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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 المقدمة
 
الحمد هلل، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهلل من شرور أنفسننا، ومنن  

هننادل لننه، وأشنن د أن إ إلننه إإ ل  سنياات أممالنننا، مننن ي ننده ل لن، ممنني لننه، ومننن يمنن ي لن،
وحده إ شريك له، وأش د أن محمداً مبده رسنوله، لن هللا ل م ينه، وم نهللا  لنه، وألنحابه، ومنن 

 .تبع م بإحسان وس م تس يماً كثيراً 
الذل ألفنه أبنو محمند مبند ل بنن ( لمعة اإمتقاد)ل ذا تع يق مختلر م هللا كتاب : أما بعد 

هن  بقرينة منن أممناي نناب م، المتنولهللا ينوم 145المولنود لني شنعبان سننة  أحمد بن قدامة المقدسي
 .ه  بدمشق رحمه ل تعالهللا026ميد الفطر سنة 

وهنذا الكتنناب  منه ليننه مؤلفنه عبنند، العقيند،، ون ننراً  همينة الكتنناب مومنوماً، ومن  نناً،  
القلند والعمني  مستعيناً بناهلل مسنت  ماً مننه اللنواب لني –ومدم و ود شرح له لقد مقدت الععم 

 .م هللا أن أمه م يه ك مات يسير، تكشف غواممه، وتبين موارده، وتبرع لوااده –
ول أر و أن إ يك ني إلهللا نفسي طرلة مين، وأن يمدني بروح من منده، وتولينق، وأن  

 .ي عي مم ي مباركاً ونالعاً إنه  واد كريم
 .يما يتع ق بأسماء ل ولفاتهوقبي الدخوي لي لميم الكتاب أحب أن أقدم قوامد هامة ل

 ":في الواجب نحو نصوص الكتاب والسنة في أسماء هللا وصفاته: "القاعدة األولى 

الوا ب لي نلوص الكتاب والسنة إبقاء دإلت نا م نهللا  اهرهنا منن غينر تغيينر   ن ل  
ي  لو نب إبقناء أنعي القر ن ب سان مربي مبين، والنبي ل هللا ل م يه وسن م ينتك م بال سنان العربن

دإلة ك،م ل، وك،م رسوله م هللا ما هي م يه لي ذلك ال سان، و ن تغييرهنا منن  اهرهنا قنوي 
ََ َمنا َ َ نَر ِمْنَ نا َوَمنا َبَطنَن : )م هللا ل ب، م م  وهو حرام لقوله تعالهللا َم َرَبنَي اْلَفنَواِح َمنا َحنرَّ قُْي إِنَّ

ِ َمننا إ  َواْ ِْثننَم َواْلَبْغننَي بَِغْيننِر اْلَحننقَ  ِ َمننا لَننْم ُيَنننَعْي بِننِه ُسننْ َطاناً َوأَْن َتقُولُننوا َم َننهللا لَّ َوأَْن ُتْشننِرُكوا بِنناهللَّ
 .(5)(َتْع َُمونَ 

لنإن  ناهر اةينة أن هلل . (2)(َبنْي َينَداهُ َمْبُسنوَطَتاِن ُيْنفِنُق َكْينَف َيَشناءُ : )مثاي ذلك قوله تعنالهللا 
 .يدين حقيقيتين، لي ب إثبات ذلك له

 .المراد ب ما القو،: لإذا قاي قااي 
 .هذا لرف ل ك،م من  اهره، ل، ي وع القوي به   نه قوي م هللا ل ب، م م: ق نا له 
 :وتحت هذه القاعدة فروع. في أسماء هللا: القاعدة الثانية 
أل بالغة لي الحسن غايته   ن ا متمنمنة للنفات  أسماء هللا كلها حسنى،: الفرع األول 

ِ اْ َْسَماُء اْلُحْسَنهللا: )ة إ نقص لي ا بو ه من الو وه قاي ل تعالهللاكام   .(3)(َوهلِلَّ
ْحَمنِ : )مثاي ذلك  ل و اسم من أسماء ل تعالهللا، داي م نهللا لنفة م يمنة هني الرحمنة  (الرَّ

   نننه إ يتمننمن معنننهللا يب نن  غايننة "النندهر: "ومننن ثننم نعننرف أنننه لننيم مننن أسننماء ل. الواسننعة
مالنك الندهر : لمعنناه" إ تسبوا الدهر، لإن ل هو الندهر: "لأما قوله ل هللا ل م يه وس مالحسن، 

بيددددأل األمدددر أللدددب الليدددل ": المتلنننرف لينننه، بننندليي قولنننه لننني الرواينننة الثانينننة منننن ل تعنننالهللا
 .(1)"والنهار

أسننماء ل غيننر محلننور، بعنندد معننين لقولننه لنن هللا ل م يننه وسنن م لنني : الفننرا الثنناني 
أسألك ال  م بكي اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنعلته لي كتابنك، أو م متنه : "حديث المش ورال

                                                
 .33: سورة األعراف، اآلية  (1)
 .04: سورة المائدة، اآلية  (2)
 .586: سورة األعراف، اآلية  (3)
 (.2240)رواه مسلم، كتاب األلفاظ   (1)
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، ومنا اسنتأثر بنه لني م نم الغينب مننده إ (2)"أحداً من خ قك، أو استأثرت به لي م م الغيب مندك
 .يمكن حلره وإ اإلحاطة به

تسننعين اسننماً مننن إن هلل تسننعة و: "وال مننه بننين هننذا وبننين قولننه لنني الحننديث اللننحي  
إن مننن أسننماء ل تسننعة وتسننعين اسننماً مننن : أن معنننهللا هننذا الحننديث: (3)"أحلنناها دخنني ال نننة

منندل : وليم المراد حلر أسنمااه تعنالهللا ب نذا العندد، ون ينر هنذا أن تقنوي. أحلاها دخي ال نة
 .ةل، ينالي أن يكون مندك دراهم أخرى أمددت ا لغير اللدق. مااة درهم أمددت ا ل لدقة

أسماء ل إ تثبت بالعقي، وإنما تثبت بالشرا ل ني توقيفينة، يتوقنف إثبات نا : الفرا الثالث 
م هللا ما  اء من الشرا ل، يعاد لي ا وإ ينقص   ن العقي إ يمكنه إدراك ما يستحقه تعالهللا منن 

ر منا ا سماء، لو ب الوقوف لني ذلنك م نهللا الشنرا  و ن تسنميته بمنا لنم يسنم بنه نفسنه، أو إنكنا
 .سمهللا به نفسه  ناية لي حقه تعالهللا، لو ب س وك ا دب لي ذلك

كي اسم من أسماء ل لإنه يدي م هللا ذات ل، وم هللا اللفة التني تمنمن ا، : الفرا الرابه 
 .وم هللا ا ثر المترتب م يه إن كان متعدياً، وإ يتم اإليمان باإسم إإ بإثبات ذلك ك ه

لن، ينتم اإليمنان بنه حتنهللا ننؤمن بإثباتنه اسنماً منن " ع نيمال: "مثاي ذلنك لني غينر المتعندل 

 .أسماء ل داإً م هللا ذاته تعالهللا، وم هللا ما تممنه من اللفة وهي الع مة
، ل، يتم اإليمان به حتهللا نؤمن بإثباته اسماً من أسنماء "الرحمن: "ومثاي ذلك لي المتعدل 

الرحمة وم هللا ما ترتنب م ينه منن أثنر  ل داإً م هللا ذاته تعالهللا، وم هللا ما تممنه من اللفة وهي
 .وهو أنه يرحم من يشاء

 :وتحت ا لروا أيماً " لي لفات ل: "القامد، الثالثة 
لننفات ل ك  ننا م يننا، لننفات كمنناي ومنندح، لننيم لي ننا نقننص بو ننه مننن : الفننرا ا وي 

ينر ذلننك، الو نوه كالحينا،، والع نم، والقنندر،، والسنمه، والبلنر، والحكمنة، والرحمننة، والع نو، وغ
ِ اْلَمَثُي اْ َْم هللَا: )لقوله تعالهللا  .و ن الرب كامي لو ب كماي لفاته. (4)(َوهلِلَّ

وإذا كانت اللفة نقلناً إ كمناي لي نا ل ني ممتنعنة لني حقنه كنالموت وال  ني، والع نع،  
واللمم، والعمهللا، ونحو ذلك   نه سبحانه ماقب الوالفين له بالنقص، ونعه نفسه مما يلنفونه 

 .النقااص، و ن الرب إ يمكن أن يكون ناقلاً لمنالا، النقص ل ربوبية به من
وإذا كاننت اللنفة كمناإً منن و نه، ونقلناً مننن و نه لنم تكنن ثابتنة هلل، وإ ممتنعنة م يننه  

م هللا سبيي اإلط،ق، بي إبد من التفليي لتثبت هلل لي الحاي التي تكون كماإً، وتمتنه لني الحناي 
مكر، والكيد، والخداا ونحوها ل ذه اللفات تكون كماإً إذا كانت لني مقاب نة التي تكون نقلاً كال

مث  ا   ن ا تدي م هللا أن لام  ا ليم بعا ع من مقاب نة مندوه بمثني لع نه، وتكنون نقلناً لني غينر 
ُ : )هذه الحاي لتثبت هلل لي الحاي ا ولهللا دون الثانية، قاي ل تعالهللا ُ َخْينُر َوَيْمُكُروَن َوَيْمُكنُر لَّ َولَّ

ُ ْم َيِكيُدوَن َكْيداً )، (1)(اْلَماِكِرينَ  َ َوُهنَو َخناِدُمُ مْ )، (0)(َوأَِكينُد َكْينداً * إِنَّ . (7)(إِنَّ اْلُمَننالِقِيَن ُيَخناِدُموَن لَّ
 .إلهللا غير ذلك

 هي يولف ل بالمكر مث،ً؟: لإذا قيي 
 .ن يستحق ذلك، ول أم مهو ماكر بم: إ، ولكن قي: نعم، وإ تقي: ل، تقي 
 :ثبوتية، وس بية: لفات ل تنقسم إلهللا قسمين: الفرا الثاني 
مننا أثبت ننا ل لنفسننه كالحيننا،، والع ننم، والقنندر،، وي ننب إثبات ننا هلل م ننهللا الو ننه : لالثبوتيننة 

  .ال،اق به   ن ل أثبت ا لنفسه وهو أم م بلفاته

                                                
(2)

 (.599)رقم " الصحيحة"، صححه األلباني في (2372)، وابن حبان رقم (412، 5/395)رواه أحمد   
 (.3806)، وابن ماجه، كتاب الدعاء (2077)، ومسلم، كتاب الذكر (0456)رواه البخاري، كتاب الدعوات   (3)
 .06: سورة النحل، اآلية  (4)
 .36: سورة األنفال، اآلية  (5)
 .50، 51: سورة الطارق، اآليتان  (6)
 .542: سورة النساء، اآلية (7)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 4-  

ه كنال  م، لي نب نفي نا منن ل   ن ل نفاهنا مننن هني التني نفاهنا ل منن نفسنن: والسن بية 
نفسننه لكننن ي ننب امتقنناد ثبننوت منندها هلل م ننهللا الو ننه ا كمنني   ن النفنني إ يكننون كمنناإً حتننهللا 

 .يتممن ثبوتاً 
لي ننب نفنني ال  ننم مننن ل مننه امتقنناد . (5)(َوإ َيْ  ِننُم َرَبننَك أََحنداً : )قولننه تعننالهللا: مثناي ذلننك 

 .و ه ا كميثبوت العدي هلل م هللا ال
 .ذاتية، ولع ية: اللفات الثبوتية تنقسم إلهللا قسمين: الفرا الثالث 
 .هي التي لم يعي وإ يعاي متلفاً ب ا كالسمه والبلر: لالذاتية 
هنني التنني تتع ننق بمشننياته إن شنناء لع  ننا، وإن شنناء لننم يفع  ننا كاإسننتواء م ننهللا : والفع يننة 

 .العرَ، والم يء
ع ية بامتبارين كالك،م لإنه بامتبنار ألني اللنفة لنفة ذاتينة، وربما تكون اللفة ذاتية ل 

 ن ل لننم يننعي وإ يننعاي متك منناً وبامتبننار  حنناد الكنن،م لننفة لع يننة،  ن الكنن،م متع ننق بمشننياته 
 .يتك م بما شاء متهللا شاء

 :كي لفة من لفات ل لإنه يتو ه م ي ا ث،ثة أسا ة: الفرا الرابه 
 حقيقية؟ ولماذا؟هي هي : السؤاي ا وي 
 هي ي وع تكييف ا؟ ولماذا؟: السؤاي الثاني 
 هي تماثي لفات المخ وقين؟ ولماذا؟: السؤاي الثالث 
نعننم حقيقيننة،  ن ا لنني لني الكنن،م الحقيقننة، لنن، يعنندي من ننا إإ : ل نواب السننؤاي ا وي 

 .بدليي لحي  يمنه من ا
و ن العقني إ . (2)( ُيِحيُطنوَن بِنِه ِمْ مناً َوإ: )إ ي وع تكييف ا لقولنه تعنالهللا: و واب الثاني 

 .يمكنه إدراك كيفية لفات ل
، و ن ل (3)(لَنْيَم َكِمْث ِنِه َشنْيء  : )إ تماثي لفات المخ وقين لقوله تعالهللا: و واب الثالث 

 .مستحق ل كماي الذل إ غاية لوقه ل، يمكن أن يماثي المخ وق  نه ناقص
التكييف أن التمثيي ذكر كيفية اللنفة مقيند، بمماثني، والتكيينف ذكنر والفرق بين التمثيي و 

 .كيفية اللفة غير مقيد، بمماثي
 .يد ل كيد اإلنسان: أن يقوي قااي: مثاي التمثيي 
أن يتخيي ليد ل كيفية معينة إ مثيي ل نا لني أيندل المخ نوقين لن، ي نوع : ومثاي التكييف 

 .هذا التخيي
 ".فيما نرد به على المعطلة" :القاعدة الرابعة 
المعط ننة هننم الننذين ينكننرون شننيااً مننن أسننماء ل، أو لننفاته، ويحرلننون النلننوص مننن  

إن قننول م خنن،ف : ، والقامند، العامننة ليمنا نننرد بنه م نني م أن نقنوي"المؤولننة" اهرهنا، ويقنناي ل نم 
عنن   نناهر النلننوص، وخنن،ف طريقننة السنن ف، ولننيم م يننه دلينني لننحي ، وربمننا يكننون لنني ب

 .اللفات و ه رابه أو أكثر

                                                
 .49: سورة الكهف، اآلية  (1)
 .556: سورة طه، اآلية  (2)
 .55: سورة الشورى، اآلية  (3)
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 "لمعة االعتقاد"
 
الب غنة منن العنيَ، وهنذا المعننهللا أنسنب معننهللا : تط ق لي ال غة م نهللا معنانم من نا" ال معة" 

الب غنة منن اإمتقناد اللنحي  المطنابق لمنذهب : لموموا هنذا الكتناب، لمعننهللا لمعنة اإمتقناد هننا
ال نناعم، لننإن طننابق الواقننه للننحي  وإإ  الحكننم الننذهني: واإمتقنناد. السنن ف رمننوان ل م نني م

 .لفاسد
 ما تضمنته خطبة الكتاب

 :تممنت خطبة المؤلف لي هذا الكتاب ما يأتي 
 .البداء، بالبسم ة، اقتداًء بكتاب ل الع يم، واتباماً لسنة رسوي ل ل هللا ل م يه وس م -5

ِحيمِ )ومعنهللا   ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ لشيء مستعيناً ومتبركاً بكني اسنم منن أسنماء أل ألعي ا(: بِْسِم لَّ
ِ )ومعنننهللا . ل تعننالهللا المولننوف بالرحمننة الواسننعة المننألوه أل المعبننود حبنناً وتع يمنناً وتأل نناً ( لَّ

ْحَمنِ )وشننوقاً، و  ِحيمِ )ذو الرحمننة الواسننعة، و ( الننرَّ المولنني رحمتننه مننن شنناء مننن خ قننه،  (الننرَّ
امتبار كون الرحمة ولفاً له، والثاني بامتبارهنا لعن،ً لنه لالفرق بين الرحمن والرحيم أن ا وي ب

 .يول  ا من شاء من خ قه
ذكر أولاف المحمود الكام نة وألعالنه الحميند، منه المحبنة لنه : الثناء م هللا ل بالحمد، والحمد -2

 .والتع يم
د بكني أن ل محمود بكي لسان ومعبود بكي مكان، أل مستحق و ااع أن يحمد بكني لغنة ويعبن -3

 .بقعة
سعة م م ل بكونه، إ يخ و من م مه مكان، وكمناي قدرتنه وإحاطتنه حينث إ ي  ينه أمنر منن  -4

 .أمر
 .م مته وكبرياؤه وترلعه من كي شبيه وند مماثي لكماي لفاته من  ميه الو وه -1
 .تنعهه وتقدسه من كي عو ة وولد، وذلك لكماي غناه -0
 .مااه لي  ميه العباد، ل، يمنعه قو، م ك وإ كثر، مدد ومايتمام إرادته وس طانه بنفوذ ق -7
م مة ل لوق ما يتلور بحينث إ تسنتطيه العقنوي لنه تمثني،ً وإ تتنوهم الق نوب لنه لنور،   -8

 . ن ل ليم كمث ه شيء وهو السميه البلير
 .اختلاص ل با سماء الحسنهللا واللفات الع هللا -9

 .وهو م وه واستقراره م يه م هللا الو ه ال،اق بهاستواء ل م هللا مرشه  -56
 .مموم م كه ل سموات وا ر  وما بين ما وما تحت الثرى -55
سننعة م مننه، وقننو، ق ننره، وحكمننه وأن الخ ننق إ يحيطننون بننه م منناً لقلننور إدراك ننم ممننا  -52

 .يستحقه الرب الع يم من لفات الكماي والع مة
 

 اتقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيه
 
 :تنقسم نلوص الكتاب والسنة الوارد، لي اللفات إلهللا قسمين 

  .وام    ي، ومشكي خفي
ما اتم  لف ه ومعناه، لي ب اإليمان بنه لف ناً، وإثبنات معنناه حقناً بن، رد وإ : لالوام  

 .تأويي، وإ تشبيه وإ تمثيي   ن الشرا ورد به لو ب اإليمان به، وت قيه بالقبوي والتس يم
ل و ما لم يتم  معناه إل ماي لي دإلته، أو قلنر لني ل نم قارانه، لي نب : المشكيوأما  

إثبات لف ه لورود الشرا به، والتوقف لي معنناه وتنرك التعنر  لنه  ننه مشنكي إ يمكنن الحكنم 
 .م يه، لنرد م مه إلهللا ل ورسوله

  

 :ولد انقسمت طرق الناس في هذا المشكل إلى طريقتين
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كني : طريقنة الراسنخين لني الع نم النذين  مننوا بنالمحكم والمتشنابه وقنالوا: الطريقة ا ولهللا 
مننن مننند ربنننا، وتركننوا التعننر  لمننا إ يمكننن م الولننوي إلننهللا معرلتننه واإلحاطننة بننه، تع يمنناً هلل 

اِسنُخوَن لِني اْلِعْ نِم : )ورسوله وتأدباً مه النلوص الشرمية، وهم الذين أثننهللا ل م ني م بقولنه َوالرَّ
 .(5)( َمنَّا بِِه ُكيٌّ ِمْن ِمْنِد َرَبَنا َيقُولُونَ 

طريقة العااغين الذين اتبعوا المتشابه ط باً ل فتنة ولداً ل ننام منن دينن م : الطريقة الثانية 
ومنن طريقننة السنن ف اللننال ، لحنناولوا تأوينني هننذا المتشننابه إلننهللا مننا يرينندون إ إلننهللا مننا يريننده ل 

بعمننن ا بنننبع ، وحننناولوا الطعنننن لننني دإلت نننا ورسنننوله، ومنننربوا نلنننوص الكتننناب والسننننة 
بالمعارمة والنقص ليشكموا المس مين لي دإلت ا ويعموهم من هدايت ا، وهؤإء هنم النذين ذم نم 

بُِعوَن َما َتَشاَبَه ِمْننُه اْبتَِغناَء اْلفِْتَننِة َواْبتَِغناَء َتأْوِ : )ل بقوله ا الَِّذيَن لِي قُ ُوبِِ ْم َعْي   َلَيتَّ ي ِنِه َوَمنا َيْع َنُم َلأَمَّ
 ُ  .(2)(َتأِْوي َُه إِإَّ لَّ

  
 تحرير القول في النصوص من حيث الوضوح واإلشكال

 

إن الوموح واإلشكاي لي النلوص الشرمية أمر نسبي، يخت ف ليه النام بحسب الع نم  
والف م، لقد يكون مشنك،ً منند شنخص منا هنو وامن  منند شنخص  خنر، والوا نب منند اإلشنكاي 

أمنا منن حينث واقنه النلنوص الشنرمية . ا ما سبق من ترك التعنر  لنه والتخنبط لني معنناهاتبا
ل ننيم لي ننا بحمنند ل مننا هننو مشننكي إ يعننرف أحنند مننن النننام معننناه ليمننا ي م ننم مننن أمننر ديننن م 
ودنينناهم،  ن ل ولننف القننر ن بأنننه نننور مبننين، وبيننان ل نننام، ولرقننان، وأنننه أنعلننه تبياننناً لكنني 

ورحمة، وهذا يقتمي أن إ يكون لي النلوص ما هو مشكي بحسب الواقه بحينث شيء، وهدًى 
 .إ يمكن أحداً من ا مة معرلة معناه

 
 معنى الرد، والتأويل، والتشبيه، والتمثيل، وحكم كل منها

 
وهنو كفنر . لنيم هلل يند إ حقيقنة وإ م ناعاً : مثني أن يقنوي قااني. التكنذيب واإلنكنار: الرد 

 .ورسوله  نه تكذيب هلل
التفسير والمراد به هنا تفسير نلنوص اللنفات بغينر منا أراد ل ب نا ورسنوله : والتأويي 

 .وبخ،ف ما لسرها به اللحابة والتابعون ل م بإحسان
 :وحكم التأويل على ثالثة ألسام 
أن يكون لادراً من ا ت اد وحسن نية بحيث إذا تبين له الحق ر ه منن تأوي نه، : ا وي 

ُ َنْفساً إِإَّ ُوْسَعَ ا: )فو منه  ن هذا منت هللا وسعه، وقد قاي ل تعالهللال ذا مع  .(3)(إ ُيَك َُف لَّ
أن يكون لادراً من هوى وتعلب، وله و ه لي ال غة العربية ل نو لسنق ولنيم : الثاني 

 .بكفر إإ أن يتممن نقلاً أو ميباً لي حق ل ليكون كفراً 
ادراً من هوى وتعلب وليم له و ه لني ال غنة العربينة، ل نذا أن يكون ل: القسم الثالث 

 .كفر  ن حقيقته التكذيب حيث إ و ه له
إثبننات مشننابه هلل ليمننا يخننتص بننه مننن حقننوق أو لننفات، وهننو كفننر   نننه مننن : والتشننبيه 

 .الشرك باهلل، ويتممن النقص لي حق ل حيث شب ه بالمخ وق الناقص
ليمننا يخننتص بننه مننن حقننوق أو لننفات، وهننو كفننر   نننه مننن إثبننات مماثنني هلل : والتمثينني 

 .(5)(لَْيَم َكِمْث ِِه َشْيء  : )الشرك باهلل وتكذيب لقوله تعالهللا
 .ويتممن النقص لي حق ل حيث مث ه بالمخ وق الناقص 

                                                
 .7: سورة آل عمران، اآلية  (1)
 .7: سورة آل عمران، اآلية  (2)
 .280: سورة البقرة، اآلية  (3)
 .55: سورة الشورى، اآلية  (1)
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 .أن التمثيي يقتمي المساوا، من كي و ه بخ،ف التشبيه: والفرق بين التمثيي والتشبيه 
 

 اإلمام أحمد في أحاديث النزول وشبهها ما تضمنه كالم

 
 :تممن ك،م اإلمام أحمد رحمه ل الذل نق ه من المؤلف ما يأتي 
و وب اإليمان والتلديق بما  اء من رسوي ل ل هللا ل م يه وس م، منن أحادينث اللنفات  -5

 .من غير عياد، وإ نقص وإ حد وإ غاية
ذه اللنفات   ن تكييف نا ممتننه لمنا سنبق، ولنيم منراده أنه إ كيف وإ معننهللا أل إ نكينف هن -2

أنه إ كيفية للفاته   ن لفاته ثابتة حقاً، وكي شيء ثابت ل،بد له من كيفية، لكن كيفينة لنفات 
 .ل غير مع ومة لنا

إ نثبننت ل ننا معنننهللا يخننالف  اهرهنا كمننا لع ننه أهنني التأوينني ولننيم : وإ معنننهللا أل: وقولنه 
لحي  الموالق ل اهرها الذل لسنرها بنه السن ف لنإن هنذا ثابنت، ويندي م نهللا مراده نفي المعنهللا ال

وإ نننرد شننيااً من ننا، ونلننفه بمننا ولننف بننه نفسننه، وإ نعينني منننه لننفة مننن لننفاته : "هننذا قولننه

لإن نفيه لرد شنيء من نا، ونفينه لع نم كيفيت نا دليني م نهللا ". لشنامة شنعت، وإ نع م كيفية كنه ذلك
 .اإثبات المعنهللا المراد من 

و وب اإليمان بالقر ن ك ه محكمه، وهو ما اتم  معناه، ومتشابه وهو ما أشكي معناه، لننرد  -3
المتشابه إلهللا المحكم ليتم  معناه، لإن لم يتم  و ب اإليمان بنه لف ناً، وتفنوي  معنناه إلنهللا ل 

 .تعالهللا
 

 ما تضمنه كالم اإلمام الشافعي
 :تضمن كالم اإلمام الشافعي ما يأتي

مان بما  اء من ل تعالهللا لي كتابه المبنين م نهللا منا أراده ل منن غينر عيناد،، وإ نقنص، اإلي -5
 .وإ تحريف

اإليمان بما  ناء بنه منن رسنوي ل لن هللا ل م ينه وسن م لني سننة رسنوي ل لن هللا ل م ينه  -2

 .يفوس م، م هللا ما أراده رسوي ل ل هللا ل م يه وس م، من غير عياد، وإ نقص وإ تحر
ولي هذا الكن،م رد م نهللا أهني التأويني، وأهني التمثيني   ن كني واحند منن م لنم ينؤمن بمنا  

 . اء من ل ورسوله م هللا مراد ل ورسوله لإن أهي التأويي نقلوا، وأهي التمثيي عادوا
 

 طريق السلف الذين درجوا عليه في الصفات
لمنا ورد منن لنفات ل تعنالهللا الذل درج م يه الس ف لي اللفات هو اإلقنرار واإلثبنات  

لي كتاب ل وسنة رسوله ل هللا ل م يه وس م، من غير تعر  لتأوي ه بما إ يتفق مه منراد ل 
 .ورسوله

م نيكم بسننتي وسننة الخ فناء : "واإقتداء ب نم لني ذلنك وا نب لقولنه لن هللا ل م ينه وسن م 
م ومحندثات ا منور لنإن كني محدثنة الراشدين الم ديين من بعندل، ممنوا م ي نا بالنوا نذ، وإيناك

حسننن لننحي  ولننححه : رواه أحمنند، وأبننو داود، والترمننذل وقنناي". بدمننة وكنني بدمننة منن،لة
 .(2)ا لباني و مامة

 

 السنة والبدعة وحكم كل منها
 ".الطريقة: "السنة لغة 
 ".ما كان م يه النبي ل هللا ل م يه وس م، وألحابه من مقيد، أو ممي: "والط،حاً  

                                                
، وصححه األلباني في كتاب السنة (2070)، والترمذي، كتاب العلم (4067)، وأبو داود، كتاب السنة (527، 64/520رواه أحمد   (2)

 .وغيره( 14)
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ِ أُْسَو،  َحَسَنة  لَِمنْن َكنانَ : )باا السنة وا ب لقوله تعالهللاوات  َيْرُ نو  لََقْد َكاَن لَُكْم لِي َرُسوِي لَّ
َ َواْلَيْوَم اْةِخرَ  م يكم بسنتي وسنة الخ فاء الراشدين الم نديين : "وقوله ل هللا ل م يه وس م. (5)(لَّ

 .(2)"من بعدل مموا بالنوا ذ

 ".شيء المستحدثال: "والبدمة لغة 
ما أحدث لي الندين م نهللا خن،ف منا كنان م ينه النبني لن هللا ل م ينه وسن م : "والط،حاً  

 ".وألحابه من مقيد، أو ممي
َن لَُه اْلُ َدى َوَيتَّبِْه َغْيرَ : )وهي حرام لقوله تعالهللا  ُسوَي ِمْن َبْعِد َما َتَبيَّ َسنبِيِي  َوَمْن ُيَشاقِِق الرَّ

َم َوَسناَءْت َمِلنيراً اْلُمْؤِمنِيَن ُنَولَ  وإيناكم : "وقولنه لن هللا ل م ينه وسن م. (3)(ِه َما َتنَولَّهللا َوُنْلن ِِه َ َ ننَّ
 .(4)"ومحدثات ا مور لإن كي محدثة بدمة وكي بدمة م،لة

 :اآلثار الواردة في الترغيب في السنة والتحذير من البدعة 
هن  منن 32لحابي ال  يي المتولهللا سننة قاي ابن مسعود رمي ل منه ال: من أقواي اللحابة -5

أل التعموا  ثار النبي ل هللا ل م ينه وسن م منن غينر عيناد، وإ نقنص ( اتبعوا: )بمه وستين سنة
أل كفناكم السنابقون م منة الندين حينث أكمني  (لقند كفينتم)إ تحدثوا بدمة لي الندين ( وإ تبتدموا)

لن، يحتناج . (1)(اْلَينْوَم أَْكَمْ نُت لَُكنْم ِدينَنُكم: )قولنهل تعالهللا الدين لنبيه ل هللا ل م يه وس م، وأننعي 

 .الدين إلهللا تكميي
هن  المتنولهللا سننة 03قاي أمير المؤمنين ممر بن مبند الععينع المولنود سننة : من أقواي التابعين -2

 :ه  قوإً يتممن ما يأتي565
وألنحابه ليمننا  النبنني لن هللا ل م ينه وسنن م –يعننني ب نم  –و نوب الوقنوف حيننث وقنف القنوم  -أ

كانوا م يه من الدين مقيند، وممن،ً،  ن نم وقفنوا منن م نم وبلنير،، ولنو كنان ليمنا حندث بعندهم 
 .خير لكانوا به أحرى

 .أن كان ما أحدث بعدهم خير لكانوا به أحرى -ب
أن مننن النننام مننن قلننر لنني اتبننام م لكننان  الينناً، ومننن النننام مننن ت نناوع لكننان غالينناً،  - نن 

 .م ما بين الغ و والتقليرواللراط المستقي
م ينك )هن  517قاي ا وعامي مبد الرحمن بن ممنرو المتنولهللا سننة : من أقواي تابعي التابعين -3

وإن )العم طريقة اللحابة والتابعين ل م بإحسان  ن ا مبنية م هللا الكتاب والسننة ( بآثار من س ف
الر اي وهي منا قيني بم نرد  أحذر أراء( وإياك وأراء الر اي)أبعدوك وا تنبوك ( رلمك النام

 م نوا ( وإن عخرلنوه)الرأل من غير اسنتناد إلنهللا كتناب ل وسننة رسنوله لن هللا ل م ينه وسن م، 
 .ال ف  وحسنوه لإن الباطي إ يعود حقاً بعخرلته وتحسينه

 

                                                
 .25: سورة األحزاب، اآلية  (1)
 .سبق تخريجه  (2)
 .551: سورة النساء، اآلية  (3)
 .ه قريبا  سبق تخريج  (4)
 .3: سورة المائدة، اآلية  (5)
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 وصاحب بدعة (1)مناظرة جرت عند خليفة بين األذرمي
 
نننوا البدمننة المننذكور،، والم ننم أن  لننم أط ننه م ننهللا تر مننة لنذرمنني ومننن معننه وإ أم ننم 

وقد بنهللا ا ذرمني . نعرف مراحي هذه المنا ر، لنكتسب من ا طريقاً لكيفية المنا ر، بين الخلوم
 .رحمه ل منا رته هذه م هللا مراحي ليعبر من كي مرح ة إلهللا التي ت ي ا حتهللا يفحم خلمه

مننة النبنني لنن هللا ل م يننه لقنند سننأله ا ذرمنني هنني م ننم هننذه البد" الع ننم: "المرح ننة ا ولننهللا 
 وس م، وخ فاؤه؟

 .لم يع موها: قاي البدمي 
وهذا النفي يتممن انتقاص النبي لن هللا ل م ينه وسن م وخ فاانه حينث كنانوا  ناه ين بمنا  

هو من أهم أمور الدين، ومه ذلنك ل نو ح نة م نهللا البندمي إذا كنانوا إ يع موننه، ولنذلك انتقني بنه 
 :ا ذرمي إلهللا

إذا كنانوا إ يع مون ننا لكينف تع م نا أننت؟ هنني يمكنن أن يح نب ل مننن : ةالمرح نة الثانين 
 رسوله ل هللا ل م يه وس م وخ فااه الراشدين م م شيء من الشريعة ويفتحه لك؟

 :قد م موها، لانتقي به إلهللا: أقوي: لترا ه البدمي وقاي 
تك مننوا بننذلك وإ إذا كننانوا قنند م موهننا ل نني وسننع م أل أمكننن م أن إ ي: المرح ننة الثالثننة 

 يدموا النام إليه أم لم يسع م؟
لشنيء وسنه رسنوي ل لن هللا ل م ينه وسن م وخ فناءه إ يسنعك أننت، : لقاي له ا ذرمني 

 .لانقطه الر ي وامتنه من ال واب  ن الباب انسد أمامه
للوب الخ يفنة رأل ا ذرمني، ودمنا بالمنيق م نهللا منن لنم يسنعه منا وسنه النبني لن هللا ل م ينه 

 .س م وخ فاءهو
 .وهكذا كي لاحب باطي من بدمة أو غيرها ل،بد أن يكون مآله اإنقطاا من ال واب

 
 الصفات التي ذكرها المؤلف من صفات هللا تعالى

 
ذكننر المؤلننف رحمننه ل مننن لننفات ل اللننفات اةتيننة وسنننتك م م ي ننا حسننب ترتيننب  

 .المؤلف
 ":الو ه: "اللفة ا ولهللا 
 .عالهللا بدإلة الكتاب، والسنة، وإ ماا الس فالو ه ثابت هلل ت 
 .(2)(َوَيْبَقهللا َوْ ُه َرَبَك ُذو اْلَ ،ِي َواْ ِْكَرامِ : )قاي ل تعالهللا 

إنك لن تنفق نفقة تبتغني ب نا و نه : "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م لسعد بن أبي وقاص 
 .(3)متفق م يه" ل إإ أ رت م ي ا

ت الو نه هلل تعنالهللا، لي نب إثباتنه لنه بندون تحرينف، وإ تعطيني، وأ مه الس ف م هللا إثبا 
 .وإ تكييف، وإ تمثيي، وهو و ه حقيقي ي يق باهلل

 .ونرد م ي م بما سبق لي القامد، الرابعة. وقد لسره أهي التعطيي بالثواب 
  

                                                
(1)

روى عن . موابه األذرمي بالذال المعجمة وبمد الهمزة وبدونه، وهو عبد هللا بن محمد الجزري شيخ أبي داود والنسائي وغيرهما  

 .ابن عيينة وغيره

 .والمناظرة في خلق القرآن. والخليفة هو الواثق، وصاحب البدعة هو ابن أبي داؤد

 (. 342)، وتاريخ الخلفاء ص(209-2/200)، والنجوم الزاهرة (79-56/71)تاريخ بغداد  :انظر
 .27: سورة الرحمن، اآلية  (2)
 (.5028)، ومسلم، كتاب الوصية (10)رواه البخاري، كتاب اإليمان   (3)
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 ".اليدان: "الصفة الثانية
 .اا الس فاليدان من لفات ل الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ م 
 .(5)(َبْي َيَداهُ َمْبُسوَطَتانِ ): قاي ل تعالهللا 

" يمنين ل مننى إ يغيمن ا نفقنة سن اء ال يني والن نار: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وسن م 
 .(2)رواه مس م والبخارل معناه". بيده ا خرى القب  يرله ويخف : "إلهللا قوله

ثبات منا لنه بنندون تحرينف وإ تعطينني، وإ وأ منه السن ف م ننهللا إثبنات اليندين هلل، لي ننب إ 
 .تكييف، وإ تمثيي، وهما يدان حقيقيتان هلل تعالهللا ي يقان به

وننرد م ني م بمنا سنبق لني القامند، . وقد لسرهما أهي التعطيني بالنعمنة أو القندر، ونحوهنا 
 َخ َْقننتُ لَِمننا : )الرابعننة، وبو ننه رابننه أن لنني السننياق مننا يمنننه تفسننيرهما بننذلك قطعنناً كقولننه تعننالهللا

 ".وبيده ا خرى القب : "وقوله ل هللا ل م يه وس م. (3)(بَِيَدل  

 :ا و ه التي وردت م ي ا لفة اليدين وكيف نولق بين ا 
 .(4)(َتَباَرَك الَِّذل بَِيِدِه اْلُمْ ك: )اإللراد كقوله تعالهللا: ا وي 

 .(1)(َبْي َيَداهُ َمْبُسوَطَتانِ : )التثنية كقوله تعالهللا: الثاني
ا َمِم َْت أَْيِديَنا أَْنَعاماً : )ال مه كقوله تعالهللا: الثالث  .(0)(أََولَْم َيَرْوا أَنَّا َخ َْقَنا لَُ ْم ِممَّ

الو ه ا وي مفرد مماف ليشمي كي منا ثبنت هلل منن : والتوليق بين هذه الو وه أن نقوي 
ل هنو ث،ثننة لنأكثر وحيناننذ إ يند وإ يننالي الثنتننين، وأمنا ال منه ل ننو ل تع نيم إ لحقيقنة العنندد النذ

إن أقي ال مه اثنان، لإذا حمي ال منه م نهللا أق نه لن، معارمنة بيننه : ينالي التثنية، م هللا أنه قد قيي
 .وبين التثنية أل،ً 

 ".النفس: "الصفة الثالثة 
 .النفم ثابتة هلل تعالهللا بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ْحَمةَ َكَتَب َرَبُكْم َم َ : )قاي ل تعالهللا  َتْع َنُم َمنا لِني ): وقاي من ميسهللا أنه قاي. (7)(هللا َنْفِسِه الرَّ

 .(8)(َنْفِسي َوإ أَْم َُم َما لِي َنْفِسكَ 

سننبحان ل وبحمننده منندد خ قننه ورمننا نفسننه وعنننة : "وقنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
 .(9)رواه مس م". مرشه ومداد ك ماته

ل،اق به، لي ب إثبات ا هلل من غير تحريف، وإ وأ مه الس ف م هللا ثبوت ا م هللا الو ه ا 
 .تعطيي، وإ تكييف، وإ تمثيي

 ".المجيء: "الصفة الرابعة 
 .م يء ل ل فلي بين مباده يوم القيامة ثابت بالكتاب، والسنة وإ ماا الس ف 
ُ  َهْي َيْنُ ُروَن إِإَّ أَْن َيأْتَِيُ مُ )و . (56)(َوَ اَء َرَبك: )قاي ل تعالهللا  (لَّ

(55). 

". حتهللا إذا لنم يبنق إإ منن يعبند ل أتناهم رب العنالمين: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 
 .(52)لي حديث طويي. متفق م يه

وأ مننه السنن ف م ننهللا ثبننوت الم ننيء هلل تعننالهللا، لي ننب إثباتننه لننه مننن غيننر تحريننف، وإ  
 . تعالهللاتعطيي، وإ تكييف، وإ تمثيي، وهو م يء حقيقي ي يق باهلل

                                                
 .04: سورة المائدة، اآلية  (1)
 (.4084)سير ، والبخاري، كتاب التف(993)رواه مسلم، كتاب الزكاة   (2)
 .71: سورة ص، اآلية  (3)
 .5: سورة الملك، اآلية  (4)
 .04: سورة المائدة، اآلية  (5)
 .75: سورة يس، اآلية  (6)
(7)

 .14: سورة األنعام، اآلية  
 .550: سورة المائدة، اآلية  (8)
 (.2720)رواه مسلم، كتاب الذكر   (9)

 .22: سورة الفجر، اآلية  (10)
 .256: بقرة، اآليةسورة ال  (11)
 (.583)، ومسلم، كتاب اإليمان (860)رواه البخاري، كتاب األذان  (12)
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 .ونرد م ي م بما سبق لي القامد، الرابعة. وقد لسره أهي التعطيي بم يء أمره 
 ".الرضا: "الصفة الخامسة 
  .الرما من لفات ل الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ُ َمْنُ ْم َوَرُموا َمْنهُ : )قاي ل تعالهللا   .(5)(َرِمَي لَّ

إن ل ليرمننهللا مننن العبنند أن يأكنني ا ك ننة ليحمننده : "يننه وسنن موقنناي النبنني لنن هللا ل م  
 .رواه مس م. (2)"م ي ا، أو يشرب الشربة ليحمده م ي ا

وأ مه الس ف م هللا إثبات الرما هلل تعالهللا لي ب إثباته له من غير تحرينف، وإ تعطيني،  
 .وإ تكييف، وإ تمثيي

نرد م ي م بما سبق . عطيي بالثوابوهو رما حقيقي ي يق باهلل تعالهللا، وقد لسره أهي الت 
 .لي القامد، الرابعة

 ".المحبة: "الصفة الخامسة 
 . المحبة من لفات ل الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ُ بَِقْومم ُيِحَبُ ْم َوُيِحَبوَنهُ : )قاي ل تعالهللا 

 .(3)(َلَسْوَف َيأْتِي لَّ

 مطنننين الراينننة غنننداً ر ننن،ً يحنننب ل : "ينننوم خيبنننر وقننناي النبننني لننن هللا ل م ينننه وسننن م 
 .متفق م يه. (4)"ورسوله، ويحبه ل ورسوله

وأ منه السنن ف م نهللا ثبننوت المحبننة هلل يحنب، ويحننب، لي نب إثبننات ذلننك حقيقنة مننن غيننر  
 .تحريف، وإ تعطيي، وإ تكييف، وإ تمثيي

بنالثواب، والنرد م ني م بمنا  وهي محبة حقيقية ت يق باهلل تعالهللا، وقند لسنرها أهني التعطيني 
 .سبق لي القامد، الرابعة

 ".الغضب: "الصفة السابعة 
 .الغمب من لفات ل الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ُ َم َْيِه َولََعَنهُ : )قاي ل تعالهللا ليمن قتي مؤمناً متعمداً    .(1)(َوَغِمَب لَّ
ل كتب كتاباً مننده لنوق العنرَ إن رحمتني تغ نب  إن: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 

 .متفق م يه. (0)"غمبي

وأ مننه السنن ف م ننهللا ثبننوت الغمننب هلل لي ننب إثباتننه مننن غيننر تحريننف وإ تعطينني، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

وهو غمب حقيقي ي يق باهلل، ولسنره أهني التعطيني باإنتقنام، وننرد م ني م بمنا سنبق لني  
نا  َسنفُونَ : )أن ل تعالهللا غاير بين الغمب واإنتقنام لقناي تعنالهللا: رابه القامد، الرابعة وبو ه ( اَل َمَّ

 .ل عي اإنتقام نتي ة ل غمب لدي م هللا أنه غيره. (7)(اْنَتَقْمَنا ِمْنُ م)أل أغمبونا 
 ".السخط: "الصفة الثامنة 
 .السخط من لفات ل الثابتة بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
َبُعوا َما أَْسَخَط لَّ : )عالهللاقاي ل ت  ُ ُم اتَّ  .(8)(َذلَِك بِأَنَّ

ال  ننم إننني أمننوذ برمنناك مننن سننخطك : "وكننان مننن دمنناء النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
 .الحديث رواه مس م. (5)"وبمعالاتك من مقوبتك

وأ مه الس ف م هللا ثبنوت السنخط هلل لي نب إثباتنه لنه منن غينر تحرينف وإ تعطيني، وإ  
 .وإ تمثيي تكييف،

                                                
 .8: سورة البينة، اآلية  (1)
 (.2734)رواه مسلم، كتاب الذكر   (2)
 .14: سورة المائدة، اآلية (3)

(4)
 (.2460)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة (4256)رواه البخاري، كتاب المغازي   

 .93: ة النساء، اآليةسور (5)
 (.2715)، ومسلم، كتاب التوبة (7114)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (6)
 .11: سورة الزخرف، اآلية  (7)
 .28: سورة محمد، اآلية  (8)
 (.480)صحيح مسلم، كتاب الصالة   (1)
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وننرد م ني م بمنا سنبق لني . وهو سنخط حقيقني ي ينق بناهلل، ولسنره أهني التعطيني باإنتقنام 
 .القامد، الرابعة

 ".الكراهة: "الصفة التاسعة 

 .الكراهة من ل لمن يستحق ا ثابتة بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ُ اْنبَِعاَثُ م): قاي ل تعالهللا   .(2)(َولَِكْن َكِرَه لَّ

إن ل كننره لكننم قيني وقنناي، وكثنر، السننؤاي وإمننامة : "وقناي النبنني لن هللا ل م يننه وسن م 
 .رواه البخارل. (3)"الماي

وأ مننه السنن ف م ننهللا ثبننوت ذلننك هلل لي ننب إثباتننه مننن غيننر تحريننف، وإ تعطينني، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

ننرد م ني م بمنا . ة باإلبعادوهي كراهة حقيقية من ل ت يق به، ولسر أهي التعطيي الكراه 
 .سبق لي القامد، الرابعة

 ".النزول: "الصفة العاشرة 
 .نعوي ل إلهللا السماء الدنيا من لفاته الثابتة له بالسنة، وإ ماا الس ف 

ينعي ربنا إلهللا السماء الدنيا حنين يبقنهللا ث نث ال يني اةخنر : "قاي النبي ل هللا ل م يه وس م 
 .الحديث متفق م يه (4)..."له من يدموني لأست يب: ليقوي

وأ مه الس ف م هللا ثبنوت الننعوي هلل لي نب إثباتنه لنه منن غينر تحرينف وإ تعطيني، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

وهو نعوي حقيقي ي يق باهلل، ولسره أهني التعطيني بننعوي أمنره، أو رحمتنه، أو م نك منن  
أن ا مننر ونحننوه إ يمكننن أن : بننهم،اكتننه، ونننرد م نني م بمننا سننبق لنني القامنند، الرابعننة وبو ننه را

 .إلخ... من يدموني لأست يب له: يقوي
 ".العجب: "الصفة الحادية عشرة 
 .الع ب من لفات ل الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
 .م هللا قراء، مم التاء. (1)(َبْي َمِ ْبَت َوَيْسَخُرونَ : )قاي ل تعالهللا 

رواه أحمند " يع نب ربنك منن الشناب ليسنت لنه لنبو،: " موقاي النبي ل هللا ل م يه وسن 
 .من مقبة بن مامر مرلوماً وليه ابن ل يعة( 4/515" )المسند"وهو لي 

وأ مه الس ف م هللا ثبنوت الع نب هلل لي نب إثباتنه لنه منن غينر تحرينف وإ تعطيني، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

ا، وننرد م ني م بمنا سنبق لني وهو م ب حقيقي ي ينق بناهلل، ولسنره أهني التعطيني بالم ناع 
 .القامد، الرابعة

 :والعجب نوعان 
لننه ويسننتع مه  أن يكننون لننادراً مننن خفنناء ا سننباب م ننهللا المتع ننب ليننندهَ: أحنندهما 

 .ويتع ب منه، وهذا النوا مستحيي م هللا ل   ن ل إ يخفهللا م يه شيء
كنون م ينه منه م نم أن يكون سببه خروج الشيء من ن ااره، أو ممنا ينبغني أن ي: الثاني 

 .المتع ب، وهذا هو الثابت هلل تعالهللا
  

                                                
 .40: سورة التوبة  اآلية  (2)
 (.5477)، كتاب الزكاة "صحيح البخاري"  (3)
 (.718)، ومسلم، كتاب صالة المسافرين (5541)ه البخاري، كتاب التهجد روا (4)

 .52: سورة الصافات، اآلية  (5)
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 ".الضحك: "الصفة الثانية عشرة
 .المحك من لفات ل الثابتة له بالسنة، وإ ماا الس ف 
يمننحك ل إلننهللا ر  ننين يقتنني أحنندهما اةخننر ينندخ،ن : "قنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 

متفننق ". يقتنني، ثننم يتننوب ل م ننهللا القاتنني ليستشنن ديقاتنني لنني سننبيي ل ل: "وتمننام الحننديث". ال نننة
 .(5)م يه

وأ مه الس ف م هللا إثبات المحك هلل لي ب إثباته له من غير تحريف وإ تعطيي، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

 .وهو محك حقيقي ي يق باهلل تعالهللا، ولسره أهي التعطيي بالثواب 
 .ونرد م ي م بما سبق لي القامد، الرابعة 
 ".اإستواء م هللا العرَ: "لثالثة مشر،اللفة ا 
 .استواء ل م هللا العرَ من لفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
َِ اْسنَتَوى: )قاي ل تعالهللا  ْحَمُن َم هللَا اْلَعنْر وذكنر اسنتواءه م نهللا مرشنه لني سنبعة . (2)(الرَّ

 .موامه من القر ن

لمننا قمننهللا الخ ننق كتننب منننده لننوق مرشننه إن  إن ل: "وقنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
 .(3)رواه البخارل" رحمتي سبقت غمبي

إن بعند منا بنين سنماء ": "سنننه"وقاي النبي ل هللا ل م ينه وسن م ليمنا رواه أبنو داود لني  
بنين أسنف ه وأمن،ه : إلهللا سماء إما واحد، أو اثنتان أو ث،ث وسبعون سننة إلنهللا أن قناي لني العنرَ

، ولينه (4)وأخر ه أيماً الترمذل، وابن ما نه" سماء ثم ل تعالهللا لوق ذلك مثي ما بين سماء إلهللا
 (.7ج 93 – 92ص)م ة أ اب من ا ابن القيم رحمه ل لي ت ذيب سنن أبي داود 

وأ منه السنن ف م نهللا إثبننات اسنتواء ل م ننهللا مرشننه لي نب إثباتننه منن غيننر تحريننف، وإ  
 .تعطيي، وإ تكييف، وإ تمثيي

 .الع و واإستقرار م هللا و ه ي يق باهلل تعالهللا: حقيقي، معناهوهو استواء  
ونرد م ي م بما سبق لي القامد، الرابعة ونعيند و  ناً . وقد لسره أهي التعطيي باإستي،ء 

أنه ي عم م يه لواعم باط نة مثني : وو  اً خامساً . أنه إ يعرف لي ال غة العربية ب ذا المعنهللا: رابعاً 
 .هلل ثم استولهللا م يه بعد أن العرَ لم يكن م كاً 

 .السرير الخاص بالم ك :والعرش لغة 
العنننرَ الع نننيم النننذل اسنننتوى م ينننه النننرحمن  ننني  ،لنننه، وهنننو أم نننهللا  :وفدددي الشدددرع 

 .المخ وقات وأكبرها، ولفه ل بأنه م يم، وبأنه كريم، وبأنه م يد
ي مومننه والكرسنني غيننر العننرَ   ن العننرَ هننو مننا اسننتوى م يننه ل تعننالهللا، والكرسنن 

". الكرسي مومه القدمين، والعرَ إ يقندر أحند قندره: "قدميه لقوي ابن مبام رمي ل من ما
 .(1)لحي  م هللا شرط الشيخين ولم يخر اه: وقاي. رواه الحاكم لي مستدركه

 ".العلو: "الصفة الرابعة عشرة 
 .الع و من لفات ل الثابتة له بالكتاب والسنة، وإ ماا الس ف 
 .(0)(َوُهَو اْلَع َِي اْلَعِ يمُ : ) تعالهللاقاي ل 

". سنبحان ربني ا م نهللا: "وكان النبي ل هللا ل م يه وس م يقنوي لني لن،ته لني السن ود 
 .(5)رواه مس م من حديث حذيفة

                                                
 (.5896)، ومسلم، كتاب الجهاد (2820)رواه البخاري، كتاب الجهاد   (1)
(2)

 .1: سورة طه، اآلية  
 .سبق تخريجه  (3)
 (.267، 5/260)، وأحمد (593)وحسنه، وابن ماجه، المقدمة ( 3326)تفسير القرآن ، والترمذي، كتاب (4723)رواه أبو داود، كتاب السنة   (4)
 (.2/282)للحاكم " المستدرك"  (5)
 .211: سورة البقرة، اآلية  (6)
 (.772)، كتاب صالة المسافرين "صحيح مسلم"  (1)
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وأ مه الس ف م هللا إثبنات الع نو هلل، لي نب إثباتنه لنه منن غينر تحرينف، وإ تعطيني، وإ  
 .ي ي يق باهللتكييف، وإ تمثيي، وهو م و حقيق

 :وينقسم إلهللا قسمين 
 .م و لفة بمعنهللا أن لفاته تعالهللا م يا ليم لي ا نقص بو ه من الو وه ودلي ه ما سبق

 :وم و ذات بمعنهللا أن ذاته تعالهللا لوق  ميه مخ وقاته ودلي ه مه ما سبق 
َماء): قوله تعالهللا   .(2)(أَأَِمْنُتْم َمْن لِي السَّ

الحنديث ...". ربننا ل النذل لني السنماء تقندم اسنمك: "موقوي النبي لن هللا ل م ينه وسن  
 .منكر الحديث: وليه عياد، بن محمد، قاي البخارل (3)رواه أبو داود

أمتق نا لإن ننا : "قنناي. لنني السنماء: قالنت" أينن ل؟: "وقولنه لن هللا ل م يننه وسن م ل  اريننة 
 .(4)رواه مس م لي قلة معاوية بن الحكم". مؤمنة

اتنرك : " م يه وس م لحلين بن مبيند الخعامني والند ممنران بنن حلنينوقوله ل هللا ل 
هذا هو ال ف  الذل ذكره المؤلف، وذكنره لني اإللنابة منن رواينة " الستة، وامبد الذل لي السماء

ابن خعيمة لي قلة إس،مه ب ف  غير هذا وليه إقنرار النبني لن هللا ل م ينه وسن م لحلنين حنين 
 .(1)"لي السماءستة لي ا ر  وواحداً : "قاي
وأ مه الس ف م هللا ثبوت الذات هلل وكونه لي السماء لي نب إثباتنه لنه منن غينر تحرينف،  

 .وإ تعطيي، وإ تكييف، وإ تمثيي
وقد أنكنر أهني التعطيني كنون ل بذاتنه لني السنماء ولسنروا معناهنا أن لني السنماء م كنه،  

أن م ك ل وس طانه لني : وبو ه رابه: ةوس طانه، ونحوه ونرد م ي م بما سبق لي القامد، الرابع
وبو ننه . وهننو دإلننة العقنني م يننه   نننه لننفة كمنناي: أيمنناً وبو ننه خننامم. السننماء ولنني ا ر 

 .وهو دإلة الفطر، م يه   ن الخ ق مفطورون م هللا أن ل لي السماء: سادم
 

 معنى كون هللا في السماء
، "م نهللا"بمعننهللا " لني"عالهللا م هللا السماء، ل  المعنهللا اللحي  لكون ل لي السماء أن ل ت 

وليست ل  رلية   ن السماء إ تحيط باهلل، أو إنه لي الع و لالسماء بمعنهللا الع و وليم المراد ب نا 
 .السماء المبنية

ذكر المؤلف رحمنه ل أننه نقني منن بعن  الكتنب المتقدمنة أن منن م،منات النبني : تنبيه 
يس دون با ر  ويعممون أن إل  م لي السماء وهنذا النقني  ل هللا ل م يه وس م وألحابه أن م

غير لحي    نه إ سند له، و ن اإليمان بع و ل والس ود لنه إ يختلنان ب نذه ا منة، ومنا إ 
يخنتص إ يلن  أن يكنون م،منة، و ن التعبينر بنالعمم لنني هنذا ا منر لنيم بمندح  ن أكثنر مننا 

 .يأتي العمم ليما يشك ليه
مننام مالنك بننن أنننم بنن مالننك، ولنيم أبننوه أنننم بنن مالننك اللنحابي بنني غيننره،  نواب اإل 

ه  بالمدينة ومات لي نا 93ولد مالك سنة . وكان  د مالك من كبار التابعين وأبو  ده من اللحابة
 .ه  وهو لي ملر تابعي التابعين579سنة 

َِ اْستَ )يا أبا مبد ل : ساي مالك لقيي  ْحَمُن َم هللَا اْلَعْر كيف اسنتوى؟ لقناي رحمنه (. َوىالرَّ
( والكينف غينر معقنوي. )أل مع نوم المعننهللا، وهنو الع نو واإسنتقرار( اإستواء غير م  نوي: )ل

أل كيفينة اإسننتواء غيننر مدركنة بالعقنني   ن ل تعننالهللا أم نم وأ نني مننن أن تندرك العقننوي كيفيننة 
أل منن ( والسنؤاي مننه. )لسننةلوروده لي الكتناب وا( وا ب)أل اإستواء ( واإليمان به. )لفاته
ثنم أمنر .    ن السؤاي منه لم يكنن لني م ند النبني لن هللا ل م ينه وسن م وألنحابه(بدمة)الكيف 

                                                
 .50: سورة الملك، اآلية  (2)
 .، وضعفه األلباني(0/26)، وأحمد (3892)رواه أبو داود، كتاب الطب  (3)

 (.137)صحيح مسلم، كتاب المساجد   (4)
 (.525، 526)رواه ابن خزيمة في التوحيد ص  (5)
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بالسااي لأخرج من المس د خولاً من أن يفتن الننام لني مقيندت م وتععينراً لنه بمنعنه منن م نالم 
 .الع م

 ".الكالم: "الصفة الخامسة عشرة 

 . الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس فالك،م لفة من لفات ل 
ُ ُموَسهللا َتْك ِيماً ): قاي ل تعالهللا   .(2)(ِمْنُ ْم َمْن َك ََّم لَّ . )(5)(َوَك ََّم لَّ

أخر ننه ". إذا أراد ل أن يننوحي بننأمره تك ننم بننالوحي: "وقنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
  .(3)ابن خعيمة وابن  رير وابن أبي حاتم

وأ مه الس ف م هللا ثبوت الك،م هلل، لي ب إثباته له من غير تحريف وإ تعطيي، وإ  
 .تكييف، وإ تمثيي

 .وهو ك،م حقيقي ي يق باهلل، يتع ق بمشياته بحروف وألوات مسمومة 
ا َ اَء ُموَسنهللا لِِميَقاتَِننا َوَك ََّمنُه َرَبنهُ : )والدليي م هللا أنه بمشياته، قوله تعالهللا  لنالتك يم . (4)(َولَمَّ

  .حلي بعد م يء موسهللا لدي م هللا أنه تع ق بمشياته تعالهللا
لنإن هنذه الك منات . (1)(إَِنني أََننا َرَبنكَ * َينا ُموَسنهللا: )والدليي م هللا أننه حنروف، قولنه تعنالهللا 

 .حروف وهي ك،م ل
ناً  َوَناَدْيَناهُ ِمْن َ انِِب الَطنوِر اْ َْيَمننِ ):والدليي م هللا أنه بلوت، قوله تعالهللا  ْبَنناهُ َنِ ي    (0)(َوَقرَّ

ورول منن مبنند ل بننن أنننيم منن النبنني لنن هللا ل م يننه . والننداء والمنا ننا، إ تكننون إإ بلننوت
أنا الم نك : يحشر ل الخ،اق لينادي م بلوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: "وس م أنه قاي

ا دب "وأخر نه الملننف لني ": لفنت ا"، قناي لني (7)م قه البخارل بليغة التمري ". أنا الديان
 .(8)وذكر له طريقين  خرين" مسندي ما"وأحمد، وأبو يع ي لي " المفرد

أن ل لنم ينعي، وإ ينعاي : ومعنهللا قديم الننوا. وك،م ل تعالهللا قديم النوا، حادث اةحاد 
أل الكن،م  –منه أن  حناد ك،: ومعننهللا حنادث اةحناد. متك ماً ليم الك،م حادثاً منه بعد أن لم يكنن

 .حادث   نه متع ق بمشياته، متهللا شاء تك م بما شاء كيف شاء –المعين المخلوص 
 :المخالفون ألهل السنة في كالم هللا تعالى 
 :خالف أهي السنة لي ك،م ل طوااف نذكر من ا طاافتين 
ن مخ وقنات ليم الك،م من لفات ل، وإنما هو خ نق من: ال  مية، قالوا: الطاافة ا ولهللا 

ل يخ قه ل لي ال واء، أو لي المحي الذل يسمه منه، وإمالته إلهللا ل إمالة خ نق، أو تشنريف 
 .مثي ناقة ل، وبيت ل

 :ونرد عليهم بما يلي 
 .أنه خ،ف إ ماا الس ف -5
 .ك مأنه خ،ف المعقوي،  ن الك،م لفة ل متك م وليم شيااً قااماً بنفسه منفل،ً من المت -2
ُ إ إِلََه إِإَّ أََنا َلاْمُبْدنِي: )أن موسهللا سمه ل يقوي -3 ومحاي أن يقوي ذلنك أحند إإ . (9)(إِنَّنِي أََنا لَّ

 .ل سبحانه وتعالهللا
كنن،م ل معنننهللا قنناام بنفسننه إ يتع ننق بمشننياته، وهننذه : ، قننالوااألشددعرية: الطائفددة الثانيددة 

 .ة ل تعبير من المعنهللا القاام بنفم لالحروف وا لوات المسمومة مخ وق
 :ونرد عليهم بما يلي 
 .أنه خ،ف إ ماا الس ف -5

                                                
 .504: سورة النساء، اآلية  (1)
 .213: سورة البقرة، اآلية  (2)
 .األلباني، وصححه (4738)، وأبو داود، كتاب السنة (22/96)، وابن جرير (90، 91)رواه ابن خزيمة في التوحيد ص  (3)
(4)

 .543: سورة األعراف، اآلية  
 .52، 55: سورة طه، اآليتان  (5)
 .12: سورة مريم، اآلية (6)

 (.23:رقم...( )َوال تَْنفَعُ الشَّفَاَعة)علقه البخاري في كتاب التوحيد، باب قول هللا تعالى   (7)
 (.154" )تخريج السنة"، وصححه األلباني في (2/437)للحاكم  "المستدرك"، و (3/491" )مسند أحمد"، و (976)ص" األدب المفرد"  (8)
 .54: سورة طه، اآلية  (9)
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أنه خ،ف ا دلة   ن ا تدي م هللا أن ك،م ل يسمه، وإ يسمه إإ اللنوت وإ يسنمه المعننهللا  -2
 .القاام بالنفم

 .ممره لي نفسهأنه خ،ف المع ود   ن الك،م المع ود هو ما ينطق به المتك م إ ما ي -3

 :تعليق كالم المؤلف في فصل الكالم 
يعنني قنديم الننوا حنادث اةحناد إ يلن   إإ هنذا المعننهللا م نهللا ( متك م بك،م قنديم: )قوله 

 .مذهب أهي السنة وال مامة، وإن كان  اهر ك،مه أنه قديم النوا واةحاد
 .(5)(ُتَك َلاْسَتِمْه لَِما ُيوَحهللاَوأََنا اْخَترْ : )لقوله تعالهللا( سمعه موسهللا من غير واسطة: )قوله
لَُه ُروُح اْلقُُدِم ِمْن َرَبكَ : )لقوله تعالهللا( وسمعه  بريي: )قوله  .(2)(قُْي َنعَّ

ولكنن : "أما الم،اكة ل قوله ل هللا ل م ينه وسن م( له من م،اكته ورس ه ومن أذن: )قوله 
الذين ي نون م حتنهللا يب ن  التسنبي  أهني ربنا إذا قمهللا أمراً سب  حم ة العرَ، ثم يسب  أهي السماء 
". ليخبننرون م (3)(َمنناَذا َقنناَي َرَبُكننمْ : )السنماء النندنيا ليقننوي الننذين ي ننون حم ننة العنرَ لحم ننة العننرَ

 .وأما الرسي لقد ثبت أن ل ك م محمداً ل هللا ل م يه وس م لي ة المعراج. (4)الحديث رواه مس م
لحنديث أبني سنعيد الخندرل أن النبني لن هللا ( يك موننهوإنه سبحانه يك م المؤمنين و: )قوله 

الحنديث ". لبينك ربننا وسنعديك: يا أهي ال نة، ليقولنون: يقوي ل  هي ال نة: "ل م يه وس م قاي
 .(1)متفق م يه

إن : "لحديث أبي هرير، أن النبي لن هللا ل م ينه وسن م قناي( ويأذن ل م ليعورونه: )قوله 
نعلوا بفمي أممال م ثم يؤذن ل م لني مقندار ينوم ال معنة منن أينام الندنيا أهي ال نة إذا دخ وا لي ا 

 .غريب ومعفه ا لباني: وقاي (0)الحديث رواه ابن ما ه والترمذل..." ليعورون رب م

ورول ذلنك " إذا تك نم ل بنالوحي سنمه لنوته أهني السنماء: "وقناي ابنن مسنعود: )وقوله 
مسعود لنم أ نده ب نذا ال فن  وذكنر ابنن خعيمنة طرقنه لني  أثر ابن( من النبي ل هللا ل م يه وس م

، وأمننا المننرول مننن النبنني "سننمه أهنني السننموات ل سننموات ل لنن ة: "كتنناب التوحينند بألفننا  من ننا
إذا أراد ل أن ينوحي بنأمره "ل هللا ل م يه وسن م، ل نو منن حنديث الننوام بنن سنمعان مرلومناً 

فة، أو قاي رمند، شنديد، منن خنوف ل، لنإذا سنمه تك م بالوحي لإذا تك م أخذت السماوات منه ر 
 .(8)الحديث رواه ابن خعيمة وابن أبي حاتم (7).."ذلك أهي السماوات لعقوا

 ":القول في القرآن" 
القر ن الكريم من ك،م ل تعالهللا، منعي غير مخ وق، منه بدأ، وإليه يعود، ل نو كن،م ل  

َوإِْن أََحنند  ِمنَن اْلُمْشننِرِكيَن اْسننَتَ اَرَك َلننأَِ ْرهُ : )قولنه تعننالهللادلينني أننه مننن كنن،م ل . حرولنه ومعانيننه
 ِ  .يعني القر ن. (9)(َحتَّهللا َيْسَمَه َك،َم لَّ

                                                
 .53: سورة طه، اآلية (1)

 .562: سورة النحل، اآلية  (2)
 .23: سورة سبأ، اآلية  (3)
 (.2229)صحيح مسلم، كتاب الطب   (4)
 (.222)، ومسلم، كتاب اإليمان (3348)، كتاب أحاديث األنبياء ..."وسعديكلبيك : يا آدم، فيقول: يقول هللا تعالى: "رواه البخاري بلفظ  (5)
 (.4330)، وابن ماجه، كتاب الزهد (2149)رواه الترمذي، كتاب صفة الجنة   (6)
 .سبق تخريجه  (7)
نها؛ ألنه لم يرد في القصة التي ذكرها المؤلف عن موسى عليه السالم ليلة رأى النار ليس لها سند ثابت ويظهر بطال( تنبيه)  (8)

 .النصوص الصحيحة وصف هللا بأنه عن اليمين والشمال، وهللا أعلم
 .0: سورة التوبة، اآلية  (9)
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َي اْلفُْرَقاَن َم هللَا َمْبِدهِ ): ودليي أنه منعي قوله تعالهللا  . (5)(َتَباَرَك الَِّذل َنعَّ
ل عني ا منر غينر الخ نق . (2)(ْ نُق َواْ َْمنرأَإ لَنُه اْلخَ : )ودليي أنه غير مخ نوق قولنه تعنالهللا

ِ أَْنَعلَننهُ )، (3)(َوَكنَذلَِك أَْوَحْيَننا إِلَْينَك ُروحناً ِمننْن أَْمِرَننا: )والقنر ن منن ا منر لقولنه تعننالهللا  َذلِنَك أَْمنُر لَّ
 .و ن ك،م ل لفة من لفاته ولفاته غير مخ وقة. (4)(إِلَْيُكم

 .أماله إليه، وإ يماف الك،م إإ إلهللا من قاله مبتدااً  ودليي أنه منه بدأ، أن ل 
ودليي أنه إليه يعود أنه ورد لي بع  اةثار أنه يرله من الملاحف واللدور لني  خنر  

 .(1)العمان
 :القرآن حروف وكلمات 

 :القر ن حروف وك مات، وقد ذكر المؤلف رحمه ل لذلك أدلة ثمانية 
 .وإ يمكن أن يولف بذلك إإ ما هو حروف وك مات إنه شعر،: أن الكفار قالوا -5
أن ل تحنندى المكننذبين بننه أن يننأتوا بمث ننه، ولننو لننم يكننن حرولنناً وك مننات لكننان التحنندل غيننر  -2

 .مقبوي، إذ إ يمكن التحدل إإ بشيء مع وم يدرى ما هو
ا َبَيَنناتم َقناَي الَّنِذيَن إ َيْرُ نوَن لَِقاَءَننا َوإَِذا ُتْت َنهللا َم َنْيِ ْم  َياُتَنن)أن ل أخبر بأن القر ن يت هللا م ي م  -3

 .وإ يت هللا إإ ما هو حروف وك مات. (0)(اْاِت بِقُْر نم َغْيِر َهَذا أَْو َبَدْلهُ 
 َبننْي ُهنَو  َيننات  )أن ل أخبنر بأننه محفننو  لني لندور أهنني الع نم ومكتنوب لنني ال نوح المحفنو   -4

 ُ ننُه لَقُننْر ن  َكننِريم  . )(7)(وُتننوا اْلِعْ ننمَ َبَيَنننات  لِنني ُلننُدوِر الَّننِذيَن أ  إ َيَمَسنننُه إِإَّ * لِنني ِكَتننابم َمْكُنننونم * إِنَّ
 .وإ يحف  ويكتب إإ ما هو حروف وك مات. (8)(اْلُمَط َُّرونَ 

من قرأ القنر ن لأمربنه ل نه بكني حنرف مننه مشنر حسننات، : "قوي النبي ل هللا ل م يه وس م -1

 .(9)لححه المؤلف ولم يععه ولم أ د من خر ه". بكي حرف حسنةومن قرأه ولحن ليه ل ه 
 .إمراب القر ن أحب إلينا من حف  بع  حروله: قوي أبي بكر وممر -0
 .من كفر بحرف منه لقد كفر به ك ه: قوي م ي رمي ل منه -7
 م ننهللا أن مننن  حنند منننه سننور،، أو  يننة، أو ك مننة، أو –كمننا نق ننه المؤلننف  –إ منناا المسنن مين  -8

 .حرلاً متفقاً م يه ل و كالر
 .التتحت بالحروف المقطعة( 29)من ا ( 554)ومدد سور القر ن  
 :أوصاف القرآن 

 :ولف ل القر ن الكريم بأولاف م يمة كثير، ذكر المؤلف من ا ما ي ي 
 .المفل  مما تممنه من أحكام وأخبار: أنه كتاب ل المبين، أل -5
 .الع د القول الذل  ع ه ل سبباً ل ولوي إليه والفوع بكرامته: لأنه حبي ل المتين، أ -2
مفلي السور، كي سور، منفرد، من ا خنرى، والمحكمنات المتقننات : أنه سور محكمات، أل -3

 .المحفو ات من الخ ي والتناق 
 .أنه  يات بينات، أل م،مات  اهرات م هللا توحيد ل، وكماي لفاته، وحسن تشريعاته -4
وإ . منا كنان معنناه خفيناً : ما كان معناه وامنحاً، والمتشنابه: أن ليه محكماً ومتشاب اً، لالمحكم -1

 ن اإلحكنام هنناك بمعننهللا اإلتقنان والحفن  منن الخ ني والتنناق ، ( 3)يعار  هذا ما سنبق بنرقم 

 .وهنا بمعنهللا وموح المعنهللا، وإذا رددنا المتشابه هنا إلهللا المحكم لار ال ميه محكماً 

                                                
 .5: سورة الفرقان، اآلية  (1)
 .14: سورة األعراف، اآلية  (2)
 .12: سورة الشورى، اآلية  (3)
 .1: سورة الطالق، اآلية  (4)
(5)

رواه ابن ماجه، كتاب " وليسرى على كتاب هللا عز وجل في ليلة فال يبقى في األرض منه آية: "ا  كما ورد في حديث حذيفة مرفوع  

 .وصححه األلباني( 4649)الفتن 
 .51: سورة يونس، اآلية  (6)
 .49: سورة العنكبوت، اآلية  (7)
 .79 – 77: سورة الواقعة، اآليات  (8)
 .، وضعفه"األوسط"لطبراني في أخرجه ا(: 7/503" )المجمع"قال الهثيمي في   (9)
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إ َيأْتِيننِه اْلَباِطننُي ِمننْن َبننْيِن َيَدْيننِه َوإ ِمننْن َخْ فِننِه )ه حننق إ يمكننن أن يأتيننه الباطنني مننن أل   ننة أننن -0
 .(5)(َتْنِعيي  ِمْن َحِكيمم َحِميدم 

َوَمنا َم َّْمَنناهُ الَشنْعَر َوَمنا َيْنَبِغني لَنُه )إنه شنعر  : أنه برلء مما ولفه به المكذبون به من قول م -7
إِْن َهننَذا إِإَّ َقننْوُي . )(3)(إِْن َهننَذا إِإَّ ِسننْحر  ُيننْؤَثر: )، وقننوي بعمنن م(2)(إِإَّ ِذْكننر  َوقُننْر ن  ُمبِننين  إِْن ُهننَو 
 .(1)(َسأُْل ِيِه َسَقرَ : )لقاي ل متومداً هذا القااي. (4)(اْلَبَشرِ 

َمَعِت اْ ِْنُم َواْلِ َن َم َنهللا قُْي لَاِِن اْ تَ )أنه مع ع، إ يمكن  حد أن يأتي بمث ه وإن ماونه غيره  -8
 .(0)(أَْن َيأُْتوا بِِمْثِي َهَذا اْلقُْر ِن إ َيأُْتوَن بِِمْث ِِه َولَْو َكاَن َبْعُمُ ْم لَِبْع م َ ِ يراً 

 ":رؤية هللا في اآلخرة" 
 .(7)(لَْن َتَرانِي: )رؤية ل لي الدنيا مستحي ة لقوله تعالهللا لموسهللا وقد ط ب رؤية ل 

 .ورؤية ل لي اةخر، ثابتة بالكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
ُ نْم َمنْن َرَبِ نمْ : )وقناي. (8)(إِلَنهللا َرَبَ نا َنناِ َر،  * ُوُ نوه  َيْوَماِنذم َناِمنَر،  ): قاي ل تعنالهللا   َكن،َّ إِنَّ

وإإ لم يكن بين منا ل ما ح ب الف ار من رؤيته دي م هللا أن ا برار يرونه . (9)(َيْوَماِذم لََمْحُ وُبونَ 
 .لرق

إنكنم سنترون ربكنم كمنا تنرون القمنر إ تمنامون لني ‘: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 
لَننْيَم َكِمْث ِننِه )وهننذا التشننبيه ل رؤيننة بالرؤيننة إ ل مرانني بننالمراي   ن ل . (56)متفننق م يننه" رؤيتننه
 .، وإ شبيه له وإ ن ير(َشْيء  

 .منين هلل تعالهللا دون الكفار بدليي اةية الثانيةوأ مه الس ف م هللا رؤية المؤ 
 .يرون ل تعالهللا لي مرلات القيامة وبعد دخوي ال نة كما يشاء ل تعالهللا 
وهي رؤية حقيقية ت يق باهلل، ولسرها أهي التعطيي بأن المراد ب ا رؤية ثنواب ل، أو أن  

أويني ا وي بمنا سنبق لني القامند، الرابعنة، وننرد م ني م بامتبنار الت. المراد ب ا رؤية الع م واليقنين
أن الع م واليقنين حالني لنبنرار لني الندنيا وسيحلني : وبامتبار التأويي الثاني بذلك وبو ه رابه

 .ل ف ار لي اةخر،
  
 ":القدر" 
ناي  لَِمنا ُيِريندُ : )من لفات ل تعالهللا أننه الفعناي لمنا يريند كمنا قناي تعنالهللا  نَك َلعَّ . (55)(إِنَّ َربَّ

لنن، يخنننرج شنننيء مننن إرادتنننه وسننن طانه، وإ يلنندر شنننيء إإ بتقنننديره وتنندبيره، بينننده م كنننوت 
السماوات وا ر ، ي دل من يشاء برحمته ويمي من يشاء بحكمته، إ يسناي ممنا يفعني لكمناي 

 .حكمته، وس طانه، وهم يسألون،  ن م مربوبون محكومون
: ستة  لقوي النبي ل هللا ل م ينه وسن مواإليمان بالقدر وا ب، وهو أحد أركان اإليمان ال 
رواه مسن م " اإليمان أن تؤمن باهلل، وم،اكته، وكتبه، ورس ه، واليوم اةخر، والقدر خينر وشنره"

لنالخير . (5)" منت بالقدر خيره وشره، ح وه، ومنره: "، وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م(52)وغيره

وخينر القندر منا كنان نالعناً وشنره . متبار وقت إلابتهوالشر بامتبار العاقبة والح،و، والمرار، با
 .ما كان ماراً أو مؤذياً 

                                                
 .42: سورة فصلت، اآلية  (1)
 .09: سورة يس، اآلية  (2)
 .24: سورة المدثر، اآليتان  (3)
 .21: سورة المدثر، اآلية  (4)
 .20: سورة المدثر، اآلية  (5)
 .88: سورة اإلسراء، اآلية  (6)
 .543: سورة األعراف، اآلية  (7)
(8)

 .23، 22: سورة القيامة، اآليتان  
 .51: سورة المطففين، اآلية  (9)

 (.033)، ومسلم، كتاب المساجد (173)رواه البخاري، كتاب مواقيت الصالة   (10)
 .567: سورة هود، اآلية (11)

 (.8)صحيح مسلم، كتاب اإليمان   (12)
 (.32، 35" )معرفة علوم الحديث"رواه الحاكم في   (1)
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والخينننر والشنننر هنننو بالنسنننبة ل مقننندور وماقبتنننه، لنننإن مننننه منننا يكنننون خينننراً كالطامنننات،  
واللحة، والغنهللا، ومنه ما يكنون شنراً كالمعالني، والمنر ، والفقنر، أمنا بالنسنبة لفعني ل لن، 

وقنني "ل هللا ل م يه وس م لي دماء القنوت الذل م مه الحسن بن م ي إنه شر لقوي النبي : يقاي
 .، لأماف الشر إلهللا ما قماه إ إلهللا قمااه(2)"شر ما قميت

 : (3)واإليمان بالقدر ال يتم إال بأربعة أمور 
َ أَلَنْم َتْع َنْم ): اإليمان بأن ل مالم كي ما يكون  م ة وتفلي،ً بع م سابق  لقوله تعالهللا: ا وي أَنَّ لَّ

ِ َيِسير   َماِء َواْ َْرِ  إِنَّ َذلَِك لِي ِكَتابم إِنَّ َذلَِك َم هللَا لَّ  .(4)(َيْع َُم َما لِي السَّ
 َمننا أََلنناَب ِمننْن ُمِلننيَبةم لِنني اْ َْرِ  َوإ لِنني أَْنفُِسننُكْم إِإَّ لِنني ِكَتننابم ِمننْن َقْبننِي أَنْ ): الثنناني

إنننه ل قنندر مقننادير الخ ننق قبنني أن : "يقننة، ولقولننه لنن هللا ل م يننه وسنن مأل تخ ننق الخ . (1)(َنْبَرأََهننا
 .(0)رواه مس م" يخ ق السماوات وا ر  بخمسين ألف سنة

أنننه إ يكننون شننيء لنني السننماوات وا ر  إإ بننإراد، ل ومشننياته الننداار، بننين : الثالننث 
 يسنأي ممنا يفعني لكمناي الرحمة والحكمة، ي دل من يشاء برحمتنه، ويمني منن يشناء بحكمتنه، إ

حكمته وس طانه، وهم يسألون، وما وقه من ذلك لإننه مطنابق لع منه السنابق ولمنا كتبنه لني ال نوح 
ننا ُكننيَّ َشننْيءم َخ َْقَننناهُ بَِقننَدرم : )المحفننو   لقولننه تعننالهللا ُ أَْن َيْ ِدَيننُه َيْشننَرْح َلننْدَرهُ . )(7)(إِنَّ  َلَمننْن ُيننِرِد لَّ

 .لأثبت وقوا ال داية والم،ي بإرادته. (8)(ْد أَْن ُيِم َُّه َيْ َعْي َلْدَرهُ َمَيقاً َحَر اً لإِِلْس،ِم َوَمْن ُيرِ 
أن كني شنيء لني السنماوات وا ر  مخ نوق هلل تعنالهللا، إ خنالق غينره وإ رب : الرابه 

َرهُ َتْقِديراً ): سواه  لقوله تعالهللا ُ َخ ََقُكنْم َوَمنا ): اهيموقاي م هللا لسان إبنر. (9)(َوَخ ََق ُكيَّ َشْيءم َلَقدَّ َولَّ
 .(56)(َتْعَم ُونَ 

 :القدر ليس حجة للعاصي على فعل المعصية
ألعاي العباد ك  ا من طامات ومعالي ك  ا مخ وقة هلل كما سنبق، ولكنن لنيم ذلنك ح نة  

 : ل عالي م هللا لعي المعلية، وذلك  دلة كثير، من ا
. (55)(اْلَينْوَم ُتْ نَعى ُكنَي َنْفنمم بَِمنا َكَسنَبتْ : )لنه لقناي أن ل أماف ممي العبد إليه و ع نه كسنباً  -5

 .ولو لم يكن له اختيار لي الفعي وقدر، م يه ما نسب إليه
ُ َنْفسننناً إِإَّ : )أن ل أمنننر العبننند ون ننناه، ولنننم يك فنننه إإ منننا يسنننتطيه  لقولنننه تعنننالهللا -2  إ ُيَك َنننُف لَّ

َ .  )(52)(ُوْسَعَ ا ولنو كنان م بنوراً م نهللا العمني منا كنان مسنتطيعاً م نهللا . (53)(َمنا اْسنَتَطْعُتمْ  َلاتَّقُوا لَّ
 .الفعي، أو الكف   ن الم بور إ يستطيه التخ ص

 .أن كي واحد يع م الفرق بين العمي اإختيارل واإل بارل، وأن ا وي يستطيه التخ ص منه -3
ه، وهننو باسننتطامته أن يفعنني أو أن العالنني قبنني أن يقنندم م ننهللا المعلننية إ ينندرل مننا قنندر لنن -4

أليم من ا حنرى أن يسن ك الطرينق ! يترك، لكيف يس ك الطريق الخطأ ويحتج بالقدر الم  وي؟
 !هذا ما قدر لي؟: اللحي  ويقوي

نة  َبْعنَد الَرُسني لِنَا،َّ :)أن ل أخبر أنه أرسي الرسي لقطنه الح نة -1 ِ ُح َّ . (5)(َيُكنوَن لِ نَّناِم َم َنهللا لَّ
 .كان القدر ح ة ل عالي لم تنقطه بإرساي الرسي ولو

                                                
 (.5741)، والنسائي، كتاب قيام الليل (404)، والترمذي، كتاب الصالة (5421) رواه أبو داود، كتاب الوتر  (2)
 :جمع بعضهم هذه األربعة في بيت فقال  (3)

 كذلك خلق وإيجاد تكوين  علم كتابه موالنا مشيئته 
 .76: سورة الحج، اآلية  (4)
 .22: سورة الحديد، اآلية  (5)
 (.2013)صحيح مسلم، كتاب القدر   (6)
 .49: سورة القمر، اآلية  (7)
 .521: سورة األنعام، اآلية  (8)
(9)

 .2: سورة الفرقان، اآلية  
 .90: سورة الصافات، اآلية  (10)
 .57: سورة غافر، اآلية  (11)
 .280: سورة البقرة، اآلية  (12)
 .50: سورة التغابن، اآلية  (13)

 .501: سورة النساء، اآلية  (1)
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 :التوفيق بين كون فعل العبد مخلولاً هلل وكونه كسباً للفاعل
مرلت مما سبق أن لعي العبد مخ وق هلل، وأنه كسب ل عبد ي اعل م ينه الحسنن بأحسنن،  

 والسيئ بمث ه لكيف نولق بين ما؟
 :هلل تعالى أمرانالتوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد مخلولاً  
 .أن لعي العبد من لفاته، والعبد ولفاته مخ وقان هلل تعالهللا: ا وي 
أن لعي العبد لادر من إراد، ق بية وقندر، بدنينة، ولوإهمنا لنم يكنن لعني، والنذل : الثاني 

خ ق هذه اإلراد، والقدر، هو ل تعالهللا، وخالق السبب خالق ل مسنبب، لنسنبة لعني العبند إلنهللا خ نق 
له نسبة مسبب إلهللا سبب، إ نسنبة مباشنر،   ن المباشنر حقيقنة هنو العبند، ل نذلك نسنب الفعني ل 

 .إليه كسباً وتحلي،ً، ونسب إلهللا ل خ قاً وتقديراً، ل كي من النسبتين امتبار ول أم م
 :المخالفون للحق في القضاء والقدر والرد عليهم

 :المخالفون ل حق لي القماء والقدر طاافتان 
 .العبد م بور م هللا لع ه وليم له اختيار لي ذلك: يقولون .الجبرية: الطائفة األولى 
 :ونرد م ي م بأمرين 
أن ل أماف ممي اإلنسان إليه و ع ه كسباً له يعاقب ويثاب بحسبه، ولو كنان م بنوراً م ينه  -5

 .ما ل  نسبته إليه ولكان مقابه م يه   ماً 
الفعي اإختيار واإمطرارل لي الحقيقنة والحكنم، ل نو امتندى أن كي واحد يعرف الفرق بين  -2

شخص م هللا  خر وأدمهللا أنه م بنور م نهللا ذلنك بقمناء ل وقندره لعند ذلنك سنف اً مخالفناً ل مع نوم 
 .بالمرور،

 العبد مستقي بعم ه ليم هلل ليه إراد،،وإ قدر،،وإ خ ق :يقولون.القدرية:الطائفة الثانية 
 : ونرد عليهم بأمرين 
ُ َخالُِق ُكَي َشْيء: )أنه مخالف لقوله تعالهللا -5 ُ َخ ََقُكْم َوَما َتْعَم ُونَ . )(2)(لَّ  .(3)(َولَّ
 !أن ل مالك السماوات وا ر  لكيف يكون لي م كه ما إ تتع ق به إرادته وخ قه؟ -2
 :ألسام اإلرادة والفرق بينهما 
 :إراد، ل تنقسم م هللا قسمين كونية وشرمية 
ُ أَْن َيْ ِدَينُه َيْشنَرْح َلننْدَرهُ : )هني التنني بمعننهللا المشنياة كقولننه تعنالهللا: لالكونينة  َلَمنْن ُيننِرِد لَّ

 .(4)(لإِِلْس،ِم َوَمْن ُيِرْد أَْن ُيِم َُّه َيْ َعْي َلْدَرهُ َمَيقاً َحَر اً 
ُ ُيِريُد أَْن يَ ): هي التي بمعنهللا المحبة، كقوله تعالهللا: والشرمية   .(1)(ُتوَب َم َْيُكمْ َولَّ

والفننرق بين مننا أن الكونيننة ي ننعم لي ننا وقننوا المننراد وإ ي ننعم أن يكننون محبوبنناً هلل، وأمننا  
 .الشرمية لي عم أن يكون المراد لي ا محبوباً هلل وإ ي عم وقومه

 :اإليمان 
 .التلديق :اإليمان لغة 
 .قوي بال سان وممي با ركان ومقد بال نان :واصطالحاً  
 .إ إله إإ ل :ل القولمثا 
 .الركوا: ومثال العمل 
 .اإليمان باهلل وم،اكته وغير ذلك مما ي ب امتقاده :ومثال العقد 
َ ُمْخ ِِلننيَن لَننهُ : )والنندليي م ننهللا أن هننذا هننو اإليمننان قولننه تعننالهللا   َوَمننا أُِمننُروا إِإَّ لَِيْعُبننُدوا لَّ

نن،َ،  َكنناَ، َوَذلِننَك ِديننُن اْلَقَيَمننةِ الننَديَن ُحَنَفنناَء َوُيقِيُمننوا اللَّ ل عنني اإلخنن،ص، واللنن،،، . (5)(َوُيْؤُتننوا العَّ

 .والعكا، من الدين

                                                
 .02: سورة الزمر، اآلية  (2)
 .90: سورة الصافات، اآلية  (3)
 .521: سورة األنعام، اآلية  (4)
 .27: سورة النساء، اآلية  (5)
 .1: سورة البينة، اآلية  (1)
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اإليمنان بمنه وسنبعون شنعبة، أم،هنا قنوي إ إلنه إإ : "وقاي النبي ل هللا ل م يه وسن م 
 .(2)وأل ه لي اللحيحين" ل
لَِيننْعَداُدوا . )(3)(َلننَعاَدُهْم إِيَماننناً ): واإليمننان يعينند بالطامننة وينننقص بالمعلننية  لقولننه تعننالهللا 

 .(4)(إِيَماناً َمَه إِيَمانِِ م
إ إله إإ ل ولني ق بنه مثقناي : يخرج من النار من قاي: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 

ل ع ننه النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م . (1)رواه البخننارل بنحننوه" بننر،، أو خردلننة، أو ذر، مننن إيمننان
وإذا ثبتت عيادته ثبنت نقلنه   ن منن إعم العيناد، أن يكنون المعيند م ينه ناقلناً منن  متفام،ً،

 .العااد

 فصل في السمعيات
 
السمعيات كي ما ثبت بالسمه أل بطريق الشرا ولم يكن ل عقي لي ا مدخي، وكي منا ثبنت  

ا، أو من النبي لن هللا ل م ينه وسن م منن أخبنار ل ني بحنق ي نب تلنديقه سنواء شناهدناه بحواسنن
َوَننِذيراً َوإ  إِنَّا أَْرَسْ َناَك بِناْلَحَق َبِشنيراً : )غاب منا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه لقوله تعالهللا

 :وقد ذكر المؤلف من ذلك أموراً . (5)(ُتْسأَُي َمْن أَْلَحاِب اْلَ ِحيمِ 
 .اإلسراء والمعراج: األمر األول 
 .وقيي بمعنهللا سرى. السير بالشخص لي،ً : اإلسراء لغة 
: سير  بريي بالنبي ل هللا ل م يه وس م من مكة إلهللا بيت المقدم  لقولنه تعنالهللا: وشرماً  
 .(2)(ُسْبَحاَن الَِّذل أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْي،ً ِمَن اْلَمْسِ ِد اْلَحَراِم إِلهللَا اْلَمْسِ ِد اْ َْقَلهللا)

 .اةلة التي يعرج ب ا وهي الملعد: والمعراج لغة 
منن ا ر  إلنهللا السنماء . الس م الذل منرج بنه رسنوي ل لن هللا ل م ينه وسن م: ماً وشر 

ْ ِم إَِذا َهنَوى: )لقوله تعالهللا  لََقنْد َرأَى ِمنْن  َيناتِ ): إلنهللا قولنه. (3)(َمنا َمنيَّ َلناِحُبُكْم َوَمنا َغنَوى* َوالنَّ
ف متنهللا كاننت؟ لينروى بسنند وكانا لي لي نة واحند، منند ال م نور، ول ع مناء خن،. (4)(َرَبِه اْلُكْبَرى

منقطه من ابن مبام و ابر رمي ل من م أن نا لي نة اإثننين الثناني مشنر منن ربينه ا وي ولنم 
 .يعينا السنة رواه ابن أبي شيبة

رواه البي قنني، لتكننون لنني ربيننه . ويننروى مننن العهننرل ومننرو، أن ننا قبنني ال  ننر، بسنننة 
وينروى منن السندل أن نا قبني . و نعم بنه الننوول ا وي، ولم يعينا ال ي نة، وقالنه ابنن سنعد وغينره

 .لتكون لي ذل القعد،. رواه الحاكم. ال  ر، بستة مشر ش راً 
 .بست: وقيي. بخمم: وقيي. قبي ال  ر، بث،ث سنين: وقيي 
وكان يق ة إ مناماً،  ن قريشاً أكبرته وأنكرته، ولنو كنان منامناً لنم تنكنره  ن نا إ تنكنر  

 .المنامات
ن  بريي أمره ل أن يسرل بالنبي ل هللا ل م يه وس م إلهللا بيت المقندم م نهللا أ: وقلته 

البراق، ثم يعرج به إلهللا السماوات الع هللا سماء، سماء، حتهللا ب   مكاناً سنمه لينه لنريف ا قن،م، 
ولر  ل م يه الل وات الخمم، وأط نه م نهللا ال ننة والننار، واتلني با نبيناء الكنرام، ولن هللا 

ر ه إلهللا مكة لحدث النام بما رأى لكذبه الكنالرون، ولندق بنه المؤمننون وتنردد ب م إماماً، ثم 
 .ليه  خرون

 :مجيء ملك الموت إلى موسى: األمر الثاني 

                                                
 (.9)، كتاب اإليمان "اإليمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من اإليمان: "، والبخاري مختصرا  بلفظ(31)رواه مسلم، كتاب اإليمان   (2)
 .573: سورة آل عمران، اآلية  (3)
(4)

 .4: سورة الفتح، اآلية  
 (.593)، ورواه مسلم، كتاب اإليمان (44)، كتاب اإليمان "صحيح البخاري"  (5)
 .559: سورة البقرة، اآلية  (1)
 .5: سورة اإلسراء، اآلية  (2)
 .2  – 5: سورة النجم، اآليتان  (3)
 .58: سورة النجم، اآلية  (4)
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 اء م ك الموت بلور، إنسان إلهللا نبي ل موسهللا م يه الل،، والسن،م ليقنب  روحنه،  
لنرد ل " لنهللا مبند إ يريند المنوتأرسن تني إ: "ل طمه موسهللا لفقأ مينه، لر ه الم ك إلهللا ل وقناي

" ار ه إليه، وقي له يمه يد م هللا متن ثور ل ه بمنا غطنهللا ينده بكني شنعر، سننة: "م يه مينه وقاي
لسنأي ل أن يدنينه منن ا ر  المقدسنة رمينة . لناةن: ثنم المنوت قناي: ثم ماذا؟ قناي: لقاي موسهللا

قبره إلهللا  اننب الطرينق منند الكثينب  ل و كنت ثم  ريتكم: "ح ر، قاي النبي ل هللا ل م يه وس م
وإنما أثبته المؤلف لي العقيد،  ن بع  المبتدمنة  (1)وهذا الحديث ثابت لي اللحيحين". ا حمر

بنأن الم نك أتنهللا موسنهللا بلنور، : وننرد م ني م. أنكره مع ،ً ذلك بأنه يمتنه أن موسنهللا ي طنم الم نك
طبيعنة البشنرية أن ينداله المط نوب إنسان إ يعرف موسهللا من هو؟ يط نب مننه نفسنه، لمقتمنهللا ال

من نفسه، ولو م م موسهللا أنه م ك لم ي طمه، ولذلك استس م له لي المر، الثانية حين  اء بما يندي 
 .أنه من مند ل، وهو إمطاؤه م  ة من السنين بقدر ما تحت يده من شعر ثور،

 :أشراط الساعة: األمر الثالث 
والمراد ب نا .. السامة لغة الوقت أو الحامر منهو. ا شراط  مه شرط وهو لغة الع،مة 

َلَ نْي ): لأشراط السامة شرماً الع،منات الدالنة م نهللا قنرب ينوم القيامنة قناي ل تعنالهللا. القيامة: هنا
اَمَة أَْن َتأْتَِيُ ْم َبْغَتنًة َلَقنْد َ ناَء أَْشنَراُطَ ا ا وذكنر المؤلنف منن أشنراط السنامة من. (5)(َيْنُ ُروَن إِإَّ السَّ

 :يأتي
 .وهو لغة ليغة مبالغة من الد ي، وهو الكذب والتمويه( خروج الد اي) -5
وخرو ننه ثابننت بالسنننة، . ر نني ممننوه يخننرج لنني  خننر العمننان ينندمي الربوبيننة: وشننرماً  

قولوا ال  م إني أموذ بك من مذاب   نم، وأموذ بنك : "قاي النبي ل هللا ل م يه وس م. واإل ماا
رواه " بك من لتنة المسي  الند اي، وأمنوذ بنك منن لتننة المحينا والممناتمن مذاب القبر، وأموذ 

 .(3)متفق م يه. وكان النبي ل هللا ل م يه وس م يتعوذ منه لي الل،،. (2)مس م

 .وأ مه المس مون م هللا خرو ه 
وقلته أنه يخنرج منن طرينق بنين الشنام والعنراق، ليندمو الننام إلنهللا مبادتنه لنأكثر منن  

ويتبعه سبعون ألفناً منن ي نود ألنف ان، ليسنير لني ا ر  ك  نا . نساء وا مرابيتبعه الي ود وال
كالغينث اسنتدبرته النري ، إإ مكنة والمدينننة لمننه من منا، ومدتنه أربعننون يومناً، ينوم كسننة، ويننوم 

يقنرؤه ( ك ف ر)كش ر، ويوم ك معة، وباقي أيامه كالعاد،، وهو أمور العين مكتوب بنين مينينه 
لتنننة م يمنة من ننا أننه يننأمر السنماء لتمطننر وا ر  لتنبنت، معننه  ننة ونننار،  المنؤمن لقننط، ولنه

من سمه بنه ل يننأ مننه، ومنن : "حذر منه النبي ل هللا ل م يه وس م، وقاي. ل نته نار، وناره  نة
 .(4)"أدركه ل يقرأ م يه لوات  سور، الك ف، أو بفوات  سور، الك ف

 .مريم ثابت بالكتاب، والسنة، وإ ماا المس ميننعوي ميسهللا ابن (: نعوي ميسهللا ابن مريم) -2

منوت ميسنهللا، هنذا : أل. (1)(َوإِْن ِمْن أَْهِي اْلِكَتاِب إِإَّ لَُيْؤِمَننَّ بِِه َقْبنَي َمْوتِنهِ : )قاي ل تعالهللا 
 .حين نعوله كما لسره أبو هرير، بذلك

الحنديث ". ومندإً  ول ليننعلن ميسنهللا ابنن منريم حكمناً : "وقاي النبي ل هللا ل م يه وسن م 
 .(0)متفق م يه

وقد أ مه المس مون م هللا نعوله، لينعي مند المنار، البيمناء لني شنرقي دمشنق، وامنعاً  
كفيه م هللا أ نحة م كين، ل، يحي لكالر ي ند منن رين  نفسنه إإ منات، ونفسنه ينت ني حينث ينت ني 

ال عيننة، وتكننون طرلننه، ليط ننب النند اي حتننهللا يدركننه ببنناب لنند ليقت ننه، ويكسننر اللنن يب، ويمننه 

                                                
 (.2372)، ومسلم، كتاب الفضائل (3467)البخاري، كتاب أحاديث األنبياء  رواه  (5)
 .58: سورة محمد، اآلية  (1)
(2)

 (.196)، كتاب المساجد "صحيح مسلم"  
 (.189)، ومسلم، كتاب المساجد (832)رواه البخاري، كتاب األذان   (3)
، وروى مسلم جزءا  آخر في ضمن الحديث الطويل للنواس بن (4/445)، وأحمد (4359)روى أبو داود جزءا  منه في كتاب المالحم  (4)

 (.2246)وكذلك الترمذي، كتاب الفتن (. 2937)سمعان، كتاب الفتن 
 .519: سورة النساء، اآلية  (5)
 (.511)،ومسلم، كتاب اإليمان (3448)رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء   (6)
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السنن د، واحنند، هلل رب العننالمين ويحننج ويعتمننر، كنني هننذا ثابننت لنني لننحي  مسنن م وبعمننه لنني 
وروى اإلمام أحمد وأبو داود أن ميسهللا يبقهللا بعند قتني الند اي أربعنين سننة . (7)اللحيحين ك ي ما

 م ينه وذكر البخارل لي تاريخه أنه يدلن مه النبي ل هللا ل. (8)ثم يتولهللا ويل ي م يه المس مون

 .، ول أم م(9)وس م
اسمان أم ميان، أو مربينان مشنتقان منن المنأج وهنو اإمنطراب، أو منن ( يأ وج ومأ وج) -3

 .أ يج النار وت  ب ا
 .وهما أمتان من بني  دم مو ودتان بدليي الكتاب، والسنة 
ْيِن وَ : )قنناي ل تعننالهللا قلننة ذل القننرنين  نندَّ ننهللا إَِذا َب َننَ  َبننْيَن السَّ َ ننَد ِمننْن ُدونِِ َمننا َقْومنناً إ َحتَّ

َقالُوا َيا َذا اْلَقْرَنْيِن إِنَّ َيأُْ وَج َوَمأُْ وَج ُمْفِسُدوَن لِني اْ َْرِ  َلَ نْي َنْ َعنُي لَنَك * َيَكاُدوَن َيْفَقُ وَن َقْوإً 
اً   .اةيات. (5)(َخْر اً َم هللَا أَْن َتْ َعَي َبْيَنَنا َوَبْيَنُ ْم َسد 

ينا  دم، قنم لابعنث بعنث الننار منن : يقوي ل يوم القيامة: "ل م يه وس م وقاي النبي ل هللا 
أبشننروا لننإن منننكم واحننداً ومننن يننأ وج : "، إلننهللا أن قنناي رسننوي ل لنن هللا ل م يننه وسنن م"ذريتننك

 .(2)أخر اه لي اللحيحين" ومأ وج ألفاً 

ي م نند وخنرو  م النذل يكنون منن أشنراط السنامة لننم ينأت بعند، ولكنن بنوادره و ندت لن 
لنت  الينوم : "النبي ل هللا ل م يه وس م لقد ثبت لي اللحيحين أن النبي ل هللا ل م يه وس م قناي

 .(3)"من ردم يأ وج ومأ وج مثي هذه، وح ق بإلبعه اإلب ام والتي ت ي ا
 .وقد ثبت خرو  م لي الكتاب والسنة 
 َواْقَتننَربَ * َوُهننْم ِمنْن ُكننَي َحنَدبم َيْنِسنن ُونَ  َحتَّنهللا إَِذا لُتَِحننْت َينأُْ وُج َوَمننأُْ وجُ : )قناي ل تعننالهللا 

إن نا لنن تقنوم السنامة حتنهللا تنروا قب  نا مشنر : "وقاي النبي لن هللا ل م ينه وسن م. (4)(اْلَوْمُد اْلَحق

الدخان، والد اي، والدابة، وط وا الشمم من مغرب نا، وننعوي ميسنهللا ابنن منريم، : لذكر".  يات
خسنننف بالمشنننرق، وخسنننف بنننالمغرب، وخسنننف ب عينننر، وينننأ وج ومنننأ وج، وث،ثنننة خسنننولات 

، وقلنت م لني (1)رواه مسن م. العرب، و خر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الننام إلنهللا محشنرهم
: حديث النوام بن سمعان أن النبي ل هللا ل م يه وس م قاي لي ميسهللا ابن مريم بعد قت ه الند اي

ت مبناداً لني إ يندان  حند بقتنال م لحنرع لبينما هو كذلك إذ أوحهللا ل إلهللا ميسنهللا أنني قند أخر ن"
ويبعننث ل ينأ وج ومننأ وج وهنم مننن كني حنندب ينسن ون ليمننر أواا  نم م ننهللا . مبنادل إلننهللا الطنور

لقند كنان ب نذه منر، مناء، ثنم يسنيرون حتنهللا : بحير، طبرية ليشربون ما لي ا، ويمر  خنرهم ويقنوي
قت نا من لي ا ر  ه م ل نقتي منن لقد : ينت وا إلهللا  بي الخمر، وهو  بي ببيت المقدم، ليقولون

لي السماء، ليرمون بنشاب م إلهللا السماء، ليرد ل م ي م نشاب م مخمنوبة دمناً، ويحلنر نبني ل 
وألنحابه حتنهللا يكنون رأم الثنور  حنندهم خينراً منن ماانة دينننار  حندكم الينوم، ليرغنب نبنني ل 

 م ليلننبحون لرسننهللا كمننوت نفننم ميسننهللا وألننحابه إلننهللا ل ليرسنني ل م نني م النغننف لنني رقنناب
واحد،، ثم ي بط نبي ل ميسنهللا وألنحابه إلنهللا ا ر  لن، ي ندون مومنه شنبر إإ مننه عهم نم 
ونتننن م، ليرغننب نبنني ل ميسننهللا وألننحابه إلننهللا ل ليرسنني م نني م طيننراً كأمننناق البخننت لننتحم م 

 .(0)رواه مس م". لتطرح م حيث شاء ل
الدابة التني يخر  نا ل : والمراد ب ا هنا. كي ما دب م هللا ا ر : الدابة لغة(. خروج الدابة) -4

 .وخرو  ا ثابت بالقر ن والسنة.. قرب قيام السامة

                                                
 (.2937)، وكتب الفتن (5212)، وكتاب الحج (511)، ومسلم، كتاب اإليمان (3448)ديث األنبياء كتاب أحا" صحيح البخاري: "انظر  (7)
 .، وصححه األلباني(2/460)، ومسند أحمد (4324)سنن أبي داود، كتاب المالحم   (8)
 .صح عنديهذا ال ي: ، وقال(5/203" )التاريخ الكبير"، والبخاري في (3057)ذكره الترمذي في كتاب المناقب   (9)
(1)

 .94، 93: سورة الكهف، اآليتان  
 (.222)، كتاب اإليمان "مسلم"، و (0136)، كتاب الرقاق "صحيح البخاري"  (2)
 (.2886)، ومسلم، كتاب الفتن (7531)رواه البخاري، كتاب الفتن   (3)
 .97، 90: سورة األنبياء، اآليتان  (4)
 (.2965)، كتاب الفتن "صحيح مسلم"  (5)
 (.2937)، كتاب الفتن "صحيح مسلم"  (6)
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نناَم : )قنناي ل تعننالهللا  ننًة ِمننَن اْ َْرِ  ُتَك َُمُ ننْم أَنَّ النَّ َوإَِذا َوَقننَه اْلَقننْوُي َم َننْيِ ْم أَْخَرْ َنننا لَُ ننْم َدابَّ
 .(7)(ُيوقُِنونَ َكاُنوا بِآياتَِنا إ 

" إن ننا لننن تقننوم السننامة حتننهللا تننروا قب  ننا مشننر  يننات: "وقنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
  .(8)رواه مس م. وذكر من ا الدابة

وليم لي القر ن والسنة اللحيحة ما يدي م هللا مكنان خنروج هنذه الدابنة ولنفت ا، وإنمنا  
ابننة تنننذر النننام بقننرب العننذاب و نناهر القننر ن أن ننا د. وردت لنني ذلننك أحاديننث لنني لننحت ا ن ننر

 .ول أم م. وال ،ك
 .ط وا الشمم من مغرب ا ثابت بالكتاب والسنة( ط وا الشمم من مغرب ا) -1

َيْوَم َيأْتِي َبْعُ   َياِت َرَبَك إ َيْنَفُه َنْفسناً إِيَماُنَ نا لَنْم َتُكنْن  َمَننْت ِمنْن َقْبنُي أَْو :) قاي ل تعالهللا 
 .والمراد بذلك ط وا الشمم من مغرب ا. (5)(َمانَِ ا َخْيراً َكَسَبْت لِي إِي

إ تقنوم السنامة حتنهللا تط نه الشنمم منن مغرب نا، لنإذا : "وقاي النبي ل هللا ل م يه وسن م 
ط عنت ور هننا النننام  منننوا أ معننون، وذلنك حننين إ ينفننه نفسنناً إيمان ننا لنم تكننن  منننت مننن قبنني أو 

 .(2)متفق م يه" كسبت لي إيمان ا خيراً 
 :فتنة القبر 
سننؤاي الميننت مننن ربننه، ودينننه، ونبيننه، وهنني ثابتننة : ولتنننة القبننر. اإختبننار: الفتنننة لغننة 

 .بالكتاب والسنة
ُ الَِّذيَن  َمُنوا بِاْلَقْوِي الثَّابِِت لِي اْلَحَياِ، الَدْنَيا َولِي اْةِخَر،ِ : )قاي ل تعالهللا  وقناي . (3)(ُيَثَبُت لَّ

المسن م إذا سناي لني القبنر شن د أن إ إلنه إإ ل، وأن محمنداً رسنوي : "يه وس مالنبي ل هللا ل م 
ُ الَِّذيَن  َمُنوا بِاْلَقْوِي الثَّابِِت لِي اْلَحَيناِ، النَدْنَيا َولِني اْةِخنَر،ِ : )ل، لذلك قوله تعالهللا متفنق  (4)(ُيَثَبُت لَّ

 .(1)م يه

إن العبند إذا ومنه لني قبنره وتننولهللا : "ينه وسن موالسنااي م كنان، لقنوي النبني لن هللا ل م  
واسنم ما منكنر . (0)رواه مسن م". يأتينه م كنان ليقعداننه: منه ألحابه إنه ليسمه قنرا نعنال م، قناي

وسنننده : قنناي ا لبنناني. (7)ونكينر كمننا رواه الترمننذل منن أبنني هريننر، مرلومناً وقنناي حسننن غرينب
المنؤمنين والكنالرين، ومنن هنذه ا منة  حسن وهنو م نهللا شنرط مسن م، والسنؤاي منام ل مك فنين منن

وغيننرهم م ننهللا القننوي اللننحي ، ولنني غيننر المك فننين خنن،ف، و نناهر كنن،م ابننن القننيم لنني كتنناب 
، ومنن منات مرابطناً (8)ويسنتثنهللا منن ذلنك الشن يد  لحنديث رواه النسنااي. تر ي  السؤاي( الروح)

 .(9)لي سبيي ل لحديث رواه مس م
 

 :عذاب القبر أو نعيمه

قناي ل . القبر أو نعيمه ثابت ب ناهر القنر ن، ولنري  السننة، وإ مناا أهني السننة مذاب 
: ، إلننهللا قولننه(56)(َوأَْنننُتْم ِحيَناِننذم َتْنُ ننُرونَ * َل َننْوإ إَِذا َب ََغننِت اْلُحْ قُننومَ ": )الواقعننة"تعننالهللا لنني سننور، 

                                                
 .82: سورة النمل، اآلية  (7)
 .تقدم تخريجه  (8)
 .518: سورة األنعام، اآلية  (1)
 (.517)، ومسلم، كتاب اإليمان (4030)رواه البخاري، كتاب التفسير   (2)
 .27: سورة إبراهيم، اآلية  (3)
 .27: سورة إبراهيم، اآلية  (4)
 (.2875)، كتاب الجنة (5309)كتاب الجنائز رواه البخاري،   (5)
 (.5338)، ورواه البخاري، كتاب الجنائز (2876)كتاب الجنة " صحيح مسلم"  (6)
(7)

 (.5675)سنن الترمذي، كتاب الجنائز   
سنن ". على رأسه فتنة كفى ببارقة السيوف: "يا رسول هللا، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إال الشهيد؟ قال: وهو أن رجال  قال  (8)

 (.2613)النسائي، كتاب الجنائز 
وإن مات جرى . رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه: "سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول: وهو عن سلمان قال  (9)

 (.5953)صحيح مسلم، كتاب الجهاد ". عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان
 .84، 83: سورة الواقعة، اآليتان  (10)
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نا إِْن َكناَن ِمنَن ا* َتْرِ ُعوَنَ ا إِْن ُكْنُتْم َلناِدقِينَ ) بِينَ َلأَمَّ إلنخ . (55)(َلنَرْوح  َوَرْيَحنان  َوَ نَّنُت َنِعنيمم * ْلُمَقنرَّ
وقناي . وكان النبني لن هللا ل م ينه وسن م يتعنوذ بناهلل منن منذاب القبنر، وأمنر أمتنه بنذلك.. السور،

النبي ل هللا ل م ينه وسن م لني حنديث البنراء بنن مناعب المشن ور لني قلنة لتننة القبنر، قناي لني 
ن السننماء أن لنندق مبنندل لالرشننوه مننن ال نننة، والبسننوه مننن ال نننة، لينننادل مننناد منن: "المننؤمن

وقناي لني ". والتحوا له باباً إلهللا ال نة، ليأتيه من ريح نا، وطيب نا، ويفسن  لنه لني قبنره مند بلنره
لينادل مننادم منن السنماء أن كنذب مبندل لالرشنوه منن الننار، والتحنوا لنه بابناً منن الننار، : "الكالر

الحنديث رواه أحمند وأبنو ". ، ويميق م يه قبنره حتنهللا تخت نف أمن،مهليأتيه من حرها وسموم ا
 .(5)داود

 (.الروح)وقد اتفق الس ف وأهي السنة م هللا إثبات مذاب القبر ونعيمه ذكره ابن القيم لي كتاب 
 .وأنكر الم،حد، مذاب القبر متع  ين بأننا لو نبشنا القبر لو دناه كما هو 
 :نرد عليهم بأمرين 
 .كتاب، والسنة، وإ ماا الس ف م هللا ذلكدإلة ال -5
 .أن أحواي اةخر، إ تقام بأحواي الدنيا ل يم العذاب أو النعيم لي القبر المحسوم لي الدنيا -2

 هل عذاب القبر أو نعيمه على الروح أو على البدن؟
مننذهب سنن ف ا مننة وأامت ننا أن العننذاب أو النعننيم يحلنني : قنناي شننيخ اإلسنن،م ابننن تيميننه 

لميننت وبدنننه، وأن الننروح تبقننهللا بعنند مفارقننة البنندن منعمننة، أو معذبننة وأن ننا تتلنني بالبنندن لننروح ا
 .أحياناً ليحلي له مع ا النعيم أو العذاب

 
 :النفخ في الصور

 .القرن: واللور لغة. النفخ معروف 
قننرن م ننيم التقمننه إسننراليي ينت ننر متننهللا يننؤمر بنفخننه، وإسننراليي أحنند الم،اكننة : وشنرماً  

 :ن يحم ون العرَ، وهما نفختانالكرام الذي
 .نفخة الفعا ينفخ ليه ليفعا النام ويلعقون إإ من شاء ل: إحداهما 
 .نفخة البعث ينفخ ليه ليبعثون ويقومون من قبورهم: الثانية 
 .وقد دي م هللا النفخ لي اللور الكتاب، والسنة، وإ ماا ا مة 
َماَواِت َوَمْن لِي اْ َْرِ  إِإَّ َمنْن َشناَء َوُنفَِخ لِي الَلوِر َلَلعِ : )قاي ل تعالهللا  َق َمْن لِي السَّ

ُ ُثمَّ ُنفَِخ لِيِه أُْخَرى َلإَِذا ُهْم قَِيام  َيْنُ ُرونَ  َوُنفَِخ لِي الَلوِر َلإَِذا ُهْم ِمنَن اْ َْ نَداِث إِلَنهللا َرَبِ نْم ). (2)(لَّ
 . (3)(َيْنِس ُونَ 

ثنم : "قناي رسنوي ل لن هللا ل م ينه وسن م: من ما قاي ومن مبد ل بن ممرو رمي ل 
ينفخ لي اللور ل، يسمعه أحد إإ ألغهللا ليتا ورله ليتا، ثم إ يبقهللا أحد إإ لنعق، ثنم يننعي ل 

تنبت منه أ ساد النام ثم يننفخ لينه أخنرى لنإذا هنم قينام ل( شك الراول)مطراً كأنه الطي أو ال ي 
 .وقد اتفقت ا مة م هللا ثبوته.(4)رواه مس م لي حديث طويي". ين رون

  

 البعث والحشر
 
 .اإلرساي، والنشر: البعث لغة 
 .إحياء ا موات يوم القيامة: وشرماً  
 .ال مه: والحشر لغة 

                                                
 .89 – 87: سورة الواقعة، اآليات  (11)

 .، وصححه األلباني(4713)، وأبو داود، كتاب السنة (4/287)مسند أحمد   (1)
 .08: سورة الزمر، اآلية  (2)
 .15: سورة يس، اآلية  (3)
 (.2946)، كتاب الفتن "صحيح مسلم"  (4)
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 .القماء بين م مه الخ،اق يوم القيامة لحساب م و: وشرماً  
قُنْي َب َنهللا : )والبعث والحشر حق ثابت بالكتاب، والسنة، وإ ماا المسن مين، قناي ل تعنالهللا 

لِيَن َواْةِخِرينَ ): وقاي تعالهللا. (5)(َوَرَبي لَُتْبَعُثن  .(2)(لََمْ ُموُموَن إِلهللَا ِميَقاِت َيْومم َمْع ُومم * قُْي إِنَّ اْ َوَّ

يحشنر الننام ينوم القيامنة م نهللا أر  بيمناء مفنراء : "وسن موقاي النبني لن هللا ل م ينه  
 .(3)متفق م يه" كقرلة النقي ليم لي ا م م  حد

 .وأ مه المس مون م هللا ثبوت الحشر يوم القيامة 
ويحشننر النننام حفننا، إ نعنناي م نني م، مننرا، إ كسننو، م نني م، غننرإً إ ختننان لنني م  لقولننه  

َي َخْ نقم : )تعالهللا إنكنم تحشنرون حفنا،، : "وقنوي النبني لن هللا ل م ينه وسن م. (4)(ُنِعينُدهُ  َكَما َبنَدأَْنا أَوَّ
نا َلناِم ِينَ : )ثم قرأ" مرا،، غرإً  نا ُكنَّ َي َخْ نقم ُنِعينُدهُ َوْمنداً َم َْيَننا إِنَّ وأوي منن يكسنهللا  (1)(َكَمنا َبنَدأَْنا أَوَّ

 .(0)متفق م يه". إبراهيم
يحشنر الننام ينوم القيامنة منرا، : "ه أحمدولي حديث مبد ل بن أنيم المرلوا الذل روا 

 .(7)الحديث" ليم مع م شيء: "وما ب ماً؟ قاي: ق نا". غرإً، ب ماً 
 

 (الشفاعة)
 
 . عي الوتر شفعاً : الشفامة لغة 
 .التوسط ل غير ب  ب منفعة، أو دله ممر،: والط،حاً  
 .امة له ولغيرهخالة بالنبي ل هللا ل م يه وس م، وم: والشفامة يوم القيامة نومان 

لالخالة به ل هللا ل م يه وس م شفامته الع مهللا لي أهي الموقف مند ل ليقمني بينن م  
حين ي حق م من الكرب والغم ما إ يطيقون، ليذهبون إلهللا  دم، لنوح، لإبراهيم، لموسهللا، لعيسهللا، 

نه وتعنالهللا ل قمناء وك  م يعتذرون إإ النبي ل هللا ل م يه وس م، ليشفه لي م إلهللا ل لينأتي سنبحا
 .بين مباده

وقد ذكرت هذه اللفة لي حديث اللور المش ور لكن سنده منعيف منتك م لينه وحنذلت  
 .من ا حاديث اللحيحة لاقتلر من ا م هللا ذكر الشفامة لي أهي الكباار

وكنان مقلنود السن ف منن اإقتلنار م نهللا الشنفامة لني : قاي ابن كثير وشارح الطحاوينة 
 .د م هللا الخوارج ومن تابع م من المعتعلةأهي الكباار هو الر

َمنْن َذا : )وهذه الشفامة إ ينكرها المعتعلة والخوارج، ويشترط لي ا إذن ل  لقوله تعالهللا 
 .(8)(الَِّذل َيْشَفُه ِمْنَدهُ إِإَّ بِإِْذنِهِ 

ا وهي الشفامة ليمن دخي النار من المؤمنين أهي الكبناار أن يخر نو: النوا الثاني العامة 
قاي رسنوي ل لن هللا ل م ينه : من ا بعدما احترقوا ولاروا لحماً وحميماً  لحديث أبي سعيد قاي

 –أو كمنا قناي  –أما أهي النار الذين هم أه  نا لن، يموتنون لي نا وإ يحينون، ولكنن أننام : "وس م
ن لننني بخطايننناهم ليمينننت م إماتنننة حتنننهللا إذا لننناروا لحمننناً أذ –أو قننناي  –تلنننيب م الننننار بنننذنوب م 

 .(9)الحديث رواه أحمد" الشفامة
وهنذا إسنناد لنحي  م نهللا شنرط الشنيخين ولنم (: 2ج 264ص)قاي ابنن كثينر لني الن اينة  

 .يخر  ا من هذا الو ه

                                                
 .7: سورة التغابن، اآلية  (1)
 .16، 49: سورة الواقعة، اآليتان  (2)
 (.2796)، ومسلم، كتاب صفة القيامة (0125)رواه البخاري، كتاب الرقاق   (3)
(4)

 .564: سورة األنبياء، اآلية  
 .564: سورة األنبياء، اآلية  (5)
 (.2806)، ومسلم، كتاب الجنة (3349)رواه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء   (6)
 (.3/491)سند أحمد م  (7)
 .211: سورة البقرة، اآلية (8)

 (.79، 21، 3/55)، وأحمد (4369)، وابن ماجه، كتاب الزهد (581)رواه مسلم، كتاب اإليمان   (9)
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وهنننذه الشنننفامة تكنننون ل نبننني لننن هللا ل م ينننه وسننن م وغينننره منننن ا نبيننناء، والم،اكنننة،  
شنفعت : ليقنوي ل تعنالهللا: "ولينه والمؤمنين  لحنديث أبني سنعيد منن النبني لن هللا ل م ينه وسن م،

الم،اكة، وشفه النبيون، وشفه المؤمنون، ولم يبنق إإ أرحنم النراحمين، ليقنب  قبمنة منن الننار 
 .(5)متفق م يه" ليخرج من ا قوماً لم يعم وا خيراً قط قد مادوا حمماً 

 ند لني وهذه الشفامة ينكرها المعتعلنة والخنوارج بنناء م نهللا منذهب م أن لامني الكبينر، مخ 
 .النار ل، تنفعه الشفامة

 :ونرد عليهم بما يأتي 
 .أن ذلك مخالف ل متواتر من ا حاديث من النبي ل هللا ل م يه وس م -5
 .أنه مخالف إل ماا الس ف -2
 :ويشترط لهذه الشفاعة شرطان 
 .(2)( بِإِْذنِهِ َمْن َذا الَِّذل َيْشَفُه ِمْنَدهُ إِإَّ : )إذن ل لي الشفامة  لقوله تعالهللا: ا وي 
 َوإ َيْشنننَفُعوَن إِإَّ لَِمنننننِ : )رمنننا ل مننننن الشننناله والمشننننفوا لنننه  لقولنننه تعننننالهللا: الثننناني 

ننالِِعينَ : )لأمننا الكننالر لنن، شننفامة لننه  لقولننه تعننالهللا. (3)(اْرَتَمننهللا أل لننو . (4)(َلَمننا َتننْنَفُعُ ْم َشننَفاَمُة الشَّ

 .لر  أن أحداً شفه ل م لم تنفع م الشفامة
ما شفامة النبي ل هللا ل م يه وس م لعمه أبي طالب حتهللا كنان لني محمناح منن ننار وأ 

: وم يه نع،ن يغ ي من ما دماغه، وإنه  هنون أهني الننار منذاباً، قناي النبني لن هللا ل م ينه وسن م
ل نذا خناص بنالنبي لن هللا ل م يننه . (1)رواه مسن م" ولنوإ أننا لكنان لني الندرك ا سنفي منن الننار"

ه أبي طالنب لقنط، وذلنك ول أم نم لمنا قنام بنه منن نلنر، النبني لن هللا ل م ينه وسن م وس م وبعم
 .والدلاا منه، ومما  اء به

 (الحساب)
 
 .العدد: الحساب لغة 
 .إط،ا ل مباده م هللا أممال م: وشرماً  
 .وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإ ماا المس مين 
وكان النبي ل هللا ل م ينه وسن م  .(0)(ُثمَّ إِنَّ َم َْيَنا ِحَساَبُ مْ * ُ مْ إِنَّ إِلَْيَنا إَِيابَ : )قاي ل تعالهللا 

: منا الحسناب اليسنير؟ قناي: لقالنت مااشنة". ال  نم حاسنبني حسناباً يسنيراً : "يقوي لي بع  ل،ته
 .وقاي ا لباني إسناده  يد. (7)رواه أحمد" أن ين ر لي كتابه ليت اوع منه"

 .الحساب يوم القيامةوأ مه المس مون م هللا ثبوت  
قناي . أن ل يخ نو بنه ليقنرره بذنوبنه، حتنهللا إذا رأى أننه قند ه نك: ولفه الحساب ل مؤمن 

 .سترت ا م يك لي الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم ليعطهللا كتاب حسناته: ل له
هنؤإء النذين كنذبوا م نهللا رب نم : وأما الكفار والمنالقون لينادى ب م م هللا رؤوم الخ،انق 

 .(8)متفق م يه من حديث ابن ممر. عنة ل م هللا ال المينأإ ل
والحسناب منام ل ميننه الننام إإ منن اسننتثناهم النبني لن هللا ل م يننه وسن م، وهنم سننبعون  

. متفنق م ينه. (9)ألفاً من هذه ا مة من م مكاشة بن محلنن يندخ ون ال ننة بن، حسناب وإ منذاب

                                                
 (.583)، ومسلم، كتاب اإليمان (7439)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (1)
 .211: سورة البقرة، اآلية  (2)
 .28: ةسورة األنبياء، اآلي  (3)
(4)

 .48: سورة المدثر، اآلية  
 (.269)، ومسلم، كتاب اإليمان (3883)رواه البخاري، كتاب مناقب األنصار   (5)
 .20، 21: سورة الغاشية، اآليتان  (6)
 (.0/48" )مسند أحمد"  (7)
 (.2708)، ومسلم، كتاب التوبة (2445)رواه البخاري، كتاب المظالم   (8)
 (.226)، ومسلم، كتاب اإليمان (1764)كتاب الطب رواه البخاري،   (9)
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، قناي ابنن كثينر(5)احند سنبعين ألفناوروى أحمد من حنديث ثوبنان مرلومناً أن منه كني و حنديث : ًً
 .لحي  وذكر له شواهد

نحنن اةخنرون السنابقون : "وأوي من يحاسب هذه ا مة  لقوي النبي ل هللا ل م يه وس م 
: ، وروى ابن ما ه من ابن مبنام مرلومناً (2)متفق م يه" يوم القيامة المقمي بين م قبي الخ،اق

 .(3)الحديث". نحن  خر ا مم وأوي من يحاسب"
: وأوي مننا يحاسننب م يننه العبنند مننن حقننوق ل اللنن،،  لقننوي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
أوي ما يحاسب بنه العبند ينوم القيامنة اللن،،، لنإن لن حت لن   سناار مم نه، وإن لسندت لسند "

وسنننده إ بننأم بننه إن شنناء ل، قالننه المنننذرل لنني " ا وسننط"رواه الطبراننني لنني " سنناار مم ننه
وأوي ما يقمهللا بين النام لي الدماء  لقوي النبي لن هللا . (4)(5ج 240ص" )غيب والترهيبالتر"

 .(1)متفق م يه" أوي ما يقمهللا بين النام يوم القيامة لي الدماء: "ل م يه وس م
  

 (الموازين)
 

 .ما تقدر به ا شياء خفة وثق،ً : المواعين  مه ميعان، وهو لغة 
 .قيامة لوعن أمماي العبادما يمعه ل يوم ال: وشرماً  
 .وقد دي م يه الكتاب، والسنة، وإ ماا الس ف 
َوَمننْن َخفَّننْت َمَواِعيُنننُه َلأُولَاِننَك * َلَمننْن َثقُ َننْت َمَواِعيُنننُه َلأُولَاِننَك ُهننُم اْلُمْف ُِحننونَ : )قنناي ل تعننالهللا 

َم َخالُِدونَ  ُه اْلَمنَواِعيَن اْلقِْسنَط لَِينْوِم اْلقَِياَمنِة َلن، ُتْ  َنُم َنْفنم  َوَنمَ )، (0)(الَِّذيَن َخِسُروا أَْنفَُسُ ْم لِي َ َ نَّ
ةم ِمْن َخْرَديم أََتْيَنا بَِ ا َوَكَفهللا بَِنا َحاِسبِينَ   .(7)(َشْيااً َوإِْن َكاَن ِمْثَقاَي َحبَّ

ك متنان حبيبتنان إلنهللا النرحمن، خفيفتنان م نهللا ال سنان، : "وقاي النبي لن هللا ل م ينه وسن م 
 .(8)متفق م يه" ن لي الميعان، سبحان ل وبحمده، سبحان ل الع يمثقي تا

 .وأ مه الس ف م هللا ثبوت ذلك 
وهو ميعان حقيقي، له كفتان، لحديث مبد ل بن ممرو بنن العناص منن النبني لن هللا ل  

الحنديث رواه ". لتومه الس ،ت لي كفة والبطاقنة لني كفنة: "م يه وس م لي لاحب البطاقة قاي
 .(9)إسناده لحي : قاي ا لباني. ترمذل وابن ما هال
 ؟واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد 
متعندد بحسنب ا منم، أو ا لنراد، أو ا ممناي   ننه لنم ينرد لني القنر ن إإ : لقاي بعم م 

  .م موماً وأما إلراده لي الحديث لبامتبار ال نم
ي الحنديث منفننرداً، وأمنا  معنه لني القننر ن هنو مينعان واحنند   ننه ورد لن: وقناي بعمن م 

 .ول أم م. لبامتبار الموعون وك، ا مرين محتمي
 .والذل يوعن العمي، ل اهر اةية السابقة والحديث بعدها 
 .لحااف العمي لحديث لاحب البطاقة: وقيي 
ر ني إننه لينأتي ال: "العمي نفسه لحديث أبني هرينر، أن النبني لن هللا ل م ينه وسن م: وقيي 

َل، ُنقِيُم لَُ ْم َيْوَم اْلقَِياَمنِة : )اقرأوا: وقاي". الع يم السمين يوم القيامة إ يعن مند ل  ناح بعومة
 .(2)متفق م يه. (5)(َوْعناً 

                                                
 (.285، 1/286" )ليدخلن الجنة من أمتي سبعون ألفا  ال حساب عليهم وال عذاب، مع كل ألف سبعون ألفا  : "رواه أحمد بلفظ  (1)
نحن : "، بلفظ(811)، ومسلم، كتاب الجمعة (870)، وفي البخاري، كتاب الجمعة (810)هذا اللفظ في مسلم، كتاب الجمعة   (2)

 ".اآلخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب قبلنا
 .صححه األلباني( 4296)، كتاب الزهد "سنن ابن ماجه"  (3)
(4)

 (.5420)، وابن ماجه، كتاب إقامة الصالة (407)، والنسائي، كتاب الصالة (453)رواه الترمذي، كتاب الصالة   
 (.5078)، ومسلم، كتاب القسامة (0133)اب الرقاق رواه البخاري، كت  (5)
 .563، 562: سورة المؤمنون، اآليتان  (6)
 .47: سورة األنبياء، اآلية  (7)
 (.2094)، ومسلم، كتاب الذكر (7103)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (8)
 (.4366)، ومسلم، كتاب الزهد (2039)سنن الترمذي، كتاب اإليمان   (9)
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و منننه بعننن  الع مننناء بنننين هنننذه النلنننوص بنننأن ال مينننه ينننوعن، أو أن النننوعن حقيقنننة  
بنة لنار النوعن كأننه لنممناي، وأمننا ل لنحااف وحينث إن نا تثقني وتخنف بحسنب ا ممنناي المكتو

 .وهذا  مه حسن ول أم م. وعن لاحب العمي لالمراد به قدره وحرمته
 

 (نشر الدواوين)
 
 .لت  الكتاب أو بث الشيء: النشر لغة 
 .إ  ار لحااف ا مماي يوم القيامة وتوعيع ا: وشرماً  
 .وهمالكتاب يحلهللا ليه ال ند ونح:  مه ديوان وهو لغة: والدواوين 
 .اللحااف التي أحليت لي ا ا مماي التي كتب ا الم،اكة م هللا العامي: وشرماً  
لنشر الدواوين إ  ار لحااف ا مماي يوم القيامة، لتتطاير إلهللا ا يمان والشمااي،  

 .وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإ ماا ا مة
ا َمنْن أُوتِنَي ِكَتاَبنُه بَِيِمينِنهِ : )قاي ل تعالهللا  َوَيْنَق ِنُب إِلَنهللا * َلَسنْوَف ُيَحاَسنُب ِحَسناباً َيِسنيراً * َلأَمَّ

ا َمْن أُوتَِي ِكَتاَبُه َوَراَء َ ْ ِرهِ * أَْه ِِه َمْسُروراً  نا . )(3)(َوَيْلن هللَا َسنِعيراً * َلَسْوَف َيْدُمو ُثُبنوراً * َوأَمَّ َوأَمَّ
 .(4)(أُوَت ِكَتابَِيهْ َمْن أُوتَِي ِكَتاَبُه بِِشَمالِِه َلَيقُوُي َيا لَْيَتنِي لَْم 

هنني تننذكرون : "ومننن مااشننة رمنني ل من ننا أن ننا سننألت النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م 
منند المينعان حتنهللا يع نم أيخنف ميعاننه أم : أما لي ث،ثة منواطن لن، ينذكر أحند أحنداً : أه يكم؟ قاي

راء   نره، يثقي، ومنند تطناير اللنحف حتنهللا يع نم أينن يقنه كتابنه لني يميننه، أم لني شنماله، أم و
لنحي  : رواه أبنو داود والحناكم وقناي". ومند اللراط إذا ومه بين   راني   نم حتهللا ي ناوع

 . (1)م هللا شرط ما
 .وأ مه المس مون م هللا ثبوت ذلك 
 

 
 

 (صفة أخذ الكتاب)
 
 .(0)(َهاُؤُم اْقَرأوا ِكَتابَِيهْ : )المؤمن يأخذ كتابه بيمينه ليفرح ويستبشر ويقوي 
َيننا لَْيَتنِنني لَننْم : )شننماله، أو مننن وراء   ننره لينندمو بالوينني والثبننور ويقننويوالكننالر يأخننذه ب 

 .(7)(َولَْم أَْدِر َما ِحَسابَِيهْ * أُوَت ِكَتابَِيهْ 
 

 (الحوض)
 
 .حا  الماء يحومه إذا  معه، ويط ق م هللا م تمه الماء: يقاي. ال مه: الحو  لغة 
 .قيامة ل نبي ل هللا ل م يه وس محو  الماء الناعي من الكوثر لي مرلات ال: وشرماً  
 .ودي م يه السنة المتواتر،، وأ مه م يه أهي السنة 
 .(5)متفق م يه". إني لرطكم م هللا الحو : "قاي النبي ل هللا ل م يه وس م 

                                                                                                                                       
 .561: الكهف، اآلية سورة  (1)
 (.2781)، ومسلم، كتاب صفة القيامة (4729)رواه البخاري، كتاب التفسير   (2)
(3)

 .52 – 7: سورة االنشقاق، اآليات  
 .21: سورة الحاقة، اآلية  (4)
 (.4/178)، والحاكم (4711)رواه أبو داود، كتاب السنة   (5)
 .59: سورة الحاقة، اآلية  (6)
 .20، 21: قة، اآليتانسورة الحا  (7)
 (.2296)، ومسلم كتاب الفضائل (0183)رواه البخاري، كتاب الرقاق   (1)

This file was downloaded from QuranicThought.com



  - 31-  

 .وأ مه الس ف أهي السنة م هللا ثبوته، وقد أنكر المعتعلة ثبوت الحو  
 :ونرد عليهم بأمرين 
 .ن الرسوي ل هللا ل م يه وس ما حاديث المتواتر، م -5
 .إ ماا أهي السنة م هللا ذلك -2
 :صفة الحوض 
طولننه شنن ر، ومرمننه شنن ر، وعواينناه سننواء، و نيتننه كن ننوم السننماء، ومنناؤه أبنني  مننن  

ال بن، وأح هللا منن العسني، وأطينب منن رين  المسنك، لينه ميعابنان يمداننه منن ال ننة، أحندهما منن 
منن أمنة محمند، ومنن يشنرب مننه شنربة إ ي منأ بعندها  ذهب، والثاني من لمة، يرده المؤمننون

 .(2)أبداً، وكي هذا ثابت لي اللحيحين أو أحدهما
رواه " وإني ول  ن ر إلهللا حومني اةن: "وهو مو ود اةن لقوله ل هللا ل م يه وس م 

 .(3)البخارل
ي ال ننة يسنيي وأمطناني الكنوثر وهنو ن نر لن: "واستمداده من الكوثر  لقوله ل هللا ل م ينه وسن م

 .وهو حسن اإلسناد والمتن: قاي ابن كثير. (4)رواه أحمد". لي حو 

ولكنني نبنني حننو ، ولكننن حننو  نبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م أكبرهننا وأم م ننا وأكثرهننا  
إن لكي نبني حومناً، وإن نم ليتبناهون أي نم أكثنر وارد،، : "وارد،  لقوي النبي ل هللا ل م يه وس م

رواه الترمنذل وقنناي غرينب، وروى ذلننك ابنن أبنني النندنيا ". هم وارد،وإنني  ر ننو أن أكنون أكثننر
 .(1)وابن ما ه من حديث أبي سعيد، وليه معف لكن لححه بعم م من أ ي تعدد الطرق

 

 (الصراط)
 .الطريق: اللراط لغة 
 .ال سر الممدود م هللا   نم ليعبر النام م يه إلهللا ال نة: وشرماً  
 .لس فوهو ثابت بالكتاب، والسنة وقوي ا 
لسنرها مبند ل بنن مسنعود، وقتناد،، وعيند بنن . (0)(َوإِْن ِمْنُكْم إِإَّ َواِرُدَهنا: )قاي ل تعالهللا 

 .أس م بالمرور م هللا اللراط
 . ولسرها  مامة، من م ابن مبام بالدخوي لي النار لكن ين ون من ا 
: فامة ويقولنونثم يمرب ال سر م هللا   نم وتحي الشن: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 

 .(7)متفق م يه" ال  م س م س م

 .واتفق أهي السنة م هللا إثباته 
 :صفة الصراط 

مدحمننة معلننة، م يننه خطنناطيف : "سنناي النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م مننن اللننراط لقنناي 
. (8)رواه البخنارل" السنعدان: وك،ليب، وحسكة مف طحة ل ا شوكة مقيفاء، تكنون بن ند، يقناي ل نا

وبه ك،ليب مثي شوك السعدان، غير أن ا إ يع م قدر م م نا إإ ل : "ي هرير،وله من حديث أب
ب غنني : ولي لحي  مس م منن حنديث أبني سنعيد رمني ل مننه قناي. (5)"يخطف النام بأممال م

وروى اإلمننام أحمنند نحننوه مننن مااشننة رمنني ل من ننا . أنننه أدق مننن الشننعر، وأحنند مننن السننيف
 .(2)مرلوماً 

                                                
 (.2365، 2366)، كتاب الفضائل "صحيح مسلم"،  و (0186، 0179)، كتاب الرقاق "صحيح البخاري"  (2)
 (.5344)صحيح البخاري، كتاب الجنائز   (3)
 (.1/393" )مسند أحمد"  (4)
(5)

 (.2443)رمذي، كتاب صفة القيامة رواه الت  
 .75: سورة مريم، اآلية  (6)
 (.583)، ومسلم، كتاب اإليمان (7439)رواه البخاري، كتاب التوحيد،   (7)
 (.583)، كتاب اإليمان "مسلم"، و (7439)، كتاب التوحيد "صحيح البخاري"  (8)
 (.0173)رواه البخاري، كتاب الرقاق   (1)
 (.0/556" )مسند أحمد"، و (583)تاب اإليمان ، ك"صحيح مسلم"  (2)
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 :الصراط وكيفيتهالعبور على  
إ يعبر اللراط إإ المؤمنون م هللا قندر أممنال م لحنديث أبني سنعيد رمني ل مننه منن  

ليمر المؤمنون كطرف العين، وكنالبرق، وكنالري ، وكنالطير، : "النبي ل هللا ل م يه وس م، وليه
لني و. (3)متفق م ينه" وكأ اويد الخيي والركاب، لناج مس م، ومخدوَ مرسي ومكدوم لي   نم

يا رب س م س م، حتهللا تع نع : تر ي ب م أممال م، ونبيكم قاام م هللا اللراط يقوي: "لحي  مس م
حتنهللا : "ولني لنحي  البخنارل. (4)"أمماي العباد حتهللا ي يء الر ني لن، يسنتطيه السنير إإ عحفناً 

 .(1)"يمر  خرهم يسحب سحباً 
ا منم أمتنه  لقنوي  وأوي من يعبر اللراط من ا نبياء محمد ل هللا ل م ينه وسن م، ومنن 

لننأكون أنننا وأمتنني أوي مننن ي يعهننا، وإ يننتك م يوماننذ إإ الرسنني، : "النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م
 .(0)رواه البخارل" ال  م س م س م: ودماء الرسي يوماذ

 

 الجنة والنار
 .البستان الكثير ا ش ار: ال نة لغة 
 .الدار التي أمدها ل لي اةخر، ل متقين: وشرماً  
 .معرولة: النار لغةو 
 .الدار التي أمدها ل لي اةخر، ل كالرين: وشرماً  
ْت لِْ ُمتَّقِننينَ : )وهمننا مخ وقتننان اةن لقولننه تعننالهللا لنني ال نننة  ْت أُ : )ولنني النننار. (7)(أُِمنندَّ ِمنندَّ

إنني : "ولقولنه لن هللا ل م ينه وسن م حنين لن هللا لن،، الكسنوف. الت يانة: واإلمنداد. (8)(لِْ َكالِِرين

أيت ال نة لتناولت من ا منقوداً ولو أخذته  ك تم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت الننار ل نم أر كناليوم ر
 .(9)متفق م يه" من راً قط أل ه

ناُت َمنْدنم َتْ نِرل ِمنْن َتْحتَِ نا اْ َْنَ ناُر َخالِنِديَن : )وال نة والنار إ تفنيان لقوله َ َعاُؤُهْم ِمْنَد َرَبِ نْم َ نَّ
ُ لَِيْغفَِر لَُ ْم َوإ لَِيْ ِدَيُ ْم َطِريقاً . )(56)(َبداً لِيَ ا أَ  َم * إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَ  َُموا لَْم َيُكِن لَّ إِإَّ َطِرينَق َ َ ننَّ

َ لََعنننَن اْلَكنننالِِريَن َوأََمننندَّ لَُ نننْم َسنننِعيراً :)ولننني ا حنننعاب.(55)(َخالِننِديَن لِيَ نننا أََبنننداً  يَن لِيَ نننا َخالِننندِ * إِنَّ لَّ
َم َخالِنِديَن لِيَ نا أََبنداً :)ولي ال ن.(52)(أََبداً  َ َوَرُسنولَُه َلنإِنَّ لَنُه َنناَر َ َ ننَّ وقناي ل .  (53)(َوَمْن َيْعنِص لَّ

َم َخالُِدونَ : )تعالهللا  .(54)(إ ُيَفتَُّر َمْنُ ْم َوُهْم لِيِه ُمْب ُِسونَ * إِنَّ اْلُمْ ِرِميَن لِي َمَذاِب َ َ نَّ
 

 : مكان الجنة والنار
وقولنه لن هللا ل  (5)(َك،َّ إِنَّ ِكَتاَب اْ َْبَراِر لَفِي ِم ََيينَ : )ال نة لي أم هللا م يين لقوله تعالهللا 

اكتبنوا : ليقوي ل مع و ي: "م يه وس م لي حديث البراء بن ماعب المش ور لي قلة لتنة القبر
 .(2)"كتاب مبدل لي م يين، وأميدوه إلهللا ا ر 

                                                
 (.583)، ومسلم، كتاب اإليمان (7439)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (3)
 (.591)، كتاب اإليمان "صحيح مسلم"  (4)
 (.7439)، كتاب التوحيد "صحيح البخاري"  (5)
 (.7437)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (6)
 .533: سورة آل عمران، اآلية  (7)
 .24: سورة البقرة، اآلية  (8)
 (.967)، ومسلم، كتاب صالة الكسوف (76)رواه البخاري، كتاب الكسوف   (9)

 .8: سورة البينة، اآلية  (10)
(11)

 .509، 508: سورة النساء، اآليتان  
 .01، 04: سورة األحزاب، اآليتان  (12)
 .23: سورة الجن، اآلية  (13)
 .71، 74: يتانسورة الزخرف، اآل  (14)

 .58: سورة المطففين، اآلية  (1)
 (.288، 4/287)رواه أحمد   (2)
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ناِر لَفِني ِسنَ ينم : )والنار لي أسفي سال ين لقوله تعالهللا  وقولنه لن هللا . (3)(َكن،َّ إِنَّ ِكَتناَب اْلفُ َّ
اكتبنوا كتنناب مبنندل لنني : ليقننوي ل تعننالهللا: "ل م ينه وسنن م لنني حنديث البننراء بننن منناعب السنابق

 ".س ين لي ا ر  السف هللا
  

 :أهل الجنة وأهل النار
  
ْت لِْ ُمتَّقِننينَ : )لنني ال نننةي  ن ننم أولينناء ل، قنناي ل تعننالهللا مننؤمن تقننأهني ال نننة كنني   . (4)(أُِمنندَّ
ِ َوُرُس ِهِ ) ْت لِ َِّذيَن  َمُنوا بِاهللَّ  .(1)(أُِمدَّ
ْت لِْ َكننالِِرينَ : )وأهني النننار كنني كنالر شننقي، قنناي ل تعنالهللا لنني النننار  ننا الَّننِذيَن . )(0)(أُِمندَّ َلأَمَّ

 .(7)(َشقُوا َلفِي النَّارِ 
 :ذبح الموت 
الموت عواي الحيا،، وكي نفم ذااقة المنوت، وهنو أمنر معننول غينر محسنوم بالرؤينة،  

ولكنن ل تعنالهللا ي ع ننه شنيااً مرايناً م سننماً وينذب  بنين ال نننة والننار  لحنديث أبنني سنعيد الخنندرل 
: ننادل مننادم يؤتهللا بالموت ك ياة كبَ أم ن ، لي: "رمي ل منه أن النبي ل هللا ل م يه وس م قاي

نعم، هذا الموت وك  م قند : هي تعرلون هذا؟ ليقولون: يا أهي ال نة، ليشرابون وين رون، ليقوي
نعنم، هنذا : هني تعرلنون هنذا؟ ليقولنون: يا أهي النار، ليشرابون وين رون، ليقنوي: ر ه، ثم ينادل

هني الننار، خ نود لن، يا أهي ال ننة، خ نود لن، منوت، وينا أ: ثم يقوي. ليذب . وك  م قد ر ه. الموت
أخر نه . (8)(ُيْؤِمُننونَ  َوأَْنِذْرُهْم َيْوَم اْلَحْسَرِ، إِْذ قُِمَي اْ َْمُر َوُهْم لِني َغْف َنةم َوُهنْم إ: )ثم قرأ". موت

، وروى نحننوه لنني لننفة ال نننة والنننار مننن حننديث ابننن ممننر (9)البخننارل لنني تفسننير هننذه اةيننة
 .ًً (56)مرلوما

                                                
 .7: سورة المطففين، اآلية  (3)
 .533: سورة آل عمران، اآلية  (4)
(5)

 .25: سورة الحديد، اآلية  
 .24: سورة البقرة، اآلية  (6)
 .560: سورة هود، اآلية  (7)
 .39: سورة مريم، اآلية  (8)
 (.4736)، كتاب التفسير "يح البخاريصح"  (9)

 (.0148)، كتاب الرقاق "صحيح البخاري"  (10)
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 فصــل
 ى هللا عليه وسلم وأصحابهفي حقوق النبي صل

وقند . ألمي الخ ق مند ل الرسي، ثم النبيون، ثم اللديقون، ثم الشن داء، ثنم اللنالحون 
ُ َم َنْيِ ْم : )ذكر ل هذه الطبقات لي كتابه لي قوله ُسوَي َلأُولَاَِك َمَه الَِّذيَن أَْنَعَم لَّ َ َوالرَّ َوَمْن ُيِطِه لَّ

بَِييَن  الِِحيَن َوَحُسَن أُولَاَِك َرلِيقاً ِمَن النَّ  .(5)(َوالَلَديقِيَن َوالَشَ َداِء َواللَّ

نننوح، وإبننراهيم، وموسننهللا، وميسننهللا، : وألمنني الرسنني أولننوا العننعم مننن م، وهننم خمسننة 
": ا حنعاب"ومحمد م ي م الل وات من ل والتس يم، وقد ذكرهم ل لي مومعين من كتابه لني 

بَِينيَن ِميَثنناَقُ ْم َوِمْنننَك َوِمنْن ُنننوحم َوإِْبنَراِهيَم َوُموَسننهللا َوِميَسننهللا اْبنِن َمننْرَيمَوإِْذ أََخنْذَنا ِمنن) ولنني . (2)(َن النَّ

نْيَنا بِنِه إِْبنَراِهيَم ": )لشورىا" نهللا بِنِه ُنوحناً َوالَّنِذل أَْوَحْيَننا إِلَْينَك َوَمنا َولَّ َشَرَا لَُكْم ِمَن النَديِن َمنا َولَّ
 .(3)(َوُموَسهللا َوِميَسهللا

أننا سنيد الننام ينوم : "وألم  م محمد لن هللا ل م ينه وسن م  لقولنه لن هللا ل م ينه وسن م 
 .، ول،ته خ فه لي ة المعراج وغير ذلك من ا دلة(4)متفق م يه" القيامة

ثننم إبننراهيم   نننه أبننو ا نبينناء وم تننه ألنني الم نني، ثننم موسننهللا   نننه ألمنني أنبينناء بننني  
، ثننم نننوح وميسننهللا إ ي ننعم بالمفامنن ة بين مننا  ن لكنني من مننا إسننراايي وشننريعته ألنني شننرااع م

 .معية
 

 خصائص النبي صلى هللا عليه وسلم

 
 :اختص النبي ل هللا ل م يه وس م بخلااص نتك م م هللا ما ذكر المؤلف من ا 
نند  أََبننا أََحنندم ِمننْن ِرَ ننالُِكْم َولَِكننْن َرُسننو: )خنناتم النبيننين  لقولننه تعننالهللا -5 ِ َوَخنناَتَم َمننا َكنناَن ُمَحمَّ َي لَّ

 .(1)(النَّبَِيينَ 
 .سيد المرس ين وسبق دلي ه -2
َل، َوَرَبَك إ ُيْؤِمُننوَن َحتَّنهللا ُيَحَكُمنوَك لِيَمنا : )إ يتم إيمان مبد حتهللا يؤمن برسالته  لقوله تعالهللا -3

 .وغيره من ا نبياء يبعثون إلهللا أقوام معينين كي إلهللا قومه. (0)(َشَ َر َبْيَنُ مْ 
 .إ يقمهللا بين النام إإ بشفامته، وسبق دليي ذلك لي الشفامة -4
نحنن اةخنرون السنابقون : "سبق أمته ا مم لي دخوي ال نة لعموم قوله لن هللا ل م ينه وسن م -1

 .وسبق". يوم القيامة
لاحب لواء الحمد، يحم ه ل هللا ل م يه وسن م ينوم القيامنة ويكنون الحامندون تحتنه، لحنديث  -0

أنا سيد ولد  دم ينوم القيامنة : "الخدرل رمي ل منه أن النبي ل هللا ل م يه وس م قاي أبي سعيد
وإ لخر، وبيدل لنواء الحمند وإ لخنر، ومنا منن نبني يومانذم  دم لمنن سنواه إإ تحنت لنوااي، وأننا 

 .(8)، وقد روى ا ولهللا وا خير، مس م(7)رواه الترمذل" أوي من تنشق منه ا ر  وإ لخر
َمَسنهللا : )العمي الذل يحمده م يه الخالق والمخ نوق  لقولنه تعنالهللا: ب المقام المحمود، أللاح -7

وهذا المقام هو ما يحلي من مناقبنه لن هللا ل م ينه وسن م ينوم . (5)(أَْن َيْبَعَثَك َرَبَك َمَقاماً َمْحُموداً 

 .القيامة من الشفامة وغيرها

                                                
 .09: سورة النساء، اآلية  (1)
 .7: سورة األحزاب، اآلية  (2)
 .53: سورة الشورى، اآلية  (3)
(4)

 (.594)، ومسلم، كتاب اإليمان (4752)رواه البخاري، كتاب التفسير   
 .46: سورة األحزاب، اآلية  (5)
 .01: سورة النساء، اآلية  (6)
 (.3548)، كتاب التفسير "سنن الترمذي"  (7)
 (.2278)، كتاب الفضائل "صحيح مسلم"  (8)
 .79: سورة اإلسراء، اآلية  (1)
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الكثينر واردوه، أمنا م نرد الحينا  لقند  لاحب الحنو  المنورود، والمنراد الحنو  الكبينر -8
 .مر أن لكي نبي حوماً 

إمننام النبيننين، وخطيننب م، ولنناحب شننفامت م  لحننديث أبنني بننن كعننب أن النبنني لنن هللا ل  -55 -9

". إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيين وخطيب م، ولناحب شنفامت م غينر لخنر: "م يه وس م قاي
 .(2)رواه الترمذل وحسنه

نةم أُْخِرَ نْت لِ نَّنام): ير ا مم  لقوله تعالهللاأمته خ -52 َبنِني  َينا): لأمنا قولنه تعنالهللا. (3)(ُكْنُتْم َخْيَر أُمَّ
ننْ ُتُكْم َم َننهللا اْلَعننالَِمينَ  لننالمراد مننالمي . (4)(إِْسننراايَي اْذُكننُروا نِْعَمتِننَي الَّتِنني أَْنَعْمننُت َم َننْيُكْم َوأََننني َلمَّ

 .عمان م
 

 فضائل الصحابة
 
 .ي من ا تمه بالنبي ل هللا ل م يه وس م مؤمناً به ومات م هللا ذلكاللحاب 
وألحاب النبي ل هللا ل م يه وس م ألمي ألحاب ا نبياء  لقوي النبني لن هللا ل م ينه  

 .(1)الحديث رواه البخارل وغيره". خير النام قرني: "وس م
 .وألمي اللحابة الم ا رون ل مع م بين ال  ر، والنلر،، ثم ا نلار 
، وممنر، ومثمنان، وم ني رمني رأبو بك: وألمي الم ا رين الخ فاء ا ربعة الراشدون 

 .ل من م
هو اللديق مبد ل بن مثمان بن مامر من بني تيم بن مر، بن كعب، أوي منن  رلأبو بك 

 من برسوي ل ل هللا ل م يه وس م من الر اي ولاحبه لي ال  ر،، وناابه لي الل،، والحنج، 
يفته لي أمته، اسن م م نهللا يدينه خمسنة منن المبشنرين بال ننة مثمنان، والعبينر، وط حنة، ومبند وخ 

سنننة  03هن  مننن 53النرحمن بننن منوف، وسننعد بننن أبني وقنناص، تنولي لنني  مننادى اةخنر، سنننة 
وهؤإء الخمسة مه أبني بكنر، وم ني بنن أبني طالنب، وعيند بنن حارثنة، هنم الثمانينة النذين سنبقوا 

 .ابن إسحاق يعني من الذكور بعد الرسالةالنام باإلس،م قاله 
وممر هو أبو حفص الفاروق ممر بن الخطاب منن بنني مندل بنن كعنب بنن لنؤل، أسن م  

لي السنة السادسنة منن البعثنة بعند نحنو أربعنين ر ن،ً وإحندى مشنر، امنرأ،، لفنرح المسن مون بنه 
،لنة خينر قينام إلنهللا أن قتني م هللا ا مة لقام بأمبناء الخ راستخ فه أبو بك. و  ر اإلس،م بمكة بعده
 .سنة 03ه  من 23ش يداً لي ذل الح ة سنة 

ومثمان هو أبو مبد ل ذو النورين مثمان بن مفان من بني أمية بن مبد شمم بنن مبند  
أس م قبي دخوي النبي ل هللا ل م يه وس م دار ا رقم كنان غنيناً سنخياً، تنولهللا الخ،لنة بعند . مناف

سننة  96هن  منن 31ي الشورى إلهللا أن قتي ش يداً لني ذل الح نة سننة ممر بن الخطاب باتفاق أه
 .م هللا أحد ا قواي

وم ي وهو أبو الحسن م ي بن أبي طالب، واسم أبي طالب مبد مناف بن مبند المط نب،  
أوي من أس م من الغ مان، أمطاه رسوي ل ل هللا ل م يه وسن م الراينة ينوم خيبنر لفنت  ل م نهللا 

لة بعد قتي مثمان رمي ل من ما، لكان هو الخ يفة شرماً إلهللا أن قتني شن يداً يديه، وبويه بالخ،
 .سنة 03ه  من 46لي رممان سنة 

، ثم ممر، ثم مثمنان، ثنم م ني، لحنديث ابنن ممنر رمني روألمي هؤإء ا ربعة أبو بك 
ثنم ممنر بنن  ،ركنا نخير بين النام لي عمن النبي ل هللا ل م يه وس م، لنخير أبا بك: "ل من ما

كننا نقنوي ورسنوي ل لن هللا ل " (2):و بني داود (5)رواه البخنارل" الخطاب، ثم مثمان بن مفان
                                                

(2)
 (.3053)، كتاب المناقب "سنن الترمذي"  

 .556: سورة آل عمران، اآلية  (3)
 .47: سورة البقرة، اآلية  (4)
 (.2133)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة (3012)لبخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم رواه ا  (5)
 (.3011)، كتاب فضائل الصحابة "صحيح البخاري"  (1)
 .، صححه األلباني(4028)، كتاب السنة "سنن أبي داود"  (2)
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عاد " ، ثنم ممنر، ثنم مثمنانرألمي أمة النبني لن هللا ل م ينه وسن م بعنده أبنو بكن: م يه وس م حي
أ ند ال فن  ذكنره  هذا ولم". ليسمه ذلك النبي ل هللا ل م يه وس م ل، ينكره: "الطبراني لي رواية

 .المؤلف بعياد، م ي بن أبي طالب
رمني ل مننه   ننه ألمن  م  روأحق م بالخ،لة بعد النبني لن هللا ل م ينه وسن م أبنو بكن 

وأسبق م إلهللا اإلس،م، و ن النبي ل هللا ل م ينه وسن م قدمنه لني اللن،،، و ن اللنحابة رمني 
 م ل م هللا م،لة، ثم ممر رمني ل مننه  ننه ل من م أ معوا م هللا تقديمه ومبايعته وإ ي مع

ألمي اللحابة بعد أبي بكر، و ن أبا بكر م د بالخ،لة إليه، ثم مثمان رمني ل مننه لفمن ه، 
 .وتقديم أهي الشورى له وهم المذكورون لي هذا البيت

 عبير وذو موف ر اي المشور، م ي ومثمان وسعد وط حة
 .وإ ماا أهي ملره م يهثم م ي رمي ل منه لفم ه،  
وهننؤإء ا ربعننة هننم الخ فنناء الراشنندون الم ننديون الننذين قنناي لنني م النبنني لنن هللا ل م يننه  

 .(3)"م يكم بسنتي، وسنة الخ فاء الراشدين من بعدل، مموا م ي ا بالنوا ذ: "وس م
: يقنناي ا لبننان. (4)رواه أحمنند وأبننو داود والترمننذل". الخ،لننة بعنندل ث،ثننون سنننة: "وقنناي 

لكان  خرها خ،لة م ي، هكذا قاي المؤلف وكأنه  عي خ،لة الحسن تابعنة  بينه، . وإسناده حسن
 .أو لم يعتبرها حيث إنه رمي ل منه تناعي من ا

ربينه ا وي سننة  53لخ،لة أبي بكر رمي ل منه سنتان وث،ثة أش ر وتسنه ليناي منن  
 .ه 53 مادى اةخر، سنة  22ه  إلهللا 55
 مننادى  23ممننر رمنني ل منننه مشننر سنننوات وسننتة أشنن ر وث،ثننة أيننام مننن  وخ،لننة 

 .ه  23ذل الح ة سنة  20ه  إلهللا 53اةخر، سنة 
محننرم سنننة  5وخ،لنة مثمننان رمنني ل مننه أثنتننا مشننر، سننة إإ اثننني مشننر يومناً مننن  

 .ه 31ه  إلهللا ذل الح ة سنة 24
هن  31ذل الح نة سننة  59ن وخ،لة م ي رمني ل مننه أربنه سننوات وتسنعة أشن ر من 

 .ه 46رممان سنة  59إلهللا 
 .لم موا خ،لة هؤإء ا ربعة تسه ومشرون سنة وستة أش ر وأربعة أيام 
ثم بويه الحسن بن م ي رمي ل من ما يوم مات أبوه م ي رمني ل مننه، ولني ربينه  

:  ينه وسن م لني قولنهه  س م ا مر إلهللا معاوية وبذلك   نرت  ينة النبني لن هللا ل م45ا وي سنة 
إن ابنني هنذا سننيد ولعني ل أن يلن   بنه بننين : "وقولننه لني الحسنن" الخ،لنة بعندل ث،ثنون سننة"

 .(1)رواه البخارل". لاتين م يمتين من المس مين
 :الشهادة بالجنة أو النار 

الش اد، بال نة أو النار لنيم ل عقني لي نا مندخي ل ني موقولنة م نهللا الشنرا، لمنن شن د لنه  
 .ا بذلك ش دنا له، ومن ل، ل،، لكننا نر و ل محسن، ونخاف م هللا المسيءالشار

 .وتنقسم الش اد، بال نة أو النار إلهللا قسمين مامة وخالة 
لالعامة هي المع قة بالولف مثي أن نشن د لكني منؤمن بأننه لني ال ننة أو لكني كنالر بأننه  

 .لدخوي ال نة أو النارلي النار، أو نحو ذلك من ا ولاف التي  ع  ا الشارا سبباً 
والخالة هي المع قة بشنخص مثني أن نشن د لشنخص معنين بأننه لني ال ننة، أو لشنخص  

 .معين بأنه لي النار ل، نعين إإ ما مينه ل أو رسوله
 :المعينون من أهل الجنة 
العشر، المبشرون بال نة وخلنوا ب نذا الولنف : المعينون من أهي ال نة كثيرون ومن م 

لنني ال ننة، وممنر لنني  رأبنو بكن: "ي لن هللا ل م يننه وسن م  مع نم لنني حنديث واحند لقنناي ن النبن
ال نة، ومثمان لي ال نة، وم ي لي ال نة، وط حة لني ال ننة والعبينر لني ال ننة، ومبند النرحمن 

                                                
 .سبق تخريجه  (3)
 (.1/226)، وأحمد (2220)مذي، كتاب الفتن ، والتر(4040)رواه أبو داود، كتاب السنة   (4)
 (.2764)رواه البخاري، كتاب الصلح   (5)
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بن موف لي ال نة، وسعد بن أبي وقاص لني ال ننة، وسنعيد بنن عيند لني ال ننة، وأبنو مبيند، بنن 
 .(5)رواه الترمذل ولححه ا لباني". ال راح لي ال نة

 :وقد سبق الك،م م هللا الخ فاء ا ربعة، وأما الباقون ل معوا لي هذا البيت 
 ومامر ل و والعبير الممدح  سعيد وسعد وابن موف وط حة

لط حة هو ابن مبيد ل منن بنني تمنيم بنن منر،، أحند الثمانينة السنابقين إلنهللا اإلسن،م، قتني  
 .سنة 04ه  من 30اةخر، سنة يوم ال مي لي  مادى 

والعبيننر هننو ابننن العننوام مننن بننني قلنني بننن كنن،ب ابننن ممننة رسننوي ل لنن هللا ل م يننه  
هن  30وس م، انلرف يوم ال مي من قتاي م ي ل قيه ابن  رمنوع لقت نه لني  منادى ا ولنهللا سننة 

 .سنة 07من 
ة ودلنن سنن 72هن  منن 32ومبد الرحمن بن موف من بني عهر، بنن كن،ب، تنولي سننة  

 .بالبقيه
وسعد بن أبي وقاص، هو ابن مالك من بني مبد منناف ابنن عهنر،، أوي منن رمنهللا بسن م  

هن  منن 11لي سبيي ل، مات لي قلره بالعقيق م هللا مشر، أمياي من المدينة ودلنن بنالبقيه سننة 

 .سنة 82
،م، وسعيد بن عيد، هو ابن عيد بن ممرو بن نفيي العندول، كنان منن السنابقين إلنهللا اإلسن 

 .ه  من بمه وسبعين سنة15تولي بالعقيق ودلن بالمدينة سنة 
أبو مبيده هو مامر بن مبد ل بن ال راح من بني ل ر، من السابقين إلنهللا اإلسن،م تنولي  

 . سنة 18ه  من 58لي ا ردن لي طامون مموام سنة 

 . ن قيموممن ش د له النبي ل هللا ل م يه وس م بال نة الحسن، والحسين، وثابت ب 
رواه ". الحسنننن والحسنننين سنننيدا شنننباب أهننني ال ننننة: "قننناي النبننني لننن هللا ل م ينننه وسننن م 

 .(2)الترمذل، وقاي حسن لحي 
إننك لسنت منن أهني الننار، ولكننك منن أهني : "قاي ل هللا ل م يه وس م لي ثابت بنن قنيم 

 .(3)رواه البخارل" ال نة

ه، وهنو أمينر المنؤمنين ابنن أمينر لالحسن سبط رسنوي ل لن هللا ل م ينه وسن م وريحانتن 
هن ، ومنات لني المديننة ودلنن لني البقينه 3رممان سنة  51المؤمنين م ي بن أبي طالب، ولد لي 

  .ه 16لي ربيه ا وي سنة 
والحسين سبط رسوي ل ل هللا ل م يه وسن م وريحانتنه، وهنو ابنن م ني بنن أبني طالنب  

 .ه 05محرم سنة  56لي  ءكر ب،ه ، وقتي لي 4رمي ل منه ولد لي شعبان سنة 

وثابت وهو ابن قيم بن شمام ا نلارل الخعر ني خطينب ا نلنار، قتني شن يداً ينوم  
 .ه 52ه  لي  خرها، أو أوي سنة 55اليمامة سنة 

 
 :المعينون من أهل النار في الكتاب والسنة 
 م يننه أبننو ل ننب مبنند العننعل بننن مبنند المط ننب مننم النبنني لنن هللا ل: مننن المعينننين بننالقر ن 

َتبَّنْت َينَدا أَبِني : )وس م، وامرأته أم  ميي اروى بنت حرب بن أمية أخت أبني سنفيان  لقولنه تعنالهللا
 .إلهللا  خر السور، (5)(لََ بم َوَتبَّ 

أبو طالب مبد مناف بنن مبند المط نب  لقنوي النبني لن هللا ل م ينه : ومن المعينين بالسنة 
 .(2)رواه البخارل".منتعي نع ين يغ ي من ما دماغه أهون أهي النار مذاباً أبو طالب وهو:"وس م

                                                
(1)

 (.5/587)، وأحمد (533)، وابن ماجه، المقدمة (3748)، والترمذي، كتاب المناقب (0949)رواه أبو داود، كتاب السنة   
 (.507، 3/500)، وأحمد (3708)رواه الترمذي، كتاب المناقب   (2)
 (.599)، ومسلم، كتاب اإليمان (4840)ه البخاري، كتاب التفسير روا  (3)
 .5: سورة المسد، اآلية  (1)
إن : "، بلفظ(253)، ومسلم، كتاب اإليمان (0105)، وأخرجه البخاري، كتاب الرقاق (252)أخرجه بهذا اللفظ مسلم، كتاب اإليمان   (2)

 ".مص قدميه جمرة يغلي منها دماغهأهون أهل النار عذابا  يوم القيامة لرجل توضع في أخ
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رأيتنه ي نر : "ومن م ممرو بن مامر بن لحي الخعامي، قناي النبني لن هللا ل م ينه وسن م 
 .(3)رواه البخارل وغيره". أمعاءه لي النار

 :تكفير أهل القبلة بالمعاصي 

وإ يخر ننون مننن  أهنني القب ننة هننم المسنن مون الملنن ون إلي ننا، إ يكفننرون بفعنني الكبنناار، 
 َوإِْن َطااَِفَتناِن ِمنَن اْلُمنْؤِمنِيَن اْقَتَت ُنوا َلأَْلن ُِحوا: )اإلس،م بذلك، وإ يخ دون لني الننار  لقولنه تعنالهللا

َما اْلُمْؤِمُننوَن إِْخنَو،  َلأَْلن ُِحوا َبنْيَن أََخنَوْيُكمْ : )إلهللا قوله (4)(َبْيَنُ َما لأثبنت ا خنو، اإليمانينة منه . (1)(إِنَّ
 .تاي وهو من الكباار، ولو كان كفراً إنتفت ا خو، اإليمانيةالق
من كان لي ق به مثقاي حبة خردي منن : يقوي ل تعالهللا: "وقاي النبي ل هللا ل م يه وس م 

 .(0)متفق م يه. يعني من النار". إيمان لأخر وه
  :وخالف في هذا طائفتان 

 .د لي النارلامي الكبير، كالر خال: الخوارج قالوا: ا ولهللا 
لامي الكبير، خارج من اإليمان لنيم بمنؤمن وإ كنالر لني منعلنة : المعتعلة قالوا: الثانية 

 .بين منعلتين وهو خالد لي النار
 :ونرد م هللا الطاافتين بما ي ي 
 .مخالفت م نلوص الكتاب، والسنة -5
 .مخالفت م إل ماا الس ف -2

 

 حقوق الصحابة رضي هللا عنهم
 
ل من م لمي م يم م هللا هذه ا مة حينث قناموا بنلنر، ل، ورسنوله، ل لحابة رمي  

وال  اد لي سبيي ل بأموال م وأنفس م، وحف  دين ل بحف  كتابه، وسنة رسنوله لن هللا ل م ينه 
 .وس م، م ماً، ومم،ً، وتع يماً حتهللا ب غوه ا مة نقياً طرياً 

ِ : )يقنوي لني سنور، الفنت وقد أثنهللا ل م ي م لي كتابه أم نم ثنناء حينث   ند  َرُسنوُي لَّ ُمَحمَّ
 ِ داً َيْبَتُغنننوَن َلْمننن،ً ِمنننَن لَّ عننناً ُسننن َّ اُء َم َنننهللا اْلُكفَّننناِر ُرَحَمننناُء َبْينننَنُ ْم َتنننَراُهْم ُركَّ  َوالَّنننِذيَن َمَعنننُه أَِشننندَّ

 .إلهللا  خر السور،. (7)(َوِرْمَواناً 
: م حينث يقنوي لن هللا ل م ينه وسن موحمهللا رسوي ل ل هللا ل م يه وس م حمنهللا كنرامت  
". إ تسبوا ألحابي، لالذل نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثي أحد ذهباً ما ب   مد أحدهم وإ نلنيفه"

 :لحقوق م م هللا ا مة من أم م الحقوق، ل  م م هللا ا مة. (8)متفق م يه
 .محبت م بالق ب، والثناء م ي م بال سان بما أسدوه من المعروف واإلحسان -5
َنننا : )التننرحم م نني م، واإسننتغفار ل ننم تحقيقنناً لقولننه تعننالهللا -2 َوالَّننِذيَن َ نناُءوا ِمننْن َبْعننِدِهْم َيقُولُننوَن َربَّ

ً لِ َّنِذيَن  َمُننوا َربَّ  َننا إِنَّنَك َرُؤوف  اْغفِْر لََنا َوإِلِْخَوانَِنا الَِّذيَن َسَبقُوَنا بِاْ ِيَمناِن َوإ َتْ َعنْي لِني قُ ُوبَِننا ِغن، 
 .(5)(َرِحيم  

الكف من مساوا م التني إن لندرت منن أحند منن م ل ني ق ي نة بالنسنبة لمنا ل نم منن المحاسنن  -3
إ : "والفمااي، وربما تكون لادر، من ا ت اد مغفور وممي معذور لقوله ل هللا ل م ينه وسن م

 .الحديث". تسبوا ألحابي
 

                                                
 (.4023)رواه البخاري، كتاب التفسير   (3)
(4)

 .9: سورة الحجرات، اآلية  
 .56: سورة الحجرات، اآلية  (5)
 (.7156)رواه البخاري، كتاب التوحيد   (6)
 .29: سورة الفتح، اآلية (7)

 (.2145، 2146)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة (3073)لم رواه البخاري، كتاب فضائل أصحاب النبي صلى هللا عليه وس  (8)
 .56: سورة الحشر، اآلية  (1)
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 حكم سب الصحابة
 
 :سب الصحابة على ثالثة ألسام 

ن يسب م بما يقتمي كفر أكثنرهم، أو أن منامت م لسنقوا، ل نذا كفنر   ننه تكنذيب أ: ا وي 
هلل ورسوله بالثناء م ي م والترمي منن م، بني منن شنك لني كفنر مثني هنذا لنإن كفنره متعنين   ن 

 .مممون هذه المقالة أن نق ة الكتاب أو السنة كفار، أو لساق
وإن  هي الع م، وم نهللا القنوي بأننه إ يكفنر أن يسب م بال عن والتقبي ، لفي كفره ق: الثاني 

 .ي ب أن ي  د ويحبم حتهللا يموت أو ير ه مما قاي
أن يسب م بما إ يقدح لي دين م كال بن والبخي ل، يكفر، ولكن يعنعر بمنا يردمنه : الثالث 

، ونقني منن أحمند "اللنارم المسن وي"من ذلك، ذكر معنهللا ذلك شيخ اإلس،م ابن تيميه لي كتناب 
إ ي وع  حد أن يذكر شيااً من مساوا م، وإ يطعن م نهللا أحند منن م بعينب أو : "قوله (173ص)

 ".نقص، لمن لعي ذلك أدب، لإن تاب وإإ   د لي الحبم حتهللا يموت أو ير ه
 

 حقوق زوجات النبي صلى هللا عليه وسلم
 
، عو ننات النبنني لنن هللا ل م يننه وسنن م، عو اتننه لنني النندنيا واةخننر،، وأم ننات المننؤمنين 

ول ننن مننن الحرمننة والتع ننيم مننا ي يننق ب ننن كعو ننات لخنناتم النبيننين ل ننن مننن  ي بيتننه طنناهرات، 
مط ننرات، طيبننات، مطيبننات، برياننات، مبننر ت مننن كنني سننوء يقنندح لنني أمرامنن ن ولرشنن ن، 
لالطيبات ل طيبين، والطيبنون ل طيبنات، لرمني ل منن ن وأرمناهن أ معنين، ولن هللا ل وسن م 

 .نم هللا نبيه اللادق ا مي
 

 :زوجاته صلى هللا عليه وسلم الالتي كان فرالهن بالوفاة وهن
تعو  ا رسوي ل ل هللا ل م يه وسن م بعند  –ما مدا إبراهيم  –خدي ة بنت خوي د أم أوإده  -5

والثاني أبو هالنة التميمني ولنم يتنعوج لن هللا ل م ينه وسن م م ي نا . ا وي متيق بن مابد: عو ين
 .البعثة قبي المعراج ه  من56حتهللا ماتت سنة 

: وقيني. مااشة بنت أبي بكنر اللنديق، أري نا لن هللا ل م ينه وسن م لني المننام منرتين أو ث،ثناً  -2
، لعقد م ي ا ول ا ست سنين بمكة ودخي م ي ا لي المدينة ول ا تسنه سننين، تولينت (2)هذه امرأتك

 .ه 18سنة 
لسنكران بنن ممنرو أخنو سن يي بنن سود، بننت عمعنة العامرينة، تعو  نا بعند عوج مسن م هنو ا -3

 .ه 14ممرو، توليت  خر خ،لة ممر وقيي سنة 
حفلة بنت ممر بن الخطناب، تعو  نا لن هللا ل م ينه وسن م بعند عوج مسن م هنو خننيم بنن  -4

 .ه 45حذالة الذل قتي لي أحد، وماتت سنة 
 بنن  حنَ لني عينب بنت خعيمة ال ،لية أم المساكين، تعو  ا بعد استشن اد عو  نا مبند ل -1

 .ه  بعد عوا  ا بيسير4أحد، وماتت سنة 
أم س مة هند بنت أبي أمية المخعومية، تعو  ا بعد منوت عو  نا أبني سن مة مبند ل بنن مبند  -0

 .ه  05ا سد من  راحة ألابته لي أحد، وماتت سنة 
ن حارثنة عينب بنت  حَ ا سدية بنت ممته ل هللا ل م يه وس م، تعو  ا بعد منوإه عيند بن -7

 .ه 26ه ، وماتت سنة 1سنة 
مالننك بننن :  ويريننة بنننت الحننارث الخعاميننة، تعو  ننا بعنند عو  ننا مسنناله بننن لننفوان وقينني -8

 .ه 10ه ، وماتت سنة 0لفوان سنة 

                                                
 (.2438)، كتاب فضائل الصحابة "مسلم"، و (3891)، كتاب مناقب األنصار "صحيح البخاري"  (2)
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أم حبيبنة رم ننة بننت أبنني سنفيان، تعو  ننا بعند عوج أسنن م ثنم تنلننر هنو مبينند ل بنن  حننَ،  -9
 .ه 44ة وماتت لي المدينة لي خ،لة أخي ا سن

لفية بنت حيي بنن أخطنب منن بنني النمنير منن ذرينة هنارون بنن ممنران لن هللا ل م ينه  -56

والثناني كناننة بنن أبني . وس م، أمتق نا و عني متق نا لنداق ا بعند عو نين أول منا سن،م بنن مشنكم
 .ه 16ه ، وماتت سنة 0الحقيق بعد لت  خيبر سنة 

ا وي ابنن : هن  لني ممنر، القمناء بعند عو نين7ميمونة بنت الحارث ال ،لية، تعو  ا سنة  -55
 .ه 15مب ياليي والثاني أبورهم بن مبد الععل، بنهللا ب ا لي سرف، وماتت ليه سنة 

ل ذه عو ات النبي ل هللا ل م يه وسن م، ال،تني كنان لنراق ن بالولنا،، اثنتنان توليتنا قب نه  
 .خدي ة، وعينب بنت خعيمة، وتسه تولي من ن وهن البواقي: وهما

 :وبقي اثنتان لم يدخي ب ما، وإ يثبت ل ما من ا حكام والفمي ة ما يثبت ل سابقات وهما 
أسماء بنت النعمان الكندية تعو  ا النبي لن هللا ل م ينه وسن م ثنم لارق نا، واخت نف لني سنبب  -5

 .ةإنه و د لي كشح ا بياماً لفارق ا لتمو  ا بعده الم ا ر بن أبي أمي: الفراق، لقاي ابن إسحاق
 .لفارق ا ول أم م" أموذ باهلل منك: "أميمة بنت النعمان بن شراحيي ال ونية وهي التي قالت -2

وألمني عو ننات النبني لنن هللا ل م ينه وسنن م خدي نة، ومااشننة رمني ل من مننا، ولكنني  
من مننا معيننة م ننهللا ا خننرى، ل خدي ننة لنني أوي اإلسنن،م مننا لننيم لعااشننة مننن السننبق والمننؤاعر،، 

ولعااشة لي  خر ا مر ما ليم لخدي ة من نشر الع م، ونفه ا منة، وقند برأهنا ل ممنا والنلر،، 
 .رماها به أهي النفاق من اإللك لي سور، النور

 
 لذف أمهات المؤمنين

 
قذف مااشة بمنا برأهنا ل مننه كفنر   ننه تكنذيب ل قنر ن، ولني قنذف غيرهنا منن أم نات  

أننه كفنر   ننه قندح لني النبني لن هللا ل م ينه وسن م، لننإن ألنح ما : المنؤمنين قنوإن  هني الع نم
 .الخبيثات ل خبيثين

 
 معاوية بن أبي سفيان

هو أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان لخر بن حرب، ولد قبني البعثنة بخمسنين سننة،  
أس م بعد الحديبينة وكنتم إسن،مه، وإه ممنر الشنام واسنتمر م ينه، وتسنمهللا : وأس م مام الفت  وقيي

ه ، كنان 45ه ، وا تمه النام م يه بعد تناعي الحسن بن م ي سنة 37الخ،لة بعد الحكمين مام ب
 78هن  منن 06يكتب ل نبي ل هللا ل م يه وس م، ومن  م ة كتاب النوحي، تنولي لني ر نب سننة 

وإنما ذكنره المؤلنف وأثننهللا م ينه ل نرد م نهللا النروال  النذين يسنبونه ويقندحون لينه، وسنماه . سنة
نين  نه أخو أم حبيبنة إحندى أم نات المنؤمنين، وقند ذكنر شنيخ اإلسن،م ابنن تيمينه لني خاي المؤم

هي يقاي إلخو، أم ات المؤمنين أخواي المنؤمنين أم : نعاماً بين الع ماء 2ج 599من اج السنة ص
 إ؟
 

 الخالفة
الخ،لة منلب كبير، ومسؤولية م يمة، وهي تولي تدبير أمنور المسن مين بحينث يكنون  

 .مسؤوي ا وي لي ذلك، وهي لر  كفاية   ن أمور النام إ تقوم إإ ب اهو ال
 :وتحلي الخ،لة بواحد من أمور ث،ثة 
النص م يه من الخ يفة السابق، كما لي خ،لة ممنر بنن الخطناب لإن نا بننص منن : ا وي 

 .أبي بكر رمي ل منه
لخ يفنة السنابق كمنا لني خ،لنة ا تماا أهي الحي والعقند سنواء كنانوا معيننين منن ا: الثاني 

مثمان رمي ل منه، لإن ا با تمناا منن أهني الحني والعقند المعيننين منن قبني ممنر بنن الخطناب 
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رمي ل منه، أم غير معينين كمنا ل خ،لنة أبني بكنر رمني ل مننه م نهللا أحند ا قنواي، وكمنا 
 .لي خ،لة م ي رمي ل منه

مبند الم نك بنن منروان حنين قتني ابنن العبينر وتمنت الق ر والغ بة كمنا لني خ،لنة : الثالث 
 .الخ،لة له

 
 حكم طاعة الخليفة

 
َينا أََيَ نا : )طامة الخ يفة وغيره من وإ، ا منور وا بنة لني غينر معلنية ل لقولنه تعنالهللا 

ُسوَي َوأُولِي اْ َْمِر ِمْنُكمْ  َ َوأَِطيُعوا الرَّ  .(5)(الَِّذيَن  َمُنوا أَِطيُعوا لَّ
السمه والطامة م هللا المس م ليما أحنب وكنره، منا لنم ينؤمر : "وله ل هللا ل م يه وس مولق 

 .(2)متفق م يه". بمعلية لإذا أمر بمعلية ل، سمه وإ طامة
وسننواء كننان اإلمننام بننراً وهننو القنناام بننأمر ل لعنن،ً وتركنناً، أو لننا راً وهننو الفاسننق لقولننه  

يم لر ه ينأتي شنيااً منن معلنية ل ل يكنره منا ينأتي منن إإ من ولي م يه وا: "ل هللا ل م يه وس م
 .رواه مس م. (3)"معلية ل وإ ينعمن يداً من طامة

والحننج وال  نناد مننه ا امننة مامننيان نالننذان، ولنن،، ال معننة خ ف ننم  ننااع، سننواء كننانوا  
 .أبراراً أو ل اراً   ن مخالفت م لي ذلك تو ب شق ملا المس مين والتمرد م ي م

إلننخ مننعيف كمننا رمننع لننه ..." ثنن،ث مننن ألنني اإليمننان"حننديث الننذل ذكننره المؤلننف وال 
وقي المنذرل لني مختلنر أبني . إنه م  وي: السيوطي لي ال امه اللغير، وليه راو قاي المعل

 .شبه م  وي: داود
ال  ناد : "والثانينة" إ إلنه إإ ل: الكنف ممنن قناي: "والث،ث الخلاي المنذكور، لينه هني 

 ".اإليمان باإقدار: "والثالثة. خإل" ما 
بايعننا رسنوي ل : "والخروج م هللا اإلمام محرم لقوي مباد، بنن اللنامت رمني ل مننه 

ل هللا ل م يه وس م م هللا السمه والطامة لي منشطنا، ومكرهنا، ومسرنا، ويسرنا، وأثر، م يننا، 
 .(4)متفق م يه". من ل برهان وأن إ نناعا ا مر أه ه، إإ أن تروا كفراً بواحاً مندكم ليه

يكون م يكم أمراء تعرلون وتنكنرون، لمنن أنكنر لقند بنر ، : "وقاي ل هللا ل م يه وس م 
إ، مننا . إ، مننا لنن وا: "ألنن، نقننات  م؟ قنناي: قننالوا" ومننن كننره لقنند سنن م، ولكننن مننن رمنني وتننابه

 .(5)رواه مس م. أل من كره بق به وأنكر بق به". ل وا
ديثين أن ترك الل،، كفر بنواح   ن النبني لن هللا ل م ينه وسن م لنم ي نع ومن لوااد الح 

الخروج م هللا ا امنة إإ بكفنر بنواح، و عني المنانه منن قتنال م لعني اللن،،، لندي م نهللا أن ترك نا 
 .مبي  لقتال م، وقتال م إ يباح إإ بكفر بواح كما لي حديث مباد،

 
 هجران أهل البدع

 .الترك :ال  ران ملدر ه ر وهو لغة 
اإبتعاد من م، وترك محبت م، ومواإت م، والس،م م ي م، : والمراد ب  ران أهي البدا 

 .وعيارت م، وميادت م، ونحو ذلك
ِ َواْلَيْوِم اْةِخرِ : )وه ران أهي البدا وا ب  لقوله تعالهللا  ُينَواَدوَن  إ َتِ ُد َقْوماً ُيْؤِمُنوَن بِاهللَّ

َ َوَرسُ  و ن النبني لن هللا ل م ينه وسن م ه نر كعنب بنن مالنك ولناحبيه حنين . (2)(ولَهَمْن َحادَّ لَّ
 .تخ فوا من غعو، تبوك

                                                
(1)

 .19: سورة النساء، اآلية  
 (.5839)، ومسلم، كتاب اإلمارة (7544)رواه البخاري، كتاب األحكام   (2)
 (.5811)رواه مسلم، كتاب اإلمارة   (3)
 (.م5769)، ومسلم، كتاب اإلمارة (7610، 7611)رواه البخاري، كتاب الفتن   (4)
 (.5814)رواه مسلم، كتاب اإلمارة   (1)
 .22: سورة المجادلة، اآلية  (2)
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لكن إن كان لي م الست م مل حة لتبيين الحق ل م وتحذيرهم من البدمة ل، بأم بنذلك،  
َوَ ناِدْلُ ْم  ِمَ نِة اْلَحَسنَنةِ اْدُا إِلهللَا َسبِيِي َرَبَك بِاْلِحْكَمِة َواْلَموْ : )وربما يكون ذلك مط وباً  لقوله تعالهللا

وهذا قد يكون بالم السة، والمشال ة، وقد يكون بالمراس ة، والمكاتبة، ومنن . (3)(بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ 

ترك الن ر لي كتب م خولاً من الفتنة ب ا، أو تروي  ا بنين الننام، لاإبتعناد منن : ه ر أهي البدا
من سمه بنه ل يننأ مننه، لنو ل إن : "م يه وس م لي الد ايمواطن الم،ي وا ب لقوله ل هللا ل 

قناي . (4)رواه أبنو داود". الر ي ليأتيه وهنو يحسنب أننه منؤمن ليتبعنه ممنا يبعنث بنه منن الشنب ات
 .وإسناده لحي : ا لباني

لكن إن كان الغر  من الن ر لي كتب م معرلة بندمت م ل نرد م ي نا لن، بنأم بنذلك لمنن  
يد، اللحيحة ما يتحلن به وكان قادراً م هللا الرد م ي م، بي ربمنا كنان وا بناً  كان منده من العق

 . ن رد البدمة وا ب، وما إ يتم الوا ب إإ به ل و وا ب
 

 الجدال والخصام في الدين
ال ند : ملدر  ادي، وال دي مناعمة الخلم ل تغ نب م ينه، ولني القناموم ال ندي: ال داي 

 .لة ل ما بمعنهللا واحدالم اد: لي الخلومة، والخلام
 :وينقسم الخصام والجدال في الدين إلى لسمين 
أن يكننون الغننر  مننن ذلننك إثبننات الحننق وإبطنناي الباطنني، وهننذا مننأمور بننه إمننا : ا وي 

اْدُا إِلهللَا َسبِيِي َرَبنَك بِاْلِحْكَمنِة َواْلَمْوِمَ نِة اْلَحَسنَنِة ): و وباً، أو استحباباً بحسب الحاي  لقوله تعالهللا
 .(1)(اِدْلُ ْم بِالَّتِي ِهَي أَْحَسنُ َو َ 

أن يكون الغنر  مننه التعنينت، أو اإنتلنار ل ننفم، أو ل باطني ل نذا قبني  من ني : الثاني 
ِ إِإَّ الَّنننِذيَن َكَفنننُروا: )مننننه  لقولنننه تعنننالهللا َوَ ننناَدلُوا بِاْلَباِطنننِي : )وقولنننه. (0)(َمنننا ُيَ ننناِدُي لِننني  َيننناِت لَّ

 .(7)(َحقَّ َلأََخْذُتُ ْم َلَكْيَف َكاَن ِمَقابلُِيْدِحُموا بِِه الْ 
  

 :عالمة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم
 : هي البدا م،مات من ا 
 .أن م يتلفون بغير اإلس،م والسنة، بما يحدثونه من البدا القولية، والفع ية، والعقيدية -5
 .أن م يتعلبون ةراا م، ل، ير عون إلهللا الحق وإن تبين ل م -2
 .أن م يكرهون أامة اإلس،م والدين -3
 :ومن طوائفهم 
وهم الذين يغ نون لني  ي البينت ويكفنرون منن منداهم منن اللنحابة، أو يفسنقون م، : الرالمية -5

 .وهم لرق شتهللا لمن م الغ،، الذين ادموا أن م ياً إله، ومن م دون ذلك
أننت اإللنه، : بند ل بنن سنبأوأوي ما   رت بدمت م لي خ،لة م ي بن أبي طالنب حنين قناي لنه م

 .بإحراق م وهرب عميم م مبد ل بن سبأ إلهللا المداان –رمي اله منه  –لأمر م ي 
 .لمن م المشبه، ومن م المعطي، ومن م المعتدي: ومذهب م لي اللفات مخت ف 
وسموا رالمة  ن م رلموا عيد بن م ي بن الحسين بن م ي بن أبي طالب حنين سنألوه  

 .وممر رمي ل من ما، لترحم م ي ما لرلموه وأبعدوا منه من أبي بكر
وسموا أنفس م شيعة   ن م يعممون أن م يتشيعون ةي البيت وينتلنرون ل نم ويطنالبون  

 .بحق م لي اإلمامة
 .ه 525نسبة إلهللا ال  م بن لفوان الذل قت ه سالم أو س م بن أحوع سنة : ال  مية -2

                                                
 .521: سورة النحل، اآلية  (3)
 (.4359)رواه أبو داود، كتاب المالحم   (4)
 .521: سورة النحل، اآلية  (5)
 .4: سورة غافر، اآلية  (6)
 .1: سورة غافر، اآلية  (7)
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النفنني، ولنني القنندر القننوي بننال بر، ولنني اإليمننان القننوي مننذهب م لنني اللننفات التعطينني، و 
باإلر اء وهو أن اإليمان م رد اإلقرار بالق ب وليم القنوي والعمني منن اإليمنان، لفامني الكبينر، 

  .مندهم مؤمن كامي اإليمان ل م معط ة،  برية، مر اة وهم لرق كثير،
 .التحكيموهم الذين خر وا لقتاي م ي بن أبي طالب بسبب : الخوارج -3

مذهب م التبرؤ من مثمان، وم ني، والخنروج م نهللا اإلمنام إذا خنالف السننة وتكفينر لامني  
 .الكبير،، وتخ يده لي النار، وهم لرق مديد،

وهم الذين يقولون بنفي القندر منن ألعناي العبند، وأن ل عبند إراد، وقندر، مسنتق ين منن : القدرية -4
ه معبند ال  نني لني أواخنر ملنر اللنحابة ت قناه منن إراد، ل وقدرته، وأوي من أ  نر القنوي بن

 .ر ي م وسي لي البلر،
وهم لرقتان غ،،، وغير غ،،، لالغ،، ينكرون م م ل، وإرادته، وقدرته، وخ قه  لعاي  

وغير الغن،، يؤمننون بنأن ل منالم بألعناي العبناد، لكنن ينكنرون . العبد وهؤإء انقرموا أو كادوا
 .، وقدرته، وخ قه، وهو الذين استقر م يه مذهب موقوم ا بإراد، ل

وهم الذين يقولنون بإر ناء العمني منن اإليمنان أل تنأخيره مننه ل نيم العمني منندهم : المر اة -1

من اإليمان، واإليمان م رد اإلقرار بالق ب لالفاسق مندهم مؤمن كامي اإليمان وإن لعي منا لعني 
وإذا حكمنا بكفر من ترك بعن  شنرااه الندين لنذلك من المعالي أو ترك ما ترك من الطامات، 

لعنندم اإلقننرار بق بننه إ لتننرك هننذا العمنني، وهننذا مننذهب ال  ميننة وهننو مننه مننذهب الخننوارج م ننهللا 
 .طرلي نقي 

أتباا والي بن مطاء الذل امتعي م  نم الحسنن البلنرل، وقنرر أن الفاسنق لني : المعتعلة -0

 .خ د لي النار، وتابعه لي ذلك ممرو بن مبيدمنعلة بين منعلتين إ مؤمن وإ كالر، وهو م
ومننذهب م لنني اللننفات التعطينني كال  ميننة، ولنني القنندر قدريننة ينكننرون تع ننق قمنناء ل  

وقندره بألعناي العبند، ولني لامني الكبينر، أننه مخ نند لني الننار وخنارج منن اإليمنان لني منعلنة بننين 
 .نمنعلتين اإليمان والكفر، وهم مكم ال  مية لي هذين ا ل ي

هن  يمي نون إلنهللا التشنبيه، والقنوي باإلر ناء 211أتبناا محمند بنن كنرام المتنولهللا سننة : الكرامية -7
 .وهم طوااف متعدد،

 .أتباا ر ي يقاي له ابن سالم، يقولون بالتشبيه: السالمة -8
ون نراا م مثني ا شنعرية أتبناا الحسنن م ني بنن : وهذه هي الطوااف التي ذكرها المؤلف ثم قناي

 شعرل، كان لي أوي أمره يميي إلهللا اإمتعاي حتهللا ب   ا ربعين من ممره، ثنم أم نن إسماميي ا
توبتننه مننن ذلننك، وبننين بطنن،ن مننذهب المعتعلننة وتمسننك بمننذهب أهنني السنننة رحمننه ل، أمننا مننن 
ينتسبون إليه لبقوا م هللا منذهب خناص يعنرف بمنذهب ا شنعرية إ يثبتنون منن اللنفات إإ سنبعاً 

 : ي ا ويؤولون ما مداها وهي المذكور، لي هذا البيتعمموا أن العقي دي م
 إراد، وكذاك السمه والبلر حي م يم قدير والك،م له

 .ول م بدا أخرى لي معنهللا الك،م، والقدر وغير ذلك 
 

 الخالف في الفروع

 .ما بني م هللا غيره: الفروا  مه لرا وهو لغة 
 .الل،، ونحوهاما إ يتع ق بالعقااد كمسااي الط ار،، و: والط،حاً  
واإخت،ف لي ا ليم بمذموم حيث كنان لنادراً منن نينة خاللنة وا ت ناد، إ منن هنوى  

وتعلنب،  نننه وقننه لني م نند النبنني لن هللا ل م يننه وسنن م، ولنم ينكننره حيننث قناي لنني غننعو، بننني 
لحمننرت اللنن،، قبنني ولننول م لننأخر ". إ يلنن ين أحنند العلننر إإ لنني بننني قري ننة: "قري ننة

حتهللا ول وا بنني قري نة، ولن هللا بعمن م حنين خنالوا خنروج الوقنت، ولنم ينكنر بعم م الل،، 
و ن اإخنت،ف لي نا مو نود لني . (5)رواه البخنارل. النبي ل هللا ل م يه وسن م م نهللا واحند منن م
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اللنننحابة وهنننم خينننر القنننرون، و ننننه إ ينننورث منننداو،، وإ بغمننناء، وإ تفنننرق ك منننة بخننن،ف 
 .اإخت،ف لي ا لوي

لنيم ثنناء م نهللا اإخنت،ف لنإن " المخت فون لينه محمنودون لني اخنت،ل م: "وقوي المؤلف 
اإتفاق خير منه، وإنما المراد به نفي الذم منه، وأن كي واحد محمنود م نهللا منا قناي،  ننه م ت ند 
ليه مريند ل حنق ل نو محمنود م نهللا ا ت ناده واتبناا منا   نر لنه منن الحنق وإن كنان قند إ يلنيب 

، أل داخنني لنني "ف لنني الفننروا رحمننة وإن اخننت،ل م رحمننة واسننعةإن اإخننت،: "الحننق، وقولننه
ل نيم " رحمة ل ومفنوه حينث لنم يك ف نم أكثنر ممنا يسنتطيعون ولنم ي نعم م بنأكثر ممنا   نر ل نم

م نني م حننرج لنني هننذا اإخننت،ف، بنني هننم ليننه داخ ننون تحننت رحمننة ل ومفننوه، إن ألننابوا ل  ننم 
 .أ ران، وإن أخطاوا ل  م أ ر واحد

 
 اع وحكمهاإلجم

 .العع واإتفاق: اإل ماا لغة 
اتفنناق الع منناء الم ت نندين مننن أمننة محمنند لنن هللا ل م يننه وسنن م م ننهللا حكننم : والننط،حاً  

 .شرمي بعد النبي ل هللا ل م يه وس م
ُسنوي: )وهو ح ة لقوله تعالهللا  ِ َوالرَّ وقنوي النبني . (2)(َلإِْن َتَناَعْمُتْم لِي َشْيءم َلُرَدوهُ إِلَنهللا لَّ

 .(3)رواه الترمذل". إ ت تمه أمتي م هللا م،لة: "ل هللا ل م يه وس م
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 التقليد
 .ومه الق،د، لي العنق: التق يد لغة 
 .اتباا قوي الغير إ ح ة: والط،حاً  
َلاْسننأَلوا أَْهننَي الننَذْكِر إِْن ُكْنننُتْم إ : )وهننو  ننااع لمننن إ يلنني إلننهللا الع ننم بنفسننه قولننه تعننالهللا 

 .(5)(َتْع َُمونَ 

 
 :والمذاهب المشهورة أربعة 
هن ، 86وإمامه أبو حنيفة النعمنان بنن ثابنت إمنام أهني العنراق، ولند سننة : المذهب الحنفي 

 .ه 516وتولي سنة 
هن ، وتنولي 93وإمامنه أبنو مبند ل مالنك بنن أننم، إمنام دار ال  نر،، ولند سننة : المالكي 

 .ه 579سنة 
هن ، وتنولي سننة 516درينم الشنالعي، ولند سننة وإمامه أبو مبد ل محمد بنن إ: الشالعي 

 .ه 264

 .ه 245ه ، وتولي سنة 504وإمامه أبو مبد ل أحمد بن حنبي، ولد سنة : الحنب ي 
وهناك مذاهب أخرى كمذهب ال اهرية، والعيدية، والسفيانية، وغيرهم، وكني يؤخنذ منن  

لني كتناب ل، وسننة رسنوله  قوله ما كان لواباً، ويترك من قوله منا كنان خطنأ، وإ ملنمة إإ
 .ل هللا ل م يه وس م

نسننأي ل أن ي ع نننا مننن المتمسننكين بكتابننه وسنننة رسننوله لنن هللا ل م يننه وسنن م  نناهراً  
وباطناً، وأن يتولانا م هللا ذلك، وأن يتوإنا لني الندنيا واةخنر،، وأن إ يعين  ق وبننا بعند إذ هندانا، 

 .وأن ي ب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب
الحمد هلل كثيراً، كما يحب ربنا ويرمهللا، وكما ينبغي لكرم و  نه، منع  ،لنه، والحمند و 

 .هلل الذل بنعمته تتم اللالحات، ول هللا ل وس م م هللا نبينا محمد و له ولحبه
 .ه 56/5/5392تم لي ملر ال معة الموالق 

 
 بق م مؤلفه الفقير إلهللا ل       

 
 محمد اللال  العثيمين         
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