بسم اهلل الرحمن الرحيم
من المغيبات ( المالئكة)
ص :والمالئكة عباد اهلل تعالى  ،عاممون بأمره  ،ال يوصفون بذكورة وال انوثة
الشرح االجمالي  :يجب االيمان بان هلل مالئكة ىم اكثر خمق اهلل تعالى وىو ال
يتناسمون  ،لذلك ال يجوز وصفيم بالذكورة واالنوثة كما وصفيم مشركوا قريش وال
يجوز اعتبارىم بنات اهلل – تعالى اهلل عن ذلك عموا كبي ار – قال تعالى :
( ال يسبقونو بالقول وىم بأمره يعممون)  ( ،ال يستكبرون عن عبادتو وال يستحسرون)
 .االنبياء . 7< ،
المالئكة عمى نوعين:

نوع  :واجبيم االستغراق في عبادة اهلل وتقديسو وليسوا مكمفين بخدمة البشر  ،ولم
يؤمروا بالسجود آلدم وىو العميون او العالون  ،او المقربون .
نوع  :واجبيم خدمة االنسان وما تتطمبو حالتو  ،فمنيم موكل بالوحي  ،ومنيم من
يقبض االرواح  ،ومنيم من يسوق السحاب  ،ومنيم من يصنع الثمار  ،ومنيم حفظة
لالنسان  ،ومنيم كتبة  ،وال مجال النكارىم  ،قال تعالى  ( :ومن يكفر باهلل ومالئكتو
وكتبو ورسمو واليوم االخر فقد ضل ضالال بعيدا ) النساء . 67; ،

واالستدالل عمى وجودىم من وجيين :
الوجه االول  :االستدالل العقمي  :غاية مايقولو منكر وجود المالئكة اننا ال ندركيم
بالحواس الخمسة النو ال يؤمن اال بالمحسوسات والماديات .

الجواب  :عمى ىذا ال يمزم توقف االيمان بوجود الشيء عمى احساسو اذا كل
محسوس موجود  ،وليس كل موجود محسوس  ،فجاذبية االرض موجودة نؤمن بيا
وال نحسيا  ،وبعض الجراثيم يؤمن الطب بوجودىا وال يدركيا المجير  ،والعقل نؤمن
بوجوده وال نحسو .
الوجه الثاني  :االستدالل النقمي  :قال تعالى  ( :امن الرسول بما انزل اليو من ربو
والمؤمنون كل امن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو )  .البقرة . 7=: ،

االيمان بالكتب

ص :وهلل كتب انزليا عمى انبيائو َّبين فييا امره ونييو ووعده ووعيده .
مما يجب ان نؤمن بو والذي ىو ركن من اركان االيمان ىو االيمان بان اهلل تعالى
انزل اربع كتب فييا كالمو  ،امره ونييو  ،ووعده ووعيده واالخبار عن الماضي وعن
امور تقع في المستقبل  ،والكتب االربعة ىي :
-6التوراة  ،نزلت عمى سيدنا موسى عميو السالم  ،قال تعالى ( وكيف يحكمونك
وعندىم التوراة فييا حكم اهلل )  .سورة المائدة  ،اية . 9; ،
-7الزبور  ،انزل عمى سيدنا داود عميو السالم  ،قال تعالى ( وآتينا داود زبورا)
المائدة . 6;7 ،
 -8االنجيل  ،انزل عمى سيدنا عيسى عميو السالم  ،قال تعالى ( وآتيناه االنجيل
فيو ىدى ونور  ،مصدقا لما بين يديو من التوراة ) المائدة . 9> ،
 -9القرآن الكريم  ،انزل عمى سيدنا محمد صمى اهلل عميو وسمم  ،وىو افضل
االنبياء .
معجزة االسراء والمعراج
ص :والمعراج لرسول اهلل في اليقظة بشخصو الى السماوات ثم الى ما شاء اهلل من
العمى حق .
ومعجزة االسراء ثابتة في نص القرآن الكريم ال مجال النكارىا ومنكرىا كافر اذ قد
انكر نصا صريحا من القرآن الكريم  ،قال تعالى ( سبحان الذي اسرى بعبده ليال من
المسجد الحرام الى المسجد االقصى الذي باركنا حولو لنريو من آياتنا انو ىو السميع
البصير )  .االسراء . 6 ،
والمعراج ورد بالحديث المشيور الذي يرويو البخاري ومسل ومنكره ال يحكم عميو
بالكفر بل باالبتداع  .والدليل عميو قولو تعالى  ( :ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او
ادنى )  .وال مجال النكار االسراء والمعراج الستغرابو ان يرحل ىذه الرحمة المحتوية
عمى كثير من االفعال واالقوال  ،فقد نطق القرآن الكريم بكثير من المشاىد منيا نقل
عرش بمقيس من اليمن الى فمسطين برمشة عين .

س/ىل عرج رسول اهلل يقظة وبجسمو ام رؤيا او بروحو ؟
ذىب جميور المسممين الى انو يقظة وبجسمو وروحو  ،واقوى دليل عمى ذلك انو لو
كان رؤيا وعروج الروح امر مقبول ويقع من اي انسان فمو كان بروحو لما كذبوه ولما
طمبوا منو ان يصف بيت المقدس ولما سألوه عن القافمة القادمة من الشام .
وزعم البعض انو رؤيا ومنيم من قال اسري بروحو ودليميم في ذلك :
-6ما روي عن معاوية رضي اهلل عنو انو سئل عن المعراج فقال ىي رؤيا صالحة .
-7وروي عن عائشة انيا قالت:ما فقد جسد محمد صمى اهلل عميو وسمم ليمة المعراج
 -8قولو تعالى  ( :وما جعمنا الرؤيا التي اريناك اال فتنة لمناس ) االسراء . ; ،
ويجاب عن ذلك بما يمي :
اما حديث معاوية حتى لو كان صحيح لم يرفع فيو موقوف وقد يكون اجتيادا منو
وما ورد عن عائشة فيو ضعيف اذ المعراج كان قبل اليجرة بخمس سنوات في مكة
وىي لم تكن حينيا زوجة  ،واما االية يمكن ان يراد بيا رؤيا العين .
كرامات االولياء
ص :وكرامات االولياء حق
الكرامة  :ىي وقوع امر خارق لمعادة من صالح وليس معو دعوى الرسالة .
ان هلل عبادا اعتصموا بدينو واخمصوا لو وانابوا اليو وتوجيوا الى الخير واعرضوا عن
الشر  ،فأمدىم اهلل بعون منو واجرى عمى ايدييم خوارق العادات  ،واعمى مقام
الكرامة ىي االستقامة عمى العمل الصالح اذ عادة النفس تسبب لصاحبيا االنحراف
والعزوف عن الخير  ،وتنقسم خوارق العادات الى اربعة اقسام :
-6معجزة  :امر خارق لمعادة يظير عمى يد من ادعى النبوة قبل ختم الرسالة وىي
لالنبياء فقط .
-7كرامة  :امر خارق لمعادة يظير عمى يد رجل صالح بدون دعوى النبوة وىي
لالولياء .
-8استدراج  :امر خارق لمعادة يظير عمى يد من ال يؤمن وال يعمل صالحا وقد
تكون اىانة كما وقع لمسيممة الكذاب .
 -9معونة  :اذا ظير امر غير مألوف عادة عمى يد عوام المسممين .

والفرق بينها وبين السحر :
السحر امور وىمية ال حقيقة ليا بل ىي قوانين وممارسة اعمال تخيل لمرائي حقيقة
شيء وىو ليس كذلك والكرامة امر حقيقي ال وىمي خارق لمعادة .
كرامات االولياء

لم يخالف فييا ولم ينكرىا اال المعتزلة بحجة اختالطيا بالمعجزة وحينيا ال يتميز

النبي من غيره .
الجواب  :ان من تظير الكرامة عمى يديو لم يدع النبوة ولو ادعاىا بعد ختم الرسالة
لحكم بكفره فضال عن واليتو  .ويستدل عمى ثبوتيا :
-6اكرم اهلل سيدتنا مريم بأعطائيا فاكية الصيف في الشتاء وفاكية الشتاء في
الصيف ( كمما دخل عمييا زكريا المحراب وجد عندىا رزقا قال يا مريم انى لك ىذا
قالت ىو من عند اهلل ان اهلل يرزق من يشاء بغير حساب ) ال عمران . 8< ،
ومن السنة  :قصة الصخرة التي نزلت عمى باب الغار الذي دخمو ثالثة اشخاص
وتحركيا بدون محرك .
من المأثور  :سيدنا عمر حينما خطب عمى منبر المدينة ونادى عمى جيش سارية
في نياوند يا سارية الجبل فسمع سارية صوت الخميفة واستولى عمى الجبل قبل
العدو .

