
 

 

 
 

 

 مجع وإعداد الفقري إىل عفو ربه

 العيل الكعبي بن طه عيل 



 

 

 مقدمة

احلمد هللا نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا 

إله إال اهللا وحده ال رشيك له ، من هيده اهللا فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال 

وأشهد أن حممدا عبده ورسوله وصفيه وخليله صىل اهللا عليه وسلم تسليام كثريا ، فإن خري 

الكالم كالم اهللا وخري اهلدي هدي حممد صىل اهللا عليه وسلم ، ورش األمور حمدثاهتا ، وكل حمدثة 

 .بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل ضاللة يف النار 

 .ذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون يا أهيا ال

يا أهيا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهام رجاال 

 .كثريا ونساء ، واتقوا اهللا الذي تساءلون به واألرحام إن اهللا كان عليكم رقيبا 

يدا ، يصلح لكم أعاملكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع يا أهيا الناس اتقوا ربكم وقولوا قوال سد

 .اهللا ورسوله فقد فاز فوزا عظيام 

 : أما بعد 

فإننا يف وقت كثرت فيه الفتن والبدع والضالل والعياذ باهللا ، حتى بات الكثري ال يميز بني املعتقد 

ون ، وذلك ألسباب الصحيح واملعتقد الباطل فكثر املعطلة والقبوريون ، واجلهلة الذين ال يميز

كثرية أمهها عدم تلقيهم العلم من العلامء املعتربين وتلقوا العلم عىل دعاة الباطل الذين ولألسف 

 .الشديد كثروا يف وقتنا هذا واستقبلهم اإلعالم ليبثوا ضالهلم عرب اإلذاعات واألجهزة املرئية 



 

 

لسلفية وبعض الرشوحات التي وقد رأيت بتوفيق اهللا تعاىل أن أمجع بعض الفوائد من الكتب ا

رشحها كبار العلامء ألستخرج هذا العمل املتواضع عل اهللا جل وعال أن ينفعني وإخواين 

 .املسلمني به ويرفع عنا اجلهل بفضله ومنّه وكرمه

 :وقد قمت باستخراج هذه الفوائد من الكتب التالية 

صالح / رشح الشيخ العالمة  –رمحه اهللا  -كتاب العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية  -١

 . حفظه اهللا –بن فوزان الفوزان 

أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن قدامـة / للعالمة  –كتاب ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد  -٢

 رمحه اهللا –بن صالح العثيمني  حممد/ رشح الشيخ العالمة  -رمحه اهللا  –املقديس 

رمحه اهللا ، رشح سامحة اإلمام  –كتاب فضل اإلسالم لشيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب  -٣

 رمحه اهللا –الوالد عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز 

عبد العزيز بن عبد اهللا بن / لسامحة اإلمام الوالد  - رسالة العقيدة الصحيحة وما يضادها  -٤

 رمحه اهللا –باز 

رمحه اهللا ، وأصل  –حممد بن صالح العثيمني / للشيخ العالمة  –كتاب تقريب التدمرية  -٥

 .رمحه اهللا –الرسالة التدمرية لشيخ اإلسالم ابن تيمية 

رشح الشـيخ  –رمحـه اهللا  –حممد بن عبد الوهـاب / الشبهات لشيخ اإلسالم  كشف كتاب -٦

 .حفظه اهللا –صالح بن فوزان الفوزان / العالمة 



 

 

رمحه اهللا ، رشح الشيخ  –حممد بن عبد الوهاب / لشيخ اإلسالم  –كتاب ثالثة األصول  -٧

 رمحه اهللا –حممد بن صالح العثيمني  / العالمة 

حممد / للعالمة  -كتاب الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة النبوية يف ضوء اإلثبات والتنزيه  -٨

 رمحه اهللا - أمان بن عيل اجلامي 

/  العالمة  للشيخ –كتاب اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد عىل أهل الرشك واإلحلاد  -٩

 .حفظه اهللا –صالح بن فوزان الفوزان 

 .هذا وأسأل اهللا يل ولكم التوفيق والسداد باحلرص عىل املعتقد الصحيح ونبذ كل ما خيالفه 

 

 الكعبيعيل بن طه العيل : الفقري إىل عفو ربه ومغفرته 

 

 

 

 

 

 



 

 

 –رحمھ هللا  -فوائد من شرح كتاب العقیدة الواسطیة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة  :أوال 
 . حفظھ هللا –صالح بن فوزان الفوزان / للعالمة 

ـا َثُمـوُد  {   : هدى بمعنى الداللة والبيـان، ومنـه قولـه تعـاىل  : النوع األول  : اهلدى نوعان -١ مَّ َوأَ

َدى َْعَمى َعَىل اْهلُ ُّوا ال وهذا يقوم به الرسول ـ صـىل اهللا عليـه   . فصـلت  ) ١٧ ( اآلية   } َفَهَدْينَاُهْم َفاْستََحب

نََّك لَ  {   : وسلم ـ كام يف قوله تعاىل ِ يمٍ َوإ ْستَقِ اٍط مُّ َِىل ِرصَ ي إ    .  } تَْهدِ

هدى بمعنى التوفيق واإلهلام وهذا هو املنفي عن الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ   : النوع الثاين

ي َمن  {   : وال يقدر عليه إال اهللا تعاىل كام يف قوله تعاىل دِ نَّ اهللاََّ َهيْ ِ َك َْت َول ب َ ْحب ي َمْن أَ دِ ْ نََّك ال َهت ِ إ

   .  ] ٥٦  : القصص اآلية [   } ءَيَشا

ِك َيْوِم  {   : والدين يطلق ويراد به اجلزاء، كقوله تعاىل  . هو العمل الصالح  ) ودين احلق (  -٢ ِ َمال

يِن  ويطلق ويراد به اخلضوع واالنقياد، وإضافة الدين إىل احلق من إضافة املوصوف إىل   .  } الدِّ

  .صفته

ما ذكره البخاري   : وأصح ما قيل يف معنى الصالة من اهللا عىل الرسولالدعاء،   : الصالة لغة -٣

 .صالة عىل رسوله ثناؤه عليه يف املأل األعىل  : يف صحيحه عن أيب العالية قال

   . هو من لقي النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ مؤمنًا به ومات عىل ذلك  : الصحايب -٤

  . عقدت عليه القلب والضمري  : تقول اعتقدت كذا، أي  . قلبههي ما يعقد عليه املرء   : العقيدة -٥

   . ثم استعمل يف عقيدة القلب وتصميمه اجلازم  . وأصله مأخوذ من عقد احلبل إذا ربطه



 

 

هي الطريقة التي كان عليها رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ من أقواله وأفعاله   : السنة -٦

النتساهبم لسنة الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ دون غريها من  وسموا أهل السنة  . وتقريراته

املقاالت واملذاهب، بخالف أهل البدع فإهنم ينسبون إىل بدعهم وضالالهتم كالقدرية واملرجئة، 

   . وتارة ينسبون إىل إمامهم كاجلهمية، وتارة ينسبون إىل أفعاهلم القبيحة كالرافضة واخلوارج

نـَت  {   : مـن سـورة يوسـف  ) ١٧ ( قال اهللا تعاىل يف اآليـة   . التصديق  : اإليامن معناه لغة -٧ َوَمـا أَ

ِّنَا ٍن ل ُِمْؤمِ     . أنه قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل باجلوارح  : وتعريفه رشًعا  . مصدق  : أي  } ب

وهو االعتقاد اجلازم بأنه رب كل يشء ومليكه، وأنه متصـف بصـفات الكـامل   : اإليامن باهللا -٨

   . والقيام بذلك علًام وعمًال   . منزه عن كل عيب ونقص، وأنه املستحق للعبادة وحده ال رشيك له

ـ  ٢٦ ( يـة أي التصديق بوجودهم وأهنم كام وصفهم اهللا يف كتابه كـام يف اآل  : اإليامن باملالئكة -٩

ْمِرهِ َيْعَمُلونَ  {   : من سورة األنبياء  ) ٢٧ َ أ ِ َْقْوِل َوُهم ب ال ِ ُِقوَنُه ب ْكَرُموَن ال َيْسب َاٌد مُّ  .  } ِعب

أي التصديق بالكتب التي أنزهلا اهللا عىل رسـله، وأهنـا كالمـه وأهنـا حـق   : اإليامن بالكتب -١٠

لتوراة واإلنجيل والزبور والقرآن واإليـامن بـام مل ونور وهدى فيجب اإليامن بام سمى اهللا منها كا

   . يسم اهللا منها

أي التصديق هبم مجيًعا وأهنـم صـادقون فـيام   : اإليامن بالرسل الذين أرسلهم اهللا إىل خلقه -١١

من سـمى اهللا   : ال نفرق بني أحد منهم بل نؤمن هبم مجيًعا  . أخربوا به، وأهنم بلغوا رساالت رهبم

 .كتابه ومن مل يسم منهم منهم يف 



 

 

وهو التصديق بأن اهللا سبحانه علم مقادير األشياء وأزماهنا قبل   : اإليامن بالقدر خريه ورشه -١٢

فكـل   . وجودها، ثم كتبها يف اللوح املحفوظ، ثم أوجدها بقدرته ومشيئته يف مواعيـدها املقـدرة

رادته، ما شاء كـان ومـا مل يشـأ مل حمدث من خري أو رش فهو صادر عن علمه وتقديره ومشيئته وإ

   . يكن

  : وهو نوعان  . انحرف عن كذا إذا مال  : يقال  . هو التغيري إمالة اليشء عن وجهه  : التحريف -١٣

حتريف اللفظ وهو العدول به عن جهته إىل غريهـا إمـا بزيـادة كلمـة أو حـرف أو   : النوع األول

 ..نقصانه 

 .. املعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخرحتريف   : النوع الثاين

أخاله واملراد به هنا نفي الصفات عن اهللا سبحانه   : عطله، أي  : اإلخالء، يقال  : التعطيل لغة -١٤

   . وتعاىل

أن التحريف هو نفي املعنـى الصـحيح الـذي دلـت عليـه   : الفرق بني التحريف والتعطيل -١٥

هـو نفـي املعنـى الصـحيح مـن غـري   : والتعطيل  . صوص واستبداله بمعنى آخر غري صحيحالن

  . فكل حمرف معطل وليس كل معطل حمرًفا  . استبدال له بمعنى آخر، كفعل املفوضة

 .كيف اليشء إذا جعل له كيفية معلومة  : يقال  . هو تعيني كيفية الصفة  : التكييف -١٦

إن صفات اهللا مثل صـفات املخلـوقني، كـأن يقـال يـد اهللا   : يه بأن يقالهو التشب  : التمثيل -١٧

 .كأيدينا وسمعه كسمعنا



 

 

ٌء  {   : قوله تعاىل -١٨ هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي َِصـُري  {   : وقوله  . رد عىل املمثله  } ل يُع الب ـمِ رد عـىل   } َوُهـَو السَّ

 .املعطلة ألن فيه إثبات السمع والبرص

أي ال حيمل أهل السنة واجلامعـة إيامهنـم بـأن اهللا   ) ال ينفون عنه ما وصف به نفسهف (   : قوله -١٩

ليس كمثله يشء عىل أن ينفوا عنه ما وصف به نفسه، كام يفعل ذلك الذين غلوا يف التنزيه حتـى 

 .عطلوه من صفاته

ال يغـريون كـالم   : أي  . تقدم بيان معنى التحريف  ] وال حيرفون الكلم عن مواضعه [   : قوله -٢٠

 .اهللا فيبدلون ألفاظه أو يغريون معانيه فيفرسونه بغري تفسريه كام يفعل املعطلة

 .امليل والعدول عن اليشء  : اإلحلاد لغة -٢١

اإلحلاد يف أسامء اهللا وآياته هو العـدول وامليـل هبـا عـن حقائقهـا ومعانيهـا الصـحيحة إىل  -٢٢

  . الباطل

   : اإلحلاد يف أسامء اهللا وصفاته أنواع -٢٣

تسميته سبحانه وتعاىل بام ال يليـق بـه كتسـمية   : النوع الثاين  . أن تسمى األصنام هبا  : النوع األول

ًا أو علة فاعلة وصفه سـبحانه وتعـاىل   : النوع الثالث  . النصارى له أًبا، وتسمية الفالسفة له موجب

تشـبيه صـفاته   : النوع اخلـامس. جحد معانيها وحقائقها  : النوع الرابع. بام ينزه عنه من النقائض

 .بصفات خلقه



 

 

ا   { -٢٤ ي َُه َسمِ الكفؤ   ) وال كفؤ له ( ال أحد يساميه أو يامثله   : استفهام معناه النفي أي  } َهْل َتْعَلُم ل

 .ال مثل له  : أي  . هو املكافئ املامثل

يف ذاته وال يف أسامئه وصفاته وال يف أفعاله، وكيف يقاس اخلالق  ال يقاس سبحانه بخلقه ال -٢٥

 .تعاىل اهللا عن ذلك  !   ؟ الكامل باملخلوق الناقص

اخللق ال حييطون به علًام فهو املوصوف بصفات الكامل التي ال تبلغهـا عقـول املخلـوقني،  -٢٦

  . ال نعلم ذلكفيجب علينا أن نرىض بام رضيه لنفسه فهو أعلم بام يليق به ونحن 

ـا وإثباًتـا،  -٢٧ ً وجب التعويل إذا عىل ما قاله اهللا ورسله ال سيام يف باب األسـامء والصـفات نفي

ورفض ما قاله املبتدعة والضالل ممن يدعي املجاز يف الرسل، معتمدين عىل أهوائهم، أو مقلدين 

  . ملن ال يصلح للقدوة من الضالل

َْحاَن َربِّ  {   : هلذا قال -٢٨ ْمـُد هللاَِِّ َربِّ ُسب َني َواْحلَ ِ ُْْرَسـل ِ َعـامَّ َيِصـُفوَن َوَسـالٌم َعـَىل امل ة ـزَّ ْعِ َك َربِّ ال

َني  ِ َ َْعامل وسلم عىل املرسلني لسالمة مـا قـالوه مـن   . فسبح نفسه عام وصفه به املخالفون للرسل  } ال

   . النقص والعيب

ـ عـام يصـفه بـه الضـالل واجلهـال ممـا ال يليـق  ـ تنزيه اهللا ـ سبحانه أ  : ما يستفاد من اآليات*  

ـ مرشـوعية  ت  . ـ صدق الرسل ووجوب قبول ما جاءوا به وما أخـربوا بـه عـن اهللا ب  . بجالله

ـ رد كـل مـا خيـالف مـا جـاءت بـه  ث  . السالم عىل الرسل عليهم الصالة والسالم واحرتامهم



 

 

مرشوعية الثناء عىل اهللا وشكره عىل نعمـه التـي ـ  ج  . الرسل ال سيام ما يتعلق بأسامء اهللا وصفاته

  . من أجلها نعمه التوحيد

نَّ  {   : من سورة األنعام  ) ١٥٣ ( الرصاط تارة يضاف إىل اهللا ـ تعاىل ـ كقوله تعاىل يف اآلية   -٢٩ َوأَ

ُِعوهُ  ب يًام َفاتَّ ي ُمْستَقِ ِ اط ألنه هو الذي رشعه ونصبه، وتارة يضاف إىل العبـاد كـام يف قولـه   } َهَذا ِرصَ

نَعمَت َعَليِهْم  {   : تعاىل يَن أَ َّذِ اَط ال   . كوهنم سلكوهل  } ِرصَ

سورة اإلخالص وسميت بذلك ألهنا أخلصت يف صفات اهللا وألهنـا ختلـص قارئهـا مـن  -٣٠

  . الرشك

وأحكام، وهذه السورة فيها صفة الرمحن فهي   . وقصص  . توحيد  : معاين القرآن ثالثة أنواع -٣١

  . يف التوحيد وحده، فصارت تعدل ثلث القرآن

َمُد  {  -٣٢ السيد الذي كمل يف سؤدده ورشفه وعظمته وفيه مجيع صفات الكـامل،   : أي  } اهللاَُّ الصَّ

  . والذي تصمد إليه اخلالئق وتقصده يف مجيع حاجاهتا ومهامهتا

ـَمُد  {   : أهنا تضمنت ومجعت بـني النفـي واإلثبـات فقولـه  : هذه السورة -٣٣ َحـٌد اهللاَُّ الصَّ   } اهللاَُّ أَ

ْ َي  {   : وقوله  . إثبات َحٌد َمل َُّه ُكُفًوا أَ ْ َيُكن ل َْد َوَمل ْ ُيول ْد َوَمل ِ     . نفي  } ل

َّ ُهَو  {   : قوله تعاىل -٣٤ ِال ََه إ ل ِ َ إ ال معبود بحق إال هو، ومـا سـواه فعبادتـه مـن أبطـل   : أي  } اهللاَُّ ال

يُّ  {   . الباطل ـوُم  {   . اء عليـهالدائم الباقي الذي له كامل احلياة والذي ال سـبيل للفنـ  : أي  } اْحلَ ُّ َْقي   } ال

  . القائم بنفسه املقيم لغريه، فهو غني عن خلقه، وخلقه حمتاجون إليه  : أي



 

 

إنه غريه فقد ورد أنه موضع القدمني، وهو كريس   : إنه العرش، وقيل  : كرسيه سبحانه قيل -٣٥

 .بلغ من عظمته وسعته أنه وسع السموات واألرض

٣٦-  }  ُّ َْعيلِ َْعـْرِش  { له العلو املطلق علو الذات بكونه فوق مجيع املخلوقـات   : أي  } َوُهَو ال َعـَىل ال

وعلو القدر، فله كل صفات الكامل ونعوت اجلالل، وعلو القهر فهو القادر عـىل كـل   .  } اْستََوى

 .يشء املترصف يف كل يشء ال يمتنع عليه يشء

إذا بعد ـ سمي بذلك   ) شطن ( إلنس ـ من يطلق عىل كل متمرد عات من اجلن وا  : الشيطان -٣٧

    . لبعده عن رمحة اهللا، أو من شاط يشيط إذا اشتد

  . ويف اسمه الظاهر والباطن إحاطته املكانية  . يف اسمه األول واآلخر إحاطته الزمانية -٣٨

اعـتامد   : ومعنـاه رشًعـا  . وكلت أمري إىل فالن، أي فوضـته  : التفويض، يقال  : التوكل لغة -٣٩

 .القلب عىل اهللا يف جلب ما ينفع ودفع ما يرض

التوكل عىل اهللا نوع من أنواع العبادة وهو واجب، وال ينايف األخذ باألسباب بل يتفق معه  -٤٠

  . متاًما

يُم  {   : قوله -٤١ ِ ك أنه احلاكم بني خلقه بأمره الكوين وأمره الرشـعي   : له معنيان أحدمها  } َوُهَو اْحلَ

أنه املحكم املتقن لألشياء، مأخوذ من احلكمة وهي وضع األشـياء يف   : والثاين  . دنيا واآلخرةيف ال

  . مواضعها



 

 

ُِري  {  -٤٢ خـربت اليشـء إذا   : يقـال  . من اخلربة وهي اإلحاطة ببواطن األشياء وظواهرهـا  } اخلب

 .عرفته عىل حقيقته

ْرِض  {  -٤٣ َ ُج ِيف األ ِ ما يدخل فيها من القطر والبـذور والكنـوز واملـوتى وغـري   : أي  } َيْعَلُم َما َيل

نَْها {   . ذلك ـَامء {   . من األرض من النبات واملعادن وغري ذلك  : أي  } َوَما َخيُْرُج مِ َن السَّ   } َوَما َينِزُل مِ

يَها {   . من املطر واملالئكة وغري ذلك  : أي ِ مـن مالئكـة وأعـامل يصعد يف السامء   : أي  } َوَما َيْعُرُج ف

    . وغري ذلك

ِْب  {  -٤٤ َْغي ُح ال ِ َ  { أو ما يتوصـل بـه إىل علمـه   . عند اهللا وحده خزائن الغيب  : أي  } َوِعنَدُه َمَفات ال

َّ ُهَو  ِال   . فمن ادعى عمل يشء منها فقد كفر  } َيْعَلُمَها إ

  . إال اهللا وأن علمه حميط بكل يشءأن فيها إثبات أنه ال يعلم الغيب   : وجه الشاهد من اآلية -٤٥

    . وفيها إثبات القدر والكتابة يف اللوح املحفوظ

اُق  { -٤٦ زَّ ِنَّ اهللاََّ ُهَو الرَّ ال رازق غريه الذي يرزق خملوقاته، ويقوم بام يصلحهم فهو كثري   : أي  } إ

  . الرزق واسعه فال تعبدوا غريه

٤٧-  }  ِ ة ُْقوَّ ُني  {   . قوة التامة الذي ال يعرتيه ضعفصاحب ال  : أي  } ُذو ال ِ ت َْ البـالغ يف القـوة   : أي  } امل

    . واملتانة معناها الشدة والقوة  . والقدرة هنايتهام فال يلحقه يف أفعاله مشقة وال كلفة وال تعب

يًعا َبِصًريا {  -٤٨ ِنَّ اهللاََّ َكاَن َسمِ   . بام تفعلونبصري   . أنه سبحانه سميع ملا تقولون  : أي  } إ

  . ما شاء اهللا ال قوة إال باهللا  : من أعجبه يشء فليقل  : قال بعض السلف  -٤٩



 

 

نَّ اهللاََّ َيْفَعُل َما ُيِريُد  {   : قوله -٥٠ ِ َك َْو َشاَء اهللاَُّ َما اْقتَتَُلوْا َول لو شاء سبحانه عدم اقتتاهلم مل   : أي  } َول

    . ا يريد، ال راد حلكمه وال مبدل لقضائهيقتتلوا، ألنه ال جيري يف ملكه إال م

إرادة كونية قدريـة، وهـذه مرادفـة للمشـيئة ، النـوع   : النوع األول  : اإلرادة الربانية نوعان -٥١

  .إرادة دينية رشعية  : الثاين

اإلرادة الكونية قد حيبها اهللا ويرضاها، وقد ال حيبها وال يرضاها واإلرادة الرشعية البد أنـه  -٥٢

   . فاهللا أراد املعصية كوًنا وال يرضاها رشًعا  . بها ويرضاهاحي

لتحصـل بسـبب ذلـك  الشـرور دة لغريها، كخلق إبليس وسـائر واإلرادة الكونية مقصو -٥٣

مقصودة لذاهتا، فـاهللا أراد  الشرعيةواإلرادة   . املجاهدة والتوبة واالستغفار وغري ذلك من املحاب

   . الطاعة كوًنا ورشًعا وأحبها ورضيها

   . اإلرادة الكونية البد من وقوعها، واإلرادة الرشعية ال يلزم وقوعها فقد تقع وقد ال تقع -٥٤

جتتمع اإلرادتان الكونية والرشعية يف حق املخلص املطيع وتنفـرد اإلرادة الكونيـة يف   : تنبيه -٥٥

   . حق العايص

فاجلربية أثبتـوا   . من مل يثبت اإلرادتني ويفرق بينهام فقد ضل كاجلربية والقدرية  : تنبيه آخر -٥٦

وأهل السنة أثبتوا اإلرادتـني وفرقـوا   . اإلرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا اإلرادة الرشعية فقط

   . بينهام



 

 

وقد يشاء مـا حيـب كـاإليامن وسـائر   . عايصقد يشاء اهللا ما ال حيبه ككفر الكافر وسائر امل -٥٧

  . الطاعات

اإلتيان بالعمل عىل أحسن أحواله وأكملها، واإلحسان هو أعىل مقامـات   : اإلحسان، وهو -٥٨

  . الطاعة

 . اإلقساط وهو العدل يف املعامالت واألحكام مع القريب والبعيد -٥٩

 .نيالوفاء بالعهد واالستقامة عليه من أعامل املتق -٦٠

 . هي التحرز بطاعة اهللا عن معصيته رجاء ثوابه وخوًفا من عقابه  : التقوى -٦١

 .وقبول واعتداد  . إذن وتوفيق  : توبة اهللا نوعان   -٦٢

مجع متطهر اسم فاعل من الطهارة وهي النزاهة والنظافـة عـن األقـذار حسـية   : املتطهرين -٦٣

  . كانت أو معنوية

ِن ُكنتُْم  {  -٦٤ ُْكُم اهللاَُّ ُقْل إ ب ِ ب ُِعوِين ُحيْ ب ُّوَن اهللاََّ َفاتَّ ب ِ سبب نزول هذه اآلية الكريمة كام ذكـره ابـن   } ُحت

هبذه اآليـة فهـي حاكمـة   ) أي اختربهم ( أن قوًما زعموا أهنم حيبون اهللا فابتالهم اهللا   : كثري وغريه

  . كاذب يف دعواهعىل كل من ادعى حمبة اهللا وليس هو عىل الطريقة املحمدية بأنه 

أنه من توىل عن نرصة دينه وإقامة رشيعته أنه يسـتبدل بـه مـن هـو خـري منـه، وهـم قـوم  -٦٥

 . متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن اهللا حيبهم وهم حيبونه



 

 

هِ  {   -٦٦ ِ يل ِ ُلوَن ِيف َسب ِ يَن ُيَقات َّذِ   . جياهدون بأمواهلم وأنفسهم إلعالء كلمة اهللا  : أي  } ال

َْغُفوُر  {  -٦٧ ْـَوُدودُ  {   . يسرت ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه  : أي  } َوُهَو ال مـن الـود وهـو خـالص   } ال

 . أنه حيب أهل طاعته  : بمعنى  ) ودود ( احلب فهو سبحانه 

ُب وال ُحيَُب، وأولوا حمبـة العبـاد لـه بمعنـى حمبـتهم عبادتـه   : قالوا   اجلهمية واملعتزلة   -٦٨ ِ ال ُحي

وهذا باطل ألن مودتـه وحمبتـه   . ه، وحمبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلكوطاعت

   . سبحانه وتعاىل لعباده عىل حقيقتهام كام يليق بجالله كسائر صفاته ليستا كمودة وحمبة املخلوق

عىل تعليقهـا الرمحن دال عىل الصفة القائمة به سبحانه، والرحيم دال   : قال اإلمام ابن القيم -٦٩

 .باملرحوم

  . ما من مسلم وال كافر إال وقد نالته رمحة اهللا يف الدنيا، وأما يف اآلخرة فتختص باملؤمنني -٧٠

َني َرِحيًام  {   : قوله -٧١ ِ ن ُْْؤمِ امل ِ هذا إخبار من اهللا ـ سبحانه ـ أنه رحيم باملؤمنني يـرمحهم يف   } َوَكاَن ب

إنه هداهم إىل احلق الذي جهله غريهم وبرصهم الطريق الذي ضل الدنيا واآلخرة، أما يف الدنيا ف

  . أما رمحته هبم يف اآلخرة فآمنهم من الفزع األكرب ويدخلهم اجلنة  . عنه غريهم

ةَ  {   : قوله -٧٢ ْمحَ ُكْم َعَىل َنْفِسهِ الرَّ   . أوجبها عىل نفسه الكريمة تفضًال منه وإحساًنا  : أي  } َكتََب َربُّ

  . كتابة كونية قدرية مل يوجبها عليه أحدوهذه ال

احلفيظ الذي حيفظ عباده بحفظه اخلاص عام يفسد إيامهنم وعام يرضهم يف   : من أسامئه تعاىل -٧٣

    . دينهم ودنياهم



 

 

  . الرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم -٧٤

  . اللعن هو الطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا -٧٥

 .عظم ذلك يف املقت وهو البغض  : أي  } اَكُربَ َمْقتً  {  -٧٦

ُوا َما ال َتْفَعُلونَ  {  -٧٧ ن َتُقول   . أن تعدوا من أنفسكم خًريا ثم ال تفوا بام وعدتم  : أي  } أَ

الغضب والرضا واللعن واالنتقام والكراهية واألسف واملقت، وهـذه كلهـا مـن صـفات  -٧٨

وأهل السنة يثبتون ذلك هللا كام أثبتـه   . ء كيف شاءاألفعال التي يفعلها جل وعال متى شاء إذا شا

 . لنفسه عىل ما يليق بجالله

َك  {   -٧٩   . بذاته سبحانه لفصل القضاء بني عباده  } َوَجاء َربُّ

املجيء واإلتيان هللا يوم القيامة بذاته عىل ما يليق بجالله فصل القضـاء بـني عبـاده وجميئـه  -٨٠

الفعلية جيب إثباهتام عىل حقيقتهام، وال جيـوز تـأويلهام بمجـيء إتيـان وإتيانه سبحانه من صفاته 

َك  {   : فيقولون  . أمره كام يفعله نفاة الصفات   . جاء أمره وهذا من حتريف آيات اهللا  : أي  } َوَجاء َربُّ

مطلـق   : اإلتيان واملجيء املضاف إليه ـ سبحانه ـ نوعان  : قال اإلمام ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ  -٨١

حتى جاء اهللا  (   : فإذا كان املراد جميء رمحته أو عذابه ونحو ذلك قيد بذلك كام يف احلديث  . ومقيد

ْلنَاُه َعَىل ِعْلمٍ  {   : ، وقوله ) بالرمحة واخلري تَاٍب َفصَّ ِ ِك ََقْد ِجئْنَاُهم ب اإلتيان واملجـيء   : النوع الثاين  .  } َول

َْغَاممِ  {   : يئه سبحانه كقولهاملطلق فهذا ال يكون إال جم َن ال ُهُم اهللاَُّ ِيف ُظَلٍل مِّ َ ي ِ ت ْ ن َيأ َّ أَ ِال ُُروَن إ ،  } َهْل َينظ

ََْلُك َصفا َصفا {   : وقوله َك َوامل  .  هـ  . ا  } َوَجاء َربُّ



 

 

  . إثبات الوجه هللا ـ سبحانه ـ وهو من صفاته الذاتية فهو وجه عـىل حقيقتـه يليـق بجاللـه -٨٢

ٌء  {  هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي ال كام يزعم معطلة الصفات أن الوجه ليس عىل حقيقته وإنام املراد به الذات   } ل

 .أو الثواب أو اجلهة أو غري ذلك، وهذه تأويالت باطلة

فهو الباسط القـابض عـىل مـا   . إنفاقه عىل ما تقتضيه مشيئته فإن شاء وسع وإن شاء ضيق -٨٣

  . تقتضيه حكمته

إثبات اليدين هللا سبحانه وتعاىل، وأهنام يدان حقيقيتان الئقتان بجالله وعظمته ليستا كيدي  -٨٤

    . املخلوق، وزعم أن املراد باليد القدرة أو النعمة وهذا تأويل باطل وحتريف للقرآن الكريم

خلوقـات لو كان املراد باليد القدرة كام يقولون لبطل ختصيص آدم بخلقه هبام، فإن مجيع امل -٨٥

ََديَّ  {   : حتى إبليس خلقت بقدرته، فأي مزية آلدم عىل إبليس يف قوله ي ِ َِا َخَلْقُت ب   .  } مل

 .لو كان املراد باليد القدرة لوجب أن يكون هللا قدرتان وقد أمجع املسلمون عىل بطالن ذلك -٨٦

وهـذا باطـل ألن نعـم اهللا أيًضا لو كان املراد باليد النعمة لكان املعنى أنه خلق آدم بنعمتني  -٨٧

 . كثرية ال حتىص وليست نعمتني فقط

فقد نطق القرآن بلفظ العني مضـافة   . إثبات العينني هللا تعاىل حقيقة عىل ما يليق به سبحانه -٨٨

إن  (   : إليه مفردة وجمموعة، ونطقت السنة بإضافتها إليه مثناة، وقال النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ 

 .  ) ورربكم ليس بأع

 .أنه تعاىل يسمع ويبرص حقيقة عىل ما يليق به منزه عن صفات املخلوقني ومماثلتهم -٨٩



 

 

وال يصـح يف   . إثبات السمع هللا بلفظ املايض واملضارع واسم الفاعل سمع ويسمع وسميع -٩٠

كالم العرب أن يقال ليشء هو سميع بصري إال وذلك اليشء يسمع ويبرص هذا هو األصـل فـال 

    . جبل سميع بصري ألن ذلك مستحيل إال ملن يسمع ويبرص  : يقال

َحاِل  {  -٩١ ِ ْ يُد امل  .الشدة، أي شديد الكيد  : املحل يف اللغة  } َشدِ

  . إيصال املكروه إىل من يستحقه من حيث ال يشعر  : املكر من اهللا -٩٢

  . فعل يشء يراد به ضده  : املكر -٩٣

ِريَن  {  -٩٤ ِ َْاك أقواهم وأقدرهم عىل إيصال الرضر بمن يستحقه مـن حيـث ال   : أي  } َواهللاَُّ َخْريُ امل

    . يشعر وال حيتسب

ًدا {  -٩٥ ْ يُد َكي ِ ك   . أستدرجهم وأجازهيم عىل كيدهم فآخذهم عىل غرة وهم ال يشعرون  : أي  } َوأَ

وحسن وهو إيصاله إىل من يسـتحقه   . يستحقهقبيح وهو إيصال ذلك ملن ال   : الكيد نوعان -٩٦

  .عقوبة له، األول مذموم، والثاين ممدوح

اهللا سبحانه مل يصف نفسه بالكيد واملكر واخلداع إال عىل وجه اجلزاء ملن فعـل ذلـك بغـري  -٩٧

  . حق

أوسع نسبة الكيد واملكر ونحومها إليه سبحانه من إطالق الفعل عليه تعاىل، والفعل   : تنبيه -٩٨

من االسم وهلذا أطلق اهللا عىل نفسه أفعاًال مل يتسم منها بأسـامء الفاعـل، كـأراد وشـاء ومل يسـم 



 

 

وأكيد كيًدا، وال يقال املاكر والكائد ألن مسمياهتا تنقسم إىل   . وكذا مكر ويمكر  . باملريد والشائي

  . ممدوح ومذموم

فاضها عليه من رسـوله وصـاحلي عبيـده ال القوة والغلبة وهي هللا وحده وملن أ  : العزة هي -٩٩

  . لغريهم

   . وصف اهللا بالعفو والقدرة واملغفرة والرمحة والعزة وهي صفات كامل تليق به -١٠٠

    . الدعاء بالربكة  : والتربك  . الربكة لغة النامء والزيادة  -١٠١

 ويرضاه من األعامل واألقوال اسم جامع ملا حيبه اهللا  : الذل واخلضوع، ورشًعا  : العبادة لغة -١٠٢

  . الظاهرة والباطنة

ونفي السمي والكفء والند عن اهللا سبحانه وهو نفي   . إثبات اسم اهللا وتعظيمه وإجالله -١٠٣

  .جممل

الطريقة الواردة يف الكتاب والسنة هي أن ينفي عن اهللا ـ عز وجل ـ كل مـا يضـاد كاملـه  -١٠٤

   . صالواجب من أنواع العيوب والنقائ

ْلِك  {  -١٠٥ ُْ يٌك ِيف امل َُّه َرشِ ليس له مشارك يف ملكه وربوبيتـه كـام تقـول الثنويـة   : أي  } َوَمل َيُكن ل

  . ونحوهم ممن يقول بتعدد اآلهلة



 

 

نزه نفسه عن الولد وعن الرشيك، ثـم أخـرب أنـه خلـق كـل يشء فقـدره   : قال ابن كثري -١٠٦

  . بريه وتسخريه وتقديرهكل يشء حتت قهره وتد  : تقديًرا، أي

لو قدر تعدد اآلهلة النفرد كل منهم عن اآلخر بام خلق، وحينئذ ال ينتظم الكون لوجـود  -١٠٧

  . االنقسام

ولو كان معه إله آخر لكان كل منهم يطلب قهر اآلخـر وخمالفتـه، فيعلـو بعضـهم عـىل  -١٠٨

  . يستحق أن يكون إهلابعض كحال ملوك الدنيا، وحينئذ فذلك املغلوب الضعيف ال 

َاَل  {  -١٠٩ ْمث َ ُبوْا هللاِِّ األ ورضب املثـل هـو تشـبيه   . ينهى سبحانه عن رضب األمثال له  } َفالَ َتْرضِ

  . حال بحال

نفي الرشيك عن اهللا تعاىل وإثبات تفرده بالكامل ونفي الولد واملثل عنه سبحانه وأن مجيع  -١١٠

 .خملوقاته تنزهه عن ذلك وتقدسه

وأنه سبحانه ال مثـل لـه وال   . إقامة احلجة عىل بطالن الرشك وأنه مبني عىل جهل وخيال -١١١

  . شبيه له

 .ورد إثبات استواء اهللا عىل عرشه يف سبع آيات من كتاب اهللا -١١٢

االستواء صفة فعلية ثابتة هللا سبحانه عىل ما يليـق بجاللـه كسـائر صـفاته، ولـه يف لغـة  -١١٣

  . عال، وارتفع، وصعد، واستقر  : ن هيالعرب أربعة معا



 

 

رسير ذو قـوائم   : واملراد كام يدل عليه جمموع النصوص  . العرش يف اللغة هو رسير امللك -١١٤

   . حتمله املالئكة، وهو كالقبة عىل العامل هو سقف املخلوقات

فرائضه رد كالمه، الكلم الطيب ال يقبل إال مع العمل الصالح فمن ذكر اهللا تعاىل ومل يؤد  -١١٥

ال يقبل قول إال   : وقال احلسن وقتادة  . ولوال العمل الصالح مل يرفع الكالم  : قال إياس بن معاوية

  . بعمل

َامء { معنى  -١١٦ نَُّكْم ِيف ُجُذوِع النَّْخِل  {   : أي عىل السامء، كقوله تعاىل  } ِيف السَّ َ ب وهذا إن   } َوألَصلِّ

  . يف العلو  : املبنية، وإن أريد بالسامء مطلق العلو ففي للظرفية، أيأريد بالسامء السامء 

 .إثبات علو اهللا عىل خلقه حيث رصحنا أنه سبحانه يف السامء -١١٧

أن العلو مـن صـفات الـذات واالسـتواء مـن صـفات  -١  : الفرق بني االستواء والعلو -١١٨

بمشيئته تواء فعل من أفعاله سبحانه يفعله األفعال، فعلو اهللا عىل خلقه وصف الزم لذاته، واالس

واالسـتواء ثابـت بالنقـل ال    أن العلو من الصفات الثابتة بالعقـل والنقـل -٢. ته إذا شاء وقدر

    . بالعقل

معية عامة ومقتىض هذه املعية إحاطتـه سـبحانه بخلقـه وعلمـه بـأعامهلم   : املعية، نوعان -١١٩

  .ومعية خاصة بعباده املؤمنني ومقتضاها النرص التأييد واحلفظ  . خريها ورشها وجمازاهتم عليها

فـوقهم  ما زلنا نميش والقمر معنا مع أنـه  : تقول العرب  . املعية ال تقتيض مماسة وال حماذاة -١٢٠

 . فعلو اهللا ـ جل جالله ـ ومعيته خللقه ال تنايف بينهام  . واملسافة بينهم وبينه بعيدة



 

 

يًام  {  -١٢١ ِ َم اهللاَُّ ُموَسى َتْكل مـه أي أسـمعه هذا ترشيف ملوسى ـ عليه السالم ـ بـأن اهللا كلّ   } َوَكلَّ

يًام  { و .الكليم  : كالمه، وهلذا يقال له ِ   . فع كون التكليم جماًزامصدر مؤكد لد  } َتْكل

 .النداء هو الصوت املرتفع ، واملناجاة ضد املناداة -١٢٢

مذهب أهل السنة واجلامعة إثبـات مـا دل عليـه الكتـاب والسـنة مـن أن اهللا موصـوف  -١٢٣

ومـن صـفاته الفعليـة الواقعـة   . بالكالم، وكالمه سبحانه من صفاته الذاتية لقيامه به واتصافه به

وقدرته فيتكلم إذا شاء كيف شاء بام شاء، ومل يزل متكلًام وال يزال متكلًام ألنه مل يزل وال بمشيئته 

صـىل اهللا  -  وألن اهللا وصف به نفسه ووصفه به رسـوله  . يزال كامًال والكالم من صفات الكامل

  .-عليه وسلم

  . من املالئكة أو البرشالقرآن منزل من عند اهللا تعاىل، وأنه كالمه جل وعال ال كالم غريه  -١٢٤

وهذا هو قول الصحابة   . رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة، وأهنا أعظم النعيم الذي ينالونه -١٢٥

   . والتابعني وأئمة املسلمني

إن إثبات الرؤية يلزم منه إثبات أن اهللا يف جهة، ولـو   : ـ قوهلمأ: الرد عىل شبه نفاة الرؤية  -١٢٦

فإن أريد باجلهة   . لفظ اجلهة فيه إمجال  :واجلواب. جسًام ـ واهللا منزه عن ذلك ـ كان يف جهة لكان 

وإن أريـد   . أنه حال يف يشء من خملوقاته فهذا باطل واألدلة ترده وهذا ال يلزم من إثبات الرؤيـة

باجلهة أنه سبحانه فوق خملوقاته فهذا ثابت هللا سـبحانه ونفيـه باطـل وهـو ال يتنـاىف مـع رؤيتـه 

َن َتَراِين  {   : استدلوا بقوله تعاىل ملوسى -ب  . سبحانه أن اآلية الكريمة واردة يف نفي   : واجلواب .  } ل



 

 

وحالـة النـاس يف اآلخـرة   . الرؤية يف الدنيا وال تنفي ثبوهتا يف اآلخرة كام ثبت يف األدلة األخـرى

ْبَصـاُر  {   : استدلوا بقوله تعـاىل -ت  . ختتلف عن حالتهم يف الدنيا َ َّ ُتْدِرُكـُه األ أن   : واجلـواب .   } ال

واإلدراك معناه اإلحاطة، فاهللا سبحانه وتعـاىل   . اآلية إنام فيها نفي اإلدراك وليس فيها نفي الرؤية

ات فاآليـة مـن أدلـة إثبـ  . يراه املؤمنون وال حييطون به، بل نفي اإلدراك يلزم منـه وجـود الرؤيـة

 .الرؤية

 .ة هي األصل الثاين الذي جيب الرجوع إليه بعد كتاب اهللا ـ عز وجل ـالسنّ  -١٢٧

هي ما ورد عن رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسـلم ـ مـن   : الطريقة، واصطالًحا  : السنة لغة -١٢٨

  . قول أو فعل أو تقرير

مله كالصـالة والصـوم واحلـج وتوضح جم  . السنة تفرس القرآن أي تبّني معانيه ومقاصده -١٢٩

 .والزكاة وغالب األحكام التي تأيت جمملة يف القرآن 

ْكَمةَ  {  -١٣٠ ِ تَاَب َواْحل ِ ْك َْك ال نَزَل اهللاَُّ َعَلي فيجـب   . فالكتاب هو القرآن، واحلكمة هي السـنة  } َوأَ

 .اإليامن بام ورد يف السنة السيام يف باب االعتقاد

 .واإليامن به من ثبوته عن النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـالبد يف قبول احلديث  -١٣١

فهو   . هو ما نقله راو عدل تام الضبط عن مثله من غري شذوذ وال علة  : احلديث الصحيح -١٣٢

سالمته من   . سالمته من العلة  . اتصال السند  . ضبطهم  . الرواةعدالة   : ما اجتمع فيه مخسة رشوط

   . الشذوذ



 

 

وهو مـن   . أن فيه ثبوت النزول اإلهلي  ..):ينزل ربنا إىل سامء الدنيا (   من حديث الشاهد -١٣٣

فإن النزول يكون من العلو، وفيـه الـرد   . صفات األفعال ويف احلديث أيًضا إثبات العلو هللا تعاىل

نـه وأل  . ألن األصل احلقيقـة وعـدم احلـذف  . عىل من أول احلديث بأن معناه نزول رمحته أو أمره

وفيـه إثبـات   .  !  ؟ فهل يعقل أن تقول رمحته أو أمره هـذا املقـال  ) من يدعوين فأستجيب له (   : قال

 . اإلعطاء واإلجابة واملغفرة هللا سبحانه وهي صفات أفعال

إثبات الفرح هللا سبحانه عىل ما يليق بجاللـه، وهـو صـفة  ...)هللا أشد فرح بتوبة عبده  (  -١٣٤

 .وهو فرح إحسان وبر ولطف  . فرح أحد من خلقه بل هو كسائر صفاتهكامل ال يشبهه 

   . الضحك يكون من األمور املعجبة التي خترج عن نظائرها  .)  .  . يضحك اهللا إىل رجلني (  -١٣٥

ما حيمده الفاعل، ومعناه االستحسان واإلخبـار   : أحدمها وجهنيالتعجب يستعمل عىل   -١٣٦

  . ما يكرهه ومعناه اإلنكار والذم له  : والثاين  . عن رضاه به

يف احلديث إثبات صفتني من صـفات اهللا الفعليـة مهـا ...) عجب ربنا من قنوط عباده  (  -١٣٧

ويف   . العجب والضحك ومها صفتان تليقان بجالله ليستا كعجب املخلـوق وضـحك املخلـوق

   . ية أيًضااحلديث أيًضا إثبات النظر هللا سبحانه، وهو من صفاته الفعل

هل من مزيد، حتى يضع رب العزة فيهـا رجلـه ـ   : ال تزال جهنم يلقى فيها وهي تقول (  -١٣٨

فيه إثبات الرجل والقدم هللا تعاىل عىل الوجه الالئق به سبحانه، وهو ...) عليها قدمه   : ويف رواية

  . من صفات الذات كالوجه واليد



 

 

لبيـك وسـعديك، فينـادي   : يـا آدم، فيقـول  : يقول اهللا تعاىل (   :صىل اهللا عليه وسلم  قوله -١٣٩

فيه إثبات القول من اهللا والنداء بصوت يسمع، وأن ذلـك سيحصـل ...) إن اهللا يأمرك   : بصوت

 . يوم القيامة، ففيه أن اهللا يقول وينادي متى شاء وكام يشاء

فيه إثبات تكلـيم اهللا     .  ) ..مه ربه ما منكم من أحد إال سيكل (   :صىل اهللا عليه وسلم  قوله -١٤٠

وأنه يكلم كل مؤمن يوم   . فكالمه من صفاته الفعلية  . وأنه سبحانه يتكلم إذا شاء  . سبحانه لعباده

  . القيامة

مرشوعة إذا كانت بالقرآن واألدعيـة املباحـة، وممنوعـة إذا كانـت بألفـاظ : رقية املريض -١٤١

  . رشكية أو أعامل رشكية

هي السرت ووقاية اإلثم، ومنه املغفر الذي يلبس عىل الرأس لسرته ووقايتـه مـن  :املغفرة  -١٤٢

 .اإلثم  : واحلوب  . الرضب

رمحة تضاف   : النوع الثاين  .رمحته التي هي صفة من صفاته  : رمحة اهللا نوعان، النوع األول -١٤٣

 .إليه سبحانه من إضافة املخلوق إىل خالقه

،ودليـل عـىل أن العتـق  )بـأين؟(فيه دليل عىل جـواز السـؤال عـن اهللا : حديث اجلارية  -١٤٤

    . يشرتط له اإليامن

من أفضل خصاله، ويف هذا دليل عىل أن   : أي  ) أفضل اإليامن (   :صىل اهللا عليه وسلم  قوله -١٤٥

 .اإليامن يتفاضل



 

 

  .  ) الظاهر والباطن ( واسامن لعلوه وقربه ومها   ) األول واآلخر ( اسامن ألزليته وأبديته ومها  -١٤٦

  . فيهام إثبات علو اهللا وقربه، وأهنام ال يتنافيان وال يتناقضان فهو قريب يف علوه عيل يف دنوه

  . يرشع التوسل إىل اهللا سبحانه وتعاىل بأسامئه وصفاته يف قضاء احلاجة وإجابة الدعاء -١٤٧

املراد مـن هـذا التشـبيه حتقيـق الرؤيـة ..) كام ترون القمر.. (     :صىل اهللا عليه وسلم  قوله -١٤٨

  : وهو تشبيه للرؤية بالرؤية ال تشبيه للمرئـي بـاملرئي ألنـه سـبحانه  . وتأكيدها ونفي املجاز عنها

ٌء  {  هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي     .  } ل

صـىل اهللا عليـه  موقف أهل السنة واجلامعة من أحاديث الصفات الواردة عـن الرسـول ـ -١٤٩

وهو اإليامن هبـا واعتقـاد مـا دلـت   كموقفهم من آيات الصفات الواردة يف القرآن سواء وسلم ـ

وال ينفـون مـا دلـت عليـه   . ال يرصفوهنا عن ظاهرها بأنواع التأويـل الباطـل  . عليه عىل حقيقته

  .  ) ليس كمثله يشء (  وال يشبهون الصفات املذكورة فيها بصفات املخلوقني ألن اهللا  . فيعطلوهنا

وبمعنى أهنم متوسطون بني فريقـي اإلفـراط   . أهل السنة وسط بمعنى أهنم عدول خيار -١٥٠

 .والتفريط

أهل السنة واجلامعة وسط يف باب صفات اهللا سبحانه وتعاىل بـني أهـل التعطيـل وأهـل  -١٥١

من غري تشبيه وال متثيل، فلم يغلـوا فأثبتوا صفات اهللا عىل الوجه الالئق بجالله  .املشبهة التمثيل

  . بل نزهوا اهللا بال تعطيل وأثبتوا له األسامء والصفات بال متثيل  . يف التنزيه ومل يغلوا يف اإلثبات



 

 

للعبـد اختيـار   :فقالوا.   وسط يف باب أفعال اهللا بني اجلربية والقدرية أهل السنة واجلامعة  -١٥٢

  . يفعل شيئًا بدون إرادة اهللا ومشيئته وتقديرهومشيئة وفعل يصدر منه ولكنه ال 

إن مرتكب   : فقالوا. أهل السنة واجلامعة وسط بني املرجئة والوعيدية من القدرية وغريهم -١٥٣

الكبرية آثم ومعرض للوعيد وناقص اإليامن وحيكم عليه بالفسق ولكنه ال خيرج من اإليـامن وال 

 .إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه بقدر معصيته  : مشيئة اهللافهو حتت  . خيلد يف النار إن دخلها

بـني احلروريـة واملعتزلـة وبـني   يف باب أسامء اإليـامن والـدين   أهل السنة واجلامعة وسط -١٥٤

وهـو حتـت املشـيئة إن   . إن العايص ال خيرج من اإليامن ملجرد املعصية  : فقالوا  . املرجئة واجلهمية 

واملعايص   . إن شاء عذبه يف النار، لكنه ال خيلد فيها كام تقول اخلوارج واملعتزلةشاء اهللا عفا عنه و

ومرتكب الكبرية يكون فاسًقا   . تنقص اإليامن ويستحق صاحبها دخول النار إال أن يعفوا اهللا عنه

 .ناقص اإليامن، ال كام تقول املرجئة إنه كامل اإليامن

أصـحاب رسـول اهللا ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ بـني   أهل السنة واجلامعة وسط يف حـق  -١٥٥

فوالوا مجيع الصحابة ومل يغلوا يف أحد منهم واعرتفوا بفضل مجيع الصـحابة . الرافضة واخلوارج 

  . وأهنم أفضل هذه األمة بعد نبيها

سموا بذلك ألهنم قالوا لزيد بني عـيل بـن   . اسم مأخوذ من الرفض وهو الرتك  : الرافضة -١٥٦

  . فرفضوه فسموا رافضة  . معاذ اهللا  : تربأ من الشيخني أيب بكر وعمر، فأبى وقال  : نياحلس



 

 

الـذين هـم   ) وهـم القـرون املفضـلة ( أمجع سلف األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم  -١٥٧

القدوة، عىل أن اهللا مستو عىل عرشه عال عىل خلقه بائن منهم، وأمجعوا عىل أنه مع خلقـه بعلمـه 

  . سبحانه وتعاىل

ًا مـنهم  -١٥٨ مقتىض ربوبيته سبحانه أن يكون فوق خلقه بذاته ويطلع عىل أعامهلم ويكون قريب

   . بعلمه وإحاطته يرصف شؤوهنم وحييص أعامهلم وجيازهيم عليها

القرب والعلو جيتمعان يف حقه لعظمته وكربيائه وإحاطته وأن السـموات السـبع يف يـده  -١٥٩

العبد، فكيف يستحيل يف حق من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه ويقرب كخردلة يف يد 

  . من خلقه كيف يشاء وهو عىل العرش

ألنه صفة من صفاته أضافه إىل نفسه إضافة الصـفة   ) منزل غري خملوق ( القرءان كالم اهللا  -١٦٠

  . إىل موصوفها، وصفاته غري خملوقه فكالمه غري خملوق

  ؟ قال اهللا والقائل غريه  : سمى متكلًام إال من قام به الكالم حقيقة فكيف يقالال يعقل أن ي -١٦١

 .   !           ؟ كالم اهللا وهو كالم غريه  : وكيف يقال

القرآن العظيم كالم اهللا ألفاظه ومعانيه أين وجد، سواء حفظ يف الصدور أو تيل باأللسنة    -١٦٢

   . أن يكون كالم اهللا تعاىل حقيقةأو كتب يف املصاحف ال خيرج بذلك عن 

املذهب احلق أن القرآن كالم اهللا حروفه ومعانيه كام هو قول أهل السنة واجلامعـة، وهـو  -١٦٣

 .الذي قامت عليه األدلة من الكتاب والسنة



 

 

املوضـع . يف عرصات القيامـة   : املوضع األول  : موضعني  املواضع التي حتصل فيها الرؤية -١٦٤

  . وال تكييف لرؤيته  . من غري إحاطةوذلك .يراه املؤمنون بعد دخوهلم اجلنة  : الثاين

النعـيم  الدار التي أعدها اهللا ألوليائـه وهـي دار  : البستان، واملراد هبا هنا  : واجلنة يف اللغة -١٦٥

  . املطلق الكامل

وقد ذكر الشيخ ـ رمحه اهللا . هو يوم القيامة ، واإليامن به أحد أركان اإليامن: اليوم اآلخر  -١٦٦

ًا شامًال ملعنى اإليامن باليوم اآلخر بأنه اإليامن بكل ما أخرب به النبـي ـ صـىل اهللا عليـه  ـ هنا ضابط

امن بكل ما دلت عليه النصوص من حالة االحتضار وسلم ـ مما يكون بعد املوت، فيدخل فيه اإلي

 . وحالة امليت يف القرب والبعث من القبور وما حيصل بعده

 .االمتحان واالختبار، واملراد هبا هنا سؤال امللكني للميت  : فتنة القرب، والفتنة لغة -١٦٧

ن ذلك حيصـل مذهب أهل السنة واجلامعة أن امليت إذا مات يكون يف نعيم أو عذاب، وأ -١٦٨

 . لروحه وبدنه

  : النـوع الثـاين  . عذاب دائم وهـو عـذاب الكـافر  : النوع األول  : عذاب القرب عىل نوعني -١٦٩

يكون إىل مدة ثم ينقطع وهو عذاب بعض العصاة من املؤمنني فيعذب بحسب جرمه ثم خيفـف 

   . وقد ينقطع العذاب بسبب دعاء أو صدقة أو استغفار  . عنه

وكل دار من هذه الدور الثالث هلا   . والدار اآلخرة  . ودار الربزخ  . دار الدنيا  : دور ثالثال -١٧٠

  . أحكام ختصها



 

 

وقيامة كربى، وهذه تقوم عـىل النـاس مجيًعـا   . قيامة صغرى وهي املوت  : القيامة قيامتان -١٧١

  . املنيوسميت قيامة لقيام الناس من قبورهم لرب الع  . وتأخذهم أخذة واحدة

من احلكمة يف حماسبة اخلالئق عىل أعامهلم ووزهنـا وظهورهـا مكتوبـة يف الصـحف مـع  -١٧٢

  . إحاطة علم اهللا بذلك، لريى عباده كامل محده وكامل عدله وسعة رمحته وعظمة ملكه

 .وهو الذي توزن به احلسنات والسيئات، وهو ميزان حقيقي له لسان وكفتان: امليزان -١٧٣

جمموع النصوص أنه يوزن العامل والعمـل والصـحف، وال منافـاة بينهـا فـاجلميع  أفاد -١٧٤

يوزن، ولكن االعتبار يف الثقل واخلفة يكون بالعمل نفسه ال بـذات العامـل وال بالصـحيفة واهللا 

  . أعلم

حسـاب املـؤمن فمنـه اليسـري وهـو العـرض، ومنـه   : النوع األول  : احلساب عىل نوعني -١٧٥

 .حساب الكفار  : النوع الثاين  . املناقشة

ا وكثري منها أو أكثرهـا   : قال اإلمام ابن القيم -١٧٦ ً وقد روى أحاديث احلوض أربعون صحابي

  . يف الصحيح

أمجع أهل السنة واجلامعة عىل إثبات احلوض، وخالفت يف ذلك املعتزلة فلم تقـل بإثباتـه  -١٧٧

  . ظاهرهاوأولوا النصوص الواردة فيه وأحالوها عن 

وهـو  (   : فهو ما بينه الشيخ بقولـه  : وأما يف الرشع  . هو الطريق الواضح  : الرصاط يف اللغة -١٧٨

  . عىل ظهر النار  : أي  ) عىل متن جهنم (   : وبني مكانه بقوله  ) اجلرس الذي بني اجلنة والنار



 

 

 .ثباته ومروره عىل الرصاط بحسب استقامة اإلنسان عىل دين اإلسالم وثباته عليه يكون -١٧٩

  . هي رصاط آخر خاص بـاملؤمنني  : هي طرف الرصاط مما ييل اجلنة، وقيل  : القنطرة، قيل -١٨٠

جيري بينهم القصاص يف املظامل، فيؤخذ للمظلوم حقـه ممـن ظلمـه فـإذا خلصـوا مـن التبعـات 

 .من الغل وقد ذهب ما يف قلوب بعضهم عىل بعض   واحلقوق أذن هلم يف دخول اجلنة

  وأول من يدخلها من األمم أمته. أول من يستفتح باب اجلنة حممد ـ صىل اهللا عليه وسلم -١٨١

  .صىل اهللا عليه وسلم   -

 . سؤال اخلري للغري  : وعرًفا  . الوسيلة  : الشفاعة لغة -١٨٢

  ) قام املحمودوهي امل ( الشفاعة العظمى  -أ: صىل اهللا عليه وسلم  -الشفاعات اخلاصة به   -١٨٣

وهي أن يشفع النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ أن يقيض اهللا سبحانه بني عباده بعـد طـول املوقـف 

 -ت  . شفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ يف دخول أهل اجلنة بعد الفراغ من احلسـاب -ب. عليهم

  . خاصة بهشفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب وهذه 

 -أ:  الشفاعات التي يشاركه فيهـا غـريه مـن األنبيـاء واملالئكـة والصـديقني والشـهداء -١٨٤

 -ب  . شفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ فيمن استحق النـار مـن عصـاة املوحـدين أن ال يـدخلها

 -ت  . شفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ فيمن دخـل النـار مـن عصـاة املوحـدين أن خيـرج منهـا

شفاعته ـ صـىل اهللا عليـه  -ث   . شفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ يف رفع درجات بعض أهل اجلنة



 

 

 -ج  . وسلم ـ فيمن استوت حسناهتم وسيئاهتم أن يدخلوا اجلنة، وهم أهل األعراف عـىل قـول

   . شفاعته ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ يف دخول بعض املؤمنني اجلنة بال حساب وال عذاب

ل السنة واجلامعـة يؤمنـون هبـذه الشـفاعات كلهـا لثبـوت أدلتهـا وأهنـا ال حتقـق إال أه -١٨٥

 .رضا اهللا عن املشفوع له   -ب.  إذن اهللا للشافع أن يشفع -أ  : برشطني

اخلروج من النار له سبب آخر غري الشفاعة، وهو رمحـة اهللا سـبحانه وفضـله وإحسـانه،  -١٨٦

 .من يف قلبه مثقال حبة من إيامنفيخرج من النار من عصاة املوحدين 

 .أن من مل يؤمن بالقدر فليس من أهل السنة واجلامعة -١٨٧

كتابة ذلك  -ب . علم اهللا األزيل بكل يشء -أ: اإليامن بالقدر يشتمل عىل أربع مراتب هي -١٨٨

إجيــاد اهللا لكــل  -ث . مشــيئته الشــاملة وقدرتــه التامــة لكــل حــادث -ت. يف اللــوح املحفــوظ

  . وقات وأنه اخلالق وما سواه خملوقاملخل

  . ما يصيب اإلنسان مما ينفعه أو يرضه فهو مقدر عليه البد أن يقع به وال يقع به خالفه -١٨٩

ويتضمن ذلك علمه هبا قبل الكتابة فهي   . كتابة احلوادث يف اللوح املحفوظ قبل وقوعها -١٩٠

 . دليل عىل مرتبتي العلم والكتابة

تقدير عام شامل لكل كائن، وهو املكتوب يف اللـوح املحفـوظ، وتقـدير   : وعانالتقدير ن -١٩١

تقـدير عمـري، وتقـدير حـويل، وتقـدير   : خاص، وهو تفصيل للتقدير العام، وهو ثالثة أنـواع

  .  يومي



 

 

التقدير العمري، كام يف حديث ابن مسعود يف شأن ما يكتب عىل اجلنني يف بطن أمه مـن   -١٩٢

   . رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو سعادته  : أربع الكلامت

يَهـا ُيْفـَرُق  {   : تقدير حويل، وهو ما يقدر يف ليلة القدر من وقائع العام كام يف قوله تعـاىل -١٩٣ ِ ف

يمٍ  ِ ْمٍر َحك   } ُكلُّ أَ

    . تقدير يومي وهو ما يقدر من حوادث اليوم من حياة وموت وعزل وذل إىل غري ذلك -١٩٤

هي املاضية التي ال راد هلا، وقدرته الشاملة هي العامة لكل يشء مـن : ة اهللا النافذة مشيئ  -١٩٥

  . املوجودات واملعدومات

ال تعارض بني أمر العباد بطاعته وهنيهم عن معصـيته، وال بـني تقـديره وقـوع املعصـية  -١٩٦

  . وبغضه هلا

ذا أراد اهللا شيئًا فقـد أحبـه وإذا شـاء الرد عىل من زعم أن اإلرادة واملحبة بينهام تالزم، فإ -١٩٧

وهذا قول باطل والقول احلق أنـه ال تـالزم بـني اإلرادة واملحبـة أو بـني املشـيئة   . شيئًا فقد أحبه

  . وقد حيب مـا ال يشـاء وجـوده  . أعني اإلرادة الكونية واملشيئة، فقد يشاء اهللا ما ال حيبه  . واملحبة

ومثـال   . جنوده ومشيئته العامة ملا يف الكون مـع بغضـه لبعضـهمثال األول مشيئة وجود إبليس و

 . الثاين حمبته إليامن الكفار وطاعات الكفار ومل يشأ وجود ذلك منهم ولو شاءه لوجد

ال تنايف بني إثبات القدر بجميع مراتبه السـابقة وبـني كـون العبـاد يفعلـون باختيـارهم  -١٩٨

 .ويعملون بإرادهتم



 

 

وهـم  . ذهبت طائفة منهم إىل الغلو يف إثبات القدر حتـى سـلبوا العبـد قدرتـه واختيـاره -١٩٩

وذهبت الطائفة الثانية إىل الغلو يف إثبات أفعال العباد واختيـارهم حتـى جعلـوهم هـم . اجلربية

 ينفـونوهـم القدريـة النفـاة ألهنـم  . اخلالقني هلا وال تعلق هلا بمشيئة اهللا وال تدخل حتت قدرتـه

 . القدر

  : ، ورشًعـا التصديق   : لغة  واإليامن.  هو ما أمر اهللا به   : ورشًعا  . الذل واالنقياد  : الدين لغة -٢٠٠

.  وعمل القلب واللسان واجلـوارح  . قول القلب واللسان  : قول وعمل  : هو ما ذكره الشيخ بقوله

  . وعمل أنه قول  : هذا هو تعريف اإليامن عند أهل السنة واجلامعة

  . قول القلب وهو االعتقاد، وقول اللسـان وهـو الـتكلم بكلمـة اإلسـالم  : القول قسامن -٢٠١

األعضـاء ـ كالصـالة   : وعمـل اجلـوارح ـ أي  . عمل القلب وهو نية وإخالص: والعمل قسامن 

 .واحلج واجلهاد

تـرب فهـا ويعتقـدها، وأمـا أن أقواله هي العقائد التي يع  : الفرق بني أقوال القلب وأعامله -٢٠٢

أعامل القلب فهي حركته التي حيبها اهللا ورسوله، وهي حمبة اخلري وإرادته اجلازمة وكراهية الرشـ 

ومن ثم صارت أقوال   . وأعامل القلب تنشأ عنها أعامل اجلوارح وأقوال اللسان  . والعزم عىل تركه

    . اللسان وأعامل اجلوارح من اإليامن

أنـه اعتقـاد بالقلـب ونطـق باللسـان وعمـل   : عند أهل السـنة واجلامعـة   امنتعريف اإلي -٢٠٣

   . باألركان



 

 

   . أنه اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط  : تعريف اإليامن عند املرجئة  -٢٠٤

  . أنه نطق باللسان فقط  : تعريف اإليامن عند الكرامية -٢٠٥

   . اف بالقلب أو جمرد املعرفة يف القلبأنه االعرت  : تعريف اإليامن عند اجلربية -٢٠٦

والفـرق   . أنه اعتقاد القلب ونطق اللسـان وعمـل اجلـوارح  : تعريف اإليامن عند املعتزلة -٢٠٧

أن مرتكب الكبرية يسلب اسم اإليامن بالكلية وخيلـد يف النـار عنـدهم، : بينهم وبني أهل السنة 

  . خلهاوعند أهل السنة ال يسلب اإليامن بالكلية بل هو مؤمن ناقص اإليامن وال خيلد يف النار إذا د

   . واحلق ما قاله أهل السنة واجلامعة ألدلة كثرية

من أصول أهل السنة واجلامعة أن اإليـامن يتفاضـل بالزيـادة والنقصـان فتزيـده الطاعـة  -٢٠٨

   . وينقص باملعصية

أهل السنة واجلامعة ال حيكمون بالكفر عىل من يدعي اإلسالم ويستقبل الكعبـة بمطلـق  -٢٠٩

 .التي هي دون الرشك والكفر ارتكابه املعايص 

من الغل واحلقد والـبغض وسـالمة    سالمة قلوهبم  من أصول عقيدة أهل السنة واجلامعة  -٢١٠

 .ألصحاب رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ  من الطعن واللعن والسب    ألسنتهم  

يعادل اإلنفاق القليـل  اإلنفاق الكثري يف سبيل اهللا من غري الصحابة ـ ريض اهللا عنهم ـ ال -٢١١

 .من الصحابة



 

 

يشهد أهل السنة واجلامعة باجلنة ملن شهد له الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ بذلك، أمـا  -٢١٢

  . من مل يشهد له الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ باجلنة فال يشهدون له ألن يف هذا تقوًال عـىل اهللا

 . لكن يرجون للمحسنني وخيافون عىل املسيئني

فقد أمجع أهل السنة واجلامعة بام فيهم الصحابة ـ ريض اهللا عنهم ـ عىل أن   : مسألة اخلالفة -٢١٣

  . اخلليفة بعد رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ أبو بكر ثم عمر ثم عثامن ثم عيل

 تواتر فقد أمجعوا عىل أن أفضل هذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، كام  : مسألة التفضيل -٢١٤

   . واختلفوا يف عثامن وعيل ـ ريض اهللا عنهام ـ أهيام أفضل  . به النقل عن عيل

تقديم عـيل، التوقـف عـن   . تقديم عثامن: يف مسألة التفضيل بني عثامن وعيل ثالثة أقوال  -٢١٥

 . تقديم أحدمها عىل اآلخر

فهـو  ( األربعة املـذكورين   : نييع  ) ومن طعن يف خالفة أحد من هؤالء (   : هلذا قال الشيخ -٢١٦

ملخالفته النص واإلمجاع من غري حجة وال برهان، وذلك كالرافضـة الـذين   ) أضل من محار أهله

  . يزعمون أن اخلالفة بعد النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ لعيل بن أيب طالب

من قدمـه يف اخلالفـة  -أ  : مسألة تقديم عيل ـ ريض اهللا عنه ـ عىل غريه من اخللفاء الثالثة -٢١٧

ومن قدمه  -ت . من قدمه يف الفضيلة عىل أيب بكر وعمر فهو ضال أيًضا -ب. فهو ضال باالتفاق

   . عىل عثامن يف الفضيلة فال يضلل وإن كان هذا خالف الراجح



 

 

آل   : أهل البيت هم آل النبي ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ الذين حرمت عليهم الصدقة، وهـم -٢١٨

جعفر وآل عقيل وآل العباس وبنو احلارث بن عبد املطلـب، وأزواج النبـي ـ صـىل اهللا  عيل وآل

 .عليه وسلم ـ وبناته من أهل بيته

أهل السنة حيبون وحيرتمون ويكرمون آل البيت ألن ذلك من احرتام النبي ـ صىل اهللا عليه  -٢١٩

وذلك إذا كانوا متبعني للسنة مستقيمني عىل  .وسلم ـ وإكرامه، وألن اهللا ورسوله قد أمرا بذلك

امللة كام كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعيل وبنيه، أما من خالف السنة ومل يستقم عىل الدين، 

   . فإنه ال جتوز حمبته ولو كان من أهل البيت

زواج عقيدة أهل السنة واجلامعة يف أزواج النبي ـ صىل اهللا عليـه وسـلم ـ أهنـم يتولـون أ -٢٢٠

يف االحـرتام   أمهـات املـؤمنني  حيبوهنم ويـوقروهنم ألهنـن   : رسول اهللا ـ صىل اهللا عليه وسلم أي

  . والتوقري وحتريم نكاحهن عىل األمة

.  أما بقية األحكام فحكمهن حكم األجنبيات من حيث حتريم اخللوة هبن والنظر إلـيهن -٢٢١

  . يف املحرمية فهن أمهات املؤمنني يف االحرتام والتحريم ال

عائشة وحفصة وزينب بنـت جحـش  (   : وقد تويف ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ عن تسع وهن -٢٢٢

 . ) وأم سلمة وصفية وميمونة وأم حبيبة وسودة وجويرية



 

 

وتزوج ـ صـىل اهللا عليـه   . أما خدجية فقد تزوجها قبل النبوة ومل يتزوج عليها حتى ماتت -٢٢٣

هؤالء مجلة من دخل هبـن مـن   . اهلاللية ومل تلبث إال يسًريا ثم توفيتوسلم ـ زينب بنت خزيمة 

 .النساء، وهن إحدى عرشة ـ ريض اهللا عنهن ـ

ويف هذا رشف هلن وفضـيلة جليلـة   بأهنن أزواجه يف اآلخرة أهل السنة واجلامعة يؤمنون    -٢٢٤

 .اهللا عنهاموعائشة الصديقة بنت الصديق ريض  -ريض اهللا عنها  -خصوًصا خدجية  

أهنا أم أكثر أوالده، فكل أوالده منها مـا : ريض اهللا عنها  –من فضائل أم املؤمنني خدجية  -٢٢٥

أهنا أول من آمن به، مطلًقا عىل قول، وهو الذي ذكر الشيخ هنا، .  عدا إبراهيم فمن مارية القبطية

ضـده وأعانـه يف أول أمـره وهي أول مـن عا  . أو هي أول من آمن به من النساء عىل القول اآلخر

وكان هلا منه ـ صىل اهللا عليه وسـلم ـ املنزلـة العاليـة   . وكانت نرصهتا له يف أعظم أوقات احلاجة

   . فكان حيبها ويذكرها كثًريا ويثني عليها

أهنا أحب أزواج النبي ـ صـىل اهللا عليـه : ريض اهللا عنها  –من فضائل أم املؤمنني عائشة  -٢٢٦

وأنه ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ كان ينـزل عليـه الـوحي يف   . وأنه مل يتزوج بكًرا غريها  . وسلم ـ إليه

وأن اهللا برأها مما رماها به أهل اإلفك، وأهنا أفقه نسائه وكان أكابر الصـحابة إذا أشـكل   . حلافها

وأن الرسول ـ صىل اهللا عليه وسلم ـ توىف يف بيتها، بني سحرها ونحرهـا   . ستفتوهاعليهم األمر ا

  . ودفن يف بيتها إىل غري ذلك من فضائلها



 

 

موقف أهل السنة واجلامعة من الصحابة وأهل البيت وأنه موقف االعتدال والوسط بـني  -٢٢٧

الـذين يسـبون الصـحابة    فضفهم يتربؤون من طريقة الـروا. اإلفراط والتفريط والغلو واجلفاء

ة ألهل البيت ويكفروهنم ويطعنون اوالذين ينصبون العد   ومن طريقة النواصب    .  ويطعنون فيهم

  .واالعتذار عن اآلثار املروية يف مساوهيم . ويمسكون عام شجر بني الصحابة .فيهم

ليشـوهوا سـمعتهم كـام قد افـرتاه أعـداؤهم    اآلثار املروية يف مساوهيم منها ما هو كذب -٢٢٨

ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغري عن وجهـه   . والكذب ال يلتفت إليه  . تفعله الرافضة قبحهم اهللا

من هذه اآلثار املروية هم   : أي   والصحيح منه  . ودخله الكذب فهو حمرف ال يعتمد عليه   الصحيح

 .فيه معذورون إما جمتهدون مصيبون وإما جمتهدون خمطئون

أن يكون صدر عن اجتهـاد فلـه   : ما يصدر من الصحايب من خطأ عىل قلته هو بني أمرين -٢٢٩

  . أجره واخلطأ مغفور، أو خطأ وعنده من األعامل والفضائل والسوابق اخلرية ما يكفره ويمحوه

  .التصديق بكرامات األولياء  من أصول عقيدة أهل السنة واجلامعة  -٢٣٠

 .  ما جيري اهللا عىل أيدهيم من خوارق العادات : مجع كرامة وهي   : الكرامات -٢٣١

    . من واىل اهللا بموافقته يف حمبوباته والتقرب إليه بمرضاته  : ويل اهللا -٢٣٢

مـن ينفيهـا مـن املبتدعـة كاملعتزلـة  -أ  : الناس يف كرامات األولياء عـىل ثالثـة أصـناف -٢٣٣

من يغلو يف إثبـات الكرامـة مـن أصـحاب الطـرق الصـوفية  -ب،  واجلهمية وبعض األشاعرة



 

 

أهل السنة واجلامعة فيؤمنون بكرامات األولياء ويثبتوهنا عىل مقتىض ما جاء يف  -توالقبوريني، 

 . الكتاب والسنة

سـلوك   : اتباع سنة النبي ـ صـىل اهللا عليـه وسـلم ـ أي  : أهل السنة واجلامعة  صفاتمن    -٢٣٤

ما روي عنه وأثر عنه مـن قـول أو فعـل أو : وسنته هي   باطنًا وظاهًرا سري عىل منهاجه طريقه وال

 . تقرير

ملا خصـهم    اتباع سبيل السابقني األولني من املهاجرين واألنصار  ومن صفات أهل السنة  -٢٣٥

 .اهللا به من العلم والفقه

سنة اخللفاء الراشدين بسنته عليه الصالة والسـالم،  -صىل اهللا عليه وسلم  –قرن النبي  -٢٣٦

 . فدل عىل أن ما سنه اخللفاء الراشدون أو أحدهم ال جيوز العدول عنه

   . الراشد هو من عرف احلق وعمل به، وضده الغاوي، وهو من عرف احلق ومل يعمل به -٢٣٧

فكل من أحدث   . ما مل يدل عليه دليل رشعي  : ورشًعا  . ما ليس له مثال سابق  : البدعة لغة -٢٣٨

شيئًا ونسبه إىل الدين، ومل يكن له دليل هـو بدعـة وضـاللة سـواء يف العقيـدة أو يف األقـوال أو 

 . األفعال

ومن صفات أهل السنة أهنم يعظمون كتاب اهللا وسنة رسـوله وجيلـوهنام ويقـدموهنام يف    -٢٣٩

 .هبام عىل أقوال الناس وأعامهلم االستدالل هبام واالقتداء



 

 

ضد الفرقة، ألن التمسك بالكتـاب   : واجلامعة  ، و أهل اجلامعة  سموا أهل الكتاب والسنة -٢٤٠

 .والسنة يفيد االجتامع واالئتالف

 .واإلمجاع هو األصل الثالث الذي يعتمد عليه يف العلم والدين بعد الكتاب والسنة -٢٤١

ملـا    هو ما كان عليه السلف الصـالح   : جيزم بحصوله ووقوعه  : أي  طواإلمجاع الذي ينضب -٢٤٢

وبعدهم كثر االختالف   كانوا قليلني جمتمعني يف احلجاز يمكن ضبطهم ومعرفة رأهيم يف القضية 

كثـرة االخـتالف  -أ  : بعد السلف الصالح صار اإلمجاع ال ينضبط ألمـرين  : أي  وانترشت األمة

 .انتشار األمة يف أقطار األرض بعد الفتوح -ب . اطة بأقواهلمبحيث ال يمكن اإلح

إنام اقترص الشيخ ـ رمحه اهللا ـ عىل ذكر األصول الثالثـة، ومل يـذكر األصـل الرابـع   : تنبيه -٢٤٣

   . وهو القياس، ألن القياس خمتلف فيه كام اختلفوا يف أصول أخرى مرجعها كتب األصول

اسـم   : واملنكـر  . ل ما حيبه اهللا من اإليـامن والعمـل الصـالحواملعروف هو اسم جامع لك -٢٤٤

   . جامع لكل ما يكرهه اهللا وينهى عنه

باليد ثم باللسان ثم بالقلب   : أي   األمر باملعروف والنهي عن املنكر عىل ما توجبه الرشيعة -٢٤٥

ة يف هذا، فريون أن األمر تبًعا للقدرة واملصلحة، خالًفا للمعتزلة الذين خيالفون ما توجبه الرشيع

    . باملعروف والنهي عن املنكر هو اخلروج عىل األئمة

ولعله ال يكاد يعرف طائفـة خرجـت عـىل ذي   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ـ رمحه اهللا ـ -٢٤٦

 . سلطان إال وكان يف خروجها من الفساد أكثر من الذي يف إزالته



 

 

البدع من اخلوارج واملعتزلة والشيعة الذين يـرون قتـال أهل السنة خيالفون يف ذلك أهل   -٢٤٧

 .الوالة واخلروج عليهم، إذا فعلوا ما هو ظلم أو ظنوه ظلًام 

ومن صفات أهل السنة أهنم حيافظون عىل حضور صالة الفريضـة مـع اجلامعـة مجعـة أو  -٢٤٨

 .غريها

للمنصـوح لـه وإرشـاده إىل هـي إرادة اخلـري   : اخللوص، ورشًعا  : أصل النصح يف اللغة -٢٤٩

  . مصاحله

 .والتأمل ألمل املصابني منهم  . ومن صفات أهل السنة التعاون عىل اخلري -٢٥٠

 .  يأمرون بالصرب عند البالء ومن صفات أهل السنة ثباهتم يف مواقف االمتحان  -٢٥١

التشـكي  حبس النفس عن اجلزع وحـبس اللسـان عـن  : احلبس، ومعناه هنا  : الصرب لغة -٢٥٢

  . والتسخط، وحبس اجلوارح عن لطم اخلدود وشق اجليوب

فعل ينبئ عن تعظيم املنعم لكونه منعًام، وهو رصف العبد ما أنعم اهللا به عليـه يف   : الشكر -٢٥٣

  . طاعته

ا ومر القضاء، مـ  . إرادة اهللا املتعلقة باألشياء عىل ما هي عليه  : وعرًفا  . احلكم  : القضاء لغة -٢٥٤

  . جيري عىل العبد مما يكرهه كاملرض والفقر وأذى اخللق واحلر والربد واآلالم



 

 

أهل السنة يدعون إىل التعامل مع النـاس بـالتي هـي أحسـن، وإىل إيتـاء ذوي احلقـوق  -٢٥٥

 .حقوقهم، وحيذرون من أضداد تلك األخالق من الكرب والتعدي عىل الناس

الص عن الشوب هم أهل السنة واجلامعة، وفـيهم صار املتمسكون باإلسالم املحض اخل -٢٥٦

الصديقون والشهداء والصاحلون، ومنهم أعالم اهلدى ومصابيح الدجى أولـو املناقـب املـأثورة 

  . والفضائل املذكورة

  الوفـيهم األبـد  علـًام وعمـًال ويف أهل السنة العلامء األعالم املتصفون بكل وصف محيد  -٢٥٧

ويف رواية عـن   . سموا بذلك ـ قيل ـ ألهنم كلام مات منهم أحد أبدل بآخروهم األولياء والعباد، 

يف أهل السنة العلـامء املقتـدى هبـم كاألئمـة   : أي  وفيهم أئمة الدين  أمحد أهنم أصحاب احلديث 

 .  وهم الطائفة املنصورة األربعة وغريهم 

************ 

 

ا اد  :ثانی ى سبیل الرش ادي إل اد الھ ة االعتق اب لمع ن شرح كت د م ة  –فوائ و / للعالم أب
ة  -رحمھ هللا  –محمد عبد هللا بن أحمد بن قدامة المقدسي  د / شرح الشیخ العالم محم

  رحمھ هللا –بن صالح العثیمین 

 

  .الواجب يف نصوص الكتاب والسنة إبقاء داللتها عىل ظاهرها من غري تغيري -١



 

 

فإن ظـاهر اآليـة أن هللا يـدين حقيقيتـني، ) بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء: (قوله تعاىل -٢

هذا رصف للكالم عن ظاهره، فال : قلنا له. املراد هبام القوة: فإذا قال قائل .فيجب إثبات ذلك له

 .جيوز القول به، ألنه قول عىل اهللا بال علم

ن غايته، ألهنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيهـا أي بالغة يف احلس: أسامء اهللا كلها حسنى -٣

  .بوجه من الوجوه

الدهر ليس اسام مـن أسـامء  "ال تسبوا الدهر، فإن اهللا هو الدهر":قوله صىل اهللا عليه وسلم -٤

 .مالك الدهر املترصف فيه: بل معناه، اهللا احلسنى 

 علم الغيب عنده ال يمكن حرصـه ما استأثر اهللا به يفألن .أسامء اهللا غري حمصورة بعدد معني  -٥

 .وال اإلحاطة به

فهي توقيفية، يتوقف إثباهتا عىل ما جاء عـن : أسامء اهللا ال تثبت بالعقل، وإنام تثبت بالرشع  -٦

 .الرشع فال يزاد فيها وال ينقص

 كل اسم من أسامء اهللا فإنه يدل عىل ذات اهللا، وعىل الصفة التي تضمنها، وعىل األثر املرتتـب -٧

ً وال يتم اإليامن باالسم إال بإثبات ذلك كله   .عليه إن كان متعديا

كاحليـاة، :صفات اهللا كلها عليا، صفات كامل ومدح، ليس فيها نقص بوجـه مـن الوجـوه  -٨

  .والعلم، والقدرة، والسمع، والبرص، واحلكمة، والرمحة، والعلو، وغري ذلك



 

 

ً ال كامل فيها فهي ممتن -٩ عة يف حقه كاملوت واجلهل، والعجز، والصـمم، إذا كانت الصفة نقصا

 .والعمى، ونحو ذلك

ً من وجه مل تكن ثابتة هللا، وال ممتنعة عليه عىل سبيل  -١٠ ً من وجه، ونقصا إذا كانت الصفة كامال

ً، ومتتنع يف احلـال التـي تكـون  اإلطالق بل البد من التفصيل فتثبت هللا يف احلال التي تكون كامال

ً كاملكر،   .والكيد، واخلداع ونحوهانقصا

هـو مـاكر : ال، ولكـن قـل:نعم، وال تقل : هل يوصف اهللا باملكر مثالً؟ فال تقل: فإذا قيل -١١

  .بمن يستحق ذلك واهللا أعلم

 .ثبوتية ، وسلبية: صفات اهللا تنقسم إىل قسمني -١٢

إثباهتا هللا عىل الوجه ما أثبتها اهللا لنفسه كاحلياة، والعلم، والقدرة، وجيب : الصفات الثبوتية -١٣

 .الالئق به، ألن اهللا أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته

هي التي نفاها اهللا عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن اهللا ألن اهللا نفاها : والصفات السلبية -١٤

 .عن نفسه لكن جيب اعتقاد ثبوت ضدها هللا عىل الوجه األكمل

هـي التـي مل يـزل وال يـزال : فالذاتيـة .وفعلية. تيةذا: الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني -١٥

ً هبا كالسمع والبرص هي التي تتعلق بمشيئته إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها : والفعلية. متصفا

وربام تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكالم فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتيـة، ألن اهللا . 

  .صفة فعلية، ألن الكالم متعلق بمشيئته يتكلم بام شاء متى شاءمل يزل وال يزال متكلًام ، و



 

 

 .كل صفة من صفات اهللا حقيقية ، و ال جيوز تكييفها ، و ال متاثل صفات املخلوقني -١٦

ذكر : والتكييف. ذكر كيفية الصفة مقيدة بمامثل: التمثيل: الفرق بني التمثيل والتكييف أن -١٧

ومثـال . يـد اهللا كيـد اإلنسـان: أن يقـول القائـل: مثال التمثيل .كيفية الصفة غري مقيدة بمامثل

 .أن يتخيل ليد اهللا كيفية معينة ال مثيل هلا يف أيدي املخلوقني فال جيوز هذا التخيل: التكييف 

ً من أسامء اهللا، أو صفاته، وحيرفون النصوص عن ظاهرها،  -١٨ املعطلة هم الذين ينكرون شيئا

  ."املؤولة": ويقال هلم

ً له، والثاين باعتبارها فعالً : الفرق بني الرمحن والرحيم  -١٩ أن األول باعتبار كون الرمحة وصفا

 .له يوصلها من شاء من خلقه

 .ذكر أوصاف املحمود الكاملة وأفعاله احلميدة مع املحبة له والتعظيم: احلمد - ٢٠

أن اهللا حممود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز أن حيمد بكل لغة ويعبد  - ٢١

 .بكل بقعة

سعة علم اهللا بكونه ال خيلو من علمه مكان وكامل قدرته وإحاطته بحيث ال يلهيه أمر عـن  -٢٢

  .أمر
  

 .عظمته وكربياؤه وترفعه عن كل شبيه وند ومماثل لكامل صفاته من مجيع الوجوه -٢٣

 .تنزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكامل غناه -٢٤

 .متام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه يف مجيع العباد فال يمنعه قوة ملك وال كثرة عدد ومال -٢٥



 

 

عظمة اهللا فوق ما يتصور بحيث ال تستطيع العقول له متثيالً وال تتوهم القلوب لـه صـورة  -٢٦

 .البصري ألن اهللا ليس كمثله يشء وهو السميع

 .اختصاص اهللا باألسامء احلسنى والصفات العال -٢٧

 .استواء اهللا عىل عرشه وهو علوه واستقراره عليه عىل الوجه الالئق به -٢٨

 .عموم ملكه للسموات واألرض وما بينهام وما حتت الثرى -٢٩

ام يستحقه سعة علمه، وقوة قهره، وحكمه وأن اخللق ال حييطون به علًام لقصور إدراكهم ع -٣٠

 .الرب العظيم من صفات الكامل والعظمة

ومشـكل . واضـح جـيل: تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة يف الصـفات إىل قسـمني -٣١

ً ، وأمـا : فالواضح. خفي ً، وإثبـات معنـاه حقـا ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب اإليـامن بـه لفظـا

فيجب إثبات لفظه لورود  يف فهم قارئه   قرصفهو ما مل يتضح معناه إلمجال يف داللته، أو : املشكل

 .الرشع به، والتوقف يف معناه

 .الراسخني يف العلم آمنوا باملحكم واملتشابه -٣٢

ً للفتنة وصدا للناس عن دينهم -٣٣  .الزائغني الذين اتبعوا املتشابه طلبا

ناس معناه واقع النصوص الرشعية فليس فيها بحمد اهللا ما هو مشكل ال يعرف أحد من ال -٣٤

 .فيام هيمهم من أمر دينهم ودنياهم

وهو كفر . ليس هللا يد ال حقيقة وال جمازاً : مثل أن يقول قائل. هو التكذيب واإلنكار: الرد -٣٥

  .ألنه تكذيب هللا ورسوله



 

 

هو التفسري واملراد به هنا تفسري نصوص الصفات بغـري مـا أراد اهللا هبـا ورسـوله : التأويل -٣٦

 .به الصحابة والتابعون هلم بإحسان وبخالف ما فرسها

أن يكون صادرًا عن اجتهاد وحسن نية بحيث إذا : األول: وحكم التأويل عىل ثالثة أقسام -٣٧

أن يكون صادرًا عن : تبني له احلق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه ألن هذا منتهى وسعه ، الثاين 

ً يف  هوى وتعصب، وله وجه يف اللغة العربية فهو فسق وليس ً أو عيبـا بكفر إال أن يتضمن نقصـا

أن يكون صادرًا عـن هـوى وتعصـب ولـيس لـه وجـه يف اللغـة : الثالث . حق اهللا فيكون كفراً 

 .العربية، فهذا كفر ألن حقيقته التكذيب حيث ال وجه له

إثبات مشابه هللا فيام خيتص به من حقوق أو صفات، وهو كفر، ألنـه مـن الرشـك : التشبيه -٣٨

 .ويتضمن النقص يف حق اهللا حيث شبهه باملخلوق الناقص باهللا،

إثبات مماثل هللا فيام خيتص به من حقوق أو صفات،وهو كفر ألنه من الرشك باهللا : والتمثيل -٣٩

ويتضمن الـنقص يف حـق اهللا حيـث مثلـه بـاملخلوق ) ليس كمثله يشء: (وتكذيب لقوله تعاىل

 .الناقص

  .أن التمثيل يقتيض املساواة من كل وجه بخالف التشبيهالفرق بني التمثيل والتشبيه،  -٤٠

وجوب اإليامن والتصديق بام جاء : ما تضمنه كالم اإلمام أمحد يف أحاديث النزول وشبهها  -٤١

عليه وسلم ، من أحاديث الصفات من غري زيادة وال نقص وال حد وال  عن رسول اهللا، صىل اهللا

 .غاية



 

 

ال نكيف هذه الصفات ألن تكييفها ممتنع ملا سبق وليس مـراده أي : أنه ال كيف وال معنى  -٤٢

ً وكل يشء ثابت فال بد له من كيفية لكن كيفية صفات  أنه ال كيفية لصفاته ألن صفاته ثابتة حقا

أي ال نثبت هلا معنى خيالف ظاهرها كام فعله أهل التأويل  : وال معنى: وقوله. اهللا غري معلومة لنا

  .نى الصحيح املوافق لظاهرها الذي فرسها به السلف فإن هذا ثابتوليس مراده نفي املع
وجوب اإليامن بالقرآن كله حمكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشاهبه وهو ما أشـكل معنـاه،  -٤٣

ً، وتفويض معناه إىل اهللا  فنرد املتشابه إىل املحكم ليتضح معناه فإن مل يتضح وجب اإليامن به لفظا

 .تعاىل

اإليامن بام جاء عن اهللا تعاىل يف كتابه املبـني عـىل مـا أراده  :الم اإلمام الشافعي ما تضمنه ك -٤٤

 .اهللا من غري زيادة، وال نقص، وال حتريف

عليـه  عليه وسلم ، يف سـنة رسـول اهللا، صـىل اهللا اإليامن بام جاء عن رسول اهللا، صىل اهللا -٤٥

 .، من غري زيادة وال نقص وال حتريفعليه وسلم  وسلم ، عىل ما أراده رسول اهللا، صىل اهللا

رد عىل أهل التأويل، وأهل التمثيل، ألن كل واحد منهم  كالم اإلمام الشافعي السابقويف  -٤٦

مل يؤمن بام جاء عن اهللا ورسوله عىل مراد اهللا ورسوله فإن أهل التأويل نقصـوا، وأهـل التمثيـل 

 .زادوا

رار واإلثبات ملا ورد مـن صـفات اهللا تعـاىل يف الذي درج عليه السلف يف الصفات هو اإلق -٤٧

كتاب اهللا وسنة رسوله ، صىل اهللا عليه وسلم ، من غري تعرض لتأويله بام ال يتفـق مـع مـراد اهللا 

  .ورسوله



 

 

عليه وسلم ، وأصحابه  ما كان عليه النبي، صىل اهللا": واصطالحاً ."الطريقة": السنة لغة -٤٨

 ."من عقيدة أو عمل

ما أحدث يف الدين عىل خالف ما كان ": واصطالحاً . "اليشء املستحدث": غةوالبدعة ل -٤٩

 ."عليه النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، وأصحابه من عقيدة أو عمل

التزموا آثار النبـي،    أي "اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم" -قال ابن مسعود ريض اهللا عنه  -٥٠

كفـاكم السـابقون  فقدوال حتدثوا بدعة يف الدين  عليه وسلم ، من غري زيادة وال نقص صىل اهللا

اليـوم : (عليـه وسـلم ، وأنـزل قولـه مهمة الدين ؛حيث أكمل اهللا تعاىل الدين لنبيـه، صـىل اهللا

 ).أكملت لكم دينكم

وجوب الوقوف حيث وقف القوم ، : تضمن قول أمري املؤمنني عمر بن عبد العزيز ما يأيت -٥١

إال خمالفة هدهيم، والزهد يف سنتهم ،أن من الناس مـن قرصـ يف أن ما أحدث بعدهم فليس فيه 

ً، والرصـاط املسـتقيم مـا بـني الغلـو  ً، ومن الناس من جتاوزهم فكان غاليـا اتباعهم فكان جافيا

 .والتقصري

وإياك  ،عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ":قال األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو  - ٥٢

لزم طريقة الصحابة والتابعني هلم بإحسان ألهنا مبنية عىل إ: أي "وآراء الرجال وإن زخرفوه 

الكتاب والسنة وإن أبعدوك الناس واجتنبوك واحذر آراء الرجال وهي ما قيل بمجرد الرأي من 



 

 

عليه وسلم ، وإن مجلوا اللفظ وحسنوه فإن  غري استناد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، صىل اهللا

ً بزخرفت  .ه وحتسينهالباطل ال يعود حقا

مل أطلع عىل ترمجة لألدرمي ومن معه وال أعلم نوع البدعـة : قال العالمة العثيمني رمحه اهللا  -٥٣

ً لكيفية املناظرة بـني اخلصـوم  املذكورة واملهم أن نعرف مراحل هذه املناظرة لنكتسب منها طريقا

رحلة إىل التي تليها حتـى وقد بنى األدرمي ـ رمحه اهللا ـ مناظرته هذه عىل مراحل ليعرب من كل م

 .يفحم خصمه

هل علم هذه البدعة النبي، صـىل اهللا عليـه : (فقد سأله األدرمي  "العلم": املرحلة األوىل -٥٤

وهذا النفي يتضـمن انتقـاص النبـي، صـىل اهللا  .)مل يعلموها(: قال البدعي )وسلم ، وخلفاؤه؟

أمور الدين، ومع ذلك فهو حجة عـىل عليه وسلم ، وخلفائه حيث كانوا جاهلني بام هو من أهم 

إذا كانوا ال يعلموهنـا (: املرحلة الثانية :البدعي إذا كانوا ال يعلمونه ولذلك انتقل به األدرمي إىل

عليـه وسـلم ، وخلفائـه  فكيف تعلمها أنت؟ هل يمكن أن حيجب اهللا عـن رسـوله، صـىل اهللا

 )قـد علموهـا: أقـول(: بدعي وقالفرتاجع ال) . الراشدين علم يشء من الرشيعة ويفتحه لك؟

إذا كانوا قـد علموهـا فهـل وسـعهم أي أمكـنهم أن ال يتكلمـوا (: املرحلة الثالثة :فانتقل به إىل

بـأهنم وسـعهم السـكوت وعـدم (فأجاب البدعي ) . بذلك وال يدعوا الناس إليه أم مل يسعهم؟

ه وسلم ، وخلفـاءه ال يسـعك فيشء وسع رسول اهللا، صىل اهللا علي(: فقال له األدرمي.  )الكالم

فصوب اخلليفة رأي األدرمـي،  .، فانقطع الرجل وامتنع عن اجلواب ألن الباب انسد أمامه)أنت



 

 

وهكـذا كـل  .عليـه وسـلم ، وخلفـاءه ودعا بالضيق عىل من مل يسعه ما وسع النبـي، صـىل اهللا

 .صاحب باطل من بدعة أو غريها فالبد أن يكون مآله االنقطاع عن اجلواب

أمجع السلف عىل إثبات  فقد.الوجه ثابت هللا تعاىل بداللة الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٥٥

الوجه هللا تعاىل، فيجب إثباته له بدون حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيـل، وهـو وجـه 

  .حقيقي يليق باهللا

أمجـع السـلف عـىل فقد .اليدان من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٥٦

إثبات اليدين هللا، فيجب إثباهتام له بدون حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، ومها يـدان 

  .حقيقيتان هللا تعاىل تليقان به

الوجـه األول مفـرد مضـاف : التوفيق بني الوجوه التي وردت عليها صفة اليدين أن نقول -٥٧

 لثنتني، وأما اجلمع فهو للتعظيم ال حلقيقة العدد الذي هوفيشمل كل ما ثبت هللا من يد وال ينايف ا

إن أقل اجلمع اثنان فإذا محل اجلمع عىل أقلـه : ثالثة فأكثر وحينئذ ال ينايف التثنية، عىل أنه قد قيل

 .فال معارضة بينه وبني التثنية أصالً 

عـىل  هتـاالسلف عـىل ثبوأمجع فقد .النفس ثابتة هللا تعاىل بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٥٨

 .الوجه الالئق به، فيجب إثباهتا هللا من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل



 

 

أمجـع  فقـد.جميء اهللا للفصل بني عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب، والسنة وإمجاع السـلف -٥٩

يـل، وال تكييـف، السلف عىل ثبوت املجيء هللا تعاىل، فيجب إثباته له من غري حتريـف، وال تعط

 .وال متثيل، وهو جميء حقيقي يليق باهللا تعاىل

أمجـع السـلف عـىل فقد .الرضا من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٦٠

وهـو . إثبات الرضا هللا تعاىل فيجب إثباته له من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

 .رضا حقيقي يليق باهللا تعاىل

فقد أمجـع السـلف عـىل .املحبة من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٦١

ثبوت املحبة هللا حيب، وحيب، فيجب إثبات ذلـك حقيقـة مـن غـري حتريـف، وال تعطيـل، وال 

 .وهي حمبة حقيقية تليق باهللا تعاىل. تكييف، وال متثيل

فقد أمجع السلف عـىل .، والسنة، وإمجاع السلفالغضب من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب -٦٢

وهو غضـب .ثبوت الغضب هللا فيجب إثباته من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

  .حقيقي يليق باهللا

فقـد أمجـع السـلف عـىل .السخط من صفات اهللا الثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٦٣

وهـو . ثبوت السخط هللا فيجب إثباته له من غـري حتريـف وال تعطيـل، وال تكييـف، وال متثيـل

 .سخط حقيقي يليق باهللا



 

 

السلف عىل  فقد أمجع. الكراهة من اهللا ملن يستحقها ثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٦٤

وهـي كراهـة . ثبوت ذلك هللا فيجب إثباته من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيـل

 .حقيقية من اهللا تليق به

فقد أمجع السلف عىل .نزول اهللا إىل السامء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة، وإمجاع السلف -٦٥

وهو نـزول  .تعطيل، وال تكييف، وال متثيل ثبوت النزول هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال

 .حقيقي يليق باهللا

فقد أمجع السلف عـىل .العجب من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٦٦

وهـو . ثبوت العجب هللا فيجب إثباته له من غـري حتريـف وال تعطيـل، وال تكييـف، وال متثيـل

 .عجب حقيقي  يليق باهللا

أن يكون صادرًا عن خفاء األسباب عىل املتعجب فينـدهش لـه : أحدمها :عانوالعجب نو -٦٧

أن : الثـاين .ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا النوع مستحيل عىل اهللا، ألن اهللا ال خيفى عليـه يشء

يكون سببه خروج اليشء عن نظائره، أو عام ينبغي أن يكون عليه مع علم املتعجب، وهـذا هـو 

 .الثابت هللا تعاىل

فقد أمجـع السـلف عـىل إثبـات .الضحك من صفات اهللا الثابتة له بالسنة، وإمجاع السلف -٦٨

وهـو ضـحك . الضحك هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيـل

 .حقيقي يليق باهللا تعاىل



 

 

فقـد أمجـع .استواء اهللا عىل العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السـلف -٦٩

السلف عىل إثبات استواء اهللا عىل عرشه فيجب إثباته من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، 

 .العلو واالستقرار عىل وجه يليق باهللا تعاىل: وهو استواء حقيقي معناه. وال متثيل

وأنه . ىوهذا ال يعرف يف اللغة العربية هبذا املعن. قد فرس أهل التعطيل االستواء باالستيالء -٧٠

ً هللا ثم استوىل عليه بعد  .يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش مل يكن ملكا

العـرش العظـيم الـذي اسـتوى عليـه : عالرشـ ويف . الرسير اخلاص بامللك: ةوالعرش لغ -٧١

الرمحن جل جالله، وهو أعىل املخلوقات وأكربها، وصفه اهللا بأنه عظـيم، وبأنـه كـريم، وبأنـه 

 .جميد

يس غري العرش، ألن العرش هو ما استوى عليه اهللا تعاىل، والكـريس موضـع قدميـه الكر -٧٢

 ."الكريس موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد قدره": لقول ابن عباس ريض اهللا عنهام

وقد أمجـع السـلف عـىل . العلو من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٧٣

إثباته له من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، وهو علـو إثبات العلو هللا، فيجب 

 .حقيقي يليق باهللا

علو صفة بمعنى أن صفاته تعاىل عليا ليس فيها نقص بوجه مـن  :ينقسم العلو إىل قسمني -٧٤

 .وعلو ذات بمعنى أن ذاته تعاىل فوق مجيع خملوقاته . الوجوه



 

 

معناها أن يف السامء ملكه، وسـلطانه، رسوا  وف طيل كون اهللا بذاته يف السامء أنكر أهل التع -٧٥

وأيضا أن ملـك اهللا وسـلطانه يف السـامء ويف األرض ) بأول الرشح(ونحوه ونرد عليهم بام سبق 

 ً وهو داللة الفطرة عليه ألن اخللق مفطورون عـىل . وهو داللة العقل عليه ألنه صفة كامل. أيضا

 .السامءأن اهللا يف 

وليسـت ) عـىل(بمعنى ) يف(املعنى الصحيح لكون اهللا يف السامء أن اهللا تعاىل عىل السامء فـ  -٧٦

وليس املـراد هبـا السـامء ) العلو(للظرفية ألن السامء ال حتيط باهللا، أو أنه يف العلو فالسامء بمعنى 

 .املبنية

ب املتقدمـة أن مـن عالمـات النبـي، ذكر املؤلف ـ رمحه اهللا ـ أنه نقل عن بعض الكت: تنبيه -٧٧

عليه وسلم ، وأصحابه أهنم يسجدون باألرض ويزعمـون أن إهلهـم يف السـامء وهـذا  صىل اهللا

النقل غري صحيح ألنه ال سند له، وألن اإليامن بعلو اهللا والسجود له ال خيتصان هبذه األمـة ومـا 

ا األمر ليس بمـدح ألن أكثـر مـا ال خيتص ال يصح أن يكون عالمة، وألن التعبري بالزعم يف هذ

 .يأيت الزعم فيام يشك فيه

كيف استوى؟ . )الرمحن عىل العرش استوى(يا أبا عبد الرمحن  :سئل اإلمام مالك فقيل له -٧٨

 .االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة: فقال رمحه اهللا

االستواء معلوم املعنى وهو العلو واالستقرار و كيفية االستواء غري مدركة بالعقل ألن اهللا   -٧٩

تعاىل أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صـفاته واإليـامن بـه واجـب لـوروده يف الكتـاب 



 

 

ألن السؤال عنه مل يكن يف عهد النبي، صىل اهللا عليه ) بدعة(والسنة والسؤال عنه أي عن الكيف 

 . وسلم ، وأصحابه

وقد أمجع السـلف . الكالم صفة من صفات اهللا الثابته له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف -٨٠

وهـو . عىل ثبوت الكالم هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييـف، وال متثيـل

 .كالم حقيقي يليق باهللا، يتعلق بمشيئته بحروف وأصوات مسموعة

 تعاىل قديم النوع، حادث اآلحاد، ومعنـى قـديم النـوع أن اهللا مل يـزل، وال يـزال كالم اهللا -٨١

ً منه بعد أن مل يكن أن آحاد كالمـه أي الكـالم : ومعنى حادث اآلحاد. متكلًام ليس الكالم حادثا

 .املعني املخصوص حادث ألنه متعلق بمشيئته متى شاء تكلم بام شاء كيف شاء

م اهللا تعاىل، منزل غري خملوق، منه بدأ، وإليـه يعـود، فهـو كـالم اهللا القرآن الكريم من كال -٨٢

 .حروفه ومعانيه

املفصـح عـام تضـمنه مـن أحكـام : وصف اهللا القرآن الكريم بأنه كتاب اهللا املبـني، أي -٨٣

 .وأخبار

ً : وصف اهللا القرآن الكريم بأنه حبل اهللا املتني، أي -٨٤ العهد القـوي الـذي جعلـه اهللا سـببا

 .للوصول إليه والفوز بكرامته

مفصل السور، كل سورة منفـردة عـن : وصف اهللا القرآن الكريم بأنه سور حمكامت أي -٨٥

 .األخرى، واملحكامت املتقنات املحفوظات من اخللل والتناقض



 

 

وصف اهللا القرآن الكريم بأنه آيات بينات، أي عالمات ظاهرات عىل توحيد اهللا، وكامل  -٨٦

 .ترشيعاتهصفاته، وحسن 

ً، فـاملحكم -٨٧ ً، : وصف اهللا القرآن الكريم أن فيه حمكـًام ومتشـاهبا مـا كـان معنـاه واضـحا

ً وال يعارض هـذا مـا سـبق ألن اإلحكـام هنـاك بمعنـى اإلتقـان  واملتشابه ما كان معناه خفيا

م واحلفظ من اخللل والتناقض، وهنا بمعنى وضوح املعنى، وإذا رددنا املتشابه هنـا إىل املحكـ

 .صار اجلميع حمكامً 

 .وصف اهللا القرآن الكريم بأنه حق ال يمكن أن يأتيه الباطل من أي جهة -٨٨

 .وصف اهللا القرآن الكريم بأنه بريء مما وصفه به املكذبون من قوهلم  إنه شعر وسحر -٨٩

 .وصف اهللا القرآن الكريم بأنه معجزة ال يمكن ألحد أن يأيت بمثله وإن عاونه غريه -٩٠

، ورؤية اهللا يف )لن تراين(رؤية اهللا يف الدنيا مستحيلة لقوله تعاىل ملوسى وقد طلب رؤية اهللا  -٩١

 .اآلخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف

فلام حجب الفجار عن رؤيته دل عـىل ) كال إهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون: (بقوله تعاىل  -٩٢

 .فرقأن األبرار يرونه وإال مل يكن بينهام 

إنكـم سـرتون ربكـم كـام تـرون القمـر ال تضـامون يف (: عليه وسلم قال النبي، صىل اهللا -٩٣

وهذا التشبيه للرؤية بالرؤية ال للمرئي باملرئي، ألن اهللا ليس كمثلـه يشء، وال شـبيه لـه  .)رؤيته



 

 

عرصـات  يـرون اهللا تعـاىل يف. وأمجع السلف عىل رؤية املؤمنني هللا تعـاىل دون الكفـار. وال نظري

 .وهي رؤية حقيقية تليق باهللا. القيامة وبعد دخول اجلنة كام يشاء اهللا تعاىل

فـال خيـرج ) إن ربك فعال ملـا يريـد(: من صفات اهللا تعاىل أنه الفعال ملا يريد كام قال تعاىل -٩٤

 .يشء عن إرادته وسلطانه، وال يصدر يشء إال بتقديره وتدبريه

: عليـه وسـلم أحد أركان اإليامن الستة لقـول النبـي، صـىل اهللاإليامن بالقدر واجب وهو  -٩٥

 رواه مسلم.)اإليامن أن تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه ورشه(

وقنـي رش : (عليه وسلم ، يف دعاء القنوت الذي علمه احلسن بن عيل قول النبي، صىل اهللا -٩٦

 .قضاه ال إىل قضائهفأضاف الرش إىل ما ) ماقضيت

اإليامن بأن اهللا عامل كل ما يكون مجلة وتفصيالً : األول :اإليامن بالقدر ال يتم إال بأربعة أمور -٩٧

أنه ال يكون يشء يف : الثالث.أن اهللا كتب يف اللوح املحفوظ مقادير كل يشء : الثاين.بعلم سابق 

ن كل يشء يف السموات واألرض خملوق هللا أ: الرابع.الساموات واألرض إال بإرادة اهللا ومشيئته 

 . تعاىل، ال خالق غريه وال رب سواه

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاٍص كلها خملوقة هللا كام سبق ولكـن لـيس ذلـك حجـة  -٩٨

 .للعايص عىل فعل املعصية ألن له اختيار 



 

 

ً إال (: أن اهللا أمر العبد وهناه، ومل يكلفـه إال مـا يسـتطيع لقولـه تعـاىل -٩٩ ال يكلـف اهللا نفسـا

ً عىل الفعل، ) فاتقوا اهللا ما استطعتم ( وقال ) وسعها ولو كان جمبورًا عىل العمل ما كان مستطيعا

  .أو الكف، ألن املجبور ال يستطيع التخلص منه

. أن فعل العبد خملوق هللا، وأنه كسب للعبد جيازى عليه احلسن بأحسن، والسـيئ بمثلـه  -١٠٠

أن فعـل  -ب. أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصـفاته خملوقـان هللا تعـاىل -أ:  والتوفيق بينهام

العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة بدنية، ولوالمها مل يكن فعل، والذي خلق هذه اإلرادة والقدرة 

هو اهللا تعاىل، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إىل خلق اهللا له نسـبة مسـبب إىل 

ً وحتصـيالً،  سبب، ال نسبة مبارشة، ألن املبارش حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعـل إليـه كسـبا

ً وتقديرًا، فلكل من النسبتني اعتبار   .واهللا أعلم.ونسب إىل اهللا خلقا

 .العبد جمبور عىل فعله وليس له اختيار يف ذلك: اجلربية يقولون  -١٠١

 . فيه إرادة، وال قدرة، وال خلقالعبد مستقل بعمله ليس هللا: القدرية يقولون -١٠٢

 .كونية ورشعية: إرادة اهللا تنقسم إىل قسمني  -١٠٣

أن الكونية يلزم فيها وقوع املراد وال يلزم أن يكون : الفرق بني اإلرادة الكونية والرشعية  -١٠٤

ً هللا وال يلزم وقوعه ً هللا، وأما الرشعية فيلزم أن يكون املراد فيها حمبوبا  .حمبوبا

. قـول باللسـان وعمـل باألركـان وعقـد باجلنـان: واصـطالحاً . التصـديق: اإليامن لغة -١٠٥

 .واإليامن يزيد بالطاعة وينقص باملعصية



 

 

السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الرشع ومل يكن للعقل فيـه مـدخل، وكـل مـا  -١٠٦

اء شاهدناه بحواسنا، ثبت عن النبي، صىل اهللا عليه وسلم، من أخبار فهو حق جيب تصديقه سو

 .أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم مل ندركه 

 -سـري جربيـل بـالنبي:ورشعـاً . بمعنى رسى: السري بالشخص ليالً وقيل: اإلرساء لغة -١٠٧

  .املقدسمن مكة إىل بيت  -صىل اهللا عليه وسلم

 - لذي عرج به رسول اهللالسلم ا: ورشعاً . اآللة التي يعرج هبا وهي املصعد: املعراج لغة -١٠٨

 .من األرض إىل السامء -صىل اهللا عليه وسلم 

بصـورة إنسـان ال  ملوسىألن امللك أتى وفقأ عينه ، لطم موسى عليه السالم ملك املوت  -١٠٩

 .يعرف موسى من هو؟ يطلب منه نفسه، فمقتىض الطبيعة البرشية أن يدافع املطلوب عن نفسه

الوقت أو احلارض : والساعة لغة . العالمة:األرشاط مجع رشط وهو لغة : أرشاط الساعة  -١١٠

ً . القيامة: واملراد هبا هنا. منه   .العالمات الدالة عىل قرب يوم القيامة : فأرشاط الساعة رشعا

: ورشعـاً . وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهـو الكـذب والتمويـه) خروج الدجال( -١١١

وهـو أعـور . وخروجه ثابت بالسـنة، واإلمجـاع . خيرج يف آخر الزمان يدعي الربوبيةرجل مموه 

 .العني مكتوب بني عينه ك ف ر يقرؤه املؤمن فقط



 

 

نـزول عيسـى ابـن مـريم ثابـت بالكتـاب، والسـنة، وإمجـاع  ):نزول عيسى ابن مريم( -١١٢

فيطلـب ..  رشقـي دمشـق فينزل عند املنارة البيضاء يف. وخروجه من أرشاط الساعة . املسلمني

  ..الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله، ويكرس الصليب، ويضع اجلزية

اسامن أعجميان أو عربيان مشتقان من املأج وهو االضطراب، أو من ) يأجوج ومأجوج( -١١٣

وخـروجهام مـن . ومها أمتان من بني آدم موجودتان بدليل الكتاب، والسنة. أجيج النار وتلهبها

 .اعة أرشاط الس

الدابة التي خيرجهـا اهللا : املراد هبا هنا. كل ما دب عىل األرض: الدابة لغة) ابةالدخروج ( -١١٤

وليس يف القرآن والسنة الصحيحة مـا يـدل . وخروجها ثابت بالقرآن والسنة. قرب قيام الساعة

 .عىل مكان خروج هذه الدابة وصفتها

ً (ذا طلعت فإ. نةطلوع الشمس من مغرهبا ثابت بالكتاب والس -١١٥ ال ينفـع نفسـا

 ) . إيامهنا مل تكن آمنت من قبل

سؤال امليت عن ربه، ودينه، ونبيه، وهي ثابتة بالكتـاب : وفتنة القرب. االختبار: الفتنة لغة -١١٦

بـأن : وروى الرتمذي وحسنه ، وحسنه األلباين وهو عىل رشط مسلم . والسائل ملكان . والسنة

 ). اسمهام منكر ونكري(

عام للمكلفني من املؤمنني والكافرين، ومن هذه األمـة ) سؤال امللكني للميت(والسؤال  -١١٧

 .ويستثنى الشهيد واملرابط.وغريهم عىل القول الصحيح ويف غري املكلفني خالف



 

 

 .عذاب القرب أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن، ورصيح السنة، وإمجاع أهل السنة -١١٨

: بأمرين .إنكار املالحدة عذاب القرب متعللني بأننا لو نبشنا القرب لوجدناه كام هوالرد عىل  -١١٩

أن أحـوال اآلخـرة ال تقـاس بـأحوال  -ب.داللة الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف عىل ذلك -أ

 .الدنيا فليس العذاب أو النعيم يف القرب املحسوس يف الدنيا

األمة وأئمتها أن العـذاب أو النعـيم حيصـل  مذهب سلف: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -١٢٠

 ً لروح امليت وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة وأهنا تتصل بالبدن أحيانا

 .فيحصل له معها النعيم أو العذاب

قـرن عظـيم التقمـه : ورشعـاً . القـرن: والصـور لغـة. النفخ معـروف: النفخ يف الصور -١٢١

تى يؤمر بنفخه، وإرسافيل أحد املالئكة الكرام الـذين حيملـون العـرش، ومهـا إرسافيل ينتظر م

نفخة : والثانية. نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إال من شاء اهللا: إحدامها :نفختان

وقد دل عىل النفخ يف الصور الكتاب، والسـنة، . البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم

 .وإمجاع األمة

. اجلمع: واحلرش لغة. إحياء األموات يوم القيامة: ورشعاً . اإلرسال، والنرش: البعث لغة -١٢٢

والبعث واحلرش حق ثابت بالكتـاب، . مجع اخلالئق يوم القيامة حلساهبم والقضاء بينهم: ورشعاً 

 .والسنة، وإمجاع املسلمني

حفاة ال نعال عليهم، عراة ال  وحيرش الناس. أمجع املسلمون عىل ثبوت احلرش يوم القيامة -١٢٣

ً ال ختان فيهم    .كسوة عليهم، غرال



 

 

  دفـع   ، أو التوسـط للغـري  بجلـب منفعـة: واصطالحاً . جعل الوتر شفعاً : الشفاعة لغة -١٢٤

عامـة لـه  -٢.  صىل اهللا عليـه وسـلمخاصة بالنبي،  -١: والشفاعة يوم القيامة نوعان .  ةمرض

 .ولغريه

مـن ذا الـذي ( :إذن اهللا يف الشـفاعة لقولـه تعـاىل: األول :شفاعة رشطانويشرتط هلذه ال -١٢٥

وال يشـفعون إال ( :رضا اهللا عن الشافع واملشفوع له لقوله تعـاىل: الثاين ) . يشفع عنده إال بإذنه

  ).ملن ارتىض

وأما شـفاعة النبـي،  )فام تنفعهم شفاعة الشافعني: (فأما الكافر فال شفاعة له لقوله تعاىل -١٢٦

، لعمه أيب طالب حتى كان يف ضحضاح من نار وعليـه نعـالن يغـيل مـنهام  صىل اهللا عليه وسلم

ً، قال النبي  ولوال أنـا لكـان يف الـدرك ( :صىل اهللا عليه وسلمدماغه، وإنه ألهون أهل النار عذابا

، وبعمه أيب طالب، فقط،  صىل اهللا عليه وسلمفهذا خاص بالنبي، .  رواه مسـلم.)األسفل من النار

 .، والدفاع عنه صىل اهللا عليه وسلموذلك واهللا أعلم ملا قام به من نرصة النبي، 

وهو ثابت بالكتاب، والسنة، . إطالع اهللا عباده عىل أعامهلم: ورشعاً . العدد: احلساب لغة -١٢٧

 .فقد أمجع املسلمون عىل ثبوت احلساب يوم القيامة. وإمجاع املسلمني

قال اهللا . أن اهللا خيلو به فيقرره بذنوبه، حتى إذا رأى أنه قد هلك: صفة احلساب للمؤمن -١٢٨

: واملنـافقون أما الكفـار .سرتهتا عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته: له

 متفق عليه -)الظاملنيهؤالء الذين كذبوا عىل رهبم أال لعنة اهللا عىل (فينادى هبم عىل رؤوس اخلالئق 



 

 

، وهم سـبعون  صىل اهللا عليه وسلمواحلساب عام جلميع الناس إال من استثناهم النبي،  -١٢٩

ً من هذه األمة منهم عكاشة بن حمصن يدخلون اجلنة بال حساب وال عـذاب . متفـق عليـه. ألفا

ً، قـال ابـن كثـري ً أن مع كل واحد سـبعني ألفـا حـديث : وروى أمحد من حديث ثوبان مرفوعا

  .صحيح وذكر له شواهد

وأول ما  .وأول ما حياسب عليه العبد من حقوق اهللا الصالة . أول من حياسب هذه األمة  -١٣٠

 .يقىض بني الناس يف الدماء

ما يضـعه اهللا يـوم : ورشعاً . ما تقدر به األشياء خفة وثقالً : املوازين مجع ميزان، وهو لغة -١٣١

وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإمجاع . وهو ميزان حقيقي، له كفتان . القيامة لوزن أعامل العباد

 .السلف

مجع بعض العلامء بني النصـوص بـأن اجلميـع يـوزن، أو أن الـوزن حقيقـة للصـحائف  -١٣٢

وحيث إهنا تثقل وختف بحسب األعامل املكتوبة صار الوزن كأنه لألعـامل، وأمـا وزن صـاحب 

 .هذا مجع حسن واهللا أعلمو. العمل فاملراد به قدره وحرمته

إظهار صحائف األعـامل : ورشعاً . فتح الكتاب أو بث اليشء: النرش لغة: نرش الدواوين -١٣٣

. الكتاب حيىص فيـه اجلنـد ونحـوهم   : مجع ديوان وهو لغة : والدواوين. يوم القيامة وتوزيعها

وهـو ثابـت   .العامـلالصحائف التي أحصيت فيها األعامل التي كتبهـا املالئكـة عـىل : ورشعاً 

 .بالكتاب، والسنة، وإمجاع األمة



 

 

: ورشعاً . حاض املاء حيوضه إذا مجعه، ويطلق عىل جمتمع املاء:يقال . اجلمع: احلوض لغة -١٣٤

ودل عليه السـنة . حوض املاء النازل من الكوثر يف عرصات القيامة للنبي، صىل اهللا عليه وسلم

 .املتواترة، وأمجع عليه أهل السنة

، أكربها وأعظمها وأكثرهـا  لكل نبي حوض، ولكن حوض النبي، صىل اهللا عليه وسلم -١٣٥

 .واردة

وهو . اجلرس املمدود عىل جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة: ورشعاً . الطريق: الرصاط لغة -١٣٦

 .ثابت بالكتاب، والسنة، وقول السلف

وكالليب مثل شـوك السـعدان أنه مدحضة مزلة، عليه خطاطيف : من وصف الرصاط  -١٣٧

 .وال يعرب الرصاط إال املؤمنون عىل قدر أعامهلم. وأنه أدق من الشعر وأحد من السيف

. الدار التـي أعـدها اهللا يف اآلخـرة للمتقـني: ورشعاً . البستان الكثري األشجار: اجلنة لغة -١٣٨

ومها خملوقتـان اآلن وال . للكافرينالدار التي أعدها اهللا يف اآلخرة : ورشعاً . معروفة: والنار لغة

 .يفنيان

 .مكان اجلنة يف أعىل عليني ، ومكان النار يف أسفل سافلني -١٣٩

 .أهل اجلنة كل مؤمن تقي ألهنم أولياء اهللا، وأهل النار كل كافر شقي  -١٤٠

 كل نفس ذائقة املوت، وهو أمر معنوي غري حمسوس بالرؤية، ولكن اهللا تعاىل جيعله شيئاً  -١٤١

ً جمسًام ويذبح بني اجلنة والنار  . مرئيا



 

 

 .أفضل اخللق عند اهللا الرسل، ثم النبيون، ثم الصديقون، ثم الشـهداء، ثـم الصـاحلون  -١٤٢

نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممـد علـيهم : وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم مخسة

  .وسلم وأفضلهم حممد، صىل اهللا عليه. الصلوات من اهللا والتسليم

أنه خاتم النبيني ، وسيد املرسلني ، : اختص النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، بخصائص منها -١٤٣

بـني النـاس   ُيقىضـ   وأنه ال يتم إيامن عبد حتى يؤمن برسالته ، وأنه ُبعث للناس كافة ، وأنه ال 

لواء احلمد وآدم ومن  يوم القيامة إال بشفاعته ، أن أمته تسبق األمم يف دخول اجلنة ، وأنه صاحب

سواه حتت لوائه ، وأنه أول من تنشق عنه األرض ، وأنه صاحب املقام املحمود ، وأنـه صـاحب 

 .احلوض املورود ، وأنه إمام النبيني وخطيبهم وصاحب شفاعتهم ، وأن أمته خري األمم

ً به ومات عىل ذلك: الصحايب -١٤٤ وأصحاب  .من اجتمع بالنبي، صىل اهللا عليه وسلم ، مؤمنا

خـري : (النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، أفضل أصحاب األنبياء لقول النبي، صىل اهللا عليـه وسـلم

 ).الناس قرين

وأفضـل . وأفضل الصحابة املهـاجرون؛ جلمعهـم بـني اهلجـرة والنرصـة، ثـم األنصـار -١٤٥

حسـب .همأبو بكر، وعمـر،وعثامن، وعـيل ريض اهللا عـن: املهاجرين اخللفاء األربعة الراشدون

 .ترتيبهم

شـملت خالفـة اخللفـاء ) اخلالفة بعدي ثالثـون سـنة: (قول النبي صىل اهللا عليه وسلم -١٤٦

 .األربعة وخالفة احلسن بن عيل ريض اهللا عنهم مجيعا



 

 

الشهادة باجلنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة عىل الرشع، فمن شـهد لـه  -١٤٧

 .فال، لكننا نرجو للمحسن، ونخاف عىل امليسء الشارع بذلك شهدنا له، ومن ال

هـي املعلقـة : فالعامـة . عامـة وخاصـة: وتنقسم الشـهادة باجلنـة أو بالنـار إىل قسـمني -١٤٨

هي املعلقة : واخلاصة . بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه يف اجلنة أو لكل كافر بأنه يف النار 

أو لشخص معني بأنه يف النار فال نعني إال ما  بشخص مثل أن نشهد لشخص معني بأنه يف اجلنة،

 .عينه اهللا أو رسوله

العرشة املبرشون باجلنة وخصوا هبذا الوصف ألن : املعينون من أهل اجلنة كثريون ومنهم -١٤٩

النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، مجعهم يف حديث واحد ، وممن شهد له النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، 

 .سني، وثابت بن قيسباجلنة احلسن، واحل

أهل القبلة هم املسلمون املصلون إليها ، ال يكفـرون بفعـل الكبـائر ، وال خيرجـون مـن  -١٥٠

 .اإلسالم بذلك ، وال خيلدون يف النار 

واملعتزلـة . فاعـل الكبـرية كـافر خالـد يف النـار: اخلوارج قالوا: وخالف يف هذا طائفتان -١٥١

امن ليس بمؤمن وال كافر يف منزلة بني منزلتني وهو خالـد يف فاعل الكبرية خارج عن اإلي: قالوا

 .النار



 

 

للصحابة ريض اهللا عنهم فضل عظيم عىل هذه األمة حيث قـاموا بنرصـة اهللا، ورسـوله،  -١٥٢

واجلهاد يف سبيل اهللا بأمواهلم وأنفسهم، وحفظ دين اهللا بحفظ كتابـه، وسـنة رسـوله، صـىل اهللا 

ً طرياً عليه وسلم ، علًام، وعمالً،    .وتعليًام حتى بلغوه األمة نقيا

الـرتحم ، وحمبـتهم بالقلـب، والثنـاء علـيهم باللسـان : من حقوق الصحابة عىل األمـة -١٥٣

الكف عن مساوئهم التي إن صـدرت عـن أحـد مـنهم فهـي قليلـة و ،عليهم، واالستغفار هلم 

 .مغفور وعمل معذور بالنسبة ملا هلم من املحاسن والفضائل وربام تكون صادرة عن اجتهاد 

أن يسبهم بام يقتيضـ كفـر أكثـرهم، أو أن : األول: حكم سب الصحابة عىل ثالثة أقسام -١٥٤

أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففـي كفـره قـوالن ألهـل العلـم : الثاين. عامتهم فسقوا، فهذا كفر

أن يسبهم : لثالثا. وعىل القول بأنه ال يكفر جيب أن جيلد وحيبس حتى يموت أو يرجع عام قال

 .بام ال يقدح يف دينهم كاجلبن والبخل فال يكفر ولكن يعزر بام يردعه عن ذلك

زوجات النبي، صىل اهللا عليه وسلم ، زوجاته يف الدنيا واآلخرة، وأمهات املؤمنني وهلـن  -١٥٥

من احلرمة والتعظيم ما يليق هبن كزوجات خلاتم النبيني فهن من آل بيتـه طـاهرات، مطهـرات، 

بات، مطيبات، بريئات، مـربآت مـن كـل سـوء يقـدح يف أعراضـهن وفرشـهن، فالطيبـات طي

 .للطيبني، والطيبون للطيبات، فريض اهللا عنهن وأرضاهن أمجعني 

وأفضل زوجات النبي، صىل اهللا عليه وسلم، خدجية، وعائشـة ريض اهللا عـنهام، ولكـل  -١٥٦

ليس لعائشة من السبق واملؤازرة، والنرصة،  منهام مزية عىل األخرى، فلخدجية يف أول اإلسالم ما



 

 

ولعائشة يف آخر األمر ما ليس خلدجية من نرش العلم، ونفع األمة، وقد برأها اهللا مما رماها به أهـل 

  .النفاق من اإلفك يف سورة النور

قذف عائشة بام برأها اهللا منه كفر، ألنه تكـذيب للقـرآن ويف قـذف غريهـا مـن أمهـات  -١٥٧

عليـه وسـلم، فـإن  أصحهام أنه كفر، ألنه قدح يف النبـي، صـىل اهللا: الن ألهل العلماملؤمنني قو

  .اخلبيثات للخبيثني

معاوية بن أيب سفيان ريض اهللا عنه من كتّاب الوحي وخال املؤمنني فهو أخو أم املـؤمنني  -١٥٨

 .أم حبيبة ريض اهللا عنها

: الثـاين. النص عليـه مـن اخلليفـة السـابق : األول: حتصل اخلالفة بواحد من أمور ثالثة -١٥٩

  .القهر والغلبة: الثالث. اجتامع أهل احلل والعقد 

وسواء كان اإلمـام بـرًا أو  .طاعة اخلليفة وغريه من والة األمور واجبة يف غري معصية اهللا  -١٦٠

وصالة اجلمعـة خلفهـم جـائزة سـواء كـانوا . ن نافذانواحلج واجلهاد مع األئمة ماضيا. فاجرًا 

وال جيـوز  .ألن خمالفتهم يف ذلك توجب شق عصا املسـلمني والتمـرد علـيهم. أبرارًا أو فجارًا 

 . عند اخلارج عليهم فيه من اهللا برهان كفر بواح أن ُيرى منهم  اخلروج عىل األئمة إال 

االبتعاد عنهم، وترك : ملراد هبجران أهل البدعوا. الرتك: اهلجران مصدر هجر ، وهو لغة -١٦١

وهجـران أهـل البـدع . حمبتهم، ومواالهتم، والسالم عليهم، وزيارهتم، وعيادهتم، ونحو ذلـك

 .واجب



 

 

ً من الفتنة هبـا، أو تروجيهـا بـني النـاس : ومن هجر أهل البدع -١٦٢ ترك النظر يف كتبهم خوفا

ان الغرض من النظر يف كتـبهم معرفـة بـدعتهم لكن إن ك. فاالبتعاد عن مواطن الضالل واجب

للرد عليها فال بأس بذلك ملن كان عنده من العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكـان قـادرًا عـىل 

ً، ألن رد البدعة واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب  .الرد عليهم، بل ربام كان واجبا

اللدد : تغلب عليه، ويف القاموس اجلدلمصدر جادل، واجلدل منازعة اخلصم لل: اجلدال -١٦٣

أن يكون الغرض من ذلـك : األول: وينقسم اخلصام واجلدال يف الدين إىل قسمني. يف اخلصومة

ً بحسـب احلـال  ً، أو اسـتحبابا أن : الثـاين.إثبات احلق وإبطال الباطل وهذا مأمور به إما وجوبـا

 .ل فهذا قبيح منهي عنه يكون الغرض منه التعنيت، أو االنتصار للنفس، أو للباط

أهنم يتصفون بغري اإلسالم والسنة بام حيدثونـه مـن البـدع  -أ: ألهل البدع عالمات منها -١٦٤

أهنم يتعصـبون آلرائهـم، فـال يرجعـون إىل احلـق وإن تبـني  -ب.القولية، والفعلية، والعقيدية

 .أهنم يكرهون أئمة اإلسالم والدين -ت.هلم

يغلـون يف آل البيـت ويكفـرون مـن عـداهم مـن الصـحابة، أو وهـم الـذين : الرافضة  -١٦٥

ً إله ومنهم دون ذلك ا ّ ومذهبهم يف  .يفسقوهنم، وهم فرق شتى فمنهم الغالة الذين ادعوا أن علي

 .فمنهم املشبه، ومنهم املعطل، ومنهم املعتدل: الصفات خمتلف

يل، والنفـي، ويف القـدر مذهبهم يف الصفات التعط. نسبة إىل اجلهم بن صفوان : اجلهمية -١٦٦

القول باجلرب، ويف اإليامن القول باإلرجاء وهو أن اإليامن جمـرد اإلقـرار بالقلـب ولـيس القـول 



 

 

والعمل من اإليامن ففاعل الكبرية عندهم مؤمن كامل اإليامن فهم معطلة، جربية، مرجئة وهـم 

 .فرق كثرية

مـذهبهم التـربؤ . بسبب التحكـيموهم الذين خرجوا لقتال عيل بن أيب طالب : اخلوارج -١٦٧

من عثامن، وعيل، واخلروج عىل اإلمام إذا خالف السنة وتكفري فاعل الكبرية، وختليـده يف النـار، 

 .وهم فرق عديدة

وهم الذين يقولـون بنفـي القـدر عـن أفعـال العبـد، وأن للعبـد إرادة وقـدرة : القدرية -١٦٨

القول به معبد اجلهني يف أواخر عرص الصـحابة مستقلتني عن إرادة اهللا وقدرته، وأول من أظهر 

 .تلقاه عن رجل جمويس يف البرصة

وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عـن اإليـامن أي تـأخريه عنـه فلـيس العمـل : املرجئة -١٦٩

عندهم من اإليامن، واإليامن جمرد اإلقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل اإليامن، وإن فعل 

 . أو ترك ما ترك من الطاعاتما فعل من املعايص

أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل جملس احلسن البرصي، وقـرر أن الفاسـق يف : املعتزلة -١٧٠

. منزلة بني منزلتني ال مؤمن وال كافر، وهـو خملـد يف النـار، وتابعـه يف ذلـك عمـرو ابـن عبيـد

 .ومذهبهم يف الصفات التعطيل كاجلهمية، ويف القدر قدرية

هـ يميلون إىل التشبيه، والقـول باإلرجـاء ٢٥٥أتباع حممد بن كرام املتوىف سنة : اميةالكر -١٧١

 .وهم طوائف متعددة



 

 

 .ابن سامل يقولون بالتشبيه: أتباع رجل يقال له: الساملية -١٧٢

أتباع أيب احلسـن عـيل بـن إسـامعيل األشـعري كـان يف أول أمـره يميـل إىل : األشعرية  -١٧٣

االعتزال حتى بلغ األربعني من عمره، ثم أعلن توبته من ذلـك، وبـني بطـالن مـذهب املعتزلـة 

ومتسك بمذهب أهل السنة رمحه اهللا، أما من ينتسبون إليـه فبقـوا عـىل مـذهب خـاص يعـرف 

ً زعموا أن العقل دل عيها ويؤولون ما عداهابمذهب األشعرية ال يثب . تون من الصفات إال سبعا

 .وهلم بدع أخرى يف معنى الكالم، والقدر وغري ذلك

ما ال يتعلق بالعقائد كمسائل : واصطالحاً . ما بني عىل غريه: الفروع مجع فرع ، وهو لغة -١٧٤

ن صادرًا عـن نيـة خالصـة واالختالف فيها ليس بمذموم حيث كا. الطهارة، والصالة ونحوها

 .واجتهاد، ال عن هوى وتعصب

اتفاق العلامء املجتهدين من أمة حممـد، صـىل : واصطالحاً . العزم واالتفاق: اإلمجاع لغة -١٧٥

فإن : (وهو حجة لقوله تعاىل. اهللا عليه وسلم ، عىل حكم رشعي بعد النبي، صىل اهللا عليه وسلم

ال جتتمع أمتي عىل ( :وقول النبي، صىل اهللا عليه وسلم) والرسولتنازعتم يف يشء فردوه إىل اهللا 

 ).ضاللة

وهو جائز ملن .اتباع قول الغري بال حجة: واصطالحاً . وضع القالدة يف العنق: التقليد لغة -١٧٦

 ).فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون:(ال يصل إىل العلم بنفسه لقوله تعاىل



 

 

وهناك مذاهب أخـرى . احلنفي ، املالكي ، الشافعي ، احلنبيل : عةواملذاهب املشهورة أرب -١٧٧

ً، ويـرتك  كمذهب الظاهرية، والزيدية، والسفيانية، وغريهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان صوابا

 .من قوله ما كان خطأ، وال عصمة إال يف كتاب اهللا، وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم

 

************ 

 

  رحمھ هللا –كتاب فضل اإلسالم لشیخ اإلسالم محمد بن عبد الوھاب فوائد من : ثالثا
  رحمھ هللا –باز عبد هللا بن شرح سماحة اإلمام الوالد عبد العزیز بن 

  
  
أن اهللا تعاىل جعل اإلسالم هو أفضل األديان وهو دين اهللا الذي به السعادة والنجاة ، وأن  -١

والكرامة ، وأن اجتهادات العبد يف صالة وصوم أو غري  العبد إذا استقام عليه ومتسك به له اجلنة

 .ذلك عىل غري السنة ال تنفعه 

الواجب عىل مجيع املكلفني التمسك باإلسالم واالجتهاد يف طاعة اهللا تعاىل ، هذا هو طريق  -٢

النجاة وهذا هو طريق السعادة ، فاالقتصاد يف اإلسالم والسري عليه بالقليل خري من االجتهاد 

 .كثري عىل غري إسالم وسنة ، وال حول وال قوة إال باهللا ال

أن الواجب عىل   )ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية  (: صىل اهللا عليه وسلمقوله الشاهد من  -٣

فالعمل يف اإلسالم ولو قلَّ هو الذي ينفع ، . العبد التمسك باإلسالم واحلذر من سنن اجلاهلية 

وأما االجتهاد يف غري إسالم ويف غري سنة يرض وال ينفع ، فالواجب عىل مجيع املكلفني التمسك 



 

 

ً هللا ومتاب عة للرسول صىل اهللا عليه باإلسالم والتقيد بدين اهللا والسري عليه يف كل يشء إخالصا

 .وسلم 

استقيموا عىل دين اهللا فإذا : أي . عىل الطريق : يعني ) استقيموا (  قول حذيفة ريض اهللا عنه -٤

ً بعيدًا ، فالواجب  ً فقد ضل ضالال ً وشامال ً بعيدًا ، وإن حاد يمينا استقام العبد فقد سبق سبقا

 .مما ذمه اهللا احلذرالتمسك بام رشعه اهللا و

فكونه عىل الطريق ولو مقتصدًا مع األبرار واملقتصدين ، خري من كونه يسلك الطرق  -٥

املنحرفة عن اهلدى ألهنا تضله وتبعده عن اهللا عز وجل ، بل صاحب اهلدى وإن ظلم نفسه 

ببعض املعايص ؛ عىل طريق النجاة ، ولكن من سار عىل غري اإلسالم وابتغى يف اإلسالم سنة 

 .نسأل اهللا العافية . طريق اهلالكاجلاهلية فهو يف 

إن : ( اإلسالم يشمل ما أمر اهللا به ورسوله ، وترك ما هنى اهللا عنه ورسوله ، كام قال تعاىل  -٦

 . فاليشء يفرس بأركانه ويفرس بجميع أجزائه) اإلسالم اهللا عندين الدِّ 

هِ ( -٧ هِ َوَيدِ ِ َسان ِ ْن ل ُموَن مِ ِ ُْْسل َم امل ِ ُم َمْن َسل ِ ُْْسل هذا يدل عىل التعميم وأن اإلسالم أعم ، يعم ) امل

ً هو الذي أدى األركان وأدى ما أوجب اهللا عليه ، وكف  األركان وغري األركان ، فاملسلم حقا

 .يده عن ظلم الناس وعن التعدي حلدود اهللا 

تَِغ َغْريَ اْإل (  -٨ ْ نُْه َوَمْن َيب ََل مِ ً َفَلْن ُيْقب ينا ِ جيب عىل مجيع األمة اإلسالم ،  أنه: معنى هذا ) ْسالِم د

  .وأنه ال نجاة هلا وال سعادة إال باإلسالم 

من تويف عىل اإلسالم فله اجلنة ، إما من أول وهلة إن سلم من املعايص ، وإما بعد  العقوبة  -٩

فليس هناك نجاة إال . التي يقدرها اهللا عليه بسبب املعايص التي مات عليها إن مل يعف اهللا عنه 

 .فمن مات عىل غري اإلسالم ولو عنده ما عنده من الطاعات أمثال اجلبال فإهنا حابطة  .سالم باإل



 

 

ال بد من التوحيد من شهادة إن ال إله إال اهللا وأن حممدًا رسول اهللا ، والدخول يف اإلسالم  - ١٠

 .بقلبه وقالبه ثم بعد ذلك األعامل 

وهلة ، ومن قرص يف يشء من األعامل الواجبة من استقام عىل األعامل دخل اجلنة من أول  - ١١

عليه أو أتى بعض املعايص التي حرم اهللا، صار حتت املشيئة إن شاء اهللا عفا عنه ، وإن شاء عذبه 

 .عىل قدر ما عنده من املعايص 

الواجب عىل مجيع األمة اتباعه صىل اهللا عليه وسلم ، ولو كان موسى أو عيسى أو غريمها  - ١٢

ً ونساء . عهم إال اتباعه ، ألنه بعث إىل الناس عامة أحياء ما وس فالواجب عىل مجيع األمة رجاال

ً أن يتبعوه صىل اهللا عليه وسلم وأن ينقادوا لرشعه حسب ما جاء يف  ً وجنا ً وعجًام إنسا عربا

  .القرآن الكريم والسنة املطهرة ، وليس هلم اخلروج عن ذلك 

َِدْعَوى : (( يا لألنصار ، قال صىل اهللا عليه وسلم : آلخر يا للمهاجرين ، وقال ا: ملا قال  - ١٣ ب أَ

ْظُهِرُكْم  َنا َبْنيَ أَ ةِ َوأَ َّ ي ِ ل اهِ فالواجب الدعوى باإلسالم ، أهيا اإلخوة أهيا املسلمون هكذا ، )). اْجلَ

 .عند االستغاثة واحلث حيثهم عىل القتال باسم اإلسالم، وباسم اإليامن

ً وجهادًا ، ما يقول الواجب أن يلتزم امل - ١٤ ً وحجا سلم يف اإلسالم كله صالة وزكاة وصياما

  .بس أنا أصيل وال أزكي ، أزكي وال أصوم ، ال جيب أن يلتزم باإلسالم كله 

أهل السنة واجلامعة هم الذين ساروا عىل هنج الصحابة واستقاموا عىل الدين فهؤالء هلم  - ١٥

  .افر واملبتدع، وفيهم املخالف للرشع الذي مل يلتزم باحلقأما بقية الفرق فيهم الك. اجلنة والكرامة

جيب احلذر عىل املسلمني من أن يبتدعوا يف الدين، وحيذروا سنن اجلاهلية، بل عليهم أن  - ١٦

 يتواصواصىل اهللا عليه وسلم وأن يتعاونوا يف هذا وأن  املصطفىيلتزموا باإلسالم الذي جاء به 

م اهللا، وحيذروا البدع واملعايص، فيؤدوا ما رشع اهللا هبذا أما أن يتفرقوا  .ويبتعدوا عن ما حرَّ

 . هذا دين اجلاهلية نسأل اهللا العافية. فيقول هذا آخذ هبذا ، ويقول هذا آخذ هبذا، هذا ال جيوز



 

 

ص لإلسالم وإحداث يف اإلسالم واهتام لإلسالم أن البدعة أكرب من الكبائر ألهنا تنقّ  - ١٧

وأما املعايص فهي اتباع للهوى وطاعة للشيطان فهي أسهل من . تدع ويزيدبالنقص، فلهذا يب

، أما صاحب البدعة فريى أنه مصيب وأنه جمتهد يتعظالبدعة وصاحبها قد يتوب ويسارع و

 . فيستمر بالبدعة نعوذ باهللا، ويرى الدين ناقص فهو بحاجة إىل بدعته

ُر َما ُدوَن : (قال تعاىل يف أهل املعايصهلذا صار أمر البدعة أشد وأخطر من املعصية  - ١٨ َوَيْغفِ

َِْن َيَشاُء  َك مل ِ فأهل املعايص حتت املشيئة، وأما أهل البدع فذنبهم عظيم وخطرهم شديد ألن ). َذل

بدعتهم معناها التنقص لإلسالم وأنه حمتاج هلذه البدعة ويرى صاحبها أنه حمق ويستمر عليها 

 .هللا العافيةويبقى عليها وجيادل عنها نسأل ا

يَن ُيِضلُّوَهنُْم : (قوله تعاىل - ١٩ َّذِ ْوَزاِر ال ْن أَ عليه مثل أوزار من تبعه يف بدعته، نسأل : يعني) َومِ

 .اهللا العافية

لعظم بدعتهم ألهنم شبهوا عىل الناس فاجتهدوا يف القراءة ) لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد( - ٢٠

حيقر أحدكم صالته مع صالهتم وقراءته مع : ( سلموالصالة حتى قال النبي صىل اهللا عليه و

 .هذا من جرأهتم اخلبيثة ثم محلوا عىل املسلمني وقتلوهم،) قراءهتم 

اخلوارج رشهم عظيم ألهنم يرون أهنم مصيبون يف قتلهم للعصاة من األمراء وغري  - ٢١

ينام لقيتموهم أ: ( وهذا من جهلهم وضالهلم، وهلذا قال فيهم صىل اهللا عليه وسلم. األمراء

 .)فاقتلوهم فإن يف قتلهم أجرًا ملن قتلهم 

هل البدعة تدخل حتت املشيئة إذا مل : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  – سئل الشيخ  ابن باز - ٢٢

ما تدخل يف الذنوب، ألنه متوعد عليها يف النار والعياذ باهللا، إال : فأجاب سامحته تكن مكفرة؟

ولكن إن كانت دون الرشك يرجى لصاحبها ألهنا تدخل يف املعنى من  أن يتوب نسأل اهللا العافية،



 

 

َِْن َيَشاُء : (جهة املعايص، لكنها غري داخلة يف قوله تعاىل َك مل ِ ُر َما ُدوَن َذل لكن إذا . يف اجلملة) َوَيْغفِ

كان املبتدع بدعته دون الرشك فهي هلا حكم املعايص من جهة أنه ال خيلد يف النار إن دخل 

 .   هـ.أ.رالنا

األمراء وإن جاروا وظلموا ما داموا ملتزمني باإلسالم ال جيوز جهادهم ولكن ينصحون،  - ٢٣

ً وجب جهادهم عىل من قدر إذا كان هناك قوة تقدر  . أما إذا أتوا كفرًا بواحا

: اة وإنام املراد هنأحياها وأظهرها، ليس املراد به البدع: معناه..) من سن يف اإلسالم سنة (  - ٢٤

ً فقراء فلام رأى فقرهم خطب الناس  إحياء السنة وإظهارها ألنه صىل اهللا عليه وسلم رأى قوما

 .وحثهم عىل الصدقة ورغبهم فيها

الذي يثني عىل أهل البدع ويمدحهم : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٢٥

ومدحهم وهو داع إليهم، هو  نعم ما فيه شك من أثنى عليهم: فأجاب سامحته هل يلحق هبم؟

 .من دعاهتم نسأل اهللا العافية

أن صاحبها ال يوفق للتوبة، يرى أنه مصيب ويستمر عىل الباطل هذا : من أخطار البدعة  -٢٦

من أخطارها وبالئها، فالواجب احلذر من البدع ألهنا رش عظيم كام ذكر صىل اهللا عليه وسلم يف 

حول  ال) كل بدعة ضاللة: (، وقال)س عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمالً لي: (احلديث الصحيح

 .وال قوة إال باهللا

إن اهللا احتجز : (( عن صحة احلديث : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٢٧

لكن .  تأمل ونظر يف سندهاحلديث حيتاج إىل: فأجاب سامحته ؟)) التوبة عىل كل صاحب بدعة

نسأل اهللا . إنام خيشى عليهم، وذلك أن الغالب عليهم أهنم يستحسنون آرائهم ويبقون عليها

وإن صح احلديث فهو من باب . وإال فإن كثريًا من أهل البدع تابوا وتاب اهللا عليهم. العافية

 .   الوعيد والتحذير نسأل اهللا العافية



 

 

املؤمن أن حيذر ذلك فيصوم ويصيل ويقوم التحذير من التكلف والتنطع وأن الواجب عىل  - ٢٨

فاهللا رشع لعباده ما ال يشق عليهم وما ال . وينام ويفطر ويأكل اللحم، ينام عىل فراش وال يتكلف

يعنتهم، فال جيوز التنطع والتكلف ويف سنة الرسول صىل اهللا عليه وسلم كفاية فهو أفضل الناس 

 .وخري الناس عليه الصالة والسالم

قيمة هلا إن مل يستعن هبا عىل  فالهي حمل النظر والعمل، وأما الصور واألموال  القلوب - ٢٩

ولكن حمل النظر القلوب إذا استقامت عىل حمبة اهللا واإلخالص له وخوفه ورجاءه . طاعة اهللا

وصلحت األعامل وصارت خالصة هللا موافقة للسنة هذا هو الذي ينفع صاحبه، صالح القلب 

 .وصالح األعامل

، وهلذا يمنعون من ) إهنم مل يزالوا مرتدين عىل أدبارهم منذ فارقتهم: (يف اللفظ اآلخر - ٣٠

احلوض ألهنم ارتدوا والذين ارتدوا يف عهد أيب بكر هؤالء يمنعون من احلوض، أما من مات 

 .عىل إيامنه فإنه يرد عىل احلوض

 يرد عىل احلوض؟ هل عن الفاسق : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣١

ظاهر احلديث يعمه ألنه ليس بمرتد، لكن عليه خطر، جاء يف بعض الروايات : فأجاب قائالً 

الوعيد إنام هو يف املرتدين أهنم مل يزالوا مرتدين عىل أعقاهبم منذ . بالوعيد، فينبغي احلذر

ليه فينبغي له فارقتهم، أما العايص فليس بمرتد، هو ناقص اإليامن ضعيف اإليامن فيخشى ع

 .احلذر

عن أهل البدع هل هم ممن يذادون عن  : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣٢

أهل البدع فيهم تفصيل، فيهم كافر وفيهم مسلم، أما املبتدع الكافر ال : فأجاب قائالً  احلوض؟

 .يرد نسأل اهللا العافية



 

 

عن الرافضة هل هم من االثنني  : يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣٣

َّاد : فأجاب قائالً  والسبعني فرقة؟ هم داخلون فيهم لكن فيهم الكافر وفيهم املسلم، فالرافضة ُعب

ً عىل عثامن أو عىل الصديق فهؤالء ليسوا بكفار  غري اهللا َكَفَرة، والرافضة الذين يفضلون عليا

إن النبوة : أو أهل البيت وغال فيهم، فإنه يكون كافرًا، أو قال لكنهم مبتدعون، أما من دعا علياً 

 .لعيل لكن خان جربائيل هذا كافر مرتد نسأل اهللا العافية

والثنتان والسبعون فرقة فيهم الكافر وفيهم العايص، وفيهم املبتدع الضال واملبتدع الذي ليس 

أما أمة . وسلم فهم من أمة اإلجابة بكافر، لكنهم كلهم جيتمعون يف إجابة النبي صىل اهللا عليه

لكن هذه . الدعوة كثريون اليهود والنصارى من أمة الدعوة ال قيمة هلم، فهم من أهل النار

الثالث والسبعون الذين استجابوا الذين زعموا أهنم من أتباع النبي صىل اهللا عليه وسلم زعموا 

ية الذين تابعوا النبي صىل اهللا عليه وسلم الفرقة الناج: أهنم أجابوا دعوته؛ الناجي منهم السامل

وساروا عىل هنجه، وأما الثنتان والسبعون ففيهم الضال وفيهم الكافر وفيهم العايص، وفيهم 

 .املبتدع الضال، عىل درجات متوعدون بالنار كلهم نسأل اهللا العافية

فأجاب  مل واجلاهل ؟هل يفرق بني العا: يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣٤

 .ختتلف األمور ، بعض األمور يعذر فيها اجلاهل وبعض األمور ال يعذر فيها اجلاهل: بقوله

 عن الرافضة يف العذر باجلهل؟ :يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣٥

ً ألهنم بني املسلمني وقد: فأجاب بلغهم القرآن  من دعا غري اهللا واستغاث بغري اهللا كافر مطلقا

لنَّاِس : (وبلغتهم السنة، اهللا جعل القرآن نذارة وبالغ ِ ُْقْرآُن (،) َهَذا َبالٌغ ل َّ َهَذا ال َِيل وِحَي إ َوأُ

ِهِ َوَمْن َبَلَغ  َرُكْم ب ْنذِ فمن كفر مع وجوده بني املسلمني واستغاث بغري اهللا أو عبد البدوي أو ). ِألُ

 .ر، نسأل اهللا العافيةغريه، سواء من الرافضة له حكم الكف



 

 

إن : عن بعض الناس الذين يقولون: يف هذا الدرس  –رمحه اهللا  –سئل الشيخ  ابن باز - ٣٦

ما : أتباع اإلباضية وأتباع الزيدية أفضل من كثري ممن ينتسبون للمذاهب األربعة؟ فأجاب قائالً 

هو العربة باملذاهب األربعة العربة بالعقيدة، بقال اهللا قال رسوله، املذاهب األربعة يف أتباعها 

املهم التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم،  الضال ويف أتباعها املسلم، لكن

والسري عىل منهج الصحابة وأتباع أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم يف عبادة اهللا وحده 

 .هـ.أ.واالستقامة عىل دينه وترك البدع، هؤالء هم أهل السنة واجلامعة

ل بعدًا بُ بُ : أي ، )ُسْحًقا ُسْحًقا( - ٣٧  .عدي وال حول وال قوة إال باهللاعدًا ملن بدَّ

 .عالمة أمته غرًا حمجلني من آثار الوضوء أمة حممد املستجيبني له عليه الصالة والسالم - ٣٨

الواجب عىل املؤمن احلذر وأن ال يغرت بالكثرة، وأن يعتني بالسنة والدليل، وأن خياف عىل  - ٣٩

نُوا َم : (نفسه وال يأمن ألن اهللا تعاىل يقول مِ َ َفأ ونَ أَ اِرسُ َْقْوُم اْخلَ ِالَّ ال َمُن َمْكَر اهللاَِّ إ ْ  ،) ْكَر اهللاَِّ َفال َيأ

يعمل وجيتهد يف الطاعة وهو خائف وجل غري مطمئن، بل َحيَْذر البدع وحيذر املعايص ويتبع أهل 

 .احلق ويسري معهم ويبتعد عن أهل الباطل وصحبتهم، هكذا املؤمن دائًام عىل حذر

 .الطمأنينة لرأي فالن ورأي فالن حتى تعلم الدليل من الكتاب والسنةجيب احلذر وعدم  - ٤٠

احلث عىل االستقامة يف الغربة وأنه ينبغي للمؤمن أن يستقيم وحيرص عىل االستقامة عند  - ٤١

 .غربة الناس وال يغرت بكثرة اهلالكني

: من اهلداية . إذا أدى الطاعات اخلاصة، هذا غلط: بعض الناس يظن أنه إذا اهتدى يعني - ٤٢

 .األمر باملعروف والنهي عن املنكر هذا من أسباب اهلداية

إنكم تقرأون هذه اآلية وتضعوهنا : الناس ملا توىل وقال -ريض اهللا عنه–خطب الصديق  - ٤٣

َذا اْه : (يف غري موضعها ِ ُكْم َمْن َضلَّ إ ْنُفَسُكْم َال َيُرضُّ ُكْم أَ ْ يَن آَمنُوا َعَلي َّذِ ا ال َ هيُّ ، وإين )تََدْيتُْم َيا أَ



 

 

ْن : ((سمعت رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يقول ْوَشَك أَ ُروُه أَ ِ نَْكَر َفَلْم ُينْك ُْ ْوا امل َذا َرأَ ِ ِنَّ النَّاَس إ إ

ِهِ  َقاب ِعِ ُهْم اهللاَُّ ب  )).َيُعمَّ

الغرباء الذين يصلحون عند فساد الناس ويصلحون ما أفسد الناس، باألمر باملعروف  - ٤٤

 .ن املنكر، ويتمسكون بالقرآن حينام يرتكه الناسوالنهي ع

أهل الصالح واالستقامة وتنفيذ األوامر والدعوة إىل اهللا عند فساد الزمان : الغرباء هم - ٤٥

 .وتغري أهله

ر منها النبي صىل  - ٤٦ التحذير من البدع وأن الواجب عىل أهل اإلسالم احلذر منها، وهلذا حذَّ

 .اهللا عليه وسلم

ب عىل أهل اإلسالم أن يتمسكوا بام رشعه اهللا من العبادة وأن حيذروا ما أحدثه الواج - ٤٧

كل عبادة ال يتعبدها أصحاب حممد فال تتعبدوها، فإن (: الناس من البدع، وهلذا قال هلم حذيفة

 ً فعليكم بالتأيس  يشء، ألن الصحابة قد بينوا، وسألوا نبيهم عن كل )األول مل يدع لآلخر مقاال

 .سري عىل منهاجهمهبم وال

ً يف املسجد كل حلقة يف املسجد وحدها فيها واحد يقول - ٤٨ : ملا رأى عبد اهللا بن مسعود قوما

إنكم لعىل ملة هي أهدى من ملة حممد أو  (: سبحوا كذا عدوا كذا وكذا، يعدوا احلىص، قال

 ).مفتتحو باب ضاللة؟، فعدوا سيئاتكم، فأنا ضامن أن ال يضيع من حسناتكم يشء

ما أحدثه الناس من القربات هو من البدع، والبدع تكون بالقرب، فام تقرب به الناس مما مل  - ٤٩

 .يرشع، هذا من البدع، فالواجب احلذر منها، وليس فيها تفصيل بل كل بدعة ضاللة

إن البدعة تنقسم إىل مخسة أقسام، فهو قول غلط ممن قاله، : أما قول بعض الناس - ٥٠

دعة ضاللة، والبدعة هي القربة التي يتقرب هبا الناس ومل يرشعها اهللا تعاىل أن كل ب: والصواب

ما فعل هؤالء يف عهد ابن مسعود، ومثل بدعة املوالد، ومثل بدعة البناء عىل القبور، : مثل 



 

 

وجتصيص القبور والكتابة عليها، كل هذا مما أحدثه الناس من البدع، فالواجب احلذر من ذلك 

ن بام رشع اهللا وما درج عليه أصحاب النبي صىل اهللا عليه وسلم يف العبادات وأن وأن يتقيد املؤم

ً فيام رشعه اهللا جل وعال، قال تعاىل ينَُكْم :(حيذر أن يزيد شيئا ِ َُكْم د ْكَمْلُت ل ْوَم أَ َ ْي فاهللا أكمل ) ال

 .أهـ.الدين فليس ألحد أن يزيد فيه

 

************ 

عبد / سماحة اإلمام الوالد ل -الصحیحة وما یضادھا  العقیدة فوائد من رسالة: رابعا
  رحمھ هللا –باز عبد هللا بن العزیز بن 

 

 .العقيدة الصحيحة هي أصل دين اإلسالم وأساس امللة -١

معلوم باألدلة الرشعية من الكتاب والسنة أن األعامل واألقوال إنام تصح وتقبل إذا صدرت  -٢

 .غري صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعامل وأقوال عن عقيدة صحيحة فإن كانت العقيدة

دل كتاب اهللا املبني وسنة رسوله األمني عليه من ربه أفضل الصالة والتسليم عىل أن العقيدة  -٣

  ٠الصحيحة تتلخص يف اإليامن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وبالقدر خريه ورشه 

كل ما جيب اإليامن به من أمور الغيب ، ومجيع ما )اإليامنأصول (يتفرع عن هذه األصول  -٤

  ٠صىل اهللا عليه وسلم  -أخرب اهللا به ورسوله 



 

 

اإليامن بأنه اإلله احلق املستحق للعبادة دون كل ما سواه لكونه خالق : اإليامن باهللا سبحانه  -٥

لقادر عىل إثابة مطيعهم العباد واملحسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعامل برسهم وعالنيتهم ، وا

 .وعقاب عاصيهم ، وهلذه العبادة خلق اهللا الثقلني

ّد العباد به من دعاء وخوف ورجاء :  عبادة اهللاحقيقة  -٦ هي إفراد اهللا سبحانه بجميع ما تعب

وصالة وصوم وذبح ونذر وغري ذلك من أنواع العبادة عىل وجه اخلضوع له والرغبة والرهبة مع 

 ٠حانه والذل لعظمته كامل احلب له سب

٧-  ً اإليامن بجميع ما أوجبه عىل عباده وفرضه عليهم من أركان اإلسالم : من اإليامن باهللا أيضا

  ٠اخلمسة وغري ذلك من الفرائض التي جاء هبا الرشع املطهر 

ال شهادة أن ال إله إال اهللا تقتيض إخالص العبادة هللا وحده ونفيها عام سواه ، وهذا هو معنـى  -٨

إله إال اهللا ، فإن معناها ال معبـود بحـق إال اهللا فكل ما عبد من دون اهللا من برش أو ملك أو جني 

 .أو غيـر ذلك فكله معبود بالباطل، واملعبود باحلق هو اهللا وحده

اإليامن بأنه خالق العامل ومدّبر شئوهنم واملترصف فيهم بعلمه : من اإليامن باهللا سبحانه  -٩

ً ال خالق غريه ، وال رب  وقدرته كام يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا واآلخرة ورب العاملني مجيعا

سواه ، وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب إلصالح العباد ودعوهتم إىل ما فيه نجاهتم وصالحهم 

 .يف العاجل واآلجل ، وأنه سبحانه ال رشيك له يف مجيع ذلك

١٠ -  ً أسامئه احلسنى وصفاته العليا الواردة يف كتابه العزيز ، اإليامن ب: من اإليامن باهللا أيضا

متثيل، بل جيب أن ُمتَر كام  والثابتة عن رسوله األمني ، من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال



 

 

جاءت به بال كيف مع اإليامن بام دلت عليه من املعاين العظيمة التي هي أوصاف اهللا عز وجل ، 

 (: لالئق به من غري أن يشابه خلقه يف يشء من صفاته كام قال تعاىل جيب وصفه هبا عىل الوجه ا

  ).ليس كمثله يشء وهو السميع البصري 

وها كام : سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات فقاال : قال األوزاعي رمحه اهللا  - ١١ أمرُّ

  ٠جاءت

سعد وسفيان الثوري  سئل مالك ، واألوزاعي، والليث بن: قال الوليد بن مسلم رمحه اهللا  - ١٢

وها كام جاءت بال كيف  ً أمرُّ   ٠رمحهم اهللا عن األخبار الواردة يف الصفات، فقالوا مجيعا

إن اهللا سبحانه عىل عرشه ونؤمن : كنا والتابعون متوافرون نقول : قال األوزاعي رمحه اهللا  - ١٣

  ٠بام ورد يف السنة من الصفات 

: ن شيخ مالك رمحــــة اهللا عليهام عن االستواء قال الرمح ملا سئل ربيعة بن أيب عبد - ١٤

االستواء غري جمهول والكيف غري معقول ، ومن اهللا الرسالة وعىل الرسول البالغ املبني وعلينا 

  ٠التصديق  

االستواء معلوم والكيف جمهول واإليامن به : ملا سئل اإلمام مالك رمحه اهللا عن ذلك قال  - ١٥

وروي  ٠وأمر به فأخرج ! ما أراك إال رجل سوء : ثم قال للسائل  ،عة واجب والسؤال عنه بد

  ٠هذا املعنى عن أم املؤمنني أم سلمة ريض اهللا عنها 

نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق : اهللا بن املبارك رمحُة اهللا عليه  الرمحن عبد عبد أبوقال اإلمام  - ١٦

  ٠سامواته عىل عرشه بائن من خلقه  



 

 

بن باز رمحه اهللا بعض أسامء الكتب التي ورد هبا كالم األئمة عن األسامء  ذكر الشيخ - ١٧

لإلمام اجلليل حممد  "التوحيد  "لعبد اهللا ابن اإلمام أمحد ، وكتاب  "السنة : والصفات وهي 

أليب بكر أبى  "السنة  "أليب القاسم الاللكائي الطربي ، وكتاب  "السنة "بن خزيمة ، وكتاب 

 .التدمرية": شيخ اإلسالم ابن تيمية ألهل محاة ، ورسالته املوسومة بـ عاصم ، وجواب 

كل من خالف أهل السنة فيام اعتقدوا يف باب األسامء والصفات فإنه يقع وال بد يف خمالفة  - ١٨

  ٠األدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح يف كل ما يثبته وينفيه 

سبحانه ما أثبته لنفسه يف كتابه الكريم أو أثبته له رسوله  أثبتوا هللا: أهل السنة واجلامعة  - ١٩

هوه سبحانه عن مشاهبة  - صىل اهللا عليه وسلم  - حممد  ً بال متثيل ونزَّ يف سنته الصحيحة إثباتا

ً من التعطيل ، ففازوا بالسالمة من التناقض وعملوا باألدلة كلها  ً بريئا  .خلقه تنزهيا

للناس يف هذا املقام مقاالت كثرية جدًا ليس هذا موضع  :اهللا احلافظ ابن كثري رمحه  قال - ٢٠

مالك واألوزاعي والثوري والليث بن : بسطها وإنام نسلك يف هذا املقام مذهب السلف الصالح 

 ً وهو  ٠سعد والشافعي وأمحد واسحاق بن راهوية وغريهم من أئمة املسلمني قديًام وحديثا

تشبيه وال تعطيل ، والظاهر املتبادر إىل أذهان املشبهني  إمرارها كام جاءت من غري تكييف وال

منفي عن اهللا ، فإن اهللا ال يشبهه يشء من خلقه ، وليس كمثله يشء وهو السميع البصري ، بل 

من شبه اهللا بخلقه كفر ، : نعيم بن محاد اخلزاعي شيخ البخاري قال : األمر كام قال األئمة منهم 

 ٠سه فقد كفر ، وليس فيام وصف اهللا به نفسه وال رسوله تشبيه ومن جحد ما وصف اهللا به نف

فمن أثبت هللا تعاىل ما وردت به اآليات الرصحية واألخبار الصحيحة عىل الوجه الذي يليق 

  ٠بجالل اهللا ونفي عن اهللا النقائص  فقد سلك سبيل اهلدى  



 

 

ً وتفصيالً فيؤمن املسلم بأن هللا مالئكة خلقهم : اإليامن باملالئكة  - ٢١ يتضمن اإليامن هبم إمجاال

 .لطاعته ووصفهم بأهنم عباد مكرمون ال يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 

منهم املوكلون بحمل العرش، ومنهم خزنة اجلنة والنار، ومنهم  :أصناف كثرية املالئكة - ٢٢

 .عامل العباداملوكلون بحفظ أ

كجربيل وميكائيل ، :  من املالئكةنؤمن عىل سبيل التفصيل بمن سمى اهللا ورسوله  - ٢٣

 .ومالك خازن النار، وإرسافيل املوكل بالنفخ يف الصـــــور

ً عىل أنبيائه ورسله لبيان : اإليامن بالكتب  - ٢٤ ً بأن اهللا سبحانه قد أنزل كتبا جيب اإليامن إمجاال

توراة واإلنجيل والزبور ونؤمن عىل سبيل التفصيل بام سمى اهللا منها كال. يهحقه والدعوة إل

   .والقرآن

القرآن الكريم هو أفضلها وخامتها ، وهو املهيمن عليها واملصدق هلا وهو الذي جيب عىل  - ٢٥

 .مجيع األمة اتباعه وحتكيمه 

ً وتفصيالً  - ٢٦ رسل إىل عباده رسالً منهم فنؤمن أن اهللا سبحان: جيب اإليامن بالرسل إمجاال ه أَ

مبرشين ومنذرين ودعاة إىل احلق ، فمن أجاهبم فاز بالسعادة ، ومن خالفهم باء باخليبة والندامة 

 .صىل اهللا عليه وسلم - اهللا  ، وخامتهم وأفضلهم هو نبينا حممــد بن عبد

ً به عىل سبيل من الرسلمن سمى اهللا  - ٢٧ التفصيل والتعيني  أو ثبت عن رسول اهللا تسميته آمنا

 ٠كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغريهم ، عليهم وعىل نبينا أفضل الصالة وأزكى التسليم



 

 

صىل اهللا عليه وسلم  -يدخل فيه اإليامن بكل ما أخرب اهللا به ورسوله : اإليامن باليوم اآلخر  - ٢٨

ة من األهوال والشدائد مما يكون بعد املوت كفتنة القرب وعذابه ونعيمه ، وما يكون يوم القيام - 

 .والرصاط وامليزان واحلساب واجلزاء ونرش الصحف بني الناس 

صىل اهللا عليه  -اإليامن باحلوض املورود لنبينا حممد  : يدخل اإليامن باليوم اآلخر أيضاً  - ٢٩ 

ا ، واإليامن باجلنة والنار ، ورؤية املؤمنني لرهبم سبحانه وتكليمه إياهم ، وغري ذلك مم - وسلم 

فيجب اإليامن  - صىل اهللا عليه وسلم  - جاء يف القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن رسول اهللا 

  ٠صىل اهللا عليه وسلم  - بذلك كله وتصديقه عىل الوجه الذي بينه اهللا ورسوله 

أن اهللا سبحانه قد علم ما كان : األمر األول : اإليامن بالقدر يتضمن اإليامن بأمور أربعة  - ٣٠

كون ، وعلم أحوال عباده ، وعلم أرزاقهم وآجاهلم وأعامهلم وغري ذلك من شئوهنم ، ال وما ي

. كتابته سبحانه لكل ما قدره وقضاه : واألمر الثاين .خيفى عليه من ذلك يشء سبحانه وتعاىل 

خلقه : األمر الرابع .مل يشأ مل يكن  اإليامن بمشيئته النافذة ، فام شاء اهللا كان وما: األمر الثالث 

فاإليامن بالقدر يشمل اإليامن هبذه .سبحانه جلميع املوجودات ، ال خالق غريه وال رب سواه 

ً ملن أنكر بعض ذلك من أهل البدع    ٠األمور األربعة عند أهل السنة واجلامعة خالفا

اعتقاد أن اإليامن قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية وأنه ال : يدخل يف اإليامن باهللا  - ٣١

جيوز تكفري أحد من املسلمني بيشء من املعايص التي دون الرشك والكفر ، كالزنا ، والرسقة ، 

 .وأكل الربا ، ورشب املسكرات ، وعقوق الوالدين ، وغري ذلك من الكبائر ما مل يستحل ذلك 



 

 

ب يف اهللا والبغض يف اهللا واملواالة يف اهللا واملعاداة يف اهللا، فيحب املؤمن من اإليامن باهللا احل - ٣٢

وعىل رأس املؤمنني من هذه األمة أصحاب  ٠املؤمنني ويواليهم ، ويبغض الكفار ويعادهيم 

 ٠صىل اهللا عليه وسلم  -رسول اهللا 

ثم عىل املرتىض أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثامن ذو النورين الصحابة أفضل  - ٣٣

ريض اهللا عنهم أمجعني ، وبعدهم بقية العرشة املبرشين باجلنة ثم بقية الصحابة ريض اهللا عنهم 

 .أمجعني 

يمسكون عام شجر بني الصحابة ويعتقدون أهنم يف ذلك جمتهدون ، : أهل السنة واجلامعة  - ٣٤

 .من أصاب فله أجران ومن أخطأ فله أجر 

املؤمنني به  - صىل اهللا عليه وسلم  - حيبون أهل بيت رسول اهللا : أهل السنة واجلامعة  - ٣٥ 

أمهات املؤمنني ويرتضون عنهم  -صىل اهللا عليه وسلم  - ويتولوهنم ويتولون أزواج رسول اهللا 

  ٠مجيعا ً

 - يتربؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول اهللا : أهل السنة واجلامعة  - ٣٦

ويسبوهنم ويغلون يف أهل البيت ، ويرفعوهنم فوق منزلتهم التي أنزهلم  - صىل اهللا عليه وسلم 

  ٠اهللا عز وجل إياها ، كام يتربؤون من طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل 

أهل السنة واجلامعة وهي العقيدة التي جيب التمسك هبا هي عقيدة الفرقة الناجية عقيدة  - ٣٧

  ٠احلذر مما خالفها واالستقامة عليها و



 

 

والسائرون عىل ضدها أصناف كثرية؛ فمنهم  عقيدة أهل السنة واجلامعةاملنحرفون عن  - ٣٨

عباد األصنام واألوثان واملالئكة واألولياء واجلن واألشجار واألحجار وغريها ، فهؤالء مل 

 .يستجيبوا لدعوة الرسل بل خالفوهم وعاندوهم 

 الناس إىل عرصنا هذا بسبب غلبة اجلهل وبعد العهد بعرص مل يزل هذا الرشك يتفشى يف - ٣٩

  ٠النبوة

ما نعبدهم ( )هؤالء ُشفعاؤنا عند اهللا (: شبهة هؤالء املتأخرين شبهة األولني وهى قوهلم  - ٤٠

ً من كان فقد  )إال ليقربونا إىل اهللا زلفى  وقد أبطل اهللا هذه الشبهة وبني أن من عبد غريه كائنا

  .أرشك به وكفر

من العقائد الكفرية املضادة للعقيدة الصحيحة واملخالفة ملا جاءت به الرسل عليهم الصالة  - ٤١

ما يعتقده املالحدة يف هذا العرص من أتباع ماركس ولينني وغريمها من دعاة اإلحلاد : والسالم 

من أصول والكفر ، سواء سموا ذلك اشرتاكية أو شيوعية أو بعثية أو غري ذلك من األسامء، فإن 

والنار ، والكفر  اجلنةهؤالء املالحدة أنه ال إله ، واحلياة مادة ، ومن أصوهلم إنكار املعاد وإنكار 

  ٠باألديان كلها 

من العقائد املضادة للحق ما يعتقده بعض الباطنية وبعض املتصوفة من أن بعض من  - ٤٢

يسموهنم باألولياء يشاركون اهللا يف التدبري ويترصفون يف شؤون العامل ، ويسموهنم باألقطاب 

وهذا من أقبح الرشك يف  ٠واألوتاد واألغواث وغري ذلك من األسامء التي اخرتعوها آلهلتهم

  .رش من رشك جاهلية العرب الربوبية وهو 



 

 

 ٠رشك بعضهم يف الربوبية : إحدامها  :املرشكون املتأخرون زادوا عىل األولني من جهتني  - ٤٣

رشكهم يف الرخاء والشدة كام يعلم ذلك من خالطهم وسرب أحواهلم ورأى ما يفعلون : والثانية 

  .القبورعند 

األسامء والصفات عقائد أهل البدع من للعقيدة الصحيحة يف باب  املضادةمن العقائد  - ٤٤

اجلهمية واملعتزلة ومن سلك سبيلهم يف نفي صفات اهللا عز وجل وتعطيله سبحانه من صفات 

الكامل ووصفه عز وجل بصفة املعدومات واجلامدات واملستحيالت ، تعاىل اهللا عن قوهلم علوًا 

  ٠كبريًا 

نفي بعض الصفات وأثبت بعضها  للعقيدة الصحيحة من املضادةيدخل يف العقائد  - ٤٥

كاألشاعرة فإنه يلزمهم فيام أثبتوه من الصفات نظري ما فروا منه يف الصفات التي نفوها وتأولوا 

 ً ً بينا   ٠أدلتها فخالفوا بذلك األدلة السمعية والعقلية ، وتناقضوا يف ذلك تناقضا

صىل اهللا  -و أثبته له رسوله حممد أثبتوا هللا سبحانه ما أثبته لنفسه أ :أهل السنة واجلامعة  - ٤٦

ً من  -عليه وسلم  ً بريئا من األسامء والصفات عىل وجه الكامل ، ونزهوه عن مشاهبة خلقه تنزهيا

 .شائبة التعطيل 

عملوا باألدلة كلها ومل حيرفوا ومل يعطلوا ، وسلموا من التناقض  :أهل السنة واجلامعة  -٤٧ 

النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة، وهو الرصاط املستقيم الذي وقع فيه غريهم وهذا هو سبيل 

الذي سلكه سلف هذه األمة وأئمتها، ولن يصلح آخرهم إال ما صلح به أوهلم وهو اتباع 

  ٠الكتاب والسنة ، وترك ما خالفهام

************ 



 

 

 

رحمھ  –محمد بن صالح العثیمین / للعالمة  –فوائد من كتاب تقریب التدمریة : خامسا
  .رحمھ هللا –هللا ، وأصل الرسالة التدمریة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة 

  

فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب هلم مضمون ما : أما بعد: سبب تأليف هذه الرسالة -١

 .سمعوه مني يف بعض املجالس من الكالم يف التوحيد والصفات، ويف الرشع والقدر

من باب اخلرب الدائر بـني النفـي واإلثبـات مـن قبـل املـتكلم،  الكالم يف التوحيد والصفات -٢

املقابل بالتصديق أو التكذيب من قبل املخاطب؛ ألنه خرب عام جيب هللا تعاىل من التوحيد وكـامل 

 .الصفات، وعام يستحيل عليه من الرشك والنقص ومماثلة املخلوقات

بني األمر والنهي من قبل املتكلم، املقابل الكالم يف الرشع والقدر فهو من باب الطلب الدائر  -٣

بالطاعة أو املعصية من قبل املخاطب؛ ألن املطلوب إما حمبوب هللا ورسوله فيكون مأمورًا به، 

ً عنه  .وإما مكروه هللا ورسوله فيكون منهيا

الفرق بني اخلرب والطلب يف حقيقتيهام وحكمهام معلوم، فالواجب عىل العباد إزاء خرب اهللا  -٤

ً ال كفر : سولهور ً ال تكذيب معه؛ وإيامنا التصديق واإليامن به عىل ما أراد اهللا ورسوله تصديقا

ً ال شك معه  امتثاله عىل الوجه الذي أراد اهللا : والواجب عىل العباد إزاء الطلب. معه، ويقينا

 .ورسوله من غري غلو وال تقصري، فيقومون باملأمور وجيتنبون املحظور

أن يوصف اهللا بام وصف به نفسه وبام وصفته به رسوله : يف الصفات وهواألصل األول  -٥

ً بال تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل ً بال متثيل، وتنزهيا  .إثباتا



 

 

اجلمع بني النفي واإلثبات يف باب الصفات هو حقيقة التوحيد فيه؛ ألن االقتصار عىل النفي  -٦

 .حض ال يمنع املشاركةواالقتصار عىل اإلثبات امل. املحض تعطيل حمض

اعلم أن الصفات الثبوتية التي وصف اهللا هبا نفسه كلها صفات كامل، والغالب فيها  -٧

التفصيل وأما الصفات املنفية التي نفاها اهللا عن نفسه فكلها صفات نقص وال تليق به كالعجز، 

 .والتعب، والظلم، ومماثلة املخلوقني، والغالب فيها اإلمجال

اك يف األسامء والصفات ال يستلزم متاثل املسميات واملوصوفات، كام دل عىل ذلك أن االشرت -٨

ال فاهللا سميع بصري واإلنسان سميع بصري وليس السـميع كالسـميع و. السمع، والعقل، واحلس

 .البصري كالبصري

ون إذا علم أن االشرتاك يف االسم والصفة يف املخلوقات ال يستلزم التامثل يف احلقيقـة مـع كـ -٩

ً، فانتفاء التالزم يف ذلك بني اخلالق واملخلـوق أوىل وأجـىل، بـل التامثـل يف  ً ممكنا كل منها خملوقا

 .ذلك بني اخلالق واملخلوق ممتنع غاية االمتناع

ممثلـة، ومعطلـة، وكـل : الزائغون عن سبيل الرسل وأتباعهم يف أسامء اهللا وصفاته قسـامن -١٠

يف جانـب اإلثبـات  وقرصـوا  فاملمثلة غلوا يف جانـب ،     منهم غال يف جانب، وقرص يف جانب

واملعطلة غلوا يف جانـب النفـي، وقرصـوا يف جانـب اإلثبـات، فخـرج كـل مـنهم عـن  . النفي

 .االعتدال يف اجلانبني



 

 

هللا : املمثلة وطريقتهم أهنم اثبتوا هللا الصفات عىل وجـه يامثـل صـفات املخلـوقني، فقـالوا -١١

 .كوجوهنا، وأيدينا، وأعيننا، ونحو ذلكوجه، ويدان، وعينان، 

َِصُري :(قال اهللا تعاىل -١٢ ْب يُع ال مِ ٌء َوُهَو السَّ هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي َـاَل  : (وقـال) ل ْمث ـُبوا هللاَِِّ اْألَ )  َفـال َتْرضِ

 ويف الثانيـة هنـى أن .      لـه  ففي اآلية األوىل نفى أن يكون له مماثل مـع إثبـات السـمع والبرصـ

 .األمثال، فجمع يف هاتني اآليتني بني النفي والنهي له بترض

القول باملامثلة بني اخلالق واملخلـوق يسـتلزم نقـص اخلـالق سـبحانه؛ ألن متثيـل الكامـل  -١٣

 .بالناقص جيعله ناقصاً 

١٤-  ،ً ً أو جزئيـا املعطلة وهم الذين أنكروا ما سمى اهللا تعـاىل ووصـف بـه نفسـه إنكـارًا كليـا

 .ك نصوص الكتاب والسنة، فهم حمرفون للنصوص، معطلون للصفاتوحرفوا من أجل ذل

وطريقتهم أهنم أثبتوا هللا األسامء، وبعض . األشاعرة ومن ضاهاهم من املاتريدية وغريهم - ١٥

الصفات، ونفوا حقائق أكثرها، وردوا ما يمكنهم رده من النصوص، وحرفوا ما ال يمكنهم 

احلياة، والعلم، : ثبتوا هللا من الصفات سبع صفاتفأ. "تأويالً "رده، وسموا ذلك التحريف 

 .والقدرة، واإلرادة، والكالم، والسمع، والبرص

نصف اهللا بام وصـف بـه نفسـه، وال نتعـدى القـرآن ": قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل -١٦

 ."واحلديث



 

 

ب والسنة، فيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتا: قال املؤلف رمحه اهللا يف الفتوى احلموية - ١٧

أوكلام جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء : فريض اهللا عنه اإلمام مالك بن أنس حيث قال

 .به جربيل إىل حممد صىل اهللا عليه وسلم جلدل هؤالء

عىل فرض أن العقل ال يدل عىل ما نفاه نفاة الصفات فإن عدم داللته عليه ال يستلزم انتفاء  -١٨

الدليل املعني ال يستلزم انتفاء املدلول، إذ قد يثبـت بـدليل آخـر، فـإذا  يف نفس األمر، ألن انتفاء

قدرنا أن الدليل العقيل ال يثبته فإن الدليل السمعي قد أثبته، وحينئذ جيب إثباته بالـدليل القـائم 

 .السامل عن املعارض املقاوم

كـان إثباهتـا إن : األشاعرة الذين أثبتوا سبع صفات فقط نقول هلـم عـن بـاقي الصـفات  -١٩

ً، فـإن منعـتم ذلـك لـزمكم منعـه فـيام  يستلزم التشبيه فإن إثبات ما أثبتموه يستلزم التشبيه أيضا

نفيتموه إذ ال فرق، وحينئذ إما أن تقولوا باإلثبات يف اجلميع فتوافقوا السـلف، وإمـا أن تقولـوا 

 .ظاهر بالنفي يف اجلميع فتوافقوا املعتزلة ومن ضاهاهم، وأما التفريق فتناقض

يثبتـون هللا تعـاىل األسـامء دون الصـفات، : املعتزلة ومن تبعهم من أهل الكـالم وغـريهم -٢٠

ً حمضة، ثم منهم من يقول إهنـا مرتادفـة فـالعليم، والقـدير، والسـميع،  وجيعلون األسامء أعالما

ميع بال والبصري يشء واحد، ومنهم من يقول إهنا متباينة ولكنه عليم بال علم، قدير بال قدرة، س

 .سمع، بصري بال برص، ونحو ذلك



 

 

إن اهللا تعاىل سمى نفسه بأسامء، ووصف نفسه بصفات، فإن كان إثبات الصـفات يسـتلزم  -٢١

والتفريق بني هذا وهذا تناقض، فإما أن يثبتـوا اجلميـع فيوافقـوا  ،التشبيه فإثبات األسامء كذلك

والباطنيـة، وإمـا أن يفرقـوا فيقعـوا يف السلف، وإما أن ينفـوا اجلميـع فيوافقـوا غـالة اجلهميـة 

 .التناقض

ً وتفصـيالً مـع نفـي املامثلـة فقـال تعـاىل -٢٢ َـُل : (اهللا تعاىل أثبت لنفسه الصفات إمجاال ث َْ َوهللاَِِّ امل

ْعَىل  َِصُري : (وقال). اْألَ ْب يُع ال مِ ٌء َوُهَو السَّ هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي وهذا يدل عـىل أن إثبـات الصـفات ال ). ل

 .زم التمثيل، ولو كان يستلزم التمثيل لكان كالم اهللا متناقضاً يستل

ً، وهلذا عاب إبراهيم عليـه  -٢٣ ً وال إهلا أن من ال يتصف بصفات الكامل ال يصلح أن يكون ربا

 .الصالة والسالم أباه باختاذه ما ال يسمع وال يبرص إهلاً 

الصفات، وحينئذٍ البـد أن  كل موجود البد له من صفة، وال يمكن وجود ذات جمردة عن -٢٤

ً بالصفات الالئقة به  .يكون اخلالق الواجب الوجود متصفا

ِالَّ ُهـَو : (اهللا تعاىل يسمي نفسه باسمني أو أكثر يف موضع واحد كقوله -٢٥ ََه إ ل ِ ي ال إ َّذِ ُهَو اهللاَُّ ال

َْعِزيُز اْجلَ  ُن ال ْمِ َُْهي ُن امل ُْْؤمِ الُم امل وُس السَّ ُْقدُّ ُك ال ِ ل َْ ُ امل تََكربِّ ُْ َّاُر امل ً ). ب فلو كانـت األسـامء مرتادفـة ترادفـا

ً لكان ذكرها جمتمعة لغوًا من القول لعدم الفائدة  .حمضا

من املعلوم يف لغات مجيع العامل أن املشتق دال عىل املعنى املشتق منه، وأنه ال يمكن أن يقـال  -٢٦

 .ملن ال سمع له ونحو ذلك عليم ملن ال علم له، وال قدير ملن ال قدرة له، وال سميع



 

 

ممنوع، فإننا نجد من األشـياء مـا  "ال يوجد يشء متصف بالصفات إال جسم": إن قوهلم -٢٧

ليل طويل، وهنار قصري، وبرد شديد، وحـر خفيـف : يصح أن يوصف وليس بجسم، فإنه يقال

ً . ونحو ذلك، وليست هذه أجساماً  ً مـن عىل أن إضافة لفـظ اجلسـم إىل اهللا تعـاىل إثباتـا أو نفيـا

 .الطرق البدعية التي يتوصل هبا أهل التعطيل إىل نفي الصفات التي أثبتها اهللا لنفسه

غالة اجلهمية، والقرامطة، والباطنية ومن تبعهم ينكرون األسامء والصـفات، وال يصـفون  -٢٨

.  ط اإلطـالقإن اهللا هو املوجود املطلق برش  :  اهللا تعاىل إال بالنفي املجرد عن اإلثبات، ويقولون

 .فال يقال هو موجود، وال حي، وال عليم، وال قدير، وإنام هذه أسامء ملخلوقاته أو جماز

إن اهللا تعاىل مجع فيام سمى ووصف به نفسه بني النفي واإلثبات فمـن اقـر بـالنفي وأنكـر  -٢٩

 .اإلثبات فقد آمن ببعض الكتاب دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله

املوجود املطلق برشط اإلطالق ال وجود له يف اخلارج املحسـوس، وإنـام هـو أمـر يفرضـه  -٣٠

الذهن وال وجود له يف احلقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود اهللا تعاىل إال يف الذهن، وهـذا 

 .غاية التعطيل والكفر

ألن اإلثبـات  وصف اهللا تعاىل بصفات اإلثبات أدل عىل الكامل من وصفه بصفات النفـي، -٣١

ً إال إذا تضمن   أمر وجودي يقتيض تنوع الكامالت يف حقه، وأما النفي فأمر عدمي ال يقتيض كامال

ً، وهؤالء النفاة ال يقولون بنفي يقتيض اإلثبات  .إثباتا



 

 

ال يلزم من تعدد الصفات تعدد املوصوف، فها هو اإلنسـان الواحـد يوصـف بأنـه حـي،  -٣٢

 .إىل غري ذلك من صفاته وال يلزم من ذلك تعدد ذاته سميع، بصري، عاقل، متكلم،

أن النفي الذي قالوا به يستلزم : جوابه. "إن اإلثبات يستلزم تشبيهه باملوجودات": قوهلم -٣٣

 .تشبيهه باملعدومات عىل قياس قوهلم، وذلك أقبح من تشبيهه باملوجودات

اطنية وغريهم أنكروا يف حق اهللا تعاىل غالة الغالة من الفالسفة، واجلهمية، والقرامطة، والب -٣٤

: اإلثبات والنفي، فنفوا عنه الوجود، والعدم، واحلياة، واملوت، والعلم، واجلهل ونحوها، وقالوا

وشـبهتهم أهنـم . إنه ال موجود وال معدوم، وال حي وال ميت، وال عامل، وال جاهل ونحو ذلـك

 .، وإن وصفوه بالنفي شبهوه باملعدوماتاعتقدوا أهنم إن وصفوه باإلثبات شبهوه باملوجودات

ً وال يستلزم التشبيه -٣٥  .تسمية اهللا ووصفه بام سمى ووصف به نفسه ليس تشبيها

وجود اخلالق واجب أزيل ممتنع احلـدوث، أبـدي ممتنـع الـزوال، ووجـود املخلـوق ممكـن  -٣٦

اق لزمـه أن تكـون حادث بعد العدم قابل للزوال، فمن مل يثبت مـا بيـنهام مـن االتفـاق واالفـرت

املوجودات كلها إما أزلية واجبة الوجود بنفسها أو حمدثة ممكنة الوجود بغريها، وكالمها معلـوم 

 .الفساد باالضطرار

ال يصح نفي الوجود والعدم، فإن تقابلهام تقابل سلب وإجياب باتفاق العقالء، فإذا انتفـى  -٣٧

ً، وإذا قيل ليس بمعـدوم أحدمها لزم ثبوت اآلخر، فإذا قيل ليس بموجود، ل زم أن يكون معدوما

ً وال إثباهتام معاً   .لزم أن يكون موجودًا، فال يمكن نفيهام معا



 

 

القول السامل من التناقض ما كان عليه سلف األمة وأئمتها مـن إثبـات مـا أثبتـه اهللا تعـاىل  -٣٨

ً بال تعطيل، وإج ً بال متثيل، وتنزهيا راء النصوص عىل ظاهرها لنفسه من األسامء والصفات، إثباتا

 .عىل الوجه الالئق باهللا عز وجل، من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

اإلرادة التي أثبتها ال تستلزم التمثيل، ألنني أعني هبا إرادة تليق باهللا عز وجل : إن قال قائل -٣٩

ً يليق به وال ي: قيل له. ال متاثل إرادة املخلوق : فـإن قـال. امثـل غضـب املخلـوقفأثبت هللا غضبا

واإلرادة ميل النفس إىل : قيل له.الغضب غليان دم القلب لطلب االنتقام وهذا ال يليق باهللا تعاىل

هذه إرادة املخلوق، وأمـا : فإن قال. جلب منفعة أو دفع مرضة وهذا ال يليق باهللا سبحانه وتعاىل

لت غضب املخلوق، وأما غضـب اهللا فيليـق والغضب باملعنى الذي ق: قيل له.إرادة اهللا فتليق به

 .به، وهكذا القول يف مجيع الصفات التي نفاها يقال له فيها ما يقوله هو فيام أثبته

ً ال متاثل ذوات املخلوقني لزمه أن يثبت له صـفات ال متاثـل صـفات  -٤٠ من أثبت هللا تعاىل ذاتا

ألصـل خياطـب بـه أهـل التمثيـل، املخلوقني، ألن القول يف الصفات كالقول يف الذات، وهذا ا

 .وأهل التعطيل من املعتزلة ونحوهم

القـول يف الصـفات : إن اهللا استوى عىل العرش فكيـف اسـتواؤه؟ يقـال لـه: إن قال قائل -٤١

ونحن ال نعلم كيفية : قيل له. ال أعلم كيفية ذاته: كالقول يف الذات فأخربنا كيف ذاته؟ فإن قال

 .يقر باستواء حقيقي غري مماثل الستواء املخلوقنيوحينئذ يلزمه أن . استوائه



 

 

إن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية املوصوف وهو الذات، فإذا كنا ال نعلم كيفية  -٤٢

 .ذات اهللا، فكذلك ال نعلم كيفية صفاته

عـىل السلف واألئمة وأتباعهم آمنوا بام أخرب اهللا به عن نفسه، وعن اليوم اآلخر، وأنه حق  -٤٣

 .حقيقته مع اعتقادهم التباين بني ما يف الدنيا وما يف اآلخرة

طوائف من أهل الكالم يؤمنون بام أخرب اهللا به عـن اليـوم اآلخـر مـن الثـواب والعقـاب،  -٤٤

 .وينفون كثريًا مما أخرب اهللا به عن نفسه من الصفات

ن اليهـود والنصـارى لعظـم الباطنية هم املالحدة، الذين أمجع املسلمون عىل أهنم أكفر مـ -٤٥

 .إحلادهم وخمالفتهم جلميع الرشائع اإلهلية

ـيالً : (قال تعاىل -٤٦ ِ ِالَّ َقل ْلِم إ ْعِ َن ال يتُْم مِ ِ وت ْمِر َريبِّ َوَما أُ ْن أَ وُح مِ وِح ُقِل الرُّ لوَنَك َعِن الرُّ َ ) . َويَْسأ

يقـة، مـع أهنـا ال متاثـل فإذا كانت الروح حقيقة، واتصافها بام وصفت به يف الكتاب والسـنة حق

األجسام املشهودة، كان اتصاف اخلالق بام يستحقه من صفات الكامل مع مباينته للمخلوقات من 

باب أوىل، وكان عجز أهل العقول عن أن حيدوا اهللا أو يكيفوه أبني من عجزهم عن حد الـروح 

   .وتكييفها

م كـامل املوصـوف إال بنفـي صـفات مجع اهللا تعاىل لنفسه بني النفي واإلثبات؛ ألنـه ال يـت -٤٧

  .النقص، وإثبات صفات الكامل



 

 

 .حياته تعاىل حياة كاملة مستلزمة لكل صفات الكامل، مل يسبقها عدم، وال يلحقها فناء -٤٨

صغري وكبري، وقريب وبعيـد، مل يسـبقه جهـل، وال يلحقـه : علمه تعاىل كامل شامل لكل -٤٩

 .نسيان

 .بق بعجز وال يلحقها تعبقدرته تعاىل كاملة، مل تس -٥٠ 

حكمته تعاىل حكمة بالغة، منزهة عن العبث، شـاملة خللقـه ورشعـه، وحكمتـه كسـائر  -٥١ 

صفاته ال حييط هبا اخللق، فقد نعجز عن إدراك احلكمة فيام خلقه أو رشعه، وقد نـدرك منهـا مـا 

نفسه، فكلها صفات كـامل عىل هذا جتري سائر الصفات التي أثبتها اهللا تعاىل ل. يفتح اهللا به علينا

 .ال نقص فيها بوجه من الوجوه

وثبوت كـامل . انتفاء تلك الصفة: كل صفة نفاها اهللا تعاىل عن نفسه فإهنا متضمنة لشيئني -٥٢

 .ضدها

ونفي . ونفي اللغوب والعي متضمن لكامل قوته. نفي الظلم عن نفسه متضمن لكامل عدله -٥٣

وعىل هذا جتـري . ونفي املوت متضمن لكامل حياته. وقيوميتهالسنة والنوم متضمن لكامل حياته 

 .سائر الصفات املنفية



 

 

ً، بل البد أن يكون إلثبات  –عز وجل  –ال يمكن أن يكون النفي يف صفات اهللا  -٥٤ ً حمضا نفيا

وما ليس بيشء فكيـف يكـون     كامل ، فالنفي املحض عدم حمض، والعدم املحض ليس بيشء، 

ً؟  ً وكامال  .مدحا

ً  –إن النفي  -٥٥ فقد يكون لعدم قابلية املوصوف لذلك املنفي أو ضده، ال  –إن مل يتضمن كامال

  .لكامل املوصوف

ً  –إن النفي  -٥٦  .فقد يكون لنقص املوصوف أو لعجزه عنه  –إن مل يتضمن كامال

ً حممو -٥٧ دًا بل وال موجودًا الذين ال يصفون اهللا تعاىل إال بالنفي املحض مل يثبتوا يف احلقيقة إهلا

أي ( إنـه لـيس بـداخل العـامل، وال خارجـه، وال مبـاين، وال حمايـث": كقوهلم يف اهللا عز وجل

وهلـذا قـال حممـود بـن . ونحو ذلـك. "، وال فوق، وال حتت، وال متصل، وال منفصل)املداخل

بـني ميـز لنـا بـني هـذا الـرب الـذي تثبتـه و":  ملن أدعى ذلك يف اخلالق جل وعـال  سبكتكني

فإنه لن يوصف املعدوم بوصـف أبلـغ مـن هـذا الوصـف  –رمحه اهللا  –ولقد صدق . "املعدوم

 .الذي وصفوا به اخلالق جل وعال

اجتمع يف خرب اهللا تعاىل وخرب رسوله كامل العلم، وكـامل الصـدق وكـامل البيـان، وكـامل  -٥٨

 .القصد واإلرادة، وهذه هي مقومات قبول اخلرب

بـاب األسـامء "سلف األمـة وأئمتهـا وجـب قبولـه، وعامـة هـذا البـاب ما ثبت باتفاق  -٥٩

 .منصوص عليه يف الكتاب والسنة متفق عليه بني سلف األمة "والصفات



 

 

لـيس يف الكتـاب  "اجلهـة"لفـظ : إن اهللا يف جهة، أو هل هللا جهة؟ فيقال له: لو قال قائل -٦٠

جهة، وال أنه ليس يف جهة، أو ليس له جهة،  والسنة إثباته وال نفيه، فليس فيهام أنه يف جهة، أو له

ويف النصوص ما يغني عنه كالعلو، والفوقية، واالستواء عـىل العـرش، وصـعود األشـياء إليـه 

 .ونزوهلا منه

أنه جيب علينا اإليامن بام أخرب اهللا به ورسوله سواء عرفنا معناه أم "جاء يف القاعدة ) تنبيه( - ٦١

م اهللا ورسوله يشء ال يعرف معناه مجيع األمة، بل البد أن يكون لكن ليعلم أنه ليس يف كال "ال

ً جلميع األمة أو بعضها؛ لقوله تعاىل ِهْم : (معروفا ْ َي ل ِ َل إ لنَّاِس َما ُنزِّ ِ َ ل َنيِّ تُب ِ ْكَر ل َْك الذِّ َي ل ِ ْنَا إ ْنَزل َوأَ

ُرونَ  ُهْم َيتََفكَّ ََعلَّ ِ : (وقوله). َول تَاَب ت ِ ْك َْك ال ْنَا َعَلي ل ى َوَنزَّ ًة َوُبْرشَ ءٍ َوُهدًى َوَرْمحَ ُكلِّ َيشْ ِ ً ل انا َ ي ْ ب

َني  مِ ِ ْلُمْسل ِ ً لألمة، ولكن ). ل وألنه لو كان فيه ما ال يعلم معناه أحد لكان بعض الرشيعة جمهوال

ً عىل غريه، إما لنقص يف  ً لشخص ما كان خفيا املعرفة واخلفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفا

 .أو تقصري يف طلبه، أو سوء يف قصده علمه، أو قصور يف فهمه،

باللسـان  ل كتابـهأنـز تعاىل فاهللالواجب يف النصوص إجراؤها عىل ظاهرها بدون حتريف  -٦٢

ذلـك        بمقتىض وجب علينا إجراؤه عىل ظاهره،  العريب من أجل عقله وفهمه، وأمرنا باتباعه

يف هذا بني نصوص الصفات وغريها، بل وال فرق . اللسان العريب، إال أن متنع منه حقيقة رشعية

قد يكون وجوب التزام الظاهر يف نصوص الصفات أوىل وأظهر؛ ألن مدلوهلا تـوقيفي حمـض ال 

 .جمال للعقول يف تفاصيله



 

 

اتفق سلف األمة وأئمتها عىل أن نصوص الصفات جتري عىل ظاهرها الالئق باهللا عز وجل  -٦٣

ثيل اخلالق باملخلوق، فـاتفقوا عـىل أن هللا تعـاىل حيـاة، من غري حتريف، وأن ظاهرها ال يقتيض مت

ً، وبرصًا، حقيقة، وأنه مستٍو عىل عرشه حقيقة، وأنه حيب ويرىض، ويكره  وعلًام، وقدرة، وسمعا

ً ويدين حقيقة؛ فـأجروا هـذه النصـوص وغريهـا مـن نصـوص  ويغضب حقيقة، وأن له وجها

 .الالئق باهللا تعاىل فال حتريف وال متثيلإنه مراد عىل الوجه : الصفات عىل ظاهرها وقالوا

َْعْرِش اْستََوى: (قوله تعاىل - ٦٤ ْمحَُن َعَىل ال فظاهر اآلية أن اهللا عال عىل العرش، : قالوا). الرَّ

: فنقول. والعرش حمدود فيلزم أن يكون اهللا سبحانه حمدودًا، وهذا معنى فاسد فيكون غري مراد

ال يستلزم معنى فاسدًا، فإن اهللا تعاىل قد  –وإن كان العرش حمدودًا  –إن علو اهللا تعاىل عىل عرشه 

عال عىل عرشه علوًا يليق بجالله وعظمته، وال يامثل علو املخلوق عىل املخلوق، وال يلزم منه أن 

ً عىل  يكون اهللا حمدودًا، وهو علو خيتص بالعرش، والعرش أعىل املخلوقات فيكون اهللا تعاىل عاليا

 !ا من كامله وكامل صفاته، فكيف يكون معنى فاسدًا غري مراد؟كل يشء وهذ

علم أن كثريًا من الناس يتوهم يف بعض الصفات التي دلـت عليهـا النصـوص، أو كثـري ا -٦٥

منها، أو أكثرها، أو كلها، أهنا متاثل صفات املخلـوقني، ثـم يريـد أن ينفـي ذلـك الـوهم الـذي 

أنه فهم من النصـوص صـفات متاثـل صـفات املخلـوقني، : األول: تومهه؛ فيقع يف أربعة حماذير

وظن أن ذلك هو مدلول النص، وهذا فهم خـاطئ، فـإن الصـفة التـي دلـت عليهـا النصـوص 

أنه جنى عىل النصوص؛ حيث نفى ما تدل عليـه مـن املعـاين : الثاين .تناسب موصوفها وتليق به

ً عـىل النصـوص مـن اإلهلية، ثم أثبت هلا معاين من عنده ال يدل عليها ظاهر ال لفظ، فكان جانيـا

أنه نفى ما دلت عليه النصوص من الصفات بغري علم فيكون بذلك قائالً عـىل : الثالث. وجهني



 

 

أنه إذا نفـى عـن اهللا عـز وجـل مـا تقتضـيه : الرابع .اهللا ما ال يعلم، وهذا حمرم بالنص واإلمجاع

ً بنقيضها من صفات النقص؛ متصف –سبحانه  –النصوص من صفات الكامل لزم أن يكون اهللا  ا

وذلك ألنه ما من موجود إال وهو متصف بصفة، وال يمكن وجود ذات جمردة عن الصفات، فإذا 

 .انتفت صفة الكامل عنها، لزم اتصافها بصفات النقص

معلوم لنـا مـن جهـة . ما أخربنا اهللا به عن نفسه فهو معلوم لنا من جهة، وجمهول من جهة -٦٦

 .لنا من جهة الكيفيةاملعنى، وجمهول 

إن ما أخرب اهللا به عن نفسه أعىل مراتب اإلخبار وأغىل مطالـب األخيـار، فمـن املحـال أن  -٦٧

يكون ما أخرب اهللا به عن نفسه جمهول املعنى، وما أخرب به عن فرعون، وهامـان، وقـارون، وعـن 

لق لفهـم معنـى مـا أن رضورة اخل معقوم نوح، وعاد، وثمود، والذين من بعدهم، معلوم املعنى 

 .أخرب اهللا به عن نفسه أعظم وأشد

ً يعـرفهم بـه بأسـامئه، وصـفاته، وأفعالـه، إ -٦٨ نه من املحال أن ينزل اهللا تعاىل عىل عباده كتابـا

ثـم تكـون . وأحكامه، ويصفه بأنه عيلِّ حكيم كريم عظيم جميد مبني بلسان عريب ليعقل ويفهـم

املعنى، بمنزلة احلروف اهلجائية التـي ال يعلمهـا النـاس إال كلامته يف أعظم املطالب غري معلومة 

 .أماين، وال خيرجون بعلمها عن صفة األمية

إن اهللا أخربنا عن ذاته وصفاته، ومل خيربنا عن كيفيتهـا، وعقولنـا ال تـدرك ذلـك، فتكـون  -٦٩

ليشء ال تـدرك كيفيتـه وألن ا   ، الكيفية جمهولة، لنا، ال حيل لنا أن نتكلم فيها أو نقدرها بأذهاننا



 

 

إال بمشاهدته، أو بمشاهدة نظري املساوي له، أو اخلرب الصادق عنه، وكل هذه الطـرق منتفيـة يف 

 .كيفية ذات اهللا تعاىل وصفاته، فتكون كيفية ذات اهللا وصفاته جمهولة لنا

املفوضة يفوضون علم معاين آيات الصفات، ويدعون أن هذا هو مـذهب السـلف، وقـد  -٧٠

 .فيام ذهبوا إليه، وكذبوا فيام نسبوه إىل السلفضلوا 

 إن السلف إنام يفوضون علم الكيفية دون علم املعنى، وقد تواتر القول عنهم بإثبات معاين -٧١

ً، فمن اإلمجـال قولـه ً، وتفصيالً أحيانا ً أحيانا أمروهـا كـام جـاءت بـال ": هذه النصوص إمجاال

 .ستواءومن التفصيل ما سبق عن مالك يف اال "كيف

وأما التفويض فمن ":  "درء تعارض العقل والنقل"قال شيخ اإلسالم ابن تيميه يف كتابه  -٧٢

املعلوم أن اهللا أمرنا بتدبر القرآن، وحضنا عىل عقله وفهمه، فكيف جيـوز مـع ذلـك أن يـراد منـا 

رسـلون فعىل قول هؤالء يكون األنبياء وامل": إىل أن قال. "اإلعراض عن فهمه ومعرفته وعقله

ال يعلمون معاين ما أنزل اهللا عليهم من هذه النصـوص، وال املالئكـة، وال السـابقون األولـون، 

وحينئذ فيكون ما وصف اهللا به نفسه يف القرآن، أو كثري مما وصف اهللا به نفسـه ال يعلـم األنبيـاء 

ً ال يعقلون معناه ن واألنبيـاء إذ ومعلوم أن هذا قـدح يف القـرآ": قال. "معناه، بل يقولون كالما

ً للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البالغ املبني، وأن  كان اهللا أنزل القرآن وأخرب أنه جعله هدى وبيانا

يبني للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأرشف ما فيـه وهـو مـا أخـرب بـه 

ً لكل يشء وهو بكل يشء عليم، أو عن كونـه أمـر وهنـى،  الرب عن صفاته، أو عن كونه خالقا



 

 

ووعد وتوعد، أو عام أخرب به عن اليوم اآلخر ال يعلم أحد معناه فال يعقل، وال يتدبر، وال يكون 

الرسول بني الناس ما نزل إليهم، وال بلغ البالغ املبني، وعـىل هـذا التقـدير فيقـول كـل ملحـد 

مـا ينـاقض ذلـك، ألن  احلق يف نفس األمر ما علمته برأيي وعقيل، وليس يف النصوص: ومبتدع

تلك النصوص مشكلة متشاهبة، وال يعلم أحد معناها، وما ال يعلم أحد معناه ال جيوز أن يستدل 

ً لبـاب مـن يعارضـهم  به، فيبقى هذا الكالم سدًا لباب اهلدى والبيان من جهـة األنبيـاء، وفتحـا

م مـا نقـول ونبينـه باألدلـة ويقول إن اهلدى والبيان يف طريقنا ال يف طريق األنبياء؛ ألنا نحن نعل

العقلية، واألنبياء مل يعلموا ما يقولون، فضالً عن أن يبينوا مرادهم، فتبني أن قول أهل التفويض 

أهـ كالمه رمحه . "الذين يزعمون أهنم متبعون للسنة والسلف من رش أقوال أهل البدع واإلحلاد

 .اهللا

: ويف االصطالح . ة منه، من األول وهو الرجوعترجيع اليشء إىل الغاية املراد: التأويل لغة  -٧٣

 -أ: معناه أو حصول مقتضاه، ويطلق عـىل ثالثـة معـان  برشح    رد الكالم إىل الغاية املرادة منه 

مآل الكالم إىل حقيقته، فـإن كـان خـربًا  -بالتفسري وهو توضيح الكالم بذكر معناه املراد به ، 

ف اللفظ عن املعنى الراجح إىل املعنى املرجوح لـدليل رص -تفتأويله نفس حقيقة املخرب عنه ، 

 .يقتضيه

ً ال  -٧٤ ً، وجـديرًا بـأن يسـمى حتريفـا التأويل إن مل يدل عليه دليل صحيح كان بـاطالً مـذموما

  .تأويالً 



 

 

  .اإلتقان واجلودة يف اللفظ واملعنى: اإلحكام الذي وصف به مجيع القرآن هو -٧٥

تشابه القرآن يف الكامل واإلتقان واالئـتالف، فـال : مجيع القرآن هوالتشابه الذي وصف به  -٧٦

ً يف األخبار ً يف األحكام، وال يكذب بعضه بعضا  .يناقض بعضه بعضا

ً : اإلحكام الذي وصف به بعض القرآن هو - ٧٧ الوضوح والظهور بحيث يكون معناه واضحا

ً ال يشتبه عىل أحد  .بينا

االشتباه أي خفاء املعنى بحيث يشتبه عىل بعض : رآن فهوالتشابه الذي وصف به بعض الق -٧٨

 .الناس دون غريهم، فيعلمه الراسخون يف العلم دون غريهم

آمنا به كل من عند ربنا، وإذا كان من عنـده فلـن يكـون فيـه : الراسخون يف العلم يقولون -٧٩

ً، ويردون املتشابه إىل املحكم فصار مآ ً أو تناقضا  .ل املتشابه إىل اإلحكاماشتباه يستلزم ضالال

أهل الضالل والزيغ اتبعوا املتشابه وجعلـوه مثـارًا للشـك والتشـكيك فضـلوا وأضـلوا،  -٨٠

 .وتومهوا هبذا املتشابه ما ال يليق باهللا عز وجل وال بكتابه وال برسوله

ً هي ابتالء العباد واختبارهم ليتبني الصادق يف إ -٨١ يامنه احلكمة من كون بعض القرآن متشاهبا

 .من الشاك اجلاهل الزائغ

ما ال يعلمـه إال اهللا عـز وجـل : فاحلقيقي: حقيقي ونسبي: التشابه الواقع يف القرآن نوعان -٨٢

وإن كنا نعلم معاين تلك األخبـار  –حقيقة ما أخرب اهللا به عن نفسه، وعن اليوم اآلخر فإنا : مثل



 

 

ً عىل بعـض النـاس دون بعـض، فهو ما يكو: وأما النسبي.ال نعلم حقائقها وكنهها  – ن مشتبها

فيعلم منه الراسخون يف العلم واإليامن ما خيفى عىل غريهم، إما لـنقص يف علمهـم أو تقصـري يف 

 .طلبهم، أو قصور يف فهمهم، أو سوء يف قصدهم

 -ت. كل نقص يف كامله -ب. كل صفة عيب -أ: الضابط يف النفي أن ينفى عن اهللا تعاىل - ٨٣

 .للمخلوقنيمماثلته 

أن نثبت هللا تعاىل ما أثبته لنفسه من صفات الكـامل عـىل وجـه ال : الضابط يف باب اإلثبات -٨٤

نقص فيه بأي حال من األحوال ، فصفات اهللا تعاىل كلها صفات كـامل، سـواء كانـت صـفات 

 وقد سبق أن النفي املحض ال يوجد يف صفات اهللا تعـاىل، وأن املقصـود. ثبوت، أم صفات نفي 

 .بصفات النفي نفي تلك الصفة التصافه بكامل ضدها

 .العلم ، الكتابة ، املشيئة ، اخللق: لإليامن بالقدر مراتب أربع  -٨٥

ً، فإن األسباب مـن  -٨٦ القدر ال ينايف األسباب القدرية أو الرشعية التي جعلها اهللا تعاىل أسبابا

كمة التي هـي مـن أجـل صـفات اهللا عـز قدر اهللا تعاىل، وربط املسببات بأسباهبا هو مقتىض احل

 .وجل

ً مـن  -٨٧ ً فهو من األسباب الرشعية باعتبار كونـه مطلوبـا ً أو ثوابا كل فعل رتب اهللا عليه عقابا

 .العبد، ومن األسباب القدرية باعتبار وقوعه بقضاء اهللا وقدره

 .ال تستقل األسباب بالتأثري يف مسبباهتا -٨٨



 

 

 .أهل الرشك ومل يبطل أن رشكهم واقع بمشيئتهأبطل اهللا تعاىل احتجاج  - ٨٩

 .االحتجاج بالقدر عىل املصائب، ال عىل املعايب -٩٠

ً وال ذكره حجة له عـىل باطـل وال : شفاء العليل –قال ابن القيم يف  -٩١ إنه مل يدفع بالقدر حقا

 .حمذور يف االحتجاج به

ً فاالحتجاج بالقدر باطل اللوم إذا ارتفع صح االحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم -٩٢  .واقعا

٩٣-  ً ً بالعقل، وقد يكـون معلومـا ً بالفطرة، وقد يكون معلوما النفع أو الرضر قد يكون معلوما

ً بالرشع   بالتجارب، فالرشع يـأيت مؤيـدًا ملـا شـهدت بـه الفطـرة والعقـل   . وقد يكون معلوما

 .والتجارب، وهذه تأيت شاهدة ملا جاء به الرشع

 .برشع اهللا، وكذبوا بقدره القدرية الذين آمنوا : ة هماملجوسي -٩٤

 .الذين أقروا بقدر اهللا واحتجوا به عىل رشعه: املرشكية هم - ٩٥

ً من اهللا عز : اإلبليسية هم - ٩٦ الذين أقروا باألمرين بالقدر وبالرشع لكن جعلوا ذلك تناقضا

 .وجل، وطعنوا يف حكمته تعاىل

ً للمحظور يف كل زمان اإلسالم هو االستسالم هللا  - ٩٧ وحده بالطاعة فعالً للمأمور وتركا

 .ومكان كانت الرشيعة فيه قائمة



 

 

اإلسالم باملعنى اخلاص فيختص برشيعة حممد صىل اهللا عليه وسلم ، فال إسالم بعد بعثته  - ٩٨

إال باتباعه، ألن دينه مهيمن عىل األديان كلها ظاهر عليها، ورشيعته ناسخة للرشائع السابقة 

 .لهاك

ً وال مسلًام بل  - ٩٩ من بلغته رسالة النبي صىل اهللا عليه وسلم فلم يؤمن به ويتبعه مل يكن مؤمنا

 .هو كافر من أهل النار

 .توحيد الربوبية ، وتوحيد األلوهية ، وتوحيد األسامء والصفات: التوحيد ثالثة أقسام  -١٠٠

 .لك، والتدبريإفراد هللا تعاىل باخللق، وامل: توحيد الربوبية هو  -١٠١

 .إفراد اهللا تعاىل بالعبادة بأن يعبد وحده وال يعبد غريه: توحيد األلوهية هو -١٠٢

اإلخالص هللا عز وجل بأال يريد هبا سوى وجه اهللا والوصـول : أحدمها: للعبادة رشطان -١٠٣

اهللا صـىل اهللا بـأال املتابعة لرسـول : الثاين. إىل دار كرامته، وهذا من حتقيق شهادة أن ال إله إال اهللا

 .يتعبد هللا تعاىل بغري ما رشعه، وهذا من حتقيق شهادة أن حممدًا رسول اهللا

إفراد اهللا تعاىل بأسامئه وصفاته وذلك بإثبات ما أثبتـه اهللا : توحيد األسامء والصفات هو  -١٠٤

 حتريـف، لنفسه من األسامء والصفات يف كتابه أو عىل لسان رسوله صىل اهللا عليه وسلم من غري

   .وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

ال جيوز نفي يشء مما سمى اهللا به نفسه، أو وصف به نفسـه ، ألن ذلـك تعطيـل يسـتلزم  -١٠٥

 .حتريف النصوص أو تكذيبها مع وصف اهللا تعاىل بالنقائص والعيوب



 

 

لـك قـول عـىل اهللا ال جيوز تسمية اهللا تعاىل أو وصفه بام مل يأت يف الكتاب والسـنة؛ ألن ذ -١٠٦

 .تعاىل بال علم

ال جيوز إثبات اسم أو صفة هللا تعاىل مـع التمثيـل ألن ذلـك إرشاك بـاهللا تعـاىل يسـتلزم  -١٠٧

 .حتريف النصوص أو تكذيبها مع تنقص اهللا تعاىل بتمثيله باملخلوق الناقص

  .تعاىل بال علمال جيوز إثبات اسم أو صفة هللا تعاىل مع التكييف؛ ألن ذلك قول عىل اهللا  -١٠٨

 .عاملالوبراءة من . عملالبراءة من : الرباءة نوعان -١٠٩

 .فتجب من كل عمل حمرم سواء كان كفرًا أم دونه: الرباءة من العمل -١١٠

وإن كان عمله دون .فإن كان عمله كفرًا وجبت الرباءة منه بكل حال : الرباءة من العامل -١١١

وجه، فيواىل بام معه من اإليامن والعمـل الصـالح، ويتـربأ  الكفر وجبت الرباءة منه من وجه دون

 .منه بام معه من املعايص؛ ألن الفسوق ال ينايف أصل اإليامن

االجتهاد يف االمتثـال علـًام : أصل قبل العمل أو مقارن له وهو: األمر البد له من أصلني -١١٢

تفـريط يف املـأمور، أو التعـدي يف أصل بعد العمل وهو االستغفار والتوبة من ال: والثاين. وعمالً 

 .املحظور



 

 

االستعانة باهللا عز وجـل، واالسـتعاذة : أصل قبل املقدور وهو:البد يف القدر من أصلني  -١١٣

ً إليه يف حصول املطلوب ودفع املكـروه . به ودعاؤه رغبة ورهبة، فيكون معتمدًا عىل ربه، ملتجئا

 . حيث يفوت مطلوبه، أو يقع مكروهه الصرب عىل املقدور: بعد املقدور وهو: والثاين

 

************ 

اب / الشبھات لشیخ اإلسالم  كشف كتاب شرح: سادسا رحمھ هللا  –محمد بن عبد الوھ
  .حفظھ هللا –صالح بن فوزان الفوزان / شرح الشیخ العالمة  –

  

 . له والزم األلوهية توحيد عىل دليل الربوبية توحيد -١

 منهاملميـت أل املحيـي الرازق اخلالق هو اهللا بأن يقرروا أن الناس من طلبوا ما كلهم الرسل -٢

 .بالعبادة اهللا بإفراد األمم طالبوا وإنام ذابه معرتفون

 .الصالة والسالم عليه نوح هو الرسل أول -٣

كـافر  فهـو نبي بعده يبعث أن بمحمد صىل اهللا عليه وسلم وأجاز الرسالة ختم يعتقد مل من -٤

 . املسلمني وإلمجاع ولرسوله هللا مكذب باهللا عز وجل

 .دون اهللا من يرضون أو ينفعون منهأ اعتقاد هو الصاحلني يف والغلو ، احلد جماوزة هو الغلو -٥



 

 

واجلزيـرة إىل الرشـك وجلـب األصـنام  احلجـاز اخلزاعي هو مـن دعـا أهـل حلي بن عمرو -٦

 .املوروثة عن قوم نوح ووزعها عىل أحياء العرب

 .هي الوثنية –صىل اهللا عليه وسلم  -حممد  النبي بعث قبل الدينية العرب حال كانت -٧

 .قومه يف مكة ثالثة عرش سنة وبعدها هاجر إىل املدينة –صىل اهللا عليه وسلم  -دعا النبي  -٨

األصـنام التـي حـول  -صىل اهللا عليه وسلم  –يف فتح مكة بالعام الثامن للهجرة كّرس النبي  -٩

 .الكعبة وأرسل الصحابة لتكسري التي حول مكة وغسل الكعبة من الصور التي يف جوفها

الرشك بعبادة القبـور واألرضحـة بعـد القـرون املفضـلة  وحدث والتشيع التصوف انترش -١٠

 .والتي كانت خالية من الرشك

   الرشـك  د وإنكـارـوحيــوهتم بالتـجيعلـوا اهـتامم دعـاة أن ـينبغي لطلبة العلم والدعـ  -١١

 .الشبهات ودحض

 وحتقيقه األلوهية بتوحيد معه اإلقرار كان إذا إال ينفع وال يكفي ال الربوبية بتوحيد اإلقرار -١٢

 .واعتقادا وعمال قوال

 وال واملـال يعصـم الـدم وال اإلسـالم يف للدخول يكفي ال وحده الربوبية بتوحيد اإلقرار -١٣

 . اهللا عذاب من ينجي

 . اإلخالص إال مع العبادة تصح فال أفسدها الرشك من يشء دخلها إذا اهللا عبادة -١٤



 

 

 .األلوهية توحيد يف هي األمم وبني الرسل بني اخلصومة -١٥

 .فإن خالطها الرشك تبطل وال تنفع.اإلخالص مع إال تنفع ال العبادة -١٦

 احلسـني يـدعون ولكـنهم وحيجـون ويصـلون ويصـومون اآلن اإلسـالم يـدعون الذين -١٧

 .األولني مثل املرشكني هؤالء اجليالين القادر وعبد والبدوي

 منهإ وال يقولون اهللا عند لنا شفعاء هم إنام والبدوي القادر وعبد واحلسني احلسن يقولون -١٨

 هـؤالء : النـاس بعـض هللا ، ويقـول هذا وإنام األمور من يشء يف ويترصفون ويرزقون خيلقون

 ! ؟ أيضا مسلمني كفار قريش يكون ال وملاذا : فنقول ، مسلمون

 مـن ينقصه أو الرشك من يضاده ما ومعرفة الصحيح التوحيد معرفة هي التي تنفع الثقافة -١٩

 .البدع واملحدثات 

 يعمـل ذيـفالـ  ، وتعـاىل انهـاهللا سبحـ إال يعلمهـا فال البواطن أما رـواهـالظ عىل نحكم -٢٠

 . مرشك أنه عليه حيكم بالرشك

معـه  ويعبـد اهللا يعبـد الذي أما ، اخلالص الدين يعني احلق دعوة إال يقبل ال وعال جل اهللا -٢١

 . اهللا يقبلها ال رشك دعوة فهذه غريه

 وتربيـة ، والطعـام بـاألرزاق جسـمية تربية برزقه ومغذهيم بنعمه خللقه املريب الرب معناه -٢٢

 . الرسل وإرسال النافع والعلم بالوحي قلبية روحية



 

 

 .فيه واملترصف مالكه اليشء فرب واألرض للساموات املالك أنه الرب معاين من -٢٣

 .يفسدها ما عنها ويدفع األشياء يصلح الذي املصلح الرب معاين من -٢٤

 .الرب معناه وليس معبود معناه فإله يعبد عبد بمعنى يأله أله من املعبود معناه اإلله -٢٥

 املؤمنـون وخيافونـه عبـاده حيبـه وتعـاىل سـبحانه ألنه احلب هو والوله ،العبادة هي اإلهلية -٢٦

 . إليه ويتقربون ويرجونه

إذا ذكر الرب واإلله مجيعا صار لكل اسم منهام معنى ، وإذا ذكـر واحـد دخـل فيـه معنـى  -٢٧

 . واملسكني باجلمع والتفريق مثل اإلسالم واإليامن باجلمع والتفريق ، ومثل الفقري. اآلخر

 .رشع مما إليه ابه يتقربون التي العباد بأعامل اهللا إفراد  :معناه األلوهية توحيد -٢٨

 –صىل اهللا عليه وسـلم  –املرشكني كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ، وحني قال هلم الرسول  -٢٩

قولوا ال إله إال اهللا ، فهموا معناها أنه ال ُيعبد سوى اهللا وحده ال رشيك له ، فأنكروا  ، فقـاتلهم 

 .ألهنم كفار مرشكني –صىل اهللا عليه وسلم  –الرسول 

 هـو القـادر اإلله : يقول من منهم واحلاذق  :" تعاىل اهللا رمحه تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول -٣٠

 تأهلـه املعبود الـذي اإلله معنى إذ املطهر وبالرشع باللغة كبري وجهل غلط وهذا ، االخرتاع عىل

 ." إليه وتتقرب له وختضع القلوب



 

 

 لـيس فهـذا واألولياء والصاحلني واألرضحة القبور وبني اهللا بني مشرتكة العبادة تكون أن -٣١

 .املرشكني دين هو هذا بل التوحيد هو

املسـلم  بـه مقر فكل الربوبية توحيد أما ، والكافر املسلم بني الفارق هو ، توحيد األلوهية -٣٢

 . وحده ينفع ال وهو والكافر

 القبور عباد شبهة وهذه قديام شبهتهم هذه ، اهللا عند وشفعاء اهللا زلفى إىل يقربوننا: قوهلم -٣٣

 ).تشاهبت قلوهبم(اليوم 

 وحيدـالتـ رفـيعـ بـه إذ جـدا وهية مهـمـمعرفة الفرق بني توحيد الربوبية وتوحيد األلـ -٣٤

 مـن خيرج قد اإلنسان ألن كبري وخطره عظيم رضره واجلهل بذلك ، والكفر واإلسالم والرشك

 . يدري ال وهو اإلسالم

 .الربوبية توحيد ال األلوهية توحيد هو اهللا إال إله ال معنى -٣٥

 األشـياء هـذه يسمون املتأخرون ركونـواملش آهلة األشياء هذه يسمون األولون املرشكون -٣٦

 . آهلة فهي احلقائق تغري ال ، واألسامء وشفعاء ووسائل وسائط

 مسـلمني أناسـا قاتل وأنه الرسول تغليط عليه يلزم فإنه يكفي أن توحيد الربوبية قال من -٣٧

 عـىل القـادر الـرازق باخلـالق اإلقـرار وهـو الربوبية بتوحيد فرسناها إذا اهللا إال بال إله يعرتفون

 . االخرتاع



 

 

 وعلـامء الكـالم ألفهـا علـامء التـي العقائد كتب يف موجود اهللا إال إله لال اخلاطئ التفسري -٣٨

 .اآلن املعاهد اإلسالمية من كثري يف تدرس والتي واألشاعرة املعتزلة من املنطق

اهللا  يفرد أن عليه وجب اهللا إال إله ال : قال فمن ، اهللا إال بحق معبود ال: اهللا  إال إله ال معنى -٣٩

 .بمقتضاها والعمل معناها الكلمة هذه من املقصود فإن ، سواه ما عبادة يرتك وأن ، بالعبادة

 . وهـذا غلـط باحلاكميـة اهللا إفراد هو معناها بأن اهللا إال إله ال يفرس من وجد هذا وقتنا يف -٤٠

 .األصل هي وليست اهللا إال إله ال معنى من جزء احلاكمية ألن

 .مسلمني  يكونوا مل العبادة أنواع بقية دون ابه فقاموا احلاكمية عىل الناس لو اقترص -٤١

 احلاكمية يف الرشك) أي عند من يفرس كلمة التوحيد بإفراد اهللا باحلاكمية(  عندهم الرشك -٤٢

 بأنـه الرشـك ويفرسون ، غريه دون عليه فلذلك يركزون ، السيايس الرشك يسمونه ما وهو فقط

 . الظلمة احلكام طاعة

 هـذا يف ألن األصـنام عبـادة عـىل ويبقـوا اهللا إال إله ال يقولوا أن مل جيرؤوا ، األصنام عباد -٤٣

 مـن يـأنفون ال اليوم اإلسالم إىل املنتمني من كثريا أن حني يف ، التناقض يأنفون من وهم تناقضا

 القبور من اهللا غري ويعبدون انهخيالفو ولكنهم بحروفها اهللا إال إله ال يقولون ، فهم التناقض هذا

 .واألرضحة وغريها



 

 

العلـم  مـن البـد بـل بمقتضـاها وعمـل بمعناهـا علم دون اهللا إال إله بال التلفظ يكفي ال -٤٤

 .معناها جيهل وهو بمقتضاها يعمل أن يمكن ال ألنه بمقتضاها العمل ثم أوال بمعناها

 .اهللا إال إله ال بمعنى واألرضحةأعلم من مدعني اإلسالم عباد القبور  الكفار هالُج  -٤٥

 عندهم اإلله أن الكالم علامء عن : وغريها التدمرية الرسالة يف تيمية ابن اإلسالم شيخ ذكر -٤٦

 ؟ باجلاهل فكيف منهم العامل حال هذا كان فإذا: االخرتاع ، قال العالمة الفوزان  عىل القادر هو

 إال اهللا إلـه ال معنـى يفهم وال العلم أهل من أنه يدعي بل اإلسالم يدعي رجل يف خري ال -٤٧

 . معناها وعرفوا قريش كفار فهمها وقد

 صحيحا فقها دينهم ويفقهوا نبيهم ويتأملوا دعوة لدينهم ينتبهوا أن املسلمني عىل الواجب -٤٨

 بمجـرد يكتفـوا وال ، وأهلـه الرشـك من التوحيد والرباءة عقيدة من سليم أساس عىل ويقيموه

 ال جوفاء عبارات وترديد ، له املخالفة والعادات عىل الرسوم البقاء مع إليه واالنتساب التسمي

 . جوع من تغني وال تسمن

 . فقط اللسان علم ال البصرية وعلم القلب علم هو العلم -٤٩

 .اهللا لغري العبادة أنواع من يشء رصف أو معه اهللا غري دعوة هو الرشك -٥٠

 .وأهله من الرشك واخللوص بالطاعة له واالنقياد بالتوحيد هللا االستسالم هو اإلسالم -٥١

 .به اجلهل يرض وال به العلم ينفع واملنطق ال الكالم علم -٥٢



 

 

 ألن مرشـوع فهذا النافع بالعلم والفرح بالدين الفرح أما  ، مذموم بالدنيا وحطامها الفرح -٥٣

 . به أمر اهللا

 قـوة إال وال حول ال قل ولكن ، بفهمك أو بعملك تغرت فال الفتنة من نفسك عىل تأمن ال -٥٤

 مع الفتنة نفسه عىل يأمن مل -عليه الصالة والسالم  - اخلليل إبراهيم فإن ، الثبات اهللا واسأل باهللا

 نفسه عىل خياف هذا ومع ، ذلك بسبب النار يف وألقي بيده كرس األصنام الذي وهو ويقينه علمه

 .الفتنة من

 وال يـدري ال وهـو الـدين واخلـروج مـن الكفر تقتيض التي الكلمة يقول قد اإلنسان إن -٥٥

 .  الرشك من التوحيد تعرف به الذي النافع العلم إال وأمثاله هذا من خيلصك

 أهيم الناس يمتحن أن أجل من دعاة للضالل هناك صار اهلدى إىل يدعون األنبياء بعث إذا - ٥٦

 .الضالل دعاة يتبع وأهيم األنبياء يتبع

 .املنافقني من الصادقني تبني التي هي الشدائد - ٥٧

 لـو الباطـل ألن الفتنة أعظم من وهذا ، احلق من بيشء املغلف الباطل املزخرف هو القول -٥٨

 وينخدعون ، الناس من كثري يقبله فإنه احلق من بيشء غطي إذا لكن ، أحد ما قبله مكشوفا كان

 .احلق صورة يف باطل فهو ، ذه الزخرفةبه



 

 

 عنـده لـيس الذي اإلنسان تغر ومزيفة مركبة كم يف كتب أهل البدع والضالل من حجج -٥٩

 يفيـد الـذي الصـحيح العلـم هو وجعلوه اعتمدوه املنطق وعلم فعلم الكالم،  العلم من متكن

 . اليقني

 تبطل ما -صىل اهللا عليه وسلم  –اهللا  رسول سنة ومن اهللا كتاب من تتعلم أن عليك جيب -٦٠

ألقعـدن هلـم رصاطـك (لربـك عـز وجـل  ومقدمهم إمامهم إبليس قال الذين هؤالء به حجج

 ). املستقيم

 .املرشكني علامء من ألفا يغلب املوحدين من املتعلم غري العامي أن العجائب من -٦١

 من -٢الطبقات ،  أعىل وهذا سليمة وفطرة صحيح علم عنده من -١: الناس ثالثة أقسام  -٦٢

 فطـرة عنـده لـيس مـن -٣املوحدين ،  من العامي وهو سليمة فطرة عنده لكن علم عنده ليس

 العامل أمام فكيف العامي أمام فهذا هيزم ، له حقيقة ال رساب عنده وإنام صحيح علم وال سليمة

 ؟ سليمة وفطرة صحيح علم عنده الذي

 .الباطل أهل وجمادلة واملعرفة بالعلم يعني واللسان باحلجة الغالبون هم اهللا جند -٦٣

 وأن يتعلمـوا اهللا ديـن يف يتفقهوا أن خصوصا اهللا إىل الدعاة وعىل العلم طلبة عىل يوجب -٦٤

 أن أجل من ؛ من الباطل واملنافقني والكفار اخلصوم عند ما عىل يطلعوا وأن وبراهينه اهللا حجج

 .به معرفة عىل ويكونوا يدحضوه



 

 

 .العدو عنك يدفع ال فإنه تشغيله تعرف ولكن ال سالح عندك كان لو -٦٥

 .عليه يرد ما القرآن ويف إال ملحد أو كافر به يديل الدنيا يف باطل أو الدنيا شبهة يف يوجد ال -٦٦

 . مابه والعمل تعلمهام تركوا ملا واإلنجيل وعندهم التوراة وكفروا ضلوا الكتاب أهل -٦٧

 عـىل ضـوء ال ، الصـالح السـلف وتفسـري النبوية السنة ضوء عىل القرآن دراسة من البد -٦٨

 . العلمي باإلعجاز يسمونه ما أو واجلهل التخرص عىل املبنية املعارصة الدراسات

زمـان  أي ويف ، أصـنافهم اخـتالف عىل الباطل أهل جواب يف العامة القاعدة هو مللمجا -٦٩

رد  يف واملفصـل مـللمجا عرفـت فـإذا ، حـدة عـىل شـبهة كـل عىل الرد هو واملفصل ، ومكان

 . واملبطلني املرشكني ملنازلة سالح عندك صار الشبهات

 إىل معانيـه لبيـان حيتـاج الذي هو إليه ، املتشابه يرجع الذي األصل هن املحكامت اآليات -٧٠

 .املحكم إىل فريد غريه

 .اليشء إليها يؤول التي التفسري ، واحلقيقة: التأويل يطلق عىل معنيني  -٧١

 . التوحيد أهل من فيه املشفوع يكون وأن. يشفع أن للشافع اإلذن: للشفاعة رشطني  -٧٢ 

 معينـني هلـم أشـخاص أو معينة بطائفة خاصة الوالية ليست ، هللا ويل فهو تقي مؤمن كل -٧٣

 .وزخرفات قباب قبورهم عىل أو خاصة سامت وهلم خاص لباس



 

 

 تبـني التـي األخـرى اآلية ويرتكون عليهم وتثني متدح األولياء التي اآلية هؤالء يأخذون -٧٤

 .كافر مرشك فإنه أموات وهم شيئا منهم طلب اهللا عز وجل وأن من دون من ُيعبدون ال منهأ

 وإنه يشء الربوبية من له ليس فإنه اهللا واملنزلة عند والكرامة من الصالح بلغ مهام اإلنسان -٧٥

 . اهللا مع ُيدعى ال

 كالم خيالف ال -صىل اهللا عليه وسلم  –الرسول  كالم وأن ، يتناقض ال اهللا كالم أن أقطع -٧٦ 

 .املطلوب يتضح حتى ؛ ببعض بعضها وتفسري ، بعض إىل بعضها النصوص رد ، فيجب اهللا

 ، أمـرك باالسـتغفار وعـال جل واهللا ، اهللا من وتطلب اهللا تستغفر ال فلامذا مذنبا كنت إذا -٧٧

 الفـالين الويل قرب فاذهب إىل أذنبت إذا يقل ومل ، ذنوبك ويغفر منك يقبل وأن ، بالتوبة ووعدك

 . وبينك بيني واسطة واجعله به وتوسل الفالين الصالح العبد أو

 حتـى مـذنبا كنت إذا ينفعك وال هلم وصالحهم اهللا فجاههم عند جاه هلم كان إذا هؤالء -٧٨

 .ينفعك أن الناس أصلح من كان ولو يستطيع وولدك ال إليك الناس أقرب والدك

 ، والصاحلني األولياء يعبد من األصنام ومنهم يعبد من منهم املرشكني أن اهللا عز وجل ذكر -٧٩

 .بينهم يفرق ومل احلكم يف بينهم اهللا وسوى

 ذلك وغري والنذر والذبح الدعاء من أنواعها العبادة هللا عز وجل بجميع إخالص الواجب -٨٠

. 



 

 

 اهللا وهـو يملكهـا إال ممـن تطلـب ال انهفإ هللا ملكا دامت وما هللا ملك الشفاعة أنواع مجيع -٨١

 الشفاعة إال يملك أحد وال الشفاعة يملك ال -صىل اهللا عليه وسلم  –والنبي  ، وتعاىل سبحانه

 .التوحيد تنفع أهل وإنام أحد كل تنفع ال الشفاعة وأيضا . اهللا بإذن

 ّيف  اللهم شـفع : فتقول اهللا من الشفاعة تطلب وإنام ، امليت املخلوق من الشفاعة تطلب ال -٨٢

 .نبيك

 .رشك اهللا عليه إال يقدر ال فيام اهللا غري إىل وااللتجاء ، عبادة اهللا إىل االلتجاء -٨٣

 اهللا يعبـدون وإنـام ، بالعبادة معرفة غري علم وعىل غري عىل اهللا يعبدون الذين هم الضالون -٨٤

 .آباءهم عليه وجدوا وما والتقاليد بالعادات

 الـبعض يف بـاهللا ويرشك    بعضها يف هللا خيلص أن جيوز ال  ، ا واحدبهبا كلها العبادة أنواع -٨٥

 . اآلخر

 -صـىل اهللا عليـه وسـلم  –النبـي  بشـفاعة اإلقـرار عقيدة أهل السنة واجلامعة أصول من -٨٦

 .اهللا من تطلب وإنام أموات وهم منهم تطلب ال ولكنها ، األولياء والصاحلني وشفاعة

 طلب ألن وال غريها شفاعة ال يشء منه يطلب ال موته بعد -صىل اهللا عليه وسلم  –النبي  -٨٧

 . أكرب رشك األموات من األشياء



 

 

 ، املالئكـة يعبـد من منهم ركني األولنيـاملش ألن األصنام عبادة عىل مقصورا ليس الرشك -٨٨

 .الصاحلني أصلح واملالئكة

 أهـل مـن املتقـدمني رشك مـن وأغلـظ أشـد اإلسالم إىل املتأخرين املنتسبني هؤالء رشك -٨٩

 الشـدة حـال يف وأمـا ، الرخاء حال يف حيصل إنام األولني رشك أن :األول: وجهني من اجلاهلية

 فرشكهم اإلسالم املنتسبون إىل املرشكون ، بينام هؤالء هللا الدعاء وخيلصون الرشك م يرتكوننهفإ

: الوجـه الثـاين  . الرخـاء يف عىل رشكهـم يزيد الشدة يف رشكهم إن بل ، والشدة الرخاء يف دائم

 أو والصـاحلني واألنبيـاء املالئكة من اهللا وتقرب إىل صالح فيهم أناسا يدعون األولني املرشكني

 اخللـق فجـرة فيـدعون املتأخرون املرشكون وأما.  هللا عاصية ليست أحجارا أو أشجارا يدعون

 الصوفية مالحدة من عنهم التكاليف وسقوط هلم الكرامات يزعمون ممن وفسقا كفرا وأشدهم

 . مبهوأرضا عريب وابن واحلالج كالبدوي

 .باجلميع كافر فهو اآلخر ببعضها وكفر الرشعية األحكام ببعض آمن من -٩٠ 

 رفـع من كان فإذا ، القادياين أمحد نبوة يدعون الذين بكفر القاديانية اليوم املسلمون حكم -٩١

 أنواعا له ورصف ، العاملني رب مرتبة إىل رجال رفع من يكفر ال كفر فكيف النبي مرتبة إىل رجال

 ؟ ذلك وغري واالستغاثة والدعاء والنذر العبادة كالذبح من

 آمـن كمـن ، اإلسـالم مرتد عن كافر فهو يشء يف وكذبه يشء يف اهللا صدق إذا الرجل أن -٩٢

 .الزكاة وجحد وجوب والصالة بالتوحيد أقر وكمن بعضه وجحد القرآن ببعض



 

 

 .بالكفار والتشبه التقليد عن طريق املسلمني إىل يدب قد وأنه الرشك من احلذر -٩٣

 لكـن. يكفر ال فإنه ساعته من وتاب نبه ثم ال يدري وهو جهل عن الكفر بكلمة نطق من -٩٤

 ويـرتك سـاعته مـن يتوب ، أن. يتعمد ومل جهل عن الكالم هذا قال يكون أن : الرشطني ذينبه

 . كفر أنه له تبني إذا اليشء هذا

 .اإلنكار يف عليه يغلظ بل معه ال يتساهل فإنه جهال قاهلا إذا الكفر بكلمة يكفر مل من أن -٩٥

 مـن الكلمـة هـذه مدلول خيالف ما منه يظهر حتى عنه وجب الكف اهللا إال إله ال قال من -٩٦

 . رشك أو كفر

 .جائزة عليه يقدر فيام باحلي االستغاثة -٩٧

 يعـرض كام قادر حارض حي من وهو عرض ، عليه يقدر شيئا إبراهيم عىل عرض جربيل -٩٨

 الـذين الغـائبني أو باألموات االستغاثة من جنس هذا وليس ، باملال مساعدته الفقري عىل الغني

 .القبوريون مبه يستغيث

 .الثالثة األمور هذه اجتامع من البد ، واالعتقاد والعمل يكون بالقول التوحيد -٩٩

 ، من. وينكره ظاهرا وجيحده باطنا به ويؤمن يعرفه من : أقسام ثالثة التوحيد مع الناس -١٠٠

 بـه ويعمل باطنا يعتقده ، من. وهم املنافقون ، باطنا به ويكفر وينكره ظاهرا به ويعمل به يتكلم

 . مفلح مؤمن الثالث والقسم كافران خارسان األوالن والقسامن ، وباطنا ظاهرا



 

 

 ال فهذا بقلبه ذلك معتقدا يكون أن : مخس حاالت من خيلو ال الكفر بكلمة يتكلم الذي -١٠١

 طمـع مـن أجـل فعلـه ولكن ذلك عىل يكره ومل بقلبه ذلك معتقدا يكون ال ، أن. كفره يف شك

 حيبه ال وهو ألهله موافقة والرشك الكفر فعل ، من. كافر فهذا وموافقتهم الناس مداراة أو الدنيا

 مازحـا ذلـك يفعـل ، أن.وهذا كـافر,  عشريته أو ماله أو ببلده شحا وإنام فعله بقلبه يعتقده وال

 ذلـك يقول ، أن. الكريمة اآلية بنص كافرا وهذا يكون ، املذكورين النفر من حصل كام والعبا

 .لإلكراه دفعا ذلك له يف مرخص فهذا باإليامن مطمئن وقلبه خمتارا ال مكرها

 

************ 
  

رحمھ  –محمد بن عبد الوھاب / لشیخ اإلسالم  –كتاب ثالثة األصول فوائد من : سابعا
  رحمھ هللا –محمد بن صالح العثیمین  /  العالمةشرح ، هللا 

ً جازماً : العلم: األوىل: ومراتب اإلدراك ست  -١  .وهو إدراك اليشء عىل ما هو عليه إدراكا

وهو إدراك اليشء عىل : اجلهل املركب: الثالثة. وهو عدم اإلدراك بالكلية: اجلهل البسيط: الثانية

: اخلامسة. وهو إدراك اليشء مع احتامل ضد راجح: الوهم: الرابعة. وجه خيالف ما هو عليه

وهو إدراك اليشء مع احتامل ضد : الظن: السادسة. وهو إدراك اليشء مع احتامل مساو: الشك

 . مرجوح

ً . رضوري ونظري: العلم ينقسم إىل قسمني -٢ فالرضوري ما يكون إدراك املعلوم فيه رضوريا

 . والنظري ما حيتاج إىل نظر واستدالل. بحيث يضطر إليه من غري نظر وال استدالل



 

 

معرفة اهللا عز وجل بالقلب معرفة تستلزم قبول ما رشعه واإلذعان واالنقياد له، وحتكيم  -٣

رشيعته التي جاء هبا رسوله حممد صىل اهللا عليه وسلم ، ويتعرف العبد عىل ربه بالنظر يف اآليات 

 .الرشعية يف كتاب اهللا عز وجل وسنة رسوله صىل اهللا عليه وسلم

ية التي هي املخلوقات ، فإن اإلنسان كلام نظر يف تلك اآليات ازداد والنظر يف اآليات الكون -٤

 .علًام بخالقه ومعبوده

معرفة رسوله حممد صىل اهللا عليه وسلم املعرفة التي تستلزم قبول ما جاء به من اهلدى ودين  -٥

احلق، وتصديقه فيام أخرب، وامتثال أمره فيام أمر ، واجتناب ما هنى عنه وزجر، وحتكيم رشيعته 

 .والرضا بحكمه

رسل إىل أن تقوم الساعة كام هو التعبد هللا بام رشع منذ أن أرسل اهللا ال: اإلسالم باملعنى العام  -٦

 .ذكر عز وجل ذلك يف آيات كثرية تدل عىل أن الرشائع السابقة كلها إسالم هللا عز وجل

بعد بعثة النبي صىل اهللا عليه وسلم خيتص بام بعث به ألن ما بعث : اإلسالم باملعنى اخلاص  -٧ 

أتبعه مسلًام ومن خالفه ليس به النبي صىل اهللا عليه وسلم نسخ مجيع األديان السابقة فصار من 

 .بمسلم

وهذا الدين اإلسالمي هو الدين املقبول عند اهللا النافع لصاحبه وهو اإلسالم الذي امتن به  -٨

 .عىل حممد صىل اهللا عليه وسلم وأمته



 

 

فالسمعية ما ثبت . سمعية ، وعقلية : األدلة مجع دليل وهو ما يرشد إىل املطلوب وهي -٩

 .والسنة، والعقلية ما ثبت بالنظر والتأملبالوحي وهو الكتاب 

العمل بام تقتضيه هذه املعرفة من اإليامن باهللا والقيام بطاعته بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  - ١٠

من العبادات اخلاصة ، والعبادات املتعدية، فالعبادات اخلاصة مثل الصالة ، والصوم ، واحلج ، 

 .ف والنهي عن املنكر، واجلهاد يف سبيل اهللا وما أشبه ذلكوالعبادات املتعدية كاألمر باملعرو

العمل يف احلقيقة هو ثمرة العلم ، فمن عمل بال علم فقد شابه النصارى، ومن علم ومل  - ١١

 .يعمل فقد شابه اليهود

. الدعوة ال بد هلا من علم برشيعة اهللا عز وجل حتى تكون الدعوة عن علم وبصرية - ١٢

ً باحلكم الرشعي، ويف كيفية الدعوة، ويف  والبصرية تكون فيام يدعو إليه بأن يكون الداعية عاملا

 .حال املدعو

الدعوة إىل اهللا عز وجل هي وظيفة الرسل عليهم الصالة والسالم وطريقة من تبعهم  - ١٣

بإحسان، فإذا عرف اإلنسان معبوده ، ونبيه ، ودينه ومنَّ اهللا عليه بالتوفيق لذلك فإن عليه السعي 

 .يف إنقاذ إخوانه بدعوهتم إىل اهللا عز وجل وليبرش باخلري

حبس النفس عىل طاعة اهللا ، وحبسها عن معصية اهللا ، وحبسها عن التسخط : الصرب هو  - ١٤

 .من أقدار اهللا



 

 

ً بأن ينرص اإلنسان يف حياته ويرى أثر دعوته قد حتقق بل النرص يكون  - ١٥ وليس النرص خمتصا

ً بهولو بعد موته بأن جيع ً ملا دعا إليه وأخذًا به ومتسكا  .ل اهللا يف قلوب اخللق قبوال

أقسم اهللا عز وجل يف سورة العرص عىل أن كل اإلنسان يف خرس إال من اتصف هبذه  - ١٦

 .اإليامن ، والعمل الصالح ، والتوايص باحلق، والتوايص بالصرب: الصفات األربع

أن جياهدها عىل : إحداها : النفس أربع مراتب جهاد:  - رمحه اهللا تعاىل-قال ابن القيم  - ١٧

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

. أن جياهدها عىل الدعوة إليه وتعليمه من ال يعلمه: الثالثة  .جياهدها عىل العمل به بعد علمه

الدعوة إىل اهللا وأذى اخللق ويتحمل ذلك كله هللا، فإذا أن جياهدها عىل الصرب عىل مشاق : الرابعة

 .  "استكمل هذه املراتب األربع صار من الربانيني

 . اإليامن يشمل كل ما يقرب إىل اهللا تعاىل من اعتقاد صحيح وعلم نافع -١٨

ً وملحمد صىل  - ١٩ العمل الصالح وهو كل قول أو فعل يقرب إىل اهللا بأن يكون فاعله هللا خملصا

 . هللا عليه وسلم متبعاً ا

 . التوايص باحلق وهو التوايص عىل فعل اخلري واحلث عليه والرتغيب فيه - ٢٠

ً بالصرب عىل فعل أوامر اهللا تعاىل، وترك حمارم اهللا  - ٢١ التوايص بالصرب بأن يويص بعضهم بعضا

 . ، وحتمل أقدار اهللا

روف والنهي عن املنكر اللذين هبام التوايص باحلق والتوايص بالصرب يتضمنان األمر باملع - ٢٢

 .قوام األمة وصالحها ونرصها وحصول الرشف والفضيلة هلا



 

 

ً حتى يكون عىل وفق الرشيعة ، وال يمكن أن  -٢٣ ً مقبوال القول أو العمل ال يكون صحيحا

 .يعلم اإلنسان أن عمله عىل وفق الرشيعة إال بالعلم

 .العدم ليس بيشء وما ليس بيشء ال ُيوجد شيئاً  - ٢٤

مل ُيعلم أن أحدًا من اخللق أنكر ربوبية اهللا سبحانه وتعاىل إال عىل وجه املكابرة كام حصل  - ٢٥

 .من فرعون

وجود هذه البرشية لتحيا ثم تتمتع كام تتمتع األنعام ثم متوت إىل غري بعث وال حساب أمر  - ٢٦

وال يمكن أن خيلق اهللا هذه اخلليقة ويرسل . جل بل هو عبث حمض ال يليق بحكمة اهللا عز و

إليها الرسل ويبيح لنا دماء املعارضني املخالفني للرسل عليهم الصالة والسالم ثم تكون النتيجة 

 .ال يشء ، هذا مستحيل عىل حكمة اهللا عز وجل

ة والسالم ألهنم هم وال يمكن أن نعبد اهللا بام يرضاه إال عن طريق الرسل عليهم الصال - ٢٧

الذين بينوا لنا ما حيبه اهللا ويرضاه ، وما يقربنا إليه عز وجل فبذلك كان من حكمة اهللا أن أرسل 

 .إىل اخللق رسالً مبرشين ومنذرين وحجة عليهم

إذا كان اهللا ال يرىض بالكفر والرشك فإن الواجب عىل املؤمن أن ال يرىض هبام ، ألن املؤمن  - ٢٨

 .بع رضا اهللا وغضبه ، فبغضب ملا يغضب اهللا ويرىض بام يرضاه اهللا عز وجلرضاه وغضبه ت

مواالة من حاد اهللا ومداراته تدل عىل أن ما يف قلب اإلنسان من اإليامن باهللا ورسوله  - ٢٩

ً هو عدو ملحبوبه  .ضعيف ؛ ألنه ليس من العقل أن حيب اإلنسان شيئا



 

 

تهم عىل ما هم عليه من الكفر والضالل ، ومواالة الكفار تكون بمنارصهتم ومعاون - ٣٠

وموادهتم تكون بفعل األسباب التي تكون هبا مودهتم فتجده يوادهم أي يطلب ودهم بكل 

 .طريق، وهذا ال شك ينايف اإليامن كله أو كامله

الواجب عىل املؤمن معاداة من حاد اهللا ورسوله ولو كان أقرب قريب إليه، وبغضه والبعد  - ٣١

 .عنه، ولكن هذا ال يمنع نصيحته ودعوته للحق

 . االستقامة عىل طريق احلق: الرشد  - ٣٢

ً للمحظور : الطاعة - ٣٣  . موافقة املراد فعالً للمأمور وتركا

 . رشك ، املبنية عىل اإلخالص هللا عز وجل هي امللة املائلة عن ال: احلنيفية - ٣٤

العبادة بمفهومها العام هي التذلل هللا حمبة وتعظيًام بفعل أوامره واجتناب نواهيه عىل الوجه  - ٣٥

 .الذي جاءت به رشائعه

: فقد قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  - يعني تفصيلها  -العبادة بمفهومها اخلاص  - ٣٦

لكل ما حيبه اهللا ويرضاه من األقوال، واألعامل الظاهرة والباطنة كاخلوف ،  العبادة أسم جامع"

 .وغري ذلك من رشائع اإلسالم   واخلشية ، والتوكل والصالة والزكاة ، والصيام

اإلخالص هو التنقية واملراد به أن يقصد املرء بعبادته وجه اهللا عز وجل والوصول إىل دار  - ٣٧

ً مرسالً  ً وال نبيا ً مقربا  .كرامته بحيث ال يعبد معه غريه ال ملكا



 

 

عبادة كونية وهي اخلضوع ألمر اهللا تعاىل الكوين وهذه شاملة جلميع اخللق : العبادة نوعان - ٣٨

وعبادة رشعية وهي اخلضوع ألمر . لة للمؤمن والكافر و الرب والفاجر ال خيرج عنها فهي شام

 .اهللا تعاىل الرشعي وهذه خاصة بمن أطاع اهللا تعاىل واتبع ما جاءت به الرسل

التوحيد لغة مصدر وحد يوحد ، أي جعل اليشء واحدًا وهذا ال يتحقق إال بنفي وإثبات  - ٣٩

إنه ال يتم لإلنسان التوحيد حتى يشهد أن : فمثالً نقول، نفي احلكم عام سوى املوحد وإثباته له 

 .ال إله إال اهللا فينفي األلوهية عام سوى اهللا تعاىل ويثبتها هللا وحده

 . "إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بام خيتص به": تعريف أعم للتوحيد وهو - ٤٠

 .امء والصفات توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األس: وأنواع التوحيد ثالثة - ٤١

 .إفراد اهللا سبحانه وتعاىل باخللق، وامللك والتدبري: توحيد الربوبية هو  - ٤٢

إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة بأن ال يتخذ اإلنسان مع اهللا أحدًا : هو  توحيد األلوهية - ٤٣

 .يعبده ويتقرب إليه كام يعبد اهللا تعاىل ويتقرب إليه

إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بام سمى به نفسه ووصف به نفسه : هو  توحيد األسامء والصفات - ٤٤

يف كتابه ، أو عىل لسان رسوله صىل اهللا عليه وسلم وذلك بإثبات ما أثبته ، ونفي ما نفاه من غري 

 .حتريف ، وال تعطيل ، ومن غري تكييف، وال متثيل



 

 

نبي صىل اهللا عليه وسلم توحيد األلوهية وهو الذي ضل فيه املرشكون الذين قاتلهم ال - ٤٥

واستباح دماءهم وأمواهلم وأرضهم وديارهم وسبى نساءهم وذريتهم، ، وأكثر ما يعالج الرسل 

 .أقوامهم عىل هذا النوع من التوحيد

العبادة ال تصح إال هللا عز وجل، ومن أخل هبذا التوحيد فهو مرشك كافر وإن أقر بتوحيد  - ٤٦

فرض أن رجالً يقّر إقرارًا كامالً بتوحيد الربوبية واألسامء  الربوبية واألسامء والصفات ، فلو

ً يتقرب به إليه فإنه مرشك كافر  والصفات ولكنه يذهب إىل القرب فيعبد صاحبه أو ينذر له قربانا

 .خالد يف النار 

 التوحيد أعظم ما أمر اهللا به ألنه األصل الذي ينبني عليه الدين كله، وهلذا بدأ به النبي صىل -٤٧

 .اهللا عليه وسلم يف الدعوة إىل اهللا

أعظم ما هنى اهللا عنه الرشك وذلك ألن أعظم احلقوق هو حق اهللا عز وجل فإذا فرط فيه  - ٤٨

 .اإلنسان فقد فرط يف أعظم احلقوق وهو توحيد اهللا عز وجل

اري رواه البخ) أعظم الذنب أن جتعل هللا ندًا وهو خلقك: (قال النبي صىل اهللا عليه وسلم  - ٤٩

ً دخل النار:(وقال . ومسلم  ً دخل اجلنة ومن لقيه يرشك به شيئا ) من لقي اهللا ال يرشك به شيئا

 .رواه البخاري) من مات وهو يدعوا من دون اهللا ندًا دخل النار: (وقال . رواه مسلم

بد من مل يعبد اهللا فهو كافر مستكرب ، ومن عبد اهللا وعبد معه غريه فهو كافر مرشك ، ومن ع - ٥٠

 .اهللا وحده فهو مسلم خملص



 

 

الرشك األكرب وهو كل رشك : فالنوع األول. رشك أكرب ، ورشك أصغر: الرشك نوعان  - ٥١

ً خلروج اإلنسان عن دينه الرشك األصغر وهو كل : النوع الثاين. أطلقه الشارع وكان متضمنا

 . عمل قويل أو فعيل أطلق عليه الرشع وصف الرشك ولكنه ال خيرج عن امللة

 .األصول مجع أصل ، وهو ما يبنى عليه غريه - ٥٢

من : األصول الثالثة يشري هبا املصنف رمحه إىل األصول التي يسأل عنها اإلنسان يف قربه  - ٥٣

 ربك ؟ وما دينك ؟ ومن نبيك ؟

منها النظر والتفكر يف خملوقاته عز وجل فإن ذلك يؤدي إىل : معرفة اهللا تكون بأسباب - ٥٤

النظر يف آياته الرشعية وهي الوحي ، ومنها  معرفته ومعرفة عظيم سلطانه ومتام قدرته ، وحكمته

 .الذي جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم

وجل يف قلب املؤمن من معرفة اهللا سبحانه ما يلقي اهللا عز ومن أسباب معرفة العبد ربه  - ٥٥ 

وتعاىل حتى كأنه يرى ربه رأي العني قال النبي عليه الصالة والسالم ، حني سأله جربيل ما 

 .رواه مسلم )أن تعبد اهللا كأنك تراه ، فإن مل تكن تراه فإنه يراك: (اإلحسان ؟ قال 

الح التي تضمنتها األديان السابقة متضمن جلميع املص -بحمد اهللا تعاىل-الدين اإلسالمي  - ٥٦

ً لكل زمان ومكان وأمة  .متميز عليها بكونه صاحلا

حتصل بدراسة حياة النبي صىل اهللا عليه : معرفة اإلنسان نبيه حممدًا صىل اهللا عليه وسلم  - ٥٧

 وسلم وما كان عليه من العبادة ، واألخالق ، والدعوة إىل اهللا عز وجل ، واجلهاد يف سبيله وغري

 .ذلك من جوانب حياته عليه الصالة والسالم

 .أي مربيهم بالنعم وخالقهم ومالكهم ، واملدبر هلم كام شاء عز وجل) رب العاملني( - ٥٨



 

 

 .مجع آية وهي العالمة عىل اليشء التي تدل عليه وتبينه: اآليات  - ٥٩

يمة وما فيها من كونية ورشعية ، فالكونية هي املخلوقات العظ: آيات اهللا تعاىل نوعان  - ٦٠

عجائب الصنعة وبالغ احلكمة، والرشعية هي الوحي الذي أنزله اهللا عىل رسله وما فيها من 

 .العدل ، واالشتامل عىل املصالح ، ودفع املفاسد

خلق اهللا هذه املخلوقات العظيمة يف ستة أيام ولو شاء خللقها بلحظة ولكنه ربط املسببات  - ٦١

 . بأسباهبا كام تقتضيه حكمته

ً به كام يليق بجالله وعظمته وهذا عنوان كامل  - ٦٢ استوى عىل العرش أي عال عليه علوًا خاصا

 .امللك والسلطان

 .يلزم كل من أقر بربوبية اهللا أن يعبده وحده وإال كان متناقضاً  - ٦٣

 .التقوى هي اختاذ وقاية من عذاب اهللا عز وجل باتباع أوامره واجتناب نواهيه - ٦٤

 .اإلسالم ، واإليامن ، واإلحسان هي الدين: ثالثة هذه ال - ٦٥

الدعاء ، واخلوف ، والرجاء ، والتوكل ، والرغبة ، والرهبة ، واخلشوع ، : من اإلحسان  - ٦٦

واخلشية ، واإلنابة ، واالستعانة ، واالستعاذة ، واالستغاثة ، والذبح، والنذر ، وغري ذلك من 

ً لغري اهللا فهو مرشك كافرأنواع العبادة التي أمر اهللا هبا كل  .ها هللا تعاىل ، فمن رصف منها شيئا



 

 

٦٧ -  ً من دعا غري اهللا عز وجل بيشء ال يقدر عليه إال اهللا فهو مرشك كافر سواء كان املدعو حيا

 ً  . أو ميتا

ً بام يقدر عليه مثل أن يقول يا فالن أطعمني ، يا فالن اسقني فال يشء فيه ،  - ٦٨ من دعا حيا

ً بمثل هذا فإنه مرشك ألن امليت أو الغائب ال يمكن أن يقوم بمثل هذا  ً أو غائبا ومن دعا ميتا

ً يف الكون فيكون بذلك مرشكاً   .فدعاؤه إياه يدل عىل أنه يعتقد أن له ترصفا

 .دعاء مسألة ودعاء عبادة: عانالدعاء نو - ٦٩

دعاء املسألة هو دعاء الطلب أي طلب احلاجات وهو عبادة إذا كان من العبد لربه ، ألنه  - ٧٠

 . يتضمن االفتقار إىل اهللا تعاىل واللجوء إليه ، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرمحة

قني احليني املوجودين إذا كان املدعو دعاء املسألة جيوز إذا صدر من العبد ملثله من املخلو - ٧١

 .يعقل الدعاء ويقدر عىل اإلجابة كام سبق يف قوله القائل يا فالن أطعمني

ً من عقابه وهذا ال يصح لغري اهللا  - ٧٢ ً لثوابه وخوفا دعاء العبادة فأنه يتعبد به للمدعو طلبا

وَن : (ه تعاىلورصفه لغري اهللا رشك أكرب خمرج عن امللة وعليه يقع الوعيد يف قول ُ يَن َيْستَْكِرب َّذِ ِنَّ ال إ

ْدُخُلوَن َجَهنََّم َداِخِريَن  َ َاَدِيت َسي  ) .َعْن ِعب

 .هنى اهللا سبحانه وتعاىل عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده سبحانه - ٧٣

خوف طبيعي كخوف اإلنسان من السبع والنار والغرق وهذا ال  -١:اخلوف ثالثة أنواع - ٧٤

ً لرتك يالم علي ً ؛ ألن ما كان سببا ً لرتك واجب أو فعل حمرم كان حراما ه العبد إال ما كان سببا



 

 

خوف العبادة أن خياف أحدًا يتعبد باخلوف له فهذا ال يكون  -٢.واجب أو فعل حمرم فهو حرام

ً  - ٣.ورصفه لغري اهللا تعاىل رشك أكرب. إال هللا تعاىل خوف الرس كأن خياف صاحب القرب ، أو وليا

ً ذكره العلامء من الرشكب  .عيدًا عنه ال يؤثر فيه لكنه خيافه خمافة رس فهذا أيضا

فاملحمود ما كانت غايته أن حيول . اخلوف من اهللا تعاىل يكون حممودًا ، ويكون غري حممود  - ٧٥

بينك وبني معصية اهللا بحيث حيملك عىل فعل الواجبات وترك املحرمات، وغري املحمود ما 

عىل اليأس من روح اهللا والقنوط وحينئذ يتحرس العبد وينكمش وربام يتامدى يف حيمل العبد 

 .املعصية لقوة يأسه

 . تنزيالً له منزلة القريب الرجاء طمع اإلنسان يف أمر قريب املنال، وقد يكون يف بعيد املنال - ٧٦

الرجاء املتضمن للذل واخلضوع ال يكون إال هللا عز وجل ورصفه لغري اهللا تعاىل رشك إما  - ٧٧

 .اصغر ، وإما أكرب بحسب ما يقوم بقلب الراجي 

الرجاء املحمود ال يكون إال ملن عمل بطاعة اهللا ورجا ثواهبا، أو تاب من معصيته ورجا  - ٧٨

 .ن مذمومقبول توبته ، فأما الرجاء بال عمل فهو غرور ومت

االعتامد عىل اهللا تعاىل كفاية : والتوكل عىل اهللا تعاىل. التوكل عىل اليشء االعتامد عليه - ٧٩

ً يف جلب املنافع ودفع املضار وهو من متام اإليامن  .وحسبا

توكل الرس بأن يعتمد عىل ميت يف جلب منفعة ، أو دفع مرضة فهذا رشك أكرب ؛ ألنه ال  - ٨٠

ً ، أو يقع إال ممن يعتقد أ ً ، أو وليا ً يف الكون، وال فرق بني أن يكون نبيا ً رسيا ن هلذا امليت ترصفا

ً عدوا هللا تعاىل  .طاغوتا



 

 

التوكل عىل الغري فيام يترصف فيه الغري مع الشعور بعلو مرتبته وانحطاط مرتبة املتوكل  - ٨١

 تعاىل هو الذي قدر أما لو اعتمد عليه عىل أنه سبب وأن اهللا. فهذا نوع من الرشك األصغر. عنه 

 .ذلك عىل يده فإن ذلك ال بأس به

التوكل عىل الغري فيام يترصف فيه املتوكل بحيث ينيب غريه يف أمر جتوز فيه النيابة فهذا ال  - ٨٢

 .بأس به بداللة الكتاب، والسنة ، واإلمجاع

 . حمبة الوصول إىل اليشء املحبوب: الرغبة  - ٨٣

 . هرب من املخوف فهي خوف مقرون بعملاخلوف املثمر لل: الرهبة - ٨٤

 . الذل والتطامن لعظمة اهللا بحيث يستسلم لقضائه الكوين والرشعي: اخلشوع - ٨٥

 .يغلب جانب الرجاء يف حال املرض وجانب اخلوف يف حال الصحة: قال بعض العلامء  - ٨٦

هللا ، واخلوف عىل وقيل يكون رجاؤه وخوفه واحدًا سواء لئال حيمله الرجاء عىل األمن من مكر ا

 .اليأس من رمحة اهللا تعاىل وكالمها قبيح مهلك لصاحبه 

اخلشية هي اخلوف املبني عىل العلم بعظمة من خيشاه وكامل سلطانه فهي أخص من اخلوف  - ٨٧

، ويتضح الفرق بينهام باملثال فإذا خفت من شخص ال تدري هل هو قادر عليك أم ال فهذا 

ويقال يف أقسام أحكام اخلشية . م أنه قادر عليك فهذه خشية خوف ، وإذا خفت من شخص تعل

 . ما يقال يف أقسام أحكام اخلوف

اإلنابة الرجوع إىل اهللا تعاىل بالقيام بطاعته واجتناب معصيته وهي قريبة من معنى التوبة إال  - ٨٨

 .تعاىل أهنا أرق منها ملا تشعر به من االعتامد عىل اهللا واللجوء إليه وال تكون إال هللا



 

 

إسالم كوين وهو االستسالم حلكمه الكوين وهذا عام لكل : األول: اإلسالم هللا تعاىل نوعان - ٨٩

إسالم رشعي وهو االستسالم : الثاين. وكافر ، وبر وفاجر   من يف السموات واألرض من مؤمن

 .حلكمه الرشعي وهذا خاص بمن قام بطاعته من الرسل وأتباعهم بإحسان

االستعانة املتضمنة لكامل الذل من العبد لربه ، : االستعانة باهللا وهي: من أنواع االستعانة  - ٩٠

ورصفها لغريه رشك خمرج من  وتفويض األمر إليه، واعتقاد كفايته وهذه ال تكون إال هللا تعاىل

 .امللة

املستعان  االستعانة باملخلوق عىل أمر يقدر عليه فهذه عىل حسب :من أنواع االستعانة  - ٩١

وإن كانت عىل إثم فهي حرام ، عليه فإن كانت عىل بر فهي جائزة للمستعني مرشوعة للمعني

وإن كانت عىل مباح فهي جائزة للمستعني واملعني لكن املعني قد يثاب  .عىل املستعني واملعني

 .عىل ذلك ثواب اإلحسان إىل الغري ومن ثم تكون يف حقه مرشوعة

 .االستعانة بمخلوق حي حارض غري قادر فهذه لغو ال طائل حتتها :ة من أنواع االستعان - ٩٢

ً أو باألحياء عىل أمر غائب ال يقدرون عىل  :من أنواع االستعانة  - ٩٣ االستعانة باألموات مطلقا

ً خفيا يف الكون  .مبارشته فهذا رشك ألنه ال يقع إال من شخص يعتقد أن هلؤالء ترصفا

 .الستعانة باألعامل واألحوال املحبوبة إىل اهللا تعاىل وهذه مرشوعةا :من أنواع االستعانة  - ٩٤

طلب اإلعاذة، واإلعاذة احلامية من مكروه فاملستعيذ حمتم بمن استعاذ به : االستعاذة  - ٩٥

 .ومعتصم به

االستعاذة باهللا تعاىل أو بصفة من صفاته ككالمه وعظمته وعزته  - ١: من أنواع االستعاذة  - ٩٦

االستعاذة باألموات أو األحياء غري احلارضين القادرين  -٢. هذا جائز ومطلوبف.ونحو ذلك



 

 

االستعاذة بام يمكن العوذ به من املخلوقني من البرش أو األماكن أو  - ٣. عىل العوذ فهذا رشك

 .غريها فهذا جائز

إن استعاذ عائذ من رش ظامل وجب إيواؤه وإعاذته بقدر اإلمكان ، وإن استعاذ ليتوصل إىل  - ٩٧

 .فعل حمظور أو اهلرب من واجب حرم إيواؤه

االستغاثة باهللا  - ١: ، وهي أقسام االستغاثة طلب الغوث وهو اإلنقاذ من الشدة واهلالك - ٩٨

االستغاثة باألموات  - ٢. وأتباعهم عز وجل وهذا من أفضل األعامل وأكملها وهو دأب الرسل

االستغاثة باألحياء العاملني  -٣. أو باألحياء غري احلارضين القادرين عىل اإلغاثة فهذا رشك

االستغاثة بحي غري قادر من غري أن يعتقد أن له قوة خفية  - ٤. القادرين عىل اإلغاثة فهذا جائز

 .مثل أن يستغيث الغريق برجل مشلول فهذا لغو وسخرية

أن يقع عبادة بأن  -١:الذبح إزهاق الروح بإراقة الدم عىل وجه خمصوص ويقع عىل وجوه - ٩٩

يقصد به تعظيم املذبوح له والتذلل له والتقرب إليه فهذا ال يكون إال هللا تعاىل عىل الوجه الذي 

ً لضيف أو وليمة لعرس أ - ٢. رشعه اهللا تعاىل، ورصفه لغري اهللا رشك أكرب و نحو أن يقع إكراما

ً أو استحباباً  أن يقع عىل وجه التمتع باألكل أو االجتار به  - ٣. ذلك فهذا مأمور به إما وجوبا

ً عنه حسبام يكون وسيلة له ونحو ذلك فاألصل فيه اإلباحة ً أو منهيا  .وقد يكون مطلوبا

قال مكروه ، و   النذر الذي هو إلزام اإلنسان نفسه بيشء ما ، أو طاعة هللا غري واجبة؛ -١٠٠

إنه ال يأيت بخري : (بعض العلامء إنه حمرم ألن النبي صىل اهللا عليه وسلم ، هنى عن النذر وقال 

ومع ذلك فإذا نذر اإلنسان طاعة هللا وجب عليه فعلها لقول النبي ) وإنام يستخرج به من البخيل

 ).من نذر أن يطيع اهللا فليطعه: (صىل اهللا عليه وسلم 

 .أن يتربأ منه ، ويتخىل منه وهذا يستلزم الرباءة من أهله الرباءة من الرشك أي -١٠١



 

 

ال تقبل العبادة إال باإلخالص هللا عز وجل وهو ما تتضمنه شهادة أن ال إله إال اهللا وإتباع  -١٠٢

 .الرسول صىل اهللا عليه وسلم وهو ما تتضمنه شهادة أن حممدًا رسول اهللا 

ََه ( -١٠٣ ل ِ ُه ال إ نَّ َْعِزيُز َشِهَد اهللاَُّ أَ ِال ُهَو ال ََه إ ل ِ ْسِط ال إ ْقِ ال ِ ًام ب ِ ْلِم َقائ ْعِ وُلو ال َكُة َوأُ ِ َْالئ ِال ُهَو َوامل إ

يُم  ِ ك هذه الشهادة أعظم شهادة لعظم الشاهد واملشهود به، فالشاهد هو اهللا ومالئكته، وأولو  )اْحلَ

ً رسله الكرام، واملشهود به توح ً أوليا يد اهللا يف ألوهيته وتقرير العلم برشيعته ويدخل فيهم دخوال

يُم (ذلك  ِ ك َْعِزيُز اْحلَ ِالَّ ُهَو ال ََه إ ل ِ  .)  ال إ

 .ال معبود حق إال اهللا عز وجل "ال إله إال اهللا  "معنى  -١٠٤

معنى شهادة أن حممدًا رسول اهللا هو اإلقرار باللسان واإليامن بالقلب بأن حممد بن عبد  -١٠٥

إىل مجيع اخللق من اجلن واإلنس وال عبادة هللا تعاىل  -عز وجل  -اهللا القريش اهلاشمي رسول اهللا 

 .إال عن طريق الوحي الذي جاء به

مقتىض شهادة أن حممدًا رسول اهللا أن تصدق رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم فيام أخرب،  -١٠٦

ع ، ومقتىض وأن متتثل أمره فيام أمر، وأن جتتنب ما عنه هنى وزجر ، وأن ال تعبد اهللا إال بام رش

ً يف الربوبية وترصيف  ً أن ال تعتقد أن لرسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ، حقا هذه الشهادة أيضا

ً يف العبادة ، بل هو صىل اهللا عليه وسلم عبد ال يعبد ورسول ال يكذب، وال  الكون، أو حقا

ً من النفع أو الرض إال ما شاء اهللا  .يملك لنفسه وال لغريه شيئا

ج ممن استطاع إليه سبيالً يكون كفرًا ولكنه كفر ال خيرج من امللة عىل قول مجهور ترك احل -١٠٧

ً من : (العلامء لقول عبد اهللا بن شقيق كان أصحاب رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ال يرون شيئا

 )األعامل تركه كفر غري الصالة

 .اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل باجلوارح: ويف الرشع . التصديق: اإليامن يف اللغة  -١٠٨



 

 

 - ٣. اإليامن بربوبيته - ٢. اإليامن بوجود اهللا تعاىل - ١:اإليامن باهللا يتضمن أربعة أمور -١٠٩

 .اإليامن بأسامئه وصفاته - ٤. بألوهيته اإليامن

الذين أنكروا ) املعطلة: (إحدامها : طائفتان فاتهاإليامن بأسامء اهللا تعاىل وصضل يف  -١١٠

األسامء ،والصفات ، أو بعضها ، زاعمني أن إثباهتا يستلزم التشبيه ، أي تشبيه اهللا تعاىل 

الذين أثبتوا األسامء والصفات مع تشبيه ) املشبهة: ( الطائفة الثانية. زعم باطل بخلقه ، وهذا

 . داللة النصوص ، وهذا زعم باطل أيضازاعمني أن هذا مقتىض اهللا تعاىل بخلقه

عامل غيبي خملوقون ، عابدون هللا تعاىل ، وليس هلم من خصائص الربوبية : املالئكة -١١١

 .واأللوهية يشء ، خلقهم اهللا تعاىل من نور ، ومنحهم االنقياد التام ألمره، والقوة عىل تنفيذه

اإليامن بمن علمنا اسمه  - ٢. امن بوجودهماإلي -١: اإليامن باملالئكة يتضمن أربعة أمور -١١٢

ً ) كجربيل(منهم باسمه   - ٤اإليامن بام علمنا من صفاهتم  - ٣. ومن مل نعلم اسمه نؤمن هبم إمجاال

 .اإليامن بام علمنا من أعامهلم التي يقومون هبا بأمر اهللا تعاىل

اإليامن بام  -٢. اهللا حقاً  اإليامن بأن نزوهلا من عند - ١: اإليامن بالكتب يتضمن أربعة أمور -١١٣

 ً  - ٣. علمنا اسمه منها باسمه كالقرآن والتوراة والزبور وأما ما مل نعلم اسمه فنؤمن به إمجاال

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

 .ومجيع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن العظيم -٤

اإليامن بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل، فمن كفر  -١: امن بالرسل يتضمن أربعة أموراإلي -١١٤

اإليامن بمن علمنا اسمه منهم باسمه ، وأما من مل نعلم  - ٢. برسالة واحد منهم فقد كفر باجلميع 

 ً العمل برشيعة من  - ٤. تصديق ما صح عنهم من أخبارهم - ٣. اسمه منهم فنؤمن به إمجاال

 .نا منهم، وهو خامتهم حممد صىل اهللا عليه وسلم املرسل إىل مجيع الناس أرسل إلي



 

 

اإليامن باحلساب   -٢. اإليامن بالبعث  - ١: اإليامن باليوم اآلخر يتضمن ثالثة أمور -١١٥

: ويلتحق باإليامن باليوم اآلخر . اإليامن باجلنة والنار، وأهنام املآل األبدي للخلق -٣. واجلزاء

 . فتنة القرب وعذابه ونعيمه : ما يكون بعد املوت مثل اإليامن بكل

منها الرغبة يف فعل الطاعة واحلرص عليها رجاء : لإليامن باليوم اآلخر ثمرات جليلة  -١١٦

ً من عقاب ذلك اليوم. لثواب ذلك اليوم ومنها . ومنها الرهبة عند فعل املعصية والرضا هبا خوفا

 . بام يرجوه من نعيم اآلخرة وثواهبا تسلية املؤمن عام يفوته من الدنيا

أحوال الربزخ من أمور الغيب التي ال يدركها احلس، ولو كانت تدرك باحلس لفاتت  -١١٧

 . فائدة اإليامن بالغيب، ولتساوى املؤمنون بالغيب، واجلاحدون يف التصديق هبا

دون غريه، وهذا كام يرى النائم يف    العذاب والنعيم وسعة القرب وضيقه إنام يدركها امليت -١١٨

منامه أنه يف مكان ضيق موحش، أو يف مكان واسع هبيج، وهو بالنسبة لغريه مل يتغري منامه هو يف 

 .حجرته وبني فراشه وغطائه

 .إدراك اخللق حمدود بام مكنهم اهللا تعاىل من إدراكه  -١١٩

اهللا تعاىل علم بكل يشء مجلة وتفصيالً  اإليامن بأن - ١: اإليامن بالقدر يتضمن أربعة أمور -١٢٠

اإليامن بأن مجيع الكائنات ال تكون إال  -٣.اإليامن بأن اهللا كتب ذلك يف اللوح املحفوظ  - ٢ .

  .اإليامن بأن مجيع الكائنات خملوقة هللا تعاىل  -٤. بمشيئة اهللا تعاىل

الختيارية وقدرة عليها ، ألن اإليامن بالقدر ال ينايف أن يكون للعبد مشيئة يف أفعاله ا - ١٢١  

لكن مشيئة العبد وقدرته واقعتان بمشيئة اهللا تعاىل . الرشع والواقع داالن عىل إثبات ذلك له

 . وألن الكون كله ملك هللا تعاىل فال يكون يف ملكه يشء بدون علمه ومشيئته. وقدرته 

 .واإليامن بالقدر ال يمنح العبد حجة عىل ما ترك من الواجبات أو فعل من املعايص  -١٢٢



 

 

لو كان القدر حجة للمخالفني مل تنتف بإرسال الرسل ، ألن املخالفة بعد إرساهلم واقعة  -١٢٣

 . بقدر اهللا تعاىل

ً بام ال يستطيع اخلالص منه، و -١٢٤ هذا باطل ولذلك لو كان العبد جمربًا عىل الفعل لكان مكلفا

 . إذا وقعت منه املعصية بجهل، أو نسيان ، أو إكراه ، فال إثم عليه ألنه معذور

إن قدر اهللا تعاىل رس مكتوم ال يعلم به إال بعد وقوع املقدور، وإرادة العبد ملا يفعله سابقة  -١٢٥

عىل فعله فتكون إرادته الفعل غري مبنية عىل علم منه بقدر اهللا ، وحينئذ تنفي حجته بالقدر إذ ال 

 . حجة للمرء فيام ال يعلمه

ى يدركه وال يعدل عنه إىل ما ال يالئمه اإلنسان حيرص عىل ما يالئمه من أمور دنياه حت -١٢٦

ثم حيتج عىل عدوله بالقدر ، فلامذا يعدل عام ينفعه يف أمور دينه إىل ما يرضه ثم حيتج بالقدر؟ 

 أفليس شأن األمرين واحدًا؟ 

املحتج بالقدر عىل ما تركه من الواجبات أو فعله من املعايص ، لو اعتدى عليه شخص  -١٢٧

ال تلمني فإن اعتدائي كان بقدر اهللا، مل يقبل : حرمته ثم احتج بالقدر، وقالفأخذ ماله أو انتهك 

فكيف ال يقبل االحتجاج بالقدر يف اعتداء غريه عليه، وحيتج به لنفسه يف اعتدائه عىل . حجته

  حق اهللا تعاىل ؟ 

عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه رفع إليه سارق استحق  -أمري املؤمنني   -يذكر أن - ١٢٨  

ونحن إنام نقطع : فقال. مهالً يا أمري املؤمنني ، فإنام رسقت بقدر اهللا: لقطع، فأمر بقطع يده فقالا

 . بقدر اهللا

االعتامد عىل اهللا تعاىل، عند فعل األسباب بحيث ال يعتمد : من ثمرات اإليامن بالقدر  -١٢٩

 .عىل السبب نفسه ألن كل يشء بقدر اهللا تعاىل



 

 

أن ال يعجب املرء بنفسه عند حصول مراده، ألن حصوله  :بالقدر  من ثمرات اإليامن -١٣٠

نعمة من اهللا تعاىل ، بام قدره من أسباب اخلري، والنجاح ، وإعجابه بنفسه ينسيه شكر هذه 

 .النعمة

الطمأنينة ، والراحة النفسية بام جيرى عليه من أقدار اهللا تعاىل : من ثمرات اإليامن بالقدر  -١٣١

ات حمبوب، أو حصول مكروه، ألن ذلك بقدر اهللا الذي له ملك السموات فال يقلق بفو

 .واألرض، وهو كائن ال حمالة

اجلربية الذين قالوا إن العبد جمرب عىل عمله وليس له فيه : إحدامها : ضل يف القدر طائفتان -١٣٢

دة والقدرة، وليس القدرية الذين قالوا إن العبد مستقل بعمله يف اإلرا: الثانية. إرادة وال قدرة 

 . ملشيئة اهللا تعاىل وقدرته فيه أثر

اإلحسان ضد اإلساءة وهو أن يبذل اإلنسان املعروف ويكف األذى فيبذل املعروف  -١٣٣

 .لعباد اهللا يف ماله ، وجاهه ، وعلمه ، وبدنه

أن ( غاية احلب ، وغاية الذل ، ففي احلب الطلب : اإلحسان يف عبادة اهللا مبني عىل أمرين -١٣٤

 ).فإن مل تكن تراه فإنه يراك( ، ويف الذل اخلوف واهلرب )تعبد اهللا كأنك تراه

من متام اإلخالص أن حيرص اإلنسان عىل أال يراه الناس يف عبادته ، وأن تكون عبادته مع  -١٣٥

 .ربه رساً 

االنتقال :ويف الرشع فهي كام قال الشيخ. مأخوذة من اهلجر وهو الرتك: اهلجرة يف اللغة -١٣٦

 . من بلد الرشك إىل بلد اإلسالم



 

 

اهلجرة واجبة عىل كل مؤمن ال يستطيع إظهار دينه يف بلد الكفر فال يتم إسالمه إذا كان  -١٣٧

                           .ه فهو واجبيستطيع إظهاره إال باهلجرة، وما ال يتم الواجب إال ب ال

أن يكون عند اإلنسان علم يدفع به  -١:السفر إىل بالد الكفار ال جيوز إال بثالثة رشوط -١٣٨

ً إىل ذلك -٣. أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات -٢. الشبهات  . أن يكون حمتاجا

إما بفعله، وإما بإقراره ابتداء أو النبي صىل اهللا عليه وسلم بّني كل الدين إما بقوله، و -١٣٩

 .عن سؤال، وأعظم ما بّني عليه الصالة والسالم التوحيد  جواباً 

كل ما جتاوز به (: ، قال ابن القيم الطاغوت مشتق من الطغيان ، والطغيان جماوزة احلد -١٤٠

 الصاحلني ومراده باملعبود واملتبوع واملطاع غري) . حده من معبود، أو متبوع ، أو مطاع العبد

 .الصاحلون فليسوا طواغيت ، أما

وكل من ُعبد من دون اهللا وهو راض  - ٢. إبليس لعنه اهللا  - ١: رؤوس الطواغيت مخسة  -١٤١

دعا الناس وكل من  -٣. وسواء عبد يف حياته أو بعد مماته إذا مات وهو راض بذلكُيعبد  أن

ومن حكم  – ٥.ومن ادعى علم الغيب -٤. ومل يستجيبوا له عبادة نفسه وإن مل يعبدوه إىل

 .أنزل اهللا بغري ما

ً به، أو احتقارًا، أو اعتقادًا أن غريه أصلح منه، وأنفع من مل حيكم بام أنزل اهللا  -١٤٢ استخفافا

ً عن امللة  . للخلق أو مثله فهو كافر كفرًا خمرجا

من مل حيكم بام أنزل اهللا وهو مل يستخف به، ومل حيتقره، ومل يعتقد أن غريه أصلح منه  -١٤٣

لنفسه أو نحو ذلك، فهذا ظامل وليس بكافر وختتلف مراتب ظلمه بحسب املحكوم به ووسائل 

 . احلكم



 

 

ً بحكم، اهللا، وال احتقارًا، وال اعتقادًا أن  -١٤٤ غريه ومن مل حيكم بام أنزل اهللا ال استخفافا

أصلح، وأنفع للخلق أو مثله، وإنام حكم بغريه حماباة للمحكوم له، أو مراعاة لرشوة أو غريها 

من عرض الدنيا فهذا فاسق، وليس بكافر وختتلف مراتب فسقه بحسب املحكوم به ووسائل 

 . احلكم

زمان فعىل مسألة احلكم بغري ما أنزل اهللا من املسائل الكربى التي ابتيل هبا حكام هذا ال -١٤٥

نسأل  -املرء أن ال يترسع يف احلكم عليهم بام ال يستحقونه حتى يتبني له احلق ألن املسألة خطرية 

كام أن عىل املرء الذي آتاه اهللا العلم أن  -اهللا تعاىل أن يصلح للمسلمني والة أمورهم وبطانتهم 

لك عن بينة وحييى من حي يبينه هلؤالء احلكام لتقوم احلجة عليهم وتتبني املحجة فيهلك من ه

 .عن بينة ، وال حيقرن نفسه عن بيانه وال هيابن أحدًا فيه فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنني

بدأ اهللا عز وجل بالكفر بالطاغوت قبل اإليامن باهللا ؛ ألن من كامل اليشء إزالة املوانع  -١٤٦

 .وجود الثوابت وهلذا يقال التخلية قبل التحلية قبل

 

************ 

 

 اإلثبات ضوء في النبویة والسنة الكتاب في اإللھیة الصفاتكتاب فوائد من : ثامنا 
  رحمھ هللا -محمد أمان بن علي الجامي / للعالمة  - والتنزیھ

 



 

 

فالن من أهل السنة أي من : السنة الطريقة املحمودة املستقيمة، ولذلك قيل": قال األزهري -١

 "أهل الطريقة املستقيمة املحمودة

حكمه، وأمره، (إذا أطلقت يف الرشع فإنام يراد هبا : والسنة من النبي صىل اهللا عليه وسلم -٢

ً وفعالً، مما مل ينطق به مما أمر به النبي صىل اهللا عليه وسلم، أو هنى عن) وهنيه ه، أو ندب إليه قوال

 .الكتاب والسنة، أي القرآن واحلديث: أدلة الرشع: الكتاب العزيز، وهلذا يقال

فالن عىل السنة إذا كان : عىل ما يقابل البدعة، فيقولون) السنة(يطلق مجهور علامء احلديث  -٣

فالن عىل خالف : عمله وترصفاته الدينية وفق ما جاء به النبي صىل اهللا عليه وسلم كام يقال

ً، وعامالً عىل خالف هديه عليه الصالة والسالم  .السنة، أو فالن خمالف للسنة إذا كان مبتدعا

ً، ألنه كالمه الذي خاطب به نبيه حممدًا عليه الصالة  -٤ ً ومعنا القرآن الكريم، من عند اهللا لفظا

 .والسالم، وهو املصدر األول للعقيدة والرشيعة واحلجة القاطعة

من حيث ثبوت األحكام ، واالستدالل يف فروع الرشيعة وأصوهلا فال فرق بني القرآن  -٥

 .ذا ثبتت السنة عند أهلها بالطريقة املعروفة عندهموالسنة من هذه احليثية، إ

العقل أساس التكليف، ومناط األهلية، إال أنه ال جيوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته،  -٦

 .وجيمح يف جمال اخليال الفاسد، واألوهام الكاذبة بعيدًا عن نور الوحي

 .العقل الرصيح ال خيالف النقل الصحيح -٧

ة مها املصدران األساسيان لكل بحث يف العقيدة، ألهنام وحيان من اهللا، ويمثالن القرآن والسن -٨

 .الرسالة التي كلف اهللا هبا رسله املختارين من البرش



 

 

يقول بعض أهل  }.. يا أهيا الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم{ -٩

ة الرسول إعالنا بأن طاعته عليه الصالة أعاد الفعل مع طاع": العلم عند تفسري هذه اآلية

والسالم جتب استقالال، من غري عرض ما أمر به عىل الكتاب ، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا 

سواء كان ما أمر به يف الكتاب أو مل يكن فيه، فإنه صىل اهللا عليه وسلم أويت الكتاب ومثله معه، 

الفعل وجعل طاعتهم يف ضمن طاعة الرسول ومل يأمر بطاعة أويل األمر استقالال، بل حذف 

 ."صىل اهللا عليه وسلم

 .حفظ اهللا للقرآن الكريم يتضمن حفظ السنة ألهنا بيان وتفسري له فحفظها من حفظه - ١٠

أقوى األحاديث ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري وحده ثم ما انفرد  - ١١

 .به مسلم

يرى اإلمام إسحاق بن راهويه أن أصح األسانيد كلها ما رواه الزهري عن سامل بن عبد اهللا  - ١٢

 .عن أبيه عبد اهللا بن عمر، ويوافقه عىل ذلك اإلمام أمحد بن حنبل

الزهري عن عيل بن احلسني عن أبيه عن : يرى أبو بكر بن أيب شيبة أن أصح األسانيد كلها - ١٣

 .عيل

أن أصح  - وهو أول من صنف يف الصحيح  - ري صاحب الصحيح يرى اإلمام البخا - ١٤

 .مالك عن نافع عن ابن عمر: األسانيد كلها

إذا أضيفت إىل االهتامم بالشطر اآلخر ) وهو اإلسناد(العناية بالشطر األول من احلديث  - ١٥

حفظ كتابه  تدلنا داللة واضحة عىل أن اهللا قد حفظ سنة نبيه صىل اهللا عليه وسلم كام) املتن(وهو 

 .ألهنا شارحة لكتابه، وتفسري له

 ).يعني اإلسناد(بيننا وبني القوم القوائم : قال عبد اهللا بن املبارك  - ١٦



 

 

واإلسناد بنقل الثقة عن مثله إىل النبي صىل اهللا ) : الوضع يف احلديث(قال صاحب كتاب  - ١٧

 .ممعليه وسلم خصوصية هلذه األمة املحمدية، امتازت به عن سائر األ

إن اهللا أكرم هذه األمة ورشفها وفضلها باإلسناد، وليس : قال حممد بن حاتم بن املظفر - ١٨

 .ألحد من األمم قديمها وحديثها إسناد موصول

كل ما صح االستدالل به عىل األحكام من النصوص الرصحية، واألحاديث الصحيحة،  - ١٩

تعاىل وأسامئه وأفعاله، وما يتعلق بأفعال  يصح االستدالل بمثله يف العقيدة يف إثبات صفات اهللا

 .العباد، بل عىل كل ما جيب اإليامن به يف الدين

الواجب الذي يقتضيه اإليامن دعوة الناس إىل االعتصام هبام فقط دون التفات إىل غريمها،  - ٢٠

 .وال سيام يف باب العقيدة وهو باب جيب أال يتجاوز فيه الكتاب والسنة

اإلمام مالك إمام دار اهلجرة وأحد أئمة الدنيا األربعة يف عرص تابع التابعني، ما أروع قول  - ٢١

أوكلام جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جربيل إىل حممد صىل اهللا : إذ يقول رمحه اهللا

 .عليه وسلم جلدل هؤالء

ألدلة التي أو يزعم أن للعقيدة من إثبات الصفات وغريها أدلة معينة غري ا عيمن يّد  - ٢٢

عيه، وليس هناك دليل وال بينة، وكل دعوة ليست يستدل هبا عىل األحكام، فعليه دليل فيام يّد 

 .عليها بينة فهي غري مقبولة قطعا

أخبار اآلحاد تقوم هبا احلجة يف إثبات الصفات، وهو ما عليه املحققون من األئمة األربعة،  - ٢٣

 .وغريهم كثري

فقد ألزمنا اهللا تعاىل اتباعه، وجعل اتباعه طاعته، والعدول عن  كل ما سن: قال الشافعي - ٢٤

 .اتباعه معصيته، التي مل يعذر هبا خلقا، ومل جيعل له يف اتباع سنن نبيه خمرجا



 

 

ال ألفني أحدكم متكئا عىل أريكته يأتيه األمر من : (قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم - ٢٥

أخرجه أمحد ، ) ال أدري؟ ما وجدنا يف كتاب اهللا اتبعناه: لأمري، مما أمرت به، أو هنيت عنه يقو

وأبو داود ، واحلاكم ، والرتمذي  وصححه الرتمذي، كام صححه احلاكم عىل رشط الشيخني 

 .وأقره الذهبي

ولوال ثبوت احلجة بالسنة ملا قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف : قاله اإلمام البيهقي  - ٢٦

أال فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من : (من شهده أمر دينهمخطبته بعد تعليمه 

أمحد ، والبخاري ، ومسلم ، : من حديث أيب بكر يف خطبة حجة الوداع، أخرجه) سامع

 .والدارمي ، وابن ماجه

كانت شبهة الروافض والزنادقة يف رد أحاديث الرسول صىل اهللا عليه وسلم زاعمني  - ٢٧

االكتفاء بالقرآن ما تقدم ذكره من موقفهم العدائي من الصحابة فام حجة القرآنيني اجلدد؟ فليس 

هلم شبهة تذكر إال ما كان من حب الظهور، ولو عىل حساب الكفر برسول اهللا، أو جمرد التقليد 

، أو ما كان من عداء كامن لإلسالم مل يمكن إظهاره إال يف هذه الصورة، ومهام يكن من األعمى

 .أمرهم فإن القرآنيني اجلدد أصل مذهبهم راجع إىل ما كان عليه غالة الروافض

دعوى االكتفاء بالقرآن وحماولة االستغناء عن السنة إنام تعني االستغناء : قال ابن خزيمة  - ٢٨

بأسلوب ملتو غري رصيح ألمر ما، فأصحاب هذه الفكرة ال حظ ) الكفر(تعني عن اإلسالم، أي 

 .هلم يف اإلسالم ما مل يراجعوا اإلسالم من جديد

نجد صفات اهللا تعاىل إما ثابتة بالكتاب والسنة معا، مع الدليل العقيل التابع للدليل النقيل،  - ٢٩

آن الكريم مثل الفرح والضحك والنزول وإما ثابتة بالسنة الصحيحة، ومل يرد هلا ذكر يف القر

 .والقدم مثال



 

 

السلف إنام يقدمون األدلة النقلية عىل األدلة العقلية إيامنا منهم بأن اهللا أرسل الرسل،  - ٣٠

 .وأنزل عليهم الكتب من عنده، وكلفهم ببيان ما حيتاج إىل البيان ألمر له شأنه

عدم التفريق بني الكتاب  -٣.التأويل عدم -٢.تقديم النقل -١: خالصة قواعد السلف  - ٣١

 .والسنة

سن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم ووالة األمر بعده سننا األخذ : قال عمر بن عبد العزيز - ٣٢

هبا تصديق لكتاب اهللا، واستكامل الطاعة هللا، وقوة عىل دين اهللا، وليس ألحد من خلق اهللا 

هبا فهو مهتد، ومن استنرص هبا فهو منصور، ومن  من اهتدى. تغيريها، وال النظر يف يشء خالفها

 .خالفها واتبع غري سبيل املؤمنني واله اهللا ما توىل وأصاله جهنم وساءت مصريا

سئل اإلمام حممد بن شهاب الزهري واإلمام مكحول عن تفسري أحاديث الصفات؟  - ٣٣

يث، والثوري، فقالوا وروي مثل هذا اجلواب عن اإلمام مالك، والل. أمروها كام جاءت: فقاال

 .أمروها كام جاءت بال كيف: مجيعا يف أحاديث الصفات

حكمي يف أهل الكالم أن يطاف هبم يف القبائل والعشائر ويرضبوا : قال اإلمام الشافعي - ٣٤

 .هذا جزاء من ترك كتاب اهللا واتبع علم الكالم: باجلريد، ويقال

شاركه فيه أحد، فال تشبه ذاته ذوات خلقه بل ال ذاته تعاىل كاملة الكامل املطلق الذي ال ي - ٣٥

 .يعلم كيف هو إال هو سبحانه

وإنا لنرجو أن يكون اجلهم وشيعته ممن ال ينظرون إىل رهبم وحيجبون عن  :أمحد قال اإلمام - ٣٦

، فإذا كان الكافر حيجب عن  }كال إهنم عن رهبم يومئذ ملحجوبون{: اهللا، ألن اهللا قال للكفار

ؤمن حيجب عن اهللا، فام فضل املؤمن عىل الكافر؟ واحلمد هللا الذي مل جيعلنا مثل جهم اهللا، وامل

 . وشيعته، وجعلنا ممن اتبع ومل جيعلنا ممن ابتدع



 

 

: يقول }وهو اهللا يف الساموات ويف األرض{: وإنام معنى قوله :رمحه اهللا أمحديقول اإلمام  - ٣٧

عىل العرش، وقد أحاط علمه بام دون العرش،  وهو إله من يف السموات وإله من يف األرض وهو

لتعلموا {: وذلك قوله تعاىل. وال يكون علم اهللا يف مكان دون مكان. وال خيلو من علم اهللا مكان

 .}أن اهللا عىل كل يشء قدير وأن اهللا قد أحاط بكل يشء علام

صاف وفيه رشاب ) قوارير(لو أن رجال كان يف يده قدح من  :رمحه اهللا أمحدقال اإلمام  - ٣٨

وله املثل  - صاف، كان يصري ابن آدم قد أحاط بالقدح من غري أن يكون ابن آدم يف القدح، فاهللا 

 .قد أحاط بجميع خلقه من غري أن يكون يف يشء من خلقه -األعىل

النصارى واملجوس فام رأيت نظرت يف كالم اليهود و) : وذكر املعتزلة ( قال البخاري  - ٣٩

 .أضل يف كفرهم منهم، وأين ألستجهل من ال يكفرهم إال من ال يعرف كفرهم

ً من اليهود والنصارى، وقد أمجعت اليهود : قال سعيد بن عامر - ٤٠ اجلهمية أرش قوال

ليس عىل العرش : والنصارى وأهل األديان عىل أن اهللا تبارك وتعاىل عىل العرش، وقالوا هم

 .يشء

كتاب الرد عىل :اإلمام ابن تيمية كان يويص بقراءة كتابني من كتب اإلمام الدارمي ومها - ٤١

ويصفهام بأهنام من أجل الكتب املصنفة يف السنة، . وكتاب النقض عىل برش املرييس.اجلهمية

كام أثنى عليهام . وأنفعها لكل طالب سنة، مراده الوقوف عىل ما كان عليه الصحابة والتابعون

إلمام ابن القيم بمثل ثناء شيخه ابن تيمية، ويف الكتابني املذكورين تقرير التوحيد واألسامء ا

 .والصفات بالعقل والنقل ما ليس يف غريمها

وما ظننا أن نضطر إىل االحتجاج عىل أحد ممن يدعي اإلسالم يف إثبات : قال أبو سعيد - ٤٢

العرش واإليامن به، حتى ابتلينا هبذه العصابة امللحدة يف آيات اهللا، فشغلونا باالحتجاج ملا مل 



 

 

به وإىل اهللا نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى اإلسالم، وإليه نلجأ و. ختتلف فيه األمم قبلنا

 .نستعني

وال بقياس . العلم اإلهلي ال جيوز أن يستدل فيه بقياس متثييل يستوي فيه األصل، والفرع - ٤٣

 .فإن اهللا سبحانه ليس كمثله يشء. شمويل تستوي فيه أفراده

 .آراء الفالسفة أمشاج من اإلحلاد والكفر والزندقة: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٤٤

قياس : وله أقسام كثرية، ومن أقسامه. أصل وفرع وعلة وحكم :أركان القياس أربعة  - ٤٥

 .التمثيل، وقياس الشمول

هو إثبات حكم جزئي معني جلزئي آخر : فاألول: مثال قياس التمثيل وقياس الشمول  - ٤٦

وهو قياس : والثاين. النبيذ حرام كاخلمر جلامع بينهام، وهو اإلسكار: كقوهلم. ملشاهبة بينهام

: كقوهلم. إنه إثبات حكم كيل لكيل آخر، ملا بينهام من املشاهبة: أن يقال يف تعريفه الشمول فيمكن

 .كل إنسان حيوان، وكل حيوان جسم، فكل إنسان جسم

كل هذه القياسات غري جائزة يف حق اهللا تعاىل ألنه تعاىل ينزه أن يكون أصالً يف حكم حتى  - ٤٧

ً لغريه ٌء َوُهَو {يشرتك معه يف العلة إذ  يلحق به غريه، كام ينزه أن يكون فرعا هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي ل

َِصُري  يُع الب مِ أن كل كامل ثبت وليس : ، وإنام يستعمل يف حقه تعاىل القياس األويل وحقيقته }السَّ

فيه نقص بوجه من الوجوه فاهللا أوىل به، ألن معطي الكامل أوىل به مع التفاوت بني تلك 

 .الكامالت، واهللا أعلم

اتفق الفقهاء كلهم من املرشق واملغرب عىل : قال حممد بن احلسن صاحب أيب حنيفة - ٤٨

اإليامن بالقرآن واألحاديث التي جاء هبا الثقات عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم يف صفة 

فمن قال بقول جهم، فقد فارق : الرب عز وجل من غري تفسري وال وصف وتشبيه، إىل أن قال

 ).اليشء(وصفه بصفة اجلامعة، ألنه قد 



 

 

إثبات االتفاق بني الدليل العقيل والدليل النقيل ، : من معامل منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية - ٤٩

رفض التأويل واملصطلحات الكالمية والفلسفية  وحماولة إخضاعها للمعاين التي جاء هبا 

 .الكتاب والسنة ، نقض املنطق وهدمه واستبعاده

الذي نعتقده وندين اهللا به، هو مذهب سلف األمة : عبد الوهاب قال اإلمام حممد بن  - ٥٠

وأئمتها من الصحابة والتابعني والتابعني هلم بإحسان من األئمة األربعة وأصاحبهم ريض اهللا 

وهو اإليامن بآيات الصفات وأحاديثها، واإلقرار هبا، وإمرارها كام جاءت من غري تشبيه . عنهم

 .وال متثيل، وال تعطيل

سألت الشافعي ريض : ثبت عن الربيع بن سليامن قال: قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب  - ٥١

حرام عىل العقول أن متثل اهللا، وعىل األوهام أن ُحتّده، وعىل : اهللا عنه عن صفات اهللا تعاىل، فقال

ىل الظنون أن تقطع وعىل النفوس أن تفكر، وعىل الضامئر أن تتعمق، وعىل اخلواطر أن حتيط، وع

 .العقول أن تعقل، إال ما وصف به نفسه عىل لسان نبيه عليه الصالة والسالم

إن : ثبت عن إسامعيل بن عبد الرمحن الصابوين أنه قال: قال اإلمام حممد بن عبد الوهاب  - ٥٢

أصحاب احلديث املتمسكني بالكتاب والسنة يصفون رهبم بصفاته التي نطق هبا كتابه وتنزيله، 

سوله صىل اهللا عليه وسلم عىل ما وردت به األخبار الصحاح، ونقلته العدول وشهد له هبا ر

الثقات، وال يعتقدون هبا تشبيها بصفات خلقه، وال يكيفوهنا تكييف املشبهة، وال حيرفون الكلم 

 .عن مواضعه حتريف املعتزلة واجلهمية

إلمام املتكلم املعروف، األشاعرة طائفة من أهل الكالم ينتسبون إىل أيب احلسن األشعري ا - ٥٣

وهذا اللقب ينرصف عند اإلطالق إىل أولئك الذين اتبعوه يف فرتة انتسابه إىل ابن كالب، ولذا 

 ً وذلك قبل أن يرجع يف آخر أيامه إىل مذهب ."األشعرية الكالبية"قد نطلق عليهم أحيانا

 .السلف ، فهم أصحاب الطور الثاين



 

 

م خالفت مجهور املسلمني يف كثري من املعتقدات فهم أتباع املعتزلة هم طائفة من أهل الكال - ٥٤

أولئك الذين عرفوا باجلرأة عىل تأويل النصوص وعدم التقيد بظواهرها، مثل واصل بن عطاء، 

 .وعمرو بن عبيد وأمثاهلام

القول بنفي صفات اهللا تعاىل ذاتية أو فعلية بحيث ال يبقى إال الوجود : من قواعد املعتزلة  - ٥٥

 .هني فيسمون ذلك توحيداً الذ

ً وكتابته : من قواعد املعتزلة  - ٥٦ القول يف القدر بغري علم، حتى نفوا علم اهللا لألشياء أزال

 .لألمور كلها فتقديره هلا بمقتىض حكمته

القول باملنزلة بني املنزلتني، أي تنزيل مرتكب الكبرية يف منزلة ومهية : من قواعد املعتزلة  - ٥٧

 .يامنبني الكفر واإل

اخلوض فيام جرى بني الصحابة من األمور االجتهادية التي قد أدت : من قواعد املعتزلة  - ٥٨

 .إىل احلرب والقتال، تلك األمور التي سكت عنها املسلمون

أن كل من يثبت صفات اهللا التي وصف هبا نفسه يف كتابه أو وصفه به : يف رأي املعتزلة  - ٥٩

ه ممثل، واملوحد عندهم هو ذلك اجلريء الذي ينفي مجيع رسوله املصطفى فهو جمسم ومشب

 .الصفات بدعوى أن إثباهتا يؤدي إىل تعدد القدماء

ً، وعقالً، كالولد والوالد والرشيك،  - ٦٠ حقيقة التنزيه أن ينفي عن اهللا ما ال يليق باهللا رشعا

ان رسوله عليه الصالة والند والتشبيه والتجسيم وغري ذلك مما نزه عنه نفسه يف كتابه أو عىل لس

واهللا منزه عن كل ذلك، لكامله يف ذاته وصفاته يف وحدانيته وقيوميته، ولغناه املطلق عن . والسالم

 .كل ما سواه

من اهللا : روى اإلمام البخاري عن اإلمام حممد بن شهاب الزهري رمحهام اهللا أنه قال - ٦١

 .الرسالة، ومن الرسول البالغ، وعلينا التسليم



 

 

ً،  -١: لطريق إلثبات الصفات ينحرص يف التايلا - ٦٢ صفات يكون إثباهتا بالنقل والعقل معا

وهي كثرية مثل صفة احلياة والقدرة، والعلم والعلو مثالً، وهي املعروفة عند األشاعرة بصفات 

صفات يكون إثباهتا بالنقل فقط، ولوال النقل لعجز العقل عن إثباهتا مثل صفة  -٢. املعاين

واملجيء واالستواء عىل العرش مثالً، وال توجد صفة يتم إثباهتا عن طريق العقل فقط النزول 

 .دون النقل، فالقسمة إذًا ثنائية فقط، كام ترى

تزعم املؤولة من املعتزلة وأشباههم، من أن الدليل العقيل هو العمدة يف باب الصفات،  - ٦٣

 .وهذا زعم باطل بحيث لو تعارض العقل والنقل قدم العقل، ألنه األصل،

أما األشعرية اسم املذهب املنسوب إىل أيب احلسن األشعري يف علم الكالم، فكام أنه ال  - ٦٤

يمثل األشعري ما كان عليه يف طور اعتزاله فإنه ليس من اإلنصاف أن تلصق به األشعرية بعد أن 

املنسوب إليه إنام  رجع إىل عقيدة السلف التي أراد أن يلقى اهللا هبا، بل إن املذهب األشعري

العقل (ينسب إىل ما كان عليه ابن كالب البرصي كام أوضح ذلك تقي الدين ابن تيمية يف كتابة 

 . ٢/٥) والنقل

عدل أبو احلسن األشعري يف آخر حياته عن كثري من تلك التأويالت وأثبت مجيع  - ٦٥

الصفات، وأمّرها دون تأويل، وأثبتها دون تشبيه عىل ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة 

 .، وهكذا ختم اهللا له باحلسنى)وألف كتاب اإلبانة يف أصول الديانة(والتابعني 

اإلمام أبو : ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم  - ٦٦

 .احلسن األشعري الذي تنتسب له زورا األشعرية املعارصة 

اإلمام : ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم - ٦٧ 

بن يوسف اجلويني والد إمام احلرمني، وألف رسالة  وهو أبو حممد عبد اهللا) األب(اجلويني 



 

 

رسالة يف إثبات االستواء والفوقية ومسألة احلرف والصوت يف القرآن املجيد، وتنزيه (بعنوان 

 ).البارئ عن احلرص والتمثيل والكيفية

اجلويني :  ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم - ٦٨

وهو إمام احلرمني أبو املعايل عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف ، وألف كتابه الكبري ) :بناال(

 ) . الغياثي ، املعروف بالنظامية(

أبو حامد :  ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم - ٦٩

إجلام (جة اإلسالم ، وألف كتاب حممد بن حممد بن حممد بن أمحد الغزايل الطويس امللقب بح

 ) .بغية املريد يف رسائل التوحيد(و رسالة ) العوام عن علم الكالم

أبو الفتح : ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم - ٧٠

) نحل امللل وال( حممد بن أيب القاسم عبد الكريم الشهرستاين ، وهو صاحب الكتاب املعروف 

 ).هناية اإلقدام يف علم الكالم(وله أيضا كتاب يف علم الكالم لعله آخر مؤلفاته 

أبو عبد اهللا : ممن رجع إىل عقيدة السلف بعد أن كان عىل العقيدة الكالبية يف علم الكالم - ٧١

حممد بن عمر بن احلسني الطربستاين الرازي املولد، امللقب فخر الدين املعروف بابن اخلطيب 

لفقيه الشافعي، ولعل أقرب كتاب من كتبه الكثرية إىل املوضوع الذي نحن بصدده، كتابه يف ا

 ).البيان والربهان يف الرد عىل أهل الزيغ والطغيان(وكتاب ) كفاية العقول(املعقوالت 

العقيدة األشعرية املعروفة اليوم عند الناس هي التي رجع عنها اإلمام أبو احلسن  - ٧٢

ذكروا بعده من كبار الشيوخ، فإذًا نسبه هذه العقيدة إىل أيب احلسن األشعري  األشعري، ومن

ً كام ال يمثل االعتزال الذي كان إمام  نسبة غري صحيحة، ألنه ال يمثلها بعد أن رجع عنها قطعا

فيه إىل أن رجع عنه، فمن اإلنصاف أال ينسب إليه ما كان عليه يف الطور الثاين، ثم رجع عنه بل 

 .ود من أعيان أئمة السلفهو معد



 

 

ما يدخل يف باب اإلخبار عنه تعاىل أوسع مما يدخل يف باب أسامئه وصفاته، كاليشء  - ٧٣

واملوجود، والقائم بالنفس واملخالف للحوادث، فإن هذه األلفاظ خيرب هبا عن اهللا تعاىل، وال 

لنص به، وباب األسامء من هذا الباب لعدم ورود ا) القديم(تدخل يف باب أسامئه احلسنى، ولفظ 

 .والصفات توقيفي، كام ال خيفى

الصفة إذا كانت منقسمة إىل كامل ونقص مل تدخل بمطلقها يف أسامئه تعاىل، بل يطلق عليه  - ٧٤

 .منها كامل فقط

ً أن يشتق له منه اسم مطلق كام غلط بعض  - ٧٥ ال يلزم من اإلخبار عنه تعاىل بالفعل مقيدا

ئه احلسنى، املضل والفاتن واملاكر، واملستهزئ والساخر مثالً، تعاىل املتأخرين، فجعل من أسام

 .اهللا عن ذلك علوًا كبرياً 

مل يرد حديث صحيح يعتمد عليه يف تعداد األسامء احلسنى التسعة والتسعني وحرصها  - ٧٦

 .وهي التي من حفظها دخل اجلنة

 .رصأسامء اهللا تعاىل من كامالته، وكامالته ال تدخل حتت احل - ٧٧

إن أسامء اهللا تبارك وتعاىل دالة عىل صفات كامله، فهي مشتقة من : قال اإلمام ابن القيم  - ٧٨

ً ال معاين فيها مل تكن  الصفات فهي أسامء وهي صفات، وبذلك كانت حسنى، إذ لو كانت ألفاظا

حسنى، وال كانت دالة عىل مدح وال كامل ولساغ وقوع االنتقام والغضب يف مقام الرمحة 

اللهم إين ظلمت نفيس فاغفر يل إنك أنت املنتقم، واللهم أعطني، : واإلحسان، وبالعكس فيقال

 .فإنك أنت الضار املانع، ونحو ذلك

لو مل تكن أسامؤه مشتملة عىل معان وصفات مل يسغ أن خيرب عنها : قال اإلمام ابن القيم  - ٧٩

ثبوت أحكام الصفات فرع من ثبوهتا،  يسمع ويرى ويعلم ويقدر ويريد، فإن: فال يقال. بأفعاهلا



 

 

ً فلو مل تكن أسامؤه ذوات معان وأوصاف  فإذا انتفى أصل الصفة، استحال ثبوت حكمها، وأيضا

 .وهذه مكابرة رصحية، وهبت بّني : لكانت كلها سواء ومل يكن فرق بني مدلوالهتا

اد فيها أنواع، هذا أحدها، واإلحل: فنفي أسامئه من أعظم اإلحلاد فيها: قال اإلمام ابن القيم  - ٨٠

وحقيقة اإلحلاد فيها العدول هبا : والثاين تسمية األوثان هبا، كام يسموهنا آهلة إىل أن قال رمحه اهللا

هذه حقيقة . عن الصواب فيها، وإدخال ما ليس من معانيها فيها وإخراج حقائق معانيها عنها

 .اإلحلاد

سامئه تبارك وتعاىل، كام يدل عىل الذات والصفة التي إن االسم من أ: قال اإلمام ابن القيم  - ٨١

فيدل عىل الصفة بمفردها . اشتق منها باملطابقة، فإنه يدل داللتني أخريني بالتضمن واللزوم

 .بالتضمن، وكذلك عىل الذات املجردة عن الصفة، ويدل عىل الصفة األخرى باللزوم

 .وصفات، وأسامؤه صفاته، وصفاته أوصافه فلله َعزَّ اسمه، أسامء: قال اإلمام البيهقي  - ٨٢

إن اهللا : لست أدري كيف استساغت عقول املعتزلة وهضمت هذا التناقض، حيث يقولون - ٨٣

 !!.تعاىل قادر وعامل لكن ال بقدرة وال بعلم

ً أن البدوي اجلالس أمام خيمته وعند غنمه لو سمع هذا التناقض الذي  - ٨٤ أنا أعتقد جازما

ملعتزيل، ألنكره ذلك البدوي وسخر منه، ألنه خالف املنطق، وخالف العقل استساغه العقل ا

السليم الذي يتبلبل بعد بعلم الكالم االعتزايل وتناقضاته، فاحلمد هللا الذي عافانا مما ابتىل به كثريًا 

 .من عباده

اجلنة من أحصاها دخل : (قال اإلمام البيهقي بعد أن ساق عدة روايات يف هذا الباب وفيها - ٨٥

نفي غريها، ) إن هللا تسعة وتسعني اسامً : (وليس يف قوله عليه الصالة والسالم: ، قال رمحه اهللا)

 .وإنام وقع التخصيص بذكرها ألهنا أشهر األسامء وأبينها معاين



 

 

إنكار حقائقها ومعانيها : من أنواع اإلحلاد بأسامء اهللا احلسنى: ذكر احلافظ ابن القيم  - ٨٦

 . وهذا أحدها: جمازات، وهو أنواعوالترصيح بأنه 

من أنواع اإلحلاد بأسامء اهللا احلسنى إنكار األسامء كلية، وهذا : ذكر احلافظ ابن القيم  - ٨٧

ً من املعتزلة الذين  ً، وهم أسوأ حاال يصدق عىل اجلهمية الذين ينفون األسامء والصفات معا

ً حيث يزع مون أنه تعاىل سميع بال سمع، عليم ينفون الصفات، مع إثباهتم لألسامء، ولو شكليا

 . بال علم

، ويف صفاتهتشبيه اهللا تعاىل يف : من أنواع اإلحلاد بأسامء اهللا احلسنى: ذكر احلافظ ابن القيم  - ٨٨

معاين أسامئه بصفات املخلوقني وأسامئهم، وهذا النوع من اإلحلاد يشمل املشبهة الذي يشبهون 

ً حيث زعموا أهنم ال اهللا باملخلوق يف أسامئه وصفاته،  ويشمل املعطلة الذي يشبهونه أوال

يفهمون من األسامء والصفات إال احلقائق التي تليق باملخلوق، ثم ينفون أسامء اهللا وصفاته 

 .بدعوى التأويل ألن إثباهتا عىل ظاهرها يوقع يف التشبيه

ة قد عطلوا البارئ كل مشبه معطل، وكل معطل مشبه، ألن املشبه: قال اإلمام ابن القيم  - ٨٩

 - كام أن املعطلة قد شبهوه بتعطيله عن صفات الكامل . عام يليق به بتشبيههم إياه باملخلوق

 .بجامدات ال توصف بأي صفة ال بالعلم، وال بالبرص مثالً  - وصفاته كلها كامل

وهم أتباع هشام بن احلكم ) اهلشامية(من بعض الطوائف املنحرفة يف عقيدهتا نجد  - ٩٠

إىل آخر كالم ) جسم وله هناية، وله حد، طوله كعرضه وعمقه(الرافيض يزعمون أن معبودهم 

) التجسيم(أول من أظهر إطالق لفظ ) هشام بن احلكم(وزعيمهم . طويل كله تشبيه وجتسيم

 .من متكلمة الرافضة



 

 

توجد هشامية أخرى أتباع هشام بن سامل اجلواليقي الرافيض، التي تزعم أن معبودها عىل  - ٩١

ً، إىل آخر تلك األوصاف الكفرية، فهام طائفتان  صورة اإلنسان وينكرون أن يكون حلًام ودما

 .مجعهام اإلحلاد بالتشبيه والتجسيد وفرقتهام كيفية ذلك التشبيه والصورة

 .أسامء اهللا توقيفية عند أهل السنة بخالف املعتزلة - ٩٢

السلف مل يتوسعوا يف تقسيم الصفات وتنويعها، إذ ليس من عاداهتم اإلرساف يف الكالم يف  - ٩٣

( املطالب اإلهلية، بل ال يكادون يتجاوزون الكتاب والسنة يف مبحث الصفات ، وأما اخللف 

أولعوا بتقسيم الصفات وتنويعها، ومن ذلك تنويعهم  ، فقد)واملراد هبم ما يتسمون باألشاعرة

الصفات إىل نفسية وسلبية وصفات معان، ومعنوية وصفات فعلية، وصفات جامعة، والصفة 

 .اإلضافية وهي تتداخل مع الفعلية

املخالفة . الوحدانية. البقاء. القدم: الصفات السلبية فهي مخس صفات عند األشاعرة - ٩٤

 ) .القيام بالنفس(طلق، املعروف عندهم الغنى امل. للحوادث

 .كل نفي يأيت يف صفات اهللا تعاىل يف الكتاب والسنة إنام هو لثبوت كامل ضده - ٩٥

هي التي يشرتك يف إثباهتا الدليل الرشعي السمعي والدليل : الصفات الرشعية العقلية - ٩٦

 .العقيل، والفطرة السليمة

هي التي ال سبيل إىل إثباهتا إال بطريق السمع، : سمعيةالصفات اخلربية وتسمى النقلية وال - ٩٧

واخلرب عن اهللا، أو عن رسوله األمني عليه الصالة والتسليم، أي ال سبيل للعقل عىل انفراده إىل 

الوجه، اليد، العني، الغضب، الرضا، الفرح، الَقَدم، االستواء، النزول، املجيء، : إثباهتا ، مثل 

 .الضحك



 

 

صفات فعلية جتدد حسب : تنقسم إىل قسمني: ية وتسمى النقلية والسمعيةالصفات اخلرب - ٩٨

َدم الذات مثل الوجه واليد والعني  ِ مشيئة اهللا ، وصفات ذاتية قائمة بذاته العلية وهي قديمة ق

 .والَقَدم

 .معرفة حقيقة الصفة متوقفة عىل معرفة حقيقة الذات - ٩٩

خلقه يف اللفظ ويف املعنى العام املطلق قبل أن كثري من صفات اهللا قد تشرتك مع صفات  -١٠٠

تضاف صفات اهللا إىل اهللا، وتضاف صفات املخلوق إىل املخلوق، وبمجرد اإلضافة ختتص 

صفات اخلالق باخلالق، وصفات املخلوق باملخلوق، فصفات اهللا كام يليق بعظمته وجالله، 

 .وصفات املخلوق كام يليق بحدوثه وضعفه وخملوقيته

ْمحَُن َعَىل {: ل اإلمام مالك عن كيفية استواء اهللا عىل عرشه، حيث قال السائلسئ -١٠١ الرَّ

َْعْرِش اْستََوى االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإليامن به : ،كيف استوى؟ فأجاب  }ال

وقبله عن أم سلمة ) ربيعة(، ويروى هذا اجلواب أيضا عن شيخه . واجب، والسؤال عنه بدعة

يض اهللا عنها، وهذا اجلواب صالح لكل سؤال يوجه، وهو يبحث عن كيفية صفة أم املؤمنني ر

 .من صفات اهللا تعاىل

إنه تعاىل اتصف بصفة كان : إن جتدد صفات الفعل يف وقت دون وقت ال يقال فيه -١٠٢

ً يف حقه  . فاقدها، أو كانت ممتنعة يف حقه، أو فعل فعالً كان ممتنعا

كيف يسوغ عقالً أن يعتقد أن اهللا تعاىل كان معطالً عن : يمية يقول شيخ اإلسالم ابن ت -١٠٣

!!        الفعل يف حلظة من اللحظات، فمن الذي يمنعه وحيول بينه وبني أن يفعل ما يشاء إذا شاء؟ 

 .سبحانه وتعاىل عام يزعمه املعطلون علوًا كبرياً 

صفات الفعل قد يتذرع إىل مسألة يف غاية األمهية وهي أن بعض نفاة الصفات أو نفاة  -١٠٤

ال يليق باهللا أن نصفه بحلول احلوادث بذاته تعاىل، هكذا جيملون : نفي هذه الصفات بقوهلم



 

 

ً منه أنه نفى عن اهللا سبحانه ما ال يليق بجالله،  القول، فيسلم السني للنايف ذلك عىل إمجاله، ظنا

زم له عند التحقيق، ولكن السني ثم حياول النايف أن يلزم السني نفي صفات الفعل، وهو غري ال

أيت من تسليمه هذا النفي املجمل، وهو أنه تعاىل ال حتل به احلوادث، فلو استفرس السني 

ً، إال بعد بيان . واستفصل ملا ألزمه ً وال إثباتا ولذلك ال ينبغي استعامل هذه األلفاظ املجملة ال نفيا

 .املعنى املراد

ن املسائل، أو من التعبريات التي أحدثها املتكلمون، مسألة حلول احلوادث بذاته م -١٠٥

وخاضوا فيها، وخدعوا هبا من ال يفطن ألساليبهم، وهو تعبري ال وجود له ال يف الكتاب، وال يف 

ً وال إثباتاً، وغري معروف عن سلف األمة  .السنة ال نفيا

وادث باهللا تعاىل، ألن إن من يثبت هذه الصفات، وما يف معناها يقول بحلول احل: ال يقال -١٠٦

التعبري اصطالح جديد ابتدعه علامء الكالم بعد نشأة علم الكالم، وانتشاره يف صفوف املسلمني 

 ).اخللف املراد هبم املنتسبون لألشعرية(املتأخرين 

ما زال بصفاته قديًام قبل خلقه، مل يزدد بكوهنم : قال اإلمام الطحاوي يف عقيدته املشهورة -١٠٧

ً مل ً كذلك ال يزال عليها أبدياً  شيئا  .يكن قبلهم من صفته، وكام كان بصفاته أزليا

ً بصفات الكامل، صفات الذات : قال اإلمام الطحاوي  -١٠٨ اهللا سبحانه وتعاىل، مل يزل متصفا

ً هبا، ألن صفاته  وصفات الفعل، وال جيوز أن يعتقد أن اهللا اتصف بصفة بعد أن مل يكن متصفا

، وفقدها صفة نقص، فال جيوز أن يكون قد حصل له الكامل بعد أن كان سبحانه صفات كامل

ً بضده  .متصفا

 .معرفة حقيقة الصفة وكيفيتها تابعة ملعرفة حقيقة املوصوف وكيفيته -١٠٩



 

 

ومل يثبتوا له أي  - وصفات اهللا كلها كامل -اجلهمية واملعتزلة نفوا مجيع صفات الكامل  -١١٠

ً، إذ ال يتصور يف اخلارج موجود صفة حتى أصبح وجود اهللا عند هم، ويف زعمهم وجودًا ذهنيا

ً كام يفرض أو يتخيل أي حمال. جمرد عن الصفات  .وإنام يفرضه الذهن فرضا

وافق األشاعرة املعتزلة يف تأويل الصفات اخلربية، ذاتية أو فعلية ، فبذلك وقعوا يف  -١١١

ة، ألهنم فرقوا بني ما مجع اهللا يف كتابه، أو فيام تناقض مل يقع فيه أحد ال من املثبتة وال من النفا

 .أوحاه إىل رسوله عليه الصالة والسالم

إنام هو ترصف يستند إىل جمرد التقليد، ال  -الترصف األشعري أو الكالّيب عىل األصح  -١١٢

 يستند إىل دليل نقيل، أو عقيل مقبول لدى غريهم من العقالء، بل الذي ثبت بالتجربة والدراسة

فام وجده يف كتاب من سبقه، أو سمعه من شيوخه . أن الالحق منهم يرث هذا املنهج من السابق

هو املذهب الصحيح وهو الّدين وهو العقيدة دون تفكري يف الدليل، ومن جهة أخرى، إن ما نفاه 

 .الشيوخ هو املنفي، ولو دلت عليه آية رصحية أو سنة صحيحة

هكذا نقلنا عن مشاخينا، وهم : هو ) عند األشاعرة الكالبية  (األسلوب التقليدي املتبع  -١١٣

 !!.أعلم منا 

هناك خلف يتناقض، فيثبت بعض الصفات مع : موقف األشاعرة من معاين النصوص  -١١٤

 . اعتقاد وجوب تأويل بعض الصفات، واخلروج هبا عن ظاهرها

هناك خلف ذهب بعيدًا عن النصوص، ومل : موقف األشاعرة من معاين النصوص  -١١٥

ً من الصفات، ال الذاتية وال الفعلية، بل وصفوا اهللا  يلتفتوا إىل األدلة النقلية، فلم يثبتوا هللا شيئا

 .بسلوب كثرية



 

 

ة هي صفة ذاتية الزم: صفة العلو. هي صفة فعلية خربية: عىل العرشاالستواء صفة  -١١٦

للذات بمعنى أنه تعاىل مل يزل يف علوه، وهي يف الوقت نفسه عقلية وسمعية أي فهي ثابتة بالعقل 

 .والفطرة، والسمع

رشع ) سبحان ريب األعىل: (من اِحلَكم اللطيفة أن رشع اهللا لعباده أن يقولوا يف سجودهم -١١٧

تى ال يفهم من سجود العبد هلم ذلك عىل لسان نبيه، ويف هدي رسوله إشارة إىل علوه الدائم، ح

ً وتذلالً، ملعبوده  -حاشاه  - عىل األرض أن معبوده يف أسفل منه  بل كلام يزداد العبد خضوعا

ً ومعية خاصة، ختص خواص عباده املؤمنني ً معنويا  .العيل العظيم ازداد منه قربا

ي، وعريش فوق أنا اهللا فوق عباد: قال اهللا عز وجل يف التوراة": عن كعب األحبار قال -١١٨

 . مجيع خلقي، وأنا عىل عريش أدبر أمر عبادي، ال خيفى عّيل يشء يف السامء، وال يف األرض

حدثتني الصديقة بنت الصديق حبيبة ": عن مرسوق أنه كان إذا حدث عن عائشة قال -١١٩

 . حبيب اهللا املربأة من فوق سبع سموات

ُِعُهْم {: يف قوله تعاىل -١٢٠ َّ ُهَو َراب ِال ن نَّْجَوى َثالََثةٍ إ قال مقاتل بن حيان عن  }َما َيُكوُن مِ

، ويف "هو فوق العرش وعلمه معهم": ، ويف لفظ"هو عىل عرشه وعلمه معهم": الضحاك 

 .هو فوق العرش وعلمه معهم أينام كانوا": لفظ

شهد خالد بن عبد اهللا ": ن أبيه عن جده قالعن عبد الرمحن بن حبيب بن أيب حبيب ع -١٢١

يا أهيا الناس ضحوا تقبل اهللا منكم، فإين مضح باجلعد بن : فقال - وخطبهم بواسط -القرسي 

درهم، فإنه زعم أن اهللا مل يتخذ إبراهيم خليالً، ومل يكلم موسى تكليًام، سبحانه وتعاىل عام يقول 

 .اجلعد علوًا كبريًا، ثم نزل فذبحه

إن اهللا : نقول -والتابعون متوافرون -كنا ": روى أبو عبد اهللا احلاكم عن األوزاعي قال -١٢٢

 .عز وجل فوق عرشه، ونؤمن بام وردت به السنة من صفاته



 

 

 .اهللا يف السامء، وعلمه يف كل مكان، ال خيلو منه يشء: قال مالك بن أنس -١٢٣

ً والثوري عن هذه سألت األوزاعي والليث بن س: قال الوليد بن مسلم -١٢٤ عد ومالكا

أمروها كام جاءت : امضها بال كيف، ويف لفظ: األحاديث التي فيها الرؤية وغري ذلك؟ فقالوا

 .بال كيف يرد قول املشبهة: وقوهلم. أمروها كام جاءت يرد عىل املعطلة: بال كيف، وقوهلم

صوص املذكورة مل يفيد أن الن: األول: ذكر اآلثار بعد النصوص يفيد أمرين مهمني -١٢٥

حتديد مفهوم السلف، وأهنم كانوا يفهمون من هذه : تنسخ، بل هي حمكمة باقية ، الثاين

ً وسنة ما تدل عليه بوضعها وبظاهرها باقية عىل حقيقتها، ومل يؤولوها وخيرجوا  النصوص كتابا

 .هبا عن ظاهرها

نطقت بأن اهللا يف أن النصوص التي  -خطأ  -خالصة شبهة األشاعرة أهنم تصوروا  -١٢٦

 .السامء تدل بظاهرها عىل أنه تعاىل مظروف يف جوف السامء فشبهوه بمخلوق داخل خملوق آخر

َْعْرِش اْستََوى{: من قوله تعاىل -خطأ  -فهموا األشاعرة  -١٢٧ ْمحَُن َعَىل ال ، وما يف معناه  }الرَّ

بإنسان جالس عىل رسيره،  من النصوص أنه تعاىل جالس عىل العرش، وأنه حمتاج إليه، فشبهوه

ً إليه، فأرادوا أن يفروا من هذا التشبيه الذي وقعوا فيه لسوء فهمهم، فوقعوا يف التعطيل  .حمتاجا

ً خطريًا، حيث زعم بعضهم  -١٢٨ اختلف األشاعرة بعد ما نفوا صفة العلو واالستواء اختالفا

فليس اهللا عن يمني : هكذابأنه سبحانه وتعاىل يف كل مكان بذاته، بينام نص كالم بعضهم 

 .العرش، وال عن شامله، وال أمامه، وال خلفه، وال فوقه، وال حتته

إن األحاديث الصحيحة التي وردت يف إثبات استوائه تعاىل بلغت : قال احلافظ ابن القيم -١٢٩

ً، ثم ذكر بعدها أقوال عدد كبري من الصحابة والتابعني واألئمة األربعة وغريهم يف  مخسني حديثا

 .إثبات االستواء



 

 

فإنني لَعَىل يقني ال خيالطه شك يف أن كل من ينفي علو اهللا تعاىل : قال احلافظ ابن القيم -١٣٠

بلسانه تقليدًا، أو مسايرة جلمهور أهل الكالم فإن ضمريه يكذبه من داخله، وهو متكلف هيرف 

ترضع إىل اهللا، قبل أن يرفع بام ال يعرف، وأن قلبه يلتفت إىل فوق عندما يرشع يف الدعاء، وال

يديه إىل السامء، وهو يعلم ذلك من نفسه، ولكن التقليد وتقديس اآلراء واالعتقاد يف الشيوخ، 

ومسايرة اجلمهور، كل ذلك حال دون اتباع احلق الذي نطق به الكتاب والسنة، ودلت عليه 

 .الفطرة، وأمجع عليه املسلمون األولون من الصحابة والتابعني

) عال(يف مثل سياق اآليات السبع املذكورة ال يكون إال بمعنى ) استوى(يثبت بأن الفعل  -١٣١

، هذا ما يدل عليه اللفظ بالوضع، وجيب أن ينتهي إىل هنا علم العباد، وأما ما زاد عىل ) ارتفع(و 

هره، هذا القدر من حماولة إدراك حقيقة الصفة، أو اللجوء إىل التأويل، واخلروج باللفظ عن ظا

أو دعوى التفويض واإلعراض عن املعنى الظاهر للفظ، فكل ذلك تكلف، هنينا عنه، أو قول 

ُوْا َعَىل اهللاِ َما {: وهو من مجلة ما حرم اهللا عىل عباده حيث يقول تعاىل. عىل اهللا بغري علم ن َتُقول َوأَ

َ َتْعَلُمونَ  ِهِ ِعْلٌم {: ، ويقول }ال ََك ب َْس ل َي َ َتْقُف َما ل َك َكاَن َوال ِ ولئ ُْفَؤاَد ُكلُّ أُ ََرصَ َوال ْب ْمَع َوال ِنَّ السَّ إ

 ً  .، واهللا املستعان }َعنُْه َمْسُؤوال

معية عامة تثبت أحكامها جلميع اخللق بمعنى أن اهللا مع  -١: املعية تنقسم إىل قسمني -١٣٢

سامء، بل قد مجيع ما خلق يعلم ما هم عليه، وال ختفى عليه منهم خافية يف األرض، وال يف ال

وهذا القسم : املعية اخلاصة: القسم الثاين - ٢. أحاط كل يشء علًام، وأحىص كل يشء عدداً 

خلواص عباده تعاىل الذين خصهم بالتوفيق فتحلوا بالتقوى، واإلحسان والصرب ومجيع الشامئل 

 .الكريمة

ً، وال -١٣٣ لغة بل متنع ذلك باعتبار  املعية لنوعيها ال تفيد املخالطة، واملامزجة الذاتية ال رشعا

 .إضافتها إىل اهللا تعاىل



 

 

نؤمن بأن معيته سبحانه إنام هي معية علم واطالع وإحاطة إن كانت عامة ، وتزيد عليها  -١٣٤

 .معنى احلفظ والنرص والتأييد إن كانت خاصة

كل إن اهللا بذاته يف : فكل من قال: يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا وريض عنه -١٣٥

مكان، فهو خمالف للكتاب، والسنة وإمجاع سلف هذه األمة وأئمتها، مع خمالفته ملا فطر اهللا عليه 

 .عباده، ولرصيح املعقول ولألدلة الكثرية

إن اهللا معنا حقيقة، وهو ": ربام يفهم بعض الناس من كالم شيخ اإلسالم حيث يقول -١٣٦

بن تيمية ممن يقول بأن اهللا تعاىل بذاته معنا يف قد يفهم من هذا الكالم بأن ا "فوق العرش حقيقة

ً الذي . األرض، أو يف كل مكان، وهو بعيد من مثل هذا احللول رمحه اهللا وكالمه الذي نقلناه آنفا

الخ يمكن ...  "إن اهللا بذاته يف كل مكان، فهو خمالف للكتاب والسنة: فكل من قال": يقول فيه

هذا االهتام، واحلقيقة التي يعنيها شيخ اإلسالم هي احلقيقة  أن يصحح هذا املفهوم اخلاطئ، ويرد

باختالف  ختتلفوفهم أحكامها، ألن أحكامها ) مع(التي يتصورها كل من فهم معنى كلمة 

 .املوارد، وسبق أن مثلنا لذلك عند تقسيم املعية إىل العامة واخلاصة

ه، وبترصيح منه بأنه أراد بكالمه إنام يفهم بتفهيم من املتكلم نفس: يقول شيخ اإلسالم  -١٣٧

كذا وكذا إن كان يف كالمه إمجال وإهبام، أو حيف كالمه بقرائن تعني مراده من كالمه، وليس يف 

كتاب اهللا أو يف سنة رسول اهللا إهبام يصل بالقارئ واملطلع إىل درجة احلرية والوقوع يف االعتقاد 

 .لنصوص بالطرق املعروفة عند أهل العلمالفاسد، إذا حالفه التوفيق من اهللا فجمع بني ا

إن اهللا تعاىل أخربنا بأنه فوق خلقه مستو عىل عرشه وهو يف العلو ال يف السفل، أخربنا  -١٣٨

مثل قوله : عن ذلك بأساليب خمتلفة ومتنوعة يف كتابه وفيام أوحاه إىل رسوله وأمينه عىل وحيه

َْعْرِش اْستََوى{: تعاىل ْمحَُن َعَىل ال َْعْرِش {.}الرَّ مِ {.}ُثمَّ اْستََوى َعَىل ال أَ َامءأَ ن ِيف السَّ هِ {.}نتُم مَّ ْ َي ل ِ إ

ُح َيْرَفُعهُ  ِ ال َْعَمُل الصَّ ُِّب َوال ي َّ ُم الط ِ َْكل َّ {.}َيْصَعُد ال َِيل ُعَك إ ِ يَك َوَراف ِينِّ ُمتََوفِّ هذه آيات من القرآن .}إ



 

 

إن اهللا كتب يف كتاب وهو عنده فوق العرش إن رمحتي ":الكريم أما من السنة فمنها ما ييل

اهللا فوق العرش وعلمه يف كل ": ويف آخر حديث األوعال. "و غلبت غضبي أ - سبقت غضبي 

 .حديث اإلرساء واملعراج بكامله."وال خيفى ما أنتم عليه": ، ويف لفظ"مكان

اهللا ال يزال ومل يزل أبدًا يف علوه وفوقيته سبحانه، وهو مع ذلك ال يزال معهم يف كل  -١٣٩

 .ية اخلاصةحلظة إما باملعية العامة، وإما باملع

وهذا القرب ال ينايف مباينة اهللا : قال احلافظ ابن القيم يف صدد حديثه عن املعية والقرب -١٤٠

خللقه واستوائه عىل عرشه بل يالزمه، فإنه ليس كقرب األجسام بعضها من بعض، تعاىل اهللا عن 

 .ذلك علوًا كبريًا، ولكنه نوع آخر

َما {: وأما احتجاجهم بقوله تعاىل: - قش نفاة العلووهو ينا -قال احلافظ ابن عبد الرب  -١٤١

 َ َك َوال ِ ن َذل ْدَنى مِ َ أَ ُسُهْم َوال ِ َّ ُهَو َساد ِال َ َمخَْسةٍ إ ُِعُهْم َوال َّ ُهَو َراب ِال َوى َثالََثةٍ إ ن نَّجْ َّ َيُكوُن مِ ِال ََر إ ْكث أَ

ْيَن َما َكاُنوا ن علامء الصحابة والتابعني الذين ، فال حجة هلم يف ظاهر هذه اآلية أل }ُهَو َمَعُهْم أَ

هو عىل العرش وعلمه يف كل مكان، وما خالفهم يف : محل عنهم التأويل قالوا يف تأويل هذه اآلية

 .وهذا الكالم من ابن عبد الرب ال يعني إال اإلمجاع. "ذلك أحد حيتج بقوله

 :طذكر اهللا تعاىل قربه من بعض عباده يف حالتني اثنتني فق: تنبيه  -١٤٢

ِينِّ {: ذكر يف معرض إجابة دعاء من دعاه حيث يقول اهللا تعاىل: األوىل ي َعنِّي َفإ ِ َاد ََك ِعب ل َ َذا َسأ ِ َوإ

َذا َدَعاِن  ِ اِع إ ِجيُب َدْعَوَة الدَّ ، ومعنى القرب هنا واضح، وهو قرب إجابة من دعاه، إذ  }َقِريٌب أُ

يريد العبد أن يقوله قبل أن يقوله ألنه هو معه، قريب منه، يرى مكانه، ويسمع دعاءه، ويعلم ما 

 .هو الذي وفقه ليدعوه، ثم هو الذي جييب دعاءه، فهذا قربه من داعيه

ذكر القرب يف إثابة عابديه، واملتقربني إليه باألعامل الصاحلة، وذلك قوله عليه الصالة : الثانية

أقرب ما  ": ة والسالم، وقال عليه الصال"أقرب ما يكون العبد من ربه، وهو ساجد": والسالم



 

 

وورد يف صحيح البخاري عن أيب موسى . "يكون الرب من العبد يف جوف الليل اآلخر

كنا مع النبي عليه الصالة والسالم يف سفر، فارتفعت أصواتنا ": األشعري ريض اهللا عنه قال

ً، إن الذي أربعوا عىل أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال غائب! يا أهيا الناس": بالتكبري، فقال ا

هكذا ينتهي احلديث عن املعية . "تدعونه سميع قريب، أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته

 ً التوفيق بينهام، وبني علو اهللا تعاىل عىل خلقه، لنثبت بأنه تعاىل مع عباده،  هبذاوالقرب معا

 .وقريب منهم وهو يف علوه، والعلو وصف ذايت له سبحانه، دائًام وأبداً 

إن اهللا ينزل إىل سامء  "جيالن"إن أبا بكر اإلسامعييل كتب إىل أهل : مام ابن تيميةقال اإل -١٤٣

ن {: الدنيا عىل ما صح به اخلرب عن النبي صىل اهللا عليه وسلم، وقد قال تعاىل َّ أَ ِال ُُروَن إ َهْل َينظ

َْغَاممِ  َن ال ُهُم اهللاُ ِيف ُظَلٍل مِّ َ ي ِ ت ْ َْ {: ، وقال }َيأ ، نؤمن بذلك كله عىل ما  }َلُك َصفا َصفاَوَجاء َربَُّك َوامل

فانتهينا إىل ما أحكمه وكففنا عن الذي . جاء بال كيف، ولو شاء اهللا سبحانه أن يعني ذلك فعل

َْكَامٌت {: يتشابه، ثم تال قوله تعاىل نُْه آَياٌت حمُّ تَاَب مِ ِ ْك َْك ال نَزَل َعَلي َي أَ َّذِ  .اآلية " }ُهَو ال

سألت إسحاق بن ": قال عبد الرمحن بن منده بإسناده عن حرب بن إسامعيل، قال -١٤٤

نعم، ينزل : قال "ينزل اهللا إىل السامء الدنيا؟  ": حديث النبي صىل اهللا عليه وسلم: إبراهيم قلت

ال جيوز اخلوض يف أمر اهللا ": وقال حلرب. اهللا كل ليلة إىل السامء الدنيا، كام شاء، وكيف شاء

ُونَ {:  كام جيوز اخلوض يف فعل املخلوقني، لقوله تعاىلتعاىل ل َ ُل َعامَّ َيْفَعُل َوُهْم ُيْسأ َ َ ُيْسأ  .}ال

ً عن حرب قال -١٤٥ هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب احلديث واألثر، وأهل ": روى أيضا

السنة املعروفني هبا، وهو مذهب أمحد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، واحلميدي وغريهم، كان 

ِميُع {إن اهللا ينزل كل ليلة إىل السامء الدنيا كيف شاء، وكام شاء : قوهلم ٌء َوُهَو السَّ هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي ل

َِصُري   .}الب

 ."إن اهللا عىل عرشه، ولكن يقرب من خلقه، كيف شاء": قال محاد بن زيد -١٤٦



 

 

أنا أكفر : ميإذا قال اجله": سمعت فضيل بن عياض يقول: قال إبراهيم بن األشعث - ١٤٧ 

، وروي مثل ذلك عن األوزاعي "أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء: برب يزول عن مكانه، فقل

 .يفعل اهللا ما يشاء: وغريه من السلف أهنم قالوا يف حديث النزول

واألحاديث املتواترة عن النبي صىل اهللا عليه وسلم يف : قال اإلمام ابن تيمية رمحه اهللا -١٤٨

 .اهـ. وم القيامة كثرية، وكذلك إتيانه ألهل اجلنة كيوم اجلمعةإثبات نزول الرب ي

احتج اإلمام إسحاق بن إبراهيم بن راهويه عىل بعض اجلهمية بحرضة األمري عبد اهللا بن  -١٤٩

طاهر أمري خراسان، وذلك حني سئل إسحاق، سأله رجل يف جملس األمري عن حديث النزول 

قال إسحاق أثبته فوق، حتى !! كيف ينزل؟: ئلنعم، قال السا: أصحيح هو؟ قال إسحاق

َلُك {: قال اهللا تعاىل: أثبته فوق، فقال إسحاق: أصف لك النزول، فقال له الرجل َْ َك َوامل َوَجاء َربُّ

أعز اهللا األمري : أهذا يوم القيامة، قال إسحاق! يا أبا يعقوب: ، فقال األمري عبد اهللا }َصفا َصفا

 ؟... فمن يمنعه اليوم  ومن يأيت يوم القيامة

نزل خيلو عنه العرش أم ال؟ إن املفروض عدم ورود هذا السؤال، وهي إن فهل : السؤال -١٥٠

مسألة قد خاض فيها الناس بل حتى بعض السلفيني املعارصين، وقد كان الواجب اإلمساك عن 

 .اخلوض يف هذه النقطة التي سكت عنها السلف

إن الصواب املأثور عن سلف األمة ": ه اهللا يف هذه املسألةيقول اإلمام ابن تيمية رمح -١٥١

وأئمتها أن اهللا سبحانه ال يزال فوق العرش، وال خيلو منه العرش مع دنوه ونزوله إىل السامء 

الدنيا، وال يكون العرش فوقه، وكذلك يوم القيامة كام جاء يف الكتاب والسنة، وليس نزوله 

، بل اهللا منزه عن "إىل األرض، بحيث يبقى السقف فوقهمكنزول أجسام بني آدم من السطح 

ذلك، فاهللا سبحانه وتعاىل قريب يف ُعُلّوه وعيلُّ يف قربه، وهو مع مجيع خملوقاته بعلمه واطالعه 



 

 

عىل تفاصيل أحواهلم، وهو مع الصابرين واملحسنني واملتقني من عباده بالكأل واحلفظ والنرص 

ٌء َو { هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي َِصُري ل يُع الب مِ  . }ُهَو السَّ

السلف يثبتون نزول الرب سبحانه إىل سامء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر، كام يليق  -١٥٢

ً منهم بأن  بجالله وعظمته، ويثبتون املعنى العام للنزول دون اخلوض والتنقيب عن الكيفية إيامنا

حيث آمنا باهللا إيامن تسليم دون بحث معرفة كيفية الصفة متوقفة عىل معرفة كيفية املوصوف، ف

عن كنه ذاته سبحانه، فيجب اإليامن بجميع الصفات التي أثبتها لنفسه، أو أثبتها له رسوله 

 .األمني حممد صىل اهللا عليه وسلم

هذا هو الذي . إن النزول ثابت بالكتاب والسنة، ولوال هذه النقول لكففنا عن إثباهتا -١٥٣

، إال أن العقل الرصيح والفطرة السليمة ال يرفضان كل ما ثبت بالنقل نعني بأهنا خربية حمضة

الصحيح، وال يعدانه مستحيالً، كام يزعم بعض الزاعمني، ألن العقل يشهد أن الذي يفعل ما 

يشاء أن يفعل مثل النزول واالستواء واملجيء مثالً، والقادر عىل كل يشء أكمل من الذي ال 

ا ُيِريدُ {ه يفعل كل ما يريد فعله ألن َِّ اٌل مل وهي تدل عىل كثرة الفعل،  "فعال"، هكذا بصيغة  }َفعَّ

 .وقد يفهم من الكثرة التنوع، واهللا أعلم

وردت يف إثبات صفة النزول أحاديث كثرية، وصفها اإلمام ابن تيمية بالتواتر، وذكر  -١٥٤

أخبار العدول، ولإلمام احلافظ ابن عبد الرب بأهنا منقوله عن طريق متواتر ووجوه كثرية من 

وقد ألفت : اهللا، إذ يقولمحهام الذهبي كالم يؤيد ما قاله اإلمامان ابن تيمية، وابن عبد الرب ر

 .أحاديث النزول يف جزء، وذلك متواتر أقطع به

ناقش احلافظ ابن عبد الرب مسألة االستواء عىل العرش، ومسألة النزول وربط بينهام،  -١٥٥

ً مثبتة  كفر : وأخرى نافية، ومن أغرب تلك النقول ما نقله عن وكيع أنه كان يقولونقل نقوال

نعم، قيل : ويف قلنسوتك هذه؟ قال: هو يف كل يشء، قيل له: برش بن املرييس يف صفته هذه، قال



 

 

إنا لنحكي كالم اليهود والنصارى : وقال عبد اهللا بن املبارك. نعم: ويف جوف محارك؟ قال: له

 .ي كالم اجلهميةوال نستطيع أن نحك

إن !! فممن ينزل؟: فقال له السائل - ينزل أمره : سئل بعض نفاة العلو عن النزول فقال -١٥٦

 .اهـ "عندك فوق العامل يشء فممن ينزل األمر؟ من العدم املحض؟ فبهت

إن نزول الرب تبارك وتعاىل إىل سامء الدنيا قد تواترت األخبار به : قال احلافظ ابن القيم -١٥٧

ً من الصحابة، وهذا يدل عىل أنه  ٢٨رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم، رواها عنه نحو  عن نفسا

 .اهـ. صىل اهللا عليه وسلم كان يبلغه يف كل موطن وجممع

وأهل العلم ": بعد كالم طويل حول نصوص الصفات -قال حممد بن جرير الطربي  -١٥٨

. ، ويؤمنون به بال كيف وال توهمبالكتاب واآلثار من السلف واخللف يثبتون مجيع ذلك

 .اهـ "ويمرون األحاديث الصحيحة كام جاءت من رسول اهللا عليه الصالة والسالم

نعم، ثم قال : يا أبا عبد اهللا أينزل إىل السامء الدنيا؟ قال: سئل اإلمام أمحد فقال السائل -١٥٩

ً شديداَ ً ثم قال "اسكت عن هذا": فقال اإلمام!! نزوله بعلمه أم ماذا؟: السائل : فغضب غضبا

وموقف اإلمام أمحد هنا شبيه بموقف اإلمام مالك بن أنس يف . امض احلديث عىل ما روي اهـ

سألة االستواء، وهو موقف معروف رمحهام اهللا تعاىل، بل هذا موقف أئمة السلف قاطبة يف م

مجيع صفات اهللا تعاىل ألن املعروف عنهم أهنم ال يتجاوزن الكتاب والسنة يف مجيع املطالب 

 .اإلهلية

موقف السلف الصالح من صفة النزول وغريها من مجيع الصفات اإلهلية، هو االكتفاء  -١٦٠

هم املعاين العامة للصفات، واإلمساك عن اخلوض فيام وراء ذلك، فهم ال يبالغون يف اإلثبات بف

إىل حد التشبيه والتجسيم كام ال يبالغون يف النفي إىل حد التعطيل، بل يقفون مع ظاهر 

 .النصوص، وال يتجاوزوهنا



 

 

اديث نبوية صحيحة إتيان اهللا تعاىل يوم القيامة ثبت بآيات من الكتاب العزيز، وبأح -١٦١

تلقاها علامء السلف بالقبول، ونقلوها إىل من بعدهم كام فهموها، ودرج عىل اإليامن هبا من 

وهم خري القرون، بل هم الناس الذين . بعدهم وإقرارها، وإمرارها كام جاءت، وكام تلقوها

باب يسألون عن فهمهم للنصوص كيف فهموها، وكيف عملوا هبا، ليقتدى هبم، وال سيام 

األسامء والصفات، فاخلري واهلدى واالطمئنان يف اتباعهم، والتأيس هبم، والرش والضالل 

 .واالضطراب وعدم اليقني يف الدين حمقق يف خمالفتهم واتباع غري سبيلهم

ألهنم !! "جاء أمر ربك": إذا كان النفاة ال يثبتون علو اهللا عىل خلقه، فال معنى لقوهلم -١٦٢

وال نعلم أحدًا قال . يأيت األمر؟ اللهم إال إذا زعموا أن األمر يأيت من كل مكانال يدرون من أين 

 !!هبذا القول

َ َبْعُض {قوله تعاىل يف سورة األنعام  -١٦٣ ِيت ْ ْو َيأ َ َربَُّك أَ ِيت ْ ْو َيأ َكُة أَ ِ َْآلئ يُهُم امل ِ ت ْ ن َتأ َّ أَ ِال ُُروَن إ َهْل َينظ

َك  جواب بالنسبة هلذه اآلية ما مل يركبوا  - فيام أحسب -فليس لدى النفاة ... }آَياِت َربِّ

كام -رؤوسهم، إذ مل يبق هناك من يضيفون إليه املجيء ألن اآلية قطعت عليهم خط الرجعة 

حيث ذكرت جميء املالئكة لقبض األرواح، ثم ذكرت جميء الرب سبحانه للحساب  -يقولون

 .وماذا يصنعون؟!! فأين يذهبون؟والقضاء ثم ذكرت جميء أمر اهللا تعاىل بأمره سبحانه، 

أسعد الناس بالدليل هم املمسكون عن القول بانتقال أو عدم انتقال، واملمسكون عن  -١٦٤

هذا ملخص ما . القول بخلو العرش، أو عدم خلوه، ألهنم سكتوا عام سكت عنه الكتاب والسنة

حماولة اإلحاطة باهللا علًام،  قلناه هناك، وبه نقول هنا، ونزيد أن حماولة معرفة هذه النقطة فيها

ً وعقالً   .وذلك مستحيل رشعا

النزول واملجيء من أفعال ربنا تعاىل ينتهي علمنا فيهام ويف غريمها من أفعال ربنا بمعرفة  -١٦٥

 .هذا هو مسلك سلفنا الصالح، فيسعنا ما وسعهم. املعنى العام وكفى



 

 

 .لفوكل رش يف ابتداع من خ... فكل خري يف اتباع من سلف 

وملا أوعد اهللا : إذ يقول) كالم اهللا تعاىل ( لإلمام الطحاوي عبارة لطيفة يف هذا املعنى  -١٦٦

ََرشِ {: بسقر ملن قال ْب َّ َقْوُل ال ِال ِْن َهَذا إ  .اهـ "، علمنا وأيقنا أنه قول خالق البرش }إ

يام نعتقد، وهذا الفرقة الناجية التي متسكت بام كان عليه النبي عليه الصالة والسالم ف -١٦٧

ً يسمعه املخاطب، وأن هذا القرآن الذي نقرأه بألسنتنا،  ً حقيقيا يعني أهنم يثبتون هللا كالما

ونحفظه يف صدورنا ونكتبه يف ألواحنا وكتبنا أنه كالم اهللا حقيقة لفظه ومعناه، وال يبحثون عن 

وقف السلف من صفة الكالم كيفية تكلمه تعاىل به، ألننا نؤمن به، وال نحيط به علًام، هذا هو م

 .بإجياز

بأن الوصف بالتكلم من أوصاف الكامل، وضده من أوصاف النقص، وال  يعلم السلف -١٦٨

 .خيتلف العقالء يف ذلك

كلنا نعلم أن معبود قوم موسى الذي اختذوه من حليهم مما عيب عليه عدم الكالم، بل   -١٦٩

ِهْم ِعْجالً {: عاىليستدل بذلك عىل أنه ليس بإله، إذ يقول اهللا ت ِّ ي ِ ْن ُحل هِ مِ ن َبْعدِ َذ َقْوُم ُموَسى مِ َ َواختَّ

يالً  ِ ِْم َسب هي دِ َ َهيْ ُمُهْم َوال َ ُيَكلِّ ُه ال نَّ ْ َيَرْوْا أَ َمل َُّه ُخَواٌر أَ  .}َجَسًدا ل

يًام {: من أقوى األدلة عىل أن اهللا يتكلم حقيقة، قوله تعاىل -١٧٠ ِ َم اهللاُ ُموَسى َتْكل ، حيث  }َوَكلَّ

أكد الكالم باملصدر املثبت للحقيقة النايف للمعنى املجازي، وهو أسلوب معروف عند أهل 

ق الروح، قتلت العدو قتالً ال يفهم من كالمه إال القتل احلقيقي الذي هو إزها: اللغة، فمن قال

قتلت العدو فسكت، فإنه حيتمل القتل احلقيقي، وحيتمل الرضب الشديد : بخالف ما لو قال

 .املؤمل جدًا، ولعله واضح

َم اهللاُ {أريد أن تقرأ : بعض املعتزلة قال أليب عمرو بن العالء أحد القراء السبعة -١٧١ َوَكلَّ

يًام  ِ : فقال له أبو عمرو!! "اهللا"املتكلم، ال بنصب لفظ اجلاللة، ليكون موسى هو  }ُموَسى َتْكل



 

 

هُ {: هب أين قرأت هذه اآلية كذا، فكيف تصنع بقوله تعاىل َمُه َربُّ نَا َوَكلَّ ِ يَقات ِِ ََّا َجاء ُموَسى مل !! }َومل

 !!.فبهت املعتزيل

ِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع {: قوله تعاىل -١٧٢ َ َني اْستََجاَرَك َفأ ِ ك ُْْرشِ َن امل َحٌد مِّ ِْن أَ هذه اآلية . }َكالََم اهللاِ  َوإ

من أقوى األدلة يف أن هذا القرآن املقروء واملسموع كالم اهللا حقيقة، وهي رد مفحم ألولئك 

الذي يزعمون أن هذا القرآن ليس بكالم اهللا حقيقة، وإنام هو دال عىل كالم اهللا احلقيقي النفيس 

ن الذي عرب عام يف نفس الذي ليس بحرف وال صوت، أو هو عبارة عنه، يا ليت شعري م

 !!.اهللا؟

إن كان اهللا تعاىل يتكلم بكالم له : فيام ذهبوا إليه أهنم يقولون) األشاعرة الكالبية(شبهة  -١٧٣

صوت وحرف، لزم من ذلك التشبيه والتجسيم، ألنه ال بد له حينئذ من خمارج احلروف من 

: إذا قلنا) يرد عليهم. (مهم املعروفإىل آخر كال. واهللا منزه عن ذلك. اللسان والشفتني وغريمها

. إنه تعاىل يتكلم كام يليق بجالله وعظمته، دون أن نلزم كالمه لوازم كالم البرش انتفت الشبهة

وقد جاء يف القرآن الكريم أن بعض أعضاء بني آدم سوف تتكلم يوم القيامة كام ثبت يف السنة 

ج احلروف، وإذا كنا نؤمن بكالم هذه كالم بعض اجلامدات، وكل ذلك دون أن يكون هلا خمار

ً خلرب اهللا وخرب رسوله عليه الصالة والسالم، فكيف نستبعد إذًا أن يتكلم اهللا  األشياء تصديقا

كيف يشاء ومتى شاء، وهو عىل كل يشء قدير، أو كيف نحاول أن ندرك كيفية تكلمه؟ وإذا ما 

أو نتالعب . وله الصادق األمنيعجزنا عن اإلدراك، نفينا كالمه، كأننا نكذب كتابه ورس

بالنصوص بعقولنا القارصة بدعوى التأويل، ونحن عاجزون عن إدراك كيفية كالم األشياء 

 !!.املذكورة، وهي من خملوقات اهللا تعاىل؟

!! بقوهلم أما بالنسبة هلذا القرآن فهناك آية تدل عىل أنه خملوق) األشاعرة الكالبية(شبهة  - ١٧٤ 

ءٍ {: وهو قوله تعاىل ُق ُكلِّ َيشْ ِ ألهنا  "كل"، ألن القرآن يشء، فال بد أن يدخل يف عموم  }اهللاُ َخال



 

 

هنا إنام يعني كل يشء  "كل"املفهوم الصحيح أن عموم ) اجلواب عليهم.  (من ألفاظ العموم

فال يدخل يف العموم يشء من صفات اهللا، من الكالم وغريه، ومما يؤيد ما قلناه قوله . خملوق

َ { "هود"وصف الريح التي أرسلها اهللا إىل قوم  تعاىل يف َُحوا ال ْصب َ ا َفأ َ ْمِر َرهبِّ َ أ ِ ءٍ ب ُر ُكلَّ َيشْ ُتَدمِّ

نُُهْم  ِ َّ َمَساك ِال ، وهي مل تدمر كل يشء موجود، وإنام دّمرت ما أراد اهللا تدمريه من األشياء  }ُيَرى إ

ر، وكذلك قوله تعاىل وهو خيربنا أما مساكنهم وأشياء كثرية أخرى مل تدم. التي تستحق التدمري

ءٍ {: "بلقيس"عن  ن ُكلِّ َيشْ َْت مِ ي ِ وت من كل يشء يف الدنيا أو  "بلقيس"، وهل أوتيت  }َوأُ

ال، وإنام أوتيت من كل يشء حيتاج إليه امللوك يف مملكتهم، وهو أمر !! حتى كل يشء يف ناحيتها؟

 .واضح كام ترى

 "األخطل"ت شعر هزيل، ال مستند له، لشاعر نرصاين إىل بي)  األشاعرة الكالبية(جلأ  -١٧٥

 :حيث يقول

ل اللساُن عىل الفؤاد دليال... إن الكالم لفي الفؤاد وإنام   ُجعِ

ً : واالستدالل به يف غاية الفساد لألوجه التالية أن املستدلني هبذا البيت قد ردوا، أو من : أوال

ة، وتلقاها أهل العلم بالقبول، ما مل تبلغ أصوهلم أن يردوا أحاديث نبوية مهام بلغت من الصح

فكيف !! حد التواتر، أو بلغت حد التواتر عند بعضهم بدعوى أهنا أخبار آحاد، أو أدلة لفظية

!! وعىل فرض ثبوته فهل تواتر نقله؟!! يستدلون هبذا البيت الذي خيتلف أهل العلم يف ثبوته؟

 "حديث النفس"ين، من أن الكالم ما يف النفس أي إن ما يريدون إثباته هبذا البيت النرصا: ثانياً 

إن صالتنا هذه ال يصلح فيها يشء ": قوله عليه الصالة والسالم -أ: مردود بالنصوص التالية

إن اهللا جتاوز ألمتي عام حدثت به نفسها، ": قوله عليه الصالة والسالم - ب. "من كالم الناس

إن اهللا حيدث من أمره ما يشاء، ": الصالة والسالم قوله عليه - جـ. "ما مل تتكلم به أو تعمل به 

فاستنادًا إىل هذه النصوص قد اتفق العلامء عىل أن  ."وإن مما أحدث أن ال يتكلموا يف الصالة



 

 

املصيل إذا تكلم يف الصالة عامدًا لغري مصلحتها، بطلت صالته، كام اتفقوا عىل أن ما يقول 

فعلم باتفاق من يعتد باتفاقهم أن حديث النفس  بالقلب من حديث النفس ال يبطل الصالة،

والشارع إنام خاطب الناس بلغة العرب وهي لغة قرآهنم، إذًا فإن . ليس بكالم، لغة ورشعاَ ً

 .الكالم ما كان بصوت وحرف مسموع

ألن  -كام زعمت النصارى- زعمت اجلهمية : األشعرييقول اإلمام أبو احلسن  -١٧٦

، وزادت اجلهمية عليهم فزعمت أن القرآن "مريم"حواها بطن  النصارى زعمت أن كلمة اهللا

خملوق، حل يف شجرة فكانت الشجرة حاوية له فلزمهم أن تكون الشجرة متكلمة بذلك الكالم، 

ً من املخلوقات كلم موسى، وأن الشجرة قالت يا موسى إنني أنا اهللا : ووجب عليهم أن خملوقا

 .ال إله إال أنا فاعبدين

وهو يصف القرآن الذي تزعم اجلهمية واألشاعرة معًا  األشعرياإلمام أبو احلسن يقول  - ١٧٧ 

َساَنَك {: وهو متلو باأللسنة، قال تعاىل": أنه خملوق ِ ِهِ ل ْك ب رِّ َ ُحتَ   ." }ال

والقرآن مكتوب يف مصاحفنا يف احلقيقة، حمفوظ يف :: األشعرييقول اإلمام أبو احلسن  -١٧٨

َحٌد {: بألسنتنا يف احلقيقة، مسموع لنا يف احلقيقة كام قال عز وجل صدورنا يف احلقيقة، متلو ِْن أَ َوإ

ِجْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكالََم اهللاِ َ َني اْستََجاَرَك َفأ ِ ك ُْْرشِ َن امل  .}مِّ

ألن الكالم اللفظي املقروء هو املسموع، أما حديث النفس فال  }َحتَّى َيْسَمَع َكالََم اهللاِ{ -١٧٩

 .معيقرأ وال يس

وبني ما يقوله ويعتقده  "إبانته"إذا قارنا بني ما سجله اإلمام أبو احلسن األشعري يف  -١٨٠

متأخرو األشاعرة، نستطيع أن نقول بأن نسبتهم لإلمام أيب احلسن غري صحيحة، فأرى من 

: املناسب أن أسجل هنا ما قاله املحدث املرصي السلفي الشيخ حمب الدين اخلطيب رمحه اهللا

، فكام أنه ال يمثل "األشعرية اسم املذهب املنسوب إىل أيب احلسن األشعري يف علم الكالم أما"



 

 

األشعري ما كان عليه يف طور اعتزاله، فإنه ليس من اإلنصاف أن تلصق به األشعرية بعد أن 

 بل إن املذهب األشعري املنسوب إليه. رجع إىل عقيدة السلف التي أراد أن يلقى اهللا تعاىل عليها

هـ، كام أوضح ذلك تقي الدين ٢٤٠إنام ينسب إىل ما كان عليه ابن ُكالّب البرصي املتوىف سنة 

 .ابن تيمية يف كتابه العقل والنقل، وهو كالم يف غاية الوجاهة كام ترى، فال حيتاج إىل تعليق

لامت قد استعاذ النبي عليه الصالة والسالم بك": - وهو حياور اجلهمية  - قال أبو احلسن  -١٨١

أعوذ بكلامت اهللا التامات من رش ": اهللا التامات من رش ما خلق، إذ يقول عليه الصالة والسالم

، وعلم أمته بتلك االستعاذة وهي االلتجاء إىل اهللا من رش خلقه، وهي عبادة عظيمة، "ما خلق 

ألنه عليه الصالة فلو كانت كلامت اهللا خملوقة ملا استعاذ هبا صىل اهللا عليه وسلم وملا عّلم أمته، 

ً من اإلرشاك باهللا  .والسالم ينهى عن ذلك، بل يعده نوعا

جواز االستعاذة بأسامئه وصفاته كام يستعاذ بذاته، ويؤيد ما قلنا قوله عليه الصالة  -١٨٢

اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، ال ": والسالم

 ."ثنيت عىل نفسكأحيص ثناء عليك أنت كام أ

كلامت اهللا ليست خملوقة إذ لو كانت خملوقة ملا استعاذ هبا رسول اهللا عليه الصالة  -١٨٣

 .والسالم

إن كالم اهللا ليس معنى واحدًا يقوم بالذات، ليس بحرف، وال صوت، كام تزعمه  -١٨٤

بحانه ال تنتهي، ومما األشاعرة املتأخرة، بل كلامت اهللا ال حد هلا، ألهنا من كامالته، فكامالته س

ً قوله تعاىل َامُت {: يزيد املقام بيانا ِ ن َتنَفَد َكل َْل أَ َْحُر َقب ْب َد ال َنَفِ َامِت َريبِّ ل ِ َِّكل َداًدا ل َْحُر مِ ْب َّْو َكاَن ال ُقل ل

هِ َمَدًدا ِ ْل ث ِمِ َْو ِجئْنَا ب ٍ {: ، وقوله تعاىل }َريبِّ َول ن َشَجَرة ْرِض مِ َ نََّام ِيف األ َْو أَ ن َول ُه مِ َْحُر َيُمدُّ ْب ْقالٌَم َوال أَ

يٌم  ِ ِنَّ اهللاََّ َعِزيٌز َحك َامُت اهللاَِّ إ ِ َدْت َكل ا َنفِ ْبُحٍر مَّ َْعُة أَ هِ َسب  .}َبْعدِ

 



 

 

ً : قالت اجلهمية -١٨٥ ً فعرب عن اهللا، وخلق أصواتا إن اهللا ال يكلم وال يتكلم، إنام كون شيئا

 .إال من جوف ولسان وشفتني ال يكون "اللفظي"وزعموا أن الكالم . فأسمع

َُكّون أو لغري اهللا أن يقول: قلنا: يقول اإلمام أمحد - ١٨٦  َنا َربُّك{: هل جيوز مل ِينِّ أَ ؟  }َيا ُموَسى إ

ْكِري{: أو يقول ذِ ِ الََة ل ِم الصَّ ِ ق ُْدِين َوأَ َنا َفاْعب َّ أَ ِال ََه إ ل ِ َ إ َنا اهللاَُّ ال ي أَ ِ ن نَّ ِ ، فمن زعم ذلك فقد زعم أن  }إ

ً كأن يقول ذلك املكّون َنا {: غري اهللا ادعى الربوبية كام زعم اجلهم أن اهللا كّون شيئا ِينِّ أَ َيا ُموَسى إ

َني  ِ َ َْعامل يًام {: ، وقال جل ثناؤه }اهللاَُّ َربُّ ال ِ َم اهللاُ ُموَسى َتْكل ، إىل تلك اآليات التي ساقها،  }َوَكلَّ

 .فهذا منصوص القرآن: وهو حياورهم، ثم قال

فكيف يصنعون بحديث األعمش  "إن اهللا ال يتكلم": فأما ما قالوا: يقول اإلمام أمحد -١٨٧

ما منكم من أحد إال ": قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم: عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال

 ."سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترمجان، وال حجاب حيجبه

ال يكون إال من جوف، وفم وشفتني، ولسان،  إن الكالم: قال اإلمام أمحد أما قوهلم -١٨٨

َني {: أليس اهللا قال للسموات واألرض عِ ِ نَا َطائ ْ َتي َتَا أَ ً َقال ْو َكْرها ً أَ ا َطْوعا َ ي ِ ْئت ِ : ، أتراها قالت }ا

ِّْحَن {: وقال!! بجوف وفم وشفتني ولسان وأدوات؟ َاَل ُيَسب ب ْرَنا َمَع َداُووَد اْجلِ ، أتراها  }َوَسخَّ

 !!؟"ف وفم ولسان وشفتنييسبحن بجو

يف مجيع هذه االستفهامات، ولكن اهللا القادر عىل كل يشء هو  "ال"اجلواب الذي ال بد منه 

خمارج "الذي أنطق تلك اجلامدات، فجعلها تتكلم حقيقة دون آالت معهودة للتكلم عادة تسمى 

متنع عليه الكالم ، فهل الذي مكن هلذه املخلوقات من التكلم يعجز عن الكالم؟ أو ي"احلروف

أو بعبارة !! هل ألن الكالم نقص؟!! ملاذا يمتنع عليه؟ - كام زعمت اجلهمية  -  "اللفظي"

أليس املخلوق الذي يتصف !! هل الكالم من صفات النقص أو من صفات الكامل؟: أخرى

فهل ُتسّوغ عقول . بإمجاع العقالء "بىل"بالكالم خري وأمجل من الذي ال يتكلم؟ اجلواب 



 

 

وهو  -همية أن يكون املخلوق أكمل من اخلالق؟ ألن كثريًا من املخلوقات تتصف بالكالم اجل

أفليس الذي يعطي الكامل أوىل بأن يتصف بالكامل !! واخلالق يمتنع عليه الكالم؟ -صفة كامل

لدى مجيع  "بىل"اجلواب !! عىل أكمل وجه بحيث ال يشاركه أحد يف خصائص ذلك الكامل؟

 .العقالء

فة املحبة صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وإمجاع األمة من الرعيل األول وأئمة السلف، ص -١٨٩

 . فالكالم فيها كالكالم يف بقية الصفات اخلربية 

هذه الصفة من الصفات التي اختلف أهل العلم فيها هل هي من صفات : صفة الرمحة -١٩٠

م أهنا من صفات األفعال، ألنه الذات أو من صفات األفعال، والذي يرتجح عند بعض أهل العل

سبحانه وتعاىل يرحم من يشاء، ويعذب من يشاء، وينتقم منه وال يرمحه، فحيث تتعلق هبا مشيئة 

 ً اهللا وقدرته فهي من صفات األفعال ويمكن عدها من صفات الذات باعتبار أن اهللا مل يزل متصفا

ادها تتجدد، وقد تقدم ما يشبه هذا يف بالرمحة، فالرمحة العامة مالزمة لذاته تعاىل وإن كان أفر

 .صفة الكالم، واهللا أعلم

ألن إدراك كيفية صفات البارئ  "أن العجز عن اإلدراك هو اإلدراك يف املطالب اإلهلية" -١٩١

يالً {فوق مستوى العلم البرشي  ِ َّ َقل ِال ْلِم إ ْعِ ن ال يتُم مِّ ِ وت  .}َوَما أُ

الكلم عن "أو تأويلها و التي حرفوا فيها  لصفاتاكل الذي اعتمد عليه اخللف يف نفي  -١٩٢

إنام هو إثبات لوازم صفات املخلوق لصفات اخلالق وقياسها عليها، وهو خطأ يف  "مواضعه

 .التصور أو غفلة شنيعة فليعلم ذلك

ومن األدعية املأثورة التي يدعو هبا . هذه الصفة واحدة من صفات األفعال : صفة الرضا -١٩٣

اللهم إنا نسألك رضاك واجلنة، ونعوذ "طالب الرضا يف أرجى األوقات ومظان إجابة الدعاء 

 . "بك من سخطك والنار



 

 

الضحك قريب من الفرح والرضا واملحبة، من حيث املعنى : صفة الضحك هللا تعاىل -١٩٤

العام، وهو صفة من صفات األفعال تقوم باهللا تعاىل كام يليق به، وهو من الصفات التي انفردت 

هبا السنة إذ مل يرد ذكرها يف القرآن الكريم، وهذا االنفراد ال يؤثر عند أهل السنة واجلامعة، ألن ما 

 .ثبت بالسنة الصحيحة كالذي ثبت بالقرآن دون فرق

يضحك اهللا سبحانه وتعاىل إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر  ": حديث أيب هريرة -١٩٥

ُقتَُل فيتوب اهللا عىل القاتل فيسلم فيستشهد. فيدخالن اجلنة حديث أيب . متفق عليه. يقاتل هذا في

ً يوم القيامة": موسى األشعري حديث أيب رزين . صححه األلباين  "يتجىل ربنا ضاحكا

لن نعدم من ": فقال. "نعم": يا رسول اهللا أيضحك اهللا سبحانه وتعاىل؟ فقال: قال ": العقييل

 .أخرجه اإلمام أمحد وابن ماجه  "رب يضحك خرياً 

سبحانه من عبده  "ضحكه"ومن هذا "):مدارج السالكني(قال اإلمام ابن القيم يف  -١٩٦

ً ورضا، كام يضحك من عبده إذا حيث يأيت من عبود يته بأعظم ما حيبه فيضحك سبحانه فرحا

ثار عن وطائه وفراشه ومضاجعة حبيبه إىل خدمته، يتلو آياته ويتملقه، ويضحك من رجل هرب 

. أصحابه عن العدو فأقبل إليهم، وباع نفسه هللا ولقاهم نحره حتى قتل يف حمبته ورضاه

ابه لسائل اعرتضهم فلم يعطوه، فتخلف بأعقاهبم ويضحك إىل من أخفى الصدقة عن أصح

ً به ً له وفرحا وكذلك . وأعطاه رسًا حيث ال يراه إال اهللا الذي أعطاه، فهذا الضحك إليه حبا

ً به وبقدومه عليه  .اهـ. الشهيد حني يلقاه يوم القيامة، فيضحك إليه فرحا

ة النقلية، وأما العقلية فتبع الضحك من الصفات اخلربية املحضة التي األصل فيها األدل -١٩٧

فليس يف إثبات . هلا عىل حسب املنهج السلفي الذي سبق أن أوضحناه يف موضعه من الرسالة

الضحك أي حمذور ألنه ضحك ليس كمثله يشء كام قلنا فيام مىض من الصفات اخلربية، ألن 

ً واحداً   .الباب واحد، وتساق الصفات كلها سوقا



 

 

الضحك خفة الروح، فيكون عند جتدد ما يُرس : سف أكثر فقالأراد بعضهم أن يتفل -١٩٨

ً وفاتتك أشياء، إن الضحك الذي حتدثت عنه هو : فيقال له. واندفاع ما يُرض  أدركت شيئا

ضحكك وضحك أمثالك من خملوقات اهللا، أما ضحك اخلالق العظيم سبحانه فال ُتدرك 

خلالق، إذ الكالم يف الصفات فرع عن حقيقته ألنك مل تدرك اخلالق فكيف ُتدرك حقيقة ضحك ا

 .وقد تقدمت هذه القاعدة يف غري موضع. الكالم يف الذات

فيصفون اهللا  "صفة التعجب"من الصفات التي يثبتها ويؤمن هبا أهل السنة واجلامعة  -١٩٩

 .تعاىل بالتعجب، ألنه وصف نفسه هبا ووصفه هبا رسوله صىل اهللا عليه وسلم فيام ثبت عنه

ة التعجب من الصفات التي تتجدد حسب مشيئته تعاىل وإرادته، فهي فعل من أفعال صف -٢٠٠

 .اهللا الكثرية التي تصدر عن حكمة خفية ال يعلمها إىل اهللا تعاىل

إن صفة التعجب قد تدل عىل حمبة اهللا للفعل الذي هو حمل التعجب، وهي يف هذه  -٢٠١

 .نوعالصورة قريبة من معنى الفرح، ومن أمثلة هذا ال

، وقوله صىل اهللا  "يعجب ربك من شاب ليست له صبوة": قوله صىل اهللا عليه وسلم -٢٠٢

يعجب ": ، وقوله"يعجب ربك من عبده إذا ثار من فراشه ووطائه إىل الصالة ": عليه وسلم

عجب ربك من قوم بأيدهيم السالسل ": ، ويف رواية "ربك من قوم يقادون إىل اجلنة بالسالسل

 .كل ذلك عىل ما يليق باهللا."اجلنة حتى يدخلوا

إذا كان التعجب يف حق اإلنسان منشأه غرابة الفعل وأنه حدث عىل شكل يثري العجب  -٢٠٣

والغرابة، ألن اإلنسان فوجئ بالفعل الذي هو حمل التعجب، إذا كان هذا هو مثار التعجب عند 

هو الذي قدر ذلك الفعل الذي هو حمل املخلوق، فإن اهللا تعاىل منزه عن هذه املعاين، ألنه سبحانه 

 . التعجب وقدره، فال ترد يف حقه سبحانه هذه املعاين وتلك اللوازم لتعجب اإلنسان



 

 

ما قلناه يف صفات األفعال التي تقدمت، وهو ما  يف صفة التعجبال يسعنا إال أن نقول  -٢٠٤

الُكنه، ولكن اإليامن التعجب معلوم املعنى جمهول الكيفية و": قاله اإلمام مالك من قبل

 .والتسليم واجب والتعمق والتشكك بدعة ومهلكة، واهللا املستعان

قد يدل التعجب عىل بغض اهللا للفعل الذي هو حمل التعجب ومن أمثلة هذا النوع قوله  -٢٠٥

َذا ُكنَّا ُتَراًبا{: تعاىل ِ ئ ْم أَ ِن َتْعَجْب َفَعَجٌب َقْوُهلُ َْت َوَيْسَخُرونَ َبْل َعِج {: ، وقوله سبحانه }َوإ ،  }ب

اُكْم {: وقوله تعاىل َ ْحي َ ً َفأ ْمَواتا ِاهللاَِّ َوُكنتُْم أَ َْف َتْكُفُروَن ب ْفَىض {: ، وقوله }َكي ُخُذوَنُه َوَقْد أَ ْ َْف َتأ َوَكي

َِىل َبْعٍض  ُْكْم آَياُت اهللاِ{: ، وقوله }َبْعُضُكْم إ نتُْم ُتتَْىل َعَلي َْف َتْكُفُروَن َوأَ  .}َوَكي

ومثل له . "وقد يدل التعجب عىل امتناع احلكم وعدم حسنه": ل ابن القيم رمحه اهللاقا -٢٠٦

هِ {: بقوله تعاىل ِ َني َعْهٌد ِعنَد اهللاِ َوِعنَد َرُسول ِ ك ْلُمْرشِ ِ َْف َيُكوُن ل ً عىل حسن . }َكي وقد يدل أحيانا

ي اهللاُ{: ومثل له بقوله تعاىل. املنع منه وأنه ال يليق به مثله دِ َْف َهيْ ْم َكي يَامِهنِ ِ  .} َقْوًما َكَفُروْا َبْعَد إ

. التعجب بأنواعه املشار إليها صفة فعل تقوم باهللا تعاىل عىل ما تقدم تفصيله آنفاً  -٢٠٧

واالستغراب والتأويل غري وارد خشية الوقوع يف القول عىل اهللا بغري علم ألن التأويل دائًام مبني 

وهذا ما جعل السلف يلتزمون منهجهم . إليه ظني قطعاً عىل الظن والتخمني، ألن املعنى املؤول 

السليم، وال حييدون عنه، وهو عدم القول عىل اهللا بغري علم، بل التسليم هللا يف حقائق ذاته 

ً معها بل وتقديرًا هللا حق قدره ً مع النصوص وتأدبا  .وصفاته، وأفعاله، وقوفا

لك واإلمام أمحد وغريهم من أئمة وهو يتحدث عن منهج اإلمام ما - قال الشهرستاين  -٢٠٨

يف سورة "املنع الوارد يف التنزيل : أحدمها: إنام توقفنا يف تأويل اآليات ألمرين: قالوا -السلف

أن : ثانيهام. فنحن َنْحُذر عن الزيغ "آل عمران يف اآلية السابعة حيث وصف املؤولني بالزيغ

غري جائز، فربام أولنا اآلية "ات البارئصف"والقول بالظن يف  "باالتفاق"التأويل أمر مظنون 

 .عىل غري مراد البارئ تعاىل فوقعنا يف الزيغ



 

 

صفة الفرح من الصفات الفعلية اخلربية التي انفردت هبا السنة دون الكتاب، وهي ثابتة  -٢٠٩

ه بالسنة الصحيحة التي تلقاها أهل السنة بالقبول، وعقد إمجاعهم استنادًا إليها عىل إثباهتا، وهذ

 .عىل لطف اهللا بعباده ورمحته هلم الصفة تدل بالتضمن

معنى الفرح معلوم والكيف جمهول، والبحث عن الكيفية من أنواع البدع املحدثة،  -٢١٠

واإليامن به من واجبات الدين اإلسالمي وأما اخلائضون املتعمقون الذي يبحثون عن الكيفية، 

والواجب هو . فإهنم يلجأون إىل التحريف - موهو أمر حمت - وإذا عجزوا عن إدراك الكيفية 

الوقوف عند املعنى العام دون تكلف، وقد ُهنينا عن التكلف، هذا هو موقف السلف من معنى 

 .هذه الصفة وباهللا التوفيق

الغضب من صفات األفعال التي تتعلق هبا املشيئة وهي ثابتة بالكتاب والسنة وإمجاع  -٢١١

 .سلف األمة

وال يثبت قدم اإلسالم إال عىل ظهر التسليم ": قال اإلمام الطحاوي يف عقيدته املشهورة -٢١٢

 ."واالستسالم

 .وهي من الصفات اخلربية : صفة الوجه -٢١٣

: فمن سألنا فقال: أما بعد": قول اإلمام أبو احلسن األشعري اإلمام املتكلم السلفي -٢١٤

ً؟ قيل له: أتقولون ً ملا قاله املبتدعون، وقد دل عىل ذلك : إن هللا سبحانه وجها نقول ذلك خالفا

الَِل َواِإلْكَرامِ {: قوله عز وجل َك ُذو اْجلَ َْقى َوْجُه َربِّ  ." }َوَيب

ألن اهللا أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله ) النفس: (ومما جيب إثباته هللا تعاىل: صفة النفس هللا -٢١٥

تعاىل، يقول اهللا تعاىل حكاية عن عيسى عليه السالم  عليه الصالة والسالم، وهي كام يليق باهللا

ْعَلُم َما ِيف َنْفِسَك { َ أَ ، وقول النفاة بأن ذلك من باب املشاكلة مدفوع  }َتْعَلُم َما ِيف َنْفِيس َوال

ُرُكُم اهللاُ َنْفَسهُ {: قوله تعاىل: بنصوص كثرية وردت يف غري املقابلة منها ذِّ ُكْم عَ {.}َوُحيَ َىل َكتََب َربُّ



 

 

ةَ  ْمحَ نَْفِيس {.}َنْفِسهِ الرَّ ِ َنَْعتَُك ل ال أحيص ": وقوله عليه الصالة والسالم يف ثنائه عىل اهللا. }َواْصط

 ."ثناء عليك أنت كام أثنيت عىل نفسك

ن {: وهذه الصفة من الصفات اخلربية ، يقول اهللا يف كتابه املبني: صفة اليد  -٢١٦ َما َمنََعَك أَ

َِا َخلَ  ََديَّ َتْسُجَد مل ي ِ ُْسوَطتَاِن {: ، ويقول تعاىل }ْقُت ب  .}َبْل َيَداُه َمب

فلو كان ": - ) ص(وهو يناقش تفسري اخللف آلية  -قال اإلمام أبو احلسن األشعري  -٢١٧

ََديَّ {: اهللا عز وجل عنى بقوله ي ِ َِا َخَلْقُت ب ، القدرة مل يكن آلدم عليه السالم عىل إبليس يف ذلك  }مل

 .ميزة

! يا موسى: فقال آدم": احتجاج آدم وموسى عليهم السالم، وحمل الشاهد منه حديث -٢١٨

 .أخرجه الشيخان. "اصطفاك اهللا بكالمه وخط لك التوراة بيده

ََديَّ {: قال ابن بطال عند تفسري قوله تعاىل -٢١٩ ي ِ َِا َخَلْقُت ب يف هذه اآلية إثبات يدين هللا تعاىل  }مل

 .اهـ. ا بجارحتنيومها صفتان من صفات ذاته، وليست

النسبة بني القدرة واليد فمن باب العموم واخلصوص املطلق جيتمعان يف خلق آدم، وما  -٢٢٠

ذكر معه ألنه خلقه بقدرته وصنعه بيده سبحانه كام كتب التوراة بيده وغرس جنة الفردوس بيده 

ً، وتنفرد القدرة يف سائر خملوقاته التي مل يبارش خلقها بيده ولكن قال هلا هللا كوين فكانت، وا: أيضا

 .أعلم

إثبات األصابع هللا تعاىل عىل ما يليق به : صفة األصابع هللا تعاىل بال كيف وال حد  -٢٢١

 .سبحانه، واألصابع من الصفات الذاتية اخلربية التي انفردت بإثباهتا السنة دون الكتاب

َِىل َيْوَم ُيْكَشُف َعن َساٍق َو {: قوله تعاىل: صفة الساق هللا تعاىل عىل ما يليق به -٢٢٢ ُيْدَعْوَن إ

 ِ ُجود يُعونَ  السُّ ِ من آيات الصفات املفرسة بالسنة ألن اآلية جاءت حمتملة  اآلية... }َفالَ َيْستَط

املعنى حيث جاء الساق جمردًا عن اإلضافة املخصصة فجاءت السنة مبينة بأن املراد بالساق هو 



 

 

كناه من قبل، وهو إثبات فنسلك يف إثبات الساق مسلك السلف الصالح الذي سل. ساق الرمحن

 .بال متثيل وال تشبيه، وتنزيه بال تعطيل

فينبغي أن نعتربه ) يف تفسري الساق(اخلالف والنزاع الذي جرى بني الصحابة والتابعني  -٢٢٣

ً بعد ثبوت حديث أيب سعيد اخلدري الذي نعده تفسريًا لآلية املجملة، ثم نعده فيصالً يف  منتهيا

 . هذه القضية

ً، ال يلتفتون إىل أقوال أهل العلم االجتهادية وآرائهم بعد طر -٢٢٤ يقة أهل العلم قديًام وحديثا

 .ثبوت السنة، وال سيام إذا كانت السنة قد جاءت مفرسة أو مفصلة ملا أمجل يف القرآن

العني صفة هللا تعاىل بال كيف، وهي من : صفة العني هللا تعاىل عىل ما يليق به سبحانه  -٢٢٥

 .خلربية الذاتية الثابتة بالكتاب والسنةالصفات ا

أخرب اهللا يف كتابه وثبت عن : قال الشيخ شهاب الدين السهروردي يف كتاب العقيدة له -٢٢٦

رسوله عليه الصالة والسالم االستواء عىل العرش، والنزول، والعني، واليد، والنفس، فال 

وله عليه الصالة والسالم، ما جتارس عقل ُيترصف فيها بتشبيه وال تعطيل، إذ لوال إخبار اهللا ورس

هذا هو املذهب املعتمد وبه : وقال الطيبي مؤيدًا ما قاله السهروردي. أن حيوم حول ذلك احلمى

 .يقول السلف الصالح

ً واحدًا خربية أو عقلية -٢٢٧ ذاتية أو فعلية فتثبت . عند أهل السنة مجيع الصفات تساق سوقا

ا تشبيه وال جتسيم كام يظن النفاة بل يلزم من حتريف القول فيها بال كيف، وال يلزم من إثباهت

هذا ما يلزم النفاة . وينتج من ذلك تكذيب خرب اهللا وخرب رسوله عليه الصالة والسالم. التعطيل

وهم كل من ينفي صفة ثابتة بالكتاب والسنة، أو بالسنة الصحيحة فقط، أدركوا  - وال حمالة  - 

 . املستعانواهللا. ذلك أو مل يدركوا



 

 

حيث يقول الرسول عليه الصالة . هذه الصفة من الصفات اخلربية : صفة الَقدم هللا تعاىل  -٢٢٨

هل من مزيد؟ حتى يضع فيها رب العاملني : وتقول -يعني النار- ال يزال يلقى فيها  ": والسالم

لم رواه البخاري ومس "قط قط قط بعزتك وكرمك: قدمه فينزوي بعضها إىل بعض وتقول

 .والدارقطني

وآمنا برسول اهللا، وبام جاء . آمنا باهللا وبام جاء عن اهللا عىل مراد اهللا": قال اإلمام الشافعي -٢٢٩

 ."عن رسول اهللا عىل مراد رسول اهللا عليه الصالة والسالم

موقف السلف من معنى احلديث هو أن احلديث من أحاديث الصفات، وأن القدم صفة  -٢٣٠

من الصفات اخلربية التي متر كام جاءت دون تأويل أو حتريف يف النص، ودون تشبيه أو متثيل 

 .لصفات اهللا بصفات خلقه، فال تقاس قدمه بأقدام خلقه، وال رجله بأرجل خملوقاته

ا {: قوله تعاىل:  يف الدار اآلخرة للمؤمنني إثبات رؤية اهللا تعاىل -٢٣١ َ َِىل َرهبِّ ٌة إ ذٍ نَّاِرضَ ِ ُوُجوٌه َيْوَمئ

َرةٌ  ِ  .}َناظ

ُِري {: قوله تعاىل -٢٣٢ ب يُف اْخلَ ِ ط ْبَصاَر َوُهَو اللَّ َ ْبَصاُر َوُهَو ُيْدِرُك األ َ َّ ُتْدِرُكُه األ ، هذه اآلية من }ال

أن اآلية داللتها عىل جواز  -ورأيه هو الصواب -ى أدلة نفاة الرؤية إال أن بعض املحققني ير

الرؤية أوضح، بل ال تدل عىل امتناع الرؤية إال بنوع من التكلف والتحريف، ألن اهللا تعاىل ذكر 

ومن املعلوم بالرضورة وبالنظر السليم أن املدح إنام يكون . هذا اخلرب يف سياق التمدح

إنام متدح اهللا بعدم إدراك أبصار العباد وإحاطتهم به ال ففي هذه املسألة ..... باألوصاف الثبوتية

بعدم الرؤية، ألنه لو كان ال ُيرى لشارك سبحانه العدم وهو الذي ال ُيرى، ومشاركة العدم 

ليست بكامل وليس فيها مدح، بل يف ذلك من االنتقاص ما ال يدركه النفاة جلهلهم أو جتاهلهم، 

مشاركة أي خملوق موجود ومشاهبته فيام خيتص به ذلك  وإذا كان من الواجب تنزيه اهللا عن



 

 

املخلوق فكيف يستسيغ النفاة مشاركة اهللا للعدم الرصف يف خصائصه وهو عدم الرؤية؟ واهللا 

 .املستعان

ْبَصاُر {: قوله تعاىل -٢٣٣ َ َّ ُتْدِرُكُه األ إنام يدل عىل غاية عظمته وهي أنه تعاىل أكرب من كل  }ال

 يدرك وال حياط به فإن اإلدراك هو اإلحاطة باليشء وهو قدر زائد عىل يشء، وأنه لعظمته ال

 .الرؤية

مما يذكره بعض أهل العلم هبذا الصدد أن الرؤية واإلدراك كل منهام يوجد مع اآلخر  -٢٣٤

كام أنه ُيعَلم وال حياط به علًام، وهذا هو الذي فهمه السلف . وبدونه، فالرب تعاىل ُيرى وال ُيدرك

 .حابة والتابعني واألئمة املشهور هلم باإلمامةمن الص

ْبَصاُر {: قال ابن عباس ريض اهللا عنه -٢٣٥ َ َّ ُتْدِرُكُه األ هو : قال قتادة. ال حتيط به األبصار }ال

 .أعظم من أن تدركه األبصار

ينظرون إىل اهللا وال حتيط أبصارهم به من عظمته، وبرصه حييط : قال عطية العويف التابعي -٢٣٦

ْبَصاُر {: م ثم تال قوله تعاىلهب َ َّ ُتْدِرُكُه األ  .، اآلية }ال

ذٍ {: من أقوى أدلة أهل السنة عىل إثبات الرؤية قوله تعاىل -٢٣٧ ِ ِْم َيْوَمئ هبِّ ُْم َعن رَّ ِهنَّ َكالَّ إ

ََّْحُجوُبونَ    .، ومن العقوبة التي يعاقب اهللا تعاىل هبا الكفار يوم القيامة أنه حيجبهم عن رؤيته }مل

ذٍ {: سمعت الشافعي يقول يف قوله تعاىل: يقول املزين -٢٣٨ ِ ِْم َيْوَمئ هبِّ ُْم َعن رَّ ِهنَّ َكالَّ إ

ََّْحُجوُبونَ   ."فيها دليل عىل أن أولياءه يرون رهبم يوم القيامة":  }مل

حرضت حممد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد : قال الربيع بن سليامن -٢٣٩

ََّْحُجوُبونَ {: قول يف قول اهللا عز وجلما ت: فيها ذٍ مل ِ ِْم َيْوَمئ هبِّ ُْم َعن رَّ ِهنَّ ملا : ؟ فقال الشافعي }َكالَّ إ

فقلت : حجب هؤالء يف السخط، كان يف هذا دليل عىل أن أولياءه يرونه يف الرضا، قال الربيع



 

 

وهو يؤكد هذا  - الشافعي  ثم قال. نعم، وبه أدين اهللا: وبه تقول؟ قال! يا أبا عبد اهللا: للشافعي

 .ولو مل يوقن حممد بن إدريس أنه يرى اهللا ملا عبد اهللا عز وجل: - املعنى 

 .اللقاء عند أهل اللغة يقتيض املعاينة ما مل يكن هناك مانع كالعمى مثالً  -٢٤٠

ذكر اإلمام ابن القيم أهنا وصلت إىل حد التواتر، فرسد منها ثالثني ) أحاديث الرؤية( -٢٤١

ً بني صحيح وحسن، بل بعضها خمرجة يف الصحيحني أو يف أحدمهاحد ً مرفوعا وهناك . يثا

 .أحاديث موقوفة وآثار عن الصحابة ُتعطى حكم الرفع يف اصطالح املحدثني

أهل السنة واجلامعة يؤمنون بأن اهللا يتجىل لعباده يف املوقف ويف اجلنة من فوقهم  -٢٤٢

 .ارهم كام يرون الشمس ليس دوهنا سحابوخياطبهم ويسلم عليهم ويرونه بأبص

. اإليامن باهللا تعاىل إنام يعني اإليامن بالذات العلية الواجبة الوجود، وجودًا حقيقياً  -٢٤٣

آمنت باهللا، إنام يعني هذا : وعندما يقول املؤمن. واإليامن بصفاته العىل وأسامئه احلسنى معاً 

وات متصفة بصفات الكامل التي ال تشبه صفات اإليامن الشامل أي اإليامن بذات ال تشبه الذ

 .خلقه بل لصفاته حقائق ولصفات خلقه حقائق

أحدمها املغايرة : أنه يراد هبا معنيان) الغري(ويرى القوم يف لفظة ": يقول اإلمام ابن القيم -٢٤٤

. وكل ما غاير اهللا مغايرة حمضة هبذا االعتبار فال يكون إال خملوقاً ) اهللا(لتلك الذات املسامة بـ 

ْلُم اهللا وكالم اهللا ِع : مغايرة الصفة للذات إذا خرجت عنها فإذا قيل - ) الغري(أي لفظ  - ويراد به 

ً، ولكن اإلطالق  غريه، بمعنى أنه غري الذات املجردة عن العلم والكالم كان املعنى صحيحا

باطل، وإذا أريد أن العلم والكالم مغايران حلقيقته املختصة التي امتاز هبا عن غريه كان باطالً 

ً ومعنى  هـ. ا "لفظا

إن كالمه خملوق أو : خالف نعلمه أن من قال أمجع أهل العلم من علامء أهل السنة دون -٢٤٥

 .القرآن خملوق أو أنكر رؤية اهللا يوم القيامة مثالً فهو كافر: قال



 

 

مرتادفة كلها بالنسبة لعالقتها بالذات حيث  إهنا: صفات اهللا تعاىل يمكن أن يقال فيها -٢٤٦

 .تتواد كلها عىل موصوف واحد كام يليق به وهو اهللا سبحانه

كالرفع واخلفض واإلعزاز واإلذالل، والعطاء واملنع واألولية : هناك صفات متقابلة -٢٤٧

 .واآلخرية، والظاهرية والباطنية، والنفع والرض، والقبض والبسط

املعز (، ) النافع الضار(، ) املعطي املانع: (من أسامء اهللا تعاىل التي ال تطلق إال متقابلة -٢٤٨

نُْهم {: وهو مل يرد إال مقيدًا مثل قوله تعاىل) العفو املنتقم( ،) القابض الباسط(، ) املذل ا مِ نَّ ِ َفإ

ُمونَ  نتَقِ ُمونَ {،  }مُّ َني ُمنتَقِ ُْْجِرمِ َن امل ا مِ نَّ ِ  . }إ

ومنها ما ال : قال اإلمام ابن القيم وهو يتحدث عن معاين األسامء والصفات املتقابلة -٢٤٩

ً بمقابله كا ملانع والضار، واملنتقم، فال جيوز أن يفرد هذا عن مقابله، يطلق عليه بمفرده بل مقرونا

فإنه مقرون باملعطي والنافع والعفو، فهو املعطي املانع، النافع الضار، العفو املنتقم، املعز املذل، 

ألن الكامل يف اقرتان كل اسم من هذه األسامء بام يقابله ألنه يراد به التفرد بالربوبية وتدبري شئون 

 .هـا. اخللق

من أنكر صفة من صفات اهللا تعاىل وهو يعلم وال توجد لديه هبا شبهة إنام أنكرها معاندًا  -٢٥٠

وجاحدًا خلراب قلبه ومرضه، فهو كافر يف هذه احلالة كفرًا ينقله من امللة اإلسالمية لتكذيبه كالم 

الكفر هي ذلك اهللا أو كالم رسوله عليه الصالة والسالم، وهو غري معذور ملا علمت، وحقيقة 

ّه له العناد واجلحود ب ّ  .اخلراب الذي سب

ً دون  مواقفلشيخ اإلسالم ابن تيمية  -٢٥١ كثرية تدل عىل أنه يرى أن املرء يعذر باجلهل مطلقا

 .تفريق بني األصول والفروع



 

 

ً من الدين -٢٥٢ يعذر اإلنسان إذا ": قاعدة عند أهل السنة يف مسألة قبول عذر من جهل شيئا

مثله جيهله من املسائل اخلفية كمسائل الصفات من حيث حتققها وحتقيقها ومعرفة وجه جهل ما 

 ."الصواب فيها

أن الفاضل املجتهد الذي خيطئ وهو يريد متابعة : رصح شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٢٥٣

 قال الرسول أوىل بقبول عذره من اجلاهل الذي مل يطلب العلم إذا جهل ما جيهل مثله، أو كام

 .رمحه اهللا

ً ومن ممادح أهل ": يقول شيخ اإلسالم -٢٥٤ إن من عيوب أهل البدع تكفري بعضهم بعضا

 ."العلم أهنم خيطئون وال يكفرون

ّأت، أحب إيل من أن  ألن أتكلم يف علم يقال يل فيه": يقول اإلمام الشافعي رمحه اهللا -٢٥٥ خط

ْرَت   ."أتكلم يف علم يقال يل فيه َكفَّ

اعلم أن الكفر الذي خيرج من اإلسالم ويصري به : ل الشيخ سليامن بن سحامن رمحه اهللاقا -٢٥٦

اإلنسان كافرًا هو جحوده بام علم أن الرسول عليه الصالة والسالم جاء به من عند اهللا عنادًا، من 

أسامء الرب وصفاته وأفعاله وأحكامه التي أصلها من توحيده وحده ال رشيك له، وهو مضاد 

 .امن من كل وجهلإلي

رًا  -٢٥٧ ِ ً من الشبهة ُموث ً له، ساملا ً بالنص، فامها كل من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة عاملا

ً بالنص وغري مقدٍر له، فقد كفر كفرًا ناقالً عن امللة . مألوفه من آراء الرجال وغريها، مستخفا

َ {: وأما من نفى الصفة وهو عىل خالف من وصفناه فهو معذور إن شاء اهللا لقوله تعاىل ُف  ال ُيَكلِّ

َّ ُوْسَعَها ِال َنا{: ، ولقوله تعاىل }اهللاُ َنْفًسا إ ْ َأ ْخط ْو أَ ِسينَا أَ ِن نَّ َ ُتَؤاِخْذَنا إ نَا ال  .، واهللا أعلم }َربَّ

 



 

 

من أنكر صفة ثابتة بالقرآن أو بالسنة فهو كافر، وهذه القاعدة يدخل يف عمومها أكثر  -٢٥٨

اصة قد تشفع هلم، وال يكون كافرًا مع أنه أنكر ما املنكرين، وال يدخل فيها بعضهم ألحوال خ

 .أنكره غريه عىل ما تقدم من التفصيل

ً من أحاديث الصفات فمثله ال يكفر  -٢٥٩ حكم من أّول آية من آيات الصفات أو حديثا

وإنام أثبتها ثم أوهلا تأويالً، فهو خمطئ يف التأويل . أنه مل ينف الصفة نفياً : السبب األول: لسببني

ً منه أنه ال : السبب الثاين. ولكنه ال يكفر، ألنه يؤمن بالصفة يف اجلملة أنه أول لقصد التنزيه ظنا

وهذه شبهة . يتم التنزيه إال بالتأويل، وهو يظن أن هذه هي الطريقة املثىل أو الوحيد يف التنزيه

 .حتول دون تكفريه ألنه معذور باجلهل املصحوب بالشبهة، واهللا أعلم

هِ {: ل عز وجليقو -٢٦٠ ِ ْسَمآئ يَن ُيْلِحُدوَن ِيف أَ َّذِ ا َوَذُروْا ال َ ْسنَى َفاْدُعوُه ِهب َْسَامء اْحلُ َوهللاِِّ األ

ُْجَزْوَن َما َكاُنوْا َيْعَمُلونَ  ومن ذلك ) ل ح د(امليل، ومادته تدل عىل ذلك : واإلحلاد يف اللغة. }َسي

ومنه امللحد يف الدين، وهو املائل عن . وسطاللحد، وهو الشق يف جانب القرب، ألنه قد مال عن ال

احلق إىل الباطل، فاإلحلاد يف أسامء اهللا تعاىل هو العدول هبا وبحقائقها ومعانيها، عن احلق الثابت 

 .هلا

فاإلحلاد يف أسامء اهللا تعاىل أنواع، ثم ذكر منها : يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا ما ملخصه -٢٦١

ن تسمى بعض املعبودات باسم من أسامء اهللا تعاىل، أو يقتبس هلا اسم من أ: أحدها: مخسة أنواع

) العزى(و ) اإلله(أخذًا من ) الالت(كتسمية املرشكني بعض أصنامهم . بعض أسامئه تعاىل

ً ) العزيز(أخذًا من  وهذا إحلاد واضح كام ترى، ألهنم عدلوا ) آهلة(وتسميتهم األصنام أحيانا

) أبا(تسميته تعاىل بام ال يليق به، كتسمية النصارى له : ثانيها. واداهتم الباطلةبأسامئه تعاىل إىل معب

ً بذاته(وإطالق الفالسفة عليه  وصف اهللا تعاىل : ثالثها. أو علة فاعلة بالطبع، ونحو ذلك) موجبا

لق بعد أن خ "اسرتاح"إنه : وقوهلم. بام ينزه عنه سبحانه، كقول اليهود عليهم لعنة اهللا إنه فقري



 

 

، وغري ذلك من األلفاظ التي يطلقها بعض أعداء اهللا "يد اهللا مغلولة": خلقه، وقوهلم أيضاً 

كام . وجحد حقائقها) وهي الصفات(تعطيل أسامئه تعاىل عن معانيها : رابعها. قديًام وحديثاً 

ً جمردة ال تدل عىل الصفات، كقوله  سميع بال: فعلت املعتزلة حيث جعلوا أسامء اهللا ألفاظا

تشبيه صفات اهللا تعاىل بصفات خلقه، وهو : خامسها. سمع، وعليم بال علم، إىل آخر األسامء

 .يقابل إحلاد املعطلة

السلف كانوا حيرصون كل احلرص عىل عدم التكلف بالتأويل والتحريف وعىل عدم  -٢٦٢

م من وضع التورط يف التشبيه بل يكتفون بفهم املعاين العامة للنصوص، تلك املعاين التي تفه

 .الكلمة، وأما اخللف فقد تكلفوا التأويل وقالوا عىل اهللا بغري علم مع تفاوهتم يف ذلك

السلف يفهمون معاين الصفات العامة ويفوضون الكيفية فقط، فليسوا باملؤولني  -٢٦٣

وال الواقفني احلائرين، بل هم . املحرفني وليسوا باملشبهني املجسمني وال باملفوضني اجلاهلني

ومنهجهم لبن خالص . صحاب فهم صحيح وفقه دقيق ، إذ هم وسط بني هذه النحل املختلفةأ

 .خيرج من بني فرث التشبيه ودم التعطيل، ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء واهللا ذو الفضل العظيم

ْلم العبد بتفرد الرب تعاىل بالرض والنفع والعطاء : يقول اإلمام ابن القيم رمحه اهللا -٢٦٤ فعِ

ولوازم التوكل . نع، واخللق والرزق اإلحياء واإلماتة يثمر له عبودية التوكل عليه باطناً وامل

 .اهـ. وثمراته ظاهراً 

إنام كان العجب أشد، ألن العايص معرتف بنقصه، فرتجى له : قال بعض أهل العلم -٢٦٥

ُْعَجب مغرور بعمله فتوبته بعيدة  .التوبة، وامل

 

************ 
  



 

 

  

،  اإلرشاد إلى صحیح االعتقاد والرد على أھل الشرك واإللحاد كتاب فوائد من: ٩
  حفظھ هللا –الفوزان صالح بن فوزان  / العالمة  الشیخلفضیلة 

ال هيتمون بجانب العقيدة وإصالحها، بل ربام  - مع األسف -إن كثريا من الدعاة اليوم  -١

لنجتمع عىل   !  ! امجعوا وال تفرقوا  !  ! وال تتعرضوا هلا  ! اتركوا الناس عىل عقائدهم  : يقول بعضهم

أو نحوا من هذه العبارات التي ختالف قول   .  .  . ما اتفقنا عليه وليعذر بعضنا بعضا فيام اختلفنا فيه

ْوِم اْآلِخِر  {   : اىلاهللا تع َ ْي ِاهللاَِّ َوال نُوَن ب ِْن ُكنْتُْم ُتْؤمِ ُسوِل إ َِىل اهللاَِّ َوالرَّ وُه إ ءٍ َفُردُّ ِْن َتنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ َك َفإ ِ  َذل

ِويًال  ْ ْحَسُن َتأ   .  } َخْريٌ َوأَ

، وال سيام يف إنه ال اجتامع وال قوة إال بالرجوع إىل كتاب اهللا وسنة رسوله وترك ما خالفهام -٢

ُقوا {   : مسائل العقيدة التي هي األساس؛ قال تعاىل يًعا َوَال َتَفرَّ ِ ِْل اهللاَِّ َمج َِحب ، وال  } َواْعتَِصُموا ب

 .يصلح آخر هذه األمة إال ما أصلح أوهلا

كل الرسل جاءوا بالدعوة إىل هذه العقيدة، وكل الكتب اإلهلية نزلت لبياهنا وبيان ما يبطلها  -٣

ناقضها أو ينقصها، وكل املكلفني من اخللق أمروا هبا، وإن ما كان هذا شأنه وأمهيته جلدير وي

بالعناية والبحث والتعرف عليه قبل كل يشء، خصوصا وأن هذه العقيدة تتوقف عليها سعادة 

   . البرشية يف الدنيا واآلخرة

باطل؛ فامذا بعد احلق إال من أفلت يده من هذه العقيدة؛ فإنه يكون متمسكا باألوهام وال -٤

  !  ؟ الضالل



 

 

   . ما يصدقه العبد ويدين به  : العقيدة معناها -٥

فإن كانت هذه العقيدة موافقة ملا بعث اهللا به رسله وأنزل به كتبه؛ فهي عقيدة صحيحة  -٦

 وإن كانت هذه العقيدة   . سليمة حتصل هبا النجاة من عذاب اهللا والسعادة يف الدنيا واآلخرة

خمالفة ملا أرسل اهللا به رسله وأنزل به كتبه؛ فهي عقيدة توجب ألصحاهبا العذاب والشقاء يف 

   . الدنيا واآلخرة

العقيدة السليمة الصحيحة تعصم الدم واملال يف الدنيا وحترم االعتداء عليهام وانتهاكهام بغري  -٧

 .حق

ويعفى ألهل التوحيد املحض الذي  "   : قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف معنى حديث عتبان -٨

مل يشوبوه بالرشك ما ال يعفى ملن ليس كذلك؛ فلو لقي املوحد الذي مل يرشك باهللا شيئا ألبتة ربه 

بقراب األرض خطايا؛ أتاه بقراهبا مغفرة، وال حيصل هذا ملن نقص توحيده؛ فإن التوحيد 

ضمن من حمبة اهللا وإجالله وتعظيمه اخلالص الذي ال يشوبه رشك ال يبقى معه ذنب؛ ألنه يت

وخوفه ورجائه وحده ما يوجب غسل الذنوب ولو كانت قراب األرض؛ فالنجاسة عارضة، 

  . انتهى "  .  .  . والدافع هلا قوي

العقيدة السليمة تقبل معها األعامل وتنفع صاحبها؛ وعىل العكس من ذلك؛ فالعقيدة  -٩

 .الفاسدة حتبط مجيع األعامل

 .قيدة الفاسدة بالرشك حترم من اجلنة واملغفرة وتوجب العذاب واخللود يف النارالع - ١٠



 

 

 .العقيدة الفاسدة هتدر الدم وتبيح املال الذي يملكه صاحب تلك العقيدة - ١١

َِك  {   : قال اهللا تعاىل - ١٢ َذْنب ِ ْر ل ِالَّ اهللاَُّ َواْستَْغفِ ََه إ ل ِ ُه َال إ نَّ البخاري رمحه  قال اإلمام  .   } َفاْعَلْم أَ

قال احلافظ ابن   . ، واستشهد هبذه اآلية الكريمة " باب العلم قبل القول والعمل "   : اهللا

أراد به أن العلم رشط يف صحة القول والعمل؛ فال يعتربان إال به؛ فهو   : قال ابن املنري "   : حجر

   . اهـ "  .  .  . متقدم عليهام؛ ألنه مصحح للنية املصححة للعمل

معنى ال إله إال اهللا، ليست جمرد كلمة تقال باللسان، بل هلا مدلول ومعنى ومقتىض جتب  - ١٣

  . معرفتها كلها والعمل هبا ظاهرا وباطنا، وهلا مناقضات ومنقصات، وال يتضح ذلك إال بالتعلم

روة يوشك أن تنقض عرى اإلسالم ع "   : قال أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب ريض اهللا عنه - ١٤

  .  " عروة إذا نشأ يف اإلسالم من ال يعرف اجلاهلية

جيب أن يكون هناك اهتامم خاص بالعقيدة من جانب األفراد، فيكون للمسلم مطالعات يف  - ١٥

كتب العقيدة، والتعرف عىل ما ألف فيها عىل منهج السلف، وما ألف عىل منهج املخالفني هلم، 

  . وحتى يستطيع رد الشبه املوجهة إىل عقيدة أهل السنةحتى يكون املسلم عىل بصرية من أمره، 

غالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيد؛ فإن  "   : قال اإلمام العالمة ابن القيم رمحه اهللا - ١٦

القرآن إما خرب عن اهللا وأسامئه وصفاته وهو التوحيد العلمي اخلربي، وإما دعوة إىل عبادته 

ع ما يعبد من دونه فهو التوحيد اإلرادي الطلبي، وإما أمر وتوحيده وحده ال رشيك له وخل

وهني وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكمالته، وإما خرب عن إكرامه ألهل توحيده 



 

 

وما فعل هبم يف الدنيا وما يكرمهم به يف اآلخرة وهو جزاء توحيده، وإما خرب عن أهل الرشك 

فعل هبم يف العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن  وما فعل هبم يف الدنيا من النكال وما

  . انتهى "  .  .  . حكم التوحيد

جيب عىل املسلم بعدما يمن اهللا عليه بمعرفة هذه العقيدة والتمسك هبا أن يدعو الناس  - ١٧

 .إليها إلخراجهم هبا من الظلامت إىل النور

الرسل مجيعا؛ فلم يكونوا يبدؤون بيشء الدعوة إىل العقيدة اإلسالمية هي فاحتة دعوة  - ١٨

 .قبلها

جيب عىل كل من عرف هذه العقيدة وعمل هبا أال يقترص عىل نفسه، بل يدعو الناس إليها  -١٩

باحلكمة واملوعظة احلسنة؛ كام هو سبيل املرسلني وأتباعهم، وإن الـدعوة إىل هـذه العقيـدة هـو 

عل الواجبات وترك املحرمات، حتى تقوم هذه األساس واملنطلق؛ فال يدعى إىل يشء قبلها من ف

العقيدة وتتحقق؛ ألهنا هي األساس املصحح جلميع األعامل، وبدوهنا ال تصح األعامل وال تقبل 

   . وال يثاب عليها، ومن املعلوم بداهة أن أي بناء ال يقوم وال يستقيم إال بعد إقامة أساسه

لدعوة، أهنا ال هتتم بالعقيدة، وإنام تركز عىل خطأ بعض اجلامعات املعارصة التي تنتمي ل - ٢٠

أمور جانبية أخالقية وسلوكية، وهي ترى كثريا من الناس يامرسون الرشك األكرب حول 

األرضحة املبنية عىل القبور يف بعض ديار اإلسالم، وال تنكر ذلك، وال تنهى عنه، ال يف كلمة، 

كون بني صفوف تلك اجلامعات من يامرس وال يف حمارضة، وال يف مؤلف؛ إال قليال، بل قد ي



 

 

الرشك والتصوف املنحرف، وال ينهونه، وال ينبهونه، مع أن البداءة بدعوة هؤالء وإصالح 

 .عقيدهتم أوىل من دعوة املالحدة والكفار املرصحني بكفرهم

  : حيكى أن قبوريا رأى رجال يعبد صنام أمامه، فأنكر عليه القبوري، فقال له عابد الصنم - ٢١

  . فانخصم القبوري  !  ؟ أنت تعبد خملوقا غائبا عنك، وأنا أعبد خملوقا ماثال أمامي؛ فأينا أعجب

هذا وإن كان كل منهام مرشكا ضاال؛ ألنه يعبد ما ال يملك رضا وال نفعا، إال أن القبوري أغرق 

  . يف الضالل وأبلغ يف طلب املحال

العلم   . من اقتدى به يف ذلك واتصف بالصفتني إن أتباع الرسول صىل اهللا عليه وسلم هم - ٢٢

بالعقيدة، والدعوة إليها، وأن من مل يتعلم أحكام العقيدة وهيتم هبا ويدعو إليها؛ فليس من أتباع 

  . الرسول عىل احلقيقة، وإن كان من أتباعه عىل سبيل االنتساب والدعوى

َسـنَةِ  {   : قال ابن القيم رمحه اهللا يف معنى قوله تعاىل -٢٣ َةِ اْحلَ َْْوِعظ ْكَمةِ َوامل ِ اْحل ِ َك ب يِل َربِّ ِ َِىل َسب اْدُع إ

ْحَسُن  َي أَ ي هِ ِ َّت ال ِ ْم ب ْهلُ ِ ذكر سبحانه مراتب الدعوة، وجعلها ثالثة أقسام بحسـب حـال  "   :   } َوَجاد

وال حيتاج إما أن يكون طالبا للحق مؤثرا له عىل غريه إذا عرفه؛ فهذا يدعى باحلكمة   : املدعو؛ فإنه

وإما أن يكون مشتغال بضد احلق، لكن لو عرفه؛ آثره واتبعه؛ فهذا حيتاج إىل   . إىل موعظة وجدال

وإما أن يكون معاندا معارضا؛ فهذا جيادل بالتي هي أحسن؛ فـإن   . املوعظة بالرتغيب والرتهيب

   . القيم انتهى كالم ابن "  .  .  . رجع، وإال، انتقل معه إىل غري اجلدال إن أمكن

اإليامن   : أصول العقيدة اإلسالمية التي هي عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة واجلامعة هي - ٢٤



 

 

  . باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، واإليامن بالقدر خريه ورشه

اإليامن باهللا عز وجل يعني االعتقاد اجلازم بأن اهللا رب كل يشء ومليكه، وأنه اخلالق  - ٢٥

وحده، املدبر للكون كله، وأنه هو الذي يستحق العبادة وحده ال رشيك له، وأن كل معبود 

سواه؛ فهو باطل وعبادته باطلة، وأنه سبحانه متصف بصفات الكامل ونعوت اجلالل، منزه عن 

توحيد الربوبية، وتوحيد األلوهية، وتوحيد   : وهذا هو التوحيد بأنواعه الثالثة  . كل نقص وعيب

   . األسامء والصفات

هو اإلقرار بأن اهللا وحده هو اخلالق للعامل، وهو املدبر، املحيي، املميت، : توحيد الربوبية - ٢٦

   . وهو الرزاق، ذو القوة املتني

فاأللوهية معناها العبادة، واإلله   . عاىل بجميع أنواع العبادةهو إفراد اهللا ت:توحيد األلوهية  - ٢٧

   . معناه املعبود، وهلذا يسمى هذا النوع من التوحيد توحيد العبادة

   . إذا كان مذلال قد وطأته األقدام  : طريق معبد  : الذل، يقال  : العبادة يف اللغة - ٢٨

فعرفها   : امء يف ذلك مع اتفاقهم عىل املعنىقد اختلفت عبارات العل :معنى العبادة رشعا - ٢٩

بأهنا   : وعرفها بعضهم  . طائفة منهم بأهنا ما أمر به رشعا من غري اطراد عريف وال اقتضاء عقيل

بأهنا اسم جامع لكل ما   : وعرفها شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  . اخلضوع  كامل احلب مع كامل 

   . واألعامل الباطنة والظاهرةحيبه اهللا ويرضاه من األقوال 

املحبة   : العبادة املأمور هبا تتضمن معنى الذل ومعنى احلب، وهي تتضمن ثالثة أركان هي - ٣٠



 

 

والرجاء واخلوف، وال بد من اجتامعها؛ فمن تعلق بواحد منها فقط؛ مل يكن عابدا هللا متام العبادة؛ 

بالرجاء وحده طريقة املرجئة، وعبادته  فعبادة اهللا باحلب فقط هي طريقة الصوفية، وعبادته

   . باخلوف فقط طريقة اخلوارج

املحبة املنفردة عن اخلضوع ال تكون عبادة؛ فمن أحب شيئا ومل خيضع له؛ مل يكن عابدا؛ كام  -٣١

حيب اإلنسان ولده وصديقه، كام أن اخلضوع املنفرد عن املحبـة ال يكـون عبـادة؛ كمـن خيضـع 

وهلذا ال يكفي أحدمها عن اآلخر يف عبـادة اهللا تعـاىل، بـل جيـب أن   . لرشه لسلطان أو ظامل اتقاء

   . يكون اهللا أحب إىل العبد من كل يشء، وأن يكون اهللا عنده أعظم من كل يشء

جيب رصف العبادة بجميع أنواعها هللا وحده ال رشيك له؛ فمن رصف منها شيئا لغري اهللا؛  - ٣٢

ذر لغري اهللا، أو استعان أو استغاث بميت أو غائب أو بحي حارض كمن دعا غري اهللا، أو ذبح أو ن

فيام ال يقدر عليه إال اهللا؛ فقد أرشك الرشك األكرب وأذنب الذنب الذي ال يغفر إال بالتوبة، سواء 

رصف هذا النوع من العبادة لصنم أو لشجر أو حلجر أو لنبي من األنبياء أو ويل من األولياء حي 

اليوم عند األرضحة املبنية عىل القبور؛ فإن اهللا ال يرىض أن يرشك معه يف  أو ميت؛ كام يفعل

 . عبادته أحد؛ ال ملك مقرب وال نبي مرسل وال ويل وال غريهم

وكم رسى من تشييد أبنية القبور وحتسينها  "   :  " نيل األوطار " يقول اإلمام الشوكاين يف  - ٣٣  

قاد اجلهلة كاعتقاد الكفار لألصنام وأعظم من ذلك، من مفاسد يبكي هلا اإلسالم، منها اعت

فظنوا أهنا قادرة عىل جلب النفع ودفع الرضر، فجعلوها مقصدا لطلب قضاء احلوائج وملجأ 

لنجاح املطالب، وسألوا منها ما يسأله العباد من رهبم، وشدوا إليها الرحال، ومتسحوا هبا 



 

 

ا كانت اجلاهلية تفعله باألصنام إال فعلوه؛ فإنا هللا وإنا إهنم مل يدعوا شيئا مم  : واستغاثوا، وباجلملة

  . إليه راجعون

إن توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد اإلهلية، بمعنى أن اإلقرار بتوحيد الربوبية يوجب  - ٣٤

فمن عرف أن اهللا ربه وخالقه ومدبر أموره؛ وجب عليه أن   . اإلقرار بتوحيد اإلهلية والقيام به

  . ال رشيك لهيعبده وحده 

توحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية؛ بمعنى أن توحيد الربوبية يدخل ضمن توحيد  - ٣٥

 .األلوهية؛ فمن عبد اهللا وحده ومل يرشك به شيئا؛ فال بد أن يكون قد اعتقد أنه هو ربه وخالقه

ا قسيام لآلخر ؛ تارة يذكران معا فيفرتقان يف املعنى ويكون أحدمه  : األلوهية والربوبية - ٣٦

أنه املعبود بحق املستحق   : هو املالك املترصف يف اخللق، ويكون معنى اإلله  : فيكون معنى الرب

 .وتارة يذكر أحدمها مفردا عن اآلخر، فيجتمعان يف املعنى  . للعبادة وحده

مجهور  الذي دعت إليه الرسل من النوعني هو توحيد األلوهية؛ ألن توحيد الربوبية يقر به - ٣٧

األمم، ومل ينكره إال شواذ من اخلليقة؛ أنكروه يف الظاهر فقط، واإلقرار به وحده ال يكفي؛ فقد 

ي {   : أقر به إبليس ِ ْغَوْيتَن َِام أَ ، وأقر به املرشكون الذين بعث فيهم رسول اهللا صىل اهللا  .  .  .   } َقاَل َربِّ ب

 .عليه وسلم

مل يكن مسلام، ومل حيرم دمه وال ماله، حتى يقر بتوحيد من أقر بتوحيد الربوبية فقط؛  - ٣٨

   . األلوهية؛ فال يعبد إال اهللا



 

 

يتبني بطالن ما يزعمه علامء الكالم والصوفية من أن التوحيد املطلوب من العباد هو  - ٣٩

اإلقرار بأن اهللا هو اخلالق املدبر، ومن أقر بذلك؛ صار عندهم مسلام، وهلذا يعرفون التوحيد يف 

التوحيد   : الكتب التي ألفوها يف العقائد بام ينطبق عىل توحيد الربوبية فقط؛ حيث يقولون مثال

   . ثم يوردون أدلة توحيد الربوبية  !  ! إلخ  .  .  . هو اإلقرار بوجود اهللا وأنه اخلالق الرازق

ن إثبات اإلهلية هللا التوحيد الذي جاءت به الرسل إنام يتضم    : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٤٠

وليس املراد بالتوحيد جمرد  "   : إىل أن قال  .  "  .  .  . وحده؛ بأن يشهد أن ال إله إال اهللا ال يعبد إال إياه

توحيد الربوبية، وهو اعتقاد أن اهللا وحده خلق العامل، كام يظن ذلك من يظنه من أهل الكالم 

الدليل؛ فقد أثبتوا غاية التوحيد، وأهنم إذا شهدوا والتصوف، ويظن هؤالء أهنم إذا أثبتوا ذلك ب

   . هذا وفنوا فيه؛ فقد فنوا يف غاية التوحيد

اإلله هو املألوه الذي يستحق العبادة، وليس اإلله بمعنى   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - ٤١

 .القادر عىل االخرتاع

الكثري واألدلة املقنعة والرباهني الساطعة ما عىل املسلم إال أن يقرأ القرآن بتدبر ليجد اخلري  - ٤٢

   . التي ترسخ عقيدة التوحيد يف قلب املؤمن وتقتلع منه كل شبهة

الرشك هو رصف يشء من أنواع العبادة لغري اهللا؛ كالدعاء والذبح والنذر واالستغاثة بغري  - ٤٣

وهو أصيل يف بني آدم،   . عبادةوالتوحيد هو إفراد اهللا تعاىل بال  . اهللا فيام ال يقدر عليه إال اهللا

 .والرشك طارئ عليه



 

 

جاء اإلسالم بتحريم التصوير ولعن املصورين وتوعدهم بأشد الوعيد، وأهنم أشد الناس  - ٤٤

  . عذابا يوم القيامة؛ سدا لذريعة الرشك، وابتعادا عن مضاهاة خلق اهللا عز وجل

لشيطان باملرشكني يف عبادة األصنام بكل قوم وقد تالعب ا    : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا - ٤٥

 . عىل قدر عقوهلم

ـَن  {   : ال اجتامع للقلوب وال صالح للعامل إال بالتوحيـد؛ كـام قـال تعـاىل -٤٦ ـًة مِ ـُذوا آهلَِ َ ِم اختَّ أَ

َْحاَن اهللاَِّ ََفَسَدَتا َفُسـب ِالَّ اهللاَُّ ل ٌة إ يِهَام آهلَِ ِ َْو َكاَن ف وَن ل ُ ْرِض ُهْم ُينِْرش َْعـْرِش َعـامَّ َيِصـُفونَ اْألَ   .   }  َربِّ ال

ولذلك إذا خلت األرض من التوحيد؛ قامت القيامة؛ كام روى مسلم عن النبـي صـىل اهللا عليـه 

   .   ) اهللا اهللا  : ال تقوم الساعة حتى ال يقال يف األرض (   : وسلم

قبـوريني اليـوم يف عبـادة ومثل تفرق املرشكني األولـني يف عبـاداهتم ومعبـوداهتم تفـرق ال -٤٧

القبور؛ فكل منهم له رضيح خاص يتقرب إليه بأنواع العبادة، وكل طريقة من الطرق الصـوفية 

   . هلا شيخ اختذه مريدوه ربا من دون اهللا يرشع هلم من الدين ما مل يأذن به اهللا

مع أنه سبحانه كتب الرشك أعظم الذنوب؛ ألن اهللا تعاىل أخرب أنه ال مغفرة ملن مل يتب منه،  -٤٨

عىل نفسه الرمحة، وذلك يوجب للعبد شدة احلذر وشدة اخلوف مـن الرشـك الـذي هـذا شـأنه، 

 . وحيمله عىل معرفته لتوقيه، ألنه أقبح القبيح وأظلم الظلم

 .الرشك تنقص هللا عز وجل، ومساواة لغريه به -٤٩ 

الرشك مناقض للمقصود باخللق واألمر من كل وجه باهللا عز وجل؛ فقد شبه املخلوق  - ٥٠



 

 

   . باخلالق، وأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقري بالذات بالقادر الغني بالذات عن مجيع املخلوقات

هنى رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم عن التلفظ باأللفاظ التي فيهـا التسـوية بـني اهللا وبـني  -٥١

ما شاء اهللا ثم شئت؛   : وأمر بأن يقال بدل ذلك  .  .  . ما شاء اهللا وشئت، لوال اهللا وأنت  : لقه؛ مثلخ

ألن الواو تقتيض التسوية، وثم تقتيض الرتتيب، وهذه التسوية يف اللفظ رشك أصغر، وهو وسيلة 

   . إىل الرشك األكرب

ر بالبناء عليها وإرساجها وجتصيصها هنى صىل اهللا عليه وسلم عن الغلو يف تعظيم القبو - ٥٢

   . والكتابة عليها

   . هنى صىل اهللا عليه وسلم عن اختاذ القبور مساجد للصالة عندها؛ ألن ذلك وسيلة لعبادهتا - ٥٣

هنى صىل اهللا عليه وسلم عن الصالة عند طلوع الشمس وعند غروهبا؛ ملا يف ذلك من  - ٥٤

   . التشبه بالذين يسجدون هلا يف هذه األوقات

هنى صىل اهللا عليه وسلم عن السفر إىل أي مكان مـن األمكنـة بقصـد التقـرب إىل اهللا فيـه  -٥٥

   . املسجد النبوي، واملسجد األقىصاملسجد احلرام، و  : بالعبادة؛ إال إىل املساجد الثالثة

ال تطروين كام أطرت النصـارى ابـن  (   : هنى صىل اهللا عليه وسلم عن الغلو يف مدحه، فقال -٥٦

   . هو املبالغة يف املدح  : واإلطراء  .   ) مريم، إنام أنا عبد؛ فقولوا عبد اهللا ورسوله

كان يف مكان يعبد فيه صنم أو يقام فيه عيد  إذا -هنى صىل اهللا عليه وسلم عن الوفاء بالنذر -٥٧

   .من أعياد اجلاهلية



 

 

خالف القبوريون سنة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم وعصوا أمره وارتكبوا ما هناهم عنه؛  -٥٨

فشيدوا القباب عىل القبور، وبنوا عليها املساجد، وزينوها بأنواع الزخارف، ورصفوا هلـا أنواعـا 

  . اهللامن العبادة من دون 

يغارون لتنقص حق األولياء؛ حيث اعتربوا تـرك عبـادهتم ) القبوريون ( من العجب أهنم  -٥٩

تنقصا هلم، وال يغارون لتنقص حق اهللا بالرشك األكرب، وال يغارون لتنقص رسول اهللا صـىل اهللا 

  . عليه وسلم بمخالفة سنته، فال حول وال قوة إال باهللا العيل العظيم

ما هنى عنه صىل اهللا عليه وسلم من اإلفراط يف مدحه وتـرك متابعتـه يف أقوالـه  إن ارتكاب -٦٠

وأفعاله وعدم الرضا بحكمه هو التنقص احلقيقي له صىل اهللا عليه وسلم، فال حيصل تعظيمه وال 

  . تتحقق حمبته إال باتباعه ونرصة دينه وسنته

اختلف الناس يف جواز  "   : القيم قال العالمة ابن  ؟ سيد  : هل جيوز أن يقال للمخلوق - ٦١

إطالق السيد عىل البرش، فمنعه قوم، ونقل عن مالك، واحتجوا بقول النبي صىل اهللا عليه وسلم 

وجوزه قوم، واحتجوا بقول النبي صىل اهللا   .   ) السيد اهللا تبارك وتعاىل (   : قال  ! يا سيدنا  : ملا قيل له

قال   . انتهى  "  .  .  . ، وهذا أصح من احلديث األول ) ىل سيدكمقوموا إ (   : عليه وسلم لألنصار

؛  " قوموا إىل سيدكم "   : وأما استدالهلم بقول النبي صىل اهللا عليه وسلم لألنصار "   : الشارح

   . انتهى  .  " فالظاهر أن النبي صىل اهللا عليه وسلم مل يواجه سعدا به، فيكون يف هذا املقام تفصيل

من باب املدح، وجيوز أن   ! يا سيد  : يقصد بالتفصيل أنه ال جيوز أن يواجه اإلنسان ويقال له وكأنه

   . واهللا أعلم  . يقال هذا يف حقه إذا كان غائبا وكان ممن يستحق هذا الوصف مجعا بني األدلة



 

 

حمبة الصاحلني عىل احلقيقـة تكـون عـىل وفـق الكتـاب والسـنة، وذلـك بمعرفـة فضـلهم  -٦٢

 .القتداء هبم يف األعامل الصاحلة من غري إفراط وال تفريطوا

فكل من غال يف نبي أو رجل صـالح وجعـل فيـه نوعـا مـن     : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -٦٣

  .  .  . أنـا يف حسـبك  : ارزقنـي، أو  : أغثنـي، أو  : انرصـين، أو  ! يا سيدي فالن  : اإلهلية مثل أن يقول

ل؛ فكل هذا رشك وضالل، يستتاب صاحبه؛ فإن تاب، وإال؛ قتل، فـإن اهللا ونحو هذه من األقوا

سبحانه وتعاىل إنام أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعبد وحـده ال رشيـك لـه وال يـدعى معـه إلـه 

 ...آخر

إن رشك هؤالء املتأخرين زاد عىل رشك اجلاهلية، فصاروا هيتفون بأسامء هـؤالء األمـوات  -٦٤

ذكرون اسم اهللا إال قليال، وإنام جيري عىل ألسنتهم اسم الويل دائام، واألولون يف كل مناسبة، وال ي

 .كانوا يرشكون يف الرخاء وخيلصون يف الشدة، وهؤالء رشكهم دائم يف الرخاء والشدة

والتصوير معناه نقل شكل اليشء وهيئته بواسطة الرسم أو   : التصوير وسيلة إىل الرشك - ٦٥

وكان العلامء   . نحت وإثبات هذا الشكل عىل لوحة أو ورقة أو متثالااللتقاط باآللة أو ال

يتعرضون للتصوير يف مواضيع العقيدة؛ ألن التصوير وسيلة من وسائل الرشك وادعاء املشاركة 

 .هللا باخللق أو املحاولة لذلك

كثر يف زماننـا هـذا التصـوير واسـتعامله ونصـب الصـور بتعليقهـا واالحتفـاظ بالصـور  -٦٦

ذكارية ، وكثر أيضا يف هذا الزمان البناء عىل القبور، حتـى صـار ذلـك أمـرا مألوفـا، وذلـك الت



 

 

بسبب غربة الدين، وخفاء السنن، وظهور البدع، وسكوت كثري من العلامء، واستسالمهم لألمر 

الواقع، حتى أصبح املعروف منكرا واملنكر معروفا يف غالب البلدان، وال حول وال قـوة إال بـاهللا 

   . عيل العظيمال

الواجب التنبيه والنصيحة هللا ولكتابه ولنبيه وألئمة املسلمني وعامتهم، خصوصا وأن دعاة  - ٦٧

الضالل واملروجني للباطل كثريون؛ فال بد من كشف زيفهم ورد ضالهلم وتبصري املسلمني 

  . برشهم حتى حيذروهم

يف الدرك األسـفل مـن النـار، ومل يـنفعهم ال إله إال اهللا بألسنتهم، وهم   : املنافقون يقولون -٦٨

   . النطق بال إله إال اهللا؛ ألهنم ال يعتقدون ما دلت عليه بقلوهبم

من قال ال إله إال اهللا، وكفر بام يعبد من دون اهللا؛ حرم ماله ودمـه،  (   :  " صحيح مسلم " يف  -٦٩

قول ال   : األول  : ملال والدم عىل أمرينفعلق النبي صىل اهللا عليه وسلم حرمة ا  .   ) وحسابه عىل اهللا

الكفر بام يعبد من دون اهللا، ومل يكتف بمجرد النطق بال إله إال اهللا، فدل عـىل   : إله إال اهللا، والثاين

   . أن الذي يقول ال إله إال اهللا وال يرتك عبادة املوتى والتعلق باألرضحة؛ ال حيرم ماله وال دمه

يًعا {   : ملك هللا وحده؛ كام قال تعاىل الشفاعة حق، ولكنها -٧٠ ِ َفاَعُة َمج ؛ فهي تطلب   } ُقْل هللاَِِّ الشَّ

من اهللا ال من األموات؛ ألن اهللا مل يرخص يف طلـب الشـفاعة مـن املالئكـة وال مـن األنبيـاء وال 

 .غريهم؛ ألهنا ملكه سبحانه، وتطلب منه؛ ليأذن للشافع أن يشفع

أولياء اهللا، ولكن اجلزم بشـخص معـني أنـه ويل هللا حيتـاج إىل دليـل مـن إن املؤمنني كلهم  -٧١



 

 

الكتاب والسنة، ومن ثبت واليته بالكتاب والسنة؛ مل جيز لنا الغلو فيه والتربك به؛ ألن ذلـك مـن 

 .وسائل الرشك، واهللا أمرنا بدعائه مبارشة دون اختاذ وسائط بيننا وبينه

 .صغر، والرشك األكرب ينايف التوحيد وخيرج من امللةرشك أكرب ورشك أ  : الرشك نوعان -٧٢

 .توقع مكروه عن أمارة مظنونة أو معلومة  : اخلوف كام عرفه العلامء -٧٣

وهو أن خياف من غري اهللا من وثن أو طاغوت أو ميت أو غائب مـن جـن أو : خوف الرس -٧٤

ليوم من عباد القبور وغريها من وهذا اخلوف من غري اهللا هو الواقع ا... إنس أن يصيبه بام يكره، 

   . األوثان؛ خيافوهنا، وخيوفون هبا أهل التوحيد إذا أنكروا عبادهتا وأمروا بإخالص العبادة هللا

من أهم أنواع العبادة، جيب إخالصه هللا وحـده ، وهـو مـن أعظـم مقامـات : خوف الرس -٧٥

  . كرب والعياذ باهللالدين وأجلها؛ فمن رصفه لغري اهللا؛ فقد أرشك باهللا الرشك األ

من أنواع اخلوف أن يرتك اإلنسان ما جيب عليه خوفا من بعض الناس؛ فهـذا حمـرم، وهـو  -٧٦

 .رشك أصغر

اخلوف الطبيعي، وهو اخلوف من عدو أو سبع أو غري ذلك؛ فهذا لـيس   : من أنواع اخلوف -٧٧

 .بمذموم

املـؤمنني مـن جنـده وأوليائـه لـئال  ومـن كيـد عـدو اهللا أن خيـوف   : قال اإلمام ابن القـيم -٧٨

جياهدوهم وال يأمروهم بمعروف وال ينهوهم عن منكر، وأخرب تعاىل أن هذا من كيد الشـيطان 

وختويفه، وهنانا أن نخافهم، فكلام قوي إيامن العبد؛ زال منه خوف أولياء الشيطان، وكلام ضعف 



 

 

 ...إيامنه؛ قوي خوفه منهم 

اهللا سبحانه جيب أن يكون مقرونا بالرجاء واملحبة؛ بحيـث ال جيب أن نعلم أن اخلوف من  -٧٩

يكون خوفا باعثا عىل القنوط من رمحة اهللا؛ فاملؤمن يسري إىل اهللا بني اخلوف والرجـاء، بحيـث ال 

يذهب مع اخلوف فقط حتى يقنط من رمحة اهللا، وال يذهب مع الرجاء فقط حتى يأمن من مكـر 

 . واألمن من مكره ينافيان التوحيداهللا؛ ألن القنوط من رمحة اهللا 

من األمن من مكر اهللا إقامة العبد عىل الذنب يتمنى عىل اهللا  "   : قال إسامعيل بن رافع - ٨٠

   .  " املغفرة

استبعاد الفرج واليأس منه، وهو يقابل األمن من مكر اهللا، وكالمها   : القنوط  : قال العلامء - ٨١

   . ذنب عظيم

اء إذا اجتمعا؛ دفعا العبد إىل العمل وفعل األسباب النافعة؛ فإنه مع الرجـاء اخلوف والرج -٨٢

  . يعمل الطاعات رجاء ثواهبا، ومع اخلوف يرتك املعايص خوف عقاهبا

من عبد اهللا باحلب وحده؛ فهو صويف، ومن عبده باخلوف وحده؛ فهـو   : قال بعض العلامء -٨٣

ئ، ومـن عبـده باحلـب واخلـوف والرجـاء؛ فهـو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده؛ فهو مرج

 .مؤمن

  : ثانيا  . معرفته باجلناية وقبحها  : أوال  : خوف العبد ينشأ من أمور هي  : قال بعض العلامء - ٨٤

كونه ال يعلم لعله يمنع من التوبة   : ثالثا  . تصديقه بالوعيد، وأن اهللا رتب عىل املعصية عقوبتها



 

 

وهبذه الثالثة يتم له اخلوف قبل الذنب وبعده ويكون خوفه   . رتكب الذنبوحيال بينه وبينها إذا ا

   . أشد

  : واألمـن مـن مكـر اهللا  . سوء ظن باهللا، وجهل بسعة رمحته ومغفرتـه  : القنوط من رمحة اهللا -٨٥

  . جهل باهللا وبقدرته، وثقة بالنفس وإعجاب هبا

ل الصحة جانب اخلوف، ويف حالة كان بعض السلف يستحبون للعبد أن يقوي يف حا - ٨٦

   . املرض وعند املوت يقوي جانب الرجاء

توازن القلب بني اخلوف والرجاء يدفع عىل العمل الصالح والبعد عن املعايص والتوبة من  -٨٧

الذنوب، أما إذا اختل توازن القلب فامل إىل جانب واحـد، فـإن هـذا ممـا يعطـل حركـة العمـل 

   . ويعرقل سبيل التوبة ويوقع يف اهلالك

ي تستلزم كامل الذل والطاعة للمحبوب، وهي حمبة العبودية الت  : حمبة خمتصة  : املحبة قسامن - ٨٨

  : النوع األول  : حمبة مشرتكة، وهي ثالثة أنواع  : والقسم الثاين  . وهذه خاصة باهللا سبحانه وتعاىل

النوع   . حمبة إشفاق؛ كمحبة الوالد لولده  : النوع الثاين  . حمبة طبيعية؛ كمحبة اجلائع للطعام

وهذه املحبة بأقسامها   . الرشيك لرشيكه والصديق لصديقهحمبة أنس وإلف؛ كمحبة   : الثالث

الثالثة ال تستلزم التعظيم والذل، وال يؤاخذ أحد هبا، وال تزاحم املحبة املختصة، فال يكون 

   . وجودها رشكا؛ لكن ال بد أن تكون املحبة املختصة مقدمة عليها

أخرب تعاىل أن من أحب من دون اهللا شيئا كام  "   : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا عىل هذه اآلية - ٨٩



 

 

   .  " حيب اهللا تعاىل؛ فهو ممن اختذ من دون اهللا أندادا يف احلب والتعظيم

وفيه أن من اختذ ندا تساوي حمبته حمبة اهللا؛  "   : قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا - ٩٠

  .  " فهو الرشك األكرب

م ما حيبه اهللا من األعامل عىل ما حتبه نفسه من الشهوات وامللذات من أحب اهللا تعاىل؛ يقد - ٩١

  . واألموال واألوالد واألوطان

من أحب اهللا تعاىل؛ يتبع رسوله صىل اهللا عليه وسلم فيام جاء به، فيفعل ما أمر بـه، ويـرتك  -٩٢

 .ما هنى عنه

ِْن كُ  { -٩٣ ُْكُم اهللاَُُّقْل إ ب ِ ب ُِعوِين ُحيْ ب ُّوَن اهللاََّ َفاتَّ ب ِ ؛ يف اآلية بيان دليل حمبة اهللا وثمرهتا وفائدهتا؛   } نْتُْم ُحت

نيـل حمبـة اهللا للعبـد   : اتباع الرسول صىل اهللا عليه وسـلم، وفائـدهتا وثمرهتـا  : فدليلها وعالمتها

   . ومغفرته لذنوبه

قـراءة :  ١  : تعاىل عرشة أشياء ذكرها ابـن القـيم رمحـه اهللا وهـي األسباب اجلالبة ملحبة اهللا -٩٤

: ٣  . التقرب إىل اهللا تعاىل بالنوافـل بعـد الفـرائض: ٢  . القرآن بالتدبر والتفهم ملعانيه وما أريد به

إيثار ما حيبه اهللا عىل ما حيبه العبـد عنـد :  ٤  . دوام ذكر اهللا عىل كل حال باللسان والقلب والعمل

التأمل يف أسامء اهللا وصفاته وما تدل عليه من الكـامل واجلـالل ومـا هلـا مـن   :٥  . احم املحبتنيتز

التأمل يف نعم اهللا الظاهرة والباطنـة، ومشـاهدة بـره وإحسـانه وإنعامـه عـىل   : ٦  . اآلثار احلميدة

وقت النزول اإلهلي حني يبقى اخللوة باهللا :  ٨  . انكسار القلب بني يدي اهللا وافتقاره إليه  : ٧  . عباده



 

 

جمالسة أهل :  ٩  . ثلث الليل اآلخر، وتالوة القرآن يف هذا الوقت، وختم ذلك باالستغفار والتوبة

االبتعاد عن كل سـبب حيـول : ١٠  . اخلري والصالح املحبني هللا عز وجل واالستفادة من كالمهم

   . بني القلب وبني اهللا من الشواغل

اهللا ولوازمها حمبة رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كام أخرج البخاري ومسلم من توابع حمبة  - ٩٥

ال يؤمن أحدكم حتى أكون  (   : أن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم قال  : عن أنس ريض اهللا عنه

 ؛   ) أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني

الرسول صىل اهللا عليه وسلم اتبعه؛ حمبة الرسول تابعة ملحبة اهللا مالزمة هلا، ومن أحب  - ٩٦

فمن ادعى حمبته عليه الصالة والسالم وهو خيالفه فيام جاء به فيطيع غريه من املنحرفني 

واملبتدعني واملخرفني فيحيي البدع ويرتك السنن؛ فهو كاذب يف دعواه أنه حيب رسول اهللا صىل 

   . اهللا عليه وسلم؛ ألن املحب يطيع حمبوبه

  : توكـل يف األمـر  : االعتامد والتفويض، وهو من عمل القلب، يقال  : اللغة معناه التوكل يف -٩٧

   . إذا اعتمدت عليه  : إذا ضمن القيام به، ووكلت أمري إىل فالن

 .التوكل عىل اهللا من أعظم أنواع العبادة التي جيب إخالصها هللا -٩٨

التوكل عىل اهللا يف دفع املضار وحتصيل األرزاق وما ال يقدر عليه إال هو من أعظـم أنـواع  -٩٩

 .العبادة، والتوكل عىل غريه يف ذلك رشك أكرب

مِ  {   : يف قوله تعاىل -١٠٠ ِ ِْن ُكنْتُْم ُمْسـل ُلوا إ هِ َتَوكَّ ْ ِاهللاَِّ َفَعَلي ِْن ُكنْتُْم آَمنْتُْم ب اَل ُموَسى َيا َقْوِم إ ؛   } َني َوقَ



 

 

دل عىل انتفاء اإليامن واإلسالم عمن مل يتوكل عىل اهللا أو توكل عىل غريه فيام ال يقدر عليه إال هو 

  . من أصحاب القبور واألرضحة وسائر األوثان

وما رجا أحد خملوقا وال توكـل عليـه إال خـاب  "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -١٠١

   . ظنه فيه

 .ال حيصل كامل التوحيد بأنواعه الثالثة إال بكامل التوكل عىل اهللا سبحانه -١٠٢

َني  {   : قال اإلمام ابن القيم رمحـه اهللا يف قولـه تعـاىل -١٠٣ ِ ن ِْن ُكنْـتُْم ُمـْؤمِ ُلـوا إ   :   } َوَعـَىل اهللاَِّ َفتََوكَّ

ند انتفائه، وكلـام قـوي إيـامن فجعل التوكل عىل اهللا رشطا يف اإليامن، فدل عىل انتفاء اإليامن ع " 

العبد؛ كان توكله أقوى، وإذا ضعف اإليامن؛ ضعف التوكل، وإذا كـان التوكـل ضـعيفا؛ كـان 

 ...دليال عىل ضعف اإليامن وال بد

التوكل أصل جلميع مقامـات اإليـامن واإلحسـان جلميـع   : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا  -١٠٤

ا كمنزلة الرأس من اجلسد؛ فكام ال يقوم الـرأس إال عـىل البـدن؛ أعامل اإلسالم، وأن منزلته منه

  .   فكذلك ال يقوم اإليامن ومقاماته وأعامله إال عىل ساق التوكل 

أمر اهللا تبارك وتعاىل بتعاطي األسباب مع أمره بالتوكل؛ فاألخذ باألسباب طاعة هللا؛ ألن  -١٠٥

 . ن عمل القلب، وهو إيامن باهللاهللا أمر بذلك، وهو من عمل اجلوارح، والتوكل م

يف الســعي والكســب واألخــذ   : يعنــي -مــن طعــن يف احلركــة "   : قــال بعــض العلــامء -١٠٦

   .  " ؛ فقد طعن يف السنة، ومن طعن يف التوكل؛ فقد طعن يف اإليامن-باألسباب



 

 

توكل رجل اعمل عمل رجل ال ينجيه إال عمله، وتوكل   : يقال "   : قال يوسف بن أسباط -١٠٧

  .  " ال يصيبه إال ما كتب له

 . إن من الرشك طاعة العلامء واألمراء يف حتليل ما حرم اهللا أو حتريم ما أحل اهللا -١٠٨

الرشعية يف حتليـل  طاعة احلكام والرؤساء يف حتكيم القوانني الوضعية املخالفة لألحكام  -١٠٩

ملـرأة للرجـل يف املـرياث وإباحـة السـفور احلرام؛ كإباحة الربا والزنى ورشب اخلمر ومسـاواة ا

واالختالط، أو حتريم احلالل؛ كمنع تعـدد الزوجـات، ومـا أشـبه ذلـك مـن تغيـري أحكـام اهللا 

مرشـك كـافر   واستبداهلا بالقوانني الشيطانية؛ فمن وافقهم عىل ذلك وريض به واستحسنه، فهو 

   . والعياذ باهللا

يؤخذ من قوله ويرتك؛ إال رسول اهللا صىل اهللا عليه كل  "   : قال األئمة رمحهم اهللا -١١٠

   .  " وسلم 

إذا جاء احلديث عن رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم  "   : قال اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا -١١١

فعىل الرأس والعني، وإذا جاء عن الصحابة ريض اهللا عنهم، فعىل الرأس والعني، وإذا جـاء عـن 

وقد استغل هذه   . ؛ يريد رمحه اهللا أمثاله وأمثال األئمة الكبار " حن رجال التابعني؛ فهم رجال ون

الكلمة بعض أنصاف املتعلمني، الذين جعلوا أنفسـهم يف مصـاف األئمـة املجتهـدين، وهـم ال 

   . يزالون جهاال، وال شك أن اإلمام أبا حنيفة ال يقصد مساواة العلامء باجلهال

رسـول اهللا   : يعنـي -كلنا راد ومردود عليه؛ إال صاحب هذا القرب  "   : قال مالك رمحه اهللا -١١٢



 

 

   .  " -صىل اهللا عليه وسلم 

إذا خالف قويل  "   : وقال  .  " إذا صح احلديث؛ فهو مذهبي "   : قال اإلمام الشافعي رمحه اهللا -١١٣

   .  " قول رسول اهللا؛ فارضبوا بقويل عرض احلائط

عجبت لقوم عرفوا اإلسناد وصحته يذهبون إىل رأي سفيان،  "   : رمحه اهللاقال اإلمام أمحد  -١١٤

يٌم  {   : واهللا تعاىل يقول ِ ل َُهْم َعَذاٌب أَ ْو ُيِصيب تْنٌَة أَ ِ َُهْم ف ْن ُتِصيب ْمِرهِ أَ ُفوَن َعْن أَ ِ يَن ُخيَال َّذِ َذِر ال َحْ    } َفْلي

  ! أن تنزل عليكم حجارة من السامء يوشك "   : يقول عبد اهللا بن عباس ريض اهللا عنهام -١١٥

   .  " قال أبو بكر وعمر  : وتقولون  ! قال رسول اهللا  : أقول

فالواجب عىل كل مكلف  "   :  " فتح املجيد " قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف  -١١٦

به، وإن خالفه  إذا بلغه الدليل من كتاب اهللا وسنة رسوله وفهم معنى ذلك أن ينتهي إليه ويعمل

   .  "   .  .  . من خالفه

من اختاذ األحبار والرهبان أربابا طاعة علامء الضالل فيام أحدثوه يف دين اهللا من البدع  -١١٧

واخلرافات والضالالت؛ كإحياء أعياد املوالد والطرق الصوفية والتوسل باألموات ودعائهم من 

عوا ما مل يأذن به اهللا، وقلدهم فيه اجلهال السذج، دون اهللا، حتى إن هؤالء العلامء الضالني رش

 .واعتربوه هو الدين

وإذا كان ال جيوز اتباع أئمة الفقه املجتهدين فيام أخطئوا فيه من االجتهاد مع أهنم  -١١٨

فكيف   ؟ -إال أنه حيرم اتباعهم عىل اخلطأ - معذورون ومأجورون فيام أخطئوا فيه من غري قصد



 

 

وهو أمر  - ء املضللني والدجالني الذين أخطئوا فيام ال جيوز االجتهاد فيهال حيرم تقليد هؤال

 !  ؟ ؛ ألن العقيدة توقيفية، تتوقف عىل النصوص- العقيدة

ال جتوز طاعة األمراء والرؤساء يف احلكم بني الناس بغري الرشيعة اإلسالمية؛ ألنه جيب  -١١٩

عات واخلصومات وشئون احلياة؛ ألن هذا هو التحاكم إىل كتاب اهللا وسنة رسوله يف مجيع املناز

ْمُر  {   : مقتىض العبودية والتوحيد ألن الترشيع حق هللا وحده؛ كام قال تعاىل ْلُق َواْألَ َُه اْخلَ َال ل ؛   } أَ

  . هو احلكم وله احلكم  : أي

حق هللا التحاكم إىل رشع اهللا ليس لطلب العدل فقط، وإنام هو يف الدرجة األوىل تعبد هللا و -١٢٠

وحده وعقيدة؛ فمن احتكم إىل غري رشع اهللا من سائر األنظمة والقوانني البرشية؛ فقد اختذ 

 .  واضعي تلك القوانني واحلاكمني هبا رشكاء هللا يف ترشيعه

من دعا إىل حتكيم القوانني البرشية؛ فقد جعل هللا رشيكا يف الطاعة والترشيع، ومن حكم  -١٢١

أنه أحسن أو مساو ملا أنزله اهللا ورشعه أو أنه جيوز احلكم هبذا؛ فهو كافر بغري ما أنزل اهللا؛ يرى 

 .باهللا، وإن زعم أنه مؤمن

 .سمى اهللا كل حكم خيالف حكمه بأنه حكم اجلاهلية -١٢٢

 :. البد للعبد من قبول حكم اهللا، سواء كان له أم عليه، وسواء وافق هواه أم ال -١٢٣

البدع إنام تنشأ من تقديم اهلوى عىل الرشع، وهلذا سمي ...   :  قال ابن رجب رمحه اهللا -١٢٤

 ...أهلها أهل األهواء، وكذلك املعايص إنام تنشأ من تقديم اهلوى عىل حمبة اهللا وحمبة ما حيبه



 

 

سوء الظن باهللا خطري؛ ألن حسن الظن باهللا من واجبات التوحيد، وسوء الظن به ينايف  -١٢٥

   . لتوحيدا

جيب عىل املسلم احرتام كتاب اهللا وسنة رسوله وعلامء املسلمني، وأن يعرف حكـم مـن  -١٢٦

استهزأ بيشء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول؛ ليكون املسلم عىل حذر من ذلك؛ فإن من استهزأ 

فافه بالربوبيـة بذكر اهللا أو القرآن أو الرسول أو بيشء من السنة؛ فقد كفر باهللا عز وجل؛ الستخ

   . والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، وكفر بإمجاع أهل العلم

القول الرصيح يف االستهزاء هذا وما  "   : قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب يرمحه اهللا -١٢٧

شاهبه، وأما الفعل الرصيح؛ فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العني وما يفعله كثري من 

 .  ؟ لصالة والزكاة؛ فكيف بالتوحيدالناس عند األمر با

ومثل هذا االستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم كالـذي يسـتهزئ  -١٢٨

بإعفاء اللحى وقـص الشـوارب، أو يسـتهزئ بالسـواك، أو غـري ذلـك، وكاالسـتهزاء بـاألمر 

   . باملعروف والنهي عن املنكر

وبه يعلم كفر من يتنقصون الرشيعة اإلسالمية ويصفوهنا بأهنا ال تصلح هلذا الوقت  -١٢٩

إىل غري ذلك من   .  .  . احلارض، وأن احلدود الرشعية فيها قسوة ووحشية، وأن اإلسالم ظلم املرأة

  . نسأل اهللا العافية والسالمة  . مقاالت الكفر واإلحلاد

قصد رفع البالء أو دفعه وذلك من فعل اجلاهلية، وهو من لبس احللقة واخليط ونحومها ب -١٣٠



 

 

الرشك األصغر، وقد يرتقى إىل درجة الرشك األكرب بحسب ما يقوم بقلب البسها من االعتقاد 

   . هبا

تعليق التامئم وهي خرزات كانت العرب تعلقها عىل أوالدها يتقون هبا العني،  -١٣١

وقد تكون التامئم من عظام ومن خرز ومن   . ودهمويتلمحون من اسمها أن يتم اهللا هلم مقص

وقد يكون املعلق من القرآن؛ فإذا كان من القرآن؛ فقد اختلف   . كتابة وغري ذلك، وهذا ال جيوز

العلامء يف جوازه وعدم جوازه، والراجح عدم جوازه؛ سدا للذريعة؛ فإنه يفيض إىل تعليق غري 

 .من تعليق التامئمالقرآن، وألنه ال خمصص للنصوص املانعة 

طلب الربكة ورجاؤها   : التربك باألشجار واألحجار واآلثار والبنايات ، والتربك معناه -١٣٢

أنه رشك أكرب؛ ألنه تعلق عىل غري اهللا سبحانه يف حصول   : وحكمه  . واعتقادها يف تلك األشياء

بور الصاحلني كالتربك بالالت، الربكة، وعباد األوثان إنام كانوا يطلبون الربكة منها؛ فالتربك بق

   . والتربك باألشجار واألحجار كالتربك بالعزى ومناة

ما فيه من استخدام الشياطني والتعلق هبم   : السحر داخل يف الرشك من ناحيتني األوىل -١٣٣

ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى   : الثانية  . وربام تقرب إليهم بام حيبونه ليقوموا بخدمته

 .ركة اهللا يف ذلك، وهذا كفر وضاللمشا

الكهانة رشك من جهة دعوى مشاركة اهللا يف علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إىل  -١٣٤

   . غري اهللا



 

 

التطري رشك؛ لكونه تعلق عىل غري اهللا، واعتقاد بحصول الرضر من خملوق ال يملك  -١٣٥

ته، ولكونه يصدر عن القلب خوفا لنفسه رضا وال نفعا، ولكونه من إلقاء الشيطان ووسوس

   . وخشية وهو ينايف التوكل

من استمسك بعروة التوحيد الوثقى، واعتصم بحبله املتني، وتوكل عىل اهللا؛ قطع  -١٣٦

  . هاجس الطرية من قبل استقرارها، وبادر خواطرها قبل استكامهلا

خـري،   : ل رجل من القـومكنا جلوسا عند ابن عباس، فمر طائر يصيح، فقا  : قال عكرمة -١٣٧

       اخلـري  يف  فبـادره باإلنكـار عليـه لـئال يعتقـد تـأثريه  . ال خـري وال رش  : فقال ابـن عبـاس  ! خري

   . والرش، وكذلك سائر املخلوقات ال جتلب خريا وال تدفع رشا بذاهتا

أن يـدعي املـنجم أن   : النوع األول  : التنجيم وهذا ما يسمى بعلم التأثري، وهو عىل نوعني -١٣٨

الكواكب فاعلة خمتارة، وأن احلوادث جتري بتأثريها، وهذا كفر بإمجاع املسلمني؛ ألنه اعتقـاد أن 

النـوع   . هناك خالق غري اهللا، وأن أحدا يترصف يف ملكه بغري مشـيئته وتقـديره سـبحانه وتعـاىل

ث احلوادث، وهذا ال شـك يف االستدالل بمسري الكواكب واجتامعها وافرتاقها عىل حدو  : الثاين

 .حتريمه؛ ألنه من ادعاء علم الغيب، وهو من السحر أيضا

زينة للسامء،   : خلق اهللا هذه النجوم لثالث  : قال قتادة "   :  " صحيحه " قال البخاري يف  -١٣٩

ورجوما للشياطني، وعالمات هيتدى هبا؛ فمن تأول فيها غري ذلك؛ أخطأ، وأضاع نصيبه، 

  "  .  .  . ال علم له به وتكلف ما



 

 

املـنجم قـد   : فـإن قيـل "   :  " فـتح املجيـد " قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا يف  -١٤٠

صدقه كصدق الكاهن؛ يصدق يف كلمة ويكذب يف مئة، وصدقه ليس عـن علـم،   : قيل  . يصدق

  .  " بل قد يوافق قدرا فيكون فتنة يف حق من صدقه

 -علـم التـأثري  : أي-واملأذون يف تعلمه علم التسيري ال علم التأثري؛ فإنـه   : جبقال ابن ر -١٤١

باطل حمرم قليله وكثريه، وأما علم التسيري؛ فيتعلم ما حيتـاج إليـه مـن االهتـداء ومعرفـة القبلـة 

   . والطرق، وهو جائز عند اجلمهور اهـ

سعادته، فيجب عليه أن حيرص عىل إن عقيدة املسلم هي أعز يشء عنده؛ ألن هبا نجاته و -١٤٢

جتنب ما ييسء إليها أو يمسها من الرشكيات واخلرافات والبدع؛ لتبقى صافية مضيئة، وذلك 

بالتزام الكتاب والسنة وما عليه السلف الصالح، وال يتم ذلك إال بتعلم هذه العقيدة، ومعرفة ما 

 .يضادها من العقائد املنحرفة

ء أنه إن كان يعتقد أن له تأثريا يف إنزال املطر؛ فهـذا رشك وكفـر حكم االستسقاء باألنوا -١٤٣

وإن كان ال يعتقد للنجم تأثريا، وأن املؤثر هو اهللا وحده،   . أكرب، وهو الذي يعتقده أهل اجلاهلية

األكـرب،  الرشك إىل   فهذا ال يصل  ؛     بوجود املطر عند سقوط ذلك النجمولكنه أجرى العادة 

   . ويكون من الرشك األصغر؛ ألنه حيرم نسبة املطر إىل النجم، ولو عىل سبيل املجاز؛ سدا للذريعة

من نسب إنزال املطر إىل الكواكب أو إىل الظواهر الطبيعية كاالنخفاض اجلوي أو املناخ؛  -١٤٤

نسبه إىل هذه  فقد كذب وافرتى، وهذا رشك أكرب، وإن كان يعتقد أن املنزل هو اهللا، ولكنه



 

 

  : األشياء من باب املجاز؛ فهذا حرام وكفر أصغر؛ ألنه نسب النعمة إىل غري اهللا؛ كالذي يقول

  . مطرنا بنوء كذا وكذا

؛ فقد كفرها وأرشك باهللا بنسبتها إىل - وهو اهللا سبحانه  - من نسب النعمة إىل غري موليها  -١٤٥

  . غريه

هو االعرتاف بإنعام املنعم عىل وجـه اخلضـوع لـه والـذل  أصل الشكر "   : قال ابن القيم -١٤٦

واملحبة؛ فمن مل يعرف النعمة، بل كان جاهال هبا؛ مل يشكرها، ومن عرفها ومل يعرف املنعم هبا؛ مل 

يشكرها أيضا، ومن عرف النعمة واملنعم، لكن جحدها كام جيحد املنكر النعمة واملنعم عليه هبا؛ 

واملنعم هبا، وأقـر هبـا ومل جيحـدها، ولكـن مل خيضـع لـه ومل حيبـه  فقد كفرها، ومن عرف النعمة

ويرض به وعنه؛ مل يشكره أيضا، ومن عرفها وعرف املنعم هبـا، وأقـر هبـا وخضـع للمـنعم هبـا 

وأحبه وريض به وعنه، واستعملها يف حمبته وطاعته؛ فهذا هو الشاكر هلا؛ فالبد يف الشكر من علم 

 .  "  .  .  . امليل إىل املنعم وحمبته واخلضوع له القلب وعمل يتبع العلم، وهو

    . الرشك األصغر ينقص التوحيد وخيل به وربام جير إىل الرشك األكرب -١٤٧

احللف بغري اهللا عز وجل من الرشك األصغر ، وقد كثر من الناس اليوم من حيلـف بغـري  -١٤٨

وحيـايت، وحياتـك يـا   : وسلم، أو يقول اهللا؛ كمن حيلف باألمانة، أو حيلف بالنبي صىل اهللا عليه

 .وما أشبه هذه األلفاظ  .  .  . فالن

ألن أحلف باهللا كاذبا أحب إيل من أن أحلف بغريه "  : قال ابن مسعود ريض اهللا عنه -١٤٩



 

 

وهو احللف بغري اهللا  -ومن املعلوم أن احللف باهللا كاذبا كبرية من الكبائر، لكن الرشك   ." صادقا

فيجب عىل املسلم أن يتنبه هلذا وال تأخذه العوائد   . -وإن كان رشكا أصغر  - الكبائر  أكرب من - 

   . اجلاهلية

وما شاهبه من   ! ما شاء اهللا وشئت  : من الرشك األصغر الرشك يف األلفاظ مثل قول -١٥٠

سوية بني لوال اهللا وأنت، ما يل إال اهللا وأنت؛ ألن العطف بالواو يقتيض الت  : األلفاظ؛ مثل

ثم شاء   : ما شاء اهللا ثم شئت، أو  : ، فيقال " ثم " املتعاطفني، وهذا رشك؛ فالواجب أن يعطف بـ 

يقتيض الرتتيب   " ثم " ثم فالن، ما يل إال اهللا ثم أنت؛ ألن العطف بـ   : فالن، لوال اهللا ثم أنت، أو

 .ساوية هلاوالتعقيب، وأن مشيئة العبد تأيت بعد مشيئة اهللا تعاىل ال م

من الرشك األصغر الرشك يف النيات واملقاصد وهو ما يسمى بالرشـك اخلفـي؛ كالريـاء،  -١٥١

وهو مشتق من الرؤية، واملراد بـه إظهـار العبـادة لقصـد رؤيـة النـاس هلـا،   : الرياء  : وهو نوعان

الصـالة، فيحمدون صاحبها، والفرق بني الرياء وبني السمعة أن الرياء ملـا يـرى مـن العمـل؛ ك

والسمعة ملا يسمع؛ كالقراءة والـوعظ والـذكر، ويـدخل يف ذلـك حتـدث اإلنسـان عـن أعاملـه 

إرادة اإلنسان بعمله الدنيا نوع من أنواع الرشك يف النيـة والقصـد قـد : النوع الثاين . وإخباره هبا

يبتغـى بـه  حذر اهللا منه يف كتابه وحذر منه رسوله يف سنته، وهو أن يريد اإلنسان بالعمـل الـذي

   . وجه اهللا طمعا من مطامع الدنيا، وهذا رشك ينايف كامل التوحيد وحيبط العمل

َْخُسوَن أُ  {  -١٥٢ يَها َال ُيب ِ يَها َوُهْم ف ِ ْم ف ْعَامَهلُ ِهْم أَ ْ َي ل ِ ا َوِزينَتََها ُنَوفِّ إ َ ْني اَة الدُّ َ ي َك َمْن َكاَن ُيِريُد احلَْ ِ َئ ول

ْم ِيف ا َْس َهلُ َي يَن ل َّذِ ٌل َما َكاُنوا َيْعَمُلونَ ال ِ يَها َوَباط ِ َِط َما َصنَُعوا ف ِالَّ النَّاُر َوَحب ِ إ   : قال قتادة  .   } ْآلِخَرة



 

 

من كانت الدنيا مهه وطلبته ونيته؛ جازاه اهللا بحسناته يف الدنيا، ثم يفيض إىل اآلخرة   : يقول تعاىل

   . ناته يف الدنيا ويثاب عليها يف اآلخرةوليس له حسنة يعطى هبا جزاء، وأما املؤمن؛ فيجازى بحس

من عبيد املال اليوم الذين يقدمون عىل املعامالت املحرمة واملكاسب اخلبيثة بدافع حب  -١٥٣

املادة؛ كالذين يتعاملون بالربا مع البنوك وغريها، والذين يأخذون املال عن طريق الرشوة 

 املخاصامت، وهم يعلمون أن هذه مكاسب والقامر، وعن طريق الغش يف املعامالت والفجور يف

  . حمرمة، لكن حبهم للامل أعمى بصائرهم، وجعلهم عبيدا هلا، فصاروا يطلبوهنا من أي طريق

من األشياء يرتكبها بعض الناس بحكم العادة، وهي مما ينقص التوحيد أيضا وييسء إىل  -١٥٤

مسبة الدهر ومسبة الريح وما أشبه ذلك من إسناد الذم إىل املخلوقات فيام ليس هلـا فيـه   : العقيدة

   . ترصف، فيكون هذا الذم يف احلقيقة موجها إىل اهللا سبحانه؛ ألنه اخلالق املترصف

وأنا  "   : لدهر إنام هو ظرف وحمل وخلق مدبر ليس له يشء من التدبري، وهلذا قال اهللا -١٥٥

وأنا  "   : تفسري لقوله  :  " أقلب الليل والنهار "   : فقوله سبحانه  .  " الدهر، أقلب الليل والنهار

لذي يرصف الدهر معناه أن اهللا هو املترصف ا  :  " فإن اهللا هو الدهر "   : ، وكذا قوله " الدهر

   . وغريه؛ فالذي يسب الدهر إنام يسب من خلقه، وهو اهللا تعاىل وتقدس

وقد غلط ابن حزم ومن نحا نحوه من    : قال الشيخ عبد الرمحن بن حسن رمحه اهللا -١٥٦

الظاهرية يف عدهم الدهر من األسامء احلسنى أخذا هبذا احلديث، وقد بني معناه يف احلديث 

 .ترصفه تعاىل فيه بام حيبه الناس ويكرهونه  : ، وتقليبه " قلب الليل والنهارأ "   : بقوله



 

 

أنه سب ما ليس أهـال للسـب؛ فإهنـا خملوقـات   : منها  : سب هذه املخلوقات؛ فيه مفاسد -١٥٧

ترض   أهنا    لظنه   فإنه إنام سبها   أن سب هذه األشياء متضمن للرشك؛   : ومنها  . مسخرة ومدبرة

   . أن السب إنام يقع عىل من فعل هذه األفعال، وهو اهللا  : ومنها  . من دون اهللا وتنفع

من األلفاظ التي ال ينبغي التلفظ هبا ألهنا ختل بالعقيدة، وقد ورد النهي عنها  -١٥٨

وذلك عندما يقع اإلنسان يف مكروه أو تصيبه   . يف بعض املقامات  " لو " كلمة   : بخصوصها

واجب بعد نزول املصائب التسليم للقدر، والصرب عىل ما أصاب اإلنسان، مع عمل ال... مصيبة 

   . األسباب اجلالبة للخري والواقية من الرش واملكروه بدون تلوم

بعد نزول املصيبة ال يفيد إال التحرس واحلزن وإيالم النفس والضعف مع   " لو " قول  -١٥٩

   . م التسليم للقدرتأثريه عىل العقيدة من حيث إنه يوحي بعد

وهي عمل   : حالة عجز  : والعبد إذا فاته املقدور له حالتان "   : قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا -١٦٠

النظـر إىل   : واحلالة الثانيـة  . ، وال فائدة فيها، بل هي مفتاح اللوم ) لو ( الشيطان، فيلقيه العجز إىل 

   . ه ومل يغلبه عليه أحداملقدور ومالحظته وأنه لو قدر مل يفت

صرب عىل فعل ما أمر اهللا به، وصرب عىل ترك ما هنى اهللا عنه، وصرب   : الصرب ثالثة أنواع -١٦١

  . عىل ما قدره اهللا من املصائب

ومن احلكم اإلهلية يف إجراء املصائب ابتالء العباد عند وقوعها؛ من يصرب ويرىض، ومـن  -١٦٢

إن عظم اجلزاء مع عظم الـبالء، وإن اهللا إذا  (   : جيزع ويسخط؛ كام قال النبي صىل اهللا عليه وسلم



 

 

  . رواه الرتمذي وحسـنه  .   ) أحب قوما ابتالهم؛ فمن ريض؛ فله الرضا، ومن سخط؛ فله السخط

هـو   :  السـخط  . هو أن يسلم العبد أمره إىل اهللا وحيسن الظن به ويرغب يف ثوابـه  : الرضا -١٦٣

   . من سخط عىل اهللا فيام دبره؛ فله السخط من اهللا  : الكراهية لليشء، وعدم الرضا به؛ أي

عىل اهللا؛ ألن  السالم: منها قول : ألفاظ ال جيوز أن تقال يف حق اهللا تعاىل تعظيام لشأنه  -١٦٤

السالم دعاء للمسلم عليه بطلب السالمة له من الرشور، واهللا سبحانه يطلب منه ذلك وال 

يطلب له، ويدعى وال يدعى له؛ ألنه املغني، له ما يف الساموات واألرض، وهو السامل من كل 

  . عيب ونقص، ومانح السالمة ومعطيها، وهو السالم، ومنه السالم

  . اللهم اغفر يل إن شئت: منها قول : وز أن تقال يف حق اهللا تعاىل تعظيام لشأنه ألفاظ ال جي -١٦٥

أن اهللا   . األول  : والنهي عن ذلك ألمرين  . فطلب احلاجة من اهللا ال يعلق عىل املشيئة، وإنام جيزم به

ليشء وهو سبحانه ال مكره له عىل الفعل، وإنام هو يفعل ما يريد؛ بخالف العبد؛ فإنه قد يفعل ا

أن التعليق عىل املشيئة يدل   . الثاين  . كاره، ولكن يفعله خلوف أو رجاء من أحد، واهللا ليس كذلك

عىل فتور يف الطلب وقلة رغبة فيه؛ فإن حصل، وإال؛ استغنى عنه، وهذا يدل عىل عدم االفتقار 

  . إىل اهللا

لنفسه أو أثبته له رسوله من صفات  إثبات ما أثبته اهللا  : يعني -توحيد األسامء والصفات  -١٦٦

 .الكامل، ونفي ما نفاه اهللا عن نفسه أو نفاه عنه رسوله من صفات النقص

قسم توحيد األسامء والصفات قد جحده اجلهمية وتالميذهم من املعتزلة واألشاعرة،  -١٦٧



 

 

أفرد  وهو يف احلقيقة داخل يف توحيد الربوبية، لكن ملا كثر منكروه وروجوا الشبه حوله؛

   . بالبحث، وجعل قسام مستقال، وألفت فيه املؤلفات الكثرية

نصوص الصفات من املحكم ال من املتشابه، يقرؤها املسلمون ويتدارسوهنا ويفهمون  -١٦٨

   . معناها وال ينكرون منها شيئا

أحاديـث   : يعنـي ( أدركنـا األعمـش وسـفيان حيـدثون هبـذه األحاديـث  "   : قـال وكيـع -١٦٩

وإنام ينكرها املبتدعة من اجلهمية واملعتزلـة واألشـاعرة الـذين   . انتهى  .  " وال ينكروهنا  ) صفاتال

   . ساروا عىل منهج مرشكي قريش الذين يكفرون بالرمحن ويلحدون يف أسامء اهللا

أسامؤه سبحانه توقيفية؛ فال جيوز لنا أن نسميه إال بام سمى به نفسه أو سامه به رسوله  -١٧٠

   . ىل اهللا عليه وسلمص

أسامؤه سبحانه كثرية ال حترص وال حتد بعدد، منها ما استأثر اهللا بعلمه فـال يعلمـه ملـك  -١٧١

أسألك بكل اسم هو لك؛ سميت به نفسك،  "   : مقرب وال نبي مرسل؛ كام يف احلديث الصحيح

   .  " غيب عندكأو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم ال

أن يسمى هبا األصنام؛ كتسميتهم الالت من اإلله، والعزى من : اإلحلاد بأسامء اهللا ) من( -١٧٢

  . العزيز، وتسميتهم الصنم إهلا

تسميته بام ال يليق بجالله؛ كتسمية النصارى له أبا، وتسمية : اإلحلاد بأسامء اهللا ) من( -١٧٣

   . اعلة بالطبعالفالسفة له موجبا بذاته أو علة ف



 

 

وصفه بام يتعاىل عنـه ويتقـدس مـن النقـائص؛ كقـول أخبـث : اإلحلاد بأسامء اهللا ) من( -١٧٤

   . يد اهللا مغلولة  : إنه فقري، وانه اسرتاح يوم السبت، وقوهلم  : اليهود

تعطيل أسامء اهللا احلسنى عن معانيها وجحد حقائقها؛ كقول : اإلحلاد بأسامء اهللا ) من( -١٧٥

إهنا ألفاظ جمردة ال تتضمن صفات وال معاين، فيطلقون عليه اسم السميع   : جلهمية وأتباعهما

 .ال سمع له وال برص مثال، وهذا من أعظم اإلحلاد فيها  : البصري، ويقولون

الواجب إثبات أسامئه وصفاته واعتقاد ما تدل عليه من صفات كامله ونعوت جالله؛ من  -١٧٦

ٌء  {   : ، ومن غري تكييف وال متثيل، عىل حد قوله سبحانهغري حتريف وال تعطيل ـهِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َـي ل

َِصُري  ْب يُع ال مِ والواجب احرتام أسـامئه مـن أن يسـمى هبـا غـريه، وذلـك مـن حتقيـق   .   } َوُهَو السَّ

   . التوحيد

لـك مـن إهيـام  عبـدي وأمتـي؛ ملـا يف  : من احرتام أسامء اهللا أن ال يقول اإلنسان ململوكه -١٧٧

   . املشاركة يف الربوبية

  : قال رسول اهللا صىل اهللا عليه وسلم  . من احرتام أسامء اهللا سبحانه أن ال يرد من سأل باهللا -١٧٨

ألن منع مـن سـأل بـاهللا يـدل عـىل عـدم   .   ) من استعاذ باهللا؛ فأعيذوه، ومن سأل باهللا؛ فأعطوه ( 

   . تعظيم اهللا والتقرب إليه سبحانهإجالل اهللا، ويف إعطائه دليل عىل 

من احرتام أسامء اهللا تعاىل أنه ال يسأل بوجه اهللا تعاىل إال اجلنـة؛ إجـالال لـه وإكرامـا لـه  -١٧٩

  . وتعظيام له



 

 

  . من احرتام أسامء اهللا أن ال يكثر احللف هبا -١٨٠

من إجالل اهللا وتعظيمه أنه ال يستشفع به عىل خلقه؛ ملا يف ذلك من تنقصه سبحانه؛ ألن  -١٨١

   . املستشفع به يكون أقل درجة من املشفوع عنده

أن أسامء اهللا وصفاته توقيفية؛ بمعنى أهنم ال يثبتون هللا إال ما أثبته لنفسه يف كتابه أو أثبته  -١٨٢

صفات، وال يثبتون شيئا بمقتىض عقوهلم وتفكريهم، وال ينفون له رسوله يف سنته من األسامء وال

عن اهللا إال ما نفاه عن نفسه يف كتابه أو نفاه عنه رسوله يف سنته، ال ينفون عنه بموجب عقوهلم 

وأفكارهم؛ فهم ال يتجاوزون الكتاب والسنة يف إثبات وال نفي، وما مل يرصح الكتاب والسنة 

  . فهم يتوقفون فيه بناء عىل هذا األصل العظيم - واجلسم واجلوهر كالعرض  - بنفيه وال إثباته 

ن ما وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله صىل اهللا عليه وسلم؛ فهو حق عىل ظاهره، إ -١٨٣

   . ليس فيه أحاجي وال ألغاز، بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود املتكلم بكالمه

معاين صفات اهللا تعاىل معلومة جيب اعتقادها، وأما كيفيتها فهي جمهولة لنا ال يعلمها إال  -١٨٤

  . اهللا تعاىل

َْعْرِش  {   : قال اإلمام مالك بن أنس ريض اهللا عنه ملا سئل عن قوله تعاىل -١٨٥ ُن َعَىل ال ْمحَ الرَّ

جمهول، واإليامن به واجب، والسؤال  االستواء معلوم، والكيف "   : قال  ؟ ؛ كيف استوى  } اْستََوى

  .  " عنه بدعة

ما قاله اإلمام مالك يف االستواء هو قاعدة يف مجيع الصفات، وهو قول أهل السنة  -١٨٦



 

 

واجلامعة قاطبة؛ فمن نسب إىل السلف أهنم يفوضون معاين األسامء والصفات وجيعلون 

كذب عليهم؛ ألن كالمهم خيالف ما  نصوصها من املتشابه الذي استأثر اهللا بعلم معناه؛ فقد

  . يقوله هذا املفرتي

السلف يثبتون الصفات إثباتا بال متثيل؛ فال يمثلوهنا بصفات املخلوقني؛ ألن اهللا ليس  -١٨٧

 .كمثله يشء وال كفء له وال ند له وال سمي له

يفية ذاته إال العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية املوصوف، واهللا تعاىل ال يعلم ك -١٨٨

 .هو، والكالم يف الصفات فرع عن الكالم يف الذات

أهل السنة واجلامعة ينزهون اهللا سبحانه عن النقائص والعيوب تنزهيا ال يفيض هبم إىل  -١٨٩

التعطيل بتأويل معانيها أو حتريف ألفاظها عن مدلوهلا بحجة التنزيه؛ فمذهبهم يف ذلك وسط 

 . جتنبوا التعطيل يف مقام التنزيه، وجتنبوا التشبيه يف مقام اإلثباتبني طريف التشبيه والتعطيل، 

طريقة أهل السنة واجلامعة فيام يثبتون هللا من الصفات وما ينفون عنه من النقص هي  -١٩٠

 .طريقة الكتاب والسنة، وهي اإلمجال يف النفي والتفصيل يف اإلثبات

املنفي من الكامل واجلـالل ، ولـيس هـو  كل نفي يف صفات اهللا؛ فإنه يتضمن إثبات ضد -١٩١

   . نفيا حمضا؛ ألن النفي املحض ليس فيه مدح؛ ألنه عدم حمض، والعدم ليس بيشء

ومن ظن أنه هو وسلفه عربوا عن احلق برصحيه دون : ... قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا -١٩٢

اهللا؛ فإنام يؤخذ من ظاهره اهللا ورسوله، وأن اهلدى واحلق يف كالمهم وعباراهتم، وأما كالم 



 

 

التشبيه والتمثيل والضالل، وظاهر كالم املتهوكني واحليارى هو احلق واهلدى؛ فهذا من أسوء 

  .  "  .  .  . الظن باهللا

ومن ظن أنه ال سمع له وال برص وال علم وال إرادة وال : ... قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا -١٩٣

ال يكلم أحدا من اخللق وال يتكلم أبدا، وال يقـول، وال لـه أمـر وال  كالم إال كالم يقوم به، وأنه

  . هني يقوم به؛ فقد ظن به ظن السوء

ومن ظن أنه ليس فوق سامواته عـىل عرشـه بـائن مـن : ... قال اإلمام ابن القيم رمحه اهللا -١٩٤

 .  "  .  .  . ن وأسوأهخلقه، وأن نسبة ذاته إىل عرشه كنسبتها إىل أسفل سافلني؛ فقد ظن به أقبح الظ

   . املشبهة، واملعطلة  : املنحرفون عن منهج السلف يف أسامء اهللا وصفاته طائفتان -١٩٥

شبهوا اهللا بخلقه، وجعلوا صفاته من جنس صفات املخلوقني ، وأول من قال   : املشبهة -١٩٦

سب إليه البيانية من هذه املقالة هو هشام بن احلكم الرافيض وبيان بن سمعان التميمي الذي تن

  . ومنهم هشام بن سامل اجلواليقي وداود اجلواريب  . غالية الشيعة

من شبه صفات اهللا بصفات خلقه؛ مل يكن عابدا هللا يف احلقيقة، وإنام يعبد وثنا صـوره لـه  -١٩٧

   . خياله ونحته له فكره؛ فهو من عباد األوثان ال من عباد الرمحن

من شبه اهللا بخلقه؛ فقد كفر، ومن نفى ما  "   : يخ البخاري رمحهام اهللاقال نعيم بن محاد ش -١٩٨

وصف به نفسه أو وصفه به رسوله؛ فقد كفر، وليس فيام وصف اهللا به نفسه أو وصفه به رسوله 

   .  " تشبيه



 

 

نفوا عن اهللا ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله من صفات الكامل، زاعمني   : املعطلة -١٩٩

  . ا يقتيض التشبيه والتجسيم؛ فهم عىل طريف نقيض مع املشبهةأن إثباهت

 .مذهب التعطيل مأخوذ من تالمذة اليهود واملرشكني وضالل الصابئني -٢٠٠

أول من حفظ عنه مقالة التعطيل يف اإلسالم هو اجلعد بن درهم يف أوائل املئة الثانية، أخذ  -٢٠١

هره، وإليه نسبت اجلهمية، ثم انتقل هذا املـذهب هذا املذهب اخلبيث عنه اجلهم بن صفوان وأظ

   .  .  . إىل املعتزلة واألشاعرة

مذهب السلف يف أسامء اهللا وصفاته، هو إثباهتا كام جاءت يف الكتاب والسنة؛ من غري  -٢٠٢

تشبيه هلا بصفات املخلوقني، ومن غري تعطيل ونفي هلا، بل إثبات بال تشبيه، وتنزيه هللا بال 

َِصُري  {   :  حد قوله تعاىلتعطيل، عىل ْب يُع ال مِ ٌء َوُهَو السَّ هِ َيشْ ِ ْل ث َْس َكمِ َي ؛ فمن نسب إىل السلف أن   } ل

   . مذهبهم التفويض؛ فقد كذب وافرتى عليهم ورماهم بام هم بريئون منه

اإليامن باملالئكة يتضمن التصديق بوجودهم، وأهنم عباد مكرمون، خلقهم اهللا لعبادته  -٢٠٣

يذ أوامره، واإليامن بأصنافهم وأوصافهم وأعامهلم التي يقومون هبا حسبام ورد يف الكتاب وتنف

   . والسنة، واإليامن بفضلهم ومكانتهم عند اهللا عز وجل

واإليامن هبا هو التصديق اجلازم   . اإليامن بالكتب اإلهلية هو أحد أصول اإليامن وأركانه -٢٠٤

نؤمن   . بأهنا حق وصدق، وأهنا كالم اهللا عز وجل؛ فيها اهلدى والنور والكفاية ملن أنزلت عليهم

 كتبا ال بام سمى اهللا منها، وهي القرآن والتوراة واإلنجيل والزبور، وما مل يسم منها؛ فإن هللا



 

 

   . يعلمها إال هو سبحانه

سبب كفر من كفر بالكتب أو كفر ببعضها أو ببعض الكتاب الواحد هو اتباع اهلوى  -٢٠٥

والظنون الكاذبة، وزعمهم أن هلم العقل والرأي والقياس العقيل، ويسمون أنفسهم باحلكامء 

 .والفالسفة، ويسخرون من الرسل وأتباعهم، ويصفوهنم بالسفه

اإليامن بالكتب السابقة إيامن جممل؛ يكون باإلقرار به بالقلب واللسان، أما اإليامن  -٢٠٦

بالقرآن؛ فإنه إيامن مفصل؛ يكون باإلقرار به بالقلب واللسان، واتباع ما جاء فيه، وحتكيمه يف 

   . كل كبرية وصغرية، واإليامن بأنه كالم اهللا منزل غري خملوق، منه بدأ وإليه يعود

قد ذم اهللا املدعني لإليامن بالكتب كلها وهم يرتكون التحاكم إىل الكتاب والسنة  -٢٠٧

وما حكم قوم بغري ما  "   : وقد قال النبي صىل اهللا عليه وسلم  . ويتحاكمون إىل بعض الطواغيت

  .  " أنزل اهللا؛ إال وقع بأسهم بينهم

طاغوتية وهم يدعون اإليامن؛ فال حول تبا لقوم استبدلوا كتاب اهللا بالقوانني الوضعية ال -٢٠٨

  . وال قوة إال باهللا العيل العظيم

اإليامن بالرسل أحد أصول اإليامن؛ ألهنم الواسطة بني اهللا وبني خلقه يف تبليغ رساالته  -٢٠٩

التصديق برسالتهم، واإلقرار بنبوهتم، وأهنم   : واإليامن هبم يعني  . وإقامته حجته عىل خلقه

   . أخربوا به عن اهللا، وقد بلغوا الرساالت، وبينوا للناس ما ال يسع أحدا جهله صادقون فيام

وعرشـون،     مخسة   الرسل الذين ذكر اهللا أسامءهم يف القرآن جيب اإليامن بأعياهنم وهم  -٢١٠



 

 

يَم َعَىل  {   : منهم ثامنية عرش ذكرهم اهللا يف قوله ْبَراهِ ِ نَاَها إ ْ تُنَا آَتي ْلَك ُحجَّ ِ هِ  َوت َوُكـال  {   : إىل قوله  } َقْومِ

َني  ِ َ َْعامل ْلنَا َعَىل ال ومن مل يسم يف القرآن مـن   . ذكروا يف آيات متفرقة -وهم سبعة -، والباقون  } َفضَّ

 .الرسل؛ وجب اإليامن به إمجاال

 برشـع وأمـر   أن الرسول إنسان ذكر أوحي إليه  : الفرق بني النبي والرسول عىل املشهور -٢١١

   . والنبي إنسان ذكر أوحي إليه برشع ومل يؤمر بتبليغه  . بتبليغه

، لكن النبي قد يبعث يف قوم مؤمنني برشائع سـابقة؛   كل من النبي والرسول يوحى إليه -٢١٢

  . كأنبياء بني إرسائيل؛ يأمرون برشيعة التوراة، وقد يوحى إىل أحدهم وحي خاص يف قصة معينة

عثون يف قوم كفار يدعوهنم إىل توحيد اهللا وعبادته؛ فهم يرسلون إىل خمالفني وأما الرسل؛ فإهنم يب

   . فيكذهبم بعضهم

  : والرسل يتفاضلون؛ وأفضل الرسل أولو العزم، وهم مخسة  . الرسول أفضل من النبي -٢١٣

نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وحممد عليهم الصالة والسالم، وأفضل أولو العزم اخلليالن 

وأفضل اخلليلني حممد صىل اهللا   . يم وحممد عليهام وعليهم مجيعا أفضل الصالة والسالمإبراه

   . عليه وسلم

النبوة اصطفاء من اهللا حسب حكمته وعلمه بمن يصلح هلا، وليست اكتسابا من قبل  -٢١٤

   . العبد

بي تكون أعظم معجزات نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم هو القرآن العظيم؛ ألن كل ن -٢١٥



 

 

 .معجزته مناسبة حلال قومه

القرآن الكريم معجزة من وجوه متعددة؛ من جهة اللفظ، ومن جهة الـنظم، ومـن جهـة  -٢١٦

البالغة يف داللة اللفظ عىل املعنى، ومن جهة معانيه التي أمر هبا ومعانيه التـي أخـرب هبـا عـن اهللا 

يه التي أخرب هبا عن الغيب املسـتقبل تعاىل وأسامئه وصفاته ومالئكته وغري ذلك، ومن جهة معان

   . وعن الغيب املايض، ومن جهة ما أخرب به عن املعاد، ومن جهة ما بني فيه من الدالئل اليقينية

االمتساك   : املانع احلامي، واالعتصام  : املنعة، والعاصم  : العصمة: عصمة األنبياء  -٢١٧

  . يائه من الذنوب واملعايصواملراد بالعصمة هنا حفظ اهللا ألنب  . باليشء

األنبياء صلوات اهللا عليهم معصومون فيام خيربون عن اهللا    : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٢١٨

 .سبحانه ويف تبليغ رساالته باتفاق األمة، وهلذا وجب اإليامن بكل ما أوتوه

دين األنبياء هـو و. دين األنبياء عليهم الصالة والسالم دين واحد وإن تنوعت رشائعهم -٢١٩

دين اإلسالم الذي ال يقبل اهللا غريه، وهو االستسالم هللا بالتوحيد واالنقياد له بالطاعة واخللوص 

 .من الرشك وأهله

اإلسالم هو دين األنبياء مجيعا، وهو االستسالم هللا وحده؛ فمن استسلم له ولغريه؛ كان  -٢٢٠

 . ملرشك واملستكرب عن عبادة اهللا كافرمرشكا، ومن مل يستسلم له؛ كان مستكربا، وكل من ا

العمل باملنسوخ قبل نسخه طاعة هللا، وبعد النسخ جيب العمل بالناسخ؛ فمن متسك  -٢٢١

باملنسوخ وترك الناسخ؛ فليس هو عىل دين اإلسالم، وال هو متبع ألحد من األنبياء، وهلذا كفر 



 

 

  . اليهود والنصارى؛ ألهنم متسكوا برشع مبدل منسوخ

خاتم األنبياء نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم، الذي عمت رسالته اخللق، وامتدت إىل  -٢٢٢

آخر الدنيا؛ ال تبدل وال تغري وال تنسخ، وهي صاحلة ومصلحة لكل زمان ومكان، وال نبي بعده 

عليه الصالة والسالم إىل آخر الزمان، وهو يأمر بام أمر به املرسلون من قبله من اإليامن وإخالص 

لعبادة هللا بام رشعه من األحكام، وهو مصدق إلخوانه املرسلني، وإخوانه املرسلون قد برشوا ا

 .به، خصوصا أقرب الرسل إليه زمانا، وهو املسيح عيسى بن مريم عليه الصالة والسالم

اخلصائص التي اختُصَّ هبا نبينا حممد عليه الصالة والسالم عن غريه من األنبيـاء كثـرية؛  -٢٢٣

أنه خاتم النبيني ، وأنه صاحب املقام املحمود، وهو الشفاعة العظمـى ، وعمـوم بعثتـه إىل :  منها

الثقلني اجلن واإلنس ، ومن خصائصه صىل اهللا عليه وسلم القرآن العظيم الذي أذعن إلعجـازه 

 الثقالن، ومن خصائصه صىل اهللا عليه وسلم املعراج إىل الساموات العىل، إىل سـدرة املنتهـى، إىل

   . مستوى سمع فيه رصيف األقالم فكان قاب قوسني أو أدنى

إن قيام الليل كان   : التهجد بالليل، يقال  : فمنها  : اخلصائص التي اختص هبا دون أمته -٢٢٤

يًال  {   : واجبا عليه إىل أن مات؛ لقوله تعاىل ِ ِالَّ َقل َْل إ ي ُل ُقِم اللَّ مِّ ُْزَّ ا امل َ هيُّ أنه كان  ، واملنصوص  } َيا أَ

ََك  {   : واجبا عليه، ثم نسخ بقوله تعاىل َلًة ل ِ ِهِ َناف ْد ب ِْل َفتََهجَّ ي َن اللَّ أنه إذا عمل عمال؛   : ومنها  .   } َومِ

أنه أحل   : ومنها  . أنه أحل له الوصال يف الصيام  : ومنها  . حتريم الزكاة عليه وعىل آله  : ومنها  . أثبته

بقاء   : ومنها  . أنه ال يورث  : ومنها  . أنه أحل له القتال بمكة  : ومنها  . وةله الزيادة عىل أربع نس

هِ بعد املوت، وإذا طلق امرأته؛ تبقى حرمته عليها فال تنكح ِ ت َّ إىل غري ذلك من   .  .  . َزوِجي



 

 

   . اخلصائص النبوية

يصعد، وهو بمنزلة السلم،   : اآللة التي يعرج فيها؛ أي  : مفعال من العروج؛ أي  : املعراج -٢٢٥

   . لكن ال يعلم كيف هو إال اهللا، وحكمه كحكم غريه من املغيبات؛ نؤمن به وال نشتغل بكيفيته

أن اإلرساء كان مرة واحدة بمكة بعد البعثة وقبل اهلجرة بسنة،   : الذي عليه أئمة النقل -٢٢٦

 . وقيل بسنة وشهرين، ذكره ابن عبد الرب

واحلق أنه عليه السالم أرسي به يقظة ال مناما، من    :  " تفسريه " قال احلافظ ابن كثري يف  -٢٢٧

 ..مكة إىل بيت املقدس، راكبا الرباق 

ِّنيَ  {   : قال تعاىل -٢٢٨ ي ِ ْن َرُسوَل اهللاَِّ َوَخاَتَم النَّب ِ َك ُكْم َول ِ ْن ِرَجال َحدٍ مِ َبا أَ ٌد أَ  وقال  .   } َما َكاَن ُحمَمَّ

وذلك يستلزم ختم املرسلني؛ إذ ختم   .   ) أنا خاتم النبيني؛ ال نبي بعدي (   : صىل اهللا عليه وسلم

  . األعم يستلزم ختم األخص

أنه ال تبدأ نبوة وال ترشع رشيعة بعد نبوته   : معنى ختم النبوة بنبوته عليه الصالة والسالم -٢٢٩

ال ينايف ذلك؛ ألن عيسى عليه السالم إذا نزل إنام وأما نزول عيسى يف آخر الزمان؛ ف  . ورشعته

يتعبد برشيعة نبينا حممد صىل اهللا عليه وسلم دون رشيعته املتقدمة؛ ألهنا منسوخة، فال يتعبد إال 

هبذه الرشيعة أصوال وفروعا، فيكون خليفة لنبينا صىل اهللا عليه وسلم، وحاكام من حكام ملته 

 . بني أمته

ُسوِل  {   : قال تعاىل -٢٣٠ َِىل اهللاَِّ َوالرَّ وُه إ ءٍ َفُردُّ ِْن َتنَاَزْعتُْم ِيف َيشْ ، والرد إىل اهللا هو الرد إىل   } َفإ



 

 

 .كتابه، والرد إىل الرسول بعد وفاته هو الرد إىل سنته

من ادعى عدم ختم النبوة بعد حممد صىل اهللا عليه وسلم، أو صدق من يدعي ذلك؛ فهو  -٢٣١

   . مرتد عن دين اإلسالم

كل مؤمن تقي؛ فهو ويل هللا عز وجل بقدر إيامنه وتقواه، وقـد يظهـر اهللا عـىل يديـه مـن  -٢٣٢

   . خوارق العادات، وهي ما يسمى بالكرامات

إما لتقوية إيامنه، أو حلاجته، أو   : ليس كل ويل حتصل له كرامة، وإنام حتصل لبعضهم -٢٣٣

   . إلقامة حجة عىل خصمه املعارض يف احلق

األولياء الذين مل تظهر هلم كرامة ال يدل ذلك عىل نقصـهم؛ كـام أن الـذين وقعـت هلـم  -٢٣٤

   . الكرامة ال يدل ذلك عىل أهنم أفضل من غريهم

كرامات األولياء حق بإمجاع أئمة اإلسالم والسنة واجلامعة، وقد دل عليها القرآن الكريم  -٢٣٥

ن املعتزلة واجلهمية ومن تابعهم، وهذا إنكار ملا هـو والسنة الصحيحة، وإنام ينكرها أهل البدع م

   . ثابت يف القرآن والسنة

اختذت دعوى الكرامات ذريعة لعبادة من نسبت إليه، وربام سـموا الشـعوذة والتـدجيل  -٢٣٦

والسحر كرامة؛ ألهنم ال يفرقون بني الكرامة واألحوال الشيطانية، وال يفرقون بني أولياء الرمحن 

لشيطان، وإال؛ فمن املعلوم أنه حتى من ثبت أنه ويل هللا بنص من القرآن أو السـنة، وإن وأولياء ا

جرى عىل يده كرامة من اهللا؛ فإنه ال جيوز أن يعبد مـن دون اهللا، وال أن يتـربك بـه أو بقـربه؛ ألن 



 

 

   . العبادة حق هللا وحده

عوذين سـببها الكفـر كرامات األولياء سـببها التقـوى والعمـل الصـالح، وأعـامل املشـ -٢٣٧

  . والفسوق والفجور

أولياء اهللا حقا ال يستغلون ما جيريه اهللا عىل أيدهيم مـن الكرامـات للنصـب واالحتيـال  -٢٣٨

ولفت أنظار الناس إىل تعظيمهم، وإنام تزيدهم تواضعا وحمبة هللا وإقبـاال عـىل عبادتـه؛ بخـالف 

حوال الشيطانية التـي جتـري عـىل أيـدهيم هؤالء املشعوذين والدجالني؛ فإهنم يستغلون هذه األ

جللب الناس إىل تعظيمهم والتقرب إليهم وعبادهتم من دون اهللا عز وجل، حتى كون كل واحد 

إىل غري ذلك   .  .  . منهم له طريقة خاصة ومجاعة تسمى باسمه؛ كالشاذلية، والرفاعية، والنقشبندية

   . من الطرق الصوفية

   . عة واجب، وهو من صلب العقيدةاإليامن بأرشاط السا -٢٣٩

أخفى سبحانه عن كل نفس وقـت حلـول أجلهـا؛ لتكـون دائـام عـىل أهبـة االسـتعداد  -٢٤٠

  . واالنتظار وال تتكاسل عن العمل

قسم   : ثم اعلم أن أرشاط الساعة وأماراهتا تنقسم إىل ثالثة أقسام    : قال العالمة السفاريني -٢٤١

والقسـم   . وقسـم ظهـر ومل يـنقض بـل ال يـزال يف زيـادة  . ارات البعيدةوهو األم  : ظهر وانقىض

   . األمارات الكبرية التي تعقبها الساعة، وهي تتابع كنظام خرزات انقطع سلكها  : الثالث

بعثـة النبـي صـىل اهللا عليـه وسـلم، : من أرشاط الساعة التي ظهرت ومضت وانقضـت -٢٤٢



 

 

مري املؤمنني عثامن بن عفان ريض اهللا عنه؛ وذكر احلروب التي وقتل أ  . وموته، وفتح بيت املقدس

وخروج كذابني دجالني كل    .  .  . وقعت بني املسلمني ، وظهور الفرق الضالة كاخلوارج والرافضة

وزوال ملك العرب، وكثرة املال، وكثرة الزالزل واخلسف واملسخ والقذف   . منهم يدعي أنه نبي

 ..وغري ذلك 

حتـى يكـون : منهـا : وهي التي ظهرت ومل تنقض بل تتزايد وتكثر  : رات املتوسطةاألما -٢٤٣

: الصابر عىل دينه كالقابض عىل اجلمر ، ومنهـا : ومنها   . اللئام واحلمقى ونحوهم رؤساء الناس

يرفـع : انتفاخ األهلة ، ومنها : عباد جهال وقراء فسقة ، ومنها : تباهى الناس يف املساجد ، ومنها

ضياع األمانة ووسود األمـر : ومنها .. : لم، ويكثر اجلهل، ويكثر الزنى، ويكثر رشب اخلمر الع

 ...إىل غري أهله 

خروج املهـدي، واملسـيح : منها : العالمات العظام واألرشاط اجلسام التي تعقبها الساعة -٢٤٤

بـة، الدجال، ونزول عيسى ابن مـريم عليـه السـالم، وخـروج يـأجوج ومـأجوج، وهـدم الكع

والدخان، ورفع القرآن، وطلوع الشمس من مغرهبا، وخروج الدابـة، وخـروج النـار مـن قعـر 

  . عدن، ثم النفخ يف الصور نفخة الفزع، ثم نفخة الصعق وهالك اخللق، ثم نفخة البعث والنشور

األحاديث التي حيتج هبا عىل خروج املهدي  "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٢٤٥

   . انتهى  .  " حاديث صحيحة رواها أبو داود والرتمذي وأمحد وغريهمأ

اسم املهدي حممد بن عبد اهللا، من ولد احلسن بن عيل بن أيب طالب ريض اهللا عنه، خيرج  -٢٤٦



 

 

   . يف آخر الزمان وقد امتألت األرض جورا وظلام فيملؤها عدال وقسطا

ن بخروج املهدي واجب؛ كام هو مقرر عند أهل العلم فاإليام...   : قال العالمة السفاريني -٢٤٧

  .  " ومدون يف عقائد أهل السنة واجلامعة

عن أنس ريض اهللا عنه  " صحيح مسلم " ويف   . املسيح الدجال خيرج من خراسان -٢٤٨

ه وسمي املسيح؛ ألن عين  .   ) يتبع الدجال من هيود أصبهان سبعون ألفا عليهم الطيالسة (   : مرفوعا

من الدجل، وهو اخللط،   : يقطعها، وسمي الدجال  : ألنه يمسح األرض؛ أي  : ممسوحة، وقيل

يكثر منه الكذب   : دجل؛ إذا خلط ومّوه، ودجال عىل وزن فعال من أبنية املبالغة؛ أي  : يقال

   . والتلبيس، وهو خيرج يف زمان املهدي

مـا؛ يـوم كسـنة، ويـوم كشـهر، ويـوم يف األرض أربعـون يو الـدجالمدة مقام املسـيح  -٢٤٩

   . كجمعة، وسائر أيامه كأيام الناس هذه، ومعدل ذلك سنة وشهران ونصف

أمجع أهل السنة واجلامعة عىل خروج الدجال يف آخر الزمان، وذكروا ذلك ضمن مباحث  -٢٥٠

أهـل  العقيدة؛ فمن أنكر خروجه؛ فقد خالف ما دلت عليه األحاديث املتواترة، وخالف ما عليه

 .السنة واجلامعة

الواجب عىل املؤمن اإليامن بام صح عن اهللا ورسوله، واعتقاد ما يدل عليه، وال يكون من  -٢٥١

ِويُلهُ  {   : الذين قال اهللا تعاىل فيهم ْ ِهتِْم َتأ ْ ا َيأ ََّ هِ َومل ْلمِ ِعِ ُوا ب يط ِ ْ ُحي َِام َمل ُبوا ب ألن مقتىض اإليـامن    ؛  } َبْل َكذَّ

باهللا ورسوله هو التسليم ملا جاء عنهام واإليامن به، ومن مل يفعل؛ فإنه متبع هلواه بغـري هـدى مـن 



 

 

   . اهللا

وعيسى حي يف السامء مل يمت بعد، وإذا نزل من  "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٢٥٢

عيسى عليه السالم  "   : وقال أيضا  .  " الف ذلكالسامء؛ مل حيكم إال بالكتاب والسنة، ال بيشء خي

ينزل فيكم ابن مريم حكام  (   : حي، وقد ثبت يف الصحيح عن النبي صىل اهللا عليه وسلم أنه قال

وثبت يف الصحيح   .   ) عدال وإماما مقسطا؛ فيكرس الصليب، ويقتل اخلنزير، ويضع اجلزية

ومن فارقت روحه جسده؛ مل   .   ) رشق دمشق ويقتل الدجالأنه ينزل عىل املنارة البيضاء  (   : عنه

   . ينزل جسده من السامء، وإذا أحيي؛ فإنه يقوم من قربه

 .خروج يأجوج ومأجوج ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة -٢٥٣

اإلمجاع عىل أهنم من ولد يافث بن نوح عليه  ") يأجوج ومأجوج (    : قال ابن عبد الرب -٢٥٤

   .  " السالم

وهم يشبهون الناس كأبناء جنسهم  " ) يأجوج ومأجوج (   :  قال اإلمام ابن كثري رمحه اهللا -٢٥٥

من الرتك الغتم املغول؛ املجرزمة عيوهنم، الدلف أنـوفهم، الصـهب شـعورهم، عـىل أشـكاهلم 

ذي هو ومن زعم أن منهم الطويل الذي كالنخلة السحوق أو أطول، ومنهم القصري ال  . وألواهنم

كاليشء احلقري، ومنهم من له أذنان يتغطى بإحدامها ويتوطأ باألخرى؛ فقد تكلف ما ال علم لـه 

   .  " به، وقال ما ال دليل عليه

إن األرض قد اكتشفت كلها فلم يوجد ليـأجوج ومـأجوج   : شبهة يستند إليها املنكرين  -٢٥٦



 

 

املكتشفني مل يعثـروا عـىل يـأجوج ومـأجوج أن كون   : واجلواب عن ذلك  !  ! وال للسد مكان فيها

وسدهم ال يدل ذلك عىل عدم وجودهم، بل يدل عىل عجز البرش عن اإلحاطة بملكوت اهللا عز 

وجل، وقد يكون اهللا عز وجل رصف أبصارهم عن رؤيتهم، أو جعل أشياء متنع مـن الوصـول 

 .إليهم، واهللا قادر عىل كل يشء، وكل يشء له أجل

وهذه الدابة املشهورة التـي  "   :  " تفسريه " بد الرمحن بن نارص بن سعدي يف قال الشيخ ع -٢٥٧

خترج يف آخر الزمان وتكون من أرشاط الساعة كام تكاثرت بذلك األحاديـث، ومل يـذكر اهللا وال 

رسوله كيفية هذه الدابة، وإنام ذكر أثرها املقصود منها، وأهنا من آيات اهللا، تكلـم النـاس كالمـا 

للعادة حني يقع القـول عـىل النـاس وحـني يمـرتون بآيـات اهللا، فتكـون حجـة وبرهانـا خارقا 

  . انتهى "  .  .  . للمؤمنني وحجة عىل املعاندين

ْ َتُكْن  {   " :بتفسري قوله تعاىل   : قال البغوي -٢٥٨ ا َمل يَامُهنَ ِ َك َال َينَْفُع َنْفًسا إ ِيت َبْعُض آَياِت َربِّ ْ َيْوَم َيأ

ُْل آَمنَْت  ْن َقب َْت  {   . ال ينفعهم اإليامن عند ظهور اآلية التي تضطرهم إىل اإليـامن  : ؛ أي  } مِ ْو َكَسـب أَ

ا َا َخْريً يَامِهن ِ   .  " ال يقبل إيامن كافر وال توبة فاسق  : ؛ يريد  } ِيف إ

 .نفخة الفزع ، نفخة الصعق، نفخة البعث والنشور   : النفخ يف الصور ثالث نفخات -٢٥٩

َفَمْن َكاَن  {   : كام قال تعاىل  : اإليامن باليوم اآلخر حيمل اإلنسان عىل العمل واالستعداد له -٢٦٠

َحًدا هِ أَ ِ َربِّ َاَدة ب ِعِ ْك ب ا َوَال ُيْرشِ ْعَمْل َعَمًال َصاِحلً َ هِ َفْلي َقاَء َربِّ ِ    .   } َيْرُجو ل

املـوت مـن عـذاب القـرب ونعيمـه واإليامن باليوم اآلخر معناه أن تصدق بكـل مـا بعـد  -٢٦١



 

 

وبالبعث بعد ذلك واحلساب وامليزان والثواب والعقاب واجلنة والنار وبكل ما وصف اهللا به يوم 

   . القيامة

، يوم  ، يوم اخلروج ، يوم القيامة  يوم البعث  :  اليوم اآلخر له أسامء كثرية يف القرآن منها -٢٦٢

، يوم احلرسة ، يوم   اجلمع ، يوم احلساب ، يوم الوعيد الدين ، يوم الفصل ، يوم احلرش ، يوم

اخللود ، الدار اآلخرة ، دار القرار ، دار اخللد ، الواقعة ، احلاقة ، القارعة ، الغاشية ، الطامة ، 

 .  يوم التغابن ، يوم التناد  ،  اآلزفة

   . املوت هو القيامة الصغرى، وقيام الساعة هو القيامة الكربى   -٢٦٣

ومذهب الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر  "   :   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا  -٢٦٤

أن الروح عني قائمة بنفسها، تفارق البدن، وتنعم، وتعذب، ليست هي   : سلف األمة وأئمة السنة

عليه غـريه  البدن، وال جزء من أجزائه، وملا كان اإلمام أمحد رمحه اهللا ممن نص عىل ذلك كام نص

   .  " من األئمة؛ مل خيتلف أصحابه يف ذلك

روح اآلدمي خملوقة مبدعة باتفاق سلف األمة وأئمتها  "   :   قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  -٢٦٥

   .  " وسائر أهل السنة، وقد حكى إمجاع العلامء عىل أهنا خملوقة غري واحد من أئمة املسلمني

فمنها   : األرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت   : قال العالمة ابن القيم -٢٦٦

أرواح يف أعىل عليني يف املأل األعىل ، ومنها أرواح يف حواصل طري خرض ترسح يف اجلنة حيث 

ومنها أرواح تكون يف تنور الزناة والزواين، وأرواح يف هنر الدم تسبح فيه : وقال ... شاءت 



 

 

   . وتلقم احلجارة

وأهنا تنقسم إىل مرسلة وحمبوسة وعلوية وسفلية،   :عن األرواح  ال العالمة ابن القيمق -٢٦٧

وهلا بعد املفارقة صحة ومرض ولذة ونعيم وأمل أعظم مما كان هلا حال اتصاهلا بالبدن بكثري؛ 

 . فهنالك احلبس واألمل والعذاب واملرض واحلرسة، وهنالك اللذة والراحة والنعيم واإلطالق

النفس األمارة   : النفوس ثالثة أنواع، وهي  : ويقال "   : ال شيخ اإلسالم ابن تيميةق -٢٦٨

وهي التي   : والنفس اللوامة  . التي يغلب عليها اتباع هواها بفعل الذنوب واملعايص  : بالسوء

تذنب وتتوب؛ ففيها خري ورش، ولكن إذا فعلت الرش؛ تابت وأنابت، فتسمى لوامة؛ ألهنا تلوم 

وهي التي حتب   : والنفس املطمئنة  . ترتدد بني اخلري والرش  : حبها عىل الذنوب، وال تتلوم؛ أيصا

   . اخلري واحلسنات، وتبغض الرش والسيئات، وقد صار ذلك هلا خلقا وعادة

اإليامن باليوم اآلخر يعني اإليامن بكل ما أخرب به النبي صىل اهللا عليه وسلم مما يكون بعد  -٢٦٩

   . ، ومن ذلك اإليامن بفتنة القرب وبعذاب القرب ونعيمهاملوت

ويف هذا الربزخ نموذج من اجلزاء األخروي؛ فهو أول   . احلاجز بني الشيئني  : الربزخ لغة -٢٧٠

   . منزل من منازل اآلخرة؛ ففيه سؤال امللكني ثم العذاب أو النعيم

  ؟ فقني والكفار أو خيتص باملسلم واملنافقهل السؤال يف القرب عام يف حق املسلمني واملنا -٢٧١

السؤال يف القرب عام للكافر   : وقيل  . خيتص ذلك باملسلم واملنافق دون الكافر اجلاحد املبطل  : فقيل

  . واملسلم، وهذا هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة، واستثناء الكافر من هذا ال وجه له



 

 

أن السـؤال حيصـل حـني  -١ : ناها تدل عىل مسـائلأحاديث سؤال امللكني وما جاء بمع -٢٧٢

إن السـؤال   : القـائلني -كأيب اهلذيل واملرييسـ-يوضع امليت يف قربه، ويف هذا رد عىل أهل البدع 

تسمية امللكني منكر ونكري، ويف هذا رد عىل من زعم مـن املعتزلـة أنـه ال  -٢  . يقع بني النفختني

لوا ما و رد يف احلديث بأن املـراد بـاملنكر تلجلجـه إذا سـئل، والنكـري جيوز تسميتهام بذلك، وأوَّ

أهنا ترد روح امليت إليه يف قربه حني السؤال، وجيلس ويستنطق، ويف هـذا  -٣  . تقريع املالئكة له

رد عىل أيب حممد بن حزم حيث نفى ذلك؛ إال إن كان يريد نفي احليـاة املعهـودة يف الـدنيا؛ فهـذا 

 .صحيح

  . تعلقها به يف بطن األم جنينا  : دن مخسة أنواع من التعلق متغايرة األحكامللروح بالب -٢٧٣

تعلقها به حال النوم؛ فلها به تعلق من وجه، ومفارقة   . تعلقها به بعد خروجه إىل وجه األرض

ا تعلقه.. تعلقها به يف الربزخ؛ فإهنا وإن فارقته وجتردت عنه؛ فإهنا مل تفارقه فراقا كليا   . من وجه

 .به يوم يبعث األجساد، وهو أكمل تعلقاهتا بالبدن

مذهب سلف األمة وأئمتها أن امليت إذا مات يكون يف نعيم أو عذاب، وأن ذلك حيصل  -٢٧٤

لروحه وبدنه، وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة أو معذبة، وأهنا تتصل بالبدن أحيانا، 

  . وحيصل له معها النعيم أو العذاب

 .حاديث عذاب القرب كثرية متواترة عن النبي صىل اهللا عليه وسلمأ -٢٧٥

عذاب القرب وسؤال امللكني يناالن كل من مات، ولو مل يدفن؛ فهو اسم : تنبيه هام  -٢٧٦



 

 

َِىل َيْوِم  {   : لعذاب الربزخ ونعيمه، وهو ما بني الدنيا واآلخرة، قال تعاىل ِهْم َبْرَزٌخ إ ِ ْن َوَرائ َومِ

َْعثُونَ  وأكيل السباع ، وسمي عذاب القرب باعتبار الغالب؛ فاملصلوب واملحرق واملغرق   } ُيب

والطيور له من عذاب الربزخ ونعيمه قسطه الذي تقتضيه أعامله، وإن تنوعت أسباب النعيم 

   . والعذاب وكيفياهتام

أنكر املالحدة والزنادقة عذاب القرب ونعيمه اعتامدا عىل عقوهلم وحواسهم؛ ألهنم ال  -٢٧٧

الغيب الذي يعتمد فيه عىل ونرد عليهم بأن عذاب القرب من علم .  يشاهدون شيئا من ذلك

النصوص الصحيحة، وليس للعقل وال الفكر دخل فيه، وأحوال اآلخرة ال تقاس بأحوال 

  . واهللا أعلم  . الدنيا، وعدم إدراك اإلنسان لليشء ال يدل عىل عدم وجوده

اعلم أن وقوع البعث من القبور قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة؛  -٢٧٨

رب اهللا عنه يف كتابه العزيز، وأقام عليه الدليل، ورد عىل منكريه يف آيات كثرية من القرآن أخ

 .العظيم، وقد أخربت عنه مجيع األنبياء أممها، وطالبت املنكرين باإليامن به

احلساب هو تعريف اهللا سبحانه اخلالئق مقادير اجلزاء عىل أعامهلم، وتذكريه إياهم بام قد  -٢٧٩

  . نسوه

 .ومن احلساب إجراء القصاص بني العباد، فيقتص للمظلوم من الظامل -٢٨٠

  . واحلساب متفاوت؛ فمنه احلساب العسري، ومنه احلساب اليسري -٢٨١

حياسب اهللا تعاىل اخللق، وخيلو بعبده املؤمن، ويقرره  "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية -٢٨٢



 

 

وأما الكفار؛ فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته   . بذنوبه؛ كام وصف ذلك يف الكتاب والسنة

 .  " وسيئاته؛ فإهنم ال حسنات هلم، ولكن تعد أعامهلم وحتىص، فيوقفون عليها ويقررون هبا

 .أول ما حياسب عنه العبد صالته، وأول ما يقىض بني الناس يف الدماء -٢٨٣

ها ما فعله كل إنسان يف احلياة هي الكتب التي كتبتها املالئكة وأحصوا في  : الصحائف -٢٨٤

  . الدنيا من األعامل القولية والفعلية

  . األعامل توزن بميزان حقيقي له لسان وكفتان -٢٨٥

وهو جرس ممدود عىل متن جهنم، يرده األولون واآلخرون، يمر الناس عليه : الرصاط  -٢٨٦

عىل قدر أعامهلم، وهو أدق من الشعر، وأحد من السيف، وأشد حرارة من اجلمر، عليه كالليب 

ختطف من أمرت بخطفه، يمر الناس عليه عىل قدر أعامهلم؛ فمنهم من يمر كالربق، ومنهم من 

هم من يمر كالفرس اجلواد، ومنهم من يمر كهرولة الراجل، ومنهم من يميش يمر كالريح، ومن

  .  .  . مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من خيطف فيلقى يف جهنم

ورد ذكر احلوض من رواية بضعة ومخسني صحابيا، منهم  "   : قال احلافظ السيوطي -٢٨٧

 . " ، وغريهم؛ رضوان اهللا عليهم أمجعنياخللفاء األربعة الراشدون، وحفاظ الصحابة املكثرون

كل من ارتد عن دين اهللا أو أحدث فيه ما ال يرضاه اهللا ومل   : قال علامؤنا "   : قال القرطبي -٢٨٨

يأذن به؛ فهو من املطرودين عن احلوض، وأشدهم طردا من خالف مجاعة املسلمني؛ كاخلوارج 

كلهم مبدلون، وكذا الظلمة املرسفون يف  والروافض واملعتزلة عىل اختالف فرقهم؛ فهؤالء



 

 

اجلور والظلم وطمس احلق وإذالل أهله، واملعلنون بكبائر الذنوب، املستخفون باملعايص، 

ومجاعة أهل الزيغ والبدع، ثم الطرد قد يكون يف حال، ثم يقربون بعد املغفرة إن كان التبديل يف 

 . "  .  .  . األعامل ومل يكن يف العقائد

خالفت املعتزلة؛ فلم تقل بإثبات احلوض مع ثبوته بالسنة الصحيحة الرصحية؛ فكل  قد -٢٨٩

   . من خالف يف إثباته؛ فهو مبتدع وأحرى أن يطرد عنه

هي من الشـفع الـذي   : سؤال اخلري للغري، وقيل  : الوسيلة والطلب، وعرفا  : الشفاعة لغة -٢٩٠

والشـفاعة حـق إذا حتققـت   . املشـفوع لـه هو ضد الوتر، فكأن الشـافع ضـم سـؤاله إىل سـؤال

  . أن تكون بإذن اهللا تعاىل، ورضاه عن املشفوع له  : رشوطها، وهي

بطالن ما عليه القبوريون اليوم الذين يطلبون الشـفاعة مـن األمـوات ويتقربـون إلـيهم  -٢٩١

 .بأنواع القربات

يشفع   :  عليه وسلم ثالث شفاعاتوله صىل اهللا "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٢٩٢

الشفاعة   . وهاتان الشفاعتان خاصتان له  . يف أهل املوقف ، يشفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة

الثالثة؛ فيشفع فيمن استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيني والصديقني وغريهم، فيشفع 

  .  " ها أن خيرج منهافيمن استحق النار أن ال يدخلها، ويشفع فيمن دخل

وأما شفاعته ألهل الذنوب من أمته؛ فمتفق  "   : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٢٩٣

عليها بني الصحابة والتابعني هلم بإحسان وسائر أئمة املسلمني األربعة وغريهم، وأنكرها كثري 



 

 

 .من أهل البدع من اخلوارج واملعتزلة والزيدية

امة الداران العظيمتان اللتان ال تفنيان؛ اجلنة والنار؛ فاجلنة دار املتقني، والنار يف يوم القي -٢٩٤

  . ومها باقيتان ال تفنيان؛ كام هو مذهب أهل السنة واجلامعة.  دار الكافرين

تعلق علم اهللا بالكائنات   : واملراد هنا  . إذا أحطت بمقداره  : قدرت اليشء  : مصدر  : القدر -٢٩٥

ومذهب أهل   . هلا أزال قبل وجودها؛ فال حيدث يشء إال وقد علمه اهللا وقدره وأراده وإرادته

   . السنة واجلامعة هو اإليامن بالقدر خريه ورشه

اإليامن بعلم اهللا األزيل بكل يشء قبل   : األوىل  : واإليامن بالقدر يتضمن أربع درجات -٢٩٦

اإليامن بأن اهللا كتب ذلك يف   : الثانية  . عملوهاوجوده، ومن ذلك علمه بأعامل العباد قبل أن ي

  : الرابعة  . اإليامن بمشيئة اهللا الشاملة لكل حادث وقدرته التامة عليه  : الثالثة  . اللوح املحفوظ

  . اإليامن بإجياد اهللا لكل املخلوقات، وأنه اخلالق وحده، وما سواه خملوق

كل كائن، وهو املكتوب يف اللوح املحفوظ؛ فقد كتب تقدير عام شامل ل  : التقدير نوعان -٢٩٧

  : وتقدير مفصل للتقدير العام، وهو أنواع: اهللا فيه مقادير كل يشء إىل أن تقوم الساعة ، الثاين 

 . التقدير العمري واحلويل واليومي

ا ال بد للمسلم من اإليامن بالقدر العام وتفاصيله؛ فمن جحد شيئا منهام؛ مل يكن مؤمن -٢٩٨

بالقدر، ومن مل يؤمن بالقدر؛ فقد جحد ركنا من أركان اإليامن؛ كام عليه الفرقة القدرية الضالة 

 .التي تنكر القدر



 

 

يَم  {   : قوله تعاىل -٢٩٩ ْن َيْستَقِ نُْكْم أَ َِْن َشاَء مِ يرد عـىل اجلربيـة؛ ألن اهللا تعـاىل أثبـت للعبـاد   :   } مل

ْن َيَشـاَء اهللاَُّ  {   : وقوله تعـاىل  .  مشيئة هلمإهنم جمبورون ال  : مشيئة، وهم يقولون ِالَّ أَ َوَمـا َتَشـاُءوَن إ

َني  ِ َ َْعامل فيه الرد عىل القدرية القائلني بأن مشيئة العبد مستقلة بإجياد الفعل من غري توقف   :   } َربُّ ال

   . ، ربطها هباعىل مشيئة اهللا، وهذا قول باطل؛ ألن اهللا علق مشيئة العبد عىل مشيئته سبحانه

األعامل واألقوال والطاعـات واملعـايص هـي مـن     : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا -٣٠٠

العبد، بمعنى أهنا قائمة بالعبد وحاصلة بمشيئته وقدرته، وهو املتصف هبا واملتحـرك هبـا الـذي 

 ..يعود حكمها عليه، وهي من اهللا، بمعنى أنه خلقها قائمة بالعبد 

اهللا أعطى اإلنسان عقال وقدرة واختيارا، وال حيتسب فعله له أو عليه؛ إال إذا توفرت فيه  -٣٠١

فاملجنون واملعتوه أو املكره ال اعتبار ملا يصدر منهم من األقوال واألفعال، وال   . هذه القوى

   . واهللا املستعان  . يؤاخذون عليها، مما يدل عىل أنه ليس بمجرب وال مستقل بنفسه

من أعظم ثمرات اإليامن بالقضاء والقدر صحة إيامن الشخص بتكامل أركانه؛ ألن  -٣٠٢

  . اإليامن بذلك من أركان اإليامن الستة التي ال يتحقق إال هبا؛ كام دل عىل ذلك الكتاب والسنة

 .ومن ثمرات اإليامن بالقضاء والقدر طمأنينة القلب وارتياحه وعدم القلق -٣٠٣

ليس أحد إال وهو يفرح وحيزن؛ ولكن جعلوا الفرح شكرا  "   : ه اهللاقال عكرمة رمح -٣٠٤

  .  " واحلزن صربا

إن اهللا أمرنا باختاذ األسباب، وهنانا عن التكاسل واإلمهال، ولكن إذا اختذنا السبب  -٣٠٥



 

 

وحصل لنا عكس املطلوب؛ فعلينا أن ال نجزع؛ ألن هذا هو القضاء املقدر، ولو قدر غريه؛ 

 .لكان

ءٍ  {   : قال تعاىل -٣٠٦ ُِكـلِّ َيشْ َـُه َواهللاَُّ ب ـدِ َقْلب ِـاهللاَِّ َهيْ ْن ب ْذِن اهللاَِّ َوَمْن ُيْؤمِ ِ إ ِ ِالَّ ب َةٍ إ ْن ُمِصيب َصاَب مِ َما أَ

يٌم  ِ    .  " هو الرجل تصيبه املصيبة، فيعلم أهنا من عند اهللا، فريىض ويسلم "   : ، قال علقمة  } َعل

طأ فاحشا عندما حيتجون بالقضاء والقدر عىل فعلهم للمعايص بعض الناس خيطئون خ -٣٠٧

َْو  {   : وال يتوبون من ذنوهبم؛ كام قال املرشكون  ! هذا مقدر علينا  : وتركهم للواجبات، ويقولون ل

ءٍ  ْن َيشْ ْمنَا مِ ْكنَا َوَال آَباُؤَنا َوَال َحرَّ ْرشَ ألنه ال حيتج  وهذا فهم سيئ للقضاء والقدر؛  } َشاَء اهللاَُّ َما أَ

هبام عىل فعل املعايص واملصائب، وإنام حيتج هبام عىل نزول املصائب؛ فاالحتجاج هبام عىل فعل 

املعايص قبيح؛ ألنه ترك للتوبة وترك للعمل الصالح املأمور هبام، واالحتجاج هبام عىل نزول 

   . املصائب حسن؛ ألنه حيمل عىل الصرب واالحتساب

يدين هبذه العقيدة أن يوايل أهلها ويعادي أعداءها؛ فيحب أهل جيب عىل كل مسلم  -٣٠٨

  . التوحيد واإلخالص ويواليهم، ويبغض أهل اإلرشاك ويعادهيم

التشبه هبم يف امللبس والكالم  - ١  : مظاهر مواالة الكفار قد بينها الكتاب والسنة، ومنها -٣٠٩

 -٣،  بلد املسلمني ألجل الفرار بالديناإلقامة يف بالدهم وعدم االنتقال منها إىل -٢وغريمها؛ 

. السفر إىل بالدهم لغرض النزهة ومتعة النفس، والسفر إىل بالد الكفار حمرم إال عند الرضورة 

إعانتهم ومنارصهتم عىل املسلمني، ومدحهم والذب عنهم، وهذا من نواقض اإلسالم  -٤



 

 

الثقة هبم وتوليتهم املناصب التي فيها و  االستعانة هبم -٥  . وأسباب الردة؛ نعوذ باهللا من ذلك

التأريخ بتأرخيهم، خصوصا التاريخ الذي  - ٦. أرسار املسلمني واختاذهم بطانة ومستشارين 

مشاركتهم يف أعيادهم، أو مساعدهتم يف  -٧. يعرب عن طقوسهم وأعيادهم؛ كالتاريخ امليالدي 

دحهم واإلشادة بام هم عليه من املدنية م -٨. إقامتها، أو هتنئتهم بمناسبتها، أو حضور إقامتها 

 - ٩. واحلضارة واإلعجاب بأخالقهم ومهاراهتم دون نظر إىل عقائدهم الباطلة ودينهم الفاسد 

االستغفار هلم والرتحم  - ١٠. التسمي بأسامئهم؛ بحيث يسمون أبناءهم وبناهتم بأسامء أجنبية 

 . عليهم

اهلجرة إىل بالد املسلمني  - ١  : ب والسنة، ومنهامظاهر مواالة املؤمنني قد بينها الكتا -٣١٠

منارصة املسلمني ومعاونتهم بالنفس واملال واللسان فيام حيتاجون إليه  - ٢  . وهجر بالد الكافرين

النصح هلم، وحمبة اخلري هلم، وعدم  - ٤. التأمل ألملهم والرسور برسورهم -٣. يف دينهم ودنياهم

أن يكون معهم يف  - ٦. قريهم وعدم تنقصهم وعيبهماحرتامهم وتو - ٥. غشهم وخديعتهم

حال العرس واليرس والشدة والرخاء، بخالف أهل النفاق، الذين يكونون مع املؤمنني يف حالة 

. زيارهتم وحمبة االلتقاء هبم واالجتامع معهم -٧. اليرس والرخاء، ويتخلون عنهم يف حال الشدة

ال يسوم عىل سومهم، وال خيطب عىل خطبتهم، وال احرتام حقوقهم؛ فال يبيع عىل بيعهم، و -٨

 .الدعاء هلم واالستغفار هلم  -١٠. الرفق بضعفائهم -٩. يتعرض ملا سبقوا إليه من املباحات

ْن  {   : وأما قوله تعاىل: تنبيه  -٣١١ ْ ُخيِْرُجوُكْم مِ يِن َوَمل ُلوُكْم ِيف الدِّ ِ ْ ُيَقات يَن َمل َّذِ َال َينَْهاُكُم اهللاَُّ َعِن ال

َني  ِ ُْْقِسط بُّ امل ِ ِنَّ اهللاََّ ُحي ِهْم إ ْ َي ل ِ ُوا إ وُهْم َوُتْقِسط ْن َتَربُّ َياِرُكْم أَ ِ فمعناه أن من كف أذاه من الكفار،   } د



 

 

لم يقاتل املسلمني، ومل خيرجهم من ديارهم؛ فإن املسلمني يقابلون ذلك بمكافأته باإلحسان ف

ِهْم  {   : والعدل معه يف التعامل الدنيوي، وال حيبونه بقلوهبم؛ ألن اهللا قال ْ َي ل ِ ُوا إ وُهْم َوُتْقِسط ،   } َتَربُّ

   . توالوهنم وحتبوهنم  : ومل يقل

يعني حتريم التعامل معهم بالتجارة املباحة واسترياد البضائع  حتريم مواالة الكفار ال -٣١٢

 .واملصنوعات النافعة واالستفادة من خرباهتم وخمرتعاهتم

ال يبغض الصحابة وسلف هذه األمة من يف قلبه إيامن، وإنام يبغضهم أهل الزيغ والنفاق  -٣١٣

   . وأعداء اإلسالم، كالرافضة واخلوارج، نسأل اهللا العافية

أشد الناس حماربـة هللا مـن عـادى أصـحاب رسـول اهللا صـىل اهللا عليـه وسـلم وسـبهم  -٣١٤

اهللا اهللا يف أصحايب، ال تتخذوهم غرضا؛ فمن آذاهم؛  (   : وتنقصهم، وقد قال صىل اهللا عليه وسلم

  . أخرجه الرتمذي وغـريه  .   ) فقد آذاين، ومن آذاين؛ فقد آذى اهللا، ومن آذى اهللا؛ يوشك أن يأخذه

نعـوذ بـاهللا مـن   !  ! وقد صارت معاداة الصحابة وسبهم دينا وعقيدة عند بعض الطوائف الضالة

   . غضبه وأليم عقابه، ونسأله العفو والعافية

 .البدعة يف اللغة مأخوذة من البدع، وهو االخرتاع عىل غري مثال سابق -٣١٥

، وهذا مباح؛ ألن  رتعات احلديثةابتداع يف العادات؛ كابتداع املخ  : واالبتداع قسامن -٣١٦

 .وهذا حمرم؛ ألن األصل فيه التوقيف  : وابتداع يف الدين  . األصل يف العادات اإلباحة

بدعة قولية اعتقادية؛ كمقاالت اجلهمية واملعتزلة   : النوع األول  : البدعة يف الدين نوعان -٣١٧



 

 

بدعة يف العبادات؛ كالتعبد هللا بعبادة مل   : ثاينالنوع ال  . والرافضة وسائر الفرق الضالة واعتقاداهتم

 . يرشعها

ما يكون يف أصل العبادة؛ بأن حيدث عبادة ليس   : النوع األول: البدعة يف العبادات أنواع  -٣١٨

ما يكون   : النوع الثالث  . ما يكون يف الزيادة عىل العبادة املرشوعة   : النوع الثاين. هلا أصل يف الرشع

ما يكون بتخصـيص وقـت   : النوع الرابع.أداء العبادة؛ بأن يؤدهيا عىل صفة غري مرشوعةيف صفة 

 .للعبادة املرشوعة مل خيصصه الرشع

 .فهي حمرمة وضاللة -من أي نوع كانت  –كل بدعة يف الدين  -٣١٩

فمنها ما هو كفر رصاح؛ ومنها ما هو من وسائل   : التحريم يتفاوت بحسب نوعية البدعة -٣٢٠

 .الرشك،  ومنها ما هو فسق اعتقادي؛ ومنها ما هو معصية

من قسم البدعة إىل بدعة حسنة وبدعة سيئة؛ فهو غالط وخمطئ وخمالف لقوله : تنبيــه  -٣٢١

 . ) ةفإن كل بدعة ضالل (   : صىل اهللا عليه وسلم

كـل بدعـة  (   : فقوله صىل اهللا عليه وسـلم "   :  " رشح األربعني " قال احلافظ ابن رجب يف  -٣٢٢

من جوامع الكلم، ال خيرج عنه يشء، وهو أصل عظيم من أصول الدين، وهـو شـبيه   :   ) ضاللة

فكـل مـن أحـدث ؛   ) من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه؛ فهـو رد (   : بقوله صىل اهللا عليه وسلم

شيئا ونسبه إىل الدين ومل يكن له أصل من الدين يرجع إليه؛ فهـو ضـاللة، والـدين بـريء منـه، 

 .  " وسواء يف ذلك مسائل االعتقادات أو األعامل أو األقوال الظاهرة والباطنة



 

 

اللغويـة البدعة   : يريد  !  " نعمت البدعة هذه "   : قول عمر ريض اهللا عنه يف صالة الرتاويح -٣٢٣

 .ال الرشعية

أول بدعة ظهرت بدعة القدر وبدعة اإلرجاء وبدعه التشيع واخلوارج؛ هذه البدع  -٣٢٤

ثم ظهرت بدعة االعتزال،   . ظهرت يف القرن الثاين، والصحابة موجودون، وقد أنكروا عىل أهلها

وظهرت بدعة   . وحدثت الفتن بني املسلمني، وظهر اختالف اآلراء وامليل إىل البدع واألهواء

وهكذا؛ كلام تأخر الوقت؛ زادت البدع   . التصوف وبدعة البناء عىل القبور بعد القرون املفضلة

   .  " وتنوعت

  . االعتصام بالكتاب والسنة فيه منجاة من الوقوع يف البدع والضالل -٣٢٥

  . من أعرض عن الكتاب والسنة؛ تنازعته الطرق املضللة والبدع املحدثة -٣٢٦

اجلهل بأحكام الدين،   : األسباب التي أدت إىل ظهور البدع تتلخص يف األمور التالية -٣٢٧

   . اتباع اهلوى، التعصب لآلراء واألشخاص، التشبه بالكفار وتقليدهم

  . طلب الربكة، وهو ثبات اخلري يف اليشء وزيادته  : التربك -٣٢٨

مواتا ال جيوز؛ ألنه إما رشك إن اعتقد أن التربك باألماكن واآلثار واألشخاص أحياء وأ -٣٢٩

ذلك اليشء يمنح الربكة، أو وسيلة إىل الرشك إن اعتقد أن زيارته ومالمسته والتمسح به سبب 

   . حلصوهلا من اهللا

إن البدع بريد الكفر، وهي زيادة دين مل يرشعه اهللا وال رسوله، والبدعة رش من املعصية  -٣٣٠



 

 

ا أكثر مما يفرح باملعايص الكبرية؛ ألن العايص يفعل املعصية وهو الكبرية، والشيطان يفرح هب

يعلم أهنا معصية فيتوب منها، واملبتدع يفعل البدعة يعتقدها دينا يتقرب به إىل اهللا فال يتوب 

منها، والبدع تقيض عىل السنن، وتكره إىل أصحاهبا فعل السنن وأهل السنة، والبدعة تباعد عن 

  . قابه وتسبب زيغ القلوب وفسادهااهللا وتوجب غضبه وع

حترم زيارة املبتدع وجمالسته؛ إال عىل وجه النصيحة له واإلنكار عليه، ألن خمالطته تؤثر  -٣٣١

   . عىل خمالطه رشا، وتنرش عدواه إىل غريه

جيب التحذير منهم ومن رشهم إذا مل يمكن األخذ عىل أيدهيم ومنعهم من مزاولة البدع،  -٣٣٢

ه جيب عىل علامء املسلمني ووالة أمورهم منع البدع واألخذ عىل أيدي املبتدعة وردعهم وإال؛ فإن

   . عن رشهم؛ ألن خطرهم عىل اإلسالم شديد

******************************** 

  :ختاما 

أسأل اهللا تعاىل أن جيعل هذا العمل خالصا صوابا لوجهه الكريم ويتقبله مني ، وأن ال حيرمني 

 .األجر ، وأن حييينا ويميتنا عىل التوحيد والسنة وقارئه 

وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني نبينا حممد اهلادي 

 .األمني وعىل آله وصحبه أمجعني 

 .عيل بن طه العيل الكعبي / مجعه وأعّده الفقري إىل عفو ربه ومغفرته 

 


