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د الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف المرسلين نبينا محم

 ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، وبعد : 
ش(ششش) آلثذش فهذا شرذ كشابذ) شجشدةذ واشع  دذوش  فذ   شفذ شهل) ذوش  ذ شششششششششش

ش ب ش عحسنشهع شبنشرا ش عر)فع ش.
 وقد قام بشرحه وبسطه فضيلة شيخنا العالمة / 

عبد الرحمن بن ناصر 

 البراك
 وقدم فضيلته هذا الشرح المبارك في الدورة العلمية األولى بجامع التقوى 

 هـ . 1422بمدينة الرياض عام 
 وأن،  البالد والعباد وأن ينفع، أسأل هللا أن يجزي شيخنا خيرًا عن الموحدين 

يرفع درجاته في عليين مع الذين أنعم هللا عليهم من النبيين والصديقين 
 .وأن يجعل لي من الخير نصيبًا ، والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا 

نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا  هللا وسلم وبارك على ىوصل
 م الصالحات .والحمد هلل الذي بنعمته تت، كثيرًا 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين
 نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .

  قال الشيخ العالمة الحافظ أبو الحسن بن شكر الشافعي ، قدس هللا روحه :
ل أفض ، وصلى هللا على سيدنا محمد الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

 أهل األرض والسماوات ، وبعد :
لم  ،فالذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين أن هللا واحد أحد فرد صمد 

 ، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد  يتخذ صاحبة وال ولدا ، 
، النبي صلى هللا عليه وسلم موصوف بما وصف به نفسه ، ووصفه به 

 س كمثله شيء وهو السميع البصير لي . 
 

 الشرح : 
ى الحمد هلل ، وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ، ومن اهتد
لم بهداه . نبتدأ أيها األخوان هذا الدرس بعونه تعالى ، وهو درس في العقيدة ، وع

 الشريعة نوعان : الشريعة نوعان : علم اعتقاد  ، وعلم أعمال . أو إن شئت قلت :
 اعتقادات وأعمال . 

ظهره هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق لي : سبحانه وتعالى يدل لذلك قوله 
فع . ودين قال المفسرون : الهدى : هو العلم النا على الدين كله وكفى باهلل شهيدا 

 الحق : العمل الصالح . 
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د تضمن هذين النوعين كتاب هللا فالدين علم وعمل ، دين اإلسالم علم وعمل ، وق
نما ، فهما المصدر لعلم الشريعة أو علم الدين ، إعليه الصالة والسالم وسنة رسوله 

.................................................................................. 

 
  .عليه الصالة والسالم يستمد علم الشريعة من كتاب هللا وسنة رسوله 

 وكان الصحابة رضي هللا عنهم يقرؤون كتاب هللا ويرون سنة رسول هللا وليس عندهم
 لم صلى هللا عليه وستصنيف للعلوم ، إنما هو العلم بهذا القرآن وبحديث رسول هللا 

م العلو كوالعمل بذلك . وقد نشأت العلوم بعد ذلك ، العلوم الشرعية ، والعلوم المساعدة 
 ذلك لحاجة الناس إلى التصنيف والتنويع ؛ ألن ذلك مما يعيناللغوية ، نشأت بعد 

لوم على فهم مسائل الدين ، وألسباب كثيرة طرأت على األمة أوجبت هذا التنوع في الع
ك بع ذلالشرعية ، التفسير وعلى مناهج متعددة ، وعلم الرواية ، رواية الحديث ، وما يت

 العلوم اللغوية . من العلوم الحديثية ، وعلم الرجال ، وكذلك 
م ومما أيضا حدث تصنيف العلوم الشرعية الرئيسية إلى مثال : علم التوحيد ، أو عل
بل العقائد ، أو علم االعتقاد ، أو قل علم العقيدة ، ال مشاح في االصطالح . ويقا

ا لى هذذلك علم الفقه المتعلق باألعمال الظاهرة كأحكام الطهارة والصالة والزكاة ، وع
اك أهل العلم في مصنفاتهم ، فهناك المصنفات الكثيرة في مسائل االعتقاد ، وهندرج 

ية المصنفات الكثيرة في األحكام ، أحكام أفعال المكلفين ، سواء كانت مصنفات حديث
ن م، أو مصنفات فقهية تذكر المسائل وتتبعها بذكر األدلة أو التعليالت المستنبطة 

 األدلة .
ل االعتقاد ، تأليف المختصر ، هذا المؤلف الذي بين أيديكم ، ومن المؤلفات في مسائ

المسمى بـ ) مجردة لوامع األنوار في عقائد أهل اآلثار ( ، نعلم من هذا االسم أن هذا 
مؤلف مختصر في مسائل االعتقاد ، اعتقاد السلف حيث قال : ) في عقائد أهل 

 ، في مصنفه المعروف : اعتقاد اآلثار ( ، كما قال أبو عثمان الصابوني ، رحمه هللا
السلف وأصحاب الحديث . فأهل اآلثار هم الذين يعولون في دينهم على المأثور 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 5 

والمنقول ، فهذا المصنف رحمه هللا ، الذي كما سمعتم في تسميته أنه : أبو 
.................................................................................. 

 
الحسن علي بن شكر الشافعي ، وهو غير مشهور ، وال له ترجمة في المصادر 

ما  المعروفة ، كما أفاد ذلك الدكتور : ناصر ....... وفقه هللا . ولكن المعول على
 سطره في هذا المختصر النافع .

ت ( استهله رحمه هللا بهذه الخطبة القصيرة : ) الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحا
نبي الله بحمد هللا ، وهذا هو الذي ينبغي خالل التأليف والكالم ، كما كان هدي استه

لثناء كان يستهل خطبه بحمد هللا وا عليه الصالة والسالم ، فإنه صلى هللا عليه وسلم 
ب عليه ، كما جاء في خطبة الحاجة )) إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونتو 

و ثناء عليه بالمحامد ، وهو المستحق لجميع الحامد ، هإليه (( ، فحمد هللا هو ال
ه الموصوف بجميع صفات الكمال ، إًذا فله الحمد كله ، له الثناء كله ، والحمد كل
ه بالمحامد إنما يستحقه الرب تعالى ، فألف الحمد هو لالستغراق ، يعني الثناء كل

 ذلك .بالمحامد وصفات الجمال والكمال هلل وحده ، هو المستحق ل
والحمد والشكر ، من أهل العلم من سوى بينهما ومنهم من فرق بينهما ، والتحقيق أن 
الشكر يختص بما كان موجبه النعمة ، والحمد أعم من ذلك ، فإن الحمد يكون على 
النعمة وغيرها ، وهو المحمود سبحانه وتعالى على كل حال ، هو المحمود على كل 

ود له الحمد بأسمائه وصفاته ، وهللا تعالى قد حمد نفسه ما يفعله ويقدره ، وهو المحم
الحمد هلل الذي خلق   الحمد هلل رب العالمين  وعلم عباده كيف يحمدونه 

الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب   السموات واألرض وجعل الظلمات والنور 
رض وله الحمد في الحمد هلل الذي له ما في السماوات واأل    ولم يجعل له عوجا 

يقول المصنف  . له الحمد في األولى واآلخرة وله الحكم وإليه ترجعون   اآلخرة 
: ) الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ( هذا حمد مشهور في لسان أهل العلم ، 
الثناء على هللا بوصفه بذلك ، بوصفه أنه بنعمته تتم الصالحات ، وال أدري هل هذا 
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ديث أم مأثور عن السلف األول ، ولكنه مشهور في مأثور في ح
.................................................................................. 

 
 ( .  تعبير أهل العلم ، يثنون على هللا بذلك ) الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات

ل وبفضله تتم األعما نه وتعالى سبحاولم ..... أن معنى هذا الثناء ، أي بإنعامه 
 الصالحات ، فاهلل تعالى هو الذي يوفق عبده لألعمال الصالحة ويعينه عليها وعلى

عينه إتمامها . فإذا وفق العبد لعمل فبفضله سبحانه ، فالعبد في حاجة أوال إلى أن ي
 موراأل أوال على االبتداء ، وهو في حاجة إلى إمداد هللا ومعونته على التمام . فمرد
عمال د لألكلها بدًءا ونهاية إلى هللا تعالى ، فبنعمته تتم الصالحات ، بنعمته يوفق العب

ق يوفق لتمامها وإكمالها أيضا ، وبنعمته يتحقسبحانه وتعالى الصالحات ، وبنعمته 
للعبد القبول ، فإن قبول األعمال الصالحة هو غايتها وتمامها ، فبنعمته تتم 

 .ه وتعالى سبحانالصالحات ، 
، يقول المصنف : ) أفضل  صلى هللا عليه وسلم( محمد ) وصلى هللا على سيدنا 

أهل األرض والسماوات ( يعني أفضل الخلق ، ) وصلى هللا على سيدنا محمد ( ولو 
غير قال على نبينا محمد لكان أولى ؛ ألن جنس السيادة أعم ، صفة السيادة قد تثبت ب

صالة يه العلتي لنبينا عليه الصالة والسالم سيادة مطلقه ، لقوله النبوة ، لكن السيادة ال
 : )) أنا سيد ولد آدم وال فخر (( ، فهو سيد البشر ، وعلى هذا فهو سيدوالسالم 

المرسلين ، فالرسل هم أفضل الناس ، وهو سيدهم على اإلطالق ، وتظهر هذه 
 موسى من آدم إلى إبراهيم إلى السيادة يوم القيامة حين يتراد األنبياء عن الشفاعة ،

 ، كلهم يعتذر حتى إذا محمد صلى هللا عليه وسلمإلى عيسى حتى تنتهي النوبة إلى 
ا رأيت يقول : )) أنا لها (( فيأتي ، يقول : )) فإذ عليه الصالة والسالم جاءت نوبته 

قام ربي خررت له ساجدا (( . فتظهر سيادته لجميع الناس في ذلك المقام ، وهو الم
 . عسى أن يبعثك ربك مقاًما محموًدا  المحمود الذي نوه هللا إليه بقوله : 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 7 

يادة قلت : أن األولى أن يقول : وصلى هللا على نبينا محمد ؛ ألن النبوة تستلزم الس
قة ، سيادة مطلعليه الصالة والسالم في الجملة ، وأما السيادة المطلقة فهي لنبينا 

.................................................................................. 

 
عامة ، وأما أنه أفضل أهل األرض والسماوات فمأخوذ من أن صالحي البشر أفضل 
من المالئكة ، فالرسل أفضل من المالئكة ، فإذا كان الرسل واألنبياء أفضل من 

 لنتيجة أنه أفضل أهل األرضهو أفضلهم ، فا صلى هللا عليه وسلم المالئكة ومحمد 
 .صلى هللا عليه وسلم والسماوات 

 يولد يقول : ) فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن هللا واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم
جب ولم يكن له كفوا أحد ( . أما قوله : ) يجب اعتقاده على كل مسلم ( ال شك أنه ي

 لف هذا المختصر في مسائل االعتقاداعتقاده على كل مسلم ، لكن هذا من أجل أنه أ
 ليعرفوا ما يجب عليهم اقتضى ذلك أن يقول : ) الذي يجب اعتقاده ( .

ن . اعتقاد : هو ما يعقد اإلنسان قلبه عليه ، فاالعتقاد : هو العلم الجازم المتيق
تقاد فاالعتقاد من شأنه أن يكون يقينا ، لكن إن كان االعتقاد مطابقا للواقع فهو اع

 يح ، وإن كان غير مطابقا للواقع فهو باطل . صح
هذا هو  إًذا فجنس االعتقاد منه الحق ومنه الباطل . فاعتقاد ما أخبر هللا به ورسوله ،

هو  الحق ، اعتقاد ما أخبر هللا به ورسوله ، وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة هذا
 ف ما دل عله كتاب هللاالحق ، وكل اعتقاد يخالف ذلك فهو باطل ، كل اعتقاد يخال

 وسنة رسوله فهو باطل . 
 ،يمان فاالعتقاد هو شأن القلب ، وهو التصديق ، وهو ُيعبَّر عنه في ميزان الشرع باإل

م ه واليو : )) اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسلعليه الصالة والسالم كما قال 
رحمه  ،تقاد ، كما قال شيخ اإلسالم اآلخر وبالقدر خيره وشره (( فهذا اإليمان هو االع

تقاد ، اع هللا ، في العقيدة الواسطية ، يقول : أما بعد فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة
 الفرقة الناجية المنصورة أهل السنة والجماعة ، وهو اإليمان .
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جازم فاالعتقاد الحق هو اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله ، اإليمان بالتصديق ال
 المتضمن لالنقياد والقبول .

.................................................................................. 

 
 يقول المؤلف : ) فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم ( في الواقع أن اعتقاد أن هللا

كلف واحد أحد هذا واجب على كل مكلف ، فلو قال : فالذي يجب اعتقاده على كل م
ن ، كان أول ؛ ألن الكافر أليس يجب عليه هذا االعتقاد ؟ الكافر يجب عليه أن يؤم

ن ما كابوحدانية هللا ، أن يؤمن بأن هللا واحد أحد ويترك الشرك ، لكن كما ذكرت لكم ل
 هذا التأليف لتعليم المسلمين ما يجب عليهم كأنه خصه بالمسلمين .

 ن هللا واحد أحد ( هذان اسمان من أسماء هللا) فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أ
هار د القوردا في القرآن ، أما اسمه ) الواحد ( فجاء مواضع مقرونا باسم القهار : الواح

، أما ) األحد ( فلم يأت إال في موضع واحد وهو في سورة اإلخالص . وكل من 
له ،  و واحد ال شريك، فهو أحد ، وهسبحانه وتعالى االثنين يدل على وحدانيته وتفرده 

واه سإله  وال شبيه له ، وال ند له ، فهو واحد في ربوبيته فال رب غيره ، وفي إلهيته فال
 ال.  ليس كمثله شئ وهو السميع البصير  ، وفي أسمائه وصفاته فال شبيه له 

 وهو السميع البصير . سبحانه وتعالى شئ يشبهه 
أنواعه الثالثة ، فهو أحد ، والذي يظهر لي أن وهذان االسمان يتضمنان التوحيد إًذا ب

) أحد ( أدل على التوحيد من ) واحد ( أدل على الوحدانية ؛ ألنه قد ُذكر في سورة 
اإلخالص المتحضة للتوحيد ، للتوحيد العلمي ، للتوحيد االعتقادي ؛ ألن التوحيد 

سالم ابن تيميه نوعان : توحيد علمي اعتقادي ، وتوحيد عملي . هذه طريقة لشيخ اإل
وغيره في تقسيم التوحيد ، يقول : إن التوحيد نوعان : توحيد في العلم والقول ، أو 
التوحيد العلمي ، أو التوحيد الخبري ، والتوحيد بالعمل ، أو التوحيد باإلرادة والعمل . 

عملي ، وال منافاة بين الطريقتين في التقسيم . فإننا إذا قلنا أن التوحيد نوعان : علمي و 
فيدخل في العلمي توحيد الربوبية وتوحيد األسماء والصفات . توحيد الربوبية وتوحيد 
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األسماء والصفات يندرجان في التوحيد العلمي ؛ ألن مضمونهما إفراد هللا في األمور 
العلمية االعتقادية ، أما توحيد العبادة أو توحيد 

.................................................................................. 

 
حر والن اإللهية فهو إفراده تعالى بالعمل ، من المحبة والخوف والرجاء والتوكل والصالة

 والصيام ، وغير ذلك ، والجهاد وسائر األعمال ، أنواع العبادة . 
وقد تضمن هذين نوعي التوحيد سورتا اإلخالص ، فتضمن التوحيد العلمي الخبري 

 ورة : قل هو هللا أحد ، وتضمنت الثاني سورة : قل يا أيها الكافرون .س
ما يقول المؤلف : ) فالذي يجب اعتقاده على كل مسلم أن هللا واحد أحد ( يعني ذكره
ألحد جميعا نوع من التأكيد وبيان أنه تعالى مسمى بهذين االسمين ، فهو الواحد وهو ا

ئ في ش رد ( فهو بمعناهما ، ولكن ال أعلم أنه ورد، اسمان من أسماء هللا ، وأما ) الف
 من المأثور ، لكن معناه صحيح  فرد  ، الفرد بمعنى الواحد ، فذكر 

حانه سب) الفرد ( مع ) الواحد واألحد ( إنما هو تأكيد لما يجب اعتقاده من وحدانيته 
 . واسمه ) الصمد ( لم يرد في القرآن إال في سورة : اإلخالص .وتعالى 

) الصمد ( وأجمع ما ورد تفسيره ما جاء عن ابن عباس رضي هللا عنهما أنه السيد 
الكامل في سؤدده والحكيم الكامل في حكمته ، والعليم الكامل في علمه ، والغني 
الكامل في غناه . ومما قيل في معنى الصمد أنه الذي تصمد إليه الخالئق في 

ما  األول ، فهو الغني الغنى المطلق عن كلحوائجها ، وهذا المعنى من لوازم المعنى 
 غني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى هللا وهللا ال سواه وكل أحد فقير إليه 

يلد  فهو الواحد األحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ، كما وصف نفسه : لم الحميد 
 ولم يولد .

قل هو هللا  نتا اإلثبات هذا المعنى تضمنته سورة اإلخالص ، فاآليتان األولتان تضم
في  لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد  إثبات  هللا الصمد  إثبات  أحد 

تأكيد  لم يلد ولم يولد  . النفي الوالد والولد والكفو تأكيد لكمال أحديته وصمديته 
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لى ، ونفي الولد عن هللا جاء في مواضع كثيرة رًدا عسبحانه وتعالى لكمال صمديته 
اليهود والنصارى والمشركين وسائر من يشتمه تعالى بنسبة الولد إليه ، 
.................................................................................. 

 
يما فوقال  أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة  سبحانه وتعالى ومن ذلك قوله 

احبة صوأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ  ائهم على هللا أخبر به عن الجن في وصفهم وثن
 لدا و ما اتخذ صاحبة وال  ما اتخذ صاحبة : ليس له صاحبة . وال ولد  وال ولدا 

 فهو المنزه عن الصاحبة والولد وذلك لكمال أحديته وكمال غناه .
نه ا : أوالجاهلون باهلل قد نسبوا إليه الولد ، بل نسب إليه من نسب الصاحبة وقالو 

تعالى ـ كما جاء عن بعض السلف ـ أن هللا تعالى أصهر إلى سروات الجن . يعني 
 اتخذ له صاحبة من الجن ، تعالى هللا عن يقولون علوا كبيرا ، كما جاء في تفسير

رون وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحض قوله تعالى : 
ابه عما ، فاهلل نزه نفسه في كت هللا المخلصين  سبحان هللا عما يصفون إال عباد

 افتراه المشركون .

قوله : ) والذي يجب اعتقاده على جميع المسلمين ( ال مشاحة أنا قلت : على كل 
 مسلم يعني على جميع المكلفين ، قلت : األولى أن يقول على جميع المكلفين .

 ، لى هللا عليه وسلم النبي صقوله : موصوف بما وصف به نفسه ، ووصفه به 
  ليس كمثله شيء وهو السميع البصير  ، وهذا مما يجب اعتقاده على جميع

المسلمين أنه تعالى موصوف بما وصف به نفسه ، أنه مستحق لجميع صفات الكمال 
، يجب على كل عليه الصالة والسالم التي وصف بها نفسه ، ووصفه بها رسوله 

 به نفسه إثباتا ونفيا ، فيثبت هلل ما أثبته لنفسه من مسلم أن يؤمن بكل ما وصف هللا
الرسول صلى صفات الكمال ، وينفي عنه ما نفاه عن نفسه ، ويؤمن بما وصف به 

ربه . هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة ومهج أهل السنة والجماعة ،  هللا عليه وسلم 
 تكييف وال تمثيل وال يصفون هللا بما وصف به نفسه من غير تحريف وال تعطيل وال
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إلحاد في أسمائه ، فيثبتون له ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله من الصفات ، مع نفي 
مماثلته تعالى للمخلوقات ، وينفون عنه تعالى ما نفاه عن نفسه أو 
.................................................................................. 

 
 رسوله من النقائص والعيوب ، وبهذا يخلفون ـ أعني أهل السنة ـ طائفتي نفاه عنه

 المشبهة والمعطلة . فإن مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الباب وغير ه وسط بين
 فرق الضالل ، فهم في باب األسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل الجهمية ، وأهل

 ه وبرئ من التمثيل .التمثيل المشبهة ، فمذهبهم برئ من التشبي
ويأتي في كالم المؤلف الكالم في نفي التشبيه بنوعيه ، فنؤجل الكالم عليه إلى 

 موضعه .
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لذي اويجب على كل أحد من المسلمين أن يعتقد أن القرآن العزيز المبين 
كالم هللا على  محمد صلى هللا عليه وسلمأنزله على عبده ورسوله 

 يم غير مخلوق بجميع جهاته ، كيفما ُقرئ وُسمع وُحفظالحقيقة ، قد
 وُكتب ، وحيثما وجد في السماء واألرض هو قرآن واحد .

 
 الشرح :

 يقول المؤلف : يجب على كل أحد من المسلمين أن يؤمن ويعتقد بأن القرآن هو كالم
رة ت كثيهللا على الحقيقة ال مجاز ) أن القرآن العزيز المبين ( : القرآن وصف بصفا
صفات بفي القرآن ، هللا بين فضائل القرآن ومنزلة القرآن في القرآن ، فالقرآن موصوف 
رة ت كثي، فهو القرآن العظيم ، وهو الكريم ، وهو العزيز ، وهو الكتاب المبين ، في آيا

 الكتب المبين . 
م أحة [ فالقرآن الذي بين دفتي المصحف ، القرآن الذي أوله الحمد هلل ] سورة الفات
لى وتعا القرآن وآخره ] سورة الناس [ هذا القرآن هو كالم هللا ، كالمه تكلم به سبحانه

عليه الصالة ، وبلغه محمد صلى هللا عليه وسلم وسمعه منه جبريل وبلغه لمحمد 
 أصحابه ، وأصحابه حفظوه وتلقوه وبلغوه .  والسالم 

لى غضا طريا ، وال يزال مرفوعا إ وقد ضمن هللا حفظ هذا القرآن ، ولهذا وصل إلينا
آخر الدهر حتى ُيرفع من المصاحف والصدور عندما يوشك عمر هذه الدنيا ، ويوشك 

الم كقرآن قيام القيامة على شرار الناس ُيرفع هذا القرآن ، ولهذا قال أهل السنة : إن ال
في آخر هللا منزل غير مخلوق منه بدا ـ أي ظهر ـ وإليه يعود . تعبيرا عن رفعه 

 الزمان كما جاءت به اآلثار .
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لى عهو كالم هللا تكلم به في الحقيقة ؛ ألن هللا يتكلم يما يشاء إذا شاء كيف شاء 
 ، الحقيقة ، أكد ذلك المؤلف ؛ ألن القائلين بأن القرآن مخلوق يقولون هو كالم هللا

 خلوق ،كثيرون منهم كالمعتزلة يقولون هو كالم هللا . لكن يعنون أنه كالم م
.................................................................................. 

 
وإضافته إليه إضافة مجازية إضافة مخلوق إلى خالقه ، ال أنه صفة له سبحانه 

ن إ: )  وتعالى ؛ ألن عندهم أن هللا ال يقوم به الكالم ، ال يتكلم ، فلهذا قال المؤلف
 هللا على الحقيقة ( . القرآن كالم

كين وإن أحد من المشر  وقد سمى هللا القرآن كالمه في غير ما آية كقوله تعالى : 
 . استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا 

 لصحفاوهو كالم هللا كيفما تصرف ، مسموعا ومحفوظا ومتلوا ، وهو كالم هللا في 
لمؤمنين ، أو في صدور التي في أيدي المالئكة ، أو الصحف التي في أيدي ا

في رض و المؤمنين . ولهذا قال : إن القرآن هو كالم هللا ، وهو قرآن واحد في األ 
ة و صفهالسماء هو كتاب واحد ، هذا القرآن كتاب واحد ، ليس هناك قرآنان : قرآن 

يقولون :  ،لكالم هللا ، وقرآن هو عبارة عن كالم هللا كما هو مقتضى كالم األشاعرة 
بارة هو عم هللا معنى نفسي واحد قديم ، وأما هذا القرآن المحفوظ المكتوب فإن كال

 عن كالم هللا ، فإطالق اسم الكالم عليه مجاز .
صف و م ( أما قول المؤلف : ) إن القرآن العزيز المبين كالم هللا على الحقيقة قدي
ن : إ قولهمالقرآن بأنه قديم هذا فيه نظر ، ألن هذا يتفق مع مذهب األشاعرة في 

 كالم هللا معنى نفسي واحد قديم . 
فأهل السنة ال يقولون عن القرآن أنه قديم ؛ ألن هذا يتضمن أن كالم هللا ليس تابعا 
لمشيئته وال تتعلق به المشيئة ، فالقديم هو الذي ال بداية له ، وكالم هللا تابع 

كيف شاء ، ولم يزل لمشيئته فهو تعالى يتكلم بمشيئته ، يتكلم بما شاء إذا شاء 
الرب تعالى متكلما بما شاء إذا شاء كيف شاء . فجنس الكالم أو قل نوع الكالم 
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قديم ، صحيح ، فما من كالم هلل إال وقبله كالم ، فاهلل لم يزل يتكلم بما شاء إذا 
شاء ، أما الواحد أو الفرد من الكالم فال ُيقال إنه قديم . تكليمه لموسى هل هو قديم 

مه لموسى إنما كان في وقته ، في وقت خطاب موسى ، وتكليمه ؟ تكلي
.................................................................................. 

 
ئكة عندما قال وتكليمه للمال وناداهما ربهما  لألبوين إنما كان يوم نادى األبوين 

 : وا له ساجدين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقع  لمالئكة وإذ قال ربك ل
 إنما كان في ذلك الوقت . إني جاعل في األرض خليفة 

دة فلهذا قال بعض أهل السنة : إن كالم هللا قديم النوع حادث اآلحاد . آحاده متجد
عني يكون بمشيئته ، أما جنس الكالم فهو قديم . وبهذا نميز بين كالم هللا قديم ، ي

 لوجوهبد ، فالقرآن ال يصح أن نقول : القرآن قديم . ال يصح بوجه من ا قديم النوع ال
ادث ح، ال يصح أن نقول : أن القرآن قديم . أما كالم اله فنقول : نعم هو قديم نوعي 

 اآلحاد ، أي آحاده متجددة في وقتها .
أترون قوله تعالى ، ندائه للمشركين يوم القيامة هل حصل ؟ لم يحصل ، لكن يحصل 

 ون ويوم يناديهم يقول أين شركائي الذين كنتم تزعم متى ؟ يحصل يوم القيامة 
 يوب م الغيوم يجمع هللا الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا ال علم لنا إنك أنت عال .  

ا فالُيتنبه لهذا التفصيل في وصف القرآن أو وصف كالم هللا بالقدم ، ويأتي في هذ
لى سبحانه وتعاكالم في شأن القرآن ، وفي شأن كالم هللا مزيد ؛ ألن المؤلف أطال ال

. 
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لق خالرحمن علم القرآن  وهو كالم هللا تعالى ، يقول هللا تعالى : 
 م وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علي ، وقال تعالى :  اإلنسان 

 ميا لقو حم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عرب وقال : 
 أي غير مخلوق ، قرآنا عربيا غير ذي عوج  ، وقال :  بعلمون 

م وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كال وقال تعالى : 
وا إنا قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقال هللا ، وقال تعالى : 

وا أوت بل هو آيات بينات في صدور الذين ، وقال :  سمعنا قرآنا عجبا 
إنه لقرآن كرين في كتاب مكنون ال يمسه إال  ، وقال :  العلم 

ي بل هو قرآن مجيد ف ، وقال :  المطهرون تنزيل من رب العالمين 
 . لوح محفوظ 

 

 الشرح :
استدل المؤلف بهذه اآليات على أن القرآن المعروف المكتوب بين دفتي المصحف أنه 

 هللا غير مخلوق ، فمن ذلك قوله تعالى هو القرآن كيفما تصرف ، أنه كالم 
  الرحمن علم القرآن خلق اإلنسان علمه البيان  ففرق بين القرآن وخلق اإلنسان

ثم  علم القرآن  فدلت اآلية على أن القرآن ليس بمخلوق ، فوصف القرآن بالتعليم 
ره ممن ، هذا هو المأخذ ، مأخذ المصنف وغي خلق اإلنسان علمه البيان  قال : 

يستدل بهذه اآلية على أن القرآن ليس بمخلوق ، ولكن الواقع أن الدليل على أن القرآن 
 ليس بمخلوق هو نفس اآليات التي فيها التصريح بأنه كالم هللا ، كقوله تعالى : 
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يريدون أن يبدلوا   وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا 
أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كالم هللا ثم يحرفونه كالم هللا أفتطمعون 

 .  
.................................................................................. 

 
والكالم  ،والكالم إنما ُيضاف إلى المتكلم به المبتدئ له ، والكالم إنما يقوم بالمتكلم 

الى من صفاته خالق وليس بمخلوق ، وصفاته ليست مخلوقه صفة للمتكلم ، وهللا تع
 ا ذلكبل صفاته قائمة به ، داخلة في مسمى اسمه ، والذين قالوا بأنه مخلوق إنما قالو 

 بناًء على ما أصلوه من الباطل وهو نفي صفات الرب تعالى ، نفي قيام الصفات ومن
صل الم ، فلما أصلوا هذا األذلك الكالم ، يعني ومن ذلك أنه تعالى ال يقوم به الك

 ،خلوق مكان ال بد أن يقولوا : إن هذا الكالم المنزل ، أو هذا الكالم الذي هو القرآن 
أو  ،خلقه هللا حيث شاء ـ بزعمهم ـ خلقه في اللوح المحفوظ ، أو خلقه في نفس جبريل 

ن : إن ، المهم أنه مخلوق . حتى أنهم يقولو  الرسول عليه الصالة والسالمفي نفس 
 الكالم الذي سمعه موسى إنما هو كالم خلقه هللا في الـ..... .

ه ففي هذه اآليات داللة على أن القرآن كالم هللا ، وكالمه صفة من صفاته ، وصفات
 ليس شئ منها مخلوقا ، وفي هذه اآليات على أن القرآن هو ذلك المسموع الذي سمعه

 وهو المحفوظ في الصدور الجن وغيرهم ، وهو المكتوب في المصاحف ، 
  بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم  وهو المكتوب المسطور 
  في الرق المشور  وهو المكتوب في الصحف ،  في صحف مكرمة مرفوعة

 . مطهرة بأيدي سفرة 
كذلك هو القرآن مكتوبا ، ولهذا سمي كتاب ، القرآن سمي كتاب ألنه مكتوب في اللوح 

حفوظ ، ومكتوب في الصحف التي في أيدي المالئكة ، ومكتوب في الصحف وفي الم
رسول من هللا يتلو صحفا مطهرة  مصاحف المسلمين ، كما قال سبحانه وتعالى : 

. فالقرآن في جميع أحواله هو كالم هللا ، محفوظا في الصدور ،  فيها كتب قيمة 
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وعا باآلذان ، هو كالم هللا ، وهو هذا ومتلوا باأللسن ، ومكتوبا في المصاحف ، ومسم
القرآن ، ليس هناك قرآنان ، هو قرآن واحد وكتاب واحد ، 
.................................................................................. 

 
كتاب لكنه سور وآيات وحروف وكلمات ، يعني متعدد ومتنوع ، هو إن كان كتاب 

 ،هللا ، بل هو أفضل كتب هللا ، فإنه متنوع ، سور ، متنوع األلفاظ  واحد من كتب
واإليمان  ،للتعبد بتالوته ، والعمل بأحكامه  سبحانه وتعالى متنوع المعاني ، أنزله هللا 

ن على قل لئن اجتمعت اإلنس والج بأخباره ، وإلقامة الحجة على الثقلين بتعجيزهم 
 . أتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا أن يأتوا بمثل هذا القرآن ال ي

 ألنه نزل بلسان عربي  قرآنا عربيا  ومن ذلك قوله تعالى في وصف القرآن 
  نزل به الروح األمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي  لغة بنزل

 عرب وصف القرآن بالعربية ألنه بلغة العرب ، نزل بلغة ال قرآنا عربيا  العرب 
قال المؤلف : ) غير ذي عوج : أي غير مخلوق ( . والعوج هو  غير ذي عوج 

وج ضد االستقامة ، هو االنحراف عن حال االستقامة ، فالقرآن برئ من العوج ، فال ع
تابا كهللا نزل أحسن الحديث  في ألفاظه ، وال عوج في معانيه ، فبيانه أحسن بيان 

ة في يه ، فأخباره غاية في الصدق ، وأحكامه غايوال عوج في معان متشابها مثاني 
الى : وقال سبحانه وتع وتمت كلمة ربك صدقا وعدال  العدل ، كما قال سبحانه : 

  كتاب ُأحِكَمت آياُته  فوصفه باإلحكام  َلْت ِمنْ ثُ كتاٌب ُأْحِكَمْت آَياُته   َلُدنْ مَّ ُفصِ 
 .   َحِكيٌم َخِبيٌر 

فأثبت هللا له ،  غير ذي عوج  بين معنى العوج في قوله فهذه اآليات تفسر وت
وصفه باإلحكام ووصفه بالصدق وبالعدل وبالحسن كمال الحسن ، وبالبيان وصفه بأنه 
 مبين ، ونزهه عن االعوجاج ، نزه القرآن عن االعوجاج ، كما قال تعالى : 

 ا الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيم  وصفه
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الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكتاب ولم  باالستقامة التي هي ضد االعوجاج 
 .  يجعل له عوجا 

.................................................................................. 

 

صوف ، مو وإنما كان كذلك ألنه كالم هللا ، وكالم هللا منزه عن االعوجاج بكل معانيه 
بكمال االستقامة ، بكمال الصدق في األخبار ، وكمال العدل في األحكام . وأما 
الكالم الذي فيه انحراف في لفظه وفي معناه فهو شأن الكالم المخلوق ، فوصف 

 ولو كان من عند غير هللا القرآن بأنه مخلوق يستلزم االعوجاج ، قال تعالى : 
ختالف اكان هذا القرآن من عند غير هللا لكان فيه لو  لوجدوا فيه اختالفا كثيرا 

ن كثير ، واالختالف والتناقض هو من أنواع ، بل هو من شر أنواع االعوجاج ، وهو م
 وجوه االنحراف ، االختالف والتناقض هو من وجوه االنحراف عن االستقامة . 
ل كالم هللا فوصف هللا فسه بالصفات التي تدل على فضله وكماله ، نعم كيف ال وفض

 على سائر الكالم كفضل هللا على سائر الخلق .
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 زعم ومن قال بخلق القرآن فهو كافر ، والواقفون في القرآن كفار ، ومن

،  عالىتأن القرآن لم يصل إلى الدنيا وال وجد بها فقد جحد ما أنزل هللا 
عالى : ت، وقال وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على مكث  لقوله تعالى : 

  وأوحي إلي هذا القرآن ألنذركم به ومن بلغ  : وقال ،  لقرآن اورتل
 ،صل إليه و . وما كان ليأمره أن يرتل القرآن ويؤكده بالمصدر وال  ترتيال 

 تعالى هللا عن قول الجاحدين علوا كبيرا .
 

 الشرح :
قال إن القرآن مخلوق  المؤلف في هذه الجملة يرد على ثالث طوائف ، يقول : ) من

 فهو كافر ( هذا قد استفاض عن األئمة أئمة أهل السنة ، استفاض عنهم القول بكفر
  المن قال : القرآن مخلوق . ألنه كما تقدم من قال القرآن مخلوق فإنه يقول : إن هللا

انه سبحيتكلم . وكفى بهذا تنقصا لرب العالمين ، وجحدا لما أخبرت به الرسل عن هللا 
  .. وهو من أبطل الباطل المناقض للفطر والعقول ، سبحانك هذا بهتان عظيم وتعالى 

 ،الكالم كمال وضده نقص ، فمن قال القرآن مخلوق فمعنى هذا أن هللا لم يتكلم به 
من قال  :وأن هللا ال يتكلم ، فحق أن يكون كافرا ، فلهذا كثير من األئمة أطلقوا القول 

 كافر . : القرآن مخلوق . فهو
 تهرواوالقائلون بهذا الجهمية ، شرهم وسلفهم الجهمية ، وتبعهم على ذلك المعتزلة واش
ظيمة بذلك ، وهم الذين كانت لهم صولة في هذا األمر وهم من وراء الفتنة والمحنة الع

التي جرت على المسلمين في عهد عدد من خلفاء بني العباس ، وأولهم المأمون بن 
 لفتنةالى ذلك أخوه المعتصم ، والواثق ، درجوا على هذا ، ورفع هللا الرشيد ، وتبعه ع
 على يد المتوكل .
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 ام فيفالمقصود أن هذه الطوائف هم القائلون بخلق القرأن ، بأن القرآن مخلوق . واإلم

،  جعد بن درهم ، وتلميذه الجهم بن صفوان ، الذي عرفت به طائفة الجهميةهذا هو ال
أن و وقصة الجعد مشهورة عند أهل العلم ، فإنه لما أمر القول : بأن القرآن مخلوق ، 

ه ضحى بفهللا لم ُيكلم موسى تكليما ، ولم يتخذ إبراهيم خليال . أفتى العلماء بقتله ، 
ى بالجعد وخطب في يوم العيد وقال : ضحوا تقبل خالد بن عبد هللا القصري ، ضح

ما ، هللا ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم ، فإنه زعم أن هللا لم ُيكلم موسى تكلي
 ولم يتخذ إبراهيم خليال ، فنزل وذبحه .

 قال ابن القيم :
 فألجل ذا ضحى بجعـد خالـد                   القصري يوم ذبائح القربان

 كل صاحب سنة                    هلل درك من أخـي قربـانشكر الضحية 
 خلوق ،: الواقفة ، يعني المتوقفون في القرآن ، هو مخلوق أو غير مالطائفة الثانية 

يقولون : ال نقول القرآن مخلوق وال غير مخلوق . والتوقف أصله الشك والتردد ، 
الرسول صلى هللا رسالة  والشك في الحق يساوي التكذيب بالحق ، فالشك مثال في

يشكون هو كالمكذب له ، سيان كالهما كافر . إًذا الواقفة الذين يتوقفون و  عليه وسلم 
، كأنهم يقولون : ال ندري هل القرآن مخلوق أو ليس بمخلوق . هذا اقتضى أنهم 

 يقولن : ال ندري هل هللا يتكلم والكالم صفة هللا أو ليس كذلك . 
آن القر  بكفر الواقفة ، بل إن الواقفة من وجه شر من القائلين بأن فلهذا قال أهل العلم

،  مخلوق ؛ ألن القائلين بأن القرآن مخلوق بدعتهم ظاهرة وقبحها بين ومذهبهم صريح
ـ  أما الواقفة فيلتبس أمرهم . وبعض الجهمية يتخذ هذا ـ يعني يتخذ الوقف والتوقف

 يقول : ال أقول القرآن مخلوق وال غيريتخذه منهجا ليدرأ به عن نفسه الشناعة ، 
 مخلوق ، وإن كان يعتقد أنه مخلوق .

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 21 

.................................................................................. 

 
ولم  : من يقول : إن القرآن الذي هو صفة هللا لم يأت إلى الرسول الطائفة الثالثة

لى العباد . والذي يظهر لي أن هذا يصدق على مذهب يصل إلى الرسول ولم يصل إ
ال و األشاعرة ؛ ألن األشاعرة كما تقدم يقولون : إن كالم هللا معنى نفسي ليس بحرف 

 صوت ، وال ُيسمع منه ، وال تتعلق به المشيئة ، فهو معنى نفسي واحد قديم ـ كما
 سبقت اإلشارة .

لذي اقرآن ائم به لم يصل إلينا . إًذا هذا الوعلى هذا فالقرآن الذي هو صفة هللا وهو الق
ه تسميتعندنا هو عبارة عن كالم هللا ، ليس كالم هللا وليس هو القرآن على الحقيقة ، و 

ك كالم هللا أو تسميته القرآن إنما ذلك مجاز . فالذي يظهر إن المؤلف يرد على تل
ل م بأن القرآن لم يصالطائفة ، وُينكر على تلك الطائفة ، ويستدل على بطالن قوله

ى أنه وصل أوحي إلي : إًذا هذا يدل عل وأوحي إلي هذا القرآن  إلينا بتلكم اآليات 
 وأوحي إلي هذا القرآن ألنذركم به ومن  إليه وبلغه وأعلم به 

يئا بعد شئ يعني فصلناه وأنزلناه ش وقرآنا فرقناه  ، وقال سبحانه وتعالى :  بلغ 
 س على مكث لتقرأه على النا سطة إًذا وصل إلى الرسول ثم وصل إلى الناس بوا

زلناه وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ون  الرسول عليه الصالة والسالم
 . تنزيال 

معنا سقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا  وكذلك اآليات المتقدمة 
معون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يست إًذا الجن سمعوا القرآن  قرآنا عجبا 

 إًذا ما سمعه الجن وما أوحي إلى الرسول وما بلغه الرسول كل ذلك هو القرآن 
 القرآن ، هو القرآن الذي هو كالم هللا . 

فهذه ثالث طوائف يشير المؤلف إلى الرد عليها . من قال : القرآن مخلوق ، ومن قال 
أو غير مخلوق ، ومن قال : إن القرآن هو قائم باهلل بالوقف ، وقال : ال أقول مخلوق 

، هو لم يصل إلينا إال ما هو عبارة أو حكاية عنه . وهذه كلها مذاهب 
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 باطلة مردودة بالسمع والعقل . 

ليك اتلوه ( ورتل القرآن : هذا القرآن الذي أنزل ع ال ورتل القرآن ترتي ) وقال : 
 بأناءه ومكث ، كما في اآليات األخرى .

 ن قولع) وما كان ليأمره أن ُيرتل القرآن ويؤكده بالمصدر وال وصل إليه ، تعالى هللا 
 رتيال ورتل القرآن ت   ،ترتيال  الجاحدين علوا كبيرا ( يؤكده بالمصدر بقوله 

 هللاالنبي صلى تل القرآن ما لم يصل إليه ؟! سمى هللا ذلك الكالم الذي ُأمر كيف ُير 
لقرآن . إًذا اسماه  ورتل القرآن ترتيال  بتالوته وترتيله مؤكدا ذلك بقوله  عليه وسلم 

 هذا هو القرآن ، هذا هو كالم هللا .
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 فهوممقديم مسموع  ويجب أن نعتقد أن هللا تعالى كلم موسى تكليما بكالم
بر من ذات هللا تعالى بال واسطة بينهما ، وكذلك كل من خاطبه ممن أخ

 عنه . 
 

 الشرح :
الحمد هلل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 

 لذياهلل  بهداه ، أواًل سبق أن المؤلف رحمه هللا استهل هذه الخطبة بهذا الثناء ) الحمد
للفظ بنعمته تتم الصالحات ( وقلت لكم باألمس ال أدري عن هذا الثناء ، هل ورد هذا ا
خ / ؟ ألنه يستعمله كثير من العلماء فراجع بعض األخوان الحاضرين معنا اآلن ، الشي
لة علي الناصر راجع الحديث فوجد أنه قد ذكره الشيخ / ناصر الدين األلباني في سلس

أنه يرى أنه بمجموع طرقه كونه عده في سلسلة األحاديث األحاديث الصحيحة ، وك
الصحيحة يقتضي أنه ال بأس به ، فهو من الثناء الحسن ، ذكر أنه جاء من طرق 
لكن كلها ال تخلو من مقال . من حديث أبي هريرة ، وابن عباس ، وعائشة ، رضي 

 هللا عنهم . فارجعوا إليه .
 د أن هللا كلم موسى ( فيجب أن نعتقد أن هللاأما قول المؤلف هنا : ) ويجب أن نعتق

كلم موسى تكليما بكالم سمعه موسى ، بكالم قديم سمعه موسى وكذلك كل من أخبر 
 ن هللاهللا عنه أنه خاطبه ، مثل األبوين ، ومثل المالئكة . صحيح بناء على ما تقدم أ

مع ق المعلوم بالستعالى يتكلم بما شاء إذا شاء كيف شاء ، بناء على هذا األصل الح
 والعقل يجب أن نعتقد أن هللا كلم موسى تكليما ، كلمه بكالم سمعه منه إليه بال

 وما كان لبشر أن يكلمه هللا واسطة ، لكن من غير رؤية ، قال سبحانه وتعالى : 
 ، فموسى سمع كالم هللا ، واألبوان سمعا كالم هللا إال وحيا أو من وراء حجاب 

 هللاه من ا كالم هللا ، كل من أخبر هللا أنه كلمه فإنه يكلمه بكالم يسمعوالمالئكة سمعو 
 ، منه إليه . 
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عن تكليمه لموسى بالمصدر الذي  سبحانه وتعالى وهذا كله كالم حق وقد أكد خبره 

ر مؤكد مصد تكليما  فقوله :   وكلم هللا موسى تكليما  لمجاز يرفع احتمال ا
وسى لملول الفعل ، فهو يرفع احتمال المجاز ، وقد نوع هللا خبره عن ذلك بأنه كلم م

 : وكلمه نجاًء ، كما قال تعالى  وناديناه من جانب الطور األيمن  نداء ، 
اه ، وبصوت خفي ، ناجاه يعني ناد، فاهلل كلم موسى بصوت مرتفع  وكلمناه نجيا 

كليمه نجاًء ، يشمل تكليمه نداًء وت وكلم هللا موسى تكليما  وناجاه ، فقوله تعالى : 
 ناك ،أي مناجاة يعني مسارة .فاهلل كلم موسى بكلم متنوع ، كلمه يوم أرسله ، ناداه ه

 وكلمه ربه . ولما جاء موسى لميقاتنا  وكلمه يوم واعده 

ال  م أنهالمؤلف : ) إن هللا كلم موسى بكالم قديم سمعه ( فهذه فيها وقفة ، تقد أما قول
زل ييجوز إطالق القول بأن كالم هللا قديم ، بل ال بد من التفصيل ؛ ألنه تعالى لم 
ل ما قامتكلما إذا شاء ، إذا قلت : إن هللا لم يزل متكلما فقل : إذا شاء بما شاء . ك

ز أن من التفصيل ، أما إذا قلنا : أن هللا كلم موسى فال يجو  السلف واألئمة . ال بد
كان  نقول : إن هللا كلمه بكالم قديم ؛ ألن تكليمه تعالى لموسى ليس بقديم ، بل إنه

 في ذلك الوقت الذي خاطب هللا فيه موسى . 
 (ويفهم أو أفهم من قول المؤلف : ) إن هللا كلم موسى بكالم سمعه موسى وهو قديم 

هذا يقتضي أن المصنف يذهب مذهب طائفة من أهل الكالم ، من المنتسبين  كأن
م هللا ن كالللسنة ويشبهون األشاعرة ، وهم السالمية وُيقال لهم : االقترانية . يقولون : إ

حروف وأصوات ، يعني حروف وأصوات مسموعة لكنها قديمة ، كلها قديمة ، فهؤالء 
جدد ال يت قديم ، كله قديم ، ال تتعلق به المشيئة و يتفقون مع األشاعرة في أن كالم هللا

 ، لكن األشاعرة يقولون إنه معنى نفسي ليس بحرف وال صوت ، وهؤالء يقولون : إنه
 حروف وأصوات قديمة األزل .
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 ،ا آدم لم يزل ـ شوف كلمة لم يزل ـ قائال يا موسى أو يا نوح أو يفعلى قولهم إن هللا 

  ين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجد أو لم يزل قائال للمالئكة 
وهذا مذهب أيضا من المذاهب المخالفة للسنة والمخالفة للعقل والشرع ، فهو قول 

ع ، فخطابه لموسى ليس قديما في مبتدع وباطل ، كما أن قول األشاعرة باطل ومبتد
مة ، األزل ، وخطابه لألبوين ، وخطابه للمالئكة ، وخطابه يوم يكلم الناس يوم القيا

ه الرسل أو غيرهم ، أو المشركين ، أو المؤمنين ، يخاطبهم بكالم يتكلم به بمشيئت
 .سبحانه وتعالى 

خطابه  م ، أوخطاب هللا لموسى قديفلُيتنبه لهذا ، ال ُيقال أن القرآن قديم ، وال ُيقال أن 
 وع حادثم النلألبوين أو للمالئكة ، ال ُيقال فيه إنه قديم ، لكن ُيقال : إن كالم هللا قدي

مذهب ذا الاآلحاد . أو ُيقال : إن هللا لم يزل متكلما إذا شاء ، قل إذا شاء بما شاء ، ه
 عليه النصوص من الكتابالحق الذي تنتفي عنه المذاهب الباطلة المخالفة لما دلت 

نه سبحاوالسنة وما دلت عليه العقول ، فهذا مذهب أهل السنة أن هللا متكلم بمشيئته 
 ، فيكلم من شاء بما شاء كيف شاء .وتعالى 
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ال ويجب أن نعتقد أن هلل األسماء الحسنى تسعة وتسعين اسما ، مائة إ
 الوتر . واحدة ، من أحصاها دخل الجنة ، وهللا وتر يحب

 
 الشرح :

حدة يقول : ) يجب أن نعتقد أن هلل األسماء الحسنى تسعة وتسعين اسما ، مائة إال وا
وأن هللا تعالى وتر يحب الوتر ( هذا هو معنى أو لفظ حديث ثابت في الصحيحين : 
 )) إن هلل تسعة وتسعين اسما مائة إال واحدة من أحصاها دخل الجنة وإن هللا وتر

 (( ، فهذا معنى حق يجب اإليمان بأن هلل تسعا وتسعين اسما ، يعني منيحب الوتر 
 أسمائه أقول من أسمائه )) إن هلل تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة (( من
 أسمائه ال أنها كل أسمائه ، وعبارة المؤلف توهم أن أسماء هللا محصورة في تسعة

م حسنى تسعة وتسعين اسما ( عبارة توهوتسعين ، ) يجب أن نعتقد أن هلل األسماء ال
نى أن أسماء هللا محصورة ، فكان يجب أن يقول : يجب أن نعتقد أن هلل األسماء الحس

 وأن له تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة .
)) أن هلل األسماء الحسنى (( كل األسماء الحسنى له ، ومن تلك األسماء تسعة 

الجنة . فهذا الحديث ال يدل على حصر أسماء الرب وتسعون اسما من أحصاها دخل 
تعالى بتسعة وتسعين ، فاهلل تعالى له أسماء ال تحصى ال يعلمها غيره ، كما جاء في 
الحديث الصحيح ، حديث ابن مسعود في دعاء الهم : )) أسألك بكل اسم هو لك 

ت به في علم سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثر 
الغيب عندك (( فهذه األسماء التي استأثر هللا بعلمها ال سبيل ألحد إلى علم لفظها وال 
معناها ؛ ألنه طوى علمها عن العباد ، أما هذه األسماء التسعة والتسعين فهذه يمكن 
للعباد أن يعرفوها بتدبر القرآن وتدبر السنة ، وقد حاول كثير من العلماء ، حاولوا 

واستخراجها من اآليات ، فهي ربما زادت على تسعة وتسعين اسما ، لكن نعلم  جمعها
أن هلل من أسمائه التي سمى بها نفسه تسعة وتسعين اسما ، من شأن هذه 
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ائها سبب لدخول الجنة . واإلحصاء ليس األسماء أن من أحصاها دخل الجنة ، إحص

هو إحصاء فقط ، وليس هو إحصاء حفظ لأللفاظ ، إنما هو إحصاء لهذا وإحصاء 
 تب . لمعناها وإحصاء للعمل بمقتضاها ، فاإلحصاء له مراتب مثل العلم بالقرآن له مرا

 )) من أحصاها دخل الجنة (( ومما يدل على أن أسماء هللا ليست محصورة في ذلك
 : )) ال أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على فسك (( القوله صلى هللا عليه وسلم 

أحد يحصي ما يستحقه الرب من الثناء إال هو سبحانه وتعالى ، هو كما أثنى على 
 نفسه . هذا يقوله أكمل الخلق وأعلم الخلق باهلل .

ا ن اسمهلل تسعة وتسعي وقوله : ) مائة إال واحدة ( هذا تأكيد للتسعة والتسعين . ) إن
ة كثير  مائة إال واحدة ( هذا تأكيد المائة إال واحدة هي تسعة والتسعين . وأسماء هللا
 (وهي متفاضلة ، ولهذا جاء في غير ما حديث ذكر اسم هللا األعظم ـ فاسمه ) هللا 
ه نب هذا أجمع األسماء لمعاني أسمائه وصفاته ) هللا ( ، وكذلك اسمه ) الرحمن ( كما

ي على هذا المعنى ـ أعني التفضل بين األسماء والصفات ـ شيخ اإلسالم ابن تيميه ف
ربما كتابه : ) جواب أهل العلم واإليمان في أن قل هو هللا أحد تعدل ثلث القرآن ( و 

 استشهد بحديث )) إن رحمتي تغلب غضبي (( .
إن  ،حد ، هو الوتر وقوله : ) وتر ( هذا فيه أن من أسمائه الوتر ، فهو الواحد واأل

عالى هللا وتر ، والوتر ضد الشفع ، فالخلق كله شفع ، كل شئ له مقابل وضد ، وهللا ت
 وتر ليس له ضد وال ند ومثل وال سمي ، ) إن هللا وتر يحب الوتر ( .

وقوله : ) يحب الوتر ( هذا يدل نصا على إثبات المحبة كما ال يخفى ، ولعله يأتي 
يحب الوتر ، والوتر معروف في األعداد . الوتر في األعداد لها مناسبة ، وهو 

معروف : الواحد والثالثة والخمسة ، فكل عدد ال ينقسم على اثنين فهو وتر ، ولكن 
هذا ال يعني إثبات الفضيلة لكل وتر بحيث إننا نروح ، يعني نثبت أن عدد خمس 
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عشرة هذا أحسن من ست عشرة ، وعدد واحد وعشرين ... ال.. هذا كالم مجمل يؤخذ 

 تفصيله من النصوص .  
 فهناك ما شرع هللا من الوتر في العبادات ، الوتر في صالة الليل : واحد وثالثة

كون تسعة ! الطواف وخمسة ، الوتر في الطواف ال بد أن يكون سبعا لكن يمكن أن ي
بالبيت يكون تسعة ؟! ما يصير ، سبعة بعد ، رمي الجمار سبعة ، عدد السبعة جاء 
له خصوصية في الشرع والقدر ، في الشرع كما في الطواف وفي السعي ورمي الجمار 

ليه قوله صلى هللا ع، وفي القدر بجعل هللا السماوات سبعا واألرض سبع ، ومن الشرع 
 رت أن أسجد على سبعة أعضاء (( أو : )) ُأموسلم 

 )) أعظم (( ، سبعة . 
ت ومن مواضع اإليثار أنه عليه الصالة والسالم يأكل تمرات وترا قبل أن يخرج لصال
 ما الالعيد ، لكن ما جاء إنه في األكل إنك تأكل ثالث ُلقم أو خمس أو سبع أو كذا ، 

وتر أل ثالث ، الناس يأتون يقولون جاء ، وال إذا أكلت تمر في وجبات الطعام إنك تأك
 أوتر ، ما هو بنوع من دعوى التشريع . الشرب نعم جاء فيه الندب التنفس ثالثا ،
ر يعني يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثم يشرب ، المهم إن قوله : ) إن هللا وت

حب ا ييحب الوتر ( ال يؤخذ منه استحباب اإليتار في كل شئ ، بل إنما ُيعلم تعيين م
 . عليه الصالة والسالمهللا من اإليتار في العبادات من بيان السنة ، ستة الرسول 
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سمى ويحب أن نعتقد بجميع أسماء هللا تعالى أن االسم لمسمى ال هو الم
لحسنى اوهلل األسماء  وال غير مسمى ، بل االسم للمسمى لقوله تعالى : 

 اق .وأدخل عليها الم االستحق فأضاف جميع األسماء إليه فادعوه بها 
 

 الشرح :
اء يقول : ) يجب أن نعتقد أن االسم للمسمى ( فاألسماء لمن ُسميَّ بها هللف األسم

 اء .الحسنى ، فالرحمن هو اسم هلل ، وهللا اسم هلل رب العالمين ، وهكذا بقية األسم
ثابت في ونسيت أن أقول لكم : إن بالنسبة للتسعة والتسعين ، إن الحديث ال

الصحيحين جاء هكذا مجمال ولم ُيبين فيه تعيين هذه األسماء ، لكن ورد في غير 
الصحيحين في رواية عند الترمذي وغيره سرد األسماء الحسنى ، مع اختالف في 
روايات سرد األسماء ، يعني بالزيادة والنقص ، ولكن عند المحققين لألحاديث أن 

ن بتة ، فال تقوم أصال إلثبات كل ما ورد فيها مرواية سرد األسماء الحسنى غير ثا
األسماء ، بل يفتقر ذلك إلى دليل من آية أو حديث صحيح ، ولكنها اشتملت على 

رت كثير مما ورد في الكتاب والسنة ، لكن ليس كل ما ُذكر في تلك األسماء التي ُذك
 في الرواية إنها من أسماء هللا . فهذه ال بد من مالحظتها .

نة بر السالتسعة والتسعين أو غيرها إنما ُتستخرج وُتتأمل من خالل تدبر القرآن وتدإًذا 
 ، وإذا استخرجنا من الكتاب والسنة ـ كما حصل ـ من تسعة وتسعين ، الحكم في هذه

لى ، فهذا فيه ندب إسبحانه وتعالى الفضيلة إنما هو لتسعة وتسعيت اسما من أسمائه 
 .سبحانه وتعالى عرفة أسمائه تدبر القرآن وتدبر السنة لم

نعود إلى هذه المسألة مسألة االسم والمسمى ، يقول : ) يجب أن نعتد أن االسم 
 وهلل األسماء الحسنى فادعوه بها  للمسمى ( هذا حق أسماء هللا هلل ، كما أخبر 

  أيَّن ما تدعوا فله األسماء الحسنى  ، ولكن ال نقول : إن االسم هو المسمى وال
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غير المسمى ، يقول : ) ال هو وال هو غيره ( ، وهذه مسألة مما أحدثها الناس ، 
الخوض فيه والكالم فيه ، وإال فالمعنى معقول ، والسلف الصالح يعرفون داللة 

فظ لفاظ وداللة الكالم ، فكلمة االسم هي تطلق على اللالنصوص ، ويعرفون داللة األ
سم االدال على المسمى ، هذا اسم ، فاهلل اسم لرب العالمين ، الرحمن اسم ، الرحيم 
ه سبحانلرب العالمين ، الملك القدوس ، كل ذلك من أسمائه الدالة على رب العالمين 

 ، والمسمى بهذه األسماء هو رب العالمين . وتعالى 
ا : ا قلننأتي للفظ ) هللا ( نقول : هل لفظ هللا هو االسم أم المسمى ؟ هذا يختلف ، إذف

قل هللا رب السماوات واألرض . فالمراد بهذه الكلمة هو المسمى هو رب العالمين ، و 
 :مثل ذلك في ) الرحمن ( ، الرحمن هو المسمى أم االسم ؟ أيضا يختلف ، فإذا قلت 

 وأرحم الراحمين ، فالمراد بالرحمن في هذا التركيب وهذا الرحمن هو رب العالمين
االستعمال هو المسمى بهذا االسم ، لكن إذا قلت : ) الرحمن ( صفة مشبهة ـ على 
 طريقة النحويين ـ أو تقول : ) هللا ( هذا اسم مشتق ، أو تقول : 

سم ، ) الرحمن ( هذا عرضي ، يكون الحكم اآلن على ماذا ؟ على اللفظ على اال
 يعني أنت تحكم على اللفظ على االسم ال على المسمى . 

م ، فمن أجل هذا االحتمال إن االسم كالرحمن تارة ُيطلق ويراد به المسمى بهذا االس
السم اوتارة ُيطلق ويراد به نفس اللفظ الدال . صار بهذا االحتمال ال يصح أن نقول : 

ها ا األلفاظ المحتملة يحصل الغلط فيهو المسمى ، أو االسم غير المسمى . ألن دائم
ح في اإلطالق نفيا أو إثباتا ، فيبدو أن الكالم للمؤلف مستقيم ، يعني أنه ال يص
 إطالق القول بأن االسم هو المسمى أو أن االسم غير المسمى ، بل الواجب التفصيل

 . 
  وهلل األسماء الحسنى األلفاظ الدالة  هلل األسماء يعني هنا األسماء المراد بها هذه

على ذات الرب تعالى ، هللا تعالى له من األسماء : الرحمن ، الرحيم ، الملك ، 
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ي ماء هالقدوس ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، المؤمن ، المهيمن ، الرزاق . فهذه األس

 من ، فهي دالة عليه ودالة على صفاته ـ كما تقدم ـ إن أسماء هللاسبحانه وتعالى هلل 
ي فعددة النوع الذي ال يصح القول أنها مترادفة وال متباينة ؛ ألنها متحدة في الذات مت

الصفات ، فهي مترادفة من وجه ومتباينة من وجه . فإذا نظرت إلى مدلول الصفة 
دل عليه من الصفة اختلف ، فالسميع غير البصير ، وإذا مدلول االسم ، إلى ما ي

نظرت إلى الموصوف المسمى فالسميع هو البصير ، والعزيز هو الحكيم ، وهكذا 
 .سبحانه وتعالى القول في سائر أسماء هللا 
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ويجب أن نعتقد أن هللا موصوف بما وصف به نفسه من الصفات ، سميع 

ه ير ، حي ، مريد ، ووصف بالنفس والذات ، والوج، بصير ، عالم ، قد
وأنه  ،والعين واليد ، وكلتا يديه يمين ، واألصابع والقدم ، وأنه يضحك 

 ، ال ينزل إلى السماء الدنيا ، وجميع هذه يجب إثباتها هلل صفات لذاته
ه هي هو وال هي غيره ، بل صفات له كما جاءت من غير كيفية وال تشبي

 تفسير ، تعالى هللا أن ُيشبه شيئا أو ُيشبهه شئ . وال تأويل وال
 

 الشرح : 
يقول المؤلف : ) يجب أن يوصف سبحانه وتعالى بكل ما وصف به نفسه ووصفه به 

، فيجب اإليمان بأنه ـ كما وصف نفسه ـ سميع بصير رسوله صلى هللا عليه وسلم 
ات ، بأنه حي سميع عالم قدير حي مريد ( يجب اإليمان بهذه األسماء وهذه الصف

 علم الغيب والشهادة  بصير عالم أو عليم ، مع أن عالم إنما جاءت مضافة ، 
إن  وجاءت بال تقييد  بكل شئ عليم  بخالف عليم فقد جاءت مطلقة ومضافة ، 

 األدلة على هذه الصفات كثيرة . وهو سميع بصير   هللا سميع عليم 
  وتوكل على الحي الذي ال يموت  اضع : وكذلك صفة اسمه الحي جاء في مو 

  هللا الذي ال إله إال هو الحي القيوم   . فيجب اإليمان بذلك 
وكذلك الصفات ، هذه الصفات من اإلرادة والضحك وصفة النفس والذات ، فالنفس 

  كتب ربكم على نفسه الرحمة   ويحذركم هللا نفسه  جاءت في مواضع 
  وال أعلم ما في نفسك تعلم ما في نفسي . فنؤمن بأن هلل نفس 

وأما مريد فليس من أسمائه ، ال يقال أن من أسماء هللا : مريد ، لكن من صفاته 
ليسر وال يريد ايريد هللا بكم   فعال لما يريد  اإلرادة ، ومن صفاته أنه تعالى يريد 

 د يحكم ما يريتريدون عرض الدنيا وهللا يريد اآلخرة وهللا   بكم العسر 
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وأما الذات ، فلم يأت لفظ الذات في صفات هللا تعالى ، لكنه حق ومعنى صحيح ، 

، تعالى و سبحانه المراد ذاته نفسه  ويحذركم هللا نفسه  وهو معنى النفس ، فقوله : 
ه ، ة النفس تطلق في اللغة العربية بمعنى ذات الشيء ، كما تقول : جاء فالن نفسكلم

مثل  يعني هو . فنقول : هللا تعالى هو نفسه فوق السماوات ، هو نفسه : يعني بذاته ،
نى ما نقول بذاته تماما . إذا قلنا : هو نفسه فوق سماواته مستو على عرشه فهو بمع

 أنه بذاته فوق سماواته . 
 وكذلك الصفات التي يجب إثباتها هلل : الوجه واليدين والعينين والقدمين .

كرام ويبقى وجه ربك ذو الجالل واإل  فأما الوجه فقد جاءت في مواضع في القرآن : 
  : واليدين في مواضع ،  بل يداه مبسوطتان  : والعينين كما في قوله ، جري ت

 والقدمين كما في الحديث : ،  ولتصنع على عيني    ،بأعيننا 
 )) فيضع رب العزة فيها رجله (( وفي رواية )) عليها قدمه (( .

وجاء عن ابن عباس أن الكرسي هو موضع القدمين ، وهذا ما عليه أهل السنة ، 
ماء فأهل السنة يثبتون هذه الصفات هلل تعالى على ما يليق به ، كذلك نزوله إلى الس

السنة . فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات وهذه الدنيا كما تواترت بذلك 
لم األسماء هلل تعالى على ما يليق به مع نفي مماثلته تعالى للمخلوقات ، ونفي الع

 بالكيفية ، فمذهب أهل العلم يقوم على هذه األصول الثالثة : 
 . اإلثبات لما أثبته هللا ورسوله .1
 . ليس كمثله شئ  عالى : . ونفي مماثلته المخاوقات ، لقوله ت2
 . ونفي العلم بالكيفية ، فال يعلم كيف هو إال هو . 3

ف والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية هللا ، فال يعلم كيف استوى ، أو كي
 ينزل ، أو كيف وجهه ، أو كيف يديه ، أو كيف يضحك ، إال هو .
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 والجواب على من يسأل عن ذلك كله أن يقال : االستواء معلوم أو النزول معلوم أو
الضحك معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة . كما أجاب األئمة ، مالك 

 وال  سبحانه وتعالىوغيره . وكذلك الضحك يثبته أهل السنة على المعنى الالئق به 
 يتأولون شيئا من ذلك .

 أما المعطلة أو النفاة فإنهم يتأولون كل ما ينفون ، كل من نفى صفة من صفات هللا
ل ، مسلكان معروفان  والغالب  ،الثابتة في الكتاب والسنة فإما أن ُيفو ِّض وإما أن ُيؤو ِّ
 شيئا وال نثبتالتأويل . إما أن يقول : هذه النصوص نؤمن بها وال نتدبرها وال نفهمها 

 طلة .من ظاهرها ، بل نتلوها وال نفكر وال نتدبرها ، وهذا مسلك أهل التفويض من المع
وإما أن يفسرون بتفسيرات تخالف ظاهرها ، كما يفسرون النزول بنزول الرحمة أو 
نزول ملك يقول : هل من سائل ؟ هل من مستغفر ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ أو 

 ا ، والرضا باإلرادة مثال . ُيؤولوا الضحك بالرض
،  يعني األشاعرة يثبتون صفة السمع على ما في إثباتهم من الخلل والنقص واالنحراف
لوجه اأما سائر الصفات فإنهم ُيؤولونها ، فُيؤولون ـ يعني أهل التأويل منهم أقصد ـ 

رادة ا باإلالرضبالذات أو بالثواب ، أو يؤولون اليدين بالقدرة أو بالنعمة ، ويؤولون مثال 
 ، أو والمحبة باإلرادة ، والضحك بالرضا والرضا باإلرادة ، ويفسرون الرحمة باإلرادة

يفسرون هذا كله ببعض المخلوقات مما يخلفه هللا من النعم ، ويفسرون الغضب 
 والسخط بما يخلقه هللا من العقوبات .

يف ، إما بالتأويل والتحر المهم أنهم يدفعون النصوص إما بالرد إن قدروا على رده ، و 
اظ التأويل إذا قلنا أنهم يؤولونه فتأويلهم هو في الحقيقة تحريف ؛ ألنه صرف أللف

النصوص عن ظاهرها بال حجة يجب المصير إليها . فكل ما يتأول به أهل التأويل 
 نصوص صفات فهو في الحقيقة تحريف للكلم عن مواضعه .
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قوله : ) ويجب أن نعتقد أن هللا موصوف بما وصف به نفسه من الصفات ( هذا حق 
أصل عظيم يجب أن نصف هللا بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله عليه 

 الصالة والسالم ؛ ألنه المبلغ عنه .
 ذا أمثلة .قوله : ) سميع بصير عالم قدير ( ه

من  قوله : ) حي مريد ( تقدم التنبيه على أن ) مريد ( ليس من األسماء ولكنه ُيقال
 جهة الصفات ، فيقال : هللا يريد  ، واإلرادة من صفاته .

في  قوله : ) ووصف بالنفس والذات والوجه والعين ( : قلت لكم إن الذات ما وردت إال
   .هللاوا في مخلوقات هللا ، وال تفكروا في ذات أثر ، الظاهر إنه عن ابن عباس : تفكر 

) وكلتا يديه يمين ( هذا ثابت في حديث عن عبد هللا بن عمرو بن العاص ، عند 
ه مسلم : )) المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن ، وكلتا يدي

ن (( ه يمي)) وكلتا يدي يمين (( ففيه إثبات اليدين هلل وإثبات اليمين هلل ، وأما قوله :
تا فالمقصود أن كلتا يدي الرب يمين مباركة وذات يمن مباركة ، وليس المقصود أن كل
ا يديه يمين بمعنى اليمين في قوله : )) عن يمين الرحمن (( ، فإن هللا فرق بين م

واألرض جميعا قبضته  يقبض به السماوات وما يقبض به األرض ، فقال تعالى : 
 . مة والسماوات مطويات بيمينه يوم القيا

 أنه قال : )) إن هللا يأخذ األرض والسماوات النبي صلى هللا عليه وسلم وصح عن 
في بيديه وأنه يأخذ السماوات بيمينه واألرض بيده األخرى (( في أكثر الروايات ، و 
ة نافام رواية عند مسلم : )) واألرض بشماله (( فلهذا أثبت أهل السنة لفظ الشمال , وال
 ( ليسبين هذا وبين قوله : )) وكلتا يديه يمين (( ؛ ألن قوله : )) كلتا يديه يمين (
 وذات المراد اليمين المقابلة للشمال ، بل المراد أن يدي الرب كل منهما يمين مباركة
 يمن وخير وبركة ، فكأنه دفع لتوهم النفس في اليد األخرى لما قال : )) عن 
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 : )) وكلتا يديه يمين (( .صلى هللا عليه وسلم يمين الرحمن (( قال 

وقوله : واألصابع والقدم ( وكذلك إثبات األصابع هذا ثبت في الصحيحين من حديث 
يا محمد إن هللا يجعل كذا ابن مسعود في قصة الحبل ، اليهودي الذي جاء يقول : 

على إصبع ، الماء والشجر على إصبع والثرى على إصبع والسماوات على إصبع ، 
النبي صلى هللا وعدد وجعل يشير إلى أصابعه ، يعني إليضاح الحقيقة ، فضحك 

وا وما قدر  ، قال ابن مسعود : تصديقا لقول الحبر ، وتال قوله تعالى : عليه وسلم 
 .  واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينههللا حق قدره 

ذا ، نها كإفأهل السنة والجماعة يثبتون اليدين هلل ، ويثبتون األصابع هلل ولكن ال يقولن 
 إنها خمسة أو كذا ، إنما يثبتون األصابع فقط ، ومن أدلة ذلك ما جاء في الحديث

من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ((  الصحيح : )) إن قلوب العباد بيت إصبعين
 ،فهو يأخذ األرض والسماوات بيديه ، فيجب إثبات اليدين هلل وإثبات األصابع هلل 

 أشياءأصابع اليدين . ونفاة الصفات كل ذلك يتأولونه إما بصفة أخرى مما يثبتونه أو ب
 مخلوقة .

دمين قمجمعون على أن هلل  ) والقدم ( وكذلك القدم كما سبقت اإلشارة هذا ، أهل السنة
فظ ال يقولون هلل قدم واحدة ، هذه من الفهوم الخاطئة ، وكذلك العينين ، ما ثبت ل
 لى العينين بلفظ عينين ، لكن أهل السنة مجمعون على أن هلل عينين ، وأما قوله تعا

ا ضافو فهذا من إضافة المثنى إلى صيغة الجمع ، وعادة العرب إذا أ  تجري بأعيننا 
 المثنى إلى صيغة الجمع فإنهم يجمعون ، كما قال تعالى في البدين : 

  مما عملت أيدينا . 
وقوله : ) وأنه يضحك وأنه ينزل إلى السماء الدنيا ، وجميع هذه يجب إثباتها هلل 
صفات لذاته ال هي هو وال هي غيره ( وجميع هذه الصفات يجب إثباتها هلل ، إثباتها 
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ية لذاته ، هذه كأنها تحت إشكالية ُيخشى إلى أن يذهب إلى مذهب الُكالبية والسالم

من أن صفاته تعالى كلها قديمة ليس شئ منها متجدد ، بمشيئته سبحانه وتعالى ، 
ظرا نأنها قائمة بذاته هذا الكالم حق ، لكن  وإال فهو حق أن أفعاله صفة لذاته يعني

 قدم ـتإلى ما ورد في كالمه من بعض العبارات الموحية لذهابه إلى قول السالمية ـ كما 
عا ية قطوله شبه بالُكالبية واألشاعرة ، أقول أن عبارة تلك محتمل ؛ ألن العلم صفة ذات

كذلك فعلية تابعة لمشيئته ، و  ، والحياة نعم ، وأما النزول فليست صفة ذاتية بل صفة
 االستواء والغضب والرضا ، وما أشبه ذلك .

 نها إذاراد أوقوله : ) صفات لذاته ( حقا إذا أريد أنها قائمة بذاته فإنها حق ، وأما إذا أ
 أراد أنها صفات ذاتية قديمة ليست تابعة لمشيئته فهذا فيه تفصيل ، فالصفات عند

صفات : كالحياة والعلم والقدرة والعزة وما أشبه ذلك ، و  أهل السنة منها صفات ذاتية
م فعلية : كالنزول والمجيء واالستواء وغير ذلك ، وهناك صفات ذاتية فعلية كالكال

 والخلق ، الكالم صفة ذاتية فعلية ، والخلق صفة ذاتية فعلية .
 هي وقوله : ) ال هي هو وال هي غيره ( صحيح ال يجوز أن نقول : أن صفات هللا
ذا  . ههللا . بل صفات هللا هي له ثابتة صفات قائمة به . ال نقول : حياة هللا هي هللا

قول النفاة المعطلة ، الفالسفة والجهمية يقولون : أن الصفة هي الموصوف . 
ويجعلون كل صفة هي صفة ألخرى ، وهذا من أعظم المغالطات والمناقضات للعقل 

ع ، القدرة ، والقدرة غير العلم ، والعلم غير السم والشرع ، فالصفات : الحياة غير
 والسمع غير البصر ، معاني متغايرة .

فال يجوز أن يقال : إن هذه الصفات هي هللا . فصفاته ليست هو ) ال هي هو ( هذا 
صحيح ، بل هي صفاته ) وال هي غيره ( هذا فيه تفصيل ، إذا قلت صفات هللا غير 

يحتمل أن يراد بالغير الشيء المباين المنفصل ، ويراد  هللا ، فكلمة غير تحتمل ،
المغاير في المفهوم والمعنى ، فإذا قال قائل : صفة هللا غير هللا . إن أراد 
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باطل  المعتزلة في كالم هللا ، فهذاأنها غيره أنها شئ مباين له منفصل عنه كما يقول 

عنى ، فليست غيره بهذا المعنى ، وإن أريد أن صفة هللا غير هللا ، يعني من حيث الم
 ،عالم ، هللا هو الموصوف بالرحمة وبالعلم ، والعلم صفة قائمة به ، فالعلم هو صفة ال

 والقدرة صفة القادر ، والسمع صفة السميع أو السامع ، والبصر 
 . كذلك

فإطالق المؤلف عبارته األولى ) ال هي هو ( هذا عندي أنها صحيحة على اإلطالق 
بد الأن صفات هللا ليست هي هللا ، وأم قوله : ) وال هي غيره ( فهذا غير مستقيم بل 

م فيه من التفصيل ، كما ذكرت إن لفظ الغير . وهذا التبسيط قد أوضحه وجاله اإلما
بحوثه المستفيضة ، ومن مناهجه العظيمة التفصيل في شيخ اإلسالم ابن تيميه في 

 ألنه ؛األلفاظ المجملة . األلفاظ المجملة واأللفاظ المبتدأة ال بد فيها من التفصيل 
 المخرج ، فمن لم يفصل يقع في الغلط ، إما في إثبات الباطل أو رد الحق .

 تها هلل كما جاءتوقوله : ) كما جاءت من غير كيفية وال تشبيه ( يعني جاءت إثبا
سالم هذا حقا ، يجب إثباتها هلل كما وردت في كتاب هللا وسنة رسوله عليه الصالة وال

ن عبحث  . وقوله ) بغير كيفية ( ليس التعبير دقيقا ، إذا أريد بغير تحديد للكيفية وال
 ،ة يفيكالكيفية فهذا صحيح ، وإن أراد نفي الكيفية ، يعني أن صفات هللا ثابتة له بال 

روها يعني ليس لها كيفية ، فهذا باطل ولعله ال يقصده وأن األمر كما قال السلف : أم
 كما جاءت بال كيفية ، يعني بال تكييف ، بال تحديد لكيفية صفات الرب ، وال بحث

 عن الكيفية .
ه ؟ فإذا قلنا : هل لصفات هللا كيفية ؟ الجواب : نعم . هل يعلم العباد كيفية صفات

: ال . يعني الجواب على هذين السؤالين هو الذي يحصل به الفصل والبيان الجواب 
بال  حتملةملما ُيثبت وما ُينفى ، فالمنفي هو العلم بالكيفية ال الكيفية . فعبارته تكون 

 قيد في إثبات الكيفية .
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 ت هذهوقوله : ) وال تشبيه وال تأويل وال تفسير ( هذا حق وال تشبيه ، يعني يجب إثبا

لباب الصفات بال تكييف وال تشبيه هلل بخلقه ، كما تقدم أن مذهب أهل السنة في هذا ا
 يقوم على ثالثة أصول :

 . اإلثبات لما أثبته هللا ورسوله .1
 ؛ ألنه ليس كمثله شئ ال في صفاته وال في. ونفي تمثيل صفاته بصفات المخلوقين 2

 أفعاله .
 . ونفي العلم بالكيفية .3

 أما ) وال تأويل وال تفسير ( فعطف التفسير على التأويل من قبيل عطف المرادف ،
والمراد عدم التأويل والتفسير الذي يتضمن صرف الكالم عن ظاهره ، ومثل هذه 

عروفين بإثبات الصفات ، وهي محمولة الكلمة نجدها في بعض عبارات األئمة الم
:  على نفي التفسير المخالف لظاهر اللفظ . ) أمروها كما جاءت بال تكييف ( وقولهم

بال تفسير وال معنى يعني بال التفسير الذي يحصل به صرف ؛ ألن التأويل وصرف 
الكالم عن ظاهره ، صرف اللفظ عن االحتمال الراجح إلى االحتمال المرجوح ، هو 
نوع من التفسير ، لكنه هذا الصرف ليس له حجة فهو تفسير باطل وتحريف للكلم عن 

 مواضعه .
نكتفي بهذا القدر ألن هذه الجمل تحتاج إلى وقفات . وصلى هللا وسلم وبارك على 

 عبده ورسوله .
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ات إثب والكالم في الصفات فرع عن الكالم في الذات فإذا كان إثبات الذات
ئ ليس كمثله ش ت كيفية وتشبيه فكذلك إثبات الصفات . وجود ال إثبا

وليس ما وصف هللا تعالى به نفسه ووصفه به  وهو السميع البصير 
 نبيه تشبيها .

 
 الشرح :

ول الحمد هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه . ق
ثبات ي الذات فإذا كان إثبات الذات إالمؤلف : ) والكالم في الصفات فرع عن الكالم ف

وجود ال إثبات تكييف وتشبيه فكذلك الصفات ( هذا كالم جيد ، وهو أصل معقول 
الم يقال في التعبير عنه : القول في الصفات كالقول في الذات . هو معنى قوله : الك

 في الصفات كالكالم في الذات . هذا أصل : القول في الصفات كالقول في الذات ،
نفي و يعني ما يجب أن نقوله في الذات وأن نعتقده في الذات من اإلثبات ونفي التمثيل 

 العلم بالكيفية يجب أن نقوله في الصفات كذلك .
فالذات ذات مسمى واحد وموصوف ، ذات رب العالمين ، والصفات صفاته ، فال 

عالمين ، يجب التفريق بين التماثالت الذات والصفات ، كالهما مضاف إلى رب ال
صفات فيجب القول في الجميع واحد . أما إثبات الذات ونفي التشبيه عن هللا ثم تفي ال

،  ، هذا تفريق خالف الشرع والعقل ، وموجب العقل والشرع هو التسوية بين المتماثل
ن ، فإذا وجب إثبات ذات هللا ، ألن هلل ذات حقيقة ال تشبه الذوات ، ذوات المخلوقي

 صفات ال تشبه صفات المخلوقين ، هذا أصل .فذاته متصفة ب
وكذلك في التكييف ، إذا قلنا ال نعلم كيفية ذاته فكذلك ال نعلم كيفية صفاته ، فالعلم 
بكيفية الصفة فرع عن العلم بكيفية الموصوف ، فهو تابع له ، فرع عنه وتابع له ، 

ا ال نعلم كيفية فالعلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف ، فإذا قلن
الموصوف امتنع أن نعلم كيفية الصفة ؛ ألن انتفاع الالزم يقتضي انتفاع الملزوم . 
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فهذا أصل يرد به على نفاة الصفات ويرد به على أهل التكييف ، يرد به على نفاة 

ات كالجهمية ومن تبعهم وعلى أهل التكييف ، فيقال لمن قال : كيف ينزل أو الصف
كيف استوى ؟ نقول له : كيف هو . فإذا قال : ال يعلم كيف هو إال هو . نقول : 

فية وكذلك ال يعلم كيفية نزوله إال هو . فإن العلم بكيفية الصفة فرع عن العلم بكي
 الموصوف ، كما تقدم . 

تشبيها ، رسوله صلى هللا عليه وسلم ه به نفسه أو ما وصفه به وليس ما وصف ال
من و وهذا تعبير مأثور عن اإلمام نعيم بن حماد في قوله : من شبه هللا بخلقه كفر ، 
 جحد ما وصف هللا به نفسه كفر ، وليس ما وصف هللا به نفسه وال رسوله تشبيها .
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 وال ى على عرشه وأنه عال فوق عبادهويجب أن نعتقد أن هللا تعالى استو 
أسفل منهم ، وعلمه وقدرته محيط بهم ، وأنه بائن من عرشه والعرش 
بائن منه ، واالستواء معلوم والكيف غير معقول واإليمان به واجب 

،  خلق والجحود به كفر ، فتعالى هللا أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة
 ليس كمثله شئ وهو السميع البصير   

 
 الشرح :

هذا من تفصيل ما سبق أنه يجب أن نصف هللا بما وصف به نفسه أو وصفه به 
 .من غير تحريف ومن غير تعطيل وال تكييف وال تمثيل  عليه الصالة والسالم رسوله 

هذا أصل عام في جميع ما جاء في الكتاب والسنة من صفات هللا ، وعلى هذا 
بأن هللا عال على خلقه ، صفات العلو ، مما  األصل نقول : يجب أن نؤمن ونعتقد

 وصف هللا به نفسه العلو عن المخلوقات واالستواء على العرش ، فيجب أن نعتقد أن
 هللا تعالى عال على خلقه ، عال على جميع المخلوقات ، يعني فوق جميع المخلوقات

سنة الكتاب وال ، واألدلة على العلو ـ كما تقدم ـ متضافرة ، وقد تضافرت عليه داللة
 واإلجماع والعقل والفطرة . 

و العلي ه والعلي العظيم  واألدلة السمعية النقلية أنواع كثيرة ، منها وصفه بالعلو 
بكل معاني العلو ، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر ، هو العلي له العلو بكل 

لعلو االسماء يعني في  معانيه ، هو العلي على خلقه ، ومن أدلة العلو اإلخبار أنه في
  ءأمنتم من في السماء  أمين  : )) أال تأمنوني وأناصلى هللا عليه وسلم ، قال

 ا علىمن في السماء (( ، وقال للجارية : )) أين هللا ؟ (( قالت : في السماء . فأقره
ة تعرج المالئك  ذلك . ومن أدلة العلو إخباره تعالى بعروج بعض المخلوقات إليه

ليه ، ورفع بعض المخلوقات إ روح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وال
 . بل رفعه هللا إليه  كقوله : 
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اف ، وأما االستواء على العرش فقد أخبر هللا به في سبعة مواضع : في سورة األعر 

في كل  .السجدة ، وسورة الحديد  وألم تنزيل  ويونس ، والرعد ، وطه ، والفرقان ، 
الرحمن على العرش  هذه اآليات أخبر تعالى عن نفسه بأنه استوى على العرش 

فيجب أن نؤمن بهذا وهذا ، نؤمن بأن هلل العلو بكل معانيه ونثبت له  استوى 
ي فهللا خاطب عباده بلسان عربي مبين ، واالستواء االستواء بمعناه المعروف ، فإن 

ف السل اللغة العربية يدل على العلو واالرتفاع واالستقرار ، وقد جاءت هذه األلفاظ عن
كن اني لفي تفسير االستواء كما يقول ابن القيم رحمه هللا ، في النونية ، ذكر هذه المع

 قال :
 قد فصلت للفارس الطعان   ولهم عليها عبارات أربع                  

 وذكر في النظم العلو واالرتفاع واالستقرار والصعود .
 يعني ارتفع وعال فوق العرش ، ليس ثم استوى على العرش  إًذا قوله تعالى 

 عنويةمعنى علو هللا أو فوقية هللا على خلقه أو على العرش ما ... ، إنما هي فوقية م
 فوقية القدر . 
ما كلقدر النفاة والعلو واالستواء الحقيقيين ، يقولون : إن علو هللا علو يقول المعطلة ا

ة تقول الذهب فوق الفضة . فوقية قدر ! وتقدم في جواب بعض األسئلة أو أحد األسئل
 :الفرق بين العلو واالستواء ، قلت : إن الفرق بين هاتين الصفتين من ثالث أوجه 

ء العلم بالعلو السمع والعقل ، وأما االستوا. من حيث طريق العلم بهما ، فطريق 1
 فطريق العلم به هو السمع .

. ومن حيث تعلق العلو ، فالعلو عام على جميع المخلوقات ، تقول : هللا فوق جميع 2
المخلوقات . عال على جميع مخلوقاته . وأما االستواء فمختص بالعرش ، ال تقول : 

و على السماء الدنيا أو األولي أو هللا مستو على كذا ، على السماء ، مست

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 44 

.................................................................................. 

 
 ستلزمالسابعة ، بل تقول هللا مستو على العرش . وتقول هللا فوق العرش . فاالستواء ي

ستواء م االا قلت ـ ال يستلز العلو ، االستواء على العرش يستلزم العلو ، وأما العلو ـ فكم
 على العرش ، فاهلل لم يزل عاليا على كل شئ ، له العلو .

ه ، ذات . والفرق الثالث ـ لعلي ذكرته أيضا ـ وهو أن العلو صفة ذاتية هلل ال تنفك عن3
 فعالهوأما االستواء فصفة فعلية تابعة للمشيئة ، تتعلق بها المشيئة ؛ ألنه فعل من أ

 إن ربكم نه استوى على العرش بعد خلق السماوات واألرض بـ ) ثم ( ولهذا أخبر بأ
 هللا الذي خلق السماوات واألرض في ستة أيام ثم استوى على 

 .  العرش 
 وإثبات العلو واالستواء هلل تعالى يتضمن نفي الحلول ، فنفاة العلو من الجهمية

  عمافي كل مكان ـ تعالى هللا والمعتزلة واألشاعرة ، كثير منهم يقول بأن هللا تعالى
طون يقولون ـ ولهذا رد عليهم أهل السنة بأنهم قولهم هذا يستلزم أن هللا يمون في ب

 الحيوان وفي الحشوش ، وفي األمكنة المستقذرة ، وأن المخلوقات تحيط به ، وهللا
تعالى أعظم وأكبر من أن يحيط به شئ من مخلوقاته ، هو أعظم وأكبر من أن يحيط 

بين  ه شئ من األحياز ؛ ألنه العظيم الذي ال أعظم منه ، ولهذا كثيرا ما يقرن هللاب
 هذين االسمين ) العلي ( و) العظيم ( .

ئن وهو تعالى إًذا فوق مخلوقاته ، كما قال أئمة السنة : فوق سماواته على عرشه با
ليس داخال  من خلقه . بائن من خالقه : معناه أنه ليس حاال في شئ من مخلوقاته ،

في شئ من مخلوقاته ، ليس في ذاته شئ من مخلوقاته وال في مخلوقاته شئ من ذاته 
 عنى :. هذا تفسير قول أهل السنة وأئمة أهل السنة : إنه تعالى بائن من خلقه . هذا م

ليس في ذاته شئ من مخلوقاته وال في مخلوقاته شئ من ذاته ، بل هو فوق جميع 
 .سبحانه وتعالى ه ، مخلوقاته عال على عرش
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 وقاتهقوله : ) وال أسفل منهم ( هذا نوع من التأكيد لقوله عال على عباده أو على مخل
يد تأك ، يعني إنه له العلو دون السفل ، اسفل نقص ، يعني فوقهم ما هو أسفل منهم ،
 ما هو إال تأكيد لكمال علوه , فهو عال وهو منزه عن السفل بوجه من الوجوه .

ه قوله : ) وعلمه وقدرته محيط بهم ( هللا تعالى فوق مخلوقاته وهو مع عباده بعلم
وقدرته وسمعه وبصره ، علم هللا محيط بالعباد وهو فوق سماواته ، كما في حديث 

 ال ، وهللا فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه (( سبحان هللاالعباس : )) العرش فوق الماء 
ما في  ألم تر أن هللا يعلم ، علم هللا محيط بالعباد ، قال تعالى : إله إال هللا 

و ال هالسماوات وما في األرض ما يكون من نجوى ثالثة إال هو رابعهم وال خمسة إ
 لوا يوما عمكانوا ثم ينبئهم بم سادسهم وال أدنى من ذلك وال أكثر إال هو معهم أينما

 . القيامة إن هللا بكل شئ عليم 
وقدرته كذلك ، قدرته ال يستعصي عليها شئ ، فهو قدير على العباد ، قادر على 
ته العباد ، علمه محيط بهم ، وقدرته محيطة بالعباد ، ال يخرج عن علمه وال عن قدر 

 . شئ عليم إن هللا بكل   إن هللا على كل شئ قدير  شئ 
اخال قوله : ) وأنه بائن من عرشه وعرشه بائن منه ( إذا أراد أنه ليس حال بالعرش ود

أو أنه يحيط به شئ من العرش ، والعرش ليس داخال في شئ ، فنعم على المعنى 
المتقدم ، وإن أراد أنه كما يعد البعض ، بعض المتكلفين : أنه منفصل عن العرش 

كيف شاء ، ال سبحانه وتعالى مماسة ، هذا تكلف ، فإنه  وأنه فوق العرش من غير
نكيف ، نقول إنه فوق العرش وكفى ، مستو على العرش وكفى . فوق سماواته على 

 عرشه بائن من خلقه . 
فتقييده بقوله ) بائن من عرشه والعرش بائن منه ( إذا أراد المعنى الذي ذكرناه في 

إذا أراد نفي المماسة ، فهذا مما يجب اإلمساك معنى بائن من خلقه ، فال بأس . أما 
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عنه ويجب السكوت عنه وعدم التعرض له بنفي وال إثبات . نقول : إنه مستو على 

 العرش وال نتعرض لهذا المعنى بنفي وال إثبات .
كفر  واالستواء معلوم والكيف غير معقول ، واإليمان به واجب ، والجحود بهوقوله : ) 

ة ، ( هذا هو معنى ما ُأثر عن األئمة مالك وربيعة ، وُيروى مرفوعا من حديث أم سلم
لما ُسئل اإلمام مالك في القصة المعروفة ، دخل عليه رجل وقال : كيف استوى ؟ 

يف استوى ؟ فأطرق اإلمام مالك وعاله ألنه ذكرت هذه اآلية ، فالرجل قال : ك
ة لمقالالرخضاء ، استعظاما لهذا السؤال واستنكارا لهذا السؤال المتكلف ، فقاال هذه ا

 المحكمة : ) االستواء معلوم ( . 
وهم الحمد هلل االستواء معناه معلوم ، الصحابة يعلمون معنى استوى والتابعون وتابع

فهم يُ نزل بلسان عربي ، ما خاطب هللا عباده بما ال  يعلمون معنى استوى ؛ ألن القرآن
عني ي ثم استوى على العرش  معناه ، بل االستواء معناه معلوم . إًذا فقوله تعالى 

 عال وارتفع على العرش . 
ل بها ، ) والكيف ( كيفية استواء هللا على عرشه غير معقولة لنا ، ال نعقلها ، ال ندرك

ال  عبر أحيانا ) االستواء معلوم والكيف مجهول ( مجهول لناهي مجهولة لنا ، كما يُ 
 نعقله وال نعلمه .

،  ) واإليمان به واجب ( تصديقا لخبره تعالى وخبر رسوله ، يجب اإليمان باالستواء
ا اإليمان باالستواء واجب كاإليمان بعلمه وسمعه وبصره وقدرنه وعزته وحكمنه ، كم

 اإليمان باالستواء على العرش .يجب اإليمان بهذه الصفات يجب 
) والجحود به كفر ( ألنه تكذيب هلل ورسوله ، يعني جحد شئ من صفات هللا كفر ، 
هذا هو األصل ؛ ألنه تكذيب هلل ، فإذا قال قائل : هللا ليس مستويا على العرش . كما 

 وتوكل على الحي الذي ال  لو قال : هللا ليس حيا ـ هللا تعالى يقول : 
هللا ليس حيا ، هللا ال تقوم به حياة . هذا كفر ، هذا وهذا كله في القرآن ـ   يموت
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 مما أخبر به تعالى عن نفسه .

 كما لو قال : إن هللا تعالى ال يرضى وال يغضب . الجحود به كفر . 
بما إن المتحلين لهذه المذاهب من المسلمين ، هم ال ينفون النصوص ، ال  ولكن

أي يقولون : هللا ليس مستويا على العرش . يقولون : هللا استوى على العرش . لكن ب
 :ولون اعتبار . لو سألناهم وقلنا : هل هللا بذاته فوق السماوات وفوق المخلوقات ؟ يق

م من ، منه ثم استوى على العرش  قوله تعالى : ال ، ينفون . إذا فما قولكم في 
ا ، يقول : هللا أعلم بمرادها ، هذه نصوص متشابهة يجب أن نسكت عنها وال نتكلم فيه

هم فغير  وهذه اآليات ما أنزلها هللا لنفهم منها شيئا ، إنما أنزلها لنتلوها ألفاظا من
ن إيض ، ويزعم الزاعمون منهم لمعناها ، نجريها على ظاهرها ، وهذا مذهب أهل التفو 

 هذا مذهب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ، وكذبوا .
ثر هؤالء أهل التفويض من المعطلة ، من الجهمية أو المعتزلة أو األشاعرة ، هذا يك

 في األشاعرة فيما ينفونه من الصفات كاالستواء والعلو . 
 على العرش يعني استولى علىومنهم من يقول : استوى بمعنى استولى ، استوى 

 لكلملالعرش . أو يقول : أقبل على خلق العرش . وكل من التفسيرين باطل وتحريف 

ض األرعن مواضعه ، وهل استيالء هللا على العرش ما كان إال بعد خلق السماوات و

في  وهو الذي خلق السماوات واألرض؟! هللا خالق العرش قبل السماوات واألرض ، 
 وكان عرشه على الماء ، وهو مالك العرش منذ خلقه ، هو مالكه ، والقولستة أيام 

ا بأنه استولى على العرش بعد خلق السماوات واألرض يقتضي أنه لم يكن عليه مستولي
 عليه قبل ذلك ، وهذا ظاهر الفساد في العقل والشرع .

هللا : تدل على  قوله ) فتعالى هللا أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلق ( فتعالى
 التنزيه ، سبحانه وتعالى عما يشركون ، تنزيه ، كلمة ) سبحانه ( ، وكلمة 
) تعالى ( تدالن على التنزيه وعلى النفي ، نفي العيوب ونفي النقائص . تقول : 
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 كون له ولد ، تعالى هللا عما يقول الظالمون . سبحانه أن ي

عرف  فيقول المؤلف : ) تعالى أن يكون مدركا بحد ( والمراد بالحد : الحد يراد به في
ذي المناطقة ، وصار عرفا عند أهل العلم ، الحد : هو بيان ماهية الشيء ، اللفظ ال

 ُتعرف به أو ُيعرف به ماهية الشيء . 
يقة مدركا بحد ( يعني تعالى هللا أن يكون مدركا بلفظ يحدد حق ) تعالى اله أن يكون 

 نا فيالرب تعالى . نعم نعلم ربنا نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وبما دلنا ، وبتعريفه ل
حق بدركا آياته المتلوة وآياته المخلوقة ، لكن كيفية ذاته ، فقوله : ) تعالى أن يكون م

 يكون  ن مدركا الكيفية والحقيقة . تعالى هللا أن( يشبه أن يقول : تعالى هللا أن يكو 
 مدركا بعبارة تحدد ُكنها ذاته .

 ثال ،قوله : ) أو مكيفا بصورة خلقه ( تحديد الكيفية قد تكون بعبارة أو تكون بذكر م
 قائل فالمؤلف يقول : تعالى هللا أن تكون حقيقته مدركة بتعبير أو بتمثيل . كأن يقول

 ذاته مثل كذا ، مثل كيفية كذا .  : ذات الرب أو كيفية
 ) تعالى هللا أن يكون مدركا بحد أو مكيفا بصورة خلقه ( . 
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هم بصار ويجب أن نعتقد أن هللا تعالى ُيرى في اآلخرة ، يراه المؤمنون بأ
 من غير حد وال كيف ، والكفار عن رؤيته محجوبون .

 
 الشرح :

ما مهذا  (ى يوم القيامة ، يره المؤمنون يوم القيامة يقول : ) يجب أن نعتقد أن هللا ُير 
راه ييعتقده أهل السنة ويؤمن به أهل السنة ، أن هللا ُيرى يوم القيامة باألبصار ، 
 ،المؤمنون عيانا بأبصارهم ، يرونه في عرصات القيامة ،ويرونه بعد دخولهم الجنة 

ة جماع أهل السنة ، فمن أدلواألدلة على هذا مستفيضة من الكتاب والسنة ، وعليه إ
ة أي بهية مشرق وجوه يومئذ ناضرة  الكتاب على إثبات الرؤية يقول تعالى : 

يعني تنظر إلى ربها نظر اإلبصار ، وهذا هو معنى  إلى ربها ناظرة  حسنة 
ذا كالنظر المعدى بـ ) إلى ( . فالنظر إذا عدي بإلى كان معناه اإلبصار ، نظر إلى 

 أبصره .يعني رآه و 
ي السنة جاء تفسير الزيادة ف وللذين أحسنوا الحسنى وزيادة  كذلك قوله تعالى : 

هون لهم ما يشت ، كذلك قوله تعالى : سبحانه وتعالى بأنها النظر إلى وجهه الكريم 
ومئذ يكال إنهم عن ربهم  ، وكذلك قوله تعالى في الكفار :  فيها ولدينا مزيد 

كان  يق اللزوم أن المؤمنين يرونه ، إذ لو كانوا ال يرونه لمايدل بطر  لمحجوبون 
لسنة . وثبت في ا كال إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون  بينهم وبين الكفار فرق 

البدر  : )) إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلةقوله صلى هللا عليه وسلم المتواترة 
 ي رؤيته (( .وكما ترون الشمس صحوا بغير سحاب ال تضامون ف

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بأنه تعالى ُيرى باألعيان ، باألبصار ، وتأكيدا لهذا أكد 
ذلك بتشبيه رؤية المؤمنين لربهم برؤية الناس للشمس  النبي صلى هللا عليه وسلم 

والقمر : )) ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر وكما ترون الشمس ليس دونها 
ذا التشبيه تشبيه للرؤية بالرؤية ، يعني شبه رؤية المؤمنين سحاب (( . وه
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لربهم برؤيتهم للشمس والقمر ، وذلك من وجوه ، من حيث وضوح الرؤية ، فيرون 

 ربهم رؤية جلية واضحة ، ليس في ربهم خفاء .
،  يرونه من فوقهم من العلو ال من السفل ، كما يرى الناس الشمس والقمر من العلوو 

اضحة وال يلحقهم عند رؤيته ضيٌن أو ضرر بالتزاحم أو التكلف بالرؤية ، ال .. رؤية و 
. الهالل أليست تحتاج رؤيته إلى معاناة ، لكن القمر هل يحتاج الناس إلى أن 

 دا .. يرونه بكل سهولة ويسر .يتراءون القمر ، يتراءونه ؟ أب
م من فالمؤمنون ربه ال تدركه األبصار  وكذلك أنهم يرونه تعالى من غير إحاطة 

 غير إحاطة ، من غير أن تدركه األبصار . وأجمع أهل السنة على ذلك .
 عم باليقول المؤلف : ) يجب أن نؤمن بأن هللا ُيرى يوم القيامة بال حد وال كيفية ( ن

ال نقول : كيف ُيرى ؟ يعني عند رؤيته كيف يكون ؟ لكن رؤية المؤمنين  كيفية ،
رت بين لنا أنهم يرونه كما يرون الشمس . وذك الرسول صلى هللا عليه وسلم لربهم ، 

 ـلكم وجه الشبه بين الرؤيتين . ومن ذلك أنها رؤية بصرية أيضا ـ نالحظ هذا مهم 
 اس الشمس والقمر عيانا باألبصار ، ليستأنهم يرونه عيانا بأبصارهم كما يرى الن

ند رؤية قلبية ، ليست رؤية علمية ، بل هي رؤية بصرية ، لكن ال نحدد كيفية الرب ع
يف كرؤيتهم له ، أنهم يرونه وهو على كذا وعلى كذا ، لكنه تعالى يظهر لهم فيرونهم 

 شاء .
 ، ويستدلون بمثل قوله والجهمية والمعتزلة ينفون هذه الحقيقة ، ينفون الرؤية عن هللا

وهي حجة  ال تدركه األبصار  وقوله تعالى :  لن تراني  تعالى لموسى : 
هو نفي لإلحاطة ، ونفي  ال تدركه األبصار  عليهم ال لهم ، فقوله تعالى : 

آخر  لن تراني  اإلحاطة يستلزم إثبات الرؤية من غير إحاطة . وقوله تعالى : 
كان الرؤية . وهم يقولون بأن رؤية العباد لربهم ممتنعة ، يمتنع أن اآلية يدل على إم

هللا ُيرى ، يقولن : أن هللا ال ُيرى ، كما أنه تعالى ال يموت وال يأكل وال يشرب وال 
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س هذا ال ُيرى . فرؤيته ممتنعة كامتناع هذه النقائص . وليينام ، كذلك يقولون : إنه 

منهم بغريب ما دام أنهم قد نفوا صفات الرب تعالى ، صفات الكمال ، فهذا من 
ال  جملتها ، كون الشيء ُيرى كمال ؟ نعم فما ُيرى أكمل مما ال ُيرى ، فإن المعدوم

 شبيها بالمعدوم .ُيرى ، فإذا قيل في رب العالمين أنه ال ُيرى كان ذلك ت
أما األشاعرة فيقولون : إنه تعالى ُيرى ال في جهة . وهذا دال على منهجهم في 

ن ؟ التذبذب ، فمذهبهم ملفق بين بين ، فيقولن : إنه ُيرى ال  في جهة . ُيرى من أي
من فوق ؟ ال ، من يمين ؟ ال ، من شمال ؟ ال ، من ... لألمام ؟ ال ، من خلف ؟ 

 ال . بس . ال , من تحت ؟ 
 هل هذا معقول ؟ هل تكون رؤية ؟ هذه رؤية خيالية ، يعني المعتزلة أعقل منهم في
ل نبذ الرؤية ، ألن نبذ الرؤية المطلق معقول ، يعني كون الشيء ال ُيرى هذا معقو 
م لكن كونه ُيرى ال من جهة ، هذا غير معقول . وبهذا ُيعلم إن قولهم باطل ، لكنه

 رحوا بنبذ الرؤية كانوا بهذا أقرب من الجهمية والمعتزلة .باعتبار أنهم لم يص
ندهم ولماذا قالوا : نفي الجهة ؟ ألن أصلهم نفي العلو ، ال بد أن يقولوا ذلك ألن ع

 ،أصل نفي العلو ، فلما اضطروا إلى إثبات الرؤية ، أو لم يرو مانعا في إثباتها 
 علوا الظالمين والمفترين والجاهلين قيدوها بقولهم : ال في جهة . تعالى هللا عن قول

 .سبحانه وتعالى كبيرا ، 
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ها نعيمويجب اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والجنة و 
 والنار وأنين عقابها .

 
 الشرح :

ي رب فينتقل المؤلف مما يتعلق باإليمان باهلل ، فإنه ذكر فيما تقدم ما يجب اعتقاده 
 لصفاتالتوحيد بأنواعه الثالثة ، وإن فصل فيما يتعلق بتوحيد األسماء وا العالمين من

،  يمان، وأفاض فيما يتعلق بمسألة الكالم والقرآن ، فإنه ينتقل إلى ذكر بقية أصول اإل
فيقول : ) ويجب أن نؤمن باهلل ( هذا إجمال بعد تفصيل ، نؤمن باهلل يعني نؤمن 

اهلل بائه وصفاته . فكأنه يقول : فكما يجب اإليمان بوحدانيته وربوبيته وألهيته وأسم
خر على ما تقدم بيانه وتفصيله يجب اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل

 والجنة ونعيمها والنار وعذابها .
 هذه جملة أصول اإليمان التي ذكرها هللا في مواضع من القرآن ، وذكر هذه الخمسة

ألصول مجتمعة في بعض اآليات ، ويذكر بعضها في آيات في آيتين ، فيذكر هذه ا
صول أخرى ، كاإليمان باهلل واليوم اآلخر ، واإليمان باهلل ورسله . قال في هذه األ

 ، نبيين ولكن البر من آمن باهلل واليوم اآلخر والمالئكة والكتاب وال الخمسة : 
 . دا فقد ضل ضالال بعي ومن يكفر باهلل ومالئكته ورسله واليوم اآلخر وقال : 

فيجب اإليمان إًذا بالمالئكة ، من أصول االعتقاد أو أصول اإليمان : اإليمان 
بالمالئكة ، وأن هلل عباد مكرمون اسمهم المالئكة . ولفظ الملك يدل على الرسالة ، 

فيجب اإليمان بوجودهم ، وبما أخبر هللا  جاعل المالئكة رسال  فالمالئكة رسل ، 
من أحوالهم وأعمالهم وصفاتهم . وقد دلت النصوص على أنهم مخلوقون عباد  عنهم

يعني المراد .  وقالوا اتخذ الحمن ولدا   : مكرمون طائعون هلل ، كما قال تعالى
 وقالوا اتخذ الحمن ولدا  بقول المشركين : إن المالئكة بنات هللا . وقال : 
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ونه مكرمون ال يسبق يعني بل المالئكة عباد  بل عباد  تنزيه له  سبحانه 

من لبالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وال سشفعون إال 
إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن    ،ارتضى وهم من خشيته مشفقون 

ال   ، يسبحون الليل والنهار ال يفترون    ،بادته ويسبحونه وله يسجدون ع
 . يعصون هللا ما أمرهم ويفعلون ما ُيؤمرون 

فهم طائعون عابدون هلل ، وهم أصناف : منهم الموكل بكتابة أعمال العباد وبحفظ 
ل لموكومنهم ا نفوي العباد ، ومنهم الموكل باألرحام وكتابة المقادير ، ومنهم ومنهم ،

ة ثالث بالوحي المنزل على الرسل كجبريل عليه السالم . ولم ُيسمى لنا من المالئكة إال
 هم  .أو أربع : جبريل وميكائيل وإسرافيل وكذلك مالك خازن النار . لم ُيسمى لنا سوا 

م إلى قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ث ومنهم الموكل بقبض أرواح العالمين 
واآليات في شأن المالئكة كثيرة ، والنصوص من السنة في شأن  ترجعون ربكم 

 المالئكة كذلك . 
فالواجب اإليمان بهم ، واإليمان بهم على سبيل اإلجمال ، هذا فرض عين ، وأما 
ان التفصيل ، فالعلم بذلك فرض كفاية ، ومن علم شيئا من هذا العلم وجب عليه اإليم

 به . 
آمن الرسول بما أنزل إليه  يمان بالكتب ، كتب هللا المنزلة ، واألصل الثالث : اإل

، وكما دلنا القرآن على  من ربه والمؤمنون كل آمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله 
له النبي صلى هللا عليه وسلم هذه األصول دلت السنة ، كما في حديث جبريل وجواب 
 تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه عندما قال : أخبرني عن اإليمان ، قال : )) أن 

ورسله (( . ومن الكتب التي سماها هللا لنا : التوراة واإلنجيل والزبور وصحف إبراهيم ، 
وأما القرآن فهو أعظمها وأكملها وأجمعها ، وهو الكتاب المهيمن المصدق لما بين يديه 

وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من  من الكتب 
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 . الكتاب ومهيمنا عليه 

 أرسل وهكذا القول في الرسل ، من أصول اإليمان : اإليمان بالرسل ، اإليمان بأن هللا
 هللا لئال يكون للناس على رسال كثيرين مبشرين ومنذرين إلقامة الحجة على العباد 

ه محمد صلى هللا علي. وأولهم ، أول الرسل : نوح ، وآخرهم :  حجة بعد الرسل 
 ، وآدم هو نبي من األنبياء عليهم الصالة والسالم . وسلم

قص هللا علينا قصص جمع من األنبياء كنوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وموسى 
عنهم بالتفصيل ، كما وعيسى ويوسف عليه السالم ، وغيرهم . وهناك رسل لم ُنخبر 

 ورسال قد قصصناهم عليك من قبل ورسال لم نقصصهم عليك وكلم قال تعالى : 
 . هللا موسى تكليما 

ر األصل الخامس من أصول اإليمان : اإليمان باليوم اآلخر ، واإليمان باليوم اآلخ
نة بالج يتضمن اإليمان بكل ما يكون بعد الموت ، وأعظم ذلك الجنة والنار ، اإليمان
اإليمان  والنار والبعث ، نعم البعث بعد الموت ، والقيامة ، اإليمان بالقيامة الكبرى ،

ئك أال يظن أول باليوم اآلخر يكون بالقيامة الكبرى ، وهو بعث الناس من قبورهم 
ر اإليمان , ومن اإليمان باليوم اآلخ أنهم مبعوثون يوم يقوم الناس لرب العالمين 

 فرين أعدت للكا المتقين ، والنار دار الكافرين ، قال تعالى في النار: بالجنة دار 
 .  أعدت للمتقين  وفي الجنة : 

 أنهماوأهل السنة والجماعة يؤمنون بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان اآلن موجودتان ، و 
 ار لمدائمتان ال تفنيان . وأما أهل الضالل والبدعة كالمعتزلة فيقولون : الجنة والن

 توجدا اآلن لكنهما تخلقان يوم القيامة .
صلى هللا ومن األدلة على وجود الجنة والنار آيات كثيرة ونصوص كثيرة ، فالرسول 

ُعرض عليه في موقفه في صالة الكسوف ، ُعرضت عليه الجنة والنار ،  عليه وسلم 
فيأتي  وجاء في أحاديث عذاب القبر ونعيمه أنه ُيفتح للمؤمن باب إلى الجنة
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ما كذب  من روحها وطيبها ، وُيفتح على الكافر باب إلى النار . وقال تعالى : 

دها ى عنالفؤاد ما رأى أتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنته
ويوم  النار ُيعرضون عليها غدوا وعشيا وقال في فرعون وقومه :  ، جنة المأوى 

خبر هللا . وهما دائمتان باقيتان كما أ تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 
 عن خلود أهل الجنة والنار فيهما .

 وحده ال شريك له وأنال إله إال هللا وجاء عن عبادة بن الصامت : )) من شهد أن 
 ه ورسوله وأن عيسى عبد هللا ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منهمحمدا عبد

الرسول عليه الصالة والجنة حق والنار حق أدخله هللا الجنة (( . وكان مما كان 
 يفتتح به في صالته ، يعني من أذكار االستفتاح في الصالة ، يقول :  والسالم

 نة حق والنار حق (( .)) ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق والج
مان اإلي قوله : ) واليوم اآلخر والجنة ونعيمها والنار وأنينها ( عطف الجنة والنار على

يه باليوم اآلخر كأنه من عطف الخاص على العام ؛ ألن اإليمان باليوم اآلخر يدخل ف
ه باإليمان بكل ما أخبر به هللا ورسوله مما يكون بعد الموت ، من فتنة القبر وعذا

 ونعيمه ، والبعث والنشور ، والحشر والصراط والميزان ، والجنة والنار .
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  صلى هللا عليه وسلموالشفاعة وذبح الموت والحوض المكرم به نبينه 
 والصراط والميزان .

 
 الشرح :

م عطف هذه األشياء على اإليمان باليوم اآلخر ألنها كلها داخلة في اإليمان باليو 
ن إليمااإليمان باليوم اآلخر : اإليمان بالجنة والنار ـ كما تقدم ـ ومن ا اآلخر ، من

، وشفاعة النبي صلى هللا عليه وسلم باليوم اآلخر : اإليمان بالشفاعة ، شفاعة 
،  محموداألنبياء والمؤمنين ، والشفاعة أنواع ، فلنبينا الشفاعة الكبرى وهي المقام ال

ء عن قضى بينهم عندما يتراد األنبياء ويعتذر األنبياوهي الشفاعة ألهل الموقف أن يُ 
 .التقدم لها ، كما في الحديث الثابت في الصحيحين ، وغيرهما من دواوين اإلسالم 
 م إذاولنبينا الشفاعة كذلك في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة ، كما في صحيح مسلم ، أنه

جنة ول الهذبوا ونقوا إذن لهم بدخ عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فإذا
ه النبي صلى هللا علي، ثبت أنهم ال يدخلون حتى يستشفعوا باألنبياء ، وحتى يشفع 

 للمؤمنين بدخول الجنة . وسلم 
لنار اشفاعته في أهل الكبائر من أمته الذين دخلوا  عليه الصالة والسالم ومن شفاعته 

 متعددة ، وهذه الشفاعة ُيصرف في جنسهاأن ُيخرجوا منها ، فيشفع في ذلك شفاعات 
 المالئكة واألنبياء والمؤمنون ، فيشفعون فيمن دخل النار أن ُيخرج منها .

مات  وهذه الشفاعة ُينكرها الخوارج والمعتزلة ؛ ألن أصل الخوارج والمعتزلة : أن من
ال على شئ من كبائر الذنوب من غير توبة فإنه مخلد في النار ، فمن دخل النار 

 عيد .يخرج منها . وهذا معنى قولهم : بإنفاذ الوعيد . من أصول المعتزلة : إنفاذ الو 
 وهذا هو معناه .

فهذه الشفاعة لنبينا أعظم نصيب من الشفاعة فيمن دخل النار أن ُيخرج منها ، فأهل 
السنة والجماعة يؤمنون بأن أهل الكبائر في النار ال ُيخلَّدون ، ولو ماتوا من غير 
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توبة ، بل ُيعذبون ما شاء هللا ثم ُيخرجون منها بمحض رحمته تعالى أو بشفاعة 

 الشافعين من المؤمنين ، من المالئكة واألنبياء والصالحين .
ينا ه أهل السنة والجماعة ، الحوض لنبوالشفاعة كذلك مما يجب اإليمان به ، ويؤمن ب

، وهو مورد كريم وحوض عظيم جاء ذكره وذكر صفاته في عليه الصالة والسالم 
السنة المتواترة ، ومن ذلك أنه طوله شهر وعرضه شهر وآنيته بعدد نجوم السماء 

 مالرسول عليه الصالة والسالوماؤه أشد بياضا من اللبن و أحلى من العسل . وأخبر 
ه يتقدم أمته إلى الحوض ، إذ يقول لألنصار : )) أنا فرطكم على الحوض (( )) أن

إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني غدا على الحوض (( ومما جاء في شان 
 ،الحوض أنه ترد عليه جماعات ، فيزادون ، يعني يمنعون ويحال بينهم وبين الورود 

 وا بعدكي أمتي (( فُيقال : أنط ال تدري ماذا أحدث: )) أمتعليه الصالة والسالم فيقول 
 . فيقول : )) سحقا سحقا لمن بدل بعدي (( .

ي الحوض المورود ، ذلك الحوض الذ عليه الصالة والسالم فيجب اإليمان بأن لنبينا 
يظهر هللا به فضله ، وفيه كرامة ألمته وغياث لهذه األمة ممن استقام على سنته 

 .م صلى هللا عليه وسل
وكذلك مما يجب اإليمان به ويدخل في اإليمان باليوم اآلخر : الميزان ، ميزان 

لئك فمن ثقلت موازينه فأو  األعمال ، وهذا مما أخبر هللا به في كتابه في مواضع 
نا آياتهم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك هم الذين خسروا أنفسهم بما كانوا ب

أما ف وقال سبحانه وتعالى ،  لوزن يومئذ الحق وا وقبلها قال : .  يظلمون 
لى إ من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية 

 غير ذلك من اآليات .
في شأن ابن مسعود  عليه الصالة والسالم وهكذا السنة دلت على وزن األعمال ، قال 

عليه بل أحد (( ، وقال ودقة ساقيه : )) إنهما في الميزان ألثقل من ج
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ي : )) كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان فالصالة والسالم 

.  رةالميزان سبحان هللا وبحمد سبحان هللا العظيم (( واألحاديث في هذا المعنى كثي
 فلهذا كان من عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بوزن األعمال .

وكذلك مما ثبت في الصحيح أنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار أوتي 
ولون بالموت على هيئة كبش ، فُيدعى أهل الجنة والنار فيرونه وُيقال لهم ما هذا فيق

نار فيقال ألهل الجنة : خلود وال موت وألهل ال الموت ، فُيذبح بين الجنة والنار ،
 خلود وال موت .

 راد هللاوهللا أعلم بكيفية ذلك وحقيقته ، فيجب اإليمان بما أخبر هللا به ورسوله على م
ورسوله ، وال نتكلف وال نقول : كيف يذبح الموت ؟ وهل الموت كذا وهو عرض يذبح 

 أن الموت عليه الصالة والسالم ا أخبر ؟ أو المراد به ملك الموت . المهم أنه كم
 لخروجايذبح بين الجنة والنار بمرأى من أهل الجنة والنار ، وبهذا يأمن أهل الجنة من 

نة ، وييأس أهل النار من الخروج ، وهذا من أدلة دوام الجنة والنار وخلود أهل الج
من  ا هم بخارجينوم والنار ، واآليات واألدلة على دوامهما كثيرة ، قال تعالى : 

نهما : ، وقال في كل م وما هم منها بمخرجين  ، وقال في أهل الجنة :  النار 
  خالدين فيها أبدا . 

ي فوالكوثر نهر أعطاه هللا لنبيه في الجنة ، هو من نعيم النبي في منزله ومنزلته 
أحاديث الجنة ، وأما الحوض فهو في عرصات القيامة قبل دخول الجنة ، وجاء في 

 الحوض أنه يشكب فيه ميزابان من الكوثر .
إًذا ماء الحوض أو شراب الحوض إنما يكون من الكوثر ، فالحوض يمده الكوثر ، 
فشرابه من شراب الكوثر ، وكل من األمرين داخل في عموم قوله سبحانه ممتنا على 

 . إنا أعطيناك الكوثر  نبيه 
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من مغربها ، ونزول عيسى بن وخروج الدجال والدابة وطلوع الشمس 
 مريم يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير .

 
 الشرح :

الحمد هلل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، وآله وصحبه ، ومن اهتدى 
كتبه بهداه . تقدم القول في أصول اإليمان وأنه يجب علينا أن نؤمن باهلل ومالئكته و 

يه صلى هللا علعث بعد الموت والجنة والنار والحوض لنبينا ورسله واليوم اآلخر والب
 والصراط والميزان والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم ، وبقي من هذه المسائل وسلم 

ط : الصرابالمتعلقة باليوم اآلخر أو المتعلقة اإليمان باليوم اآلخر : الصراط . والمراد 
 قدر أعمالهم .  جسر ، معبر على متن جهنم يمر عليه الناس على

جاء في األحاديث الصحيحة أن الناس يمرون عليه متفاوتين في سيرهم ، فمنهم من 
يمر على الصراط كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كأجاود الخيل 
وكركاب اإلبل ، ومن الناس من يسعى سعيا ومنهم من يركض ومنهم من يمشي 

ر عليه من يلقى في جهنم ، وعلى الصراط ومنهم من يزحف ، وهكذا . ثم ممن يم
 كالليب تخطف الناس بأعمالهم ، فناج ُمَسلَّم ومكدوس في النار . 

لى ربك عوإن منكم إال واردها كان  والصراط قد أشير إليه في القرآن بقوله تعالى : 
 فسر بالعبور على الصراط ، يمر عليه المتقون والظالمون فينجي هللا حتما مقضيا 

اردها وإن منكم إال و   : متقين ويهلك ويترك الظالمين في جهنم ، كما قال سبحانهال
وهللا  . كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 

 أعلم .
إن العبور على الصراط ليس لكل أحد ؛ ألن الكفار أو سائر أمم الكفر إذا ُحشر 

عهم وحسابهم ، يقال : لتتبع كل أمة ما كانت تعبد . فتتبع كل الناس يقال لهم بعد تقري
أمة ما كانت تعبد فتنتهي إلى النار فتدخلها . ولكن الذين يعبرون على الصراط 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 60 

.................................................................................. 

 
نافقات يوم يقول المنافقون والم عالى : منهم المنافقون ، كما جاء في تفسير قوله ت

واقع أنهم يكونون مع المؤمنين في بعض م للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم 
م من القيامة حتى يظنون النجاة ، فيعطون أنوارا سرعان ما تنطفئ ، إذا انطفأ ما معه

عني يانظرونا ،  النور وبقي المؤمنون بأنوارهم تسعى بين أيديه وبأيمانهم . يقولون :
نظرونا يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ا انتظرونا نقتبس من نوركم 

ب نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له با
 [    13] الحديد   باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب 
جب أن يكون يوم القيامة : الصراط ، هذا المقصود أن مما يجب اإليمان به مما ي

وك بش عليه الصالة والسالم الطريق الذي ال نعلم كيفيته وعليه كالليب شبهها النبي 
السعدان ، شوك بسيط صغير ، شوك السعدان يعرفه الناس ، نبات مدور وفي جوانبه 

دان ، شوك ، يعني الشوكة الواحدة تجدها مدورة ومحاطة برؤوس مدببة ، شوك السع
 ولكن هذا تقريب وتصوير ، كأنه بشكلها وأما عظمها فال يعلمها إال هللا .

م كذلك مما تقدم الكالم في الرؤية ، وأن الممؤمنين يرون ربهم رؤية تسرهم ، وأنه
د ينعمون بها وتقر أعينهم في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة ، وأما الكفار فق

يامة كفار ال يرون ربهم بإطالق أبدا ، ال بعرصات القاختلف الناس فيهم ، فقيل إن ال
 وال بعد دخولهم النار من باب أولى . 

 رؤية فأما من قال يرونه في القيامة ، لكن معلوم أنهم ال يرونه رؤية تسرهم بل يرونه
و أتخزيهم ويخزون بها ؛ ألنهم إذا لقوا هللا وقد كفروا به وعصوه كانت رؤيتهم له 

س هذا ولو ترى إذا وقفوا على ربهم قال ألي خزيهم وزلهم وهوانهم  لقاءهم له سبب
 . بالحق قالوا بلى وربنا قال فزوقوا العذاب بما كنتم تكفرون 

وقيل إنما يراه المنافقون الذين يكونون مع هذه األمة ، يرونه ، وكذلك إنهم إذا رأوه 
منافقون أن يسجدوا وكشف سبحانه وتعالى عن ساقه وسجد له المؤمنون وأراد ال
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صارت ظهورهم كصياصي البقر ، بعنب مثل قرون البقر ال يستطيعون أن ينحنوا وال 

اق يوم ُيكشف عن س أن يسجدوا ، كما جاء في تفسير ، اقرءوا تفسير قوله تعالى : 
عون ون إلى السجود فال يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم زلة وقد كانوا يدويدع

 . فكان المنافقون يسجدون ولكن ما كانوا يسجدون هلل إلى السجود وهم سالمون 
قولون ي إيمانا وطاعة وزال واحتسابا ، إنما كانوا يسجدون نفاقا وخداعا ، كما يقول : 

ا إلى إذا خلو و منا ؤمنين وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آآمنا باهلل واليوم اآلخر وما هم بم
 . شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون 

ي فرونه واألظهر أن الكفار يرونه ، وإذا قلنا يرونه فال يعني هذا أن كل الكفار إنما ي
الجملة ، ثم يحجبون وفي حجبهم مزيد خزي لهم ومزيد تنكيل وزل ، نعوذ باهلل من 

 لخزي والعار وعذاب النار نسأل هللا السالمة .ا
سله ذكر المؤلف بعد ذكره ألصول اإليمان الخمسة : اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ور 
جال واليوم اآلخر ، قال : ) وبالدجال ( يعني ونؤمن بالدجال ، أو يجب أن نؤمن بالد

يح عيسى بن مريم ، أو بالمسيح الدجال ، وبطلوع الشمس من مغربها وبنزول المس
 كلمة هللا وروحه وأنه يقتل المسيح الدجال ، ) يقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل
الخنزير ( هذا كله مستمد من األحاديث الصحيحة ، فهذه أربعة أمور من أشراط 

 الساعة :
 ،. الدجال الذي هو الدجال الكذاب ، الذي يخرج مدعيا للنبوة ثم يدعي الربوبية 1

ه يده أنور خارقة تكون فتنة للناس ، يدعو الناس إلى طاعته وإلى عبادت ويجري على
 ، فيفتتن به كثير من الناس ، وأكثر أتباعه اليهود ، فهم ينتظرون مسيح الضاللة

 والمسلمون ينتظرون مسيح الهدى عيسى بن مريم .
،  والمسيح الدجال قد استفاضت األدلة من السنة على خروجه وذكر أحواله وصفاته

أنذر أمته الدجال وأخبر أ،ه ما من نبي إال أخبر  عليه الصالة والسالم فالرسول 
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بي أبان من حاله وصفاته ما لم يكن من نعليه الصالة والسالم أمته الدجال ، ولكنه 

بعده  نبي الساعة ، كل أشراط الساعة إنما تكون من الصالة والسالم  عليهقبله ؛ ألنه 
 وعلى إثره .

وجاء في وصف الدجال أنه أعور عينه اليمنى كأن عينه عنبة طافية ، مثل الشيء 
إذا  الطافي فوق الماء ، يعني أنها تكون جاحظة ، وهذا فيه مزيد قباحة ، يعني العين

فية ، يعني يبصر بها وهي طافية جاحظة ، أعور ، كانت غائرة أهون من أن تكون طا
 قال : )) إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور (( أخذ منه عليه الصالة والسالم وأخبر 

بعض أهل العين إثبات العينان هلل ، وأن عيناه بريئتان من كل آفة ونقص سبحانه 
ال أمور وتعالى ، وهذا شأنه وشأن صفاته الكمال المطلق . وجاء في وصف الدج

وق كثيرة : مكتوب بين عينيه كافر ، يقرأ ذلك كل مسلم . المهم اإليمان بهذا المخل
 الذي يحصل ويخرج في آخر الزمان .

 خير ،ومن حكمة هللا أن شرع لنا االستعاذة باهلل من فتنته في كل صالة في التشهد األ
باهلل  أحدكم فليستعيذ أنه قال : )) إذا تشهد عليه الصالة والسالم كما ثبت عن النبي 

من أربع ، يقول : اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة 
في  المحيا والممات ، ومن فتنة المسيح الدجال ((  فتنة المسيح الدجال أعظم فتنة ،
فشر  الحديث الذي رواه الترمذي )) بادروا باألعمال سبعة (( وذكر منهم )) أو الدجال

 ينتظر (( نعوذ باهلل من فتنة المسيح الدجال .غائب 
. ومن أشراط الساعة : طلوع الشمس من مغربها . أيضا مما يجب اإليمان به : 2

طلوع الشمس من مغربها ، تطلع على الناس كل يوم منذ خلقها هللا من جهة المشرق 
ث أبي ، فإذا جاء هذا اليوم الموعود طلعت على الناس من المغرب ، وجاء في حدي

ذر في صحيح مسلم وغيره ، أنه عليه الصالة والسالم أخبر بأن الشمس تذهب فتسجد 
تحت العرش وتستأذن بالمضي فربما قيل لها ارجعي من حيث جئت 
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يمان ودها واستئذانها ، كل أمور الغيب يجب اإلفتعود . ترجع ، وهللا أعلم بكيفية سج

 بها على مراد هللا ورسوله .
سير لة الفإذا جاء ذلك اليوم الموعود المقدر بتقدير هللا لم يؤذن لها بالمواصلة ، مواص

 وسخر لكم الشمس ، فهي دائبة اآلن ، الشمس والقمر دائبان في السير ، يسيران 
،  ننام ونقوم والشمس ماضية والقمر ماضي جاريان باستمرار نحن والقمر دائبين 

 إذا غربت على فهي قد طلعت على قوم ، وهلم جرى مستمرة 
  والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم  . ي فتمضي : ماضية

 سيرها ، فتطلع في ذلك اليوم المقدر الذي يعلمه هللا على الناس من مغربها .

 هل ينظرون إال نى أي بطلوع الشمس من مغربها قوله تعالى : وقد فسر بهذا المع
 ت أن تأتيهم المالئكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيا

 يوم يأتي بعض آليات ربك ال  ُفسر هذا البعض بطلوع الشمس من مغربها ربك 
 . يرا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خ

إذا طلعت الشمس من مغربها ، جاء في الحديث الصحيح : )) إذا طلعت الشمس من 
 ال ينفع نفس مغربها آمن من عليها (( يؤمن الناس ولكن هيهات ال ينفع إيمانهم 

ه إيمانه ؛ الكافر ال ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا 
 العاصي ال تنفعه توبة كما ثبت في الحديث الصحيح )) الألن األمر أصبح عيانا ، و 

تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة و تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها (( 
،  يعني إذا طلعت انقطعت التوبة ، امتنعت التوبة ، تمتنع ، ما يمكن ألحد أن يتوب

ه . آية عظيمة ، آية يبقى العاصي على حاله والكافر على حاله ، ولو آمن ما نفع
 كونية سماوية .

فإذا وقع  . واآلية الثالثة : الدابة ، دابة األرض ، وهي المذكورة في قوله تعالى : 3
األمر عليهم أخرجنا لهم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال 
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، وجاء في شأن الدابة أحاديث صحيحة في الخبر عن خروجها ، وأن  يوقنون 

خروجها يكون قريبا من طلوع الشمس من مغربها ، متى سبقت إحداهما فاألخرى في 
رة أثرها ، وردت فيها أحاديث كثيرة في صفتها وكيفية خروجها وكذا وكذا ، أمور كثي

لكن و ل هذه األحاديث الواردة في صفتها وقوائمها وكالمها ، ساقها ابن كثير ، ولكن ج
ع بإجماالمهم أن كلها يؤخذ منها إثبات خروج الدابة ، وخروجها ثابت بالقرآن وبالسنة و 
 و أحدهأهل السنة . دابة هللا أعلم بها ، لكنها دابة لها شأن وتكلم الناس ، فخروجها 

 ورة هي من أشراط الساعة الكبرى .أشراط الساعة الكبرى ، هذه األمور المذك
اها . والرابع : هو نزول المسيح عيسى بن مريم عليه السالم ، روح هللا وكلمته ألق4

 إلى مريم وروح منه ، وقد أشير إلى نزوله في القرآن ، كما في قوله تعالى : 
  قبل ه منن ببل رفعه هللا إليه وكان هللا عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إال ليؤ

علم وإنه ل ، وقد يكون اآليات التي تدل على مجيئه قوله تعالى في شأنه :  موته 
 يعني علم على مجيء الساعة . للساعة فال تمترن بها 

وجاءت السنة الصحيحة بالتصريح بالخبر عن نزوله ، كما ثبت في الصحيح عن 
ابن مريم حكما قسطاس أنه قال : )) يوشك أن ينزل فيكم عليه الصالة والسالم النبي 

فيكسر الصليب (( الصليب الذي يعبده النصارى يكسره ، تعبيرا عن بطالن ملة عباد 
الصليب ، باطل ، هم اآلن صاروا يعظمون الصليب يعبدونه يعلقونه ينصبونه على 
كل شئ ، معبودهم ، رمز اإلله ، لكن المسيح إذا جاء أعلن بطالن عبادته )) يكسر 

لخنزير (( تنبيها على تحريمه ، فالخنزير محرم في شريعة المسيح الصليب ويقتل ا
وسائر الشرائع . ذكر بعض أهل العلم أن هذه  عليه الصالة والسالم وشريعة محمد 

المحرمات محرمات في جميع الشرائع . )) ويقتل الدجال (( كذلك من أعماله قتل 
الدجال , هذا كذلك ثابت في األحاديث الصحيحة ، 
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فإذا  وفيها ما يفيد أن الدجال يخرج ، كأن مفاد األحاديث أن الدجال يخرج كأنه قبل ،
 ذا أنهنزل المسيح عليه السالم طلبه ، فيدركه في مكان كذا بباب ُلد ، فيقتله ، معنى 

خرج ويعيش في األرض شرقا وغربا ، وتحصل فتنته ويقيم في المسيح الدجال ي
 األرض ما شاء هللا ، ثم إذا نزل المسيح سلط عليه فقتله .

هذه أربعة أمور من أشراط الساعة الكبرى : الدجال ، وطلوع الشمس من مغربها ، 
 وخروج دابة األرض ، ونزول المسيح ابن مريم عليه الصالة والسالم .
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  ،والبعث والنشور والعرض والحساب وعذاب القبر ومساءلة منكر ونكير 
 والجن والشياطين .

 
 الشرح :

أن يقول : يجب أن نؤمن ) بالبعث والنشور ( كأنه لما ذكر اليوم اآلخر ونبه إليه ك
الكالم هذا ما هو مترتب كما ينبغي ، كان ينبغي أن يذكر األمور المتقدمة من 

لكنه  يزان والشفاعة والجنة والنار ، يذكرها بعد هذا ، هذا هو المناسب ،الصراط والم
 ذكر بعض ما يكون يوم القيامة وذكر البعث بعد ذلك ، والمناسب ذكر الجنة والنار

 بعد ذكر البعث ، هذا هو الترتيب المناسب المطابق للواقع .
ث ، ذكر اإليمان بالبع فلما ذكر هذه الجملة من أشراط الساعة ، من أشراط القيامة ،

ج فيجب اإليمان بالبعث الذي هو إخراج الناس من قبورهم ، والبعث بعد الموت وإخرا
ه أنكرو و الناس من القبور األولين واآلخرين هذا ما كفر به أعداء الرسل أولهم وآخرهم ، 

ا نا وكنفقال الكافرون هذا شئ عجيب ءإذا مت أشد اإلنكار وتعجبوا من هذا كثيرا ، 
ل من وضرب لنا مثال ونسي خلقه قا وفي اآلية األخرى :  ترابا ذلك رجع بعيد 

 ، يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم 
عظيم  أال يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم والكالم في البعث مفصل في القرآن كثيرا 

  : قال سبحانه وتعالى  بعثون بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تثم إنكم  ،
راعا صإنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق األرض عنهم  وقال تعالى : 

 .  البعث يكون بتشقق األرض ، تتشقق األرض عن ما في باطنها ، يخرج الناس من
عنهم إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق األرض  قبورهم صراعا 

 . صراعا ذلك حشر علينا يسير 
فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شئ نكر  وُعبر عن هذا بالخروج وبالنشور 

كأنهم جراد منتشر  األجداث : القبور  خشعا أبصارهم يخرجون من األجداث 
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 هذا وصف لحال الكفار عند خروجهم وإال فالمؤمنون يخرجون  مهطعين إلى الداع 

ال تخافوا تتنزل عليهم المالئكة أ والمالئكة تبشرهم وتؤمنهم ، تتنزل عليهم بالبشائر 
 . وال تحزنوا 

يها ، يخرج ُتبعثر وُتثار ويخرج ما ف،  وإذا القبور بعثرت  ) والبعث ( : اقرءوا : 
 ا في هذه األرض إلى اآلخرين ، من أول الناس إلى آخر الناس يخرجهم هللا  كل م

 . قل إن األولين واآلخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم 
 ) والعرض والحساب ( أيضا يجب اإليمان بالعرض ، عرض العباد على هللا 

  يومئذ ُتعرضون ال تخفى منكم خافية   ارزة برض ويوم نسير الجبال وترى األ
 . على ربك صفا هذا الشاهد وعرضوا ـ وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا ـ 

قال : )) من نوقش  النبي صلى هللا عليه وسلم وجاء في الحديث الصحيح أن 
 الحساب ُعذب (( فقالت أم المؤمنين عائشة رضي هللا عنها : أليس هللا يقول : 

  ف ُيحاسب حسابا يسيرا فأما من أوتي كتابه بيمينه فسو ا ذلك قال : )) إنم
العرض (( ، وكذلك الحساب ، العرض والحساب كأنه يشمل الحساب : حساب 
العرض وحساب المناقشة ، ومن الحساب وضع الموازين إلظهار أحوال العباد 

ل ان مثقاونضع الموازين القسط ليوم القيامة فال ُتظلم نفس شيئا وإن ك وأعمالهم 
اسبين وهو أسرع الح ، قال تعالى :  خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين حبة من 

  ،  وكفى باهلل حسيبا . 
 اب) وعذاب القبر ( كذلك يجب اإليمان بعذاب القبر ونعيم القبر ، يجب اإليمان بعذ

ونعيم القبر وفتنة القبر . أما فتنة القبر فهو السؤال ، سؤال منكر ونكير ، سؤال 
كما ثبت في السنة المتواترة ، وقد أشير إلى ذلك في القرآن في قوله تعالى : الملكين 

  يثبت هللا الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي اآلخرة ويضل هللا
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قال :  وثبت في الصحيح أنه عليه الصالة والسالم،  يشاء الظالمين ويفعل هللا ما 

قال ، في )) إنه أوحي إليَّ أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال
ديني و للرجل من ربك ، وما دينك ، ومن نبيك ، فأما المؤمن والموقن فيقول ربي هللا ، 

 ها ال ، وأما المنافق أو المرتاب فيقول ها اإلسالم ، ونبيي محمد صلى هللا عليه وسلم
أدري ، فيضرب بمرزبة فيصيح صيحة يسمعها كل شئ إال اإلنسان ، ولو سمعها 

 اإلنسان لصعق (( .
عليه الصالة وجاء في شأن فتنة القبر وعذاب القبر أحاديث مستفيضة عن النبي 

قبض روح المؤمن  ، منها حديث البراء بن عازب ، الحديث الطويل في صفةوالسالم 
 بها ،والكافر ، وسؤال القبر وأن المؤمن ُيفتح له باب إلى الجنة فيأتي من روحها وطي

 والكافر يفتح له باب إلى النار يأتي من حرها وسمومها . الحديث .
لقبر فمما يجب اإليمان به وعليه أهل السنة والجماعة : اإليمان بفتنة القبر وعذاب ا

ستدل لة على عذاب القبر ونعيمه كثيرة في الكتاب والسنة ، مما اونعيم القبر . واألد
 به على عذاب البرزخ ، ُيعبر عن القبر بالبرزخ ، قوله تعالى عن قوم فرعون : 

  النار يعرضون عليها غدوا وعشيا  ، : كذلك قوله تعالى  لظالمون اولو ترى إذ
ب نفسكم اليوم تجزون عذافي غمرات الموت والمالئكة باسطوا أيديهم أخرجوا أ

وقال  . الهون بما كنتم تقولون على هللا غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون 
 بما كنتم الذين تتوفاهم المالئكة طيبين سالم عليكم ادخلوا الجنة في المؤمنين : 

 . تعملون 

أن سمة المؤمن تكون طائرا يعلق في شجر  عليه الصالة والسالم وصح عن النبي 
الجنة ، وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في الجنة ، إلى غير ذلك . 

ة رواي وأكثر األحاديث إنما فيها فتنة القبر وسؤال الملكين ، وجاءت تسمية الملكين في
 عند الترمذي أنهما : منكر ونكير . 
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كين بعض أهل السنة يذكر هذا ، مما يجب اإليمان به : اإليمان بفتنة القبر ، وبالمل

منكر ونكير ، الموكلين بسؤال الميت في قبره . جاء في حديث أنس ، الحديث 
تاه الصحيح ، أنه إذا وضع الميت في قبره وتولى عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعالهم أ

ع هو سأالنه . وهذه أمور غيبية يجب اإليمان بها ، واإليمان النافملكان فيقعدانه وي
عليه اإليمان بالغيب . عذاب القبر قد ُيكشف شئ منه لبعض الناس ، والرسول 

قد أخبر ، ومن األدلة على عذاب القبر حديث ابن عباس في الصالة والسالم 
 حيث قال :  م النبي صلى هللا عليه وسلصاحبي القبرين ، الذين أخبر عنهما 

آلخر )) إنهما ليعذبان وما يعذبان في كثير ، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما ا
 ر ذلكفكان ال يستتر من بوله (( . وأنكر ذلك الزنادقة ، المنافقون والمالحدة ، وأنك
رض عبعض المعتزلة ، أنكروا عذاب القبر ونعيمه ، وال سيما الذين يقولون بأن الروح 

ال و مات الميت زال ذلك العرض ، زال وانعدم فهو ال يكون هناك عذاب وال نعيم  ، إذا
 سؤال . ولهذا قال ابن القيم لما ذكر األرواح وما يكون لها ، يقول :

 الشأن لألرواح بعد فراقها                أبدانـها وهللا أعظم شـأن
 والريحان إما عذاب أو نعيـم دائـم                قد نعمت بالروح

 ومضى وذكر أمور ثم قال في اآلخر :
 والقائلون بأنها عرض أبوا               ذا كله تبـا لذي نكــران

اقـــرءوا فـــي الشـــافية الكافيـــة ، قصـــيدة عظيمـــة مشـــتملة علـــى علـــوم ومســـائل وتحقيقـــات 
 عظيمة بأسلوب بديع .

ائبــة القريبــة منــا أو ويجــب كــذلك اإليمــان بكــل مــا أخبــر هللا بــه ورســوله مــن األمــور الغ
البعيدة ، ومما دلت على وجوده النصوص : الجن والشياطين ، والشياطين من الجن ، 
فــالجن مــنهم الشــياطين وأصــلهم إبلــيس ، كــل أولئــك مــن عــالم الغيــب . يظهــر بعضــهم 
لبعض الناس في بعض األحيـان ، ولكـنهم األصـل فـيهم أنهـم غـائبون ، ولهـم فـي خلـق 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 70 

.................................................................................. 

 
قــد  ، يعنـي خلقــتهم متميـزة ، وال نعلــم حقيقـة خلقــتهم ؛ ألنهـم إنمــا يظهـروا لنــا متمثلـين ،

 يتمثلوا لنا ببعض اإلنس ، وقد يتمثلون ببعض الحيوانات أو الحشرات ، يتمثلون . لكن
ومــا خلقــت الجــن واإلنــس   لفــون مخلوقــون للعبــادة هـم موجــودون وهــم كثيــر ، وهــم مك

كنا  وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك ، منهم الصالح وغير الصالح  إال ليعبدون 
، مــنهم المــؤمن والكــافر ، فــالمؤمن مــنهم يــدخل الجنــة علــى الصــحيح ،  طرائــق قــددا 

ألمــألن جهــنم مــن وتمــت كلمــة ربــك  : ســبحانه وتعــالى والكــافر فــي النــار ، قــال هللا 
ولمـن خـاف مقـام ربـه  ، وقـال فـيمن يـدخل الجنـة مـنهم :  الجنة والنـاس أجمعـين 

لسـورة الخطاب للثقلين باتفاق المفسـرين ، إلـى آخـر ا جنتان فبأي آالء ربكما تكذبان 
 سورة الرحمن .

وقـــال بعـــض المالحـــدة وبعـــض المبتدعـــة مـــن أهـــل الكـــالم : إن الجـــن مـــا هـــم بأشـــياء 
، يعني أنهم أشـياء قائمـة بأنفسـها وتتصـرف وتـذهب وتجـئ وتـتكلم ..ال ! إنمـا  حقيقيين

هـــي قـــوى الشـــر فـــي اإلنســـان ، كمـــا قـــالوا فـــي المالئكـــة إنهـــا قـــوى الخيـــر ، وهـــذا كفـــر 
س بالمالئكة وإنكار لما أخبر هللا به من أمر الجن والشـياطين . ألن معنـى هـذا أنهـم لـي

 م عبارة عن القوى الخبرة أو الشريرة . لهم حقيقة وجودية في الخارج إنما ه
لكــن الجــن عــالم مكلــف ويــأكلون ويشــربون ويتنــاكحون ، وقــد كتــب النــاس عــنهم وُأل ِّفــت 

رسـالة عامـة  عليه الصـالة والسـالم المؤلفات وذكر أهل العلم ما ذكروا . ورسالة محمد 
ماعة من ج الجن  وإذ صرفنا إليك نفرا من للثقلين ، سبحان هللا ، قال هللا تعالى : 

ــى قــومهم  الجــن  ــوا إل ــالوا أنصــتوا فلمــا قضــي ول يســتمعون القــرآن فلمــا حضــروه ق
ب فمن يقول : إنهم قوى الخير وأنهم ليس لهم وجود في الحقيقة هذا مكذ،   منذرين 

قــل أوحــي إلــي أنــه اســتمع نفــر مــن  للقــرآن ، وكــذلك ســورة الجــن ســورة مــن أولهــا : 
 أحـدا  ا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشـرك بربنـاالجن فقالوا إنا سمعن

. 
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 وأال ُيخلد في النار من كان في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان .
 

 الشرح :
ان كذلك مما يجب اعتقاده : أنه ال ُيخلد في النار أحد مما في قلبه أدنى قدر من اإليمـ

بقلبــه و  ال إلـه إال هللا مـن النـار مــن قـال : ، كمـا ثبـت فــي السـنة المتـواترة أن هللا ُيخــرج 
 ة . مثقال ذرة من إيمان . في رواية مثقال ُبرة أو مثقال شعيرة . كل ذلك كناية عن القل

فأهل السنة والجماعـة يقولـون : إن مـن مـات مـن العصـاة مـن أهـل الكبـائر مهمـا كانـت 
ء مـن تجـاوز هللا عنـه بمـا شـاذنوبه وهو موحد باهلل فإنه ال ُيخلد في النار ، بل إمـا أن ي

روج األسباب وال يدخل النار ، وإما أن يدخله النار فيعذب ما شـاء هللا ثـم مهلـه إلـى الخـ
. فُيخــرج مــن ســبحانه وتعــالى بشــفاعة الشــافعين مــن أهــل طاعتــه ، أو بمحــض رحمتــه 

 نــهوفــي قلبــه أصــل اإليمــان ولــو كــان يســيرا ، المهــم أ ال إلــه إال هللا النــار كــل مــن قــال 
 موحد ، فال ُيخلد في النار أحد من أهل التوحيد . 

وكل ما جاء من الوعيد بالخلود ف حق بعض العصاة فهو عند أهل السنة مقيد ، مثل 
 يه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عل قوله تعالى : 

 جـاء عـن ابـن عبـاس ، هـذا فـي، هذه اآلية مقيدة باتفاق المسلمين بهيات التوبـة إال مـا 
 شئ آخر أن هذه اآلية لم ينسخها شئ ، لكن نعلم يقينا أن ابن عباس لم يرد أن القاتل
إذا مات فإنه يموت مخلدا في النار ولو تاب . لكن ُعمل على إن توبتـه ال ُتسـقط عنـه 

 يقـول تبعات القتل ، فالقتـل لـه تبعـات وتعلقـات ، كيـف ال ُتقبـل توبتـه والشـرك والكفـر ،
نة سـإن ينتهوا ُيغفر لهم ما قد سـلف وإن يعـودوا فقـد مضـت  هللا في شأن الكفار : 

مـل إال مـن تـاب وآمـن وع وقال تعالى بعد مـا ذكـر الشـرك والقتـل والزنـا ،  األولين 
 . عمال صالحا فأولئك يبدل هللا سيئاتهم حسنات وكان هللا غفورا رحيما 

.................................................................................. 
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وذهبت الخوارج والمعتزلـة إلـى أن مـن مـات مصـرا علـى كبيـرة مـن كبـائر الـذنوب مخلـد 
زلــة فـي النــار ، فـالخوارج قــالوا بكفـر مرتكــب الكبيــرة وتخليـده فــي النـار إذا مــات ، والمعت

  هــو مــؤمن وال كــافر ، يخــرج مــن دائــرةقــالوا إنــه فــي الــدنيا فــي منزلــة بــين المنــزلتين ال
اإليمان ويخرج من الكفر ، وهذا أصل من أصولهم ، وفي اآلخرة هو مخلد في النـار ، 
وهــذا مــن أبطــل الباطــل ، وهــو مــردود باألدلــة الصــحيحة الدالــة علــى الســفاعة فــي أهــل 

 ، فيلقــون الكبــائر وإخــراج أهــل الكبــائر مــن النــار ، وأنهــم يخرجــون منهــا َحممــا أو ُحممــا 
 في نهر الحياة فينبتوت كما تنبت الحبة في حميل السيل ، ثم يدخلون الجنة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويجب اإليمان بالقدر خيره وشره من هللا تعالى .
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 الشرح :
) ويجب اإليمان بالقدر ( اآلن اتضح أن المؤلف داخل بين بعض هذه األمور ، يعني 

ألمـــور مـــن مســـائل االعتقـــاد غيـــر مترتبـــة ، أدخـــل بعـــض األمـــور ، ذكـــر بعـــض هـــذه ا
 فمسالة اإليمان بالجن بالكتب والرسل . وكذلك اإليمان بأشراط الساعة هي من اإليمان

 باليوم اآلخر .
قال المؤلف : ) ويجب اإليمان خيره وشره ( وهذا هو األصل السادس الذي نص عليـه 

ؤمن بالقــدر خيــره وشــره (( . ، فــي قولــه لجبريــل : )) وتــالرســول عليــه الصــالة والســالم 
ا والقدر يطلق ويراد به الشيء المقدر ، فتقول في أمر الحدث : هذا قـدر ، قـدر هللا ومـ
 شاء فعل . تشير إلى األمر المقدر ، حادث أو أي أمر ، تقول هذا قدر ، قدر هللا .
مور ويطلــق اســم القــدر علــى التقــدير ، تقــدير المقــادير ، األشــياء خيرهــا وشــرها ، فــاأل

المقدرة فيها خيـر وشـر ، فـاهلل هـو خـالق كـل شـئ الخيـر والشـر والنـافع والضـار ، وكـل 
األمور هذه قد سـبق بهـا علـم هللا وكتابـه ، كـل األمـور مـن الخيـر والشـر كلـه مقـدر بمـا 
 فــي ذلــك أعمــال العبــاد طاعــاتهم ومعاصــيهم كلهــا ســبق بهــا علــم هللا ، وأمــا تقــدير هللا ،

الــذي و حكــم هللا وقضــاءه بمــا ســيكون وتكوينــه فــي ميعــاده ، هــذا  القــدر بمعنــى التقــدير
ر كله خير ؛ لن أفعال هللا قائمة على العدل والحكمة والرحمـة ، فلـيس فـي أفعـال هللا شـ

 ، أفعال هللا كلها خير وعدل وحكمة ورحمة ، متضمنة لهذه المعاني الجليلة .
المقضي ، ويطلـق علـى الحكـم وهكذا قل في لفظ القضاء ، القضاء يطلق على الشيء 

من هللا ، فحكم هللا عـدل ، وحكـم هللا مـاض ، كمـا فـي حـديث دعـاء الهـم )) مـاض فـي 
حكمـــك عـــدل فـــي قضـــاؤك (( فقضـــاء هللا كلـــه عـــدل ، وتقـــديره كلـــه حـــق ، أمـــا األمـــور 
 المقــدرة ففيهــا الخيــر والشــر ، فخلــق هللا لكـــل المخلوقــات خيرهــا وشــرها ، خلــق هللا لهـــا
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وتقــديره لهــا وقضــاؤه وحكمــه بوجودهــا ، هــذا هــو موجــب الحكــم وهــو خيــر ، لكــن هــذه 
 المخلوقات فيها الخير والشر .

م افإذا قلنا مثال : هللا هو خالق المالئكـة وهـو خـالق الشـياطين ، هـو خـالق بهيمـة األنعـ
وخالق الذئاب والسباع والحيات والعقارب ، خالق كل شئ ، فخلـق هللا لهـذه المخلوقـات 
 هو خير وحكمة وعدل ، له الحكة البالغة في خلقه وتقديره وتدبيره ، له الحمد على كـل
 ذلك ، أما هذه المخلوقـات ففيهـا النـافع والضـار والخيـر والشـر ، يعنـي فـي أشـياء ينتفـع

تضرر بها الناس لكن ما يلزم من كونها فيها تضرر أو يتضرر بها بها الناس وأشياء ي
بعض الناس أن يكـون إيجادهـا شـرا ، ال .. إيجادهـا لـه حكمـة فاقتـدت حكمـة هللا أخلـق 
هذا الوجود بما فيه من متضادات ، بما فيه من أضداد ، وهذا يدل على كمال قدرته . 

، وخـــالق المالئكـــة والشـــياطين ،  فهـــو خـــالق الســـماوات واألرض وخـــالق الليـــل والنهـــار
 وخـــــــــــــــــــــــــالق ـ كمـــــــــــــــــــــــــا ذكـــــــــــــــــــــــــرت ـ بهيمـــــــــــــــــــــــــة األنعـــــــــــــــــــــــــام وســـــــــــــــــــــــــائر 

 المؤذيات . 
كـان  ولهذا نقول ، أو ُيذكر في أسماء هللا أنه النافع الضـار ، فـال تقـول هللا الضـار وإن

وإن تصبهم حسنة يقولـوا هـذه  ما يحصل من الضر هو بتقديره اقرءوا قوله تعالى : 
كـل ال.  تصبهم سـيئة يقولـوا هـذه مـن عنـدك قـل كـل مـن عنـد هللا من عند هللا وإن 

بتقدير هللا ومشيئته ، الحسنات التـي هـي الـنعم ، والسـيئات التـي هـي المصـائب ، كلهـا 
 بتقديره سبحانه . 

 واإليمان بالقدر له أربع مراتب :
 علـم بـأن هللا اإليمان بعلم هللا السـابق ، بعلمـه القـديم ، فيجـب اإليمـانالمرتبة األولى : 

اد ما يكون قبل أن يكون بعلمه القديم الذي ليس لـه بدايـة ، وأنـه تعـالى قـد علـم مـا العبـ
 عاملون قبل أن يخلقهم .
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 ، وهــو اللــوح المحفــوظ ، كتــبوالمرتبــة الثانيــة : اإليمــان بأنــه كتــب ذلــك فــي أم الكتــاب 
 مـا   ،وال رطـب وال يـابس إال فـي كتـاب  ذلك وقدره ، كما فـي النصـوص الكثيـرة 

 ومـا يعمـر مـن معمـر وال يـنقع مـن عمـره   ،تحمل من أنثى وال تضع إال بعلمه 
مـا أصـاب مـن مصـيبة فـي األرض وال فـي أنفسـكم إال فـي كتـاب    ،إال في كتاب 

ر خيـره . القدر ، هذا كلـه داخـل فـي القـد ا إن ذلك على هللا يسير من قبل أن نبرأه
 وشره .

ئة والمرتبـة الثالثــة : اإليمــان بعمـوم مشــيئة هللا ، أن كــل مـا يكــون فــي هـذا الوجــود بمشــي
هللا ، فــال يكــون فــي الوجــود ، فــي الســماوات وال فــي األرض شــئ إال بمشــيئة هللا ، وال 

 سـكون إال بمشـيئة هللا . يعنـي تصـور كـل حركـات يكون في الوجـود شـئ مـن حركـة وال
األفــالك ومــا دونهــا مــن الكواكــب والشــمس والقمــر ، وحركــات المالئكــة وحركــات الجــن 

ولـه  واإلنس ، وحركات الراح وحركات األشجار ، كـل ذلـك ، وسـكون مـا سـكن منهـا 
 . ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم 

عـال يمان بخلق هللا ، كل ذلـك مخلـوق هلل ، الـذاوت والصـفات واألفوالمرتبة الرابعة : اإل
 . هللا خالق كل شئ وهو على كل شئ قدير  كلها مخلوقة هلل 

القـا خوالمالحدة الجاحدون لوجود هللا أنكروا أن يكون لهذا العالم خالق ، وآخرون أثبتـوا 
المخلوقـات إلــى لكـن جعلـوا بعــض المخلوقـات تسـتقل بــالخلق كـبعض مـن ينســب بعـض 

الكواكـــب أنهـــا هـــي المبدعـــة ، ومـــن هـــذا الجـــنس قـــول القدريـــة النفـــاة : إن العبـــاد هـــم 
الخــالقون ألفعــالهم وأنهــم يفعلــون مــا يفعلــون مــن الطاعــات والمعاصــي بمحــض قــدرتهم 

 ومشيئتهم ، ال تعلق لمشيئة هللا وقدرته بها . 
ال إكم أن يستقيم وما تشاءون لمن شاء من كلها مذاهب باطلة ، فاهلل تعالى يقول : 

 هللافتضــمنت اآليــة الــرد علــى الجبريــة والقدريــة ، فأثبــت  أن يشــاء هللا رب العــالمين 
ومـــا تشـــاءون إال أن  تعـــالى للعبـــاد مشـــيئة ولكـــن مشـــيئتهم مرتبطـــة ومقيـــدة بمشـــيئته 
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 .  يشاء هللا رب العالمين 
 ،إًذا فـــال يكفـــي فـــي اإليمـــان بالقـــدر اإليمـــان بمجـــرد علـــم هللا الســـابق وكتابـــة المقـــادير 

 والمنكرون للقدر طائفتان : 
ل غــالة أنكــروا القــدر بكــل مراتبــه ، أنكــروا العلــم والكتــاب والمشــيئة والخلــق ، خلــق أفعــا

لنفــاة تزلــة ـ أنكــروا المــرتبتين األخيــرتين . فالقدريــة االعبــاد . والمتوســطون مــنهم ـ كالمع
 متفقون على نفي عموم المشيئة وعموم القدر ، والغالة وهم المتقدمون . 

ولهـــذا يقـــول شـــيخ اإلســـالم فـــي العقيـــدة الواســـطية : أن منكـــر المـــرتبتين األوليـــين  فـــي 
تابـة ي العلـم السـابق وكالمتقدمين كثير وهم اليوم قليـل . منكـر المـرتبتين األوليـين : يعنـ

 المقادير .
لرد ، وا لمن شاء منكم أن يستقيم  تضمنت اآلية الرد على الجبرية بقوله تعالى : 

 .  ما تشاءون إال أن يشاء هللا رب العالمين  على القدرية بقوله : 
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 ويجب أن نعتقـد أن اإليمـان الشـرعي قـول وعمـل ونيـة وال يكـون مؤمنـا إال
 موع هذه الخصال كلها ، مع ترك النـواهي وأن اإليمـان يزيـد ويـنقع ،بمج

 فزيادته بالطاعات ونقصانه بالمعاصي .
 

 الشرح : 
الحمد هلل وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله ، وآللـه وصـحبه ومـن اهتـدى بهـداه 

. 
أن يقــول المؤلــف ، علــي بــن شــكر الشــافعي : ) ويجــب أن نعتقــد أن اإليمــان ( يجــب 
ة نعلم علما يقينيا بأن اإليمان ) قول وعمـل ونيـة ( قـول اللسـان ، وعمـل الجـوارح ، ونيـ

 القلب ، النية في القلب ، النية القصد واإلرادة .
وهـــذه إحـــدى العبـــارات التـــي يبـــين بهـــا أهـــل الســـنة حقيقـــة اإليمـــان ، أو مـــا يشـــمله اســـم 

ل : االعتقــاد وقــول وعمــل ، أو اإليمـان ، فيقــول : ) اإليمــان قــول وعمــل ونيــة ( ، ويقــو 
يقــول كمــا يقــول كثيــرا مــنهم ، اإليمــان قــول وعمــل ، عبــارة مختصــرة ، وإذا قــالوا : قــول 
وعمــل ، فهــم يريــدون بــالقول اعتقــاد القلــب وإقــرار اللســان ، وبالعمــل عمــل القلــب عمــل 
الجـــوارح ، كمـــا قـــال شـــيخ اإلســـالم فـــي العقيـــدة الواســـطية : مـــن أصـــول أهـــل الســـنة أن 

 إليمان قول وعمل ، قول القلب واللسان ، وعمل القلب واللسان والجوارح .ا
وهــذه مســألة كبيــرة ، كثــر فيهــا  الخطــب ، وأتســع فيهــا الكــالم والخــالف ، فأهــل الســنة 
والجماعة على هذا ، على إن اإليمـان فـي الشـرع ، يقـول المؤلـف : ) اإليمـان الشـرعي 

للغــوي ، اإليمــان اللغــوي أكثــر النــاس يفســره ( اإليمــان الشــرعي اعتــراض مــن اإليمــان ا
بالتصديق ، اإليمان لغة هو التصديق ، هذا هو التفسير الجاري ، ولكن شـيخ اإلسـالم 
، رحمــــه هللا ، يقــــول : ال يصــــح هــــذا اإلطــــالق ، أن يقــــال إن اإليمــــان فــــي اللغــــة هــــو 
 التصــديق . ال .. بــل هــو تصــديق خــاص ، اإليمــان فــي اللغــة تصــديق خــاص ، وهــو
التصـــديق بـــأمر غيبـــي يـــؤتمن عليـــه المخبـــر ، بخـــالف اإلخبـــار بـــاألمور الحســـية التـــي 
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يمكــن أن يشــترك فــي الوقــوف عليهــا النــاس ، مثــل طلــوع الشــمس ، تقــول لمــن أخبــرك 

كن من أخبرك بأمر غائب عنك ، يصلح أن تقول بطلوع الشمس : صدقت . صدقه ول
 . وما أنت بمؤمن لنا  : صدقه ، وتقول : أمنت له بهذا . كما قال أخوة يوسف : 

 فالمؤلف يقول  : ) اإليمان الشرعي قول وعمل ونية ( ، واألدلة على هذا ظاهرة ، قال
دخل يـأسـلمنا ولمـا قالت األعراب آمنـا قـل لـم تؤمنـوا ولكـن قولـوا  : سبحانه وتعالى 

ـــــوبكم   ـــــي قل  هـــــذا يفيـــــد أن اإليمـــــان يكـــــون فـــــي القلـــــب اعتقـــــادا وعمـــــال  اإليمـــــان ف
  ولما يدخل اإليمان في قلوبكم  : ثم قال بعدها منوا بـاهلل إنما المؤمنون الذين آ

ة مـن لـم يرتـابوا فنفـى الشـك ، وهـذا الشـك فـي القلـب ، والطهـار  ورسوله ثم لم يرتـابوا 
فـي  ثـم لـم يرتـابوا وجاهـدوا بـأموالهم وأنفسـهم االرتياب أيضا في القلـب ، الريب أو 

 .  سبيل هللا أولئك هم الصادقون 
فــي الحــديث الصــحيح : )) اإليمــان بضــع وســبعون شــعبة  صــلى هللا عليــه وســلم وقــال 

ن ذى عـــ وأدناهــا إماطــة األال إلــه إال هللا ـ أو أفضــلها قــول ال إلــه إال هللا فأعالهــا قــول 
الطريـــق والحيـــاء شـــعبة مـــن اإليمـــان (( ، هـــذا أدل دليـــل وأظهـــر دليـــل علـــى أن اســـم 

 اإليمان شامل لكل أمور الدين الظاهرة والباطنة .
فـــال  إًذا الخـــوف مـــن هللا هـــو إيمـــان ، التوكـــل علـــى هللا هـــو إيمـــان ، قـــال تعـــالى : 

 ، م مــؤمنين وعلــى هللا فتوكلــوا إن كنــت   ،تخــافوهم وخــافوني إن كنــتم مــؤمنين 
وكــذلك األعمــال الظــاهرة ، الصــالة والصــيام والحــج والزكــاة وإعطــاء الخمــس ، كمــا فــي 

قــال : )) آمــركم بــأربع ، آمــركم  عليــه الصــالة والســالم حــديث وفــد عبــد القــيس ، النبــي 
حمـــد باإليمـــان بـــاهلل وحـــده ، أتـــدرون مـــا اإليمـــان بـــاهلل ؟ شـــهادة أن ال إلـــه إال هللا وأن م

، وإقامــة الصــالة ، وإيتــاء الزكــاة ، وصــوم رمضــان وأن تعطــوا الخمــس مــن  رســول هللا
 المغنم (( أو كما قال عليه الصالة والسالم .

.................................................................................. 
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ام ان ، وصــلة األرحــففســر اإليمــان بهــذه الشــرائع واألعمــال ، إًذا فبــر الوالــدين مــن اإليمــ

 من اإليمان ، والجهاد في سبيل هللا من اإليمان .
وخالف في هذا األصل المرجئة ، فالمرجئة بكل طوائفهم يخرجون األعمال عـن مسـمى 
اإليمان ، فأما من يقال لهم مرجئة فقهاء ، فإن اسم اإليمان عنـدهم هـو تصـديق القلـب 

ل ، أعمال القلوب ، وأعمال الجوارح ال تـدخوإقرار اللسان . وليس من اإليمان األعمال 
فــي مســمى اإليمــان ، وإن كانــت واجبــة ، يعنــي مــا أمــر هللا منهــا وفــرض فهــو واجــب ، 
وتارك الواجب هناك  مسـتحق للعقـاب ، ولكـن اسـم اإليمـان مخـتص بتصـديق القلـب ن 
 فالتفاضــل عنــدهم إنمــا هــو فــي أعمــال القلــوب ، التفــاوت عنــدهم إنمــا هــو فــي الخشــية
والتقوى ومخالفة األهواء ، كمـا يقـول الطحـاوي : وأهلـه فـي أصـله . يعنـي أهـل اإليمـان 

 في أصله سواء ، في أصله وإنما يتفاوتون في الخشية والتقوى ومخالفة الهوا .
وال  وقـولهم هـذا قـد أنكـره أئمــة السـنة ، كـل اإلنكـار فإنــه ينبنـي عليـه أن اإليمـان ال يزيــد

 ن اإليمان ال يزيد وال ينقص . ينقص . وفعال قالوا : إ
نـا ينبني عليه كذلك أنه ال يجوز االستثناء في اإليمان ، ال يجوز لإلنسـان أن يقـول : أ

 مؤمن إن شاء هللا . هذا من فروع هذا المذهب .
وعلى هذا فإيمان أكمل الناس وأفسق الناس من المسـلمين ، اإليمـان علـى حـد سـواء ن 

ل ، فـــي خشـــية هللا ، وتقـــواه ، ومراقبتـــه ، وفـــي العمـــال فالتفاضـــل إنمـــا هـــو فـــي األعمـــا
 الظاهرة ، أما اإليمان فأهله فيه أو في أصله ، كما قال سواء .

دم وهذا قول باطل مردود أوال باألدلة الدالة على أن اسم اإليمان يشمل األعمـال كمـا تقـ
وغيـر  ، كما فـي حـديث وفـد عبـد القـيس ، وفـي حـديث أبـي هريـرة فـي شـعب اإليمـان ،

نا مع ليزدادوا إيما ذلك كثير ، ومردود باألدلة الدالة على أن اإليمان يزيد وينقص ، 
ـــــــه تعـــــــالى :  إيمـــــــانهم  وقولـــــــه ،  وزادتهـــــــم إيمانـــــــا وهـــــــم يستبشـــــــرون  قول
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نــا لهــم النــاس إن النــاس قــد جمعــوا لكــم فاخشــوهم فــزادهم إيماالــذين قــال  تعــالى : 
نين : )) أحســن المــؤمصــلى هللا عليــه وســلم ، وقــال  وقــالوا حســبنا هللا ونعــم الوكيــل 
وبهم إنمــا المؤمنــون الــذين إذا ذكــر هللا وجلــت قلــ  إيمانــا أحســنهم خلقــا (( ، وقــال :

ة وممـا توكلون الذين يقيمون الصـالوإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم ي
    رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا 

المؤمنون متفاضلون ، ومـن اعظـم األدلـة علـى التفاضـل فـي اإليمـان حـديث الشـفاعة ، 
نفس العصاة اإليمـان الـذي فـي قلـوبهم يتفـاوت ، و)) أنـه يقـال : اخرجـوا مـن النـار مـن 

إليمـان مثقال ذرة من إيمان ـ أو مثقال بـرة أو شـعيرة مـن اقال : ال إله إال هللا وفي قلبه 
(( فهذا دليل نص صريح في التفاضل ن تفاضل اإليمان الذي في القلب ، فهـل يجـوز 
 أن يقال : إن إيمان أفسق الناس كإيمان فالن وفالن ، كإيمان جبريل وميخائيل وإيمان

 األنبياء .
ـــة ، ك ـــاك أقـــوال للمرجئـــة ســـوى هـــذا ، باطل قـــول الكراميـــة : إن اإليمـــان هـــو مجـــرد وهن

التصــديق باللســان . فالمنــافق عنــدهم مــؤمن وإن كــان مخلــدا فــي النــار ، وهــذا باطــل ، 
فالمنــافق لــيس بمــؤمن إال فــي الظــاهر وإال فــي الحقيقــة أنــه كــافر ولــيس بمــؤمن ، قــال 

كـذلك  . ومن الناس من يقول آمنا باهلل وباليوم اآلخر وما هم بمؤمنين  تعـالى : 
قــول الجهميــة : إن اإليمــان هــو مجــرد االعتــراف . االعتــراف بالخــالق ، اإلقــرار بوجــود 
الخالق هذا هو اإليمان ، فمن كان عارفـا بوجـوده أو مقـرا بوجـوده فهـو مـؤمن وهـذا هـو 
أبطــل وأخبــث أقــوال المرجئــة ، فــإن هــذا يقتضــي إن أمــم الكفــر كلهــم يســتلزم أن يكونــوا 

 مؤمنين .
د ؤمنا ( ال يصير اإلنسان مؤمنا إال باجتماع ) هذه الخصال كلهـا ( اعتقـا) وال يكون م

إليمـان االقلب البد من االعتقاد ، اإليمان باهلل ورسـوله ، اإليمـان بـاهلل واليـوم اآلخـر ،  
ومـــــن يكفـــــر بـــــاهلل ومالئكتـــــه وكتبـــــه ورســـــله  بأصـــــول اإليمـــــان الســـــتة المتقدمـــــة 
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قلبـه . وال بد من إقرار اللسان ، فـإن مـن صـدق ب واليوم اآلخر فقد ضل ضالال بعيدا 
قــد نعلــم أنــه  ولــم يقــر بلســانه يكــون كــافر ، فيكــون مــن جــنس مــن قــال هللا فــيهم : 

يكـون  . هللا يجحـدون  ليحزنك الذي يقولون فإنهم ال يكذبونك ولكن الظالمين بآيات
جاحدا ، وال بد من عمل ، عمل القلب ، إن أريد عمل القلب فال بـد مـن عمـل القلـب ، 
ال بـــد مـــن االنقيـــاد ، ال بـــد مـــن أصـــل المحبـــة والخـــوف ، ال بـــد مـــن أصـــل المحبـــة هلل 

 ولرسوله ولدينه ، وأصل الخوف من هللا . 
ول هــو وســائر النــاس ســيان ، فمــن خــال قلبــه مــن حــب هللا ورســوله ، تحــب يكــون الرســ

فكيف إذا كان يبغضه ـ نسأل هللا العافية ـ وإن كان يصدق أنـه رسـول ، قـد يصـدق أنـه 
رسول ولكن يبغضه . فال يكون اإلنسان مؤمنا إال بأن تجتمع لـه هـذه األمـور وإن كـان 
فيهـــا التفاضـــل العظـــيم ، ال يكـــون اإلنســـان مؤمنـــا بمجـــرد التصـــديق بالقلـــب أو بمجـــرد 

صـــديق باللســـان حتـــى ينضـــاف إلـــى ذلـــك العمـــل ، عمـــل القلـــب . وإذا انتفـــت أعمـــال الت
ريم الجوارح كلها ، ال صالة وال زكاة وال صيام وال حج وال جهاد وال تحليل حالل وال تحـ

 حرام ، هذا ال يكاد يكون صادقا ، أو ال يكون مصدقا .
م إعراضا كليا ، حتى سبقت اإلشارة أنه من نوا قض اإليمان اإلعراض عن دين اإلسال

ولو تسمى اإلنسان باإلسالم ونطق بالشهادتين لكنه معرض فإنه ال يكون لهذه الشـهادة 
 وال حقيقة عملية .

) مــع تــرك النــواهي ( ال بــد مــن تــرك النــواهي ، وتــرك النــواهي هــو مــن جملــة العمــل ، 
المنهيـات  الترك فعل ، التـرك المقصـود فعـل ، هـذا هـو المقـرر فـي أصـول الفقـه ، تـرك

قصدا هذا واجب ، يجب ترك الزنـا وشـرب الخمـر ، ويجـب تـرك الربـا ، فـال بـد لتكميـل 
 اإليمان من ترك المنهيات .

) وأن اإليمــان يزيــد ويــنقص ، فزيادتــه بالطاعــات ونقصــانه بالمعاصــي ( اإليمــان هــذا 
ســـنة تقـــدمت اإلشـــارة إليـــه ، اإليمـــان يزيـــد ويـــنقص ، واألدلـــة علـــى هـــذا فـــي الكتـــاب وال
.................................................................................. 
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كثيــرة ، يزيــد بفعــل الطاعــات ، فمــن كــان أكثــر صــالة وأكثــر صــياما ، وأكثــر جهــادا ، 
وأكثر أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ، كان أكثر إيمانا ممن دونـه . هـذا أمـر ظـاهر 

ي فمن كان أكثر استقامة وتركـا للمحرمـات كـان أكثـر إيمانـا ، ومـن . وينقص بالمعاص
 كان أجرأ على  المعاصي كان دون ذلك وأنقص إيمانا .

ـــذي هـــو التصـــديق هـــو يتفـــاوت ، فلـــيس  ـــم إن نفـــس اإليمـــان الـــذي هـــو فـــي القلـــب ال ث
التصــديق علــى مرتبــة واحــدة ، اليقــين نفســه يتفــاوت ، فهنــاك علــم اليقــين وعــين اليقــين 

اليقين . وهل التصديق بخبر باألمر المشاهد المحسوس الذي تراه بعينك وتسـمعه  وحق
بأذنك وتلمسه أفيكون كالتصديق بما أخبرك به أحـد العـدول ؟ ال يسـتويان . والتصـديق 

 قد يكون بدرجة الظن القوي الغالب أو بدرجة العلم اليقين .
ده الخبـــر المتــواتر لـــيس فالتصــديق نفســه يتفـــاوت بحســب الموجبــات للصـــدق ، فمــا يفيــ

كالــذي يفيــده الخبــر الواحــد ، المهــم أن التصــديق نفســه يتفــاوت بحســب مصــادر العلــم ، 
فــرق بــين المحســوس وغيــر المحســوس أو المعقــول ، فهنــاك علــم ضــروري وهنــاك علــم 

 نظري .
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سـالم ويخرج الرجل بفعل الكبيرة من اإليمان إلى اإلسالم ، وال يخرج مـن اإل
 إال بالشرك باهلل تعالى . بشيء 

 
 الشرح :

يخرج الرجل ، والمرأة كذلك ، المراد الشخص رجال كان أو امرأة ، يخرج المكلف يخـرج 
الرجــل بفعــل الكبيـــرة مــن اســم اإليمـــان المطلــق إلــى اســـم اإلســالم ، فالعاصــي الظـــاهر 

للرجــل  م عليــه الصــالة والســالالمعصــية يقــال لــه مســلم وال يقــال لــه مــؤمن ، ولهــذا قــال 
الذي حاوره عن الصحابة وقال : إن أعطيت هؤالء وتركت فالنا إني ألراه مؤمنـا . قـال 
: )) أو مســـلما (( . فيخـــرج الرجـــل بفعـــل الكبيـــرة عـــن اســـم اإليمـــان المطلـــق ، عـــن أن 
يســمى مـــؤمن إلـــى أن يســمى مســـلم . لكـــن إذا وصـــف باإليمــان فيوصـــف بتقييـــد ، هـــو 

هو فاسق بمـا معـه مـن المعصـية والكبيـرة ، أو تقـول إنـه مؤمن بما معه من اإليمان ، و 
 مؤمن ناقص اإليمان . 

 يقول اإلمام ابن تيميه : فال يعطى االسـم المطلـق ـ ال يعطـى االسـم المطلـق ويقـال إنـه
مــؤمن ـ وال يســلب االســم ، يقــال إنــه لــيس بمــؤمن . هــذا ال يحــوز ، ال يجــوز أن يقــال 

ألصــل اإليمــان عنــه ، بــل يقــال مــؤمن بإيمانــه للعاصــي لــيس بمــؤمن ؛ ألن هــذا نفــي 
وفاسق بكبيرته ، أو يقال أنه مؤمن ناقص اإليمان . وهذا هو موجـب العـدل فـي الحكـم 
، فــال يســوى بــين الكــافر بــاهلل ورســوله وبــين مــؤمن بــاهلل ورســوله الــذي قــد اقتــرف بعــض 

أهـــــل  المعاصــــي ، كمــــا فعلــــت الخـــــوارج . فــــإن الخــــوارج يكفـــــرون بالــــذنوب ، يكفــــرون 
 المعاصي . 

فال يعطى هذا العاصي صاحب الكبيرة ، ال يعطى االسم المطلق ، وال يسـلب االسـم ، 
وبما أن اسم اإلسالم أعم وأوسع يعطى اسم اإلسالم ، ويقال أنه مسـلم هـذا مسـلم بـدون 
تقييد ، فـدائرة اإلسـالم أوسـع . ولهـذا يقـال : كـل مـؤمن مسـلم ولـيس كـل مسـلم مـؤمن . 

ى الخـــــــاص ، وإن كـــــــان اســـــــم اإليمـــــــان قـــــــد ُيـــــــذكر مـــــــرادا بـــــــه مطلـــــــق يعنـــــــي بـــــــالمعن
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ن ، المـراد مطلـق اإليمـا فتحرير رقبـة مؤمنـة  : سبحانه وتعالى اإليمان ، كما قال 

مــن شــرط مــا يجــزئ فــي العتــق كمــا  فإنــه لــيس مــن شــرط العتــق كمــال اإليمــان ، لــيس
إنمــا المؤمنــون  اإليمـان ، ولهـذا حصــر هللا اإليمـان الحــق بمـن تحقــق بهـذه الصــفات 

ى ربهــم الــذين إذا ُذكــر هللا وجلــت قلــوبهم وإذا تليــت علــيهم آياتــه زادتهــم إيمانــا وعلــ
 إلى آخر اآليات .  يتوكلون .. 

فر تعالى ( ال يخرج من اإلسالم إلى الك ) وال يخرج من اإلسالم بشيء إال بالشرك باهلل
 ، الخروج عـن اإلسـالم ردة إلـى الكفـر ، تـرك لـدين هللا ، )) ال يحـل دم امـرئ مسـلم إال
 بإحـــــــــــدى ثـــــــــــالث : الثيـــــــــــب الزانـــــــــــي والـــــــــــنفس بـــــــــــالنفس والتـــــــــــارك لدينـــــــــــه المفـــــــــــارق 
للجماعة (( ، وفي الحديث الصحيح : )) مـن فـارق دينـه فـاقتلوه ردة (( مرتـد عـن ديـن 

م ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهـو كـافر فأولئـك الـذين حبطـت أعمـاله اإلسالم 
الم إال ال يخرج عن اإلسـ . في الدنيا واآلخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 

بالشــرك ومــا فــي درجــة الشــرك ، كالتكــذيب بالرســول التكــذيب بــاليوم اآلخــر ، التكــذيب 
خـــر ، الشـــك فـــي رســـالة الرســـول ، الشـــك فـــي القـــرآن ، بالمالئكـــة ، الشـــك فـــي اليـــوم اآل

 التكذيب بسورة من القرآن . كل هذه يخرج بها اإلنسان عن اإلسالم . 
فمقصــوده بقولــه ) الشــرك ( ومــا فــي درجــة الشــرك مــن أنــواع الكفــر ـ وأمــا تــرك الصــالة 
ب فهذا خـالف بـين أهـل السـنة أنفسـهم ـ وهـذا الـذي قالـه المؤلـف كأنـه يجـري علـى مـذه

الجمهور أن ترك الصالة ليس بكفر وإنما هو كفر دون كفر ، أنه ليس بـردة وال يوجـب 
الخروج عن ملة اإلسالم وإنما هو كفر دون كفر . ويحتمل ـ لكن الغالب هو ـ أنـه يـرى 
أن تــرك الصـــالة بدرجـــة الشــرك ، فـــإن الـــذين قــالوا بـــأن تـــرك الصــالة كفـــر يقولـــون إنـــه 

إلسـالم ، ولهـذا يسـوون بـين تـارك الصـالة وبـين المكـذب بدرجة الشرك ، فهو ردة عـن ا
للرسول من حيـث الحكـم عليـه بـالكفر وأنـه مرتـد خـارج عـن ملـة اإلسـالم يعامـل معاملـة 
ــــــــــــــــــــــــل ردة  ــــــــــــــــــــــــدم يقت ــــــــــــــــــــــــدين حــــــــــــــــــــــــالل ال ــــــــــــــــــــــــره مــــــــــــــــــــــــن المرت المرتــــــــــــــــــــــــد أو غي
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كفرا ال حدا . وأنـتم تعلمـون أن تـرك الصـالة قـوالن مشـهوران ألهـل السـنة ، وإن حكـي و 

اإلجماع ،  إجماع الصحابة على كفر تارك الصالة ، لكن مع ذلك لم يتفق أهل السنة 
 على كفر تارك الصالة وإنما اختلفـوا ، ولهـم حجـج وأدلـة ، وهـي مسـألة كبيـرة نسـأل هللا

أن ترك الصالة خطر عظيم وذنب عظيم ، حتى ولو قيـل أن السالمة والعافية . المهم 
تركهــا لــيس بكفــر فهــذا ال يهــون األمــر . بعــض النــاس يســتغل الخــالف ويقــول : ال .. 
تــرك الصــالة مــا هــو بكفــر . وإذا لــم يكــن كفــر ، هــذا اســتخفاف بخطــورة األمــر . ومــن 

أدلـــة وأحاديــــث أدلـــة القـــائلين بكفــــر تـــارك الصـــالة آيــــات وأحاديـــث ، ول خـــرين كــــذلك 
وارجعــوا إلــى بعــض ذلــك فيمــا عقــده ابــن تيميــه نجــم الــدين نجــم أبــي العبــاس فــي كتابــه  
ن الكبير ) في أحاديث األحكام وهو منتقى األخبار ( عقد بابين ذكر فيهما حجج القائلي

 بكفر تارك الصالة ، وحجج القائلين بعدم كفره .
بينهمــا ، فمــنهم مــن قــال : همــا اســمان اإلســالم واإليمــان اختلفــا أهــل الســنة فــي الفــرق 

لمسـمى واحــد ، واإلســالم ، يعنـي اإلســالم الحــق ، اإلســالم الـذي أمــر هللا بــه ، اإلســالم 
الذي يوجب النجاة من النار ، واأليمان هما شيء واحد ، وجمهور أهـل السـنة علـى أن 

، هـو اعتقـاد اإلسالم واإليمـان مختلفـان متغيـران ، مـنهم مـن يقـول : اإليمـان فـي القلـب 
فــي القلــب ، واإلســالم هـــو أعمــال الجــوارح ، وكــل هـــذه األقــوال ال تســلم مــن إشـــكاالت 
ومعارضات ، ومن أسباب هذا الخالف أننا نجد أن الرسول صلى هللا عليه وسلم ، في 
حـــديث جبريـــل فســـر اإلســـالم بمبادئـــه الخمســـة ، فســـر اإليمـــان بأصـــوله الســـتة ، وفـــي 

كـــر آنفـــا ، فســـر اإليمـــان بـــأمور خمســـة مـــن األعمـــال حـــديث وفـــد عبـــد القـــيس كمـــا ذ
بين اإليمـان وافسـالم  النبي صلى هللا عليه وسلم الشهادتان وما بعدها ، ونجد أنه فرق 

فــي قولــه لــذلك الرجــل : )) أنــي آلراه مؤمنــا أو مســلما (( ففــرق بــين اإلســالم واإليمــان ، 
كـــالم فـــي الفـــرق بـــين وهـــي أيضـــا مـــن مســـائل هـــذا الموضـــوع ، مـــن مســـائل اإليمـــان ال

اإلســـــــالم واإليمـــــــان ، ولكـــــــن الصـــــــواب فـــــــي هـــــــذا والقـــــــول الـــــــذي يجتمـــــــع بـــــــه شـــــــمل 
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.................................................................................. 

 
 األدلة ، ويزول به الخالف : أن اإليمان واإلسالم اسمان من األسـماء الشـرعية ، يتحـد

ي أفرادا ، يعني إذا ذكر كال منهما بمفـرده ، ويختلـف معناهمـا إذا جمعـا فـ مسماهما إذا
 إن المســـلمين والمســـلمات والمـــؤمنين والمؤمنـــات  ســـياق واحـــد ، كقولـــه تعـــالى : 

 يــراد بهــذا االستســالم إن المســلمين والمســلمات  يختلــف معناهمــا البــد مــن الفــرق 
د يمــان المــراد بــه اإليمــان بالبــاطن واعتقــاالظـاهر ، وفعــل مبــادئ اإلســالم الخمســة ، واإل

فــي النبــي صــلى هللا عليــه وســلم اإليمــان بــاهلل ومالئكتــه ورســله واليــوم اآلخــر كمــا فســر 
حـــديث جبريـــل ، فيقـــال : إنـــه إذا اجتمعـــا افترقـــا ، يعنـــي اختلـــف معناهمـــا ، وإذا افترقـــا 

كثيـــرة كـــالبر اجتمعـــا ، يعنـــي اتحـــدا معناهمـــا ، وهـــذا مـــنهج يمكـــن تطبيقـــه فـــي أســـماء 
والتقـــوى إذا اجتمعـــا افترقـــا ، وإذا افترقــــا اجتمعـــا ، الفقيـــر المســــكين هـــي مســـألة أيضــــا 

ي فـمشهورة في الفرق بين الفقير والمسكين ، فنجد في القرآن ذكر الفقيـر ، الفقـراء فقـط 
في آية و فذكر الفقراء دون المساكين ،  وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء  قوله تعالى :  

ين فـذكر المسـاك وآتى المال علـى حبـه ذوى القربـى واليتـامى والمسـاكين  :  أخرى 
فقـراء إنمـا الصـدقات لل ولم يذكر الفقراء ، ونجد في آية ثالثة ذكر الفقـراء والمسـاكين 

لى عفهل الفقراء والمساكين معناهما واحد ؟ أو هما مختلفان ؟ ، الجواب  والمساكين 
ي قير إذا ذكر مفردا دخل فيه المسكين ، كان الفقيـر هـو الـذنحو التفسير السابق ، فالف

ال يجــد كفايــة ، ال يجــد مــا يكفيــه ســواء كــان معــدما ، أو كــان يجــد قــدرا مــن الكفايــة ، 
والمســكين قــل فيــه كــذلك ، لكــن إذا اجتمعــا فإنــه قــد فســر الفقيــر بأنــه الــذي ال يجــد إال 

يجـد دون النصـف كـذا ، والمسـكين هـو القليل من الكفاية ، ال يجد شيئا مـن الكفايـة أو 
الـــذي يجـــد النصـــف ، ال يجـــد تمـــام الكفايـــة ، إًذا المســـكين أحســـن حـــاال مـــن الفقيـــر ، 

ــت لمســاكين  واستشــهد الفقهــاء فــي ذلــك بقولــه تعــالى :  ســماهم  أمــا الســفينة فكان
 مساكين مع أن لهم سفينة يشتغلون عليها ويتكسبون بها ، سماهم مساكين .
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من بإيمانــه فاســق بكبيرتــه ، ال نكفــر أحــدا مــن أهــل التوحيــد والمــؤمن مــؤ 
 بذنب .

 
 الشرح :

 ) والمؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ( نعم تقدم .
) ال نكفـر أحـدا مـن أهـل التوحيـد بـذنب ( هـذا تأكيـد لمـا سـبق ، ال نكفـر أحـدا مـن أهــل 

ن النـــواقض التـــي التوحيــد ، مـــن كــان مؤمنـــا بــاهلل ورســـوله موحــدا ، ولـــم يــأت ناقضـــا مــ
تناقض الشهادتين ، فال نكفر أحدا من أهل التوحيـد بـذنب ، كمـا تفعـل الخـوارج ، حتـى 
وإن سمي هـذا الـذنب كفـرا فـي بعـض األحاديـث ، كـالطعن فـي النسـب ، والنياحـة علـى 
الميت ، وقاتل المسـلم )) سـباب المسـلم فسـوق ، وقتالـه كفـر (( ، هـو كفـر باتفـاق أهـل 

ر دون كفــر ، ولــيس هــو الكفــر الموجــب للخــروج عــن دائــرة اإلســالم ، الســنة أن هــذا كفــ
الذي هو ردة عن الدين ، ) ال نكفر أحد من أهل التوحيد بذنب ( يقول الطحاوي هناك 
بما جمعه من أصول الدين ، يقول : وال نكفر أحدا من أهـل القبلـة بـذنب . هـذا يسـاوي 

غـي أن يقـول : ال نكفـر أحـدا مـن أهـل كالم المؤلف ، اعترض عليـه الشـارح بقولـه : ينب
القبلــة بــأي ذنــب ، كمــا فعــل الخــوارج ؛ ألنــه فــرق بــين ســلب العمــوم ، وعمــوم الفــرق ، 
 فقولنا : ال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ، هذا من عموم السلب  ، من العموم ، مـن

ل ذنـب ، عموم السالب ، لكن الذي ينبغي أن يقال : ال نكفر أحدا من أهـل التوحيـد بكـ
هذا التعبير هو سلب للعموم ، مـن قبيـل سـلب العمـوم ، قـال الطحـاوي : مـا ال يسـتحله 
 إذا استحل المحرم ، أو إذا استحل الذنب المعلوم تحريمه من دين اإلسـالم بالضـرورة ،

ود . فإنه يكفر ؛ ألنه مكفر هلل ورسوله . فالبد من مراعاة هذا القيـد وهـذا السـياق الموجـ
ؤلــف هنــا كعبــارة الطحــاوي ، يــرد عليهــا مــا أورد الشــارح ، شــارح الطحاويــة ، فعبــارة الم

 ابن أبي العز .
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 فإن تاب ، تاب هللا عليه .
 

 الشرح :
 يقول : ) فإن تـاب ، تـاب هللا عليـه (  يعنـي المسـلم إذا ارتكـب ذنبـا ، ثـم تـاب تـاب هللا

 :ر ، فـاهلل تعـالى قـد قـال عليه ، بل التوبة توجب مغفرة كل الذنوب ، بما في ذلـك الكفـ
  ــروا إن ينتهــوا نغفــر لهــم مــا قــد ســلف ــل للــذين كف  : ســبحانه وتعــالى ، وقــال  ق
 اب إن الــذين قتلــوا المــؤمنين والمؤمنــات ثــم لــم يتوبــا فلهــم عــذاب جهــنم ولهــم عــذ

ينتهــوا  لقــد كفــر الــذين قــالوا إن هللا ثالــث ثالثــة وإن لــم ، وقــال تعـالى :  الحريــق 
أفــال  الشــاهد قولــه تعــالى :  لــون ليمســن الــذين كفــروا مــنهم عــذاب ألــيم عمــا يقو 

دعون يـوالـذين ال  ، وقال تعـالى :  يتوبون إلى هللا ويستغفرونه وهللا غفور رحيم 
. إلـى قولـه . مع هللا إلها آخر وال يقتلون النفس التي حرم هللا إال بالحق وال يزنون 

 :  إال من تاب . 

تخـــتص بصـــاحب الكبيـــرة بـــل هـــي عامـــة ، هـــي أعـــم وأعظـــم أســـباب غفـــران فالتوبـــة ال 
 الذنوب ، التوبة إلى هللا ، فإنها ال تضيق عن ذنب أبدا بل تتسع للكفر وما دونه .
صـوح ) فإن تاب تاب هللا عليه ( والتوبة هي الرجوع إلـى هللا بتـرك الـذنوب ، والتوبـة الن

وبـة لمقتضـية الت توبـوا إلـى هللا توبـة نصـوحا  يا أيها الذين آمنوا التي أمر هللا بها 
 لغفران الذنوب كلها هي المشتملة على الشروط المعروفة :

الندم على ما حصل مـن المعصـية ، والعـزم علـى عـدم العـودة ، والمقاطعـة للـذنب وهـو 
ب ما ُيعبر عنه باإلقالع . الندم : الندم على ما مضي ، والعزم : العزم علـى تـرك الـذن

 مستقبل ، والمقاطعة : مقاطعة الذنب الحادث ، واالبتعاد عنه واالنتهاء .في ال
فهـــذه مقومـــات الشـــروط مـــع الشـــروط العامـــة وهـــي : أن تكـــون خالصـــة لوجـــه هللا ، أن 

 تكون التوبة هلل خوفا من عذاب هللا ورجاء ثوابه .
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 وإن مات من غير توبة فأمره إلى هللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له .
 

 لشرح :ا
من مات من أهل الذنوب من الموحدين ، من مات من الموحدين مصرا على ذنـب مـن 
 الذنوب فهو تحت مشيئة هللا ، إن شاء هللا غفر لـه وإن شـاء عذبـه ، فإنـه ال يخلـده فـي
ى النار . أما الدليل على أنه تحت المشيئة وأنه ليس الوعيد فـي حقـه حتمـا : قولـه تعـال

 :  أن ُيشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إن هللا ال يغفر  . 
ويغفـر لمـا دون  فنفى الغفران عن الشرك وهذا في حـق غيـر التائـب ، وهكـذا قولـه : 

هو في حق غير التائب . أما من تاب من الشرك أو ما دون الشرك  ذلك لمن يشاء 
لـون  للـذين يعمإنمـا التوبـة علـى هللا فاهلل قد أوجب علـى نفسـه قبـول التوبـة والمغفـرة 

 قـل للـذين كفـروا إن ينتهـوا ووعد وعدا مطلقـا لمـن انتهـى عـن معصـية هللا  السوء 
لـك ويغفـر مـا دون ذ فهو تحـت مشـيئة هللا لقولـه تعـالى : .  ُيغفر لهم ما قد سلف 

وكـل مـا دون الشـرك والكفـر فإنـه تحـت المشـيئة إن شـاء هللا غفـر لـه وإن  لمن يشـاء 
 شاء عذبه . 

مـن  قل يا عبادي الذين أسرفوا علـى أنفسـهم ال تقنطـوا : سبحانه وتعالى ا قوله وأم
فيبدو  ،هذا عام في الشرك والكفر وما دونهما  رحمة هللا إن هللا يغفر الذنوب جمعيا 

بـين اآليتـين تعــارض ، والجـواب يســير ، ذلـك أن اآليــة األولـى مــن سـورة النســاء ـ وهمــا 
ذه هــ إن هللا ال يغفــر أن ُيشــرك بــه  ي حــق غيــر التائــب آيتــان فــي ســورة النســاء ـ فــ

لمن لم يتب ، ال يغفر الشـرك لمـن لـم يتـب إليـه ويغفـر مـا دون ذلـك لمـن يشـاء ولـو لـم 
ي أفهــذا فــي حــق التائــب ،  إن هللا يغفــر الــذنوب جميعــا  يتــب . أمــا قولــه تعــالى : 

حــق مــن التائــب ، وبهــذا لمــن تــاب . فهيــة النســاء فــي حــق مــن لــم يتــب وآيــة الزمــر فــي 
 يزول التعارض . 
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.................................................................................. 

 
 وتقدم حكم مرتكب الكبيرة في اآلخرة ، وأنه تحت مشيئة هللا وإن شاء غفر له وأن 

 ن خروجه . شاء عذبه ، وإذا عذبه فإنه ال ُيخلده في النار ، بل ال بد م
واتفــق أهــل الســنة علــى ذلــك ، علــى أن أهــل الكبــائر ال ُيخلــدون فــي النــار ، مــن يعــذب 
 منهم ال ُيخلد بل مهلهم إلى الخروج من النار ودخول الجنة ، كما فـي أحاديـث الشـفاعة

 وغيرها .
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 ، ومـن شـهدالنبـي صـلى هللا عليـه وسـلم وال نقطع ألحد بجنة وال نار بعـد 
 بالجنة فهو من أهل الجنـة يجـب التصـديق النبي صلى هللا عليه وسلم له 

 به .
 

 الشرح :
، يظهـر النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم يقول : ) ال نقطع ألحد بجنة وال نار ( يعنـي بعـد 

 ؛ ألنـه انقطـع المصـدرعليـه الصـالة والسـالم من قوله : ) بعد النبي ( يعني بعد وفاته 
هد شـي الشهادة ، فالمعنى : أنه ال نشـهد ألحـد بجنـة وال نـار إال لمـن الذي ُيستند إليه ف

. أمــا مــن شــهد لــه الرســول بالجنــة ، فإننــا نقطــع لــه الرســول صــلى هللا عليــه وســلم لــه 
 . عليه الصالة والسالم بالجنة تصديقا لخبره 

قــول وهـذا هـو القــول الوسـط ، فمــن أهـل العلــم مـن يقـول أنــه ال ُيشـهد إال للرســل ، وهـذا 
أخبــــر فــــي حــــق أشــــخاص عــــدة بــــل  الرســــول عليــــه الصــــالة والســــالمضــــعيف ؛ ألن 

وجماعــات أنهــم فــي الجنــة : أبــي بكــر وعمــر وعثمــان وبقيــة العشــرة ، الحســن والحســين 
وثابت بن القيس بن شماس ، وغيرهم ، ولجماعات : كأهل بدر وأهل بيعة الرضوان ، 

د بـايعني تحـت الشـجرة (( هـذا نـص فـي : )) ال يلج النـار أحـصلى هللا عليه وسلم قال 
نجــاة أهــل بيعــة الرضــوان ، وكــانوا أكثــر مــن ألــف وأربعمائــة . فهــؤالء نشــهد لكــل واحــد 

 منهم بالجنة والنجاة من النار . 
وكذلك النار ، ال نشهد ألحـد مـن العصـاة بالنـار ولـو ورد فـي حقـه وعيـد ، ال نشـهد وال 

ف ليتيم وآكـل الربـا والتـولي يـوم الزحـف والقـاذنقول أن هذا سيعذب بالنار ، كهكل مال ا
وغيرهمــا ، ال نشــهد لــه بالنــار ، لكــن هــو متوعــد ، لكــن ال نشــهد لــه بالنــار إذ يجــوز أن 

 يتوب ، ويجوز أن هللا يغفر له فإنه تحت مشيئة هللا ـ كما تقدم آنفا .
لصـــالة الرســـول عليـــه افــال نشـــهد ألحـــد مـــن أهـــل القبلـــة بجنـــة وال نـــار إال مـــن شـــهد لـــه 

 كما تقدم . والسالم
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وبعضــهم يقــول فــي أمــر الشــهادة : أنــه يشــهد لمــن شــهدت لــه األمــة بــالخير والصــالح ، 
 وهذا ليس بمنضبط ، لكن من شهدت له األمة يكون هذا من البشائر ومما يستبشـر بـه

 را وُمـرَّ ، ويستدل القائلون بهذا بقوله عليه الصالة لمـا ُمـرَّ عليـه بجنـازة فـأثنوا عليهـا خيـ
بـأخرى فـأثنوا عليهـا شـرا ، فقـال فـي كــل واحـدة )) وجبـت وجبـت (( ، ثـم قـال : )) أنــتم 

 شهداء هللا في أرضه (( .
 ء األخيـار مـنوشـهادة هـؤال عليـه الصـالة والسـالم إنما ُعلـم وجـوب الجنـة بالنـار بخبـره 

صــحابته رضــوان هللا علــيهم ، أمــا بعــد ذلــك فــال ينضــبط هــذا األمــر ، لكــن مــن كــان لــه 
م الرجاء له في حسن العاقبة وفي دخول الجنة  لسان صدق في األمة فإن هذا مما ُيْعظِّ

 ، فنرجوا  للمحسنين ونخاف على المسيئين .
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 ل : أنــا مــؤمن إن شــاء هللا .واالســتثناء مشــروع فــي اإليمــان وهــو أن يقــو
 وليس بشك في إيمانه وإنما هو استثناء خوف وإشفاق .

 
 الشرح : 

ســـبقت اإلشـــارة إلـــى هـــذا فـــي مســـألة مســـمى اإليمـــان ، يقـــول : ) االســـتثناء مشـــروع ( 
 االستثناء في اإليمان وهو قول اإلنسان : أنا مؤمن إن شاء هللا . فيه مذاهب :

مـن يقـول أن اإليمـان هـو التصـديق ، يقـول : فاالسـتثناء فـي  قيل بتحريمـه : يقـول بهـذا
 اإليمـان شـق فـال يجـوز . فـإذا قـال اإلنســان : أنـا مـؤمن إن شـاء هللا . فمعنـاه أنـه شــاك
في إيمانه ، فهو حرام ألنه يتضمن الشك والشك في اإليمان كفـر ، معنـاه أنـه شـاك مـا 

 هو على يقين أنه يؤمن باهلل ورسوله .
 وب : بوجوب االستثناء ألن اإلنسان ال يدري عن ما يوافي به ربه ويلقى بهوقيل بالوج

ربـه ، ال يـدري عــن عاقبتـه ومــا يخـتم لــه بـه ، فيجــب أن يقـول أنــا مـؤمن إن شــاء هللا . 
وهـــذا يقولـــه مـــن يقـــول أن العبـــرة ، يعنـــي أن اإلنســـان ال يثبـــت لـــه اإليمـــان إال باعتبـــار 

 ليه .الموافاة ، إال باعتبار ما يموت ع
وقيل بأنه مشروع ومستحب احترازا من دعوى الكمال ، ألن قـول اإلنسـان فيـه شـئ مـن 
ـــه أن يقــول إن شــاء هللا بــراءة مــن الــدعوى واإلعجــاب  ـــه ويشــرع ل الــدعوى ، فيســتحب ل
اك واالغترار ، يمكن أن يقول : أنا مؤمن والحمد هلل . أنـا مـؤمن إن شـاء هللا , لكـن هنـ

 لك : أنت مؤمن ؟ ممكن أن تقول : نعم أنا أومـن بـاهلل ورسـوله .تعبير آخر ، إذا قيل 
نـا ألن الفعل ال يدل على ما يدل عليه االسـم ، قـول اإلنسـان : أنـا أومـن وهلل الحمـد ، أ

 أومن باهلل ورسوله ، أنا أومن باهلل واليوم اآلخر . هنا ال يتعين االستثناء . 
 ورسـوله ، أنـا أومـن بـاهلل واليـوم اآلخـر ، وال غضاضة إذا قال اإلنسان : أنـا أومـن بـاهلل

أنـــا أومـــن بكتـــاب هللا . لكـــن إذا قـــال أنـــا مـــؤمن ، فينبغـــي لـــه أن يقيـــد ذلـــك بقولـــه : إن 
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 شاء هللا .

االحتراز عن تزكية النفس وعن ادعـاء  ) وليس بشك في إيمانه ( يقول ذلك على سبيل
ذا اإليمان ال شكا في إيمانه ، مثل مـا يقـول اإلنسـان : أفعـل كـذا إن شـاء هللا . أفعـل كـ

 في المستقبل ، ال يدري عنه ، ال يدري هل يشاء هللا منه ذلك أو ال يشاء .
ي عـن ) إنما هو اسـتثناء خـوف وإشـفاق ( اسـتثناء خوفـا مـن تغيـر الحـال ، فهـو ال يـدر 

ء ما ُيختم لـه به ، وخوفا أيضا من الدعوى واإلعجاب ودعوى الكمال ، وإنما هو استثنا
 خوف وإشفاق .
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ه أفضـل األنبيـاء . وكتابـ النبـي صـلى هللا عليـه وسـلم ويجب أن نعتقـد أن 
يـه أعز الكتب . وأمته خير األمم ، وخيرهم أصحاب رسول هللا صلى هللا عل

 بعد رسوله . أفضل الناس
 

 الشرح :
الحمــد هلل وصــلى هللا وســـلم علــى عبـــده ورســوله وعلـــى آلــه وصـــحبه ، يقــول المؤلـــف : 
ويجــب أيضــا ـ عطفــا علــى مــا ســبق ـ أن نعتقــد أن نبينــا محمــدا صــلى هللا عليــه وســلم 

ه عليـأفضل األنبياء ، نعم هذا أمر مسلم متفق عليه وسبقت اإلشارة إليه أيضا ، فنبينا 
 هو خاتم النبيين ، وهو سيد المرسلين ، أفضل األنبياء . والسالمالصالة 

ة يدل على ما ثبت عنه عليه الصالة والسـالم أنـه قـال : )) أنـا سـيد ولـد آدم يـوم القيامـ
وال فخــر (( ، فلــه الســيادة علــى الجميــع فــإذا كــان هــو ســيد ولــد آدم دل ذلــك علــى أنــه 

 .أفضل ، أفضل الناس هم األنبياء والمرسلون 
لـد و إًذا فهو أفضل األنبياء والمرسلين فمن كان سيد ولد آدم ، والرسل واألنبياء هـم مـن 

آدم الزم أن يكــون ســيد النبيــين وســيد القــوم هــو أفضــلهم ، ســيدهم هــو أفضــلهم ، فهــو 
 أفضل النبيين صلى هللا عليه وسلم .

ا غيـره ، تظهـر ويظهر فضله بما أكرمه هللا به يوم القيامة ، أكرمـه بكرامـات يفضـل بهـ
لـى إالسيادة أوال فـي المقـام المحمـود ، عنـدما يتراجـع األنبيـاء عـن الشـفاعة ، آدم يردهـا 

نوح ، نوح إلى إبراهيم ، وإبراهيم إلى موسى ، وموسى إلى عيسى ، وعيسى إلى النبـي 
.فهـذا ممـا يظهـر هللا بـه سـيادة محمـد علـى جميـع العـالمين ، فـي  عليه الصالة والسـالم

 . عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا  يوم والموقف العظيم ، ذلك ال
:    )) صـلى هللا عليـه وسـلم وهي الشفاعة الكبرى ، الشفاعة في أهل الموقـف ، وقـال 

أنـــــا أول شـــــافع وأول مشـــــفع (( ، فهـــــو أول مـــــن يشـــــفع ، األنبيـــــاء والرســـــل والمالئكـــــة 
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هـو المقـدم علـيهم ، هـو أول مـن يشـفع ، هـو أول  عليه الصالة والسالميشفعون ، وهو 

 . صلى هللا عليه وسلم من يأذن له بالشفاعة 
 () وكتابه ( الذي هو القرآن ، يجـب أن نعتقـد أن نبينـا هـو أفضـل األنبيـاء ، ) وكتابـه 

نبي ؛ ألنه هو الذي جاء به ، وفي األصل يضـاف إلـى هللا أي كتاب النبي ، أضافه لل
عليـــه الصـــالة ، هـــو كتـــاب هللا ، ولكنـــه أضـــافه إليـــه ؛ ألنـــه هـــو الـــذي جـــاء بـــه وبلغـــه 

 ، ) وكتابه أعز الكتب ( أعزها وأرفعها وأعظمهـا ، وهـذا أمـر أيضـا متفـق عليـه والسالم
، يعنـــي فيـــه تناســـب بـــين  إن القـــرآن أفضـــل كتـــب هللا المنزلـــة ، علـــى أفضـــل رســـل هللا

الرسول وبين الرسالة ، فجاء أفضل الرسل بأفضل رسالة ، فالقرآن هو أفضل كتـب هللا 
زل نــهللا  المنزلــة ، أفضــل مــن التــوراة واإلنجيــل والزبــور وغيرهــا ، قــال هللا تعــالى :   

 أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشـعر منـه جلـود الـذين يخشـون ربهـم ثـم تلـين
مـا فدهم وقلوبهم إلى ذكر هللا ذلك هدى هللا يهـدي بـه مـن يشـاء ومـن يضـلل هللا جلو 

قا وأنزلنـا إليـك الكتـاب بـالحق مصـد ، أحسن الحديث ، وقال تعـالى :  له من هاد 
 . لما بين يديه ومهيمنا عليه 

وقد وصـف هللا القـرآن بصـفات مـا وصـف بهـا كتابـا مـن كتبـه ؛ ألنـه عظـيم ، وحكـيم ، 
يـس والقـرآن    ،ص والقـرآن ذي الـذكر  ، ومجيد ، وصفه بأنـه ذو الـذكر وكريم 

ـــــد   ،تلـــــك آيـــــات الكتـــــاب الحكـــــيم    ،الحكـــــيم  ـــــل هـــــو قـــــرآن المجي      ،        ب
 ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم إلى غير ذلك ، ومبين . 

قــــت كلهــــا ، الرســــول والرســــالة ) وأمتــــه خيــــر األمــــم ( وكــــذلك أمتــــه خيــــر األمــــم ، فطاب
والمرسل إليهم كلهم ، أنهم موصـوفون بالخيريـة علـى غيـرهم ، فالرسـول خيـر األنبيـاء ، 
وكتابــه الــذي جــاء بــه أفضــل الكتــب ، وأمتــه خيــر األمــم ، وممــا يســتدل بــه علــى ذلــك ، 

وكنـتم خيـر أمـة أخرجـت للنـاس  على أن هـذه األمـة خيـر األمـم ، أوال قولـه تعـالى : 
:    عليـــه الصـــالة والســـالموكـــذلك قولـــه ،  رون بـــالمعروف وتنهـــون عـــن المنكـــر تـــأم
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)) خيــر النــاس قرنــي ، ثــم الــذين يلــونهم ثــم يلــونهم (( ، وجــاء فــي الحــديث المعــروف 

ي أمة أنتم خيرها وأكـرمهم علـى هللا (( ، فهـذه األمـة هـ المشهور ، )) أنتم تفون سبعون 
خير األمم ، وهذا مناسب ، وتظهـر خيرتهـا ، يعنـي األدلـة علـى خيرتهـا كثيـرة ، تظهـر 
خيرتها في أن أول من يدخل الجنة أمته ، هو أول من يدخل الجنة من األنبياء ، وأول 

 . عليه الصالة والسالممن يدخل الجنة من األمم أمته 
ا : )) نحــن اآلخــرون الســابقون يــوم القيامــة ، بيــد أنهــم أوتــو  عليــه الصــالة والســالموقــال 

 الكتاب من قبلنا (( ، أو كما قال عليه الصالة والسالم .
كم وكذلك جعلنا ومما يدل على خيرتها ، خيرية هذه األمة أن هللا أثنى عليها بقوله : 

ونـوا وسطا أي خيارا وعدوال ، خيارا لتكأمة ،  أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس 
 شهداء على الناس ، وثبت أنهم يشهدون لألنبياء بالبالغ .

، للحـديث المتقـدم ، وهـو قولـه  عليـه الصـالة والسـالموخير هذه األمة  أصـحاب محمـد 
عليه الصالة والسالم : )) خير النـاس قرنـي (( ، فقرنـه هـو الـذين بعـث فـيهم كمـا جـاء 

ة ر ، )) قرني الذي بعثت فيهم (( ، فخير الناس القرن األول ، وهم األمفي اللفظ األخ
 ، وهـذا أيضـا باتفـاق عليه الصالة والسالماألولى ، أو الجماعة األولى ، وهم أصحابه 

عليـــه أهـــل الســـنة ، فأهـــل الســـنة متفقـــون علـــى أن أفضـــل هـــذه األمـــة أصـــحاب محمـــد 
 . الصالة والسالم

ألمــم ، والصــحابة هــم خيــر هــذه األمــة ، نــتج عــن ذلــك أن وإذا كانــت هــذه األمــة خيــر ا
يكونوا هم خير الناس بعد األنبياء ، كما يقول اإلمام ابن تيميـه فـي العقيـدة الواسـطية : 
فهــم خيــر النــاس بعــد األنبيــاء ال كــان وال يكــون مــثلهم ، واألدلــة علــى فضــل الصــحابة 

حت الشجرة فعلم ما في قلـوبهم لقد رضي هللا عن المؤمنين إذ يبايعونك ت متعددة ، 
: )) ال يــدخل النــار ـ أو ال يلــج صــلى هللا عليــه وسـلم ، قــال  فــأنزل الســكينة علــيهم 

: )) لعــــــل هللا عليــــــه الصــــــالة والســــــالمالنــــــار ـ أحــــــدا بــــــايع تحــــــت الشــــــجرة (( ، قــــــال 
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.................................................................................. 

 
 أطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم (( .

والصــحابة هــم المهــاجرون واألنصــار ومــن تــبعهم فــي ذلــك ، كمــا قــال تعــالى فــي ســورة 
 والـذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسـهم فـي سـبيل هللا األنفال : 

ـــذين آمنـــوا وهـــاجروا  ال : ثـــم قـــ آووا ونصـــروا أولئـــك بعضـــهم أوليـــاء بعـــض  وال
ورزق  وجاهدوا في سبيل هللا والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة

ا األرحـام والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو    ،كريم  
  . بعضهم أولى ببعض 
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أبـو بكـر ثـم عمـر ثـم  عليـه وسـلم صـلى هللا وأفضل الناس بعـد رسـول هللا 
 عثمان ثم علي رضي هللا عنهم أجمعين .

 
 الشرح : 

( أو أن  صـلى هللا عليـه وسـلم كذلك يجب أن نعتقد أن ) أفضل النـاس بعـد رسـول هللا 
أفضــل الصــحابة ) أبــو بكــر ( ، يعنــي أفضــل النــاس بعــد رســول هللا مــن هــذه األمــة ، 

 ديق بن أبي قحافة التيمي القريشي .أفضل الناس أبو بكر ، أبو بكر الص
) ثم عمر ( العدوي ، عمر بن الخطاب ، ) ثم عثمان ( بن عفان بن عبد شمس وهـو 
القريشي ، ) ثم علي ( بن أبي طالب الهاشمي ، يجب أن نعتقد أنهم على هذا الترتيب 
في الفضل ، أفضلهم أبو بكر أفضل الصحابة بل أفضل أن نقول : افضـل هـذه األمـة 

بو بكر ، ثم عمـر وهـذا باتفـاق المسـلمين قـديما وحـديثا ، ثـم عثمـان ثـم علـي ، عثمـان أ
 ،وعلي يقول اإلمام ابن تيميه : أنه اختلفا في عثمان وعلي ، فقدم قوم عثمان وسكتوه 

وقــدم قومــا عليــا ، وقــوم توقفــوا . فهــذه ثالثــة مــذاهب ، قيــل إن عثمــان هــو الثالــث فــي 
م عثمان ، وهكذا ثبت في الصـحيح عـن عبـد هللا بـن عمـر الفضل ، أبو بكر ثم عمر ث

خيـر أمـة محمـد  صـلى هللا عليـه وسـلم ، رضي هللا عنه ، وقال : كنا نقول ورسـول هللا 
، أبــو بكــر ثــم عمــر ثــم عثمــان ، كنــا نقــول ذلــك ورســول هللا حــي وقــدم قــوم عليــا علــى 

مـور فـي المفاضـلة عثمان ، وقوم توقفـوا . هـذا كـان فـي الصـدر األول ، بعـض هـذه األ
بــين عثمــان وعلــي ، قــال شــيخ اإلســالم ، رحمــه هللا : ثــم اســتقر أمــر أهــل الســنة علــى 
 تقديم عثمان على علي . وهذا هو الذي استمر عليه المر ، ولهذا إذا ذكروا كانوا على

 هذا الترتيب .
 مسالة فمسألة المفاضلة ، يقول ما معناه ابن تيميه في العقيدة الواسطية : يقول في 

المفاضلة بين عثمان وعلي : ليست من المسائل التي يضلل بها . يضلل بها المخالف 
، ولكــــن التــــي يضــــلل بهــــا المخــــالف هــــي مســــألة الخالفــــة ، فمــــن طعــــن فــــي خالفــــة 
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عثمان كمـا جـاء عـن أيـوب السـختياني رحمـه هللا ـ مـن طعـن واحد منهم ـ أو في خالفة 

فـي خالفـة عثمـان فقــد أذرى بالمهـاجرين واألنصـار ؛ ألنهـم اتفقــوا علـى مبايعتـه ، علــى 
 تقديمه ، رضي هللا عنهم جميعا .

إًذا هذا خالف قد انـدرس ، الخـالف فـي المفاضـلة بـين عثمـان وعلـي ، إًذا باتفـاق أهـل 
، ثــم يختلفــون صــلى هللا عليــه وســلم فــة أبــو بكــر بعــد رســول هللا الســنة أن األحــق بالخال

هل ثبتت خالفته بالنص الجليل أو بالنص الخفـي واإلشـارة أم باالختيـار ؟ ، هـذا محـل 
صـلى مذاهب للناس ، وقد جاءت أدلة تدل على أن أبا بكر هو الخليفـة بعـد رسـول هللا 

 لمهـم أن الخليفـة بعـد رسـول هللا بحـق، ولكن هذا الخـالف أمـره سـهل ، اهللا عليه وسلم 
هــو أبـــو بكـــر الصــديق ، صـــاحب رســـول هللا صــلى هللا عليـــه وســـلم ، صـــاحبه األول ، 

 . إذ يقول لصحابه ال تحزن إن هللا معنا  وثان أثنين في الغار ، 
وذكــر شــيخ اإلســالم المــذاهب فيمــا ثبتــت بــه خالفــة أبــي بكــر ، وذكــر أنهــا ثبتــت حكمــا 

ا أو خفيـا . هنـاك نصـوص قـد تكـون جليـة ، وفيـه نصـوص قـد تكـون يعني بالنص جلي
 فيها إشـارة فـارجعوا إليهـا فـي المنهـاج ، وثبتـت فعـال باالختيـار ، بمعنـى أنهـم لـو فـرض
أن الصحابة لم يتفقـوا عليـه ، مـا تـم لـه األمـر ، ولكـن هللا عصـمهم عـن ذلـك ، ونـزههم 

صــلى هللا عليــه علــى مــا يحبــه نبــيهم  عــن ذلــك ، فقــد اتفقــوا ووفقهــم هللا ، وجمــع قلــوبهم
، ولهذا لما قال ، في الحديث المتفق على صحته ، قال لعائشة : )) عيدي أباك وسلم 

) : ) عليـه الصـالة والسـالموأخاك ، اكتب ألبي بكر كتابا ال يختلفوا عليه (( ثم قـال ، 
 يأبى هللا والمؤمنون إال أبا بكر (( .

لخالفة هو عمر بعده ، وفعـال ، وهـو األفضـل واألحـق ، باتفاق أهل السنة أن األحق با
ثــم عثمــان باتفــاق المهــاجرين واألنصــار علــى مبايعتــه ، ثــم علــي رضــي هللا عنــه ، وقــد 
اختلــف النــاس فــي أمــر الخالفــة ، ولكنــه هــو رابــع الخلفــاء الراشــدين ، رضــي هللا عــنهم 

 وأرضاهم .
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خطـأ أبـي بكـر وعمـر ومن اعتقد أن عليا أحق بالخالفـة مـن أبـي بكـر فقـد 
 والمهاجرين واألنصار، رضي هللا عنهم ، وإن اعتقد خطأهم كفر .

 
 الشرح :

يقول المؤلف : ) ومن اعتقد أن عليا أحق بالخالفة مـن أبـي بكـر وعمـر وعثمـان ( فقـد 
خطأ الصحابة وضـللهم ، ضـللهم وجـاهلهم ، وهـذا ال تقـول  بـه إال الرافضـة ، الرافضـة 

لوصـي ، هـو الــذي أوصـى النبـي صــلى هللا عليـه وسـلم بتوليتــه ، تقـول : إن علـي هــو ا
ولكن الصحابة كتموا الوصية وخانوا وظلموا . فمنهم من يفسق الصحابة بذلك ، ومنهم 
 من يكفرهم ، وهذا أحد أصول الكفر عند الرافضة ، فإنهم يذهبون أنه قـد كفـر أ و ارتـد

ضـعة عشـر ، وهـذا طعـن فـي أصـل جمهور الصحابة إال نفر قليل ثالثـة أو عشـرة أو ب
دين اإلسالم ، فإنه لو فـرض ذلـك كـان هـذا الـدين غيـر موثـوق ، القـرآن  والسـنة ، مـن 
أيــن ، مــا طريقهــا ؟ ولهــذا قــال المحققــون : غــن مــذهب الــرفض هــو مــن غــرس أو مــن 
وا ابتداع الزنادقة ، يعني أن المؤسـس لمـذهب الـرفض هـم الزنادقـة المنـافقون ؛ ألنـه أراد

 صل بهذا إلى الطعن في دين اإلسالم ، ولكـن هـذا ال يمكـنهم أن يـأتوا إليـه مواجهـةالتو 
 ، فجاءوا إليه من هذا الطريق .

ولكــــن كــــل األصــــول الكفريــــة التــــي هــــي معروفــــة عــــن الرافضــــة هــــم يكتمونهــــا ؛ ألنهــــم 
يسترونها بأصلها اآلخـر التقيـة ، فهـم ال يبيحـون اآلن ، ال يبيحـون بـبغض الصـحابة ، 

كلمــون فــي هــذا ، ال يتكلمــون فــي شــأن خالفــة أبــي بكــر وعمــر وعثمــان ، وســائر ال يت
الصـــحابة ، لكـــن هـــذا مســـطور فـــي كتـــبهم ، وموجـــود ولكـــنهم مـــع النـــاس ليتمكنـــوا مـــن 
الوصــل علــى مــهربهم ، لــو أظهــروا مــا عنــدهم ومخبــؤهم الفتضــحوا ورجمهــم المســلمون 

بنـاه علـى النفـاق ، بنـاه علــى  صـغارهم وكبيـرهم بالحجـارة ، لكـن المؤسـس لهــذا المـذهب
 التقية .

 ) وإن اعتقد خطأهم كفر ( هذا ظاهر تقدم القول فيه .
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 ويترحم عليهم ونتحدث في فضائلهم ، نسكت عما شجر بينهم .
 

 الشرح : 
 يقول : ) ويترحم عليهم ( ندعوا لهم بالرحمة ، ونقول : رحمهـم هللا ، ونترضـى عـنهم ،

 والـذين جـاءوا مـن هـذا هـو سـبيل الـذين قـال هللا فـيهم ، ونقول : رضـي هللا عـنهم . و 
 لوبنـا غـالقبعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإليمان وال تجعل في 

ــوا ربنــا إنــك رؤوف رحــيم   نتــرحم علــيهم ، ونترضــى عــنهم ، ونــذكرهم ،  للــذين آمن
نعـرف ألبـي بكـر فضـائله  بخصالهم الحميدة ، نذكر فضلهم وفضائلهم عامة وخاصة ،

ـــة العشـــرة ، وفضـــائل الحســـن والحســـين ، وفضـــائل  ـــي ولبقي ، ولعمـــر ، ولعثمـــان ، وعل
أمهـــات المـــؤمنين ، نعـــرف لهـــم فضـــائلهم وننـــزل كـــال مـــنهم منزلتـــه ، ونحـــبهم جميعـــا ، 
ونـــذكر بالجميـــل ، وال نتبـــرأ مـــن أحـــدا مـــنهم ، بـــل نـــبغض مـــن يبغضـــهم وبغيـــر الخيـــر 

طحــــاوي : وحــــبهم ديــــن وإحســــان وإليمــــان وبغضــــهم كفــــر ونفــــاق يــــذكرهم ، كمــــا قــــال ال
 وطغيان . 

) نسكت عما شجر بينهم ( أيضا هذا من منهج أهـل السـنة ، اإلمسـاك عمـا وقـع بيـنهم 
، بين جماعات أو بين أفراد منهم ، من اختالف أو خصومة أو نـزاع أو قتـال ، نمسـك 

، بل نمسك عما شجر بينهم  وال نخوض ما نتخذ هذا حديث المجالس ، وحديث السمر
وال نخــــوض فــــي ذلــــك ، إذا كــــان هــــذا الواجــــب فــــي شــــأن عمــــوم المســــلمين ، إخوانــــك 
المسلمين الواجب أن تمسك عن الخوض فـي أعراضـهم وأن تلـتمس األعـذار لهـم ، وأن 
تمحص األخبار المنسـوبة إلـيهم ، هـذا فـي عمـوم المسـلمين ، فكيـف بأصـحاب الرسـول 

هـــم أحـــق بـــذلك ، أحـــق بـــاالحترام ، أحـــق بتطهيـــر األلســـن مـــن  عليـــه الصـــالة والســـالم
أعراضهم ، ولهذا لما سال عن بعض السلف ، لعله عمر بن عبد العزيـز ، أو ذكـر لـه 
ما كان بين علي ومن معه ومعاوية رضي هللا عـنهم ، قـال : هـذه دمـاء طهـر هللا منهـا 
ــــــــــــــال ، لمــــــــــــــا الخــــــــــــــوض ؟  ســــــــــــــيوفنا ن فلنطهــــــــــــــر منهــــــــــــــا ألســــــــــــــنتنا . أو كمــــــــــــــا ق
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والذين يخوضون فـي هـذا ويتكلمـون فيـه مـنهم الجاهـل الـذي يـذكر هـذه األمـور بسـذاجة 
 وغفلـة ، وجهالـة ال يعــي مـا ورائهــا ، وال يعـرف نتائجهـا وثمارهــا ، ومـنهم مــن يثيـر هــذه

ا لــزرع الحقــد فــي قلــوب المــؤمنين علــى أصــحاب الرســول ، وتشــويه القــوال ويــتكلم عنهــ
ســمعة الصــحابة ، هــذا هــو غــرض الرافضــة والناصــبة والمالحــدة ، وطوائــف أخــرى مــن 
الناس ، تكون لهم أغراض سيئة يجمعهـا الطعـن فـي الصـحابة ، الطعـن وتشـويه سـمعة 

ي ســنة الرســول الصــحابة ، ويفضــي ذلــك إلــى الطعــن فــي ديــن الرســول ، فــي القــرآن وفــ
نـا ؛ ألن حملتها ؛ ألنهـم حملـة الكتـاب والسـنة ، هـم الـذي يبلغـوا ل عليه الصالة والسالم

هــذا الــدين علمــا وعمــال ، وهــم الــذين قــاموا بنشــره فــي أقطــار الــدنيا ، رضــي هللا عــنهم 
وأرضاهم ، فيجب حبهم وذكرهم بفضائلهم والكف عن مساويهم ، وذكـرت لكـم أن شـيخ 

مات محكمة جيـدة فـي هـذا ، إذ يقـول : أن كثيـرا ممـا أوثـر فـي ذلـك ـ أي اإلسالم له كل
فيمــا شــجر بــين الصــحابة ـ منــه مــا هــو كــذب ، ومنــه مــا زيــد فيــه ونقــص ، وغيــر عــن 
وجهه ، والقليل منه هم فيه مجتهدون فإن أصـابوا فلهـم أجـران ، وإن أخطئـوا فلهـم أجـر 

 واحد  ....إلى آخر ما قال .
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 يمان بمعجزات األنبياء وكرامات األولياء .ويجب اإل
 

 الشرح : 
ويجـب اإليمـان أيضـا بمعجـزات األنبيـاء ، يعنـي مــا صـح منهـا وبلغنـا ، وقـد بلغنـا منهــا 
بخبـــر هللا عـــدة معجـــزات ، فمـــن ذلـــك الناقـــة لنبـــي هللا صـــالح التـــي أخرجهـــا هللا وكانـــت 

 وهللا ذكرهــــا آيــــة : عظيمــــة ، ناقــــة عظيمــــة لهــــا شــــرب ولهــــم شــــرب فــــي يــــوم معلــــوم ، 
  بصــرة مومــا منعنــا أن نرســل باآليــات إال أن كــذب بهــا األولــون وآتينــا ثمــود الناقــة

ثمود  وذكر الناقة في قصة صالح وقومه،  فظلموا بها وما نرسل باآليات إال تخويفا 
 وردت في القرآن في مواضع ، في األعراف وفي هود وفي مواضع أخرى كما في سورة

 اها الشمس وضح  كذبت ثمود بطغواهـا إذ انبعـث أشـقاها فقـال لهـم رسـول هللا 
 . ناقة هللا وسقياها 

قــال فــأت بهــا إن كنــت مــن الصــادقين  ومــن ذلــك العصــا ، عصــا موســى ، واليــد ، 
، وعنــد  فــألقى عصــاه فــإذا هــي ثعبــان مبــين ونــزع يــده فــإذا هــي بيضــاء للنــاظرين 

ألقــي عصــاك فلمــا رآهــا تهتــز كأنهــا جــان ولــى وأن  إرســال موســى قــال هللا تعــالى : 
ج مدبرا ولم ُيعقب يا موسى ألقبل وال تخف إنك من اآلمين اسـلك يـدك فـي جيـب تخـر 

،  بيضاء مـن غيـر سـوء واضـمم إليـك جناحـك مـن الرهـب فـذانك برهانـان مـن ربـك 
 ولقـد آتينـا موسـى تسـع آيـات بينـات  برهانان : اليد والعصا ، وفي اآلية األخـرى 

لى ذكر في تفسيرها أنها : اليد والعصا والحجر وفلق البحر والطوفان الذي أرسله هللا ع
 لـدم أرسلنا عليهم الطوفـان والجـراد والُقمـل والجـراد وا فرعون وقومه وما ذكر معـه 

. 
فيجب اإليمان بمعجزات األنبياء ، تسمى معجزات ، هذا اصطالح المتكلمين ، يسمون 

ال فاسمها في لسـان الشـرع : البـراهين والبينـات . وأعظـم آيـة جـاء الخوارق معجزات ، وإ
هــــــــو القــــــــرآن ، هــــــــذا القــــــــرآن الـــــــــذي  صــــــــلى هللا عليــــــــه وســـــــــلم بهــــــــا نبينــــــــا محمــــــــد 
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م لــأو  ، ولهـذا قـال هللا تعـالى :  تحـدى هللا بـه الثقلـين الجـن واألنـس ، فهـو آيـة النبـي

 يكفهـــم أنـــا أنزلنـــا عليـــك الكتـــاب يتلـــى علـــيهم إن فـــي ذلـــك لرحمـــة وذكـــرى لقـــوم 
ا وإن كنـتم فـي ريـب ممـا نزلنـ . وتحداهم بـأن يـأتوا بعشـر سـور أو بسـورة  يؤمنون 

وا على عبدنا فأتوا بسـورة مـن مثلـه وادعـوا شـهداءكم إن كنـتم صـادقين فـإن لـم تفعلـ
مـــن و .  فعلـــوا فـــاتقوا النـــار التـــي وقودهـــا النـــاس والحجـــارة أعـــدت للكـــافرين ولـــن ت

 الخوارق كرامات األولياء ، وهي خوارق العادات . 
الخـــوارق : يعنـــي األمـــور التـــي تحصـــل علـــى خـــالف الســـنن الكونيـــة ، نبـــع المـــاء مـــن 

مــاء الحجــر هــذا خــارق ، نبــع المــاء مــن بــين أصــابع الرســول هــذا خــارق ، المعتــاد أن ال
ينبــع مــن اآلبــار مــن األنهــار مــن عيــون تحتضــر ثــم تنفجــر ، أمــا حجــر منفصــل كــذا 

هـذا  فقلنـا اضـرب بعصـاك الحجـر فـانفجرت منـه اثنتـا عشـرة عينـا  كحجر موسى 
أمر خارق ، كون ينشق القمـر  عليه الصالة والسالمخارق ، كذلك انشقاق القمر للنبي 

 لبعيد منهم والقريب . ويصير فلقتين متباعدتين يشهدها الناس ا
واإلمــام ابــن تيميــه لــه كــالم مســتفيض فــي هــذه الميــادين وغيرهــا ، فــي مســألة الخــوارق 
والكرامــات وتصــنيفها وأنواعهــا ، يقــول : إن الخــوارق ترجــع إلــى ثالثــة معــاني : الغنــى 
ألة والعلــم والقــدرة . كــل مــدار الخــوارق إمــا إلــى القــدرة مثــل الخــوارق التأثيريــة ، مثــل مســ

الحجـــر ومســـألة العصـــا ، ترجـــع إلـــى القـــدرة ، مردهـــا القـــدرة ، والخـــوارق العاديـــة مثـــل 
اإلخبار عن األمور الغائبة ، والغنـى مثـل االسـتغناء عـن األمـور التـي جـرت السـنة أنـه 
ال اســتغناء عنهـــا ، ومـــن أمثلـــة الخـــوارق التـــي جــاء ذكرهـــا فـــي القـــرآن مســـألة أصـــحاب 

،  اء هللا من السنين ، لبثوا فـي كهفهـم ثالثمائـة سـنينالكهف الذين بقوا في كهفهم ما ش
 وبقوا ما شاء هللا من المدد ولم تأكل األرض لحومهم ولم يتلفوا . 

لو إنسان بقي فترة من الزمن بدون غذاء مات ، لو أغمـي علـى إنسـان ولـم تحـدث هـذه 
. الوســــائل علــــى إســــعافه وحقــــن الغــــذاء فيــــه يمــــوت مــــا يبقــــى ، هــــذه الســــنة الكونيــــة 
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 فهـؤالء كــانوا نـائمين وال غــذاء وال طعـام ويتقلبــون طـول الزمــان ، فهـذا خــارق يرجـع إلــى

ياعـا جمعنى الغنى ؛ ألنهم استغنوا في هذه المدة الطويلة ، ولهذا لما قاموا كأنهم قاموا 
 ، ض وما أو بعـذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوك

ظــر أيهــا يــوم قــالوا ربكــم أعلــم بمــا لبثــتم فــابعثوا أحــدكم بــورقكم هــذه إلــى المدينــة فلين
 اآلية . أزكى طعاما .. 

من الخوارق العجيبة أمر مريم عليها السالم حيث ولدت ولدا من غير أب ، هذا خارق 
نن الكونية وهو الوحيد من البشرية فإن البشر كان خلقهـم علـى أربعـة وجـوه : إنسـان لس

من غير ذكر وأنثى وهو آدم ، وحوا من ذكر بال أنثى ، وعيسى عليه السالم من أنثى 
بال ذكر ، وبقية البشرية من بين ذكر وأنثى . كذلك ما حكاه هللا فـي سـورة الكهـف مـن 

 أمور خارقة . أمر الخضر مع موسى هذه كلها
فأهــل الســنة والجماعــة يؤمنــون بمعجــزات األنبيــاء ويؤمنــون بكرامــات األوليــاء ، خالفــا 
للمعتزلــة الــذين ينكـــرون كرامــات األوليـــاء ، يقولــون : لـــو خرقــت العـــادة أو جــرى خـــرق 
العــادة علــى يــد ولــي الشــتبه الــولي بــالنبي . هــذه مــن شــبههم . فقيــل لهــم : إن النبــي ال 

 ، فال يشتبه الولي إذا بالنبي .يدعي النبوة 
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ــا هللا عليــه وعصــمنا مــن المخالفــة  فهــذا جميــع اعتقــاد أهــل التوحيــد ثبتن
 ووفقنـا لققــرار بالكتــاب والسـنة إنــه علــى كــل شـئ قــدير ، وصــلى هللا علــى

 سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم .
 

 الشرح :
لــي بــن شــكر الشــافعي ، بعــدما هـذا ختــام هــذه النبــذة التــي ألفهــا صــاحبها أبـي الحســن ع

ذكــر هــذه المســـائل التــي يجــب اعتقادهـــا وعليهــا مــذهب أهـــل الســنة والجماعــة ، وكلهـــا 
قــد ترجــع إلــى اإليمــان بــاهلل ومالئكتــه وكتبــه ورســله واليــوم اآلخــر وبالقــدر خيــره وشــره ، ف
ات ذكر ما يجب اإليمان به من توحيد هللا بأنواعه ، وفصل فيما يتعلق باألسماء والصف

، بأســـماء هللا وصـــفاته ، وفســـر أكثـــر فيمـــا يتعلـــق بمســـألة كـــالم هللا ومســـألة القـــرآن ، 
 وأجمل فيما بعد ذلك .

وتالحظــون أن المصــنف رحمــه هللا لــم يؤخــذ عليــه شــئ ممــا ذكــر ، كــل مــا ذكــره حــق 
 وعليــه أهــل الســنة والجماعــة ، وال أذكــر أنــه أخــذ عليــه إال إطــالق القــديم علــى القــرآن ،

 قديم ، أو أن هللا كلم موسى بكـالم قـديم ، ذكـرت لكـم إن هـذا يظهـر لـي منـه أنـهالقرآن 
يذهب مذهب السالمية في الكالم ، في كالم هللا ، وأنـه حـروف وأصـوات قديمـة مختلفـة 

 األزل .
وال وعلمنا أن كـال مـن مـذهب الُكالبيـة أو األشـاعرة أو السـالمية فـي كـالم هللا ، كلهـا أقـ

 ة لموجب الكتاب والسنة مخالفة لمذهب أهل السنة والجماعة .بدعية مردودة مناقض
فيقول : ) إن هذا هو جميع اعتقاد أهل السـنة والجماعـة ( فـإذا كـان يقـول : هـذا جميـع 
، إن أراد مـــن حيـــث وجـــوب اإليمـــان بـــاهلل ومالئكتـــه علـــى ســـبيل اإلجمـــال فـــنعم ، أمـــا 

حمله على أنه باعتبـار اإلجمـال التفصيل فهو لم يذكر كل مسائل االعتقاد تفصيال ، فن
وأنه يجب اإليمان باهلل ومالئكته وكتبه ورسـله ، واإليمـان بـالقرآن يتضـمن اإليمـان بكـل 

عليـــه مــا أخبـــر بـــه فـــي كتابــه ، واإليمـــان بالرســـول يتضـــمن اإليمـــان بكــل مـــا أخبـــر بـــه 
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.................................................................................. 

 
 ، وإال فإنه لم يذكر كل ما يجب اعتقاده في باب األسماء والصفات أو الصالة والسالم

في باب المالئكة ، مـثال اإليمـان بالمالئكـة هـل ذكـر كـل مـا يجـب اعتقـاده واإليمـان بـه 
مما جاء في الكتاب والسنة عن المالئكة أو الرسـل ؟ لكـن كأنـه راعـى فـي هـذا مـا ذكـره 

 إلجمال ، فهذا جميع اعتقاد أهل السنة والجماعة . على سبيل ا
يقـــول ) فهـــذا اعتقـــاد أهـــل التوحيـــد ( أهـــل التوحيـــد مـــن هـــم ؟ هـــم أهـــل الســـنة والجماعـــة 
 ،المقرون بوحدانيـة هللا سـبحانه وتعـالى فـي وحدانيتـه وأسـمائه وصـفاته ، هـذا اعتقـادهم 

 وهذا مناسـب ، نسـأله سـبحانهويختم هذه الرسالة بهذه الدعوات الطيبة وسؤال الثبات ، 
وتعــالى أن يثبتنــا وإيــاكم علــى اإليمــان بــه وتوحيــده وإخــالص الــدين لــه ، وعلــى محبتــه 

 ومحبة رسوله والتحقق بمتابعته عليه الصالة والسالم .
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد .
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 األسئلة 
 السؤال :

المتأخرين كتبوا في بعض الصحف ، وألفوا بعض الكتب فضيلة الشيخ ، هناك بعض 
ئمة والمقاالت التي مفادها أن تكفير السلف لمن قال بخلق القرآن ، أو حكموا بقتل أ

 المبتدعة والزنادقة كالجعد بن درهم ، والجهم بن صفوان ، وغيالن الدمشقي ، كان
يس ألجل الخالف دافعه سياسيا وتصفيات شخصية ؛ ألنهم معارضون سياسيون ، ول

 في االعتقاد .
 الجواب :

ة هذا إنما يقوله ورثة أولئك المبتدعة ، يقول ذلك ورثة أولئك من المعتزلة ، ورث
 ألهل المعتزلة أو الجهمية هم الذين يقولون ذلك ، وإًذا فهم خصوم ، ثم إن هذا اتهام

يصح  سيين فإنه الالعلم بتكفير من لم يأتي مكبرا ، وإذا صح هذا االتهام لبعض السيا
في حق أئمة الدين المعروفين ، فهب أن خالد القصري أو هشام بن عبد الملك ، أو 

ل نا قبغيرهما ممن قتل بعض الزنادقة ، هب أنه قتله سياسة فهذا ال يعنينا ، الذي يعني
 كل شئ أن أهل العلم أقروا قتله .

قد  بعض األئمة أو الوالة ،الجهاد في سبيل هللا ، قتال الكفار ، قد يكون الباعث ل
 يكون الباعث له أمرا سياسيا ، كتوسع النفوذ ، أو لبواعث أخرى انتقام من خصم ،

ه يا هذلكن إذا كان الجهاد لمن يجب قتاله من أعداء هللا كان الجهاد حقا ، وأمر النوا
 ليست ... ، نوايا العباد إلى هللا . 

وحكمهم بقتل من أصر على ذلك ودعا إليه  أما األئمة في تكفيرهم لمن القرآن مخلوق 
، فهم برآء من هذه التهمة لما هو معروف من حالهم من اإليمان والتقوى والعلم وبيان 
الحق ، وأما نفس الخلفاء فإنهم قد تكون لهم أغراض سياسية ، قد تكون ، ولكن هذا ال 

ن موصوفا بظلم أو يجوز الجزم به ألنهم مسلمون ، وال يمتنع حتى على الوالي وإن كا
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موصوفا بفجور ، ال يمتنع أن يقوم بعمل صالح ، عمل جهادي ؛ ألنه مسلم . فاتهامه 
 بغير برهان هو من سوء الظن الذي نهى هللا عنه . 

 وأرجو أن في هذا بيان وكشف لهذه الشبهة : 
 أوال : إن المتكلمين بذلك هم من الخصوم ، فال عبرة بدعاويهم .

 كذبهمبهام ألئمة الهدى المعروفين بالصالح والتقى ، وهذا نعلم يقينا الثاني : أنه ات
 ه .وافترائهم عليهم . وأما اتهامهم للوالة فهو من سوء الظن الذي ال دليل لهم علي
لكن ما  فاألئمة نجزم ببرائتهم ، وأما الوالة فنقول : يجوز عليهم أن تكون لهم أغراض ،

 هللا لها .المانع أن لهم نية صالحة وفقهم 
 السؤال :

ى هذا سائل يسأل يقول : القرآن يقول عنه المؤلف قديم ، وذكرتم أن قول هللا لموس
 كان في وقته ، لكن أال نقول : إن القرآن قديم باعتبار أنه في اللوح المحفوظ ؟

 الجواب :
دق صيقلت لكم أن القديم معناه أنه ال بداية له ، ولو كان ما كان في اللوح المحفوظ 
ا ظ إنمأن نقول : أنه قديم . فنقول كل شئ إًذا هو قديم ، ال .. الذي في اللوح المحفو 
للوح اهو كتابته ، وال نقول إن ما في اللوح المحفوظ هو قديم ؛ ألن كلمة قديم ، نفس 

مخلوق ، اللوح المحفوظ مخلوق والقلم مخلوق ، والعرش مخلوق ، فكيف تقول إن ما 
 فوظ بكون قديما .يكون في اللوح المح

ديم ومنشأ هذا السؤال هو تصور إن القديم هو ما مضى عليه الزمن الطويل ، ال .. الق
 في هذا العرف في هذا المقام هو الذي ال بداية له . 

ه لتنبيفخطاب هللا تعالى لموسى كان في وقته ونداءه لألبوين كان في وقته ـ كما تقدم ا
ليس  يم إال هللا تعالى ، هللا تعالى هو األول الذيعلى ذلك ـ وليس شئ في الوجود قد

 قبله شئ .
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 السؤال :
ذكرتم حفظكم هللا أن القرآن ال يصح أن نقول عنه أنه قديم بحال من األحوال ،  

ون وذكرتم أن كالم هللا يصح أن نقول عنه أنه قديم النوع ، حادث اآلحاد ، فكيف يك
 ذلك ؟ 

 الجواب :
 الم هللام هللا ، القرآن هو من كالم هللا ، وإذا قلنا أن القرآن كهل القرآن هو كل كال

ة لتورا يعني أن هللا تكلم به ، ال أن القرآن هو كل كالم هللا ، فهناك القرآن وقبله ا
عنى واإلنجيل والزبور ، وغير ذلك من كتب هللا التي تكلم بها ، واعتقد إني أوضحت م

أقول :  ،قلنا : إن القرآن قديم النوع حادث اآلحاد  إنه قديم النوع حادث اآلحاد ، يعني
حاد من آ كالم هللا قديم النوع حادث اآلحاد ، فالقرآن هو من آحاد كالم هللا ، والتوراة 

لى ه تعاكالم هللا ، واإلنجيل من آحاد كالم هللا ، والزبور من آحاد كالم هللا ، وخطاب
كان  قل لو  ه ال ينفد ، كما قال تعالى :لمن شاء من العباد هكذا . وهللا تعالى كالم

  دا ثله مدا بمالبحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قل أن تنفد كلمات ربي ولو جئن

 السؤال :
وجعل   :ويقول   إنا جعلناه قرآنا عربيا  فضيلة الشيخ يقول : قال هللا تعالى : 

 ؟ ن الجعل في اآلياتفكيف نفرق بي  وجعلنا الليل لباسا   األرض قرارا 
 الجواب :

عند أهل العلم إن ) جعل ( بمعنى خلق ، وهذه هي المتعلقة بجعل األرض والسماء 
وجعل الظلمات والنور ، وتأتي جعل بمعنى سير ال بمعنى خلق ، وهذه من شبهات 

 ناه قرآناإنا جعل المعتزلة في قولهم إن القرآن مخلوق ، قالوا : إن هللا تعالى يقول : 
 . عربيا 

 إنا جعلناه قرآنا عربيا  وجعل : بعضهم ُيطلق القول بأن جعل بمعنى أنزل ، 
علكم لإنا أنزلناه قرآنا عربيا  يعني أنزلناه ، كما جاء في مطلع سورة يوسف هكذا 

 . إنا جعلناه قرآنا عربيا  وفي الزخرف قال :  تعقلون 
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حمد م تعالى جعل القرآن الذي أنزله على ومنهم من يقول : جعل : بمعنى َسيَّر ، هللا
 ، جعله بلسان عربي .

 السؤال :
 يقول : ذكرتم كفر من قال القرآن مخلوق ، فهل هذا الحكم يسري على األشاعرة ؟

 الجواب :
 قد أطلق بعض أهل السنة الكفر على األشاعرة ، لكن اعلموا أن هذا الحكم حكم على

دا جواء في األشاعرة وغيرهم ، فقول األشاعرة قريب المقالة ال حكم على األعيان ، س
ي من قول المعتزلة ، فقول أهل السنة : من قال القرآن مخلوق فهو كافر . الذي عند
هم أنه يتناولهم تماما ، إال أن مذهب األشاعرة فيه شئ من التخليط والتذبذب ؛ ألن

 ص نجدم ، لكن عند التمحيأثبتوا هلل الكالم ، ومن الصفات السبع التي يثبتونها الكال
إنه  لوا :أنهم أثبتوا هلل كالما أشبه ما يكون بتقريبه بالكالم الذي في نفس األخرص ، قا

 كالم ال ُيسمع وال تتعلق به المشيئة .
 فقولهم في كالم هللا قول مناقض للعقل والشرع . وقال بعض أهل العلم كابن القيم

طل ، بية وكالم المعتزلة ، في كل منهم حق وباوغيره : إن كالم األشاعرة مثال والكال
 فالقول : إن كالم هللا قائم به . هذا حق ، وأنه صفة هللا . هذا حق . 

 وقولهم : إنه ليس بحرف وال صوت وال تتعلق به المشيئة وأنه قديم . هذا باطل .
 السؤال :

 كثر السؤال : هل يجوز أن أسمي ابني باسم عبد الوتر ؟ 
سأل الشيخ ناصر عن هذا ، فقلت : ما المانع ؟ عبد األحد ، عبد الواحد قلت ذلك ، 

، عبد الوتر ، عبد الحكيم ، عبد الرحيم . لكن الشيء الذي يجعل شيئا من التوقف 
واالستغراب عدم تسميته ، يعني عدم اشتهار هذا االسم ، وعدم اشتهار التعبيد إليه أو 

مين ما كان يعرف في عهد الصحابة التسمية التعبيد له ، وقد كان في تاريخ المسل
بالتعبيد إال هلل وللرحمن ، فال تجد في أسماء الصحابة ـ فيما أعلم ـ إال عبد هللا وعبد 
الرحمن ، وبعد ذلك بدأ التعبيد لبعض األسماء مثل العزيز والملك ، عبد الملك ، 
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رحمه هللا أن شيخ وهكذا ، ثم صار ناس توسعوا ، حتى ذكر شيخ اإلسالم ابن تيميه 
اإلسالم أبا إسماعيل الحروي صاحب منازل السائلين سمى أهل بالده بالتعبيد ألسماء 
هللا ، يعني صار يسميهم ونشر هذا بينهم ، عبد هللا ، عبد الرحمن ، عبد السميع ، 

 عبد األحد ، عبد الواحد ، عبد العليم ، عبد الكريم ، ومضى في هذا .
 هللاء هللا ألن الرسول أخبر أن هللا جميل ، فمثل ما نثبت أن وكذلك الجميل من أسما

 را إن هللا كان سميعا بصي من أسمائه السميع ومن أسمائه البصير لقوله تعالى : 
  إن هللا سميع بصير   هللالقوله صلى كذلك إن هللا جميل ، ورفيق ، خذ ، رفيق 

 : )) إن هللا رفيق يحب الرفق (( .عليه وسلم 
 لسؤال :ا

 هذا يطلب إعادة ملخصة لتوضيح االسم والمسمى .
 الجواب :

مسمى وهللا االسم كلمة االسم هي اسم لللفظ الدال على المسمى ، فاللفظ الدال على ال
 هللاهذا هو االسم ، هذا االسم هل هو المسمى أم غير المسمى ؟ مثل ) هللا ( إن قلت 

اني  ( هو المسمى بهذا االسم الجامع لمعخالق السماوات واألرض فالمراد بلفظ ) هللا
هل أ أسماء هللا وصفاته ، وإذا قلت ) هللا ( مشتق أم جامد ؟ هذه مسألة معروفة عند 

م شتق أاللغة وعند أهل العلم ، الباحثين في مسائل االعتقاد وأسماء هللا ، ) هللا ( م
فة يعني علم على جامد ؟ بعضهم يقول إنه جامد ، ومعنى جامد إنه ما يدل على ص

 هللا وبس ، والصواب أنه مشتق أي دال على صفة األلوهية . فإذا قلت : 
السم ) هللا ( مشتق تريد المسمى أم االسم ؟ يعني التركيب هذا يعني نفس اللفظ نفس ا

 ال المسمى . 
 إذا قلت : هللا عربي ، كلمة عربي هي صفة هلل ـ  سبحان هللا ـ أم صفة لللفظ ؟ 

 : الرحمن عربي . المقصود اللفظ ، هذا اللفظ هو لفظ عربي . إذا قلت
 لعل في هذا إيضاح المطلوب .

 السؤال :
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 ما الفرق بين االستواء والعلو ؟
 الجواب :

لذات االفرق بين العلو واالستواء : كالهما ثابت هلل بصريح الكتاب والسنة ، فله علو 
أخبر عن ذلك في سبعة مواضع على جميع المخلوقات ، وهو مستو على عرشه كما 

 من القرآن ، والفرق بينهما من ثالثة أوجه :
رت تضاف أوال : إن طريق العلم بالعلو هو الكتاب والسنة واإلجماع والعقل والفطرة ، فقد
ع . السم على إثبات العلو كل أنواع األدلة . وأما االستواء فطريق العلم به هو النقل أو

م ابن تيميه في العقيدة التدمرية وفي غيرها ، كما في أشار إلى ذلك شيخ اإلسال
 القاعدة الثالثة من القواعد التي ذكرها في الخاتمة الجامعة .

نيا ء الدوالفرق الثاني : أن االستواء متعلق بالعرش ، فال ُيقال : هللا مستو على السما
 لعلوعرش ، وأما اأو على السماء الثانية ، أو على السماء . لكنه تعالى استوى على ال

 وهو القاهر فوق عباده  فتقول : هللا فوق كل شئ ، فهو فوق العباد 

وى ى استواألمر الثالث : أن االستواء صفة ذاتية فعلية تتعلق بها المشيئة ، فاهلل تعال
على العرش حين شاء ، فقد أخبر أنه استوى على العرش بعدما خلق السماوات 

له ف، سبحانه وتعالى صفة ذاتية ، فالعلو ال ينفك عن ذاته واألرض ، وأما العلو فهو 
أما العلو دائما وأبدا ، هو موصوف بالعلو على كل شئ ، فالعلو ال ينفك عن ذاته ، و 

 االستواء فهو صفة فعلية تتعلق بها المشيئة .
 السؤال :

 هذا يسأل عن عبارة المؤلف في الصفحة التي قبل : ) فأضاف جميع األسماء إليه
 وأدخل عليها الم االستحقاق ( .

 
 الجواب :

الم االستحقاق ، الالم من حروف الجر لها معاني كثيرة ، اقرؤوا في الكتب المبسوطة 
في النحو تجدون أن حروف الجر لها معاني : ) من( األصل فيها أنها البتداء الزمان 
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وتأتي لمعاني كثيرة  والمكان ، وتأتي صلة أو زائدة ، وتأتي بمعنى كذا بمعنى البدل ،
، وهكذا ) عن ( ، وهكذا ) في ( األصل أنها تكون للظرفية وتأتي بمعنى على ، 

 وتأتي سببية ، وهكذا قل ) الباء ( ، وكذلك ) الالم ( .
آلخرة لوإن لنا  فالالم تأتي للملك : الدار لزيد . هذا للملك . هلل الدنيا واآلخرة 

قول : : لالختصاص ، مثل النحويون بهذا المثال : ت للملك ، وتأتي يقولون  واألولى 
السرج للفرس . السرج ملك للفرس ؟ مختص به ، هذا للكوب على الفرس . ويقولون : 

 ستحقاق . فالالم لال الحمد هلل  وتأتي لالستحقاق . ومثلوا لذلك بمثل قوله تعالى : 
صفاته هي مستحقة له والحقيقة أن أسماء هللا هي مستحقة له ، أسماءه تعالى و 

ا أنه وهلل األسماء الحسنى  ومختصة به ، فيمكن أن نقول : إن الالم في مثل 
 لالستحقاق واالختصاص . وهللا أعلم .

 السؤال :
كثر السؤال عن اسم الناصر ، هل هو من أسماء هللا ؟ و هل يجوز أن نسمي عبد 

 الناصر ؟
 الجواب :

 ن نسمي عبد الناصر . ليس من أسماء هللا ، وما ينبغي أ
 السؤال :

 جاءت أسئلة كثيرة حول بعض األسماء 
 الجواب :

 اء لكن من عبد ويريد هللا فال نقول أنه عبد لغير هللا ، ال في توسع في بعض األسم
م يسمون عبد الموجود ، وعبد العاطي ، وعبد الُمهدي ، يعني توسع في األسماء لكنه

 سبحانه وتعالى .يقصدون هللا ، فهم معبدون هلل 
 السؤال :

 يسألون في اإلنترنت تفصيل لقول المؤلف : ) وال هي غيره (
 الجواب :
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 أنا قلت أن كلمة غير تحتمل ، يعني يراد بالغير الشيء المباين المنفصل ، ويراد
اه ن معنإبالغير هو المغايرة في المفهوم والمعنى ، فإذا قلت : إن كالم هللا غيره يعني 

و اهلل هف، كالم هللا صفة من صفاته ، تريد مفهوم كالم هللا غير مفهوم هللا ، غير هللا 
الموصوف بالكالم والكالم صفته ، فهذا معنى صحيح في اإلثبات . وإذا قلت : إن 
كالم هللا غيره ، تريد إنه شئ مباين منفصل عنه ، فهو باطل . وقل مثل ذلك في 

 سائر الصفات .
 السؤال :

يقول : نجد بعض الصفات تشتق منها أسماء كالسمع والبصر ،  هذا سائل يسأل
 وبعض األسماء ال تشتق منها أسماء كاإلرادة ونحوها .

 الجواب :
كل  يا أخي هذا السؤال مبني على غلط ، هو القاعدة المقررة عند أهل هذا الشأن : أن

تقول هذا اسم متضمن لصفة . وليس كل صفة يشتق هلل منها اسما . ال تجعل الصفة 
 االسم مشتق من كذا .. ال ، كل اسم ما ثبت من أسماء هللا ، فكل اسم متضمن لصفة

 يلزم يدل على الذات والمعنى القائم به ، وأما الصفات كالصفات الفعلية أو غيرها فال
م ، أن يشتق هلل تعالى منها أسماء ، مثل النزول والمجيء واالستواء واإلرادة والكال

و ه المتكلم ، وليس من أسمائه الُمريد ، وليس من أسمائه المستوي أفليس من أسمائ
 النازل أو الجائي أو ما أشبه ذلك .

 السؤال :
 م إن ربك هو أعل هذا يسال ويقول : قال جالل الدين المحلي ، عند قوله تعالى : 

 قال : أي : عالم . وقال الشيخ ابن بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين 
الم يمين رحمه هللا : ال يصح أن نقول عن هللا أنه عالم ؛ ألن اإلنسان يوصف بعالعث

ولكن نقول أعلم ، كما قال هللا ؛ ألنه من أفعل التفضيل ، وهذا مجمل كالمه ، 
 والسؤال : كيف نوفق بين قول الشيخ وبين قول المؤلف : بن شكر الشافعي ؟

 الجواب :
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ت ا أعلم هكذا في صيغة ) هللا عالم ( إنما جاءذكرت لكم أن كلمة عالم لم ترد فيم
سمه مقيدة ) عالم الغيب والشهادة ( ، هللا تعالى عالم الغيب والشعادة ، لكن ورد ا

ا فيه تقييد هذ إن هللا عليم بذات الصدور   عليم بكل شئ  العليم مطلقا ومقيدا 
، يعني  في مواضع م وهو العزيز العلي  إن هللا سميع عليم  ، وجاء مطلقا : 

ع السميجاء اسم العليم مطلقا مقرونا بالعزيز ومقرونا بالحكيم ، في مواضع ، ومقرونا ب
م بما  عال، لكن إذا أراد اإلنسان أن يثني على ربه يقول : هللا عالم ، يعني إذا قلت هللا
 هللاقل : في نفسك ، هذا حق ، لكن إذا أردت أن تخبر بأسماء هللا أو تثني على هللا ف

 تعالى عليم حكيم ، هللا سميع عليم ، هللا أعلم من عباده .
ك ي نفسففإذا قلت هللا عالم ، قل هللا عالم بكذا ، قيد ، عالم بذات الصدور ، يعلم ما 

  عالم الغيب والشهادة . هذا هو شاهد من القرآن 
 السؤال :

 يسأل عن إثبات صفة الشخص هلل .
 الجواب :

لبخاري وغيره : )) ال شخص أغير من هللا (( ، فهذا معناه أنه يصح هذا جاء في ا
هذا اللفظ هللا شخص قائم بذاته وأكمل األشياء وجودا وأعظمها وجودا ، مثل لفظ 
الشيء ، جاء لفظ األحد ولفظ الشيء ولفظ الشخص ، كلها : ال أحد أغير ، أو ال 

 شئ أغير ، أو ال شخص أغير .
 السؤال :

 في كتابات لبعض المتأخرين من الخلف ، مؤداها ومفادها القدح في  يقول : ظهرت
نعون كتب السلف ، وأنها ملئت بالقدح في المخالفين بالتفسيق والتبديع ، ويمثلون ويش
نيفة في ذلك على كتاب السنة لعبد هللا بن اإلمام أحمد ؛ ألنه عقد فصال في ذم أبي ح

 ، فما هو رأي فضيلتكم ؟
 الجواب :
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المتحدث كما قلت في جواب سؤال األمس ، نفس المتحدث هو من أولئك القوم ، نفس 
 يعني هو من شيعة المبتدعة ولو تظاهر باالنتساب إلى السنة ، فليس كل منتسب إلي
ائن السنة يكون كما قال ، كما أنه ليس كل منتسب لإلسالم يكون مسلما إذا قامت القر 

د كتب الحديث الكتب المصنفة في تقرير اعتقا على كذبه ونفاقه ، وكتب السنة كسائر
أهل السنة ، فكتب الحديث فيها الصحيح والحسن والضعيف وما دونه ، والمرويات 
التي تساق في تلك الكتب منها ما ُيذكر لالستدالل واالعتماد ، ومنها ما ُيذكر 

ليه في لالستشهاد ، ومنها ما ُيذكر لالعتضاد ال على االعتماد ، وأما ما أشير إ
فة السؤال مما ورد في كتاب عبد هللا بن اإلمام أحمد في شأن أبي حنيفة ، فأبو حني

،  تنباطواحد من األئمة المتبوعين المشهورين المعروفين بالفقه والعناية بالقياس واالس
قال يوهو بشر كغيره يؤخذ من قوله ويرد ، فما قيل فيه مما ليس فيه فهو مردود ، وما 

ثابت ال غضاضة ، لكن ُيعتذر عن العالم ،وعن المعروف بالخير ، وعن فيه مما هو 
 المعروف بالصالح والتقى ، ُيعتذر عن ما ُينسب إليه أو عن ما ثبت عنه من خطأ ،
ب ومعروف أن أبا حنيفة رحمه هللا مشهور بالعناية بالقياس ولهذا ُيعبر عنه في كت

أي ، وعندهم في مذهب األحناف أهل العلم ، يعبر عنه وعن أصحابه بأصحاب الر 
في  مخالفات كثيرة ألدلة صحيحة . واقرؤوا لكالم أهل العلم ، وما كتبه شيخ اإلسالم
من  رسالته القيمة المعروفة برفع المالم عن األئمة األعالم . فأبو حنيفة وغيرة هو
أنه  لهماألئمة ، هم ال يتعمدون الخطأ ، لكن أال يبلغهم الدليل في المسألة أو يظهر 

معارض لما هو أقوى منه أو ألصل شرعي يجب تقديمه عليه ، فالواجب هو التوسط 
واالعتدال وعدم التعصب ألي إمام ، هذا هو الواجب عدم التعصب ألي إمام وعدم 

 التحامل على أي إمام ، وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد .
 السؤال :

ير ينبغي على المسلم أن يعتقده في عود الضمهذا سؤال ورد من الشبكة يقول ما الذي 
 في الحديث )) إن هللا خلق آدم على صورته (( ؟ 

 الجواب :
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 على كل حال المهم هو إثبات الصورة هلل ، فإذا أثبت أيها المسلم أن هلل وجها ال
 كوجوه العباد ، موصوف بالحالل واإلكرام ، وموصوف باألنوار ، )) حجابه النور ـ

يح ـ لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره (( إذا آمنت في حديث صح
 هللا بهذا فاألمر سهل . أكر أهل السنة على أن الضمير يعود إلى هللا وأن المقصود أن

خلق آدم له سمع وجه وسمع وبصر ، ال أن صورة آدم مثل صورة هللا ، هذا معنى 
عالى من أهل العلم واإليمان . فاهلل تمدفوع ومردود وال يقول به عاقل فضال أن يكون 

ليس كمثله شئ ، وجهه ليس كوجوه العباد ، وصورته ليست كصورة أحد من العباد ، 
 فإذا أثبت الصورة فاألمر سهل . 

لكن  ومن أهل السنة من تأول الحديث وقال : إنه يعود إلى آدم . كاإلمام ابن خزيمة ،
 نفاة الصفات ، وليس هو من نفاة الصورة اإلمام ابن خزيمة من أئمة السنة ليس من

إلى  عن هللا ، فالصورة ثابتة هلل في غير هذا الحديث ، لو فرضنا أن الحديث ال يعود
هللا فالصورة ثابتة هلل في غير هذا الحديث ، فأهل السنة والجماعة على إثبات 

ألمر إلى هذا االصفات هلل ، ومن ذلك الوجه والصورة والنفس وما أشبه ذلك ، فلُيتنبه 
 . 

 وصلى هللا وسلم على نبينا محمد .
 السؤال :

 ة بينهذا سائل من شبكة اإلنترنت يقول : نرجو من الشيخ إعادة األوجه الثالثة المفرق
 العلو واالستواء ، ومن هم الذين أثبتوا أن الرؤية ال في جهة ؟ 

 الجواب :
فهذا هو المعروف في مذهب  أما الذين قالوا : إن هللا تعالى ُيرى ال في جهة .

كما  األشاعرة ، وذكرت لكم إن هذا من تذبذبهم واضطرابهم وتلفيقهم بين الحق والباطل
 ل ذلكقالوا في الكالم وقالوا في مجمل الصفات . وأما الفروق فقد أعدتها ، ذكرتها قب

 في إجابة لسؤال وأعدتها أيضا .
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 السنةلسمع يعني النقل ، يعني بالكتاب و الفرق األول : أن طريق العلم باالستواء هو ا
 ، وطريق العلم بعلو هللا على خلقه السمع والعقل .

 لوقاتالفرق الثاني : أن العلو عام على جميع المخلوقات ، تقول : هللا فوق جميع المخ
نه أإال  ، هللا فوق العرش ، هللا فوق السماوات ، فوق العباد ، وأما االستواء فال تقول

 ستو على العرش أو استوى على العرش .تعالى م
ة فعلي والفرق الثالث : أن العلو صفة ذاتية ال تنفك عن ذاته ، وأما االستواء فهو صفة

 تابعة لمشيئته ، تتعلق بها المشيئة .
 السؤال :

هو  هذا سائل يسأل أيضا من شبكة اإلنترنت ، يقول : هل الذي يذبح بين الجنة والنار
 ت ؟الموت أم ملك المو 

 الجواب :
هللا أعلم ، جاء في الحديث أنه يؤتى بالموت ، وقلت لكم يجب أن نؤمن بهذا على 

ه . كيفيتمراد هللا ومراد رسوله ، على مراد الرسول كما أخبر ، وهللا أعلم بحقيقة ذلك و 
ى كما جاء عن الشافعي األثر مشهور ، كان يقول : آمنت باهلل وبما جاء عن هللا عل

 ول هللاـ يعني فيما اشتبه وأشكل ـ وآمنت بما جاء عن رسول هللا على مراد رسمراد هللا 
 .صلى هللا عليه وسلم 

 السؤال :
 هل الجلوس من معاني االستواء ؟

 
 الجواب :

بعض السلف يطلقون لفظ الجلوس ويذكرون في ذلك آثار ، وكأنهم ال يرون مانعا من 
بها الجلوس هي األربعة ـ كما تقدم ـ إطالق لفظ الجلوس ، لكن المعاني التي فسر 

فيكفي أن نقول أنه تعالى مستو على العرش كيف شاء ، مستو على العرش : أي 
عال على العرش ، مرتفع عن العرش . وال نقول كما يقول نفاة االستواء : إن استواءه 
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فإن ليس بقعود . وارجعوا إلى مناقشة شئ من الكالم في هذا إلى الرسالة التدمرية ، 
شيخ اإلسالم يقول : إن المتوهم في استواء هللا على عرشه أنه كاستواء المخلوق ، 
يقول : إن استوائه ليس بقعود وال استقرار . يقول : وال يعلم أنه يقال في مسمى 
االستواء ما يقال في مسمى القعود واالستقرار . فإن كانت الحاجة داخلة ، فاهلل تعالى 

الحاجة واالفتقار ، وإن كانت الحاجة غير داخلة فال فرق بين  منزه عن كل ما يستلزم
 إثبات االستواء والقعود واالستقرار .

 السؤال :
 هللا تعالى الذي خلق العرش ومالكه قبل أن يخلقه ، هل هذه العبارة مستقيمة ؟

 الجواب :
يث حمن  هذا كالم ال يعقل ، هللا تعالى مالك كل شئ ، لكن الملك إنما يتعلق بالموجد

دوم الملك ، أما من حيث القدرة فاهلل على كل شئ قدير ، هو قدير على الموجود والمع
 رض له ملك السماوات واأل  ، لكن إنما يقال : إن هللا مالك كذا في ما هو موجود 
 ، مثل ما يقال في الرؤية ، إنما تتعلق الرؤية بالموجود .

 فيهن نيا واآلخرة ، له السماوات واألرض ومنيعني في الكالم العام له كل شئ ، له الد
ل ، فله الملك على اإلطالق ، وال نحتاج إلى أن نتكلم ونقول : إنه مالك العرش قب
 ،لتام خلق العرش ، هو مالك العرش سبحانه وتعالى ، له الملك أزال وأبدا ، له الملك ا

 له الملك كله ال يخرج عن ملكه شئ .
 السؤال :

 عد عند أهل السنة : أن كل صفة كمال ال نقص بها لوجه من الوجوه يقول: من القوا 
 الفاهلل أحق باالتصاف بها ، فما معنى هذا الكالم ؟ وهل يوصف باألناة ألنها صفة 
 نقص فيها ، ونحو ذلك من الصفات التي يرى اإلنسان أنها صفة ال نقص فيها ؟

 الجواب :
على أن له الوصف األكمل األطيب ، نعم هذا مما فسر به أهل العلم : المثل األ

ومعنى هذا أن كل كمال ال نقص فيه فاهلل أحق به ، وكل نقص ينزه عنه المخلوق 
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فاله أحق بالتنزيه عنه . وأما األناة بهذا التعبير ، فأنا ال أعلم أنه ورد في شئ من ذلك 
ا في ، وال يعني هذا التأصيل إننا نستحدث هلل صفات لم ترد بها النصوص ، هذ

الحقيقة هو دليل عقلي ، يعني هذا المثل أو هذه القاعدة المستمدة من المثل األعلى ، 
هذه ال أعلم أنها ُيعول عليها في إثبات صفة من الصفات على وجه التعيين ؛ ألن كل 
ما وصف هللا به نفسه مما تدل عليه الفطر والعقول هو موجود في الكتاب والسنة ، 

ن بدل كلمة األناءة واألناة ورد : )) إن هللا رفيق يحب الرفق في يعني يمكن أن أقول إ
 األمر كله (( رفيق : فيه رفق .

ع موال شك أن ضد األناءة مذموم ، يعني االستعجال فيما ال ينبغي االستعجال فيه ، 
 ن سريعاإذا أراد بقوم سوًء فإن عقابه يكو  ،أخبر أنه سريع العقاب  سبحانه وتعالى أنه 
عقاب وإنه إن ربك لسريع ال ه ال مرد له ، إذا أراد هللا بقوم سوء فال مرد له . ؛ ألن

 ، فنستغني بما نطقت به نصوص الكتاب والسنة عن ما لم يرد ، فقد لغفور رحيم 
هو  نتخيل أن لفظ أناءة إنه صفة كما مطلقة ، وليس بالزم ألنه اإلسراع أحيانا يكون 

 وع من، يمهل ، )) إن هللا ليملي للظالم (( هذا فيه ن من مقتضى الحكمة ، فاهلل حكيم
فال نطلق  معنى األناءة ـ كما يقول السائل ـ )) يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته (( .

نة ، على هللا ألفاظا قد يكون فيها إشكاال أو اشتباه ، بل نعتصم بنصوص الكتاب والس
 ألن ذلك هو طريق السالمة .

 السؤال :
خلق السماوات واألرض ثم استوى على  ئل يقول : قال هللا عز وجل : هذا سا
 يام والمعلوم أن هللا خلق السماوات واألرض في ستة أيام ، ففي هذه األ،  العرش 

 الستة هل صفة العلو ثابتة هلل تعالى ؟
 الجواب :

عد واء باالستإي وهللا ثابتة هلل ، قلتك لك العلو ، لكن االستواء إنما دل النص على أن 
 ذلك .

 السؤال :
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 هذا يقول : هل يقال إن مقصد نفاة الكالم عن هللا تعالى والقائلين بخلق القرآن
مقصدهم من ذلك تعطيل ما جاء في كتاب هللا تعالى من أحكان علمية وعملية ومن 

 قا ؟ثم التوصل إلى نبذ الدين والشريعة وعدم العمل بها اعتقادا وعمال وسلوكا وأخال
 جوابال

م دع التطويل والكالم الشقشة ، المالحدة منهم والزنادقة المندسون في صفوف اإلسال
نعم هذا مقصودهم ، والمغرورون الذين انطلت عليهم تلك الشبهات وترسخت في 
عقولهم ما هو مقصودهم ، لكنهم ضلوا ضالال بعيدا ووقعوا في الكفر من حيث 

ده فإنه كافر أصال ، وال نشك أن في يشعرون أو ال يشعرون ، من كان هذا مقص
طوائف المبتدعة زنادقة مقصودهم نبذ اإلسالم وإفساد دين اإلسالم وإفساد عقائد 
المسلمين . لكن هذا القصد ال ينسحب على كل طوائف المتكلمين ممن وقع في هذه 

 البدع والضالالت .
 السؤال :

ي عرصات القيامة أو في يقول : هل المؤمنون يرون هللا عز وجل في الجنة أو ف
 الجنة فقط ؟

 الجواب :
 يدة أنا قلت هذا في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة ، شيخ اإلسالم، هكذا في العق

 الواسطية يقول : يرونه سبحانه في عرصات القيامة وبعد دخولهم الجنة كما يشاء هللا
 سبحانه وتعالى .

 
 السؤال :

 ك ؟هل هناك فرق بين الرؤية واإلدرا
 الجواب :

هو اإلحاطة ، وأما الرؤية فهي أعم  ال تدركه األبصار  نعم اإلدراك المنفي عن هللا 
من ذلك فالرؤية قد تكون رؤية وإحاطة ، يعني الكالم على مفهوم رؤية وإحاطة ، 
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الرؤية قد تكون مع إحاطة وقد تكون من غير إحاطة ، فالرؤية المثبتة للمؤمنين يوم 
 ؤية من غير إحاطة .القيامة هي ر 

 السؤال :
 يقول : هل رؤية هللا في جميع األوقات أو في وقت معين ؟

 الجواب :
تون ، وأهل الجنة في رؤيتهم هلل يتفاضلون ويتفاو سبحانه وتعالى يكون كيف شاء هللا 

 كما يتفاوتون في منازلهم ودرجاتهم ، هللا أعلم .
 السؤال :

مر  النبي صلى هللا عليه وسلم األشعري أن  هذا أشكل عليه ما جاء عن أبي موسى
د ل : قعليه وهو يقرأ القرآن ، فقال : لو علمت أنك تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا . يقو 

 أشكل علي هل هو من العمل الذي يراد به الدنيا ؟
 الجواب :

مع ال وهللا أترى تحري ما يحبه الرسول من إرادة الدنيا ؟ يقول : لو علمت أنك تست
ن أبرته لك . فهل القصد إلى تحقيق إلى ما يحبه الرسول ؟ هذا من الُقرَّب ، لو لح

يا زين  إنسان يقرأ القرآن ويحبره لينتفع به من شاء هللا ال من أجل أن ُيمدح ، يقول :
غنى صوته ، ما شاء هللا . لكنه يريد أن ينتفع به من يسمع ، أو يقرأ على والده ويت

 نه ولده وأن هذا من آثار عمله كان هذا مقصدا شريفا بالقرآن ليسر والده بأ
 يزداد به أجرا وفضال . 

 
 السؤال :

 هنا أسئلة يريدون إعادة الشرح لقول المؤلف : ) غير مخلوق بجميع جهاته ( .
 الجواب :

يعني بجميع جهات القرآن ، القرآن يكون مسموعا باآلذان ومتلوا باأللسن ومحفوظا في 
في المصاحف ، فهو كالم هللا في كل هذه الوجوه . بعضهم يقول : الصدور ومكتوبا 

This file was downloaded from QuranicThought.com



 
 
 

 حمن البراكشرح مجردة لوامع األنوار                                                 للشيخ : عبد الر

 125 

هو كالم هللا كيفما تصرف ، كيفما تصرف هو كالمه ، هو كالم هللا مسطورا 
ومحفوظا ومسموعا ومقروءا ، نعم كل هذه الوجوه . وقد ذكر هللا هذه الوجوه في آيات 

والطور وكتاب   العلم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا  من القرآن : 
كال إنها تذكره من شاء ذكره في صحف مكرمة    ،مسطور في رق منشور 

 وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كالم هللا    ،مرفوعة مطهرة 
 . 

 ون فيفما يسمعه ذلك المستأمن إذا تلي عليه القرآن هو كالم هللا ، وما يحفظه المؤمن
 م هللا ، وما يكتبه المسلمون في مصاحفهم هو كالم هللا ، فما بينصدورهم هو كال

ئ دفتي المصحف هو كالم اله ، والورق والمداد وكتابة الكتاب مخلوقة ، وصوت القار 
 وحركة أدوات نطقه هي مخلوقه ؛ ألنها فعل من أفعاله .

 السؤال :
جب إثباتها هلل يقول : ونرجو إعادة شرح كالم المؤلف : ) وجميع هذه الصفات ي

 صفات لذاته ال هي هو وال هي غيره ( .
 الجواب :

ي هأنا وقفت عند هذه الكلمة ) ال هي هو ( يعني المؤلف يقول : أننا ال نقول أنها 
لك ، قول ذهو ، ال نقول علم هللا هو هللا أو قدرة هللا هي هللا ، أو سمع هللا .. ، ال ن

ا هللا هي هللا ، فهذا قول باطل قطعا ، وهذوقلت إن هذا صحيح ، ال يقال إن صفات 
 قول الفالسفة ومن تبعهم من الجهمية .

يقول شيخ اإلسالم ابن تيميه عن الفالسفة ، في ذكر مذهب الفالسفة اإللهيين : 
فجعلوا الصفة هي الموصوفة ، فجعلوا العلم عين العالم ، وجعلوا هذه الصفة هي 

ما أات . لم والقدرة واإلرادة ، جحدا للعلوم الضروريالصفة األخرى ، فلم يفرقوا بين الع
ن قوله : ) وال هي غيره ( قلت لكم أن لفظ الغير أنه مجمل ، لفظ مجمل ، ال يصح أ

نقول : إن صفة هللا ليست غيره . هذا فيه تفصيل ؛ ألن لفظ الغير ُيطلق على ما 
 ليس هو إياه ، وُيطلق على الشيء المباين المنفصل . 
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 ينة ،ريد بالغير المباين المنفصل فال ريب أن صفة هللا ليست غيره إذ ليست مبافإذا أ
يعني  كالم هللا ليست مفعوال مباينا منفصال عنه .وإذا أريد بالغير ما ليس هو إياه ،
نه سبحا مغاير في المفهوم فصفاة هللا غيره بهذا االعتبار ، العلم هو الصفة القائمة به

لعلم فسر ااعتبار المعنى العالم ، والعالم هو من قام به العلم ، فنأو بالعالم إذا شئت ب
 بشيء والعالم بشيء ، وقل مثل هذا ، وكل عاقل يفرق بين الصفة والموصوف .

 السؤال :
 هذا يسأل أيضا عن ترتيب أشرطة الساعة .

 الجواب :
جاء في  هللا أعلم بترتيبها لكن بعضها : إذا طلعت الشمس من مغربها قلت لكم إنه

ى الحديث فاألخرى في أثرها ، فاهلل أعلم أيهما األولى ، وذكرت أنا أيضا أن مقتض
ت مجموع األدلة أن خروج الدجال يكون قبل نزول المسيح بن مريم ، هذه هي المذكورا

 ، وأما سائر اآليات فيحتج الكالم في ترتيبها إلى تأمل األدلة .
 السؤال :

 هل النفس والذات مترادفة ؟
 الجواب :

 ،هو الظاهر في النفس والذات المذكورة في شأن هللا تعالى ، النفس ُتفسر بالذات 
 .سبحانه وتعالى بذاته 

 السؤال :
 يقول : أشكل علي الفرق بين القوة والقدرة في صفات هللا ، فما هو الفرق ؟ 

 الجواب :
قل : الفرق بين القوة  ال تقول أشكل علي الفرق بين القوة والقدرة في صفات هللا ، يعني

والقدرة من حيث ـ إذا فرقت بين القوة والقدرة ـ هي . بينهم فرق معقول ومعروف من 
اللغة ومن االستعمال ، وذلك يظهر بذكر الضد ، فذكر القوة : الضعف ، وضد القدرة 
: ..... ، هذا فرق ، هذا يبن لك القوة يمكن نقول ـ الكالم في بشكل عام يا أخوان 
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ما نأخذ على أن نتكلم ألن شأن هللا عظيم ، قد نقع في غلط إذا تكلمنا بهذا  يعني
التفصيل في صفات هللا ، لكن نريد نعرف في حدود ما نستطيع بين الكلمتين أو 

 اللفظين من حيث مدلولهما المعروف ألن هللا خاطبنا بلسان عربي .
وي لقيام بأمر وبشيء فهو قالقدرة على الشيء تستلزم القوة ، فمن يكون قادرا على ا

 عليه ، قوي على هذا األمر ، يقوى عليه يساوي يقدر عليه .
ي وأما القوة فقد يوصف بها ما ال يوصف بالقدرة ، فأنت تقول في الشيء المعين الذ
ن فيه متانة وتحمل ، تقول هذا الشيء قوي ، لكن ما تقول أنه فيه قدرة ، ونالحظ أ

ا ن فيهية بـ ) على ( : قدير على كذا ، قدير ، يعني يالحظ أالقوة كثيرا ما تأتي متعد
تعلق باألفعال ، قدير على كذا ، يقدر على كذا . لكن القوة فأنها خص بالمعنى 

 الذاتي والصفة الذاتية لذلك الموصوف بالقوة دون تعلقها بشيء آخر . 
ي بعض كالمه ولعلكم تراجعون بعض ما ذكره الشيخ محمد بن العثيمين رحمه هللا ف

على صفات هللا ، يمكن تجدون في القاعدة المثلى ويمكن تجدون في شرح العقيدة 
 الواسطية ، تجدون شئ مما يزيد هذا الكالم وضوحا ، وهللا أعلم .

 السؤال :
هذا سؤال ورد من اإلنترنت من مكة المكرمة : يقول بعض المبتدعة : أن بعض 

فية في قبره ، واألنبياء كذلك ، أرجو توضيح كي الصالحين كأمثال ثابت البناني يصلي
 الرد على هؤالء المبتدعة ، وهم من أي الفرق التي تثير الشبهات العامة ؟ 

 الجواب :
المعروف أن هذا من أفكار الصوفية الذين من ضاللهم الغلو في الصالحين أحياء 

ما ل ، فا جاء به الدليوأمواتا ، وأما ما ُيذكر من أحوال أهل القبور فهذا موقوف على م
ي صح به الدليل وجب اإليمان به ، فإذا صح في الدليل أن أحدا من األنبياء يصلي ف

قبره ، أو أنه صلى بعد الموت وجب اإليمان به ، كما جاء أن األنبياء صلى بهم 
 ليلة اإلسراء .  عليه الصالة والسالم النبي 
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ه يه أننه يصلي في قبره ؟ فنحن ال نقول فوأما ثابت البناني فما هو الدليل المعصوم بأ
يصلي أو ال يصلي ، يقف المؤمن عند حده في أمر الغيب ، هذا هو الواجب ، لكن 
نعلم أن من يزعم أن فالن ، ثابت البنياني ، أو غيره ، فليس له مصدر إال محض 

 مماالزعم ، أو على فرض ، أو رؤيا منام ، أو شئ من هذا مما ال ُيعل عليه في شئ 
 يجب اإليمان به .

 السؤال :
أيضا هذا سؤال من اإلنترنت ، يقول : هل يوصف من مات تاركا ألعمال الجوارح مع 

 القدرة عليها بأنه مات موحدا وأنه ينجو من الخلود في النار ؟
 الجواب :

من نوا قض اإلسالم اإلعراض عن الدين ، فالمعرض عن دين هللا ال يعرف عنه إال 
 األصل إنه كافر . االسم ، هذا

 السؤال :
ه في : )) كلتا يديه يمين (( وقولالنبي صلى هللا عليه وسلم يقول كيف نوفق بين قول 

 الحديث اآلخر : )) ويقبض األرض بشماله (( ؟
 الجواب :

 ، هذا قد مر ولعل السائل ما سمع ما تقدم ؛ ألن هذا تقدم في الكالم على صفات هللا
بل  ،تا يديه يمين (( ليس المراد من اليمين ما يقابل الشمال وأن معنى قوله : )) كل

ة يقال أن كلتا يدي الرب ذات يمن وخير وبركة ، وإال لما كان للمقسطين مزيد فضيل
لما  في قوله : )) المقسطون يوم القيامة في منابر من نور عن يمين الرحمن (( ؛ ألنه

 يديه يمين (( كاالحتراز عن توهم قال )) عن يمن الرحمن (( جاء قوله : )) وكلتا
:  النقص في اليد األخرى . فيد الرب إحداهما يمين واألخرى سميت في أكثر الروايات

 اليد األخرى )) إن هللا يقبض السماوات بيمينه ويقبض األرض بيده األخرى (( وفي
 رواية عند مسلم )) بشماله (( .

 السؤال :
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 ه ؟يقول : هل الحوض قبل الصراط أم بعد
 الجواب :

 محل خالف ، وابن القيم أظنه يختار أنه قبل الصراط وبعده .
 السؤال :
في الحديث : )) أمتي أمتي (( عندما يزادون الحوض ،  صلى هللا عليه وسلم قوله 

 هل هذه أمة الدعوة أم أمة اإلجابة ؟
 الجواب :

ن متربون لإليمان فال يقأمة اإلجابة ، أما الكفار الذين لم ينسبوا لإلسالم ولم ينتموا 
 الحوض وال يدنون منه ، نسأل هللا العافية .

 السؤال :
ي بين هل يقصد به القرآن الذ ال يمسه إال المطهرون  يقول : قول هللا تعالى : 

 أيدينا أم الذي في بيت العزة ؟ وعليه هل يجوز للمحدث مس القرآن من غير 
 طهارة ؟

 الجواب :
 لكتابة أن المراد الكتاب المكنون الذي هو عند هللا ، وهو أم االراجح في تفسير اآلي
 لكتاب لدينااإنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم  الذي قال هللا فيه : 

 .  لعلي حكيم 
 وجمهور أهل العلم ، وجاءت اآلثار عن الصحابة مما يدل على تحريم مسه من غير 

ت شئ  اعتمادا لهذه اآليات ، لكن قد يكون في هذه اآلياطهارة ، لكن ال استدالال وال
 من التنبيه إلى ذلك .

 السؤال :
ز يقول : لماذا ال ُينكر على من استخدم لفظ قديم سواء كان وصفا هلل أو لكالمه ع

 وجل ؛ ألنها لم ترد في الكتاب والسنة ؟
 الجواب :
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 ديم ،كر على من يقول إن هللا قنحن قد أنكرنا من يصف القرآن بأنه قديم ، ولكن ال نن
ما م ، ألكن ننكر على من يقول إن من أسماء هللا القديم ، وال يذكر ربه إال بلفظ القدي

 هللا القديم الذي بمعنى المتقدم الذي ال بداية لوجوده فهو معنى حق ال يجوز نفيه عن
 الط ، نه متقدم فق. هللا قديم ؟ نعم قديم بمعنى أنه ال بداية لوجوده ال بمعنى مجرد إ

 هللا .. بمعنى القدم المطلق ، لكن من يزعم أن القديم اسم من أسماء هللا أو يعبر عن
ا لم يتكلم ، يقول القديم وهذا ال يجوز عن القديم ، نقول هذا غلط ألنك تذكر ربك بم

 يسمي به نفسه .
 السؤال :

ن ألبناني ، ونحن نعلم هذا سائل من مكة يقول : كيف نتوقف ـ حفظكم هللا ـ بثابت ا
 الميت انقطع عمله ؟ 

 الجواب :
ن هذا سؤال جيد ، لو جاءنا دليل في ثابت البناني ، ثم الصالة في القبر ليس هي م
ما قبيل استمرار العمل التكليفي ، أهل الجنة يسبحون في الجنة ، يلهمون التسبيح ك

ه ا ، العمل الذي ُذكر أنيلهمون النفس ، وليس هذا من العمل الذي انقطع في الدني
 انقطع العمل التكليفي الذي يترتب عليه الثواب أو يترتب على تركه العقاب ، أما

 . أعمال يفعلها من شاء هللا من األنبياء والصالحين بعد الموت هي من جملة نعيمهم
 وهللا أعلم بالصواب .

 
 السؤال :

 ض يوم القيامة ؟ هذا سؤال أيضا من اإلنترنت ، يقول : هل لكل رسول حو 
 الجواب :

، عليه الصالة والسالم جاء في رواية أن لكل نبي حوض وأن أعظمها حوض نبينا 
 لكن ال أدري عن صحته وهو فيما أذكر عند الترمذي .

 السؤال :
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 ما المانع من إثبات خمسة أصابع هلل تعالى مع ثبوت إصبعين حديث الحبر ؟
 الجواب :

 ثبات وال في نفي ، فلما نتكلم ؟ ما جاء لفظ الخمسة ال في إ
 السؤال :

 هل نثبت هلل تعالى الساقين أم ساق واحدة ؟
 الجواب :

 ما نتكلم بهذا .
 السؤال :

 هل يجوز محاكاة الصفات مثل أن نقول األصابع هكذا واألصابع هكذا ؟ 
 الجواب :

 سبحان هللا ، سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم . بعده .
 السؤال :

 ما الفرق بين التشبيع والتمثيل ؟ 
 الجواب :

 كثير من الناس يعبر عن التشبيع والتمثيل بمعنى واحد ، يعني ألنهم بينهم تقارب
كثير ، ولكن الذي نطقت به النصوص هو نفي المثل ، نفي التمثيل ، ألن التمثيل 

قول ابن يتضمن التشريك في الخصائص ، وأما التشبيه فال يلزم منه ذلك ، ولهذا ي
وهو في  ،تيميه في العقيدة التدمرية : وقد ُيفرق بين لفظ التمثيل والتشبيه . قد ُيفرق 

ل بعض المواضع يؤكد أنه ُيفرق ، لكن إذا كان العرف جاري على أن التشبيه والتمثي
ه بيه لمعناهما واحدا ، فال بد من مراعاة ذلك ، وهللا تعالى منزه عن التشبيه ، فال ش

 . وال نظير
 السؤال :

 ؟ ي ولتصنع على عين   ،تجري بأعيننا  يقول: لماذا نؤول العين في اآلية : 

 الجواب :
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 ل أهلما وهللا أولناها ، كذب من يقول نحن أولناها ، كذب الذي يقول نحن أولناها ، ب
عض بالسنة آمنوا بما دلت عليه من إثبات العينين وإثبات الرؤية ، لكن درج ، تجدون 

يفسر  يفسر التركيب ما هو تجري بأعيننا  مفسرين يذكر المعنى المقصود ويذكر ال
يفسر  .يقول : تجري بمرأى منا  تجري بأعيننا  العين ، يفسر التركيب يفسر قوله 

،  مضمون الجملة ومقصود الكالم . فالذين يدعون على أهل السنة بأنهم يؤولون العين
 هو جاهل أو مفتر عليهم .

 ال :السؤ 
  ارة ؟هذا سؤال من اإلنترنت : يقول : القرآن محدث وليس قديم ، ما رأيكم في هذه العب

 الجواب : 
 هللاال .. أنكر العلماء إطالق هذا اللفظ ، وفيه محاورات طويلة ، فقل القرآن كالم 
 ودع عنك األلفاظ التي فيها مخل ألهل الباطل ؛ ألن لفظ محدث فيها احتماالت .

 السؤال :
 ما حكم من كفر أحد العلماء المشهود لهم بالعلم ؟

 الجواب :
 يحمل وزره .

 السؤال :
  هللايقول : ما معنى قولهم : لفظ القرآن مخلوق ؟ ولماذا ُشنع اإلمام البخاري رحمه 

 عندما قال هذه العبارة ؟
 الجواب :

 ق المقام ،هذا كالم يحتاج إلى تطويل ، والبخاري برئ مما ُرمي به ، فهو الذي حق
ه ومقامه في السنة معلوم لدى المنصفين ، واللفظ فيه إجمال وفيه اشتراك . فإطالق

ظ أللفاكسائر األلفاظ المجملة يؤدي إلى رد الحق أو قبول الباطل ، فُيجتنب . ُتجتنب ا
 المجملة الموهمة .

 السؤال :
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 هل ُيطلق على الخوارج مسلمين ؟ 
 الجواب :

لحديث ، والكالم في كفرهم محل نظر . ُيحكى الخالف عن مارقون كما وصفوا في ا
 اإلمام أحمد أن عنه في الخوارج روايتين . شيخ اإلسالم ينقل إجماع الصحابة على

 عدم كفرهم ، وهللا المستعان .
 السؤال :

 يقول : ما معنى قولنا أن أسماء هللا توقيفية ؟
 الجواب : 

 نفسه ؟ توقيفية : ال نسمي هللا إال بما سمى به
 السؤال :

 يقول : أرجو توضيح قول المؤلف : ) قائم بنفسه ( . 
 الجواب :

قر  يفت) قائم بنفسه ( أين قائم بنفسه ، أنا ما أدري . الشيء القائم بنفسه هو الذي ال
سه في وجوده إلى وجود شئ آخر ، يعني ُيقابل هذا بالعرض مثال ، اللون هل يقوم بنف

ل هنفسه وال ال بد له مما يقوم به : متلون ؟ الطعم عرض ، يا سائل ؟ اللون يقوم ب
 يقوم بنفسه ؟ المشي عرض ، يقوم بنفسه ؟ ال .. لكن مثال اإلنسان ، هذا اإلنسان

 قائم بنفسه ؟ نعم هذا قائم بنفسه . لكن اللون ، لون اإلنسان هو قائم بنفسه 
 ن ؟ بياض هذا مستقل بوجوده عن اإلنسان ، يمكن يستقل بوجوده عن اإلنسا

 اإلنسان ؟ .
ير  ولهذا قلنا في الكالم على الذين أنكروا وجود المالئكة ، ويقولون : هي قوة الخ

المالئكة والشياطين هي صفات ليست قائمة بأنفسها ، والحق أن المالئكة مخلوقون 
له قائمين بأنفسهم ، الملك قائم بنفسه ، يذهب ويجيء ويتكلم وله صفات وله أفعال و 

أن ، أترى الملك والمالئكة مثل الصفات التي في اإلنسان ، الخيرة من قوة ومن ش
 محبة ومن خير وبغض للشر وما إلى ذلك .
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 السؤال :
 :الوا قهذا نقل لإلمام أحمد في قوله : إن المرجئة يقولون أو تفسيرهم للعمل بالقول ، 

 إن القول هو عمل . قال : هذا من أخبث األقوال . 
الل في السنة : قال وأخبرني محمد بن جعفر بن أبي الحارث حدثهم قال : يقول الخ

 ل هذهأبا عبد هللا كان شبابه يدعو إلى اإلرجاء وكتبنا عنه قبل أن نعلم أنه كان يقو 
 المقالة ، كان يقول : اإليمان قول وعمل فإذا قال فقد عمل بلسانه . قول رديء .

 الجواب :
يمان رديء ألنه أتى بالعبارة التي يقولها األئمة : ) اإلهذا شئ في الحقيقة أنه قول 

قول وعمل ( لكن قصد بها خالف مقصودهم فاعتبر القول عمل ، من قال فقد عمل ، 
ه فهذا األسلوب من أساليب المراوغة والخداع . ومن أجل ذلك قال اإلمام أحمد : إن

سانا يقول : اإليمان قول رديء . ألنه في مراوغة فيه مغالطة ، يعني لو سمعت إن
 قول وعمل . وهو يتأول أن إقرار اللسان أنه عمل . كان في هذا مخادعا . ما يريد

 بقوله ) وعمل ( ما يريدها للسنة من العمل والفرق بين القول والعمل .
 السؤال :

به قال ابن األثرم : سمعت أبا عبد هللا وقيل له شبابه أي شئ يكون فيه ؟ فقال شبا
إلى اإلرجاء ، قال وُحكي عن شبابه أخبث من هذه األقاويل ما سمعت كان يدعو 

ا أحدا عن مثله ، قال : قال شبابه إذا قال فقد عمل . قال اإليمان قول وعمل ، كم
 م قالثيقولون ، فإذا قال فقد عمل بجارحته ـ أي بلسانه ـ فقد عمل بلسانه حين تكلم ، 

 حدا يقول به وال بلغني .     أ . هـ .أبو عبد هللا : هذا قول خبيث ما سمعت أ
 الجواب :

هذا فيه تفصيل أكثر مما قبله وتأكيد لما قبله ، وهو ظاهر إنه قول يتضمن الخداع 
والمراوغة والتلبيس ، فإنه إذا أطلق القول بأن اإليمان قول وعمل ظن السامع أنه 

ج أهل السنة . فهو يوافق بهذا أهل السنة ، فإذا حققنا معه تبين أنه ليس على منه
يشبه من حيث المراوغة والخداع والتلبيس منهج الواقفة في القرآن ، الذي يقول أحدهم 
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: أنا ال أقول إن القرآن مخلوق ، القرآن كالم هللا وال أقول إنه مخلوق وال غير مخلوق 
. هذه أساليب يتذرع بها أصحاب المذاهب المختلفة للتلبيس على الناس ، وهو نوع من 

 التقية ، يتقون الشنعة عليهم ، ويتقون اإلنكار والتغليظ عليهم .
 السؤال :

ذكرت يوم أمس أن صاحب الكبيرة الذي ُذكر له الخلود في النار دون الشرك ، أنه 
 ُذكر مقيدا ، نرجو توضيح ذلك .

 الجواب :
ر ما أدري يا شيخ وهللا ما أدري ، ما أذكر أن هذه الكلمة ذكرت ، ما أنا مستحض

 لكلمة مقيضا . 
 نقول إن النصوص الواردة في وعيد أهل العصاة وهي في سياقها مطلقة ، هذا من نوع

ا ومن يقتل مؤمنا متعمد المطلق الذي ُيحمل على المقيد ، يعني وقوله تعالى : 
ذا الوعيد ه فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب هللا عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما 

 . وقوله يعني إال أن يشاء هللا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  الى : مقيد بقوله تع
ارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم ن تعالى : 

هذا إال أن يشاء هللا ، مقيد بهذا ، مثل ما إن جميع نصوص  وسيصلون سعيرا 
 أيضا . الوعيد مقيدة بأدلة التوبة باتفاق ـ أنا ذكرت هذا

حتى الخوارج والمعتزلة يقولون : إن نصوص الوعيد مقيدة بنصوص التوبة ، فقوله 
ب ، إلى آخر اآلية ، المعنى إال من تا ومن يقتل مؤمنا متعمدا ..  تعالى : 

 إال من تاب ، وهكذا . سيصلون سعيرا  وقوله تعالى في أكل مال اليتيم : 
 السؤال : 

 ة : جنس العمل شرطه . وأفراد العمل شرط كمال .هل القولة التالية صحيح
 الجواب : 

هذه كلمة مخترعة أطلقها بعض المؤلفين والمصنفين ، هي كلمة غير منضبطة ، وال 
يستقيم إطالقها ، عندي ال يستقيم إطالقها أبدا ، ال يستقيم أن نقول : جنس العمل 
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اإلطالقين ال يستقيم وال  شرطه ، وال القول : بأن أفراد العمل ليس بشرط ، فك من
 ينضبط .
 السؤال : 

فهل  ،إذا كان تارك الصوم أو الزكاة أو الحج أو الصالة بأحد قول أهل السنة ال يكفر 
 يقال إن العمل شرط كمال أم ال ؟

 الجواب :
ما هو بأحد قول أهل السنة بل جمهور أهل السنة أنه ال يكفر ، وهذا السؤال من 

 ال األول وكأن السائل واحد .جنسه ، هذا تابع للسؤ 
 السؤال : 

ث يقول : ما الفرق بين مرجئة الفقهاء وبين القائلين بعدم كفر تارك الصالة من حي
 التطبيق العملي والحكم ال من حيث األلفاظ ؟ 

 الجواب :
ول قيمان القائلين بعدم كفر تارك الصالة ليسوا بمرجئة ، القائلين من أهل السنة بأن اإل

وال  ،ا قالوا : إن تارك الصالة ال يكفر . ال يكونون بهذا مرجئة وال يستوون وعمل إذ
نقول حين حينئذ إنه ال فرق ، يعني ال فرق بين المرجئة وبين من يقول بعدم كفر 
 تارك الصالة ، هذا قول باطل أنه ال فرق بينهما . نعم ال فرق بينهم من حيث حكم

رك الصالة ال يكفر ، ليس بكافر ، هذا جار تارك الصالة ، فالمرجئة عندهم أن تا
ن على أصلهم تماما . وأما من يقول من أهل السنة القائلين أن اإليمان قول وعمل إ

تارك الصالة ال يكفر ، فهذا يلتقون على هذه النقطة ، يتفقون في عدم كفر تارك 
يس الصالة ل الصالة ، لكنهم يفترقون في سائر األمور ، فالذين قالوا بعدم كفر تارك

من أجل أنها ليست من اإليمان ، بل هي من اإليمان ولكن تركها بكفر ، أما عند 
 مرجئة الكفر فليست من اإليمان . 
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ت وقل مثل ذلك في سائر الشرائع ، هي عند أهل السنة من اإليمان وعند المرجئة ليس
ن نقصاالزيادة وال من اإليمان ، مع الفروق األخرى التي تقدمت اإلشارة إليها في مسألة

 ، ومسألة االستثناء ومسائل أخرى . 
ة والتطبيق العملي ـ كما ذكرت لكم ـ من حيث التطبيق العملي ال فرق بينهما من جه

حكم تارك الصالة ، لكن يمكن أن نقول ، ذكرت لكم أن من نوا قض اإلسالم 
الم ، فقد اإلعراض عن العمل كله ، ومن نوا قض اإلسالم اإلعراض عن دين اإلس

 يكون من يذهب مذهب المرجئة قد يقول أن اإلنسان لو ترك جميع األعمال فإنه مسلم
 ، ولو فعل جميع المحرمات وترك جميع الواجبات . هذا ال يكاد أن يكون مسلما . 
 الوهي مسألة افتراضية ، من يشهد أن ال إله إال هللا وأن محمدا رسول هللا صادقا 

بحيث أن ال يتعلمه وال يعمل به ، ال يسأل عن حالل وال  يعرض عن اإلسالم كليا
ي فحرام ، ال يفعل واجبا وال يترك محرما ، ال بد . ولهذا كثير من المسلمين تجده 

 منازعة مع نفسه .
 :  السؤال

هل الخالف لفظي مع مرجئة الفقهاء ، وهل يعدون من أهل السنة ؟ وما موقفنا ممن 
 تبنى هذا الرأي ؟

 الجواب :
 على كل حال الخالف ورد في بعض كالم شيخ اإلسالم ، في كتاب اإليمان وغيره 

إن الخالف لفظي ، وكذلك شارح الطحاوية نقل شئ من هذا ، وفي الحقيقة أن هذه 
،  العبارة هي من الكالم المشتبه . في الواقع أنه ليس لفظيا بمعنى الخالف اللفظي

، ولو كان الخالف بين المرجئة وسائر الخالف اللفظي ليس خالفا في الحقيقة 
ن مالقائلين أن اإليمان قول وعمل ، لو كان الخالف لفظيا لكان الكالم في المسألة 

 فضول القول ومن التشاغل بما ال طائل به ، ألنه كالم لفظي . 
هل يليق بأئمة اإلسالم أنهم يشتغلون بتقرير هذه المسألة التي الخالف فيها لفظيا ، 

يصح أبدا ، إذا كان الخالف لفظي فالحمد هلل ليس هناك خالف ، إذا كان هذا ال 
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الخالف لفظي ليس خالف . كيف يكون الخالف لفظيا وقد علمنا ما يترتب على 
القول بأن اإليمان هو مجرد التصديق ، من القول بأن اإليمان ال يزيد وال يتقص ، بأن 

أفسق الناس إنه واحد ، وأن االستثناء في إيمان أكمل الخلق إيمانا ، إيمان األنبياء و 
اإليمان أنه شك ، أفيكون مع هذا وهذا يكون الخالف لفظيا ، لكن تخريجي له هذا 
عندي أن الخالف يتعلق ، يعني هو مما يتعلق باألسماء ، يتعلق باأللفاظ ، ألن هذا 

بين المرجئة  من مسائل األسماء واإليمان ، فأهل السنة وسط في أسماء الدين واإليمان
والخوارج أو الوعيدية ، فالفاسق عند المرجئة مؤمن وعند الخوارج كافر وعند المعتزلة 

 في منزلة بين المنزلتين .
فالخالصة : إن الخالف بين المرجئة أي مرجئة الفقهاء ، وأهل السنة ليس هو 

لخالف الخالف اللفظي بالمعنى المعروف للخالف اللفظي ، فلُيتنبه إلى ذلك ألن ا
اللفظي ليس بخالف في الحقيقة . الخالف لفظي سهل ، ويقال في االعتذار : ال 
مشاحة في االصطالح ، األمر سهل . ومرجئة الفقهاء ليسوا من أهل السنة في هذه 

 المسألة ألن قولهم بدعة .
 .وموقفنا منهم هو البيان واإلنكار بالطرق المشروعة التي يوصل بها إلى المقصود 

 :  لالسؤا

 هذا سائل يقول : هل الشيخ األلباني وافقهم في إخراج العمل عن مسمى اإليمان ؟
 ال أدري .  الجواب : 
 :  السؤال

يقول : هل تارك الصالة يعتبر مع وجود الشهادتين واإلقرار بهما أنه منفي عنه 
 اإليمان بالكلية ؟ 

 الجواب :
 هذا ينبني على الخالف .

 :  السؤال
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بين  سنة والمعتزلة لإليمان واحد ، قال محقق شارح الطحاوية : أن الفرق تعريف أهل ال
ل أهل السنة والمعتزلة أن المعتزلة يجعلونه شرط صحة وأهل السنة يجعلونه شرط كما

. 
 الجواب :

قلت لكم شرط الصحة وشرط كمال هذه ال تنضبط وال يمكن التعويل عليها ، لكن 
ان قول وعمل واعتقاد ، أو قول وعمل على صحيح أن أهل السنة يقولون : اإليم

 التفصيل المتقدم ، والخوارج كذلك يقولون أنه قول وعمل ، لكن عندهم أنه متى شئ
 من أركان اإليمان أو أركان الدين ذهب اإليمان كله ، فهو جزء ال يتجزأ إذا ذهب

ك سوا كذلبعضه ذهب كله ، هكذا موجب كالم المعتزلة والخوارج ، وأما أهل السنة فلي
، عندهم أن الواجبات منها ما إذا ذهب ، بعضها ذهب ، يعني كل أجزاء اإليمان 
وشعب اإليمان تختلف ، فمن شعب اإليمان ما يلزم من ذهابها ذهاب أصل الدين ، 
ومن شعب اإليمان ما ال يلزم من ذهابه ذهاب اإليمان ، من شعب اإليمان ما من 

اله المستحب ، ومنها ما يلزم من ذهابه ذهاب كماله الواجب ، ومها ما هو من كم
أصل اإليمان ، فليسوا على مذهب المعتزلة في هذا ، عندهم تفصيل . أما إطالق 
شرط اإليمان ، قلت لكم أن هذه كلمات مجملة ال تنضبط ، وال ينتهي الخوض فيها 

 أبدا .
 :  السؤال

  قلب ، فهل يعني ذلك أناإذا اجتمع اإليمان واإلسالم وفسرنا اإليمان باعتقاد ال
 أخرجنا العمل عن مسمى اإليمان في تلك الحالة ؟ 

 الجواب :
سبحان هللا ، أخرجناه عن المعنى الخاص ، عندنا أن اإليمان يطلق إطالقين : إطالق 
عام وإطالق خاص ، فاألعمال ليست من مسمى اإليمان الخاص ، الرسول فصل 

مان ، لما قال جبريل أخبرني عن اإلسالم ذلك ، فهل أركان اإلسالم هي من اإلي
وفصل ، ثم قال أخبرني عن اإليمان ، لما سأل عن اإليمان سأل عن اإليمان الشامل 
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لألعمال ؟ ال ما يصلح وال يصح أن نقول أنا أخرجنا األعمال عن مسمى اإليمان ، 
ى أخرجناه عن مسمى هذا في هذا المقام وفي هذا السياق ، ال لم نخرجه عن مسم

 اإليمان بإطالق .
 ،اإليمان ـ كما ذكرت ـ يطلق عاما ، وهو الذي عبر عنه أهل السنة بأنه قول وعمل 

وهو الذي ذكره الرسول بقوله : )) اإليمان بضع وستون شعبة (( ويطلق خاصا كما 
 في حديث جبريل .

 :  السؤال

 ما الفرق بين اإليمان المطلق ومطلق اإليمان ؟ 
 الجواب :
المطلق ومطلق اإليمان هذا تعبير اصطالحي في كالم الباحثين ولسان أهل اإليمان 

العلم ، اإليمان المطلق يعني الكامل مؤمن مطلق ، مطلق إيمان يعني أصل الشيء 
 ،لتام مطلق كذا ، هذا هو الفرق بينهما ، يريدون بالشئ المطلق الشيء التام اإليمان ا

، مطلق يعني هذا اللي عنده أصل مطلق الشيء يعني يريدون به أصل الشيء 
  إنما اإليمان عنده مطلق إيمان عنده إيمان ، لكن ليس عنده اإليمان المطلق التام 

  المؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوبهم المطلق ،  هؤالء قد وصفوا باإليمان
ونهم دو لكن الذي دونهم ودونهم  أولئك هم المؤمنون حقا  ولهذا قال في شأنهم : 

 .، يقال عنده إيمان وال ما عنده إيمان ؟ يقال عنده إيمان . عنده أصل في الدين 
 :  السؤال

 يقول : هل  السؤال بقولك : هل أنت مؤمن ، سؤال مبتدع أم ال ؟
 الجواب :

إي نعم هو سؤال مبتدع إال لمن شك في حاله ، من شك في حاله يقال له ما دينك 
مسلما فكيف يقال له هل أنت مؤمن ؟ ما وراء هذا هل أنت مسام ؟ أما من كان 

 السؤال ؟ لما يسأل ؟ 
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 فالرسول عليه الصالة والسالم لما جاءه رجل بالجارية سألها عن أسئلة ليعرف بها
أين  إيمانها ولم يقل لها هل أنت مؤمنة ؟ لكن سألها عن أسئلة تدل على إيمانها : ))

 ) من أنا (( قالت : رسول هللا ، قال : هللا ؟ (( قالت : في السماء ، قال : )
له )) اعتقها فإنها مؤمنة (( . يعني هذا اإليمان الذي هو مطلق إيمان ، كما في قو 

 . فتحرير رقبة مؤمنة  تعالى : 
 :  السؤال

 هل يجوز أن نحكم على الكافر بالنار سواء في حياته أو بعد مماته ؟
 الجواب :

 .بس ، وأما المعينين فال ندري فأحوالهم إلى هللا  نحكم على الكفار كلهم بالنار
 :  السؤال

رجل سأل ساحر عن من سحره وأين توجد عقد السحر ولم ُيصدق بذلك ، واستخرج 
ه ما أنالسحر وأبطله فهل عمله هذا يعتبر كبيرة وال تقبل منه الصالة أربعين يوما ؟ عل

 مضطر لذلك  
 الجواب :

 أتى كاهنا فسأله عن شئ فصدقه بما يقول فقد كفر بماال يجوز سؤال الساحر )) من 
 أنزل على محمد (( والساحر أخو الكاهن . 

ويصدق عليه الحديث الذي رواه مسلم : )) من أتى كاهنا فسأله عن شئ لم تقبل له 
ا صالة أربعين يوما (( ، وعليه التوبة إلى هللا وليست كل ضرورة تبيح المحظور كم

لضرورات تبيح المحظورات . هذا ال يصح على إطالقه . فأنت يقول بعض الناس : ا
إذا ُسرق لك مال كثير ، ُسرقت ماليين فهل يحل لك أن تذهب للكاهن تسأله ؟ وهل 
تذهب إليه تسأله وأنت ال تنوي أن تصدقه ؟ هذا ال يكون ، ما تعرف ؟ ال يذهب 

يد لى كاهن إال وهو ير السائل إلى طبيب إال وهو يريد أن يأخذ بإرشاده ، أو يذهب إ
 أن يستفيد منه ، هذه مغالطات .
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ه وذكر أنه عانى عشرين عاما ، وليكن هل شفي ؟ ما ندري عنه لعلها فتنة له ، فعلي
ا مالتوبة ، عليه أن يتوب إلى الساحر وسؤاله ، وقوله لم يصدقه ، هذا غير صحيح ، 

اده ه هو يريد أن يأخذ بإرشذهب إليه إال ليصدقه ، يعني ما دام إنه مريض وراح يسأل
. 

 :  السؤال

هذا يقول : البدعة ممنوعة في الشرع ، ولكن أشكل عليَّ حديث بالل حيث قرر أن 
يصلي ركعتين بعد كل وضوء ، ولم يفعل بوحي وال نص شرعي ، فعمله هذا أليس 

م ل بدعة في الدين والنبي صلى هللا عليه وسلم أقره في ذلك ، إال أنه في أول األمر
 يكن عالما به ؟ 

 الجواب :
 ما شاء هللا هذا سؤال طريف جدا ، اجتهد رضي هللا عنه ، الصالة مشروعة والوضوء
،  مشروع والحمد هلل رب العالمين ، ولعله ، بل من الذي قال أنه ما علم من الرسول

قال : )) من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين  الرسول عليه الصالة والسالم 
حدث فيهما نفسه (( فالشئ الذي تميز به المحافظة على هذه السنة ، أما سنة ال ي

الوضوء فلم يكن الدليل عليها حديث بالل ، )) من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 
ل هذا فيه داللة على مشروعية صالة ركعتين بعد الوضوء ، إنما تميز بال 9ركعتين (

ع ركعتين ، والحمد هلل رب العالمين . ومبأنه يحافظ على الوضوء ، كلما توضأ صلى 
هذا صاحب هذا السؤال أنى له أن بالل قبل أن يقره الرسول كان مبتدعا ، أو أتى 
بدعة . على كل حال إذا كان خطر له هذا فهو خاطر خاطئ . والصالة والسالم 

 على رسول هللا . 
 :  السؤال

من يقول : الذي فهمناه من أدلة هذا سائل يسأل يقول : ما رأيكم أحسن هللا إليكم في
الكتاب والسنة ومن أقوال لألئمة من صحابة وتابعين وأئمة مجتهدين أن ما جاوز 
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العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني ، فهو شرط كمال وليس شرط صحة 
 ؟

 الجواب :
دثة ما هذه هي المسألة المكررة ، قلت لكم أن شرط صحة وشرط كمال ، هذه كلمة مح
 ة والعلمت أنها نقلت عن أحد من األئمة األوائل ، التكلم بها شرط ؛ ألنها كلمة عائم
اهلل بينتهي فيها الخوض أبدا ، وهذا الكالم كأنه يقتضي ، نفرض إنسانا يدعي اإليمان 
وال  واليوم اآلخر وال يصلي هلل ركعة وال يصوم وال يمتنع من حرام وال يسأل عن حالل

هل هذا ُيتصور ؟ وذكرت لكم أنه قد نص الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن حرام ، 
في رسالته في نوا قض اإلسالم ، في الناقض العاشر : أن من نوا قض اإلسالم 
اإلعراض عن دين اإلسالم علما وعمال . ال يتعلم وال يسأل عنه ، لو قلت : أنت 

هذا  ،ند حدود وال يفعل طاعة تشهد أن ال إله غال هللا ؟ يقول : نعم . لكنه ال يقف ع
 افتراض ، فال ينتهي الخوض فيها والجدل ، اتركونا منها .

 :  السؤال

ين يقول : ما رأيكم فيمن يقول : إن تكفير الموحد بعمل يصدر منه غير جائز حتى يتب
 منه أنه جاحد ولو لبعض ما شرع هللا ؟ 

 الجواب :
طيب الذي !  ول باطل ال كفر إال بجحودهذا معناه أن ال كفر إال بجحود ، وهذا ق

يستهزئ مازحا ، يقولون : خلونا من نبيكم هالبديوي هذا ، هذا تجمع حوله بدو 
وصارت فرقته .  ليش تقول هذا ؟ قال : أنا أمزح حديث . ما هو بجاحد ، قد يكون 
حِّك ، هذا كان كافر ولو كان غير جاحد ، هو كا فر يعترف في باطنه لكن يريد ُيضَّ

بهذا القول وال نحتاج إلى نستفسر منه ، ال نحتاج أن نستفسر منه أنت ال تؤمن 
 برسالته ؟ ال نحتاج .

فالقول أنه ال كفر إال بجحود هذا قول خسيس وخبيث وباطل ، والذي يسب هللا ، يقول 
ن : ما ضرنا إال هللا وال أهلكنا إال هللا ، يعني ناقم على اله يسب هللا ، مثل ما تحفظو 
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، وقد يكون هو يقر بالصانع لكنه ـ والعياذ باهلل  ـ مستخف . افرض إنه يستهزئ 
بشيء من الثواب ، ثواب الجنة ، ذكر أن في الجنة كذا من الحور العين ، فيسخر 

 يقول : هذه كيف تصير . فهذه مقالة شنعاء ومنكرة .
نه إال من بعد إيما من كفر باهلل الكفر يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون باللسان 

 ندري وهل ندري عن الكفر الذي في قلبه ؟ إًذا ال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان 
و إال أن يتكلم بلسانه بجحود ، يعني ال نعلم كفر الجاحد إال أن يتكلم هو يقول ه

ير ما أما أن يتكلم لو قال بلسانه يجامل قوما ويداهنهم ، يقول : إن محمد كث! جاحد 
به هو كذاب .  يريد يتزلف إلى بعض الكفرة . ما أكره يريد أن يكسب منهم  أخبر

س بمنصب وال مال وال جاه ، يقول أن هذا إنسان ... ، ولو سئل بعد ذلك يقول : أنا 
.. يكفي ؟ هو جاحد وال ما هو جاحد ؟ ال ما هو ! إيش أسوي أبي آكل عيش معهم 
 بجاحد ، هو مداهن ليس بجاحد .

أن   ، هذه بلية عظمى أن يقال ال يكفر إال جاحد ، إًذا كل واحد يستطيعفاتقوا هللا
 يتكلم من الكفر استهزاًء هزال مداهنة ومصانعة لبعض الكفار ألطماع ويخرج بسالم

إال ما يكفر إال جاحد ؟ يعني ما يكفر إال جاحد بلسانه و ! من الكفر ، ما هو بكافر 
ذا هبه مطمئن باإليمان ، قلبه مطمئن باإليمان إال من أكره وقل! قلبه ما ندري عنه 

ا فيما بينه وبين ربه ، ما ندري عنه ، يعني من أظهر لنا الكفر وهو ما أكره ، أم
ن المكره الذي يضرب بالسياط ويهدد بالسيف على رأسه هذا ظاهر اإلكراه ، لكن إنسا

ك و يضحهلل وبرسوله وهنالحظ أنه يتكلم بالكالم في الطعن باهلل وبرسوله واالستهزاء با
 ما قاله هو كفر وال ما هو كفر ؟  !بملء فيه ، نقول هذا ما يكفر 

لو بال على المصحف ، أال يمكن أن يبول على المصحف وهو يعرف إنه قرآن 
وصحيح وهو غير منكر ، لكنه لسبب من األسباب يكتبه بالنجاسة ؟ قيل ما تكون 

 ما يتصور في أفعال! يكتب من أجل الوصول ساحرا إال أن تكتب القرآن بالنجاسة ، 
 الناس إنه يفعل مثل هذه األفعال وإن كان غير جاحد ؟ 
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 من من كفر باهلل فاتقوا هللا حذاري حذاري من هذه البلية ومن هذه المقالة النكراء 
 ما في إال المؤمن . بعد إيمانه إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان 

 :  السؤال

ة ة كثيرة من اإلنترنت ملخصها ، يسألون : أن من ينشئ المحاكم الوضعيجاءتنا أسئل
يم ويلزم الناس بالتحاكم إليها ، هل هذا ُيعد كفر ؟ بل يحارب كل من يدعو إلى تحك

 الشرع ويطارد كل من يدعو ألهل الدعوة .
 الجواب :  

عم رسوله ، ن بهذه الصيغة نعم، الذي يبدل أحكام هللا ويحارب تحكيم كتاب هللا وسنة
يح يخرج بعد . هذا داخل في الكالم األول ، يبدل أحكام هللا ، تحريم يضع قانون يب

 الزنا ويبيح الخمر ، يضع قانون مضمونه حرية االعتقاد ، يعني اختر من الدين ما
شئت ، يكفر المسلم فليكفر ال ُيعاقب ، يلغي مثال حد الردة ، يعني يضع قانون 

 د ، يقول الناس أحرار في اعتقادهم ، وأحرار في سلوكهم ، اليتضمن حرية االعتقا
 ذا لميؤمر أحد بصالة ، ال ينهي ، تبديل ومحاربة ، تبديل لشرع هللا ومحاربة ، إذا ه

 يكن كفر فما هو الكفر ؟ 
صلي يتبديل لشرع هللا ألحكام هللا المعلومة من دين اإلسالم بالضرورة ، دع الذي ال 

 هو حر ال يصلي ، ال ُينكر على أحد . نسأل هللا العافية  أو يفطر في رمضان
 :  السؤال

ا يقول : كيف نعرف أن فالن قامت عليه الحجة أم ال ؟ ومتى تقوم ؟ وما الضابط فيم
 ُيعذر به المسلم وما ال يعذر به ؟ وما ضابط الجهل الذي يعذر به ؟

 
 الجواب :

 يس كللدرة ، وبيانها ممن يحسن بيانها ، إقامة الحجة بإبالغ األدلة وبيانها بحسب الق
أحد يحسن بيانها . إيصال الدليل إيصال الدعوة ، دعوة الحق ممن يحسن تبلغها 

 ويحسن بيانها . 
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والجهل مراتب كثيرة فيه الجهل بأصل دين اإلسالم ، الكفار الذين في أمم الكفر 
فار الم ما عرفوه ، هم كيجهلون دين اإلسالم هؤالء كفار ولو كانوا يجهلون دين اإلس

ولو كانوا جاهلين بأصل اإلسالم ، وأما من كان مسلما وجهل بعض أحكامه فأكثر 
المسائل مادام أن مثله يجهل ذلك ، كثير من المسلمين يجهلون بعض أحكام الصالة 
وبعض أحكام الصيام وبعض أحكام الحج ، يجهلون ذلك ، ويجهلون بعض مسائل 

هذا بعتقاد التفصيلية كثير من المسلمين يجهلها ، فهم معذورون االعتقاد ، مسائل اال
في  ، كثير من مسائل االعتقاد ، فالعامي الذي يؤمن بالجنة والنار أيعرف كل ما جاء

النصوص مما يتصل بالجنة والنار ؟ ومن يؤمن باليوم اآلخر هل كل عوام المسلمين 
 مسألة الحوض ، لكن يؤمن باليوم؟ قد يجهلون مسألة الصراط أو مسألة الميزان أو 

يها فاآلخر يؤمن بالبعث والنشور والجنة والنار ، فهذه مسائل يسع فيها الجهل ويعذر 
 الجاهل .
 :  السؤال

ي فيقول : ما الحكم على عوام الرافضة ، وكيف نتعامل معهم إذا كانوا يختلطون بنا 
 الوظائف والمدارس ؟ 

 الجواب :
معهم كما تتعامل مع ... ، من كان منهم يجاهر بمذهبه  أما التعامل معهم تعامل

من و ويتبجح به ويطعن في أهل السنة فهذا عامله بالغلظة والهجر والصدود واإلهانة ، 
ل كان منهم مسالما فعامله معاملة المنافق ، وأصول الرافضة أصول كفرية ، لهم أصو 

 ، هم قبوريون يعبدون عليكفرية ، وتولدت لهم أصول أخيرة ، فهم مشركون قبوريون 
و هويعبدون الحسين ويدعونهم ويستغيثون بهم ، فهم مشركون ، لكنهم كما ذكرنا وكما 

معروف منهم ينهجون التقية ويتسترون على أباطيلهم الكبرى ، يتسترون أو يخفون 
 أصولهم الكفرية ، كبغضهم وتكفيرهم للصحابة وقولهم إن هذا القرآن منقوص ، فهذا

مية هج في تعاملهم ، هذا في حكمهم اإلجمالي ، كما قال األئمة مثال في الجههو المن
 : من قال القرآن مخلوق فهو كافر . 
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ذا فمن هذا المنطلق نقول : إن الرافضة كفار جنسهم ، لكن الحكم على المعين منهم ه
 يحتاج إلى نظر ، وهللا أعلم بأسرار عباده .

 :  السؤال

ي كتبهم أنه يجب اإلمساك عما شجر بين الصحابة ، لكننا يقول : قرر أهل السنة ف
ك نجد المؤرخين من أهل السنة ذكروا هذا الخالف وأفاضوا فيه ، كيف اإلجابة عن ذل

 ؟
 الجواب :

 هذا السؤال معقول ، المؤرخون أنواع : 
مؤرخون إنما قصدوا تصدير ما حكي ويكون في كثير من األحيان يكون مقرونا بما 

هذه األمور ، يعني منهم من يذكر هذه األحداث ويتوخى فيها الصحيح أو يجب نحو 
ب ما يجما لم يتبين وُيعلم كذبه ، يمكن يروي أشياء ولم ُيعلم أنها كذب ، ويقرن هذا ب

ل نحو هؤالء المختلفين ، ويقرر اعتقاد أهل السنة والجماعة في مثل هذا . ومن أفض
 تأليفه البداية والنهاية . هؤالء اإلمام ابن كثير رحمه هللا في

 ومنهم من يؤرخ ، المهم سرد األحداث بدون أن يكون له غرض سيئ .
 ومنهم المؤرخ المغرض ، فالمؤرخون مختلفون ، فمن كان من أهل السنة فهو على أحد
المنهجين األولين : إما أنه يتوخى ما لم ُيعلم كذبه ويضم إلى ذلك ذكر فضائل 

كابن كثير ، ويمكن أن يكون منهم من يكون معنيا بسرد  الصحابة ويعتذر عنهم ،
األحداث دون تمحيص ، وقد يكون منها ما هو معلوم الكذب ، لكن يذكره باإلسناد 

سوء ومن أسند فقد أعذر ، كما ُيقال : العهدة على الراوي . وأما من يذكر األحداث ب
 ن المتأثرين بهم أو النية فهو أحد األصناف المتقدمة : إما من الرافضة ، أو م

 .الرسول عليه الصالة والسالم ممن في قلبه غل على أصحاب 
 :  السؤال

 هذا يسأل عن قول يقوله المؤلف وليس المؤلف هذا الناسخ ، في آخر الرسالة قال :
 تمت في نهار األربعاء وآخر صفر الخير .
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 الجواب : 

ي أطلقها بعـض النـاس مقابلـة صفر ال يضاف ال لخير وال لشر ، فهذه من الكلمات الت
لمــــا يعتقــــده أهــــل الجاهليــــة ، فأهــــل الجاهليــــة يعتقــــدون أن صــــفر شــــهر نحــــس وشــــر 

: )) ال عــدوى وطيــرة وال هامــة وال عليــه الصــالة والســالم ويتشــاءمون بــه ، ولهــذا قــال 
صفر (( ، فجاء من يقابلهم في ذلك ويراغمهم ليس هو صفر النحس والشر والشؤم بل 

ــــي هــــو صــــف الخيــــر  ــــة واعتقــــادهم وأســــاء ف ــــد أحســــن فــــي إنكــــاره لتشــــاؤم الجاهلي ، وق
تخصيص صفر بالخير ، فلـيس لصـفر مزيـة علـى ربيـع أو جمـادى أو مـا أشـبه ذلـك ، 
صفر وربيع األول وجمـادى األول وجمـادى الثـاني ، شـهور ال نعلـم لهـا أي خصوصـية 

 ، ال بخير وال بشر ، ال أعلم لها أي خصوصية .
 :  السؤال

 قول : ذكرت يا شيخ أن الخالف بين أفضلية عثمان وعلي قد ادرس .هذا ي
 الجواب :

هكذا قال من هو مرجع وقدوة شيخ اإلسالم ابن تيميه ، يقول : استقر أهل السـنة علـى 
 تقديم عثمان .

 :  السؤال

 يقول : من شروط اإلجماع أال يسبقه خالف مستقر ، فكيف يكون ذلك ؟
 الجواب :

 ، هذا دعوى منك . من الذي قال ذلك
 :  السؤال

 ما الحكم بقوله هذه الكلمات عن اإلمام علي رضي هللا عنه : علي كرَّم هللا وجهه . 
 الجواب :

ما نعرف لها أصل ، لكنها توجد في الكتـب ، وكثيـر مـن النـاس يحيلهـا علـى النسـاخ . 
 وهللا أعلم .

 :  السؤال
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 ي هللا عنه ؟هل يصح أن نقول عند ذكر الصحابي رحمه بدل رض
 الجواب :

يجوز ، لكن درج أهـل العلـم علـى الترضـي عـنهم ، وإال فـنحن نقـول رحمهـم هللا ورضـي 
 عنهم وغفر لهم ورفع درجاتهم وأكرمهم .

 :  السؤال

يســألون عــن حكــم ســب صــحابي واحــد أو الصــحابة كلهــم أو تكفيــر صــحابي واحــد أو 
 الصحابة كلهم .

 الجواب :
 ابن تيميه الصارم المسلول ، فيه بحث قيم يشفي ويكفي . ارجع لكتاب شيخ اإلسالم

وسب أمهات المؤمنين كل ذلك من كبائر الذنوب ومن العصيان ، ومسألة التكفير فيها 
 محل بحث وخالف ، إال من سب أم المؤمنين بما برأها هللا منه .

 :  السؤال

 هل يمكن أن يكون أحد األمم السابقة أفضل من أبي بكر ؟ 
 ب :الجوا

ا بـه هللا أعلم .هذه مـن األمـور الفضـولية التـي ال نحتـاج إليهـا ، مـا قـام عليـه الـدليل آمنـ
 وما ُسكت عنه نسكت عنه ، فلماذا تشغل نفسك أيها السائل ، هللا أعلم .

 :  السؤال

 يقول كيف نجمع بأن نبينا أفضل األنبياء وحيث الصعقة ؟
 الجواب :

ام ال يمنع من فضيلة خاصة ، الفضـيلة الخاصـة ال هذا ما يمنع ، الفضل المطلق والع
 تقضي على الفضل العام ، فلبعض األنبياء فضيلة لـم تكـن لنبينـا ، هللا خلـق آدم بيديـه
، وهي فضيلة امتاز بها عن كل مـن بعـده مـن األنبيـاء ، ومـع ذلـك لـم يكـن آدم أفضـل 

 ممن جاء بعده .
 :  السؤال
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ء السـوء مــن غــر بعـض العــوام فصــار يطــوف يقـول : فــي بعــض الـبالد هنــاك مــن علمــا
 بالقبور ويدعو لألولياء ، فهل هذا وأهل العوام كفار ؟ 

 الجواب :
هذا محل نظر ومحل اجتهاد وفيه خالف بين الباحثين وبين علماء السنة ، فيه خالف 
، منهم من يرى أنهم غير معذورين بالجهل ، ومنهم يرى أنهم معـذورون بالجهـل إذا لـم 

ر هم من يدعوهم ويعلمهم ، أما من تهيأ من يبن له ويعذره ويعلمه ثم يمتنع ويصيتهيأ ل
 على ضالله فهو مصر على الشرك باهلل .

 :  السؤال

يقـــول : هـــل يجـــوز أن نقـــول : جبريـــل وميكائيـــل ونميـــزهم عـــن المالئكـــة بقـــول عليهمـــا 
 السالم ؟ وكذلك مريم بنت عمران ؟ 

 الجواب :
م ا وعلـى عبـاد الـه الصـالحين ، مـا المـانع ، مـا جاءنـا مـانع وهـما المانع ، السالم علينـ

 عليهم السالم عليهم السالم عليهم السالم .
 :  السؤال

 يقول : هل المهدي المنتظر من العالمات الكبرى ؟
 الجواب :

ال العالمات الكبرى المشهورة هـي العشـر التـي جـاءت فـي حـديث واحـد ، ومنهـا األربـع 
 التي تقدم ذكرها .

 
 :  السؤال

 يقول : ما الرق بين المناقب والفضائل ؟
 الجواب :

مـــا أذكـــر بينهمـــا كبيـــر فـــرق ، مـــا أذكـــر اآلن فـــرق بـــين مناقـــب وفضـــائل ، فُيرجـــع إلـــى 
 مدلول الكلمتين في اللغة ، منقبة وفضيلة .
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 :  السؤال

يقول : هل يصح أن ننسب الفعل إلى صفة من صفات هللا ، فنقول اقتضـت رحمـة هللا 
 شاء القدر ، إذا كان باعتبار القدر فعل هللا ؟  ،

 الجواب :
 يجــوز أن تقــول : اقتضــت رحمــة هللا ، واقتضــت مشــيئة هللا ، وتداركتــه رحمــة هللا ، لــوال
أن تداركه نعمة مـن ربـه . لكـن ال يجـوز أن تقـول : شـاءت قـدرة هللا ، أو شـاء القـدر ؛ 

 ل وقائم بنفسه .ألن المشيئة تدل على إن هذا الموصوف إنه مستق
 :  السؤال

يقول : ذكر بعض العلماء الفرق بين ما كتب في اللوح المحفوظ وما كتب فـي صـحف 
ي فـالمالئكة ، بأن ما كتب في اللوح المحفوظ ال يقبل التغيير وال التبديل ، بخـالف مـا 

 . يمحو هللا ما شاء ويثبت وعنده أم الكتاب  صحف المالئكة ، واستدلوا بقوله : 
 الجواب :

ـــة فـــي  ـــة فيهـــا خـــالف كثيـــر فـــي تفســـيرها ، وأرجـــح مـــا قيـــل فيهـــا أن المحـــو والكتاب اآلي
الصحف التي في أيـدي المالئكـة يعنـي المالئكـة المـوكلين بكتابـة األعمـال ، فالصـحف 
التي في أيدي الموكلين بكتابة األعمـال هـي التـي يجـري فيهـا المحـو واإلثبـات ، يمحـى 

اب ، ويمحــى منهــا مــا تجــاوز هللا عنــه ومــا أشــبه ذلــك ، وفيهــا منهــا مــا ال ثــواب وال عقــ
تفسير آخر ـ وهو كذلك قريب ـ وهـو أن المحـو واإلثبـات فـي الشـرائع بالنسـخ واإلحكـام، 

 وهذان القوالن هما أرجح من القول بأن المحو واإلثبات في كتب المقادير 
 :  السؤال

تبني سـعيدا ، أشـكل علـي فهـم ذلـك يقول : قول عمر : اللهم إن كنـت كتبتنـي شـقيا فـاك
 وبخاصة قول عمر .

 الجواب :
هذا دعاء اجتهد به من دعا به ، وقد يكون هذا الدعاء ، بل نعلـم يقينـا أن هـذا الـدعاء 
إن كان سببا في سعادته فقد سبق علـم هللا بأنـه يـدعو بـه فيكتبـه سـعيدا بسـبب دعائـه ، 
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ي تحصــل بــه كلهــا قــد ســبق بهــا القــدر ، أبــدا األســباب والمســببات الــدعاء والمطالــب التــ
 أبدا ال يخرج عن قدر هللا شئ . 

 :  السؤال

هــل للشــيعة أنــواع أم هــم نــوع واحــد ؟ حيــث أنــي أقــرأ عنــد بعــض الســلف ويعلــق عليــه 
 بقوله : وهذا فيه تشيع . الذهبي 

 الجواب :
سـام عامـة الشيعة طوائف كثيرة جدا اقرءوها في كتب الفرق ، والشـيعة يقسـمون ثالثـة أق

 : 
 . غالة كاإلسماعيلية والنيصرية وأدرابهم والقرامطة ، وهم يسمون الباطنية .1
 . واإلمامية ومهم اإلثنا عشرية والجعفرية .2
 . ومهم الزيدية القسم الثالث المفضلة الزيدية .3

يعنــي الغــالة والســبابة وكــل هــذه األقســام وجــدت فــي عهــد علــي رضــي هللا عنــه ، كــل 
ر ، ثالثــة ، ولهــذا جــاء عنــه تحريــق الغــالة الــذين قــالوا بإلهيتــه ، حــرقهم بالنــااألقســام ال

الســبئية ، وقــال فــي المفضــلة : ال أوتــى بمــن يفضــلني علــى أبــي بكــر وعمــر إال جلدتــه 
 حد المفتري .

) فيه تشيع ( قد يكون إنه يكثر من الكالم عن علي وفضائل علي أكثر ويقال فيه 
ه يكثر ويعتني بذكر فضائل علي بشيء بارز بين دون مثل هذا الكالم ، يمكن إن

 فضائل ثالثة ، فيمكن أن يعبر عن هذه العناية بأن فيه تشيع .
 :  السؤال

يقول : هل يجوز قول كلمة المفروض كذا أثناء الحديث ألن الشرع الحكيم هو الذي 
 يفرض األمور فقط ؟ 

 الجواب :
وهـذا يقـول يعنـي األصـل كـذا ، المفـروض ما أدري ، والشـرع الحكـيم بمعنـى الوجـوب ، 

أننا اليوم نمشي يعني هذا المقدر الذي في تقـديرنا أننـا نمشـي السـاعة الفالنيـة أو اليـوم 
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الفالني ، ولكن حصل كذا وكذا ، يعني المفروض بمعنى المقدر الذي في تقديرنا نحن 
كــذا لكــن  ، نحــن افترضــنا ، فرضــنا وقــدرنا لكــن حصــل مــانع ، فــالمفروض إننــا نفعــل

حصل مانع ، فليس المفروض في كالم هذا القائل من الفرض االصطالحي فـي لسـان 
 الفقهاء واألصوليين .

 :  السؤال

يقول : في الحديث الصحيح )) لخلـوف فـم الصـائم أطيـب عنـد هللا مـن ريـح المسـك (( 
 فهل هذا فيه دلي على صفة الشم هلل تعالى ؟ وهل نثبت الصفات بالالزم ؟ 

 ب :الجوا
 هللا أعلم . 

 :  السؤال

ذكـــرتم فـــي الـــدرس الســـابق شـــروط التوبـــة ولـــم تـــذكروا رد الحقـــوق إلـــى أهلهـــا , فهـــل رد 
 الحقوق إلى أهلها من شرط التوبة أم ال ؟

 الجواب :
هــي مــن شــروط التوبــة فــي حقــوق العبــاد ، لكــن كــان المقــام مخــتص بمــا لــيس مــن هــذا 

 النوع .
 :  السؤال

ر أن إن هللا ال يغففر والشرك باعتبار المغفرة حيث أن هللا قال هل هناك فرق بين الك
 وغفر هللا للرجل الذي أمر أوالده بحرقه لكي ال يقدر هللا عليه ؟  يشرك به 
 الجواب :

 ال إلــه إال هللا ، الشــرك األكبــر هــو كفــر ، مــن أنــواع الكفــر ، وأمــا الكفــر فهــو أعــم مــن
ر ، التكذيب باليوم اآلخـر كفـر ولـيس هـو بشـرك الشرك األكبر ، تكذيب الرسول هو كف

 ، وأما ذلك الرجل فهو معذور بجهله حيث جهل القدرة على البعث .
 :  السؤال
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هـــذا يصـــدر ويقـــول : إنـــي أحبـــك فـــي هللا ، بقـــول : جـــاء فـــي الحـــديث : )) أعـــوذ بـــاهلل 
 ذا ؟العظيم بوجهه الكريم وسلطانه القديم (( فهل سلطانه القديم يجوز إطالقه وهك

 الجواب :
كيف ال يجوز إطالقها إذا صح عن أعلم الخلق باهلل ، إذا جاء في الحديث أن الرسول 
أرشد إلى هـذا أو قـال هـذا أفيصـح لـك أن تسـأل تقـول : يجـوز ! هـل يصـح ؟ أنـت إمـا 
عليــك أن تســأل عــن ثبــوت هــذا الــدعاء أو هــذا الــذكر ، فــإذا ثبــت فــال تســأل عــن حكــم 

ه ، هذا موجب اإليمان يقتضي أن ال  تتوقف بـل تقـول مـا أراد إطالقه أو حكم استعمال
 هللا ورسوله .  

 :  السؤال

 ؟ إن هللا ال يغفر أن يشرك به  يقول: هل الشرك األصغر داخل في قوله تعالى 
 الجواب :

 أرجو ذلك .
 :  السؤال

 يقول هل تذكرون مراجع بعض المسألة ؟ 
 الجواب :

أن الشــرك األكبــر يــدخل فــي العمــوم يعنــي فــي الشــرك  مــا أذكــر إال أن بعضــهم يطلــق
ويغفــر لمــا دون ذلــك لمــن  ونفــي الغفــران ، لكــن األظهــر أنــه داخــل فــي عمــوم قولــه 

 . يشاء 
 

 :  السؤال

يقول : عندي إشكال في وصف كالم هللا بأنه قديم ألن الكـالم مـن صـفات هللا والصـفة 
 تتبع الموصوف ، وهللا غير موصوف بأنه قديم .

 الجواب :
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إيــش غيــر موصــوف بأنــه قــديم ؟ ال هللا تعــالى قــديم ، إيــش الكــالم هــذا ؟ هللا قــديم لكــن 
ليس من أسمائه القـديم ، مـا هـو القـديم : معنـاه المتقـدم علـى كـل شـئ ، معنـاه الـذي ال 
بداية له ، هذا معنى قديم ، ومعنى صحيح ، قديم بهذا المعنى هو حق ، فاختلط على 

اســما أو اإلخبــار بــه عــن هللا مــن حيــث هــو معنــى صــحيح ، ففــرق بــين الســائل إطالقــه 
اإلخبــار مجــرد اإلخبــار ، فبــاب اإلخبــار أوســع مــن بــاب التســمية وبــاب الوصــف للثنــاء 
والحمـــد ، مثـــل موجـــود لـــيس مـــن أســـماء هللا موجـــود ، فالـــذي يعبـــد ولـــده ويقـــول : عبـــد 

ه شئ ، فكذلك القـول بالقـديم الموجود ، هذا غلط منه ، وتقول هللا شئ وليس من أسمائ
ل يصح اإلخبار به عن هللا وليس اسما هو ، ال يدعى به ، ال تقول : يا قديم ، وال تقو 

فــــي التحــــدث : هــــذا يجــــوز علــــى القــــديم ، غــــال فــــي مخاطبــــة مــــن شــــاع عنــــدهم هــــذا 
 االصطالح من المتكلمين .

 :  السؤال

ين بالعرصات ، فقد وقـع إشـكال أرجو التفصيل في مسألة الرؤية سواء للكفار أو المؤمن
 لدي .

 الجواب :
المؤمنين يـرون ربهـم عيانـا بأبصـارهم فـي مواقـف القيامـة وبعـد دخـولهم الجنـة ، مـا فـي 
أكثر من هذا ، وتقدم القول أن عيانا باألبصـار مـن غيـر إحاطـة ، وال تدركـه األبصـار 

 وهو يدرك األبصار ، واإلشكال لم تذكره .
أعلــم فيــه خــالف وهــو لــيس بممتنــع ، بــل ظــاهر األدلــة أنــه يــراه مــن ورؤيــة الكفــار ، هللا 

هم قال ولو ترى إذ وقفوا على رب شاء هللا منهم ، وكأنه قد يفهم من قول هللا تعالى : 
ؤيـة وكذلك ذكـر اللقـاء ، ولفـظ اللقـاء ُيشـعر بالرؤيـة ، ولكنهـا أي ر  أليس هذا بالحق 

: ))  عليــه الصــالة والســالمشــبه ذلــك بقولــه ؟ رؤيــة خــزي ، يرونــه رؤيــة يخــزون بهــا ، أ
 من اقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو فيها غادر لقي هللا وهو عليه غضبان (( .

 :  السؤال
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دة ، يقول : إذا قال قائل : اإليمان منه ما هو غير قابل للزيادة ومنـه مـا هـو قابـل للزيـا
ذي يقبــل الزيــادة هــو اإليمــان الــذي ال يقبــل الزيــادة هــو اإليمــان بمعنــي التصــديق ، والــ

 بمعنى المحبة والخوف والرجاء ونحوها ، فهل هذا القول مستقيما ؟
 الجواب :

مــا هــو مســتقيم ، أنــا قلــت لكــم أن التصــديق يتفــاوت والمحبــة تتفــاوت والخــوف يتفــاوت 
 والرجاء يتفاوت والتوكل يتفاوت ، وأعمال الجوارح تتفاوت .

 :  السؤال

ى ثـم اسـتوى علـ   ،ثـم اسـتوى إلـى السـماء  قوله تعالى :  يقول : ما الفرق بين
  ؟ العرش 

 الجواب :
استوى إلى السماء فسـرت بقصـد إلـى السـماء أو صـعد إلـى السـماء ، تجـدون كثيـر مـن 
المفســرين يفســرون بصــعد إلــى ؛ ألن هــذا معــدى بـــ ) إلــى ( والكــالم فــي المعــدى بعلــى 

عد عليـه ، واسـتوى إليـه واسـتوى عليـه ، هـذا فرق بينهما في األسلوب ، صـعد إليـه وصـ
 وهللا أعلم وصلى هللا وسلم وبارك على نبينا محمد .

 
 
 
 
 
 

 
 الخاتمة  
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ونســأل هللا للجميــع التوفيــق وأوصــي األخــوان باالجتهــاد فــي طلــب العلــم وحســن القصــد 
والبعـــد عـــن المشـــتبهات أو الجـــدل فيهـــا ، واالعتصـــام بـــالموروث عـــن الســـلف الصـــالح 

ر األول ، فــإن كثــرة الجــدال تــوغر الصــدور وتــورث اإلشــكاالت والبلبلــة ، وربمــا والصــد
تفضــي إلــى الحيــرة والشــك ، فاإلنســان يعتصــم بمــا درج عليــه الســلف الصــالح مســتمدين 
ذلــك مــن هــدى هللا مــن كتــاب هللا وســنة رســوله عليــه الصــالة والســالم ، ويــدعون أقاويــل 

ه لســان صــدق أو يعــد مــن الكــالم المشــبوه النــاس ، قــال فــالن وقــال فــالن ممــن لــيس لــ
حة والمشـتبه ، فـالكالم فيــه الواضـح البـين وفيــه الكـالم المشـتبه ، فعلــيكم بـاألمور الواضــ

البينــة ودعــوا عــنكم المشــتبهات مــن أقــوال النــاس ، واعتصــموا بكتــاب هللا وســنة رســوله 
ألوه المســتقيم ، واســ ، واســألوا هللا الهدايــة دائمــا ، اهــدنا الصــراط عليــه الصــالة والســالم

الثبــات علــى دينــه ، يــا مقلــب القلــوب ثبــت قلوبنــا علــى دينــك ، وخلــوا المجــالس تكــون 
صـالة عامرة بالعلم بتالوة القرآن ، بتالوة تفسير ، بتالوة السـنة أحاديـث الرسـول عليـه ال

والسالم ، ال تقضى المجالس بالجدل في مسألة إمـا مسـألة جزئيـة األمـر فيهـا واسـع وال 
 سألة عقدية يمكن فيها اشتباه وتكون القضية جدل ال ينتهي إلى شئ .م

نسأل هللا أن يعصـمنا وإيـاكم مـن مضـالت الفـتن مـا ظهـر منهـا ومـا بطـن ، وصـلى هللا 
 وسلم وبارك على نبينا محمد .
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