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هذههذه الفتوىالفتوى ننشرهاننشرها باسمباسم الفقيهالفقيه الذيالذي أفتىأفتى بهابها فيفي كتبهكتبه *

القديمةالقديمة لغرضلغرض إفادةإفادة الباحثينالباحثين منمن هذاهذا العملالعمل الموسوعي،الموسوعي، والوال

.تعبرتعبر بالضرورةبالضرورة عنعن ماما تعتمدهتعتمده دائرةدائرة اإلفتاءاإلفتاء

اسماسم المفتيالمفتي : سماحةسماحة الدكتورالدكتور نوحنوح عليعلي سلمانسلمان رحمهرحمه اللهالله

((المتوفىالمتوفى سنةسنة 1432هـهـ

الموضوعالموضوع : الكراماتالكرامات مستمرةمستمرة فيفي هذههذه األمةاألمة إلىإلى قيامقيام الساعةالساعة

والوال تختصتختص بالوليبالولي

رقمرقم الفتوىالفتوى : 2614

التاريخالتاريخ : 2012-08-06

التصنيفالتصنيف : السمعياتالسمعيات

نوعنوع الفتوىالفتوى : منمن موسوعةموسوعة الفقهاءالفقهاء السابقينالسابقين
 

 : السؤالالسؤال
 

لقد ُرفعت املعجزات من األرض، فهل هذا يتعارض مع استمرار كرامات بعض األشخاص إىل

يوم القيامة، وهل هذه الكرامات خاصة بالعلماء بالذات أم أا ميكن أن تكون خاصة بأي إنسان

آخر؟

 

: الجوابالجواب

الفتاوىالفتاوى
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معلوم أن اهللا تبارك وتعاىل جعل هلذا الكون ُسننًا يسري وفقها، فجعل النار حترق بعض األجسام

القابلة لالحتراق، وجعل املاء غري قابل ألن ميشي عليه اإلنسان بال واسطة، ومل جيعل يف مقدور

اإلنسان أن يطري يف اهلواء بال واسطة، هذه السنن اليت وضعها اهللا تعاىل قد خيرقها لبعض

األشخاص لكن إن كان خرقها علي يدي نيب ُسّمي َخْرُقها معجزًة، وتكون تأييدًا من اهللا تعاىل

للنيب وترسيخا إلميان املؤمنني به، وقد ذكر القرآن الكرمي معجزات كثرية لألنبياء عليهم الصالة

والسالم، وإن كان خرقها علي يدي رجل صاحل ُسمي خرُقها كرامًة، وقد ورد ذكر الكرامة يف

ي ِإَلْيِك ِبِجْذِع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعَلْيِك ُرَطبًا َجِنّيا) القرآن الكرمي، قال تعاىل عن مرمي: (َوُهزِّ

مرمي/25، وقال: (ُكلََّما َدَخَل َعَلْيَها َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب َوَجَد ِعنَدَها ِرْزقًا)  آل عمران، اآلية/37،

كما جاء اإلخبار عن الكرامات يف األحاديث الصحيحة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

وهي مستمرة يف هذه األمة إىل قيام الساعة غري أا تقّل وتكثر وفق حكمة اهللا تعاىل، وإن كان

ي خْرُقها معونًة، وإن كان خرق العادة على يدي رجل غري معروف بالصالح من هذه األمة ُسمِّ

خرقها على يدي كافر أو فاسق مسي خرقها استدراجًا، كما جاءت األحاديث عن األمور

العجيبة اليت ستظهر على يدي الدجال يف آخر الزمان، واملهم أن نعلم أن خرق العادة ال يقتضي

الوالية، كما أن الوالية ال تقتضي خرق العادة، فقد يكون وليًا وال تظهر له كرامة، وأعظم

الكرامات االستقامة على منهج اهللا؛ ألن فيها البعد عن دنس املعاصي.

        (فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى العقيدة / فتوى رقم/16"


