقاوة إىل ما هو مقدر يف علم اهلل األزيل، 
فمن كَتب له السعادة أزاًل فإنه لن خُيَتم له إال هبا، حتى ولو كان قبل ذلك كافًرا، 

ومن كتب عليه الشقاء فإنه سُيخَتم له به حتى ولو كان قبل ذلك مؤمنًا.
بالسعادة  له  ُختِم  ينقلب سعيًدا، فمن  ينقلب شقيًّا، والشقيُّ ال  فالسعيد ال 
فهذا معناه أنه كان ُكتَِب له يف األزل أنه سعيد، ومن ُختِم له بالشقاء فهذا معناه: 

، فاخلامتة تدل عىل السابقة. أنه مكتوٌب له قبل ذلك يف األزل أنه شقيٌّ
ولذا َقاَل النَّاظُِم:

ـــل ـــم مل ينتق ـــقّي ث ـــذا الش ك ***فوز الســـعيد عنـــده يف األزل

أن  ومسلم  البخاري  رواه  الذي  باحلديث  مذهبهم  عىل  األشاعرة  واستدل 
رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »إن أحدكم ليعمل بعمل أهل اجلنة حتى ما يكون بينه وبينها 
فيدخلها، وإن أحدكم  النار  أهل  بعمل  فيعمل  الكتاب  فيسبق عليه  إال ذراع، 
ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إال ذراع فيسبق عليه الكتاب، 

فيعمل بعمل أهل اجلنة فيدخلها«)1).
أمه،  بطن  يف  سعد  من  »السعيد  والبيهقي:  الطرباين  رواه  الذي  وباحلديث 

والشقي من شقي يف بطن أمه«.
كام قالوا: لو انقلب اإلنسان من السعادة إىل الشقاوة، أو العكس للزم انقالب 

علم اهلل ـ تعاىل ـ القديم جهاًل، وهو حمال يف حقه ـ تعاىل ـ؛ ألنه نقص.

شبهة وجوابها:
أن  بحجة  املسئولية،  من  لٌُّل  وحَتَ العمل،  من  إن هذا هروب  قائل:  يقول  قد 
 األمر مفروٌغ منه، فال فائدة يف اجتهاد املجتهد نحو السعادة إذا كان يف علم اهلل 

)1) متفق عليه.
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ـ تعاىل ـ مكتوًبا من األشقياء، وال داعي لعمله واجتهاده إذا كان يف علمه ـ تعاىل 
ـ من السعداء.

والجواب:

ما  ذلك  يف  بام  الوجود،  يف  سيحدث  ما  كل  األزل  يف  علم  ـ  تعاىل  ـ  اهلل  أن 
سيؤول إليه أمر كل إنسان منَّا، وال ُيعَقل الكامل اإلهلي إال عىل هذا الوجه، ومتى 
كان العلم السابق بام سيحدث مسئواًل عام حيدث؟ فلو أخرب أحُد املعلمني َويِلَّ 
العام  هناية  يف  البنه  عة  املتوقَّ ية  املتدنِّ بالنتيجة  الدرايس  عامه  أثناء  يف  طالٍب   أمِر 
من واقع معرفته بالطالب، وحصل ما َأَخرَب به، فهل من حق ويلِّ األمر أن جيعل 

ه هبذه النتيجة مسئواًل عن نتيجة الطالب؟! ِعلَم األستاِذ وَخرَبَ

ولو فحص مهندٌس أحَد املباين، وكتب تقريًرا يفيد أن املبنى آيٌل للسقوط، 
املبنى  فهل لصاحب  املهندس  عه  توقَّ ما  فوًرا، وحدث  أن يرتكوه   وعىل سكانه 

َل املهندَس مسئوليَة ما أخرب وتوقَّع؟، كاّل، وهلل املثل األعىل. أن حُيَمِّ

إن علم اهلل ـ تعاىل ـ األزيل بام سيقع كاشٌف ملا سيحدث، وليس مؤثًرا فيه، 
ر أن يكون إال عىل هذا الوضع، ويبقى  وُمثبٌِت لكامل اهلل ـ تعاىل ـ الذي ال ُيَتَصوَّ
يداه،  كسبت  عام  املسئول  هو  اختياره  بمحض  يشء  كل  عمل  الذي   اإلنسان 

ا فرّش. إن خرًيا فخري، وإن رشًّ

السعادة والشقاوة عند الماتريدية:

الكفر  هي  والشقاوة  احلال،  يف  اإليامن  هي  السعادة  أن  إىل  املاتريدية   ذهبت 
يف احلال، فالسعيد هو املؤمن يف احلال، وإذا مات عىل الكفر فقد انقلب شقيًّا بعد 
أن كان سعيًدا، والشقيُّ هو الكافر يف احلال، وإذا مات عىل اإليامن فقد انقلب 

سعيًدا بعدما كان شقيًّا.
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الدنيا،  يف  عليها  هو  التي  اإلنسان  حالة  إىل  ينظرون  املاتريدية  أن  خيفى  وال 
وذلك بخالف نظرة األشاعرة، فإهنا ـ كام سبق ـ إىل املآل واخلامتة.

المترتِّب على الخالف:

يرتتَّب عىل هذا اخلالف أنه يصح أن يقال عىل مذهب األشاعرة: أنا مؤمن إن 
شاء اهلل، بناًء عىل أن احلكم باإليامن مرتبط باخلامتة، وهي جمهولة، وال يصح ذلك 
عىل رأي املاتريدية، بناًء عىل أن املؤمن يف حالته الراهنة مؤمن، فليس بحاجة إىل 
أنا شابٌّ إن شاء اهلل،  أن يقول: إن شاء اهلل، فلو قال ذلك فهو َكَشابٍّ يقول: 
وكطويٍل يقول: أنا طويٌل إن شاء اهلل، كام يصّح أن يقال عىل مذهب األشاعرة: 

أنا سعيٌد إن شاء اهلل، وال يصّح ذلك عىل مذهب املاتريدية.

* * *
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5ـ الصالح واألصلح
: قال الناظم 

عليـــه زوٌر مـــا عليـــه واجـــُب ***وقوهُلـم إنَّ الصـالَح واجُب

ـــاال ـــاِذر الُمَح ـــْبَهَها فح وِش ***أمل َيـــَروا إيالَمـــه األطفـــاال

قال املعتزلة: إذا كان هناك أمران: أحدمها صالح واآلخر فساد. وجب عىل اهلل 
أن يفعل الصالح منهام للعبد دون الفساد، وإذا كان هناك أمران أحدمها صالح 
واآلخر أصلح منه وجب عىل اهلل فعل األصلح؛ ألن فعل الصالح واألصلح هو 
الذي يتفق مع وصف اهلل باحلكمة والعدل، وبناء عىل هذا الرأي يرى املعتزلة 
الناس ألن اإلرضار قبيح واهلل ال يفعل  أن اهلل ال يفعل ما فيه إرضار بمصالح 

القبيح، وألن اإلرضار هبم يتناىف مع عدل اهلل وحكمته.

وقال معتزلة بغداد: الوجوب يشمل الدين والدنيا.

وقال معتزلة البرصة: الوجوب يشمل الدين فقط.

وهذه املسألة كانت سبًبا الفرتاق الشيخ أيب احلسن األشعري من شيخه أيب 
عيل اجلبائي. فإن أبا احلسن سأل اجلبائي يف درسه وقال: ما تقول يف ثالثة إخوة 

ـ أي مثاًل ـ مات أحدهم كبرًيا مطيًعا، واآلخر كبرًيا عاصًيا، والثالث صغرًيا؟

فقال اجلبائي: األول يثاب باجلنة، والثاين يعاقب بالنار، والثالث ال يثاب وال 
يعاقب.

أبقيتني  وما  صغرًيا،  أمتني  مِلَ   ، ربِّ يا  الثالث:  قال  فإن  األشعري:  له  فقال 
فأطيعك، فأدخل اجلنة. ماذا يقول الرب؟
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: إين أعلم أنك لو كربت عصيَت، فتدخل النار،  فقال اجلبائي: يقول الربُّ
فكان األصلح لك أن متوت صغرًيا.

النار.  مُتتني صغرًيا، فال أدخل  مَلْ  مِلَ   . الثاين: يا ربِّ فقال األشعري: فإن قال 
؟ ماذا يقول الربُّ

فُبهَت اجلبائي: فرتك األشعري مذهبه، واشتغل هو وأتباعه بإبطال ما ذهب 
وا بأهل  نَّة، ومىض عليه اجلامعة، فلذلك ُسمُّ إليه املعتزلة، وإثبات ما وردت به السُّ

السنة واجلامعة.
ردُّ أهل السنة:

ب  قالوا: لو وجب عليه الصالح واألصلح لعباده، ملا خلق الكافر الفقري املعذَّ
يف الدنيا بالفقر، ويف اآلخرة بالعذاب األليم املخلد.

وقالوا: لو وجب عليه فِعٌل أو ترك، ملا كان خمتاًرا؛ ألن املختار هو الذي إن 
شاء فعل، وإن شاء ترك.

تعليق:

وقد وجه إىل رأي املعتزلة كثري من االعرتاضات وهي يف مجلتها وتفصيالهتا 
قائمة عىل أساس أن يف إجياب الصالح واألصلح عىل اهلل تقييًدا إلرادة اهلل تعاىل 
حمدودة  اإلنسان  ونظرة  إنسانية،  نظر  وجهة  من  واألصلح  للصالح  وحتديًدا 

نسبية.
كام يوجه إليهم ما نراه يف العامل أحياًنا من زالزل وأوبئة وبراكني هتلك احلرث 
والنسل، كام يعرتض عليهم أيًضا بام يقع لكثري من الناس من أمور ال صالح هلم 
فيها، فقد أعطى أقواًما الصحة فكان سبًبا لوقوع املعايص منهم، وأصاب أقواًما 

باألمراض فسخطوا وكانوا يف صحتهم شاكرين وهكذا.
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وقد حاول املعتزلة الرد عىل هذه االعرتاضات ومل يستطيعوا أن يقدموا إجابة 
شافية، وكان ذلك سبًبا يف انشقاق أيب احلسن األشعري عن املعتزلة كام تقدم.

* * *
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6ـ القضاء والقدر
: َقاَل النَّاظُِم 

وبالَقَضـــا كـــام َأَتـــى يِف اخَلـــرَبِ ــَدِر ــا بالَقـ ــٌب إيامُننـ ***وواجـ

نعتقد  أن  بمعنى  رشًعا،  هبا  اإليامن  جيب  التي  األمور  من  والقدر   القضاء 
أن كل يشء واقع بقضاء اهلل وقدره، ألن اإليامن هبام عبارة عن التصديق بعلم اهلل 

وإرادته وقدرته، فعلم اهلل أحاط بكل يشء وحسب علمه كتب كل يشء.

 : جربيل  سأله  حينام  ملسو هيلع هللا ىلص  قوله  والقدر:  بالقضاء  اإليامن  وجوب  ودليل 
ما اإليامن؟ قال: »أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، وتؤمن 

بالقدرة خريه ورشه«)1).

وما روي عن عيلٍّ كرم اهلل وجهه أنه قال: قال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: »ال يؤمن عبد 
حتى يؤمن بأربعة: يشهد أن ال إله إال اهلل، وأين رسول اهلل بعثني باحلق، ويؤمن 

بالبعث بعد املوت، ويؤمن بالقدر خريه ورشه حلوه ومره«)2).

بلوائي  عىل  ويصرب  بقضائي  يرض  مل  »من  القديس:  احلديث  يف  اهلل  ويقول 
فليطلب ربًّا سواي«)3).

فجعل اإليامن والرضا بالقضاء والقدر خريه ورشه قرينًا لإليامن باهلل ومالئكته 
اإليامن وحدة ال  بالباقي، ألن  إيامنه  ُردَّ عليه  الخ، فمن كفر بيشء من هذا   ...

تتجزأ.

)1) متفق عليه.
)2) أخرجه الرتمذي وصححه احلاكم.

)3) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري والبيهقي يف الُشعب.
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تعريف القضاء والقدر:

ورد لفظ القدر يف اللغة عىل معان: القضاء واحلكم، ومبلغ اليشء، والطاقة، 
والتضييق.

فيدور معناه يف اللغة حول بيان كمية اليشء ومقداره.
واألمر،  واإلخبار،  والتقدير،  والبيان،  واخلتم،  والصنع،  احلكم  القضاء: 

واإلزالة، وقىض: مات، وقىض عليه: قتله، وقىض وطره: أمته وبلغه.
وترجع معاين القضاء يف اللغة إىل معنى انقطاع اليشء ومتامه.

وقد انقسم أهل السنة في تعريف القضاء والقدر إلى قسمين:

األشاعرة:)أ( 
يقولون إن القضاء هو إرادة اهلل أزاًل املتعلقة بجميع األشياء خريها ورشها 
عىل ما هي عليه فيام ال يزال ـ أي: الواقع احلارض ـ وال فرق يف ذلك بني أفعال 

العباد وغريها. فهو من صفات الذات.
أما القدر: فهو إنجاز قضاء اهلل وإخراجه إىل حيز الوجود، أي: إجياد األشياء 
عىل قدر خمصوص ووجه معني، فهو تعلق القدرة احلادثة، فهو من صفات الفعل 

فالقضاء عندهم قديم، والقدر حادث.
املاتريدية:)ب( 

يعرفون القضاء بأنه: إجياد اهلل األشياء مع زيادة اإلحكام واإلتقان فهو صفة 
فعل، فالقضاء راجع إىل قدرة اهلل، والقضاء عندهم حادث والقدر قديم.

ه الذي يوجد عليه من  ويعرفون القدر بأنه: حتديد اهلل أزاًل كل خملوق بحدِّ
حسن وقبح ونفع وخري، فهو راجع إىل علم اهلل.
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واخلالصة: أن القضاء والقدر لكل منهام معنى مستقل، فالقدر معناه: علم 
اهلل تعاىل ما تكون عليه املخلوقات يف املستقبل، فهو راجع لصفة العلم، والقضاء 
معناه: إجياد اهلل تعاىل األشياء حسب علمه وإرادته فهو راجع إىل صفة القدرة، 
وبعض العلامء عّرف كل منهام بتعريف اآلخر، وال رضر فمرجع القضاء والقدر 

إذن إىل العلم واإلرادة والقدرة.

آراء الفرق في القضاء والقدر:

 القدرية األوىل: هم أصحاب معبد اجلهني البرصي أول من أثار الكالم ـ 1
هذه  وقال  األشياء  وجود  يسبق  مل  اهلل  علم  أن  وزعم  املوضوع،  هذا  يف 
املقالة الشنيعة: إن األمر ُأُنٌف، أي: َيْسَتأنُِف اهللُ ِعْلَم األشياء عند حدوثها، 
 وهو قول باطل، ألنه ينسب إىل اهلل سبحانه اجلهل باألشياء قبل حدوثها، 
وأن أفعاَله ليست عن علم وال تدبري سابق؛ تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا.

وهؤالء كفار بال خالف، يدل عليه كالم ابن عمر  حني سأله حييى بن 
يعمر فقال: يا أبا عبد الرمحن إنه قد ظهر قبلنا ُأناس يقرؤون القرآن ويتفقرون 
فقال:  ُأُنٌف.  األمر  وأن  قدر  ال  أن  يزعمون  وأهنم  شأهنم،  من  وذكر   العلم، 
به حيلف  والذي  مني،  براء  وأهنم  منهم  بريء  أين  فأخربهم  أولئك  لقيت   إذا 
 عبد اهلل بن عمر لو أن ألحدهم مثل أحد ذهًبا فأنفقه ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر

... إلخ)1).

وقد انقرض أشياع هذا املذهب ومل يبق أحد من أهل القبلة عليه.

املعتزلة: وقد نشأت بعد الفرقة السابقة فرقة أخرى اشتهروا باسم القدرية ـ 2
اعرتفوا  الذين  املعتزلة  غلًوا من سلفهم وهؤالء هم  أقل  ولكنهم  الثانية 

)1) رواه اخلمسة إال البخاري.
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بالعلم وقالوا: إنه سبحانه قدر األشياء كلها أزاًل، أي أحاط علاًم بام سيقع 
منها وما ال يقع، سواء منها ما كان من أفعاله سبحانه أو من أفعال العباد 
خريها ورشها، إال أن أفعال اإلنسان االختيارية خملوقة للعبد بقدرة أودعها 
اهلل فيه وواقعة بإرادته واختياره، وإال ملا كان هناك معنى للتكليف والثواب 
والعقاب، فالعبد عندهم هو الفاعل للخري والرش والطاعة واملعصية، وهو 

املجازى عىل فعله واهلل أقدره عىل ذلك كله.

ويقولون: إن هذا ال يتعارض مع االعتقاد بأن اهلل خالق كل يشء ما دام العبد 
وقدرته خملوقني هلل عز وجل.

ويقابل هذا املذهب اجلربية القائلني، إن اهلل تعاىل كام قدر أعامل العباد يف ـ 3
علمه أرادها بمشيئته وأنفذها بقدرته تعاىل وحده، واشتهر عنهم أن قدرة 
العباد وإرادهتم معطلة أو مسلوبة، والعبد جمبور وليس له من األمر يشء.

وقد اتفق مجيع املتكلمني عىل وجوب اإليامن بالقدر خريه ورشه، حلوه ومره، 
وكذلك  نصوص،  من  مر  ما  وهو  سمعي  الوجوب  ودليل  بالقضاء،  والرضا 
عقيل ألن القضاء والقدر يرجعان لصفات اهلل التي ثبتت بالدليل العقيل، ولكن 

َ الرضا واإليامن بام يتناسب مع مذهبه ورأيه. كل فريق َفرسَّ

واألفعال،  األشياء  مجيع  أراد  سبحانه  اهلل  بأن  اإليامن  جيب  يقولون  فاجلربية 
وأخرجها إىل حيز الوجود، وليس لغريه فعل وال ترصف، وإال لكان رشيًكا له؛ 

وعلينا أن نرىض هبذه الترصفات من غري تفكري فيها.

وأهل السنة يقولون: جيب اإليامن بأن اهلل علم وأراد مجيع املوجودات وقىض 
وليس  املحكم،  القدر  ذلك  عىل  فأوجدهتا  هبا  سبحانه  قدرته  تعلقت  ثم  هبا، 

لإلنسان فيها إال الكسب الذي به يثاب وعليه يعاقب.
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واعلم أن اإليامن بالقضاء والقدر يستلزم الرضا هبام، وهناك فرق بني القضاء 
ر، فإذا حكم القايض عىل اجلاين بالسجن فحكمه هو  والقدر وبني املقيض وامُلَقدَّ
اهلل  من  والقدر  فالقضاء  املقيض،  هو  السجن  بإدخاله  احلكم  وتنفيذ  القضاء، 
وجيب الرضا هبام دون املقيض واملقدر ففيهام ما جيب الرضا به، كاإليامن والطاعة، 

وما ال جيب اإليامن به، كالكفر واملعايص.

هل يجوز االحتجاج بالقضاء والقدر؟

ال جيوز االحتجاج بالقضاء والقدر قبل الوقوع توصاًل إليه، بأن قال شخص 
بعد  أو  الزنا،  يف  الوقوع  إىل  التوصل  بذلك  وغرضه  مثاًل،  الزنا  عيّل  اهلل  قدر 
الوقوع ختلًصا من جزائه، بأن وقع يف الزنا مثاًل وقال قدر اهلل عيّل ذلك، وغرضه 

به التخلص من احلد.

اللوم فقط فال بأس به، ففي احلديث: الوقوع لدفع  به بعد   وأما االحتجاج 
، فقال موسى آلدم: أنت أبو البرش  »أن روح آدم التقت مع روح موسى 
يا  آدم  فقال  الشجرة،  من  بأكلك  اجلنة  من  أوالدك  إلخراج  سبًبا  كنت  الذي 
تلومني عىل  بيده  التوراة  لك  بكالمه، وخط  اهلل  اصطفاك  الذي  فأنت  موسى: 
أمر قد قدره اهلل عيل قبل أن خيلقني بأربعني ألف سنة، قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فحاج آدم 

موسى«)1).

ولذلك مل يقبل اهلل االحتجاج من الكافرين بمشيئته وقضائه: نث ٺ  ٺ  
ٺ     ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ       ڦ  

)1) متفق عليه.
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ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ  ڇ       ڍ  

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  مث)1)، نثٱ  

ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   
ڄمث)2)،  ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿٹ   ٿ   ٿ  

نثۋ  ۅ     ۅ  ۉ  ۉ  ېې   ې  ې  ى  ى  ائائ  ەئ  ەئ  وئ    وئ  مث)3).

الكافر يستطيع أن يؤمن، وإن العايص يستطيع أن يطـيع  ولنا أن نقول: إن 
ويستجيب ألمر اهلل، قال تعاىل: نث ې  ې   ې  ې     ى     ىائ  مث)4).

يقول:  سبحانه  واهلل  يطاق،  ال  بام  التكليف  لكان  مستطيًعا؛  يكن  مل   ولو 
نث ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  مث)5).

وجيب استلهام القضاء والقدر لتخفيف املصاب من الشدائد، وختفيف البطر 
نث ے ۓ   ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  تعاىل:  قال  الرخاء،  والكرب عند 
ۆ ۆ ۈ   ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې     ې ې  ى ى 

ائ ائ ەئ   ەئ وئ وئۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ ۈئ           ۈئ ېئ مث )6).

* * *

)1) سورة األنعام. اآليتان: 149،148.
)2) سورة النحل. اآلية: 35.

)3) سورة الزخرف. اآلية: 20.
)4) سورة التغاين. اآلية: 8.

)5) سورة البقرة. اآلية: 286.
)6) سورة احلديد. اآليتان: 22، 23.
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7ـ رؤية اهلل تعاىل
: قال الناظم 

لكـن بال كيـٍف وال انحصاِر ***ومنـــه أن ُينظـــَر باألبصـــاِر

هـذا وللمختـاِر دنيـا ثبتـْت َقــْت ***للمؤمنــني إذ بجائــٍز ُعلِّ

املقصود بالرؤية: هو انكشاف املرئي انكشاًفا تاًما، واآللة التي تقع هبا حاسة 
البرص التي أودعها اهلل يف الكائنات احلية.

الكالم في رؤية العباد ربهم ينتظم ثالثة أمور:

ُزُه العقل. األول: هل هي مما جُيَوِّ

الثاين: هل يف السمع ما يدل عىل جوازها.

عىل  دل  إن  فيه  ورد  ما  هل  أو  الدنيا،  يف  وقوعها  ز  جيوِّ السمع  هل  الثالث: 
اجلواز خاص باآلخرة؟

ز رؤية  أما عن األول من هذه األمور: فقد ذهب املعتزلة إىل أن العقل ال جُيَوِّ
العباد رهبم، بل العقل حيكم بامتناع هذه الرؤية.

وأمجع األئمة من أهل السنة عىل أن رؤية العباد رهبم مما جيوزه العقل.

وأما عن األمر الثاين: فقد استدل املعتزلة عىل رأهيم هذا بأدلة عقلية ونقلية.

أما دليلهم العقلي فمفاده:

أن الرؤية حتتاج إىل مسافة وجهة ومقابلة بني الرائي واملرئي ويلزم من ذلك 
أن يكون املرئي جوهًرا أو عرًضا، وأنه يف جهة، وأنه يشغل حيًزا من الفراغ ... 
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إلخ وهذا كله مستحيل بالنسبة هلل الذي ليس كمثله يشء، فاستحال ما أدى إليه 
وهو جواز الرؤية.

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  نثٿ  تعاىل:  اهلل  يقول  هي:  النقلية  وأدلتهم 
اهلل عنه؛ ألنه نقص يف  نفاه  فقد  الرؤية  إذا كان هو  البرص  فإدراك  ڤڤمث)1) 
حقه. وإذا كان الزم الرؤية فنفي الالزم نفي للملزوم، فنفي اإلدراك نفي للرؤية 
كذلك، وقد نفى اهلل رؤية األبصار له ألهنا نقص، فإثباهتا يكون مستحياًل عليه، 
فقد  ربه  رأى  إن حممًدا  قال  »من   : عائشة  السيدة  بقول  ويستدلون كذلك 
أعظم عىل اهلل الفرية«)2). ولو مل تكن الرؤية مستحيلة بالنسبة إىل اهلل ملا جعلتها 

فرية عظيمة.

فيجب رصفها  الرؤية  يدل ظاهرها عىل جواز  التي  اآليات واألحاديث  أما 
عن هذا الظاهر وتأويلها بام ال يتعارض مع الدليل العقيل والنقيل، وذلك بتقدير 
مضاف، وهو الرمحة، أو النعمة يف مثل قول اهلل نث ڀ      ٺ  ٺ        مث)3) أي: إىل نعمة 
أو رمحة رهبا، وكذلك نث ڌ   ڌ ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  مث)4) أي: عن نعمة أو رمحة 

رهبم.
أما أهل السنة فقد استدلوا عىل جواز رؤية اهلل تبارك وتعاىل بالعقل والنقل.

ودليلهم العقيل: أن اهلل موجود، وكل موجود جيوز أن ُيرى، فاهلل جيوز أن ُيرى.

ودليلهم النقيل: أن يف السمع كثرًيا من اآليات الكريمة واألحاديث الصحيحة 
التي تدل رصاحة عىل جواز رؤية املؤمنني رهبم، منها:

)1) سورة األنعام . اآلية: 103.
)2) أخرجه مسلم.

)3) سورة القيامة . اآلية: 23.
)4) سورة املطففني . اآلية: 15.
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نث پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ ٺ  ـ 1 القيامة:  يقول سبحانه يف حق املؤمنني يوم 
ٺمث)1)، وهذا نص يف تكريم املؤمنني يوم القيامة بالنظر إىل رهبم، ومحل 
النظر عىل االنتظار و)إىل( عىل أهنا اسم مفرده »آالء« بمعنى النعم واملعنى 
ينتظرون آالء رهبم ـ كام يقول اجلبَّائي ـ بعيد عن أسلوب القرآن البليغ.

وهذه اآلية تفرس قول اهلل تعاىل: نث ے  ۓ  ۓمث)2) أي: ينظرون وجه 
فالزيادة هي  نث ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  مث)3)  قوله سبحانه  تفرس  رهبم، كام 

الرؤية كام قال ذلك مجهور املفرسين.

»إنكم  كقوله   الشك،  يقبل  ال  بام  اآلخرة  يف  الرؤية  السنة  أثبتت  وقد 
سرتون ربكم كام ترون القمر ليلة البدر«)4) أي: الرؤية ستكون واضحة كرؤية 

القمر ليلة البدر.

بتقدير  ظاهرها  عن  ورصفها  الرصحية،  النصوص  هذه  لتأويل  داعي  وال 
مضاف أو ما شابه ذلك؛ ألن محل األسلوب عىل احلقيقة أوىل من محله عىل املجاز 

ما دامت احلقيقة ممكنة.

يقول اهلل حكاية عن كليمه موسى  نث ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ـ 2
ۋ  ۋ  ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې ې  ې  ېى  مث)5).. فقد 
، فإنه  سأل موسى  ربه الرؤية، ولو كانت الرؤية مستحيلة ملا سأهلا 

)1) سورة القيامة . اآليتان: 23،22.
)2) سورة املطففني . اآلية: 23.

)3) سورة يونس . اآلية: 26.
)4) متفق عليه.

)5) سورة األعراف . اآلية: 143.
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 رسول يعلم الواجب واجلائز واملستحيل يف حق اهلل، وسؤاله املستحيل 
ال يكون إال عن غفلة أو جهل، وكالمها مستحيل عىل األنبياء، وال جيوز 
فإنه  ـ  املعتزلة  يقول  كام  ـ  مستحيلة  أهنا  لقومه  ليبني  سأهلا  إنام  نقول  أن 
يكفي أن خيرب قومه باستحالتها، ثم إنه عند السؤال مل يكن معه أحد من 
منزلة  ينال  أن  يريد  ألنه  لنفسه؛  يسأل  كان   فقد  هذا،  ليشهد  قومه 

املشاهدة بعد أن نال منزلة املكاملة، واملشاهدة أعىل منازل اإلدراك.

ونستطيع أن نأخذ من اآلية دلياًل آخر عىل جواز الرؤية؛ فإن اهلل سبحانه علق 
: إنك لن  الرؤية عىل أمر جائز وهو استقرار اجلبل، وكأن اهلل يقول ملوسى 
تقوى عىل املشاهدة ولن تتحمل هذا التجيل، وسأجري أمامك جتربة عىل اجلبل 
وهو أقوى منك وأكثر حتماًل، فإن حتمل الرؤية واستقر أمام التجيل األعظم، كان 
من املمكن أن جُتاَب إىل طلبك، وأن َتنال هذه األمنية، وقد ُأْجِريت التجربة فعاًل، 
ا،  وجتىل اهلل تعاىل للجبل فاهتز ومل يقدر عىل مشاهدة اجلالل والعظمة وأصبح دكًّ
وخرَّ موسى  ـ من هول ما أصاب اجلبل ـ صعًقا، فام كان يصنع موسى  

لو أن التجيل كان له؟

وال معنى لقول املعتزلة هنا إن الرؤية علقت عىل أمر مستحيل وهو استقرار 
اجلبل حال حتركه، فمن أين لنا هذا القيد وليس هناك ما يدعو وال ما يشري إليه.

الرد على المعتزلة:

ما متسك به املعتزلة يف قوله تعاىل: نث ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  
ڤ  ڤ  ڦ  مث)1) فهو حجة لنا ال علينا.

)1) سورة األنعام . اآلية: 103.
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ألن اإلدراك معناه اإلحاطة الشاملة ومعرفة الدقائق، ال مطلق الرؤية، ونحن 
إليه سبحانه، وهو  بالنسبة  اإلحاطة مستحيل  بمعنى  اإلدراك  به، ألن  نقول  ال 

املنفي يف اآلية.

وأما دليلهم العقيل وهو أن الرؤية حتتاج إىل مسافة وجهة ... إلخ، فقد محلهم 
عىل ذلك قياسهم الغائَب عىل الشاهد، فهذه كلها رشوط عادية أودعها اهلل يف 

الكائنات، وجعل رؤية األحياء مرشوطة هبا.

وكان من املمكن أن يودع يف الكائنات رشوًطا أخرى، وأن جيعل الرؤية بغري 
رشوط أصاًل، فكل ذلك مقدور له سبحانه.

فرؤية اهلل إذن ال ختضع هلذه القوانني الطبيعية، من احليز واملكان واجلهة، بل 
الرائي يرى ذاَته  يمكن أن تكون بغري كيف وال انحصار؛ بأن خيلق اهلل قوة يف 

سبحانه من غري حدود وال انحصار.

هل الخالف لفظي أو حقيقي؟
إىل  نظروا  ولو  منقوضة،  أدلتهم  وأن  ضعيف،  هنا  املعتزلة  رأي  أن  واحلق 
املوضوع من نفس الزاوية التي نظر إليه منها أهل السنة لوافقوهم عىل اجلواز، 
َيِقيسوا  فال  الدنيا،  هذه  يف  جَتري  التي  العادية  القواننَي  ُموا  حُيَكِّ ال  بأن  وذلك 
الغائب عىل الشاهد، وهذا يرجح أن اخلالف لفظي، وقيل إن اخلالف حقيقي؛ 

ألنه منصب عىل جواز الرؤية باإلبصار وعدم اجلواز.

وأما عن األمر الثالث فنقول:
مل تثبت وقوع الرؤية يف الدنيا ألحد من األنبياء واملرسلني السابقني عىل نبينا ملسو هيلع هللا ىلص.

أما ثبوهتا لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص أثناء املعراج فقد اختلف فيه الصحابة  فمنهم من 
أثبته كابن عباس  الذي روى عنه أنه ملسو هيلع هللا ىلص رأى ربه بعينه، ويف رواية أخرى أنه 
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: إن اهلل اختص موسى بالكالم، وإبراهيم  رآه بقلبه، واألوىل أشهر، ويقول 
ُة ابن عباس  يف ذلك قول اهلل: نث ڍ  ڍ ڌ     باخللة، وحممًدا بالرؤية، وُحجَّ
ڌ  ڎ  مث)1)، وإعادة الضامئر يف قوله تعاىل: نث ڄ  ڄ  ڄ  مث)2). إليه سبحانه، كام 
العزة  دنا رب  ثم  يقول:  وفيه  البخاري  أخرجه  الذي  أنس  ذلك حديث  يفرس 

فتدىل، حتى كان قاب قوسني أو أدنى فأوحى إليه فيام أوحى مخسني صالة.

من  تقول:  وكانت  الدنيا.  ربه يف  َيَر  مل  أنه ملسو هيلع هللا ىلص  ترى  فكانت  عائشة   أما 
رأهيا  عىل  تستدل  وكانت  الِفْرَية،  اهلل  عىل  أعظم  فقد  ربه  رأى  حممًدا  أن  زعم 
نث ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  مث)3)، وترصف قوله:   بقوله سبحانه: 

. نث ڍ  ڍ ڌ    ڌ  ڎ  مث)4) إىل رؤية جربيل 

: وقد قال العلامء بشأن ما ذكرته عائشة 

إن املعراج حدث والرسول يف مكة وعائشة كانت صغرية. وقال معمر بن ـ 1
راشد: »ما عائشة عندنا بأعلم من ابن عباس«. وملا سئل أمحد بن حنبل: 
النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »رأيت ريب« وقول  بقول  بأي يشء تدفع قول عائشة؟ قال: 

النبي أكرب من قوهلا.

النايف. وقد صحت ـ 2 ٌم عىل  ُمَقدَّ ُيثبت، وامُلْثبُِت  عائشة تنفي، وابن عباس 
الروايات عن ابن عباس بإثباهتا.

عائشة مل َتنِْف الرؤية بحديث سمعته من الرسول، ولو كان عندها حديث ـ 3
لذكرته.

)1) سورة النجم . اآلية: 11.
)2) سورة النجم . اآلية: 8.

)3) سورة األنعام . اآلية: 103.
)4) سورة النجم . اآلية: 11.



38

G K
38

اعتمدت عىل قوله تعاىل: نث ٿ  ٹ   ٹمث ونفي اإلدراك ال يدل ـ 4
عىل نفي الرؤية، فقد حتدث دون إحاطة.

حتدث ـ 5 أن  جيوز  لكن  مث)1)  ی   ی   ی   ىئ    ىئ  ىئ   نث  بقوله:  استدلت 
الرؤية من غري كالم.

عائشَة   تابع  كام  الصحابة،  من  كثرٌي  رأيه  يف  عباس   ابَن  تابع  وقد 
فقال:  الرأيني  بأحد  القطع  عن  تابعه  ومن  جبري  بن  سعيد  وتوقف   آخرون، 
ال أقول رآه أو مل يره؛ ألنه خيش أن يقطع يف أمر غيبي مل يرد فيه نص رصيح، 
وهذا هو احلق كام يقول القايض عياض: إن رؤيته تعاىل يف الدنيا جائزة عقاًل، 
وليس يف العقل ما حييلها .. وليس يف اآليات نص يف املنع، وأما وقوعها لنبينا 

ملسو هيلع هللا ىلص، والقول إنه رآه بعينه فليس فيه دليل قاطع وال نص.

وقوع الرؤية في اآلخرة:

أما حتقق الرؤية يف اآلخرة وثبوهتا للمؤمن يف اجلنة، فقد ثبت بام ال يدع جمااًل 
ے   نث  وقال:  ٺمث)2)،  ٺ   ڀ       ڀ    ڀ     ڀ     پ   نث  سبحانه:  قال  فقد  للشك، 
عن  مسلم  أخرج  فقد  الكريم،  القرآن  لتبني  السنة  وجاءت  ۓمث)3)  ۓ  
صهيب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال: »إذا دخل أهل اجلنة اجلنة قال اهلل تبارك وتعاىل 
تريدون شيًئا أزيدكم؟ فيقولون: أمل تبيض وجوهنا؟ أمل تدخلنا اجلنة وتنجنا من 
النار؟ قال: فيكشف احلجاب فام أعطوا شيًئا أحب إليهم من النظر إىل رهبم عز 

وجل«، ويف رواية ثم تال: نث ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  مث)4).

)1) سورة الشورى . اآلية: 51.
)2) سورة القيامة . اآليتان: 23،22.

)3) سورة املطففني . اآلية: 23.
)4) سورة يونس . اآلية: 26.
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وقال ملسو هيلع هللا ىلص: »إنكم سرتون ربكم كام ترون القمر ليلة البدر«)1)، وهذا رصيح 
يف وقوع الرؤية يف اجلنة.

رؤية اهلل مناًما:

مل تقع رؤية اهلل يف الدنيا حالة اليقظة إال لنبينا حممٍد ملسو هيلع هللا ىلص، فمن ادعاها فهو ضال 
بإمجاع العلامء، حتى وصل بعضهم إىل تكفريه.

بالقلب  ومشاهدة  انكشاف  هي  إذ  فيه،  نزاع  ال  فهذا  مناًما  تعاىل  رؤيته  أما 
مل  ولكنهم  الصاحلني،  من  لكثري  الصورة  هبذه  الرؤية  وقعت  وقد  بالعني،  ال 

يستطيعوا التعبري عام شاهدوه، وإنام وقع يف قلوهبم أهنم رأوا اهلل.

واحلاصل: أن رؤية اهلل تعاىل ممكنة عقاًل وواقعة رشًعا، وأن املؤمنني سريون 
رهبم يوم القيامة، وأن رؤيته تعاىل يف الدنيا مل تقع إال لنبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وأن رؤيته 

تعاىل مناًما أمر جائز وواقع.

* * *

)1) متفق عليه.
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املناقشة

للعباد أفعال خلقها اهلل تعاىل، فهل اكتسبها العبد أو ُأجرِب عليها؟: 1س
عرف الوعد والوعيد لغًة ورشًعا، وبني حكمهام.: 2س
اللهم اغفر جلميع املؤمنني مجيع ذنوهبم. هل يصح الدعاء السابق عىل : 3س

مذهب املاتريدية واألشاعرة؟، علل ملا تقول.
قال تعاىل:  نث ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پپ  مث عالم استدل : 4س

أهل السنة باآلية السابقة؟
ذهب املاتريدية إىل وجوب حتقق الوعيد، ورتبوا عىل ختلفه عدًدا من : 5س

املفاسد اذكرها، ثم رّد عليها.
إذا كان اهلل قد قدر كل يشء يف األزل فلامذا العمل؟ هذه شبهة يرددها : 6س

بعض الكساىل، فكيف ترد عليهم؟
مذهب : 7س عىل  اإليامن  يف  االستثناء  يصح  هل  اهلل.  شاء  إن  مؤمن  أنا 

األشاعرة؟ وملاذا؟
:: 8س قال الناظم 

........................... ــَدِر ــا بالَقـ ــٌب إيامُننـ ***وواجـ

إالم يشري البيت السابق؟ وما معنى القضاء والقدر؟ ومتى جيوز االحتجاج 
بالقضاء والقدر؟ ومتى ال جيوز؟

: نث ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  : 9س قال تعاىل عن موسى 
ۅ    ۅ    ۉ  ۉ  ې    ې  ې  ېى  مث. اشتملت اآلية عىل 

دليلني جلواز رؤية اهلل تعاىل وضحهام.
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متسك املعتزلة بقوله تعاىل: نث ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  : 10س
ح فهمهم لآلية؟  ڤ  ڤ  ڦ  مث. يف نفي رؤية اهلل تعاىل، وضِّ

وأجب عليه.
اكتب املصطلح العقدي للمعاين التالية:: 11س

كل خري يتضمن إيصال نفع إىل الغري أو رفع رضر عنه يف املستقبل.)أ( 
إرادة اهلل أزاًل املتعلقة بجميع األشياء خريها ورشها عىل ما هي عليه )ب( 

فيام ال يزال.
إنجاز قضاء اهلل وإخراجه إىل حيز الوجود.)ج( 
ا.)د(  انكشاف املرئي انكشاًفا تامًّ

العبارة : 12س أمام   )×( وعالمة  الصحيحة  العبارة  أمام   )√( عالمة  ضع 
اخلطأ فيام ييل:

موجود )أ(  وكل  موجود  اهلل  بأن  اهلل  رؤية  جواز  عىل  املعتزلة  استدل 
)      ( جيوز أن يرى. 

يرى أهل السنة أن رؤية اهلل مستحيلة يف الدنيا واآلخرة.        )      ()ب( 
اإلسالم عالمة السعادة وليست السعادة نفسها عند األشاعرة.)ج( 

)      (
يشاء )د(  من  حق  يف  وعده  اهلل  خيلف  أن  جيوز  أنه  املاتريدية   يرى 

)      ( من عباده. 
يرى األشاعرة أن القضاء هو إرادة اهلل أزاًل املتعلقة بجميع األشياء )هـ( 

)      ( خريها ورشها. 
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8ـ النبوات
: َقاَل النَّاظُِم 

فال  وُجوَب َبْل بَِمْحِض اْلَفْضِل ْســِل ***َوِمنْــُه إِْرَســاُل مَجِيــِع الرُّ

َفـَدْع َهوى َقـوٍم هِبم َقـْد َلِعَبا ـــا َقـــْد َوَجَبـــا ***َلكِـــْن بِـــَذا إِياَمُننَ

حاجة البشر إلى الرسالة:
بني  جيمع  الذي  اإلنسان  خملوقاته  من  يكون  أن  تعاىل  اهلل  حكمة  اقتضت 
 العقل والشهوة، كام اقتضت حكمته أن ُيَكلََّف اإلنسان بعبادته، وبعامرة الكون، 
د امليسء الطَّالح بالعقاب، وَعْقُل اإلنسان  َ الصالح بالثواب، ويتوعَّ وأن َيِعَد اخلريِّ
الكون  ما وراء هذا  يعرف  أن  الرش، وال  يدرك اخلري من  أن  يستطيع وحده  ال 
من أمور الغيب، وال سبيل إىل ذلك إال بواسطة الرسل الذين يبلِّغون عن اهلل، 
الدنيا واآلخرة؛  بأمري  يتعلق  فيام  القبيح  الرش، واحلسن من  ويبينون اخلري من 

حتى تنقطع حجتهم يوم القيامة.

ڎ   ڎ   ڌ  ڌ   ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ  ڇ   نث  سبحانه:  قال 
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ     ۇئ   نث  تعاىل:  اهلل  وقال  مث)1)  ڈڈ  

.(2(
ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی    ی  جئ  حئÔ  مث

وال يستطيع اإلنساُن أن يعيش وحده، وال أن يصنَع كلَّ ما حيتاجه يف معاشه، 
املعامالت، وإال  بني جنسه، وهذا حيتاج إىل قواعد تضبط  أن حييا مع  بل البد 
لطغى القويُّ عىل الضعيف، وال يمكُن االحتكاُم إىل العقل البرشّي؛ ألن العقوَل 
قارصٌة وعاجزة، فإن ما يستقبحه مجاعة قد تستحسنه مجاعة أخرى؛ ولذا كانت 

احلاجة ماسة إىل األنبياء واملرسلني، ليبيِّنوا للناس ما حيتاجونه فيام بينهم.
)1) سورة النساء . اآلية: 165.

)2) سورة طه . اآلية: 134.
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الوحي وأنواعه:

أواًل: الوحي لغًة واصطالًحا:

الوحي لغة: اإلعالم يف خفاء، ويطلق عىل معان كثرية، كاإلشارة، والكتابة، 
الصادقة،  والرؤيا  والتسخري،  واألمر،  اخلفي،  والكالم  واإلهلام،  والرسالة 
غريك؛  إىل  ألقيته  ما  كل  عىل  يطلق  كام  وغريهم،  الناس  يف  يكون  والصوت 
 ليعلمه، وهذا اإلعالم قد يكون باإليامء، وهو اإلشارة ببعض اجلوارح أو بغريها، 
 ثم غلب استعامل الوحي فيام يلقى إىل األنبياء من عند اهلل تعاىل، وقد ورد الوحي 
يف القرآن الكريم يف شأن غري األنبياء مسنًدا إما إىل اخلالق سبحانه وتعاىل، وإما 
إىل املخلوق، فاألول ورد بمعنى اإلهلام الذي يقع يف النفس، أو اإللقاء يف القلب، 

كقوله تعاىل: نث ٺ  ٺ     ٺ ٺ   ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ      ڤ  
ڤ   ڤ   ڦڦ  ڦ    ڦ  ڄ     ڄ  ڄ  ڄ  مث)1).

وأما الثاين املسند إىل املخلوق فجاء بمعنى اإلشارة واإليامء، كقوله حكاية عن 
.(2(

: نث ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائمث زكريا 
لرسوٍل  أو  أنبيائه،  من  لنبيٍّ  تعاىل  اهلل  إعالم  هو  للوحي:  الرشعي   املعنى 

من رسلِه بحكٍم رشعٍي.
ثانًيا: أنواع الوحي:

ی   ىئ  ىئ  ىئ   نث  تعاىل:  قوله  يف  اإلهلي  الوحي  أنواع  الكريم  القرآن  يبني 
ی  ی  ی جئ  حئ مئ  ىئ  يئ  جب  حب خب  مب  ىب   يب  جتحت  خت مت  

ىت  مث)3) وتدل اآلية عىل أن تكليم اهلل للبرش يتم بطرق ثالثة:

)1) سورة القصص . اآلية: 7.
)2) سورة مريم . اآلية: 11.

)3) سورة الشورى . اآلية: 51.
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التكليم وحًيا وهو نوعان: األول النفث يف الّروع )أي اإللقاء يف القلب( ـ 1
ويكون يقظة، والثاين الرؤيا يف املنام، وال تكون رؤيا األنبياء إال صادقة.

: قال تعاىل: نث ی  ی  جئ   كام رأى إبراهيم  أنه يذبح ولده إسامعيل 
وع قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »إنَّ روح القدس نفث  حئ  مئ      ىئ  يئ  مث)1)، ومن النفث يف الرُّ

يف ُروعي أّن نفًسا لن متوت حتى تستكمل رزقها وأجلها«)2).
التكليم من وراء حجاب من غري رؤية من امُلوَحى إليه؛ وهو أن يكلم اهلل ـ 2

ٍغ فيسمع النبي كالمه كام كلم اهلل موسى   نبيه مبارشة بال واسطة مبلِّ
قال سبحانه:نث ڃ  چ  چ   چ  مث)3).

روي ـ 3 كام  ـ  غريه  أو   ، جربيل  املالئكة:  من  رسوٍل  بواسطة   التكليم 
يف الصحيحني: »أّن ملًكا غري جربيل نزل بسورة الفاحتة وخواتيم سورة 
امُلْرَسل إليه بإذن اهلل ما يشاء، وهذا  البقرة«)4) فيوحي ذلك الرسول إىل 

النوع هو الغالب يف الوحي إىل األنبياء.
الوحي ممكن الوقوع:

الوحي ظاهرة متامثلة عند مجيع األنبياء واملرسلني؛ ألنَّ مصدرها واحد، وهو 
العاملني، وغايتها واحدة، وهي عبادة اهلل واجتناب الطاغوت، قال تعاىل:   رب 

نث ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  
ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  

ڤ  مث)5).
)1) سورة الصافات . اآلية: 102.

)2) أخرجه البزار يف مسنده وصححه ابن حبان واحلاكم.
)3) سورة النساء . اآلية: 164.

)4) أخرجه مسلم.
)5) سورة النساء . اآلية: 163.
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اشرتاك  ألنَّ  فيه؛  استحالَة  ال  الوقوِع  ممكُن  أمٌر  الرشعي  بمعناه  والوحي 
الناس يف البرشية ال يمنع أن خيتصَّ اهلل واحًدا منهم بام يشاء من العلم واحلكمة 
واإليامن، بأّي أسلوب وحًيا كان أو إهلاًما، وليس يف هذا ما يثري الدهشة أو يدعو 

إىل العجب.
بون من أنَّ إنساًنا  لكنَّ املرشكني ـ ومن عىل شاكلتهم يف هذا الزمن ـ يتعجَّ
يرى املالئكة، عياًنا، ويكلمهم جهاًرا، حتى قالوا: كيف يرى حممد ما ال نرى 

نث پ  پ   ڀ   ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ   ويسمع ما ال نسمع؟ قال تعاىل: 
ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ    ٿ   ٺ   

ڦ  ڄ  مث)1).
َب لو كان سائًغا مثُله يف اجلاهلية األوىل مع أنه مل يكن كذلك؛  وإن هذا التعجُّ
ألن الظاملني كانوا بآيات اهلل جيحدون فام كان ليسوغ اليوم وقد ُملَِئت األرض 
باآليات العلمية التي تدل عىل إمكان الوحي، ومن أقرب هذه اآليات: شخصان 
أحدمها يف أقىص املرشق واآلخر يف أقىص املغرب، ثم يتخاطبان ويرتاءيان، من 
ا كدوّي  حيث ال يرى اجلالسون يف جملس التخاطب شيًئا، وال يسمعون إال دويًّ

النحل، ففيم العجب أن يسمع اإلنساُن ما ال يرى؟!!

الفرُق بين النبيِّ والرسول:
سول  سول إنسان بعثه اهلل لتبليغ ما أوحاه إليه، فالرَّ مذهب أهل السنة: أن الرَّ
سفري بني اهلل وبني الناس، يتلقَّى الوحَي عن اهلل ثم يبلغه للناس، ويشرتط فيه أن 

يكون إنساًنا حتى يستطيع أن يتفاهَم مع الناس، قال تعاىل: نث ٱ  ٻ  ٻ  
ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  مث)2)، وأن يكون رجاًل كامل العقل 

)1) سورة يونس . اآلية: 3.
)2) سورة األنعام . اآلية: 9.
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منه  ينفر  واخُلُلِقيَِّة؛ حتى ال  اخِللِقيَّة  العيوب  ًها عن  ُمنَزَّ واخَلْلق، طاهر األصل، 
الناس، قال تعاىل: نث ٺ  ٺ ٿ ٿ  ٿ ٿ  ٹ   ٹٹ   مث)1).

بتبليغه،  يؤمر  ومل  برشع  إليه  اهلل  أوحى  من  فهو  السنة:  أهل  عند  النبيُّ  أما 
وبذلك يكون النبي غري الرسول.

، وليَس كل نبيٍّ رسواًل، فيشرتكان  فالنبيُّ أعمُّ من الرسول، فكلُّ رسوٍل نبيٌّ
يف أّن اهلل نّبأ كالًّ منهام وأوحى إليه، وخيتصُّ الرسول بأّن اهلل أمره بتبليغ الرشع 

امُلوَحى إليه.

ُل عليهم  ُتنَزَّ فاألنبياء يقررون رشَع من قبلهم، وال يأتون برشع جديد، وال 
ٌة هبم، وال ينسخون أحكاًما سابقة عليهم. كتٌب خاصَّ

قال تعاىل: نث ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  مث)2).

نث ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ   والدليل عىل أن األنبياء غري الرسل، قوله تعاىل: 
سول، والعطف يقتيض  ڑ  ک ک  ک ک گ   مث)3)، فاآلية عطفت النبيَّ عىل الرَّ

املغايرة، وقد جيمع إنسان بني النبوة والرسالة كام هو احلال مع نبينـًا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

تعاىل  اهلل  بعثه  إنساٌن  فهو  الرسول،  النَّبي هو  أنَّ  املعتزلة:  ـ ومذهب مجهور 
، وإنام  لتبليغ أحكام الرشع، والرسول كذلك، فكلُّ نبٍي رسوٌل، وكلُّ رسوٍل نبيٌّ
أطلق عليه رسول؛ ألنَّ اهلل يقول: نث ی  جئ   مث)4)، وُأْطلَِق عليه نبي؛ ألنه 
أنبأ اخللق عن األحكام، والراجح هو مذهب أهل السنة؛ لداللة اآلية واحلديث 

السابقني.
)1) سورة آل عمران . اآلية: 159.

)2) سورة املائدة . اآلية: 44.
)3) سورة احلج . اآلية: 52.

)4) سورة البقرة . اآلية: 119.
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حكم إرسال الرسل:

وتعاىل  سبحانه  اهلل  أخذ  وقد  اخلري وحده،  يدرَك  أن  يستطيع  ال  امُلَكلََّف  إنَّ 
َب حتى يبعث رسواًل فقال: نث ى  ى ائ ائ  ەئ      العهد عىل نفسه أال ُيَعذِّ

ەئ  مث)1).
ختلُّفه؟  جيوز  ممكن  أمر  هو  أو  وقوعه؟  من  بّد  ال  َحْتٌم  ِسل  الرُّ إرساُل  فهل 

اختلف العلامء يف ذلك عىل أربعة آراء:

يصدر  وحتٌم  واجٌب  سل  الرُّ إرسال  أن  وهو  الفالسفة،  رأي  األول:  الرأي 
 عن اهلل تعاىل صدور املعلول عن علته، وقد بنى الفالسفة قوهلم عىل قاعدهتم
يف التعليل أو الطبيعة، ومفاد هذه القاعدة: أهنم يقولون بالتالزم العقيّل بني العلة 
واملعلول، والسبب واملسّبب، فإذا وجدت العلة وجد معلوهلا كمالزمة حركة 
اخلاتم حلركة األصبع، وإذا وجد السبب وجد املسبب، واهلل عندهم علة لوجود 
العامل، فالعامل نشأ عن اهلل تعاىل عن طريق العلَّة، ويلزم من وجود العامل وجود من 

يصلحه وهم الرسل، نث ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کمث)2).

ويدلُّ عىل فساد مذهب هؤالء أنه ثبت أنه تعاىل فاعٌل خمتار، فال جيب عليه 
سبحانه يشء. قال تعاىل: نث ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ  مث)3)، نث ہ  ہ       ہ  
ہ  ھ  ھ  ھ  ھ   ےے  مث)4) وقال: نث چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  

ڍڍ  مث)5).

)1) سورة اإلرساء . اآلية: 15.

)2) سورة اإلرساء . اآلية: 43.
)3) سورة القصص . اآلية: 68.

)4) سورة الرعد . اآلية: 38.
)5) سورة احلج . اآلية: 75.
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سبحانه  عليه  واجٌب  سِل  الرُّ إرساَل  أنَّ  وهو  املعتزلة،  رأي  الثاين:  الرأي 
وتعاىل، وقد بنوا كالمهم عىل قاعدة وجوب الصالح واألصلح عندهم؛ ولذا 
قالوا: إن النظام املؤدِّي إىل صالح حال النوع اإلنساين عىل العموم يف املعاش ويف 
املعاد ال يتم إال ببعثة الرسل، وكل ما هو كذلك فهو واجب عىل اهلل تعاىل، وقد 
َمرَّ َهْدُم تلك القاعدة التي بنوا عليها كالمهم، كام مر أيًضا أن القول بالوجوب 
اهلل  أفعال  أن  مقصودهم  ولعلَّ  مؤمن،  عن  فضاًل  عاقٍل  من  يصدر  ال  اهلل  عىل 

حلكمة، والوجوب إنام هو ألجل تلك احلكمة، إذ تركه عبث يتنزه اهلل عنه.

َمنية، وهو استحالة إرسال الرسل، فهؤالء  الرأي الثالث: رأي الربامهة والسُّ
زعموا أّن إرسال الرسل َعَبٌث، ال يليق باحلكيم؛ ألنَّ العقل يغني عن الرسل، 

فإنَّ اليشء إذا كان حسنًا عند العقل َفَعَله وإْن مل تأِت به الرسل.

وإن كان قبيًحا عنده َتَرَكُه وإن مل تأت به الرسل، وإن مل يكن عنده حسنًا وال 
قبيًحا فإنه إن احتاج إليه َفَعَله وإال َتَرَكه.

ُد العقل ويعتمد عليه، ويرى أنَّ فيه كفايًة  فأنت ترى أنَّ كالًّ من الفريقني يمجِّ
اإلدراك  طريق  أنَّ  نيَّة:  مَّ السُّ وزاد  للرسل،  حاجة  فال  َثمَّ  وِمْن  الطريق،  إلنارة 
جن  أو  اهلل  هو  هل  أرسله،  من  يدرك  أن  يستطيع  ال  والرسول  احلواس،   هو 
أو شيطان؟ فيلتبس عليه األمر؛ ألنه ال يدرك شيًئا من ذلك بطريق احلس، فيكون 

إرسال الرسل مستحياًل.
َمنية ـ باطٌل؛ ألنَّ العقل ال يستطيع أن  وقوُل هاتني الفرقتني ـ الربامهة والسُّ
، وال جُيِْمُع الناُس عىل رأي واحٍد، فإىل أّي العقول  يستقل بمعرفة اخلري والرشِّ
الظروف ومرور األيام، فريى اليشء  بتبدل  ُل رأيه  يتبدَّ الواحد  حتتكم؟ والفرد 

ا، والعكس. خرًيا وقد كان قبل يظنه رشًّ
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َمنية: إنَّ األمر يمكن أن يلتبس عىل الرسول فال يدري من أرسله،  وقول والسُّ
ا بأنه ُمْرَسٌل من قبل اهلل،  جياب عنه بأّن اهلل تعاىل خيلق فيمن أرسله علاًم رضوريًّ
فيظهر  يستطيعون،  فال  بمثلها  يأتوا  أن  الناَس  ى  يتحدَّ التي  باملعجزة  يؤيُده  ثم 
القرائن له ولكل عاقل ينظر يف شخص الرسول  صدق رسالته؛ بل ينضم من 

ورسالته ما يدفعه إىل تصديقه.
المذهب الرابع: مذهب أهل السنة:

بالوجوب،  القول  املتنافرين:  القولني  بني  وسًطا  السنة  أهل  مذهب  جاء 
الداخلة  هلل  املمكنة  األموِر  من  سِل  الرُّ إرسال  فقالوا:  باالستحالة،   والقول 

يف قدرته وإرادته: نث ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  مث)1).
ڇ   چ    چ   نث  فعاًل:  واقع  عقاًل  تعاىل  ه  حقِّ يف  جائز  الرسل  فإرسال 
التكليف إال بعد إرسال الرسل  ڇ ڇ  ڇ  ڍڍ  مث)2)، وال يكون 

قال تعاىل:  نث ى  ى ائ  ائ  ەئ ەئ  مث)3).
حكم اإليمان بالرسل واألنبياء:

اإليامن بالرسل واألنبياء واجٌب عىل ُكلِّ ُمَكلٍَّف؛ ولقوله تعاىل: نث ڳ  ڳ  
ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  

ہ  ھ  ھھ  مث)4) ألنه جزٌء من اإليامن العام الذي بيَّنه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص حني سأله 

جربيل  عن اإليامن فقال: »أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله« احلديث.

)1) سورة األنعام . اآلية: 124.
)2) سورة احلج . اآلية: 75.

)3) سورة اإلرساء . اآلية: 15.
)4) سورة البقرة . اآلية: 285.
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سل تكذيٌب للقرآن خُيِرج صاحبه عن اإليامن؛ لقوله  وعدم اإليامن ببعِض الرُّ
نث ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ    تعاىل: 
چ چ ڇ ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

ڈ  ڈ  ژ    ژڑ  ڑ  ک  ک  ک  مث)1).
كيفية اإليمان بالرسل واألنبياء:

امُلَكلَُّف  يعتقَد  أن  اإلمجايل:  واإليامن  وتفصياًل،  إمجااًل  يكون  سِل  بالرُّ اإليامُن 
َدُهم  وأيَّ وصحًفا،  كتًبا  عليهم  وأنزل  ومنذرين،  مبرشين  رساًل  أرسَل  اهلل  أن 

الِة عىل صدقهم. باملعجزات الدَّ

الكريم، وهم  القرآن  برسالة من ورد اسمه يف  يؤمن  أن  التفصييّل:  واإليامن 
مخسة وعرشون  رسوالً، مجعهم بعض العلامء يف قوله:

ِمْن َبْعِد َعرْشٍ َوَيْبقى َسـْبعة َوُهُم ــة ــم َثامني ــا ِمنْه ُتن ــَك ُحجَّ ***يف تِْل

ُذو الكِْفل آدم بامُلْخَتاِر َقْد ُختُِموا ***إِْدريس ُهْود ُشَعيب َصالِح َوَكذا

ٺ     ٺ  ٺ  ڀ  نث  تعاىل:  اهلل  قول  حجتنا:  بتلك  ومراده 
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ٹ    ٹٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ   

ڇ  چ  چ  چ  ڃچ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄڄ  ڄ  ڦڄ 

ڇ  ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ 

ژڑ ڑ ک ک ک  ک گ گ گگ ڳ ڳ 

.(2(
ڳ  ڳ مث

)1) سورة النساء . اآليتان: 151،150.
)2) سورة األنعام . اآليات: 86:83.
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والرسل غري هؤالء كثري، بدليل قوله تعاىل: نث پ  پ  پ  پ   ڀ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  مث)1)، وليس هناك خرب قاطع بعددهم إال ما ورد من حديث 

أيب ذر السابق ذكره يف الفرق بني النبي والرسول.

الرسل،  إرسال  تعاىل  عليه  اجلائز  من  أي:  وجوب«  »فال  الناظم:  وقول 
أن  علينا  وواجٌب  ورمحٌة،  ٌل  َتَفضُّ هو  بل  سبحانه،  عليه  وجوٌب  هناك  فليس 
نؤمن برسالتهم مجيًعا تصديًقا للقرآن الكريم، وأن ندع آراء القوم الذين قالوا 

بالوجوب وباالستحالة؛ فقد ضلُّوا الطريق، ولعبت هبم أهواؤهم.

* * *

)1) سورة غافر . اآلية: 78.
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 النبوة منحة من اهلل
ال ُتَنال بالكسب واالجتهاد

: َقاَل النَّاظُِم 
ولو َرَقـى يف اخلري أعىل َعَقبة ــبٌة ــوٌة ُمْكتسـ ــْن نُبـ ***ومل تكـ

َيشــاُء جــلَّ اهلل واهــُب املِنَْن ***َبــْل ذاك فضــُل اهلل يؤتيــه ملَِْن

العبد مهام  إليها  ِهَبة من اهلل وفضٌل، ال يصل  النبوة  أّن  ذهب أهل السنة إىل 
فعل بنفسه من هتذيب وجماهدة، كأن يالزم اخللوة والعبادة، وتناول احلالل، بل 
هي اصطفاء من اهلل خيتصُّ هبا من شاء، ولذا يفرسوهنا بأهّنا: اختصاُص العبد 
بسامع وحي من اهلل تعاىل بحكٍم تكليفيٍّ سواٌء ُأِمَر بتبليغه أم ال فالنبوة فضل اهلل 

يؤتيه من يشاء: نث ۇئ   ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئېئ  مث)1).

وقال تعاىل: نث چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  مث)2).

مذهب الفالسفة:
ذهب الفالسفة إىل أنَّ النبوَة ُتْكَتَسُب للعبد بمبارشة أسباب خمصوصة؛ ولذلك 
يعرفوهنا بأهنا: صفاء وجتٍل للنفس حَيْدث هلا من الرياضات بالتخيل عن األمور 
الذميمة والتخلق باألخالق احلميدة، فاألنبياء ـ عند الفالسفة ـ ما هم إال زعامء 
حيسون بإحساسات الشعب، فتميل نفوسهم الطبيعية إىل إصالحه، فيحاولون 
تربية نفوسهم بالرياضة والعبادة واخللوة، والتخيل عام يشني، والتحيل بكل خلق 
كريم، حتى تصفو النفس وتتطهر من أدران املادة، وتسمو إىل عامل الروح، ومتى 
ما  إىل  تِِه، وتوىل زعاَمتها وقيادهتا  ُأمَّ نبيَّ  الدرجة كان  إىل هذه  الشخص  وصل 

)1) سورة األنعام . اآلية: 124.
)2) سورة احلج . اآلية: 75.
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تأثروا  مصلحنَي  زعامَء  من  أكثر  ليسوا  الفالسفة  رأي  يف  فالرسل  خريها؛  فيه 
قادرين  هبذا  فأصبحوا  الروحي،  الصفاء  إىل  وصلوا  حتى  والرياضات  بالبيئة 
والتحدث  الطبيعة،  قوانني  بعض  عىل  والتسلط  الغرائب،  بعض  إحداث  عىل 
الرسل يف أي وقت ما دام املجتمع   عن املستقبل، وال مانع عندهم من أن يأيت 
يف حاجة إىل إصالح، فليس هناك ختم للنبوة، وال هناية للرسالة، وليس هناك 

َتلٍق لوحي، وال استامع مللك.

معه  أو  ملسو هيلع هللا ىلص،  حممد  سيدنا  بعد  نبي  وجود  جواز  الفالسفة  قول  عىل  ويلزم 
 وهذا تكذيب رصيح للقرآن الكريم والسنة النبوية املطهرة، فقد قال اهلل تعاىل:
نثې ى ى ائ  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئۆئمث)1)، وقال النبي 
ملسو هيلع هللا ىلص يف احلديث الصحيح: »وأنا اخلاتم فال نبي بعدي«)2) وقد قام إمجاع األمة عىل 

بقاء هذين النصني عىل ظاهرمها.

أنواع الوالية:

هى  ما  منها:  النبوة،  درجة  من  أقل  تعاىل،  اهلل  من  القرب  ىف  درجة  الوالية 
مكتسبة، تتحقق بامتثال املأمورات واجتناب املنهيات، وهذه هى الوالية العامة.

ومنها ما هو غري ُمْكَتَسٍب، وهو العطايا الربانيَّة، فقد يفيض اهلل عىل بعض 
: نث ڎ  ڈ   عباده علاًم مل جُيِْهد نفسه يف حتصيله، كام قال يف حق اخلرض 
ڈ  ژ  مث)3)، وقد ُيْطلُِع اهلل بعض عباده عىل أمور مل يتخذ العبُد أسباب االطِّالع 

عليها، وهذه هي الوالية اخلاصة املمنوحة من اهلل ذي الفضل العظيم.

)1) سورة األحزاب . اآلية: 40.
)2) متفق عليه.

)3) سورة الكهف . اآلية: 65.
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املناقشة

عرف الوحي لغًة ورشًعا.: 1س

حها.: 2س للوحي أنواع كثرية، َوضِّ

أنكر اجلاهلون وقوع الوحي، فكيف تثبت أن الوحي ممكن؟: 3س

إجابتك : 4س دعم  للناس؟  الرسل  يرسل  أن  وجل  عز  اهلل  عىل  جيب  هل 
بذكر اآلراء املختلفة، ومناقشتها.

قال الناظم:: 5س
من بعد عرش ويبقى سبعة وهم ***يف تلــك حجتنــا منهــم ثامنية

من املشار إليهم بالعدد يف البيت السابق، وما معنى اإليامن اإلمجايل والتفصييل 
هبم.

اخرت اإلجابة الصحيحة بوضع خط حتتها:: 6س

)خفاء ـ ظهور ـ وضوح(.)أ(  الوحي يف اللغة يعني اإلعالم يف 

من أنواع الوحي:)ب( 

)التكليم، من خالل الوحي ـ من وراء حجاب ـ بواسطة امللك ـ مجيع ما سبق (.

يرى الفالسفة أن إرسال الرسل )واجبـ  جائزـ  ال يشء مما سبق(.)ج( 

تنال النبوة)د( 
)بالعبادة والطاعة ـ هبة من اهلل تعاىل ـ باجلهاد يف سبيل اهلل(.
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9ـ ما جيب وما يستحيل للرسل
: َقاَل النَّاظُِم 

الَفَطاَنْه له  َوِضْف  َوِصْدُقهم  ***وواجــٌب يف حقهــُم األمانــْه

َرَووا كام  ها  ضدُّ ويستحيُل  ــوا ــا ات ــم مل ــُل ذا تبليُغه ***ومث

الرسُل برٌش اختارهم اهلل سبحانه لتبليغ الرسالة إىل الناس حتى ال تكون هلم 
اخَلْلِق، واخُلُلِق؛ فليس من  التفضيل يف  القيامِة، واالختياُر مبنيٌّ عىل  يوَم  حجٌة 
َتاَر اخلالُق من يكوُن فيه عيٌب حيول بينه وبني أداء املهمة التي اْخترَِي  احلكمة أن خَيْ

هلا، وإاّل كان غرَي حكيٍم تعاىل اهلل عن ذلك علًوا كبرًيا.

الرشع  لكنَّ  البرش،  سائر  عىل  جُييزُه  ما  والرسل  األنبياء  عىل  جييُز  والعقُل 
يوجب هلم صفات خاّصًة متكنهم من أداء مهمتهم، فقد اصطفاهم واختارهم 
من يعلم خائنة األعني وما ختفي الصدور، ومنحهم أفضل ما منح البرش؛ ولذا 

وجب هلم كل كامل برشي.

أربع  تفصياًل  هلم  وأوجب  رساالهتم،  ُيعيق  برشي  نقٍص  كل  عنهم  ه  ونزَّ
صفاٍت، هي جامعة اخلري كله: األمانة، والصدق، والفطانة، والتبليغ.

األمانة )العصمة(:

العصمُة لغًة: املنُع واحِلْفُظ.

عنه،  بمنهيٍّ  التلبُِّس  من  وبواطنهم  األنبياِء  ظواهَر  اهللِ  حفُظ  واصطالًحا: 
ولو هني كراهة، أو خالف األوىل، فقد بعثهم اهلل لتبليغ الدعوة وهداية الناس، 
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ۈئ    ۈئ   ۆئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ  وئ   نث  واضحة:  وأسوًة  عملية  قدوًة  وجعلهم 
ڻ   ڻ   ڻ   نث  هلم:  واالستجابة  بطاعتهم  مطالبون  والناس  ېئمث)1)، 
يفعلونه ترشيع  أو فعل  يقولونه،  لفظ  َفُكلُّ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  مث)2)، 
واجب االتباع، ولو فعلوا املنهيَّ عنه لكنَّا مأمورين باتباعهم، إالَّ أنَّ اهلل تعاىل ال 

يأمر بالفحشاء واملنكر: يقول سبحانه: نث ھ  ھ   ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  
ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  مث)3).

ُيَدنُِّس، فهم حمفوظون من الكذب،  ولذلك حفظ اهلل ظواهرهم من كل ما 
حفظ  كام  اهلل،  لغري  والسجود  الناس،  وإيذاء  اخلمر،  ِب  ورُشْ واخليانة،  نا،  والزِّ
والكرب،  كاحلسد،  غريه  عليها  يطَّلع  ال  التي  املعايص  من  وبواطنهم  قلوهبم 

والرياء، وغري ذلك من منهيات الباطن.

م وال املكروه، وال خالف األوىل، وإذا وقع منهم يشٌء  فهم ال يفعلون املحرَّ
من ذلك فهو للترشيع فيصري واجًبا أو مندوًبا يف حقِّهم، فأفعاهلم  دائرٌة 
بني الوجوب والندب، وليس ذلك عجيًبا، فهذه املنزلة قد يدركها بعض أتباعهم 
فيفعلون املباح بنية العبادة، فتكون مندوبة هلم وعليها أجر كام يف حديث سعد بن 
أيب وقاص  أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »وإنك لن تنفق نفقة تبتغي هبا وجه اهلل إال 
ُأِجْرَت عليها حتى ما جتعل يف يفَّ امرأتك«)4) )أي ما تنفقه من الطعام يف فمها مع 
التلطف وحسن العرشة الذي يصل إىل املداعبة( لك فيه أجٌر إذا قصدت وجه 

اهلل.

)1) سورة األحزاب . اآلية: 21.
)2) سورة احلرش . اآلية: 7.

)3) سورة األعراف . اآلية: 28.
)4) متفق عليه.
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وحفظ اهلل األنبياء يف الظاهر والباطن ليس قارًصا عىل زمن النبوة، وإنام يمتد 
ُئون بني أقوامهم ممتازين باألخالق الكريمة،  ُينَشَّ ل عهدهم باحلياة، فهم  إىل أوَّ
حتى ال يطعَن فيهم طاعٌن إن هم دعوا الناس إىل اخلري، ولذلك أمجع املسلمون 
عىل عصمة األنبياء من الكفر منذ والدهتم، ومن كلِّ ما يستهجنه العقل، ويوجب 

نفرة الناس، كالكذب والزنى والرسقة.

كيف  إذ  واآلثام؛  الذنوب  من  هلم  اهلل  بحفظ  حمفوظون  والرسل  فاألنبياء 
ملطخة  وأيدهيم  والرش،  اإلثم  عن  وهنيهم  اخلري،  إىل  الناس  دعوة  يستطيعون 

باإلثم، وقلوهبم مشحونة بالرش؟.

قال  يفعلون،  بام ال  الناس  يأمروا  أن  الدعاة  الكريم من  القرآن  استنكر  وقد 
تعاىل: نث ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  مث)1)، 
عاصون،  له  وهم  يصطفيهم  فكيف  باملعجزات،  رسله  يؤيد  سبحانه  إنه  ثم 

وألنفسهم ظاملون؟، وهو سبحانه القائل نث ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  
ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  ڭ  ڭ  ڭڭ  ۇ  ۇ       ۆ  ۆ  ۈ  مث)2).

َ سبحانه أنه ال يتساهل يف احلق قال تعاىل: نث ڇ  ڍ  ڍ       ڌ    ڌ  ڎ    وقد َبنيَّ
ڎ  ڈ  ڈ       ژ     ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ       گ  گ  ڳ     ڳ   ڳ   
ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ۈئ   ۆئ   ۆئ  ۇئ   ۇئ   وئ   وئ   نث  ڱمث)3)،  ڳ 

ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئمث)4).

)1) سورة البقرة . اآلية: 44.
)2) سورة البقرة . اآلية: 124.

)3) سورة احلاقة . اآليات: 43 ـ 47.
)4) سورة اإلرساء . اآليتان:74، 75.
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النصوص التي توهم عدم العصمة:

واملعصية،  الذنب  يف  األنبياء  بعض  وقوع  توهم  نصوٌص  الرشع  يف  وردت 
كانت  فإن  واملرسلني،  األنبياء  عصمة  وجوب  مع  تتناىف  ال  النصوص  وهذه 
ها؛ ملعارضتها النصوص الرصحية يف ثبوت عصمة األنبياء  خرب آحاد وجب ردُّ
بأن حتمل عىل غري  تؤول  فإهنا  ـ  أو سنة  قرآًنا  ـ  متواترًة  واملرسلني، وإن كانت 
ظاهرها فنرصفها عىل أهنا من باب حسنات األبرار سيئات املقربني، فاملقربون 
فعله  لو  حقهم،  يف  حسنة  هو  أمًرا  األبرار  يفعل  فقد  األبرار،  من  درجة  أعىل 
بقدر  هي  إنام  واملؤاخذة  مقامهم،  لُِعُلوِّ  وذلك  سيئة،  حقهم  يف  لكان  املقربون 
القرب واملكانة، فام ُيَباح لعامة الناس قد ُيْمنَُع منه خواصهم، فقد يكون الفعل 
مباًحا يف حق غريهم ويعدُّ يف حقهم ذنًبا يالمون عليه، وما ذلك إال لعلوِّ املنزلة 
واملكانة، فكذلك احلال يف األنبياء واملرسلني، وال جيوز النطق بالنصوص املومهة 

يف حقِّ األنبياء يف غري موردها إال يف مقام البيان والتعليم.

: ما ورد في حق آدم 

 هنى اهلل آدم  عن األكل من الشجرة، فوسوس له الشيطان وأغراه فوقع 
يف املعصية، واعرتف بالذنب فقال: نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ   پ  پ  پ  
تعاىل:  قوله  يف  وغوايًة  معصيًة  آدم  فعل  اهلل  وسمى  مث)1)،  ڀ   ڀ     ڀ  

نث ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  مث)2).

)1) سورة األعراف . اآلية: 23.
)2) سورة طه . اآلية: 121.
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واجلواب: أن الوقوع يف اخلطأ من آدم  مل يكن عن قصد، وإنام هو نسيان 
مث)1)  ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ    ٿ   نث  تعاىل:  قوله  بدليل 

ژڑ   ژ   ڈ  ڈ    ڎ   ڎ   ڌ   نث  تعاىل:  قال  الطاقة،  حدود  يف  هو  إنام  والتكليف 
ليس  ألنه  النايس؛  عن  اإلثم  اهلل  رفع  ولذلك  مث)2)؛  ک     ک   ک   ک    ڑ  

نث ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉې    يف حدود طاقته 
ې  ې  ې  ى    ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ   ۇئ  ۆئ    ۆئ    ۈئ  

ۈئ  ېئ  ېئېئ  ىئ  ىئ   ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ  ىئ  يئ   جب  حبخب   مب  

معصيًة  آدم  فعله  ما  َي  ُسمِّ وإنام  مث)3)،  خت   حت   جت   يب   ىب  

ِه، ولو كان هذا األمر مع غريه مل تكن فيه مؤاخذة وال  لدرجِة آدَم وُقْربِِه من َربِّ
مما  وليس  النبوة  قبل  وقع  احلادث  هذا  أّن  وهو  آخُر،  َردٌّ  السنة  وألهل  عتاب، 

يشني، فال جتب العصمة منه.

: ما ورد في حقِّ إبراهيم 

ورد في حق إبراهيم  عدة نصوص:

ڀڀ  ـ 1 ڀ     ڀ   پپ   پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   نث  تعاىل:  قال 
ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    
ڤ  ڦ ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ   چ  مث)4). 

وهذا يدل عىل الشكِّ وعدم اليقني.

)1) سورة طه . اآلية: 115.
)2) سورة الطالق . اآلية: 7.

)3) سورة البقرة . اآلية: 286.

)4) سورة البقرة . اآلية: 260.
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نث ٻ  پ  پ  پپ  مث مل يكن  قال:  إبراهيم  عندما  أنَّ  واجلواب: 
يقني  اليقني،  إىل هذا  ينضمَّ  أن  فأراد  وإيامنه،  يقني اخلرب  وإنام كان عنده  ا،  شاكًّ

املشاهدة والعيان؛ ليرتقَّي يف اليقني ولذلك قال: ولكن ليطمئن قلبي.

قوله عندما رأى كوكًبا: نث ڄ ڄ ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ چ چمث)1)، ـ 2
ڑ   ژ  ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌڌ   ڍ    ڍ   نث  بازًغا:  القمر  رأى  وعندما 
قال:  بازغًة  الشمس  رأى  وعندما  مث)2)،  ک   ک  ک   ڑ 
نثڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻمث)3) فهذه 

عبادة لغري اهلل، واعرتاف بألوهية غريه.

رأيه،  يف  للخصم  جماراة  والشمس:  والقمر  للكوكب  قوله  أنَّ  واجلواب: 
حتى ُيَظنَّ أنه حتول عن دعوته إىل عبادة النجوم والكواكب، حتى إذا التفت إىل 
 إبراهيم واستمع إليه أتى إبراهيم عىل هذا الرأي باإلبطال والتسفيه، ولذلك قال: 
 نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  چمث)4) وقال: 

نث گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  
 ڻ  مث)5)، ثم بنيَّ هلم أن املستحق للعبادة هو خالق هذه األجرام ومرصفها: 

ۓ   ے  ے  ھھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  نث 
ۓمث)6) وهذا األسلوب من أبلغ األساليب إللزام اخلصوم وإفحامهم.

)1) سورة األنعام . اآلية: 76.

)2) سورة األنعام . اآلية: 77.

)3) سورة األنعام . اآلية: 78.

)4) سورة األنعام . اآلية: 76.

)5) سورة األنعام . اآلية: 78.

)6) سورة األنعام . اآلية: 79.
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عندما خرج قومه يف عيدهم، وأراد أن يمتنع عن اخلروج بحث عن عذر ـ 3
َر األصنام،  يعتذر به نث گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  مث)1) وعندما َكسَّ

نث ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   قومه:  وسأله 
يوهم  ما  هذا  ويف  مث)2)،  ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   

الكذب ىف املوضعني.

إال  قومه،  إيامن  عدم  عىل  القلب  حزين  أي  سقيم،  إين  قال:  أنه  واجلواب: 
أهّنم فهموا أنه مريض، وال عيب يف قوله؛ ألنه صادق فيه، أما قولُه: نث چ  چ  
ڇ   مث فإّنام قال ذلك بقصد أن َيْسَتْدِرَجُهم ليعرتفوا بضالهلم ويقلعوا عنه، 
 ولذلك قال: نث چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  مث)3) 

وملا اعرتفوا بأهنم ال ينطقون أعلن احلق الذي ألزمهم به نث ڳ   ڳ ڳ  
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ ہ  ہ  

ہھ  ھ   ھ  مث)4).
: ما ورد في حق موسى 

قول اهلل تعاىل: نث ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ     ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ     ڦ  ڦ   ڤ   ڤڦ    ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  
ڃ  چچ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌمث)5)، فظاهر احلديث يوهم 

أن موسى قتل شخًصا بغري حق، وهذه كبرية ما كان يصحُّ أن تقع من نبي.

)1) سورة الصافات . اآليتان: 90،89.
)2) سورة األنبياء . اآليتان: 63،62.

)3) سورة األنبياء . اآلية: 63.
)4) سورة األنبياء . اآليتان: 67،66.

)5) سورة القصص . اآلية: 15.
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، وكانوا  واجلواب: أّن بني إرسائيَل كانوا ُمْسَتَذلِّنَي يف مرَص، مهضومي احلقِّ
يتعاونون عىل رد الظلم عنهم، وقد مرَّ موسى  برجلني يقتتالن أحدمها من 
شيعته من بني إرسائيل واآلخر من َعُدّوه من أتباع فرعون، فحاول موسى  
أن َيُردَّ املعتدي، وأن ينترص للضعيف املظلوم، فوكز الظامل أي دفعه عن صاحبه، 
ولكنَّ املعتدي مل يتحمل هذه الدفعة اليسرية فوقع َمْيًتا، فلم يكن هناك اعتداء 
قتله  موسى   يقصد  ومل  مظلوم،  عىل  اعتداء  رد  هو  وإنام   ، موسى   من 
وال إيذاءه وإنام قصد دفعه فحسب، فلم يرتكب شيًئا يستحق اللوم واملؤاخذة، 
سيئات  األبرار  حسنات  قبيل  من  املغفرة  وطلب  فقه  بظلمه  ربه  أمام  واعرتافه 

املقربني.

وجياب أيًضا: بأنَّ القتل وقع من موسى  خطأ، والدليل عىل كونه خطًأ: 
أنه لو قصد القتل لرضب الرجل بيشء َيْقُتل عادًة، ولكنه رضبه بيده، والرضب 

باليد ال يقتل يف الغالب.

: ما ورد في حّق يوسف 
ًرا ما كان بني يوسف  وبني امرأة العزيز حينام دعته  يقول اهلل تعاىل مصوِّ

إىل نفسها نث ڤ  ڤ  ڦڦ  ڦ  ڦ      ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  
چ     چچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  مث)1) فهذا يوهم أن نفس يوسف  

مالت إىل الوقوع يف اجلريمة، وهذا ال يليق باألنبياء.

بعد  نفسه،  عن  راودته  بيوسف  تعلقت  عندما  العزيِز  امرأَة  أّن  واجلواب: 
ولكنه   لك،  َهْيَت  وقالت:  األبواَب،  فغلَّقت  إلغوائه،  ة  الُعدَّ ت  أعدَّ أْن 
مث  ٿ  ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  نث  فقال:  القوي،  املؤمن  ردَّ  ها  ردَّ املعصوم   وهو 

)1) سورة يوسف . اآلية: 24.
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ـ أي: زوجك ـ نث ٿ ٿٹ  ٹ     ٹ ٹ ڤ مث. ولكنها مل ترَض هبذا 
األسلوب الوعظيِّ اخلاضع للعقل واحلكمة، بل أرادت أن تشبع غريزهتا، وأن 
ْت به  حتقق رغبتها، فهو عبدها، فكيف يقف منها موقف العناد واالمتناع؟ َفَهمَّ
ُتْرِغمه عىل ما تريد، َوَهمَّ هبا يدفعها عن نفسه، وكادت تقوم بينهام معركٌة لوال 
أْن أنقذه اهلل من هذا املأزق بأن رأى دالئل حضور ربه وسيده فأرسع إىل الباب 
وإذ  مزقتها،  ثيابه حتى  من  تسابقه وجتذبه  من خلفه  به، وهي  يعتصم  أن  يريد 
إلقاء  إىل  املرأة  فترسع  الباب،  لدى  السيد  فيجد   ، يوسَف  تدرك  اهلل  برمحة 

ر ذلك االهتام فتقول: نث ک  ک   االهتام؛ وهلا من ضعفها وأنوثتها ومكرها ما ُيربِّ
ک  گ  گ  گ   گ ڳ  ڳ     ڳ   ڳ   ڱ  مث)1) ولكنَّ السيد وهو احلاكم األريب 
يستمع إىل دفاع يوسف  فيعرف جرم زوجته، وبراءة يوسف  فيعلنها 

رصحية: نث ې ې  ېې  ى  ى ائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ   وئۇئ  ۇئ  
ۆئۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ    مث)2).

إليها، وإنام هو  َمْياًل  فنفُس يوسَف  مل حتدثه باخلطيئة، ومل جيد من نفسه 
اختبار من اهلل ليوسف  خرج منه طاهَر الذيل، طيَب النفس، رشيَف الَقْصد.

ومع ذلك فقد أخذت امرأة العزيز تكيد له، فجمعت النسوة، وأعلنت عليهن 
ما كانت ختفيه، واعرتفت يف ُجرأة أهنا طلبت منه، وهددته أمامهن  نث ڃ چ 
چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎمث)3)، ويف قوله: 
ُر بعد هذا أن  نث  چڇ  مث دليل عىل قوة اخُللق وسالمة اإلرادة، فكيف ُيَتصوَّ

. يوسف  َهمَّ هبا يريدها لنفسه؟ حاشاه 
)1) سورة يوسف . اآلية: 25.

)2) سورة يوسف . اآليتان: 29،28.
)3) سورة يوسف . اآلية: 32.
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هذا، واآلية التي ما توهم أن يوسف  مال إليها بقلبه ختامها يثبت الرباءة 
چچ   چ  چ   ڃ  ڃ   ڃڃ  ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   نث   ، ليوسف 
ڇ ڇ  ڇ  ڇ  مث)1) وقد اعرتفت امرأة العزيز ومن معها من النساء 

، وتكفي شهاَدهُتُنَّ يف الرباءة؛ ألهنن أصحاُب الدعوى  نثۉ    برباءة يوسف 
ۈئ   ۆئۈئ   ۆئ   ۇئ   ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ    ائائ   ى   ى   ې   ې   ې   ې  

ېئ  ېئ  ېئ     ىئ    ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مث)2).
: ما ورد في حقِّ داوَد 

يف قصة داود  يقول اهلل تعاىل: نث ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې ې   ى    
ى   مث)3)، فهذا يوهم عىل أن داود  ارتكب معصيًة استغفر ربه منها.

ملا تسّور عليه اخلصامن  أنه  ربَّه منها:  داوُد  التي استغفر  الفتنة  أّن  واجلواب: 
ڻ   ڻ   ں      ں   ڱ     ڱ   ڱ       ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   نث  ا:  أحُدمُهَ وقال  املحراب، 
أرسع  فداود   مث)5)؛  ہ   ہ    نث  داود:  قال  مث)4)،  ۀ   ۀ   ڻ   ڻ  
باحلكم بدون أن يستمع إىل رأي اخلصم الثاين، أو أن يطلب اإلثبات من اخلصم 
؛ ألنَّه كان قد  األول؛ ولذا استغفر ربه وخر راكًعا، وقيل: إنام استغفر داود 
فقد  عبادٌة،  بينهم  القضاء  و  الرعية  النظَر يف شئون  أنَّ  مع  للعبادة،  يوًما  خصَّ 
تكون هناك أموٌر ال حتتمل تأخرًيا للفصل فيها، فنبهه سبحانه وتعاىل هبذا امَلَثِل 

الواقع )قصة أصحاب النعاج(.
ا ما كان فليست هناك معصيٌة وال ذنٌب، وأما شعوره  واستغفاره فام  وأيًّ

بنَِي«. هو إاِّل من قبيل »حسناُت األبراِر سيئاُت املقرَّ
)1) سورة يوسف . اآلية: 24.
)2) سورة يوسف . اآلية: 51.

)3) سورة ص . اآلية: 24.

)4) سورة ص . اآلية: 23.

)5) سورة ص . اآلية: 24.



65

G K
65

ما ورد في حق نبينا محمد ملسو هيلع هللا ىلص:

وردت آيات يف حق نبينا حممد ملسو هيلع هللا ىلص فيها عتاُب اهلل له ملسو هيلع هللا ىلص؛ وذلك يف مواضَع 
خمتلفٍة من القرآِن الكريِم، والعتاُب يوهم أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص ارتكب شيًئا يستحق عليه 

العتاب، فكيف ُيْقَبُل هذا مع القول بعصمة األنبياء؟

يفعل  ومل  بفعله،  ُأِمَر  شيًئا  املواضع  هذه  يف  يرتك  مل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أن  واجلواب: 
ملسو هيلع هللا ىلص  للنبي  أتيح  التي  القضايا  بعض  هناك  كان  ولكن  برتكه،  ُأِمَر  شيًئا   فيها 
أن جيتهد فيها برأيه، حيث ال َأْمٌر وال هنٌي فيها من اهلل تعاىل، فكان جيتهد رسول 
باحلسن  ٍم، ولكنه قد حيكم  حُمَرَّ بفعل  أو  فيها برتك واجب،  حَيُْكُم  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، وال 
ويرتك األحسن، أو بالصالح ويرتك األصلح، فكان رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص؛ يعاتب عىل 
ُكَم إال بأحسن األحكام فكان  حَتْ ة ومقاِمها أال  النبويَّ ذلك ألن األَْوىل باحلرضِة 

العتاب لرتك األوىل، واألمثلة عىل ذلك كثرية، منها:

اجلهاد، ـ 1 عن  بالتخلف  تبوك  غزوة  يف  للمنافقني  إذنه  يف  تعاىل  اهلل  عاتبه 
ممن  أعذارهم  يف  صدقوا  الذين  له  يتبني  حتى  هلم  يأذن  َأاّل  عليه  وكان 

كذبوا، قال تعاىل: نث چ  چ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   
ڌ  ڎ  ڎمث)1).

واجلواب: أنَّ إذَنه ملسو هيلع هللا ىلص لبعض الناس بالتخلف قد نشأ عن اجتهاد، مل خيالف 
إنام هو  والعتاُب  أصاَب،  أم  أخطَأ  مأجور  واملجتهد  السامء،  من  نازالً  أمًرا  فيه 

خُمَاَطَبُة امُلِحبِّ حلبيبه، فهو َمنِْزَلٌة رفيعة يناهلا ملسو هيلع هللا ىلص من ربه.

وما أمجل هذا العتاب املبدوء بالعفو نث چ  چ چمث.

)1) سورة التوبة . اآلية: 43.
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عتاُب اهلل له يف أرسى بدر يف قوله تعاىل: نث ۈ  ۈ ٴۇ   ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ـ 2
وئ   وئ   ەئەئ   ائ   ائ   ى    ى   ې   ېې   ې   ۉ   ۉ  

ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ ۈئ    ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  مث)1).

رأهيم  وكان  أصحابه،  واستشار  برأيه،  اجتهد  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  أنَّ   واجلواب: 
الفداء والعفو عنهم، وبني قتلهم، فاختار رسول  دائًرا بني أخذ  يف أرسى بدر 
الفدية، فعوتب يف ذلك؛ ألنَّ األوىل يف هذا  العفو مقابل  اهلل ملسو هيلع هللا ىلص أيرَسمها وهو 
عىل  والشدة  أوضاعها  وإصالح  دولة،  تكوين  بصدد  ألهنم  هؤالء؛  َقْتُل  املقام 
 األعداء ترهب غريهم، فالعتاب هنا خلالف األوىل، ومما يدل عىل أنه ملسو هيلع هللا ىلص مل خيطئ 
يف األخذ برأي أيب بكر  يف فداء األرسى أن اهلل تعاىل مل يأمره بقتلهم بل رتب 

نث ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  التالية:  عىل أرسهم توجيهات هلم جاءت يف اآلية 
پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ ٿ ٿ ٿٹ  ٹ 

ٹ ٹ مث )2).
عوتب النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف شأن عبد اهلل بن أم مكتوم  ملا جاءه يسأل عن أمور ـ 3

دينه نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺ  ٺ  
ٺ   مث)3). فإعراض النبي ملسو هيلع هللا ىلص عن السائل، والتفاته إىل غريه، يرصف 

الناس عنه، ويبغضهم فيه.

ألنه  وجهه؛  يف  وعبس  مكتوم،  أم  ابن  عن  أعرض  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أنَّ  واجلواب: 
كان بصدد دعوة سادة قريش إىل اإلسالم، وكان يرغب أن تلني قلوهبم فيهتدي 

)1) سورة األنفال. اآليتان: 68،67.
)2) سورة األنفال. اآلية: 70.

)3) سورة عبس . اآليات: 1ـ4.
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هبم أتباعهم فيكون إسالمهم نرًصا للدعوة، أما عبد اهلل بن أم مكتوم فله إيامن 
حصني حيميه من الزيغ، فلينتظر حتى ينتهي الرسول ملسو هيلع هللا ىلص من دعوة هؤالء، ولكن 
اهلل تعاىل أراد أن يْشِعر رسوله ملسو هيلع هللا ىلص بأنَّ هذا األعمى الضعيف الذي جاء سعًيا 
باالهتامم  أوىل  كان  املعرضني؛ ولذلك  السادة  أفضُل من هؤالء  اخلري  ل  ليحصِّ
والرعاية، ويف ذلك حتقري لشأن أولئك املعرضني، ورفٌع لشأن املقبلني عىل اهلل، 
فليست هناك معصية، وإنام هو عتاب احلبيِب للحبيِب، وتنويه بشأن املقبلني عىل 

اهلداية ولو كانوا ضعفاء، وهتوين بشأن املعرضني فيام ولو كانوا من الوجهاء.

أن ـ 4 بعد  بزينب  زواجه  من  اهلل  أعلمه  ما  إخفاء  يف  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  عوتب 
ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   نثڤ   زيٌد،  طلقها 
ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍڌمث)1)، فهذه اآلية توهم أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص ارتكب ما يستحق عليه اللوم، 

وما يتناىف مع العصمة.

واجلواب: أنَّ هذه القضية ليس فيها ما َيَمسُّ الرسوَل ملسو هيلع هللا ىلص بيشء، فقد أراد اهلل 
سبحانه أن يطبق املبادئ تطبيًقا عمليا، فأراد أن يقيض أواًل عىل عصبية النسب، 
فزوج زينب القرشية احلسيبة من زيد املوىل، فلام قىض زيد منها وطًرا أراد اهلل أن 
حيقق األمر اآلخر، وهو القضاء عىل عادة التبني، فأخذت زينب تيسء معاملة 
زيد، وزيد ال حيتمل ويشكو إىل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، فيقول له: اّتِق اهلل واصرب، وكان 
ا به،  ملسو هيلع هللا ىلص يعلم بطريق الوحي أهنا َسُتَطلَُّق من زيد ليتزوجها، وملا كان األمر خاصًّ
َقَها لينفرد هبا للزواج منها،  خيش أن يقول الناس عنه ما يمس رشفه، بأن يقال طلَّ
العتاب  بإمساكها حتى نفد صربه فطلقها، وهنا كان  ولذلك أخذ ينصح زيًدا 

)1) سورة األحزاب . اآلية: 37.
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فهو  ختشاه،  أن  أحق  واهلل  فيك،  ليس  بام  الناس،  يتَِّهَمك  أن  أختشى  الرقيق: 
نارصك ومؤيدك فلن يرضك أحد، فلم يرصح الرسول ملسو هيلع هللا ىلص بام أخربه به الوحي 
بشأن زينب؛ ألنه كان ثقياًل عىل نفسه؛ ألنه خيصه، وليس ذلك من الترشيع الذي 

ُأِمَر بتبليغه، فالعتاُب هنا خلالِف األَْوىل.

* * *
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2ـ من الصفات الواجبة للرسِل عليهم السالم الصدُق
والصدُق لغًة: ضدُّ الكذب، وهو مطابقُة اخلرب للواقع.

واصطالًحا: مطابقة اخلرب للواقع بحسب االعتقاد.

فغرُي اخلرب وهو اإلنشاء بأنواعه )التمني والرجاء واألمر والنهي وغري ذلك( 
اعتقاد  ويف  اخلارج  يف  للواقع  املطابُِق  واخلرُب  بكذب،  وال  بصدق  يوصف  ال 
يف  واملطابق  ًعا،  َورَشْ ُلَغًة  َكِذٌب  فيهام  املطابق  وغرُي  ورشًعا،  لغًة  صدٌق  املتكلم 
االعتقاد ال يف الواقع صدٌق رشًعا ال ُلَغًة، وذلك كقوله ملسو هيلع هللا ىلص لذي اليدين عندما 
سأله أقرصت الصالة أم نسيت يا رسول اهلل، حني سلم ملسو هيلع هللا ىلص من ركعتني: كل 
فالرسول ملسو هيلع هللا ىلص صادق يف هذا  نسيت،  الصالة وال  ما قرصت  أي  يكن،  مل  ذلك 

اخلرب؛ ألنَّه قال معتقًدا ذلك.

من  معصومون  واألنبياء  الكذب،  عن  منهيون  بالصدق،  مطالبون  والناس 
للنفس،  املقدور  ألنه  رشًعا؛  الصدق  هو  التكليف  به  الذي  والصدق  الكذب، 

وال يكلف اهلل نفًسا إال ُوْسَعَها.

الدليل على وجوب الصدق للرسل:

أهنم لو مل َيْصُدقوا للزم الكذب يف خربه تعاىل، لتصديقه تعاىل هلم باملعجزة 
الكاذب  يبّلغ عني، وتصديق  ما  النازلة منزلة قوله تعاىل: صدق عبدي يف كل 
َمْلُزوُمه وهو كذب األنبياء، وجيب  كذب، وهو حمال يف حقه تعاىل، فيستحيل 
صدقهم، يقول اهلل سبحانه: نث ڎ   ڎ  ڈ  ڈ       ژ مث)1)، أي: لو كذب علينا 

)1) سورة احلاقة . اآلية: 44.
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ويقول  مث)1)،  گ        گ   ک    ک   ک   ک   ڑ   ڑ   نث  نقل،  مل  ما  وقال  وافرتى 
ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ     ڍ   ڇڍ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   نث  تعاىل:  اهلل 
ژ  ژ    ڑ  ڑک  مث)2)، فهذه األدلة تدل عىل أهنم ال يكذبون يف دعوى 

الرسالة، وال يف األحكام الرشعية؛ ألنَّ ذلك هو الذي بلغوه عن اهلل تعاىل.

أما غري ذلك من أمور الدنيا وحديث الناس كقام زيد وقعد عمرو والتكلم 
العصمة،  دليل  عليه  يدل  ولكن  األدلة،  هذه  يف  داخل  غري  فهو  املباحات،  يف 
نكن  مل  ولذا  عنه؛  بمنهيٍّ  التلبس  األنبياء عن  وبواطن  تعاىل حفظ ظواهر  فاهلل 
لألنبياء،  وجوبه  عىل  الدليل  وإقامة  بذاته،  الصدق  عن  التحدث  إىل  حاجة  يف 
لوال أنه األساس الذي تقوم عليه دعوهتم، ولذلك أثبته العلامء بطريقتني، أثبتوه 

ضمن العصمة، ثم أثبتوه مستقاًل بذاته.

فلم يؤثر عن نبيٍّ أو رسوٍل كذٌب أبًدا حتى املَِزاُح، فقد كان ملسو هيلع هللا ىلص يمزح وال 
ا. يقول إال حقًّ

فإن قيل: مرَّ رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص عىل مجاعة يَؤبِّرون النخل ـ أي يلقحونه ـ فقال 
هلم: لو تركتموها لصلحت، فرتكوها فشاصت)3).

فاجلواب: أن ذلك ليس خرًبا حتى يوصف بصدق أو كذب، إنام هو رجاء، 
من قبيل اإلنشاء، وعدم وقوع املرجو ال يعد نقًصا.

* * *

)1) سورة احلاقة . اآليتان: 46،45.
)2) سورة املائدة . اآلية: 67.

)3) أخرجه أمحد وابن ماجه بسند صحيح.
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3ـ من الصفات الواجبة للرسل الَفَطاَنُة
ُة العقل والذكاء. الَفطانة لغة: الَفْهم وِحدَّ

ُظ إللزام اخلصوم، وإبطال دعاوهيم الفاسدة،  واصطالًحا: هي التفطُُّن والتيقُّ
وإلزامهم احلجة.

الدعوة،  نرش  مهمتهم  ألن  والرسل؛  لألنبياء  الصفات  ألزم  من  والَفطانة 
وتبيلغ الرسالة، وإبطال العقائد الفاسدة، وغرس العقائد الصحيحة، وكل ذلك 

حيتاج إىل النباهة والذكاء والتيقظ.

آياٌت كثريٌة، منها قوله تعاىل  الفطانة لألنبياء والرسل   والدليل عىل وجوب 
.(1(

يف حق إبراهيم  نث ڀ  ٺ ٺ  ٺ ٺ    ٿٿ  مث

والكواكب  النجوم  عباد  قومه  عىل  إبراهيم  به  احتج  ما  هنا  باحلجة   واملراد 
نث پ  پ  پ ڀ   نث ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  مث)2) إىل قوله تعاىل:  يف قوله تعاىل: 

.(3(
ڀ  مث

ڱ     ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   نث  نوح:  قوم  عن  حكاية  تعاىل  وقال 
َها. ڱمث)4). أي خاصمتنا فأطلت خصومتنا، أو أتيت بأنواع اجلدال ُكلِّ

وقال تعاىل آمًرا نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص: نث ے  ے  ۓ  ۓڭ  مث)5).

)1) سورة األنعام . اآلية: 83.

)2) سورة األنعام . اآلية: 76.

)3) سورة األنعام . اآلية: 82.
)4) سورة هود . اآلية: 32.

)5) سورة النحل . اآلية: 125.
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الصواب  إظهار  هبا  يراد  التي  باملناظرة  أي:  أحسن  هي  التي  بالطريق  أي 
وليس إلزام اخلصم بحيث تشتمل عىل نوع من الرفق هبم، ولو كان يف األنبياء 
 والرسل بالدٌة يف الفهم وَغْفَلٌة عن أساليب اجلدال لضاعت احلكمة من إرساهلم، 
ل ال يمكنه إقامة احلجة  وملا استطاعوا أن يقيموا احلجة عىل خصومهم؛ ألنَّ امُلَغفَّ

وال املجادلة، أما وقد أقاموا احلجة ونرشوا الدعوة فقد ثبتت هلم الفطنة.

سؤال وجواب:

إن قيل: اآليات التي ذكرت يف الفطانة إنام هي واردٌة يف حقِّ بعضهم فقط، فال 
تدل عىل ثبوت الَفَطانة هلم مجيعا.

األمثال  حكم  ألن  للجميع  تثبت  لبعضهم  الفطانة  ثبتت  إذا  أنَّه  فاجلواب: 
وإن  السواء،  عىل  والرسل  لألنبياِء  الزمٌة  وهي  حقهم  يف  كامٌل  وألهنا  واحد؛ 
يردوا هبا عىل خصومهم، فقد كان  الفطانة؛ حتى  الواجُب لألنبياء مطلَق  كان 
ألنبيائهم،  واجلدال  اخلصومة  شديدي  االيامن  عىل  الكفر  آثروا  الذين  أقوامهم 
شديدي التمسك بمعتقداهتم الباطلة، ومن آمن من أقوامهم ملن يؤمن إال بعد 

أن حاورهم واقتنع بحجتهم.

* * *
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4ـ من الصفات الواجبة للرسل عليهم السالم التبليُغ
بتوصيله  وُأِمَر  الرسول،  عىل  ُأْنِزَل  الذي  بالوحي  الناس  إخبار  هو  التبيلُغ: 

للناس.

واخَلْلق  اخلالق  بني  واسطٌة  فهم  الناس،  هدايُة  الرسل  إرسال  من  والغاية 
فمهمُتهم تلقي الوحي وإيصاُله للناس.

والدليُل على وجوِب التبليِغ:

أنَّ الرسل  لو كتموا شيًئا مما ُأمروا بتبليغه للخلق لكنا مأمورين بكتامن 
قوله  بدليل  ملعوٌن،  العلم  وكاتم  هبم،  باالقتداء  أمرنا  تعاىل  اهلل  ألنَّ  العلم؛ 

سبحانه: نثڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  
ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ   مث)1).

م لو  ولو كتموا شيًئا مما أمروا بتبليغه خلانوا األمانة، وخيانتهم حمالة، كام أهنَّ
كتموا ألضاعوا املهمة التي جاءوا من أجلها نث چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  

ڇڍ  ڍ  ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  مث)2).
ة  هم األعظُم ملسو هيلع هللا ىلص آيات العتاِب اخلاصَّ ولو جاز عليهم كتامن يشء لكتم سيدُّ

ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ    ۋ   ٴۇ    ۈ  ۈ   نث  تعاىل:  قوله  منها  التي  به 
تعاىل:  وقوله  مث)4)،  ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  چ   نث  تعاىل:   وقوله   ېېمث)3)، 

)1) سورة البقرة . اآلية: 159.
)2) سورة املائدة . اآلية: 67.

)3) سورة األنفال . اآلية: 67.
)4) سورة التوبة . اآلية: 43.
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نثڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  
ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  مث)1) فتبليغ هذا العتاب 

دليٌل عىل األمانِة وعدم الكتامِن؛ إذ لو كتم شيًئا لكتم هذا العتاب.

قهم، وأيَّدهم باملعجزات، ولو كتموا  ثم إنَّ اهلل توعدهم عىل الكتامن، وصدَّ
ُغوا ومل يكتموا. م بلَّ شيًئا لفضحهم، ولسلب منهم تأييَده هلم، وبذلك ثبَت أهنَّ

ما يستحيل على الرسل:

، وجيب  عرفت ـ فيام سبق ـ أنه جيب لألنبياء والرسل إمجااًل كلُّ كامٍل برشيٍّ
هلم تفصياًل أربُع صفاٍت هي: األمانُة )العصمة(، والصدُق، والَفَطَاَنُة، والتبليغ.

وإذا   ، نقص برشيٍّ استحال يف حقهم كلُّ  وإذا وجب هلم كلُّ كامل برشيٍّ 
وجبت هلم الصفاُت األربعة استحال عليهم ضدها، فضد األمانة اخليانة، وضد 
الصدق الكذب، وضد الفطانة البالدة والغفلة، وضد التبليغ الكتامن ليشء مما 

ُأِمروا بتبليغه.

تِِهم ونفرِة الناس  فاألنبياُء والرسل يستحيُل عليهم كلُّ َنْقٍص يؤدي إىل ِخسَّ
الناُس  الْنَفضَّ  ذلك  من  بيشء  اتصفوا  لو  إهنم  إذ  رسالتهم؛  وتعطيل  عنهم، 
االصطفاِء  حكمة  وتضيع  الرسالة،  من  األسمى  الغرض  فيفوت  حوهلم،  من 

واالختياِر.

* * *

)1) سورة األحزاب . اآلية: 37.
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املناقشة

ما الذي جيب للرسل إمجااًل وتفصياًل؟.: 1س

ينكر البعض عصمة األنبياء لنصوص يتمسك بظاهرها، كيف تناقش : 2س
هؤالء املنكرين؟

نث ٱ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ ٺ  : 3س تعاىل:   قال 
ٺ  مث.

يف ضوء عصمة األنبياء ارشح املقصود باآلية السابقة.

:: 4س قال الناظم 

......................... ***وواجـــب يف حقهـــم األمانـــة

صفات  هلم  جتب  وهل  معناها،  وما  الصفة،  هذه  حقهم  يف  جيب  الذين  من 
أخرى؟

* * *
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10ـ اجلائز يف حق األنبياء والرسل

: َقاَل النَّاظُِم 

َوكاجلــامِع للنَِســا يف احِلــلِّ ***َوجائِـــٌز يف حقِّهـــم كاألْكِل

إىل  تؤدي  ال  التي  البرشية  األعراض  مجيُع  والرسل  األنبياء  حق  يف  جيوز 
توابع  من  حقهم  يف  اجلائُز  يكون  أن  بني  فرَق  وال  الَعلِيَِّة،  مرتبتهم  يف  نقص 
يمكن  التي  أو  والنوم،  والرشب  كاألكل  عادًة  عنها  ُيْسَتْغنَى  ال  التي  الصحة 
حالاًل. النساء  معارشة  مثل  حمتملة،  بمشقة  أو  مشقة  بدون  عنها  ُيْسَتْغنَى  أن 

كان  إذا  إاِلَّ  املباح  يتناولون  فال  ِم،  املَحرَّ يف  الوقوع  من  معصومون  واألنبياُء 
حالاًل، فهم الذين يعتقدون ويعلمون الناس أنَّ ُكلَّ جسم نبت من حرام فالناُر 
وَن، وال جُيَاِمعوَن إال ما أحّله اهلل فال يطئون  أوىل به، فال يأكلون الربا وال َيغشُّ
املجوسية وال املرشكة ال بعقد وال بملك يمني، وخالف اإلمام ابن العريبِّ املالكّي 
اًل بأنه ملسو هيلع هللا ىلص رشيف عن أن يضع نطفته  يف األَمِة الكتابيَِّة، وقال: ال حتل للنبي، ُمَعلِّ
بملك  وطؤها  فيجوز  املسلمة  األَمُة  أما  صحبته،  تكره  وألهنا  كافرة،  رحم  يف 

اليمني فقط باتفاق العلامء.

مسلمًة؛  كانت  لو  حتى  األََمِة  عىل  يعقدوا  أن  األنبياء  حق  يف  جيوز   وال 
واملرسلوَن  واألنبياُء  الزنا،  يف  والوقوِع  الَعنَت  خلوف  تنكُح  إنام  األمة  ألنَّ 
معصوموَن؛ أو تنكح؛ لعدم الطَّْوِل وهو عدم القدرة عىل املهر، والنبي والرسول 

يقدران عىل املهر.
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وال جيوز االحتالُم عىل األنبياء؛ ألنه من الشيطان، وليس له سلطان عليهم، 
وقد ورد )ما احتلم نبيٌّ قط( صححه اإلمام النووّي)1).

»إين  وقال:  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  مرض  فقد  املنفر  غري  املرض  األنبياء  عىل  وجيوز 
ألووعك كام يوعك الرجالن منكم«)2).

فإن كان طوياًل فال،  وجيوز عليهم اإلغامء، ولكن برشط أال يكون طوياًل، 
والربص  اجلزام  وكذلك  نقٌص،  ألنَّه  وكثريه؛  قليله  اجلنون  عليهم  جيوز  وال 
تعاىل  قوله  أما  قط،  نبي  َيعَم  فلم  املنفرة،  األمراض  من  ذلك  وغري   والعمى، 
: نث ې  ې  ې  ې  مث)3)، فلم يكن عًمى، وإنام  يف حق يعقوب 
بصرًيا،  عاد  البشري  جاءه  ملا  ولذلك  الدموع،  كثرة  من  العني  عىل  حجاًبا  كان 
أقاصيص  من  فذلك  املنفرة  األمراض  من  أيوب   اهلل  نبي  حق  يف  قيل  وما 
املخرتعني واإلرسائيليات الكاذبة التي هتدف إىل تشكيك الناس يف معتقداهتم، 
والصواُب: أنَّ الذي كان به من مرٍض شديد مل يكن مرًضا منفرا، وهو نوع من 

االبتالء واالختبار، كشفه اهلل عنه عندما اجته إليه ودعاه، قال تعاىل: نث ٺ  
ٺ      ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ   

ڦ   ڦڄ  مث)4).

ـ هل جيوز يف حق األنبياء واملرسلني أن يعرض هلم السهُو والنسياُن؟
الساهي  بني  قوا  وفرَّ واحلفِظ،  الذكِر  ضدُّ  والنسيان  الغفلُة،  اللغِة  يف  السهُو 

ْرَته تذكر، والساهي بخالفه. والنايس، بأن النايس إذا ذكَّ

)1) أخرجه الطرباين يف األوسط.
)2) متفق عليه.

)3) سورة يوسف . اآلية: 84.
)4) سورة األنبياء . اآليتان: 84،83.
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)اجلنة  كقوهلم:  البالغية،  األخبار  يف  واملرسلني  األنبياء  عىل  يمتنع  والسهو 
أعدت للمتقني( وقوهلم: )عذاب القرب واجب(، )القرُب روضٌة من رياض اجلنة 
أو حفرة من حفر النار()1)، وكذلك يمتنع عليهم يف األخبار غري البالغية: كقام 
زيد وقعد عمرو، أما السهو يف األفعال سواء كانت بالغية كالسهو يف الصالة، 
أو غري بالغية فيجوز عليهم، ويكون ذلك ترشيًعا، وال يكون السهو يف حقهم 
بقلوهبم  فينرصفون  اهلل،  سوى  عام  يسهون  وإنام  اهلل،  بغري  االشتغال  عن  ناشًئا 

إليه، ويغفلون عام هم فيه، وهذا تعظيم هلل.

ْهو ِمْن ُكلِّ َقْلبٍ غافٍل الٍه؟ َوالسَّ ***يا سائيِل َعْن َرُسوِل اهللِ َكْيَف َسَها

هللِ فالتعظيــم  اهلل  ِســوى  َعــامَّ  ه َفسَها ***قد غاَب عن كلِّ يشٍء رِسُّ

كان  بتبليغه، سواء  ُأِمُروا  مما  يتصل بيشٍء  فيام  عليهم  ممتنع  فهو  النسيان  أما 
قواًل كقوهلم: )اجلنة أعدت للمتقني( أو فعاًل كصالة الضحى، فإن اهلل أمرهم 

بفعلها ليقتدي الناس هبم.
فال جيوز عليهم نسيان يشء قبل تبليغه؛ ألنَّ هذا مناٍف لوظيفتهم وهي دعوُة 

الناس بام ُأِمُروا بتبليغه.
من  وليس  تعاىل،  اهلل  من  ويكون  عليهم،  فيجوز  التبليغ  بعد  النسيان  أما 
 :(  الشيطان؛ ألنه ليس له عليهم سبيل، أما قول نبي اهلل يوشع )فتى موسى 
بحال  علمه  قبل  أو  منه،  تواضع  فهذا  ڤ  ڤڤ  مث)2)،  ٹ  ڤ   ٹ  ٹ   نث 
نفسه من أنه مسري باإلرادة اإلهلية يف هذا األمر حتى يصل موسى  إىل مطلوبه 

من مقابلة الرجل الصالح: نث ڄ  ڃ  ڃ ڃڃ  مث)3).

)1) رواه الرتمذي وقال حديث غريب.
)2) سورة الكهف . اآلية: 63.
)3) سورة الكهف . اآلية: 64.
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تلك  أن  بالوسوسة؟ فاجلواب:  آدم   الشيطان عىل  تسلَّط  فلم  قيل:  فإن 
الوسوسة كانت بتمثيل ظاهري، وليس بتأثري قلبي، واملمنوع يف حق األنبياء إنام 

هو لعب الشيطان ببواطنهم.

وباجلملة: فيجوز عىل األنبياء واملرسلني ما جيوز عىل سائر البرش مما ال يؤدي 
إىل نقٍص، وذلك يف الظاهر فقط، أما الباطن فهو متعلق باهلل تعاىل.

* * *
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11ـ املعجزة
: َقاَل النَّاظُِم 

ـــام َوِعْصَمـــُة البـــاري لـــكلٍّ َحتِّ َمـــا ـــُدوا َتَكرُّ ***باملعجـــزاِت ُأيِّ

تمهيد:

أودَع اهللُ يف هذا الكوِن قواننَي طبيعيًة يسري عىل ُسنَنَِها، واستطاع اإلنسان أن 
يدرك كثرًيا من هذه القوانني وأن يستغلها يف صالح اإلنسانية، ومعرفة بعض هذه 
القوانني بدهيّية كإحراق النار للخشب، وقطع السكني للحم، وإطفاء املاء للنار، 
ِد املعادن باحلرارة وانكامشها  ٍل وفكٍر( كمعرفة متدُّ وبعضها نظرّي )حيتاج إىل َتأمُّ

بالربودة، وكقضاء بعض العقاقري عىل أنواع خاصة من ميكروبات األمراض.

ويكون  تتخلف،  الطبيعية  القوانني  هذه  أن  األحوال  بعض  يف  نجد  ولكننا 
، أو لقانون طبيعيٍّ آخَر، ونجد أن هذا التخلَف  ُفَها غرَي خاضع لسبب علميٍّ لُّ خَتَ
يقُع يف حدوٍد ضيقٍة، وعىل أيدي أفراد خمصوصني، ال يستطيع غريهم أن جيارهَيم 
اإلتيان  عن  الكافة  يعجز  للعادة  أمٌر خارق  هذا  إن  الناس  فيقول  يفعلون،  فيام 

بمثله.

وقد تناول العلامء واملفكرون هذه األمور اخلارقة للعادة بالبحث فلم جيدوا 
عىل  القادر  وهو  الطبيعية،  القوانني  خلق  الذي  فهو  سبحانه،  اهلل  إال  حمدًثا  هلا 

تغيريها وتوقفها.

وبالتحري  واحًدا،  صنًفا  ليسوا  أيدهيم  عىل  اخلوارق  هذه  جتري  َمْن  ولكن 
والبحث ُوِجَد أهنم ينحرصون يف أنواٍع ستٍَّة: فقد يظهر األمر اخلارق عىل َيَدي 
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شخٍص معروف بالصالح، أو مستور احلال، أو فاسٍق، واملعروف بالصالح إما 
عي النبوَة أو ال، والفاسق إما أن يكون اخلارق وفًقا ملطلوبه أو ال، كام يأيت  أن يدَّ

ذلك تفصياًل:

أنواع الخوارق:

للخوارق أنواٌع ستٌة:

أواًل: المعجزة:

املعجزة لغة: مأخوذة من العجز، أي الضعف وعدم القدرة.

ي )أي دعوى النبوة أو الرسالة(  واصطالًحا: أمٌر خارق للعادة مقروٌن بالتحدِّ
مع عدم إمكاِن املعارضِة.

ِعي  أو هي كام قال سعد الدين التفتازاين: أمٌر يظهر بخالف العادة عىل يد ُمدَّ
النبوِة عند حتدي املنكرين عىل وجٍه َيْعَجُز املنكروَن عن اإلتياِن بمثله.

شروط المعجزة:

للمعجزة شروط سبعة:

تعريِف ـ 1 عن  القديمُة  الباري  صفاُت  بذلك  فتخرج  حادثًة،  تكون  أن 
املعجزة

واألمر الخارق إما أن يكون:

ـ قواًل: كالقرآن الكريم.

ـ أو فعاًل: كانقالب العصا حية، وكنبع املاء من بني أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص.

. ـ أو ترًكا: كعدم إحراق النار لسيدنا إبراهيم 
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الناس واستمروا عليه مرة ـ 2 العادة، وهي ما اعتاده  أن تكون عىل خالف 
بعد أخرى، فاملعجزة ال ختضع ألسباب، وال تنتج عن مقدمات، فام كان 
وانكامشها  باحلرارة  املعادن  كتمدد  يشء  يف  املعجزة  من  فليس  كذلك 

بالربودة.

له يف دعواه، ـ 3 لتكون تصديًقا  الرسالِة؛  أو  النبوِة  يد مدعي  أن تظهر عىل 
ويكون بمنزلة قول اهلل سبحانه: )صدق عبدي فيام يبلِّغ عني(.

ِعي تكذيًبا واقًعا من غري عاقل، ـ 4 بٍة للُمدَّ أن تكون موافقًة للدعوى غرَي ُمَكذِّ
كام إذا قال: آيُة صدقي أن ينطَق هذا اجلامُد أو هذا احليواُن فنطَق قائاًل: 
بالتكذيب،  التكذيب من عاقل فال عربة  إذا كان  أما  إنك مفرٍت كذاب، 
كام إذا قال: آيُة صدقي أن ينطق هذا امليت فنطق مكذًبا له، فيكون نطُقُه 
معجزًة وال عرَبة بتكذيبه؛ ألنه عاقل، ولعله اختار الكفر عىل اإليامن فعربَّ 

عن رأيه باختياره.

أال تكوَن يف زمن نقض العادة كزمن طلوع الشمس من مغرهبا يف هناية ـ 5
العامل، وما يقع من الدجال كأمره السامء أن متطر فتمطر، وأمره األرض 
العادة  املعجزة؛ ألنه وقع يف زمن خرق  فتنبت، فهذا ليس من  تنبت  أن 

اختباًرا وامتحاًنا.

أن تتعذر معارضته.ـ 6

ر ـ 7 َتَأخَّ بأْن  ُحْكاًم  أو  حقيقًة،  الرسالة  أو  النبوِة  بدعوى  مقرونًة  تكون  أن 
ظهوُر اخلارِق زمنًا يسرًيا.
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ثانيا: الكرامة:

ِعي النبوة. وهي أمٌر خارٌق للعادة يظهره اهلل عىل يد عبد صالح، غرِي ُمدَّ

فالكرامُة جيرهيا اهلل سبحانه عىل يد أوليائه تكرياًم هلم وتعظياًم لشأهنم.

ثالًثا: المعونة:

وهي أمٌر خارٌق للعادة يظهره اهلل عىل يد شخص من عامة الناس أي ظاهر 
الصالح ختليًصا له من شّدة، كاستجابة دعوة أو ختليص من حمنة.

رابًعا: االستدراج:

وهو أمٌر خارٌق للعادِة يظهُر عىل يد شخٍص ظاهر الفسِق والُفُجوِر، أو الكفِر 
والرشِك، يدعي األلوهية، وقد تكون عىل وفق مراده؛ ليزيد طغيانُه وغرورُه، ثم 

يأخذُه اهللُ أخَذ عزيز مقتدٍر.

خامًسا: اإلهانة:

وهي أمٌر خارٌق للعادة يظهر عىل يد شخص ظاهر الفسق والفجور أو الكفِر 
والرشِك، يدعي النبوة عىل خالف مطلوبِه وعكس مراِده، تكذيًبا له يف دعواه، 
كام حدث ملسيلمَة الكذاِب عندما أراد أن يفعَل كرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فَتَفل يف عنٍي 

َأ َفَعِمَيت الصحيحُة. عوراَء لَِترْبَ

سادسا: اإلرهاص:

ِل رسالته  أمٌر خارٌق يظهر عىل يد من َهيََّأه اهلل سبحانه وتعاىل قبل بعثته لَِتَحمُّ
الغامِم  كإظالِل  نحوه؛  القلوُب  ه  وَتَتوجَّ إليه  القوِم  نظُر  ليلتفَت  للنبوة،  تأسيًسا 

للنبي ملسو هيلع هللا ىلص َقْبَل اْلبْعَثِة.
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الفرق بين الخوارِق والسحِر والشعوذة:

ُة  ِخفَّ فهي  الشعبذة  أو  الشعوذة  وأما  والتخاييل،  باحليل  التمويه  هو  السحر 
َى أنَّ هلا حقيقة وال حقيقة هلا كفعل احلواة وكالمها: السحر والشعوذة  اليِد لرُيِ
ِم، ويمكن أن يأيت أكثُر من  يف ظاهره َخْرٌق للعادة، لكنه خيضع للتعليم والتََّعلُّ
شخص بأفعاٍل متشاهبٍة إذا تعلموها، ثم إهنام ليسا مقرونني بدعوى الرسالة فال 
يكون أحدمها معجزًة، وال يأيت السحر أو الشعوذة من ظاهر الصالح وال مستور 
الفساق  من  األفعال  هذه  تأيت  وإنام  املعونة،  من  وال  الكرامة  من  فليسا  احلال 

ِة لسلب أمواهلم بغري عناٍء. ُهوَن هبا عىل العامَّ واملرتزقة، ُيَموِّ

للتعليِم، وقد ثبت  أنَّ للسحر حقيقًة ختضُع  السنة من  يراه أهل  ما  ـ واحلقُّ 
ې   نث  فرعون:  سحرة  قصة  يف  يقول  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  والسنة؛  بالقرآن 

ې ى  مث)1).
ـ ويرى املعتزلُة أنَّ السحر ال حقيقَة له، وال خيرج عن أن يكون خفًة يف اليد 

كالشعوذة.

ومل  مث)2)  ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   نث  سبحانه:   قوله  يف  للمعتزلِة  َة  ُحجَّ وال 
يقل تسعى عىل احلقيقة؛ ألنَّ التخييَل من السحر، وال حجة هلم أيًضا يف قوله: 
نث ۉ   ۉ  ې  مث)3)، أي ومل يغريوا احلقائق؛ ألنَّ سحَر األْعُيِن تغيرٌي 

للحقائِق.

)1) سورة األعراف . اآلية: 116.
)2) سورة طه . اآلية: 66.

)3) سورة األعراف . اآلية: 116.
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حكُم المعجزة:

ـ تأييُد اهلل سبحانه لرسله  باملعجزات تفضاًل منه وتكرًما عليهم حتى 
تسهل مهمتهم وال تقوم احلجة عليهم.

ـ وليس التأييُد باملعجزة واجًبا عىل اهلل سبحانه كام يقول الفالسفة وكام ينسب 
إىل املعتزلة؛ ألنَّ اهلل سبحانه وتعاىل ال جيب عليه يشٌء فهو سبحانه فّعال ملا يريد.

استحالة  عىل  بناًء  والربامهُة  منيُة  السُّ يقول  كام  مستحيلة  املعجزة  وليست  ـ 
إرسال الرسل عندهم واالكتفاء بالعقل؛ ألن الواقع يكذهبم؛ فقد جاء األنبياء 

ِديَن باملعجزات، فهي ممكِنٌة عقاًل واقعٌة فعاًل وهو رأي أهل احلق. والرسل مَؤيَّ

داللة المعجزة على صدق الرسول:

اليقني ملن  الرسالة، فداللتها تفيد  املعجزة تصديق من اهلل لرسوله يف دعواه 
تفيد  وكذلك  بمثلها،  اإلتيان  عن  اجلميع  عجز  ورأى  وعاينها  املعجزة  شاهد 
اليقني ملن مل يشاهد بنفسه وإنام نقل إليه اخلرب عن طريق التواتر إذا كان يف موضع 
العلامء  من  أحٌد  خيالف  ومل  الرسول،  عهد  بعد  عهد  يف  أو  الرسول،  عن   بعيد 

يف أنَّ داللة املعجزة داللٌة يِقينِيٌَّة.

بعض معجزات األنبياء:

ـ انقالب العصا حية يف يد موسى عليه السالم تلقف ما يأفك الكفرة، وضم 
يده إىل جناحه وإخراجها بيضاء من غري سوء.

ـ ناقة نبي اهلل صالح  التي خرجت أمام القوم من صخرة صامء، ورشط 
فانبعث  َذْرًعا،  هبا  فضاقوا  يوٍم،  رشُب  وهلم  يوٍم،  ُب  رِشْ هلا  يكون  أن  عليهم 
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وأخذهتم  الكارثة  هبم  ونزلت  اهلل  غضب  عليهم  َفَحلَّ  الناقة  فعقر  أشقاهم 
الصاعقة.

، كإحياء املوتى وإبراء األكمة واألبرص  ـ ومنها معجزاُت نبيِّ اهلل عيسى 
َل  وإخبارهم بام يف بيوهتم من مدخراهتم، ومنها ما طلبوه من عيسى  أْن ُينَزِّ

عليهم مائدة من السامء فطلبها  من اهلل: نث ٹ  ڤ  ڤ    ڤ  ڤڦ  ڦ  ڦ   
ڦ    ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ  چ  مث)1).

* * *

املناقشة

السهو والنسيان؟ : 1س األنبياء واملرسلني أن يعرض هلم  هل جيوز يف حق 
ل إجابتك. فصِّ

بني : 2س تفرق  فكيف  الناس،  حياة  يف  العادية  غري  األمور  من  كثري  جتري 
املعجزة والسحر والكرامة وغري ذلك من اخلوارق؟

هل جيب عىل اهلل عز وجل أن يؤيد رسله باملعجزات؟: 3س

* * *

)1) سورة املائدة . اآلية: 115.
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12ـ معجزات نبينا ملسو هيلع هللا ىلص

: َقاَل النَّاظُِم 

ـــرَشْ ـــُز الَب ـــا كالُم اهللِ ُمْعج منه ***ومعجزاُتـــه كثـــريٌة ُغـــَرْر

........................... ***واجـِزْم بمعراج النبي كام َرَووا

معجزاته ملسو هيلع هللا ىلص:

ـ القرآن الكريم ُنِقَل إلينا بطريق التواتر، فُمنْكُِر هذه املعجزِة ُيْعَترَبُ كافًرا.

ـ أّما املعجزاُت املادية فمنها املشهوُر كنبع املاء من بني أصابعه ملسو هيلع هللا ىلص ومنكرها 
فاسق.

ـ ومن املعجزات ما مل يبلغ هذا القدر من الشهرة، وإنام نقل عن طريق صحيح 
أو حسن، فال يفسق منكرها.

املعجزة اخلالدة القرآن الكريم

ي  امُلَتَحدَّ بتالوته،  َبُد  امُلَتعَّ بالتواتر  المنقول  ملسو هيلع هللا ىلص  النبيِّ  عىل  ُل  امُلنَزَّ اللفظ  هو 
بأقرِص سورٍة منه.

تقوم  أن  إىل  قائام  يزال  ال  به  ي  التحدِّ ألن  ملسو هيلع هللا ىلص؛  معجزاته  أعظم  والقرآن  ـ 
الساعة: نثڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ  ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  ٹ  

ڤ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ  مث)1).

ثم إنه ليس مرتبًطا بحياة الرسول ملسو هيلع هللا ىلص كبقية املعجزات، فعصا سيدنا موسى 
 ال تنقلب حية إال يف يده، وال يستطيع أحد من أتباعه أن خيرج يده بيضاء من 

)1) سورة اإلرساء . اآلية: 88.
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غري سوء كام خرجت يد موسى، وإحياء املوتى ال يأيت إال عىل يد سيدنا عيسى 
تالُه  فقد  القرآن  وأما  أصابع حممد ملسو هيلع هللا ىلص،  بني  من  كان  إنام  املاء  ونبع  بذاته،   
سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وَحفَظه أتباُعه، وكل منهم يتلوه كام تاله سيدنا حممد النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
وينقل ألفاظه من مكان إىل مكان، ومن زمان إىل زمان، واهلداية قائمة والتحدي 
موجود، واملعجزة دالٌة عىل الرسالة من غري حاجة إىل بقاء سيدنا »حممد«ملسو هيلع هللا ىلص، 

ليحمل املعجزة بنفسه ويتحدى املعاندين.

ـ وقد اشتمل القرآن الكريم عىل ترشيع حكيم لسياسة الدنيا وجعلها طريًقا 
موصال إىل اآلخرة، وقد اعرتف أعداء اإلسالم بمنزلة هذه الرشيعة، وجعلها 

مرجًعا من مراجع القوانني.

إعجاز القرآن:

األلفاظ،  يديرون  والبالغة،  الفصاحة  أئمة  النبي ملسو هيلع هللا ىلص  بعثة  إبان  العرب  كان 
واملعاين يف خطبهم، وأشعارهم بأساليَب َيْطَرُب هلا الذوق السليم؛ فكان البد أن 
تأيت املعجزة من قبيل ما برع فيه القوم، فلام سمعوا تلك اآليات البينات ملكت 
وا ساجدين لفصاحتها، ولكن شيطاهنم وهواهم  عليهم قلوهبم، وعقوهلم، وَخرُّ
ساحٌر،  بأّنه  تارة  ملسو هيلع هللا ىلص  الرسول  فرموا  اهلداية،  هلذه  اإلذعان  منهم  كثري  عىل  أبى 
وثانية بأنه شاعر، وأخرى بأن ما أتى به أساطري األولني، ومل َتُفّت هذه االهتامات 
يف عضده ملسو هيلع هللا ىلص، وإنام استمر يف دعوته متحدًيا هلم أن يعارضوا هذا التنزيل املحكم 
فيقول: نث ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹمث)1) ولكنهم يقفون حيارى، ومع 
ذلك يستمرون عىل جحودهم، فيتنزل معهم وخيفف حتديه فيطلب منهم اإلتيان 

بَعرْشِ سوٍر فيقول:  نث پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  
)1) سورة الطور . اآلية: 34.
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ٺ  ٺ  ٿ ٿ  مث)1) فال يستطيعون اإلجابة؛ فيطالبهم بسورة واحدة نث ۉ  
ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   
فيقول: الكفر  عاقبة  وينذرهم  العجز  عليهم  يسجل  ثم  مث)2)،  ۈئ   ۈئ   ۆئ  
نثېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی   ی   ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  يئمث)3)، 
وال يقترص التعجيز عىل املوجودين يف عهده ملسو هيلع هللا ىلص؛ وإنام يمتد إىل كل زمان ومكان 

وإىل اإلنس واجلن نثڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  مث)4).

جهة إعجاز القرآن الكريم:

َقًة لدعواه، وقد حتدى العرَب أن  أنز ل اهلل القرآن الكريم معجزة لنبيه ُمَصدِّ
وا ساجدين  يأتوا بمثل سورة منه فلم يستطيعوا مع أهنم أمراء الكالم، وقد خرُّ

لبالغته وفصاحته.
ومل يكن إعجازه قارًصا عىل البالغة والفصاحة، وإنام كان ذلك من وجوه، 

نذكر منها:
نزل القرآن منجاًم يف ثالث وعرشين سنة تبًعا للمناسبات والظروف، ثم ـ 1

َنت آياته هذا النظم املحكم، فأصبح كتاًبا واحًدا متناسًقا تناسُب اآليُة  َكوَّ
اآليَة، والسورُة السورَة، ال جتد فيه عوًجا وال أمًتا.

اشتمل عىل إشارات إىل كثري من عجائب الكون وحمتويات هذا الوجود ـ 2
كقوله  ملسو هيلع هللا ىلص،  األمي  النبي  رسوهلم  وال  األميون،  العرب  يعلمه  ال  بام 

)1) سورة هود . اآلية: 13.
)2) سورة البقرة . اآلية: 23.
)3) سورة البقرة . اآلية: 24.

)4) سورة اإلرساء . اآلية: 88.
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سبحانه: نث ں  ں ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   
ڭ   ڭ   ڭڭ  ۓ  ۓ  ے   ے  ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  ہ 

ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  مث)1).
ھ   ہھ   ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں   ں  ڱ     نث  قوله: 

ھ  ھ  ے  ے  ۓ ۓ   ڭ  ڭ  مث)2).

ذكر القرآن قصص السابقني من األنبياء واملرسلني، وما حدث هلم مع ـ 3
أممهم مما كان يكتمه أهل الكتاب فلم جيرءوا عىل تكذيب يشء من أنبائه.

كقوله ـ 4 احلوادث،  وصدقتها  أخرب  كام  وقعت  مستقبلة،  أمور  عن  أخرب 
ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ   ھ   نث  سبحانه: 
ې   ۉې   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  ۋ   ۈٴۇ   ۈ   ۆ  ۇۆ  

ې  ې  مث)3).

نث ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭۇ  ۇ  ۆ ۆ  ۈ  ۈ   وكقوله: 
ائ   ائ   ى   ى   ې   ې   ې   ۉې   ۉ    ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   ٴۇ  

ەئ ەئ  وئ  مث)4).

مجع القرآن بني دفتيه ترشيًعا حكياًم تناول مناحي احلياة اقتصاديًة كانْت، ـ 5
أم سياسية، أم اجتامعية، وقد أثبت التطبيُق الصحيُح أن هذه الترشيعات 

أصلُح ما ُحكَِمْت به األرض منذ نشأهتا إىل أن تقوم الساعة.

)1) سورة الرعد . اآلية: 4.
)2) سورة فاطر . اآلية: 27.

)3) سورة الروم . اآليات: 1ـ4.
)4) سورة الفتح . اآلية: 27.
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مل يستطع أعداء القرآن ـ مع كثرهتم ـ أن ينالوا منه؛ إذ لو كان من عند غري ـ 6
اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثرًيا، ولسهلت مهمتهم يف طعنه والقضاء عليه، 

ولكنه ترشيع خالٌد وعَد اهللُ بحفظه يف قوله: نثڳ  ڳ  ڳ  ڱ ڱ  ڱ   
ڱ  مث)1) وها هي ذي القرون تتواىل وهو ال َيْخَلق عىل كثرة الرد.

نزول هذا القرآن املعجز عىل نبي يف بيئة ُأميٍَّة مل تأخذ بِِقْسط من التعليم ومل ـ 7
تنترش فيها معرفة: نث ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ     ٹ  ٹ  

ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  مث)2).

هذا قليل من كثري من وجوه إعجاز القرآن الكريم مل يستطع معها املعارضون 
أن يأتوا بيشء مثله

بعض معجزات سيدنا محمد ملسو هيلع هللا ىلص الحسية:

ذكر  عىل  واقترص  لألنبياء،  احلسية  املعجزات  من  كثرًيا  الكريم  القرآن  ذكر 
بعض املعجزات املادية لرسولنا ملسو هيلع هللا ىلص إشارة إىل أن اعتامد الدعوة اخلالدة ليس إال 

عىل القرآن، ومنها:

انشقاق القمر:ـ 1

طلب كفار مكة من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص أن يرهيم آية عىل صدقه، فأشار إىل القمر 
فأصبَح فِْلَقَتنْيِ َرُأوا اجلبَل بينهام، وقد سجل القرآن الكريم ذلك، وجعله عالمة 

عىل قرب الساعة، وندد بالكفار إلعراضهم عن احلق يف قوله سبحانه: نث ھ  
ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۇ  ۇ  مث)3).

)1) سورة احلجر . اآلية: 9.
)2) سورة اجلمعة . اآلية: 2.

)3) سورة القمر . اآليتان: 2،1.
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إَِذا  بِِمنًى  َرُسوِل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص  َمَع  َنْحُن  َبْينَاَم  َقاَل:  َمْسُعوٍد،  ْبِن  اهللِ  َعْبِد  َعْن سيدنا 
، َفَكاَنْت فِْلَقٌة َوَراَء اْلـَجَبِل، َوفِْلَقٌة ُدوَنُه، َفَقاَل َلنَا َرُسوُل اهللِ  اْنَفَلَق اْلَقَمُر فِْلَقَتنْيِ

ملسو هيلع هللا ىلص: »اْشَهُدوا«)1).
:ـ 2 تسليم الحجر والشجر على الرسول 

عىل  والشجر  احلجر  تسليم  أحاديث  الصحابة   ساداتنا  من  مجع  روى 
الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، ومن ذلك ما روي عن سيدنا عيل  أنه قال: »كنت مع النبي ملسو هيلع هللا ىلص 
بمكة، فخرجنا يف بعض نواحيها، فام استقبله حجر وال شجر إال وهو يقول: 

السالم عليك يا رسول اهلل«)2).
وروى القايض عياض من حديث سيدنا ابن مسعود يف حديث استامع اجلن 
: »أن اجلن قالوا َمْن َيْشَهُد لك؟ قال هذه الشجرة، تعايل يا شجرة  للرسول 

فجاءت جتر ُعروَقها«)3).
حنين الجذع:ـ 3

: كان املسجد َمْسُقوًفا عىل جذوِع نخٍل، فكان النبي ملسو هيلع هللا ىلص  قال سيدنا جابر 
اجلذع صوًتا  لذلك  املنرُب، سمعنا  له  ُصنِع  فلام  منها،  إىل جذٍع  يقوم  إذا خطب 

كصوت الِعَشار، ويف رواية أنس حتى ارتجَّ املسجد بجواره)4).
ويف حديث سيدنا بريدة  قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »إن شئت أردك إىل احلائط أي 
ُد لك ُخوٌص  البستان الذي كنت فيه تنبت لك ُعروُقك وَيْكُمل خلقك، وجُيَدَّ
وثمرة وإن شئت ُأْغِرَسك يف اجلنة فيأكل أولياُء اهلل من ثمرَك، ثم أصغى له النبي 

)1) متفق عليه.
)2) أخرجه الرتمذي.

)3) أخرجه ابن حبان يف صحيحه.
)4) أخرجه البخاري.
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ملسو هيلع هللا ىلص يستمع ما يقول، فقال: بل َتْغِرُسنِي يف اجلنة فيأكل مني أولياء اهلل، وأكون 
يف مكان ال َأْبىل فيه، فسمعه من يليه، فقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: فقد فعلت: ثم قال: أختاُر 
ث هبذا  داَر البقاِء عىل داِر الفناء، وَأَمَر به َفُدفَِن حتت املنرِب، فكان احلسن إذا حدَّ
بكى وقال: يا عباد اهلل اخلشبة حَتِنُّ لرسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص شوًقا إليه ملكانه، فأنتم أحق 

أن تشتاقوا إىل لقائه«)1).
تسبيح الحصا:ـ 4

روى سيدنا ثابت أن أنس بن مالك قال: »كنا جلوًسا عند َرُسوِل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، 
فأخذ كفا من حصا َفَسبَّْحَن يف يده حتى سمعنا التسبيح، ثم صبهن يف يد سيدنا 
أيب بكر فسبحن، ثم يف يد سيدنا عمر فسبحن، ثم يف يد سيدنا عثامن فسبحن، 

ثم صبهن يف أيدينا فام سبحن«)2).
شهادة الضب:ـ 5

روى عن سيدنا عمر َأنَّ َرُسوَل اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، َكاَن يِف حَمَْفٍل ِمْن َأْصَحابِِه، إِْذ َجاَء 
ى اَل آَمنُْت  ِت َواْلُعزَّ َأْعَرايِبٌّ َقْد َصاَد َضبًّا َفَقاَل َمْن هذا؟ قالوا: نبي اهلل فقال: َوالالَّ
، َوَطَرَحُه َبنْيَ َيَدْي النبي ملسو هيلع هللا ىلص،  بُّ بَِك، َأْو ]أو: بمعنى حتى[ ُيْؤِمَن بَِك َهَذا الضَّ
« فأجابه بلسان مبني يسمعه القوم مَجِيًعا: َلبَّْيَك َوَسْعَدْيَك  َفَقاَل  له: »َيا َضبُّ
اَمِء َعْرُشُه، َويِف اأْلَْرِض  يا زين من واىف القيامة. َقاَل: َمْن تعبد؟ قال: الَِّذي يِف السَّ
َأَنا؟«  َقاَل: »َفَمْن  النَّاِر عقاُبه.  َويِف  ُتُه،  َرمْحَ نَِّة  اجْلَ َويِف  َسبِيُلُه،  اْلَبْحِر  َويِف  ُسْلَطاُنُه، 
َمْن  َوَخاَب  َقَك،  َصدَّ َمْن  َأْفَلَح  َوَقْد  النَّبِيِّنَي،  َوَخاَتُم  اْلَعامَلنَِي،  َربِّ  َرُسوُل  َقاَل: 

.(3( َبَك فأسلم اأْلَْعَرايِبُّ َكذَّ
)1) أخرجه أمحد يف مسنده. 
)2) أخرجه البزار يف مسنده.

)3) أخرجه الطرباين يف املعجم الكبري.
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:ـ 6 رد عين قتادة 

حينام اشتدت احلرب يف غزوة ُأُحد، وأحاط املرشكون باملسلمني، فكان سيدنا 
قتادة يتلقى السهام عن سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فأصاب عينَه َسْهٌم فسالت عىل 
خده؛ فأخذها بيده، وسعى إىل سيدنا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص، فلام رآه عىل هذه الصورة 
دمعت عيناه، وقال: إن شئت صربت ولك اجلنة، وإن شئت رددهتا ودعوت اهلل 
اجلنة جلزاء مجيل، وإين أخشى  إن  قتادة:  فقال سيدنا  منها شيًئا،  تفقد  فلم  لك 
، ولكن ُردَّها واسأل اهلل يل اجلنة، فردها ودعا له؛ فكانت أحسن عينيه  َ أن ُأَعريَّ

مها نظًرا، وكانت ال َتْرَمد إذا َرِمَدْت األخرى)1). وأحدَّ
اإلسراء والمعراج:ـ 7

: َقاَل النَّاظُِم 
............................. ***واْجـِزْم بِِمْعَراِج النَّبي َكاَم َرَووا

َل به رسوُلنا الكريم: دعوُته ملشاهدة ملكوت السامء واألرض يف تلك  مما ُفضِّ
اق، وَصِحَبه فيها جربيُل؛ وميكائيُل؛ حيث  الرحلة القدسية التي َركِِب فيها الرُبَ
ي به ملسو هيلع هللا ىلص من املسجد احلرام إىل املسجد األقىص، وهناك التقى باألنبياء الذين  ُأرْسِ
مجعهم اهلل لتحيته، ثم عرج به إىل السموات السبع، حيث كان يف استقباله يف كل 
سامء نبي مقرب، وال زال يرتقى إىل سدرة املنتهى إىل حيُث سمع صوت األقالم 

نث ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ     چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ           
ڌ ڌ  ڎ  مث)2) وهناك فرضت عليه وعىل أمته الصالة: مخًسا يف األداء ومخسني 

يف الثواب، وقد عاد من ليلته إىل حيث بدأت الرحلة.
)1) أخرجه أبو يعىل يف مسنده.

)2) سورة النجم . اآليات: 8 ـ 10.
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ذاهتام  حد  يف  السامء،  إىل  الصعود  أي:  واملعراج:  لياًل،  السري  أي  واإلرساء: 
لقيه  ملَِا  لنفسه،  تطييًبا  ملسو هيلع هللا ىلص  اهلل  رسوُل  سيدنا  هبام  ُأْكِرم  للعادة:  خارقان   أمران 
ضعاف  وارتدَّ  الكفار،  منه  َفَسِخَر  هبام  ُث  حُيَدِّ أصبح  وقد  قومه،  تكذيب  من 
ثم يصعد  الشاسعة  املسافات  يقطع هذه  أن شخًصا  يتصوروا  مل   اإليامن؛ ألهنم 

إىل السامء كام يزعم ويعود من ليلته.

اإلسراء والمعراج بالروح والجسد:

وقع خالف بني العلامء يف اإلرساء واملعراج هل كانا يقظة أو مناًما؟ وهل كانا 
واجلسد،  بالروح  يقظة  كانا  أهنام  والصحيح  فقط؟  بالروح  أو  واجلسد  بالروح 
ولو كانا غري ذلك ملا كان هناك معنى للتكذيب وارتداد بعض ضعاف اإليامن 

وسخرية الكفار.

والذين يعرتضون عىل وقوع املعراج بأنَّ السموات ال تقبل اخلرق وااللتئام، 
من  ذلك  غري  إىل  اهلوائي  الغالف  خارج  يعيش  أن  يمكن  ال  اإلنسان  وبأن 
االعرتاضات، مل يضعوا يف أذهاهنم أن األمر خارق للعادة، فال خيضع للقوانني 

الطبيعية العادية، وإال ملا كان خارًقا.

حكم منكر اإلسراء والمعراج:

املعراج فقد ثبت  أما  بالكتاب والسنة واإلمجاع فمنكره كافر،  ثبت اإلرساء 
مل  ألنه  فاسق؛  فمنكره  النجم،  سورة  يف  إليه  القرآن  وأشار  الصحيحة  بالسنة 

يكذب رصيح القرآن وال املتواتر من السنة.
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: ما يجب اعتقاده في شأن عائشة 

: َقاَل النَّاظُِم 
............................. َئـــْن لعائشـــة ممـــا َرَوْوا ***وَبرِّ

املنافقون  به أهل اإلفك  املؤمنني عائشة  مما رماها  أم  براءة  اعتقاد  جيب 
عبد اهلل بن أيب بن سلول وأتباعه.

األحاديث  األمة، ووردت هبا  إمجاع  وانعقد عليه  برباءهتا،  القرآن  وقد جاء 
الصحيحة. فمن جحد براءهتا، أو شك فيها، فقد كفر.

* * *
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13ـ حممد خامت املرسلني
: َقاَل النَّاظُِم 

ــاَم ـ ــا وعمَّ نَـ ــَع ربُّ ــه اجلميـ بـ َّاَم ***وُخـصَّ خـرُي اخللِق أن قـد مَت

ـــُخ ـــاُن ُينَْس ـــى الزم ـــريِه حت بغ ــُخ ــه ال ُينَْسـ ــه، فرشُعـ ***َبْعَثَتـ

حتـــاًم أَذلَّ اهللُ َمـــْن لـــه َمنَـــْع ـــْع ـــرِيه وق ـــرشِع غ ـــُخُه ل ***وَنْس

خصَّ اهلل نبيه حممًدا ملسو هيلع هللا ىلص بأن جعله خاتم األنبياء واملرسلني، وأرسله إىل مجيع 
املكلفني من اجلن واإلنس.

الرشعية،  بالتكاليف  الثقلني  إىل  يعهد  أن  سبحانه  اهلل  حكمة  اقتضت  وقد 
تناسبه  التي  التكاليف  كانت  الكامل،  ينشد  حيَّا  كائنًا  اإلنساين  العقل  كان   وملا 
ا قد ال تناسُب بيئًة  يف زمن ال تناسبه يف زمن آخر، والتي تناسب بيئة وجمتمًعا خاصًّ
أخرى وجمتمًعا مغايًرا، فكانت الرسل تأيت برشائَع تناسب عقليَة اجلامعاِت التي 
ُترَسل إليها وبيَئَتها، وكان العامل يف حاجة إىل رسالة تتم هبا الرساالت، ورشيعة 
ختتم هبا الرشائع، فبعث حممد بن عبد اهلل خاتم الرسل بالرشيعة اخلالدة العامة.

وال يطعن يف ختمه ملسو هيلع هللا ىلص لألنبياء وجوُد اخلرض وإلياس  اآلن عىل القول 
. بحياهتام؛ إذ إن املقصود أنه ال تبدأ نبوة وال تنزل رشيعة بعده 

وكذلك ال يطعن يف ختمه لألنبياء والرسل نزول عيسى  آخر الزمان، ألنه 
َسَيْحُكُم برشيعة سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص، وسيكون فرًدا من أفراد األمة اإلسالمية، وال 
ينايف ذلك أنه حني َينِْزُل حيكم برفع اجلزية عن أهل الكتاب، وال يقبل منهم إال 
اإلسالم، فيكون ذلك نسًخا حلكم من أحكام اإلسالم؛ ألن اإلسالم جعل قبوَل 
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، فإذا نزل انقطعت شبهتهم يف  اجلزية من أهل الكتاب موقوًتا بنزول عيسى 
اتباعهم له؛ ألنه يدعوهم إىل اإليامن بسيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص.

ختم رسالته ملسو هيلع هللا ىلص للرساالت:

وقد ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني باألدلة القطعية التي ال حتتمل تأوياًل، من ذلك 
قول اهلل سبحانه: نث وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئۆئ  مث والنبي أعم من الرسول، 
فيلزم من ختم األنبياء، ختم الرسل، ويقول ملسو هيلع هللا ىلص: أنا العاقب فال نبي بعدي)1)، 
وفرس العلامُء العاقَب بأنه: الذي حُيْرَشُ الناس عىل َعِقبه؛ فهو ملسو هيلع هللا ىلص آخر نبي يأيت 
برشيعة، وترشيعه آخر ترشيع يوحى به، ويف احلديث الذي ذكر فيه ملسو هيلع هللا ىلص فضله 
ملسو هيلع هللا ىلص  مثل  وقد  النبيون)2)،  يب  وُختَِم  كافًة  اخللق  إىل  وأرسلت  قال:  األنبياء  عىل 
ختمه لألنبياء ببناء رصٍح شامٍخ كان هو آخر لبنة فيه، وذلك يف قوله: مثيل ومثل 
األنبياء قبيل كمثل رجل بنى بيًتا فأحسنه ومجله إال موضع لبنة من زاوية، فجعل 
الناُس يطوفون به وُيْعجبون به، ويقولون: هال ُوِضَعْت هذه اللبنة؟ فأنا اللبنة، 

وأنا خاتم النبيني )3).

عموم الرسالة:

وإذا كان حممد ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني، ولن ينزل وحي بعده عىل برش، ولن تتصل 
السامء باألرض عن طريق ُرُسل مرة ثانية، فال بد أن تزود هذه الرشيعة التي قدر 
لكل زمان  الصاحلة  القويمة  العامة واألسس  بالقواعد  الدين  يوم  إىل  البقاء  هلا 
ومكان، وال بد أن يبقى الدليل عىل صالحها، واحلجة عىل صدقها ونسبتها إىل 

)1) متفق عليه.
)2) أخرجه مسلم.

)3) متفق عليه.
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اهلل  كتاب  اخلالد  الدستور  يف  احلجة  وهذه  الدليل  هذا  فتمثل  قائمة،  تعاىل  اهلل 
املعجز الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه تنزيل من حكيم محيد.

فخاطب اهلل تعاىل اجلنس البرشي كله مهام تناءت به الديار أو امتد به الزمن 
نث ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  مث)1) وسجل القرآن 

ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ   نث  احلجج  تنقطع  حتى  الرسالة  عموم 
ہ  مث)2)، نث ۀ ہ  ہ ہ  ہ    ھ  ھ  مث)3).

ثم اجته القرآن إىل أهل الكتاب بخصوصهم حتى ال يظنوا أهنم مستثنون من 
هذه الدعوة فقال: نث ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  
الرسالة  تكن  ومل  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑڑ  مث)4) 
قارصًة عىل اإلنس، بل إهنا شملت اجلن كذلك، وهي تسجل عليهم ذلك يف 
أكثر من موضع من القرآن نث ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  مث)5) 

... اآلية، نث ٱ  ٻ  ٻ     ٻ   ٻ  پ       پ  پ  پ  ڀ    ڀ  ڀ   ڀ  مث)6).

الرشيعة  مع هذه  بقاء  الرشائع  من  األحكام وال لرشيعة  يبق حلكم من  فلم 
چ   چ    ڃ   ڃ   نث  شأهنا:  يف  وقال  سبحانه،  اهلل  اختارها  التي  اخلالدة 
نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   چچمث)7) وأبطل كلَّ دين غري اإلسالم يف قوله  

ڄ  ڄ  ڃ  مث )8)ووضع أسس احلكم الصالح لكل زمان ومكان.

)1) سورة احلج. اآلية: 1.
)2) سورة األعراف. اآلية: 158.

)3) سورة سبأ. اآلية: 28.
)4) سورة املائدة. اآلية: 19.

)5) سورة األحقاف. اآلية: 29.
)6) سورة اجلن. اآلية: 1.

)7) سورة آل عمران. اآلية: 19.

)8) سورة آل عمران. اآلية: 85.
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تقوم  أن  إىل  ملسو هيلع هللا ىلص  رسالته  عهد  منذ  واجلنَّ  اإلنَس  العموُم  هذا  شمل  وقد 
الساعة، كام شمل املالئكَة بإرساله  إليهم إرسال ترشيف، وعموم الرسالة 

، فلم َتُعمَّ رسالٌة قبل رسالته. من خصوصياته 
نسخ اإلسالم للشرائع السابقة:

. أي أزالته. ونسخُت  النسخ لغة: اإلزالة والنقل. ومنه: نسخِت الشمُس الظلَّ
الكتاَب. أي نقلته.

واصطالًحا: رفُع حكم رشعّي بدليل رشعّي. واملراد برفع احلكم الرشعي: 
انقطاع تعلقه باملكلفني؛ ألنه خطاب اهلل تعاىل، وهو يستحيل رفعه، ألنه قديم، 

بخالف التعلق، فإنه حادث.
وإذا ثبت أنه ملسو هيلع هللا ىلص خاتم النبيني وأن رسالته عامة وأن رشعه خالد فقد نسخ 

مجيع الرشائع السابقة، ودليل ذلك قوله تعاىل: نث ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  
ڄ  ڃ  مث )1) فنسخ رشِعه ملسو هيلع هللا ىلص لرشع غريه واقٌع سامًعا بإمجاع املسلمني، خالًفا 

مصلحة  ظهور  بالنسخ  القول  عىل  يلزم  إنه  قالوا:  حيث  والنصارى؛  لليهود 
كانت خفية عىل اهلل تعاىل. وُردَّ بأن املصلحة ختتلف بحسب األزمنة. فاملصلحة 
يف زمن األمم السابقة، اقتضت تكليفهم برشائعهم، واملصلحة يف زماننا اقتضت 

تكليفنا برشيعتنا.

وإذا ثبت ذلك فاعلم أن رشعه ملسو هيلع هللا ىلص ال ُينَْسُخ بغريه ال ُكالًّ وال َبْعًضا، فرشعه 
ملسو هيلع هللا ىلص مستمر إىل يوم القيامة، لقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »لن تزال هذه األمة قائمة عىل أمر اهلل ال 

يرضهم من خالفهم حتى يأيت أمر اهلل أي الساعة«)2).

)1) سورة آل عمران. اآلية: 85.
)2) متفق عليه.
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ومن نفى عموَم َبْعثته ملسو هيلع هللا ىلص، فقد َكفر، ويف ذلك َردٌّ عىل الِعيَسِوية، وهي فرقة 
من اليهود زعموا ختصيص رسالته ملسو هيلع هللا ىلص بالعرب.

ونرد عليهم بأنه: إذا اعرتفوا بصدقه يف نبوته، لزمهم تصديقه يف كل ما جاء 
إىل  وكتبه  أرسل رسله  وقد  والعجم،  للعرب  عامة  أن رسالته  به  ومما جاء  به، 

ملوك العامل يدعوهم إىل اإلسالم.

إشكال وجوابه:

فإنه كان   ، بنبينا ملسو هيلع هللا ىلص، بل مثله نوح  ا  بعثته ليس خاصًّ يقال إن عموم  ال 
مبعوًثا جلميع َمْن يف األرض بعد الطوفان؛ ألننا نقول إن عموم بعثة نوح  
معه  إال من كان  اهلالك  يسلم من  مل  اتفاقي؛ ألنه  أمر  بل  البعثة   ليس من أصل 

يف السفينة، وأما عموم بعثة نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فهو من أصل البعثة.

ويقال أيًضا يف اجلواب عن ذلك: إن التعميم يف حق سيدنا نوح  خاص 
بزمنه فقط، أما يف حق نبينا ملسو هيلع هللا ىلص فهو عام لزمنه وللزمن الذي بعده.

* * *
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األسئلة

اذكر سًتا من معجزات النبي سيدنا حممد ملسو هيلع هللا ىلص غري القرآن الكريم؟: 1س

ما معنى اإلرساء، واملعراج، وكيف كان ذلك؟ وما الدليل؟: 2س

 مـا حكـم منكـر اإلرساء واملعـراج، ومنكـر بـراءة سـيدتنا السـيدة: 3س
؟ عائشة 

قال تعاىل: نث ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   : 4س
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ ڤ  ڤ  ڦ  مث إالم تشري اآلية السابقة، 

وكيف كان القرآن معجًزا؟ وما وجوه إعجاز القرآن الكريم؟

ۇئ  : 5س ۇئ   وئ   وئ    ەئ   ەئ   ائ   ائ   ى   ى  ې   نث  تعاىل:  قال 
ۆئۆئ  مث ... ما معنى خاتم النبيني؟، وهل يتناقض مع نزول عيسى 

 آخر الزمان؟، وما موقف اإلسالم من الرشائع السابقة؟.

* * *
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14ـ كرامات األولياء

: قال الناظم 

ـــْه ـــَذْن كالَم ـــا فاْنبِ ـــن َنَفاه وَم ***وأثبَِتـــْن لألوليـــا الَكَراَمـــْه

مذهب أهل السنة:

وليس  املوت.  وبعد  احلياة،  يف  هلم  األولياء  كرامات  ووقوع  جواز   اعتقاد 
يف مذهب من املذاهب األربعة قول بنفيها بعد املوت، ألن الفاعل هلا يف احلقيقة 
هو اهلل تعاىل. واستدلوا عىل جوازها بأنه: ال يلزم من فرض وقوعها حمال، وكل 

ما كان كذلك، فهو جائز.

وعلى الوقوع بما جاء في الكتاب العزيز من:

قصة مريم: قال تعاىل: نث ىئ   ىئ  ی   ی  ی  ی  جئ  حئمئ  ىئ  ـ 1
يئ  جب  حب  خبمب   ىب  يب  جت  حت  ختمت  مث)1).

قصة أصحاب الكهف . قال تعاىل : نث ڭ  ۇ  ۇ ۆ  ۆ    ۈ  ـ 2
ۈ  ٴۇ   مث)2).

گ  ـ 3 گ   ک   ک        ک   ک      ڑ   نث  تعاىل:  قال  سليامن.  وزير  آصف  قصة 
گ    گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱڱ  مث)3).

)1) سورة  آل عمران .اآلية: 37.
)2) سورة  الكهف .اآلية: 25.

)3) سورة  النمل .اآلية: 40.
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تعريف الولي:

للمعايص.  املجتنُب  الطاعة،  عىل  املواظُب  وبصفاته  تعاىل  باهلل  العارف  هو 
بمعنى أنه ال يرتكب معصية بدون توبة. إذ ليس معصوًما. املعرُض عن االهنامك 

يف اللذات والشهوات املباحة.

َى وليًّا، ألن اهلل توىل أمره، فلم َيكِْلُه إىل نفسه، وال إىل غريه حلظة، وألنه  وُسمِّ
يتوىل عباَدة ربه عىل الدوام.

مذهب المعتزلة:

قالوا: إن الكرامة مستحيلة، ألهنا لو حدثت ألشبهت املعجزة، فيلتبس الويل 
بالنبي.

رد أهل السنة:

عي النبوة، وال يتحدى بالكرامة. ال حيدث اشتباه أو التباس، ألن الويل ال َيدَّ

* * *

املناقشة

عرف الكرامة؟ واذكر األدلة عىل ثبوهتا، والفرق بينها وبني املعجزة؟: 1س

ناحية : 2س من  األولياء  كرامات  يف  واملعتزلة  السنة  أهل  مذهب  بني  قارن 
القوة والضعف، مع التعليل، واذكر أمثلة للكرامات.

* * *
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15ـ اعتقادنا يف الصحابة
: قال الناظم 

ــْع ــن َتبـ ــٌع ملِـ ــي فتابـ فتابعـ ***َوَصْحُبُه خرُي القروِن فاسـتِمْع

وأمُرهــم يف الفضــِل كاخلالفْه ***وُخرُيهـــم َمـــن َويِلَ اخِلالفـــْه

ـــرشْه ـــاُم الع ـــٌت مت ـــم س هُت عدَّ ــَرَرْه ــراٌم َبـ ــوٌم كـ ــُم قـ ***يليُهـ

ضــواِن فأهــُل أْحــد فَببيعــُة الرِّ ـــاِن ـــِم الش ـــدٍر العظي ـــُل ب ***فأه

هـذا ويف تعيينهـم قـد اخُتلْف ا ُعِرْف ***والسابقون فضُلهم نصًّ

إْن ُخضَت فيه واجتنْب داَء احَلَسْد ِل التشـــاجر الـــذي َوَرْد ***وَأوِّ

يف  اهلل  »اهلل  لقوله:   . القرون  أفضل  ملسو هيلع هللا ىلص  النبي  أصحاب  أن  السنة  أهل  يرى 
أصحايب ال تتخذوهم غرًضا من بعدي، فوالذي نفيس بيده لو أنفق أحُدكم ِمثَل 

أحد ذهًبا ما بلغ مدَّ أحدهم وال نصيفه«.

والصحايب هو: َمْن رأى النبيَّ ملسو هيلع هللا ىلص أو رآه النبيُّ وآمن به.

ثم يليهم يف الفضل التابعون. والتابعّي هو من صحب أحد الصحابة.

ثم يليهم أتباع التابعني، وهم من عارصوا التابعني.

ودليل ذلك قوله ملسو هيلع هللا ىلص: »خري الناس قرين، ثم الذين يلوهنم، ثم الذين يلوهنم« )1).

وأفضل الصحابة اخللفاء األربعة: أبو بكر، وعمر، وعثامن، وعىل. وترتبيهم 
يف الفضل حسب ترتيبهم يف تويل اخلالفة.

)1) رواه مسلم.
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واخلالفة هي: النيابة عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص يف عموم مصالح املسلمني. وقد قرر النبي 
ُملًكا  ثم تصري  بعدي ثالثون سنة،  قوله: »اخلالفة  الراشدة يف  ملسو هيلع هللا ىلص مدة اخلالفة 

َعضوًضا« أي فيه مشقة عىل الرعيَّة.

ويىل اخللفاء األربعة يف الفضل بقية العرشة املبرشين باجلنة وهم: طلحة بن 
وقاص،  أيب  بن  وسعد  عوف،  بن  الرمحن  وعبد  العوام،  بن  والزبري  اهلل،  عبيد 

وسعيد بن زيد، وأبو عبيدة عامر بن اجلراح.

ويليهم أهل غزوة بدر، فأهل غزوة أحد، فأهل بيعة الرضوان، فالسابقون إىل 
اإلسالم، وهم َمن َصلَّوا إىل القبلتني.

فقد  املراتب ربام دخل يف بعضها، وربام دخل يف اجلميع،  وبعض أهل هذه 
ا، رضوانيًّا. كاخللفاء األربعة. ا، أحديًّ يكون: سابًقا، خليفة، بدريًّ

وأما ما وقع بني الصحابة من تشاجر كام حدث من عيلٍّ ومعاوية، فقد كان 
ذلك باجتهاد منهم، وللمصيب أجران، وللمخطئ أجر. وقد شهد اهلل ورسوله 
هلم بالعدالة. فينبغي عدم اخلوض فيام جرى بينهم. فليس من العقائد الدينية. 
عىل  يرّد  الذي  بالقدر  ويباح  اليقني.  يف  رضَّ  ربام  بل  الدين.  يف  به  ينتفع  مما  وال 

املتعصبني.

* * *
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