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 المقدمة 
 الرحمن الرحيم اهلل بسم

 شرح لمعة االعتقاد البن قدامة المقدسي رحمه اهلل 
 . احلمد هلل، والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله

 : أما بعد
بلغة من : اها يف األصل هي الُبلغة، البلغة من العيش مسي ملعة االعتقاد أياللمعة معن: لمعة االعتقاد

شيء من االعتقاد : االعتقاد الصحيح املوافق لعقيدة السلف الصاحل؛ وهلذا مساها ملعة االعتقاد يعين
 . الصحيح الذي يوافق الكتاب والسنة

 : من القواعد
هذه قاعدة عظيمة جيب إجراء النصوص على ظاهرها أن أمساء اهلل وصفاته جيب إجراؤها على ظاهرها، 

 . من كتاب اهلل وسنة نبيه، نصوص الصفات وأمساء اهلل ُُترى على ظاهرها ال تؤول إال بدليل
إن هلل تسعة وتسعني امسًا من أحصاها دخل  : أن أمساء اهلل ال تنحصر بعدد وأما حديث: ومنها

 . بأن من أحصاها دخل اجلنة فاملراد تسعة وتسعون امسًا موصوفة اجلنة 
أن أمساء اهلل ال تثبت إال بالنص ال تثبت بالعقل، أمساء اهلل وصفاته توقيفية ال تثبت إال بالنص، : ومنها

 . ومن القواعد يف صفات اهلل أن أمساء اهلل كلها حسىن كلها كمال ليس فيها نقص
 . ت سلبيةصفات ثبوتية، وصفا: أن أمساء اهلل تنقسم إىل قسمني: ومنها

 . مثل إثبات صفات العلم والسمع والبصر: صفات ثبوتية
مثل نفي الظلم، نفي النوم، نفي املوت هذه صفات سلبية لكن تتضمن إثبات ضدها : وصفات سلبية
نفى عن نفسه الظلم لكمال عدله، نفى عن نفسه النوم لكمال حياته،  -تبارك وتعاىل-من الكمال، فاهلل 

 . لكمال قوته واقتدارهنفى عن نفسه العجز 
 قواعد في األسماء والصفات 

 القاعدة األولى في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء اهلل وصفاته 
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 : -ذكرها الشيخ حممد-قواعد يف األمساء والصفات 
الواجب حنو الكتاب : يف الواجب حنو نصوص الكتاب والسنة يف أمساء اهلل وصفاته: القاعدة األوىل

يتكلم  سنة إبقاؤها على ظاهرها من غري تغيري؛ ألن اهلل أنـزل القرآن بلسان عريب مبني، والنيب وال
باللسان العريب، فوجب إبقاء داللة كالم اهلل وكالم رسوله على ما هي عليه يف ذلك اللسان؛ وألن تغيريها 

     : عن ظاهرها قول على اهلل بال علم وهو حرام؛ لقوله تعاىل

     

     

     

      

       (1) . 
    : داللة النصوص على ظاهرها هذه القاعدة معروفة وهي إجراء

   (2)  ظاهر النص إثبات االستواء نثبت االستواء  
     (3)  ظاهر النص

هذا إثبات العلم واحلكمة، وإثبات اسم اهلل العليم واحلكيم نثبتها على ظاهرها؛ ألن داللة األلفاظ تقتضي 
وإال فما الفائدة من األلفاظ إذا كانت داللتها ال تعترب؟ مث حتريفها والقول أن االستواء معناه االستيالء، 
والنـزول معناه نـزول الرمحة هذا قول على اهلل بال علم، تقول على اهلل وهو من الكبائر العظيمة اليت جعلها 

      : اهلل تعاىل فوق الشرك قال تعاىل

      

    

                                                
 . 33: سورة األعراف آية  - 1

 . 45: سورة األعراف آية  - 2

 . 2: التحريم آية  سورة - 3
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     (1) ك ألنه جعل القول على اهلل فوق الشرك، وذل
يشمل الشرك وغريه، فالشرك قول على اهلل بال علم، فالقول بأن النصوص جيب تأويلها، أو أن هلا معاين 
غري اليت يُفهم من ظاهرها قول على اهلل بال علم ال شك، فالواجب إجراء النصوص على ظاهرها نصوص 

 . الصفات على ظاهرها على ما دلت عليه وهذه هي طريقة السلف
     : قوله تعاىلمثال ذلك 

     (2)  فإن ظاهر اآلية أن هلل يدين
 . حقيقيتني
: فيجب إثبات أن هلل يدين حقيقيتني على ما يليق جبالله وعظمته، التمثيل منفي يف قوله تعاىل: يعين
       (3)     

    (4)      

   (5)  هذا ظاهر اللفظ القول بأن معىن اليدين النعمتني، اليد معناها
النعمة، أو معناها القدرة هذا حتريف وقول على اهلل بال علم وإخراج للفظ عن ظاهره من أبطل الباطل، 

ثبت هلل يدين حقيقيتني ال مياثل اهلل تبارك وتعاىل أحد من خلقه يف إجراء اللفظ على ظاهره أن نقول ن
 . شيء من صفاته

هذا صرف للكالم عن ظاهره فال جيوز : قلنا له. املراد هنا القوة: فيجب إثبات ذلك له فإذا قال قائل
 . القول به؛ ألنه قول على اهلل بال علم

                                                
 . 33: سورة األعراف آية  - 1

 . 45: سورة المائدة آية  - 2

 . 11: سورة الشورى آية  - 3

 . 44: سورة مريم آية  - 4

 . 45: سورة النحل آية  - 5
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 . حتريف للفظ عما دل عليه
 أسماء اهلل القاعدة الثانية في   
 الفرع األول أسماء اهلل كلها حسنى 

 : وحتت هذه القاعدة فروع: يف أمساء اهلل: القاعدة الثانية
بالغة يف احلسن غايته؛ ألهنا متضمنة لصفات كاملة ال نقص : أمساء اهلل كلها حسىن أي: الفرع األول

 . فيها بوجه من الوجوه
    : وهذا مأخوذ من قوله تعاىل

     (1)  أمساء اهلل كلها
 . حسىن، وهي دالة على صفات ليست جامدة بل هي مشتقة

ويدل  اسم اهلل الرمحن يدل على إثبات الذات هلل : أمساء اهلل مشتقة كل اسم يدل على صفة مثال
ويدل على األثر وهو تعلقها  ويدل على إثبات صفة الرمحة هلل  على إثبات هذا االسم هلل 

قد تكون متعدية فتؤمن باالسم والصفة , الصفات قد تكون متعدية، وقد تكون قاصرة: يعين. باملرحوم
 . وقد تكون قاصرة مثل االستواء والنـزول فال يكون هلا أثر, واألثر

      : قال اهلل تعاىل
و اسم من أمساء اهلل تعاىل دال على صفة عظيمة هي الرمحة الواسعة، ومن مث نعرف مثال ذلك الرمحن فه (2)

 . أنه ليس من أمساء اهلل الدهر؛ ألنه ال يتضمن معىن غاية احلسن
ال تسبوا الدهر   إن من أمساء اهلل الدهر، واستدل بقوله : وهذا فيه الرد على ابن حزم الذي قال

ليل على أن من أمساء اهلل الدهر غلَّطه العلماء، وبينوا أن احلديث ال يدل فهذا د: قال فاهلل هو الدهر 
فإين  : على أن الدهر من أمساء اهلل بدليل الروايات األخرى ُيضم بعضها إىل بعض فإنه جاء يف الرواية

لنهار، يقلب الليل والنهار، يصرف الليل وا: معىن أن اهلل هو الدهر أي أنا الدهر أُقلب ليله وهناره 

                                                
 . 181: سورة األعراف آية  - 1

 . 181: سورة األعراف آية  - 2
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إين أنا  : هو مقلبه ومصرفه، يف الرواية األخرى -جل وعال-الدهر هو الليل والنهار هو الزمان فاهلل 
الروايات يُفسر بعضها بعًضا، فليس من أمساء اهلل الدهر كما يقول ابن حزم  الدهر أقلب ليله وهناره 

 . -رمحه اهلل-هذا من أغالطه 
 . هلل هو الدهر ال تسبوا الدهر فا  فأما قوله 

الليل والنهار : فمعناه مالك الدهر املتصرف فيه، مالك الدهر، ومصرف الدهر ومقلب الدهر يعين
 . بيدي األمر أُقلب الليل والنهار  : بدليل قوله يف الرواية الثانية عن اهلل تعاىل. والزمان

 . أقلب ليله وهناره  : ويف لفظ
 محصورة بعدد معين  الفرع الثاني أسماء اهلل غير  

أسألك اللهم بكل  : يف احلديث املشهور أمساء اهلل غري حمصورة بعدد معني؛ لقوله : الفرع الثاين
اسم هو لك مسيت به نفسك، أو أنـزلته يف كتابك، أو علمته أحًدا من خلقك، أو استأثرت به يف علم 

 . الغيب عندك 
مساء اهلل مائة أو مائتني أو ثالمثائة أو ألف ما فيه دليل على أمساء اهلل ليست حمددة، ما يقول اإلنسان أ

ليس املراد احلصر بل  إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة   احلصر، وأما قوله 
: يعين" من أحصاها"املراد تسعة وتسعني امسا موصوفة بأن من أحصاها دخل اجلنة، موصوفة هبذا الوصف 

حىت  -واهلل أعلم-ها مبا ميكن العمل هبا، وهي غري حمددة اآلن، واحلكمة يف ذلك حفظها وعمل مبقتضا
جيتهد العلماء يف البحث عنها يف نصوص الكتاب والسنة ويعدوها وحيفظوها ويعملوا هبا فهي موصوفة هبذا 

 وهلل أمساء أخرى غري موصوفة هبذا إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة  : الوصف
فيه أمساء  أو استأثرت به يف علم الغيب عندك  : الوصف كما يف احلديث الذي ذكره املؤلف

 . استأثر هبا اهلل هبا مل يطلع عليها أحًدا
: وما استأثر اهلل به فال ميكن حصره وال اإلحاطة به، واجلميع بني هذا وبني قوله يف احلديث الصحيح

  دخل اجلنة إن هلل تسعة وتسعني امسا من أحصاها  إن معىن هذا احلديث إن من أمساء اهلل تسعة
 . وتسعني امسا من أحصاها دخل اجلنة، وليس املراد حصر أمساء اهلل تعاىل هبذا العدد
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 . املراد وصفها هبذا الوصف من أحصاها دخل اجلنة
 الفرع الثالث أسماء اهلل ال تثبت بالعقل بل بالشرع   

ة درهم أعدهتا للصدقة فال ينايف أن يكون عندك دراهم أخرى أعدهتا ونظري هذا أن تقول عندي مائ
 . لغري الصدقة

 . أمساء اهلل ال تثبت بالعقل، وإمنا تثبت بالشرع فهي توقيفية: الفرع الثالث
: يُوقف على ما جاء به الشرع يعين: هذه قاعدة معروفة أن أمساء اهلل توقيفية، ومعىن توقيفية يعين

من النصوص من الكتاب والسنة، العقل ليس له جمال ما خنرتع هلل أمساء من عند أنفسنا،  مأخوذة من الشرع
بل األمساء توقيفية ما جاء يف الكتاب والسنة من أمساء اهلل نُثبتها هلل، وما جاء نفيه ننفيها عن اهلل، وما مل 

 . يرد يف الكتاب والسنة نتوقف فيه، فاألمساء والصفات توقيفية
 رابع كل اسم من أسماء اهلل يدل على ذات اهلل وعلى الصفة التي تضمنها الفرع ال  

يتوقف يف إثباهتا على ما جاء عن الشرع فال يُزاد فيها وال ينقص؛ ألن العقل ال ميكنه إدراك ما 
يستحقه تعاىل من األمساء، فوجب الوقوف يف ذلك على الشرع؛ وألن تسميته مبا مل يسم به نفسه، أو 

 . مسى به نفسه جناية يف حقه تعاىل فوجب سلوك األدب يف ذلكإنكار ما 
كل اسم من أمساء اهلل فإنه يدل على ذات اهلل وعلى الصفة اليت تضمنها وعلى األثر : الفرع الرابع

 . املرتتب عليه إن كان متعديًّا، وال يتم اإلميان باالسم إال بإثبات ذلك كله
ل على إثبات هذا االسم هلل، ويدل على صفة الرمحة، ويدل مثل الرمحن يدل على إثبات الذات، ويد

 . على األثر وهو رمحة اهلل لعباده
 القاعدة الثالثة في صفات اهلل   

 الفرع األول صفات اهلل كلها عليا 
مثل ذلك يف غري املتعدي العظيم فال يتم اإلميان به حىت نؤمن بإثباته امسًا من أمساء اهلل داال على ذاته 

فال يتم اإلميان به حىت " الرمحن"، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة، ومثال ذلك يف املتعدي تعاىل
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نؤمن بإثباته امسًا من أمساء اهلل داال على ذاته تعاىل، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي الرمحة، وعلى ما ترتب 
 . عليه أثر وهو أنه يرحم من يشاء

 : تها فروع أيًضاوحت: القاعدة الثالثة يف صفات اهلل
صفات اهلل كلها عليا، صفات كمال ومدح ليس فيها نقص بوجه من الوجوه كاحلياة : الفرع األول

   : والعلم والقدرة والسمع والبصر واحلكمة والرمحة والعلو وغري ذلك؛ لقوله تعاىل

    (1)؛ وألن الرب كامل فوجب كمال صفاته . 
   : عدة معلومة صفات اهلل كلها عليا وكلها كمال كما يف قوله تعاىلهذه قا

    (2) الوصف الكامل كما أن أمساء اهلل : أي
     : حسىن

    (3)  وكلها كمال والعلم والقدرة واحلياة والسمع والبصر؛
ذا كانت الصفة حتتمل الكمال وحتتمل النقص ما يوصف اهلل هبا إذا كانت حتتمل هذا وهذا فال وهلذا إ

اجلسم واحليز والعرض واجلهة فهذه كلها حتتمل : يوصف اهلل هبا، من ذلك ما أحدثه بعض املبتدعة مثل
 كلها حسىن؛ فلذلك أما صفات اهلل فكلها كاملة، وأمساء اهلل. حقًّا وباطال؛ فلذلك ما جاء الشرع بإثباهتا

 . على نفسه -سبحانه وتعاىل-أطلقها اهلل 
وإذا كانت الصفة نقًصا ال كمال فيها فهي ممتنعة يف حقه كاملوت واجلهل والعجز والصمم والعمى وحنو 

 . ذلك؛ ألنه سبحانه عاقب الواصفني له بالنقص، ونـزه نفسه عما يصفونه به من النقائص
        (4)  سبح

 . نفسه ونـزه نفسه عما يصفه به املشركون من النقائص والعيوب
 . ألن الرب ال ميكن أن يكون ناقًصا؛ ملنافاة النقص للربوبية

                                                
 . 41: سورة النحل آية  - 1

 . 41: سورة النحل آية  - 2

 . 181: سورة األعراف آية  - 3

 . 11: سورة المؤمنون آية  - 4
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 . ، الربوبية تقتضي الكمال فال ميكن أن يكون الرب إال كامال-سبحانه وتعاىل-ألن الرب كامل 
ونقًصا من وجه مل تكن ثابتة هلل وال ممتنعة عليه على سبيل اإلطالق،  وإذا كانت الصفة كماال من وجه

بل ال بد من التفصيل، تثبت هلل يف احلال اليت تكون كماال، ومتتنع يف احلال اليت تكون نقًصا كاملكر والكيد 
ليس واخلداع وحنوها فهذه الصفات تكون كماال إذا كانت يف مقابلة مثلها؛ ألهنا تدل على أن فاعلها 
 . بعاجز عن مقابلة عدوه مبثل فعله، وتكون نقًصا يف غري هذه احلال فتثبت هلل يف احلال األوىل دون الثانية
  وال تطلق على اهلل إال باللفظ اليت وردت مثل لفظ املكر جاء بلفظ الفعل 

      

   (1) كر اهلل مبن مكر به، اهلل خري املاكرين، أما مي: نقول
أن ُيشتق وصف هلل فيقال من وصف اهلل املاكر ال هذا نقص، ما يقال من وصف اهلل املاكر وال من صفات 

    : اهلل املكر لكن بأنه ميكر مبن ميكر به

   (2) ال يقال من أوصاف اهلل الكائد ال وال يكيد اهلل من كاده، وال يشتق صفة هلل ف
      (3)  يستهزئ اهلل باملنافقني على لفظ

الفعل، وال يقال من أوصاف اهلل املستهزئ، خبالف الصفات اليت جاء إطالقها مثل العلم واحلياة والسمع 
 . والبصر تطلق على اهلل

 : فالصفات هلا أحوال ثالثة
 . أن تأيت الصفة مطلقة على اهلل مثل العلم واحلياة نُطلقها على اهلل: الحالة األولى
  تأيت على لفظ الفعل فال تطلق على اهلل إال على لفظ الفعل : الحالة الثانية

    (4) ،   
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   (1)  ما يقال من أوصاف اهلل املستهزئ، يقال اهلل
 . ملنافقنيمستهزئ با

   تأيت على لفظ الفعل، وتأيت أيًضا مضافة مثل : الحالة الثالثة

    (2) خيدع اهلل , إن اهلل خادع للمنافقني : نقول
        (3)املنافقني 

تبقى على لفظ الفعل، وإذا جاءت مضافة مع لفظ  اهلل خادع للمنافقني، فإذا جاءت على لفظ الفعل
الفعل تُثبت هلل على اإلضافة، وإذا جاءت مطلقة تُثبت مطلقة مثل احلياة والسمع والبصر هذه مطلقة بدون 

 . قيد
      : قال اهلل تعاىل

     (4)   

     

   (5) . 
      : ومن ذلك قوله تعاىل

      

       (6)  اهلل تعاىل كاد
عاىل يف أول سورة يوسف ملا رأى يوسف ليوسف يف مقابل كيد إخوته له، إخوة يوسف كادوا له قال اهلل ت

       : الرؤية، وأخرب أباه

                                                
 . 14: سورة البقرة آية  - 1

 . 152: سورة النساء آية  - 2

  .152: سورة النساء آية  - 3

 . 31: سورة األنفال آية  - 4

 . 14-14: سورة الطارق آية  - 5

 . 44: سورة يوسف آية  - 6

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تعليقات على شرح لمعة االعتقاد 
 

 11 

      

 (1)  كادوا له كيف؟ القرآن الكرمي دبروا حيلة ليأخذوه من أبيهم، وجاءوا ألبيهم وقالوا :  

       

     

      

     

    (2) . 
 يف القرآن الكرمي، مث بعد ذلك فما زالوا حىت دفعه إليهم، فكادوا وألقوه يف غيابة اجلب كما قال اهلل

بعد مدة طويلة ملا صارت العاقبة احلميدة له، وصار على خزائن مصر وجاء إخوته إليه صار الناس كلهم 
-عليه السالم-يوسف  -كما هو معروف-جييئون من كل مكان يكتالون بعدما جاءت السنني اجلدب 

     : ،وعليكم السالم ورمحة اهلل وبركاته قال

    (3) وإال فال كيل فعرفهم وهم مل يعرفوه قالوا :  

    

   (4)  لنا أخ لكن متمسك به أبونا، فما زالوا بأبيهم حىت
يُوهم أنه : ع يف رحل أخيه يعيناجعلوا الصوا : يوسف قال لفتيانه, جاءوا به، بعد ذلك كاد اهلل ليوسف

 . أخذه
    : مث بعد ذلك كال هلم، وذهبوا مث جاءهم املنادي
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       (1)  ما
   : جئنا لنفسد وما جئنا لنسرق، حنن اآلن نريد أن نكتال ونذهب إىل أهلنا

      

      

    (2)  قال  -هذا من الكيد-الذي يوجد يف رحله يؤخذ
كاد اهلل          (3): تعاىل

       : ليوسف

     

    (4) . 
       : بعد ذلك قال

      

 (5) لو مل يقولوا هذا القول استطاعوا أن يأخذوه؛ ألنه يف دين امللك ويف شريعة امللك ما يؤخذ : يعين
   : اع يكون له عقوبة أخرى غري هذه، لكن ملا هم حكموا على أنفسهم قالوابالصو 
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       (1)  خالص
     ال حنن لسنا ظاملني : خذ أحدنا مكانه، قال: بعد ذلك قالوا

      

     (2)  أنتم حكمتم خالص
وجدناه، نأخذ من وجدناه عنده، هذا من الكيد الذي كاده اهلل ليوسف مقابل كيدهم السابق، كيد يف 

       : مقابل كيد

      

      (3)  ما كان يف شريعة امللك إال أن يأخذوا إال
 . هبذا الكيد

 الفرع الثاني صفات اهلل تنقسم إلى ثبوتية وسلبية   

      

   (4) هل يوصف اهلل باملكر مثال؟ : إىل غري ذلك، فإذا قيل
 . ل هو ماكر مبن يستحق ذلك واهلل أعلمفال تقل نعم، وال تقل ال، ولكن ق

ما أثبتها اهلل لنفسه كاحلياة والعلم : ثبوتية وسلبية، فالثبوتية: صفات اهلل تنقسم إىل قسمني: الفرع الثاين
هي اليت : والقدرة، وجيب إثباهتا هلل على الوجه الالئق به؛ ألن اهلل أثبتها لنفسه، وهو أعلم بصفاته، والسلبية

 . عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن اهللنفاها اهلل 
الصفات : يف الكافية الشافية -رمحه اهلل-لكنها تستلزم إثبات ضدها من الكمال، كما ذكر ابن القيم 

مثل السمع واحلياة والبصر، سلبية النفي لكنها تستلزم إثبات : ثبوتية وسلبية، ثبوتية: تنقسم إىل قسمني
ن النفي الصرف اضحمض ال كمال فيه مثل نفي الظلم، نفى اهلل عن ضدها من الكمال ليس نفيا صرفا؛ أل
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      نفسه الظلم إثبات كمال العدل 

  (1) ؛ لكمال عدله، نفى أن يعزب عنه مثقال ذرة يف السماوات وال يف األرض؛ لكمال
        : علمه

       (2) ؛
 . لكمال علمه

السنة           (3)نفى املوت 
       والنوم؛ لكمال حياته وقيوميته 

 . بات ضده من الكمال؛ لكمال قوته وقدرته، وهكذا فالنفي ليس نفيا صرفا وإمنا هو نفي يستلزم إث(4)
والسلبية هي اليت نفاها اهلل عن نفسه كالظلم فيجب نفيها عن اهلل؛ ألن اهلل نفاها عن نفسه لكن جيب 
اعتقاد ضدها هلل على الوجه األكمل، ألن النفي ال يكون كماال حىت يضمن ثبوتا، مثال ذلك قول اهلل 

فيجب          (5): تعاىل
 . نفي الظلم عن اهلل مع اعتقاد ثبوت العدل على الوجه األكمل

 : ومثال النفي الصرف الذي ال كمال فيه مثل قول الشاعر يذم قبيلة
 قـُبَـيِّلــــــــــــــــــــــــــــــة ال ي ـــــــــــــــــــــــــــــدرو  ب مـــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 
 وال يظلمـــــــــــــــو  النـــــــــــــــا  حبـــــــــــــــة  ـــــــــــــــردل 

 

 
مىت . ي صرفنفى عنهم الغدر، ونفى عنهم الظلم، لكن كمال عجزهم ال يغدرن لعجزهم، وهذا نف

 : يكون كماال إذا كان ال يغدر وهو قادر؟، أما إذا كان عاجزا ما صار كماال؛ وهلذا صغرهم فقال
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 قـُبَـيِّلــــــــــــــــــــــــــــــة ال ي ـــــــــــــــــــــــــــــدرو  ب مـــــــــــــــــــــــــــــة 

 

 وال يظلمـــــــــــــــو  النـــــــــــــــا  حبـــــــــــــــة  ـــــــــــــــردل  

 

 
هذا كمال ال يغدرون وال يظلمون لكن لعجزهم لو قدروا لظلموا وغدروا لكنهم ال يغدرون وال يظلمون 

 . هذا نفي صرف ال يأيت يف صفات اهلل  لعجزهم
 الفرع الثالث الصفات الثبوتية تنقسم إلى ذاتية وفعلية   

هي اليت مل يزل وال يزال : ذاتية وفعلية، فالذاتية: الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني: الفرع الثالث
ا وإن شاء مل يفعلها كاالستواء هي اليت تتعلق مبشيئته إن شاء فعله: متصفا هبا كالسمع والبصر، والفعلية

على العرش واجمليء، ورمبا تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكالم فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية؛ 
ألن اهلل مل يزل وال يزال متكلما، وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلية؛ ألن الكالم متعلق مبشيئته يتكلم مبا 

 . شاء مىت شاء
سلبية وثبوتية، والسلبية كما تقدم متضمنة إلثبات ضدها من الكمال  : بق تنقسم إلىالصفات كما س

  كنفي السنة والنوم إلثبات كمال احلياة والقيومية، نفي عزوب شيء عنه إلثبات كمال علمه 

       

      (1)  نفي الظلم وهكذا
 . إلثبات كمال عدله

ال ترد صفة سلبية إال إلثبات  -سبحانه وتعاىل-هذه إثبات الصفات السلبية، ال ترد يف جناب الرب 
 . ضدها من الكمال

         (2)  لكمال حياته
        وقيوميته، 
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     (1)  ،إلثبات كمال علمه  
     (2)  إلثبات كمال قوته واقتداره  
      (3) ،؛ لكمال عدله

وهكذا ألن النفي الذي ال يتضمن إثبات ضده من الكمال نفي حمض، والنفي اضحمض ال كمال فيه، 
به اجلماد كاجلدار وغريه، يوصف بالصفات السلبية اليت ال تتضمن كماال ومن ذلك املخلوق الذي  يوصف

 : يوصف بصفة ال تتضمن إثبات ضدها من الكمال مثل الشاعر كما سبق يذم القبيلة
َلـــــــــــــــــــــــــــــة ال ي ـــــــــــــــــــــــــــــدرو  ب مـــــــــــــــــــــــــــــة   قـُبَـيـِّ

 

 
 وال يظلمـــــــــــــــو  النـــــــــــــــا  حبـــــــــــــــة  ـــــــــــــــردل 

 

 
ع عجزهم ال يسمى كماال ال يغدرون ألهنم عاجزون، هم لو نفى عنهم الغدر، ونفى عنهم الظلم م

قدروا لغدروا، وال يظلمون لكوهنم عاجزين، وال تكون كماال إال إذا كانت مع القدرة، الذي ال يغدر مع 
القدرة على الغدر هذا هو الكمال، والذي ال يظلم مع القدرة على الظلم هذا هو الكمال، أما إذا كان 

 . امالعاجزا فال يكون ك
 . صفات ذاتية وصفات فعلية: ثم الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين

ضابطها أهنا ال تنفك عن الباري يف وقت من األوقات كالسمع والبصر والعلم والقدرة : صفات ذاتية
ة ثبوتي. واحلياة والعلو والعظمة والكربياء والعزة هذه مالزمة هلل ما يقال يف وقت عايل ويف وقت ليس بعايل

 . ذاتية ال تنفك عن الباري
فهي اليت تتعلق باملشيئة واالختيار مثل الكالم واخللق والرزق واإلماتة واإلحياء : أما الصفات الفعلية

واالستواء والنـزول هذه صفات فعلية ينـزل إذا شاء، استوى على العرش كان بعد خلق السماوات واألرض 
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مل يكن مستويًا، والكالم يقال إنه صفة ذاتية وصفة فعلية  دل على أنه يف وقت كان مستويًا، ويف وقت
باعتبار ذات أصل الكالم هو ذايت؛ ألن نوع الكالم قدمي، أما أفراد الكالم فهي حادثة يتكلم إذا شاء لكن 

إن الرب كان معطال عن الكالم، هناك : أصل الكالم قدمي مل يزل وال يزال خالفًا للكرامية الذين يقولون
، -كالم الكرامية-ن الكالم ممتنعا على الرب مث انقلب فجأة فصار متكلما هذا من أبطل الباطل فرتة كا

إذا قلنا إن الرب يتكلم لزم من ذلك تسلسل احلوادث؛ ألن اهلل خيلق : وشبهتهم يف هذا أهنم يقولون
تطيع أن نثبت أن بالكالم فتكون احلوادث متسلسلة، فإذا تسلسلت انسد علينا طريق إثبات الصانع فال نس

 . اهلل هو األول إال بإثبات فرتة فنقول هذا من أبطل الباطل إثبات ما عليها دليل
  أنه يلزم منها خلو الرب من الكمال من اخللق والكالم صفة الكمال واخللق والفعل كمال : ثانًيا

     

  (1)        (2)  ما
 دليلكم على هذه الفرتة؟ 

أما هذه الشبهة فإهنا تزول فإننا نقول أن كل فرد من األفراد املخلوقات املتسلسلة مسبوق بالعدم أوجده 
اهلل بعد أن مل يكن خلقه اهلل بعد أن مل يكن خلقه اهلل مسبوق بالعدم أوجده اهلل ويكفي هذا، أما إجياد 

وتعطيله من صفات  -سبحانه وتعاىل-فهذا باطل وليس عليه دليل، ويلزم منه تنقص الرب  فرتة وإثبات فرتة
 . الكمال اخللق والفعل

 الفرع الرابع كل صفة من صفات اهلل فإنه يتوجه عليها ثالثة أسئلة   
 : كل صفة من صفات اهلل فإنه يتوجه عليها ثالثة أسئلة: الفرع الرابع

 وملاذا؟  هل هي حقيقة: السؤال األول
 هل جيوز تكييفها وملاذا؟ : السؤال الثاين

 هل متاثل صفات املخلوقني وملاذا؟ : السؤال الثالث
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نعم حقيقة ألن األصل يف الكالم احلقيقة فال يعدل عنها إال بدليل صحيح مينع : فجواب السؤال األول
 . منها

     : ال جيوز تكييفها؛ لقوله تعاىل: وجواب الثاين

   (1)وألن العقل ال ميكنه إدراك صفات اهلل ، . 
    : ال متاثل صفات املخلوقني لقوله تعاىل: وجواب الثالث

   (2)  وألن اهلل مستحق للكمال الذي ال غاية فوقه فال ميكن أن مياثل املخلوق؛
لتكييف أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة مبماثل، والتكييف ذكر كيفية ألنه ناقص واخللق بني التمثيل وا

 . الصفة غري مقيدة مبماثل
التمثيل يعين يقول مثل كذا الصفة مثل صفة املخلوق هذا التمثيل والتكييف يقول هلا كيفية كذا وكذا 

 يعلمها إال هو سبحانه، ال هلا كيفية وال حيددها، التكييف منفي والتمثيل منفي فصفات اهلل هلا كيفية ال
 . يعلم البشر شيئا فال جيوز للمخلوق أن ميثل وال يكيف

 القاعدة الرابعة في الرد على المعطلة   
مثال التمثيل أن يقول قائل يد اهلل كيد اإلنسان ومثال التكييف أن يتخيل ليد اهلل كيفية معينة ال مثيل 

 . لهلا يف أيدي املخلوقني فال جيوز هذا التخي
القاعدة الرابعة فيما نرد على املعطلة، املعطلة هم الذين ينكرون شيئا من أمساء اهلل أو صفاته، وحيرفون 

 . النصوص عن ظاهرها ويقال هلم املؤولة
   : املعطلة من التعطيل وهو خلو وفراغ الرتك، ومنه قوهلم

  (3) نها املاءوهي اليت عطلت من الدالء فال ينـزح م :   

     (4)  ويقال امرأ ة عطل إذا
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مل يكن عليها حلي وعطل اإلبل عن رعيها والدار عن ساكنها فالدار إذا مل يكن فيها ساكن يقال معطلة، 
الرتك، وكذلك من تدل على اخللو والفراغ و ( ع ط ل)واملرأة إذا مل يكن عليها حلي يقال معطلة يف مادة 

معطل اجلاحد امللحد الذي يعطل املخلوقات : عطل هذا العامل املخلوقات عن صانعه خلقه وأوجده يقال
من خالقها يقال معطل، وكذلك من أنكر األمساء والصفات يقال له معطل؛ ألنه عطل اخلالق من كماله 

 : -املعطلة-وهم ثالثة طبقات 
 . اجلهمية وهؤالء أشدهم تعطيال الذين ينكرون وهم: الطبقة األولى
الذين يعطلون الصفات ويثبتون األمساء، ينكرون الصفات ويثبتون األمساء هؤالء يقال : الطبقة الثانية

 . هلم معتزلة
احلياة : الذين يثبتون األمساء وسبع صفات وينكرون بقية الصفات، يثبتون سبع وهي: الطائفة الثالثة

 : رادة والقدرة والعلموالكالم والسمع والبصر واإل
 لــــــــــــــــــه الحيـــــــــــــــــــاة والكــــــــــــــــــال  والبصـــــــــــــــــــر 

 

 
 ســــــــــــــــــــــــمع وإرادة وعلـــــــــــــــــــــــــم واقتــــــــــــــــــــــــدر 

 

 
وينكرون بقية الصفات وهم األشاعرة، بعضهم يثبت عشرين، وبعضهم يثبت أربعني، وهؤالء أقلهم تعقيدا، 

 . وأقرهبم إىل أهل السنة وهم األشاعرة
 بيا  معنى لمعة االعتقاد 

عدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول قوهلم خالف ظاهر النصوص وخالف ويقال هلم املؤولة والقا
 . طريقة السلف، وليس عليه دليل صحيح، ورمبا يكون يف بعض الصفات وجه رابع أو أكثر

 : ملعة االعتقاد
منها البلغة من العيش وهذا املعىن أنسب معىن ملوضوع هذا : اللمعة تطلق يف اللغة العربية على معان

رضوان اهلل -البلغة من االعتقاد الصحيح املطابق ملذهب السلف : تاب، فمعىن ملعة االعتقاد هناالك
 . -عليهم
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 . احلكم الذهين اجلازم فإن طابق الواقع فصحيح وإال ففاسد: واالعتقاد
هذا االعتقاد احلكم الذهين اجلازم ولكن قد يكون حقا وقد يكون باطال، فأهل السنة عندهم اعتقاد 

ح وأهل البدع عندهم اعتقاد جازم لكنه باطل يكون غري موافق للحق، املعتزلة يعتقدون أن اهلل ال صحي
شيء من االعتقاد الصحيح : ملعة االعتقاد يعين. يتصف بالصفات لكن هذا باطل وإن كانوا يعتقدون ذلك

 . الذي يوافق الكتاب والسنة
 مقدمة صاحب المتن ابن قدامة 

 (. بن قدامةا)مقدمة صاحب املنت 
 اهلل بسم: -عليه رمحة اهلل-قال الشيخ اإلمام العامل موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقدسي 

الرمحن الرحيم احلمد هلل اضحممود بكل لسان، املعبود يف كل زمان، الذي ال خيلو من علمه مكان، وال يشغله 
حاب واألوالد، ونفذ حكمه يف مجيع العباد ال شأن عن شأن جل عن األشباه واألنداد، وتنـزه عن األص
    متثله العقول بالتفكري وال تتومهه القلوب بالتصوير 

      

 (1)  له األمساء احلسىن والصفات العلى    

      

     

      

    

    (2)  أحاط بكل شيء علما، وقهر كل خملوق
حييطون به علما، موصوف عزة وحكما، ووسع كل شيء رمحة وعلما، يعلم ما بني أيديهم وما خلفهم وال 

 . مبا وصف به نفسه يف كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكرمي
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اضحممود من احلمد، واحلمد ذكر أوصاف . هذا كله حق مأخوذ من النصوص فاهلل سبحانه هو اضحممود
زم اضحممود مع حبه وإجالله وتعظيمه، وهو أبلغ من املدح، املدح هو أن تثين على الشخص بصفاته وال يل

تثين على الشيء سواء كان إنسانا أو حيوانا أو غريه بأوصاف وال يلزم من ذلك اضحمبة،  . من ذلك أن حتبه
إنه قوي مفتول العضالت، هذا ثناء وال يقال إنه حب خبالف احلب فإنه ذكر : كما تثين على األسد تقول

  : مد دون املدحأوصاف اضحمبوب مع حبه وإجالله وتعظيمه؛ وهلذا جاء يف جناب الرب احل
      (1)  ومل يقل

أمدح اهلل رب العاملني، احلمد هو ذكر أوصاف اضحممود مع حبه وإجالله وتعظيمه، اهلل تعاىل هو اضحممود له 
ثبات ، وفيه إثبات قضاء اهلل وقدره إ-سبحانه وتعاىل-الصفات الكاملة وله احلب واإلجالل والتعظيم 

أمسائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء، وأنه مستحق للعبادة، وأنه سبحانه ال حييط به أحد من 
  : فهو ال مياثله شيء من خلقه -سبحانه وتعاىل-خلقه، وال متثله العقول، وال تصوره القلوب 

      

   (2)  وقد أحاط بكل شيء علما، ووسع كل شيء رمحة
 . -سبحانه وتعاىل-وعلما كل هذا من صفاته 

 ما تضمنته  طبة الكتاب 
 أوال البداءة بالبسملة 

 : -رمحه اهلل-قال املؤلف 
 : تضمنت خطبة املؤلف يف هذا الكتاب ما يأيت: ما تضمنته خطبة الكتاب

الرمحن  اهلل بسمومعىن  هلل العظيم، واتباعا لسنة رسول اهلل البداءة بالبسملة، اقتداء بكتاب ا: أوال
أفعل الشيء مستعينا ومتربكا بكل اسم من أمساء اهلل تعاىل املوصوف بالرمحة الواسعة، ومعىن اهلل : الرحيم أي
 . املعبود حبا وتعظيما وتأهلا وشوقا: املألوه أي
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كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه ببسم اهلل فهو أبرت   بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وعمال حبديث 
 . واحلديث وإن كان فيه ضعف لكن له طرق أو أقطع 
، ومتضمن لصفة األلوهية -سبحانه وتعاىل-لفظ اجلاللة أعرف املعارف، وهو علم على الرب : اهلل

له مث حذفت اهلمزة اإل: فاهلل ذو األلوهية والعبودية على خلقه أمجعني، كما قال ابن عباس، وأصل اهلل
اهلل اسم مشتق مشتمل على . فاجتمعت المني إحدامها ساكنة وأدغمت إحدامها يف األخرى فصارت اهلل

 . صفة األلوهية، وهو أعرف املعارف، علم على الرب ال يطلق على غريه، وكل األمساء راجعة إليه
 . والرمحن ذو الرمحة الواسعة

ال تطلق على غريه، وهو اسم مشتمل على صفة الرمحة   باهلل وكذلك الرمحن من األمساء املختصة 
كل أمساء اهلل مشتقة، االسم يدل على الذات وعلى الصفة، والرمحن ال يطلق على غري اهلل؛ وهلذا ملا تسمى 
مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة تسمى بالرمحن لزمه وصف الكذب فال يطلق مسيلمة إال ويلصق به 

لمة الكذاب؛ ألنه تسمى باسم من أمساء اهلل مع أنه ادعى النبوة غريه األسود العنسي يف الكذب فيقال مسي
لكن مسيلمة اختص بلزوم الوصف  -وهو كذاب-اليمن ادعى النبوة وال يقال له األسود العنسي الكذاب 

 . -نسأل اهلل السالمة والعافية-ملا تسمى بالرمحن فلزمه وصف الكذب ال ينفك عنه 
 . املوصل رمحته من يشاء من خلقهوالرحيم 

الرحيم من أمساء اهلل وليست خمتصة تطلق على املخلوق، تطلق عليه وعلى غريه، وهلذا وصف النيب 
 بأنه رحيم كما قال تعاىل :      

     

    

   (1)  هذا من األمساء املشرتكة الرحيم والعزيز واحلي والعلي هذه من
 . األمساء املشرتكة

 الثناء على اهلل بالحمد   
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فالفرق بني الرمحن والرحيم أن األول باعتبار كون الرمحة وصفا له، والثاين باعتبارها فعال له يوصلها من 
 . يشاء من خلقه

الثناء على اهلل باحلمد، واحلمد ذكر أوصاف اضحممود الكاملة وأفعاله احلميدة مع اضحمبة له : ثانيا
 . والتعظيم

وهذا هو الفرق بينه وبني املدح، املدح يذكر فيها أوصاف املمدوح لكن ما يلزم من ذلك اضحمبة، أما 
، فأنت قد متدح األسد ولكن ال احلمد فهو ذكر أوصاف اضحممود والثناء عليه هبا مع حبه وإجالله وتعظيمه

يلزم من ذلك أن حتب األسد، قد متدح اجلبار أو الظامل يف بعض الصفات وأنت ال حتبه، فاملدح ال يلزم منه 
    : اضحمبة خبالف احلمد؛ وهلذا جاء يف حق الرب احلمد ومل يأت املدح

    (1) ومل يأت أمدح اهلل . 
 سعة علم اهلل وكمال قدرته   

مستحق وجائز أن حيمد بكل لغة، ويعبد : أن اهلل حممود بكل لسان، ومعبود بكل مكان أي: ثالثا
 . بكل بقعة
 . سعة علم اهلل بكونه ال خيلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حيث ال يلهيه أمر عن أمر: رابعا

فهو الكامل يف ذاته وأمسائه وصفاته وأفعاله ال خيلو علمه منه مكان، وال  -سبحانه وتعاىل-لكماله 
يشغله شأن عن شأن خبالف املخلوق الضعيف الناقص فعلمه ناقص مسبوق باجلهل، وينتهي أيضا باملوت 

 . فال يعلم إذا مات، وكذلك املخلوق ضعيف يلهيه شأن عن شأن
فال يلهيه شأن عن شأن، وال يتضرر بسؤال السائلني وال بإحلاح امللحني،  -عاىلسبحانه وت-أما الرب 

من حيصي اخلالئق؟ ال حيصيهم إال اهلل يف الرباري والبحار ويف اجلو والسماوات واألرضني كلهم يسألون اهلل 
 يلهيه شأن يف وقت واحد يلهجون بذكره وثنائه فيثيبهم وجييب سؤاهلم ويرزقهم ويعافيهم يف وقت واحد ال
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       عن شأن، خلقهم وأوجدهم 

    (1) . 
، ويفرغ -سبحانه وتعاىل-ويف يوم القيامة حياسب اهلل اخلالئق يف يوم واحد فال يلهيه شأن عن شأن 

  : قيلولة تكون يف اجلنة قال اهلل تعاىلال. من حساهبم يف قدر منتصف النهار، ويقيل أهل اجلنة يف اجلنة

    

     (2) لكماله ،-
، أما املخلوق الضعيف الناقص ما يستطيع يكلم اثنني، وال يستطيع يسمع كالم ثالثة أو -سبحانه وتعاىل

ال يلهيه شأن عن شأن، وال يشغله شيء عن  -سبحانه وتعاىل-كامل   أربعة؛ لضعفه ونقصه، أما اهلل فهو
 . شيء سبحانه ال إله إال هو

 عظمته وكبرياؤه وترفعه عن كل شبيه وند   
 وتنـزهه وتقدسه عن كل زوجة وولد 

 . عظمته وكربياؤه وترفعه عن كل شبيه وند مماثل لكمال صفاته من مجيع الوجوه: اخلامس
 . قدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناهتنـزهه وت: السادس

سبحانه وتعاىل ألنه ال حيتاج ألحد خبالف املخلوق الناقص، كماله أن يكون له زوجة وولد، املخلوق 
الذي له زوجة وولد أكمل من الذي ليس له زوجة وال ولد؛ لضعفه ونقصه حيتاج لزوجة وولد؛ ولذلك ال 

    اهلل أو الولد فهو كافر  زوجة له وال ولد، ومن نسب الزوجة إىل

     (3)  بل إن نسبة الولد إىل اهلل أمر عظيم
  عظمه اهلل؛ ليبني أن هذا األمر العظيم تكاد السماوات أن تنفطر منه وتنشق األرض وختر اجلبال هدا 
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      (1)   كل من يف
السماوات واألرض يأيت معبدا مقهورا مصرفا مدينا مغلوبا تنفذ فيه قدرة اهلل ومشيئته، ليس له من نفسه 

 . حول وال طول وال قوة
 خيرجون كل من يف السماوات واألرض يأتون عبيدا هلل، ينتظرون أمره، وتنفذ فيهم قدرته ومشيئته، وال

عن إرادته، كل من يف السماوات واألرض من املالئكة واآلدميني والطيور والوحوش واحليوانات، والطيور 
والوحوش واحليوانات تبعث يوم القيامة ويقتص بعضها من بعض، مث يقول اهلل هلا كوين ترابا؛ لذلك يقول 

فجميع         (2): الكافر
يف السماوات واألرض يأتون عبيدا هلل، واهلل سبحانه هو الواحد الذي ال شبيه له وال نظري له، وليس له  من

أحد يعينه من عباده وال زوجة له وال ولد وال أحد يشفع عنده إال بإذنه، وال أحد يعينه يساعده لكماله، 
رض، ال خيفى عليه شيء، وال يعجزه وهو احلي القيوم القائم بنفسه املقيم لغريه له ملك السماوات واأل

 . شيء يف األرض وال السماء
 تما  إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه في جميع العباد   

 وعظمة اهلل فوق ما تتصور العقول والقلوب 
 . متام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه يف مجيع العباد فال مينعه قوة ملك وال كثرة عدد ومال: السابع
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 فوق ما يتصور حبيث ال تستطيع العقول له متثيال، وال تتوهم له القلوب صورة؛ ألن عظمة اهلل: الثامن
       اهلل 

    (1) )كما قال عن نفسه :  

      

   (2) . 
        (3)  ال مسي له وال
 .         (4)مثيل 

 ا تصاص اهلل باألسماء الحسنى والصفات العلى   
 . اختصاص اهلل باألمساء احلسىن والصفات العلى: التاسع

خبالف املخلوقني قد يكون له أمساء أمساء اهلل كلها حسىن بالغة الكمال يف احلسن، وصفاته كلها عليا 
 . غري حسىن وصفات غري عليا

املخلوق قد يكون له أمساء غري حسىن وصفات غري عليا املخلوق قد يكون له صفات ذميمة، وقد 
  يكون له أمساء غري حسنة، أما اهلل فأمساؤه كلها حسنة، وصفاته كلها عليا، كما قال سبحانه 

    

      

     

   (5) وقال سبحانه :   
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  (1)  الكاملله الوصف . 
 استواء اهلل على عرشه على الوجه الالئق به   

 . استواء اهلل على عرشه هو علوه واستقراره عليه على الوجه الالئق به: العاشر
واالستواء علو خاص، فالعلو من الصفات الذاتية اليت ال تنفك عن الباري، فاهلل تعاىل علي على 

أما االستواء فهذا من الصفات الفعلية، وهو علو , يس عاليااملخلوقات فوق املخلوقات وال يكون يف وقت ل
 . خاص استواؤه على العرش وكان بعد خلق السماوات واألرض

مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف , فاهلل تعاىل خلق العرش مث قدر املقادير
، فهو علو خاص اهلل أعلم بكيفيته، فعل سنة، مث خلق السماوات واألرض، مث استوى على العرش بعد ذلك

االستواء والنـزول , كما يليق جباللته وعظمته وكان بعد خلق السماوات واألرض  -سبحانه وتعاىل-يفعله 
 . من الصفات الفعلية، أما العلو فهذا من الصفات الذاتية

 عمو  ملكه للسماوات واألرض وما بينهما وما تحت الثرى   
 . ملكه للسماوات واألرض وما بينهما وما حتت الثرىعموم : احلادي عشر

. ال شك أن كل شيء داخل حتت ملك اهلل ليس هناك شيء خيرج عن ملك اهلل وعن إرادته ومشيئته
وهو سبحانه يعطي امللك ملن يشاء، وينـزع امللك ممن يشاء، ويعز من يشاء، ويذل من يشاء كما قال اهلل 

      : سبحانه
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 (1)  سبحانه وتعاىل-هذه صفاته- . 
 سعة علمه وقوة قهره وحكمه   

لقصور إدراكهم عما سعة علمه وقوة قهره وحكمه، وأن اخللق ال حييطون به علما؛ : الثاين عشر
 . يستحقه الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة

اخللق ال حييطون به علما؛ لكمال علمه وقصورهم كما أهنم ال حييطون بعظمته وال حييطون بعلمه، كما 
، واخللق أضعف من أن -سبحانه وتعاىل-أهنم يرون رهبم يوم القيامة وال حييطون به رؤية، لكمال عظمته 

 . ه رؤية، بل إن اإلنسان يرى شيئا من املخلوقات يف الدنيا وال حييط هبا رؤيةحييطوا ب
فاإلنسان يرى اجلبل العظيم وال حييط به رؤية ما يستطيع حييط به من مجيع اجلهات، ويرى البستان 

منون أعظم وأكمل، فالعباد املؤ  -تعاىل-الواسع وال حييط به رؤية، ويرى البلد وال حييط به رؤية، فالرب 
-يرون رهبم يوم القيامة، وهو أعظم نعيم يعطاه أهل اجلنة لكنهم ال حييطوا به رؤية؛ لكمال عظمته 

 . -سبحانه
 تقسيم نصوص الصفات وطريقة النا  فيها 

فالواضح , واضح جلي، ومشكل خفي: تنقسم نصوص الصفات الواردة يف الكتاب والسنة إىل قسمني
ان به لفظا، وإثبات معناه حقا بال رد وال تأويل وال تشبيه وال متثيل؛ ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب اإلمي

 . ألن الشرع ورد به فوجب اإلميان به، وتلقيه بالقبول والتسليم
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وأما املشكل فهو ما مل يتضح معناه؛ إلمجال يف داللته، أو قصر يف فهم قارئه فيجب إثبات لفظه؛ 
التعرض له؛ ألنه مشكل ال ميكن احلكم عليه، فنرد علمه إىل اهلل لورود الشرع به، والتوقف يف معناه، وترك 

 . ورسوله
طريقة الراسخني يف العلم الذين : الطريق األول: وقد انقسم طريق الناس يف هذا املشكل إىل طريقني

         (1): آمنوا باضحمكم واملتشابه وقالوا
الوصول إىل معرفته واإلحاطة به؛ تعظيما هلل ورسوله، وتأدبا مع النصوص  وتركوا التعرض ملا ال ميكنهم

    : الشرعية، وهم الذين أثىن اهلل عليهم بقوله

     

     (2) . 
ابه؛ طلبا للفتنة، وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة طريقة الزائغني الذين اتبعوا املتش: الطريقة الثانية

السلف الصاحل، فحاولوا تأويل هذا املتشابه إىل ما يريدون ال إىل ما يريده اهلل ورسوله، وضربوا نصوص 
الكتاب والسنة بعضها ببعض، وحاولوا الطعن يف داللتها باملعارضة والنقض؛ ليشككوا املسلمني يف داللتها، 

     : يتها، وهؤالء الذين ذمهم اهلل بقولهويعموهم عن هدا

     

   

     

     (3) . 
ح مبعىن أنه واضح املعىن جلي ال إشكال فيه مثل قسم واض: تنقسم نصوص الصفات إلى قسمين
     : إثبات القدرة والعلم والسمع والبصر

                                                
 . 4: سورة آل عمران آية  - 1

 . 4: سورة آل عمران آية  - 2

 . 4: سورة آل عمران آية  - 3

This file was downloaded from QuranicThought.com



 تعليقات على شرح لمعة االعتقاد 
 

 31 

    (1)     

      (2)  إثبات اإلرادة إثبات
الصفات إثبات العلو للرب واالستواء على العرش  أن اهلل بكل شيء عليم، وأنه على كل شيء قدير، وسائر

 . هذه كلها نصوص حمكمة واضحة
ما فيه اشتباه وهذا االشتباه يشتبه على بعض الناس دون البعض، وهو الذي مل يظهر : والقسم الثاني

واضح، معناه لإلنسان، وهذه الطريقة الطريقة يف أن الشيء املتشابه ال يعلمه اإلنسان يرده إىل اضحمكم ال
ويفسره به حىت يزول اإلشكال هذه طريقة الراسخني يف العلم، طريقة أهل احلق، كل شيء يشكل عليك 
رده إىل الواضح حىت تفسره به، الطريقة الثانية هي طريقة أهل الزيغ وهم الذين يتعلقون باملتشابه، ويردون 

أحدكم فال يبصق قبل وجهه فإن اهلل إذا صلى  : اضحمكم إليه، فيكون كله متشاهبا مثال جاء يف احلديث
 . قبل وجهه 

كيف إن اهلل قبل وجهه؟ إن اهلل : بعض أهل الزيغ تعلق باملتشابه قالوا فإن اهلل أمامه  : ويف لفظ
هذا متشابه ردوه إىل اضحمكم ما هو اضحمكم؟ النصوص الكثرية : أمامنا يف اجلدار هؤالء أهل الزيغ نقول هلم

   : هلل يف العلو أكثر من ثالثة آالف دليل منها قولهاليت دلت على أن ا

    (3) يف سبعة مواضع، وقوله :  

      

       (4) 
       : وقوله

(5)         (1) 
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       (2)    

     (3)    

    

    (4)    

    (5) . 
هذه نصوص كثرية تزيد أفرادها كما ذكر العلماء على ثالثة آالف دليل كلها صرحية واضحة يف أن اهلل 

فوق مساواته فوق عرشه بعد أن تنتهي املخلوقات اليت سقفها عرش الرمحن اهلل , فوق اخللق, فوق العرش
هو فوق العرش، ومن كان : يعين" إن اهلل قبل وجهه"اضحة فوق العرش، فهذا احلديث نرده إىل النصوص الو 

فوقك فهو أمامك، وال منافاة فاهلل تعاىل قبل املصلي، وهو فوق العرش، ومن كان فوقك فهو أمامك، وهبذا 
نعوذ -هذا دليل على أن اهلل خمتلط باخللق، وأن اهلل مع اخللق : نعمل بالنصوص، لكن أهل الزيغ يقولون

 . -باهلل
     : ذلك أن أهل الزيغ يتعلقون بنصوص املعيةومن 

    (6) وأبطلوا هبا نصوص الفوقية والعلو :   

      (7) إن اهلل خمتلط باملخلوقات، : قالوا
املعية ال تفيد االختالط، , ل الباطلإن هذه النصوص تبطل نصوص الفوقية والعلو، وهذا من أبط: وقالوا

يف لغة العرب ال تفيد ( مع)املعية يف لغة العرب اليت نـزل هبا القرآن ملطلق املصاحبة، تأيت ملطلق املصاحبة، 
اذهب وأنا معك : أكون أنا بنفسي معك وأحيانا أقول: هلا ألوان متعددة من ألواهنا, االختالط وال االمتزاج
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معك، أو ألن قويت معك، أو ألن مايل معك، ويقال فالن معه زوجته وهي يف املشرق ألن اهتمامي : يعين
ال زلنا نسري والقمر معنا والنجم معنا والقمر فوق وليس خمتلطا باملخلوقات، : وهو يف املغرب، وتقول العرب

ان فوق رأسه وهذا أسلوب عريب معروف يقال مع فالن دار كذا وضيعة كذا، ويقال فالن معه املتاع، وإن ك
 . فاملعية ال تفيد االختالط
املعية تفيد االختالط، وأبطلوا نصوص الفوقية، وضربوا النصوص بعضها ببعض، : لكن أهل الزيغ قالوا

فالذين يف قلوهبم زيغ يتعلقون بالنصوص املتشاهبة ويرتكون اضحمكم، أما أهل احلق فإن األصل عندهم اضحمكم، 
   : ة، ويفسروهنا هبا فيزول اإلشكال كما قال سبحانهويردون إليه النصوص املتشاهب

     

     

      

     

   

     

      

     

       

    (1)  فطريقة أهل احلق أن األصل
اضحمكمة الواضحة، وإذا جاء نص مشكل اشتبه علي أرده على اضحمكم فتتفق النصوص وال ختتلف، النصوص 

: -رضي اهلل عنها-أما أن يتعلق اإلنسان باملتشابه ويرتك اضحمكم فهذه طريقة أهل الزيغ؛ وهلذا قالت عائشة 
   : هوهي قول( إذا رأيتم الذين يتبعون املتشابه فأولئك الذين مسى اهلل فاحذروهم)
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    (1) . 
 تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح واإلشكال 

إن الوضوح واإلشكال يف النصوص الشرعية أمر نسيب خيتلف فيه الناس حبسب العلم والفهم، فقد 
آخر، والواجب عند اإلشكال اتباع ما سبق من ترك  يكون مشكال عند شخص وهو واضح عند شخص

ما هو مشكل  -حبمد اهلل-أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها , التعرض له والتخبط يف معناه
ال يعرفه أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم؛ ألن اهلل وصف القرآن بأنه نور مبني، 

نه أنـزله تبيانا لكل شيء وهدى ورمحة وهذا يقتضي أال يكون يف النصوص ما هو وبيان للناس وفرقان، وأ
 . مشكل حبسب الواقع حبيث ال ميكن أحدا من األمة معرفة معناه

ليس : التكذيب واإلنكار مثل أن يقول قائل: الرد. معىن الرد والتأويل والتشبيه والتمثيل وحكم كل منها
 . كفر؛ ألنه تكذيب هلل ورسولههلل يد ال حقيقة وال جمازا وهو  

تكذيب , وهذا باإلمجاع من كذب اهلل ورسوله كفر، هذا من أنواع الردة تكذيب اهلل أو تكذيب الرسول
تكذيب رد صريح هذا كفر . اهلل يف شيء مما جاء يف القرآن، وتكذيب رسوله يف شيء مما جاء يف السنة

: هذا كفر؛ ألنه كذب اهلل بقوله: نقول. ستو على العرشإن اهلل مل ي: هذا خبالف التأويل، فإذا قال شخص
       (2) لكن شخص قال :

أما األول , إن اهلل استوى على العرش لكن معىن االستواء االستيالء هذا متأول له شبهة ال يكفر ألنه متأول
     : رد القرآن قال مل يستو على العرش كذب اهلل يف قوله

  (3) هذا تكذيب . 
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هذا تأويل هذا باطل يكون : إن اهلل استوى على العرش لكن معىن استوى يعين استوىل، نقول: يقول
 . هذا متأوال واألول راد، والراد كافر، واملتأول قد ال يكفر

ا أراد اهلل هبا ورسوله، وخبالف ما فسر والتأويل التفسري واملراد به هنا تفسري نصوص الصفات بغري م
 : الصحابة والتابعون هلم بإحسان، وحكم التأويل على ثالثة أقسام

أن يكون صادرا عن اجتهاد وحسن نية حبيث إذا تبني له احلق رجع عن تأويله، فهذا معفو : األول
     : عنه، أن هذا منتهى وسعه، فقد قال اهلل تعاىل

     (1) . 
أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وله وجه يف اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إال أن : الثاين

 . يتضمن نقصا أو عيبا يف حق اهلل فيكون كفرا
أن يكون صادرا عن هوى وتعصب وليس له وجه يف اللغة العربية فهذا كفر؛ ألن : القسم الثالث

 . يث ال وجه لهحقيقته التكذيب ح
إثبات مشابه هلل فيما خيتص به من حقوق أو صفات وهو كفر؛ ألنه من الشرك باهلل، : والتشبيه

 . ويتضمن النقص يف حق اهلل حيث شبهه باملخلوق الناقص
اهلل تعاىل , إن هلل يدا مثل أيدي املخلوقني، أو له وجه مثل أوجه املخلوقني هذا متنقص هلل: كمن يقول

       : يقول

    (2) . 
إثبات مماثل هلل فيما خيتص به من حقوق أو صفات وهو كفر؛ ألنه من الشرك باهلل، : والتمثيل

        (3): ويتضمن التكذيب لقوله تعاىل
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ملخلوق الناقص، والفرق بني التمثيل والتشبيه أن التمثيل يقتضي ويتضمن النقص يف حق اهلل حيث مثله با
 . املساواة من كل وجه خبالف التشبيه

وجب اإلميان به : )يف قول صاحب اللمعة -رمحه اهلل-قال الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ : تعقيب
عدة كلمات أخذت على  ، وأما كالم صاحب اللمعة فهذا مما لوحظ يف هذه العقيدة فقد لوحظ فيها(لفظا

املصنف إذ ال خيفى أن مذهب أهل السنة واجلماعة هو اإلميان مبا ثبت يف الكتاب والسنة من أمساء اهلل 
وصفاته لفظا ومعىن، واعتقاد أن هذه األمساء والصفات على احلقيقة ال على اجملاز، وأن هلا معاين حقيقية 

ن حتصى، ومعاين هذه األمساء ظاهرة معروفة من القرآن  تليق جبالل اهلل وعظمته، وأدلة ذلك أكثر من أ
عنه القرآن، ونقلوا عنه  كغريها ال لبس فيها وال إشكال وال غموض، وقد أخذ أصحاب رسول اهلل 

األحاديث ومل يستشكلوا شيئا من معاين هذه اآليات واألحاديث؛ ألهنا واضحة صرحية، وكذلك من بعدهم 
  : ملا سئل عن قوله تعاىل -رمحه اهلل-عن مالك  من القرون الفاضلة كما يروى

     

 (1) االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وكذلك يروى معىن : قال
فة وكيفيتها فال يعلمه إال ذلك عن ربيعة وأنس بن مالك، ويروى عن أم سلمة مرفوعا وموقوفا، أما كنه الص

اهلل سبحانه؛ إذ الكالم يف الصفة فرع عن الكالم يف املوصوف، وكما ال يعلم كيف هو إال هو فكذلك 
والكيف جمهول، أما ما ذكره يف اللمعة فهو ينطبق على مذهب املفوضة، وهو : صفاته وهو معىن قول مالك

 . من شر املذاهب وأخبثها
املفوضة هم الذين يفوضون املعىن يقولون ال ندري ما : فوضة شر من املؤولةإن مذهب امل: حىت قالوا

    : معناه مثل كالم العجم كأنه حروف أعجمية ال ندري معىن آيات الصفات

     (2)  ال ندري معىن قدير، السميع البصري
 . بصريال ندري ما معىن السميع، وال ندري ما معىن ال
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االستواء معلوم، والكيف جمهول، نعرف أن السمع ضد : هذا غلط املعىن معلوم كما قال اإلمام مالك
الصعود واالستقرار والعلو واالرتفاع : معناه. الصمم، والبصر ضد العمى، االستواء معناه يف اللغة معروف

من أئمة أهل السنة يرد إىل كالمه لكن كيفية هذه الصفة هو الذي ال نعلمه، كالم املؤلف موهم، املؤلف 
الواضح الذي يوضح هذا املعىن وإال ظاهره يقول إثبات اللفظ فقط بدون املعىن، هذا مذهب املفوضة؛ ألن 
أهل البدع طائفتان املفوضة واملؤولة، املفوضة الذين يفوضون املعىن يؤمنون باللفظ فقط، وال يعتقدون أن هلا 

 .  كأنه حروف أعجمية ال ندري ما معناهاما نعرف املعىن: معىن، يقولون
استوى معناها استوىل : االستواء معلوم، واملؤولة يقولون: هذا غلط املعىن معروف كما قال اإلمام مالك

ال ندري ما معناه املعىن غري معلوم هذا غلط، أهل السنة يثبتون ويفوضون : حيرفون، واملفوضة يقولون
: وغري مذهب املؤولة، أهل السنة يقولون نعرف املعىن االستواء معناهالكيفية وهو غري مذهب املفوضة 

 . الصعود واالستقرار والعلو واالرتفاع، والكيف هو اجملهول كيفية الصفة ال نعلمها
ابن قدامة من أئمة أهل السنة وإن كانت هذه العبارة مومهة ترد إىل كالمه الواضح، حيمل على حممل 

 . مهةحسن، وإال هذه الكلمة مو 
 . -رحمه اهلل-تعليق الشيخ ابن عثيمين 

رمحه -أما ما ذكره ابن قدامة فإنه ينطبق على مذهب املفوضة وهو شر املذاهب وأخبثها، واملصنف 
نقال عن فتاوى . -واهلل أعلم-هو إمام أهل السنة وهو من أبعد الناس عن املفوضة وغريه من املبتدعة  -اهلل

 . يم مجع وتقدمي عبد الرمحن بن قاسمورسائل الشيخ حممد بن إبراه
علم يقينا أنه بعيد كل البعد عن مذهب املفوضة  -رمحه اهلل-ومن رجع إىل مصنفات ابن قدامة : قلت

الذي رد على أهل التأويل، ومن حذى حذوهم من املفوضة، " ذم التأويل"وأهل التأويل السيما كتابه 
بت يف الكتاب والسنة من أمساء اهلل وصفاته لفظا ومعىن، وما وأثبت فيه مذهب أهل السنة من اإلميان مبا ث

من اجململ املتشابه الذي فسر صرحيا واضحا بينا يف مصنفاته ( وجب اإلميان به لفظا)ورد عن ابن قدامة هنا 
، وكل ما ورد عنه مما حيتمل وحيتمل فهو مردود إىل -عليه رمحة اهلل-األخرى، فيجب رده إىل حمكم كالمه 

 . كم من كالمه يف سائر تصانيفه، واهلل أعلماضحم
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 ما تضمنه كال  اإلما  أحمد في أحاديث النـزول وشبهها 
  يف قول النيب  قال اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن حممد بن حنبل : )-رمحه اهلل-قال املؤلف 

األحاديث نؤمن هبا،  وما أشبه هذه إن اهلل يرى يف القيامة  و  إن اهلل ينـزل إىل مساء الدنيا 
ونصدق هبا ال كيف وال معىن وال نرد شيئا منها، ونعلم أمنا جاء به الرسول حق، وال نرد على رسول اهلل 

  وال نصف اهلل بأكثر مما وصف به نفسه ال نتعدى ذلك، وال يبلغه وصف الواصفني، نؤمن بالقرآن كله
ة شنعت، وال نتعدى القرآن واحلديث، وال نعلم كنه جممله ومتشاهبه، وال نـزيل عنه صفة من صفاته لشناع

 . وتثبيت القرآن ذلك إال بتصديق من الرسول 
 : ما تضمنه كالم اإلمام أمحد يف أحاديث النـزول وشبهها

 : والذي نقله عنه املؤلف ما يأيت -رمحه اهلل-تضمن كالم اإلمام أمحد 
من أحاديث الصفات من غري زيادة وال   وجوب اإلميان والتصديق مبا جاء عن رسول اهلل: أوال

 . نقص وال حد وال غاية
ال نكيف هذه الصفات؛ ألن تكييفها ممتنع ملا سبق، وليس مراده أنه : أنه ال كيف وال معىن أي: ثانيا

ال كيفية لصفاته؛ ألن صفاته ثابتة حقا، وكل شيء ثابت فال بد له من كيفية، لكن كيفية صفات اهلل غري 
ال نثبت هلا معىن خيالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل، وليس مراده نفي : نا، وقوله وال معىن أيمعلومة ل

وال نرد شيئا : املعىن الصحيح املوافق لظاهرها الذي فسرها به السلف، فإن هذا ثابت ويدل على هذا قوله
 . منها مبا وصف به نفسه

ال  )ال نثبت معىن خيالف الظاهر : يعين( ال معىن). نثبت املعىن، والكيفية هي اليت ال نعلمها: يعين
الكيفية جمهولة، وال معىن خيالف الظاهر كما يفعله أهل التأويل الذين يؤولوهنا مبا خيالف ( كيف ال معىن

 . ظاهرها
وال نـزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، وال نعلم كيفية كنه ذلك، فإن نفيه لرد شيء منها ونفيه 

 . ا دليل على إثبات املعىن املراد منهالعلم كيفيته
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فنرد  -وهو ما أشكل معناه-ومتشاهبه  -وهو ما اتضح معناه-وجوب اإلميان بالقرآن كله حمكمه : ثالثا
 . املتشابه إىل اضحمكم؛ ليتضح معناه، فإن مل يتضح وجب اإلميان به لفظا وتفويض معناه إىل اهلل تعاىل

فمثال أهل الزيغ يتعلقون باملتشابه ويرتكون اضحمكم الواضح مثال إذا تعلق  املتشابه هذا يكون تشاهبا نسبيا
      : نصراين بقوله تعاىل

     (1) حنن للجمع دل على : قال
  : إىل اضحمكم وهو قوله تعاىل أنت من أهل الزيغ؛ ألنك تعلقت باملتشابه رد هذا: نقول. أن اآلهلة متعددة

       

     (2)  حنن للواحد
املعظم لنفسه، أسلوب عريب أنت ملاذا تتعلق باملتشابه وترتك اضحمكم؟ لكن أهل احلق يعملون باضحمكم؛ ألنه 

  : ردها إىل اضحمكم وهو قوله تعاىل( حنن)إليه فـهو األصل واملتشابه يردونه 

       

  (3)         

    

   (4) ( حنن)عىن هذا حمكم نرد إليه املتشابه، ونفسره به فيتضح امل
 . للواحد املعظم نفسه، وهذا أسلوب عريب معروف

 ما تضمنه كال  اإلما  الشافعي 
آمنت باهلل وما جاء عن اهلل على : -ضي اهلل عنه-قال اإلمام أبو عبد اهلل حممد بن إدريس الشافعي 

 . مراد اهلل، وآمنت برسول اهلل وما جاء عن رسول اهلل على مراد رسول اهلل
 : -رمحه اهلل تعاىل-كالم اإلمام الشافعي ما تضمنه  
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 : ما يأيت -رمحه اهلل-تضمن كالم اإلمام الشافعي 
 . اإلميان مبا جاء عن اهلل تعاىل يف كتابه املبني على ما أراده اهلل من غري زيادة وال نقص وال حتريف: أوال
من غري  اده رسول اهلل على ما أر  يف سنة رسول اهلل  اإلميان مبا جاء عن رسول اهلل : ثانيا

زيادة وال نقص وال حتريف، ويف هذا الكالم رد على أهل التأويل وأهل التمثيل؛ ألن كل واحد منهم مل 
 . يؤمن مبا جاء عن اهلل ورسوله على مراد اهلل ورسوله، فإن أهل التأويل نقصوا وأهل التمثيل زادوا

كلهم متفقون على اإلقرار واإلمرار واإلثبات  -رضي اهلل عنهم-وعلى هذا درج السلف وأئمة اخللف 
من غري تعرض لتأويله، وقد أمرنا باقتفاء آثارهم  ملا ورد من الصفات يف كتاب اهلل وسنة رسوله 

عليكم بسنيت وسنة   واالهتداء مبنارهم، وحذرنا اضحمدثات، وأخربنا أهنا من الضالالت، قال النيب 
دي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة اخللفاء الراشدين املهديني من بع

 . وكل بدعة ضاللة 
هذه طريقة السلف اإلقرار واإلمرار ملا جاء يف نصوص الكتاب، وعدم التعرض لنصوص الصفات 

وض يف بالتحريف أو التأويل، متر كما جاءت يثبت اللفظ واملعىن، أما الكيفية فيفوض أمرها إىل اهلل 
نثبت االستواء، نثبت العلم، نثبت القدرة، نثبت السمع، نثبت البصر، نثبت لفظها  علمها إىل اهلل 

ومعناها، نعرف أن السمع ضد الصمم والبصر ضد العمى والعلم ضد اجلهل املعىن معروف كما قال اإلمام 
معىن الصفات معلومة؛ , م معناهاالستقرار والعلو واالرتفاع معلو : االستواء معلوم، االستواء معناه: مالك

    : ألهنا باللغة العربية، واهلل أمرنا أن نتدبرها

     

  (1)  ومل يقل إال آيات الصفات فال تتدبروها، كل يتدبر املعاين معروفة لكن الكيفية-
 . هي اجملهولة لنا -كيفية اتصاف اهلل هلذه الصفات

الذي درج عليه السلف يف الصفات هو اإلقرار واإلثبات ملا ورد من صفات اهلل تعاىل يف كتاب اهلل 
من غري تعرض لتأويله مبا ال يتفق مع مراد اهلل ورسوله، واالقتداء هبم يف ذلك واجب؛  وسنة رسوله 
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من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني   لقوله 
حسن : رواه أمحد وأبو داود والرتمذي وقال وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة 

 . صحيح، وصححه األلباين ومجاعة
 . وهذا واضح طريقة السلف إمرار الصفات ال يتعرض للكيفية، وإمنا يثبت اللفظ واملعىن

  ير من البدعة الترغيب في السنة والتح
 (. اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم) وقال عبد اهلل بن مسعود 
قف حيث وقف القوم فإهنم على علم وقفوا، وببصر نافذ : كالما معناه  وقال عمر بن عبد العزيز 

كفوا، وهم على كشفها كانوا األقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى، فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إال 
خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يكفي، وتكلموا منه مبا يكفي، فما فوقه حمسر من 

وما دوهنم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وُتاوزهم آخرون فغلوا، وإهنم فيما بني ذلك لعلى هدى 
 . مستقيم

آراء الرجال وإن عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك و  وقال اإلمام أبو عمرو األوزاعي 
 . زخرفوه لك بالقول

عليكم بسنيت وسنة اخللفاء   وهذا كله يف التحذير من البدع، واألصل يف ذلك قول النيب 
فيه  الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة 

راشدون يكون سنة إذا مل يكن يف املسألة شيء عن النيب وفيه أن ما فعله اخللفاء ال األمر بلزوم سنته 
  وفعله اخللفاء الراشدون يكون من السنة، ومن ذلك مثل األذان األول يوم اجلمعة هذا أحدثه أمري

 . املؤمنني عثمان بن عفان ملا كثر الناس يف املدينة فهذه سنة خليفة راشد
قد جيتهد اخللفاء الراشدون وغريهم مثل ما أمر النيب . فال أما إذا كانت املسألة فيها سنة عن النيب 

  باملتعة يف احلج حث الصحابة بل ألزمهم باملتعة فاجتهد اخللفاء الثالثة الصديق وعمر وعثمان فكانوا
يأمرون الناس باإلفراد باحلج اجتهادا منهم حىت يكثر العمار والزوار، وكان ابن عباس وكان علي وأبو موسى 

هذا ما يقال إن هذا سنة  فتون باملتعة والصواب معهم؛ ألن هذا هو الذي أمر به النيب األشعري ي
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اخللفاء الراشدين؛ ألن املسألة فيها نص لكن إذا مل يكن يف املسألة نص فيأخذ من سنة اخللفاء الراشدين 
ير من البدعة يف هذا فيه احلث واألمر بلزوم السنة، وفيه التحذ عضوا عليها بالنواجذ  متسكوا هبا 

وكل بدعة ضاللة وكل ضاللة  : ويف لفظ وإياكم وحمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة  : قوله
وما كان عليه السلف  وفيه أنه ينبغي للمسلم أن حيذر من البدع، وأن يلزم سنة النيب  يف النار 

السلف : على علم وقفوا يعين قف حيث وقف القوم فإهنم: الصاحل كما بني هؤالء األخيار؛ وهلذا قال
 (. وببصر نافذ كفوا)الصحابة والتابعون ومن بعدهم 

 : السنة والبدعة وحكم كل منها
 . الطريقة: السنة لغة

  : وأصحابه من عقيدة أو عمل، واتباع السنة واجب؛ لقوله تعاىل ما كان عليه النيب : واصطالحا

       

     

   (1) . 
ما كان عليه من عقيدة أو عمل، أفعال الرسول وأقواله وتقريراته   -عليه الصالة والسالم-سنة الرسول 

 . كلها سنة
  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ  وقوله 
 ما أحدث يف الدين على خالف ما كان عليه النيب : واصطالحا. الشيء املستحدث: والبدعة لغة

 (. وأصحابه من عقيدة أو عمل
 . وال أصحابه إحداث شيء يف الدين ليس عليه الرسول , البدعة هي احلدث يف الدين
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