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استنباط األحكام من آيات الصيام

َ
صحبهُ َو َمنُواالهُُ.
والسالمُ َعىلُ َرسولُالِلُو َ ُ
عىلُآلهُ َو ْ
احلمدُُلِلَُ ّ
والصالةُ ّ
وبعدُ:
اءُ َأ ُْنُي َقدِّ َُمُ َلك ُْمُت َْس َ
سُالثاينُمنُ:
يالُ ُلَلدُ ُْر َُ
ج ًُ
الَ ْنبَ َي َُ
ّسُ َم ْوقَعُُ َم َرياثُ ْ ُ
ف َي ُ ُ
ُ
ُ
ُ

نُ َش ْهرُ َر َم َضانُلَ َعامُ َأ ْلفُ َو َأ ْر َب َ
يُلَ ْل َه ْج َر َُةُ
عِمئَةُُ َو َث َالثُُ َو َث َالثَ َُ
فُالثالثُ َم ُْ
َُوال َذيُ َأ ْل َقاهُُ َ ُ
الن َب َويةُ.
ُ
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السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ،احلمد اهلل ،وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله
وصحبه أمجعني ،معارش السامعني من املسلمني واملسلامت هأنا ذا ألتقي بكم هذه الليلة يف د ِ
رسنا
الثالث من دروسنا املتتابعة إن شاء اهلل بعنوان استنباط األحكام من آيات الصيام ،وعرب موقع
مرياث األنبياء السلفي.
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
واآلية التي ُ
يه ا ْل ُق ْر ُ
سأذكركموها هذه الليلة هي قوله تعاىلَ ﴿ :ش ْه ُر َر َم َض َ
آن
َّاس وبين ٍ
َات من ْاْلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
الش ْه َر َف ْل َي ُص ْم ُه َو َمن ك َ
ان َف َمن َش ِهدَ ِمنك ُُم َّ
يضا َأ ْو َع َىل
َان َم ِر ً
ُهدً ى ِّللن ِ َ َ ِّ
َ ْ
ِّ َ ُ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َربوا ال َّلـ َه
ْس َول ُتكْم ُلوا ا ْلعدَّ َة َول ُتك ِّ ُ
ْس َو ََل ُي ِريدُ بِك ُُم ا ْل ُع ْ َ
َس َف ٍر َفعدَّ ٌة ِّم ْن َأ َّيا ٍم ُأ َخ َر ُي ِريدُ ال َّلـ ُه بِك ُُم ا ْل ُي ْ َ
َع َىل َما َهدَ اك ُْم َو َل َع َّلك ُْم ت َْشك ُُر َ
ون﴾
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ش ْه ُر َر َم َض َ
قوله تعاىلَ :
آن﴾ ها هنا مبحثان:
بعض أهل العلم قول" :رمضان" واستحبوا أن
شهر رمضان" كره ُ
املبحث األول :يف قوله " ُ
شهر رمضان" إىل غري ذلك ،فرأوا اإلضافة كام هو نص هذه اآلية "
شهر رمضان" دخل" ُ
يقالْ " :
شهر رمضان" والتحقيق أنه يستوي اإلضافة وعدمها فيجوز قول" :دخل رمضان" "نح ُن يف
ُ
شهر رمضان" فكال التعبريين صحيح ويشهدُ حلذف
رمضان" هذا رمضان" كام جيوز " هذا ُ
املضاف أحاديث كثرية منها قوله  -صيل اهلل عليه وسلم َ (( :-م ْن َصا َم َر َم َض َ
ان َف َأ ْت َب َع ُه بِ ِس ٍّت ِم ْن
ٍ
ام الدَّ ْه َر ُك َّل ُه)) رواه ُمسلم من حديث أيب أيوب  -رىض اهلل عنه  -وقوله  -صىل
َش َّوال َف َك َأن ََّام َص َ
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ُ
اهلل عليه وسلم َ (( :-م ْن َقا َم َر َم َض َ
واألحاديث يف هذا
احتِ َسا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه ))
ان إِ َيامنًا َو ْ
الباب مستفيضة إن مل تكن متواترة توات ًُرا معنو ًيا.
املبحث الثاين :يف مي ِ
زات رمضان ،من تتبع السنة الصحيحة عرف قدر هذا الشهر ومكانته
ِّ
من اإلسالم ،وأعظم خصيصة وميزة ْلذا الشهر املبارك ،سدد اهللُ فيه أقوالنا وأقوالكم وأعاملنا
وأعاملكم هي كونه ُأنزل فيه القرآن وذلكم أن اهلل – عز وجل  -اصطفى هذا الشهر إلنزال أفضل
كتبه وأعظمها ،وا ُملصدق ْلا واملهيمن عليها ،والناسخ لكل ما سبق رشع حممد  -صىل اهلل عليه
وسلم  -من الرشائع ،من رشائع احلق فآل أمر العباد والبالد إىل هذه امللة املباركة ،ملة ُحم ٍ
مد  -صىل
ُ
اهلل عليه وسلم  -فقد أخرج أمحد وغريه أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -رأى يف يد عمر بن
اخلطاب  -ريض اهلل عنه  -صحيفة من التوراة ف ُعرف يف وجه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم -
الغضب وقال:
(( َأمتَهوك َ ِ
اخلَ َّط ِ
يها َيا ْب َن ْ
ابَ ،ف َوا َّل ِذي َن ْف ِِس بِ َي ِد ِه َ ,ل َقدْ ِج ْئ ُتك ُْم ِ َِبا َب ْي َضا َء ن َِق َّي ًةَ ،وا َّل ِذي
ُون ف َ
ُ َ ِّ
ِ ِ
ِ
وسى ك َ
َان َح ًّياَ ,ما َو ِس َع ُه إِ ََّل َأ ْن َيتَّبِ َعنِي)) إىل غري ذلكم من األحاديث املتواترة التي
َن ْفِس بِ َيد ,ه َل ْو َأ َّن ُم َ
نص رصيح يف عموم رسالة حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -وأنه َل رشع اآلن سواها وْلذا قرر
هي ٌ
رشع لنا ما مل يرد يف رشعنا نسخه ]
علامء األصول مستنبطني من الكتاب والسنة [ أن رشع من قبلنا ٌ
وِبذا يمكن القول أن رشع السابقني من النبيني واملرسلني  -عليهم الصال ُة والسالم  -بالنسبة لنا
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قسامن:


رشع نسخه رشع ُحم ٍ
رشعا لنا وَل جيوز لنا
مد -صىل اهلل عليه وسلم  -فهذا ليس
ً
ُ
ٌ

نؤمن أنه كان رش ًعا ح ًقا فنسخه
احلكم به وَل التحاكم إليه وَل استعامله وَل التعبد هلل به وإن كنا
ُ
ربنا  -سبحانه وتعاىل  -برشع ُحم ٍ
مد  -صىل اهلل عليه وسلم .-


والثاين :وهو ٌ
قليل جدً ا ما بقي من رشع هؤَلء النبيني واملرسلني  -عليهم الصال ُة

رشع لنا.
والسالم  -ومل ينسخه رشع حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -فهو
ٌ
فإذا تقرر هذا فلننتقل إىل ما أسلفناه من ِ
ذكر مميزات هذا الشهر يف قولنا له مميزات ،نعم له مميزات
وخصائص نعد ُد ما حيرضنا منها ،مستدلني بام تيْس لنا من سنة النبي  -صىل اهلل عليه وسلم .-
أعظمها كام تقدم إنزال القرآن فيه وهذا يدل عىل رشفه وعظم
فاخلصيص ُة األوىل :وهي
ُ
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
مكانته ﴿ َش ْه ُر َر َم َض َ
آن﴾ وهاهنا شيئان:
األول :متى ُأنزل بالتحديد؟
واجلواب:
ُ
حيتمل أمرين:
أن اإلنزال


األمر األول :بداية تنزل القرآن عىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -وإىل هذا اإلشارة

لقوله تعاىل ﴿ إِنَّا َأ َنز ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ٍة ُّم َب َارك ٍَة ﴾
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وبينها  -جل وعال  -يف قوله تعاىل ﴿ إِنَّا َأ َنز ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ر﴾ وجاء عن ابن عباس -
منجام " ،فتحصل
رىض اهلل عنه –" أن القرآن ُأنِزل إىل بيت العزة يف السامء الدنيا ثم بعد ذلك ُأنزل
ً
ِ
تنزله عىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم – أو
أن إنزال القرآن كان يف هذا الشهر سوا ًء القول ببدء
إنزاله مجلة ،هذان مها الشيئان:
.1

إنزاله مجلة.

.2

وإنزاله منجام.

فإنزاله منجام هذا خالل ثالث وعرشين سنة وهي مد ُة نبوة حممد  -صىل اهلل عليه وسلم-
يف ِ
احلقبتني ،املكية وهي ثالث عرشة سنة ،واملدنية وهي عرش سنني ،هذه امليزة األوىل.


امليزة الثانية :أن صيام هذا الشهر هو الواجب العيني عىل كل مسلم ومسلمة كام

سيأيت يف ذكر وجوب صومه قضاء ،هو الواجب الوحيد ،وجو ًبا عينيا ،وما وجب من الصوم سواه
املتعة ِ
ِ
فهو ٍ
والقران يف احلج ،أو قضاء الصوم عن
ألمر عارض ،كصوم النذر ،والكفارة ،وبدل د ِم
ٍ
ات َو َع َل ْي ِه ِص َيا ٌمَ ،صا َم
ميت مات وعليه صيام كام صح عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم َ (( :-م ْن َم َ
َعنْ ُه َول ِ ُّي ُه))


ٍ
إخالصا هلل،
بليلة مباركة التعبد هلل – عز وجل  -فيها
امليزة الثالثة :أن اهلل خصه
ً

ومتابع ًة لرسوله حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -هي بِألف شهر خلت منها تلكم الليلة واستمعوا
قال  -جل وعال ﴿ :-إِنَّا َأ َنز ْلنَا ُه ِيف َل ْي َل ِة ا ْل َقدْ ِر ﴿َ ﴾١و َما َأ ْد َر َ
اك َما َل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر ﴿َ ﴾٢ل ْي َل ُة ا ْل َقدْ ِر َخ ْ ٌري
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ف َشه ٍر ﴿َ ﴾٣تن ََّز ُل ا َْمل َال ِئ َك ُة والر ِ
من َأ ْل ِ
يها بِإِ ْذ ِن َر ِِّبِم ِّمن ك ُِّل َأ ْم ٍر ﴿َ ﴾٤س َال ٌم ِه َي َحتَّى َم ْط َل ِع
وح ف َ
َ ُّ ُ
ْ
ِّ ْ
ا ْل َف ْج ِر ﴿﴾﴾٥
ُسلم املالئكة عىل كل مسلم ومسلمة.
قال أهل العلم ت ُ


امليزة الرابعة :مغفر ُة الذنوب ملن صام هذا الشهر بقيد قال  -صىل اهلل عليه وسلم -

(( َم ْن َصا َم َر َم َض َ
احتِ َسا ًبا ُغ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه)) وهل هذا عا ٌم يف صغائر الذنوب
ان إِ َيامنًا َو ْ
خاص بالصغائر؟
وكبائرها ،أو هو
ٌ
فالظاهر هو الثاين ،وبرهان ذلكم قوله  -جل وعال  ﴿ :-إِن َ َْتتَن ِ ُبوا َك َب ِائ َر َما ُتن َْه ْو َن َعنْ ُه
اخل ْم ُس،
ُن َك ِّف ْر َعنك ُْم َس ِّي َئاتِك ُْم َونُدْ ِخ ْلكُم ُّمدْ َخ ًال ك َِر ًيام﴾ ويف احلديث الصحيح:
((الص َل َو ُ
ات ْ َ
َّ
ان إِ َىل َر َم َض َ
اْل ُم َع ِةَ ،و َر َم َض ُ
اجتُن ِ َب ْت ا ْل َك َب ِائ ُر )) فكبائر
انُ ،م َك ِّف َر ٌ
ات َما َب ْين َُه َّنَ ،ما ْ
اْل ُم َع ُة إِ َىل ْ ُ
َو ْ ُ
ِ
برشط اجتناب الكبائر ،وأخرج
الذنوب َلبد فيها من التوبة ،والصغائر تُكفرها األعامل الصاحلة
مسلم من حديث عثامن بن عفان  -ريض اهلل عنه  -عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم – قالَ (( :ما
ِ
ِ
ٍ
َت َك َّف َار ًة َملِا
ُوع َها َو ُخ ُشو َع َها ،إَِل كَان ْ
الصال ُة ا َْمل ْكتُو َب ُة َف ُي ْح ِس ُن ُو ُضو َء َها َو ُرك َ
رض ُه َّ
م ِن ا ْم ِرئ ُم ْسل ٍم َ َْت ُ ُ
ُوب ،ما َمل ي ْأ ِ
َق ْب َل َها ِم َن ُّ
ت كَبِ َريةًَ ،و َذل ِ َك الدَّ ْه َر ُك َّل ُه))
الذن ِ َ ْ َ


امليزة اخلامسة :مغفر ُة الذنوب بقيام ليله قال  -صىل اهلل عليه وسلم َ (( :-م ْن َقا َم

َر َم َض َ
احتِ َسا ًباُ ،غ ِف َر َل ُه َما َت َقدَّ َم ِم ْن َذنْبِ ِه)) فهذه خصيصة ليست يف غري ليايل رمضان ،وإن
ان إِ َيامنًا َو ْ
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مأجورا عليه السنة كلها.
للمسلم
ً
كان قيام الليل ُ
وهاهنا مسألة كم ركعةً قيام الليل؟
صح عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -من حديث عائشة  -ريض اهلل عنها -قالتَ (( :ما
ِِ
ِ
ِ
َان َر ُس ُ
هلل َع َل ْي ِه َو َس َّل َم َي ِزيدُ ِيف َر َم َض َ
ك َ
رش َة َر ْك َع ًة)) وصح
ول اهللَِّ َص َّىل ا َُّ
ان َو ََل يف َغ ْريه َع َىل إ ْحدَ ى َع ْ َ
ثالث عرشة ركعة ،من حديث ،وصح عن ابن عباس  -ريض اهلل عنهام  -أن رسول اهلل  -صىل اهلل
ُ
عليه وسلم َ (( :-قا َم من الليل َث َال َ
فيتحصل من
رش َة َر ْك َع ًة)) واحلديث يف الصحيح وله قصة
ث َع ْ َ
هذه األحاديث أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -كان يقو ُم تار ًة من الليل يف رمضان وغريه بإحدى
الغالب عىل فعله  -صىل اهلل عليه وسلم -
عرشة ركعة ،وتارة بثالث عرشة ركعة ،ولعل األول هو
ُ
يف القيام.
وصح من حديث ابن عمر  -ريض اهلل عنهام  -أن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم ُ -سئل عن
ِ
ِ
ِش َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن ُي ْصبِ َح َص َّىل
قيام الليل فقال َ
((صال ُة ال َّل ْي ِل َم ْثنَى َم ْثنَى [ يعني ركعتني ركعتني] َفإ َذا َخ َ
ر ْكع ًة و ِ
فاْلمع بني هذا احلديث وما تقدمه من أحاديث أن األوىل ،هو
احدَ ًة تُوتِ ُر َل ُه َما َقدْ َص َّىل))
ُ
َ َ َ
اَلكتفاء بإحدى عرشة ركعة أو ثالث عرشة ركعة وَتوز الزيادة عىل ذلك ،ووجه جواز الزيادة يف
ِ
ِ
ِش َأ َحدُ ك ُْم َأ ْن ُي ْصبِ َح َص َّىل َر ْك َع ًة
قوله َ
((صال ُة ال َّل ْي ِل َم ْثنَى َم ْثنَى)) ومل حيد ْلا حدً ا ويؤكده (( َفإ َذا َخ َ
و ِ
احدَ ًة تُوتِ ُر َل ُه َما َقدْ َص َّىل))
َ
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ويتفرع عن هذا مسألة أخرى
وهي أيهما أفضل صال ُة الرتاويح وصالة التهجد وغريهما يف البيت أو املسجد؟
واجلواب:
صح عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-يا أهيا الناس ص ُّلوا ِيف بيوتِكُم فإن َأ ْف َض َل ص ِ
الة
َّ
ُُ
َ
ْ
الرجل يف بيته إَِل ا َْمل ْكتُو َب َة)) وصح عنه  -صىل اهلل عليه وسلم  -عند أيب داود من حديث زيد بن
ِ ِِ
خري له من صالته يف مسجدي هذا إَل املكتوبة ))
ثابت  -رىض اهلل عنه َ :-
((ص َال ُة َّ
الر ُج ِل يف َب ْيته ٌ
فص ٍ
فعلم ِبذا أن قوله  -صىل اهلل عليه وسلم (( :-صال ٌة ِيف مس ِج ِدي َه َذا َأ ْف َض ُل ِمن َأ ْل ِ
الة فِ َيام
َ
ْ
َ
َ ْ
احلرام)) أنه يراد به املكتوبة فصالة ِ
ِ
ِ
املرء النوافل كلها يف البيت أفضل ،ويعرتضنا
ُ ُ
س َوا ُه إَِل ا َْمل ْسجدَ ْ َ َ َ
هنا شيئان:
َْص َ ِ
اإل َما ِم َحتَّى َين َ ِ
أحدمها :قوله  -صىل اهلل عليه وسلم َ (( :-م ْن َقا َم َم َع ْ ِ
ب َل ُه ِق َيا ُم َل ْي َل ٍة،
ف كُت َ
أوقيام ليلِ ِه)) وهذا احلديث أخرجه أمحد وغريه من حديث أبى ذر الغفاري  -ريض اهلل عنه  -وقد
جاء في هذا الحديث أن النبي  -صلى هللا عليه وسلم -قام بهما الليل حتى كاد يفوتهم الفالح ،وقيل وما
الس ُح ُ
ال ُّ
الفالح ،قيل لرجل وما الفالح أو قيل ألبي ذر َو َما ْال َف َال ُح ؟ َق َ
ور فقلنا يا رسول هللا لو نفلتنا
بقية ليلتينا  -فذكره ،فاْلمع بينهام أن من كان َل ينشط للتهجد والرتاويح يف بيته لكثرة الشواغل
وعدم متكنه من صالة النافلة هذه يف بيته فصالته مع اإلمام أفضل ،ومن كان ذا قدرة وذا استعداد
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وذا تفرغ يستطيع أن يتنفل يف بيته فصالته النافلة ومنها التهجد والرتاويح يف بيته أفضل واهلل أعلم.
اَلعرتاض الثاين :كيف تصنعون بفعل عمر  -ريض اهلل عنه  -حيث مجع الناس عىل قارئ
مجعت الناس عىل قارئ واحد وكانوا يصلون يف آخر زمن رسول اهلل
واحد ،استشار الصحابة ،لو
ُ
وصدرا من خالفة عمر  -ريض اهلل عنهام  -أوزا ًعا يعني
 صىل اهلل عليه وسلم  -وخالفة أيب بكرً
متفرقني ،فيصيل الرجل وحده ويصيل الرجل ومعه الرجل والرجالن ،فقال لو مجعتهم عل إما ٍم
واحد أو عىل قارئ واحد فجمعهم عىل قارئ واحد فخرج  -صىل اهلل عليه وسلم  -ينظر حاْلم
ُ
فأعجبه الصنيع ،املسلمون يصلون الرتاويح أو قيام الليل حول قارئ واحد" ،فقال نعمت البدعة
هذه والتي ينامون عنها أفضل" فقوله نعمت البدع ُة هذه يقصد به البدعة اللغوية َل الرشعيةَ ،ل
ٍ
رجل واحد
البدعة التي تضاد السنة ،وبرهان ذلكم ،أن اجتامع الناس لصالة الليل يف املسجد عىل
كانت يف عهد رسول اهلل  -صىل اهلل عليه سلم  -فقد صح عنه  -صىل اهلل عليه وسلم –(( :أنه صىل
بالناس ٍ
ليال ثم يف الليلة الثالثة أو الرابعة احتجب عنهم فلام انَصف من صالة الصبح قال مكانكم
قال قد علمت صنيعكم البارحة وما منعني من اخلروج إليكم إَل إين خشيت أن تفرض عليكم ))
وهذا من كامل شفقته  -صىل اهلل عليه وسلم  -بأمته ورمحته ِبم ودفع احلرج والعنت واملشقة
عنهم.


ومن ميزات هذا الشهر أنه إذا دخل ُفتِحت أبواب اْلنة ُ
وغلقت أبواب النار

وصفدت الشياطني ،وذلكم حتى يتفرغ العباد للتقرب إىل رِبم – سبحانه وتعاىل – بمراضيه من
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فعل أوامره واجتناب نواهيه.
وإن قال قائل كيف وحننُ نرى كثري من املهوسني واألشقياء يزي ُد بالهم وشرهم يف رمضان؟
واجلواب:
أن الشياطني مصفدة موثقة ،لكن جندهم من بني آدم ممن غلبت عليهم الشقوة من شياطني
اإلنس هؤَلء باقون عىل ما هم عليه ،الشيطان قبل أن ُيصفد أو الشياطني قبل أن تصفد يعني توثق،
قد استحوذت عليهم وصدقت عليهم الظن ،فغلبت عليهم الشقوة واهلل – سبحانه وتعاىل – قد
قىض ذلكم ضمن ما قضاه قبل خلق السموات واألرض بخمسني ألف سنة ،فمن كان من أهل
اْلدى والصالح والنجاح والفالح فهو مما سبق يف علم اهلل – سبحانه وتعاىل – وجرى به قلمه
وكتبه يف اللوح املحفوظ بعلمه ،ومن كان من أهل الفسق والفجور والعصيان يف رمضان وغريه
ُ
حلجة الدامغةَ ،ل ُيسأل عام يفعل واخللق
فهو كذلك فلله – سبحانه وتعاىل –
احلكمة البالغة وا ُ
ُيسألون ،فالسعادة والشقاوة مما قضته حكمته – سبحانه وتعاىل – ونفذت به مشيئته فنسأله – جل
وعال -أن يصنعنا وإياكم عىل عينه ،وأن يغلب علينا اْلداية ،وأن جينبنا مسالك الشياطني
لطيف خبري عىل كل ٍ
يشء قدير.
عزيز حكيم
ٌ
ونزغاهتم إنه – سبحانه وتعاىل – ٌ
هذه بعض مزايا هذا الشهر ،وتعدد املزايا واخلصائص ،من احلوافز التي تعلق القلوب ِبذا
ٍ
عمل صالح يقرِبم من
الشهر وتقوي العزائم وتنشط النفوس املتشوفة إىل السعي يف َتصيل كل
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فرضا كان أو نافلة ومن سعة رمحة اهلل – سبحانه وتعاىل – وكرمه وسعة
اهلل – سبحانه وتعاىل – ً
فضله ،أن جعل املحافظة عىل الفرائض واَلستكثار من النوافل سبب من أسباب نيل ِ
العبد حمبة اهلل
ٌ
– سبحانه وتعاىل – وقد تقدم ذلكم فيام مىض من دروس وهلل احلمدُ واملنة.
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ش ْه ُر َر َم َض َ
َ
آن ﴾ ُأ ِنز َل :هذه اْلملة َلبد من ذكر أمور يف احلديث
عنها لبيان معناها وما تدل عليه
فأوَل :يف قولهُ ﴿ :أ ِنز َل﴾ هذا دليل عىل إثبات صفة العلو هلل – سبحانه وتعاىلُ ( :-أ ِنز َل)
فال يقال هذا إَل فيام هو علو حِس وَل ُيراد به العلو املعنوي إَل بقرينة تَصف هذا الكالم إليه وقد
ثبت هلل – سبحانه وتعاىل -بنص تنزيله وصحيح سنة نبيه – صىل اهلل عليه وسلم – عن إثبات علو
ِ
ف
الس َام ِء َأن ََي ِْس َ
الذات هلل – سبحانه وتعاىل -ومن آي الكتاب الكريم قوله تعاىلَ ﴿ :أ َأمنتُم َّمن ِيف َّ
ِ
ور﴾ أي أمنتم الذي يف السامء أن يعاقبكم عىل عنادكم وتكذيبكم ،فالسامء
بِك ُُم ْاألَ ْر َض َفإِ َذا ه َي َمت ُ ُ
هنا هي العلو ،فهو فوق السامء املبنية كام صح عن النبي – صىل اهلل عليه وسلم -يف حجة الوداع يف
يوم عرفةَ (( :أ ََل َه ْل َب َّل ْغ ُتَ ،قا ُلواَ :ن َع ْم بلغت وأديت ونصحت فقاْلا ثالثا وكان يرفع إصبعه إىل
السامء ويقول :ال َّل ُه َّم ْاش َهدْ )) فلو مل يكن هلل -سبحانه وتعاىل -علو الذات وهو أنه فوق عرشه،
وعرشه فوق سامواته مل يصنع النبي  -صىل اهلل عليه وسلم -هذا ،وهذا كذلك ثابت باإلمجاع
بإمجاع أهل السنة.
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قال األوزاعي -رمحه اهلل -كنا نقول والتابعون متوافرون إن اهلل فوق عرشه بائن من خلقه
يعني ليس حاَل فيهم وَل يشء فيهم حاَل فيه وهذه حكاية إمجاع مل ينكر من سمع هذا من التابعني
 رحم اهلل  -اْلميع إىل غري ذلكم من السنن الصحيحة السنن اإلقرارية والقولية والفعلية ،فمنالسنن اإلقرارية قصة معاوية بن احلكم السلمي -ريض اهلل عنه -وملخصها أن له جارية كانت
ترعى غنمه بسلع فجاء الذئب فخطف واحدة من الغنم فلام جاء سيدها أخربته فغضب فلطمها ثم
ندم بعد ذلك وأخذته الرمحة وتأثر من فعله هذا فجاء إىل النبي -صىل اهلل عليه وسلم  -فأخربه
اخلرب فتمعر وجه النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -غضبا أن لطم تلك اْلارية سيدها يف وجهها فقال:
يا رسول اهلل إن عيل رقبة فهل أعتقها؟ ((قال :جئني ِبا أنظر أمؤمنة هي فجاء ِبا إىل رسول اهلل –
ِ
ْت َر ُس ُ
ول اهلل ويف
الس َامء َق َالَ :م ْن َأنَا َقا َل ْتَ :أن َ
صىل اهلل عليه وسلم  -فقال ْلا َأ ْي َن اهللَُّ؟ َقا َل ْتِ :يف َّ
رواية ملا قال ْلا :أين اهلل؟ أشارت بأصبعها إىل السامء ،وقال :من أنا؟ أشارت بأصبعها إليه ثم
أشارت إىل السامء واملعنى أنك أنت رسول الذي يف السامء رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم  -فكأن
شهدت الشهادتني أو جاءت بام تضمنته الشهادتني فقال له رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم :-
َأ ْعتِ ْق َها َفإِ ََّّنَا ُم ْؤ ِمنَ ٌة)) فبان ِبذا التقرير نعم هذا من السنن اإلقرارية ومن السنن كذلك القولية
باإلضافة إىل ماتقدم قوله -صىل اهلل عليه وسلمَ (( :-أ ََل ت َْأ َمن ِ
الس َام ِء)) هذه
ُوين َو َأنَا َأ ِم ُ
ني َم ْن ِيف َّ
القولية ،فتحصل عندنا سنة قولية يف هذا الباب سنة قولية وسنة فعلية وهو صنيعه مع املسلمني يف
املوقف يف عرفة وسنة إقرارية وهي قصة اْلارية وكذلك هذا ثابت باإلمجاع كام تقدم وهو ثابت
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أيضا بالعقل السليم وثابت بالفطرة السليمة فام من داع يدع ربه-سبحانه وتعاىل -إَل ويتجه قلبه
إىل األعىل إىل العلو كام أنه أيضا يرفع يديه إىل السامء حتى أطفال املسلمني فطروا عىل هذا ،فباءت
املبتدعة بخْسان وبطلت حجتهم وهناك نوعان من العلو َل نزاع فيهام ومها علو القدر وعلو
القهر.
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ َش ْه ُر َر َم َض َ
آن﴾ بنص هذه اآلية وما يف معناها مثل قوله تعاىلَ ﴿ :ل ْو
اشعا متَصدِّ ًعا من َخ ْشي ِة ال َّل ِ
ِ
َأ َنز ْلنَا َهـ َذا ا ْل ُق ْر َ
ـه﴾اآلية ،بان أن القرآن تنزيل ربنا
َ
ِّ ْ
آن َع َىل َج َب ٍل َّل َر َأ ْي َت ُه َخ ً ُّ َ
﴿وإِ ْن َأ َحدٌ ِّم َن ا ُْمل ْ ِ
است ََج َار َك َف َأ ِج ْر ُه
رشكِ َ
– سبحانه وتعاىل -منزل فإذا ضممت إليها قوله تعاىلَ :
ني ْ
حتَّى يسمع ك ََالم ال َّل ِ
ـه﴾ بان لك يشء آخر أهيا املسلم وهو أن القرآن تنزيل ربنا وكالمه ويقوي
َ َ ْ َ َ
َ
ذلكم أيضا حينام تضم إليها أو إليهام آية البقرةُ ﴿ :ق ْل َمن ك َ
َان َعدُ ًّوا ِِّْل ْ ِرب َيل َفإِ َّن ُه ن ََّز َل ُه َع َىل َق ْلبِ َك
ِ
ِ
﴿وك ََذل ِ َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك
بِإِ ْذن ال َّلـه﴾ اآلية نعم ،ثم إذا ضممت إليها آية الشورى وهي قوله تعاىلَ :
وحا ِّم ْن َأ ْم ِرنَا﴾ َتصل لديك أنه تنزيل ربنا وكالمه ووحيه إىل رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم-
ُر ً
ٍ
ان ا َّل ِذي ُأ ِنز َل فِ ِ
َات من ْاْلدَ ى وا ْل ُفر َق ِ
آن ُهدً ى ِّللن ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
﴿ َش ْه ُر َر َم َض َ
ان﴾ هذه مجلة أوصاف
َّاس َو َب ِّين ِّ َ ُ َ ْ
َنز ٌيل من حكِي ٍم َمحِ ٍ
ِِ
ِ
يه ا ْلباطِ ُل ِمن ب ِ ِ
ِ ِ
يد﴾.
ني َيدَ ْيه َو ََل م ْن َخ ْلفه ت ِ ِّ ْ َ
أخرى للقرآن للكتاب الذي ﴿ ََّل َي ْأت َ
َْ
الوصف األول هدى للناس ويف أول سورة البقرة قوله تعاىل﴿ :امل َذلِ َك ا ْلكِتَاب ََل ريب فِ ِ
يه
ُ َْ َ
ني﴾ وهنا ﴿و ُهدً ى ِّللن ِ
ني﴾
رشى ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
ُهدً ى ِّل ْل ُمت َِّق َ
َّاس﴾ يف آية البقرة السابق َ
﴿و ُهدً ى َو ُب ْ َ
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واْلمع بني هذه اآليات ممكن فتخصيص املتقني ألَّنم هم أهل اَلنتفاع به حقيقة وذكر الناس
ني﴾
رشى ل ِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
وذكر الناس تنبيه إىل أن القرآن هدى دَللة ْلميع الناس نعم وقولهَ :
﴿و ُهدً ى َو ُب ْ َ
تنبيه إىل أن أهل اإلسالم مجلة برهم وفاجرهم هم أهل اْلداية فاْلداية هدايتان:


هداية دَللة وإرشاد وهذه قد بلغت من شاء اهلل أن تبلغه نعم.



وهداية توفيق وقبول وهذه َيتص ِبا أهل اإليامن ،فمن كان برا تق ًيا كانت هدايته

فاجرا من أهل اإلسالم نعم ومل يستحل الكبائر عن علم
هداية توفيق تامة وقبول تام ومن كان
ً
أمرا حمر ًما
وعمد وذكر يعني اجتمعت فيه الرشوط واملوانع نعم ألن من استحل حمر ًما من استحل ً
أمرا
معلو ًما َتريمه من الدين باَلضطرار عامدً ا عا ًملا
خمتارا هذا يكفر نعم ،لكن من ركب ً
متذكرا ً
ً
حمر ًما مع اعتقاده َتريم ذلك ولو كان عا ًملا عامدً ا فهو فاسق فهذا الصنف من الناس ما يفعله من
خملصا فيها متاب ًعا لنبيه  -صىل اهلل عليه وسلم  -فهدايته يف هذا
طاعات اهلل  -سبحانه وتعاىل-
ً
الوجه تامة وما يصيبه من فجور وعصيان وفسق فهدايته من هذا الوجه غري تامة.
وهذا ينبهنا إىل أمر يتكلم فيه أهل السنة عند قوله تعاىل﴿ :ا َّل ِذي َن آ َمنُوا َو َمل ْ َي ْلبِ ُسوا إِ َيام ََّنُم
ون﴾ فعند قولهُ ﴿ :أو َلـ ِئ َك َْل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
بِ ُظ ْل ٍم ُأو َلـ ِئ َك َْل ُ ُم ْاألَ ْم ُن َو ُهم ُّم ْهتَدُ َ
ون﴾ قالوا إن
األمن أمنان:


أمن من الدخول يف النار فهذا يف حق من لقي اهلل موحدا عىل التوحيد اخلالص

والسالمة من املعايص فهذا آمن من دخول النار فأمنه تام.
www.miraath.net
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مَصا عىل كبرية
والثاين أمن ناقص وهذا يف حق من لقي اهلل عىل التوحيد لكن كان ً

أو كبائر فهذا أمنه ناقص وذلكم أنه آمن من اخللود يف النار غري آمن من دخوْلا.
وهذا نعم فاألمن التام ثمرة اْلداية التامة واألمن الناقص ثمرة اْلداية الناقصة وهذا
التفصيل أو أن الفاسق ي
امليل مؤمن بإيامنه ناقص بكبريته وهو من أولياء اهلل الوَلية الناقصة يدل له
رش ْك بِال َّل ِ
ِ
ِ
ون َذل ِ َك َملِن َي َشا ُء َو َمن ُي ْ ِ
رش َك بِ ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ
ـه َف َق ِد
أوَل قوله تعاىل﴿ :إ َّن ال َّلـ َه ََل َي ْغف ُر َأن ُي ْ َ
ِ
ا ْف َ َ ِ
مَصا عىل كبرية ،ومن األحاديث املتواترة
رتى إ ْث ًام َعظ ًيام﴾ فهو َتت املشيئة أعني من لقي اهلل ً
الصحيحة قوله -صىل اهلل عليه وسلم (( :-من َل ِقي اهللََّ َل ي ْ ِ ِ
اْلنَّ َةَ ،و َم ْن َل ِق َي اهللََّ
ُ
رش ُك بِه َش ْي ًئا َد َخ َل ْ َ
َ ْ َ
ُي ْ ِ
رش ُك بِ ِه َد َخ َل الن ََّار)) وْلذا يقرر علامء اإلسالم أن من مات عىل التوحيد مقطوع له باْلنة أي عىل
سبيل العموم ،وَل يعني أحد إَل من عينه رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -ولكن من عقيدهتم يف
هذا رجاء الثواب ملن كان حمسنًا ومات عىل ذلك ،وخوف العذاب للمِسء الذي مات عىل فسق
وفجور.
َّاس وبين ٍ
َات ِّم َن ْاْلُدَ ى﴾ ويمكن أن يقال أن الناس قسامن:
ُ
﴿هدً ى ِّللن ِ َ َ ِّ
•

قسم قامت عليه احلجة ِبداية الدَللة كام قال  -صىل اهلل عليه وسلم  (( :-والذي

نفِس بيده ََل يسمع ِيب َأحدٌ ِمن َه ِذ ِه األُم ِة هي ِ
ود ٌّيَ ،و ََل ن ْ ِ
وت َو َمل ْ ُي ْؤ ِم ْن بِا َّل ِذي ُأ ْر ِس ْل ُت
اين ُث َّم َي ُم ُ
ْ
َ
َْ َ ُ
ََص ٌّ
َ
َّ َ ُ
بِ ِه ،إَِل َد َخ َل الن ََّار)) فمن مات عىل الكفر سواء كان كفره ردة أو كان كفره أصل ًيا كالنَصاين
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يسع إليه بلغته هداية
واليهودي واملجويس لكنه سمع دين حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -فلم َ
الدَللة وقامت عليه احلجة يف ذلك نعم إىل غري ذلكم من األحاديث املتواترة ،وِبذا يعلم بطالن
القول بأنه َل يقال لليهود والنصارى كفار قول باطل وقد بسط هذا يف غري هذا املوضع فلرياجعه
من شاء.
•

القسم الثاين :من مجع اهلل له بني اْلدايتني هداية الدَللة واإلرشاد وهداية التوفيق

والقبول عىل ما تقدم تفصيله واهلل أعلم.
﴿هدً ى ِّللن ِ
َّاس﴾ فالقرآن كالم ربنا ووحيه وتنزيله وهدايته خللقه فهو سبيل اْلداية
قالُ :
ِ
ِ
َاب َو ََل ْ ِ
اإل َيام ُن
وحا ِّم ْن َأ ْم ِرنَا َما ك َ
ُنت تَدْ ِري َما ا ْلكت ُ
﴿وك ََذل َك َأ ْو َح ْينَا إِ َل ْي َك ُر ً
للخلق نعم ،قال تعاىل َ
ادنَا وإِ َّن َك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
و َلـكِن جع ْلنَاه نُورا َّن ِدي بِ ِه من ن ََّشاء ِمن ِعب ِ
اط ُّم ْست َِقي ٍم﴾ هنا مجع سبحانه
ْ
َ
ُ ْ َ
َ
َ
َ
َ َ ُ ً َّ ْ
وتعاىل بني سبيلني من سبل اْلداية أحدمها:


القرآن ﴿َّن ِدي بِ ِه من ن ََّشاء ِمن ِعب ِ
ادنَا﴾
ُ ْ َ
َ
َّ ْ



والثاين :نبيه  -صىل اهلل عليه وسلم ﴿-وإِن ََّك َلتَه ِدي إِ َىل ِرص ٍ
اط ُّم ْست َِقي ٍم ﴾ ويف آية
ْ
َ
َ

ون ِم َن ا ْلكِت ِ
املائدة ﴿ َيا َأ ْه َل ا ْلكِت ِ
ُت ُف َ
ني َلك ُْم كَثِ ًريا ِّممَّا كُنت ُْم ُ ْ
َاب َو َي ْع ُفو َعن
َاب َقدْ َجا َءك ُْم َر ُسو ُلنَا ُي َب ِّ ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الس َال ِم
َاب ُّمبِ ٌ
ُور َوكت ٌ
ني ﴿ْ َ ﴾١٥هيدي بِه ال َّلـ ُه َم ِن ا َّت َب َع ِر ْض َوا َن ُه ُس ُب َل َّ
كَث ٍري َقدْ َجا َءكُم ِّم َن ال َّلـه ن ٌ
ُّور بِإِ ْذنِ ِه وهي ِدهيِم إِ َىل ِرص ٍ
و َُي ِْرجهم من ال ُّظ ُلام ِ
ت إِ َىل الن ِ
اط ُّم ْست َِقي ٍم ﴿.﴾﴾١٦
َ ُ ُ ِّ َ
َ َْ ْ
َ
َ
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فيتحصل أن القرآن هو سبيل اْلداية وذلكم أن اهلل –سبحانه وتعاىل -ضمنه ما أراده من
عباده من فعل أوامره واجتناب نواهيه وأخباره التي هي بمعنى األوامر والنواهي أو بمعنى العرب
املسلية للنبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -حيال تكذيب قومه إياه من قصص النبيني مع أممهم وكذلك
نبيه  -صىل اهلل عليه وسلم  -هو سبيل اْلداية ألنه يبلغ عن اهلل –سبحانه وتعاىل -رشعه ،ورشعه
الذي جاء به هو وحيه سبحانه وتعاىل إليه وهو قسامن:
رشع تضمنه القرآن
ورشع أوحاه اهلل إىل النبي  -صىل اهلل عليه وسلم  -بسنته قال تعاىل﴿ َو َما َينطِ ُق َع ِن ْاْل َ َوى
الر ُس ُ
ول َف ُخ ُذو ُه َو َما ََّنَاك ُْم َعنْ ُه
وحى ﴿ ﴾﴾٤وقال تعاىل َ
﴿ ﴾٣إِ ْن ُه َو إِ ََّل َو ْح ٌي ُي َ
﴿و َما آتَاك ُُم َّ
ول ال َّل ِ
َان َلكُم ِيف رس ِ
َفانت َُهوا َوا َّت ُقوا ال َّلـ َه إِ َّن ال َّلـ َه َش ِديدُ ا ْل ِع َق ِ
ـه ُأ ْس َو ٌة
َ ُ
اب﴾ وقال تعاىلَّ ﴿:ل َقدْ ك َ ْ
َح َسنَ ٌة َِّملن ك َ
َان َي ْر ُجو ال َّلـ َه َوا ْل َي ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذك ََر ال َّلـ َه كَثِ ًريا﴾ وقال  -صىل اهلل عليه وسلم َ (( :-أ ََل
يت ا ْل ُق ْر َ
آن َو ِم ْث َل ُه َم َع ُه)).
إِ ِّين ُأوتِ ُ
فيتحصل من هذا أن كل ما جاء به حممد -صىل اهلل عليه وسلم -سواء كان يف القرآن أو يف
السنة أو يف كليهام كله رشع جيب قبوله ،والتسليم له ،وتصديقه ،وعدم معارضته بالرأي املحض،
والقياس الفاسد ،وِبذا مشى أهل السنة واْلامعة بقبول السنة الصحيحة كام يقبلون القرآن بال
مماراة وَل شك سوا ًء كان ما يف السنة بيانًا ملا يف القرآن أو تقييدً ا له أو ُتصيص عمومه أو ً
نسخا،
www.miraath.net
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منصوصا عليه بالقرآن أو
وهذا هو التحقيق نعم ،وسواء كان ما جاءت به السنة مواف ًقا للقرآن
ً
زيادة عىل ما يف القرآن كله مقبول فمام توافقت فيه السنة والقرآن جلد الزاين البكر مئة وزيد يف
السنة تغريبه عا ًما نعم صح عن النبي  -صىل اهلل عليه وسلم – نعم ،كذلك اْلمع بني األختني هذا
توافق عليه القرآن والسنة توافق عىل َتريمه والنهي عن القرآن والسنة ،واْلمع بني املرأة وخالتها
واملرأة وعمتها يف عصمة واحدة يف نكاح واحد يعني يف عصمة واحدة هذا جاءت بالنهي عنه السنة
الصحيحة واملقصود أنه من أصول أهل السنة أن السنة وحي اهلل إىل رسوله  -صىل اهلل عليه وسلم
 فيجب حياْلا ما جيب حيال القرآن من التصديق والقبول ورسعة اَلستجابة واَلنقياد قال تعاىل:ُون َْلم ْ ِ
ِ ٍ
﴿ وما ك َ ِ ِ
اخل َ َري ُة ِم ْن َأ ْم ِر ِه ْم﴾ كام اتفقت
َان ُمل ْؤم ٍن َو ََل ُم ْؤمنَة إِ َذا َق َىض ال َّلـ ُه َو َر ُسو ُل ُه َأ ْم ًرا َأن َيك َ ُ ُ
َ َ
اآليات السابقة عىل أنه ليس أحد من البرش لذاته هو القدوة احلسنة حمض ،بل ذلكم يف رسول اهلل -
صىل اهلل عليه وسلم  -فقد سد اهلل كل طريق يزعم الناس أَّنا توصل إىل مرضاته سوى طريق
واحدة وهي طريق حممد  -صىل اهلل عليه وسلم  -وما نال أحدٌ من البرش عند الناس املنزلة كسب
ِبا يف نفوسهم التوقري واإلجالل واإلمامة يف الدين إَل َلقتدائه برسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم
مقياسا للدعوة ،ف ُيشكر من وافقه
 اَلقتداء الصحيح وِبذا يعلم أنه َل جيوز أن ينصب أحدً اً
ويشنع عىل من خالفه ،فليس أحد بعد رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -له هذه املنزلة ،فالعصمة
يف كتاب ربنا وسنة نبينا  -صىل اهلل عليه وسلم  -وإمجاع األئمة يف عَص من العصور بعد رسول اهلل
 -صىل اهلل عليه وسلم  -عىل أمر رشعي هذا اإلمجاع ،إمجاع األئمة إمجاع العلامء املجتهدين بعد
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رسول اهلل  -صىل اهلل عليه وسلم  -يف عَص من العصور عىل أمر رشعي هذا اإلمجاع هو حجة
بنفسه ألنه يعتمد عىل نص وقد يكون هذا النص معلو ًما وقد يكون غري معلوم.
وِبذا القدر من احلديث معكم نكتفي إن شاء اهلل تعاىل ونتابع احلديث يف هذه اْلملة
﴿ ُأ ِنز َل فِ ِ
يه ا ْل ُق ْر ُ
آن﴾ يف ذكر ما مل نذكره اآلن هنا من أوصاف القرآن الكريم وما أودعه اهلل -
سبحانه وتعاىل  -من مجيل الصفات واخلصال املستقر عند أهل السنة أَّنا من أصول عقيدهتم.
وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني استودعكم اهلل.
والسالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته.
ولالستماع إىل الدروس املباشرة واملسجلة واملزيد من الصوتيات يُرجى زايرة موقع مرياث األنبياء على الرابط
www.miraath.net

وجزاكم هللا خريا
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