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مقدمة

اضتمد ﵁ رب العاظتُت كاللةاة كاللةاـ لى أرفؼ اأنبياء كاظتفسىُت كلى آلو كصحبو
أرتعُت كبعد.
فالتوحيد ىو أصل دين اإلسةاـ كمن أجىو خىقت اطتىيقة كأرسل الفسل كأنزلت الكتب كىو

تَ
الطفيق اظتوصل إىل مفضاة ا﵁ سبحانو كا﵀قق لىلعادة يف الدنيا كاآلخفة قاؿ ﴿ ىَكىم ى
اَخلى ٍق ي
ً
كف﴾ [الذاريات .]56 :
َكا ًَلسْنٍ ى َإًاَلًَىػ ٍُْي يُ ًَ
الٍج َّن ى
كقاؿ تعاىل ﴿ كإًلىه يكمَإًلىوه ً
َم ﴾ [البقفة.]163 :
َالًَّح يَ
َالَّ ٍح ىَ ين َّ
َى ىَ َّ
َكاح هَُاَإًلىوىَإًا ي
ى ي ٍ ى
كإف ا﵁ جل ثناؤه كتقدست أشتاؤه أرسل رسولو ػتمدان صى ا﵁ لىيو كسىم باعتدل كدين
اضتق ليظهفه لى الدين كىو كلو كفه الكاففكف.
كقد بق يف مكة يدلو الناس إىل التوحيد ثةاث لشفة سنة ليحفر القىوب من لبادة غَت ا﵁
كدخل الناس يف دين ا﵁ أفواجا.
كإف من أصوؿ الدلوة اللىفية بياف التوحيد كالعقيدة اللحيحة كالتحذيف من الشفؾ كالبدع
كاأىواء.
كمن أجل ذلك كضعت ىذه الفسالة اظتختلفة يف التوحيد لطىبة العىم يف مفكز اللنة ا﵀فكس
هبفجيلا كشتيتها بػ «الَّسالةَالَفَُةَفيَالتَحََُكالْقَُةَ» .
نلأؿ ا﵁ تعاىل التوفيق ظتا لتبو كيفضاه .

َككتُو:

أبَ يحَىَ

رشََُمْلمَمحََدَعجػػوَاألثَّم الصَمالي ََ
َُِ/جَادمَالثاسْنَةَََُِّْ/ىػََ
الََافقََ
ََُُِِٗ/َٓ/ـَ

الرسالة املفيدة يف التوحيد والعقيدة

2

أك َانَ:أىََةَالتَحََُكالْقَُةََ-:

أ) لقد خىق ا﵁ ىذا العامل لعبادتو كأرسل الفسل ليدلو الناس إىل توحيده كىذا القفآف الكفًن
يهتم بعقيدة التوحيد يف أكثف سوره كيقفر العقيدة اللحيحة كالتوحيد كالدلوة إىل العبودية
كفضائل التوحيد كبياف ثواب أىىو ،فلور القفآف الكفًن متضمنة صتميع أنواع التوحيد.

ب) إف الفسل رتيعا بدؤكا دلوهتم إىل التوحيد الذم أمفىم بتبىيغو لىناس قاؿ ﴿ ىكىماَأ ٍىر ىسلٍنىاَ
َؿ َإًا َسْني ً
ك ًَم ٍن َر يس و
كف ﴾ [اأنبياء ]25 :كىذا
َحيَإًلىٍَ ًو َأىسْنَّوي َا َإًلىوى َإا َأىسْنىاَفىا ٍعُي يُ ًَ
ًم ٍن َقىػ ٍُلً ى
ى
رسوؿ ا﵁  بقي ثةاثة لشف لاما يف مكة كىو يدلو قومو إىل توحيد ا﵁ كدلائو كحده
ً
ىح نُا﴾ [اصتن .]22 :
يَكاَأي ٍش ًَّ يؾَبًوَأ ى
دكف سواه قاؿ تعاىلََ﴿ :قي ٍلَإًسْنَّ ىَاَأى ٍدعي ى
ََربّْ ى
كيفيب رسوؿ ا﵁  أصحابو لى التوحيد من لى اللغف كيقوؿ البن لمو لبد ا﵁ بن
لباس « :إذا َسألت َفاسأؿ َاهلل َكإذا َاستْنت َفاستْن َباهلل» َركاه الًتمذم كىو

حديث صحيح.
ج) لقد لىم الفسوؿ  أصحابو أف يبدؤكا دلوهتم لىناس بالتوحيد فقاؿ ظتعاد حينما أرسىو

إىل اليمن« :فلَكنَأكؿَما َتُعَىمَإلَوَشهادةَأفَا َإلوَإاَاهلل» َكيف ركاية«َ :إلىَأفَ
يَحُكاَاهلل» متفق لىيو.
د) التوحيد أكؿ كاجب لى العباد يف اضتياة فيبدأ اظتلىم بالتوحيد كيودلها بالتوحيد
ككظيفتو يف اضتياة إقامة التوحيد كالدلوة إىل التوحيد أف التوحيد يوحد اظتؤمنُت ككتمعهم
لى التوحيد فنلأؿ ا﵁ أف كتعل كىمة التوحيد آخف كةامنا من الدنيا ككتمع اظتلىمُت لى
كىمة التوحيد.
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بابَفيَأصَؿَالْقَُةَ-:

األصلَاألكؿََ:مَّْفةَربناَسُحاسْنوََ-:

َخلى ىقَ
َربَّ يك يم َاللَّوي َالَّ ًذم ى
)1ربنا ا﵁ سبحانو خالق اللماكات كاأرض ،قاؿ تعاىل ﴿ :إً َّف ى
َّ ً
َكا َألى ٍر ى َ﴾ [األفاؼ.]54 :
الس ىَا ىكات ى
سا ىف َفًيَ
)2ربنا ا﵁ الذم خىق اإلنلاف كأحلن خىقو ،قاؿ تعاىل ﴿ :لىىق ٍُ ى
َخلى ٍقنىا َا ًَلسْنٍ ى
يم ﴾ [التُت.]4 :
س ًنَتىػ ٍق ًَ وَ
أٍ
ىح ى
َالس ىَا ً َإًلىى َا َألى ٍر ًَ ﴾َ
)3ربنا ا﵁ الذم يدبف اأمف ،قاؿ تعاىل ﴿ :يي ىُبّْػ يَّ َا َألى ٍم ىَّ ًَم ىن َّ
[اللجدة.]5 :
كف﴾
َكا ًَلسْنٍ ى َإًا َلًَىػ ٍُْي يُ ًَ
ت َال ًَ
)4خىق ا﵁ اصتن كاإلنس لعبادتو ،قاؿ تعاىل ﴿ :ىكىم ى
اَخلى ٍق ي
ٍج َّن ى
[الذاريات.]56 :
ً
ً
َكييػ ٍؤًم ٍنَ
)5أمفنا ا﵁ بالكفف بالطاغوت كاإلنتاف با﵁ ،قاؿ تعاىل﴿ :فى ىَ ٍن َيى ٍك يف ٍَّ َبالطَّاغيَت ى
ً ً
كَبًالٍْي ٍَّىكةًَال يٍَثٍػ ىقى﴾ [البقفة.]256 :
سى
بًاللَّوَفىػ ىقُ ٍ
َاستى ٍَ ى
كالطاغَتَ:ىو ما جتاكز بو العبد حده من معبود أك متبوع أك مطاعَ.

األصلَالثاسْنيَ:مَّْفةَالَُُْدينوَ-:

 )1ديننا ىو اإلسةاـ ال يقبل ا﵁ من أحد سواه.
 )2قاؿ تعاىل﴿ :كمنَيػُتى ًغَغىَػََّا ًلسالًـ ً
َدينناَفىػلى ٍنَييػ ٍقُى ىل ًَم ٍن َوي﴾َ[آؿ لمفاف.]85 :
ى ى ٍ ىٍ ٍ ى ٍ
كقاؿ تعاىلَ﴿ :إً َّفَالُّْين ً
َع ٍن ىَُالَلَّ ًوَا ًل ٍسال يَـَ﴾َ[آؿ لمفاف.]19 :
ى

)2السالـ:ىو االستلةاـ ﵁ تعاىل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطالة كاطتىوص من الشفؾ
كأىىو.قاؿ تعاىلَ﴿ :كمنَأىح ً ً
َك ٍج ىهويَلًلَّ ًوَ﴾ [النلاء.]125 :
س ينَدينناَم ََّ ٍنَأ ٍ
ىسلى ىم ى
ىى ٍ ٍ ى
ًً
َك يى ىََ
ىَم ٍَن َأ ٍ
)3اإلسةاـ ىو دين اطتَت كاللعادة كاللفكر ،قاؿ تعاىل َ﴿َ :بىػلى ى
َك ٍج ىهويَللَّو ى
ىسلى ىم ى
مح ًسنَفىػَلىوَأىجَّه ً
َع ٍن ىُ ً
َى ٍمَيى ٍح ىَسْنيَ ىَفَ﴾ [البقفة.]112 :
َكاَ ىخ ٍَ ه
ؼ ى
ي ٍ ه ي ٍ يي
َكا ي
ى
َعلىٍَ ًه ٍم ى
َربّْو ى

األصلَالثالثَ:مَّْفةَالنُيََ:

 )1ىو ػتمد بن لبد ا﵁ بن لبد اظتطىب اعتامشي القفري كىو أفضل اأنبياء كاظتفسىُت
كخادتهم.
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 )2أرسل ا﵁ نبينا ػتمد  إىل الناس كآفة كافًتض طالتو لى رتيع الناس قاؿ تعاىل﴿:قي ٍلَ
ياَأىيُّػهاَالنَّاسَإًسْنّْيَر َس ي ً
َج ًَ نَْا﴾ [األفاؼ.]158 :
ى ى
َؿَاللَّوَإًلىٍَ يك ٍم ى
ىي
ي
 )3كتب لىينا االقتداء بنبينا  كإتبالو ،قاؿ تعاىل ﴿َلىىق ٍَُ ىكا ىفَلى يكمَفًيَرس ً ً
يس ىَةهَ
َؿَالَلَّوَأ ٍ
ٍ ىي
سنىَةهَ﴾ [اأحزاب.]21 :
ىح ى
 )4كتب لىينا تقدًن ػتبة نبينا  لى ػتبة اأمهات كاآلباء كرتيع الناس .قاؿ « :اَ
يؤمنَأحُكمَحتىَأكَفَأحبَإلَوَمنَكالُهَككلُهَكالناسَأجََْن»َمتفق لىيو.

مَّاتبَالُينَالسالميََ-:

ُ) مفاتب الدين اإلسةامي ثةاث:
أ .اإلسةاـ.
ب .كاإلنتاف.
ج .كاإلحلاف.

عنَعَََّرضي َاهللَعنوَقاؿ:بَنَاَسْنحنَجلَسَعنُ رسَؿَاهللَ ذاتَيَـَإذ طلعَ
علَناَرجلَشُيَُبَا َالثَابَشُيَُسَادَالشََّْاَيَّلَعلَوَأثََّالسفََّا يَّْفوَمناَ
أحَُحتىَجل َإلىَالنُيََفأسنَُركُتَوَإلىَركُتَوَككضعَكفَوَعلىَفخذيوَكقاؿَ:يا
محََُأخَُّسْنيَعنَالسالـَفقاؿَرسَؿَاهللَ« السالـَأفَتشهَُأفَاَإلوَإاَاهللَ
كأف َمحَُ َرسَؿ َاهلل َكتقَم َالصالة َكتؤتي َالَكاة َكتصَـ َرمضاف َكتحج َالَُت َإفَ

استطْتَإلَوَسَُال»َ.
قاؿ َأخَُّسْني َعن َاليَاف َقاؿَ «َ :أف َتؤمن َباهلل َكمالئكتو َككتُو َكرسلو َكالََـ َاآلخََّ
كتؤمنَبالقُرَخََّهَكشَّه»ََ.
قاؿَ :صُقتَ.قاؿَ:فأخَُّسْنيَعنَالحسافَقاؿ«َ :أفَتُُْ َاهللَكأسْنكَتَّاهَفإفَلمَتكنَ
تَّاهَفاسْنوَيَّاؾ» اضتديث .ركاه ملىم
ِ) فإذا ذكفت ىذه اأمور الثةاثة غتتمعة كاف لكل كاحد منها معٌت خاص.

فيقلد باإلسةاـ:األماؿ الظاىفة كيقلد باإلنتاف باألماؿ القىبية ،كيقلد باإلحلاف
ألى درجات الدين.
كإذا انففد اإلنتاف دخل فيو اإلسةاـ كإذا انففد اإلحلاف دخل فيو اإلسةاـ كاإلنتاف.
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مْاسْنيَالشهادتَنَ-:
معٌت ال إلو إال ا﵁-:

ُ)َمْنىَشهادةَأفَاَإلوَإاَاهلل:ال معبود حبق إال ا﵁ ،قاؿ ا﵁ تعاىل﴿ :فىا ٍعلى ٍمَأىسْنَّويَاََإًلىوىَ
إًاَاللََّوي﴾َ[ػتمد.]19 :
ِ)َكأركافَاَإلوَاهللَركنافََ:

أ)النفي [ال إلو] يبطل الشفؾ جبميع أنوالو كيوجب الكفف بكل ما يعبد من دكف ا﵁.
ب)الثُات[إال ا﵁] يثبت أنو ال يلتحق العبادة إال ا﵁.

ً
ً
َكييَػ ٍؤًم ٍن َبًاللَّ ًو َفىػ ىق ًَُ
كقد جاء معٌت ذلك يف كتاب ا﵁ قاؿ تعاىلَ﴿ :فى ىَ ٍن َيى ٍك يف ٍَّ َبالطَّاغيَت ى
كَبًالٍْي ٍَّىكةًَال يٍَثٍػ ىقىَ﴾َ[البقفة.]256 :
سى
ٍ
استى ٍَ ى
 )3شَّكطَاَإلوَإاَاهللَ:
أ)َالْلمَبَْناىا :قاؿ تعاىلَ﴿ :فىا ٍعلى ٍمَأىسْنَّويَاَإًلىوىَإًاَاللََّويَ﴾ [ػتمد.]19 :
ب) َالَقَن َالَنافي َللشك :بأف يكوف قائىها مشقنا مبا تدؿ لىيو ،قاؿ تعاىل﴿ :إًسْنَّ ىَاَ
ً ً
ً َّ ً
َكىر يسَلً ًوَثي َّمَلى ٍمَيىػ ٍَّتىابيَا﴾ [اضتجفات.]15 :
ين ى
َآمنيَاَباللَّو ى
ال يٍَ ٍؤمنيَ ىفَالذ ى
جػ) َالخالصَالَنافيَللشَّؾ :فهذه الكىمة ال تنفع صاحبها بدكف إخةاص ،قاؿ تعاىل:
﴿كماَأ ًيمَّكاَإًاَلًَػ ٍُْ يُكاَاللَّوى ً ً
ّْينَ﴾ [البينة.]5 :
َنَلىويَالُ ىَ
ىي
ي
َم ٍخلص ى
ىى ي
د) َالصُؽ َالَنافي َللكذب :فةابد أف يكوف صادقا من قىبو ،قاؿ « :ما َمن َأحَُ
يشهُ َأف َا َإلو َإا َاهلل َكأف َمحَُ َعُُه َكرسَلو َصُقا َمن َقلُو َإا َحَّمو َاهلل َعلىَ
النار» .متفق لىيو من حديث معاد بن جبل.
ؼَ
س ٍَ ى
ر) َالَحُة َالَنافَة َللُيغض :فيحب ىذه الكىمة كما تدؿ لىيو ،قاؿ تعاىلَ﴿ :فى ى
ً و ً
ً
َكيي ًحَُُّسْنىَوي﴾ [اظتائدة ،]54 :كيف اللحيحُت :من حديث أنس –
يىأٍتي َاللَّوي َب ىق ٍَـ َييحُُّػ يه ٍم ى
رضي ا﵁ لنو – َ«ثالثَمنَكنَفَوَكجَُبهنَحالكةَاليَافَ...كمنهاَ:أفَيكَفَاهللَ
كرسَلوَأحبَإلَوَمَاَسَاىَا»َ.
ىػ) َااسْنقَادَالَنافيَللتَّؾَ :فيجب اإلذلاف كاالستلةاـ ظتا اقتضتو ىذه الكىمة من لبادة
ً
ىسلً يََاَلىَوي﴾ [الزمف،]54 :
َكأ ٍ
ا﵁ كحده كتفؾ لبادة ما سواه ،قاؿ تعاىل ﴿ :ىكأىسْنَُيَاَإًلى ى
ىَربّْ يك ٍم ى
كقاؿ تعاىل﴿ :كمنَأىح ً ً
ًً
َم ٍح ًس هَن﴾ [النلاء.]125 :
س ينَدينناَم ََّ ٍنَأ ٍ
َك يى ىَ ي
َك ٍج ىهويَللَّو ى
ىسلى ىم ى
ىى ٍ ٍ ى
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ك) القَُؿَالَنافيَللَّد :ىو القبوؿ ظتا اقتضتو ىذه الكىمة بقىبو كللانو ،قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكىماَ
ً ً
ضىَاللَّوي َكرسَليوي َأىمَّاَأى ٍف َي يكَ ىف َلىهم َال ً
ٍخَىػ ىَّةي ًَم ٍن َأ ٍىم ًًَّى ٍَم َ﴾
َم ٍؤًمنى وة َإًذىاَقى ى
ى
َكا ي
ىكا ىف َل يَ ٍؤم ون ى
يي
ىى ي ٍن
ً ً
ً
َل َلى يه ٍم َا ََإًلىوى َإًا َاللَّوي َيى ٍستى ٍكًُ يَّك ىف َ*َ
[اأحزاب ،]36 :قاؿ تعاىل﴿ :إسْنَّػ يَه ٍم َ ىكاَسْنيَا َإذىا َق ى
كيػ يقَليَ ىفَأىئًنَّاَلىتا ًريكََآلًهتًناَلً ى ً
اع وََّم ٍجني و
َفَ﴾ [اللافات .]36 - 35 :
ىى
ى
ش ى
ىى
ز) الكفف مبا يعبد من دكف ا﵁ من الطواغيت ،قاؿ ا﵁ تعاىلَ﴿ :فىَن َي ٍك يفَّ َبًالطَّاغي ً
َتَ
ىٍ ى ٍ
ً
ً ً
كَبًالٍْي ٍَّىكةًَال يٍَثٍػ ىقىَ﴾َ[البقفة .]256 :
سى
ىكييػ ٍؤم ٍنَبًاللَّوَفىػ ىقُ ٍ
َاستى ٍَ ى
كقَُسْنظمَبْضهمَفيَالَُتَنَاآلتََنَ:

عػلمَيقَػنَكإخػالصَكص ػُقكَمػع
َََََََََ

ََ

َََََََ

كزيػَُث ػامنهػاَالكفَّافَمن ػكَبػَاَ
َََََََ

شهادةَأفَمحََُرسَؿَاهللَ-:

َ

مػحُػةَكاسْنػقَػادَكالػقَُؿَلػهػاَ

سػَلَاللوَمػنَاألشَ ػا َقػَُألػهاَ

 )1معٌت ػتمد رسوؿ ا﵁  ىو التلديق اصتازـ من صميم القىب اظتواطئ لقوؿ الىلاف بأف
ػتمدان لبد ا﵁ كرسولو إىل كافة الناس.
 )2النطق بذلك كااللًتاؼ بو ظاىفان بالىلاف.
 )3اإلنتاف بأنو مفسل من لند ا﵁ فنلدقو فيما أخرب كنطيعو فيما أمف كنًتؾ ما هن لنو
كزجف كنعبد ا﵁ مبا رفع.
 )4كػتبتو أرد من ػتبة النفس كاظتاؿ كالولد كالوالد كالناس أرتعُت.
َّ ً
ينَ
 )5من خالف أمف النيب  فهو ملتحق لىعذاب األيم قاؿ تعاىل﴿ :فىػلٍَى ٍح ىذ ًر َالذ ى
ً
َعنَأ ٍىم ًَّهًَأى ٍفَتي ً
َم﴾ [النور.]63 :
ابَأىلً هَ
صَُىػ يه ٍمَفً ٍتػنىةهَأ ٍىكَيي ًَ
صَُىػ يه ٍم ى
َع ىذ ه
يي ىخال يفَ ىف ى ٍ
ً
َؿَلى ىْلَّ يك ٍمَتيػ ٍَّ ىح يََ ىَف﴾ [آؿ لمفاف.]132 :
الَّ يس ى
َك َّ
كقاؿ تعاىل ﴿ :ىكأىطَْيَاَاللَّوى ى
كقاؿ تعاىل﴿ :قيلَياَأىيُّػهاَالنَّاسَإًسْنّْيَرس ي ً
َج ًَ نَْا﴾ [األفاؼ.]158 :
ٍى ى
َؿَاللَّوَإًلىٍَ يك ٍم ى
ىي
ي
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الُْادةَ-:

 )1مْنىَالُْادةَلغة :التدلل كاطتضوع.
َ )2كشَّعَان :ىي اسم جامع لكل ما لتبو ا﵁ كيفضاه من اأقواؿ كاألماؿ الباطنة كالظاىفة
كالرباءة ؽتا ينايف ذلك كيضاده.

 )3كقاؿَابنَكثَََّ–َرحَوَاهللَ :-كلبادة ا﵁ تعاىل طالتو بفعل اظتأمور كتفؾ ا﵀ظور.
ً ًً
قاؿ تعاىل﴿ :قيل َإً َّف َصالتًي َكسْني ً
َن﴾ [اأنعاـ:
ب َال ىٍْالى ًَ ىَ
َر ّْ
ى
َكىم ىَاتي َللَّو ى
ام ى
سكي ى
َكىَم ٍحَى ى
ٍ
ى ي
.]162

)2كالُْادةَ:ىي الغاية العظم اليت من أجىها خىقنا ا﵁.
اَخَلى ٍق ي ً
كف﴾َ[الذاريات .]56 :
َكا ًَلسْنٍ ى َإًاَلًَىػ ٍُْي يُ ًَ
قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكىم ى
تَالٍج َّن ى
فاخرب سبحانو أف اضتكمة من خىق اصتن كاإلنس ىي قيامهم بعبادة ا﵁ كا﵁ تعاىل غٍت لن
لبادهتم كإّفتا ىم ا﵀تاجوف إىل لبادتو لفقفىم إىل ا﵁ تعاىل.

شَّكطَقَُؿَالَْلَ-:

شَّكطَقَُؿَالَْلَعنَُاهللَثالثةَ-:

َّ ً
َاَالصالًح ً
تَ
َاَك ىع ًَلي
ات َ ىكاسْنى ٍ
َّ ى
ين ى
َآمني ى
ُ)اليَافَباهللَكتَحَُه :قاؿ ا﵁ تعاىلَ﴿ :إً َّف َالذ ى
اتَال ًٍف ٍَّ ىد ٍك ً
سَسْنيػ يَاَ﴾ [الكهف .]127 :
لى يه ٍم ىَ
َجنََّ ي
كقاؿ « :قلَآمنتَباهللَثمَاستقم»َركاه اإلماـ ملىم.

ِ)َالخالصَ:كىو العمل ﵁ كأف يكوف مفاد العبد جبميع أقوالو كألمالو ابتغاء كجو ا﵁
قاؿ تعاىل﴿:كماَأ ًيمَّكاَإًاَلًَػ ٍُْ يُكاَاللَّوىَم ٍَ ً ً
ّْينَ يحنىػ ىفا ىَ﴾َ[البينة .]5 :
َنَلىويَالُ ىَ
ىي
ي
خلص ى
ىى ي
كقاؿ تعاىل﴿ :فىا ٍعُ ًَُاللَّو ً
ّْين﴾ [الزمف .]2 :
صاَلىويَالُ ىَ
َم ٍخل ن
ي ىي
)3مَافقة َالشَّعَالذمَأمََّاهللَبوَكىََالتُاعَلَّسَؿَاهللَ :قاؿ تعاىل ﴿ :ىكىماَآتىا يك يمَ

َع ٍنويَفىاسْنٍػتىػ يهَا﴾ [اضتشف ،]7 :
الَّ يس ي
َّ
َكىماَسْنىػ ىها يك ٍم ى
َؿَفى يخ يذكهي ى
كقاؿ تعاىل﴿ :بػلىىَمنَأىسلىمَكجهوَلًلَّ ًوَكىََمح ًسنَفىػلىوَأىجَّه ً
َع ٍن ىُ ً
َعلىٍَ ًه ٍمَ
َخ ٍَ ه
َكا ى
ؼ ى
ى ى ٍ ٍ ى ى ٍ ى ي ى ي ى ي ٍ ه ي ٍ يي
ى
َربّْو ى
َى ٍم َيى ٍح ىَسْنيَ ىَف﴾ [البقفة  ،]112 :كمعٌت «أسلمَكجهو» َحقق التوحيد فاخىص لبادتو
ىكا ي
﵁ ،كمعٌت «كىََمحسنَ» أم متبع لفسوؿ ا﵁ .
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أركافَالُْادةَ-:

األصَؿَالتيَتُنىَعلَهاَالُْادةَثالثةَأركافََ:
َّ ً
َحُِّاَلًلًََّوَ﴾َ[البقفة.]165 :
َآمنيَاَأى ىش ُُّ ي
ين ى
ُ)ََكَاؿَالحبَ:قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكالذ ى
َع ىذابىَويَ﴾ [اإلسفاء.]57 :
ِ)َكَاؿَالذؿَكالخَؼَ:قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكيى ىخافيَ ىف ى
َر ٍح ىَتىويَ﴾ [اإلسفاء.]57 :
ّ)َكَاؿَالَّجا  :قاؿ تعاىل َ﴿ :ىَكيىػ ٍَّ يجَ ىف ى
قاؿَبْضَالسلفَ :من لبد ا﵁ باضتب كحده فهو زنديق ،كمن لبده بالفجاء كحده فهو
مفجئ ،كمن لبده باطتوؼ كحد فهو حفكرم ،كمن لبده باضتب كاطتوؼ كالفجاء فهو مؤمن
موحدَ 1.
َّ ً
َحُِّاَلًلًََّو﴾ [البقفة ]165 :
َآمنيَاَأى ىش ُُّ ي
ين ى
قاؿ تعاىل ﴿ :ىكالذ ى
َىم ًَمن ى ً
َّ ً
َم ٍش ًف يقَ ىَف﴾ [اظتؤمنوف]57 :
ين ي ٍ ٍ
َربّْ ًه ٍم ي
َخ ٍشَىة ى
قاؿ تعاىل﴿ :إً َّفَالذ ى
كقاؿ تعاىل﴿ :إًسْنَّػ يهم َ ىكاسْنيَا َيسا ًرعيَ ىف َفًي َال ى ً
َكىكاسْنيَا َلىنىاَ
ٍ
َكيى ٍُعيَسْنىػنىا ى
َرغىُنا ى
ٍخ ٍَػ ىَّات ى
يى
َكىرىىُنا ى
ىخ ً
َن﴾َ[اأنبياء.]92 :
اش ًْ ىَ

التَحََُكأقساموََ-:

ُ)َالتَحََُ:ىو إففاد ا﵁ تعاىل بالفبوبية كاألوىية كاأشتاء كاللفات.
ِ)َأسْنَاعَالتَحََُثالثةََ:
أ .توحيد الفبوبية.
ب .توحيد األوىية.
ج .توحيد اأشتاء كاللفات.

ّ)َتَحََُالَّبَبَةَ:كىو إففاد ا﵁ بأفعالو مثل اطتىق كالفزؽ كاظتىك كالتدبَت كاأحياء كاإلماتة
كؿتو ذلك.

َخالً يقَ يك ّْلَ ىش ٍي وَ﴾ [الزمف]62 :
فةا خالق إال ا﵁ كما قاؿ تعاىل﴿ :اللَّوي ى
ً
َعلىىَاللَّ ًو َ ًرٍزقيػ ىها﴾ [ىود:
َدابَّوة َفًيَاأل ٍىر ً َإًا ى
كال رازؽ إال ا﵁ كما قاؿ تعاىل ﴿ :ىكىماَم ٍن ى

.]6

َالس ىَا ً َإًَلىىَا َألى ٍر ًَ﴾َ[اللجدة.]5 :
كال مدبف إال ا﵁ كما قاؿ تعاىل﴿ :يي ىُبّْػ يََّاأل ٍىم ىَّ ًَم ىن َّ
 .1معارج القبوؿ 397 /1
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َكإًلىٍَ ًو َتيػ ٍَّ ىجْيَ ىَف﴾ [يونس:
يَكيي ًَ ي
َت ى
كال ػتيي كال ؽتيت إال ا﵁ كما قاؿ تعاىل ﴿ :يى ىَ َيي ٍحًَ ى
]56
ْ) كاإلقفار بتوحيد الفبوبية كحده ال يكفي كال ينجي من لذاب ا﵁ كىذا النوع قد أقف بو

ً
َسأىلٍتىػ يه ٍَمَ
الكفار لى زمن رسوؿ ا﵁  كمل يدخىهم يف اإلسةاـ كما قاؿ تعاىل ﴿ :ىكلىئ ٍن ى
منَ ىخلى ىق َّ ً
ألى ٍر ى َلىَىػ يقَلي َّنَاللََّوي﴾ [لقماف ]25 :
َكا َ
ىٍ
َالس ىَ ىاكات ى
ٓ)َتَحََُاأللَىَةَ:كىو إففاد ا﵁ بأفعاؿ العباد ،فتلفؼ رتيع أنواع العبادة ﵁ كحده ال

رفيك لو ،مثل  :الدلاء كاطتوؼ كا﵀بة كالتوكل كاالستعانة كاالستغاثة كالذبح كالفكوع
كاللجود كالنذر كاإلنابة ،كىذا النوع من التوحيد ىو الذم جاءت بو الفسل لىيهم اللةاـ،

و
ً
ً
اجتىنًُيَاَ
َك ٍ
َر يسَا َأىف َا ٍعُي يُكاَاللَّوى ى
حيث قاؿ ا﵁ تعاىل  ﴿ :ىكلىىق ٍُ َبىػ ىَْثٍػنىا َفيَ يك ّْل َأ َّيمة ى
َت﴾ [النحل  ،]36 :كتَحََُالُْادةَ :ىو الذم أنكفه الكفار قدنتان كحديثان كما
الطَّاغي ىَ
قاؿ تعاىل لى للاهنم﴿ :أىجْل َاآللًهةى َإًلىه ً
اب﴾ [ص:
ش ٍي ه َعي ىج هَ
َى ىذاَلى ى
اَكاح نُاَإً َّف ى
ىى ى ى ن ى

.]5

ٔ)َتَحََُاألسَا َكالصفاتَ:ىو إثبات ما أثبت ا﵁ لنفلو كأثبتو لو رسولو كنفي ما نفاه

ا﵁ لن نفلو كنفاه لنو رسولو  من اأشتاء كاللفات ،كاإلنتاف بكل ما كرد كاإلقفار
مبعانيها اللحيحة كإبقائها لى ظاىفىا.

بْضَأسْنَاعَالُْادةَ-:

 )1العبادة أنوالها كثَتة فكل لمل صاحل لتبو ا﵁ كيفضاه قويل أك فعىي ظاىف أك باطن فهو
نوع من أنوالها كففد من أففادىا.
ِ) كمنَأسْنَاعَالُْادةَالُعا َبنَعَوَ:
أ .دلاء ملألة.
ب .كدلاء العبادة.

اؿَربُّ يكمَا ٍدعيَسْنًيَأ ً
بَلى يك ٍَم﴾ [غافف،]62 :
ٍ
ىستىج ٍ
قاؿ تعاىل ﴿ :ىكقى ى ى ي
كقاؿ تعاىل﴿ :فىا ٍدعيَاَاللَّوى ً ً
ّْين﴾ [غافف،]14 :
َنَلىويَالُ ىَ
ي
َم ٍخلص ى
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َى ٍمَ
 )3كمن أنوالها اطتوؼ من ا﵁ ،أم ال ـتاؼ إال ا﵁ ،كالدليل قولو تعاىل﴿ :فىالَتى ىخاَفي ي
ً
َن﴾ [آؿ لمفاف.]175 :
َم ٍؤًمنً ىَ
ىك ىخافيَفَإً ٍفَ يك ٍنتي ٍم ي
ْ) كمنَأسْنَاعهاَالَّغُةَكالَّىُةَكالخشَعََ:

فأماَالَّغُة :ػتبة الوصوؿ إىل الشيء ا﵀بوبََ.
كالَّىُة :اطتوؼ اظتثمف لىهفب من اظتخوؼ.

كالخشَع :الذؿ كاطتضوع لعظمة ا﵁ تعاىل حبيث سىّم أمفه تعاىل.

ً
ً
ً
اَكىكاسْنيَاَلىنىاَ
اَرغىُن ى
َكيى ٍُعيَسْنىػنى ى
سا ًرعيَ ىف َفيَالٍ ىخ ٍَػ ىَّات ى
اَكىرىىُن ى
قاؿ تعاىل﴿ :إسْنَّػ يه ٍم َ ىكاسْنيَاَيي ى
ىخ ً
َن﴾ [اأنبياء.]92 :
اش ًْ ىَ
 )5كمنَأسْنَاعهاَالخشَةَ:كىي اطتوؼ اظتبٍت لى العىم بعظمة من متشاه ككماؿ سىطانو،
ش ٍَسْنًي﴾َ[البقفة.]152 :
َكا ٍخ ى
قاؿ تعاىل﴿ :فىالَتى ٍخ ى
ش ٍَ يى ٍم ى

ٔ)َكمنهاَالسْنابةَ :كىي الفجوع إىل ا﵁ تعاىل بالقياـ بطالتو كاجتناب معليتو ،قاؿ تعاىل:

ً
ىسلً يََاَلىَوي﴾ [الزمف.]54 :
َكأ ٍ
ىَربّْ يك ٍم ى
﴿ ىكأىسْنَُيَاَإًلى ى

ٕ) َكمنهاَااستْاسْنةَ :كىي طىب العوف من ا﵁ يف حتقيق أمور الدين كالدنيا قاؿ تعاىل:
َن﴾ [الفاحتة .]5 :
اؾَسْنى ٍستى ًْ يَ
َكإًيَّ ى
﴿إًيَّ ى
اؾَسْنىػ ٍَُْي يُ ى

كقاؿ « :إذاَاستْنتَفاستْنَباهلل» ركاه اإلماـ أزتد كالًتمذم كىو حديث صحيح.

ٖ)َكمنهاَااستْاذة :كىي طىب اإللاذة كاضتماية من اظتكفكه،

ً
َماَ ىخلى ىقَ﴾َ[الفىق]2 - 1 :
قاؿ تعاىلَ﴿ :قي ٍلَأىعيَذيَبًىَّ ّْ
بَالٍ ىفلى ًقَ*َم ٍنَ ىش َّّْ ى

 )9كمنها االستغاثة :كىي طىب الغوث كاإلنقاذ من الشدة كاعتةاؾ،

ً
ابَلى يك ٍَمَ﴾َ[اأنفاؿ]9 :
َربَّ يك ٍمَفى ٍ
استى ىج ى
قاؿ تعاىلَ﴿ :إً ٍذَتى ٍستىغَثيَ ىف ى

َُ)َكمنهاَالذبحَ:كىو إزىاؽ الفكح بإراقة الدـ لى كجو اطتلوص تقفبا إىل ا﵁،

قاؿ تعاىل ﴿ :قيلَإً َّفَصالتًيَكسْنيس ًكيَكمحَام ً ً ً
َن﴾ [اأنعاـ
بَال ىٍْالى ًَ ىَ
َر ّْ
ى
َكىم ىَاتيَللَّو ى
ى ي ىى ٍى ى ى
ٍ
.]162 :

ح ٍََّ﴾ [الكوثف .]2 :
ص ّْلَلًىَّبّْ ى
كقاؿ تعاىل﴿ :فى ى
َكاسْنٍ ى
كى
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أقساـَالُْادةَ-:

كالُْادةَبحَثَماَتقَـَبوَمنَاألعضا َعلىَثالثةَأقساـََ:

َأ .لبادات القىب كا﵀بة كاطتوؼ كالفجاء كاطتشية كالفىبة كالتوكل كؿتو ذلك
َب.لبادات الىلاف كاضتمد كالتهىيل كالتلبيح كاالستغفار كتةاكة القفآف كالدلاء
َج .لبادات اصتوارح كاللةاة كاللياـ كالزكاة كاضتج كاللدقة كاصتهاد كؿتو ذلك

حقَاهللَعلىَالُْادَ-:

حق ا﵁ لى العباد أف يعبدكه كال يشفكوا بو ريئا ،فقد خىق اطتىق لعبادتو قاؿ تعاىل :

﴿كماَ ىخلى ٍق ي ً
كف ﴾ [الذاريات .]56 :
َكا ًَلَسْنٍ ى َإًاَلًَىػ ٍُْي يُ ًَ
ىى
تَاَلٍج َّن ى

عنَمْاذَبنَجُلَرضيَاهللَعنوَقاؿَالنُيَ« : ياَمْاذَأتُرمَماَحقَاهللَ

علىَالُْاد؟»َقاؿَ :اهللَكرسَلوَأعلمَ .قاؿ«َ :أفَيُُْكهَكاَيشَّكَاَبوَشَئا»َ
متفق لىيو.

كعنَجابََّبنَعُُ َاهللََ -رضيَاهللَعنوََ -أفَرسَؿَاهلل َ قاؿَ «َ :منَلقيَ

اهللَاَيشَّؾَبوَشَئاَدخلَالجنةَ» ركاه ملىم.
التَسلَكالَسَلةََ:

َ )1الَسَلةَالَأمَرَبهاَفيَالقَّآفَىي :ما يقفب إىل ا﵁ تعاىل من الطالات كالعبادات

َّ ً
َكابٍػتىػغيَا َإًلىٍَ ًو َال ىٍَ ًسَلىةىَ
ين ى
َآمنيَا َاتَّػ يقَا َاللَّوى ى
اظتشفكلة ،قاؿ تعاىلَ ﴿ :يىا َأىيُّػ ىها َالذ ى
ً
ًً
ً ً
حَ ىَفَ﴾ [اظتائدة .]35 :
يَسًَُلوَلى ىْلَّ يك ٍمَتيػ ٍفل ي
ىك ىجاى يُكاَف ى
قاؿ َشَخ َالسالـ َابن َتَََة " :ابتغاء الوسيىة العمل بطالة ا﵁ تعاىل كالتقفب إليو

باللاحل من األماؿ "

1

ِ) كالتَسلَثالثةَأسْنَاعَ:

أ .مشَّكع :كىو التوسل إىل ا﵁ تعاىل بأشتائو كصفاتو أك بعمل صاحل من العبد أك بدلاء
ًً
ٍح ٍسنىىَفىا ٍدعيَهيَبً ىهاَ﴾ [األفاؼ ]182 :
اضتي اللاحل ،قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكللَّوَا َألى ٍس ىَا يَال ي
 .1الفد لى البكفم ص.284 :
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ً
َّ ً
ب َالنَّا ًَر َ﴾
اَكقًنى ى
اَع ىذا ى
َربَّػنىاَإًسْنَّػنى ى
ين َيىػ يقَليَ ىف ى
اَآمنَّاَفىا ٍغف ٍَّ َلىنىاَذيسْنيَبىػنى ى
 ،كقاؿ تعاىلَ﴿ :الذ ى

[آؿ لمفاف  ،]16 :كمن ذلك ما تضمنتو قلة أصحاب الغار الثةاثة.

ب .بُعي :كىو التوسل إىل ا﵁ تعاىل مبا مل يفد يف الشفع ،كتوسل بذكات اأنبياء كاللاضتُت
أك جاىهم أك حقهم أك حفمتهم كؿتو ذلك ،قاؿ تعاىلَ﴿ :آللَّوي َأ ًىذ ىف َلى يك ٍَم﴾ [يونس:
 ، ]59كقاؿََ«َ:منَعَلَعَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََرد»َركاه اإلماـ ملىم
.

ج .شَّكي :كىو اختاذ اأموات كسائط يف العبادة كدلائهم كسؤاعتم كطىب اضتوائج منهم
كاالستغاثة هبم كطىب تففيج الكفبات ،فهذا من الشفؾ اأكرب الناقل من اظتىة.

الشَّؾَكالكفََّكأسْنَاعهَاَ-:

أكاَ:الشَّؾَ:

 )1يطىق الشفؾ يف الىغة لى التلوية بُت الشيئُت.
ِ)َكلوَفيَالشَّعَمْنَافََ:
أ .لاـ
ب .كخاص

 )3الَْنىَالْاـَ:كىوَتلوية غَت ا﵁ با﵁ فيما ىو من خلائص ا﵁ سبحانو.

كيندرج حتتو ثةاثة أنواع :

َالنَعَاألكؿ:الشَّؾَفيَالَّبَبَة :كىو تلوية غَت ا﵁ با﵁ فيما ىو من خلائص الفبوبية
أك نلبة ريء منها إىل غَته ،كاطتىق كالفزؽ كاإلحياء كاإلماتة كالتدبَت قاؿ تعاىل َ﴿ :ىى ٍل ًَم ٍنَ
ىخالً وقَغىَػََّاللَّ ًوَيَػَّزقي يكم ًَمن َّ ً
َى ىََفىأىسْنَّىَتيػ ٍؤفى يكَ ىَفَ﴾ [فاطف .]3 :
َكاأل ٍىر ً َاَإًلىوىَإًا ي
َالس ىَا ى
ىٍ ي ٍ ى
ٍي
النَعَالثاسْني :الشَّؾَفيَاألسَا َكالصفات :كىو تلوية غَت ا﵁ با﵁ يف ريء منها كا﵁

ً ًً
َالس ًََعَالٍُ ً
َََّ﴾ [الشورل ]11 :
ص يَ
َك يى ىَ َّ ي ى
تعاىل يقوؿ َ﴿ :لىٍَ ى َ ىكَثٍلوَ ىش ٍي ه ى

َالنَعَالثالث:الشَّؾَفيَاأللَىَة :كىو تلوية غَت ا﵁ با﵁ يف ريء من خلائص األوىية
كاللةاة كاللياـ كالدلاء كالذبح كالنذر كاالستغاثة كؿتو ذلك

ً
َّاسَمنَيػت ً
َد ً
بَاللًََّوَ﴾
اداَيي ًحَُُّسْنىػ يه ٍمَ ىك يح ّْ
كفَاللَّ ًوَأىسْنٍ ىُ ن
َّخ يذ ًَم ٍن ي
قاؿ تعاىل  َ﴿ :ىكم ىنَالن ً ى ٍ ى

[البقفة.]165 :
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ْ)َالَْنىَالخاصَ :كىو أف جتعل ﵁ ندان يدلوه كما يدلو ا﵁ كيفجوه كما يفجو ا﵁ كلتبو

كما لتب ا﵁ ،سئل رسوؿ ا﵁  :أم ذنب ألظم لند ا﵁؟ قاؿ« :أفَتجْلَهللَسْنُاَكىََ
خلقك» متفق لىيو.

ذـَالشَّؾَكبَافَخطَّهَ-:

لقد تنولت داللة النلوص لى ذـ الشفؾ كالتحذيف منو كبياف خطفه كسوء لاقبتو لى
اظتشفكُت يف الدنيا كاآلخفة:
)1فقد أخرب ا﵁ سبحانو أنو الذنب الذم ال يغففه إال بالتوبة منو قبل اظتوت ،فقاؿ تعاىل

﴿إً َّفَاللَّوىَاَيػغٍ ًفََّأى ٍفَي ٍشَّ ىؾَبً ًو ً
شا َيَ﴾ [النلاء.]48 :
كَلً ىَ ٍنَيى ى
اَدك ىفَذىلً ى
َم ي
َكيىػغٍف يَّ ى
ى
ى ي ي ى

 )2ككصفو بأنو أظىم الظىم ،فقاؿ تعاىلَ﴿ :إً َّف ّْ
َمَ﴾ [لقماف.]13 :
َع ًظ هَ
ٍم ى
َالش ٍَّ ىؾَلىظيل ه

 )3كأخرب أنو ػتبط لأللماؿ ،فقاؿ تعاىلَ﴿ :كلىىق ٍَُأ ً
َّ ً
كَ
ين ًَم ٍنَقىػ ٍُلً ى
يكح ىَيَإًلىٍَ ى
كى
ى
َكإًلىىَالذ ى
كَكلىتى يكَسْنى َّن ًَمنَالٍ ىخ ً
ينَ﴾ [الزمف]65 :
اس ًَّ ىَ
لىئً ٍنَأى ٍش ىٍَّك ى
تَلىَى ٍحُىطى َّن ى
َع ىَلي ى ى
ى
َاَك يى ٍم َفً ىَهاَ
 )4ككصفو بأف فيو تنقلا لفب العاظتُت كملاكاة لغَته بو ،فقاؿ تعاىل ﴿َقىالي ى
ي ٍختى ً
َن﴾َ
ب َال ىٍْالى ًَ ىَ
َمًَُ ون َ* َإً ٍذ َسْني ىَ
س َّْي يك ٍم َبًىَّ ّْ
ص يََ ىف َ* َتىاللَّ ًو َإً ٍف َ يكَنَّا َلىًفي َ ى
ضال وؿ ي
ى
[الشعفاء.]98 - 96 :

َم ٍنَيي ٍش ًَّ ٍؾَبًاللَّ ًوَ
 )5كأخرب أف من مات لىيو يكوف ؼتىدان يف نار جهنم ،فقاؿ تعاىل ﴿َإًسْنَّوي ى
فىػ ىق ٍَُحَّـَاللَّوَعلىَ ًوَالٍجنَّةىَكمأٍكاهَالنَّارَكماَلًل َظَّالً ًَ ً
صا وَرَ﴾َ[اظتائدة.]72 :
َنَم ٍنَأىسْنٍ ى
ى ى ي ى ٍ ى ىى ى ي ي ىى
ى
 )6أساس الشفؾ كقالدتو اليت بٍت لىيها ىو :التعىق بغَت ا﵁ ،كمن تعىق بغَت ا﵁ ككىو ا﵁

ً
َماَ
َم ٍذ يم ن
َم ىع َاللَّو َإًلى نها َآ ىخ ىََّ َفىػتىػ ٍقْي ىُ ى
إىل ما تعىق بو ،كما قاؿ سبحانو ﴿ َا َتى ٍج ىْ ٍل ى

خ يذكاَ﴾ [اإلسفاءَََ.]22 :
ىم ٍ

كالتْلقَبغَََّاهللَأقساـََ:

األكؿَ:ما ينايف التوحيد من أصىو كىو أف يتعىق بشيء ال نتكن أف يكوف لو تأثَت كيعتمد

لىيو التمادا معفضا لن ا﵁َ.

كالثاسْنيَ:ما ينايف كماؿ التوحيد كىو أف يعتمد لى سبب رفلي صحيح مع الغفىة لن
اظتلبب كىو ا﵁ لز كجل.
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الثالثَ:أف يتعىق باللبب تعىقا غتفدا لكونو سببا ففط مع التماده اأصىي لى ا﵁ فيعتقد
أف ىذا اللبب من ا﵁ كأف ا﵁ لو راء أبطل أثفه ،كلو راء ا﵁ أبقاه ،كأنو ال أثف لىلبب
إال مبشيئة ا﵁ لز كجل.1

أقساـَالشَّؾَ-:

)1ينقلم الشفؾ إىل قلمُت:
أ .أكرب
ب .صغَت

)2الشَّؾَاألكَُّ:ىو اختاذ ند مع ا﵁ يعبد كما يعبد ا﵁ ،كىو ؼتفج من اظتىة كػتبط صتميع
األماؿ كصاحبو إف مات لىيو يكوف ؼتىدان يف نار جهنم.

قاؿَشَخَالسالـ ":كأصل الشفؾ أف تعدؿ با﵁ ؼتىوقاتو يف بعض ما يلتحقو كحده ".2

ّ)َمنَأسْنَاعَالشَّؾَاألكَََُّ:
أ)شَّؾَالُْادة :كىو صفؼ ريء من أنواع العبادة لغَت ا﵁ كالدلاء كالنذر كالذبح كالتوكل
كغَتىا من العبادات.

ب)َشَّؾَالَحُة :كاظتفاد ػتبة العبودية اظتلتىزمة لإلجةاؿ كالتعظيم كالذؿ كاطتضوع اليت ال
تنبغي إال ﵁ كحده ال رفيك لو ،كمن صفؼ ىذه العبادة لغَت ا﵁ فقد أرفؾ بو الشفؾ
اأكرب.

ً
َّاس َمن َيػت ً
َد ً
بَ
اداَيي ًحَُُّسْنىػ يه ٍم َ ىك يح ّْ
كف َاللَّ ًو َأىسْنٍ ىُ ن
َّخ يذ ًَم ٍن ي
كالدليل قولو تعاىل َ﴿ :ىكم ىن َالن ً ى ٍ ى
اللَّ ًو َّ ً
َحُِّاَلًلَّ ًوَ﴾ [البقفة ]165 :
َآمنيَاَأى ىش ُُّ ي
ين ى
ى
َكالذ ى

جػ)َشَّؾَالنَةَكالرادةَكالقصُ :كذلك بأف ينوم بألمالو الدنيا أك الفياء أك اللمعة إرادة
كىية كأىل النفاؽ اطتىص كمل تقلد هبا كجو ا﵁ كالدار اآلخفة ،فهو مشفؾ الشفؾ اأكرب.

ً
اَكًزينىتىػ ىها َسْنيػ ىَ ّْ
ٍحَىاةى ُّ
اَك يى ٍمَ
قاؿ تعاىل َ﴿ :ىم ٍن َ ىكا ىف َيي ًَّي يُ َال ى
ؼ َإًلىٍَ ًه ٍم َأى ٍع ىََالى يه ٍم َف ىَه ى
َالُسْنٍػَى ى
ً
ينَلىٍَ ى َلى يه ٍمَفًيَاآل ًخ ىَّةًَ
كَالَّ ًذ ىَ
سَ ىَفَ﴾ [ىود  ، ]15 :كقاؿ تعاىلَ﴿ :أيكلىئً ىَ
ف ىَهاَاَييػ ٍُ ىخ ي
طَماَصنىػَْاَفًَه ً
إًاَالنَّار ً
َماَ ىكاسْنيَاَيىػ ٍْ ىَليَ ىَفَ﴾َ[ىود .]16 :
اَكبىاط هل ى
َك ىحُ ى ى ى ي ى ى
يى
 .1القوؿ اظتفيد لى كتاب التوحيد 132 /1
 .2االستقامة 344 /1
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أحل ا﵁ كيعتقد
ر)َشَّؾَالطاعة :فمن أطاع اظتخىوقُت يف حتىيل ما ّ
حفـ ا﵁ أك حتفًن ما ّ
ذلك بقىبو ،أم يلوغ عتم أف لتىىوا كلتفموا مع لىمو بأنو ؼتالف لدين اإلسةاـ فقد أختذىم
أربابان من دكف ا﵁ كأرفؾ با﵁ الشفؾ اأكرب.
ً
َد ً
كفَاللَّ ًوَ﴾ [التوبة.]31 :
َكيرٍىُىاسْنىػ يه ٍمَأ ٍىربىابناَم ٍن ي
قاؿ تعاىلَ﴿ :اتَّ ىخ يذكاَأ ٍ
ىحُى ى
اريى ٍم ى
ّ)الشَّؾَاألصغََّ :كىو ما أيت يف نلوص الشفيعة بتلميتو رفكان كمل يلل إىل حد الشفؾ

اأكرب ،كقاؿ بعض العىماء :كل ما كاف ذريعة إىل الشفؾ اأكرب ككسيىة لىوقوع فيو.
 )4حكَو :حكمو حتت مشيئة ا﵁ ،كحكم مفتكب الكبَتة لى القوؿ اللحيح.

منَأسْنَاعَالشَّؾَاألصغََّ-:

أ)َيسَََّالَّيا  :كالدليل ما ركاه اإلماـ أزتد كغَته َأف النيب  أسْنوَقاؿ«َ:إفَأخَؼَماَ
أخاؼَعلَكمَالشَّؾَاألصغَّ»َ.قالَاَ:كماَالشَّؾَاألصغََّياَرسَؿَاهلل؟َقاؿ«:الَّيا »َ.

ب)َالحلفَبغَََّاهلل :قاؿَرسوؿ ا﵁ « :منَحلفَبغَََّاهللَفقَُأشَّؾ» ركاه اإلماـ
أزتد كحاكم كالًتمذم كصححو اإلماـ األباين.
جػ)َقَؿَماشا َاهللَكشئت:ركم أبو داككد يف سننو لن النيب « ا َتقَلَاَما َشا َاهللَ
كشا َفالفَكلكنَقَلَاَماَشا َاهللَثمَفالف»َ.

د)َكمنَأسْنَاعوَطلبَالْلمَلغََّ َاهلل :كلكن لتحليىو الوظيفة أك الشهادة أك طىب العىم
أجل الفياء كاللمعة.
ىػ)َاتخاذَالقَُرَمساجُ :كىو أف يلى لند القبور أك يبٍت ملجدان لى أحد القبور فهذا
ػتفـ.
قاؿ « :لْنةَاهللَعلىَالَهَدَكالنصارلَاتخذكاَقَُرَأسْنَُائهمَمساجُ» متفق لىيو.
فاختاذ القبور ملاجد ػتفـ ككسيىة لدلاء اظتوت كسؤاعتم ،كدلاء اظتوت رفؾ أكرب.

ك)َكمنَأسْنَاعوَ:لبس اضتىقة كاطتبط كؿتوقتا كتعىيق التمائم كاضتفكز كالطةاسم من أجل اتقاء
العُت أك اتقاء اصتن أك اظتفض أك اظتلائب كؿتو ذلك.
فهذا رفؾ أصغف كلكنو مشفكط فإذا التقد أف ىذه اأرياء تلتقل يف النفع كالضف فقد صار
رفكا أكرب ،أما إف التقد أهنا غتفد سبب ،فقد جعل ما ليس سببا سببا ،فهذا رفؾ أصغف .

أسُابَككسائلَالشَّؾَ:
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حذر النيب  لن كل ما يوصل إىل الشفؾ كيلبب كقولو ،كبُت ذلك بيانا كاضحا ،كمن
ذلك لى سبيل االختلار ما يأيت:
 .1الغىو يف اللاضتُت :ىو سبب الشفؾ با﵁ تعاىل ،فقد كاف الناس منذ أىبط آدـ لىيو

اللةاة كاللةاـ إىل اأرض لى اإلسةاـ ،قاؿ ابن لباس – رضي ا﵁ لنو « :-كافَ
بَنَآدـَكسْنَحَعشَّةَقَّكفَكلهمَعلىَالسالـ َ» َكبعد ذلك تعىق الناس باللاضتُت
كدب الشفؾ يف اأرض ،فبعث ا﵁ نوحا صى ا﵁ لىيو كسىم يدلوا إىل لبادة ا﵁ كحده
ً
َكدِّاَ
َكاَتى ىَذ ير َّف ى
كينه لن لبادة ما سواه كرد لىيو قوـ كقالوا ﴿ :ىكقىاليَاَاَتى ىذ ير َّف َآل ىهتى يك ٍم ى

َكَسْنى ٍس نَّا﴾ [نوح.]23 :
اَكاَيىػغي ى
اَس ىَ ن
ىك ي
َكيىػْيَ ىؽ ى
َث ى
اع ى

 .2اإلففاط يف اظتدح كالتجاكز فيو كالغىو يف الدين :حذر  لن اإلطفاء فقاؿ« :اَتطَّكسْنيَ
كَاَأطَّتَالنصارلَابنَمَّيمَ،فإسْنَاَأسْناَعُُهَفقَلَاَعَُُاهللَكرسَلو» ركاه اإلماـ
البخارم.
 .3بناء اظتلاجد لى القبور كالتلويف اللور فيها :حذر صى ا﵁ لىيو كسىم لن اختاذ
اظتلاجد لى القبور كلن اختاذىا ملاجد؛ أف لبادة ا﵁ لند قبور اللاضتُت كسيىة إىل
لبادتو؛ كعتذا ظتا ذكفت أـ حبيبة كأـ سىمة – رضي ا﵁ تعاىل لنهما – لفسوؿ ا﵁ 

كنيلة يف اضتبشة فيها تلاكيف قاؿ« :إفَأؤلئكَإذاَكافَفَهمَرجلَصالحَ،فامتَبنََ

علىَقَُّهَمسجُاَكصَركاَفيَتلكَالصَرَ،أؤلئكَشَّارَالخلقَعنَُاهللَيَـَالقَامةَ
»َمتفقَعلَو .كمن حفس النيب  لى أمتو أنو لندما نزؿ بو اظتوت قاؿ« :لْنةَاهللَ
على َالَهَد َكالنصارل َاتخذكا َقَُر َأسْنَُائهم َمساجُ» َقالت َعائشة َ– َرضي َاهللَ

عنهاََ:-يحذرَماَصنَْا.

 .4اتخاذَالقَُرَمساجُ :قاؿ صى ا﵁ لىيو كسىمَ«َ:اللهمَاَتجْلَقَُّمَكسناَيَُُْ
اشتَُغضبَاهللَعلىَقَـَاتخذكاَقَُرَأسْنَُائهمَمساجَُ» َأخفجو اإلماـ مالك يف
اظتوطأ كأبو نعيم يف اضتىية كىو حديث صحيح.

 .5إسَّاجَالقَُرَلهاَكزيارةَالنسا َلها :قاؿ َ« : منَأحُثَفيَأمَّسْناَىذاَماَلَ َ
منوَفهََردَ» متفق لىيو كيف ركاية ظتلىمَ« :منَعَلَعَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردَ
» أف البناء لىيها كإسفاجها كجتليلها كالكتابة لىيها من البدع كمن كسائل الشفؾ.
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 .6الجلَسَعلىَالقَُرَكالصالةَإلَهاَ:مل يًتؾ صى ا﵁ لىيو كسىم بابا من أبواب الشفؾ
اليت توصل إليو إال صدىم كمن ذلك قولو « : اَتجلسَاَعلىَالقَُرَكاَتصلَاَ
إلَهاَ»َركاه ملىم.
 .7اتخاذَالقَُرَعَُا :قاؿ « : اَتجْلَاَقَُّمَعَُاَ» ركاه أبو داكد كاإلماـ أزتد،
كىو حديث حلن.
 .8شُ َالَّحاؿ َإلى َغََّ َالَساجُ َالثالثةَ :قاؿ « :ا َتشُ َالَّحاؿ َإا َإلى َثالثةَ
مساجَُ:مسجُمَىذاَكالَسجَُالحَّاـَكالَسجَُاألقصىَ» متفق لىيو.
 .9الوسائل عتا حكم اظتقاصد ككل ذريعة إىل الشفؾ يف لبادة ا﵁ أك االبتداع يف الدين كتب
صدىا يف كل ػتدثة يف الدين بدلة ،ككل بدلة ضةالة.

لن لائشة – رضي ا﵁ تعاىل لنها – قالت :قاؿ رسوؿ ا﵁ « :منَأحُثَفيَ
أمَّسْناَىذاَماَلَ َمنوَفهََردَ»َأخفجو البخارم كملىم كيف ركاية ظتلىم «منَعَلَ
عَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََردَ» ،كلن جابف – رضي ا﵁ لنو – قاؿ :كاف رسوؿ ا﵁
 إذا خطب يقوؿ« :أما َبُْ َفإف َخََّ َالحُيث َكتاب َاهلل َكخََّ َالهُم َىُمَ
محَُ َكشَّ َاألمَر َمحُثاتها َككل َمحُثة َبُعة َككل َبُعة َضاللة» َأخفجو اإلماـ

ملىم كيف ركاية النلائيَ«ككلَضاللةَفيَالنار»
الفَّؽَبَنَالشَّؾَاألكََُّكالشَّؾَاألصغَّ-:

بُت الشفؾ اأكرب كاأصغف ففكؽ لديدة أقتها ما يىي:
 -1أف الشفؾ اأكرب ال يغفف ا﵁ للاحبو إال بالتوبة ،أما اأصغف فتحت اظتشيئة.
 -2أف الشفؾ اأكرب ػتبط صتميع األماؿ ،كأما اأصغف فةا لتبط إال العمل الذم قارنو.
 -3أف الشفؾ اأكرب ؼتفج للاحبو من مىة اإلسةاـ ،كأما الشفؾ اأصغف فةا متفجو منها.
 -4أف الشفؾ اأكرب صاحبو خالد يف النار كاصتنة ػتفمة لىيو ،كأما اأصغف فكغَته من
الذنوب.
ثاسْنَاَ:الكفََّكأقساموَ-:

-1كالكفََّفيَاللغةَ:يطىق لى اللًت كالتغطية.
كشَّعَان:ضد اإلنتاف كىو لدـ اإلنتاف با﵁ كرسولو.
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كالكفف أقواؿ كألماؿ ختفج فالىها لن التوحيد كاإلنتاف.

كمثاؿَالكفَّ :االستهزاء با﵁ تعاىل أك آياتو أك القفآف أك الفسوؿ كما قاؿ تعاىل ﴿ :ىكلىئً ٍنَ
سأىلٍتىػهم َلىَػ يقَلي َّن َإًسْنََّاَ يكنَّا َسْنى يخَ َكسْنىَػلٍْب َقيل َأىبًاللَّ ًو ًً
َكىر يسَلً ًو َ يك ٍنتي ٍم َتى ٍستىػ ٍه ًَئيَ ىف َ*َ َاَ
ى يٍ ى
َكآيىاتو ى
ى
ى
ي ى ى ي ٍ
ً
ً
ب َطىائًىفةن َبًأىسْنَّػ يه ٍم َ ىكاسْنيَاَ
يَاسْنً يك ٍم َإً ٍف َسْنىػ ٍْ ي
ف ى
َع ٍن َطىائًىف وة َم ٍن يك ٍم َسْنيػ ىْ ّْذ ٍ
تىػ ٍْتىذ يركا َقى ٍُ َ ىك ىف ٍَّتي ٍم َبىػ ٍْ ىُ َإً ى
ً
َنَ﴾ [التوبة .]66 - 65 :
يم ٍج ًَّم ى
الفَّؽَبَنَالكفََّكالشَّؾ:
اختىف العىماء يف ذلك لى قولُت:

القَؿَاألكؿ :ذىب بعض أىل العىم إىل أف الشفؾ كالكفف مبعٌت كاحد.
القَؿَالثاسْني :كذىب ففيق آخف من العىماء إىل التففيق بينهما كأف الكفف ألم من الشفؾ.
فالكفف كالشفؾ بينهما لموـ كخلوص كنتكن أف يقاؿ كل رفؾ كفف كليس كل كفف رفكا،
كىذا القوؿ اأخَت ىو الفاجح.

ِ-أسْنَاعَالكفََّ:الكفف لند اللىف نولاف:
َأ .كفف أكرب
َب.ككفف أصغف

أ-الكفََّاألكَََُّ-:

َ

فالكفَّ َاألكَُّ :ىو اظتوجب لىخىود يف النار كاأصغف موجب الستحقاؽ الوليد دكف
اطتىود.

أسْنَاعَالكفََّاألكَُّ :كىو ستلة أنواع-:

ُ-كفَّ َالتكذيبَ :كىو التقاد كذب الفسل لىيهم اللةاـ ،فمن كذهبم فيما جاؤكا بو

ً
لَعلىىَاللَّ ًو َ ىك ًذبناَ
ظاىفان كباطنان فقد كفف ،كالدليل قولو تعاىل َ﴿ :ىكىم ٍن َأىظٍلى يم َم ََّ ًنَافٍػتىػ ىَّ ى
أىك َ ىك َّذب ََبًالٍح ّْق َلى ََّاَجا هي َأىلىَ َفً
ين﴾ [العنكبوت.]68 :
َمثٍػ نَلَلً ٍل ىكافً ًَّ ىَ
ن
ه
يَج
ى
ى ى
َّم ى
ى
ٍ
ى
ىى ٍ ى
ِ-كفََّالبا َكااستكُارَ:كذلك بأف يكوف لاظتان بلدؽ الفسوؿ كأنو جاء باضتق من لند

ا﵁ لكن ال ينقاد أمفه استكباران كلنادان ،كالدليل قولو تعاىل َ ﴿ :ىكإً ٍذ َقيػلٍنىا َلًل ىٍَالئً ىك ًةَ
ً
ين َ﴾ [البقفة:
َكىكا ىف ًَم ىن َالٍ ىكافً ًَّ ىَ
اس يج يُ ى
ىَك ٍ
ٍ
س ىج يُكاَإًا َإًبٍلَ ى َأىبى ى
استى ٍكُىػ ىَّ ى
كاَآلد ىـ َفى ى

.]34
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-3كفََّالشكَ :كىو الًتدد كلدـ اصتزـ للدؽ الفسل ،كيقاؿ لو كفف الظن كىو ضد اصتزـ

َماَأىظي ُّن َأى ٍف َتىًَُ ىَُ
َك يى ىَ َظىالً هم َلًنىػ ٍف ًس ًو َقى ى
اؿ ى
كاليقُت ،كالدليل قولو تعاىل َ﴿ :ىك ىد ىخ ىل ى
َجنَّتىوي ى
اعةى َقىائًَةن َ ً
َربّْي َ َألى ًج ىُ َّف َ ىخ ٍَػ نَّا ًَم ٍنػ ىهاَ
ىى ًذهً َأىبى نُا َ* َ ىكىما َأىظي ُّن َّ
َرًد ٍد ي
ت َإًلىى ى
َكلىئ ٍن ي
َالس ى ى ى

يم ٍنػ ىقلىُناَ﴾ [الكهف.]36 - 35 :

ْ-كفََّالعَّا َ :كاظتفاد باإللفاض ،اإللفاض الكىي لن أصل الدين بأف يعفض بلمعو

َّ ً
َع ََّا َأيسْنٍ ًذ يركاَ
ين َ ىك ىف يَّكا ى
كقىبو لما جاء بو الفسوؿ  كالدليل قولو تْالى ﴿ َ ىكالذ ى
ضَ ىَفَ﴾ [اأحقاؼ.]3 :
يم ٍْ ًَّ ي
قاؿَابنَالقَم " :أما كفف اإللفاض فهو بأف يعفض بلمعو كقىبو لن الفسوؿ ال يلدقو كال
يكذبو كال يواليو كال يعاديو كال يلغ إىل ما جاء بو البتة ".

ٓ-كفَّ َالنفاؽ :كاظتفاد بالنفاؽ االلتقادم بأف يظهف اإلنتاف كيبطن الكفف ،كالدليل قولو

َعلىى َقيػليَبً ًه ٍم َفىػ يه ٍم َا َيىػ ٍف ىق يهَ ىَف َ﴾َ
تعاىل َ ﴿:ىذلً ى
َآمنيَا َثي َّم َ ىك ىف يَّكا َفى َطيًُ ىع ى
ك َبًأىسْنَّػ يه ٍم ى

[اظتنافقوف.]3 :

ب)الكفََّاألصغََّ-:
كىو ال متفج صاحبو من اظتىة كال يوجب اطتىود يف النار كإفتا لىيو الوليد الشديد.
كىو ما كرد يف النلوص من ذكف الكفف الذم ال يلل إىل حد الكفف اأكرب.
كمنَاألمثلةَعلَو :

َأ .كفف النعمة .
َب.كفف اأخوة.
َج .كفف العشَتة.
َد .كفف الطعن يف النلب.
َق .كفف النياحة لى اظتيت.
َك .كفف الفغبة لن اأب.
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كمنو قولو « :ا َتَّجَْاَبُْمَكفارانَيضَّبَبْضكمَرقابَبْض» ركاه البخارم

كملىم ،كقولو «َ اثنتافَفيَالناسَىَاَبهمَكفََّ،الطْنَفيَالنسبَكالنَاحةَ
علىَالََت»َركاه ملىم.

 ،كقولو لىيو اللةاة كاللةاـ« :يكفَّف َالْشََّ َكيكفَّف َالحساف َلَ َأحسن َإلىَ

إحُاىنَالُىََّثمَرأتَمنكَشَئاَقالتَ:ماَرأيتَمنكَخََّاَقطَ» متفق لىيو.

فهذا اضتديث أخفجو البخارم كتفجم لو بقولو " :باب كففاف العشَت ككفف دكف كفف ".

كقولو « :اَتَّغَُاَعنَآبائكمَ،فَنَرغبَعنَأبَوَفهََكفَّ» متفق لىيو.
خطَرةَتكفَََّالَسلمَبغَََّحجةََ:

اضتكم بالتكفَت كالفدة من اأحكاـ الشفلية اليت مفدىا إىل الكتاب كاللنة فيجب التثبت
فيها غاية التثبت ،كىو من أخطف اأحكاـ.
كالتكفَت لو رفكط كضوابط كموانع لند أىل العىم.
كمن الناس من يتلفع يف تكفَت اظتلىمُت بغَت حجة كال بفىاف ،كىذا ال كتوز ففي

اللحيحُت قاؿ – صى ا﵁ لىيو كسىم َ « :-منَقاؿَألخَوَياَكافََّفقَُبا َبهاَ

أحُىَاَ»  ،كيف ركايةَ « :فإفَكافَكَاَقاؿَكإاَحارتَعلَوَ» َمتفق لىيو ،كلن

أيب ذر – رضي ا﵁ لنو – لن النيب «َ منَدعاَرجالَبالكفََّأكَقاؿَعُكَاهللَ
كلَ َكذلكَإاَحارَعلَو»َركاه ملىم.

ّ .مسائلَمهَةَفيَبابَالتكفَََّ:

 .1قد نشأ االؿتفاؼ يف التكفَت مند كقت مبكف من تاريخ ىذه اأمة ،كىو أكؿ البدع اليت
ظهفت يف اأمة ككاف اطتوارج ىم أكؿ من أظهف تكفَت بالذنوب مث الفافضة مث انتشفت
ىذه البدلة بُت سائف ففؽ أىل البدع ،يقَؿَشَخَالسالـَابنَتَََة " :كعتذا كتب

االحًتاز من تكفَت اظتلىمُت بالذنوب كاطتطايا فإنو أكؿ بدلة ظهفت يف اإلسةاـ فكفف
أىىها اظتلىمُت كاستحىوا دمائهم كأمواعتم ".1

ِ .منَأسُابَالفَّاطَفيَالتكفَََّ:
 .1غتموع الفتاكل .31 /13
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أ .لدـ االلتماد لى الكتاب كاللنة.
ب .لدـ الفجوع إىل فهم اللىف اللاحل.
ج .االحتجاج باأحاديث موضولة.
د .خىط اضتق بالباطل.
ق .إتباع الظن كما هتول اأنفس.
ك .التلاىل يف ظىم الناس.
ز .قىة التفقو يف الدين.
ح .لدـ التمييز بُت اللنة كالبدلة.
ط .لدـ العذر باطتطأ.
م .التأكيل الفاسد.
اظتعُت.
 .3اضتكم اظتطىق بالكفف لى اأقواؿ كاأفعاؿ متتىف لن اضتكم لى الشخص َ
 .4النظف يف ملألة التكفَت ال يكوف إال لىعىماء الفاسخُت القادرين لى استنباط اضتكم
الشفلي يف ىذه اظتلألة من النلوص ككيفية تنزيىو لى اظتعينُت ،ككذلك اظتعففة بأصوؿ
أىل اللنة يف ملألة التكفَت كاالحتياط من تكفَت من مل يػُتَػيَػ َقن كففه كمل يعىم أنو قد
قامت لىيو اضتجة.
ٓ .شَّكطَتكفَََّالََْنَ،منها:
أ .البىوغ.
ب .العقل.
ج .االختيار.
د .القلد.
ق .بىوغ اضتجة.
ك .لدـ التأكيل.

النفاؽَكأقساموََ-:
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ُ-النفاؽَمْناهَ:إظهار اإلنتاف كإخفاء الكفف كقد جاءت سورة التوبة اليت تلم الفاضحة
رفىم كما متفوهنم من خبث كلداكة
ببياف ما لىيو أىل النفاؽ كحذرت اظتؤمنُت من ّ
لىملىمُت.

ِ-أسْنَاعَالنفاؽَ:ينقلم النفاؽ إىل نولُتَ:
أ .أكرب
ب .كأصغف

أكا:النفاؽَاألكَََُّ:
كاظتفاد بو النفاؽ االلتقادم ،كىو كفف أكرب ناقل من اظتىة.

كىََستةَأسْنَاعَ-:

أ .تكذيب الفسوؿ.
ب .تكذيب بعض ما جاء بو الفسوؿ .
ج .بغض ما جاء بو الفسوؿ .
د .اظتلفة باـتفاض دين الفسوؿ .
ق .كفاىية انتلار دين الفسوؿ .

ثاسْنََان:النفاؽَاألصغَََّ:

كيفاد بو النفاؽ العمىي ،كىو كفف أصغف ال ينقل من اظتىة إال أنو جفنتة كبَتة كذنب لظيم
ككبَتة من كبائف الذنوب.

 منَأسْنَاعَالنفاؽَاألصغَََّ:

أ .الكذب.
ب .الغدر.
ج .اطتيانة.
د .إخةاؼ الولد
ق .اطتلاـ اظتتبوع بالفجور .

دليل ذلك قولو َ «َ :آية َالَنافق َثالثَ :إذا َح ٌَُث َكذبَ ،كإذا َكعُ َأخلفَ ،كإذاَ
أ َؤتَنَخافَ»  ،كيف ركايةَ« :كإذاَخاصمَفجََّكإذاَعاىَُغذرَ» متفق لىيو.

الرسالة املفيدة يف التوحيد والعقيدة

23

ايْلمَالغَبَإااهللََ-:

كالغيب ىو كل ما غاب لن العقوؿ كاأنظار من اأمور اضتاضفة كاظتاضية كاظتلتقبىة.

كقد أستأثف ا﵁ لز كجل بعىمو كاختص نفلو سبحانو كالدليل قولو ا﵁ تعاىل َ﴿ :ىكىماَ ىكا ىفَ
بَ﴾ [آؿ لمفاف .]179 :
َعَلىىَالٍغىٍَ ًَ
اللَّويَلًَيطٍلً ىْ يك ٍم ى
بَلًلًََّوَ﴾ [يونس .]22 :
كقولو تعاىلَ﴿ :فىػ يق ٍلَإًسْنَّ ىَاَالٍغىٍَ ي
بَ َّ ً
ألى ٍر ًََ﴾ [الكهف .]26 :
َكا َ
كقولو تعاىلَ﴿ :لىويَغىٍَ يَ
الس ىَ ىاكات ى
مث إنو سبحانو قد يطىع بعض خىقو لى بعض اأمور اظتغيبة لن طفيق الوحي ،كما قاؿ

ض ً
ً
ىَم ٍنَر يس و
تعاىل ﴿َ ىعالً يَمَالٍغىٍَ ً
َؿَ
بَفىالَييظٍ ًه يَّ ىَ
َارتى ى
َم ًن ٍ
ىح نُاَ(ِٔ)َإًا ى
َعلىىَغىًٍَُوَأ ى
ى
ك ًَمنَبػَ ًنَي ىُي ًوَكًمنَ ىخل ًٍف ً
ص نُاَ﴾ [اصتن]27 - 26 :
و
َر ى
فىًإسْنَّويَيى ٍسلي ي ٍ ى ٍ ى ٍ ى ٍ
ى
كىذا من الغيب النليب الذم غابة لىمو لن بعض اظتخىوقات دكف بعض ،أما الغيب اظتطىق
فةا يعىمو إال ىو سبحانو .

تنَُو-:

الواجب لى كل ملىم أف لتذر من الدجاجىة كالكذابُت اظتدلُت لعىم الغيب اظتفًتين
لى ا﵁ الذم ضىوا يف أنفلهم كأضىوا كثَت كضىوا لن سواء اللبيل كاللحفة اأرفار
كالكذابُت كاظتنجمُت كأصحاب الشعوذة كاطتفافات َ.

السحََّكالكهاسْنةََ-:

ُ-السحَّ:كىو يف الىغة ما خفي كلطف سببو.
كفيَااصطالح :ىو لزائم كرقي كلقد يؤثف يف القىوب كاأبداف فيمفض كيقتل كيففؽ بُت
اظتفء كزكجو بإذف ا﵁.

-2حقَقةَالسحَّ :كىو متحقق كقولو ككجوده كلو مل يكن موجودان حقيقة مل تفد النواىي
لنو يف الشفع كالوليد لى فالىو.

-3ىلَلوَتأثَََّ؟ نعم لىلحف تأثَت فمنو ما نتفض كمنو ما يقتل كمنو ما يأخذ بالعقوؿ كمنو
ما يأخذ باأبلار كمنو ما يففؽ بُت اظتفء كزكجة ،كلكن ال يلتقل اللحف بالتأثَت بذاتو
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ار ً ً
ىح وُ َإًا َبًًإ ٍذ ًفَ
َى ٍم ََبً ى
كإفتا يؤثف بقضاء ا﵁ كقدره ،قاؿ تعاىل َ ﴿ :ىكىما ي
ين َبًو َم ٍن َأ ى
ض ّْ ى
اللًََّو﴾ [البقفة.]122 :

َْ -حكمَالسحََّكالساحَّ:كىو كفف كاللاحف كافف با﵁ العظيم كمالو يف اآلخفة من
خةاؽ قاؿ تعاىلَ ﴿ :كاتَّػُػَْا َما َتىػ ٍتػليَ َّ ً
َعلىى ً
َسلىٍَ ىَا يفَ
َكىما َ ىك ىف ىَّ ي
َملٍك ي
َن ى ي
ى ىي ى
َسلىٍَ ىَا ىف ى
َالشَىاط ي
كلى ًك َّن َّ ً
َنَ ىك ىف يَّكا﴾ [البقفةَ .]122 :
َالشَىاط ى
ى
ٓ-حَُالساحََّ :اتفق رتهور أىل العىم لى أف اللاحف حكمو يف رفيعة اإلسةاـ القتل،
كىذا ىو اظتفكم لن اللحابة رضي ا﵁ لنهم.

الكهاسْنةَ-:

كىي إدلاء لىم الغيب ،كاأصل فيها اسًتاؽ اصتن اللمع من كةاـ اظتةائكة فتىقيو يف أذف
الكاىن.
لن لائشة رضي ا﵁ لنها قالت :سأؿ أناس رسوؿ ا﵁  -صى ا﵁ لىيو كسىم  -لن

الكهاف فقاؿ عتم رسوؿ ا﵁ َ« :إسْنهمَلَسَاَبشي َ»َ،فقالَاَ:ياَرسَؿَاهللَإسْنهمَ

يحُثَفَأحَاسْناَبالشي َ ،فَكَفَحقَانَ،فقاؿَرسَؿَاهللََ «َ:تلكَالكلَةَمنَ

الحقَيخطفهاَالجني َفَقََّقََّىاَفيَأذفَكلَوَكقَّقَّةَالُجاجةَفَخلطَفَمْهاَ

أكثََّمنَمائةَكذبةَ» متفق لىيو.

كلن بعض أزكاج النيب  قاؿَ« :منَأتىَعَّافانَفسألوَعنَشي َلمَتقُلَلوَصالةَ

أربَْنَلَلةَ»َأخفجو ملىم.

منَأتيَعَّافانَفصُقوَفََاَ
ٌَ
كلن أيب ىفيفة  -رضي ا﵁ لنو  -قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ َ « :
يقَؿَفقَُكفََّبَاَأسْنَؿَعلىَمحََُصلىَاهللَعلَوَكسلمَ» ركاه أبو داككد كالًتمذم كابن
ماجو كصححو اإلماـ األباين .

التنجَمَ-:
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كىو االستدالؿ باأحواؿ الفىكية لى اضتوادث اأرضية اليت مل تقع ،فعن ابن لباس -

رضي ا﵁ لنهما  -قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ « :منَاقتُ َعلَانَمنَالنجَـَفقَُاقتُ َ

شُْةَمنَالسحََّزادَماَزاد» ركاه أبو داككد كابن ماجو كأزتد بإسناد صحيح.

زيارةَالقَُرَ:

ينبغي أف يعىم أف زيارة القبور تنقلم ثةاثة أقلاـ:

 .1الَيارة َالشَّعَة :كالدليل لى ذلك حديث بفيدة لن النيب  قاؿ« :كنت َقَُ
سْنهَتكمَعنَزيارةَالقَُرَفَكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَاآلخَّة» ركاه ملىم.
 .2الَيارةَالُُعَة :كاظتفاد هبا الزيارة اليت قامت هبا صاحبها لى غَت ىدل النيب – صى
ا﵁ لىيو كسىم – فذىب لغفض الدلاء لندىم كاللةاة لند قبورىم أك االلتكاؼ لند
قبورىم أك قفاءة القفآف لند القبور.

فهذا لبد ا﵁ بغَت ما رفع كابتدع يف الدين ما ليس منو ،قاؿ َ «َ منَأحُث َفيَ

أمَّسْناَىذاَماَلَ َمنوَفهََرد» متفق لىيو ،كيف ركاية ظتلىم « -منَعَلَعَالَ
لَ َعلَوَأمَّسْناَفهََرد».

 .3الَيارةَالشَّكَة :كىي أف يقوـ الزائف قاصدا اظتقبور نفلو فيدلوه من دكف ا﵁ جبىب نفع
أك دفع ضف ،كشفاء مفيض كرد غائب أك ؿتو ذلك من قضاء اضتاجات ،فهذا قد أرفؾ
با﵁ تعاىل الشفؾ اأكرب ال يغفف لو إال بالتوبة منو.

قاؿ ا﵁ تعاىلَ﴿ :كا َتى ٍُعي ًَمن ي ً ً
ٍتَ
َكا َيى ي
َماَاَيىػ ٍنػ ىفْي ى
ض َُّّ ىؾ َفىًإ ٍف َفىػ ىْل ى
َدكف َاللَّو ى
ٍ
كى
ى
كَإً نذ ً
َنَ﴾ [يونس .]126 :
اَم ىنَالظَّالً ًَ ىَ
فىًإسْنَّ ى

آدابَالَيارةََ:

ُ .أف تكوف نية الزائف عتذه الزيارة تذكفة اآلخفة ليتعظ بالقبور كاأموات ،قاؿ « : كنتَ
قُ َسْنهَتكمَعنَزيارةَالقَُرَفَكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَاآلخَّة»
ملىم.
 .2قلد الزيارة بالدلاء لنفلو كلألموات من اظتلىمُت.

ركاه اإلماـ
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 .3أف ال تكوف الزيارة ملحوبة بشد رحاؿ لنهيو  يف حديث أيب سعيد – رضي ا﵁ لنو

– قاؿ :قاؿ رسوؿ «َ اَتشَُالَّحاؿَإاَلثالثةَ:مسجَُالحَّاـَكمسجُمَ
ىذاَكالَسجَُاألقصى»َمتفق لىيو.

 .4أف ال يقوؿ الزائف ىجفا كالدليل لى ذلك حديث بفيدة – رضي ا﵁ لنو – قاؿ :قاؿ

رسوؿ ا﵁ « :كنتَقَُسْنهَتكمَعنَزيارةَالقَُرَفَكركىاَفإسْنهاَتذكَّكمَ

اآلخَّة»

ركاه ملىم ،كيف ركاية « َكا َتقَلَا َىجَّا» ركاه اإلماـ النلائي كإسناده

صحيح.

التَُّؾَكأسْنَاعوَ:
 .1الربكة من ا﵁ تعاىل ،متتص بعض خىقو مبا يشاء منها ،فةا تثبت يف ريء إال بالدليل،
كىي تعٍت كثفة اطتَت كزيادتو.
قاؿَابنَالقَمَ–َرحَوَاهللَتْالىَ" :-كحقيقة الىفظة أف الربكة كثفة اطتَت كدكامو "

1

 .2كىي َفي َالَماف :كىيىة القدر ،كفي َالَكاف :كاظتلاجد الثةاثة ،كيف اأرياء :كماء
زمزـ ،كيف األماؿ :كل لمل صاحل مبارؾ ،كىذا ىو التربؾ اظتشفكع.

 .3التَُّؾَالََنَع :كىو أف يىتمس العبد الربكة يف ذات أك قوؿ أك فعل أك زمن أك مكاف
بدكف إذف رارع ،بل بناء لى الظنوف كاأكىاـ.
 .4كال كتوز التربؾ باأرخاص ال بدكاهتم كال بآثارىم إال بذات النيب  كآثفه؛ إذ مل يفد
الدليل إال هبا ،كقد انقطع ذلك مبوتو  كذىاب آثفه.
 .5التَُّؾ َمن َاألمَر َالتَقَفَة :فةا كتوز التربؾ إال مبا كرد بو الدليل ،قاؿ « :منَ
أحُثَفيَأمَّسْناَىذاَماَلَ َمنوَفهََرد» متفق لىيو كيف ركاية ظتلىم «منَعَلَ

عَالَلَ َعلَوَأمَّسْناَفهََرد».

 .6ال كتوز التربؾ كاالحتفاؿ بىيىة مولد النيب  ،ككذلك التربؾ كاالحتفاؿ بىيىة اإلسفاء
كاظتعفاج ،ككذلك ال كتوز التربؾ بقبور اأنبياء كاللاضتُت.

بابَاليَافَكأركاسْنوَ
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ُ-اليَافَفيَاللغة :التلديق كاإلقفار
كفيَالشَّع:قوؿ بالىلاف كالتقاد باصتناف كلمل باصتوارح كاأركاف ،يزيد بالطالة كينقص
باظتعلية.

ِ-أركافَاليَافَكىي:أف تؤمن با﵁ كمةائكة ككتبو كرسىو كاليوـ اآلخف كتؤمن بالقدر خَته
كرفه من ا﵁ تعاىل.

كافَفيَالكتابَكالسنٌةَ:قاؿ تعاىل﴿ :لىٍَ ى َالًٍَُّ َأى ٍف َتيػ ىَلَُّاَ
يَ
ّ-كاألدلةَعلىَىذهَاألر
ب َكلى ًك َّن َالًٍَُّ َمن َآمن َبًاللَّ ًو َكالٍَػًَـ ً
ً
ً
َاآلخ ًََّ
يك يج ى
ى ىٍ
َكال ىٍَغٍ ًَّ ً ى
َى يك ٍم َقُى ىل َال ىٍَ ٍش ًَّؽ ى
ىٍ ىى
كالٍَالئً ىك ًة ً
اب ً
َخلى ٍقنىاهيَ
َنَ﴾ [البقفة  ،]177 :كقاؿ تعاىلَ﴿ :إًسْنَّاَ يك َّلَ ىش ٍي و ى
َكالٍكتى ً ى
ى
ى ى
َكالنََُّّْ ى

بًىق ىُ وَر﴾ [القمف .]49 :
ِ
النيب  -صى ا﵁ لىيو كسىم -
ي
كمنَالسنة ِ:ما كرد يف حديث جربيل لىيو اللةاـ ظتا سأؿ ّ
لن اإلنتاف فقاؿ رسوؿ ا﵁ «َ :اليَاف َأف َتؤمن َباهلل َكمالئكتو َككتُو َكرسلوَ
كالََـَاآلخََّكتؤمنَبالقُرَخََّهَكشَّه»َركاه ملىم.

كىذه اأركاف ىي أصوؿ العقيدة اإلسةامية كىي لقيدة الففقة الناجية أىل اللنة كاصتمالة .

الَّكنَاألكؿ:اليَافَباهللَََ-:
اليَافَباهللَيتضَنَأربْةَأمَرََ:

ُ-اليَافَبَجَدَاهللَتْالى :كىذا اأمف قد دلّت لىيو الفطفة ،فما من ؼتىوؽ إال قد فطف
لى اإلنتاف با﵁ ككجوده سبحانو.
كدؿ العقل لى كجود ا﵁ لز كجل ،كدؿ الشفع لى ذلك ككذلك اضتس.
الفب ال رفيك لو كىو اطتالق اظتالك اظتدبف
ِ-اليَافَبَّبَبَةَاهللَعََكجل :أم بأنو كحده ّ

ا﵀يي اظتميت كىو الفازؽ ذك القوة اظتتُت كال يوجد أحد ينكف ربوبية ا﵁ لز كجل إال مكابف

ً
َكعيلي َِّا﴾
َك ٍ
س يه ٍَم َظيل نٍَا ى
كمعاند قاؿ تعاىل يف ففلوف َ ﴿ :ىك ىج ىح يُكا َب ىها ى
استىػ ٍَػ ىقنىٍتػ ىها َأىسْنٍػ يف ي

[النمل.]14 :

ّ-اليَافَبألَىَتوَسُحاسْنوَكتْالى :كىو إففاد ا﵁ بالعبادة ،كأنو ال يلتحق العبودية غَته

سبحانو قاؿ تعاىلَ﴿ :كإًلىه يكمَإًلىوهَك ً
اح هََُ﴾ [البقفة.]163 :
ى ي ٍ ى
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ْ-اليَافَبأسَا َاهللَكصفاتوَ :كذلك بإثبات ما أثبتو ا﵁ لنفلو يف كتابو أك سنة رسولو
 من اأشتاء كاللفات لى الوجو الةائق بو سبحانو من غَت حتفيف كال تعطيل كال
تكييف كال دتثيل .

الَّكنَالثاسْني:اليَافَبالَالئكةََ-:

ُ-كالَالئكة :لامل غييب خىقهم ا﵁ من النور قاؿ رسوؿ ا﵁  :خىقت اظتةائكة من نور.
كىم من لباد ا﵁ ال يعلوف ا﵁ ما أمفىم كليس عتم من خلائص الفبوبية كاألوىية ريء

ً
َم ٍك ىَّيمَ ىف َ(ِٔ)َاَ
كىم كثَتكف ال لتليهم إال ا﵁ لز كجل قاؿ تعاىلَ﴿ :بى ٍل َعُىا هد ي
ً ً ً
َك يى ٍم َبًأ ٍىم ًَّهً َيىػ ٍْ ىَليَ ىف َ﴾ [اأنبياء ،]27 - 26 :كقاؿ تعاىلَ﴿ :اَ
يى ٍسُ يقَسْنىوي َبالٍ ىق ٍَؿ ى
َماَييػ ٍؤىم يَّك ىَفَ﴾ [التحفًن.]6 :
يىػ ٍْ ي
َكيىػ ٍف ىْليَ ىف ى
صَ ىفَاللَّوى ى
َماَأ ىىمَىَّيى ٍم ى
َِ-اليَافَبالَالئكةَيتضَنََ:

-1اإلنتاف بوجودىم.
-2اإلنتاف مبن لىمنا اشتو منهم كجربيل لىيو اللةاـ كإسفافيل لىيو اللةاـ كمن مل نعىم اشتو
منهم نؤمن بو إرتاال.

َماَييػ ٍؤىم يَّك ىَف َ﴾
-3اإلنتاف بلفاهتم قاؿ تعاىلَ﴿ :ا َيىػ ٍْ ي
َكيىػ ٍف ىْليَ ىف ى
صَ ىف َاللَّوى ى
َماَأ ىىم ىَّيى ٍم ى

[التحفًن  ،]6 :ككما رأل النيب  جربيل لىيو اللةاـ لى صفتو اليت خىق لىيها،
كلىمةائكة قدرة لى التشكل بأركاؿ ؼتتىفة فقد جاءكا إىل إبفاىيم كلوط لىيهما اللةاـ
بلورة ضيوؼ ،ككاف جربيل لىيو اللةاـ يأيت النيب  يف صفات متعددة.
-4اإلنتاف مبا لىمنا من ألماعتم اليت يقوموف هبا بأمف ا﵁ تعاىل كالعبادة كالتلبيح كالتعبد لو
ً
ً
َعُ ى ًً
َكاَ
ليةا كهناران بدكف تعب أك فتور ،قاؿ تعاىل ﴿ :ىكىم ٍن َع ٍن ىُهي َا َيى ٍسَتى ٍكًُ يَّك ىف ى
َع ٍن ى
ادتو ى
ً
ارَاَيىػ ٍفتيػ يَّك ىفَ﴾ [اأنبياء.]22 - 19 :
َكالنػ ى
َّه ى
سَُّْ يحَ ىَفَاللٍََّ ىل ى
يى ٍستى ٍحس يَّك ىفَ(ُٗ)َيي ى

ََّ-أسْنَاعَالَالئكةَكأعَالهمَ-:

إف لىمةائكة ألماال يقوموف هبا كىم أنواع كلكل نوع منهم لمل:
-1اظتوكل بالوحي من ا﵁ تعاىل إىل رسىو  -لىيهم اللةاـ  -كىو جربيل -أمُت ا﵁ لى
كحيو.
-2اظتوكل باظتطف كتلاريفو.
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-3اظتوكل باللور كىو إسفافيل لىيو اللةاـ .
-4اظتوكل بقبض اأركاح كىو مىك اظتوت كألوانو.
-5اظتوكل حبفظ لمل العبد ككتابتو سواء كاف خَتان أك رفان فهم الكفاـ الكاتبوف.
-6اظتوكىوف حبفظ العبد يف إقامتو كسففه كيف رتيع حاالتو.
 -7كمنهم ّزكار البيت اظتعمور يدخل يف كل يوـ منهم البيت اظتعمور سبعوف ألف مىك.
 -8كمنهم زتىو العفش كمنهم خزنة اصتنة كخزنة النار.
 -9كمنهم مةائكة سياحوف يتبعوف غتالس الذكف.
 -12كمنهم اظتوكىوف بفتنو القرب كسؤاؿ العباد يف قبورىم كقتا منكف كنكَت.

الَّكنَالثالث:اليَافَبالكتبَ-:

َُ-كمْنيَاليَافَبالكتب :ىو التلديق اصتازـ بأهنا كىها منزلة من لند ا﵁ لز كجل إىل
لباده باضتق اظتبُت.
كأف ىذه الكتب كةاـ ا﵁ لز كجل ال كةاـ غَته.

قاؿ تعاىلَ ﴿ :قيَليَاَآمنَّا َبًاللَّ ًو َكما َأيسْنٍ ًَ ىؿ َإًلىَػناَكما َأيسْنٍ ًَ ىؿ َإًلىى َإًبػَّ ًاىَم َكإًسَ ً
َلَ
اع ىَ
ٍى ىى
ىى
ى
ٍى ى ى ٍ ى
ً ً ً
اطَكماَأيكتًيَمَس ً
ً
َربّْ ًه ٍمَ
َكيىػ ٍْ يق ى
ىَكىماَأيكت ىيَالنَََُُّّ ىفَم ٍن ى
َس ى
َك ٍاألى ٍسُى ى ى ى ي ى ى
َب ى
ىكإً ٍس ىحا ىؽ ى
ىَكع ى
ىاَسْنيػ ىف َّّْ يؽَبػَنَأ و ً
سلً يََ ىَفَ﴾ [البقفة .]136 :
َكسْنى ٍح ينَلىوي ي
ىٍ ى ى
ىحَُم ٍنػ يه ٍم ى
َم ٍ
َِ-كاليَافَبالكتبَيتضَنَ:
 -1اإلنتاف بأف نزكعتا من لند ا﵁ حق
 -2اإلنتاف مبا لىمنا اشتو منها كالقفآف كالتوراة كاإلؾتيل كالزبور ،كما مل نعىم اشتو فنؤمن بو
إرتاالن.
 -3تلديق ما صح من أخبارىا كأخبار القفآف رتيعا كأخبار مامل يبدؿ من الكتب اللابقة
 -4العمل باأحكاـ الواردة فيها مامل ينلخ منها .

كالقفآف ناسخ صتميعها قاؿ تعاىلَ﴿ :كأىسْنٍػَلٍنىاَإًلىَ ى ً
ص ُّْقناَلً ىَاَبىػ ٍَ ىنَ
ى ى ٍ
َم ى
ك َالٍكتى ى
اب َبًال ى
ٍح ّْق ي
ي ىُي ًو ًَمنَال ً
ٍكتى ً
اَعلىٍَ ًَوَ﴾ [اظتائدة ]48 :
َكيم ىه ٍَ ًَنن ى
اب ى
ى ٍ ى
َّ-اليَافَبالقَّآفَكخصائصوَ:
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َُ-تَّْيفَالقَّآفَالكَّيمَ:ىو كةاـ ا﵁ منو بدأ كإليو يعود كأنزلو لى رسولو كحيان كصدقو

اظتؤمنوف لى ذلك حقا
كأيقنوا أنو كةاـ ا﵁ حقيقة شتعو جربيل لىيو اللةاـ من ا﵁ لز كجل كنزؿ بو لى خامت
رسىو ػتمد صى ا﵁ لىيو كسىم بىفظو كمعناه ،اظتنقوؿ بالتواتف اظتفيد لىقطع كاليقُت،
اظتكتوب يف اظتلاحف ا﵀فوظ من التغيَت كالتبديل.
 -2القفآف العظيم كتب أف يفلف مبا ىو معىوـ من منهج اللىف اللاحل كال كتوز تفلَته
بالفأم اجملفد فإنو من القوؿ لى ا﵁ بغَت لىم.

َّ-اليَافَبخصائصَالقَّآفَ-:

كلىقفآف الكفًن مزايا كثَتة كخلائص متعددة ينففد هبا لن الكتب اللماكية اللابقة منها:

 -1لموـ دلوتو كمشوؿ الشفيعة اليت جاء هبا لعموـ الثقىُت من اصتن كاإلنس ال يلع أحدان
ار ىؾ َالَّ ًذم َسْنىػ ََّ ىؿَ
منهم إال اإلنتاف بو كال أف يعبد ا﵁ إال مبا رفع فيو قاؿ تعاىلَ﴿ :تىػُى ى

َعلى ى ً ً ً
ً ً
َنَسْنى ًذ نيَّاَ﴾ [الففقاف.]1 :
الٍ يف ٍَّقىا ىف ى
ىَع ٍُُهَلَى يكَ ىفَلل ىٍْالىَ ى

ً
َى ىذاَالٍ يق ٍَّآ يفَ
كقاؿ تعاىل ؼتربان لى للاف نبيو  -صى ا﵁ لىيو كسىم  َ﴿ :-ىكأيكح ىي َإًلى َّي ى
ً ً ًً
َكىم ٍنَبىػلى ىَغَ﴾ [اأنعاـ.]19 :
أليسْنٍذ ىريك ٍمَبو ى

 -2أف القفآف ىو الكتاب الوحيد من بُت الكتب اإلعتية الذم تكفل ا﵁ حبفظ لفظو كمعناه

من أف يتطفؽ إليو التحفيف الىفظي أك اظتعنوم قاؿ تعاىل َ﴿ :ىا َيأٍتً ًَو َاَلٍُ ً
اط يل ًَم ٍن َبىػ ٍَ ًنَ
ى
ى
ي ىُي ًوَكىا ًَمنَ ىخل ًٍف ًوَتىػ ٍن ًَ ً
َح ًك و
ََُ﴾ [فلىت.]42 :
َح ًَ وَ
َم ى
يلَم ٍن ى
ى ٍ ى ٍ
ه

 -3التقاد نلخو صتميع الكتب اللابقة فةا كتوز أىل الكتاب كال لغَتىم أف يتعبدكا بعد
نزكؿ القفآف بغَته فةا دين إال ما جاء بو كال لبادة إال ما رفع ا﵁ فيو كال حةاؿ إال ما أحل

َالس ىالًـ ً
َدينناَفىػلى ٍنَ
ا﵁ فيو كال حفاـ إال ما حفـ ا﵁ فيو قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكىم ٍن َيىػ ٍُتى ًغ َغىٍَػ ىَّ ًٍ ٍ
يػ ٍقُل ً
َم ٍن َويَ﴾ [آؿ لمفاف.]85 :
ي ىى

 -4أف القفآف تضمن خةاصة تعاليم الكتب اللابقة كأصوؿ رفائع الفسل قاؿ تعاىل:

ٍكتىابََبًالٍحقَّْمص ُّْقناَلًَاَبػَنَي ىُي ًو ًَمنَال ً
﴿كأىسْنٍػَلٍنىاَإًلىَ ى ً
ٍكتى ً
اَعلىٍَ ًَو﴾
َكيم ىه ٍَ ًَنن ى
ى ى ٍ
اب ى
كَال ى ى ي ى ى ى ٍ ى ى ٍ ى

[اظتائدة.]48 :
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 -5أف القفآف مشتمل لى أخبار الفسل كاأمم اظتاضية كتفليل ذلك ركل مل يلبق إليو

اد ىؾَ﴾
كتاب قبىو قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكيك ِّالَسْنىػ يق ُّ
ك ًَم ٍنَأىسْنٍػُىا ً ُّ
َعلىٍَ ى
َماَسْنيَػثىُّْ ي
تَبً ًوَفيػ ىؤ ى
ص ى
َالَّ يس ًل ى

[ىود.]122 :

ً
ص َعلىَ ى ً
اؾ ًَم ٍن َلى يُسْنَّاَ
كقاؿ تعاىلَ :
َكقى ٍُ َآتىػ ٍَػنى ى
﴿َ ىك ىذلً ى
ك َسْنىػ يق ُّ ى ٍ
ك َم ٍن َأىسْنٍػُىا ى
َماَقى ٍُ ى
َسُى ىق ى
ًذ ٍك نَّا﴾ [طو.]99 :
الَّكنَالَّابع:اليَافَبالَّسلَ-:

 -1اإلنتاف بفسل ا﵁ كاجب من كاجبات ىذا الدين كركن لظيم من أركاف اإلنتاف كالدليل

ً
َؿ َبًَا َأيسْنٍ ًَ ىؿ َإًلىَ ًو ًَمن ً
َآم ىن َبًاللَّ ًوَ
آم ىن َّ
َكال يٍَ ٍؤمَنيَ ىف َ يكلّّ ى
قولو تعاىل ﴿ :ى
َربّْو ى
ٍ ٍ ى
َالَّ يس ي ى
كمالَئً ىكتً ًوَكيكتيًُ ًوَكرسلً ًوَاَسْنيػ ىف َّّْ يؽَبػ ٍَنَأىح وُ ًَمنَرسلً ًوَكقىالي ً
اَكأىطى ٍْنىا﴾ [البقفة:
ىى
ى
ى ىي ي
َاَسَ ٍْنى ى
ى ى ى ٍ يي ى

.]285

َِ-تَّْيفَالنُيَكالَّسَؿََ:

كقد اختىف العىماء يف تعفيف كل من النيب كالفسوؿ يف الشفع لى أقواؿ أرجحها َ :

 أفَالنُيَىو من أكحي ا﵁ إليو مبا يفعىو كيأمف بو اظتؤمنُت.

 كالَّسَؿَ:من أكحي إليو كأرسىو إىل من خالف أمف ا﵁ ليبىّغ رسالة ا﵁.
 كالفَّؽَبَنهَاَ:

 أف َالنُي َىَ :من نبأه ا﵁ بأمفه كهنيو ليخاطب اظتؤمنُت كيأمفىم بذلك كال متاطب
الكفار كال يفسل إليهم.

 كأماَالَّسَؿَ:فهو من أرسل إيل الكفار كاظتؤمنُت ليبىغهم رسالة ا﵁ كيدلوىم إىل لبادتو
كحدة.
كليس من رفط الفسوؿ أف يأيت بشفيعة جديدة فقد كاف يوسف لى مىة إبفاىيم.
كداكد كسىيماف كانا لى رفيعة التوراة ككىهم رسل.

ف ًَمن َقىػ ٍُل َبًالٍُػَّْػنى ً
ات َفى ىَا َ ًزلٍتي ٍم َفًي َ ىش ٍّ
ك ًَم ََّاَ
َس ي ٍ ي ى
قاؿ تعاىل َ ﴿ :ىكلىىق ٍُ ى
َجا ى يك ٍم َيي ي
ثَاللَّو ًَمنَبػْ ًُهًَرس ن ً
ً
كَي ً
ض ُّلَاللَّويَ
اَىلى ى
َحتَّىَإًذى ى
َاَ ىك ىذل ى ي
ىجا ى يك ٍمَبًو ى
كَقيػلٍتي ٍمَلى ٍنَيىػ ٍُػ ىْ ى ي ٍ ى ٍ ى ي
ابَ﴾َ[غافف .]34 :
َم ٍَّتى هَ
َم ٍس ًَّ ه
ؼي
ىم ٍنَ يى ىَ ي
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كَفَةَاليَافَبالَّسلَََ:

 اإلنتاف بالفسل يتضمن أربعة أمور-:
أ) اإلنتاف بأف رسالتهم حق من ا﵁ فمن كفف بفسالة كاحد منهم فقد كفف باصتميع.
ب) اإلنتاف بكل من شت ا﵁ مثل ػتمد كإبفاىيم كموس كليل كنوح لىيهم اللةاة
كاللةاـ ،كأما من مل نعىم اشتو منهم فنؤمن بو إرتاال.
ج) تلديق ما صح من أخبار الفسل.
د) العمل بشفيعة الفسوؿ الذم أرسل إلينا كىو أفضىهم كخادتهم ػتمد .

صفاتَالَّسلَكآياتهمَ-:

 .1من صفات الفسل لىيهم اللةاـ أهنم بشف فيحتاجوف ظتا لتتاج إليو البشف من الطعاـ
كالشفاب

كَإًاَ ًرجااَسْني ً
َحيَإًلىٍَ ًه ٍَمَ﴾ [اأنبياء ]7 :
قاؿ تعاىل َ﴿ :ىكىماَأ ٍىر ىسلٍنىاَقىػ ٍُػلى ى
ى

فىيس عتم من خلائص الفبوبية كاألوىية ريئا.

 .2كمن صفات الفسل أف ا﵁ خلهم بالوحي دكف بقية الناس كما قاؿ سبحانو﴿ :قي ٍلَ
شَّ ًَمثٍػلي يكمَيَحىَإًلىيَأىسْنََّاََإًلىه يكمَإًلىوهَك ً
اح هََُ﴾ [الكهف ]112 :ككما
ٍ ي ى َّ ى ي ٍ ى
إًسْنَّ ىَاَأىسْنىاَبى ى ه
لَ ًر ىسالىتى َويَ﴾َ[اأنعاـ.]124 :
َح ٍَ ي
قاؿ تعاىلَ﴿ :اللَّويَأى ٍعلى يم ى
ثَيى ٍج ىْ ي
 .3كمن صفات الفسل أهنم معلوموف فيما يبىغوف لن ا﵁ فهم ال متطئوف يف التبىيغ لن ا﵁
كال متطئوف يف تنفيذ ما أكح ا﵁ بو إليهم.

 كأماَآياتَالَّسلَ :فإف ا﵁ تعاىل قد أيّد رسىو لىيهم اللةاـ باظتعجزات البيّنة كالرباىُت
القاطعة الدالة لى صدقهم كصحة نُبوهتم كرسالتهم فأجفل ا﵁ لى أيدم رسىو
اظتعجزات اطتارقة اليت ليلت يف مقدكر البشف من أجل تقفيف صدقهم كإثبات نبوهتم.

كتَّْيفَآياتَالَّسلَكمْجَاتهمَ:ىي أمور خارقة لىعادة يظهفىا ا﵁ تعاىل لى أيدم
أنبيائو كرسىو لى كجو يعجز البشف لن إتياف مبثىو.
كمنَأمثلةَتلكَالَْجَاتَكاآليات:

 .1إخبار ليل لىيو اللةاـ قومو مبا يأكىوف كما يدخفكف يف بيوهتم.
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 .2كمثل حتويل للا موس لىيو اللةاـ حية كمثل انشقاؽ القمف لنبينا ػتمد صى ا﵁ لىيو
كسىم.

خصائصَالَّسالةَالَحَُيةََ-:

ختتص الفسالة ا﵀مدية لن الفساالت اللابقة جبمىة من اطتلائص نذكف منها:

ىح وُ ًَم ٍنَ
َم ىح ََّ هُ َأىبىاَأ ى
 )1الفسالة ا﵀مدية خادتة لىفساالت اللابقة قاؿ تعاىل َ﴿ :ىماَ ىكا ىف ي
ًرجالً يكمَكلى ًكنَرس ى ً
َنَ﴾ [اأحزاب .]42 :
َك ىخاتى ىَمَالنًََُّّْ ىَ
ى ٍ ى ٍ ىي
َؿَاللَّو ى
 )2الفسالة ا﵀مدية ناسخة لىفساالت اللابقة فةا يقبل ا﵁ من أحد دينا إال بإتباع ػتمد

صى ا﵁ لىيو كسىم قاؿ تعاىلَ﴿ :كمنَيػُتى ًغَغىَػََّا ًلسالًـ ً
َدينناَفىػلى ٍنَييػ ٍقُى ىل ًَم ٍن َويَ ىك يى ىََ
ى ى ٍ ىٍ ٍ ى ٍ
فًيَاآل ًخَّةً ًَمنَالٍ ىخ ً
ينَ﴾ [آؿ لمفاف .]85 :
اس ًَّ ىَ
ى ى

 )3الفسالة ا﵀مدية لامة إىل الثقىُت:اصتن كاإلنس قاؿ تعاىل حكاية لن قوؿ اصتنَ ﴿ :يىاَ
َاَد ً
قىػَمنىاَأ ً
اع ىيَاللًََّوَ﴾ [اأحقاؼ .]31 :
ىجَُي ى
ٍى
اؾَإًاَ ىكافَّةنَلًلن ً ً
اَكسْنى ًذ نيَّاَ﴾َ[سبأ .]28 :
كقاؿ تعاىل َ﴿ :ىكىماَأ ٍىر ىسلٍنى ى
َّاسَبىش نََّ ى
كقاؿ « :فضلت َعلى َاألسْنَُا َبستَ :أعطَت َجَامع َالكلمَ ،كسْنصَّتَ
بالَّعبَ،كأحلتَليَالغنائمَ،كجْلتَليَاألر َطهَرانَكمسجَُانَ،كأرسلتَإلىَ
الخلقَكافةَ،كختمَبيَالنََُف» أخفجو كملىم.

الَّكنَالخام َ:اليَافَبالََـَاآلخََّ-:

اإلنتاف باليوـ اآلخف ركن من أركاف اإلنتاف كشتي باآلخف أنو ال يوـ بعده قاؿ تعاىل:

ً ً
َّ ً
َى ٍم َييَقًنيَ ىَف َ﴾
َكىَماَأيسْنٍ ًَ ىؿ ًَم ٍن َقىػ ٍُلً ى
ين َييػ ٍؤًمنيَ ىف َبً ىَاَأيسْنٍ ًَ ىؿ َإًلىٍَ ى
َكبًاآلخ ىَّة ي
ك ى
ك ى
﴿ ىكالذ ى

[البقفة.]4 :
كأف نؤمن بكل ما جاء يف الكتاب كاللنة من أكصاؼ ذلك اليوـ.
كقد كصف ا﵁ تعاىل ذلك اليوـ بأكصاؼ لظيمة ،كلنأخذ منها كصفا كاحدان قاؿ تعاىل:

اع ًةَ ىشي ى ً
َمَ(ُ)َيىػ ٍَىـَتىػ ىٍَّكسْنىػ ىهاَتى ٍذ ىىليََ
َزل ىٍَلىةى َّ
َاَربَّ يك ٍمَإً َّف ى
َالس ى ٍ ه
َعظ ه
َّاسَاتَّػ يق ى
﴿َيىاَأىيُّػ ىهاَالن ي
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ً
يك ُّل َمَّ ً
ارلَ
ض ىْ ٍ
َكتى ى
َع ََّاَأ ٍىر ى
ض ىْ وة ى
َح ٍَ ول ى
ض يع َ يك ُّل َ ىذات ى
َّاس ي
َس ىك ى
َح ٍَلى ىه ى
ت ى
يٍ
اَكتىػ ىَّلَالن ى
كىم يَ ً
ابَاللَّ ًوَ ىش ًُي هَُ﴾ [اضتج.]2 - 1 :
لَكلى ًك َّن ى
َع ىذ ى
ار ى
س ىك ى
ى
اَى ٍمَب ي
 كاليَافَبالََـَاآلخََّيتضَنَأمَرانَكثََّة-:

َ -1اليَاف َبالُْث:فنؤمن بالبعث بعد اظتوت كىو إحياء ا﵁ تعاىل اظتوت حُت ينفخ

َّ ً
ين َ ىك ىف يََّكاَأى ٍف َلى ٍن َييػ ٍُػ ىْثيَاَقي ٍلَ
إسفافيل يف اللور ،النفخة الثانية قاؿ تعاىل َ﴿ :ىز ىع ىم َالذ ى
نَ﴾َ[التغابن .]7 :
ىَكىربّْيَلىتيٍُػ ىْثي ََّ
بىػلى ى

فيقوـ الناس من قبورىم لفب العاظتُت حفاة لفاة غفال :أم حفاة ليس لىيهم نعاؿ كال
خفاؼ ،لفاة:ليس لىيهم لباس بدف ،غفال :أم غَت ؼتتومُت.

كلن ابن لباس – رضي ا﵁ لنو  -أف النيب  -صى ا﵁ لىيو كسىم – قاؿ« :إسْنكمَ
ً
اَعلىٍَػنىاَ
محشَركفَحفاةَعَّ َ
َك ٍع نُ ى
اةَغَّا َ»َ ،ثمَقَّأَ﴿ ىك ىَاَبى ىُأٍسْنىاَأ َّىك ىؿ َ ىخل وٍق َسْنيَْ يُهي ى
إًسْنَّاَ يكنَّاَفى ً
َن﴾ [اأنبياء.]124 :
اعلً ىَ
كلندما شتعت لائشة – رضي ا﵁ لنها -الفسوؿ  يقوؿ« :يحشََّالناسَيَـَالقَامةَ

حفاةَعَّاةَغَّا» َقالتَ :يا َرسَؿَاهللَالَّجاؿَكالنسا َجََْانَينظََّبْضهمَإلىَ
بْض؟َ،قاؿَ«َ:يا َعائشةَاألمََّأشَُمنَأفَينظََّبْضهمَإلىَبْض»َمتفق لىيو
.

َِ -دسْنََالشَ َمنَالخالئقَ :كمن اإلنتاف باليوـ اآلخف أف نؤمن بأف الشمس تدنوا من
اطتةائق مبقدار ميل ،كاظتيل لتتمل أف يكوف ميل اظتكحىة ،كلتتمل أنو اظتلافة كسواء كاف من
ميل اظتكحىة أك ميل اظتلافة فإف الشمس تكوف قفيبةَ.

لن اظتقداد بن اأسود قاؿ شتعت رسوؿ ا﵁ « : تُسْنَ َالشَ َيَـ َالقَامة َمنَ

الخلقَحتىَتكَفَمنهمَكَقُارَمَل» أخفجو ملىم .

َّ-اليَافَبالجَا َكالحسابَ:ػتاسبة اطتةائق لى ألماعتم كقد شت ا﵁ يوـ القيامة

يوـ اضتلاب أنو اليوـ الذم لتاسب اإلنلاف فيو لى لمىو قاؿ تعاىل﴿ :إً َّفَإًلىٍَػنىاَإًيىابىػ يه ٍمَ
ً
ً
سابىػ يه ٍَم﴾ [الغارية.]26 - 25 :
(ِٓ)َثي َّمَإ ََّفَ ىعلىٍَػنىاَح ى
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حسابَالَؤمنََ-:

إف ا﵁ سبحانو كتعاىل لتاسب اظتؤمن فيخىو بو كيضع كنفو لىيو كيقفره بذنوبو فيقوؿ لو:
لمىت كذا يف يوـ كذا حىت يقف كيعًتؼ فإذا أقف كالًتؼ قاؿ ا﵁ سبحانو كتعاىل يف
اضتديث القدسي« :إسْنيَقَُستَّتهاَعلَكَفيَالُسْنَاَك َأسْنا َأغفَّىاَلكَالََـ» َمتفق
لىيو من حديث ابن لمف.
 حسابَالكافَََّ-:

كأما الكفار كالعياذ با﵁ فإهنم ال لتاسبوف ىذا اضتلاب بل يقفركف بألماعتم ،كيقاؿ عتم
لمىتم كذا ككذا فإذا أنكفكا تشهد لىيهم أللنتهم كأيديهم كأرجىهم مبا كانوا يعمىوف .
َعلىٍَػنىاَ﴾ [فلىت ،]21 :
حىت اصتىود فإهنا تشهد فيقولوف صتىودىمَ﴿ :لً ىمَ ىش ًه ٍُتي ٍم ى

قالواَ ﴿ :قىاليَا َأىسْنٍطىىقنىا َاللَّو َالَّ ًذم َأىسْنٍطى ىق َ يك َّل َ ىش َي و َكىَ َ ىخلى ىق يكم َأ َّىك ىؿ َمَّةو
َكإًلىٍَ ًوَ
ي
ى ى
ٍ
ٍ ى يى
تيػ ٍَّ ىجْيَ ىَفَ﴾ [فلىت .]21 :

يقفر الكفار بإلماعتم كمتزكف بو كالعياذ با﵁ كينادم لى رؤكس اأرهاد ﴿َ ىى يؤا ً َالَّ ًذي ىنََ
َنَ﴾ [ىود.]18 :
َعلىىَالظَّالً ًَ ىَ
ىَربّْ ًه ٍمَأىاَلى ٍْنىةيَاللَّ ًو ى
ىك ىذبي ى
َاَعلى ى
الخالصة :الناس يتفاكتوف يف اضتلاب لى مفاتب منهم:

 .1من يدخل اصتنة بغَت حلاب كال لذاب.
 .2كمنهم من لتاسب حلابا يلَتا.
 .3كمنهم من لتاسب حلابا للَتا.
 .4كالكفار لتاسبوف حلاب تقفيع كتوبيخ كتقفيف ،كال لتاسبوف ػتاسبة من توزف حلناتو
كسيئاتو ،كما قالو بعض أىل العىم.

ًو
ٍح َُّق﴾
َْ-الَزفَ:ؽتا يدخل يف اإلنتاف باليوـ اآلخف الوزف قاؿ تعاىل ﴿ :ىكال ىٍٍَز يفَيىػ ٍَىمئذَال ى
[األفاؼَ.]8 :
ضعَالٍََا ًزينَال ًٍقس ى ً ً ً
ام ًَة﴾ [اأنبياء.]47 :
طَلَىػ ٍَـَالٍقَى ى
كقاؿ تعاىل ﴿ :ىكسْنى ى ي ى ى ى ٍ
فتوزف األماؿ يوـ القياـ مبيزاف حقيقي ،كلو كفتاف كما جاء يف حديث البطاقة.

ماَالذمَيَزفَفيَالَََاف؟!َ

الرسالة املفيدة يف التوحيد والعقيدة

36

كالذم يوزف يف اظتيزاف ثةاثة ،كقد دلت لى ذلك النلوص:

أ .األعَاؿ :فقد ثبت يف اللحيحُت من حديث أيب ىفيفة  -رضي ا﵁ لنو تعاىل  -قاؿ:

قاؿ :رسوؿ ا﵁ َ « :كلَتاف َحَُُتاف َإلى َالَّحَن َخفَفتاف َعلى َاللسافَ
ثقَلتافَفيَالَََافَ:سُحافَاهللَكبحَُهَ َ،كسُحاسْنوَالْظَمَ» .متفق لىيو.

ب .صحفَاألعَاؿ :كقد دؿ لى ذلك حديث لبد ا﵁ بن لمفك يف صاحب البطاقة.

ً ً
ً
َكٍزسْننا َ﴾
َم َلى يه ٍم َيىػ ٍَىـ َالٍقَى ىامة ى
ج .الْامل َسْنفسو :كقد دؿ لى كزنو قولو تعاىلَ﴿ :فىال َسْنيق ي

[الكهف ،]125 :ككذلك حديث لبد ا﵁ بن ملعود كفيو« :كالذم َسْنفسي َبَُهَ
لهَا َأثقل َفي َالَََاف َمن َأحُ» أخفجو اإلماـ أزتد كاضتاكم كحلنو الشيخ

األباين.

ىلَالَََافَكاحَُأـَمتُْدَ-:
اختىف العىماء يف ذلك لى قولُت  -كذلك أف النلوص جاءت بالنلبة لىميزاف مفة

ط﴾ [اأنبياء]47 :
ين َال ًٍق ٍس ىَ
باإلففاد كمفة باصتمع مثل قولو تعاىل ﴿ :ىكسْنى ى
ض يع َال ىٍَ ىَا ًز ى
َم ىَا ًزينيَويَ﴾ [األفاؼ]8 :
ككذلك يف قولو تعاىلَ﴿ :فى ىَ ٍنَثىػ يقلى ٍ
تى

كإففاد يف مثل قولو َ « :ثقَلتافَفيَالَََافَ» ،-فقاؿَبْضَالْلَا َ :إف اظتيزاف كاحد

كأنو رتع بالتبار اظتوزكف أك بالتبار اأمم ،كالذم يظهف كا﵁ ألىم أف اظتفاد أف اظتيزاف كاحد
لكنو متعدد بالتبار اظتوزكف.

َٓ -سْنشَّ َالكتب:كؽتا يدخل يف اإلنتاف باليوـ اآلخف نشف الدكاكين ،كىي الكتب اليت
كتبها اظتةائكة لى العامل.
كمن الناس من يأخذىا باليمُت ،كمنهم من يأخذىا بالشماؿ ،كقد أرار ا﵁ إىل ذلك يف

َىا يؤ يـ َاقٍػ ىَّ يكاَكًتىابًَى ٍو َ* َإًسْنّْيَ
اَم ٍن َأيكتً ىي َكًتىابىويََبًَى ًََنً ًو َفىػَىػ يق ي
َؿ ى
سورة اضتاقة فقاؿَ ﴿ :فىأ َّىم ى
ً ً
ت َأىسْنّْيَمال وؽ ً
ش وة ً و ً
َح ً
َعالًَى وة َ* َقيطيَفيػ ىهاَ
َظىنىػ ٍن ي
يَجن وَّة ى
َراضَىة َ* َف ى
ي
سابَى ٍو َ* َفىػ يه ىَ َفيَعَ ى ى
ى
ًً
ً
ىداسْنًَةه َ*ََ يكليَاَكا ٍشَّب ى ً
اَم ٍن َأيكتً ىي َكًَتىابىويَ
َاَىنَئناَبً ىَاَأ ٍ
ى
ىسلى ٍفتي ٍم َفيَاألىيَّ ًاـ َالٍ ىخالَىة َ* َ ىكأ ََّىم ى
ى ىي
يكت َكًتابًَ ٍو َ* َكلىم ََأى ٍد ًر ً
ً
سابًَى ٍَو﴾ [اضتاقة- 19 :
بً ًش ىَالً ًو َفىػَىػ يق ي
ى
َؿ َيىا َلىٍَتىنيَلى ٍم َأ ى ى ى ى ٍ
َماَح ى

 ،]26فاظتؤمن يقوؿ لىناس خذكا كتايب اقفءكه ملتبشفان ملفا بو.
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كالكافف  -العياذ با﵁  -يتحلف كيقوؿ ﴿ :يا َلىَتىنًيَلىم َأيَك ى ً
َماَ
ى ٍ
ت َكتىابًَى ٍو َ* َ ىكلى ٍم ََأى ٍد ًر ى
ٍ
ً
سابًَى ٍَوَ﴾.
حى
َح ًسَُناَ﴾ [اإلسفاء.]14 :
َعلىٍَ ى
كَ ىك ىفىَبًنىػ ٍف ًس ى
كقاؿ تعاىلَ﴿ :اقٍػ ىَّأٍَكًتىابى ى
كَالٍَىػ ٍَىـ ى
ك ى
قاؿَبْضَالْلَا  :كا﵁ لقد أنلفك من جعىك حليبا لى نفلك.
قاؿَالماـَالسفارينيَ–َرحَوَاهللَتْالىَََ:-
"كاضتاصل أف نشف اللحف كأخذىا باليمُت أك الشماؿ ؽتا كتب اإلنتاف بو لقد القىب بأنو
()1
حق؛ لثبوتو بالكتاب كاللنة كاإلرتاع "

َٔ-الحَ َ-:

ككتب اإلنتاف باضتوض الذم أكفـ ا﵁ بو نبيو  يف اآلخفة كقد تواتفت اأخبار بذكف
اضتوض كبياف أكصافو.
ىذا اضتوض حوض كاسع ،طولو رهف كلفضو رهف كآنيتو كنجوـ اللماء يف كثفهتا كحلنها
كماؤه أرد بياضان من الىنب كأحى من العلل كأطيب من رائحة اظتلك كمن يشفب منو رفبة

ال يظمأ بعدىا أبدان ،كيلتمد اضتوض ماؤه من الكوثف ،كىو هنف ألط ا﵁ نبيو  -صى ا﵁
لىيو كسىم  -يف اصتنة يلب منو ميزاباف لى اضتوض ،فيبق اضتوض دائما ؽتىوءا ،كيفده
اظتؤمنوف من أمو الفسوؿ  -صى ا﵁ لىيو كسىم  -كيشفبوف منو ،كيكوف ىذا اضتوض يف
لفصات يوـ القيامة لند ردة اضتف كتعب الناس ،فيشفبوف من ىذا اضتوض الذم ال يظمؤكف
بعد الشفب منو أبدان.
الذين يذادكف لن اضتوض ،ذكف العىماء – رزتو ا﵁ تعاىل – أنواع:
 .1الذين ارتدكا بعد النيب  ذىب إىل ذلك بعض العىماء.
 .2اظتنافقوف ،ذىب إليو بعض أىل العىم.
 .3أىل البدع كأىل اظتعاصي كالكبائف ،كطاىف اأدلة تدؿ لى ذلك.

َٕ-الشفاعةَ:

كؽتا يدخل يف اإلنتاف باليوـ اآلخف كذلك الشفالة كىي نولاف:
) (( .(1لوامع اأنوار .)) 182 / 2
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أحُىَاَ:خاص بالنيب صى ا﵁ لىيو كسىم
كالثاسْنيَ:لاـ لو كللائف النبيُت كاللديقُت كالشهداء كاللاضتُت
 أماَالخاصَبالنُيَََ:
أك َانَ:الشفالة العظمي اليت تكوف لىقضاء بُت الناس ،كذلك أف الناس يوـ القياـ يىحقهم من
الكفب كاعتم كالغم ما ال يطيقوف فيذىبوف إىل آدـ مث نوح مث موس مث ليل حىت تنتهي إىل
رسوؿ ا﵁ صى ا﵁ لىيو كسىم.

كىذهَالشفاعةَتسَىَالْظَى كىي من اظتقاـ ا﵀مود الذم قاؿ ا﵁ فيو َ﴿ :ىع ىسىَأى ٍفَ

َدا َ﴾
َربُّ ى
يىػ ٍُػ ىْثى ى
اَم ٍح يَ ن
َم ىق نام ى
كى
كى

[اإلسفاء  ]79 :فيشفع النيب  إىل ا﵁ فينزؿ ا﵁

تعاىل لىقضاء بُت لباده كيفلتهم من ىذا اظتوقف.

ثاسْنَا:من الشفالة اطتاصة بالفسوؿ ا﵁  أف يشفع أىل اصتنة أف يدخىوا اصتنة.
فأىل اصتنة إذا لربكا اللفاط ككصىوا إىل باب اصتنة كجدكه مغىقا فيشفع النيب  إىل ا﵁ بأف
يفتح عتم باب اصتنة.
ثالثا :رفالتو صى ا﵁ لىيو كسىم لعمو أيب طالب يف ختفيف العذاب.

 أما َالذم َتكَف َفَو َالشفاعة َعاما َلو َكلسائَّ َالنََُن َكالصُيقَن َكالشهُا َ
كالصالحَنَ،فهَاَشفاعتافََ:
األكؿ :الشفالة يف أىل النار من اظتؤمنُت أف متفجوا من النار ،كأحاديث ىذه الشفالة
متواتفة.

الثاسْني :الشفالة فيمن استحق النار من اظتؤمنُت أف ال يدخل النار.

أقساـَالشفاعة:
كالشافْةَشفاعتافََ:
أ .الشفاعةَالَثُتة :كىي اليت تطىب من ا﵁ كعتا رفطاف:
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 الشَّطَاألكؿ :إذف ا﵁ لىشافع أف يشفع لقولو تعاىلَ﴿ :منَذىاَالَّ ًذمَي ٍش ىفع ً
َع ٍن ىُهيَإًاَ
ىٍ
ى ي
بًًإ ٍذسْنًًَوَ﴾ [البقفة.]255 :
ش ىفْيَ ىفَإًاَلً ىَ ًنَ
 الشَّطَالثاسْني :رضا ا﵁ لن الشافع كاظتشفوع لو؛ لقولو تعاىل َ﴿ :ىكاَيى ٍَ
ضى َ﴾ [اأنبياء  ،]28 :كقولو تعاىل﴿ :يىػ ٍَىمئً وذ َاَتىػ ٍنػ ىف يع َّ
اَم ٍن َأ ًىذ ىف َلىويَ
ٍارتى ى
َالش ىف ى
اعةي َإً ى
الَّ ٍحَنَكر ً
ض ىيَلىويَقىػ ٍَا﴾ [طو.]129 :
َّ ى ي ى ى
ب .الشفاعةَالَنفَة :كىي اليت تطىب من غَت ا﵁ فيما ال يقدر لىيو إال ا﵁.
اعةي َّ
َن﴾
َالشافً ًْ ىَ
كرفالة بغَت إذنو كرضاه رفالة باطىة ،قاؿ ا﵁ تعاىل﴿ :فى ىَاَتىػ ٍنػ ىفْي يه ٍم َ ىش ىف ى
[اظتدثف.]48 :
 كيلتثٌت رفالتو  لعمو أيب طالب يف ختفيف العذاب.

ٖ)َالصَّاط-:

كؽتا يدخل يف اإلنتاف باليوـ اآلخف اللفاط ،كىو جلف ؽتدكد لى النار نتف الناس لىيو لى
قدر ألماعتم ،منهم من نتف كىمح البلف ،كمنهم من نتف كالربؽ كمنهم من نتف كالفيح كمنهم
من نتف كالطَت كأرد الفجاؿ ،كالنيب  -صى ا﵁ لىيو كسىم  -قائم لى اللفاط يقوؿ يا
رب سىم سىم ،حىت تعجز ألماؿ العباد فيأيت من يزحف كيف حافيت اللفاط كةابيب معىقة
مأمورة تأخذ من أمفت بو فمخدكش ناج كمكفدس يف النار .
كالذين نتفكف لى اللفاط ىم اظتؤمنوف دكف الكفار كاظتشفكُت.

كأكؿ من كتوز اللفاط نبينا  بأمتو ،كما جاء يف اضتديث :قاؿ َ« :أسْناَكأمتيَأكؿَمنَ
يجَََكاَيتكلمَيَمئذَإاَالَّسل…» .ركاه اإلماـ ملىم.

ٗ)َدخَؿَالجنةَكالنارَ-:

كنؤمن باصتنة كالنار.
فاصتنة دار النعيم اليت ألدىا ا﵁ تعاىل لىمؤمنُت اظتتقُت فيها من النعيم ما ال لُت رأت كال

َماَأي ٍخ ًف ىي َلى يه ٍم ًَم ٍن َقيػَّةً َأى ٍعَي ونَ
خطف لى قىب بشف قاؿ تعاىلَ﴿ :فىال َتىػ ٍْلى يم َسْنىػ ٍف ه ى
ىج ىَا ن َبً ىَاَ ىكاسْنيَاَيىػ ٍْ ىَليَ ىَف َ﴾ [اللجدة  ]17 :كالنار دار العذاب اليت ألدىا ا﵁ تعاىل
لىكاففين الظاظتُت فيها من العذاب كالنكاؿ ما ال متطف لى الباؿ قاؿ تعاىل َ ﴿ :ىكقي ًلَ
ً
ال ً
ً ًً
اراَ
ى
َن َسْنى ن
َربّْ يك ٍم َفى ىَ ٍن َ ىشا ى َفىػ ٍلَيػ ٍؤم ٍن ى
ٍح ُّق َم ٍن ى
َكىم ٍن َ ىشا ى َفىػلٍَى ٍك يف ٍَّ َإًسْنَّاَأى ٍعتى ٍُسْنىاَللظَّالَ ى
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و
ط َبً ًهم ً
َه َبًٍئ ى َ
َكإً ٍف َيى ٍستى ًغَثيَا َييػغىاثيَا َبً ىَا َ ىكال يٍَ ٍه ًل َيى ٍش ًَم َال يٍَ يج ى
أى
ىحا ى ٍ ي
َس ىَّادقيػ ىها ى
َّ
َم ٍَّتىػ ىف نقا﴾َ[الكهف .]29 :
َك ىسا ى ٍ
الش ىَّ ي
تي
اب ى

 مسألة:ىلَالجنةَكالنارَمَجَدتافَاآلف؟َ

اصتنة كالنار موجودتاف ،كدليل ذلك من الكتاب كاللنة:

كمنَالكتابَ:قاؿ تعاىل يف النار﴿ :كاتَّػ يقَاَالنَّارَالََّتًيَأ ً
ين﴾ [آؿ لمفاف:
تَلً ٍل ىكافً ًَّ ىَ
يع َُّ ٍ
ى
ى

 ]131كاإللداد مبعٌت التهيئة .

كيف اصتنة قاؿ ا﵁ تعاىلَ﴿ :كسا ًرعَاَإًلى ً و ً
اتَ
ض ىه َّ
اَالس ىَ ىاك ي
َع ٍَّ ي
َك ىجَنَّ وة ى
ىى ي
ى
َربّْ يك ٍم ى
ىَمغٍف ىَّة َم ٍن ى
كا َألىر َأ ًيع َُّ ٍ ً
َنَ﴾ [آؿ لمفاف  ]133 :كاإللداد أيضان التهيئة.
ٍَت ًَّق ىَ
ى ٍ ي
تَلل ي
كمنَالسنة :فقد ثبت يف اللحيحُت كغَتقتا يف قلة كلوؼ الشمس أف النيب  قاـ

يلى فعفضت لىيو اصتنة كالنار كراىد اصتنة حىت ىم أف يتناكؿ منها لنقودان مث بدا لو أال
يفعل  كراىد النار كرأل فيها لمفك بن ضتي اطتزالي كتف قلبو يف النار كالعياذ با﵁ :يعٍت
أمعاءه.
 مسألة:ىلَالجنةَكالنارَتفنَافَأـَتُقَافَ؟َ

اصتنة كالنار تبقياف فاصتنة تبقي أبد اآلبدين كالنار تبقي كذلك أبد اآلبدين كدليل قولو تعاىل

ك َىم َ ىخَػَّ َالٍُ ًَّيًَّة َ(ٕ)َجَا يؤىم ً
َّ ً
َّ ً ً ً
َع ٍن ىَُ
َاَك ىع ًَلي
َاَالصال ىحات َأيكلىئ ى ي ٍ ٍ ي ى
ين ى
ىى ي ٍ
َآمني ى
﴿إً َّف َالذ ى
ً
َّات ىَ و
مَمن َتى ٍحتً ىهاَا َألىسْنٍػ ىهار َ ىخالً ًُين َفً ىَهاَأىب نُاَر ً
َع ٍنػ يه ٍمَ
َجن ي
ض ىي َاللَّوي ى
ىربّْ ًه ٍم ى
َع ٍُف َتى ٍج ًَّ ٍ
ى ى
ي
ى
كَلً ىَ ٍنَ ىخ ًش ىيَ ىربََّوي﴾ [البينة .]8 - 7 :
َاَع ٍنويَ ىذلً ى
ىكىر ي
ض ى
كيف النار ذكف ا﵁ التأبيد يف ثةاث آيات من القفآف:

ً ً
َّ ً
َكاَ
ين َ ىك ىف يَّ ىَ
كاَكظىلى يََاَلى ٍم َيى يك ًَن َاللَّوي َلَىػغٍف ىَّ َلى يه ٍم ى
األكلى :يف سورة النلاء﴿ :إً َّف َالذ ى
لًَىػ ٍه ًُيىػ يه ٍمَطى ًَّي نقا﴾ [النلاء .]168 :
ً
َس ًْ نََّاَ
َكأ ى
ىع َُّ َلى يه ٍم ى
ين ى
الثاسْنَة :يف سورة اأحزاب قاؿ تعاىلَ ﴿ :إً َّف َاللَّوى َلى ىْ ىن َالٍ ىكاف ًَّ ى
(ْٔ)َ ىخالً ًُينَفً ىَهاَأىب نُاَاَي ًج يُك ىفَكلًَِّاَكاَسْنى ً
صَ نَّاَ﴾ [اأحزاب.]65 - 64 :
ى
ى
ى ى
ى
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كالثالثة :يف سورة اصتن كىي قولو تعاىل ﴿ :ىكىم ٍن َيىػ ٍْ ً
َّمَ
ار ى
َكىر يسَلىويَفىًإ َّف َلىويَسْنى ى
ص َاللَّوى ى
َج ىهن ى
ىخالً ًُ ً
َهاَأىبى نُا﴾ [اصتن  ]23 :كبعد ىذا النص اللفيح يف القفآف يتبُت أف ما قيل من
ينَف ى
ى
أف النار تفٌت قوؿ ضعيف جدان ال يعوؿ لىيو.

الخالصة :النار كاصتنة موجودتاف اآلف كتبقياف كال تفياف أبدان.

رؤيةَاهللَتْالىَ-:

اتفق اللىف لى إثبات رؤية اظتؤمنُت لفهبم تبارؾ كتعاىل يف الدار اآلخفة رؤية بلفية من غَت

تشبيو كال دتثيل ،كاألدلةَعلىَذلكَمنَالقَّآفَالكَّيم:

اضَّةه َ(ِِ) َإًلىى َربّْػها َسْنى ً
ًو ً
اظ ىََّةه﴾ َ[القيامة- 22 :
ىى
 )1قولو تعاىل ﴿ :يك يجَه َيىػ ٍَىمئ َذ َسْنى ى
.]23

ًً
ادَةه﴾ [يونس .]26 :
ىَكًزيى ى
ينَأ ٍ
سنيَاَال ي
ٍح ٍسنى ى
 )2قولو تعاىل﴿ :للَّذ ى
ىح ى

ًو
جَبيَ ىَف﴾ [اظتطففُت .]15 :
 )3قولو تعاىل ﴿ :ىكالَإًسْنَّػ يه ٍم ى
َربّْ ًه ٍمَيىػ ٍَىمئذَلى ىَ ٍح ي
َع ٍن ى

فقد احتج الشافعي رزتو ا﵁ كغَته من اأئمة هبذه اآلية لى ملألة الفؤية أىل اصتنة.

كمنَالسنة :اأحاديث لن النيب  الدالة لى الفؤية متواتفة ،فقد ركاىا أكثف من ثةاثُت

صحابيان.
كمنهاَ:

أ) ما أخفجو الشيخاف لن أيب ىفيفة  -رضي ا﵁ لنو  -أفَسْناساَقالَاَياَرسَؿَاهللَىلَ
سْنَّلَربناَيَـَالقَامةَ؟ َفقاؿَرسَؿَاهللََ «َ ىلَتضاركفَفيَرؤيةَالقَََّلَلةَ
الُُر؟َقالَاََاَياَرسَؿَاهللَقاؿَىلَتضاركفَفيَالشَ َلَ َدكسْنهاَسحابَ

؟َ»َقالَاَاَياَرسَؿَاهللَقاؿَ«َ:فإسْنكمَتَّكسْنوَكذلك»ََ.

ب) ما ركاه جفيف بن لبد ا﵁ البجىي – رضي ا﵁ لنو – قاؿََ:كناَجلَساَمعَالنُيََ-
صلىَاهللَعلَوَكسلمََ -فنظََّإلىَالقَََّلَلةَأربع َعشَّةَفقاؿ َ« َإسْنكمَستَّكفَ
ربكمَعَاسْناَكَاَتَّكفَىذاَاَتضامَفَفيَرؤيتو»َمتفقَعلَوَ.

َُ)َكيلحقَباليَافَبالََـَاآلخََّ-:
ُ)َاليَافَبأشَّاطَالساعةََ:
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فأشَّاطَالساعة:ىي لةامات القيامة اليت تلبقها كتدؿ لى قفهبا كىي لى نولُت:
 .1األشَّاطَالكَُّلَ:كتكوف قبيل قياـ اللالة بزمن قىيل
 .2األشَّاطَالصغَّل :كىي اليت تكوف قبل حدكث اأرفاط الكربل كتكوف معها كذلك
ككىما كثفت كتتابعت دؿ ذلك لى قفب كقوع اأرفاط الكربل.
 كقد قلم العىماء أرفاط اللالة من حيث ظهورىا كلدمها إىل ثةاثة أقلاـ :

َ)1القسمَاألكؿ :ما ظهف كانقض كمبعث النيب  كموتو  كفتح بيت اظتقدس يف لهد
لمف بن اطتطاب كمقتل لثماف رضي ا﵁ لنو كظهور بعض مدل النبوة.

َ)2القسمَالثاسْنيَ :ما ظهف كال يزاؿ يتتابع كيكثف كظهور الفنت ففي ملند أزتد لن أيب

موس اأرعفم رضي ا﵁ لنو أف رسوؿ ا﵁  أف سوؿ ا﵁  قاؿَ «َ :إفَبَنَيُمَ

الساعةَفتناَكقطعَاللَلَالَظلمَ» أخفجو أزتد كىو حديث صحيح.

كمن ذلك ما جفل يف موقعو اصتمل كصفُت كظهور اطتوارج كظهور مقاالت اظتبتدلة يف
الدين.
القسمَالثالثَ:قلم مل يظهف حىت اآلف ،كمن ىذا القلم العةامات العشف الكربل اظتذكورة

يف حديث حذيفة بن أسيد أف رسوؿ ا﵁  قاؿَ «َ :لنَتقَـَالساعةَحتىَتَّمَعشََّ
آيات َالُخاف َكالُجاؿ َكالُابة َكطلَع َالشَ َمن َمغَّبها َكسْنَكؿ َعَسى َبن َمَّيمَ

كيأجَج َمأجَج َكثالثة َخسَؼ َخسف َبالَشَّؽ َكخسف َبالَغَّب َكخسف َبجَيََّةَ
الَّْبَكآخَّ َذلكَسْنارَتخَّجَمنَالََنَتطَّدَالناسَإلىَمحشَّىمَ» ركاه ملىم كأبو
داككد .

 )2اليَافَبقَاـَالساعةَكالنفخَفيَالصَرَ-:
تقوـ اللالة يف يوـ اصتمعة ففي صحيح ملىم لن أيب ىفيفة  -رضي ا﵁ لنو  -قاؿ :قاؿ

رسوؿ ا﵁ « خَََّيَـَطلْتَعلَوَالشَ َيَـَالجَْةَفَوَخلقَآدـَكفَوَ

أدخلَالجنةَكفَوَأخَّجَمنهاَكاَتقَـَالساعةَإاَيَـَالجَْة».ركاه ملىم.

كالنفخ يف اللور حق.

كالصَرَفيَلغةَالَّْب :القفف كقد سئل الفسوؿ ا﵁  لن اللور؟ فقاؿ اللور قفف ينفخ

فيو .أخفجو أبو داككد كالًتمذم كصححو األباين.

الرسالة املفيدة يف التوحيد والعقيدة

43

كالنافخَفيَالصَر ىو إسفافيل ينفخ يف القفف مفتُت .
األكلىَ:لتلل هبا اللعق.
كالثاسْنَة :لتلل هبا البعث كىذا ظاىف النلوص.

ً
قاؿ تعاىل﴿ :كسْنيًف ىخ َفً
يَالصًَر َفىص ًْ ىق َمن َفً َّ ً
َم ٍنَ
ُّ
َكىم ٍن َفيَاألى ٍر ً َإًا ى
ى ىٍ
يَالس ىَ ىاكات ى
ى
ً
ً ًً
اـَيىػ ٍنظييَّك ىَف﴾ [الزمف .]68 :
اَى ٍمَقَى ه
ىشا ىَاللَّويَثي َّمَسْنيف ىخَفَوَأي ٍخ ىَّلَفىًإذى ي
فَ
كقد شت القفآف النفخةَاألكلى بالفاجفة كالنفخةَالثاسْنَة بالفادفة قاؿ تعاىل﴿ :يىػ ٍَىـ َتىػ ٍَّ يج ي
اَالَّ ً
الَّ ً
ادفىةيَ﴾ [النازلات.]7 - 6 :
اج ىفةيَ(ٔ)َتىػ ٍتُىػْي ىه َّ
َّ
كقد جاءت اأحاديث النبوية ملفحة بالنفختُت ففي صحيح البخارم كملىم لن أيب ىفيفة

 -رضي ا﵁ لنو  -عنَالنُيَ قاؿَ«َ:مابَنَالنفختَنَأربَْفَقالَاَ:ياَأباَىَّيَّةَ

أربَْف َيَمان؟َقاؿَأبَت َقالَاَأربَْفَشهَّان؟َقاؿَأبَت َقالَاَأربَْفَسنة؟َقاؿَ

أبَتَ»َ.

ت﴾
ّ)َاليَافَبالََتَكىََالقَامةَالصغَّلَ :قاؿ تعاىل ﴿ :يك ُّل َسْنىػ ٍف و َذىائًىقةي َال ىٍَ ٍَ ًَ
َمَّْتيَ ىَف﴾َ[الزمف .]32 :
َمَّْ ه
[آلعمفاف ]185 :كقاؿ تعاىل﴿ :إًسْنَّ ى
َكإًسْنَّػ يه ٍم ى
كى
تى

ْ)َفتنةَالقَُّ :كىو سؤاؿ اظتيت بعد دفنو لن ربو كدينو كنبيو فيثبت ا﵁ الذين آمنوا بالقوؿ

الثابت ،فنقوؿ ريب ا﵁ كدين اإلسةاـ كنيب ػتمد  كيضل ا﵁ الظاظتُت فيقوؿ ىاه ىاه ال
أدرم.
كيقوؿ اظتنافق أك اظتفتاب ال أدرم شتعت الناس يقولوف ريئا فقىتو.

كاللائل مىكاف لقوؿ النيب « إفَالَُُْإذاَكضعَفيَقَُّهَكتَلىَعنوَأصحابوَإسْنوَ

لَسَعَقَّعَسْنْالهمَقاؿَيأتَوَملكافَفَقُْاسْنو» ركاه اإلماـ ملىم .

كاشتهما منكف كنكَت كما ركاه اإلماـ الًتمذم ،كىو حديث حلن كما قاؿ الشيخ األباين
رزتو ا﵁ .

ٓ)َعذابَالقََُّأكَسْنََْوَ:
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عذاب َالقََُّ :فيكوف لىظاظتُت من اظتنافقُت كالكاففين قاؿ ا﵁ تعاىل ﴿ :ىكىم ٍن َأىظٍلى يم ًَم ََّ ًنَ
افٍػتػَّلَعلىىَاللَّ ًو َ ىك ًذباَأىك َقى ى ً
ً
َسأيسْنٍ ًَ يؿَ
َكىم ٍن َقى ى
ىى ى
ن ٍ
اؿ ى
َكلى ٍم َيي ى
َح َإًلىٍَو َ ىش ٍي ه ى
اؿ َأيكح ىي َإًلى َّي ى
ت َكالٍَالئً ىكةي َب ً
ًمثٍل َماَأىسْنٍػَ ىؿ َاللَّوي َكلىَ َتىػَّلَإً ًذ َالظَّالًََ ىف ًَ
ً
ً
اسطيََ
ىى ى
ى
َفيَغى ىَ ىَّات َال ىٍَ ٍَ ى ى
ي
ىٍ ى
ً
َع ىذاب َال يٍه ً
َعلىىَاللَّ ًوَ
َف َبً ىَاَ يك ٍنتي ٍم َتىػ يقَليَ ىف ى
س يك يم َالٍَىػ ٍَىـ َتي ٍج ىٍَك ىف ى ى
أىيٍُي ًه ٍم َأى ٍخ ًَّ يجَاَأىسْنٍػ يف ى
ًً
ستى ٍكًُ يَّك ىَف﴾ [اأنعاـ  ]93 :كقاؿ تعاىل يف آؿ ففلوف:
َكيك ٍنتي ٍم ى
غىٍَػ ىَّ َال ى
َع ٍن َآيىاتو َتى ٍ
ٍح ّْق ى
َعلىَػهاَغي يُ ِّك ً
َاَآؿ َفً ٍَّ ىع ٍَ ىف َأى ىش ََُّ
اعةيَأى ٍد ًخلي ى
َـ َّ
َّار َييػ ٍْ ىَّ ي
َالس ى
ضَ ىف ى ٍ ى
اَكيىػ ٍَىـ َتىػ يق ي
اَك ىعشَِّ ى
ى
﴿الن ي
اب﴾ [غافف.]46 :
ال ىٍْ ىذ ًَ
كيف صحيح ملىم من حديث زيد بن ثابت لن النيب  قاؿَ «َ :فلَاَأفَاَتُافنَاَ

لُعَتَاهللَأفَيسَْكمَمنَعذابَالقََُّالذمَأسَعَمنوَ» َثمَأقُلَبَجهوَ

فقاؿَ «:تَْذكاَباهللَمنَعذابَالنار» َقالَاَ :سْنَْذَباهللَمنَعذابَالنارَقاؿَ:
«تَْذكاَباهللَمنَعذابَالقَُّ»َقالَاَسْنَْذَباهللَمنَعذابَالقَََُّ.
َّ ً
َربُّػنىا َاللَّوي َثي َّمَ
ين َقىاليَا ى
كأما َسْنَْم َالقَُّ :فىىمؤمنُت اللادقُت قاؿ تعاىل﴿ :إً َّف َالذ ى
َعلىَ ًهم َالٍَالئً ىكةي َأىا َتى ىخافيَا َكا َتىحَسْنيَا ً
يَ
ٍجن ًَّة َالَّتً َ
ٍ
َكأىبٍش يَّكا َبًال ى
ى ٍى ى
استىػ ىق يامَا َتىػتىَػنىػ ََّ يؿ ى ٍ ي ى
َع يُك ىَف﴾ [فلىت]32 :
يك ٍنتي ٍمَتي ى
كلن الرباء بن لازب  -رضي ا﵁ لنو  -أف النيب  قاؿَ «َ:فيَالَؤمنَإذاَأجابَ

الَلكَنَفيَقَُّهَينادمَمنادَفيَالسَا َأفَصُؽَعُُمَفافََّشَهَمنَالجنةَ

َكألُسَه َمن َالجنة َكافتحَه َلو َبابا َإلى َالجنة َقاؿ َفَأتَو َمن َركحها َكطَُهاَ
كيفسحَلوَفيَقَُّهَمَُبصَّه»  .ركاه أزتد كأبو داككد .

الَّكنَالسادسَ:اليَافَبالقُرَ-:

 فاإلنتاف بالقدر ىو من ربوبية ا﵁ لز كجل كعتذا قاؿَالماـَأحََُرحَوَاهللَ« :القدر
قدرة ا﵁»؛ أنو من قدرتو كىو أيضان سف ا﵁ تعاىل اظتكتوـ الذم ال يعىمو إال ا﵁ سبحانو
.

 تَّْيفَالقُرََ:
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الق ىَُرََ-بفتحَالُاؿََ:-تقديف ا﵁ تعاىل لىكائنات حلبما سبق بو لىمو كاقتضتو حكمتو.
 كاليَافَبالقُرَيتضَنَأربْةَأمَرََ:

أَ-الْلم :كىو أف يؤمن اإلنلاف إنتانا جازما بأف ا﵁ تعاىل بكل ريء لىيم كأنو يعىم ما يف
اللماكات كاأرض رتىة كتفليةا سواء كاف ذلك من فعىو أك فعل ؼتىوقاتو كأنو ال متف
لى ا﵁ ريء يف اأرض كال يف اللماء .

بَ-الكتابةَ:كىي أف ا﵁ تبارؾ كتعاىل كتب لنده يف الىوح ا﵀فوظ مقاديف كل ريء كقد
رتع ا﵁ تعاىل بُت ىاتُت اظتفتبتُت يف قولو تعاىل﴿ :أىلى ٍم َتىػ ٍْلى ٍم َأ َّ
يَالس ىَا ً َ
َماَفً َّ
ىف َاللَّوى َيىَػ ٍْلى يم ى
كَفًيَكًتى و
ََّ﴾ [اضتج  ،]72 :فبدأ سبحانو بالعىم
َعلىىَاللَّ ًوَيى ًس هَ
ابَإً َّفَذىلً ى
ىكا َألى ٍر ً َإً َّفَذىلً ى
ك ى
اب﴾ َأم أنو مكتوب يف الىوح ا﵀فوظ كما جاء بو اضتديث عنَ
ك َفًيَكًتى وَ
كقاؿ﴿ :إً َّفَ ىذلً ى

رسَؿَاهلل ََ «َ إفَأكؿَما َخلقَاهللَالقلمَقاؿَ :اكتب َقاؿَربَماذاََاكتبَ؟َ

قاؿَ :اكتبََما َىََكائنَفجَّلَفيَتلكَالساعةَبَا َىََكائنَإلىَيَـَالقَامةَ
»َركاه اإلماـ أبو داكد من حديث لبادة بن صامت.

جػ-الَشَئة :كىي أف ا﵁ تبارؾ كتعاىل راء لكل موجود أك معدكـ يف اللماكات أك يف
ً
ً
ً
َمَ
اأرض فما كجد موجود إال مبشيئة ا﵁ جل كلةا ،قاؿ تعاىل﴿ :ل ىَ ٍنَ ىشا ىَم ٍن يك ٍمَأى ٍفَيى ٍستىَق ى
ً
َنَ﴾ [التكويف ]29 - 28 :كقولو تعاىل:
َر ُّ
شا يك ىفَإًاَأى ٍفَيى ى
(ِٖ)َ ىكىماَتى ى
شا ىَاللَّوي ى
بَال ىٍْالىَ ى
كََلىجْلَالنَّاسَأ َّيمةنَك ً
اح ىُ نَة﴾ [ىود.]118 :
﴿ ىكلى ٍََ ىشا ى ى
َربُّ ى ى ى ى ى ى
د-الخلق :أم أف نؤمن بأف ا﵁ تعاىل خالق كل ريء فما من موجود يف اللماكات
كاأرض إال ا﵁ خالقو.

َخالً يق َ يك ّْل َ ىش ٍي و َ
رتيع الكائنات ؼتىوقة ﵁ تعاىل بدكاهتا كصفاهتا كحفكاهتا قاؿ تعاىل﴿ :اللَّوي ى
و
َل﴾ [الزمف  ]62 :كقاؿ تعاىل ﴿ :ىك ىخلى ىقَ يك َّلَ ىش ٍي و َفىػ ىق َُّ ىرهيَتىػ ٍق ًُ نيَّا﴾
َككً هَ
ىك يى ىَ ى
َعلىىَ يَك ّْلَ ىش ٍي ى
[الففقاف .]2 :

كمَّاتبَالقُرَمجََعةَفيَقَؿَالشاعَََّ:
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كخلقوَكىػََإيػجادَكتػكَيػنَ

أقلاـ القدر أربعة-:

ُ)َالتقُيََّالْاـَ :كىو تقديف الفب صتميع اأرياء ،مبعٌت لىمو هبا ككتابتو كمشيئو كخىقو

قاؿ َ « :إفَاهللَقُرَمقاديََّالخالئقَقُلَأفَيخلقَالسَا َكاألر َبخَسَنَألفَ
سنةَككافَعَّشوَعلىَالَا َ» ركاه اإلماـ ملىم .
ِ)َالتقُيََّالََّْمَ :كىو تقديف كل ما كتفم لى العبد يف حياتو إىل هناية أجىو قاؿ -
لىيو اللةاة كاللةاـ « -إفَأحُكمَيجَعَخلقوَفيَبطنَأموَأربَْنَيَماَثمَيكَفَعلقةَ
بعَ
مثلَذلكَثمَيكَفَمضغةَمثلَذلكَثمَيَّسلَاهللَالَلكَفَنفخَفَوَالَّكحَكيؤمََّبأر َ

كالماتَبكتبَرزقوَكأجلوَكعَلوَكشقيَأكَسَُْ» ركاه البخارم كملىم.
ً
َم َ﴾َ
َح ًك وَ
ّ)َالتقُيََّالسنَم :كذلك يف ليىة القدر قاؿ تعاىلَ﴿ :ف ىَهاَييػ ٍف ىَّ يؽ َ يك ُّل َأ ٍىم وَّ ى
[الدخاف.]4 :
فيكتب يف ليىة القدر ما لتدث يف اللنة من موت كمفض كلز كذؿ كغَت ذلك .
و
ٍف﴾[الفزتنَ]29 :
َى ىََفًيَ ىشأ وَ
ْ)َالتقُيََّالََمي :كيدؿ لىيو قولو تعاىل ﴿ :يك َّلَيىػ ٍَـ ي
كىذا التقديف كما سبقو من التقديف اللنوم كالعمفم ىو تفليل من القدر اأزيل كىي كتابة
ا﵁ اظتقاديف العامة لىخةائق كتفجع كىها إىل لىم ا﵁ الشامل لكل ريء .

بطالفَااحتجاجَبالقُرَعلىَالَْاصيَ-:

يعتقد أىل اللنة كاصتمالة بأف العبد لو قدرة كإرادة لى أفعالو.

فأفعالو كأقوالو صادرة لن قدرة كإرادة كعتذا لتاسب ككتازل لىيو كال يلح االحتجاج بالقدر
لىيها.
قاؿ َشَخ َالسالـ َرحَو َاهلل " :فإف االحتجاج بالقدر باطل باتفاؽ أىل اظتىل كذكم

العقوؿ "

()1

) )1منهاج اللنة .23/3
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 أكجوَالَّدَعلىَمنَاحتجَبالقُرَعلىَالَْصَةَ–َ:
الَجوَاألكؿ :أف القدر لو كاف حجة للاحبو لففع اظتةاـ لن كل غتفـ كتفكت العقوبات
كاضتدكد لن اصتنات كاجملفمُت .

الَجو َالثاسْني :أف ا﵀تج بالقدر لو ألتدم لىيو مث احتج اظتعتدل بالقدر ظتا قبل

احتجاجو.

الَجوَالثالث :أف ىذا يىزـ منو أف يكوف إبىيس كففلوف كقوـ نوح كقوـ ىود ككل من

أىىكو ا﵁ بذنوهبم معذكرين ،كىذا ىو الكفف الذم اتفق لىيو أرباب اظتىل.

كمن اأدلة النقىية اليت تدؿ لى ذلك قولو تعاىل﴿ :كقى ى َّ ً
ين َأى ٍش ىَّيكَاَلى ٍَ َ ىشا ىَ
ى
اؿ َالذ ى
اللَّو َما َعُ ٍُسْنىا ًَم َن َدكسْنًًو ًَمن َ ىشي و
َدكسْنًًو ًَم ٍنَ
ا
سْن
ؤ
ا
آب
َ
ا
َك
ن
ح
سْن
َ
ى
ى
ي
َحٍَّمنىا ًَم ٍن ي
ٍ ي
ٍ
ي ى ىى
َكا ى
ى
ى
ي ى
ٍ ٍ
ك َفىػْل َالَّ ًذ ً
و ً
َن﴾َ
َالَّ يس ًل َإًا َالٍُىالغي َال يًٍَُ يَ
َعلىى ُّ
ين َم ٍَن َقىػ ٍُلً ًَه ٍم َفىػ ىه ٍل ى
ى
ىش ٍي َ ىك ىذل ى ى ى

[النحل]35 :
فبُت ا﵁ أف االحتجاج بالقدر حجة اظتشفكُت مقتدين مبن ىم لى راكىتهم من قبىهم

قاؿ تعاىل﴿ :سَػ يق ي َّ ً
َحٍََّمنىاَ
ىى
اَكا ى
ينَأى ٍش ىَّيكَاَلى ٍََ ىَشا ىَاللَّوي ى
اَكاَآبىا يؤسْنى ى
َماَأى ٍش ىٍَّكنى ى
َؿَالذ ى
ًم ٍنَ ىش ٍي وَ﴾َ[اأنعاـ.]148 :
مث حكم ا﵁ لى ىذا االحتجاج بالكذب مبينان أنو احتجاج أرباىهم كأمثاعتم من
اظتشفكُت اللابقُت.

كَ ىك َّذبَالَّ ًذ ً ً
ً
ٍسنىا﴾ [اأنعاـ]148 :
قاؿ تعاىل ﴿ :ىك ىذل ى ى
ينَم ٍنَقىػ ٍُل ًه ٍم ى
َحتَّىَ ىذاقيَاَبىأ ى
ى

كمن اأدلة لى ذلك بعثة الفسل قاؿ تعاىلَ ﴿ :كىماَ يكن ي ً
ثَ
َحتَّى َسْنىػ ٍُػ ىْ ى
َن ى
ى
َّاَم ىَْ ّْذب ى

سَا﴾ [اإلسفاء.]15 :
ىر ي

فالعذاب ال لتلل إال بعد بعثة الفسل ،فإذا بعث ا﵁ رسىو مل تكن حجة أحد بعد
ذلك.
الخالصة :االحتجاج بالقدر يكوف لى اظتلائب كاآلالـ ،كال كتوز االحتجاج بو لى

اظتعايب كاآلثاـ ،بل جتب التوبة منها ،كيةاـ فالىها.
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كالُلَلَعلىَذلك :قلة ػتاجة آدـ لىيو اللةاـ مع موس لىيو اللةاـ ،كقاؿ :
«كإفَأصابكَشي َفالَتقلَلََأسْنيَفْلتَلكافَكذاَككذاَكلكنَقلَ:قُرَكماَشا َ
فْلَفإفَلََتفتحَعَلَالشَطافَ» ركاه اإلماـ ملىم.
***
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اخلامتة

التوحيد لو فضائل لظيمة كآثار زتيدة كنتائج رتيىة كمن ذلك ما يأيت-:
 -1خَت الدنيا كاآلخفة من فضائل التوحيد كذتفاتو.
 -2التوحيد ىو اللبب األظم لتففيج كفبات الدنيا كاآلخفة يدفع ا﵁ بو العقوبات يف
الدارين كيبلط بو النعم كاطتَتات.

َّ ً
َاَكلى ٍمَ
ين ى
َآمني ى
 -3التوحيد اطتالص يثمف اأمن التاـ يف الدنيا كاآلخفة قاؿ تعاىل﴿ :الذ ى
ً
َم ٍهتى يُك ىَف﴾ [اأنعاـ ]82 :
يَاسْنىػ يَه ٍمَبًظيٍل ومَأيكلىئً ى
َك يى ٍم ي
كَلى يه يمَا َألى ٍم ين ى
سَاَإً ى
يىػ ٍلُ ي
 -4لتلل للاحبو اعتدل الكامل كالتوفيق لكل أجف كغنيمة.
 -5يغفف ا﵁ بالتوحيد الذنوب كيكفف بو الليئات ففي اضتديث القدسي لن أنس -
رضي ا﵁ لنو – مففولا – « َيا َابنَآدـ َإسْنكَلَ َأتَتني َبقَّاب َاألر َخطايا َثمَ
لقَتنيَاَتشَّؾَبيَشَئاَألتَتكَبقَّابهاَمغفَّةَ» ركاه اإلماـ الًتمذم.
 -6يدخل ا﵁ بو اصتنة فعن لبّادة رضي ا﵁ لنو قاؿ :قاؿ رسوؿ ا﵁ « :منَشهَُأفَ
ا َإلو َإا َاهلل َكحُه َا َشَّيك َلو َكأف َمحَُ َعُُه َكرسَلو َكأف َعَسى َعُُ َاهللَ
كرسَلوَككلَتوَألقاىاَإلىَمَّيمَكركحَمنوَكأفَالجنةَحقَكأفَالنارَحقَأدخلوَاهللَ

الجنةَعلىَماَكافَمنَالَْل» متفق لىيو.

كيف حديث جابف بن لبد ا﵁  -رضي ا﵁ لنهما  -لن النيب  -صى ا﵁ لىيو كسىم -
أنو قاؿ« :منَماتَاَيشَّؾَباهللَشَئاَدخلَالجنة» ركاه اإلماـ ملىم.

 -7التوحيد نتنع دخوؿ النار بالكىية إذا كمل يف القىب ففي حديث لتباف  -رضي ا﵁
لنو  -لن النيب َ « :فإفَاهللَحَّـَعلىَالنارَمنَقاؿَا َإلوَإاَاهللَيُتغيَبذلكَ
كجوَاهللَ»َ.متفق لىيو.
 -8نتنع اطتىود يف النار إذا كاف يف القىب منو أدىن حبة من خفدؿ من إنتاف.
 -9التوحيد ىو اللبب األظم يف نيل رضا ا﵁ كثوابو كأسعد الناس بشفالة ػتمد :
«َمنَقاؿَاَإلوَإاَاهللَخالصانَمنَقلُوَأكَسْنفسوَ» ركاه اإلماـ البخارم.
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 -12رتيع األماؿ كاأقواؿ الظاىفة كالباطنة متوقفة يف قبوعتا كيف كماعتا كيف تفتيب
الثواب لىيها لى التوحيد فكىما قوم التوحيد كاإلخةاص ﵁ كمىت ىذه اأمور كدتت.
 -11التوحيد ىو اللبب يف حلوؿ التمكُت يف اأرض كقياـ دكلة اإلسةاـ ،قاؿ
ً ً
يَالَبيًََر َ ًم ٍن َبىػ ٍْ ًُ ّْ
َالصالً يحَ ىَف﴾
تعاىل ﴿ :ىكلىىق ٍُ َ ىكتىٍُػنىاَفً َّ
م َّ
َالذ ٍك ًَّ ََأى َّف َا َألى ٍر ى َيى ًَّثيػ ىهاَعُىاد ى

[اأنبياء.]125 :

 -12العقيدة اللحيحة ىي اليت حتقق العافية كالفخاء ،قاؿ تعاىل َ ﴿ :ىكلى ٍَ َأ َّ
ىف َأ ٍىى ىلَ
ات ًَم َنَ َّ ً
اَعلىٍَ ًهمَبػَّىك و
َكا َألى ٍر ً َ﴾ [األفاؼ ]96 :
الٍ يق ىَّ ى
الس ىَا ى
ى
لَآمني ى
َاَكاتَّػ ىق ٍَاَلىىفتى ٍحنى ى ٍ ى ى

 -13التوحيد متفف لن العبد اظتكاره كيهوف لىيو اآلالـ ،فبحلب كماؿ التوحيد يف
قىب العبد يتىق اظتكاره كاآلالـ بقىب منشفح كنفس مطمئنة ،كتلىيم كرضا بأقدار ا﵁
اظتؤظتة كىو من ألظم أسباب انشفاح اللدر.

متت حبمد اهلل
يىم األربعاء

يف اليىم السادس من رجب عام  2341هـ
على صاحبها أفضل الصالة والسالم
يف جامع أبي هريرة – حرسه اهلل عرب األيام والدهور –
هرجيسا  -أرض الصومال
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قائَةََالَصادرَكالََّاجعََ:
 .1القفآف الكفًن.
 .2منهاج اللنة النبوية لشيخ اإلسةاـ ابن تيمية.
 .3رفح لقيدة الطحاكية البن أيب العز اضتنفي ،حتقيق األباين .اظتكتب اإلسةامي.
 .4معارج القبوؿ ضتافظ بن أزتد اضتكمي .دار ابن القيم.
 .5إلةاـ اظتوقعُت ،البن القيم ،حتقيق :الشيخ مشهور بن حلن آؿ سىماف ،دار ابن
اصتوزم – الفياض.
 .6فتح البارم لىحافظ ابن حجف ،تعىيق :ابن باز ،دار اللةاـ.
 .7رفح ملىم لىنوكم.
 .8رفح ظتعة االلتقاد لىشيخ ػتمد بن صاحل العثيمُت ،حتقيق كتعىيق :أبو ػتمد أرفؼ
بن لبد اظتقلود دار أضواء اللىف – الفياض.
 .9رفح ظتعة االلتقاد ،لىشيخ صاحل آؿ الشيخ.
لقيدة أىل اللنة كاصتمالة لىشيخ ػتمد بن صاحل العثيمُت.
.12
غتموع فتاكل كرسائل لىشيخ ػتمد بن صاحل العثيمُت.
.11
مدارج اللالكُت البن القيم .دار الكتب العىمية
.12
تفلَت القفآف العظيم لإلماـ اضتافظ ابن كثَت.
.13
فتح اجمليد رفح كتاب التوحيد لىشيخ لبد الفزتن بن حلن آؿ الشيخ،
.14
تعىيق :ػتمد حامد الفقي كالشيخ ابن باز ،ختفيج :لىي بن سناف ،مكتبة اإلرراد.
للاف العفب البن منظور.
.15
اصتواب الكايف البن قيم اصتوزية.
.16
لوامع اأنوار لإلماـ اللفاريٍت ،مكتب اإلسةامي.
.17
اللىلىة اللحيحة ،الشيخ العةامة ػتمد ناصف الدين األباين ،مكتبة
.18
اظتعارؼ.
اللىلىة الضعيفة ،الشيخ ػتمد ناصف الدين األباين ،مكتبة اظتعارؼ.
.19
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