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 )ثالثة األصول(ترمجة مؤلف كتاب 

 شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب

  رمحه اهللا تعاىل

  : نسبه  

هو شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن حممد بن أمحد بن 
  .راشد بن بريد بن حممد بن مشرف بن عمر من بين متيم

  :مولده  

 هجرية يف بيت علم وشرف ودين، ١١١٥ة ولد هذا العامل يف بلدة العيينة سن
  .فأبوه عامل كبري، وجده سليمان عامل جند يف زمانه

  :نشأته 

حفظ القرآن قبل بلوغ عشر سنني، ودرس يف الفقه حىت نال حظاً وافراً وكان 
موضع اإلعجاب من والده لقوة حفظه، وكان كثري املطالعة يف كتب التفاسري واحلديث، 

 وهناراً، فكان حيفظ املتون العلمية يف شىت الفنون، ورحل يف وجد يف طلب العلم ليالً
طلب العلم يف ضواحي جند ويف مكة وقرأ على علمائها، مث رحل إىل املدينة النبوية فقرأ 
على علمائها، ومنهم العالمة الشيخ عبد اهللا بن إبراهيم الشمري، كما قرأ على ابنه 

ذب الفائض يف شرح  ألفية الفرائض وعرفاه الفرضي الشهري إبراهيم الشمري مؤلف الع
  .باحملدث الشهري حممد حياة السندي فقرأ عليه يف علم احلديث ورجاله وأجازه باألمهات
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قد وهبه اهللا فهماً ثاقباً وذكاًء  - رمحه اهللا تعاىل -وكان الشيخ حممد بن عبد الوهاب 
 مير عليه من الفوائد أثناء مفرطاً وأكب على املطالعة والبحث، والتأليف وكان يثبت ما

القراءة والبحث وكان ال يسأم من الكتابة وقد خط كتباً كثرية من مؤلفات ابن تيميه 
 وال تزال بعض املخطوطات الثمينة بقلمه السيال موجودة – رمحهما اهللا –وابن القيم 
  .باملتاحف

إىل  أخذ يعلن جهراً بالدعوة السلفية - هـ ١١٥٣ سنة -وملا توىف والده 
توحيد اهللا وإنكار املنكر ويهاجم املبتدعة أهل األوثان واألصنام، وقد شد أزره الوالة من 

  .آل سعود وقويت شوكته وذاع  خربه

  :مؤلفاته 

  : مؤلفات نافعة نذكر منها- رمحه اهللا تعاىل - وله 
  .كتاب التوحيد )١
  ".كشف الشبهات"كتاب  )٢
  ".الكبائر"كتاب  )٣
  ".ثالثة األصول"كتاب  )٤
  ".تصر اإلنصاف والشرح الكبريخم"كتاب  )٥
  ".خمتصر زاد املعاد" كتاب  )٦
اإلمام حممد بن وله فتاوى ورسائل مجعت باسم جمموعة مؤلفات  )٧

 .إشراف جامعة اإلمام حممد بن سعودعبد الوهاب حتت 
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  : وفاته 

 هـ فرمحه اهللا رمحة واسعة وجزاه عن اإلسالم ١٢٠٦توىف رمحه اهللا تعاىل عام 

على نبينا  جلزاء إنه مسيع جميب واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا وسلمواملسلمني خري ا

  .حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  
  بقلم الفقري إىل اهللا تعاىل

فهد بن ناصر بن إبراهيم 
  السليمان
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 ترمجة الشارح

  فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني

  حفظه اهللا تعاىل

  :نسبه  

  . بن حممد بن عثيمني الوهييب التميميهو أبو عبد اهللا حممد بن صاحل

  :مولده 

  .هـ١٣٤٧ولد يف  مدينة عنيزة يف السابع والعشرين من شهر رمضان املبارك عام 

  :نشأته 
قرأ القرآن الكرمي على جده من جهة أمه عبد الرمحن بن سليمان آل دامغ رمحه  •

 اآلداب، اهللا فحفظه، مث اجته إىل طلب العلم فتعلم اخلط واحلساب وبعض فنون
وكان الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا قد أقام اثنني من طلبة العلم عنده 
ليدرسا الطلبة الصغار أحدمها الشيخ علي الصاحلي، والثاين الشيخ حممد بن عبد 
العزيز املطوع رمحه اهللا، قرأ عليه خمتصر العقيدة الواسطية للشيخ عبد الرمحن 

لفقه للشيخ عبد الرمحن أيضاً، واألجرومية السعدي، ومنهاج السالكني يف ا
  .واأللفية

  .عبد الرمحن بن علي بن عودان يف الفرائض والفقهوقرأ على الشيخ  •
وقرأ على الشيخ عبد الرمحن بن ناصر السعدي الذي يعترب شيخه األول حيث  •

 والفرائض الزمه وقرأ عليه التوحيد والتفسري واحلديث والفقه وأصول الفقه
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  .لح احلديث والنحو والصرفومصط
وكانت لفضيلة الشيخ مرتلة  عظيمة عند شيخه رمحه اهللا فعندما انتقل والد 

 إىل الرياض إبان أول تطوره رغب يف أن ينتقل معه - رمحه اهللا -الشيخ حممد 
إن "فكتب له الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا  - الشيخ حفظه  اهللا -ده ـــول

  ."د حممداً أن ميكث هنا حىت يستفيد نري،هذا ال ميكن
إنين تأثرت به كثرياً يف طريقة التدريس وعرض العلم "ويقول فضيلة الشيخ حفظه اهللا 

وتقريبه للطلبة باألمثلة واملعاين، وكذلك أيضاً تأثرت به من ناحية األخالق ألن الشيخ 
ن رمحه اهللا على عبد الرمحن رمحه اهللا كان على جانب كبري من األخالق الفاضلة، وكا

قدر كبري يف العلم والعبادة، وكان ميازح الصغري، ويضحك إىل الكبري، وهو من أحسن 
  . "من رأيت أخالقاً

قرأ على مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز حيث يعترب شيخه الثاين، فابتدأ عليه  •
قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ اإلسالم ابن تيميه وبعض الكتب 

   .الفقهية
من جهة العناية باحلديث،  -حفظه اهللا  -تأثرت بالشيخ عبد العزيز بن باز "يقول الشيخ 

  ."األخالق أيضاً وبسط نفسه للناسوتأثرت به من جهة 
هـ، جلس للتدريس يف اجلامع وملا فتحت املعاهد العلمية يف ١٣٧١يف عام  •

  : هـ يقول الشيخ حفظه اهللا١٣٧٢الرياض التحق هبا عام 
 به مبشورة من الشيخ علي ملعهد العلمي من السنة الثانية، والتحقتدخلت ا"
، وبعد أن استأذنت من الشيخ عبد الرمحن السعدي عليه رمحة اهللا، وكان املعهد الصاحلي

العلمي يف ذلك الوقت ينقسم إىل قسمني خاص وعام، فكنت يف القسم اخلاص، وكان يف 
ون مبعىن أنه يدرس السنة املستقبلة له يف أثناء ذلك الوقت أيضاً من شاء أن يقفز كما يعرب
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نتقل إىل السنة اليت بعدها وهبذا اختصرت ااإلجازة مث خيتربها يف أول العام الثاين، فإذا جنح 
  . هـ١ "الزمن
وبعد سنتني خترج وعني مدرساً يف معهد عنيزة العلمي مع مواصلة الدراسة  •

م على يد الشيخ عبد الرمحن انتساباً يف كلية الشريعة ومواصلة طلب العل
  . السعدي

وملا توىف فضيلة الشيخ عبد الرمحن السعدي رمحه اهللا توىل إمامة اجلامع الكبري  •
بعنيزة والتدريس يف مكتبة عنيزة الوطنية باإلضافة إىل التدريس يف املعهد العلمي 
مد مث أنتقل إىل التدريس يف كلييت الشريعة وأصول الدين بفرع جامعة اإلمام حم

بن سعود اإلسالمية بالقصيم حىت اآلن، باإلضافة إىل عضوية هيئة كبار العلماء 
باململكة العربية السعودية، ولفضيلة الشيخ حفظه اهللا نشاط كبري يف الدعوة إىل 

  . اهللا عز وجل وتبصري الدعاة يف كل مكان وله جهود مشكورة يف هذا اجملال
بن إبراهيم رمحه اهللا قد عرض بل أحل على واجلدير بالذكر أن مساحة الشيخ حممد  •

فضيلة الشيخ يف تويل القضاء، بل أصدر قراره بتعيينه حفظه اهللا تعاىل رئيساً 
للمحكمة الشرعية باإلحساء فطلب منه اإلعفاء، وبعد مراجعات واتصال 

  . شخصي من فضيلة الشيخ مسح رمحه اهللا تعاىل بإعفائه من منصب القضاء
  : مؤلفـاته 

 ما بني كتاب ورسالة وسوف جتمع إن ٤٠ مؤلفات كثرية تبلغ -   اهللا تعاىلهحفظ - له 
  . شاء اهللا تعاىل يف جمموع الفتاوى والرسائل
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 . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  )٢( اهللا)١(بسم

 وجل مبدوء بالبسملة، ابتدأ املؤلف رمحه اهللا كتابه بالبسملة اقتداء بكتاب اهللا عز )١(  
 واقتداء بالرسول )١("كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهللا فهو أبتر"واتباعاً حلديث 

  . صلى اهللا عليه وسلم، فإنه يبدأ كتبه بالبسملة

اجلار واجملرور متعلق مبحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام تقديره بسم اهللا أكتب أو 
  . أصنف

  . العمل األفعالوقدرناه فعالً ألن األصل يف 
  : وقدرناه مؤخراً لفائدتني

  .  التربك بالبداءة باسم اهللا سبحانه وتعاىل:األوىل
  .  إفادة احلصر ألن تقدمي املتعلق يفيد احلصر:الثانية

وقدرناه مناسباً ألنه أدل على املراد فلو قلنا مثالً عندما نريد أن نقرأ كتاباً بسم اهللا نبتدئ 
  .  لكن بسم اهللا أقرأ يكون أدل على املراد الذي أبتدئ بهما يدري مباذا نبتدئ؟

علم على الباري جل وعال وهو االسم الذي تتبعه مجيع األمساء حىت إنه يف قوله : اهللا )٢(
ى الر ِكَتاٌب أَْنَزلَْناُه ِإلَْيَك ِلُتْخِرَج النَّاَس ِمَن الظُّلَُماِت ِإلَى النُّوِر ِبِإذِْن َربِِّهْم ِإلَ﴿ :تعاىل

اللَِّه الَِّذي لَُه َما ِفي السََّمَواِت َوَما ِفي الْأَْرِض َوَوْيلٌ ِللْكَاِفِريَن * ِصَراِط الَْعِزيِز الَْحِميِد 
   )٢-١:إبراهيم (﴾ِمْن َعذَاٍب َشِديٍد

                                                 
د أخرج الحدیث    . ٢/٦٩" الجامع "، وأخرجه الخطيب في    ٤/١٤٧" للرهاوي"عزه السيوطي في الجامع الصغير       )١( وق

ين        د العثيم ة محم اه   حفظه  –بطرق آثيرة وألفاظ متعددة، وقد سئل شيخنا العالم ال    –اهللا ورع ذا الحدیث فق :  عن ه
ولكن تلقي   . هذا الحدیث اختلف العلماء في صحته فمن أهل العلم من صححه واعتمده آالنووي، ومنهم من ضعفه                 "

ه أصًال                         ى أن ل دل عل بهم ی ك الحدیث في آت القبول ووضعهم ذل اب    ..." العلماء هذا الحدیث ب م (انتهى من آت ) العل
 .-نشره  یسر اهللا –لفضيلة شيخنا 
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  . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .  )٣(علم ا) ٢(الرحيم) ١(الرمحن
 صفة بل نقول هي عطف بيان لئال يكون لفظ اجلاللة ﴾اهللا﴿ال نقول إن لفظ اجلاللة 
  . تابعاً تبعية النعت للمنعوت

اسم من األمساء املختصة باهللا عز وجل ال يطلق على غريه والرمحن معناه : الرمحن )١(
  . املتصف بالرمحة الواسعة

الرمحن ذو يطلق على اهللا عز وجل وعلى غريه، ومعناه ذو الرمحة الواصلة، ف: الرحيم )٢(
الرمحة الواسعة، والرحيم ذو الرمحة الواصلة فإذا مجعا صار املراد بالرحيم املوصل رمحته 

ُيَعذُِّب َمْن َيَشاُء َوَيْرَحُم َمْن َيَشاُء َوِإلَْيِه ﴿: إىل من يشاء من عباده كما قال اهللا تعاىل
   )٢١:العنكبوت (﴾ُتقْلَُبونَ

 .و عليه إدراكاً جازماًالعلم هو إدراك الشيء على ما ه  )٣ (
  : ومراتب اإلدراك ست

  .العلم وهو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكاً جازماً: األوىل
  . اجلهل البسيط وهو عدم اإلدراك بالكلية: الثانية
  . اجلهل املركب وهو إدراك الشيء على وجه خيالف ما هو عليه: الثالثة
  . ل ضد راجحالوهم وهو إدراك الشيء مع احتما: الرابعة
  . الشك وهو إدراك الشيء مع احتمال مساو: اخلامسة
  . الظن وهو إدراك الشيء مع احتمال ضد مرجوح: السادسة

  . ضروري ونظري: والعلم ينقسم إىل قسمني
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   . .)٣(اهللامعرفة : العلم وهو:  األوىل؛)٢(مسائلأنه جيب علينا تعلم أربع ) ١(رمحك اهللا

 املعلوم فيه ضرورياً حبيث يضطر إليه من غري نظر وال فالضروري ما يكون إدراك 
  . استدالل كالعلم بأن النار حارة مثالً

  . والنظري ما حيتاج إىل نظر واستدالل كالعلم بوجوب النية يف الوضوء
رمحك اهللا أفاض عليك من رمحته اليت حتصل هبا على مطلوبك وتنجو من حمذورك،  )١(

من ذنوبك، ووفقك وعصمك فيما يستقبل منها هذا إذا فاملعىن غفر اهللا لك ما مضى 
أفردت الرمحة أما إذا قرنت باملغفرة فاملغفرة ملا مضى من الذنوب، والرمحة والتوفيق للخري 

  .والسالمة من الذنوب يف املستقبل
  . وصنيع املؤلف رمحه اهللا تعاىل يدل على عنايته وشفقته باملخاطب وقصد اخلري له

 اليت ذكرها املؤلف رمحه اهللا تعاىل تشمل الدين كله فهي جديرة بالعناية هذه املسائل )٢(
  . لعظم نفعها

أي معرفة اهللا عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما شرعه واإلذعان واالنقياد له،  )٣(
وحتكيم شريعته اليت جاء هبا رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم، ويتعرف العبد على ربه 

  .ات الشرعية يف كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلمبالنظر يف اآلي
    والنظر يف اآليات الكونية اليت هي املخلوقات، فإن اإلنسان كلما نظر يف تلك اآليات 

َوِفي أَْنفُِسكُْم *َوِفي الْأَْرِض آَياٌت ِللُْموِقِنَني ﴿ :ازداد علماً خبالقه ومعبوده قال اهللا عز وجل
   )٢١-٢٠:الذاريات (﴾ْبِصُرونَأَفَال ُت
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   . . . . .. . . . . . . . . . .  )٢(ومعرفة دين اإلسالم)  ١(ومعرفة نبيه

أي معرفة رسوله حممد صلى اهللا عليه وسلم املعرفة اليت تستلزم قبول ما جاء به من  )١(
 عنه اهلدى ودين احلق، وتصديقه فيما أخرب، وامتثال أمره فيما أمر، واجتناب ما هنى

فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ﴿: وزجر، وحتكيم شريعته والرضا حبكمه قال اهللا عز وجل
 ﴾ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر َبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً

 قَْولَ الُْمْؤِمِنَني ِإذَا ُدُعوا ِإلَى اللَِّه َوَرُسوِلِه ِلَيْحكَُم ِإنََّما كَانَ﴿: وقال تعاىل. )٦٥:النساء(
فَِإنْ ﴿:  وقال تعاىل).٥١:النور (﴾َبْيَنُهْم أَنْ َيقُولُوا َسِمْعَنا َوأَطَْعَنا َوأُولَِئَك ُهُم الُْمفِْلُحونَ

ْنُتْم ُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ذَِلَك َخْيٌر َتَناَزْعُتْم ِفي َشْيٍء فَُردُّوُه ِإلَى اللَِّه َوالرَُّسوِل ِإنْ كُ
فَلَْيْحذَِر الَِّذيَن ُيَخاِلفُونَ َعْن أَْمِرِه أَنْ ﴿:  وقال عز وجل)٥٩اآلية:النساء(﴾ َوأَْحَسُن َتأِْويالً

أتدري ": محد رمحه اهللا قال اإلمام أ)٦٣اآلية:النور(﴾ ُتِصيَبُهْم ِفْتَنةٌ أَْو ُيِصيَبُهْم َعذَاٌب أَِليٌم
  ".قع يف قلبه شيء من الزيغ فيهلكما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن ي

اإلسالم باملعىن العام هو التعبد هللا مبا شرع منذ أن أرسل اهللا : قوله معرفة دين اإلسالم )٢(
ى أن الشرائع الرسل إىل أن تقوم الساعة كما ذكر عز وجل ذلك يف آيات كثرية تدل عل

َربََّنا َواْجَعلَْنا ُمْسِلَمْيِن لََك ﴿: قال اهللا تعاىل عن إبراهيم: السابقة كلها إسالم هللا عز وجل
 ﴾َوِمْن ذُرِّيَِّتَنا أُمَّةً ُمْسِلَمةً لََك َوأَِرَنا َمَناِسكََنا َوُتْب َعلَْيَنا ِإنََّك أَْنَت التَّوَّاُب الرَِّحيُم

  .)١٢:البقرة(
م باملعىن اخلاص بعد بعثة النيب صلى اهللا عليه وسلم خيتص مبا بعث به واإلسال

حممد صلى اهللا عليه وسلم ألن ما بعث به النيب صلى اهللا عليه وسلم نسخ مجيع األديان 
السابقة فصار من أتبعه مسلماً ومن خالفه ليس مبسلم ، فأتباع الرسل مسلمون يف زمن 

  ،رسلهم
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  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .)١(باألدلة

فاليهود مسلمون يف زمن موسى صلى اهللا عليه وسلم والنصارى مسلمون يف زمن عيسى  
صلى اهللا عليه وسلم، وأما حني بعث النيب حممد صلى اهللا عليه وسلم فكفروا به فليسوا 

  .مبسلمني

ِإنَّ ﴿: هللا النافع لصاحبه قال اهللا عز وجلوهذا الدين اإلسالمي هو الدين املقبول عند ا
َوَمْن َيْبَتِغ غَْيَر اإلسالم ِديناً فَلَْن ﴿:  وقال)١٩اآلية:آل عمران(﴾ الدِّيَن ِعْنَد اللَِّه اإلسالم

 وهذا اإلسالم هو اإلسالم )٨٥:آل عمران (﴾ُيقَْبلَ ِمْنُه َوُهَو ِفي الْآِخَرِة ِمَن الَْخاِسِريَن
الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ﴿: لى حممد صلى اهللا عليه وسلم وأمته، قال اهللا تعاىلالذي امنت به ع

  .)٣اآلية:املائدة(﴾ ِديَنكُْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيكُْم ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم اإلسالم ِديناً
باألدلة مجع دليل وهو ما يرشد إىل املطلوب، واألدلة على معرفة ذلك مسعية، : قوله )١(
عقلية، فالسمعية ما ثبت بالوحي وهو الكتاب والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأمل، و

وقد أكثر اهللا عز وجل من ذكر هذا النوع يف كتابه فكم من آية قال اهللا فيها ومن آياته 
  . كذا وكذا وهكذا يكون سياق األدلة العقلية الدالة على اهللا تعاىل

ُمَحمٌَّد َرُسولُ ﴿: ه وسلم باألدلة السمعية فمثل قوله تعاىلوأما معرفة النيب صلى اهللا علي
َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه ﴿: وقوله.  اآلية)٢٩اآلية:الفتح(﴾ اللَِّه َوالَِّذيَن َمَعُه

ات  باألدلة العقلية بالنظر والتأمل فيما أتى به من اآلي).١٤٤اآلية:آل عمران(﴾ الرُُّسل
البينات اليت أعظمها كتاب اهللا عز وجل املشتمل على األخبار الصادقة النافعة واألحكام 
املصلحة العادلة، وما جرى على يديه من خوارق العادات، وما أخرب به من أمور الغيب 

  . اليت ال تصدر إال عن وحي واليت صدقها ما وقع منها
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   . . . . . . . . . . . . . . .)٢(إليهالدعوة : الثالثة) ١(الثانية العمل به

قوله العمل به أي العمل مبا تقتضيه هذه املعرفة من اإلميان باهللا والقيام بطاعته بامتثال  )١(
أوامره واجتناب نواهيه من العبادات اخلاصة، والعبادات املتعدية، فالعبادات اخلاصة مثل 

ملعروف والنهي عن املنكر، واجلهاد الصالة، والصوم، واحلج، والعبادات املتعدية كاألمر با
  . يف سبيل اهللا وما أشبه ذلك

 فمن عمل بال علم فقد شابه النصارى، ومن علم ومل  والعمل يف احلقيقة هو مثرة العلم،
  . يعمل فقد شابه اليهود

أي الدعوة إىل ما جاء به الرسول صلى اهللا عليه وسلم من شريعة اهللا تعاىل على  )٢(
اْدُع ِإلَى َسِبيِل َربَِّك ﴿:  أو األربع اليت ذكرها اهللا عز وجل يف قولهمراتبها الثالث

َوال ُتَجاِدلُوا أَْهلَ ﴿:  والرابعة قوله)١٢٥اآلية:النحل(﴾ ِبالِْحكَْمِة َوالَْمْوِعظَِة الَْحَسَنِة
  ).٤٦اآلية:بوتالعنك(﴾ الِْكَتاِب ِإلَّا ِبالَِّتي ِهَي أَْحَسُن ِإلَّا الَِّذيَن ظَلَُموا ِمْنُهْم

. وال بد هلذه الدعوة من علم بشريعة اهللا عز وجل حىت تكون الدعوة عن علم وبصرية
قُلْ َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإلَى اللَِّه َعلَى َبِصَريٍة أََنا َوَمِن اتََّبَعِني َوُسْبَحانَ اللَِّه َوَما ﴿: لقوله تعاىل

بصرية تكون فيما يدعو إليه بأن يكون الداعية  وال).١٠٨:يوسف (﴾أََنا ِمَن الُْمْشِرِكَني
  . عاملاً باحلكم الشرعي، ويف كيفية الدعوة، ويف حال املدعو

الدعوة إىل اهللا تعاىل باخلطابة، وإلقاء احملاضرات، ومنها : وجماالت الدعوة كثرية منها
وة إىل اهللا الدعوة إىل اهللا باملقاالت، ومنها الدعوة إىل اهللا حبلقات العلم، ومنها الدع

  أليف ونشر الدين عن طريق التأليف،بالت
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........................................................................  
ومنها الدعوة إىل اهللا يف اجملالس اخلاصة فإذا جلس اإلنسان يف جملس يف دعوة مثالً فهذا 

ى وجه ال ملل فيه وال إثقال، جمال للدعوة إىل اهللا عز وجل ولكن ينبغي أن تكون عل
وحيصل هذا بأن يعرض الداعية مسألة علمية على اجلالسني مث تبتدئ املناقشة ومعلوم أن 
املناقشة والسؤال واجلواب له دور كبري يف فهم ما أنزل اهللا على رسوله وتفهيمه، وقد 

  . يكون أكثر فعالية من إلقاء خطبة أو حماضرة إلقاء مرسالً كما هو معلوم
والدعوة إىل اهللا عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وطريقة من تبعهم 
بإحسان، فإذا عرف اإلنسان معبوده، ونبيه، ودينه ومنَّ اهللا عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه 
السعي يف إنقاذ أخوانه بدعوهتم إىل اهللا عز وجل وليبشر باخلري، قال النيب صلى اهللا عليه 

انفذ على رسلك حىت ترتل بساحتهم، ":  بن أىب طالب رضي اهللا عنه يوم خيربوسلم لعلي
مث ادعهم إىل اإلسالم، وأخربهم مبا جيب عليهم من حق اهللا تعاىل فيه، فواهللا ألن يهدي 

ويقول صلى اهللا عليه وسلم .  متفق على صحته)١("اهللا بك رجالً خري لك من محر النعم
 هدى كان له من األجر مثل أجور من تبعه ال ينقص ذلك من دعا إىل": فيما رواه مسلم

من أجورهم شيئاً، ومن دعا إىل ضاللة كان عليه من اإلمث مثل آثام من تبعه ال ينقص 
من دل على ":  وقال صلى اهللا عليه وسلم فيما رواه مسلم أيضاً،)٢("ذلك من آثامهم شيئاً
   .)٣("خري فله مثل أجر فاعله

                                                 
دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم إال اإلسالم والنبوة ومسلم، آتاب فضائل : رواه البخاري، آتاب الجهاد، باب )١(

 .- رضي اهللا عنه –فضل علي بن أبي طالب : الصحابة، باب
 .من سن سنة حسنة أو سيئة: مسلم، آتاب العلم، باب )٢(
 .ازي في سبيل اهللا بمرآوب وغيرهفضل إعانة الغ: مسلم، آتب اإلمارة، باب )٣(
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   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١(لى األذى فيهالصرب ع: الرابعة 

الصرب حبس النفس على طاعة اهللا، وحبسها عن معصية اهللا، وحبسها عن التسخط ) ١(
من أقدار اهللا فيحبس النفس عن التسخط والتضجر وامللل، ويكون دائماً نشيطاً يف الدعوة 

خلري من طبيعة البشر إال من هدى اهللا قال إىل دين اهللا وإن أوذي، ألن أذية الداعني إىل ا
َولَقَْد كُذَِّبْت ُرُسلٌ ِمْن قَْبِلَك فََصَبُروا َعلَى َما ﴿: لنبيه صلى اهللا عليه وسلم: اهللا تعاىل
 وكلما قويت األذية قرب النصر، )٣٤اآلية:األنعام(ذُوا َحتَّى أََتاُهْم َنْصُرَنا﴾ كُذُِّبوا َوأُو

 ينصر اإلنسان يف حياته ويرى أثر دعوته قد حتقق بل النصر يكون وليس النصر خمتصاً بأن
ولو بعد موته بأن جيعل اهللا يف قلوب اخللق قبوالً ملا دعا إليه وأخذاً به ومتسكاً به فإن هذا 
يعترب نصراً هلذا الداعية وإن كان ميتاً، فعلى الداعية أن يكون صابراً على دعوته مستمراً 

صابراً . يدعو إليه من دين اهللا عز وجل صابراً على ما يعترض دعوتهصابراً على ما . فيها
على ما يعترضه هو من األذى، وها هم الرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أوذوا بالقول 

كَذَِلَك َما أََتى الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا قَالُوا َساِحٌر أَْو ﴿: وبالفعل قال اهللا تعاىل
َوكَذَِلَك َجَعلَْنا ِلكُلِّ َنِبيٍّ َعُدّواً ِمَن ﴿:  وقال عز وجل).٥٢:الذاريات (﴾ونٌَمْجُن

 ولكن على الداعية أن يقابل ذلك )٣١:الفرقان(﴾ الُْمْجِرِمَني َوكَفَى ِبَربَِّك َهاِدياً َوَنِصرياً
 َنزَّلَْنا َعلَْيَك ِإنَّا َنْحُن﴿: بالصرب وأنظر إىل قول اهللا عز وجل لرسوله صلى اهللا عليه وسلم

 كان من املنتظر أن يقال فاشكر نعمة ربك ولكنه عز وجل )٢٣:اإلنسان (﴾الْقُْرآنَ َتْنِزيالً
ويف هذا إشارة إن كل من قام هبذا  )٢٤اآلية:اإلنسان(﴾ فَاْصِبْر ِلُحكِْم َربَِّك﴿ :قال

 النيب صلى اهللا عليه وسلم القرآن فالبد أن يناله ما يناله مما حيتاج إىل صرب، وأنظر إىل حال
  : حني ضربه قومه فأدموه وهو ميسح الدم عن وجهه ويقول
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إال الذين أمنوا وعملوا * إن اإلنسان لفي خسر * و العصر ﴿: والدليل على قوله تعاىل
  . )١(﴾الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب

  . يكون صابراً حمتسباً فعلى الداعية أن )١("اللهم أغفر لقومي فإهنم ال يعلمون" 

  : والصرب ثالثة أقسام
  .   صرب على طاعة اهللا   -١
  .  صرب عن حمارم اهللا   -٢
 صرب على أقدار اهللا اليت جيريها إما مما ال كسب للعباد فيه، وإما مما جيريه اهللا على    -٣

  . أيدي بعض العباد من اإليذاء واالعتداء
أقسم  )١:العصر (﴾َوالَْعْصِر﴿: األربع قوله تعاىلقوله والدليل أي على هذه املراتب  )١(

اهللا عز وجل يف هذه السورة بالعصر الذي هو الدهر وهو حمل احلوادث من خري وشر، 
فأقسم اهللا عز وجل به على أن اإلنسان كل اإلنسان يف خسر إال من اتصف هبذه الصفات 

  . ي بالصرباإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي باحلق، والتواص: األربع
  : جهاد النفس أربع مراتب: -رمحه اهللا تعاىل–قال ابن القيم 

 أن جياهدها على تعلم اهلدى ودين احلق الذي ال فالح هلا وال سعادة يف معاشها :إحداها
  . ومعادها إال به

  .  أن جياهدها على العمل به بعد علمه:الثانية

                                                 
 .غزوة أحد: ومسلم، آتاب الجهاد، باب. رواه البخاري، آتاب استتابة المرتدین والمعاندین )١(
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  .  أن جياهدها على الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه:الثالثة
 أن جياهدها على الصرب على مشاق الدعوة إىل اهللا وأذى اخللق ويتحمل ذلك كله :الرابعة

  ". هللا، فإذا استكمل هذه املراتب األربع صار من الربانيني
العصر على أن كل إنسان فهو يف خيبة وخسر مهما فاهللا عز وجل أقسم يف هذه السورة ب

  : كثر ماله وولده وعظم قدره وشرفه إال من مجع هذه األوصاف األربعة
   اإلميان ويشمل كل ما يقرب إىل اهللا تعاىل من اعتقاد صحيح وعلم نافع :أحدها
صاً  العمل الصاحل وهو كل قول أو فعل يقرب إىل اهللا بأن يكون فاعله هللا خمل:الثاين

  . وحملمد صلى اهللا عليه وسلم متبعاً
  .  التواصي باحلق وهو التواصي على فعل اخلري واحلث عليه والترغيب فيه:الثالث
 التواصي بالصرب بأن يوصي بعضهم بعضاً بالصرب على فعل أوامر اهللا تعاىل، وترك :الرابع

  . حمارم اهللا، وحتمل أقدار اهللا
 يتضمنان األمر باملعروف والنهي عن املنكر اللذين هبما والتواصي باحلق والتواصي بالصرب

كُْنُتْم َخْيَر أُمٍَّة أُْخِرَجْت ﴿: قوام األمة وصالحها ونصرها وحصول الشرف والفضيلة هلا
  ).١١٠اآلية:آل عمران(﴾ ِللنَّاِس َتأُْمُرونَ ِبالَْمْعُروِف َوَتْنَهْونَ َعِن الُْمْنكَِر َوُتْؤِمُنونَ ِباللَِّه
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لو ما أنزل اهللا حجة على خلقه إال هذه السورة :  "  _)١(رمحه اهللا تعاىل–ال الشافعي ق
والدليل ". باب العلم قبل القول والعمل: "-) ٣(رمحه اهللا– وقال البخاري ) ٢("لكفتهم

، فبدأ بالعلم )١٩اآلية:حممد(﴾ فَاْعلَْم أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا اللَُّه َواْسَتْغِفْر ِلذَْنِبَك﴿: قوله تعاىل
  . )٤(قبل القول والعمل

الشافعي هو أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع اهلامشي ) ١(
 هـ وهو أحد األئمة األربعة ٢٠٤ هـ وتويف مبصر سنة ١٥٠القرشي، ولد يف غزة سنة 
   .على اجلميع رمحة اهللا تعاىل

ة للخلق يف احلث على التمسك بدين اهللا مراده رمحه اهللا أن هذه السورة كافي) ٢(
باإلميان، والعمل الصاحل، والدعوة إىل اهللا، والصرب على ذلك، وليس مراده أن هذه السورة 

  . كافية للخلق يف مجيع الشريعة
ألن العاقل البصري إذا " لو ما أنزل اهللا حجة على خلقه إال هذه السورة لكفتهم": وقوله

 فال بد أن يسعى إىل ختليص نفسه من اخلسران وذلك باتصافه مسع هذه السورة أو قرأها
  . اإلميان، والعمل الصاحل، والتواصي باحلق والتواصي بالصرب : هبذه الصفات األربع

البخاري هو أبو عبد اهللا حممد بن إمساعيل بن إبراهيم بن املغرية البخاري، ولد  )٣(
تيماً يف حجر والدته، وتويف رمحه اهللا ببخارى يف شوال سنة أربعة وتسعني ومائة ونشأ ي

  . يف خرتنك بلدة على فرسخني من مسرقند ليلة عيد الفطر سنة ست ومخسني ومائتني
   أستدل البخاري رمحه اهللا هبذه اآلية على وجوب البداءة بالعلم قبل القول    )٤(
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........................................................................  

والعمل وهذا دليل أثري يدل على أن اإلنسان يعلم أوالً مث يعمل ثانياً، وهناك دليل عقلي 

نظري يدل على أن العلم قبل القول والعمل وذلك ألن القول أو العمل ال يكون صحيحاً 

مقبوالً حىت يكون على وفق الشريعة، وال ميكن أن يعلم اإلنسان أن عمله على وفق 

لعلم، ولكن هناك أشياء يعلمها اإلنسان بفطرته كالعلم بأن اهللا إله واحد فإن الشريعة إال با

هذا قد فطر عليه العبد وهلذا ال حيتاج إىل عناء كبري يف التعلم، أما املسائل اجلزئية املنتشرة 

  . فهي اليت حتتاج إىل تعلم وتكريس جهود
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لم ثالث هذه املسائل والعمل أنه جيب على كل مسلم ومسلمة تع: علم رمحك اهللا
   . .  . . . . . . . . .)١(خلقناأن اهللا : هبن، األوىل

  : ودليل ذلك أعين أن اهللا خلقنا مسعي وعقلي )١(
ُهَو الَِّذي َخلَقَكُْم ِمْن ِطٍني ثُمَّ قََضى أََجالً َوأََجلٌ ﴿: أما السمعي فكثري ومنه قوله عز وجل

﴾ َولَقَْد َخلَقَْناكُْم ثُمَّ َصوَّْرَناكُْم﴿: وقوله )٢:األنعام (﴾ْم َتْمَتُرونَُمَسّمًى ِعْنَدُه ثُمَّ أَْنُت
َولَقَْد َخلَقَْنا اإلنسان ِمْن َصلَْصاٍل ِمْن َحَمٍأ ﴿ : اآلية، وقوله تعاىل)١١اآلية:األعراف(

ذَا أَْنُتْم َبَشٌر َوِمْن آَياِتِه أَنْ َخلَقَكُْم ِمْن ُتَراٍب ثُمَّ ِإ﴿:  وقوله)٢٦:احلجر (﴾َمْسُنوٍن
، )١٤:الرمحن (﴾َخلََق اإلنسان ِمْن َصلَْصاٍل كَالْفَخَّاِر﴿: وقوله )٢٠:الروم (﴾َتْنَتِشُرونَ
 ﴾َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ﴿: وقوله )٦٢اآلية:الزمر(﴾ اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء ﴿:وقوله

 إىل غري )٥٦:الذاريات (﴾نَّ َوالِْأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِنَوَما َخلَقُْت الِْج﴿: وقوله )٩٦:الصافات(
  .ذلك من اآليات

أَْم ُخِلقُوا ِمْن ﴿: أما الدليل العقلي على أن اهللا خلقنا فقد جاءت اإلشارة إليه يف قوله تعاىل
ه عدم فإن اإلنسان مل خيلق نفسه ألنه قبل وجود )٣٥:الطور (﴾غَْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ

والعدم ليس بشيء وما ليس بشيء ال يوجد شيئاً، ومل خيلقه أبوه وال أمه وال أحد من 
اخللق، ومل يكن ليأيت صدفة بدون موجد؛ ألن كل حادث ال بد له من حمدث؛ وألن 
وجود هذه املخلوقات على هذا النظام البديع والتناسق املتآلف مينع منعاً باتاً أن يكون 

صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقائه إذ املوجود . صدفة
 آمر إال اهللا، قال اهللا وتطوره، فتعني هبذا أن يكون اخلالق هو اهللا وحده فال خالق وال

  .)٥٤اآلية:األعراف(﴾ أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر﴿: تعاىل
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   . . .  . . . .  .  .. . . . . . . .  . . . .  . . . .  . . .   )١(ورزقنا 

ومل يعلم أن أحداً من اخللق أنكر ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل إال على وجه املكابرة كما  
حصل من فرعون، وعندما مسع جبري بن مطعم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ سورة 

أَْم َخلَقُوا السََّمَواِت * ِلقُونَ أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخا﴿: الطور فبلغ قوله تعاىل
 )٣٧ - ٣٥:الطور (﴾أَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َربَِّك أَْم ُهُم الُْمَصْيِطُرونَ* َوالْأَْرَض َبلْ ال ُيوِقُنونَ 

كاد قليب أن يطري وذلك أول ما وقر اإلميان : "وكان جبري بن مطعم يومئذ مشركاً فقال
   .)١("يف قليب

: فقال اهللا تعاىل: ملسألة كثرية من الكتاب والسنة والعقل أما الكتاب أدلة هذه ا   )١(
قُلْ َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن ﴿: وقال تعاىل )٥٨:الذاريات (﴾ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ذُو الْقُوَِّة الَْمِتُني﴿

ُزقُكُْم ِمَن السََّماِء قُلْ َمْن َيْر﴿:  وقوله)٢٤اآلية:سـبأ(﴾ السََّمَواِت َوالْأَْرِض قُِل اللَُّه
َوالْأَْرِض أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت َوُيْخِرُج الَْميَِّت ِمَن 

 واآليات يف هذا )٣١:يونس (﴾الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَال َتتَّقُونَ
  . كثرية

فمنها قوله صلى اهللا عليه وسلم يف اجلنني يبعث إليه ملك فيؤمر بأربع كلمات : وأما السنة
  . )٢(بكتب رزقه وأجله، وعمله وشقي أم سعيد

الدليل العقلي على أن اهللا رزقنا فألننا ال نعيش إال على طعام وشراب، والطعام وأما 
أَأَْنُتْم َتْزَرُعوَنُه أَْم * أَفََرأَْيُتْم َما َتْحُرثُونَ ﴿: والشراب خلقه اهللا عز وجل كما قال اهللا تعاىل

َبلْ َنْحُن * ِإنَّا لَُمْغَرُمونَ* لَْو َنَشاُء لََجَعلَْناُه ُحطَاماً فَظَلُْتْم َتفَكَُّهونَ * َنْحُن الزَّاِرُعونَ 
لَْو * ْنَزلُْتُموُه ِمَن الُْمْزِن أَْم َنْحُن الُْمْنِزلُونَأَفََرأَْيُتُم الَْماَء الَِّذي َتْشَرُبونَ أَأَْنُتْم أَ* َمْحُروُمونَ

   )٧٠-٦٣:الواقعة (﴾َنَشاُء َجَعلَْناُه أَُجاجاً فَلَْوال َتْشكُُرونَ

                                                 
 .البخاري، آتاب التفسير، سورة الطور )١(
 .ومسلم، آتاب القدر. البخاري، آتاب القدر )٢(
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   . . . . . . . . . . . . ..  )٢(بل أرسل إلينا رسوالً ) ١(ومل يتركنا مهالً  

  . عند اهللا عز وجلففي هذه اآليات بيان أن رزقنا طعاماً وشراباً من  

  : هذا هو الواقع الذي تدل عليه األدلة السمعية والعقلية )١(
* أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم ِإلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ ﴿: أما السمعية فمنها قوله تعاىل

أََيْحَسُب ﴿ : وقوله)١١٦-١١٥:ؤمنونامل(﴾ فََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو
 *ثُمَّ كَانَ َعلَقَةً فََخلََق فََسوَّى *أَلَْم َيُك ُنطْفَةً ِمْن َمِنيٍّ ُيْمَنى* اإلنسان أَنْ ُيْتَرَك ُسدًى 

 ﴾ىأَلَْيَس ذَِلَك ِبقَاِدٍر َعلَى أَنْ ُيْحِيَي الَْمْوَت *فََجَعلَ ِمْنُه الزَّْوَجْيِن الذَّكََر َوالْأُْنثَى
   )٤٠-٣٦:القيامة(

فألن وجود هذه البشرية لتحيا مث تتمتع كما تتمتع األنعام مث متوت إىل غري : وأما العقل
بعث وال حساب أمر ال يليق حبكمة اهللا عز وجل بل هو عبث حمض، وال ميكن أن خيلق 

ليهم اهللا هذه اخلليقة ويرسل إليها الرسل ويبيح لنا دماء املعارضني املخالفني للرسل ع
  . الصالة والسالم مث تكون النتيجة ال شيء، هذا مستحيل على حكمة اهللا عز وجل

أي أن اهللا عز وجل أرسل إلينا معشر هذه األمة أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ) ٢(
رسوالً يتلو علينا آيات ربنا، ويزكينا، ويعلمنا الكتاب واحلكمة، كما أرسل إىل من قبلنا، 

 وال بد أن يرسل )٢٤اآلية:فاطر(﴾ َوِإنْ ِمْن أُمٍَّة ِإلَّا َخال ِفيَها َنِذيٌر﴿: عاىلقال اهللا تبارك وت
اهللا الرسل إىل اخللق لتقوم عليهم احلجة وليعبدوا اهللا مبا حيبه ويرضاه قال اهللا تبارك 

   َبْعِدِه ِإنَّا أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإلَى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن﴿: وتعاىل
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   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١(فمن أطاعه دخل اجلنة

َوأَْوَحْيَنا ِإلَى ِإْبَراِهيَم َوِإْسَماِعيلَ َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب َوالْأَْسَباِط َوِعيَسى َوأَيُّوَب َوُيوُنَس  
َوُرُسالً قَْد قََصْصَناُهْم َعلَْيَك ِمْن قَْبلُ َوُرُسالً لَْم *َوَهاُرونَ َوُسلَْيَمانَ َوآَتْيَنا َداُوَد َزُبوراً 

ُرُسالً ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَى * َنقُْصْصُهْم َعلَْيَك َوكَلََّم اللَُّه ُموَسى َتكِْليماً 
وال ميكن أن نعبد  )١٦٥-١٦٣:النساء(ماً﴾ اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسِل َوكَانَ اللَُّه َعِزيزاً َحِكي

اهللا مبا يرضاه إال عن طريق الرسل عليهم الصالة والسالم ألهنم هم الذين بينوا لنا ما حيبه 
اهللا ويرضاه، وما يقربنا إليه عز وجل فبذلك كان من حكمة اهللا أن أرسل إىل اخللق رسالً 

لَْنا ِإلَْيكُْم َرُسوالً َشاِهداً َعلَْيكُْم كََما أَْرَسلَْنا ِإنَّا أَْرَس﴿: مبشرين ومنذرين الدليل قوله تعاىل
   )١٦- ١٥:املزمل (﴾فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذاً َوِبيالً*ِإلَى ِفْرَعْونَ َرُسوالً

َوَساِرُعوا *ُمونََوأَِطيُعوا اللََّه َوالرَُّسولَ لََعلَّكُْم ُتْرَح﴿:  هذا حق مستفاد من قوله تعاىل  )١ (
آل  (﴾ِإلَى َمْغِفَرٍة ِمْن َربِّكُْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها السََّمَواُت َوالْأَْرُض أُِعدَّْت ِللُْمتَِّقَني

َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه ُيْدِخلُْه َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن ﴿:  ومن قوله تعاىل)١٣٣- ١٣٢:عمران
:  ومن قوله تعاىل)١٣اآلية:النساء(﴾  ِفيَها َوذَِلَك الْفَْوُز الَْعِظيُمَتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن

 :وقوله )٥٢:النور(﴾ َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوَرُسولَُه َوَيْخَش اللََّه َوَيتَّقِْه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِئُزونَ﴿
َم اللَُّه َعلَْيِهْم ِمَن النَِّبيَِّني َوالصِّدِّيِقَني َوَمْن ُيِطِع اللََّه َوالرَُّسولَ فَأُولَِئَك َمَع الَِّذيَن أَْنَع﴿

َوَمْن ُيِطِع اللََّه ﴿: وقوله )٦٩:النساء (﴾َوالشَُّهَداِء َوالصَّاِلِحَني َوَحُسَن أُولَِئَك َرِفيقاً
   . واآليات يف ذلك كثرية)٧١اآلية:األحزاب(﴾ َوَرُسولَُه فَقَْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً



‘qýq@Š•þa@òÞì ٣٣

ِإنَّا أَْرَسلَْنا ِإلَْيكُْم َرُسوالً َشاِهداً َعلَْيكُْم ﴿:  والدليل قوله تعاىل)١(ل النارومن عصاه دخ
 ﴾فََعَصى ِفْرَعْونُ الرَُّسولَ فَأََخذَْناُه أَْخذاً َوِبيالً* كََما أَْرَسلَْنا ِإلَى ِفْرَعْونَ َرُسوالً 

حد يف عبادته ال ملك  أن اهللا ال يرضى أن يشرك معه أ)٢(: الثانية )١٦- ١٥:املزمل(
ال َتْدُعو َمَع اللَِّه َوأَنَّ الَْمَساِجَد ِللَِّه فَ﴿: والدليل قوله تعاىل. مقرب، وال نيب مرسل

   ).١٨:اجلـن (أََحداً﴾

ومن يأىب يا : فقيل" كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب"ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم 
  .  رواه البخاري)١("من عصاين دخل النارمن أطاعين دخل اجلنة و": رسول اهللا؟ قال

َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه َوَيَتَعدَّ ُحُدوَدُه ُيْدِخلُْه ﴿: هذا أيضاً حق مستفاد من قوله تعاىل )١(
َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه فَقَْد ﴿: وقوله )١٤:النساء (﴾َناراً َخاِلداً ِفيَها َولَُه َعذَاٌب ُمِهٌني

َوَمْن َيْعِص اللََّه َوَرُسولَُه فَِإنَّ لَُه َناَر ﴿:  وقوله)٣٦اآلية:  األحزاب( َضالالً ُمِبيناً﴾ لََّض
 ومن قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث )٢٣اآلية:اجلـن(﴾ َجَهنََّم َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً

  . "ومن عصاين دخل النار": السابق
علينا علمه أن اهللا سبحانه وتعاىل ال يرضى أن يشرك معه أي املسألة الثانية مما جيب  )٢(

يف عبادته أحد، بل هو وحده املستحق للعبادة ودليل ذلك ما ذكره املؤلف رمحه اهللا يف 
فنهى اهللا تعاىل أن  )١٨:اجلـن (ال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً﴾َوأَنَّ الَْمَساِجَد ِللَِّه فَ﴿: قوله تعاىل

  اهللا أحداً، يدعو اإلنسان مع 

                                                 
 قتداء اإل: رواه البخاري، آتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب )١(
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 أن من أطاع الرسول ووّحد اهللا ال جيوز له مواالة من حاد اهللا ورسوله ولو )١(الثالثة
  : كان أقرب قريب، والدليل قوله تعاىل

ِإنْ َتكْفُُروا ﴿: واهللا ال ينهى عن شيء إال وهو ال يرضاه سبحانه وتعاىل وقال اهللا عز وجل
 ،)٧اآلية:الزمر(ِإنْ َتْشكُُروا َيْرَضُه لَكُْم﴾ َيْرَضى ِلِعَباِدِه الْكُفَْر َوفَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعْنكُْم َوال 

  )٩٦اآلية:التوبة(﴾ فَِإنْ َتْرَضْوا َعْنُهْم فَِإنَّ اللََّه ال َيْرَضى َعِن الْقَْوِم الْفَاِسِقَني﴿: وقال تعاىل
 وأنزل الكتب حملاربةفالكفر والشرك ال يرضاه اهللا سبحانه وتعاىل بل إمنا أرسل الرسل 

َوقَاِتلُوُهْم َحتَّى ال َتكُونَ ِفْتَنةٌ َوَيكُونَ ﴿:  قال اهللا تعاىلالكفر والشرك والقضاء عليهما
 وإذا كان اهللا ال يرضى بالكفر والشرك فإن الواجب )٣٩اآلية:األنفال(﴾ الدِّيُن كُلُُّه ِللَِّه

ه تبع رضا اهللا وغضبه، فيغض ملا على املؤمن أن ال يرضى هبما، ألن املؤمن رضاه وغضب
يغضب اهللا ويرضى مبا يرضاه اهللا عز وجل، وكذلك إذا كان اهللا ال يرضى الكفر وال 

ِإنَّ اللََّه ﴿: والشرك أمره خطري قال اهللا عز وجل. الشرك فإنه ال يليق مبؤمن أن يرضى هبما
ِإنَُّه ﴿:  وقال تعاىل)٤٨اآلية:النساء(﴾ َمْن َيَشاُءال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِل

﴾ َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر
دخل من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً " : وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٧٢اآلية:املائدة(

  )١("اجلنة، ومن لقيه يشرك به شيئاً دخل النار
أي املسألة الثالثة مما جيب علينا علمه الوالء والرباء، والوالء والرباء  )١(

                                                 
   
: ومسلم، آتاب اإلیمان، باب. من خص بالعلم قومًا دون قوم آراهية أن ال یفهموا: رواه البخاري، آتاب العلم، باب )١(

 .من مات ال یشرك باهللا شيئًا دخل الجنة
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ال َتِجُد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا ﴿
ْو أَْبَناَءُهْم أَْو ِإْخَواَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم أُولَِئَك كََتَب ِفي قُلُوِبِهُم الِْأَميانَ َوأَيََّدُهْم آَباَءُهْم أَ

ِبُروٍح ِمْنُه َوُيْدِخلُُهْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم 
   )٢٢:اجملادلة (﴾ ِحْزُب اللَِّه أَال ِإنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم الُْمفِْلُحونََوَرُضوا َعْنُه أُولَِئَك

َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال ﴿: أصل عظيم جاءت فيه النصوص الكثرية قال اهللا عز وجل 
َيا أَيَُّها ﴿: اىل وقال تع)١١٨اآلية:آل عمران(﴾ َتتَِّخذُوا ِبطَاَنةً ِمْن ُدوِنكُْم ال َيأْلُوَنكُْم َخَباالً

الَِّذيَن آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَِإنَُّه 
أَيَُّها الَِّذيَن َيا ﴿: وقال سبحانه وتعاىل )٥١:املائدة (﴾ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَّاِلِمَني

آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَِّذيَن اتََّخذُوا ِديَنكُْم ُهُزواً َولَِعباً ِمَن الَِّذيَن أُوُتوا الِْكَتاَب ِمْن قَْبِلكُْم 
ِذيَن َيا أَيَُّها الَّ﴿ :وقال تعاىل )٥٧:املائدة (﴾َوالْكُفَّاَر أَْوِلَياَء َواتَّقُوا اللََّه ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني

آَمُنوا ال َتتَِّخذُوا آَباَءكُْم َوِإْخَواَنكُْم أَْوِلَياَء ِإِن اْسَتَحبُّوا الْكُفَْر َعلَى الِْأَمياِن َوَمْن َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم 
ِشَريُتكُْم قُلْ ِإنْ كَانَ آَباُؤكُْم َوأَْبَناُؤكُْم َوِإْخَواُنكُْم َوأَْزَواُجكُْم َوَع * فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ

َوأَْمَوالٌ اقَْتَرفُْتُموَها َوِتَجاَرةٌ َتْخَشْونَ كََساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوَنَها أََحبَّ ِإلَْيكُْم ِمَن اللَِّه 
 ﴾ِسِقَنيَوَرُسوِلِه َوِجَهاٍد ِفي َسِبيِلِه فََتَربَُّصوا َحتَّى َيأِْتَي اللَُّه ِبأَْمِرِه َواللَُّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الْفَا

لَقَْد كَانَ لَكُْم ِفي َرُسوِل اللَِّه أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِلَمْن كَانَ ﴿: وقال عز وجل )٢٤-٢٣:التوبة(
قَْد كَاَنْت لَكُْم ﴿: وقوله تعاىل) ٢١:األحزاب (﴾َيْرُجو اللََّه َوالَْيْوَم الْآِخَر َوذَكََر اللََّه كَِثرياً

  الَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء ِمْنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِنأُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراِهيَم َو
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........................................................................  

 أََبداً َحتَّى ُتْؤِمُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه ِإلَّا قَْولَ اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء

ِإْبَراِهيَم ِلأَِبيِه لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوِإلَْيَك أََنْبَنا 

اد اهللا ومداراته تدل على أن ما يف قلب وألن مواالة من ح )٤:املمتحنة(َوِإلَْيَك الَْمِصُري﴾ 

اإلنسان من اإلميان باهللا ورسوله ضعيف؛ ألنه ليس من العقل أن حيب اإلنسان شيئاً هو 

عدو حملبوبه، ومواالة الكفار تكون مبناصرهتم ومعاونتهم على ما هم عليه من الكفر 

ه يوادهم أي يطلب والضالل، وموادهتم تكون بفعل األسباب اليت تكون هبا مودهتم فتجد

ودهم بكل طريق، وهذا ال شك ينايف اإلميان كله أو كماله، فالواجب على املؤمن معاداة 

من حاد اهللا ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد عنه ولكن هذا ال مينع 

  . نصيحته ودعوته للحق
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 ) ٧(أن تعبد اهللا وحده: )٦(إبراهيم) ٥(ملة) ٤(أن احلنيفية: )٣(لطاعته) ٢(أرشدك اهللا) ١(علما
  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )٨(خملصاً له الدين

  . تقدم الكالم على العلم فال حاجة إىل إعادته هنا )١(
  . االستقامة على طريق احلق: الرشد )٢(
  . موافقة املراد فعالً للمأمور وتركاً للمحظور: الطاعة )٣(
  . ي امللة املائلة عن الشرك، املبينة على اإلخالص هللا عز وجله: احلنيفية )٤(
  . أي طريقه الديين الذي يسري عليه؛ عليه الصالة والسالم )٥(
﴾ َواتََّخذَ اللَُّه ِإْبَراِهيَم َخِليالً﴿ :إبراهيم هو خليل الرمحن قال عز وجل )٦(
  . واضع كثرية لالقتداء به هو أبو األنبياء وقد تكرر ذكر منهجه يف م)١٢٥اآلية:النساء(
والعبادة مبفهومها العام هي " أن احلنيفية"يف قول " أن"هذه خرب "  أن تعبد اهللا"قوله  )٧(
التذلل هللا حمبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه الذي جاءت به "

ابن تيمية رمحه  فقد قال شيخ اإلسالم -يعين تفصيلها-أما املفهوم اخلاص للعبادة". شرائعه
العبادة أسم جامع لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال، واألعمال الظاهرة والباطنة : "اهللا

  . واخلشية، والتوكل والصالة والزكاة، والصيام وغري ذلك من شرائع اإلسالم كاخلوف،
ول إىل اإلخالص هو التنقية واملراد به أن يقصد املرء بعبادته وجه اهللا عز وجل والوص )٨(

  دار كرامته حبيث ال يعبد معه غريه ال ملكاً مقرباً وال نبياً
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َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ ﴿: أمر اهللا مجيع الناس وخلقهم هلا كما قال اهللا تعاىل) ١(وبذلك 
  . . . . . . ) ٢(ومعىن يعبدون يوحدون )٥٦:الذاريات (﴾َوالِْأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن

ثُمَّ أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك أَِن اتَِّبْع ِملَّةَ ِإْبَراِهيَم َحِنيفاً َوَما كَانَ ِمَن ﴿: اىلمرسالً قال اهللا تع 
َوَمْن َيْرغَُب َعْن ِملَِّة ِإْبَراِهيَم ِإلَّا َمْن َسِفَه ﴿:  وقال اهللا تعاىل).١٢٣:النحل (﴾الُْمْشِرِكَني

ِإذْ قَالَ لَُه َربُُّه أَْسِلْم قَالَ *ُه ِفي الْآِخَرِة لَِمَن الصَّاِلِحَنيَنفَْسُه َولَقَِد اْصطَفَْيَناُه ِفي الدُّْنَيا َوِإنَّ
َوَوصَّى ِبَها ِإْبَراِهيُم َبِنيِه َوَيْعقُوُب َيا َبِنيَّ ِإنَّ اللََّه اْصطَفَى لَكُُم الدِّيَن * أَْسلَْمُت ِلَربِّ الَْعالَِمَني

   )١٣٢-١٣٠:البقرة (﴾فَال َتُموُتنَّ ِإلَّا َوأَْنُتْم ُمْسِلُمونَ

أي باحلنيفية وهي عبادة اهللا خملصاً له الدين أمر اهللا مجيع الناس وخلقهم هلا، كما قال  )١(
 ﴾َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن﴿: اهللا تعاىل

َوَما ﴿:  عز وجل يف كتابه أن اخللق إمنا خلقوا هلذا فقال تعاىلوبني اهللا )٢٥:األنبياء(
   ).٥٦:الذاريات (﴾َخلَقُْت الِْجنَّ َوالِْأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن

يعين التوحيد من معىن العبادة وإال فقد سبق لك معىن العبادة وعلى أي شيء تطلق ) ٢(
  . وأهنا أعم من جمرد التوحيد

  : وعانعلم أن العبادة ناو
عبادة كونية وهي اخلضوع ألمر اهللا تعاىل الكوين وهذه شاملة جلميع اخللق ال خيرج عنها 

 )٩٣:مرمي (﴾ِإنْ كُلُّ َمْن ِفي السََّمَواِت َوالْأَْرِض ِإلَّا آِتي الرَّْحَمِن َعْبداً﴿: أحد لقوله تعاىل
  فهي شاملة للمؤمن والكافر، 
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  . . . . . .  .)١ ( إفراد اهللا بالعبادة:وأعظم ما أمر اهللا به التوحيد وهو

  . والرب والفاجر
 عبادة شرعية وهي اخلضوع ألمر اهللا تعاىل الشرعي وهذه خاصة مبن أطاع اهللا :والثاين

َوِعَباُد الرَّْحَمِن الَِّذيَن َيْمُشونَ َعلَى ﴿: تعاىل واتبع ما جاءت به الرسل مثل قوله تعاىل
 فالنوع األول ال حيمد ).٦٣:الفرقان (﴾اطََبُهُم الَْجاِهلُونَ قَالُوا َسالماًالْأَْرِض َهْوناً َوِإذَا َخ

عليه اإلنسان ألنه بغري فعله لكن قد حيمد على ما حيصل منه من شكر عند الرخاء وصرب 
  .  على البالء خبالف النوع الثاين فإنه حيمد عليه

هذا ال يتحقق إال بنفي التوحيد لغة مصدر وحد يوحد، أي جعل الشيء واحداً و  )١( 
إنه ال يتم لإلنسان التوحيد : وإثبات، نفي احلكم عما سوى املوحد وإثباته له فمثالً نقول

  . حىت يشهد أن ال إله إال اهللا فينفي األلوهية عما سوى اهللا تعاىل ويثبتها هللا وحده
ن تعبد اهللا وحده أي أ" التوحيد هو إفراد اهللا بالعبادة: "ويف االصطالح عرفه املؤلف بقوله

ال تشرك به شيئاً، ال تشرك به نبياً مرسالً، وال ملكاً مقرباً وال رئيساً وال ملكاً وال أحداً 
 ورغبة ورهبة، ومراد الشيخ رمحه اهللا ،من اخللق، بل تفرده وحده بالعبادة حمبة وتعظيماً

  . وامهمالتوحيد الذي بعثت الرسل لتحقيقه ألنه هو الذي حصل به اإلخالل من أق
  ". إفراد اهللا سبحانه وتعاىل مبا خيتص به: "وهناك تعريف أعم للتوحيد وهو

  : وأنواع التوحيد ثالثة
  إفراد اهللا سبحانه وتعاىل باخللق، وامللك " توحيد الربوبية وهو :األول
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َهلْ ﴿ : وقال تعاىل)٦٢اآلية:الزمر( ﴾اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء﴿: ل اهللا عز وجلقا" والتدبري 
:  وقال تعاىل)٣اآلية:فاطر (﴾ِمْن َخاِلٍق غَْيُر اللَِّه َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو

أَال لَُه ﴿: وقال تعاىل. )١:امللك (﴾ْيٍء قَِديٌرَتَباَرَك الَِّذي ِبَيِدِه الُْملُْك َوُهَو َعلَى كُلِّ َش﴿
   ).٥٤اآلية:األعراف( ﴾الَْخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني

إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة بأن ال يتخذ اإلنسان مع اهللا " توحيد األلوهية وهو :الثاين
  ".  تعاىل ويتقرب إليهأحداً يعبده ويتقرب إليه كما يعبد اهللا

إفراد اهللا سبحانه وتعاىل مبا مسى به نفسه ووصف " توحيد األمساء والصفات وهو :الثالث
به نفسه يف كتابه، أو على لسان رسوله صلى اهللا عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي 

  ". ما نفاه من غري حتريف، وال تعطيل، ومن غري تكييف، وال متثيل
ؤلف هنا توحيد األلوهية وهو الذي ضل فيه املشركون الذين قاتلهم النيب صلى ومراد امل

اهللا عليه وسلم واستباح دماءهم وأمواهلم وأرضهم وديارهم وسىب نساءهم وذريتهم، 
َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي ﴿: قال تعاىل. وأكثر ما يعاجل الرسل أقوامهم على هذا النوع من التوحيد

 فالعبادة ال تصح إال هللا عز وجل، ومن ).٣٦اآلية:النحل( ﴾ أَِن اْعُبُدوا اللََّهكُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً
أخل هبذا التوحيد فهو مشرك كافر وإن أقر بتوحيد الربوبية واألمساء والصفات، فلو فرض 
أن رجالً يقّر إقراراً كامالً بتوحيد الربوبية واألمساء والصفات ولكنه يذهب إىل القرب فيعبد 

  أو ينذر له قرباناً يتقرب به إليه فإنهصاحبه 
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َواْعُبُدوا اللََّه ﴿:  تعاىلوالدليل قولهدعوة غريه معه : وهو. وأعظم ما هنى عنه الشرك
   ).٣٦اآلية:النساء( ﴾َوال ُتْشِركُوا ِبِه َشْيئاً

َم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَقَْد َحرَّ﴿: مشرك كافر خالد يف النار قال اهللا تعاىل
 وإمنا كان التوحيد أعظم ما أمر )٧٢اآلية:املائدة( ﴾َوَمأَْواُه النَّاُر َوَما ِللظَّاِلِمَني ِمْن أَْنَصاٍر

اهللا ألنه األصل الذي ينبين عليه الدين كله، وهلذا بدأ به النيب صلى اهللا عليه وسلم يف 
  . عوة أن يبدأ بهالدعوة إىل اهللا، وأمر من أرسله للد

أعظم ما هنى اهللا عنه الشرك وذلك ألن أعظم احلقوق هو حق اهللا عز وجل فإذا فرط ) ١(
ِإنَّ ﴿ :فيه اإلنسان فقد فرط يف أعظم احلقوق وهو توحيد اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل

ِه فَقَِد افَْتَرى ِإثْماً َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَّ﴿ :وقال تعاىل )١٣اآلية:لقمان( ﴾الشِّْرَك لَظُلٌْم َعِظيٌم
 ﴾َوَمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَقَْد َضلَّ َضالالً َبِعيداً﴿:  وقال عز وجل)٤٨اآلية:النساء( ﴾َعِظيماً

ِإنَُّه َمْن ُيْشِرْك ِباللَِّه فَقَْد َحرََّم اللَُّه َعلَْيِه الَْجنَّةَ َوَمأَْواُه النَّاُر ﴿ : وقال تعاىل)١١٦اآلية:النساء(
ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ِبِه ﴿:  وقال تعاىل)٧٢اآلية:املائدة( ﴾ا ِللظَّاِلِمَني ِمْن أنصارَوَم

أعظم ":  وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم)٤٨اآلية:النساء( ﴾َوَيْغِفُر َما ُدونَ ذَِلَك ِلَمْن َيَشاُء
 والسالم فيما رواه مسلم عن  وقال عليه الصالة.)١("الذنب أن جتعل هللا نداً وهو خلقك

من لقي اهللا ال يشرك به شيئاً دخل اجلنة ومن لقيه يشرك به شيئاً ": جابر، رضي اهللا عنه
  .)٢("دخل النار

                                                 
ان،    ﴾ْيَك ِمْن َربَِّكَیا َأیَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأْنِزَل ِإَل﴿: قوله تعالى: رواه البخاري، آتاب التوحيد، باب    )١( اب اإلیم سلم، آت  وم

 .آون الشرك أقبح الذنوب: باب
 .من مات ال یشرك باهللا شيئًا دخل الجنة: رواه مسلم، آتاب اإلیمان، باب )٢(
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   . . ..اإلنسان اليت جيب على الثالثة) ١(ما األصول: فإذا قبل لك

 رواه )١(" النارمن مات وهو يدعوا من دون اهللا نداً دخل"وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم 
البخاري واستدل املؤلف رمحه اهللا تعاىل ألمر اهللا تعاىل بالعبادة وهنيه عن الشرك بقوله عز 

 فأمر اهللا سبحانه وتعاىل )٣٦اآلية:النساء(﴾ َواْعُبُدوا اللََّه َوال ُتْشِركُوا ِبِه َشْيئاً﴿: وجل
ده فمن مل يعبد اهللا فهو بعبادته وهنى عن الشرك به، وهذا يتضمن إثبات العبادة له وح

كافر مستكرب، ومن عبد اهللا وعبد معه غريه فهو كافر مشرك، ومن عبد اهللا وحده فهو 
  . شرك أكرب، وشرك أصغر: والشرك نوعان. مسلم خملص

 الشرك األكرب وهو كل شرك أطلقه الشارع وكان متضمناً خلروج :فالنوع األول
  . اإلنسان عن دينه
األصغر وهو كل عمل قويل أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف  الشرك :النوع الثاين

  . الشرك ولكنه ال خيرج عن امللة
ِإنَّ اللََّه ال َيْغِفُر أَنْ ُيْشَرَك ﴿ :وعلى اإلنسان احلذر من الشرك أكربه وأصغره فقد قال تعاىل

  )٤٨اآلية:النساء (﴾ِبِه
 اجلدار وهو أساسه، األصول مجع أصل، وهو ما يبىن عليه غريه، ومن ذلك أصل )١(

أَلَْم َتَر كَْيَف َضَرَب اللَُّه َمثَالً ﴿ :وأصل الشجرة الذي يتفرغ منه األغصان، قال اهللا تعاىل
  .)٢٤:إبراهيم (﴾كَِلَمةً طَيَِّبةً كََشَجَرٍة طَيَِّبٍة أَْصلَُها ثَاِبٌت َوفَْرُعَها ِفي السََّماِء

                                                 
 ﴾َدادًاَوِمَن النَّاِس َمْن َیتَِّخُذ ِمْن ُدوِن اللَِّه َأْن﴿ :قوله تعالى: رواه البخاري، آتاب التفسير، سورة البقرة، باب )١(
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  . . . . . .  . . . . . . . . . . )٢(معرفة العبد ربه: ؟ فقل)١(معرفتها

 :وهذه األصول الثالثة يشري هبا املصنف رمحه إىل األصول اليت يسأل عنها اإلنسان يف قربه
  ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

أورد املؤلف رمحه اهللا تعاىل هذه املسألة بصيغة السؤال وذلك من أجل أن ينتبه  )٢(
إن هذه هي األصول الثالثة اليت : ة؛ وإمنا قالاإلنسان هلا؛ ألهنا مسألة عظيمة وأصول كبري

جيب على اإلنسان معرفتها ألهنا هي األصول اليت يسأل عنها املرء يف قربه إذا دفن وتوىل 
عنه أصحابه أتاه ملكان فأقعداه فسأاله من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما املؤمن 

رتاب أو املنافق فيقول هاه؛ هاه ال ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونبيي حممد، وأما امل: فيقول
  . أدري، مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته

  : معرفة اهللا تكون بأسباب )٢(
منها النظر والتفكر يف خملوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إىل معرفته ومعرفة عظيم سلطانه 

كُوِت السََّمَواِت أََولَْم َيْنظُُروا ِفي َملَ﴿: ومتام قدرته، وحكمته، ورمحته قال اهللا تعاىل
قُلْ ِإنََّما ﴿:  وقال عز وجل)١٨٥اآلية:األعراف(﴾ َوالْأَْرِض َوَما َخلََق اللَُّه ِمْن َشْيٍء

:  وقال تعاىل)٤٦اآلية:سـبأ(﴾ أَِعظُكُْم ِبَواِحَدٍة أَنْ َتقُوُموا ِللَِّه َمثَْنى َوفَُراَدى ثُمَّ َتَتفَكَُّروا
آل  (﴾َوالْأَْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر لَآياٍت ِلأُوِلي الْأَلَْباِبِإنَّ ِفي َخلِْق السََّمَواِت ﴿

َوَما َخلََق اللَُّه ِفي السََّمَواِت َوالْأَْرِض لَآياٍت ِلقَْوٍم ﴿ :وقال عز وجل )١٩٠:عمران
أَْرِض ِإنَّ ِفي َخلِْق السََّمَواِت َوالْ﴿: وقال سبحانه وتعاىل) ٦اآلية:يونس(﴾ َيتَّقُونَ

َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنََّهاِر َوالْفُلِْك الَِّتي َتْجِري ِفي الَْبْحِر ِبَما َيْنفَُع النَّاَس َوَما أَْنَزلَ اللَُّه ِمَن 
 كُلِّ َدابٍَّة َوَتْصِريِف الرَِّياِح السََّماِء ِمْن َماٍء فَأَْحَيا ِبِه الْأَْرَض َبْعَد َمْوِتَها َوَبثَّ ِفيَها ِمْن
   )١٦٤:البقرة (﴾َوالسََّحاِب الُْمَسخَِّر َبْيَن السََّماِء َوالْأَْرِض لَآياٍت ِلقَْوٍم َيْعِقلُونَ
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )١(ودينه

ومن أسباب معرفة العبد ربه النظر يف آياته الشرعية وهي الوحي الذي جاءت به الرسل 
 اليت ال تقوم العظيمة والسالم فينظر يف هذه اآليات وما فيها من املصاحل عليهم الصالة

حياة اخللق يف الدنيا وال يف اآلخرة إال هبا، فإذا نظر فيها وتأملها وما اشتملت عليه من 
العلم واحلكمة ووجد انتظامها وموافقتها ملصاحل العباد عرف بذلك ربه عز وجل كما قال 

َيَتَدبَُّرونَ الْقُْرآنَ َولَْو كَانَ ِمْن ِعْنِد غَْيِر اللَِّه لََوَجُدوا ِفيِه اْخِتالفاً أَفَال ﴿: اهللا عز وجل
  ).٨٢:النساء (﴾كَِثرياً

ومنها ما يلقي اهللا عز وجل يف قلب املؤمن من معرفة اهللا سبحانه وتعاىل حىت كأنه يرى 
أن ": ل ما اإلحسان؟ قالربه رأي العني قال النيب عليه الصالة والسالم، حني سأله جربي

   )١(."تعبد اهللا كأنك تراه، فإن مل تكن تراه فإنه يراك
أي معرفة األصل الثاين وهو دينه الذي كلف العمل به وما تضمنه من احلكمة ) ١(

والرمحة ومصاحل اخللق، ودرء املفاسد عنها، ودين اإلسالم من تأمله حق التأمل تأمالً مبيناً 
ف أنه دين احلق، وأنه الدين الذي ال تقوم مصاحل اخللق إال به، على الكتاب والسنة عر

وال ينبغي أن نقيس اإلسالم مبا عليه املسلمون اليوم، فإن املسلمني قد فرطوا يف أشياء 
  كثرية وارتكبوا 

                                                 
 .بيان أرآان اإلیمان واإلسالم: أخرجه مسلم، آتاب اإلیمان، باب) ١(



‘qýq@Š•þa@òÞì ٤٥

  )١(ونبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم

   . . . . ، )٣(ني بنعمهريب اهللا الذي رباين ورىب مجيع العامل: ؟ فقل)٢(ربك :فإذا قيل لك

حماذير عظيمة حىت كأن العائش بينهم يف بعض البالد اإلسالمية يعيش يف جو غري  
  . إسالمي

 متضمن جلميع املصاحل اليت تضمنتها األديان السابقة - حبمد اهللا تعاىل –والدين اإلسالمي 
كل زمان ومكان متميز عليها بكونه صاحلاً لكل زمان ومكان وأمة، ومعىن كونه صاحلاً ل

أن التمسك به ال ينايف مصاحل األمة يف أي زمان ومكان وأمة، فدين اإلسالم يأمر : وأمة 
بكل عمل صاحل وينهى عن كل عمل سيء فهو يأمر بكل خلق فاضل ، وينهى عن كل 

  . خلق سافل
هذا هو األصل الثالث وهو معرفة اإلنسان نبيه حممداً صلى اهللا عليه وسلم، وحتصل  )١(

بدراسة حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم وما كان عليه من العبادة، واألخالق، والدعوة إىل 
اهللا عز وجل، واجلهاد يف سبيله وغري ذلك من جوانب حياته عليه الصالة والسالم، وهلذا 
ينبغي لكل إنسان يريد أن يزداد معرفة بنبيه وإمياناً به أن يطالع من سريته ما تيسر يف حربه 

مه، وشدته ورخائه ومجيع أحواله نسأل اهللا عز وجل أن جيعلنا من املتبعني لرسوله وسل
  . صلى اهللا عليه وسلم، باطناً وظاهراً، وأن يتوفانا على ذلك إنه وليه والقادر عليه

   .ورزقكأي من هو ربك الذي خلقك، وأمدك، وأعدك،  )٢(
   املرىب، ويشعر التربية هي عبارة عن الرعاية اليت يكون هبا تقومي )٣(
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الَْحْمُد ِللَِّه َربِّ ﴿: والدليل قوله تعاىل) ١(وهو معبودي ليس يل معبود سواه
  وكل ما سوى اهللا عامل  )٢:الفاحتة() ٢(﴾الَْعالَِمَني

الذي رباين ورىب مجيع : "كالم املؤلف رمحه اهللا أن الرب مأخوذ من التربية ألنه قال 
قد رباهم اهللا بنعمه وأعدهم ملا خلقوا له، وأمدهم برزقه قال فكل العاملني " العاملني بنعمه

قَالَ َربَُّنا الَِّذي * قَالَ فََمْن َربُّكَُما َيا ُموَسى﴿: اهللا تبارك وتعاىل يف حماورة موسى وفرعون
فكل أحد من العاملني قد رباه اهللا عز  )٥٠- ٤٩:طـه (﴾أَْعطَى كُلَّ َشْيٍء َخلْقَُه ثُمَّ َهَدى

  . عمهوجل بن

﴿َوِإنْ َتُعدُّوا : ونعم اهللا عز وجل على عباده كثرية ال ميكن حصرها قال اهللا تبارك وتعاىل
 ورزقك  فاهللا هو الذي خلقك وأعدك، وأمدك)١٨اآلية:النحل(ِنْعَمةَ اللَِّه ال ُتْحُصوَها﴾ 
   .فهو وحده املستحق للعبادة

يماً، أفعل ما يأمرين به، وأترك ما أي وهو الذي أعبده وأتذلل له خضوعاً وحمبة وتعظ )١(
َوَما أَْرَسلَْنا ﴿: ينهاين عنه، فليس يل أحد أعبده سوى اهللا عز وجل، قال اهللا تبارك وتعاىل

: وقال تعاىل )٢٥:األنبياء (﴾ِمْن قَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِن
وا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء َوُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك َوَما أُِمُر﴿

   )٥:البينة (﴾ِديُن الْقَيَِّمِة
: ستدل املؤلف رمحه اهللا لكون اهللا سبحانه وتعاىل مربياً جلميع اخللق بقوله تعاىلا  )٢ (
يعين الوصف بالكمال واجلالل والعظمة هللا تعاىل  )٢:الفاحتة (﴾َربِّ الَْعالَِمَنيالَْحْمُد ِللَِّه ﴿

  . وحده
  .  أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم، واملدبر هلم كما شاء عز وجل﴾َربِّ الَْعالَِمَني﴿
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)  ٣(؟ فقل بآياته وخملوقاته)٢(، فإذا قيل لك مب عرفت ربك)١(وأنا واحد من ذلك العامل

آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن خملوقاته السموات السبع واألرضون ومن 
  . )٤(السبع ومن فيهن وما بينهما

العامل كله من سوى اهللا، ومسو عاملاً ألهنم علم على خالقهم ومالكهم ومدبرهم ففي  )١(
  . كل شيء آية هللا تدل على أنه واحد

  . ذا كان ريب وجب علي أن أعبده وحدهوأنا اجمليب هبذا واحد من ذلك العامل، وإ

  بأي شيء عرفت اهللا عز وجل؟ : أي إذا قيل لك )٢(

  . عرفته بآياته وخملوقاته: فقل

  . مجع آية وهي العالمة على الشيء اليت تدل عليه وتبينه: اآليات )٣(

كونية وشرعية، فالكونية هي املخلوقات، والشرعية هي الوحي : وآيات اهللا تعاىل نوعان
من " بآياته وخملوقاته"لذي أنزله اهللا على رسله، وعلى هذا يكون قول املؤلف رمحه اهللا ا

أو من باب . باب عطف اخلاص على العام إذا فسرنا اآليات بأهنا اآليات الكونية والشرعية
عطف املباين املغاير إذا خصصنا اآليات باآليات الشرعية وعلى كل فاهللا عز وجل يعرف 

ة وهي املخلوقات العظيمة وما فيها من عجائب الصنعة وبالغ احلكمة، بآياته الكوني
وكذلك يعرف بآياته الشرعية وما فيها من العدل، واالشتمال على املصاحل، ودفع 

  . املفاسد

              تــدل على أنــه واحــد   وفـي كـل شـيء لـه آيـة 

  مال احلكمة، وكمالكل هذه من آيات اهللا الدالة على كمال القدرة، وك) ٤(
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الرمحة، فالشمس آية من آيات اهللا عز وجل لكوهنا تسري سرياً منتظماً بديعاً منذ خلقها اهللا 
: ا كما قال تعاىلعز وجل وإىل أن يأذن اهللا تعاىل خبراب العامل، فهي تسري ملستقر هل

وهي من آيات  )٣٨:ّيـس (﴾َوالشَّْمُس َتْجِري ِلُمْسَتقَرٍّ لََها ذَِلَك َتقِْديُر الَْعِزيِز الَْعِليِم﴿
اهللا تعاىل حبجمها وآثارها، أما حجمها فعظيم كبري، وأما آثارها فما حيصل منها من 

نظرنا إىل الشمس هذه اآلية املنافع لألجسام واألشجار واألهنار، والبحار وغري ذلك، فإذا 
العظيمة ما مدى البعد الذي بيننا وبينها مع ذلك فإننا جند حرارهتا هذه احلرارة العظيمة، 
مث انظر ماذا حيدث فيها من اإلضاءة العظيمة اليت حيصل هبا توفري أموال كثرية على الناس 

 للناس من توفري فإن الناس يف النهار يستغنون عن كل إضاءة وحيصل هبا مصلحة كبرية
  . أمواهلم ويعد هذا من اآليات اليت ال ندرك إال اليسري منها

َوالْقََمَر قَدَّْرَناُه ﴿كذلك القمر من آيات اهللا عز وجل حيث قدره منازل لكل ليلة مرتلة 
اً فهو يبدو صغرياً مث يكرب رويداً رويد )٣٩:ّيـس (﴾َمَناِزلَ َحتَّى َعاَد كَالُْعْرُجوِن الْقَِدِمي

حىت يكمل مث يعود إىل النقص، وهو يشبه اإلنسان حيث أنه خيلق من ضعف مث ال يزال 
  . يترقى من قوة إىل قوة حىت يعود إىل الضعف مرة أخرى فتبارك اهللا أحسن اخلالقني

*  *  *  *
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ْسُجُدوا َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ َوالنََّهاُر َوالشَّْمُس َوالْقََمُر ال َت﴿ : قوله تعاىل)١(والدليل
) ٣٧:فصلت (﴾ِللشَّْمِس َوال ِللْقََمِر َواْسُجُدوا ِللَِّه الَِّذي َخلَقَُهنَّ ِإنْ كُْنُتْم ِإيَّاُه َتْعُبُدونَ

ِإنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى ﴿:  تعاىل)٢(وقوله
ْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثاً َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت ِبأَْمِرِه َعلَى الَْعْرِش ُي

  ).٥٤:األعراف (﴾أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني

وجل قوله  عز أي والدليل على أن الليل والنهار، والشمس والقمر من آيات اهللا )١(
إخل أي من العالمات البينة املبينة ملدلوهلا . . . . ﴿َوِمْن آَياِتِه اللَّْيلُ َوالنََّهاُر﴾: تعاىل

الليل والنهار يف ذاهتما واختالفهما، وما أودع اهللا فيهما من مصاحل العباد وتقلبات 
ل بذلك أحواهلم، وكذلك الشمس والقمر يف ذاهتما وسريمها وانتظامهما وما حيص

  .من مصاحل العباد ودفع مضارهم

مث هنى اهللا تعاىل العباد أن يسجدوا للشمس أو القمر وإن بلغا مبلغاً عظيماً يف نفوسهم 
ألهنما ال يستحقان العبادة لكوهنا خملوقني، وإمنا املستحق للعبادة هو اهللا تعاىل الذي 

  . خلقهن

ِإنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي ﴿ات واألرض  وقوله أي من األدلة على أن اهللا خلق السمو   )٢(
  : وفيها من آيات اهللا) ٥٤اآلية:األعراف(﴾ َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض

   أن اهللا خلق هذه املخلوقات العظيمة يف ستة أيام ولو شاء خللقها :أوالً
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  . بلحظة ولكنه ربط املسببات بأسباهبا كما تقتضيه حكمته 

 أنه استوى على العرش أي عال عليه علواً خاصاً به كما يليق جبالله وعظمته وهذا :ثانياً 
  . عنوان كمال امللك والسلطان

 أنه يغشي الليل النهار أن جيعل الليل غشاء للنهار، أي غطاء له فهو كالثوب يسدل :ثالثاً
  . ضوء النهار فيغطيهعلى 

 أنه جعل الشمس والقمر والنجوم مذلالت بأمره جل سلطانه يأمرهن مبا يشاء :رابعاً 
  . ملصلحة العباد 

  .  عموم ملكه ومتام سلطانه حيث كان له اخللق واألمر ال لغريه:خامساً

  .  عموم ربوبيته للعاملني كلهم:سادساً 
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 اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي )٣(َيا أَيَُّها النَّاُس﴿:  قوله تعاىل) ٢(،والدليل)١(والرب هو املعبود
  الَِّذي )٥( َوالَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ)٤(َخلَقَكُْم

ِإنَّ َربَّكُُم اللَُّه الَِّذي َخلََق ﴿: يشري املؤلف رمحه اهللا تعاىل إىل قول اهللا عز وجل )١(
لْأَْرَض ِفي ِستَِّة أَيَّاٍم ثُمَّ اْسَتَوى َعلَى الَْعْرِش ُيْغِشي اللَّْيلَ النََّهاَر َيطْلُُبُه َحِثيثاً السََّمَواِت َوا

 ﴾َوالشَّْمَس َوالْقََمَر َوالنُُّجوَم ُمَسخََّراٍت ِبأَْمِرِه أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني
الرب هو املعبود أي هو الذي يستحق أن يعبد أو هو الذي يعبد ف )٥٤:األعراف(

الستحقاقه للعبادة، وليس املعىن أن كل من عبد فهو رب فاآلهلة اليت تعبد من دون اهللا 
 والرب هو اخلالق املالك املدبر جلميع رباباً من دون اهللا ليست أرباباً،وأختذها عبادها أ

  .األمور

  .  هو املستحق للعبادةأي الدليل على أن الرب )٢(

 وجل أن يعبدوه وحده ال شريك النداء موجه جلميع الناس من بين آدم أمرهم اهللا عز )٣(
فال جيعلوا له أنداداً، ويبني أنه إمنا استحق العبادة لكونه هو اخلالق وحده ال شريك له 
  . له

 ألنه ربكم الذي  هذه صفة كاشفة تعلل ما سبق أي اعبدوه﴾الَِّذي َخلَقَكُْم﴿قوله  )٤(
خلقكم فمن أجل كونه الرب اخلالق كان لزاماً عليكم أن تعبدوه، وهلذا نقول يلزم 

  . كل من أقر بربوبية اهللا أن يعبده وحده وإال كان متناقضاً

أي من أجل أن حتصلوا على التقوى، والتقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا عز  )٥(
   . أوامره واجتناب نواهيهبإتباعوجل 
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َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء ِبَناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ﴿
  )٢٢، ٢١:البقرة (﴾ِرْزقاً لَكُْم فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ

ن غري مشقة وال تعب كما ينام اإلنسان على أي جعلها فراشاً ومهاداً نستمتع فيها م )١(
  . فراشه

أي فوقنا ألن البناء يصري فوق السماء بناء ألهل األرض وهي سقف حمفوظ كما قال  )٢(
   )٣٢:األنبياء (﴾َوَجَعلَْنا السََّماَء َسقْفاً َمْحفُوظاً َوُهْم َعْن آَياِتَها ُمْعِرُضونَ﴿: اهللا تعاىل

لَكُْم ِمْنُه َشَراٌب َوِمْنُه ﴿: لسحاب ماء طهوراً كما قال تعاىلأي أنزل من العلو من ا )٣(
  .)١٠اآلية:النحل(﴾ َشَجٌر ِفيِه ُتِسيُمونَ

   )٣٣:النازعـات(﴾ َمَتاعاً لَكُْم َوِلأَْنَعاِمكُْم﴿: أي عطاء لكم ويف آية أخرى )٤(

ض فراشاً أي ال جتعلوا هلذا الذي خلقكم، وخلق الذين من قبلكم، وجعل لكم األر )٥(
والسماء بناء، وأنزل لكم من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقاً لكم ال جتعلوا 
له أنداداً تعبدوهنا كما تعبدون اهللا، أو حتبوهنا كما حتبون اهللا فإن ذلك غري الئق بكم 

  . ال عقالً وال شرعاً

علوا له شريكاً يف أي تعلمون أنه ال ند له وأنه بيده اخللق والرزق والتدبري فال جت )٦(
  . العبادة
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  ."اخلالق هلذه األشياء هو املستحق للعبادة: "_) ١( رمحه اهللا تعاىل–قال ابن كثري 

  مثل اإلسالم، واإلميان، : )٢(وأنواع العبادة اليت أمر اهللا هبا

هو عماد الدين أبو الفداء إمساعيل بن عمر القرشي الدمشقي احلافظ املشهور صاحب  )١(
  .  والتاريخ من تالميذ شيخ اإلسالم بن تيمية تويف سنة أربع وسبعني وسبعمائةالتفسري

ملا بني املؤلف رمحه اهللا تعاىل أن الواجب علينا أن نعبد اهللا وحده ال شريك له، بني ) ٢(
وأنواع العبادة مثل اإلسالم، واإلميان، : فيما يأيت شيئاً من أنواع العبادة فقال

  . واإلحسان

ثة اإلسالم، واإلميان، واإلحسان هي الدين كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من وهذه الثال
بينما حنن عند رسول اهللا صلى اهللا عليه ":  قال-رضي اهللا عنه-حديث عمر بن اخلطاب

وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ال يرى عليه 
جلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه إىل أثر السفر، وال يعرفه منا أحد حىت 

يا حممد أخربين عن اإلسالم؟ فقال؟ رسول اهللا : ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، قال
صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اله وأن حممداً رسول اهللا، وتقيم 

 :قال. استطعت إليه سبيالًالصالة وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت إن 
خربين عن اإلميان؟ قال أن تؤمن باهللا، أف: قال. فعجبنا له يسأله ويصدقه: قال. صدقت

: قال. صدقت: قال. ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه وشره
  أن تعبد اهللا كأنك تراه: فأخربين عن اإلحسان؟ قال
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خلوف، والرجاء، والتوكل، والرغبة، والرهبة، واخلشوع، واإلحسان؛ ومنه الدعاء، وا
واخلشية، واإلنابة، واالستعانة، واالستعاذة، واالستغاثة، والذبح، والنذر، وغري ذلك 

َوأَنَّ الَْمَساِجَد ﴿: والدليل قوله تعاىل. )١(من أنواع العبادة اليت أمر اهللا هبا كلها هللا تعاىل
، فمن صرف منها شيئاً لغري اهللا فهو مشرك )١٨:اجلـن (﴾ِه أََحداًِللَِّه فَال َتْدُعو َمَع اللَّ

َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر ال ُبْرَهانَ لَُه ِبِه فَِإنََّما ِحَساُبُه ﴿: كافر، والدليل قوله تعاىل
   )١١٧:املؤمنون (﴾ِعْنَد َربِِّه ِإنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ

ما املسؤول عنها بأعلم من : فأخربين عن الساعة؟ قال: قال. ه فإنه يراكفإن مل تكن ترا
أن تلد األمة ربتها، وأن ترى احلفاة العراة العالة : قال فأخربين عن إماراهتا؟ قال. السائل

أتدري من : عمر رعاء الشاه يتطاولون يف البنيان، مث أنطلق فلبثت ملياً مث قال يل يا
 فجعل النيب )١("فإنه جربيل أتاكم يعلمكم دينكم: قال. ه أعلمالسائل؟ قلت اهللا ورسول

  . صلى اهللا عليه وسلم هذه األشياء هي الدين وذلك أهنا متضمنة للدين كله

فال حيل صرفها لغري اهللا أي كل أنواع العبادة مما ذكر وغريه هللا وحده ال شريك له  )١(
  .تعاىل

نواع العبادة وذكر أن من صرف منها شيئاً لغري ذكر املؤلف رمحه اهللا تعاىل مجلة من أ )٢(
  َوأَنَّ الَْمَسِجَد ِللَِّه﴿: اهللا فهو مشرك كافر واستدل بقوله تعاىل

                                                 
 – حفظه اهللا ورعاه –لفضيلة شيخنا " مجموع الفتاوى والرسائل"، وانظر شرح الحدیث في ٤٠تقدم تخریجه صـ  )١(

 .١٤٥المجلد الثالث، صـ 
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َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب ﴿: والدليل قوله تعاىل. "الدعاء مخ العبادة": ويف احلديث
    )٦٠:غافر( )١(﴾ِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخِريَنلَكُْم ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتكِْبُرونَ َعْن ِعَباَد

َوَمْن َيْدُع َمَع اللَِّه ِإلَهاً آَخَر ال ُبْرَهانَ لَُه ِبِه فَِإنََّما ﴿: وبقوله ﴾فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً
لداللة من اآلية األوىل أن  ووجه ا)١١٧:املؤمنون(﴾ ِحَساُبُه ِعْنَد َربِِّه ِإنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ

اهللا تعاىل أخرب أن املساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود هللا ورتب على ذلك 
 أي ال تعبدوا معه غريه فتسجدوا له، ووجه الداللة من ﴾ فَال َتْدُعو َمَع اللَِّه أََحداً﴿: قوله

 :إهلا آخر فإنه كافر ألنه قالاآلية الثانية بأن اهللا سبحانه وتعاىل بني أن من يدعو مع اهللا 
 إشارة إىل أنه ال ميكن أن يكون ﴾ال ُبْرَهانَ لَُه ِبِه﴿:  ويف قوله﴾ِإنَُّه ال ُيفِْلُح الْكَاِفُرونَ﴿

صفة كاشفة مبينة لألمر وليست  ﴾ال ُبْرَهانَ لَُه ِبِه﴿برهان على تعدد اآلهلة فهذه الصفة 
  .  أن يكون برهان على أن مع اهللا إهلا آخرصفة مقيدة خترج ما فيه برهان ألنه ال ميكن

: هذا شروع من املؤلف رمحه اهللا تعاىل يف أدلة أنواع العبادة اليت ذكرها يف قوله) ١(
إخل، . . " وأنواع العبادة اليت أمر اهللا هبا مثل اإلسالم واإلميان واإلحسان ومنه الدعاء "

 شاء اهللا تفصيل أدلة اإلسالم واإلميان فبدأ رمحه اهللا بذكر األدلة على الدعاء وسيأيت إن
: واستدل املؤلف رمحه اهللا مبا يروى عن النيب صلى اهللا عليه وسلم، أنه قال. واإلحسان

َوقَالَ َربُّكُُم اْدُعوِني أَْسَتِجْب لَكُْم ﴿:  واستدل كذلك بقوله تعاىل)١("الدعاء مخ العبادة"
   فدلت اآلية )٦٠:غافر (﴾َدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخِريَنِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتكِْبُرونَ َعْن ِعَبا

                                                 
 .ث غریب من هذا الوجهحدی: وقال. فضل الدعاء: أخرجه الترمذي، آتاب الدعوات، باب )١(
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آل ( )١( ﴾فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني ﴿: ودليل اخلوف قوله تعاىل
  . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . )١٧٥اآلية:عمران

ِإنَّ الَِّذيَن َيْسَتكِْبُرونَ َعْن ﴿: ال ذلك ما صح أن يقالالكرمية على أن الدعاء من العبادة ولو
فمن دعا غري اهللا عز وجل بشيء ال يقدر عليه إال اهللا  ﴾ِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخِريَن

ومن دعا حياً مبا يقدر عليه مثل أن يقول  .فهو مشرك كافر سواء كان املدعو حياً أو ميتاً
، يا فالن اسقين فال شيء فيه، ومن دعا ميتاً أو غائباً مبثل هذا فإنه مشرك يا فالن أطعمين

ألن امليت أو الغائب ال ميكن أن يقوم مبثل هذا فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له 
  . تصرفاً يف الكون فيكون بذلك مشركاً

  . دعاء مسألة ودعاء عبادة: واعلم أن الدعاء نوعان

اء الطلب أي طلب احلاجات وهو عبادة إذا كان من العبد لربه، ألنه فدعاء املسألة هو دع
. يتضمن االفتقار إىل اهللا تعاىل واللجوء إليه، واعتقاد أنه قادر كرمي واسع الفضل والرمحة

وجيوز إذا صدر من العبد ملثله من املخلوقني إذا كان املدعو يعقل الدعاء ويقدر على 
  . ل يا فالن أطعميناإلجابة كما سبق يف قوله القائ

وأما دعاء العبادة فأن يتعبد به للمدعو طلباً لثوابه وخوفاً من عقابه وهذا ال يصح لغري اهللا 
ِإنَّ الَِّذيَن ﴿: وصرفه لغري اهللا شرك أكرب خمرج عن امللة وعليه يقع الوعيد يف قوله تعاىل

   ).٦٠اآلية:غافر(﴾ ِريَنَيْسَتكِْبُرونَ َعْن ِعَباَدِتي َسَيْدُخلُونَ َجَهنََّم َداِخ

اخلوف هو الذعر وهو انفعال حيصل بتوقع ما فيه هالك أو ضرر أو أذى، وقد هنى  )١(
  . اهللا سبحانه وتعاىل عن خوف أولياء الشيطان وأمر خبوفه وحده
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ال ُيْشِرْك فََمْن كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َو﴿: ودليل الرجاء قوله تعاىل
  . . . . . . . )١١٠اآلية:الكهف ()١(﴾ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحداً

  : واخلوف ثالثة أنواع 

 خوف طبيعي كخوف اإلنسان من السبع والنار والغرق وهذا ال يالم عليه :النوع األوىل
﴾ اِئفاً َيَتَرقَُّبفَأَْصَبَح ِفي الَْمِديَنِة َخ﴿: العبد قال اهللا تعاىل عن موسى عليه الصالة والسالم

 لكن إذا كان هذا اخلوف كما ذكر الشيخ رمحه اهللا سبباً لترك واجب )١٨اآلية:القصص(
رم فهو حرام ودليله أو فعل حمرم كان حراماً؛ ألن ما كان سبباً لترك واجب أو فعل حم

   .)١٧٥اآلية:آل عمران(﴾ فَال َتَخافُوُهْم َوَخافُوِن ِإنْ كُْنُتْم ُمْؤِمِنَني﴿ :قوله تعاىل

  . ، ويكون غري حممودواخلوف من اهللا تعاىل يكون حمموداًً

فاحملمود ما كانت غايته أن حيول بينك وبني معصية اهللا حبيث حيملك على فعل الواجبات 
وترك احملرمات، فإذا حصلت هذه الغاية سكن القلب واطمأن وغلب عليه الفرح بنعمة 

  .اهللا، والرجاء لثوابه

 ما حيمل العبد على اليأس من روح اهللا والقنوط وحينئذ يتحسر العبد وغري احملمود
  .وينكمش ورمبا يتمادى يف املعصية لقوة يأسه

.  خوف العبادة أن خياف أحداً يتعبد باخلوف له فهذا ال يكون إال هللا تعاىل:النوع الثاين
  . وصرفه لغري اهللا تعاىل شرك أكرب

احب القرب، أو ولياً بعيداً عنه ال يؤثر فيه لكنه  خوف السر كأن خياف ص:النوع الثالث
  . خيافه خمافة سر فهذا أيضاً ذكره العلماء من الشرك

  الرجاء طمع اإلنسان يف أمر قريب املنال، وقد يكون يف بعيد املنال ) ١(
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، )٢٣اآلية:ئدةاملا(﴾  ُمْؤِمِنَني َوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا ِإنْ كُْنُتْم﴿: ودليل التوكل قوله تعاىل
  . . . . . . . . . . )٣اآلية:الطالق ()١(﴾َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه فَُهَو َحْسُبُه﴿ :وقال

  . ترتيالً له مرتلة القريب

والرجاء املتضمن للذل واخلضوع ال يكون إال هللا عز وجل وصرفه لغري اهللا تعاىل شرك إما 
فََمْن ﴿ :وقد استدل املؤلف بقوله تعاىل. جيصغر، وإما أكرب حبسب ما يقوم بقلب الراأ

﴾ كَانَ َيْرُجوا ِلقَاَء َربِِّه فَلَْيْعَملْ َعَمالً َصاِلحاً َوال ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِِّه أََحداً
واعلم أن الرجاء احملمود ال يكون إال ملن عمل بطاعة اهللا ورجا . )١١٠اآلية:الكهف(

ول توبته، فأما الرجاء بال عمل فهو غرور ومتن ثواهبا، أو تاب من معصيته ورجا قب
  . مذموم

االعتماد على اهللا تعاىل : والتوكل على اهللا تعاىل. التوكل على الشيء االعتماد عليه )١(
 :كفاية وحسباً يف جلب املنافع ودفع املضار وهو من متام اإلميان وعالماته لقوله تعاىل

 وإذا صدق العبد يف )٢٣اآلية:املائدة (﴾ْنُتْم ُمْؤِمِنَنيَوَعلَى اللَِّه فََتَوكَّلُوا ِإنْ كُ﴿
َوَمْن َيَتَوكَّلْ َعلَى اللَِّه ﴿: اعتماده على اهللا تعاىل كفاه اهللا تعاىل ما أمهه لقوله تعاىل

ِإنَّ اللََّه َباِلغُ ﴿ : أي كافيه مث طمأن املتوكل بقوله)٣اآلية:الطالق (﴾فَُهَو َحْسُبُه
  : وأعلم أن التوكل أنواع. فال يعجزه شيء أراده. )٣اآلية:الطالق(﴾ أَْمِرِه

   التوكل على اهللا تعاىل وهو من متام اإلميان وعالمات صدقه :األول
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  ِإنَُّهْم كَاُنوا﴿: قوله تعاىل) ٣(واخلشوع) ٢(والرهبة) ١(ودليل الرغبة

  . وهو واجب ال يتم اإلميان إال به وسبق دليله

مد على ميت يف جلب منفعة، أو دفع مضرة فهذا شرك أكرب؛  توكل السر بأن يعت:الثاين
ألنه ال يقع إال ممن يعتقد أن هلذا امليت تصرفاً سرياً يف الكون، وال فر ق بني أن يكون 

  . نبياً، أو ولياً، أو طاغوتاً عدوا هللا تعاىل

 مرتبة  التوكل على الغري فيما يتصرف فيه الغري مع الشعور بعلو مرتبته واحنطاط:الثالث
املتوكل عنه مثل أن يعتمد عليه يف حصول املعاش وحنوه فهذا نوع من الشرك األصغر 

أما لو اعتمد عليه على أنه سبب وأن اهللا تعاىل هو . لقوة تعلق القلب به واالعتماد عليه
الذي قدر ذلك على يده فإن ذلك ال بأس به، إذا كان للمتوكل عليه أثر صحيح يف 

  .حصوله 

التوكل على الغري فيما يتصرف فيه املتوكل حبيث ينيب غريه يف أمر جتوز فيه  :الرابع 
َيَبِنيَّ ﴿النيابة فهذا ال بأس به بداللة الكتاب، والسنة، واإلمجاع فقد قال يعقوب لبنيه 

ووكل النيب صلى اهللا عليه ) ٨٧اآلية:يوسف(﴾ اذَْهُبوا فََتَحسَُّسوا ِمْن ُيوُسَف َوأَِخيِه
لصدقة عماالً وحفاظاً، ووكل يف إثبات احلدود وإقامتها، ووكل علي بن على ا وسلم،

أيب طالب رضي اهللا عنه يف هديه يف حجة الوداع أن يتصدق جبلودها وجالهلا، وأن ينحر 
وأما اإلمجاع على . ما بقى من املئة بعد أن حنر صلى اهللا عليه وسلم بيده ثالثاً وستني

   .جواز ذلك فمعلوم من حيث اجلملة

  .  حمبة الوصول إىل الشيء احملبوب: الرغبة  )١(

  .  اخلوف املثمر للهرب من املخوف فهي خوف مقرون بعمل: والرهبة  )٢(

  .  الذل والتطامن لعظمة اهللا حبيث يستسلم لقضائه الكوين والشرعي: اخلشوع  )٣(
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:  نبياءاأل(﴾ اُنوا لََنا َخاِشِعَنيُيَساِرُعونَ ِفي الَْخْيَراِت َوَيْدُعوَنَنا َرغَباً َوَرَهباً َوكَ
  )١()٩٠اآلية

   )٢()١٥٠اآلية :البقرة( ﴾فَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِني﴿ :ودليل اخلشية قوله تعاىل

يف هذه اآلية الكرمية وصف اهللا تعاىل اخللص من عباده بأهنم يدعون اهللا تعاىل رغباً  )١(
 العبادة ودعاء املسألة، فهم يدعون ورهباً مع اخلشوع له، والدعاء هنا شامل لدعاء

اهللا رغبة فيما عنده وطمعاً يف ثوابه مع خوفهم من عقابه وآثار ذنوهبم، واملؤمن 
ينبغي أن يسعى إىل اهللا تعاىل بني اخلوف والرجاء، ويغلب الرجاء يف جانب الطاعة 

 من لينشط عليها ويؤمل قبوهلا، ويغلب اخلوف إذا هم باملعصية ليهرب منها وينجو
  .  عقاهبا

يغلب جانب الرجاء يف حال املرض وجانب اخلوف يف حال الصحة؛ : وقال بعض العلماء
ألن املريض منكسر ضعيف النفس وعسى أن يكون قد اقترب أجله فيموت وهو حيسن 
الظن باهللا عز وجل، ويف حال الصحة يكون نشيطاً مؤمالً طول البقاء فيحمله ذلك على 

  . انب اخلوف ليسلم من ذلكاألشر والبطر فيغلب ج

وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحداً سواء لئال حيمله الرجاء على األمن من مكر اهللا، 
  .واخلوف على اليأس من رمحة اهللا تعاىل وكالمها قبيح مهلك لصاحبه

: اخلشية هي اخلوف املبين على العلم بعظمة من خيشاه وكمال سلطانه لقوله تعاىل) ٢(
أي العلماء بعظمته وكمال سلطانه  )٢٨اآلية:فاطر(﴾ ى اللََّه ِمْن ِعَباِدِه الُْعلََماُءِإنََّما َيْخَش﴿

فهي أخص من اخلوف، ويتضح الفرق بينهما باملثال فإذا خفت من شخص ال تدري هل 
  هو قادر عليك أم 
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  ).٥٤اآلية:مرالز ()١(﴾َوأَِنيُبوا ِإلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه﴿: ودليل اإلنابة قوله تعاىل

ويقال يف أقسام . ال فهذا خوف، وإذا خفت من شخص تعلم أنه قادر عليك فهذه خشية
  . أحكام اخلشية ما يقال يف أقسام أحكام اخلوف

اإلنابة الرجوع إىل اهللا تعاىل بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معىن  )١(
عتماد على اهللا واللجوء إليه وال تكون إال التوبة إال أهنا أرق منها ملا تشعر به من اال

  ). ٥٤اآلية:الزمر(﴾ َوأَِنيُبوا ِإلَى َربِّكُْم َوأَْسِلُموا لَُه﴿: هللا تعاىل ودليلها قوله تعاىل

اإلسالم الشرعي وهو االستسالم ألحكام اهللا الشرعية  ﴿َوأَْسِلُموا لَُه﴾: واملراد بقوله تعاىل
  : انوذلك أن اإلسالم هللا تعاىل نوع

 إسالم كوين وهو االستسالم حلكمه الكوين وهذا عام لكل من يف السموات :األول
 :واألرض من مؤمن  وكافر، وبر وفاجر ال ميكن ألحد أن يستكرب عنه ودليله قوله تعاىل

آل (﴾ َولَُه أَْسلََم َمْن ِفي السََّمَواِت َوالْأَْرِض طَْوعاً َوكَْرهاً َوِإلَْيِه ُيْرَجُعونَ﴿
   ).٨٣اآلية:انعمر

 إسالم شرعي وهو االستسالم حلكمه الشرعي وهذا خاص مبن قام بطاعته من :الثاين
ية اليت ذكرها املؤلف رمحه الرسل وأتباعهم بإحسان، ودليله يف القرآن كثري ومنه هذه اآل

  .اهللا

*  *  *  *  
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 )١(ويف احلديث )٥:الفاحتة (﴾ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني﴿: ودليل االستعانة قوله تعاىل
   ."إذا استعنت فاستعن باهللا"

  : االستعانة طلب العون وهي أنواع )١(

االستعانة املتضمنة لكمال الذل من العبد لربه، وتفويض األمر :  االستعانة باهللا وهي:األول
ُبُد َوِإيَّاَك ِإيَّاَك َنْع﴿: إليه، واعتقاد كفايته وهذه ال تكون إال هللا تعاىل ودليلها قوله تعاىل

 وقاعدة اللغة اليت نزل هبا "إياك" ووجه االختصاص أن اهللا تعاىل قدم املعمول ﴾َنْسَتِعُني
القرآن أن تقدمي ما حقه التأخري يفيد احلصر واالختصاص، وعلى هذا يكون صرف هذا 

  . النوع لغري اهللا تعاىل شركاً خمرجاً عن امللة

مر يقدر عليه فهذه على حسب املستعان عليه فإن كانت  االستعانة باملخلوق على أ:الثاين
﴾ َوَتَعاَوُنوا َعلَى الِْبرِّ َوالتَّقَْوى﴿ :على بر فهي جائزة للمستعني مشروعة للمعني لقوله تعاىل

َوال ﴿: وإن كانت على إمث فهي حرام على املستعني واملعني لقوله تعاىل ).٢اآلية:املائدة(
  )٢اآلية:املائدة(﴾ الُْعْدَواِنَتَعاَوُنوا َعلَى اإلمث َو

وإن كانت على مباح فهي جائزة للمستعني واملعني لكن املعني قد يثاب على ذلك ثواب 
َوأَْحِسُنوا ِإنَّ اللََّه ُيِحبُّ ﴿: اإلحسان إىل الغري ومن مث تكون يف حقه مشروعة لقوله تعاىل

  ).١٩٥اآلية:البقرة(﴾ الُْمْحِسِنَني

خلوق حي حاضر غري قادر فهذه لغو ال طائل حتتها مثل أن يستعني  االستعانة مب:الثالث
  . بشخص ضعيف على محل شيء ثقيل

                                                 
 .٤/٥٧٥، والترمذي ١/٢٩٣أخرجه اإلمام أحمد  )١(
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قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ ﴿، و)١:الفلق (﴾قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ الْفَلَِق﴿: ودليل االستعاذة قوله تعاىل
  ).١:الناس ()١(﴾النَّاِس

ى أمر غائب ال يقدرون على مباشرته  االستعانة باألموات مطلقاً أو باألحياء عل:الرابع
  . فهذا شرك ألنه ال يقع إال من شخص يعتقد أن هلؤالء تصرفاً خفيا يف الكون

 االستعانة باألعمال واألحوال احملبوبة إىل اهللا تعاىل وهذه مشروعة بأمر اهللا تعاىل :اخلامس
  ). ١٥٣اآلية:البقرة(﴾ اْسَتِعيُنوا ِبالصَّْبِر َوالصَّالِة﴿: يف قوله

 ﴾ِإيَّاَك َنْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُني﴿: وقد استدل املؤلف رمحه اهللا تعاىل للنوع األول بقوله تعاىل
  ".إذا استعنت فاستعن باهللا": وقوله صلى اهللا عليه وسلم )٥:الفاحتة(

واإلعاذة احلماية من مكروه فاملستعيذ حمتم مبن استعاذ به  طلب اإلعاذة،: االستعاذة) ١(
  : تصم به واالستعاذة أنواعومع

 االستعاذة باهللا تعاىل وهي املتضمنة لكمال االفتقار إليه واالعتصام به واعتقاد :األول
كفايته ومتام محايته من كل شيء حاضر أو مستقبل، صغري أو كبري، بشر أو غري بشر 

إىل آخر السورة  )٢:الفلق (﴾َقِمْن َشرِّ َما َخلَ* قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ الْفَلَِق﴿ :ودليلها قوله تعاىل
 ﴾ِمْن َشرِّ الَْوْسَواِس الَْخنَّاِس*ِإلَِه النَّاِس* َمِلِك النَّاِس*قُلْ أَُعوذُ ِبَربِّ النَّاِس﴿: وقوله تعاىل

  .  إىل آخر السورة)٤- ١:الناس(
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

الستعاذة بصفة من صفاته ككالمه وعظمته وعزته وحنو ذلك ودليل ذلك قوله  ا:الثاين 
أعوذ ": وقوله )١("أعوذ بكلمات اهللا التامات من شر ما خلق": صلى اهللا عليه وسلم

أعوذ بعزة اهللا وقدرته من شر ما "يف دعاء األمل : وقوله )٢("بعظمتك أن أغتال من حتيت
وقوله صلى اهللا عليه وسلم حني ، )٤("اك من سخطكأعوذ برض":  وقوله،)٣("أجد وأحاذر

﴾ قُلْ ُهَو الْقَاِدُر َعلَى أَنْ َيْبَعثَ َعلَْيكُْم َعذَاباً ِمْن فَْوِقكُْم ﴿: نزل قوله تعاىل
  )٥("أعوذ بوجهك":  فقال)٦٥اآلية:األنعام(

شرك ومنه  االستعاذة باألموات أو األحياء غري احلاضرين القادرين على العوذ فهذا :الثالث
 ﴾َوأَنَُّه كَانَ ِرَجالٌ ِمَن الِْأْنِس َيُعوذُونَ ِبِرَجاٍل ِمَن الِْجنِّ فََزاُدوُهْم َرَهقاً﴿: قوله تعاىل

  . )٦:اجلـن(

 االستعاذة مبا ميكن العوذ به من املخلوقني من البشر أو األماكن أو غريها فهذا :الرابع
من تشرف هلا تستشرفه ومن وجد ": الفنت جائز ودليله قوله صلى اهللا عليه وسلم يف ذكر 

 متفق عليه وقد بني صلى اهللا عليه وسلم هذا امللجأ واملعاذ )٦("ملجأ أو معاذاً فليعذبه
 احلديث رواه مسلم، ويف صحيحه أيضاً عن جابر "فمن كان له إبل فليلحق بإبله": بقوله

  رضي اهللا عنه أن امرأة من بين خمزوم سرقت فأيت 

                                                 
 .في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره: أخرجه مسلم، آتاب الذآر والدعاء، باب )١(
 .٨/٦٧٧، والنسائي ٢/٢٥أخرجه اإلمام أحمد ) ٢(
 ).٢٥٢٢(، وابن ماجه )٣٨٩١(، وأبو داود ٤/٢١٧أخرجه اإلمام أحمد ) ٣(
 .ما یقال في الرآوع والسجود: أخرجه مسلم، آتاب الصالة، باب) ٤(
 ".أو یلبسكم شيعًا: "قوله تعالى: أخرجه البخاري، آتاب االعتصام، باب) ٥(
نزول الفتن : ومسلم، آتاب الفتن، باب. تكون الفتنة القاعد فيها خير من القائم: أخرجه البخاري، آتاب الفتن، باب) ٦(

 .آمواقع القطر
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 )١(﴾ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم﴿: تغاثة قوله تعاىلودليل االس
  ).٩اآلية:ألنفالا(

 احلديث، ويف صحيحه أيضاً عن أم )١(هبا النيب صلى اهللا عليه وسلم فعاذت بأم سلمة
يعوذ عائذ بالبيت فيبعث إليه ": سلمة رضي اهللا عنها عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

  . احلديث )٢("بعث

ولكن إن استعاذ من شر ظامل وجب إيواؤه وإعاذته بقدر اإلمكان، وإن استعاذ ليتوصل 
  . إىل فعل حمظور أو اهلرب من واجب حرم إيواؤه

  : االستغاثة طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة واهلالك، وهو أقسام )١(

وهو دأب الرسل  االستغاثة باهللا عز وجل وهذا من أفضل األعمال وأكملها :األول
ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم أَنِّي ﴿ :وأتباعهم، ودليله ما ذكره الشيخ رمحه اهللا

  ) ٩:ألنفالا (﴾ُمِمدُّكُْم ِبأَلٍْف ِمَن الَْمالِئكَِة ُمْرِدِفَني
جل  وكان ذلك يف غزوة بدر حني نظر النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املشركني يف ألف ر

وأصحابه ثالمثائة وبضعة عشر رجالً فدخل العريش يناشد ربه عز وجل رافعاً يديه 
اللهم أجنز يل ما وعدتين، اللهم إن هتلك هذه العصابة من أهل ": مستقبل القبلة يقول

 وما زال يستغيث بربه رافعاً يديه حىت سقط رداؤه عن )٣("اإلسالم ال تعبد يف األرض
يا : ي اهللا عنه رداءه فألقاه على منكبيه مث التزمه من ورائه، وقالمنكبيه فأخذ أبو بكر رض

  . نيب اهللا كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك فأنزل اهللا هذه اآلية

                                                 
 .قطع السارق الشریف وغيره: رواه مسلم، آتاب الحدود، باب )١(
 .الخسف بالجيش الذي یؤم البيت: أخرجه مسلم، آتاب الفتن، باب) ٢(
 .اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر: أخرجه مسلم، آتاب الجهاد، باب) ٣(
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* قُلْ ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني ﴿: ودليل الذبح قوله تعاىل
لعن اهللا من ذبح لغري ":  ومن السنة)١٦٣-١٦٢اآلية:األنعام( )١(﴾ُهال َشِريَك لَ

   )١(."اهللا

 االستغاثة باألموات أو باألحياء غري احلاضرين القادرين على اإلغاثة فهذا شرك؛ :الثاين 
ألنه ال يفعله إال من يعتقد أن هلؤالء تصرفاً خفياً يف الكون فيجعل هلم حظاً من الربوبية 

أَمَّْن ُيِجيُب الُْمْضطَرَّ ِإذَا َدَعاُه َوَيكِْشُف السُّوَء َوَيْجَعلُكُْم ُخلَفَاَء الْأَْرِض ﴿: ىلقال اهللا تعا
   )٦٢:النمل (﴾أَِإلٌَه َمَع اللَِّه قَِليالً َما َتذَكَُّرونَ

 االستغاثة باألحياء العاملني القادرين على اإلغاثة فهذا جائز كاالستعانة هبم قال اهللا :الثالث
فَاْسَتَغاثَُه الَِّذي ِمْن ِشيَعِتِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِِّه فََوكََزُه ُموَسى ﴿ :عاىل يف قصة موسىت

  ).١٥اآلية:القصص(﴾ فَقََضى َعلَْيِه

 االستغاثة حبي غري قادر من غري أن يعتقد أن له قوة خفية مثل أن يستغيث الغريق :الرابع
، ولعلة أخرى وهي ةغاث به فيمنع منه هلذه العلبرجل مشلول فهذا لغو وسخرية مبن است

  . الغريق رمبا اغتر بذلك غريه فتوهم أن هلذا املشلول قوة خفية ينقذ هبا من الشدة

  :الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم على وجه خمصوص ويقع على وجوه )١(

ه فهذا ال  أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم املذبوح له والتذلل له والتقرب إلي:األول
يكون إال هللا تعاىل على الوجه الذي شرعه اهللا تعاىل، وصرفه لغري اهللا شرك أكرب ودليله ما 

قُلْ ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي َوَمَماِتي ِللَِّه ﴿: ذكره الشيخ رمحه اهللا وهو قوله تعاىل
  .﴾ال َشِريَك لَُه*َربِّ الَْعالَِمَني 

                                                 
 .اعلهتحریم الذبح لغير اهللا تعالى ولعن ف: أخرجه مسلم، آتاب األضاحي، باب) ١(
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 )٢(﴾ُيوفُونَ ِبالنَّذِْر َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطرياً﴿: اىل قوله تع)١(ودليل النذر
    . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .  )٧:اإلنسان(

 أن يقع إكراماً لضيف أو وليمة لعرس أو حنو ذلك فهذا مأمور به إما وجوباً أو :الثاين
 )١("ن كان يؤمن باهللا واليوم اآلخر فليكرم ضيفهم": استحباباً لقوله صلى اهللا عليه وسلم

   )٢("أومل ولو بشاة"وقوله صلى اهللا عليه وسلم لعبد الرمحن بن عوف 

 أن يقع على وجه التمتع باألكل أو االجتار به وحنو ذلك فهذا من قسم املباح :الثالث
لَُهْم ِممَّا َعِملَْت أَْيِديَنا أَْنَعاماً فَُهْم أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخلَقَْنا ﴿: فاألصل فيه اإلباحة لقوله تعاىل

وقد يكون  )٧٢-٧١:ّيـس (﴾َوذَلَّلَْناَها لَُهْم فَِمْنَها َركُوُبُهْم َوِمْنَها َيأْكُلُونَ* لََها َماِلكُونَ
  . مطلوباً أو منهياً عنه حسبما يكون وسيلة له

نَ ِبالنَّذِْر َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُيوفُو﴿ :أي دليل كون النذر من العبادة قوله تعاىل )١(
  .﴾ُمْسَتِطرياً

وجه الداللة من اآلية أن اهللا أثىن عليهم إليفائهم النذر وهذا يدل على أن اهللا حيب  )٢(
  . ذلك، وكل حمبوب هللا من األعمال فهو عبادة

   .﴾َوَيَخافُونَ َيْوماً كَانَ َشرُُّه ُمْسَتِطرياً﴿: ويؤيد ذلك قوله

واعلم أن النذر الذي امتدح اهللا تعاىل هؤالء القائمني به هو مجيع العبادات اليت فرضها اهللا 
  عز وجل فإن العبادات الواجبة إذا شرع فيها 

                                                 
: ومسلم، آتاب اللقطة، باب. من آان یؤمن باهللا واليوم اآلخر فال یؤذ جاره: أخرجه البخاري، آتاب األدب، باب )١(

 .الضيافة ونحوها
: مسلم، آتاب النكاح، باب". فإذا قضت الصالة: "ما جاء في قوله تعالى: أخرجه البخاري، آتاب البيوع، باب )٢(

 .قرآن وخاتم حدیثالصداق وجواز آونه تعليم ال
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  . . . .   )٣( هللا بالتوحيد)٢(االستسالم: معرفة دين اإلسالم باألدلة وهو: )١(األصل الثاين

ثُمَّ لَْيقُْضوا َتفَثَُهْم َولُْيوفُوا ُنذُوَرُهْم ﴿: ه تعاىلاإلنسان فقد التزم هبا ودليل ذلك قول
  . )٢٩:احلج (﴾َولَْيطَّوَّفُوا ِبالَْبْيِت الَْعِتيِق

والنذر الذي هو إلزام اإلنسان نفسه بشيء ما، أو طاعة هللا غري واجبة؛  مكروه، وقال 
 يأيتإنه ال ": ر وقالبعض العلماء إنه حمرم ألن النيب صلى اهللا عليه وسلم، هنى عن النذ

 ومع ذلك فإذا نذر اإلنسان طاعة هللا وجب عليه )١("خبري وإمنا يستخرج به من البخيل
  . )٢("من نذر أن يطيع اهللا فليطعه": فعلها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

واخلالصة أن النذر يطلق على العبادات املفروضة عموماً، ويطلق على النذر اخلاص وهو 
إلنسان نفسه بشيء هللا عز وجل وقد قسم العلماء النذر اخلاص إىل أقسام وحمل إلزام ا

  . بسطها كتب الفقه

معرفة دين اإلسالم باألدلة يعين أن يعرف دين اإلسالم بأدلته : أي من األصول الثالثة )١(
  . من الكتاب والسنة

االنقياد له االستسالم هللا بالتوحيد و"دين اإلسالم وإن شئت فقل اإلسالم هو  )٢(
  . فهو متضمن ألمور ثالثة" بالطاعة، والرباءة من الشرك وأهله

أي بأن يستسلم العبد لربه استسالما شرعياً وذلك بتوحيد اهللا عز وجل وإفراده  )٣(
  بالعبادة، وهذا اإلسالم هو الذي حيمد عليه العبد ويثاب 

                                                 
النهي عن النذر وأنه ال : ومسلم، آتاب النذر، باب. إلقاء العبد النذر إلى القدر: أخرجه البخاري، آتاب القدر، باب )١(

 .یرد شيئًا
 .النذر فيما ال یملك وفي معصية: رواه البخاري، آتاب األیمان والنذور، باب) ٢(
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اإلسالم، : )٣(هو ثالث مراتب؛ و)٢(، والرباءة من الشرك وأهله)١(واالنقياد له بالطاعة
شهادة أن ال : )٥( فأركان اإلسالم مخسة)٤(واإلميان واإلحسان، وكل مرتبة هلا أركان

  إله إال اهللا وأن حممد رسول 

َولَُه ﴿ :عليه، أما االستسالم القدري فال ثواب فيه ألنه ال حيلة لإلنسان فيه قال اهللا تعاىل
   ).٨٣:آل عمران (﴾لْأَْرِض طَْوعاً َوكَْرهاً َوِإلَْيِه ُيْرَجُعونَأَْسلََم َمْن ِفي السََّمَواِت َوا

وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه؛ ألن الطاعة طاعة يف األمر بفعله وطاعة يف النهي  )١(
  . بتركه

الرباءة من الشرك أي أن يتربأ منه، ويتخلى منه وهذا يستلزم الرباءة من أهله قال اهللا  )٢(
 كَاَنْت لَكُْم أُْسَوةٌ َحَسَنةٌ ِفي ِإْبَراِهيَم َوالَِّذيَن َمَعُه ِإذْ قَالُوا ِلقَْوِمِهْم ِإنَّا ُبَرآُء قَْد﴿: تعاىل

ِمْنكُْم َوِممَّا َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه كَفَْرَنا ِبكُْم َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنكُُم الَْعَداَوةُ َوالَْبْغَضاُء أََبداً 
ُنوا ِباللَِّه َوْحَدُه ِإلَّا قَْولَ ِإْبَراِهيَم ِلأَِبيِه لَأَْسَتْغِفَرنَّ لََك َوَما أَْمِلُك لََك ِمَن اللَِّه َحتَّى ُتْؤِم

    )٤:املمتحنة (﴾ِمْن َشْيٍء َربََّنا َعلَْيَك َتَوكَّلَْنا َوِإلَْيَك أََنْبَنا َوِإلَْيَك الَْمِصُري
دين اإلسالمي ثالث مراتب بعضها فوق بعض وهي بني املؤلف رمحه اهللا تعاىل أن ال )٣(

  . اإلسالم، واإلميان، واإلحسان
دليل ذلك قوله صلى اهللا عليه وسلم يف احلديث الذي رواه أمري املؤمنني عمر بن  )٤(

اخلطاب رضي اهللا عنه حني جاء جربيل يسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم 
هذا جربيل أتاكم يعلمكم ": وسلم ذلك وقالواإلحسان وبني له صلى اهللا عليه 

  )١("دينكم
: قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: دليل ذلك حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما قال )٥(

  بين اإلسالم على مخس شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام "

                                                 
 .تقدم تخریجه )١(
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  .ت اهللا احلرام، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة وصوم رمضان، وحج بي)١(اهللا

َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َوالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً ﴿: فدليل الشهادة قوله تعاىل
   )١٨:آل عمران (﴾ِبالِْقْسِط ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

  . )١("مالصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت اهللا احلرا

شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا ركن واحد وإمنا كانتا ركنا واحداً مع  )١(
أهنما من شقني ألن العبادات تنبين على حتقيقهما معاً، فال تقبل العبادة إال باإلخالص 
هللا عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن ال إله إال اهللا وإتباع الرسول صلى اهللا عليه 

  . لم وهو ما تتضمنه شهادة أن حممداً رسول اهللا وس

يف اآلية الكرمية شهادة اهللا لنفسه بأنه ال إله إال هو، وشهادة املالئكة وشهادة أهل  )٢(
ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو ﴿: العلم بذلك وأنه تعاىل قائم بالقسط أي العدل مث قرر ذلك بقوله

ة عظيمة ألهل العلم حيث أخرب أهنم شهداء معه  ويف هذه اآلية منقب﴾الَْعِزيُز الَْحِكيُم
  . ومع املالئكة واملراد هبم أولو العلم بشريعته ويدخل فيهم دخوالً أولياً رسله الكرام

وهذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد واملشهود به، فالشاهد هو اهللا ومالئكته، وأولو 
  .﴾ ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم﴿لك العلم، واملشهود به توحيد اهللا يف ألوهيته وتقرير ذ

                                                 
ومسلم، آتاب ...". بني اإلسالم على خمس : "قول النبي عليه الصالة والسالم: إلیمان، بابرواه البخاري، آتاب ا )١(

 .بيان أرآان اإلسالم ودعائمه العظام: اإلیمان، باب
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مثبتاً " إال اهللا"نافياً مجيع ما يعبد من دون اهللا " ال إله"ال معبود حبث إال اهللا؛ : ومعناها
  . . . . . . .  )١(العبادة هللا وحده ال شريك له يف عبادته، كما أنه ال شريك له يف ملكه

له إال اهللا أال معبود حبق إال اهللا فشهادة أن ال إله إال اهللا أن أي معىن ال إقوله ومعناها  )١(
مبعىن مألوه، " إله"يعترف اإلنسان بلسانه وقلبه بأنه ال معبود حق إال اهللا عز وجل ألنه 

" ال إله" مشتملة على نفي وإثبات، أما النفي فهو " ال إله إال اهللا" والتأله التعبد، ومجلة 
ال إله "احملذوف والتقدير " ال"لفظ اجلاللة بدل من خرب " اهللا"و"  اهللاإال"وأما اإلثبات فهو 

وهو : يتبني اجلواب عن اإلشكال التايل" حق"وبتقديرنا اخلرب هبذه الكلمة " حق إال اهللا
مع أن هناك آهلة تعبد من دون اهللا وقد مساها اهللا تعاىل آهلة " ال إله إال اهللا"كيف يقال 

فََما أَغَْنْت َعْنُهْم آِلَهُتُهُم الَِّتي َيْدُعونَ ِمْن ﴿ : قال اهللا تبارك وتعاىلومساها عابدوها آهلة
 وكيف ميكن أن نثبت األلوهية )١٠١اآلية:هود(﴾ ُدوِن اللَِّه ِمْن َشْيٍء لَمَّا َجاَء أَْمُر َربَِّك

 ﴾ِإلٍَه غَْيُرُهاْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن ﴿لغري اهللا عز وجل والرسل يقولون ألقوامهم 
" ال إله إال اهللا"واجلواب على هذا اإلشكال يتبني بتقدير اخلرب يف ) ٥٩اآلية:األعراف(

هذه اآلهلة اليت تعبد من دون اهللا هي آهلة لكنها آهلة باطلة ليست آهلة حقة وليس : فنقول
 الَْحقُّ َوأَنَّ َما ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه ُهَو﴿: هلا من حق األلوهية شيء، ويدل لذلك قوله تعاىل
 ويدل لذلك أيضاً قوله )٦٢:احلج (﴾َيْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَِبُري

 ِتلَْك ِإذاً *أَلَكُُم الذَّكَُر َولَُه الْأُْنثَى * ةَ الثَّاِلثَةَ الْأُْخَرى وَوَمَن* أَفََرأَْيُتُم اللََّت َوالُْعزَّى ﴿: تعاىل
  ِإنْ ِهَي ِإلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه ِبَها ِمْن* ِقْسَمةٌ ِضيَزى 
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 )٢(ِلأَِبيِه َوقَْوِمِه ِإنَِّني َبَراٌء )١(َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم﴿: وتفسريها الذي يوضحها قوله تعاىل 
   . . . . . . . . . . . . . )٥(َوَجَعلََها )٤( فَِإنَُّه َسَيْهِديِن )٣(ِإلَّا الَِّذي فَطََرِني* ونَ ِممَّا َتْعُبُد

 ﴾ُسلْطَاٍن ِإنْ َيتَِّبُعونَ ِإلَّا الظَّنَّ َوَما َتْهَوى الْأَْنفُُس َولَقَْد َجاَءُهْم ِمْن َربِِّهُم الُْهَدى
َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِنِه ِإلَّا ﴿: والسالموقوله تعاىل عن يوسف عليه الصالة  )٢٣-١٩:النجم(

 إذن )٤٠اآلية:يوسف( ﴾أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن
ال معبود حق إال اهللا عز وجل، فأما املعبودات سواه فإن ألوهيتها " ال إله إال اهللا"فمعىن 

  . بدوها ليست حقيقة أي ألوهية باطلةاليت يزعمها عا

إبراهيم هو خليل اهللا إمام احلنفاء، وأفضل الرسل بعد حممد صلى اهللا عليه وسلم  )١(
  . وأبوه آزر 

 ﴾ِإنَِّني َبَراٌء ِممَّا َتْعُبُدونَ﴿: وقوله. صفة مشبهة بالرباءة وهي أبلغ من بريء) براء( )٢(
  . "ال إله"يوايف قول 

فهو " إال اهللا"يوايف قوله  ﴾ِإلَّا الَِّذي فَطََرِني﴿: ء على الفطرة وقولهخلقين ابتدا )٣(
سبحانه وتعاىل ال شريك له يف عبادته كما أنه ال شريك له يف ملكه ودليل ذلك قوله 

 ففي هذه )٥٤اآلية:األعراف( ﴾أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني﴿: تعاىل
  . آلية حصر اخللق واألمر هللا رب العاملني وحده فله اخللق وله األمر الكوين والشرعيا

  . سيدلين على احلق ويوفقين له ﴾َسَيْهِديِن﴿) ٤(

  . أي هذه الكلمة وهي الرباءة من كل معبود سوى اهللا ﴾َوَجَعلََها﴿ )٥(
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َيا أَْهلَ الِْكَتاِب َتَعالَْوا ِإلَى  )٣(قُلْ﴿:  وقوله،﴾)٢( لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ )١(كَِلَمةً َباِقَيةً ِفي َعِقِبِه
 َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم أَلَّا َنْعُبَد ِإلَّا اللََّه َوال ُنْشِرَك ِبِه َشْيئاً َوال َيتَِّخذَ َبْعُضَنا َبْعضاً )٤(كَِلَمٍة

: آل عمران( )٧(﴾ا اْشَهُدوا ِبأَنَّا ُمْسِلُمونَ فَقُولُو )٦( فَِإنْ َتَولَّْوا)٥(أَْرَباباً ِمْن ُدوِن اللَِّه
٦٤(.  

  . يف ذريته ﴾ِفي َعِقِبِه﴿ )١(

  . أي إليها من الشرك ﴾لََعلَُّهْم َيْرِجُعونَ﴿ )٢(

  . اخلطاب للنيب صلى اهللا عليه وسلم ملناظرة أهل الكتاب اليهود والنصارى )٣(

هذه الكلمة هي أال نعبد إال اهللا وال نشرك  ﴾َبْيَنكُْمَتَعالَْوا ِإلَى كَِلَمٍة َسَواٍء َبْيَنَنا َو﴿ )٤(
ال إله "به شيئاً، وال يتخذ بعضانا بعضاً أرباباً من دون اهللا فال نعبد إال اهللا هي معىن 

  . أننا حنن وإياكم سواء فيها ﴾َسَواٍء َبْيَنَنا َوَبْيَنكُْم﴿، ومعىن "إال اهللا

دون اهللا عز وجل حبيث يعظم كما يعظم اهللا عز أي ال يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من  )٥(
  . وجل، ويعبد كما يعبد اهللا، وجيعل احلكم لغريه

  . أعرضوا عما دعومتوهم إليه ﴾فَِإنْ َتَولَّْوا﴿ )٦(

أي فأعلنوا هلم وأشهدوهم أنكم مسلمون هللا، بريئون مما هم عليه من العناد والتويل  )٧(
  ".اهللاال إله إال "عن هذه الكلمة العظيمة 
          



‘qýq@Š•þa@òÞì ٧٤

 )١(لَقَْد َجاَءكُْم َرُسولٌ ِمْن أَْنفُِسكُْم﴿: ودليل شهادة أن حممداً رسول اهللا قوله تعاىل
  .)١٢٨:التوبة( )٤(﴾ ِبالُْمْؤِمِنَني َرُؤوٌف َرِحيٌم)٣( َحِريٌص َعلَْيكُْم)٢(َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعِنتُّْم

ُهَو ﴿: بل هو من بينكم أيضاً كما قال تعاىل أي من جنسكم ﴾ِمْن أَْنفُِسكُْم﴿قوله ) ١(
الَِّذي َبَعثَ ِفي الْأُمِّيَِّني َرُسوالً ِمْنُهْم َيْتلُو َعلَْيِهْم آَياِتِه َوُيَزكِّيِهْم َوُيَعلُِّمُهُم الِْكَتاَب 

   ).٢:اجلمعة (﴾َوالِْحكَْمةَ َوِإنْ كَاُنوا ِمْن قَْبلُ لَِفي َضالٍل ُمِبٍني

  . ما شق عليكمأي يشق عليه ) ٢(

  . أي على منفعتكم ودفع الضر عنكم) ٣(

أي ذو رأفة ورمحة باملؤمنني، وخص املؤمنني بذلك ألنه صلى اهللا عليه وسلم مأمور ) ٤(
جبهاد الكفار واملنافقني والغلظة عليهم، وهذه األوصاف لرسول اهللا صلى اهللا عليه 

ُمَحمٌَّد َرُسولُ ﴿: له تعاىلوسلم تدل على أنه رسول اهللا حقاً كما دل على ذلك قو
قُلْ َيا أَيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم ﴿:  وقوله تعاىل)٢٩اآلية:الفتح( ﴾اللَِّه

 واآليات يف هذا املعىن كثرية جداً تدل على أن حممداً )١٥٨اآلية:األعراف( ﴾َجِميعاً
  . رسول اهللا حقاً
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طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخرب، واجتناب ما : اً رسول اهللاومعىن شهادة أن حممد
  . )١(عنه هنى وزجر، وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع

هو اإلقرار باللسان واإلميان بالقلب بأن حممد بن " أن حممداً رسول اهللا"معىن شهادة ) ١(
جلن واإلنس  إىل مجيع اخللق من ا– عز وجل –عبد اهللا القرشي اهلامشي رسول اهللا 

 وال )٥٦:الذاريات (﴾َوَما َخلَقُْت الِْجنَّ َوالِْأْنَس ِإلَّا ِلَيْعُبُدوِن﴿: كما قال اهللا تعاىل
عبادة هللا تعاىل إال عن طريق الوحي الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم كما 

 ﴾ ِللَْعالَِمَني َنِذيراًَتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ﴿: قال تعاىل
 ومقتضى هذه الشهادة أن تصدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما )١:الفرقان(

أخرب، وأن متتثل أمره فيما أمر، وأن جتتنب ما عنه هنى وزجر، وأن ال تعبد اهللا إال مبا 
م، شرع، ومقتضى هذه الشهادة أيضاً أن ال تعتقد أن لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسل

حقاً يف الربوبية وتصريف الكون، أو حقاً يف العبادة، بل هو صلى اهللا عليه وسلم 
عبد ال يعبد ورسول ال يكذب، وال ميلك لنفسه وال لغريه شيئاً من النفع أو الضر إال 

َغْيَب قُلْ ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الْ﴿: ما شاء اهللا كما قال اهللا تعاىل
 فهو عبد مأمور )٥٠اآلية:األنعام( ﴾َوال أَقُولُ لَكُْم ِإنِّي َملٌَك ِإنْ أَتَِّبُع ِإلَّا َما ُيوَحى ِإلَيَّ

قُلْ ِإنِّي لَْن * قُلْ ِإنِّي ال أَْمِلُك لَكُْم َضّراً َوال َرَشداً ﴿: يتبع ما أمر به، وقال اهللا تعاىل
:  وقال سبحانه)٢٢-٢١:اجلـن (﴾ أَِجَد ِمْن ُدوِنِه ُملَْتَحداًُيِجَريِني ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن

قُلْ ال أَْمِلُك ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ﴿
   ).١٨٨:األعراف (﴾ٌري ِلقَْوٍم ُيْؤِمُنونَِمَن الَْخْيِر َوَما َمسَِّنَي السُّوُء ِإنْ أََنا ِإلَّا َنِذيٌر َوَبِش

  وهبذا تعلم أنه ال يستحق العبادة ال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وال من دونه من 
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َوَما أُِمُروا ِإلَّا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ﴿: ، وتفسري التوحيد قوله تعاىل)١(، والزكاةودليل الصالة
 )٤(﴾ ِديُن الْقَيَِّمِة)٣( َوذَِلَك)٢(ةَوَوُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَُمْخِلِصَني لَُه الدِّيَن ُحَنفَاَء 

  )٥: سورة البينة، اآلية(

قُلْ ِإنَّ َصالِتي َوُنُسِكي َوَمْحَياَي ﴿. املخلوقني، وأن العبادة ليست إال هللا تعاىل وحده
 ﴾ذَِلَك أُِمْرُت َوأََنا أَوَّلُ الُْمْسِلِمَنيال َشِريَك لَُه َوِب* َوَمَماِتي ِللَِّه َربِّ الَْعالَِمَني

 املرتلة اليت أنزله اهللا تعاىل  وأن حقه صلى اهللا عليه وسلم، أن ترتله).١٦٣-١٦٢:األنعام(
  . ياها وهو أنه عبد اهللا ورسوله، صلوات اهللا وسالمه عليهإ

ا ِلَيْعُبُدوا اللََّه ُمْخِلِصَني لَُه َوَما أُِمُروا ِإلَّ﴿: أي أن الصالة والزكاة من الدين قوله تعاىل) ١(
 وهذه اآلية )٥:البينة (﴾الدِّيَن ُحَنفَاَء َوُيِقيُموا الصَّالةَ َوُيْؤُتوا الزَّكَاةَ َوذَِلَك ِديُن الْقَيَِّمِة

عامة شاملة جلميع أنواع العبادة فال بد أن يكون اإلنسان فيها خملصاً هللا عز وجل 
  . حنيفاً متبعاً لشريعته

من العبادة  هذا من باب عطف اخلاص على العام، ألن إقامة الصالة وإيتاء الزكاة) ٢(
ولكنه سبحانه وتعاىل نص عليهما ملا هلما من األمهية فالصالة عبادة البدن، والزكاة 

  . عبادة املال ومها قرينتان يف كتاب اهللا عز وجل

  . ة، وإيتاء الزكاةأي عبادة اهللا خملصني له الدين حنفاء، وإقامة الصال )٣(

 أي دين امللة القيمة اليت ال اعوجاج فيها ألهنا دين اهللا عز وجل ودين اهللا مستقيم    )٤(
َوأَنَّ َهذَا ِصَراِطي ُمْسَتِقيماً فَاتَِّبُعوُه َوال َتتَِّبُعوا السُُّبلَ فََتفَرََّق ِبكُْم ﴿: كما قال اهللا تعاىل

  ).١٥٣:األنعام (﴾ ِبِه لََعلَّكُْم َتتَّقُونََعْن َسِبيِلِه ذَِلكُْم َوصَّاكُْم

وهذه اآلية الكرمية كما تضمنت ذكر العبادة والصالة فقد تضمنت حقيقة التوحيد وأنه 
  اإلخالص هللا عز وجل من غري ميل إىل الشرك، فمن 
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ُم كََما كُِتَب َعلَى َمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياَءاَيأَيَُّها الَِّذيَن ﴿: قوله تعاىل) ١(ودليل الصيام
 قوله ) ٢(، ودليل احلج)١٨٣:سورة البقرة اآلية( )٢(﴾الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

   َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ﴿: تعاىل

  . مل خيلص هللا مل يكن موحداً، ومن جعل عبادته لغري اهللا مل يكن موحداً

َمُنوا كُِتَب َعلَْيكُُم الصَِّياُم كََما كُِتَب َعلَى َءاَيأَيَُّها الَِّذيَن ﴿: أي دليل وجوبه قوله تعاىل) ١(
كََما كُِتَب َعلَى الَِّذيَن ِمْن ﴿ ويف قوله )١٨٣:البقرة (﴾الَِّذيَن ِمْن قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

  :  فوائد﴾قَْبِلكُْم

مم من قبلنا وهذا يدل على حمبة اهللا  أمهية الصيام حيث فرضه اهللا عز وجل على األ:أوالً
  . عز وجل له وأنه الزم لكل أمة

 التخفيف على هذه األمة حيث إهنا مل تكلف وحدها بالصيام الذي قد يكون فيه :ثانياً
  . مشقة على النفوس واألبدان

ت  اإلشارة إىل أن اهللا تعاىل أكمل هلذه األمة دينها حيث أكمل هلا الفضائل اليت سبق:ثالثاً
  . لغريها

 أي تتقون اهللا ﴾لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ﴿بني اهللا عز وجل يف هذه اآلية حكمة الصيام بقوله  )٢(
بصيامكم وما يترتب عليه من خصال التقوى وقد أشار النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل 

من مل يدع قول الزور والعمل به فليس هللا حاجة يف أن يدع ": هذه الفائدة بقوله
   )١(" وشرابهطعامه

  .إخل ﴾َوِللَِّه َعلَى النَّاِس ِحجُّ الَْبْيِت﴿ :أي دليل وجوبه قوله تعاىل )٣(

                                                 
 .من لم یدع قول الزور والعمل به في الصوم: أخرجه البخاري، آتاب الصوم، باب )١(
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من : آل عمران( ﴾َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً َوَمْن كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعِن الَْعالَِمَني
  )٩٧اآلية

انت فريضة احلج ولكن اهللا عز وجل وهذه اآلية نزلت يف السنة التاسعة من اهلجرة وهبا ك
  . ففيه دليل على أن من مل يستطع فال حج عليه ﴾َمِن اْسَتطَاَع ِإلَْيِه َسِبيالً﴿ :قال

دليل  )٩٧اآلية:آل عمران( ﴾َوَمْن كَفََر فَِإنَّ اللََّه غَِنيٌّ َعِن الَْعالَِمَني﴿ :يف قوله تعاىل )١(
 يكون كفراً ولكنه كفر ال خيرج من امللة على أن ترك احلج ممن استطاع إليه سبيالً

كان أصحاب رسول اهللا صلى : "على قول مجهور العلماء لقول عبد اهللا بن شقيق
  )١("اهللا عليه وسلم ال يرون شيئاً من األعمال تركه كفر غري الصالة

*  *  *  *  

                                                 
 .ن ترك الصالةما جاء فيم: أخرجه الترمذي، آتاب اإلیمان، باب )١(
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إله إال اهللا ، فأعالها قول ال )٤(وسبعون شعبة) ٣(وهو بضع ،)٢(اإلميان :)١(املرتبة الثانية
. . . . . . . . . . .   شعبة من اإلميان،)٦(، واحلياءعن الطريق) ٥(وأدناها إماطة األذى

 . .  

  . أي مراتب الدين  )١(

  . اإلميان يف اللغة التصديق )٢(

  ". اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح وهو بضع وسبعون شعبة"ويف الشرع 

  . لثالثة إىل التسعةبكسر الباء من ا: البضع )٣(

  . اجلزء من الشيء: الشعبة )٤(

أي إزالة األذى وهو ما يؤذي املارة من أحجار وأشواك، ونفايات وقمامة وماله  )٥(
  . رائحة كريهة وحنو ذلك

  . احلياء صفة إنفعالية حتدث عند اخلجل وحتجز املرء عن فعل ما خيالف املروءة )٦(

 رمحه اهللا تعاىل من أن اإلميان بضع وسبعون شعبة وأن واجلمع بني ما تضمنه كالم املؤلف
اإلميان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي املذكورة يف : اإلميان أركانه ستة أن نقول

حديث جربيل عليه الصالة والسالم حينما سأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلميان 
ه، واليوم اآلخر، وتؤمن بالقدر خريه اإلميان أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه ورسل": فقال
  )١("وشره

                                                 
 .تقدم تخریجه )١(
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  . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  )١(أن تؤمن باهللا: وأركانه ستة

وأما اإلميان الذي يشمل األعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة وهلذا مسى 
 قال )١٤٣اآلية:البقرة( ﴾ ِإَمياَنكُْمَوَما كَانَ اللَُّه ِلُيِضيَع﴿: اهللا تعاىل الصالة إمياناً يف قوله

املفسرون يعين صالتكم إىل بيت املقدس ألن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إىل 
  . الكعبة يصلون إىل بيت املقدس

  : اإلميان باهللا يتضمن أربعة أمور )١(

  :  اإلميان بوجود اهللا تعاىل:األول

  .  واحلس،ل، والشرعالفطرة، والعق: وقد دل على وجوده تعاىل

فإن كل خملوق قد فطر على اإلميان خبالقه من غري سبق : أما داللة الفطرة على وجوده -١
تفكري أو تعليم، وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على قلبه ما يصرفه 

ما من مولود إال يولد على الفطرة، فأبواه ": عنها لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم
  . )١("انه، أو ينصرانه، أو ميجسانهيهود

فألن هذه املخلوقات سابقها والحقها البد هلا : وأما داللة العقل على وجود اهللا تعاىل -٢
  . من خالق أوجدها إذ ال ميكن أن توجد نفسها بنفسها، وال ميكن أن توجد صدفة

 معدوم فكيف ال ميكن أن توجد نفسها بنفسها ألن الشيء ال خيلق نفسه، ألن قبل وجوده
  يكون خالقاً؟ 

                                                 
ما من : ومسلم، آتاب القدر، باب. إذا أسلم الصبي فمات هل یصلى عليه: أخرجه البخاري، آتاب الجنائز، باب )١(

 .مولود یولد إال على الفطرة
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وال ميكن أن توجد صدفة، ألن كل حادث البد له من حمدث، وألن وجودها على هذا 
نات ، وبني الكائط امللتحم بني األسباب ومسبباهتاالنظام البديع، والتناسق املتآلف، واالرتبا

بعضها مع بعض مينع منعاً باتاً أن يكون وجودها صدفة، إذ املوجود صدفة ليس على نظام 
  ! يف أصل وجوده فكيف يكون منتظماً حال بقائه وتطوره؟

وإذا مل ميكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها، وال أن توجد صدفة تعني أن يكون 
  . هلا موجد وهو اهللا رب العاملني

أَْم ﴿:  تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة الطور، حيث قالوقد ذكر اهللا
يعين أهنم مل خيلقوا من غري خالق،  )٣٥:الطور (﴾ُخِلقُوا ِمْن غَْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ

وال هم الذين خلقوا أنفسهم، فتعني أن يكون خالقهم هو اهللا تبارك وتعاىل، وهلذا ملا مسع 
 رضي اهللا عنه رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ –جبري بن مطعم  –

أَْم َخلَقُوا السََّمَواِت َوالْأَْرَض َبلْ * أَْم ُخِلقُوا ِمْن غَْيِر َشْيٍء أَْم ُهُم الَْخاِلقُونَ ﴿: هذه اآليات
 –وكان  )٣٧-٣٥:الطور (﴾ُمَصْيِطُرونَأَْم ِعْنَدُهْم َخَزاِئُن َربَِّك أَْم ُهُم الْ* ال ُيوِقُنونَ 

 –رواه " كاد قليب أن يطري، وذلك أول ما وقر اإلميان يف قليب: "مئذ مشركاً قالوجبري ي
  .)١( مفرقاً–البخاري 

ولنضرب مثالً يوضح ذلك، فإنه لو حدثك شخص عن قصري مشيد، أحاطت به احلدائق، 
  ن وجرت بينها األهنار، وملئ بالفرش واألسرة، وزي

                                                 
 .١٨٣٩، صـ ٤أخرجه البخاري، آتاب التفسير، سورة الطور جـ  )١(
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إن هذا القصر وما فيه من كمال قد : بأنواع الزينة من مقوماته ومكمالته، وقال لك
أوجد نفسه، أو وجد هكذا صدفة بدون موجد، لبادرت إىل إنكار ذلك وتكذيبه، 

بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وعددت حديثه سفها من القول، أفيجوز 
ومسائه، وأفالكه وأحواله، ونظامه البديع الباهر، قد أوجد نفسه، أو وجد صدفة بدون 

  ! موجد؟

فألن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك، : وأما داللة الشرع على وجود اهللا تعاىل -٣
أهنا من رب حكيم عليم وما جاءت به من األحكام املتضمنة ملصاحل اخللق دليل على 

مبصاحل خلقه، وما جاءت به من األخبار الكونية اليت شهد الواقع بصدقها دليل على أهنا 
  . من رب قادر على إجياد ما أخرب به

  : وأما أدلة احلس على وجود اهللا فمن وجهني -٤

ة  أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني، وغوث املكروبني، ما يدل داللة قاطع:أحدمها
 ﴾َوُنوحاً ِإذْ َناَدى ِمْن قَْبلُ فَاْسَتَجْبَنا لَُه﴿: على وجوده تعاىل، قال اهللا تعاىل

 )٩اآلية:األنفال( ﴾ِإذْ َتْسَتِغيثُونَ َربَّكُْم فَاْسَتَجاَب لَكُْم﴿:  وقال تعاىل)٧٦اآلية:األنبياء(
وم اجلمعة أن أعرابياً دخل ي":  أنس بن مالك رضي اهللا عنه–ويف صحيح البخاري عن 

، هلك املال، وجاع العيال، )يا رسول اهللا: (والنيب صلى اهللا عليه وسلم خيطب، فقال
فادع اهللا لنا، فرفع يديه ودعا فثار السحاب أمثال اجلبال فلم يرتل عن منربه حىت رأيت 

  انية قام ذلك األعرايب أو غريهويف اجلمعة الث. املطر يتحادر على حليته
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اهللا حوالينا : "هتدم البناء وغرق املال، فادع اهللا لنا، فرفع يديه وقال) رسول اهللا يا: (فقال
   )١("، فما يشري إىل ناحية إال انفرجت" وال علينا

ء إىل اهللا تعاىل وأتى وما زالت إجابة الداعني أمراً مشهوداً إىل يومنا هذا ملن صدق اللجو
  . بشرائط اإلجابة

ويشاهدها الناس، أو يسمعون هبا، ) املعجزات( أن آيات األنبياء اليت تسمى :الوجه الثاين
برهان قاطع على وجود مرسلهم، وهو اهللا تعاىل، ألهنا أمور خارجة عن نطاق البشر، 

  .  لرسله ونصراً هلم تأييداًجيريها اهللا تعاىل 

ة موسى صلى اهللا عليه وسلم حني أمره اهللا تعاىل أن يضرب بعصاه البحر،  آي:مثال ذلك
فَأَْوَحْيَنا ِإلَى ﴿: فضربه فانفلق اثىن عشر طريقاً يابساً، واملاء بينها كاجلبال، قال اهللا تعاىل

  . )٦٣:الشعراء (﴾ِمُموَسى أَِن اْضِرْب ِبَعَصاَك الَْبْحَر فَاْنفَلََق فَكَانَ كُلُّ ِفْرٍق كَالطَّْوِد الَْعِظي

 آية عيسى صلى اهللا عليه وسلم حيث كان حيىي املوتى، وخيرجهم من قبورهم :ومثال ثان
َوِإذْ ﴿:  وقال)٤٩اآلية: عمرانآل (﴾َوأُْحِيي الَْمْوَتى ِبِإذِْن اللَِّه﴿: بإذن اهللا، قال اهللا تعاىل
  ).١١٠اآلية:املائدة( ﴾ُتْخِرُج الَْمْوَتى ِبِإذِْني

شار إىل القمر أ حملمد صلى اهللا عليه وسلم حني طلبت منه قريش آية، ف:لثومثال ثا
  اقَْتَرَبِت السَّاَعةُ َواْنَشقَّ﴿فانفلق فرقتني فرآه الناس، ويف ذلك قوله تعاىل 

                                                 
 .الدعاء في االستسقاء: ومسلم، آتاب االستسقاء، باب. رفع اليدین في الدعاء: أخرجه البخاري، آتاب الجمعة، باب )١(
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 فهذه اآليات )٢-١:القمر (﴾ِرُضوا َوَيقُولُوا ِسْحٌر ُمْسَتِمرٌَّوِإنْ َيَرْوا آَيةً ُيْع* الْقََمُر 
، تدل داللة قطعية على وجوده تعاىل تأييداً لرسله، ونصراً هلماحملسوسة اليت جيريها اهللا 

  . تعاىل

  :  اإلميان بربوبيته:الثاين

  . أي بأنه وحده الرب ال شريك له وال معني

فال خالق إال اهللا، وال مالك إال هو، وال أمر إال له، قال له اخللق وامللك، واألمر،  :والرب
ذَِلكُُم اللَُّه َربُّكُْم لَُه الُْملُْك ﴿:  وقال)٥٤اآلية:األعراف( ﴾أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْمُر﴿: تعاىل

   ).١٣اآلية:فاطر( ﴾َوالَِّذيَن َتْدُعونَ ِمْن ُدوِنِه َما َيْمِلكُونَ ِمْن ِقطِْمٍري

 أن أحداً من اخللق أنكر ربوبية اهللا سبحانه، إال أن يكون مكابراً غري معتقد مبا ومل يعلم
 ﴾أََنا َربُّكُُم الْأَْعلَى﴿:  حني قال لقومه– فرعون –يقول، كما حصل من 

 ﴾َيأَيَُّها الَْملَأُ َما َعِلْمُت لَكُْم ِمْن ِإلٍَه غَْيِري﴿:  وقال)٢٤اآلية:النازعـات(
َوَجَحُدوا ِبَها َواْسَتْيقََنْتَها ﴿: ن ذلك ليس عن عقيدة، قال اهللا تعاىل لك)٣٨اآلية:القصص(

قَالَ ﴿:  وقال موسى لفرعون فيما حكى اهللا عنه)١٤اآلية:النمل( ﴾أَْنفُُسُهْم ظُلْماً َوُعلُّواً
ي لَأَظُنَُّك َيا ِفْرَعْونُ لَقَْد َعِلْمَت َما أَْنَزلَ َهُؤالِء ِإلَّا َربُّ السََّمَواِت َوالْأَْرِض َبَصاِئَر َوِإنِّ

   )١٠٢:اإلسراء (﴾َمثُْبوراً

: وهلذا كان املشركون يقرون بربوبية اهللا تعاىل، مع إشراكهم به يف األلوهية، قال اهللا تعاىل
  َسَيقُولُونَ *قُلْ ِلَمِن الْأَْرُض َوَمْن ِفيَها ِإنْ كُْنُتْم َتْعلَُمونَ﴿



‘qýq@Š•þa@òÞì ٨٥

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

َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ *قُلْ َمْن َربُّ السََّمَواِت السَّْبِع َوَربُّ الَْعْرِش الَْعِظيِم* ِللَِّه قُلْ أَفَال َتذَكَُّرونَ
 َعلَْيِه ِإنْ كُْنُتْم قُلْ َمْن ِبَيِدِه َملَكُوُت كُلِّ َشْيٍء َوُهَو ُيِجُري َوال ُيَجاُر* أَفَال َتتَّقُونَ
  ). ٨٩-٨٤:املؤمنون (﴾َسَيقُولُونَ ِللَِّه قُلْ فَأَنَّى ُتْسَحُرونَ*َتْعلَُمونَ

 ﴾َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض لََيقُولُنَّ َخلَقَُهنَّ الَْعِزيُز الَْعِليُم﴿: وقال اهللا تعاىل
   )٩:الزخرف(

  ).٨٧:الزخرف (﴾ َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونََولَِئْن﴿: وقال

وأمر الرب سبحانه شامل لألمر الكوين والشرعي فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه مبا 
ت وأحكام ايريد حسب ما تقتضيه حكمته، فهو كذلك احلاكم فيه بشرع العباد

مته، فمن اختذ مع اهللا تعاىل مشرعاً يف العبادات أو حاكماً املعامالت حسبما تقتضيه حك
  . يف املعامالت فقد أشرك به ومل حيقق اإلميان

  :  اإلميان بألوهيته:الثالث

املعبود حباً وتعظيماً، "أي"مبعىن املألوه" اإلله"و ) بأنه وحده اإلله احلق ال شريك له(أي 
وقال  )١٦٣:البقرة (﴾ِحٌد ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو الرَّْحَمُن الرَِّحيُمَوِإلَُهكُْم ِإلٌَه َوا﴿: وقال اهللا تعاىل

َشِهَد اللَُّه أَنَُّه ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َوالَْمالِئكَةُ َوأُولُو الِْعلِْم قَاِئماً ِبالِْقْسِط ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو ﴿: تعاىل
 اهللا يعبد من دونه فألوهيته باطلة، وكل ما اختذ إهلا مع )١٨:آل عمران (﴾الَْعِزيُز الَْحِكيُم
  ذَِلَك ِبأَنَّ اللََّه ُهَو الَْحقُّ َوأَنَّ َما َيْدُعونَ﴿: قال اهللا تعاىل
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وتسميتها آهلة ال يعطيها حق  )٦٢:احلج (﴾ِمْن ُدوِنِه ُهَو الَْباِطلُ َوأَنَّ اللََّه ُهَو الَْعِليُّ الْكَِبُري
ِإنْ ِهَي ِإلَّا أَْسَماٌء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم ﴿: األلوهية قال اهللا تعاىل يف الالت والعزى ومناة

: وقال عن هود أنه قال لقومه )٢٣اآلية:لنجما( ﴾َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن
 ﴾ ِفي أَْسَماٍء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما َنزَّلَ اللَُّه ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍنأَُتَجاِدلُوَنِني﴿
أَأَْرَباٌب ُمَتفَرِّقُونَ َخْيٌر أَِم ﴿: وقال عن يوسف أنه قال لصاحيب السجن )٧١اآلية:األعراف(

 أَْسَماًء َسمَّْيُتُموَها أَْنُتْم َوآَباُؤكُْم َما أَْنَزلَ اللَُّه َما َتْعُبُدونَ ِمْن ُدوِنِه ِإلَّا* اللَُّه الَْواِحُد الْقَهَّاُر 
ِبَها ِمْن ُسلْطَاٍن ِإِن الُْحكُْم ِإلَّا ِللَِّه أََمَر أَلَّا َتْعُبُدوا ِإلَّا ِإيَّاُه ذَِلَك الدِّيُن الْقَيُِّم َولَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس 

ت الرسل عليهم الصالة والسالم يقولون  وهلذا كان).٤٠-٣٩:يوسف (﴾ال َيْعلَُمونَ
 ولكن أىب ذلك املشركون، واختذوا من دون ﴾اْعُبُدوا اللََّه َما لَكُْم ِمْن ِإلٍَه غَْيُرُه﴿ألقوامهم 

  . اهللا آهلة، يعبدوهنم مع اهللا سبحانه وتعاىل، ويستنصرون هبم، ويستغيثون

  : نني عقلينيوقد أبطل اهللا تعاىل اختاذ املشركني هذه اآلهلة بربها

 أنه ليس يف هذه اآلهلة اليت اختذوها شيء من خصائص األلوهية، فهي خملوقة ال :األول
ختلق، وال جتلب نفعاً لعابديها، وال تدفع عنهم ضرراً، وال متلك هلم حياة وال موتاً، وال 

  . ميلكون شيئاً من السموات وال يشاركون فيه

وِنِه آِلَهةً ال َيْخلُقُونَ َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ َوال َيْمِلكُونَ َواتََّخذُوا ِمْن ُد﴿: قال اهللا تعاىل
   )٣:الفرقان (﴾ِلأَْنفُِسِهْم َضّراً َوال َنفْعاً َوال َيْمِلكُونَ َمْوتاً َوال َحَياةً َوال ُنُشوراً

  ثْقَالَقُِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ال َيْمِلكُونَ ِم﴿: وقال تعاىل
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َوال * ذَرٍَّة ِفي السََّمَواِت َوال ِفي الْأَْرِض َوَما لَُهْم ِفيِهَما ِمْن ِشْرٍك َوَما لَُه ِمْنُهْم ِمْن ظَِهٍري 
  ). ٢٣ - ٢٢:سـبأ (﴾َتْنفَُع الشَّفَاَعةُ ِعْنَدُه ِإلَّا ِلَمْن أَِذنَ لَُه

َوال َيْسَتِطيُعونَ لَُهْم َنْصراً َوال أَْنفَُسُهْم * أَُيْشِركُونَ َما ال َيْخلُُق َشْيئاً َوُهْم ُيْخلَقُونَ ﴿ :وقال
   )١٩٢ - ١٩١:األعراف (﴾َيْنُصُرونَ

  . وإذا كانت هذه حال تلك اآلهلة، فإن اختاذها آهلة من أسفه السفه، وأبطل الباطل

 أن هؤالء املشركني كانوا يقرون بأن اهللا تعاىل وحده الرب اخلالق الذي بيده :الثاين
ه باأللوهية كما وملكوت كل شيء، وهو جيري وال جيار عليه، وهذا يستلزم أن يوحد

 َيا أَيَُّها النَّاُس اْعُبُدوا َربَّكُُم الَِّذي َخلَقَكُْم َوالَِّذيَن ِمْن﴿ :وحدوه بالربوبية كما قال تعاىل
الَِّذي َجَعلَ لَكُُم الْأَْرَض ِفَراشاً َوالسََّماَء ِبَناًء َوأَْنَزلَ ِمَن السََّماِء َماًء * قَْبِلكُْم لََعلَّكُْم َتتَّقُونَ

 )٢٢ -٢١:البقرة (﴾فَأَْخَرَج ِبِه ِمَن الثََّمَراِت ِرْزقاً لَكُْم فَال َتْجَعلُوا ِللَِّه أَْنَداداً َوأَْنُتْم َتْعلَُمونَ
قُلْ ﴿: وقال )٨٧:الزخرف (﴾َولَِئْن َسأَلَْتُهْم َمْن َخلَقَُهْم لََيقُولُنَّ اللَُّه فَأَنَّى ُيْؤفَكُونَ﴿ :وقال

َمْن َيْرُزقُكُْم ِمَن السََّماِء َوالْأَْرِض أَمَّْن َيْمِلُك السَّْمَع َوالْأَْبَصاَر َوَمْن ُيْخِرُج الَْحيَّ ِمَن الَْميِِّت 
فَذَِلكُُم اللَُّه * يَِّت ِمَن الَْحيِّ َوَمْن ُيَدبُِّر الْأَْمَر فََسَيقُولُونَ اللَُّه فَقُلْ أَفَال َتتَّقُونَ َوُيْخِرُج الَْم

   )٣٢ - ٣١:يونس (﴾َربُّكُُم الَْحقُّ فََماذَا َبْعَد الَْحقِّ ِإلَّا الضَّاللُ فَأَنَّى ُتْصَرفُونَ

  :  اإلميان بأمسائه وصفاته :الرابع

  بات ما أثبته اهللا لنفسه يف كتابه، أو سنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم من األمساءإث(أي 
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والصفات على الوجه الالئق به من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، قال 
أَْسَماُء الُْحْسَنى فَاْدُعوُه ِبَها َوذَُروا الَِّذيَن ُيلِْحُدونَ ِفي أَْسَماِئِه َسُيْجَزْونَ َوِللَِّه الْ﴿: اهللا تعاىل

َولَُه الَْمثَلُ الْأَْعلَى ِفي السََّمَواِت َوالْأَْرِض ﴿: وقال )١٨٠:األعراف (﴾َما كَاُنوا َيْعَملُونَ
 ﴾ْيَس كَِمثِْلِه َشْيٌء َوُهَو السَِّميُع الَْبِصُريلَ﴿:  وقال)٢٧اآلية:الروم( ﴾َوُهَو الَْعِزيُز الَْحِكيُم

   ).١١اآلية:الشورى(

  : وقد ضل يف هذا األمر طائفتان

الذين أنكروا األمساء، والصفات، أو بعضها، زاعمني أن إثباهتا يستلزم ) املعطلة (:إحدامها
  : التشبيه، أي تشبيه اهللا تعاىل خبلقه، وهذا الزعم باطل لوجوه منها

 أنه يستلزم لوازم باطلة كالتناقض يف كالم اهللا سبحانه، وذلك أن اهللا تعاىل أثبت :لاألو
لنفسه األمساء والصفات، ونفى أن يكون كمثله شيء، ولو كان إثباهتا يستلزم التشبيه لزم 

  . التناقض يف كالم اهللا، وتكذيب بعضه بعضاً

ن يكونا متماثلني، فأنت ترى  أنه ال يلزم من اتفاق الشيئني يف اسم أو صفة أ:الثاين
الشخصني يتفقان يف أن كالً منهما إنسان مسيع، بصري، متكلم، وال يلزم من ذلك أن 
يتماثال يف املعاين اإلنسانية، والسمع والبصر، والكالم، وترى احليوانات هلا أيد وأرجل، 

  .تفاقها هذا أن تكون أيديها وأرجلها، وأعينها متماثلةاوأعني وال يلزم من 

  فإذا ظهر التباين بني املخلوقات فيما تتفق فيه من أمساء، أو صفات، 



‘qýq@Š•þa@òÞì ٨٩

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

  . فالتباين بني اخلالق واملخلوق أبني وأعظم

ىل خبلقه زاعمني الذين أثبتوا األمساء والصفات مع تشبيه اهللا تعا) املشبهة (:الطائفة الثانية
أن هذا مقتضى داللة النصوص، ألن اهللا تعاىل خياطب العباد مبا يفهمون وهذا الزعم باطل 

  : لوجوه منها

 أن مشاهبة اهللا تعاىل خللقه أمر باطل يبطله العقل، والشرع، وال ميكن أن يكون :األول
  . مقتضى نصوص الكتاب والسنة أمراً باطالً

طب العباد مبا يفهمون من حيث أصل املعىن، أما احلقيقة والكنه  أن اهللا تعاىل خا:الثاين
  .الذي عليه ذلك املعىن فهو مما استأثر اهللا تعاىل بعلمه فيما يتعلق بذاته، وصفاته

وهو إدراك (فإذا أثبت اهللا لنفسه أنه مسيع، فإن السمع معلوم من حيث أصل املعىن 
 تعاىل غري معلومة، ألن حقيقة السمع لكن حقيقة ذلك بالنسبة إىل مسع اهللا) األصوات

  . تتباين حىت يف املخلوقات، فالتباين فيها بني اخلالق واملخلوق، أبني وأعظم

وإذا أخرب اهللا تعاىل عن نفسه أنه استوى على عرشه فإن االستواء من حيث أصل املعىن 
 اهللا على عرشه معلوم، لكن حقيقة االستواء اليت هو عليه غري معلومة بالنسبة إىل استواء

 تتباين يف حق املخلوق، فليس االستواء على كرسي مستقر كاالستواء على االستواءألن 
رحل بعري صعب نفور، فإذا تباينت يف حق املخلوق، فالتباين فيها بني اخلالق واملخلوق 

  . أبني وأعظم
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  : واإلميان باهللا تعاىل على ما وصفنا يثمر للمؤمنني مثرات جليلة منها

  .  حتقيق توحيد اهللا تعاىل حبيث ال يتعلق بغريه رجاء، وال خوفاً، وال يعبد غريه:األوىل

  .  كمال حمبة اهللا تعاىل، وتعظيمه مبقتضى أمسائه احلسىن وصفاته العليا:الثانية

  .  ما أمر به، واجتناب ما هنى عنه حتقيق عبادته بفعل:الثالثة

عامل غييب خملوقون، عابدون هللا تعاىل، وليس هلم من خصائص الربوبية : املالئكة )١(
واأللوهية شيء، خلقهم اهللا تعاىل من نور، ومنحهم االنقياد التام ألمره، والقوة على 

* ِعَباَدِتِه َوال َيْسَتْحِسُرونَ َوَمْن ِعْنَدُه ال َيْسَتكِْبُرونَ َعْن ﴿: قال اهللا تعاىل. تنفيذه
وهم عدد كثري ال حيصيهم  .)٢٠ -١٩:األنبياء (﴾ُيَسبُِّحونَ اللَّْيلَ َوالنََّهاَر ال َيفُْتُرونَ

إال اهللا تعاىل، وقد ثبت يف الصحيحني من حديث أنس رضي اهللا عنه يف قصة املعراج 
 السماء يصلي فيه كل يوم أن النيب صلى اهللا عليه وسلم رفع له البيت املعمور يف
   )١(.سبعون ألف ملك إذا خرجوا مل يعودا إليه آخر ما عليهم

  : واإلميان باملالئكة يتضمن أربعة أمور

  .  اإلميان بوجودهم:األول

                                                 
اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا : ومسلم، آتاب اإلیمان، باب. ذآر المالئكة: أخرجه البخاري، آتاب بدء الخلق، باب )١(

 .عليه وسلم وفرض الصلوات
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  . ومن مل نعلم امسه نؤمن هبم إمجاالً) كجربيل(ه  اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامس:الثاين

فقد أخرب النيب صلى اهللا عليه ) جربيل (  اإلميان مبا علمنا من صفاهتم، كصفة :الثالث
 وقد يتحول )١(.وسلم أنه رآه على صفته اليت خلق عليها وله ستمائة جناح قد سد األفق

 -  مرمي - حني أرسله تعاىل إىل) يلجلرب(امللك بأمر اهللا تعاىل إىل هيئة رجل، كما حصل 
فتمثل هلا بشراً سوياً، وحني جاء إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم وهو جالس يف أصحابه 
جاءه بصفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر ال يرى عليه أثر السفر، وال 

إىل ركبتيه، يعرفه أحد من الصحابة، فجلس إىل النيب صلى اهللا عليه وسلم فأسند ركبتيه 
ووضع كفيه على فخذيه، وسأل النيب صلى اهللا عليه وسلم عن اإلسالم، واإلميان 

مث قال النيب . واإلحسان، والساعة، وأماراهتا، فأجابه النيب صلى اهللا عليه وسلم فانطلق
  )٢(.رواه مسلم. "هذا جربيل أتاكم يعلمكم دينكم": صلى اهللا عليه وسلم

  . سلهم اهللا تعاىل إىل إبراهيم، ولوط كانوا يف صورة رجالوكذلك املالئكة الذين أر

 اإلميان مبا علمنا من أعماهلم اليت يقومون هبا بأمر اهللا تعاىل، كتسبيحه، والتعبد له :الرابع
  . ليالً وهناراً بدون ملل وال فتور

                                                 
 .٣٢٣٣-٣٢٣٢البخاري، آتاب بدء الخلق،  )١(
 .جهتقدم تخری )٢(
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  .  يكون لبعضهم أعمال خاصةوقد

  . جربيل األمني على وحي اهللا تعاىل يرسله به إىل األنبياء والرسل: مثل

  . ميكائيل املوكل بالقطر أي باملطر والنبات: ومثل

  . إسرافيل املوكل بالنفخ يف الصور عند قيام الساعة وبعث اخللق: ومثل

  . ملك املوت املوكل بقبض األرواح عند املوت: ومثل

  . مالك املوكل بالنار وهو خازن النار: ومثل

مه، بعث أاملالئكة املوكلني باألجنة يف األرحام إذا مت لإلنسان أربعة أشهر يف بطن : ومثل
  . اهللا إليه ملكاً وأمره بكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد

أحدمها عن : املالئكة املوكلني حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها لكل شخص، ملكان : ومثل
  . اليمني، والثاين عن الشمال

املالئكة املوكلني بسؤال امليت إذا وضع يف قربه يأتيه ملكان يسأالنه عن ربه، : ومثل
  . ودينه، ونبيه

  : واإلميان باملالئكة يثمر مثرات جليلة منها

  . ق العلم بعظمة اهللا تعاىل، وقوته، وسلطانه، فإن عظمة املخلوق من عظمة اخلال:األوىل

 شكر اهللا تعاىل على عنايته ببين آدم، حيث وكل من هؤالء املالئكة من يقوم :الثانية
  . حبفظهم، وكتابة أعماهلم، وغري ذلك من مصاحلهم

  .  حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهللا تعاىل:الثالثة
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، وقالوا إهنم عبارة عن قوى اخلري الكامنة ن الزائغني كون املالئكة أجساماًوقد أنكر قوم م
يف املخلوقات، وهذا تكذيب لكتاب اهللا تعاىل، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم وإمجاع 

  . املسلمني

ِل الَْمالِئكَِة ُرُسالً أُوِلي أَْجِنَحٍة الَْحْمُد ِللَِّه فَاِطِر السََّمَواِت َوالْأَْرِض َجاِع﴿: قال اهللا تعاىل
   ).١اآلية:فاطر( ﴾َمثَْنى َوثُالثَ َوُرَباَع

 ﴾َولَْو َتَرى ِإذْ َيَتَوفَّى الَِّذيَن كَفَُروا الَْمالِئكَةُ َيْضِرُبونَ ُوُجوَهُهْم َوأَْدَباَرُهْم﴿: وقال
  )٥٠اآلية:األنفال(

َولَْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْمالِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديِهْم أَْخِرُجوا ﴿ :وقال
  .)٩٣اآلية:األنعام( ﴾أَْنفَُسكُُم

 ﴾َحتَّى ِإذَا فُزَِّع َعْن قُلُوِبِهْم قَالُوا َماذَا قَالَ َربُّكُْم قَالُوا الَْحقَّ َوُهَو الَْعِليُّ الْكَِبُري﴿: وقال
  )٢٣اآلية:سـبأ(

َسالٌم َعلَْيكُْم ِبَما َصَبْرُتْم  * َوالَْمالِئكَةُ َيْدُخلُونَ َعلَْيِهْم ِمْن كُلِّ َباٍب﴿: وقال يف أهل اجلنة
  ).٢٣،٢٤:الرعد (﴾فَِنْعَم ُعقَْبى الدَّاِر

إذا ": ويف صحيح البخاري عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
حب اهللا العبد نادى جربيل إن اهللا حيب فالناً فأحبه، فيحبه جربيل، فينادي جربيل يف أ

 فأحبوه، فيحبه أهل السماء، مث يوضع له القبول يف اًأهل السماء، ، إن اهللا حيب فالن
)١(".األرض

                                                 
ى         : ومسلم، آتاب البر والصلة، باب    . ذآر المالئكة : أخرجه البخاري، آتاب بدء الخلق، باب      )١( ه إل دًا حبب إذا أحب اهللا عب

 .عباده
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إذا كان يوم اجلمعة كان على كل " :قال النيب صلى اهللا عليه وسلم: نه قالوفيه أيضاً ع
باب من أبواب املسجد املالئكة يكتبون األول فاألول، فإذا جلس اإلمام طووا الصحف 

  )١(".وجاءوا يستمعون الذكر

وهذه النصوص صرحية يف أن املالئكة أجسام ال قوى معنوية، كما قال الزائغون وعلى 
  . ه النصوص أمجع املسلمونمقتضى هذ

  ). مكتوب(مبعىن ) كتاب(مجع : الكتب )١(

الكتب اليت أنزهلا تعاىل على رسله رمحة للخلق، وهداية هلم، ليصلوا هبا إىل : واملراد هبا هنا
  . سعادهتم يف الدنيا واآلخرة

  : واإلميان بالكتب يتضمن أربعة أمور

  .  اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا حقاً:األول

 اإلميان مبا علمنا امسه منها بامسه كالقرآن الذي نزل على حممد صلى اهللا عليه :الثاين
وسلم، والتوراة اليت أنزلت على موسى صلى اهللا عليه وسلم، واإلجنيل الذي أنزل على 
عيسى صلى اهللا عليه وسلم، والزبور الذي أوتيه داود صلى اهللا عليه وسلم وأما مل نعلم 

  . به إمجاالًامسه فنؤمن 

مل يبدل أو حيرف من   تصديق ما صح من أخبارها، كأخبار القرآن، وأخبار ما:الثالث
  . الكتب السابقة

  حكام ما مل ينسخ منها، والرضا والتسليم به سواء إ العمل ب:الرابع

                                                 
 .فضل التهجير یوم الجمعة: ومسلم، آتاب الجمعة، باب. االستماع إلى الخطبة: أخرجه البخاري، آتاب الجمعة، باب )١(
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 :مل نفهمها، ومجيع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم قال اهللا تعاىلفهمنا حكمته أم 
 ﴾َوأَْنَزلَْنا ِإلَْيَك الِْكَتاَب ِبالَْحقِّ ُمَصدِّقاً ِلَما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْيِمناً َعلَْيه﴿
 أحكام وعلى هذا فال جيوز العمل بأي حكم من) حاكماً عليه( أي )٤٨اآلية:املائدة(

  . الكتب السابقة إال ما صح منها وأقره القرآن

  : واإلميان بالكتب يثمر مثرات جليلة منها

  .  العلم بعناية اهللا تعاىل بعباده حيث أنزل لكل قوم كتاباً يهديهم به:األوىل

كما .  العلم حبكمة اهللا تعاىل يف شرعه حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحواهلم:الثانية
  )٤٨اآلية:املائدة( ﴾ِلكُلٍّ َجَعلَْنا ِمْنكُْم ِشْرَعةً َوِمْنَهاجاً﴿: ىلقال اهللا تعا

  . أي مبعوث بإبالغ شيء) مرسل(مبعىن ) رسول(مجع : الرسل )١(

وأول الرسل نوح وآخرهم حممد . أوحى إليه من البشر بشرع وأمر بتبليغه :واملراد هنا
ا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإلَى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّني ِمْن ِإنَّا أَْوَحْيَن﴿: صلى اهللا عليه وسلم قال تعاىل

  )١٦٣اآلية:النساء (﴾َبْعِدِه

 رضي اهللا عنه يف حديث الشفاعة أن النيب -أنس بن مالك-ويف صحيح البخاري عن
ائتوا : ذكر أن الناس يأتون إىل آدم ليشفع هلم فيعتذر، إليهم ويقول": صلى اهللا عليه وسلم

  . )١( وذكر متام احلديث– بعثه اهللا نوحاً رسول

                                                 
اب     . آالم اهللا مع األنبياء یوم القيامة     : توحيد، باب أخرجه البخاري، آتاب ال    )١( ان، ب ة      : ومسلم، آتاب اإلیم أدنى أهل الجن

 .منزًال
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َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجاِلكُْم ﴿ :وقال اهللا تعاىل يف حممد صلى اهللا عليه وسلم
 ومل ختل أمة من رسول يبعثه اهللا )٤٠اآلية:حزاباأل (﴾َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيَِّني

: تعاىل بشريعة مستقلة إىل قومه، أو نيب يوحى إليه بشريعة من قبله ليجددها، قال اهللا تعاىل
 )٣٦اآلية:النحل( ﴾َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَت﴿

ِإنَّا أَْنَزلَْنا ﴿: وقال تعاىل) ٢٤اآلية:فاطر( ﴾َوِإنْ ِمْن أُمٍَّة ِإلَّا َخال ِفيَها َنِذيٌر﴿: وقال تعاىل
 )٤٤اآلية:املائدة (﴾التَّْوَراةَ ِفيَها ُهدًى َوُنوٌر َيْحكُُم ِبَها النَِّبيُّونَ الَِّذيَن أَْسلَُموا ِللَِّذيَن َهاُدوا

الربوبية واأللوهية شيء، قال اهللا تعاىل عن والرسل بشر خملوقون ليس هلم من خصائص 
قُلْ ال أَْمِلُك ﴿: نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وهو سيد املرسلني وأعظمهم جاهاً عند اهللا

ِلَنفِْسي َنفْعاً َوال َضّراً ِإلَّا َما َشاَء اللَُّه َولَْو كُْنُت أَْعلَُم الَْغْيَب لَاْسَتكْثَْرُت ِمَن الَْخْيِر َوَما 
قُلْ ﴿:  وقال تعاىل)١٨٨:األعراف (﴾"سَِّنَي السُّوُء ِإنْ أََنا ِإلَّا َنِذيٌر َوَبِشٌري ِلقَْوٍم ُيْؤِمُنونََم

قُلْ ِإنِّي لَْن ُيِجَريِني ِمَن اللَِّه أََحٌد َولَْن أَِجَد ِمْن ُدوِنِه * ِإنِّي ال أَْمِلُك لَكُْم َضّراً َوال َرَشداً 
 وتلحقهم خصائص البشرية من املرض، واملوت، واحلاجة  )٢٢ -٢١:اجلـن (﴾ُملَْتَحداً

إىل الطعام والشراب، وغري ذلك، قال اهللا تعاىل عن إبراهيم عليه الصالة والسالم يف وصفه 
   *َوِإذَا َمِرْضُت فَُهَو َيْشِفِني* َوالَِّذي ُهَو ُيطِْعُمِني َوَيْسِقِني ﴿: لربه تعاىل
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   )٨١ - ٧٩:الشعراء (﴾َوالَِّذي ُيِميُتِني ثُمَّ ُيْحِيِني

إمنا أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت " :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
   )١(﴾فذكروين

اء عليهم فقال تعاىل وقد وصفهم اهللا تعاىل بالعبودية له يف أعلى مقاماهتم، ويف سياق الثن
 وقال يف حممد )٣اآلية:اإلسراء (﴾ِإنَُّه كَانَ َعْبداً َشكُوراً﴿: يف نوح صلى اهللا عليه وسلم

 ﴾َتَباَرَك الَِّذي َنزَّلَ الْفُْرقَانَ َعلَى َعْبِدِه ِلَيكُونَ ِللَْعالَِمَني َنِذيراً﴿: صلى اهللا عليه وسلم
   ).١:الفرقان(

َواذْكُْر ِعَباَدَنا ِإْبَراِهيَم ﴿: ق ويعقوب صلى اهللا عليهم وسلموقال يف إبراهيم، وإسحا
َوِإنَُّهْم * ِإنَّا أَْخلَْصَناُهْم ِبَخاِلَصٍة ِذكَْرى الدَّاِر* َوِإْسَحاَق َوَيْعقُوَب أُوِلي الْأَْيِدي َوالْأَْبَصاِر 

 عيسى بن مرمي صلى اهللا عليه وقال يف). ٤٧ - ٤٥:ّص (﴾ِعْنَدَنا لَِمَن الُْمْصطَفَْيَن الْأَْخَياِر
واإلميان  )٥٩:الزخرف (﴾ِإنْ ُهَو ِإلَّا َعْبٌد أَْنَعْمَنا َعلَْيِه َوَجَعلَْناُه َمثَالً ِلَبِني ِإْسرائيلَ﴿: وسلم

  : بالرسل يتضمن أربعة أمور

 اإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل، فمن كفر برسالة واحد منهم فقد كفر :األول
فجعلهم اهللا  )١٠٥:الشعراء (﴾كَذََّبْت قَْوُم ُنوٍح الُْمْرَسِلَني﴿:  كما قال اهللا تعاىل.باجلميع

مكذبني جلميع الرسل مع أنه مل يكن رسول غريه حني كذبوه، وعلى هذا فالنصارى 
  الذين كذبوا 

                                                 
ان        : أخرجه البخاري، آتاب القبلة، باب     )١( ة حيث آ اب       . التوجه نحو القبل ساجد، ب اب الم سلم، آت سهو في الصالة      : وم ال

 .والسجود له
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هللا عليه وسلم ومل يتبعوه هم مكذبون للمسيح بن مرمي غري متبعني له أيضاً، حممداً صلى ا
السيما وأنه قد بشرهم مبحمد صلى اهللا عليه وسلم وال معىن لبشارهتم به إال أنه رسول 

  . إليهم ينقذهم اهللا به من الضاللة، ويهديهم إىل صراط مستقيم

 حممد وإبراهيم، وموسى، وعيسى ونوح : اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه مثل:الثاين
عليهم الصالة والسالم، وهؤالء اخلمسة هم أولو العزم من الرسل، وقد ذكرهم اهللا تعاىل 

َوِإذْ أََخذَْنا ِمَن النَِّبيَِّني ِميثَاقَُهْم َوِمْنَك ﴿: يف موضعني من القرآن يف سورة األحزاب يف قوله
 ويف سورة الشورى يف )٧اآلية:األحزاب (﴾َوِعيَسى اْبِن َمْرَيَمَوِمْن ُنوٍح َوِإْبَراِهيَم َوُموَسى 

َشَرَع لَكُْم ِمَن الدِّيِن َما َوصَّى ِبِه ُنوحاً َوالَِّذي أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم ﴿ :قوله
  ).١٣اآلية:شورىال (﴾َوُموَسى َوِعيَسى أَنْ أَِقيُموا الدِّيَن َوال َتَتفَرَّقُوا ِفيِه

َولَقَْد أَْرَسلَْنا ُرُسالً ِمْن قَْبِلَك ﴿: وأما من مل نعلم امسه منهم فنؤمن به إمجاالً قال اهللا تعاىل
  )٧٨اآلية:غافر( ﴾ِمْنُهْم َمْن قََصْصَنا َعلَْيَك َوِمْنُهْم َمْن لَْم َنقُْصْص َعلَْيك

  .  تصديق ما صح عنهم من أخبارهم:الثالث

 بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم  العمل:الرابع
فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر ﴿: املرسل إىل مجيع الناس قال اهللا تعاىل

  .)٦٥:النساء (﴾يماًَبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِل
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  :ولإلميان بالرسل مثرات جليلة منها

العلم برمحه اهللا تعاىل وعنايته بعباده حيث أرسل إليهم الرسل ليهدوهم إىل صراط  :األوىل
  . لعقل البشري ال يستقل مبعرفة ذلكاهللا تعاىل، ويبينوا هلم كيف يعبدون اهللا، ألن ا

  .  شكره تعاىل على هذه النعمة الكربى:الثانية

 حمبة الرسل عليهم الصالة والسالم وتعظيمهم، والثناء عليهم مبا يليق هبم، ألهنم :الثالثة
  . رسل اهللا تعاىل، وألهنم قاموا بعبادته، وتبليغ رسالته، والنصح لعباده

زاعمني أن رسل اهللا تعاىل ال يكونون من البشر وقد ذكر وقد كذب املعاندون رسلهم 
َوَما َمَنَع النَّاَس أَنْ ُيْؤِمُنوا ِإذْ َجاَءُهُم الُْهَدى ِإلَّا أَنْ ﴿ :اهللا تعاىل هذا الزعم وأبطله بقوله

 ُمطَْمِئنَِّني لََنزَّلَْنا قُلْ لَْو كَانَ ِفي الْأَْرِض َمالِئكَةٌ َيْمُشونَ * قَالُوا أََبَعثَ اللَُّه َبَشراً َرُسوالً 
فأبطل اهللا تعاىل هذا الزعم بأنه ال  )٩٥ -  ٩٤:اإلسراء (﴾َعلَْيِهْم ِمَن السََّماِء َملَكاً َرُسوالً

بد أن يكون الرسول بشراً ألنه مرسل إىل أهل األرض، وهم بشر، ولو كان أهل األرض 
 وهكذا حكى اهللا تعاىل  مثلهم،، ليكونمالئكة لرتل اهللا عليهم من السماء ملكاً رسوالً

ِإنْ أَْنُتْم ِإلَّا َبَشٌر ِمثْلَُنا ُتِريُدونَ أَنْ َتُصدُّوَنا َعمَّا كَانَ َيْعُبُد ﴿: عن املكذبني للرسل أهنم قالوا
لَِكنَّ اللََّه َيُمنُّ قَالَْت لَُهْم ُرُسلُُهْم ِإنْ َنْحُن ِإلَّا َبَشٌر ِمثْلُكُْم َو* آَباُؤَنا فَأُْتوَنا ِبُسلْطَاٍن ُمِبٍني 

- ١٠:إبراهيم (﴾َعلَى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َوَما كَانَ لََنا أَنْ َنأِْتَيكُْم ِبُسلْطَاٍن ِإلَّا ِبِإذِْن اللَِّه
١١.(  
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ومسي بذلك ألنه ال .  يبعث الناس فيه للحساب واجلزاءيوم القيامة الذي: اليوم اآلخر )١(
  . ، وأهل النار يف منازهلمممنازهليوم بعده، حيث يستقر أهل اجلنة يف 

  : واإلميان باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور

وهو إحياء املوتى حني ينفخ يف الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس :  اإلميان بالبعث:األول
:  حفاة غري منتعلني، عراة غري مستترين، غرالً غري خمتتنني، قال اهللا تعاىللرب العاملني،

:  والبعث)١٠٤اآلية:األنبياء (﴾كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلٍْق ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا ِإنَّا كُنَّا فَاِعِلَني﴿
 ِإنَّكُْم َبْعَد ثُمَّ﴿: قال اهللا تعاىل. حق ثابت دل عليه الكتاب، والسنة، وإمجاع املسلمني

   )١٦ -١٥:املؤمنون (﴾ثُمَّ ِإنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ُتْبَعثُونَ* ذَِلَك لََميُِّتونَ 

  . متفق عليه)١(﴾حيشر الناس يوم القيامة حفاة غرالً": وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

تعاىل هلذه وأمجع املسلمون على ثبوته، وهو مقتضى احلكمة حيث تقتضي أن جيعل اهللا 
أَفََحِسْبُتْم ﴿: اخلليقة معاداً جيازيهم فيه على ما كلفهم به على ألسنة رسله قال اهللا تعاىل

وقال لنبيه صلى اهللا عليه  )١١٥:املؤمنون (﴾أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم ِإلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ
  )٨٥اآلية:القصص (﴾ لََرادَُّك ِإلَى َمَعاٍدِإنَّ الَِّذي فََرَض َعلَْيَك الْقُْرآنَ﴿: وسلم

                                                 
 .الدنيا وبيان المحشر یوم القيامة: ومسلم، آتاب الجنة، باب. لحشرآيف ا: أخرجه البخاري، آتاب الرقاق، باب )١(
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حياسب العبد على عمله، وجيازى عليه، وقد دل على :  اإلميان باحلساب واجلزاء:الثاين
ثُمَّ ِإنَّ َعلَْيَنا *  ِإلَْيَنا ِإَياَبُهْم ِإنَّ﴿: ذلك الكتاب، والسنة، وإمجاع املسلمني، قال اهللا تعاىل

َمْن َجاَء ِبالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء ﴿:  وقال)٢٦ - ٢٥:الغاشية (﴾ِحَساَبُهْم
ِزيَن َوَنَضُع الَْمَوا﴿:  وقال)١٦٠:األنعام (﴾ِبالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى ِإلَّا ِمثْلََها َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ

الِْقْسطَ ِلَيْوِم الِْقَياَمِة فَال ُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئاً َوِإنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة ِمْن َخْرَدٍل أََتْيَنا ِبَها َوكَفَى ِبَنا 
  ).٤٧:األنبياء (﴾َحاِسِبَني

إن اهللا يدين املؤمن ": قال–أن النيب صلى اهللا عليه وسلم -وعن ابن عمر رضي اهللا عنهما
نعم أي : أتعرف ذنب كذا؟ أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: عليه كنفه ويستره، فيقولفيضع 

قد سترهتا عليك يف الدنيا، وأنا أغفرها : رب حىت إذا قرره بذنوبه، ورأى أنه قد هلك قال
لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته، وأما الكفار واملنافقون فينادى هبم على رؤوس اخلالئق 

  .  متفق عليه)١(".م، أال لعنة اهللا على الظاملنيهؤالء الذين كذبوا على رهب

، كتبها اهللا عنده عشر أن من هم حبسنة فعملها" :وصح عن النيب صلى اهللا عليه وسلم
، وأن من هم بسيئة فعملها كتبها اهللا سيئة ىل أضعاف كثريةحسنات إىل سبعمائة ضعف إ

  . )٢("واحدة

                                                 
قبول توبة : ومسلم، آتاب التوبة، باب". أال لعنة اهللا على الظالمين: "قوله تعالى: أخرجه البخاري، آتاب المظالم، باب )١(

 .القاتل وإن آثر قتله
اب         )٢( ائق، ب اب الرق يئ        : أخرجه البخاري، آت ّم بحسنة أو س اب       . ةمن ه ان، ب اب اإلیم سلم، آت ه      : وم النبي علي اإلسراء ب

 .الصالة والسالم إلى السماوات
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وقد أمجع املسلمون على إثبات احلساب واجلزاء على األعمال، وهو مقتضى احلكمة فإن 
اهللا تعاىل أنزل الكتب، وأرسل الرسل، وفرض على العباد قبول ما جاءوا به، والعمل مبا 

نسائهم، جيب العمل به منه، وأوجب قتال املعارضني له وأحل دماءهم، وذرياهتم، و
فلو مل يكن حساب، وال جزاء لكان هذا من العبث الذي يرته الرب احلكيم . وأمواهلم

فَلََنْسأَلَنَّ الَِّذيَن أُْرِسلَ ِإلَْيِهْم َولََنْسأَلَنَّ الُْمْرَسِلَني ﴿: عنه،  وقد أشار اهللا تعاىل إىل ذلك بقوله
  ).٧ - ٦:األعراف (﴾ِئِبَنيفَلََنقُصَّنَّ َعلَْيِهْم ِبِعلٍْم َوَما كُنَّا غَا* 

 اإلميان باجلنة والنار، وأهنما املآل األبدي للخلق، فاجلنة دار النعيم اليت أعدها اهللا :الثالث
تعاىل للمؤمنني املتقني، الذين آمنوا مبا أوجب اهللا عليهم اإلميان به، وقاموا بطاعة اهللا 

ماال عني رأت، وال أذن "يم فيها من أنواع النع. ورسوله، خملصني هللا متبعني لرسوله
ِإنَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصَّاِلَحاِت ﴿: قال اهللا تعاىل". مسعت، وال خطر على قلب بشر

َجَزاُؤُهْم ِعْنَد َربِِّهْم َجنَّاُت َعْدٍن َتْجِري ِمْن َتْحِتَها الْأَْنَهاُر َخاِلِديَن * أُولَِئَك ُهْم َخْيُر الَْبِريَِّة 
  .)٨ - ٧:البينة (﴾أََبداً َرِضَي اللَُّه َعْنُهْم َوَرُضوا َعْنُه ذَِلَك ِلَمْن َخِشَي َربَُّهِفيَها 

 ﴾فَال َتْعلَُم َنفٌْس َما أُْخِفَي لَُهْم ِمْن قُرَِّة أَْعُيٍن َجَزاًء ِبَما كَاُنوا َيْعَملُونَ﴿: وقال تعاىل
 تعاىل للكافرين الظاملني، الذين  وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدها اهللا)١٧:السجدة(

  كفروا به وعصوا رسله، فيها من أنواع العذاب والنكال ماال خيطر على
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ِإنَّا ﴿:  وقال)١٣١:نآل عمرا (﴾َواتَّقُوا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّْت ِللْكَاِفِريَن﴿: البال قال اهللا تعاىل
أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناراً أََحاطَ ِبِهْم ُسَراِدقَُها َوِإنْ َيْسَتِغيثُوا ُيَغاثُوا ِبَماٍء كَالُْمْهِل َيْشِوي الُْوُجوَه 

َن ِإنَّ اللََّه لََعَن الْكَاِفِري﴿:  وقال تعاىل )٢٩اآلية:الكهف( ﴾ِبئَْس الشََّراُب َوَساَءْت ُمْرَتفَقاً
َيْوَم ُتقَلَُّب ُوُجوُهُهْم ِفي * َخاِلِديَن ِفيَها أََبداً ال َيِجُدونَ َوِلّياً َوال َنِصرياً * َوأََعدَّ لَُهْم َسِعرياً 

  ).٦٦ - ٦٤:األحزاب (﴾النَّاِر َيقُولُونَ َيا لَْيَتَنا أَطَْعَنا اللََّه َوأَطَْعَنا الرَُّسوال

  : ميان بكل ما يكون بعد املوت مثلاإل: ويلتحق باإلميان باليوم اآلخر

 وهي سؤال امليت بعد دفنه عن ربه، ودينه، ونبيه، فيثبت اهللا الذين آمنوا :فتنة القرب ) أ(
. ريب اهللا، وديين اإلسالم، ونيب حممد صلى اهللا عليه وسلم: بالقول الثابت، فيقول

نافق أو املرتاب ال ويقول امل. ويضل اهللا الظاملني فيقول الكافر هاه، هاه، ال أدري
  . أدري مسعت الناس يقولون شيئاً فقلته

:  فيكون العذاب للظاملني من املنافقني والكافرين قال اهللا تعاىل:عذاب القرب ونعيمه)  ب(
َولَْو َتَرى ِإِذ الظَّاِلُمونَ ِفي غََمَراِت الَْمْوِت َوالَْمالِئكَةُ َباِسطُو أَْيِديِهْم أَْخِرُجوا ﴿

ُم الَْيْوَم ُتْجَزْونَ َعذَاَب الُْهوِن ِبَما كُْنُتْم َتقُولُونَ َعلَى اللَِّه غَْيَر الَْحقِّ َوكُْنُتْم َعْن أَْنفَُسكُ
النَّاُر ُيْعَرُضونَ َعلَْيَها غُُدّواً َوَعِشّياً ﴿:  وقال تعاىل)٩٣اآلية:األنعام( ﴾آَياِتِه َتْسَتكِْبُرونَ

  .)٤٦:غافر (﴾وا آلَ ِفْرَعْونَ أََشدَّ الَْعذَاِبَوَيْوَم َتقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُ

فلوال أن ": ويف صحيح مسلم من حديث زيد بن ثابت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال
   ال تدافنوا لدعوت اهللا أن يسمعكم من عذاب القرب الذي أمسع منه، مث
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: فقال. نعوذ باهللا من عذاب النار: قالوا. تعوذوا باهللا من عذاب النار: أقبل بوجهه فقال
تعوذوا باهللا من الفنت : قال. نعوذ باهللا من عذاب القرب: قالوا. تعوذوا باهللا من عذاب القرب
 فتنة نعوذ باهللا من: قالوا. تعوذوا باهللا من فتنة الدجال: قال. ما ظهر منها وما بطن

  . )١("الدجال

ِإنَّ الَِّذيَن قَالُوا َربَُّنا اللَُّه ثُمَّ اْسَتقَاُموا ﴿: وأما نعيم القرب فللمؤمنني الصادقني قال اهللا تعاىل
 ﴾َتَتَنزَّلُ َعلَْيِهُم الَْمالِئكَةُ أَلَّا َتَخافُوا َوال َتْحَزُنوا َوأَْبِشُروا ِبالَْجنَِّة الَِّتي كُْنُتْم ُتوَعُدونَ

  )٣٠:فصلت(

َوَنْحُن أَقَْرُب ِإلَْيِه ِمْنكُْم * َوأَْنُتْم ِحيَنِئٍذ َتْنظُُرونَ * فَلَْوال ِإذَا َبلََغِت الُْحلْقُوَم ﴿: وقال تعاىل
 فَأَمَّا ِإنْ* َتْرِجُعوَنَها ِإنْ كُْنُتْم َصاِدِقَني * فَلَْوال ِإنْ كُْنُتْم غَْيَر َمِديِنَني * َولَِكْن ال ُتْبِصُرونَ 
  ).٨٩ -  ٨٣:الواقعة (﴾فََرْوٌح َوَرْيَحانٌ َوَجنَُّت َنِعيٍم* كَانَ ِمَن الُْمقَرَِّبَني 

وعن الرباء بن عازب رضي اهللا عنه أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال يف املؤمن إذا أجاب 
ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من ": امللكني يف قربه

 مد نة، وافتحوا له باباً إىل اجلنة، قال فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسُح له يف قربهاجل
  .  رواه أمحد وأبو داود يف حديث طويل)٢("بصره

                                                 
 .عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه: رواه مسلم، آتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب )١(
اب       ٤/٢٧أخرجه اإلمام أحمد     )٢( سنة، ب اب ال و داود، آت ر، والهيثمي      : ، وأب سألة في عذاب القب د  "في  الم " مجمع الزوائ

يبة في     ٨/١٠" الحلية"، وأبو نعيم في     ٥٠-٣/٤٩ شریعة "، واآلجري في   ٣/٣٧٤" المصنف "، وابن أبي ش صـ  " ال
  ".رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: "، وقال الهيثمي٣٢٧
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  : ولإلميان باليوم اآلخر مثرات جليلة منها

  . يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء لثواب ذلك اليوم الرغبة :األوىل

  .  الرهبة عند فعل املعصية والرضى هبا خوفاً من عقاب ذلك اليوم:الثانية

  .  تسلية املؤمن عما يفوته من الدنيا مبا يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا:الثالثة

  . وقد أنكر الكافرون البعث بعد املوت زاعمني أن ذلك غري ممكن

  . هذا الزعم باطل دل على بطالنه الشرع، واحلس، والعقلو

َزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا قُلْ َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ ﴿: فقد قال اهللا تعاىل: أما الشرع
 مجيع الكتب السماوية  وقد اتفقت)٧:التغابن (﴾لَُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

  . عليه

فقد أرى اهللا عباده إحياء املوتى يف هذه الدنيا، ويف سورة البقرة مخسة أمثلة : وأما احلس
  : على ذلك وهي

 ﴾لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً﴿:  قوم موسى حني قالوا له:املثال األول
حياهم ويف ذلك يقول اهللا تعاىل خماطباً بين  فأماهتم اهللا تعاىل، مث أ)٥٥اآلية:البقرة(

َوِإذْ قُلُْتْم َيا ُموَسى لَْن ُنْؤِمَن لََك َحتَّى َنَرى اللََّه َجْهَرةً فَأََخذَْتكُُم الصَّاِعقَةُ َوأَْنُتْم ﴿: إسرائيل
  .)٥٦ - ٥٥:البقرة (﴾ثُمَّ َبَعثَْناكُْم ِمْن َبْعِد َمْوِتكُْم لََعلَّكُْم َتْشكُُرونَ* َتْنظُُرونَ 
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املثال الثاين يف قصة القتيل الذي اختصم فيه بنو إسرائيل، فأمرهم اهللا تعاىل أن يذحبوا بقرة 
 فَادَّاَرأُْتْم َوِإذْ قََتلُْتْم َنفْساً﴿: فيضربوه ببعضها ليخربهم مبن قتله، ويف ذلك يقول اهللا تعاىل

فَقُلَْنا اْضِرُبوُه ِبَبْعِضَها كَذَِلَك ُيْحِيي اللَُّه الَْمْوَتى * ِفيَها َواللَُّه ُمْخِرٌج َما كُْنُتْم َتكُْتُمونَ 
  .)٧٣ - ٧٢:البقرة (﴾َوُيِريكُْم آَياِتِه لََعلَّكُْم َتْعِقلُونَ

راً من املوت وهم ألوف فأماهتم  يف قصة القوم الذين خرجوا من ديارهم فرا:املثال الثالث
أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم ﴿: اهللا تعاىل، مث أحياهم ويف ذلك يقول اهللا تعاىل

َوُهْم أُلُوٌف َحذََر الَْمْوِت فَقَالَ لَُهُم اللَُّه ُموُتوا ثُمَّ أَْحَياُهْم ِإنَّ اللََّه لَذُو فَْضٍل َعلَى النَّاِس 
  )٢٤٣:البقرة (﴾لَِكنَّ أَكْثََر النَّاِس ال َيْشكُُرونََو

 يف قصة الذي مر على قرية ميتة فاستبعد أن حيييها اهللا تعاىل، فأماته اهللا : املثال الرابع
أَْو كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيةٌ ﴿: تعاىل مئة سنة، مث أحياه ويف ذلك يقول اهللا تعاىل

وِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها فَأََماَتُه اللَُّه ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَِبثَْت َعلَى ُعُر
ْه قَالَ لَِبثُْت َيْوماً أَْو َبْعَض َيْوٍم قَالَ َبلْ لَِبثَْت ِمائَةَ َعاٍم فَاْنظُْر ِإلَى طََعاِمَك َوَشَراِبَك لَْم َيَتَسنَّ

َواْنظُْر ِإلَى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاِس َواْنظُْر ِإلَى الِْعظَاِم كَْيَف ُنْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً 
  )٢٥٩:البقرة (﴾فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر

   اخلليل حني سأل اهللا تعاىل أن يريه  يف قصة إبراهيم: املثال اخلامس
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كيف حيىي املوتى؟ فأمره اهللا تعاىل أن يذبح أربعة من الطري، ويفرقهن أجزاء على اجلبال 
إبراهيم سعياً، ويف ذلك اليت حوله، مث يناديهن فتلتئم األجزاء بعضها إىل بعض، ويأتني إىل 

َوِإذْ قَالَ ِإْبَراِهيُم َربِّ أَِرِني كَْيَف ُتْحِيي الَْمْوَتى قَالَ أََولَْم ُتْؤِمْن قَالَ َبلَى ﴿: يقول اهللا تعاىل
لِّ َجَبٍل ِمْنُهنَّ َولَِكْن ِلَيطَْمِئنَّ قَلِْبي قَالَ فَُخذْ أَْرَبَعةً ِمَن الطَّْيِر فَُصْرُهنَّ ِإلَْيَك ثُمَّ اْجَعلْ َعلَى كُ

  ).٢٦٠:البقرة (﴾ُجْزءاً ثُمَّ اْدُعُهنَّ َيأِْتيَنَك َسْعياً َواْعلَْم أَنَّ اللََّه َعِزيٌز َحِكيٌم

فهذه أمثلة حسية واقعية تدل على إمكانية إحياء املوتى، وقد سبقت اإلشارة إىل ما جعله 
اجهم من قبورهم بإذن اهللا اهللا تعاىل من آيات عيسى ابن مرمي من إحياء املوتى وإخر

  . تعاىل

  : وأما داللة العقل فمن وجهني

 أن اهللا تعاىل فاطر السموات واألرض وما فيهما، خالقهما ابتداء، والقادر على :أحدمها
َوُهَو الَِّذي َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو ﴿: ابتداء اخللق ال يعجز عن إعادته، قال اهللا تعاىل

كََما َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلٍْق ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا ِإنَّا كُنَّا ﴿:  وقال تعاىل)٢٧اآلية:الروم( ﴾ َعلَْيهأَْهَونُ
:  وقال آمرا بالرد على من أنكر إحياء العظام وهي رميم)١٠٤اآلية:األنبياء( ﴾فَاِعِلَني
  )٧٩:ّيـس (﴾كُلِّ َخلٍْق َعِليٌمقُلْ ُيْحِييَها الَِّذي أَْنَشأََها أَوَّلَ َمرٍَّة َوُهَو ِب﴿

 أن األرض تكون ميتة هامدة ليس فيها شجرة خضراء، فيرتل عليها املطر فتهتز :الثاين
  خضراء حية فيها من كل زوج هبيج، والقادر على إحيائها 
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َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً ﴿: قال اهللا تعاىل. حياء األمواتبعد موهتا، قادر على إ
فَِإذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمْحِيي الَْمْوَتى ِإنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

ا ِمَن السََّماِء َماًء ُمَباَركاً فَأَْنَبْتَنا ِبِه َجنٍَّت َوَحبَّ َوَنزَّلَْن﴿:  وقال تعاىل)٣٩:فصلت (﴾قَِديٌر
ِرْزقاً ِللِْعَباِد َوأَْحَيْيَنا ِبِه َبلَْدةً َمْيتاً كَذَِلَك * َوالنَّْخلَ َباِسقٍَت لََها طَلٌْع َنِضيٌد* الَْحِصيِد 
  ).١١ -  ٩:ّق (﴾الُْخُروُج

قرب، ونعيمه، زاعمني أن ذلك غري ممكن وقد ضل قوم من أهل الزيغ فأنكروا عذاب ال
ملخالفة الواقع، قالوا فإنه لو كشف عن امليت يف قربه لوجد كما كان عليه، والقرب مل يتغري 

  . بسعة وال ضيق

  : وهذا الزعم باطل بالشرع، واحلس، والعقل

ا مم) ب( فقد سبقت النصوص الدالة على ثبوت عذاب القرب، ونعيمه يف فقرة :أما الشرع
  )١(.لتحق باإلميان باليوم اآلخري

خرج النيب صلى ":  ابن عباس رضي اهللا عنهما قال– من حديث –ويف صحيح البخاري 
اهللا عليه وسلم من بعض حيطان املدينة ، فسمع صوت إنسانني يعذبان يف 

من " –رواية –ويف " أن أحدمها كان ال يستتر من البول": وذكر احلديث، وفيه)٢("قبورمها
  . " وأن اآلخر كان ميشي بالنميمة)بوله(

   فإن النائم يرى يف منامه أنه كان يف مكان فسيح هبيج يتنعم :وأما احلس

                                                 
 .١٠٣صـ : انظر )١(
اب      )٢( ه     : رواه البخاري، آتاب الوضوء، ب ستبرأ من بول ائر أن ال ی سلم، . من الكب اب   وم ارة، ب اب الطه ى   :  آت دليل عل ال

 .نجاسة البول ووجوب االستبراء منه
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فيه، أو أنه كان يف مكان ضيق موحش يتأمل منه، ورمبا يستيقظ أحياناً مما رأى، ومع ذلك 
فهو على فراشه يف حجرته على ما هو عليه، والنوم أخو املوت وهلذا مساه اهللا تعاىل 

اللَُّه َيَتَوفَّى الْأَْنفَُس ِحَني َمْوِتَها َوالَِّتي لَْم َتُمْت ِفي َمَناِمَها فَُيْمِسُك ﴿:  قال اهللا تعاىل،"وفاة"
  ).٤٢اآلية:الزمر (﴾لَى أََجٍل ُمَسّمًىالَِّتي قََضى َعلَْيَها الَْمْوَت َوُيْرِسلُ الْأُْخَرى ِإ

 فإن النائم يف منامه يرى الرؤيا احلق املطابقة للمواقع، ورمبا رأى النيب صلى :وأما العقل
اهللا عليه وسلم على صفته، ومن رآه على صفته فقد رآه حقاً ومع ذلك فالنائم يف حجرته 

ل الدنيا، أفال يكون ممكناً يف على فراشه بعيداً عما رأى، فإن كان هذا ممكناً يف أحوا
  ! أحوال اآلخرة؟

وأما اعتمادهم فيما زعموه على أنه لو كشف عن امليت يف قربه لوجد كما كان عليه، 
  : والقرب مل يتغري بسعة وال ضيق، فجوابه من وجوه منها

 أنه ال جتوز معارضة ما جاء به الشرع مبثل هذه الشبهات الداحضة اليت لو تأمل :األول
  : عارض هبا ما جاء به الشرع حق التأمل لعلم بطالن هذه الشبهات وقد قيلامل

  وآفته من الفهم السقيم        وكم من عائب قوالً صحيحاً 

 أن أحوال الربزخ من أمور الغيب اليت ال يدركها احلس، ولو كانت تدرك باحلس :الثاين
  . احدون يف التصديق هبالفاتت فائدة اإلميان بالغيب، ولتساوى املؤمنون بالغيب، واجل

   القرب وضيقه إمنا يدركها امليت أن العذاب والنعيم وسعة:الثالث
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دون غريه، وهذا كما يرى النائم يف منامه أنه يف مكان ضيق موحش، أو يف مكان واسع 
ه مل يتغري منامه هو يف حجرته وبني فراشه وغطائه، ولقد كان النيب هبيج، وهو بالنسبة لغري

صلى اهللا عليه وسلم يوحى إليه وهو بني أصحابه فيسمع الوحي، وال يسمعه الصحابة، 
  . ورمبا يتمثل له امللك رجالً فيكلمه والصحابة ال يرون امللك، وال يسمعونه

تعاىل من إدراكه وال ميكن أن يدركوا كل  أن إدراك اخللق حمدود مبا مكنهم اهللا :الرابع
موجود، فالسموات السبع واألرض ومن فيهن، وكل شيء يسبح حبمد اهللا تسبيحاً 

ومع ذلك هو حمجوب عنا، ويف ذلك . حقيقياً يسمعه اهللا تعاىل من شاء من خلقه أحياناً
َمْن ِفيِهنَّ َوِإنْ ِمْن َشْيٍء ِإلَّا ُيَسبُِّح ُتَسبُِّح لَُه السََّمَواُت السَّْبُع َوالْأَْرُض َو﴿: يقول اهللا تعاىل

 وهكذا الشياطني، واجلن، )٤٤اآلية:اإلسراء( ﴾ِبَحْمِدِه َولَِكْن ال َتفْقَُهونَ َتْسِبيَحُهْم
يسعون يف األرض ذهاباً وإياباً، وقد حضرت اجلن إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم 

ومع هذا فهم حمجوبون عنا ويف ذلك . ومهم منذرينوامستعوا لقراءته وأنصتوا وولوا إىل ق
َيَبِني آَدَم ال َيفِْتَننَّكُُم الشَّْيطَانُ كََما أَْخَرَج أََبَوْيكُْم ِمَن الَْجنَِّة َيْنِزُع َعْنُهَما ﴿: يقول اهللا تعاىل

ثُ ال َتَرْوَنُهْم ِإنَّا َجَعلَْنا الشََّياِطَني ِلَباَسُهَما ِلُيِرَيُهَما َسْوآِتِهَما ِإنَُّه َيَراكُْم ُهَو َوقَِبيلُُه ِمْن َحْي
 وإذا كان اخللق ال يدركون كل موجود، فإنه ).٢٧:األعراف (﴾أَْوِلَياَء ِللَِّذيَن ال ُيْؤِمُنونَ

  .، ومل يدركوهال جيوز أن ينكروا ما ثبت من أمور الغيب

*  *  *  *
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  تة قوله والدليل على هذه األركان الس)١(وتؤمن بالقدر خريه وشره

  ." حكمتهواقتضتهتقدير اهللا تعاىل للكائنات، حسبما سبق علمه، : "القدر بفتح الدال )١(

  : واإلميان بالقدر يتضمن أربعة أمور

، أزالً وأبداً، سواء كان ذلك علم بكل شيء مجلة وتفصيالً اإلميان بأن اهللا تعاىل :األول
  . مما يتعلق بأفعاله أو بأفعال عباده

: ميان بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح احملفوظ، ويف هذين األمرين يقول اهللا تعاىل اإل:الثاين
أَلَْم َتْعلَْم أَنَّ اللََّه َيْعلَُم َما ِفي السََّماِء َوالْأَْرِض ِإنَّ ذَِلَك ِفي ِكَتاٍب ِإنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه ﴿

لعاص رضي اهللا  عن عبد اهللا بن عمرو بن ا- ويف صحيح مسلم).٧٠:احلج (﴾َيِسٌري
كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق " مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: عنهما قال

  . )١("السموات واألرض خبمسني ألف سنة

 اإلميان بأن مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئة اهللا تعاىل، سواء كانت مما يتعلق :الثالث
َوَربَُّك َيْخلُُق َما َيَشاُء ﴿: اهللا تعاىل فيما يتعلق بفعلهبفعله أم مما يتعلق بفعل املخلوقني، قال 

:  وقال)٢٧اآلية:إبراهيم( ﴾َوَيفَْعلُ اللَُّه َما َيَشاُء﴿: ، وقال)٦٨اآلية:القصص( ﴾َوَيْخَتاُر
وقال تعاىل فيما يتعلق ) ٦اآلية:آل عمران( ﴾ُهَو الَِّذي ُيَصوُِّركُْم ِفي الْأَْرَحاِم كَْيَف َيَشاُء﴿
 ﴾َولَْو َشاَء اللَُّه لََسلَّطَُهْم َعلَْيكُْم فَلَقَاَتلُوكُْم فَِإِن اْعَتَزلُوكُْم فَلَْم ُيقَاِتلُوكُْم﴿: فعل املخلوقنيب
 ﴾َولَْو َشاَء َربَُّك َما فََعلُوُه فَذَْرُهْم َوَما َيفَْتُرونَ﴿ : وقال)٩٠اآلية:النساء(
  )١١٢ةاآلي:األنعام(

                                                 
 .ذآر حجاج آدم وموسى عليهما السالم: رواه مسلم، آتاب القدر، باب )١(
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  ْغِرِب َولَِكنَّ الِْبرَّ َمْن أَنْ ُتَولُّوا ُوُجوَهكُْم ِقَبلَ الَْمْشِرِق َوالَْملَْيَس الِْبرَّ﴿: تعاىل

 اإلميان بأن مجيع الكائنات خملوقة هللا تعاىل بذواهتا، وصفاهتا، وحركاهتا، قال اهللا :الرابع
َوَخلََق ﴿: وقال )٦٢:الزمر (﴾اللَُّه َخاِلُق كُلِّ َشْيٍء َوُهَو َعلَى كُلِّ َشْيٍء َوِكيلٌ﴿: تعاىل

 وقال عن نيب اهللا إبراهيم صلى اهللا عليه وسلم )٢اآلية:الفرقان( ﴾كُلَّ َشْيٍء فَقَدََّرُه َتقِْديراً
  )٩٦:الصافات (﴾َواللَُّه َخلَقَكُْم َوَما َتْعَملُونَ﴿: أنه قال لقومه

 وقدرة تياريةاالخ واإلميان بالقدر على ما وصفنا ال ينايف أن يكون للعبد مشيئة يف أفعاله 
  . عليها، ألن الشرع والواقع داالن على إثبات ذلك له

 )٣٩اآلية:النبأ( ﴾فََمْن َشاَء اتََّخذَ ِإلَى َربِِّه َمآباً﴿ : فقد قال اهللا تعاىل يف املشيئة:أما الشرع
اللََّه َما فَاتَّقُوا ﴿:  وقال يف القدرة)٢٢٣اآلية:البقرة( ﴾فَأُْتوا َحْرثَكُْم أَنَّى ِشئُْتْم﴿ :وقال

ال ُيكَلُِّف اللَُّه َنفْساً ِإلَّا ُوْسَعَها لََها ﴿:  وقال)١٦اآلية:التغابن( ﴾اْسَتطَْعُتْم َواْسَمُعوا َوأَِطيُعوا
  .)٢٨٦اآلية:البقرة( ﴾َما كََسَبْت َوَعلَْيَها َما اكَْتَسَبْت

رك، ويفرق بني  فإن كل إنسان يعلم أن له مشيئة وقدرة هبما يفعل وهبما يت:وأما الواقع
بإرادته كاملشي وما يقع بغري إرادته كاالرتعاش، لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان : ما يقع

َوَما َتَشاُءونَ ِإلَّا أَنْ * ِلَمْن َشاَء ِمْنكُْم أَنْ َيْسَتِقيَم ﴿: مبشيئة اهللا تعاىل وقدرته لقول اهللا تعاىل
 وألن الكون كله ملك هللا تعاىل فال يكون )٢٩ - ٢٨:رالتكوي (﴾َيَشاَء اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني

  . يف ملكه شيء بدون علمه ومشيئته

  واإلميان بالقدر على ما وصفنا ال مينح العبد حجة على ما ترك من 
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  )١٧٧:البقرة (﴾آَمَن ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر َوالَْمالِئكَِة َوالِْكَتاِب َوالنَِّبيَِّني

  : من املعاصي، وعلى هذا فاحتجاجه به باطل من وجوهالواجبات أو فعل 

َسَيقُولُ الَِّذيَن أَْشَركُوا لَْو َشاَء اللَُّه َما أَْشَركَْنا َوال آَباُؤَنا َوال َحرَّْمَنا ﴿:  قوله تعاىل:األول
ْنَدكُْم ِمْن ِعلٍْم ِمْن َشْيٍء كَذَِلَك كَذََّب الَِّذيَن ِمْن قَْبِلِهْم َحتَّى ذَاقُوا َبأَْسَنا قُلْ َهلْ ِع

ولو كان هلم  )١٤٨:األنعام (﴾فَُتْخِرُجوُه لََنا ِإنْ َتتَِّبُعونَ ِإلَّا الظَّنَّ َوِإنْ أَْنُتْم ِإلَّا َتْخُرُصونَ
  . حجة بالقدر ما أذاقهم اهللا بأسه

لَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسِل ُرُسالً ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاِس َع﴿:  قوله تعاىل:الثاين
ولو كان القدر حجة للمخالفني مل تنتف  )١٦٥:النساء (﴾َوكَانَ اللَُّه َعِزيزاً َحِكيماً

  . بإرسال الرسل، ألن املخالفة بعد إرساهلم واقعة بقدر اهللا تعاىل

 عنه  ما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن علي بن أيب طالب رضي اهللا:الثالث
ما منكم من أحد إال قد كتب مقعده من النار أوىل ": أن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال

 اعملوا فكل ميسر، مث قرأ ، ال:رسول اهللا؟ قال أال نتكل يا: فقال رجل من القوم. اجلنة
 )٢("هفكل ميسر ملا خلق ل": ويف لفظ ملسلم.  اآلية)١(")٥:الليل (﴾فَأَمَّا َمْن أَْعطَى َواتَّقَى﴿

  . فأمرهم النيب صلى اهللا عليه وسلم بالعمل وهنى عن االتكال على القدر

فَاتَّقُوا اللََّه ﴿:  أن اهللا تعاىل أمر العبد وهناه، ومل يكلفه إال ما يستطيع، قال اهللا تعاىل:الرابع
  ال ُيكَلُِّف﴿: وقال )١٦اآلية:التغابن( ﴾َما اْسَتطَْعُتْم

                                                 
 .رواه البخاري، آتاب التفسير )١(
 ...آيفية الخلق اآلدمي : رواه مسلم، آتاب القدر، باب )٢(
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  ،)٤٩:القمر (﴾ِإنَّا كُلَّ َشْيٍء َخلَقَْناُه ِبقََدٍر﴿: ودليل القدر قوله تعاىل

 ولو كان العبد جمرباً على الفعل لكان مكلفاً مبا )٢٨٦اآلية:البقرة( ﴾اللَُّه َنفْساً ِإلَّا ُوْسَعَها
ال يستطيع اخلالص منه، وهذا باطل ولذلك إذا وقعت منه املعصية جبهل، أو نسيان، أو 

  . معذورإكراه، فال إمث عليه ألنه 

 أن قدر اهللا تعاىل سر مكتوم ال يعلم به إال بعد وقوع املقدور، وإرادة العبد ملا :اخلامس
يفعله سابقة على فعله فتكون إرادته الفعل غري مبنية على علم منه بقدر اهللا، وحينئذ تنفي 

  . حجته بالقدر إذ ال حجة للمرء فيما ال يعلمه

ما يالئمه من أمور دنياه حىت يدركه وال يعدل  أننا نرى اإلنسان حيرص على :السادس
عنه إىل ما ال يالئمه مث حيتج على عدوله بالقدر، فلماذا يعدل عما ينفعه يف أمور دينه إىل 

   أفليس شأن األمرين واحداً؟        ما يضره مث حيتج بالقدر؟

إىل بلد لو كان بني يدي اإلنسان طريقان أحدمها ينتهي به : وإليك مثاالً يوضح ذلك
كلها فوضى وقتل وهنب وانتهاك لألعراض وخوف وجوع والثاين ينتهي به إىل بلد كلها 
نظام، وأمن مستتب، وعيش رغيد، واحترام للنفوس واألعراض واألموال، فأي الطريقني 
يسلك؟ إنه سيسلك الطريق الثاين الذي ينتهي به إىل بلد النظام واألمن، وال ميكن ألي 

لك طريق بلد الفوضى، واخلوف، وحيتج بالقدر، فلماذا يسلك يف أمر عاقل أبداً أن يس
  اآلخرة طريق النار دون اجلنة وحيتج بالقدر؟ 

 نرى املريض يؤمر بالدواء فيشربه ونفسه ال تشتهيه، وينهى عن الطعام الذي :مثال آخر
  يضره فيتركه ونفسه تشتهيه، كل ذلك طلباً للشفاء



‘qýq@Š•þa@òÞì ١١٥

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

والسالمة، وال ميكن أن ميتنع عن شرب الدواء أو يأكل الطعام الذي يضره وحيتج بالقدر 
    فلماذا يترك اإلنسان ما أمر اهللا ورسوله، أو يفعل ما هنى اهللا ورسوله مث حيتج بالقدر؟ 

جبات أو فعله من املعاصي، لو اعتدى عليه  أن احملتج بالقدر على ما تركه من الوا:السابع
ال تلمين فإن اعتدائي كان : شخص فأخذ ماله أو انتهك حرمته مث احتج بالقدر، وقال

فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر يف اعتداء غريه عليه، وحيتج به . بقدر اهللا، مل يقبل حجته
   لنفسه يف اعتدائه على حق اهللا تعاىل؟ 

 عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه رفع إليه سارق استحق –ؤمنني  أمري امل–  ويذكر أن
وحنن إمنا : فقال. مهالً يا أمري املؤمنني، فإمنا سرقت بقدر اهللا: القطع، فأمر بقطع يده فقال

  . نقطع بقدر اهللا

  : ولإلميان بالقدر مثرات جليلة منها

تمد على السبب نفسه ألن  االعتماد على اهللا تعاىل، عند فعل األسباب حبيث ال يع:األوىل
  . كل شيء بقدر اهللا تعاىل

 أن ال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده، ألن حصوله نعمة من اهللا تعاىل، مبا :الثانية
  . قدره من أسباب اخلري، والنجاح، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه النعمة

اهللا تعاىل فال يقلق بفوات  الطمأنينة، والراحة النفسية مبا جيرى عليه من أقدار :الثالثة
  حمبوب، أو حصول مكروه، ألن ذلك بقدر اهللا الذي له
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َما أََصاَب ِمْن ﴿: ملك السموات واألرض، وهو كائن ال حمالة ويف ذلك يقول اهللا تعاىل
 ِفي أَْنفُِسكُْم ِإلَّا ِفي ِكَتاٍب ِمْن قَْبِل أَنْ َنْبَرأََها ِإنَّ ذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري ُمِصيَبٍة ِفي الْأَْرِض َوال

 ﴾ِلكَْيال َتأَْسْوا َعلَى َما فَاَتكُْم َوال َتفَْرُحوا ِبَما آَتاكُْم َواللَُّه ال ُيِحبُّ كُلَّ ُمْخَتاٍل فَُخوٍر* 
عجباً ألمر املؤمن إن أمره كله ":  عليه وسلمو يقول النيب صلى اهللا )٢٣ - ٢٢:احلديد(

 ضراء أصابته سراء شكر فكان خرياً له، وإن أصابتهخري، وليس ذلك ألحد إال للمؤمن إن 
  .  رواه مسلم)١("صرب فكان خرياً له

  : وقد ضل يف القدر طائفتان

  .ال قدرة اجلربية الذين قالوا إن العبد جمرب على عمله وليس له فيه إرادة و:إحدامها

 القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله يف اإلرادة والقدرة، وليس ملشيئة اهللا :الثانية
  . تعاىل وقدرته فيه أثر

  : بالشرع والواقع) اجلربية(والرد على الطائفة األوىل 

:  فإن اهللا تعال أثبت للعبد إرادة ومشيئة، وأضاف العمل إليه قال اهللا تعاىل:أما الشرع
َوقُِل ﴿ :وقال )١٥٢اآلية:آل عمران( ﴾ْنكُْم َمْن ُيِريُد الدُّْنَيا َوِمْنكُْم َمْن ُيِريُد الْآِخَرةَِم﴿

الَْحقُّ ِمْن َربِّكُْم فََمْن َشاَء فَلُْيْؤِمْن َوَمْن َشاَء فَلَْيكْفُْر ِإنَّا أَْعَتْدَنا ِللظَّاِلِمَني َناراً أََحاطَ ِبِهْم 
َمْن َعِملَ َصاِلحاً فَِلَنفِْسِه َوَمْن أََساَء فََعلَْيَها َوَما ﴿:  وقال)٢٩آليةا:الكهف( ﴾ُسَراِدقَُها
  َربَُّك

  

  

                                                 
 .المؤمن أمره آله خير: رواه مسلم، آتاب الزهد والرقائق، باب )١(
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  .)٤٦:فصلت (﴾ِللَْعِبيِدِبظَلَّاٍم 

رية اليت يفعلها بإرادته كاألكل،  فإن كل إنسان يعلم الفرق بني أفعاله االختيا:وأما الواقع
والشرب، والبيع والشراء، وبني ما يقع عليه بغري إرادته كاالرتعاش من احلمى، والسقوط 
من السطح، فهو يف األول فاعل خمتار بإرادته من غري جرب، ويف الثاين غري خمتار وال مريد 

  . ملا وقع عليه

  :العقلبالشرع و" القدرية"والرد على الطائفة الثانية 

 فإن اهللا تعاىل خالق كل شيء، وكل شيء كائن مبشيئة، وقد بني اهللا تعاىل يف :الشرعأما 
َولَْو َشاَء اللَُّه َما اقَْتَتلَ الَِّذيَن ِمْن َبْعِدِهْم ِمْن ﴿: كتابه أن أفعال العباد تقع مبشيئته فقال تعاىل

وا فَِمْنُهْم َمْن آَمَن َوِمْنُهْم َمْن كَفََر َولَْو َشاَء اللَُّه َما َبْعِد َما َجاَءْتُهُم الَْبيَِّنُت َولَِكِن اْخَتلَفُ
َولَْو ِشئَْنا لَآَتْيَنا كُلَّ ﴿:  وقال تعاىل)٢٥٣اآلية:البقرة( ﴾اقَْتَتلُوا َولَِكنَّ اللََّه َيفَْعلُ َما ُيِريُد

 ﴾"َم ِمَن الِْجنَِّة َوالنَّاِس أَْجَمِعَنيَنفٍْس ُهَداَها َولَِكْن َحقَّ الْقَْولُ ِمنِّي لَأَْملَأَنَّ َجَهنَّ
  .)١٣:السجدة(

 فإن الكون كله مملوك هللا تعاىل، واإلنسان من هذا الكون فهو مملوك هللا :وأما العقل
  . تعاىل، وال ميكن للمملوك أن يتصرف يف ملك املالك إال بإذنه ومشيئته

*  *  *  *
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تعبد اهللا كأنك تراه فإن مل تكن تراه أن " اإلحسان، ركن واحد وهو : املرتبة الثالثة
 ﴾ِإنَّ اللََّه َمَع الَِّذيَن اتَّقَْوا َوالَِّذيَن ُهْم ُمْحِسُنونَ﴿: والدليل قوله تعاىل" فإنه يراك

* الَِّذي َيَراَك ِحَني َتقُوُم * َوَتَوكَّلْ َعلَى الَْعِزيِز الرَِّحيِم ﴿ :وقوله، )١٢٨:النحل(
:  وقوله).٢٢٠ -  ٢١٧:الشعراء (﴾ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع الَْعِليُم* ِجِديَن َوَتقَلَُّبَك ِفي السَّا

 َوَما َتكُونُ ِفي َشأٍْن َوَما َتْتلُو ِمْنُه ِمْن قُْرآٍن َوال َتْعَملُونَ ِمْن َعَمٍل ِإلَّا كُنَّا َعلَْيكُْم﴿
  )٦١اآلية:يونس(ُشُهوداً ِإذْ ُتِفيُضونَ ِفيِه﴾ 

ة وهو أن يبذل اإلنسان املعروف ويكف األذى فيبذل املعروف اإلحسان ضد اإلساء )١(
  . لعباد اهللا يف ماله، وجاهه، وعلمه، وبدنه

فأما املال فأن ينفق ويتصدق ويزكي وأفضل أنواع اإلحسان باملال الزكاة، ألن الزكاة 
إىل أحد أركان اإلسالم، ومبانيه العظام، وال يتم إسالم املرء إال هبا، وهي أحب النفقات 

اهللا عز وجل، ويلي ذلك، ما جيب على اإلنسان من نفقة لزوجته، وأمه، وأبيه، وذريته، 
وإخوانه، وبين إخوته، وأخواته، وأعمامه، وعماته، وخاالته إىل آخر هذا، مث الصدقة على 

  . املساكني وغريهم، ممن هم أهل للصدقة كطالب العلم مثالً

اس مراتب، منهم من له جاه عند ذوي السلطان وأما بذل املعروف يف اجلاه فهو أن الن
فيبذل اإلنسان جاهه، يأتيه رجل فيطلب منه الشفاعة إىل ذي السلطان يشفع له عنده، إما 

  . بدفع ضرر عنه، أو جبلب خري له

  وأما بعلمه فإن يبذل علمه لعباد اهللا، تعليماً يف احللقات واجملالس 



‘qýq@Š•þa@òÞì ١١٩

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

العامة واخلاصة، حىت لو كنت يف جملس قهوة، فإن من اخلري واإلحسان أن تعلم الناس، 
ولو كنت يف جملس عام فمن اخلري أن تعلم الناس، ولكن استعمل احلكمة يف هذا الباب، 

هم، ألن فال تثقل على الناس حيث كلما جلست يف جملٍس جعلت تعظهم وتتحدث إلي
النيب صلى اهللا عليه وسلم كان يتخوهلم باملوعظة، وال يكثر، ألن النفوس تسأم ومتل فإذا 

  . ملت كلت وضعفت، ورمبا تكره اخلري لكثرة من يقوم ويتكلم

وتعني الرجل يف دابته ": وأما اإلحسان إىل الناس بالبدن فقد قال النيب عليه الصالة والسالم
فهذا رجل تعينه حتمل متاعه معه، أو تدله . )١("ليها متاعه صدقةفتحمله عليها، أو ترفع ع

  . على طريق أو ما أشبه ذلك فكل ذلك من اإلحسان، هذا بالنسبة لإلحسان إىل عباد اهللا

فأن تعبد اهللا كأنك تراه، كما قال النيب صلى اهللا : وأما بالنسبة لإلحسان يف عبادة اهللا 
 اإلنسان ربه كأنه يراه عبادة طلب وشوق، وعبادة عليه وسلم وهذه العبادة أي عبادة

الطلب والشوق جيد اإلنسان من نفسه حاثاً عليها، ألنه يطلب هذا الذي حيبه، فهو يعبده 
، "فإن مل تكن تراه فإنه يراك"كأنه يراه، فيقصده وينيب إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعاىل، 

تبة ثانية يف اإلحسان، إذا مل تكن تعبد وهذه عبادة اهلرب واخلوف، وهلذا كانت هذه املر
 كأنك تراه وتطلبه، وحتث النفس للوصول إليه فاعبده كأنه هو الذي – عز وجل –اهللا 

  يراك، فتعبده عبادة خائف منه، هارب من عذابه وعقابه، وهذه 

                                                 
ع      : ومسلم، آتاب الزآاة، باب   . فضل من حمل متاع صاحبه    : رواه البخاري، آتاب الجهاد، باب     )١( بيان أن اسم الصدق یق

 .في آل نوع من المعروف
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

  .  أرباب السلوك أدىن من الدرجة األوىلالدرجة عند

   : -  رمحه اهللا – هي كما قال ابن القيم – سبحانه وتعاىل –وعبادة اهللا 

  مع ذل عابده مها ركنان          وعبادة الرمحن غاية حبه

غاية احلب، وغاية الذل، ففي احلب الطلب، ويف الذل : فالعبادة مبنية على هذين األمرين
وإذا كان اإلنسان يعبد اهللا . و اإلحسان يف عبادة اهللا عز وجلاخلوف واهلرب، فهذا ه

 ال يريد بعبادته رياء وال – عز وجل –على هذا الوجه، فإنه سوف يكون خملصاً هللا 
مسعة، وال مرحاً عند الناس، وسواء اطلع الناس عليه أم مل يطلعوا، الكل عنده سواء، وهو 

 اإلخالص أن حيرص اإلنسان على أال يراه حمسن العبادة على كل حال، بل إن من متام
الناس يف عبادته، وأن تكون عبادته مع ربه سراً، إال إذا كان يف إعالن ذلك مصلحة 
للمسلمني أو لإلسالم، مثل أن يكون رجالً متبوعاً يقتدى به، وأحب أن يبني عبادته 

لعبادة ليقتدي هبا للناس ليأخذوا من ذلك نرباساً يسريون عليه أو كان هو حيب أن يظهر ا
زمالؤه وقرناؤه وأصحابه ففي هذا خري، وهذه املصلحة اليت يلتفت إليها قد تكون أفضل 

 على الذين ينفقون أمواهلم سرا – عز وجل –وأعلى من مصلحة اإلخفاء، هلذا يثين اهللا 
ن وعالنية، فإذا كان السر أصلح وأنفع للقلب وأخشع وأشد إنابة إىل اهللا أسروا، وإذا كا

يف اإلعالن مصلحة لإلسالم بظهور شرائعه، وللمسلمني يقتدون هبذا الفاعل وهذا العامل 
  . أعلنوه

  . واملؤمن ينظر ما هو األصلح، كلما كان أصلح وأنفع يف العبادة فهو أكمل وأفضل
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 ُنْحما َنَنْيَب: الَ قَُهْن َع اُهللاَيِض َرَرَم ُعْن َعوُرُهْشَم الْلُائْيَرْب َجثُْيِدَح: ِةنَّ الُسَن ِملُْيِلَوالدَّ
 اِضَي َبَدْيِد َشلٌُجا َرَنْيلَ َعَعلَ طَذْم ِإْو َياَت ذَْملََس َوِهلْي َعى اُهللالَ َص اِهللاِلْوُس َرَدْن ِعوٌسلُُج
ى لَ ِإَسلَى َجتَّ، َحٌدا أَحنَّ ِمُهفُِرْعال َي َوِرفَ السُِّر أثَِهْيلَى َعَر ال ُيِرَع الشَّاِدَو َسُدْيِد، َشاِبَيالثِّ
ا َي: الَقَه َوْيذَِخى فَلَ َعِهْيفَّ كََعَضَو، َوِهْيَتَبكْى ُرلَ ِإِهْيَتَبكْ ُرَدَنأْس فَْملََس َوِهْيلَ َع اُهللاَىلَ َصيبَّالنَّ
 نْ أََدهََْشَت نْ أَالُمْساِإل "ْملََس َوِهْيلَ َع اُهللاَىلَ َص اُهللالُْوُس َرالَقَ، فَِمالَْسن اِإلي َعِنْرِب أْخُدمََّحُم

، انََضَم َرَمْوُصَت، َواةَكَ الزََّيِتْؤُت، َوةَالَ الصَُّمْيِقُت اهللا، َولُْوُسا َرًدمََّح ُمنَّأَ َو اُهللاالّ ِإلَهال ِإ
: لَاقَ. ُهقُدََّصُيَو ُهألُْس َيُها لََنْبِجَع، فََتقَْدَص: الَقَ" يالًِب َسِهْيلَ ِإَتْعطََت اْسنْ ِإَتْيَب الْجَُّحَتَو
، ِرم اآلِخْوالَي، َوِهِلُسُر، َوِهِبُتكُ، َوِهِتكَِئالََم َواِهللا ِبَنِمْؤ ُتنْأَ: "الَ، قَاِنَمْين اِإل َعْيِنْرِبْخأَفَ
 َدُبْع َتنْأَ: "الَ، قَاِنَسْحن اِإل َعْيِنْرِبْخأَفَ: الَ، قََتقَْدَص: الَ، قَ"ِهرَِّش َوِهِرْي َخِرَدقَالْ ِبَنِمْؤُتَو
ا َم" :الَ، قَِةاَعن السَّ َعْيِنْرِبْخأَفَ: الَ، قَ"اَكَر َيُه فإنَّاُهَر َتْنكُ َتْم لَإنْ، فَاُهَر َتَكأنَّ كَاَهللا
 ا،َوأَنََّهَتبَّ َرةَُم اَألَدِل َتنْأَ: "الَا قََهاِتاَرَمن أَ َعْيِنْرِبْخأَفَ: الَ، قَِلاِئ السََّن ِمَملَْعأَا ِبَهْن َعلُْوئُْسَمالْ
 اَي: "الَقَاً فَليَّنا َمثَِبلَى فََضَمفَ: الَقَ" اِنَيْنُب الْْي ِفنَْولُطاَوَتاِء َي الشَّاَءَع ِرةَالَ الَعاةََر الُعاةَفَى احلَُرَت
 ْمكُُملَِّع ُيْماكَُت أَيلُِرْبا ِجذََه" الَقَ: الَ، قَُملَْع أَُهلُْوُسَر َواُهللا: ُتلْ؟ قُ"لُاِئن السَّ َمْيِرْدَت أَُرَمُع
  )١("ْمكُيِن ِدَرْمأَ

  
   

                                                 
اب )١( ان، ب اب اإلیم سلم، آت وع  : رواه م ي مجم ه ف ا شرح علي دم شرحه ولن ذا الحدیث تق ب ه ان واإلسالم، وغال اإلیم

 .٣/١٤٣تاوى والرسائل الف
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حممد بن عبد اهللا بن : يكم حممد صلى اهللا عليه وسلم وهومعرفة نب: )١(األصل الثالث
عبد املطلب بن هاشم وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية 

  بن إبراهيم اخلليل، عليه وعلى نبينا اإمساعيل، 

ن معرفتها وهي معرفة العبد ربه، ودينه، أي من األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسا )١(
  . ونبيه

  . وقد سبق الكالم على معرفة العبد ربه ودينه

  : وأما معرفة النيب صلى اهللا عليه وسلم فتتضمن مخسة أمور

 معرفته نسباً فهو أشرف الناس نسباً، نسباً فهو هامشي قرشي عريب فهو حممد بن :ولاأل
  . ىل آخر ما قاله الشيخ رمحه اهللاعبد اهللا بن عبد املطلب بن هاشم إ

وله من العمر ثالث : " معرفة سنه، ومكان والدته، ومهاجره وقد بينها الشيخ بقوله:الثاين
فقد ولد مبكة وبقي فيها ثالثا ومخسني سنة، " وستون سنة، وبلده مكة، وهاجر إىل املدينة

يع األول سنة إحدى عشر مث هاجر إىل املدينة فبقي فيها عشر سنني، مث تويف فيها يف رب
  . بعد اهلجرة

 معرفة حياته النبوية وهي ثالث وعشرون سنة فقد أوحي إليه وله أربعون سنة :الثالث
  : كما قال أحد شعرائه

  مشس النبوة منه يف رمضان        وأتت عليه أربعون فأشرقت 

اقَْرأْ ِباْسِم ﴿: اىل مباذا كان نبياً ورسوالً؟ فقد كان نبياً حني نزل عليه قول اهللا تع:الرابع
َعلََّم * الَِّذي َعلََّم ِبالْقَلَِم * اقَْرأْ َوَربَُّك الْأَكَْرُم * َخلََق اإلنسان ِمْن َعلٍَق * َربَِّك الَِّذي َخلََق 
َيا أَيَُّها ﴿:  مث كان رسوالً حني نزل عليه قوله تعاىل،)٥ - ١:العلق (﴾اإلنسان َما لَْم َيْعلَْم

  َوَربََّك* قُْم فَأَْنِذْر * الُْمدَّثُِّر
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ثالث وستون سنة، منها أربعون قبل النبوة، : وله من العمر. أفضل الصالة والسالم
وارسل باملدثر، وبلده مكة، وهاجر إىل . وثالث وعشرون نبياً ورسوال، نيبء بإقرأ

  . املدينة

َيا أَيَُّها ﴿: اىلوالدليل قوله تع. )١(بعثه اهللا بالنذارة عن الشرك، ويدعو إىل التوحيد
  َوِثَياَبَك فَطَهِّْر* َوَربََّك فَكَبِّْر *  )٣(قُْم فَأَْنِذْر*  )٢(الُْمدَّثُِّر

 -  ١:املدثر (﴾َوِلَربَِّك فَاْصِبْر* َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر* َوالرُّْجَز فَاْهُجْر * َوِثَياَبَك فَطَهِّْر * فَكَبِّْر 
  . نذر وقام بأمر اهللا عز وجل فقام صلى اهللا عليه وسلم فأ،)٧

أن النيب هو من أوحي إليه بشرع ومل : والفرق بني الرسول والنيب كما يقول أهل العلم
يؤمر بتبليغه، والرسول من أوحى اهللا إليه بشرع وأمر بتبليغه والعمل به فكل رسول نيب، 

  . وليس كل نيب رسوالً

 تعاىل وشريعته املتضمنة لفعل املأمور  مباذا أرسل وملاذا؟ فقد أرسل بتوحيد اهللا:اخلامس
وترك احملظور، وأرسل رمحة للعاملني إلخراجهم من ظلمة الشرك والكفر واجلهل إىل نور 
  . العلم واإلميان والتوحيد حىت ينالوا بذلك مغفرة اهللا ورضوانه وينجوا من عقابه وسخطه

ربوبيته وألوهيته وأمسائه أي ينذرهم عن الشرك ويدعوهم إىل توحيد اهللا عز وجل يف  )١(
  . وصفاته

  . النداء لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم )٢(

يأمر اهللا عز وجل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يقوم جبد ونشاط وينذر الناس عن  )٣(
  . الشرك وحيذرهم منه وقد فسر الشيخ هذه اآليات
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قم ﴿ ومعىن )٧ - ١:املدثر (﴾َربَِّك فَاْصِبْرَوِل* َوال َتْمُنْن َتْسَتكِْثُر* َوالرُّْجَز فَاْهُجْر 
عظمه بالتوحيد، :  أي﴾َوَربََّك فَكَبِّْر﴿. ينذر عن الشرك ويدعو إىل التوحيد: ﴾فأنذر
األصنام :  الرجز﴾َوالرُّْجَز فَاْهُجْر﴿. طهر أعمالك عن الشرك:  أي﴾َوِثَياَبَك فَطَهِّْر﴿

  . وهجرها تركها، والرباءة منها وأهلها

  . . ،  )٢(وبعد العشر عرج به إىل السماء) ١(على هذا عشر سنني يدعو إىل التوحيدأخذ 

أي أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بقي عشر سنني يدعو إىل توحيد اهللا عز وجل  )١(
  .وإفراده بالعبادة سبحانه وتعاىل

 )٤اآلية:املعارج( ﴾ْيِهَتْعُرُج الَْمالِئكَةُ َوالرُّوُح ِإلَ﴿: العروج الصعود ومنه قوله تعاىل )٢(
وهو من خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم العظيمة اليت فضله اهللا به قبل أن يهاجر 
من مكة، فبينما هو نائم يف احلجر يف الكعبة أتاه آت فشق ما بني ثغرة حنره إىل 
اء أسفل بطنه مث استخرج قلبه فمأله حكمة وإمياناً هتيئة ملا سيقوم به مث أتى بدابة بيض

دون البغل وفوق احلمار يقال هلا الرباق يضع خطوه عند منتهى طرفه فركبه صلى اهللا 
عليه وسلم وبصحبته جربيل األمني حىت وصل بيت املقدس فرتل هناك وصلى 
باألنبياء إماماً بكل األنبياء واملرسلني يصلون خلفه ليتبني بذلك فضل رسول اهللا صلى 

ام املتبوع، مث عرج به جربيل إىل السماء الدنيا اهللا عليه وسلم وشرفه وأنه اإلم
وقد أرسل :  قيل،حممد:  ومن معك؟ قال:قيل. جربيل: فاستفتح فقيل من هذا؟ قال

  إليه؟ 
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هذا أبوك :  آدم فقال جربيلء جاء ففتح له فوجد فيهايمرحباً به فنعم اجمل: قيل. نعم: قال
آدم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السالم، وقال مرحباً باالبن الصاحل والنيب الصاحل، 
وإذا على ميني آدم أرواح السعداء وعلى يساره أرواح األشقياء من ذريته فإذا نظر إىل 

الثانية اليمني سر وضحك وإذا نظر قبيل مشاله بكى، مث عرج به جربيل إىل السماء 
فوجد فيها حيىي وعيسى عليهما الصالة والسالم ومها ابنا اخلالة كل . إخل . .فاستفتح 

هذان حيىي وعيسى فسلِّم عليهما فسلَّم عليهما، : واحد منهما ابن خالة اآلخر فقال جربيل
لثة مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث عرج به جربيل إىل السماء الثا: فردا السالم وقاال

فوجد فيها يوسف عليه الصالة والسالم فقال جربيل هذا يوسف . إخل. . . فاستفتح 
فسلم عليه فسلم عليه، فرد السالم، وقال مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل، مث عرج به 

إخل فوجد فيها إدريس صلى اهللا عليه وسلم فقال . . جربيل إىل السماء الرابعة فاستفتح  
مرحباً باألخ الصاحل والنيب : يس فسلم عليه فسلم عليه فرد السالم، وقالجربيل هذا إدر

فوجد فيها هارون بن . إخل. . . .ستفتح االصاحل مث عرج به جربيل إىل السماء اخلامسة ف
عمران أخا موسى صلى اهللا عليه وسلم فقال جربيل هذا هارون فسلم عليه، فسلم عليه 

ألخ الصاحل والنيب الصاحل مث عرج به جربيل إىل السماء مرحباً با: فرد عليه السالم وقال
فوجد فيها موسى صلى اهللا عليه وسلم فقال جربيل هذا . إخل. . . . السادسة فاستفتح 

مرحباً باألخ الصاحل والنيب الصاحل : موسى فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السالم وقال
  أبكي ألن غالماً : "فلما جتاوزه بكى موسى فقيل له ما يبكيك قال
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فكان بكاء موسى حزناً على " بعث بعدي يدخل اجلنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أميت
ما فات أمته من الفضائل ال حسداً ألمة حممد صلى اهللا عليه وسلم، مث عرج به جربيل إىل 

فوجد فيها إبراهيم خليل الرمحن صلى اهللا عليه وسلم . إخل. . .  السابعة فاستفتح السماء
مرحباً : هذا أبوك إبراهيم فسلم عليه، فسلم عليه فرد عليه السالم وقال: فقال جربيل

وإمنا طاف جربيل برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، على . باالبن الصاحل والنيب الصاحل
اً له وإظهاراً لشرفه وفضله صلى اهللا عليه وسلم وكان إبراهيم اخلليل هؤالء األنبياء تكرمي

مسنداً ظهره إىل البيت املعمور يف السماء السابعة الذي يدخله كل يوم سبعون ألفاً من 
املالئكة يتعبدون ويصلون مث خيرجون وال يعودون يف اليوم الثاين يأيت غريهم من املالئكة 

 مث رفع النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل سدرة املنتهى فغشيها من الذين ال حيصيهم إال اهللا،
أمر اهللا من البهاء واحلسن ما غشيها حىت ال يستطيع أحد أن يصفها من حسنها مث فرض 
اهللا عليه الصالة مخسني صالة كل يوم وليلة فرضي بذلك وسلم مث نزل فلما مر مبوسى 

إن أمتك ال تطيق : فقال.  يف كل يوم مخسني صالة: ما فرض ربك على أمتك؟ قال: قال
ذلك وقد جربت الناس قبلك وعاجلت بين إسرائيل أشد املعاجلة فارجع إىل ربك فاسأله 

قال النيب صلى اهللا عليه وسلم فرجعت فوضع عن عشراً وما زال راجع . التخفيف ألمتك
ويف . حىت استقرت الفريضة على مخس، فنادى مناد أمضيت فريضيت وخففت على عبادي

هذه الليلة أدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم اجلنة فإذا فيها قباب اللؤلؤ وإذا تراهبا املسك مث 
  . )١(نزل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم حىت أتى مكة بغلس وصلى فيها الصبح

                                                 
ة  : أخرجه البخاري، آتاب بدء الخلق، باب      )١( اب       . ذآر المالئك ان، ب اب اإلیم سلم، آت اإلسراء برسول اهللا صلى اهللا        : وم

 .عليه وسلم وفرض الصلوات
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) ٢(، وبعدها أمر باهلجرة)١(وفرضت عليه الصلوات اخلمس، وصلى يف مكة ثالث سنني

  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  إىل املدينة

وكان يصلي الرباعية ركعتني حىت هاجر إىل املدينة فأقرت صالة السفر وزيد يف  )١(
  . صالة احلضر

أمر اهللا عز وجل نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم باهلجرة إىل املدينة ألن أهل مكة  )٢(
ثالث عشر من البعثة وصل منعوه أن يقيم دعوته، ويف شهر ربيع األول من العام ال

النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة مهاجراً من مكة البلد األول للوحي وأحب 
البالد إىل اهللا ورسوله، خرج من مكة مهاجراً بإذن ربه بعد أن قام مبكة ثالث عشرة 
سنة يبلغ رسالة ربه ويدعو إليه على بصرية فلم جيد من أكثر قريش وأكابرهم سوى 

لدعوته واإلعراض عنها، واإليذاء الشديد للرسول صلى اهللا عليه وسلم، ومن الرفض 
آمن به حىت آل األمر هبم إىل تنفيذ خطة املكر واخلداع لقتل النيب صلى اهللا عليه 
وسلم حيث اجتمع كرباؤهم يف دار الندوة وتشاوروا ماذا يفعلون برسول اهللا صلى 

ن إىل املدينة وأنه ال بد أن يلحق هبم وجيد اهللا عليه وسلم حني رأوا أصحابه يهاجرو
النصرة والعون من األنصار الذين بايعوه على أن مينعوه مما مينعون منه أبناءهم 
ونساءهم وحينئذ تكون له الدولة على قريش، فقال عدوا اهللا أبو جهل الرأي أن 

مدوا إىل نأخذ من كل قبيلة فىت شاباً جلداً مث نعطي كل واحد سيفاً صارماً مث يع
حممد فيضربوه ضربة رجل واحد فيقتلوه ونستريح منه فيتفرق دمه يف القبائل فال 

أن حياربوا قومهم –يعين عشرية النيب صلى اهللا عليه وسلم . يستطيع بنو عبد مناف
  . مجيعاً فريضون بالدية فنعطيهم إياها
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فأعلم اهللا نبيه صلى اهللا عليه وسلم مبا أراد املشركون وأذن له باهلجرة وكان أبو بكر 
رضي اهللا عنه قد جتهز من قبل للهجرة إىل املدينة فقال له النيب صلى اهللا عليه وسلم على 
ه رسلك فإن أرجو أن يؤذن يل فتأخر أبو بكر رضي اهللا عنه ليصحب النيب صلى اهللا علي

وسلم، قالت عائشة رضي اهللا عنها فبينما حنن يف بيت أيب بكر يف حنر الظهرية يف منتصف 
النهار إذا برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على الباب مقتنعاً فقال أبو بكر فداء له أيب 
وأمي واهللا ما جاء به يف هذه الساعة إال أمر فدخل النيب صلى اهللا عليه وسلم وقال أليب 

فقال النيب صلى اهللا عليه . إمنا هم أهلك بأيب أنت وأمي: فقال. خرج من عندكأ: بكر
يا : فقال. نعم: قال. وسلم قد أذن يل يف اخلروج فقال أبو بكر الصحبة يا رسول اهللا

بالثمن مث خرج : فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم. رسول اهللا فخذ إحدى راحليت هاتني
 وأبو بكر فأقاما يف غار جبل ثور ثالث ليال يبيت عندمها رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

عبد اهللا بن أيب بكر وكان غالماً شاباً ذكياً واعياً فينطلق يف آخر الليل إىل مكة فيصبح من 
قريش فال يسمع خبرب حول النيب صلى اهللا عليه وسلم وصاحبه إال وعاه حىت يأيت به إليهما 

لب النيب صلى اهللا عليه وسلم من كل وجه وتسعى حني خيتلط الظالم، فجعلت قريش تط
بكل وسيلة ليدركوا النيب صلى اهللا عليه وسلم حىت جعلوا ملن يأيت هبما أو بأحدمها ديته 
مئة من اإلبل، ولكن اهللا كان معهما حيفظهما بعنايته ويرعامها برعايته حىت إن قريشاً 

ضي اهللا عنه قلت للنيب صلى اهللا عليه قال، أبو بكر ر. ليقفون على باب الغار فال يروهنما
ال حتزن إن اهللا معنا، ": فقال. وسلم وحنن يف الغار لو أن أحدهم نظر إىل قدميه ألبصرنا

  حىت إذا سكن الطلب عنهما قليالً خرجا من .  )١(" اهللا ثالثهماباثننيما ظنك يا أبا بكر 

                                                 
اب    )١( صحابة، ب اجرین وفضلهم   : أخرجه البخاري، آتاب فضائل ال اب     . مناقب المه صحابة، ب اب فضائل ال سلم، آت : وم

 .- رضي اهللا عنه –ئل أبي بكر الصدیق فضا
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  . . . . . . . . ..  )١( من بلد الشرك إىل بلد اإلسالماالنتقال: واهلجرة

  . الغار بعد ثالث ليال متجهني إىل املدينة على طريق الساحل

وملا مسع أهل املدينة من املهاجرين واألنصار خبروج رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إليهم 
كانوا خيرجون صباح كل يوم إىل احلرة ينتظرون قدوم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، 

ر الشمس، فلما كان اليوم الذي قدم فيه رسول اهللا صلى اهللا وصاحبه حىت يطردهم ح
عليه وسلم وتعاىل النهار واشتد احلر رجعوا إىل بيوهتم وإذا رجل من اليهود على أطم من 
آطام املدينة ينظر حلاجة له فأبصر رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه مقبلني يزول 

ته يا معشر العرب هذا جدكم يعين هذا حظكم هبم السراب فلم ميلك أن نادى بأعلى صو
وعزكم الذي تنتظرون فهب املسلمون للقاء رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم معهم السالح 
تعظيماً وإجالالً لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وإيذاناً باستعدادهم للجهاد والدفاع دونه 

ة فعدل هبم ذات اليمني ونزل يف رضي اهللا عنهم فتلقوه صلى اهللا عليه وسلم بظاهر احلر
بين عمرو بن عوف يف قباء، وأقام فيهم بضع ليال وأسس املسجد، مث ارحتل إىل املدينة 
والناس معه وآخرون يتلقونه يف الطرقات قال أبو بكر رضي اهللا عنه خرج الناس حني 

 رسول اهللا، قدمنا املدينة يف الطرق وعلى البيوت والغلمان واخلدم يقولون اهللا أكرب جاء
  . اهللا أكرب جاء حممد

  ".  من اهلجر وهو التركمأخوذة: "اهلجرة يف اللغة )١(

وبلد ". االنتقال من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم: "وأما يف الشرع فهي كما قال الشيخ
الشرك هو الذي تقام فيها شعائر الكفر وال تقام فيه شعائر اإلسالم كاألذان والصالة 

  د، واجلمعة على وجهمجاعة، واألعيا
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، وهي باقية إىل أن )١(واهلجرة فريضة على هذه األمة من بلد الشرك إىل بلد اإلسالم
ِإنَّ الَِّذيَن َتَوفَُّهُم الَْملِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم ﴿: ه تعاىللوالدليل قو. تقوم الساعة

ْرِض قَالُوا أَلَْم َتكُْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتَهاِجُروا ِفيَها كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي اَأل
ِإلَّا الُْمْسَتْضَعِفَني ِمَن الرَِّجاِل َوالنَِّساِء َوالِْولَْدِن * ُهْم َجَهنَُّم َوَساَءْت َمِصرياً افَأُولَِئَك َمأَْو

ولَِئَك َعَسى اللَُّه أَنْ َيْعفَُو َعْنُهْم َوكَانَ اللَُّه فَأُ* ال َيْسَتِطيُعونَ ِحيلَةً َوال َيْهَتُدونَ َسِبيالً 
   )٩٩ - ٩٧:النساء (﴾َعفُّواً غَفُوراً

عام شامل، وإمنا قلنا على وجه عام شامل ليخرج ما تقام فيه هذه الشعائر على وجه 
يات حمصور كبالد الكفار اليت فيها أقليات مسلمة فإهنا ال تكون بالد إسالم مبا تقيمه األقل

املسلمة فيها من شعائر اإلسالم، أما بالد اإلسالم فهي البالد اليت تقام فيها هذه الشعائر 
  . على وجه عام شامل

فهي واجبة على كل مؤمن ال يستطيع إظهار دينه يف بلد الكفر فال يتم إسالمه إذا  )١(
   .كان ال يستطيع إظهاره إال باهلجرة، وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب

يف هذه اآلية دليل على أن هؤالء الذين مل يهاجروا مع قدرهتم على اهلجرة أن  )٢(
املالئكة تتوفاهم وتوخبهم وتقول هلم أمل تكن أرض اهللا واسعة فتهاجروا فيها، أما 
العاجزون عن اهلجرة من املستضعفني فقد عفا اهللا عنهم لعجزهم عن اهلجرة وال 

  . يكلف اهللا نفساً إال وسعها
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 )٥٦:العنكبوت (﴾َمُنوا ِإنَّ أَْرِضي َواِسَعةٌ فَِإيََّي فَاْعُبُدوِنءاَيِعَباِدَي الَِّذيَن ﴿: وقوله تعاىل
سبب نزول هذه اآلية يف املسلمني الذين مبكة مل : -  رمحه اهللا تعاىل –قال البغوي 

لى اهللا والدليل على اهلجرة من السنة قوله ص. )١(يهاجروا؛ ناداهم اهللا باسم اإلميان
   . )٢("ال تنقطع التوبة وال تنقطع التوبة حىت تطلع الشمس من مغرهبا": )١(عليه وسلم

الظاهر أن الشيخ رمحه اهللا نقل هذا عن البغوي مبعناه، هذا إن كان نقله من التفسري  )١(
  . إذ ليس املذكور يف التفسري البغوي هلذه اآلية هبذا اللفظ

َيْوَم َيأِْتي َبْعُض آَياِت َربَِّك ﴿: صاحل املقبول قال اهللا تعاىلوذلك حني انتهاء العمل ال )٢(
 ﴾ال َيْنفَُع َنفْساً ِإَمياُنَها لَْم َتكُْن آَمَنْت ِمْن قَْبلُ أَْو كََسَبْت ِفي ِإَمياِنَها َخْيراً

  .  واملراد ببعض اآليات هنا طلوع الشمس من مغرهبا)١٥٨اآلية:األنعام(

  . السفر إىل بالد الكفر نذكر هنا حكم )تتمة(

  :السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال بثالثة شروط: فنقول 

  . أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به الشبهات : الشرط األول

  . أن يكون عنده دين مينعه من الشهوات :الشرط الثاين

                                                 
اب    . ١٩٢ صـ   ١وأحمد جـ   . في الهجرة هل انقطعت   : أخرجه أبو داود، آتاب الجهاد، باب      )١( سير، ب اب ال : والدارمي، آت

ال  ٢٥٠ صـ   ٥جـ  " مجمع الزوائد "أن الهجرة ال تنقطع، والهيثمي في        سائي بعض حدیث        : "، وق و داود والن روى أب
 ".– ورجال أحمد ثقات –مد والطبراني في األوسط والصغير من غير حدیث ابن السعدي  ورواه أح–معاویة 
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  .  أن يكون حمتاجاً إىل ذلك:الشرط الثالث

فإن مل تتم هذه الشروط فإنه ال جيوز السفر إىل بالد الكفار ملا يف ذلك من الفتنة أو 
  . خوف الفتنة وفيه إضاعة املال ألن اإلنسان ينفق أمواالً كثرية يف هذه األسفار

لده وكان عنده علم ودين أما إذا دعت احلاجة إىل ذلك لعالج أو تلقي علم ال يوجد يف ب
  . على ما وصفنا فهذا ال بأس به

وأما السفر للسياحة يف بالد الكفار فهذا ليس حباجة وبإمكانه أن يذهب إىل بالد إسالمية 
حيافظ أهلها على شعائر اإلسالم، وبالدنا اآلن واحلمد هللا أصبحت بالداً سياحية يف بعض 

  . من إجازته فيهااملناطق فبإمكانه أن يذهب إليها ويقضي ز

وأما اإلقامة يف بالد الكفار فإن خطرها عظيم على دين اإلسالم، وأخالقه، وسلوكه، 
وآدابه وقد شاهدنا وغرينا احنراف كثري ممن أقاموا هناك فرجعوا بغري ما ذهبوا به، رجعوا 

حىت  – والعياذ باهللا –فساقاً، وبعضهم رجع مرتداً عن دينه وكافراً به وبسائر األديان 
صاروا إىل اجلحود املطلق واالستهزاء بالدين وأهله السابقني منهم والالحقني، وهلذا كان 

  .  يف تلك املهالكىينبغي بل يتعني التحفظ من ذلك ووضع الشروط اليت متنع من اهلو

  : فاإلقامة يف بالد الكفر ال بد فيها من شرطني أساسني

  ون عنده من العلم واإلميان،يث يك أمن املقيم على دينه حب:الشرط األول
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وقوة العزمية ما يطمئنه على الثبات على دينه واحلذر من االحنراف والزيغ، وأن يكون 
هم، مما مضمراً لعداوة الكافرين وبغضهم مبتعداً عن مواالهتم، وحمبتهم، فإن مواالهتم وحمبت

ال َتِجُد قَْوماً ُيْؤِمُنونَ ِباللَِّه َوالَْيْوِم الْآِخِر ُيَوادُّونَ َمْن َحادَّ اللََّه ﴿: ينايف اإلميان باهللا قال تعاىل
 وقال )٢٢اآلية:اجملادلة( ﴾َوَرُسولَُه َولَْو كَاُنوا آَباَءُهْم أَْو أَْبَناَءُهْم أَْو ِإْخَوَنُهْم أَْو َعِشَريَتُهْم

َمُنوا ال َتتَِّخذُوا الَْيُهوَد َوالنََّصاَرى أَْوِلَياَء َبْعُضُهْم أَْوِلَياُء َبْعٍض َوَمْن ءاَيأَيَُّها الَِّذيَن ﴿: تعاىل
فََتَرى الَِّذيَن ِفي قُلُوِبِهْم َمَرٌض * َيَتَولَُّهْم ِمْنكُْم فَِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اللََّه ال َيْهِدي الْقَْوَم الظَِّلِمَني 

ُيَسِرُعونَ ِفيِهْم َيقُولُونَ َنْخَشى أَنْ ُتِصيَبَنا َداِئَرةٌ فََعَسى اللَُّه أَنْ َيأِْتَي ِبالْفَْتِح أَْو أَْمٍر ِمْن ِعْنِدِه 
وثبت يف الصحيح عن  )٥٢ -  ٥١:املائدة (﴾فَُيْصِبُحوا َعلَى َما أََسرُّوا ِفي أَْنفُِسِهْم َنِدِمَني

 )١(﴾أن من أحب قوماً فهو منهم، وأن املرء مع من أحب": النيب صلى اهللا عليه وسلم
وحمبة أعداء اهللا من أعظم ما يكون خطراً على املسلم ألن حمبتهم تستلزم موافقتهم 

من ": واتباعهم، أو على األقل عدم اإلنكار عليهم ولذلك قال النيب صلى اهللا عليه وسلم
   ".أحب قوماً فهو منهم

 إظهار دينه حبيث يقوم بشعائر اإلسالم بدون ممانع، فال مينع  أن يتمكن من:الشرط الثاين
من إقامة الصالة واجلمعة واجلماعات إن كان معه من يصلي مجاعة ومن يقيم اجلمعة، وال 
مينع من الزكاة والصيام واحلج وغريها من شعائر الدين، فإن كان ال يتمكن من ذلك مل 

  جتز اإلقامة 

                                                 
 .المرء مع من أحب: ومسلم، آتاب الصلة، باب. عالمة حب اهللا عز وجل: رواه البخاري، آتاب األدب، باب )١(
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 يف الكالم على أقسام الناس يف ٨ جـ ٤٥٧لوجوب اهلجرة حينئذ، قال يف املغين ص 
أحدها من جتب عليه وهو من يقدر عليها وال ميكنه إظهار دينه، وال متكنه من : اهلجرة

ِإنَّ الَِّذيَن ﴿: رة لقوله تعاىلإقامة واجبات دينه مع املقام بني الكفار فهذا جتب عليه اهلج
َتَوفَُّهُم الَْملِئكَةُ ظَاِلِمي أَْنفُِسِهْم قَالُوا ِفيَم كُْنُتْم قَالُوا كُنَّا ُمْسَتْضَعِفَني ِفي الْأَْرِض قَالُوا أَلَْم 

 ﴾ْت َمِصرياًَتكُْن أَْرُض اللَِّه َواِسَعةً فَُتَهاِجُروا ِفيَها فَأُولَِئَك َمأَْواُهْم َجَهنَُّم َوَساَء
 وهذا وعيد شديد يدل على الوجوب، وألن القيام بواجب دينه واجب ).٩٧:النساء(

فهو على من قدر عليه، واهلجرة من ضرورة الواجب وتتمته، وما ال يتم الواجب إال به 
  . هـا. واجب

  : وبعد متام هذين الشرطني األساسيني تنقسم اإلقامة يف دار الكفر إىل أقسام

 أن يقيم للدعوة إىل اإلسالم والترغيب فيه فهذا نوع من اجلهاد فهي فرض :ولالقسم األ
كفاية على من قدر عليها، بشرط أن تتحقق الدعوة وأن ال يوجد من مينع منها أو من 

ليها، ألن الدعوة إىل اإلسالم من واجبات الدين وهي طريقة املرسلني وقد أمر إاالستجابة 
: بالتبليغ عنه يف كل زمان ومكان فقال صلى اهللا عليه وسلمالنيب صلى اهللا عليه وسلم 

  . )١("بلغوا عين ولو آية"

 أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين والتعرف على ما هم عليه من فساد :القسم الثاين
  العقيدة، وبطالن التعبد، واحنالل األخالق، وفوضوية

                                                 
 .ما ذآر عن بني إسرائيل: رواه البخاري، آتاب األنبياء، باب )١(
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السلوك؛ ليحذر الناس من االغترار هبم، ويبني للمعجبني هبم حقيقة حاهلم، وهذه اإلقامة 
نوع من اجلهاد أيضاً ملا يترتب عليها من التحذير من الكفر وأهله املتضمن للترغيب يف 

ني وبضدها تتب: اإلسالم وهديه، ألن فساد الكفر دليل على صالح اإلسالم، كما قيل
لكن ال بد من شرط أن يتحقق مراده بدون مفسدة أعظم منه، فإن مل يتحقق . األشياء

مراده بأن منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فال فائدة من إقامته، وإن حتقق مراده مع 
مفسدة أعظم مثل أن يقابلوا فعله بسب اإلسالم ورسول اإلسالم وأئمة اإلسالم وجب 

َوال َتُسبُّوا الَِّذيَن َيْدُعونَ ِمْن ُدوِن اللَِّه فََيُسبُّوا اللََّه َعْدواً ِبَغْيِر ِعلٍْم ﴿: الكف لقوله تعاىل
 ﴾كَذَِلَك َزيَّنَّا ِلكُلِّ أُمٍَّة َعَملَُهْم ثُمَّ ِإلَى َربِِّهْم َمْرِجُعُهْم فَُيَنبِّئُُهْم ِبَما كَاُنوا َيْعَملُونَ

  .)١٠٨:األنعام(

 بالد الكفر ليكون عيناً للمسلمني؛ ليعرف ما يدبروه للمسلمني من ويشبه هذا أن يقيم يف
املكايد فيحذرهم املسلمون، كما أرسل النيب صلى اهللا عليه وسلم حذيفة بن اليمان إىل 

  . )١(املشركني يف غزوة اخلندق ليعرف خربهم

كموظفي  أن يقيم حلاجة الدولة املسلمة وتنظيم عالقاهتا مع دول الكفر :القسم الثالث
فامللحق الثقايف مثالً يقيم لريعى شؤون الطلبة . السفارات فحكمها حكم ما أقام من أجله

ويراقبهم وحيملهم على التزام دين اإلسالم وأخالقه وآدابه، فيحصل بإقامته مصلحة كبرية 
  . ويندرئ هبا شر كبري

قامة بقدر احلاجة،  أن يقيم حلاجة خاصة مباحة كالتجارة والعالج فتباح اإل:القسم الرابع
  وقد نص أهل العلم رمحهم اهللا على جواز دخول

                                                 
 .غزوة األحزاب: لجهاد، بابصحيح مسلم، آتاب ا )١(
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  . بالد الكفر للتجارة وأثروا ذلك عن بعض الصحابة رضي اهللا عنهم

ها أخطر منها  أن يقيم للدراسة وهي من جنس ما قبلها إقامة حلاجة لكن:القسم اخلامس
وأشد فتكاً بدين املقيم وأخالقه، فإن الطالب يشعر بدنو مرتبته وعلو مرتبة معلميه، 
فيحصل من ذلك تعظيمهم واالقتناع بآرائهم وأفكارهم وسلوكهم فيقلدهم إال من شاء 
اهللا عصمته وهم قليل، مث إن الطالب يشعر حباجته إىل معلمه فيؤدي ذلك إىل التودد إليه 

والطالب يف مقر تعلمه له زمالء يتخذ . ه فيما هو عليه من االحنراف والضاللومداهنت
منهم أصدقاء حيبهم ويتوالهم ويكتسب منهم، ومن أجل خطر هذا القسم وجب التحفظ 

  : فيه أكثر مما قبله فيشترط فيه باإلضافة إىل الشرطني األساسيني شروط

 النضوج العقلي الذي مييز به بني  أن يكون الطالب على مستوى كبري من:الشرط األول
وذوي " صغار السن"النافع والضار وينظر به إىل املستقبل البعيد فأما بعث األحداث 

العقول الصغرية فهو خطر عظيم على دينهم، وخلقهم، وسلوكهم، مث هو خطر على 
ما أمتهم اليت سريجعون إليها وينفثون فيها من السموم اليت هنلوها من أولئك الكفار ك

شهد ويشهد به الواقع، فإن كثرياً من أولئك املبعوثني رجعوا بغري ما ذهبوا به، رجعوا 
منحرفني يف دياناهتم، وأخالقهم، وسلوكهم، وحصل عليهم وعلى جمتمعهم من الضرر 
يف هذه األمور ما هو معلوم مشاهد، وما مثل بعث هؤالء إال كمثل تقدمي النعاج للكالب 

  . الضارية
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 أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما يتمكن به من التمييز بني احلق :الشرط الثاين
والباطل، ومقارعة الباطل باحلق لئال ينخدع مبا هم عليه من الباطل فيظنه حقاً أو يلتبس 

اللهم أرين احلق "ويف الدعاء املأثور . ان أو يتبع الباطلعليه أو يعجز عن دفعه فيبقى حري
  ". حقاً وارزقين اتباعه، وأرين الباطل باطالً وارزقين اجتنابه، وال جتعله ملتبساً علي فأضل

 أن يكون عند الطالب دين حيميه ويتحصن به من الكفر والفسوق، :الشرط الثالث
 يشاء اهللا وذلك لقوة املهاجم وضعف فضعيف الدين ال يسلم مع اإلقامة هناك إال أن

املقاوم، فأسباب الكفر والفسوق هناك قوية وكثرية متنوعة فإذا صادفت حمالً ضعيف 
  . املقاومة عملت عملها

 أن تدعو احلاجة إىل العلم الذي أقام من أجله بأن يكون يف تعلمه مصلحة :الشرط الرابع
دهم، فإن كان من فضول العلم الذي ال للمسلمني وال يوجد له نظري يف املدارس يف بال

مصلحة فيه للمسلمني أو كان يف البالد اإلسالمية من املدارس نظريه مل جيز أن يقيم يف 
بالد الكفر من أجله ملا يف اإلقامة من اخلطر على الدين واألخالق، وإضاعة األموال 

  . الكثرية بدون فائدة

 قبله وأعظم ملا يترتب عليه من املفاسد  أن يقيم للسكن وهذا أخطر مما:القسم السادس
باالختالط التام بأهل الكفر وشعوره بأنه مواطن ملتزم مبا تقتضيه الوطنية من مودة، 

  .ومواالة، وتكثري لسواد الكفار، ويترىب أهله
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ن أخالقهم وعاداهتم، ورمبا قلدوهم يف العقيدة والتعبد ولذلك بني أهل الكفر فيأخذون م
من جامع املشرك وسكن معه فهو ": جاء يف احلديث عن النيب صلى اهللا عليه وسلم

وهذا احلديث وإن كان ضعيف السند لكن له وجهة من النظر فإن املساكنة . )١("مثله
هللا رضي اهللا عنه أن النيب صلى تدعو إىل املشاكلة، وعن قيس بن حازم عن جرير بن عبد ا

 يا رسول :أنا بريء من كل مسلم يقيم بني أظهر املشركني، قالوا": اهللا عليه وسلم قال
رواه أبو داود والترمذي وأكثر الرواة رووه مرسالً عن . )٢("ال تراءى نارمها: اهللا ومل؟ قال

 يعين البخاري –مداً قيس بن حازم عن النيب صلى اهللا عليه وسلم قال الترمذي مسعت حم
وكيف تطيب . هـا.مرسل  يقول الصحيح حديث قيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم،–

نفس مؤمن أن يسكن يف بالد كفار تعلن فيها شعائر الكفر ويكون احلكم فيها لغري اهللا 
ورسوله وهو يشاهد ذلك بعينه ويسمعه بأذنيه ويرضى به، بل ينتسب إىل تلك البالد 

 بأهله وأوالده ويطمئن إليها كما يطمئن إىل بالد املسلمني مع ما يف ذلك من ويسكن فيها
  . اخلطر العظيم عليه وعلى أهله وأوالده يف دينهم وأخالقهم

هذا ما توصلنا إليه يف حكم اإلقامة يف بالد الكفر نسأل اهللا أن يكون موافقاً للحق 
  . والصواب

*  *  *  *  

                                                 
 .اإلقامة بأرض المشرآين: رواه أبو داود، آتاب الجهاد، باب )١(
اب   . النهي عن قتل من اعتصم بالسجود: أخرجه أبو داود، آتاب الجهاد، باب      )٢( سير، ب اب ال ا جاء في    : والترمذي، آت م

 .آراهية المقام بين أظهر المشرآين



‘qýq@Š•þa@òÞì ١٣٩

الزكاة، والصوم، واحلج، واجلهاد : شرائع اإلسالم مثلفلما استقر باملدينة أمر ببقية 
  )١(واآلذان، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وغري ذلك من شرائع اإلسالم

 يف املدينة – أي النيب صلى اهللا عليه وسلم –ملا استقر : يقول املؤلف رمحه اهللا تعاىل) ١(
عا إىل التوحيد حنو عشر سنني، مث بعد النبوية أمر ببقية شرائع اإلسالم وذلك أنه يف مكة د

ذلك فرضت عليه الصلوات اخلمس يف مكة، مث هاجر إىل املدينة ومل تفرض عليه الزكاة 
وال الصيام وال احلج وال غريها من شعائر اإلسالم وظاهر كالم املؤلف رمحه اهللا أن الزكاة 

الزكاة فرضت أوالً يف فرضت أصالً وتفصيالً يف املدينة، وذهب بعض أهل العلم إىل أن 
مكة لكنها مل تقدر أنصاهبا ومل يقدر الواجب فيها؛ ويف املدينة قدرت األنصباء وقدر 
الواجب واستدل هؤالء بأنه جاءت آيات توجب الزكاة يف سورة مكية مثل قوله تعاىل 

: تعاىل ومثل قوله )١٤١اآلية:األنعام( ﴾َوآُتوا َحقَُّه َيْوَم َحَصاِدِه﴿: يف سورة األنعام
 وعلى كل ).٢٥ -٢٤:املعارج (﴾ِللسَّاِئِل َوالَْمْحُروِم* َوالَِّذيَن ِفي أَْمَواِلِهْم َحقٌّ َمْعلُوٌم ﴿

حال فاستقرار الزكاة وتقدير أنصاهبا وما جيب فيها وبيان مستحقيها كان يف املدينة، 
ة؛ ألن األذان وكذلك األذان واجلمعة، والظاهر أن اجلماعة كذلك مل تفرض إال يف املدين

الذي فيه الدعوة للجماعة فرض يف السنة الثانية، فأما الزكاة والصيام فقد فرضا يف السنة 
الثانية من اهلجرة، وأما احلج فلم يفرض إال يف السنة التاسعة على القول الراجح من أقوال 
ة، أهل العلم وذلك حني كانت مكة بلد إسالم بعد فتحها يف السنة الثامنة من اهلجر

  وكذلك األمر باملعروف والنهي عن 
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  )١(أخذ على هذا عشر سنني وبعدها تويف صلوات اهللا وسالمه عليه

املنكر وغريمها من الشعائر الظاهرة كلها فرضت يف املدينة بعد استقرار النيب صلى اهللا عليه 
  . وسلم فيها وإقامة الدولة اإلسالمية فيها

لم عشر سنني بعد هجرته فلما أكمل اهللا به الدين أخذ أي النيب صلى اهللا عليه وس )١(
وأمت به النعمة على املؤمنني اختاره اهللا جلواره واللحاق بالرفيق األعلى من النبيني 
والصديقني والشهداء والصاحلني، فابتدأ به املرض صلوات اهللا وسالمه عليه يف آخر 

سه فصعد املنرب فتشهد شهر صفر وأول شهر ربيع األول، فخرج إىل الناس عاصباً رأ
إن ": وكان أول ما تكلم به بعد ذلك أن استغفر للشهداء الذين قتلوا يف أحد مث قال

 ففهمها أبو "ما عند اهللاعبداً من عباد اهللا خريه اهللا بني الدنيا وبني ما عنده فاختار 
نفسنا، بأيب وأمي نفديك بآبائنا وأمهاتنا، وأبنائنا، وأ: بكر رضي اهللا عنه فبكى وقال

إن أمّن ":  مث قال"على رسلك يا أبا بكر" :وأموالنا فقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
كنت متخذاً خليالً غري ريب الختذت أبا و الناس علي يف صحبته وماله أبو بكر ول

 وأمر أبا بكر أن يصلي بالناس وملا كان يوم )١("بكر ولكن خلة اإلسالم ومودته
لثالث عشر من شهر ربيع األول من السنة احلادية عشر من االثنني الثاين عشر أو ا

اهلجرة اختاره اهللا جلواره فلما نزل به جعل يدخل يده يف ماء عنده وميسح وجهه 
:  مث شخص بصره حنو السماء وقال"ال إله إال اهللا إن للموت سكرات": ويقول

ك وحق هلم أن فتويف ذلك اليوم فاضطرب الناس لذل. )٢("اللهم يف الرفيق األعلى"
  يضطربوا، حىت جاء أبو بكر رضي اهللا عنه فصعد املنرب فحمد اهللا

                                                 
 .الخوخة والممر في المسجد: ، بابأخرجه البخاري، آتاب المساجد )١(
 .مرض النبي صلى اهللا عليه وسلم ووفاته: أخرجه البخاري، آتاب المغازي، باب )٢(
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ودينه باق، وهذا دينه، ال خري إال دل األمة عليه، وال شر إال حذرها منه، واخلري الذي 
الشرك ومجيع : التوحيد، ومجيع ما حيبه اهللا ويرضاه، والشر الذي حذر منه: دل عليه

: ، وافترض اهللا طاعته على مجيع الثقلني)١(عثه اهللا إىل الناس كافةب. ما يكرهه اهللا ويأباه
 )٢(﴾قُلْ َيأَيَُّها النَّاُس ِإنِّي َرُسولُ اللَِّه ِإلَْيكُْم َجِميعاً﴿: نس، والدليل قوله تعاىلاجلن واإل

  .)١٥٨: سورة األعراف، اآلية(

اً قد مات ومن كان يعبد اهللا أما بعد فإن من كان يعبد حممداً فإن حممد:  عليه مث قالوأثىن
َوَما ُمَحمٌَّد ِإلَّا َرُسولٌ قَْد َخلَْت ِمْن قَْبِلِه الرُُّسلُ أَفَِإنْ َماَت ﴿: فإن اهللا حي ال ميوت مث قرأ
 ﴾ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتونَ﴿، )١٤٤من اآلية: آل عمران (﴾أَْو قُِتلَ اْنقَلَْبُتْم َعلَى أَْعقَاِبكُْم

فاشتد بكاء الناس وعرفوا أنه قد مات فغسل صلوات اهللا وسالمه عليه يف  )٣٠:مرالز(
ثيابه تكرمياً له، مث كفن بثالث أثواب أي لفائف بيض سحولية ليس فيها قميص وال 
عمامة، وصلى الناس عليه إرساالً بدون إمام، مث دفن ليلة األربعاء بعد أن متت مبايعة 

  . ه أفضل الصالة وأمت التسلماخلليفة من بعده فعليه من رب

  . بعثه اهللا أي أرسله إىل الناس كافة أي مجيعاً )١(

يف هذه اآلية دليل على أن حممداً رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إىل الناس مجيعاً وأن  )٢(
الذي أرسله له ملك السموات واألرض، ومن بيده اإلحياء واإلماتة، وأنه سبحانه هو 

ة كما هو متوحد يف الربوبية، مث أمر سبحانه وتعاىل يف آخر اآلية أن املتوحد باأللوهي
نؤمن هبذا الرسول النيب األمي وأن نتبعه وأن ذلك سبب للهداية العلمية والعملية، 

  هداية اإلرشاد، وهداية
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ُت َعلَْيكُْم الَْيْوَم أَكَْملُْت لَكُْم ِديَنكُْم َوأَْتَمْم﴿: وأكمل اهللا به الدين، والدليل قوله تعاىل
  .)٥:سورة املائدة، اآلية( )١(﴾ِنْعَمِتي َوَرِضيُت لَكُُم اإلسالم ِديناً

التوفيق فهو عليه الصالة والسالم رسول إىل مجيع الثقلني وهم اإلنس واجلن ومسوا بذلك 
  . لكثرة عددهم

 صلى اهللا  أي أن دينه عليه الصالة والسالم باق إىل يوم القيامة فما تويف رسول اهللا   )١(
عليه وسلم إال وقد بني لألمة مجيع ما حتتاجه يف مجيع شئوهنا حىت قال أبو ذر رضي 

ما ترك النيب صلى اهللا عليه وسلم طائراً يقلب جناحية يف السماء إال ذكر ": اهللا عنه
 وقال رجل من املشركني لسلمان الفارسي رضي اهللا عنه علمكم )١("لنا منه علماً

نعم لقد هنانا أن نستقبل القبلة ":  قال– آداب قضاء احلاجة – نبيكم حىت اخلراة
 باليمني، أو أن يبغائط أو بول أو نستنجى بأقل من ثالثة أحجار، أو أن نستنج

 فالنيب صلى اهللا عليه وسلم بّين كل الدين إما بقوله، )٢(" برجيع أو عظمينستنج
 وأعظم ما بّين عليه الصالة وإما بفعله، وإما بإقراره ابتداء أو جواباً عن سؤال،

  . والسالم التوحيد 

وبني كل ما أمر به فهو خري لألمة يف معادها ومعاشها، وكل ما هنى عنه فهو شر لألمة يف 
معاشها ومعادها، وما جيهله بعض الناس ويدعيه من ضيق يف األمر والنهي فإمنا ذلك خللل 

 العامة أن اهللا مل جيعل علينا يف الدين البصرية وقلة الصرب وضعف الدين، وإال فإن القاعدة
ُيِريُد اللَُّه ِبكُُم الُْيْسَر َوال ُيِريُد ِبكُُم ﴿: من حرج وأن الدين كله يسر وسهولة قال اهللا تعاىل

  َوَما َجَعلَ َعلَْيكُْم ِفي الدِّيِن ِمْن ﴿:  وقال تعاىل،)١٨٥من اآلية: البقرة (﴾الُْعْسَر

                                                 
 .٥/١٦٣أخرجه اإلمام أحمد  )١(
 .االستطابة: أخرجه مسلم، آتاب الطهارة، باب )٢(
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ثُمَّ  * ِإنََّك َميٌِّت َوِإنَُّهْم َميُِّتونَ﴿:  عليه وسلم قوله تعاىلوالدليل على موته صلى اهللا
 والناس إذا ماتوا  )٣١-٣٠:الزمر (﴾ِإنَّكُْم َيْوَم الِْقَياَمِة ِعْنَد َربِّكُْم َتْخَتِصُمونَ

 ُنْخِرُجكُْم  َوِمْنَها)٤( َوِفيَها ُنِعيُدكُْم)٣(ِمْنَها َخلَقَْناكُْم﴿: ، والدليل قوله تعاىل)٢(يبعثون
  ، وقوله)٥٥:سورة طه،اآلية( )٥(﴾َتاَرةً أُْخَرى

 ﴾َما ُيِريُد اللَُّه ِلَيْجَعلَ َعلَْيكُْم ِمْن َحَرٍج﴿:  وقال تعاىل)٧٨من اآلية: احلج( ﴾َحَرٍج
  .فاحلمد هللا على متام نعمته وإكمال دينه) ٦من اآلية: املائدة(

وسلم ومن أرسل إليهم ميتون وأهنم ففي هذه اآلية أن النيب صلى اهللا عليه  )١(
سيختصمون عند اهللا يوم القيامة فيحكم بينهم باحلق ولن جيعل اهللا لكافرين على 

  . املؤمنني سبيالً

بّين رمحه تعاىل يف هذه اجلملة أن الناس إذا ماتوا يبعثون، يبعثهم اهللا عز وجل أحياء  )٢(
سل أن يعمل اإلنسان هلذا اليوم بعد موهتم للجزاء، وهذا هو النتيجة من إرسال الر

يوم البعث والنشور، اليوم الذي ذكر اهللا سبحانه وتعاىل من أحواله وأهواله ما جيعل 
فَكَْيَف َتتَّقُونَ ِإنْ ﴿: القلب ينيب إىل اهللا عز وجل وخيشى هذا اليوم قال اهللا تعاىل

 ١٧:املزمل (﴾ْنفَِطٌر ِبِه كَانَ َوْعُدُه َمفُْعوالًالسََّماُء ُم* كَفَْرُتْم َيْوماً َيْجَعلُ الِْولَْدانَ ِشيباً 
- ١٨.(  

  . ويف هذه اجلملة إشارة إىل اإلميان بالبعث واستدل الشيخ له بآيتني

  .  أي من األرض خلقناكم حني خلق آدم عليه الصالة والسالم من تراب )٣(

  . أي بالدفن بعد املوت )٤(

  . أي بالبعث يوم القيامة )٥(
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 )١(﴾ثُمَّ ُيِعيُدكُْم ِفيَها َوُيْخِرُجكُْم ِإْخَراجاً* اللَُّه أَْنَبَتكُْم ِمَن الْأَْرِض َنَباتاًَو﴿: تعاىل

  )١٨ - ١٧:نوح(

ِلَيْجِزَي الَِّذيَن أََساُءوا ﴿: وبعد البعث حماسبون وجمزيون بأعماهلم، والدليل قوله تعاىل
 . ؛)٣١:سورة النجم،اآلية( )٢(﴾ُحْسَنىِبَما َعِملُوا َوَيْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسُنوا ِبالْ

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

ِمْنَها َخلَقَْناكُْم َوِفيَها ُنِعيُدكُْم َوِمْنَها ُنْخِرُجكُْم ﴿: هذه اآلية موافقة متاماً لقوله تعاىل )١(
 وجل وأعاد يف  واآليات يف هذا املعىن كثرية جداً وقد أبدى اهللا عز﴾َتاَرةً أُْخَرى

إثبات املعاد حىت يؤمن الناس بذلك ويزدادوا إمياناً ويعملوا هلذا اليوم العظيم الذي 
  . نسأل اهللا سبحانه وتعاىل أن جيعلنا من العاملني له ومن السعداء فيه

يعني أن الناس بعد البعث جيازون وحياسبون على أعماهلم إن خرياً فخري وإن شراً  )٢(
َوَمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة * فََمْن َيْعَملْ ِمثْقَالَ ذَرٍَّة َخْيراً َيَرُه ﴿ :ارك وتعاىلفشر قال اهللا تب

َوَنَضُع الَْمَواِزيَن الِْقْسطَ ِلَيْوِم الِْقَياَمِة فَال ﴿: وقال تعاىل )٨ - ٧:الزلزلة (﴾َشّراً َيَرُه
 ﴾ ِمْن َخْرَدٍل أََتْيَنا ِبَها َوكَفَى ِبَنا َحاِسِبَنيُتظْلَُم َنفٌْس َشْيئاً َوِإنْ كَانَ ِمثْقَالَ َحبٍَّة

َمْن َجاَء ِبالَْحَسَنِة فَلَُه َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء ﴿:  وقال جل وعال،)٤٧:األنبياء(
 فاحلسنة بعشر أمثاهلا ).١٦٠:األنعام (﴾ِبالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى ِإلَّا ِمثْلََها َوُهْم ال ُيظْلَُمونَ

إىل سبعمائة ضعف إىل أضعاف كثرية فضالً من اهللا عز وجل وامتناناً منه سبحانه 
وتعاىل، فهو جلّ وعال قد تفضل بالعمل الصاحل، مث تفضل مرة أخرى باجلزاء عليه 

  هذا اجلزاء الواسع الكثري، أما 
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 ُيْبَعثُوا قُلْ َبلَى َزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا أَنْ لَْن﴿: ومن كذب بالبعث كفر، والدليل قوله تعاىل
: سورة التغابن ، اآلية( )١(﴾َوَربِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ لَُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

٧( ،. . . .   

َمْن َجاَء ﴿:  فإن السيئة مبثلها ال جيازى اإلنسان بأكثر منها قال تعاىليئالعمل الس
 ﴾ َعْشُر أَْمثَاِلَها َوَمْن َجاَء ِبالسَّيِّئَِة فَال ُيْجَزى ِإلَّا ِمثْلََها َوُهْم ال ُيظْلَُمونَِبالَْحَسَنِة فَلَُه

  .  وهذا من كمال فضل اهللا وإحسانه)١٦٠:األنعام(

من : النجم( ﴾ِلَيْجِزَي الَِّذيَن أََساُءوا ِبَما َعِملُوا﴿: ستدل الشيخ لذلك بقوله تعاىلامث 
  . ﴾َوَيْجِزَي الَِّذيَن أَْحَسُنوا ِبالُْحْسَنى﴿:  بالسوآي كما قال ومل يقل)٣١اآلية

َوقَالُوا ِإنْ ِهَي ِإلَّا َحَياُتَنا الدُّْنَيا َوَما َنْحُن ﴿: من كذب بالبعث فهو كافر لقوله تعاىل )١(
َحقِّ قَالُوا َبلَى َوَربَِّنا قَالَ َولَْو َتَرى ِإذْ ُوِقفُوا َعلَى َربِِّهْم قَالَ أَلَْيَس َهذَا ِبالْ* ِبَمْبُعوِثَني 

َوْيلٌ َيْوَمِئٍذ ﴿:  وقال تعاىل،)٣٠:األنعام (﴾فَذُوقُوا الَْعذَاَب ِبَما كُْنُتْم َتكْفُُرونَ
لَى ِإذَا ُتْت* َوَما ُيكَذُِّب ِبِه ِإلَّا كُلُّ ُمْعَتٍد أَِثيٍم * الَِّذيَن ُيكَذُِّبونَ ِبَيْوِم الدِّيِن * ِللُْمكَذِِّبَني 

كَلَّا * كَلَّا َبلْ َرانَ َعلَى قُلُوِبِهْم َما كَاُنوا َيكِْسُبونَ * َعلَْيِه آَياُتَنا قَالَ أََساِطُري الْأَوَِّلَني 
ثُمَّ ُيقَالُ َهذَا الَِّذي * ثُمَّ ِإنَُّهْم لََصالُوا الَْجِحيِم * ِإنَُّهْم َعْن َربِِّهْم َيْوَمِئٍذ لََمْحُجوُبونَ 

َبلْ كَذَُّبوا ِبالسَّاَعِة َوأَْعَتْدَنا ﴿:  وقال تعاىل،)١٧ - ١٠:املطففني (﴾ِه ُتكَذُِّبونَكُْنُتْم ِب
َوالَِّذيَن كَفَُروا ِبآياِت اللَِّه ﴿: وقال تعاىل) ١١:الفرقان (﴾ِلَمْن كَذََّب ِبالسَّاَعِة َسِعرياً

واستدل  )٢٣:العنكبوت (﴾ َعذَاٌب أَِليٌمَوِلقَاِئِه أُولَِئَك َيِئُسوا ِمْن َرْحَمِتي َوأُولَِئَك لَُهْم
  .  اآلية﴾﴿َزَعَم الَِّذيَن كَفَُروا: الشيخ رمحه اهللا تعاىل بقوله تعاىل

  :إقناع هؤالء املنكرين فبما يأيتوأما 
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، والشرائع  عن األنبياء واملرسلني يف الكتب اإلهلية أن أمر البعث تواتر به النقل:أوالً
، وتلقته أممهم بالقبول، فيكف تنكرونه وأنتم تصدقون مبا ينقل إليكم عن السماوية

فيلسوف أو صاحب مبدأ أو فكرة، وإن مل يبلغ ما بلغه اخلرب عن البعث ال يف وسيلة النقل 
  وال يف شهادة الواقع؟ 

  : د العقل بإمكانه، وذلك عن وجوه أن أمر البعث قد شه:ثانياً

كل أحد ال ينكر أن يكون خملوقاً بعد العدم، وأنه حادث بعد أن مل يكن، فالذي  -١
َوُهَو ﴿: خلقه وأحدثه بعد أن مل يكن قادر على إعادته باألوىل، كما قال اهللا تعاىل

كََما ﴿: وقال تعاىل) ٢٧اآلية: الروم( ﴾الَِّذي َيْبدأُ الَْخلَْق ثُمَّ ُيِعيُدُه َوُهَو أَْهَونُ َعلَْيِه
  )١٠٤من اآلية: األنبياء( ﴾َبَدأَْنا أَوَّلَ َخلٍْق ُنِعيُدُه َوْعداً َعلَْيَنا ِإنَّا كُنَّا فَاِعِلَني

كل أحد ال ينكر عظمة خلق السموات واألرض لكربمها وبديع صنعتهما، فالذي  -٢
لََخلُْق السََّمَواِت ﴿:  اهللا تعاىلخلقهما قادر على خلق الناس وإعادهتم باألوىل؛ قال

أََولَْم َيَرْوا أَنَّ اللََّه ﴿: وقال تعاىل) ٥٧اآلية: غافر( ﴾َوالْأَْرِض أَكَْبُر ِمْن َخلِْق النَّاِس
نَُّه الَِّذي َخلََق السََّمَواِت َوالْأَْرَض َولَْم َيْعَي ِبَخلِْقِهنَّ ِبقَاِدٍر َعلَى أَنْ ُيْحِيَي الَْمْوَتى َبلَى ِإ

أََولَْيَس الَِّذي َخلََق السََّمَواِت ﴿:  وقال تعاىل،)٣٣:حقافاأل (﴾َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
ِإنََّما أَْمُرُه ِإذَا أََراَد َشْيئاً * َوالْأَْرَض ِبقَاِدٍر َعلَى أَنْ َيْخلَُق ِمثْلَُهْم َبلَى َوُهَو الَْخلَّاُق الَْعِليُم  

  )٨٢ -٨١: ّيـس (﴾َيكُونُأَنْ َيقُولَ لَُه كُْن فَ

  كل ذي بصر يشاهد األرض جمدبة ميتة النبات، فإذا نزل املطر  -٣
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عليها أخصبت وحيي نباهتا بعد املوت، والقادر على إحياء األرض بعد موهتا قادر على 
َوِمْن آَياِتِه أَنََّك َتَرى الْأَْرَض َخاِشَعةً فَِإذَا أَْنَزلَْنا َعلَْيَها ﴿: ، قال اهللا تعاىلإحياء املوتى وبعثهم

 ﴾الَْماَء اْهَتزَّْت َوَرَبْت ِإنَّ الَِّذي أَْحَياَها لَُمْحِيي الَْمْوَتى ِإنَُّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء قَِديٌر
  )٣٩:فصلت(

واقع بإمكانه فيما أخربنا اهللا تعاىل به من وقائع  أن أمر البعث قد شهد احلس وال:ثالثاً
أَْو ﴿:  املوتى، وقد ذكر اهللا تعاىل من ذلك يف سورة البقرة مخس حوادث منها، قولهإحياء

َتُه كَالَِّذي َمرَّ َعلَى قَْرَيٍة َوِهَي َخاِوَيةٌ َعلَى ُعُروِشَها قَالَ أَنَّى ُيْحِيي َهِذِه اللَُّه َبْعَد َمْوِتَها فَأََما
اللَُّه ِمائَةَ َعاٍم ثُمَّ َبَعثَُه قَالَ كَْم لَِبثَْت قَالَ لَِبثُْت َيْوماً أَْو َبْعَض َيْوٍم قَالَ َبلْ لَِبثَْت ِمائَةَ َعاٍم 

ْر ِإلَى فَاْنظُْر ِإلَى طََعاِمَك َوَشَراِبَك لَْم َيَتَسنَّْه َواْنظُْر ِإلَى ِحَماِرَك َوِلَنْجَعلََك آَيةً ِللنَّاِس َواْنظُ
الِْعظَاِم كَْيَف ُنْنِشُزَها ثُمَّ َنكُْسوَها لَْحماً فَلَمَّا َتَبيََّن لَُه قَالَ أَْعلَُم أَنَّ اللََّه َعلَى كُلِّ َشْيٍء 

   )٢٥٩:البقرة (﴾قَِديٌر

 أن احلكمة تقتضي البعث بعد املوت لتجازى كل نفس مبا كسبت، ولوال ذلك :رابعاً
 قيمة له، وال حكمة منه، ومل يكن بني اإلنسان وبني البهائم فرق لكان خلق الناس عبثاً ال

* أَفََحِسْبُتْم أَنََّما َخلَقَْناكُْم َعَبثاً َوأَنَّكُْم ِإلَْيَنا ال ُتْرَجُعونَ﴿: قال اهللا تعاىل. يف هذه احلياة
وقال ، )١١٦ -١١٥:املؤمنون (﴾كَِرِميفََتَعالَى اللَُّه الَْمِلُك الَْحقُّ ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو َربُّ الَْعْرِش الْ

، )١٥:طـه (﴾ِإنَّ السَّاَعةَ آِتَيةٌ أَكَاُد أُْخِفيَها ِلُتْجَزى كُلُّ َنفٍْس ِبَما َتْسَعى﴿: اهللا تعاىل
  َوأَقَْسُموا ِباللَِّه َجْهَد أَْيَماِنِهْم ال َيْبَعثُ اللَُّه َمْن َيُموُت﴿: وقال تعاىل
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ُرُسالً ُمَبشِِّريَن ﴿ :شرين ومنذرين والدليل قوله تعاىلوأرسل اهللا مجيع الرسل مب
: سورة النساء، اآلية( )١(﴾َوُمْنِذِريَن ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَى اللَِّه ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسِل

١٦٥(، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

ِلُيَبيَِّن لَُهُم الَِّذي َيْخَتِلفُونَ ِفيِه َوِلَيْعلََم *  النَّاِس ال َيْعلَُمونَ َبلَى َوْعداً َعلَْيِه َحقّاً َولَِكنَّ أَكْثََر
 ﴾ِإنََّما قَْولَُنا ِلَشْيٍء ِإذَا أََرْدَناُه أَنْ َنقُولَ لَُه كُْن فََيكُونُ* الَِّذيَن كَفَُروا أَنَُّهْم كَاُنوا كَاِذِبَني

يَن كَفَُروا أَنْ لَْن ُيْبَعثُوا قُلْ َبلَى َوَربِّي لَُتْبَعثُنَّ ثُمَّ َزَعَم الَِّذ﴿: وقال تعاىل )٤٠-٣٨:النحل(
  .)٧:التغابن (﴾لَُتَنبَُّؤنَّ ِبَما َعِملُْتْم َوذَِلَك َعلَى اللَِّه َيِسٌري

فإذا بينت هذه الرباهني ملنكري البعث وأصروا على إنكارهم، فهم مكابرون معاندون، 
  . ينقلبونوسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 

بني املؤلف رمحه اهللا تعاىل أن اهللا أرسل مجيع الرسل مبشرين ومنذرين كما قال  )١(
يبشرون من أطاعهم باجلنة وينذرون من خالفهم  ﴾﴿ُرُسالً ُمَبشِِّريَن َوُمْنِذِريَن: تعاىل
  . بالنار

 ال وإرسال الرسل له حكم عظيمة من أمهها بل هو أمهها أن تقوم احلجة على الناس حىت
ِلئَلَّا َيكُونَ ِللنَّاِس َعلَى اللَِّه ﴿: يكون هلم على اهللا حجة بعد إرسال الرسل كما قال تعاىل

  .﴾ُحجَّةٌ َبْعَد الرُُّسِل

ومنها أنه من متام نعمة اهللا على عباده فإن العقل البشري مهما كان ال ميكنه أن يدرك 
 ميكنه أن يطلع على ما هللا تعاىل من تفاصيل ما جيب هللا تعاىل من احلقوق اخلاصة به، وال

الصفات الكاملة، وال ميكن أن يطلع على ماله من األمساء احلسىن وهلذا أرسل اهللا الرسل 
  عليهم الصالة والسالم 
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وأوهلم نوح عليه السالم، وآخرهم حممد صلى اهللا عليه وسلم والدليل على أن أوهلم 
 َوالنَِّبيَِّني ِمْن َحْيَنا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإلَى ُنوٍحِإنَّا أَْو﴿: نوح عليه السالم قوله تعاىل

   ).١٦٣من اآلية: النساء() ١(َبْعِدِه﴾

  . مبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب باحلق ليحكم بني الناس فيما اختلفوا فيه

اهللا وأعظم ما دعا إليه الرسل من أوهلم نوح عليه الصالة والسالم إىل آخرهم حممد صلى 
َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا اللََّه ﴿: عليه وسلم التوحيد كما قال اهللا تعاىل

َوَما أَْرَسلَْنا ِمْن قَْبِلَك ِمْن ﴿:  وقال عز وجل)٣٦من اآلية: النحل (﴾َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَت
  ).٢٥:األنبياء (﴾َه ِإلَّا أََنا فَاْعُبُدوِنَرُسوٍل ِإلَّا ُنوِحي ِإلَْيِه أَنَُّه ال ِإلَ

بني شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا أن أول الرسل نوح عليه الصالة  )١(
ِإنَّا أَْوَحْيَنا ِإلَْيَك كََما أَْوَحْيَنا ِإلَى ُنوٍح َوالنَِّبيَِّني ﴿: والسالم واستدل لذلك بقوله تعاىل

" :  وثبت يف الصحيح من حديث الشفاعة)١٦٣: ساء، اآليةسورة الن( ﴾ِمْن َبْعِدِه
 )١("إن الناس يأتون إىل نوح فيقولون له أنت أول رسول أرسله اهللا إىل أهل األرض

 عليه الصالة إدريسفال رسول قبل نوح وهبذا نعلم خطأ املؤرخني الذين قالوا إن 
  . ائيلوالسالم قبل نوح بل الذي يظهر أن إدريس من أنبياء بين إسر

َما كَانَ ُمَحمٌَّد أََبا أََحٍد ﴿ :وآخر األنبياء وخامتهم حممد صلى اهللا عليه وسلم لقوله تعاىل
  ِمْن

                                                 
ة         : رواه البخاري، آتاب التوحيد، باب     )١( وم القيام اء ی اب      وم . آالم اهللا مع األنبي ان، ب اب اإلیم ة      : سلم، آت أدنى أهل الجن

 .منزلة
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ادة اهللا وحده، وينهاهم ب من نوح إىل حممد؛ يأمرهم بع)١(وكل أمة بعث اهللا إليها رسوالً
 أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ﴿ :عن عبادة الطاغوت، والدليل قوله تعاىل

  .)٣٦اآلية:النحل( )٢(﴾اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَت

 رمحه اهللا –قال ابن القيم . وافترض اهللا على مجيع العباد الكفر بالطاغوت واإلميان باهللا
   . . . . . . ؛)٣(ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع، أو مطاع: الطاغوت-تعاىل

 )٤٠:األحزاب (﴾َجاِلكُْم َولَِكْن َرُسولَ اللَِّه َوَخاَتَم النَِّبيَِّني َوكَانَ اللَُّه ِبكُلِّ َشْيٍء َعِليماًِر
  . فال نيب بعده ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن اإلسالم

رك أي أن اهللا بعث يف كل أمة رسوالً يدعوهم إىل عبادة اهللا وحده وينهاهم عن الش )١(
) ٢٤اآلية: فاطر( ﴾َوِإنْ ِمْن أُمٍَّة ِإلَّا َخال ِفيَها َنِذيٌر﴿: ودليل ذلك قول اهللا تعاىل

: النحل (﴾َولَقَْد َبَعثَْنا ِفي كُلِّ أُمٍَّة َرُسوالً أَِن اْعُبُدوا اللََّه َواْجَتِنُبوا الطَّاغُوَت﴿ :وقال
  .)٣٦من اآلية

  .هذا هو معىن ال إله إال اهللا )٢(

حده ال شريك له يتم إال بعبادة اهللا و راد شيخ اإلسالم رمحه اهللا هبذا أن التوحيد الأ )٣(
  .واجتناب الطاغوت

وقد فرض اهللا ذلك على عباده، والطاغوت مشتق من الطغيان، والطغيان جماوزة احلد ومنه 
   )١١:اقةاحل (﴾ِإنَّا لَمَّا طََغا الَْماُء َحَملَْناكُْم ِفي الَْجاِرَيِة﴿: قوله تعاىل

  .لناكم يف اجلارية يعين السفينةيعين ملا زاد املاء عن احلد املعتاد مح
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 أي – أنه – رمحه اهللا –واصطالحاً أحسن ما قيل يف تعريفه ما ذكره ابن القيم 
ومراده . "ده من معبود، أو متبوع، أو مطاعكل ما جتاوز به العبد ح: "-الطاغوت

 أو –باملعبود واملتبوع واملطاع غري الصاحلني، أما الصاحلون فليسوا طواغيت وإن عبدوا 
 أو أطيعوا فاألصنام اليت تعبد من دون اهللا طواغيت، وعلماء السوء الذين يدعون –اتبعوا 

 ما حرم اهللا، أو حترمي ما أحل اهللا إىل الضالل والكفر، أو يدعون إىل البدع، أو إىل حتليل
طواغيت، والذين يزينون لوالة األمر اخلروج عن شريعة اإلسالم بنظم يستوردوهنا خمالفة 
لنظام الدين اإلسالمي طواغيت، ألن هؤالء جتاوزوا حدهم، فإن حد العامل أن يكون متبعاً 

 األنبياء، يرثوهنم يف أمتهم ملا جاء به النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن العلماء حقيقة ورثة
علماً وعمالً، وأخالقاً، ودعوة وتعليماً، فإذا جتاوزوا هذا احلد وصاروا يزينون للحكام 
اخلروج عن شريعة اإلسالم مبثل هذه النظم فهم طواغيت؛ ألهنم جتاوزوا ما كان جيب 

  . يكونوا عليه من متابعة الشريعةعليهم أن

فرييد به األمراء الذين يطاعون شرعاً أو قدراً، " طاعأو م "– رمحه اهللا –وأما قوله 
فاألمراء يطاعون شرعاً إذا أمروا مبا ال خيالف أمر اهللا ورسوله ويف هذه احلال ال يصدق 
عليهم أهنم طواغيت، والواجب هلم على الرعية السمع والطاعة، وطاعتهم لوالة األمر يف 

ذا ينبغي أن نالحظ حني ننفذ ما أمر به ويل  وهل–عز وجل -هذا احلال هبذا القيد طاعة هللا
األمر مما جتب طاعته فيه أننا يف ذلك نتعبد هللا تعاىل ونتقرب إليه بطاعته، حىت يكون 

  تنفيذنا هلذا األمر قربة إىل اهللا عز وجل وإمنا ينبغي لنا أن نالحظ ذلك ألن
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 ﴾َيا أَيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسولَ َوأُوِلي الْأَْمِر ِمْنكُْم﴿: اهللا تعاىل يقول
  .)٥٩من اآلية: النساء(

وأما طاعة األمراء قدراً فإن األمراء إذا كانوا أقوياء يف سلطتهم فإن الناس يطيعوهنم بقوة 
كن بوازع اإلميان، ألن طاعة ويل األمر تكون بوازع اإلميان وهذه هي السلطان وإن مل ي

الطاعة النافعة، النافعة لوالة األمر، والنافعة للناس أيضاً، وقد تكون الطاعة بوازع السلطان 
  . حبيث يكون قوياً خيشى الناس منه ويهابونه ألنه ينكل مبن خالف أمره

  : املسألة هلم أحوالوهلذا نقول إن الناس مع حكامهم يف هذه 

  .  أن يقوى الوازع اإلمياين والرادع السلطاين وهذه أكمل األحوال وأعالها:احلال األوىل

 أن يضعف الوازع اإلمياين والرادع السلطاين وهذه أدىن األحوال وأخطرها :احلال الثانية
لسلطاين على اجملتمع، على حكامه وحمكوميه؛ ألنه إذا ضعف الوازع اإلمياين والرادع ا

  . حصلت الفوضى الفكرية واخللقية والعملية

 أن يضعف الوازع اإلمياين ويقوى الرادع السلطاين وهذه مرتبة وسطى ألنه :احلال الثالثة
 قوة السلطان فال تسأل اختفتإذا قوى الرادع السلطاين صار أصلح لألمة يف املظهر فإذا 

  . عن حال األمة وسوء عملها

قوى الوازع اإلمياين ويضعف الرادع السلطاين فيكون املظهر أدىن منه  أن ي:احلال الرابعة
  . يف احلال الثالثة لكنه فيما بني اإلنسان وربه أكمل وأعلى
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 )٤( لعنه اهللا، ومن عبد وهو راض)٣( مخسة إبليس)٢(كثرية ورؤسهم)  ١(والطواغيت
 . . . . . . . . ؛)٦(، ومن ادعى شيئاً من علم الغيب)٥(ومن دعا الناس إىل عبادة نفسه

 . . . .  

  . مجع طاغوت وسبق تفسريه )١(

  . أي زعمائهم ومقلدوهم مخسة )٢(

َوِإنَّ َعلَْيَك لَْعَنِتي ِإلَى َيْوِم ﴿: إبليس هو الشيطان الرجيم اللعني الذي قال اهللا له )٣(
 وكان إبليس مع املالئكة يف صحبتهم يعمل بعملهم، وملا أمر). ٧٨:ّص (﴾الدِّيِن

بالسجود آلدم ظهر ما فيه من اخلبث واإلباء واالستكبار فأىب واستكرب وكان من 
َوِإذْ قُلَْنا ِللَْمالِئكَِة اْسُجُدوا ﴿: الكافرين فطرد من رمحة اهللا عز وجل قال اهللا تعاىل

  .)٣٤:البقرة (﴾ِلآَدَم فََسَجُدوا ِإلَّا ِإْبِليَس أََبى َواْسَتكَْبَر َوكَانَ ِمَن الْكَاِفِريَن

 –أي عبد من دون اهللا وهو راض أن يعبد من دون اهللا فإنه من رؤوس الطواغيت  )٤(
  .  وسواء عبد يف حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلك–والعياذ باهللا 

أي من دعا الناس إىل عبادة نفسه وإن مل يعبدوه فإنه من رؤوس الطواغيت سواء  )٥(
  . أجيب ملا دعا إليه أم مل جييب

  : الغيب ما غاب عن اإلنسان وهو نوعان )٦(

واقع، ومستقبل، فغيب الواقع نسيب يكون لشخص معلوماً وآلخر جمهوالً، وغيب املستقبل 
  حقيقي ال يكون معلوماً ألحد إال اهللا وحده أو 



‘qýq@Š•þa@òÞì ١٥٤

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .)١(ومن حكم بغري ما أنزل اهللا

، لرسل فمن أدى علمه فهو كافر ألنه مكذب هللا عز وجل ولرسولهمن أطلعه عليه من ا
قُلْ ال َيْعلَُم َمْن ِفي السََّمَواِت َوالْأَْرِض الَْغْيَب ِإلَّا اللَُّه َوَما َيْشُعُرونَ أَيَّانَ ﴿: قال اهللا تعاىل

لم، أن  وإذا كان اهللا عز وجل يأمر نبيه حممداً صلى اهللا عليه وس،)٦٥:النمل (﴾ُيْبَعثُونَ
يعلن للمأل أنه ال يعلم من يف السموات واألرض الغيب إال اهللا، فإن من ادعى علم الغيب 

  .هللا عز وجل ورسوله يف هذا اخلربفقد كذب ا

 هل  ونقول هلؤالء كيف ميكن أن تعلموا الغيب والنيب صلى اهللا عليه وسلم ال يعلم الغيب؟
حنن أشرف من الرسول كفروا :  قالواأنتم أشرف أم الرسول صلى اهللا عليه وسلم؟ فإن

هبذا القول هو أشرف فنقول ملاذا حيجب عنه الغيب وأنتم تعلمونه؟ وقد قال اهللا عز وجل 
ِإلَّا َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسلُُك * َعاِلُم الَْغْيِب فَال ُيظِْهُر َعلَى غَْيِبِه أََحداً ﴿: عن نفسه

وهذه آية ثانية تدل على كفر من  )٢٧-٢٦:اجلـن (﴾ِمْن َخلِْفِه َرَصداًِمْن َبْيِن َيَدْيِه َو
قُلْ ﴿: ادعى علم الغيب، وقد أمر اهللا تعاىل نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يعلن للمأل بقوله

ِإنْ أَتَِّبُع ِإلَّا َما ال أَقُولُ لَكُْم ِعْنِدي َخَزاِئُن اللَِّه َوال أَْعلَُم الَْغْيَب َوال أَقُولُ لَكُْم ِإنِّي َملٌَك 
  .)٥٠:األنعام (﴾ُيوَحى ِإلَيَّ قُلْ َهلْ َيْسَتِوي الْأَْعَمى َوالَْبِصُري أَفَال َتَتفَكَُّرونَ

احلكم مبا أنزل اهللا تعاىل من توحيد الربوبية؛ ألنه تنفيذ حلكم اهللا الذي هو ) ١(
ملتبوعني يف غري ما أنزل مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، وهلذا مسى اهللا تعاىل ا

اتََّخذُوا أَْحَباَرُهْم َوُرْهَباَنُهْم أَْرَباباً ِمْن ُدوِن ﴿: اهللا تعاىل أربابا ملتبعيهم فقال سبحانه
  اللَِّه َوالَْمِسيَح اْبَن َمْرَيَم َوَما أُِمُروا ِإلَّا
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 فسمى اهللا ،)٣١اآلية: التوبة( ﴾ِلَيْعُبُدوا ِإلَهاً َواِحداً ال ِإلََه ِإلَّا ُهَو ُسْبَحاَنُه َعمَّا ُيْشِركُونَ
تعاىل املتبوعني أربابا حيث جعلوا مشرعني مع اهللا تعاىل، ومسى املتبعني عباداً حيث إهنم 

  . ذلوا هلم وأطاعوهم يف خمالفة حكم اهللا سبحانه وتعاىل

وقد قال عدي بن حامت لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم إهنم مل يعبدوهم فقال النيب صلى 
  .)١("بل إهنم حرموا عليهم احلالل، فاتبعوهم فتلك عبادهتم إياهم" :اهللا عليه وسلم

إذا فهمت ذلك فاعلم أن من مل حيكم مبا أنزل اهللا، وأراد أن يكون التحاكم إىل غري اهللا 
  . ه آيات بنفي اإلميان عنه، وآيات بكفره وظلمه، وفسقهورسوله وردت في

  : فأما القسم األول

أَلَْم َتَر ِإلَى الَِّذيَن َيْزُعُمونَ أَنَُّهْم آَمُنوا ِبَما أُْنِزلَ ِإلَْيَك َوَما أُْنِزلَ ِمْن قَْبِلَك ﴿: فمثل قوله تعاىل
ِمُروا أَنْ َيكْفُُروا ِبِه َوُيِريُد الشَّْيطَانُ أَنْ ُيِضلَُّهْم ُيِريُدونَ أَنْ َيَتَحاكَُموا ِإلَى الطَّاغُوِت َوقَْد أُ

َوِإذَا ِقيلَ لَُهْم َتَعالَْوا ِإلَى َما أَْنَزلَ اللَُّه َوِإلَى الرَُّسوِل َرأَْيَت الُْمَناِفِقَني َيُصدُّونَ * َضالالً َبِعيداً 
ةٌ ِبَما قَدََّمْت أَْيِديِهْم ثُمَّ َجاُءوَك َيْحِلفُونَ ِباللَِّه ِإنْ فَكَْيَف ِإذَا أََصاَبْتُهْم ُمِصيَب* َعْنَك ُصُدوداً 

أُولَِئَك الَِّذيَن َيْعلَُم اللَُّه َما ِفي قُلُوِبِهْم فَأَْعِرْض َعْنُهْم َوِعظُْهْم * أََرْدَنا ِإلَّا ِإْحَساناً َوَتْوِفيقاً 
  َما أَْرَسلَْنا  َو* َوقُلْ لَُهْم ِفي أَْنفُِسِهْم قَْوالً َبِليغاً 

                                                 
 .٥/٢٦٢رواه الترمذي وحسنه، آتاب التفسير، سورة التوبة،  )١(
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ِمْن َرُسوٍل ِإلَّا ِلُيطَاَع ِبِإذِْن اللَِّه َولَْو أَنَُّهْم ِإذْ ظَلَُموا أَْنفَُسُهْم َجاُءوَك فَاْسَتْغفَُروا اللََّه َواْسَتْغفََر 
فَال َوَربَِّك ال ُيْؤِمُنونَ َحتَّى ُيَحكُِّموَك ِفيَما َشَجَر * ا اللََّه َتوَّاباً َرِحيماًلَُهُم الرَُّسولُ لََوَجُدو

  .)٦٥-٦٠:النساء (﴾َبْيَنُهْم ثُمَّ ال َيِجُدوا ِفي أَْنفُِسِهْم َحَرجاً ِممَّا قََضْيَت َوُيَسلُِّموا َتْسِليماً

  : بصفاتفوصف اهللا تعاىل هؤالء املدعني لإلميان وهم منافقون 

 أهنم يريدون أن يكون التحاكم إىل الطاغوت، وهو كل ما خالف حكم اهللا تعاىل :األوىل
ورسوله صلى اهللا عليه وسلم، ألن ما خالف حكم اهللا ورسوله فهو طغيان واعتداء على 

ُر أَال لَُه الَْخلُْق َوالْأَْم﴿: حكم من له احلكم وإليه يرجع األمر كله وهو اهللا، قال اهللا تعاىل
  .)٥٤اآلية: األعراف( ﴾َتَباَرَك اللَُّه َربُّ الَْعالَِمَني

  .  أهنم إذا دعوا إىل ما أنزل اهللا وإىل الرسول صدوا وأعرضوا:الثانية

جاءوا  - ومنها أن يعثر على صنيعهم -  أهنم إذا أصيبوا مبصيبة مبا قدمت أيديهم:الثالثة
كحال من يرفض اليوم أحكام اإلسالم حيلفون أهنم ما أرادوا إال اإلحسان والتوفيق 

  . وحيكم بالقوانني املخالفة هلا زعماً منه أن ذلك هو اإلحسان املوافق ألحوال العصر

 – سبحانه – هؤالء املدعني لإلميان املتصفني بتلك الصفات بأنه – سبحانه –مث حذر 
يقول هلم  يعظهم ويعلم ما يف قلوهبم وما يكنونه من أمور ختالف ما يقولون، وأمر نبيه أن

، مث بني أن احلكمة من إرسال الرسول أن يكون هو املطاع املتبوع يف أنفسهم قوالً بليغاً
ال غريه من الناس مهما قويت أفكارهم واتسعت مداركهم، مث أقسم تعاىل بربوبيته 

  لرسوله اليت 
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هي أخص أنواع الربوبية واليت تتضمن اإلشارة إىل صحة رسالته صلى اهللا عليه وسلم، 
  : أقسم هبا قسماً مؤكداً أنه ال يصح اإلميان إال بثالثة أمور

  .  أن يكون التحاكم يف كل نزاع إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم:األول

  . وس حرج وضيق منه أن تنشرح الصدور حبكمه، وال يكون يف النف:الثاين

  .  أن حيصل التسليم بقبول ما حكم به وتنفيذه بدون توان أو احنراف:الثالث

  : وأما القسم الثاين

: املائدة( ﴾َوَمْن لَْم َيْحكُْم ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْكَاِفُرونَ﴿ :فمثل قوله تعاىل
: املائدة( ﴾ أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونََوَمْن لَْم َيْحكُْم ِبَما﴿: وقوله، )٤٤اآلية
: املائدة( ﴾َوَمْن لَْم َيْحكُْم ِبَما أَْنَزلَ اللَُّه فَأُولَِئَك ُهُم الْفَاِسقُونَ﴿:  وقوله،)٤٥اآلية
وهل هذه األوصاف الثالثة تترتل على موصوف واحد؟ مبعىن أن كل من مل ، )٤٧اآلية

 فهو كافر ظامل فاسق، ألن اهللا تعاىل وصف الكافرين بالظلم والفسق حيكم مبا أنزل اهللا
ِإنَُّهْم كَفَُروا ﴿: وقال تعاىل، )٢٥٤اآلية: البقرة( ﴾َوالْكَاِفُرونَ ُهُم الظَّاِلُمونَ﴿: فقال تعاىل

 هذه فكل كافر ظامل فاسق، أو). ٨٤اآلية: التوبة( ﴾ِباللَِّه َوَرُسوِلِه َوَماُتوا َوُهْم فَاِسقُونَ
األوصاف تترتل على موصوفني حبسب احلامل هلم على عدم احلكم مبا أنزل اهللا؟ هذا هو 

  . األقرب عندي واهللا أعلم
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أصلح منه، وأنفع نزل اهللا استخفافاً به، أو احتقاراً، أو اعتقاداً أن غريه أمل حيكم مبا :فنقول
للخلق أو مثله فهو كافر كفراً خمرجاً عن امللة، ومن هؤالء من يضعون للناس تشريعات 
ختالف التشريعات اإلسالمية لتكون منهاجاً يسري الناس عليه، فإهنم مل يضعوا تلك 
التشريعات املخالفة للشريعة اإلسالمية إال وهم يعتقدون أهنا أصلح وأنفع للخلق، إذ من 

علوم بالضرورة العقلية، واجلبلة الفطرية أن اإلنسان ال يعدل عن منهاج إىل منهاج خيالفه امل
  . إال وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقص ما عدل عنه

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا وهو مل يستخف به، ومل حيتقره، ومل يعتقد أن غريه أصلح منه 
تلف مراتب ظلمه حبسب احملكوم به لنفسه أو حنو ذلك، فهذا ظامل وليس بكافر وخت

  . ووسائل احلكم

ومن مل حيكم مبا أنزل اهللا ال استخفافاً حبكم، اهللا، وال احتقاراً، وال اعتقاداً أن غريه 
أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإمنا حكم بغريه حماباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو 

ختتلف مراتب فسقه حبسب احملكوم به غريها من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر و
  . ووسائل احلكم

 فيمن اختذوا أحبارهم ورهباهنم أرباباً من دون –رمحه اهللا  -قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  : اهللا أهنم على وجهني

 أن يعلموا أهنم بدلوا دين اهللا فيتبعوهنم على التبديل ويعتقدون حتليل ما حرم، :أحدمها
اتباعاً لرؤسائهم مع علمهم أهنم خالفوا دين الرسل فهذا كفر، وقد وحترمي ما أحل اهللا 

  . جعله اهللا ورسوله شركاً
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   قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ِمَن الَْغيِّ)٢(ال ِإكَْراَه ِفي الدِّيِن﴿: قوله تعاىل) ١(والدليل

املنقولة عنه  كذا العبارة – أن يكون اعتقادهم وإمياهنم بتحليل احلرام وحترمي احلالل :الثاين
ثابتاً لكنهم أطاعوهم يف معصية اهللا كما يفعل املسلم ما يفعله من املعاصي اليت يعتقد  –

  . أهنا معاصي فهؤالء هلم حكم أمثاهلم من أهل الذنوب

وهناك فرق بني املسائل اليت تعترب تشريعاً عاماً واملسألة املعينة اليت حيكم فيها القاضي بغري 
ملسائل اليت تعترب تشريعاً عاماً ال يتأتى فيها التقسيم السابق، وإمنا هي من ما أنزل اهللا ألن ا

القسم األول فقط ألن هذا املشرع تشريعاً خيالف اإلسالم إمنا شرعه العتقاده أنه أصلح 
  . من اإلسالم وأنفع للعباد كما سبقت اإلشارة إليه

سائل الكربى اليت ابتلي هبا حكام وهذه املسألة أعين مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا من امل
هذا الزمان فعلى املرء أن ال يتسرع يف احلكم عليهم مبا ال يستحقونه حىت يتبني له احلق 

 كما – نسأل اهللا تعاىل أن يصلح للمسلمني والة أمورهم وبطانتهم –ألن املسألة خطرية 
وم احلجة عليهم وتتبني احملجة أن على املرء الذي آتاه اهللا العلم أن يبينه هلؤالء احلكام لتق

فيهلك من هلك عن بينة وحيىي من حي عن بينة، وال حيقرن نفسه عن بيانه وال يهابن 
  . أحداً فيه فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني

  . أي على وجوب احلكم مبا أنزل اهللا والكفر بالطاغوت )١(

قَْد َتَبيََّن الرُّْشُد ﴿: ذا قال بعدهال إكراه على الدين لظهور أدلته وبياهنا ووضوحها وهل )٢(
   فإذا تبني الرشد من الغي فإن كل نفس سليمة ﴾ِمَن الَْغيِّ
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  )٢٥٦:البقرة( )٢(﴾ فَقَِد اْسَتْمَسَك ِبالُْعْرَوِة الُْوثْقَى)١(فََمْن َيكْفُْر ِبالطَّاغُوِت َوُيْؤِمْن ِباللَِّه
  . وهذا معىن ال إله إال اهللا

وذروة سنامه اجلهاد يف سبيل ) ٤( وعموده الصالة)٣(رأس األمر اإلسالم )١(ويف احلديث
   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ؛)٥("اهللا

  . ال بد أن ختتار الرشد على الغي

بدأ اهللا عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل اإلميان باهللا؛ ألن من كمال الشيء إزالة  )١(
  . يقال التخلية قبل التحليةاملوانع قبل وجود الثوابت وهلذا 

: أي متسك هبا متسكاً تاماً والعروة الوثقى هي اإلسالم وتأمل كيف قال عز وجل )٢(
 ألن االستمساك أقوى من التمسك فإن )متسك(: ، ومل يقل﴾فَقَِد اْسَتْمَسَك﴿

  . اإلنسان قد يتمسك وال يستمسك

يث على أن لكل شيء رأساً فرأس أراد املؤلف رمحه اهللا تعاىل االستدالل هبذا احلد )٣(
  . األمر الذي جاء به حممد صلى اهللا عليه وسلم اإلسالم

  . ألنه ال يقوم إال هبا وهلذا كان القول الراجح كفر تارك الصالة وأنه ليس له اإلسالم )٤(

أي أعاله وأكمله اجلهاد يف سبيل اهللا، وذلك ألن اإلنسان إذا أصلح نفسه حاول  )٥(
اجلهاد يف سبيل اهللا ليقوم اإلسالم ولتكون كلمة اهللا هي العليا، فمن إصالح غريه ب

قاتل لتكون كلمة اهللا هي العليا فهو يف سبيل اهللا وصار ذروة السنام ألن به علو 
  . اإلسالم على غريه

                                                 
 .٣٩٧٣ برقم ٢/١٣٩٤، وابن ماجه ٢٦١٦ برقم ٥/١٣، والترمذي ٥/٢٣١رواه أحمد  )١(
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  )١(واهللا أعلم، وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

  اهللا تعاىل رسالتهختم شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب رمحه  )١(

  هذه برد العلم إىل اهللا عز وجل والصالة والسالم على

  نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم وهبذا انتهت

  األصول الثالثة وما يتعلق هبا فنسأل اهللا

  تعاىل أن يثيب مؤلفها أحسن ثواب،

  وأن جيعل لنا نصيباً من أجرها

  وثواهبا، وأن جيمعنا وإياه يف

  واد كرمي،دار كرامته، إنه ج

  واحلمد هللا رب العاملني،

  وصلى اهللا وسلم

  على نبينا

  حممد

**  

*  
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  الفهـــــــــــــرس

 الصفحة  املوضـــــــــــــــــــــــــوع
    

  ٩  ترمجة شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب
  ١٣  ترمجة فضيلة الشيخ حممد بن عثيمني

  ١٧  شرح البسملة
  ١٨  دراكالعلم ومراتب اإل

  ١٩  الفرق بني الرمحة واملغفرة
  ١٩  املسائل األربع
  ١٩  معرفة العبد ربه ونبيه ودينه: العلم وهو: املسألة األوىل
  ٢٢  العمل به: املسألة الثانية
  ٢٢  الدعوة إليه: املسألة الثالثة
  ٢٤  الصرب على األذى فيه: املسألة الرابعة
  ٢٥  أقسام الصرب

  ٢٥  تفسري سورة العصر
  ٢٧  معىن قول اإلمام الشافعي لو ما أنزل اهللا

  ٢٩  املسائل الثالث اليت جيب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن
  ٢٩  أن اهللا خلقنا: املسألة األوىل

  ٣٠                             ورزقنا
  ٣١                             ومل يتركنا مهالً
  ٣١  نا رسوال                           بل أرسل ل

  ٣٣  إن اهللا ال يرضى أن يشرك معه أحد يف عبادته: املسألة الثاين
  ٣٥ ورسوله  إن من أطاع الرسول ووحد اهللا ال جيوز له مواالة من حاد اهللا : املسألة الثالثة
  ٣٧  معىن احلنيفية
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 الصفحة  املوضـــــــــــــــــــــــــوع
  ٣٩  أعظم ما أمر اهللا به التوحيد
  ٤١  أعظم ما هنى اهللا عنه الشرك

  ٤٢  األصول الثالثة اليت جيب على اإلنسان معرفتها
  ٤٣  معرفة العبد ربه: األصل األول

  ٤٥  معىن الرب والدليل على ذلك
  ٤٧  آيات اهللا

  ٥١  الرب هو املعبود ودليل ذلك وتفسريه
  ٥٣  أنوع العبادة على وجه اإلمجال

  ٥٥  الدعاء وأنواعه: النوع األول
  ٥٦  اخلوف وهو ثالثة أنواع: النوع الثاين
  ٥٧  الرجاء: النوع الثالث
  ٥٨  التوكل وهو أربعة أنواع: النوع الرابع
  ٥٩  الرغبة: النوع اخلامس
  ٥٩  الرهبة: النوع السادس
  ٥٩  اخلشوع: النوع السابع
  ٦٠  اخلشية وهي مخسة أنواع: النوع الثامن
  ٦١  اإلنابة: النوع التاسع

  ٦٢  االستعانة وهي ثالثة أنواع:  العاشرالنوع
  ٦٣  االستعاذة وهي أربعة أنواع: النوع احلادي عشر
  ٦٥  االستغاثة وهي أربعة أنواع: النوع الثاين عشر
  ٦٦  الذبح وهو ثالثة أنواع: النوع الثالث عشر
  ٦٧  النذر: النوع الرابع عشر

  ٦٨  معرفة العبد دينه: األصل الثاين
  ٦٨  تعريف اإلسالم
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 الصفحة  املوضــــــــــــوع
  ٦٩  مراتب الدين
  ٦٩  اإلسالم: املرتبة األوىل

  ٧١  معىن شهادة أن ال إله إال اهللا
  ٧٥  معىن شهادة أن حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

  ٧٦  دليل الصالة والزكاة والتفسري والتوحيد
  ٧٧  دليل الصيام واحلج

  ٧٩  اإلميان: املرتبة الثانية
  ٧٩  ائدة يف اجلمع بني كون اإلميان بضع وسبعون شعبة وأركانه ستةف

  ٨٠  :اإلميان باهللا ويتضمن أربعة أمور: الركن األول
  ٨٠  اإلميان بوجود اهللا: األول
  ٨٤  اإلميان بربوبيته: الثاين
  ٨٥  اإلميان بألوهيته: الثالث
  ٨٧  اإلميان بأمسائه وصفاته: الرابع

  ٩٠  مثرات اإلميان باهللا
  ٩٠  :اإلميان باملالئكة ويتضمن أربعة أمور: الركن الثاين

  ٩٠  اإلميان بوجودهم: األول
  ٩١  اإلميان مبن علمنا امسه منهم: الثاين
  ٩١  صفاهتماإلميان مبا علمنا من : الثالث
  ٩١  مبا علمنا من أعماهلماإلميان : الرابع

  ٩٢  مثرات اإلميان باملالئكة
  ٩٣  ملالئكة أجساماالرد على من أنكر كون ا

  ٩٤  :اإلميان بالكتب ويتضمن أربعة أمور: الركن الثالث
  ٩٤  اإلميان بأن نزوهلا من عند اهللا: األول
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 الصفحة  املوضـــــــــــوع
  ٩٤  اإلميان مبا علمنا امسه منها: الثاين
  ٩٤  تصديق ما صح من أخبارها: الثالث
  ٩٤  العمل بأحكام ما مل ينسخ منها: الرابع

  ٩٥  مثرات اإلميان بالكتب
  ٩٥  اإلميان بالرسل ويتضمن أربعة أمور: الركن الرابع
  ٩٥  املراد بالرسول

  ٩٧  اإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا: األول
  ٩٨  اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه: الثاين
  ٩٨  تصديق ما صح عنهم من أخبارهم: الثالث
  ٩٨  االعمل بشريعة من أرسل إلين: الرابع

  ٩٩  مثرات اإلميان بالرسل
  ١٠٠  :اإلميان باليوم اآلخر ويتضمن ثالثة أمور: الركن اخلامس

  ١٠٠  اإلميان بالبعث ودليل ذلك: األول
  ١٠١  اإلميان باحلساب واجلزاء ودليل ذلك: الثاين
  ١٠٢  اإلميان باجلنة والنار: الثالث

  ١٠٥  مثرات اإلميان باليوم اآلخر
  ١٠٨  ر البعث بالشرع واحلس والعقلالرد على من أنك
  ١١١  :اإلميان بالقدر خريه وشره ويتضمن أربعة أمور: الركن السادس

  ١١١  العلم: األول
  ١١١  الكتابة: الثاين
  ١١١  املشيئة: الثالث
  ١١٢  اخللق: الرابع

  ١١٢  هل للعبد قدرة ومشيئة يف أفعاله االختيارية



‘qýq@Š•þa@òÞì ١٦٦

 الصفحة  املوضــــــــوع
  ١١٣  ن احتج بالقدر يف ترك الواجب أو فعل املعصية من وجوه سبعةالرد على م

  ١١٥  مثرات اإلميان بالقدر
  ١١٦  ضل يف القدر طائفتان والرد عليهما

  ١١٨  اإلحسان وتعريفه: املرتبة الثالث
  ١١٨  اإلحسان يف عبادة اهللا واإلحسان إىل عباد اهللا

  ١٢٠  العبادة مبنية على غاية احلب وغاية الذل
  ١٢٠  فائدة نفيسة مىت يكون إظهار العبادة أفضل

  ١٢٢  معرفة العبد نبيه: األصل الثالث
  ١٢٣  حياة النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ١٢٤  املعراج
  ١٢٧  هجرة النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ١٢٩  تعريف اهلجرة وحكمها والدليل

  ١٣١  تتمة يف حكم السفر إىل بالد الكفر واإلقامة فيها
  ١٤٠  نيب صلى اهللا عليه وسلموفاة ال

  ١٤٣  اإلميان بالبعث ودليله
  ١٤٤  اإلميان باحلساب ودليله
  ١٤٥  حكم التكذيب بالبعث

  ١٤٨  احلكمة من إرسال الرسل
  ١٤٩  أول الرسل وآخرهم

  ١٥٠  دعوة مجيع الرسل إىل عبادة اهللا والنهي عن الشرك
  ١٥٠  الكفر بالطاغوت

  ١٥١  أحسن تعريف للطاغوت
  ١٥٢  ل الناس مع حكامهمأحوا

    



‘qýq@Š•þa@òÞì ١٦٧

 الصفحة  املوضـــــوع
  ١٥٣  رؤوس الطواغيت

  ١٥٣  إبليس: األول
  ١٥٣  من عبد وهو راض: الثاين
  ١٥٣  من دعا الناس إىل عبادة نفسه: الثالث
  ١٥٣  من ادعى شيئا من علم الغيب: الرابع
  ١٥٤  من حكم بغري ما أنزل اهللا: اخلامس

  ١٦١   تعاىل والصالة والسالم على نبيه ومصطفاهاخلامتة برد العلم إىل اهللا

  

  مت الفهرس واحلمد هللا رب العاملني

*     *  *  *  
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