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  شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد: الكتاب 

 حممد بن صاحل العثيمني

  شرح
  ملعة االعتقاد

  اهلادي إىل سبيل الرشاد
  حممد بن صاحل العثيمني

  املقدمة
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

مده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، احلمد هللا، حن
من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، 
م وأشهد أن حممداً عبده ورسوله، صلى اهللا عليه، وعلى آله، وأصحابه، ومن تبعهم بإحسان وسل

  .تسليماً كثرياً
  :أما بعد

  الذي ألفه) ملعة االعتقاد(فهذا تعليق خمتصر على كتاب 
  "أبو حممد عبداهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي " 

هـ بدمشق ٦٢٠هـ بقرية من أعمال نابلس، املتوىف يوم عيد الفطر سنة ٥٤١املولود يف شعبان سنة 
  .رمحه اهللا تعاىل

بدة العقيدة؛ ونظراً ألمهية الكتاب موضوعاً، ومنهجاً، وعدم وجود شرح وهذا الكتاب مجع فيه مؤلفه ز
له فقد عقدت العزم ـ مستعيناً باهللا مستلهماً منه الصواب يف القصد والعمل ـ على أن أضع عليه 

  .كلمات يسرية تكشف غوامضه، وتبني موارده، وتربز فوائده
دين بروح من عنده، وتوفيق، وأن جيعل عملي واهللا أرجو أن ال يكلين إىل نفسي طرفة عني، وأن مي

  .مباركاً ونافعاً إنه جواد كرمي
  قواعد هامة يف األمساء والصفات

  .وقبل الدخول يف صميم الكتاب أحب أن أقدم قواعد مهمة فيما يتعلق بأمساء اهللا وصفاته
  :القاعدة األوىل



  ":يف الواجب حنو نصوص الكتاب والسنة يف أمساء اهللا وصفاته"
لواجب يف نصوص الكتاب والسنة إبقاء داللتها على ظاهرها من غري تغيري، ألن اهللا أنزل القرآن ا

بلسان عريب مبني، والنيب صلى اهللا عليه وسلم ، يتكلم باللسان العريب، فوجب إبقاء داللة كالم اهللا، 
اهللا بال علم، وكالم رسوله على ما هي عليه يف ذلك اللسان، وألن تغيريها عن ظاهرها قول على 

  :وهوحرام لقوله تعاىل
قل إمنا حرم ريب الفواحش ما ظهر منها وما بطن واإلمث والبغي بغري احلق وأن تشركوا باهللا مامل يرتل به 

  ).١((سلطاناً وأن تقولوا على اهللا ماال تعلمون
  :مثال ذلك قوله تعاىل

)١/١(  

  

  ).٢((بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء(
  .ية أن اهللا يدين حقيقيتني، فيجب إثبات ذلك لهفإن ظاهر اآل
  .املراد ما القوة: فإذا قال قائل

  .هذا صرف للكالم عن ظاهره، فال جيوز القول به، ألنه قول على اهللا بال علم: قلنا له
  :القاعدة الثانية
  :وحتت هذه القاعدة فروع. يف أمساء اهللا
  :أمساء اهللا كلها حسىن: الفرع األول

  :ة يف احلسن غايته، ألا متضمنة لصفات كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه قال اهللا تعاىلأي بالغ
  ).١((وهللا األمساء احلسىن(

ومن مث . فهو اسم من أمساء اهللا تعاىل، دال على صفة عظيمة هي الرمحة الواسعة" الرمحن: "مثال ذلك
ىن يبلغ غاية احلسن، فأما قوله صلى اهللا عليه ألنه ال يتضمن مع" الدهر: "نعرف أنه ليس من أمساء اهللا

  :وسلم
  "ال تسبوا الدهر، فإن اهللا هو الدهر"

  :مالك الدهر املتصرف فيه، بدليل قوله يف الرواية الثانية عن اهللا تعاىل: فمعناه
  ".بيدي األمر أقلب الليل والنهار"

  :أمساء اهللا غري حمصورة بعدد معني : الفرع الثاين
  :هللا عليه وسلم ، يف احلديث املشهورلقوله، صلى ا

أسألك اللهم بكل اسم هو لك، مسيت به نفسك، أو أنزلته يف كتابك، أو علمته أحداً من خلقك، أو "



  ".استأثرت به يف علم الغيب عندك
  .وما استأثر اهللا به يف علم الغيب عنده ال ميكن حصره وال اإلحاطة به

  : الصحيحواجلمع بني هذا، وبني قوله يف احلديث
  ".إن هللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة"

وليس املراد حصر . أن من أمساء اهللا تسعة وتسعني امساً من أحصاها دخل اجلنة: أن معىن هذا احلديث
فال ينايف أن يكون . عندي مائة درهم أعددا للصدقة: أمسائه تعاىل ذا العدد، ونظري هذا أن تقول

  .ى أعددا لغري الصدقةعندك دراهم أخر
  :أمساء اهللا ال تثبت بالعقل، وإمنا تثبت بالشرع : الفرع الثالث

)١/٢(  

  

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

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

  :املترتب عليه إن كان متعدياً 
  .وال يتم اإلميان باالسم إال بإثبات ذلك كله

فال يتم اإلميان به حىت نؤمن بإثباته امساً من أمساء اهللا داالً على ذاته " العظيم: "ال ذلك يف غري املتعديمث
  .تعاىل، وعلى ما تضمنه من الصفة وهي العظمة

فال يتم اإلميان به حىت نؤمن بإثباته امساً من أمساء اهللا داالً على ذاته " الرمحن: "ومثال ذلك يف املتعدي
  .لى ما تضمنه من الصفة وهي الرمحة وعلى ما ترتب عليه من أثر وهو أنه يرحم من يشاءتعاىل، وع

  :القاعدة الثالثة
  :وحتتها فروع أيضاً" يف صفات اهللا"

  :صفات اهللا كلها عليا، صفات كمال ومدح، ليس فيها نقص بوجه من الوجوه : الفرع األول
  :كمة، والرمحة، والعلو، وغري ذلك لقوله تعاىلكاحلياة، والعلم، والقدرة، والسمع، والبصر، واحل

  ).١((وهللا املثل األعلى(
  .وألن الرب كامل فوجب كمال صفاته

وإذا كانت الصفة نقصاً ال كمال فيها فهي ممتنعة يف حقه كاملوت واجلهل، والعجز، والصمم، والعمى، 



نه به من النقائص، وألن الرب وحنو ذلك ألنه سبحانه عاقب الواصفني له بالنقص، ونزه نفسه عما يصفو
  .ال ميكن أن يكون ناقصاً ملنافاة النقص للربوبية

)١/٣(  

  

وإذا كانت الصفة كماالً من وجه، ونقصاً من وجه مل تكن ثابتة هللا، وال ممتنعة عليه على سبيل اإلطالق 
تكون نقصاً كاملكر، بل البد من التفصيل فتثبت هللا يف احلال اليت تكون كماالً، ومتتنع يف احلال اليت 

والكيد، واخلداع وحنوها فهذه الصفات تكون كماالً إذا كانت يف مقابلة مثلها، ألا تدل على أن 
فاعلها ليس بعاجز عن مقابلة عدوه مبثل فعله، وتكون نقصاً يف غري هذه احلال فتثبت هللا يف احلال األوىل 

  :دون الثانية قال اهللا تعاىل
  ).٢((اهللا خري املاكرينوميكرون وميكر اهللا و(
  ).٣((وأكيد كيداً. إم يكيدون كيداً(
  ).٤((إن املنافقني خيادعون اهللا وهو خادعهم(

  .إىل غري ذلك
  هل يوصف اهللا باملكر مثالً؟: فإذا قيل
  .هو ماكر مبن يستحق ذلك واهللا أعلم: ال، ولكن قل:نعم، وال تقل : فال تقل

  :الفرع الثاين
  : قسمنيصفات اهللا تنقسم إىل

  ثبوتية-١
  . وسلبية-٢

ما أثبتها اهللا لنفسه كاحلياة، والعلم، والقدرة، وجيب إثباا هللا على الوجه الالئق به، ألن اهللا : فالثبوتية
  .أثبتها لنفسه وهو أعلم بصفاته

ب هي اليت نفاها اهللا عن نفسه كالظلم، فيجب نفيها عن اهللا ألن اهللا نفاها عن نفسه لكن جي: والسلبية
  .اعتقاد ثبوت ضدها هللا على الوجه األكمل، ألن النفي ال يكون كماالً حىت يتضمن ثبوتاً

  :مثال ذلك قوله تعاىل
  ).٥((وال يظلم ربك أحداً(

  .فيجب نفي الظلم عن اهللا مع اعتقاد ثبوت العدل هللا على الوجه األكمل
  :الفرع الثالث

  :الصفات الثبوتية تنقسم إىل قسمني



  . ذاتية-١
  .فعليةو-٢

  .هي اليت مل يزل وال يزال متصفاً ا كالسمع والبصر: فالذاتية
  .هي اليت تتعلق مبشيئته إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها كاالستواء على العرش، وايء: والفعلية

ل وال ورمبا تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين كالكالم فإنه باعتبار أصل الصفة صفة ذاتية، ألن اهللا مل يز
  .يزال متكلماً وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلية، ألن الكالم متعلق مبشيئته يتكلم مبا شاء مىت شاء

)١/٤(  

  

  :كل صفة من صفات اهللا فإنه يتوجه عليها ثالثة أسئلة: الفرع الرابع
  هل هي حقيقية؟ وملاذا؟: السؤال األول
  هل جيوز تكييفها؟ وملاذا؟: السؤال الثاين
  هل متاثل صفات املخلوقني؟ وملاذا؟: ثالثالسؤال ال

نعم حقيقية، ألن األصل يف الكالم احلقيقة فال يعدل عنها إال بدليل صحيح مينع : فجواب السؤال األول
  .منها

  :ال جيوز تكييفها لقوله تعاىل: وجواب الثاين
  ).١((وال حييطون به علماً(

  .وألن العقل ال ميكنه إدراك كيفية صفات اهللا
  :ال متاثل صفات املخلوقني لقوله تعاىل:  الثالثوجواب

  ).٢((ليس كمثله شيء(
  .وألن اهللا مستحق للكمال الذي ال غاية فوقه فال ميكن أن مياثل املخلوق ألنه ناقص

  :والفرق بني التمثيل والتكييف أن
  .ذكر كيفية الصفة مقيدة مبماثل: التمثيل

  .لذكر كيفية الصفة غري مقيدة مبماث: والتكييف
  .يد اهللا كيد اإلنسان: أن يقول القائل: مثال التمثيل

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

  "فيما نرد به على املعطلة"
:  النصوص عن ظاهرها، ويقال هلماملعطلة هم الذين ينكرون شيئاً من أمساء اهللا، أو صفاته، وحيرفون



  ".املؤولة"
إن قوهلم خالف ظاهر النصوص، وخالف طريقة السلف، : والقاعدة العامة فيما نرد به عليهم أن نقول

  .وليس عليه دليل صحيح، ورمبا يكون يف بعض الصفات وجه رابع أو أكثر
  "ملعة االعتقاد"
  :تطلق يف اللغة على معان منها" اللمعة"

البلغة من : ن العيش وهذا املعىن أنسب معىن ملوضوع هذا الكتاب، فمعىن ملعة االعتقاد هناالبلغة م
احلكم الذهين اجلازم فإن طابق : واالعتقاد. االعتقاد الصحيح املطابق ملذهب السلف رضوان اهللا عليهم

  .الواقع فصحيح وإال ففاسد
  "ما تضمنته خطبة الكتاب"

  :اب ما يأيتتضمنت خطبة املؤلف يف هذا الكت
  . البداءة بالبسملة، اقتداء بكتاب اهللا العظيم، واتباعاً لسنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم-١

)١/٥(  

  

أي أفعل الشيء مستعيناً ومتربكاً بكل اسم من أمساء اهللا تعاىل ": بسم اهللا الرمحن الرحيم"ومعىن 
ذو الرمحة ( الرمحن(عبود حباً وتعظيماً تأهلاً وشوقاً واملألوه أي امل( اهللا(ومعىن . املوصوف بالرمحة الواسعة

املوصل رمحته من شاء من خلقه فالفرق بني الرمحن والرحيم أن األول باعتبار كون ( الرحيم(الواسعة و
  .الرمحة وصفاً له، والثاين باعتبارها فعالً له يوصلها من شاء من خلقه

  .ف احملمود الكاملة وأفعاله احلميدة مع احملبة له والتعظيمذكر أوصا:  الثناء على اهللا باحلمد، واحلمد-٢
  . أن اهللا حممود بكل لسان ومعبود بكل مكان أي مستحق وجائز أن حيمد بكل لغة ويعبد بكل بقعة-٣
  . سعة علم اهللا بكونه ال خيلو من علمه مكان وكمال قدرته وإحاطته حبيث ال يلهيه أمر عن أمر-٤
  .فعه عن كل شبيه وند ومماثل لكمال صفاته من مجيع الوجوه عظمته وكربياؤه وتر-٥
  . ترتهه وتقدسه عن كل زوجة وولد وذلك لكمال غناه-٦
  . متام إرادته وسلطانه بنفوذ قضائه يف مجيع العباد فال مينعه قوة ملك وال كثرة عدد ومال-٧
هم القلوب له صورة ألن اهللا  عظمة اهللا فوق ما يتصور حبيث ال تستطيع العقول له متثيالً وال تتو-٨

  .ليس كمثله شيء وهو السميع البصري
  . اختصاص اهللا باألمساء احلسىن والصفات العال-٩

  . استواء اهللا على عرشه وهو علوه واستقراره عليه على الوجه الالئق به-١٠
  . عموم ملكه للسموات واألرض وما بينهما وما حتت الثرى-١١



وحكمه وأن اخللق ال حييطون به علماً لقصور إدراكهم عما يستحقه  سعة علمه، وقوة قهره، -١٢
  .الرب العظيم من صفات الكمال والعظمة

  "تقسيم نصوص الصفات وطريقة الناس فيها"
  :تنقسم نصوص الكتاب والسنة الواردة يف الصفات إىل قسمني

  . واضح جلي-١
  .ومشكل خفي-٢

 به لفظاً، وإثبات معناه حقاً بال رد وال تأويل، وال تشبيه ما اتضح لفظه ومعناه، فيجب اإلميان: فالواضح
  .وال متثيل، ألن الشرع ورد به فوجب اإلميان به، وتلقيه بالقبول والتسليم

)١/٦(  

  

فهو مامل يتضح معناه إلمجال يف داللته، أو قصر يف فهم قارئه فيجب إثبات لفظه لورود : وأما املشكل
ترك التعرض له ألنه مشكل ال ميكن احلكم عليه، فنرد علمه إىل اهللا الشرع به، والتوقف يف معناه و

  .ورسوله
  :وقد انقسمت طرق الناس يف هذا املشكل إىل طريقني

  :الطريقة األول
كل من عند ربنا وتركوا التعرض ملا ال :طريقة الراسخني يف العلم الذين آمنوا باحملكم واملتشابه وقالوا 

واإلحاطة به، تعظيماً هللا ورسوله وتأدباً مع النصوص الشرعية، وهم الذين ميكنهم الوصول إىل معرفته 
  :أثىن اهللا عليهم بقوله

  ).١((والراسخون يف العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا(
  :الطريقة الثانية

حل، طريقة الزائغني الذين اتبعوا املتشابه طلباً للفتنة وصدا للناس عن دينهم وعن طريقة السلف الصا
فحاولوا تأويل هذا املتشابه إىل ما يريدون ال إىل ما يريده اهللا ورسوله، وضربوا نصوص الكتاب والسنة 
بعضها ببعض، وحاولوا الطعن يف داللتها باملعارضة والنقص ليشككوا املسلمني يف داللتها ويعموهم عن 

  .هدايتها
  :وهؤالء هم الذين ذمهم اهللا بقوله

  ).٢(( زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إال اهللافأما الذين يف قلوم(
  "حترير القول يف النصوص من حيث الوضوح واإلشكال"

إن الوضوح واإلشكال يف النصوص الشرعية أمر نسيب، خيتلف فيه الناس حبسب العلم والفهم، فقد 



 آخر، والواجب عند اإلشكال اتباع ما سبق من يكون مشكالً عند شخص ما هو واضح عند شخص
ترك التعرض له والتخبط يف معناه، أما من حيث واقع النصوص الشرعية فليس فيها حبمد اهللا ما هو 
مشكل ال يعرف أحد من الناس معناه فيما يهمهم من أمر دينهم ودنياهم، ألن اهللا وصف القرآن بأنه 

 أنزله تبياناً لكل شيء، وهدى ورمحة، وهذا يقتضي أن ال يكون يف نور مبني، وبيان للناس، وفرقان، وأنه
  .النصوص ما هو مشكل حبسب الواقع حبيث ال ميكن أحداً من األمة معرفة معناه

  "معىن الرد، والتأويل، والتشبيه، والتمثيل، وحكم كل منها"

)١/٧(  

  

وهو كفر ألنه تكذيب هللا . ة وال جمازاًليس هللا يد ال حقيق: مثل أن يقول قائل. التكذيب واإلنكار: الرد
  .ورسوله
التفسري واملراد به هنا تفسري نصوص الصفات بغري ما أراد اهللا ا ورسوله وخبالف ما فسرها : والتأويل

  .به الصحابة والتابعون هلم بإحسان
  :وحكم التأويل على ثالثة أقسام

ني له احلق رجع عن تأويله، فهذا معفو عنه أن يكون صادراً عن اجتهاد وحسن نية حبيث إذا تب: األول
  :ألن هذا منتهى وسعه وقد قال اهللا تعاىل

  ) .١((ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها(
أن يكون صادراً عن هوى وتعصب، وله وجه يف اللغة العربية فهو فسق وليس بكفر إال أن : الثاين

  .يتضمن نقصاً أو عيباً يف حق اهللا فيكون كفراً
ن يكون صادراً عن هوى وتعصب وليس له وجه يف اللغة العربية، فهذا كفر ألن حقيقته أ: الثالث

  .التكذيب حيث ال وجه له
إثبات مشابه هللا فيما خيتص به من حقوق أو صفات، وهو كفر، ألنه من الشرك باهللا، : والتشبيه

  .ويتضمن النقص يف حق اهللا حيث شبهه باملخلوق الناقص
ل هللا فيما خيتص به من حقوق أو صفات، وهو كفر ألنه من الشرك باهللا وتكذيب إثبات مماث: والتمثيل

  :لقوله تعاىل
  ).٢((ليس كمثله شيء(

  .ويتضمن النقص يف حق اهللا حيث مثله باملخلوق الناقص
  .والفرق بني التمثيل والتشبيه، أن التمثيل يقتضي املساواة من كل وجه خبالف التشبيه

  "أمحد يف أحاديث الرتول وشبههاما تضمنه كالم اإلمام "



  :تضمن كالم اإلمام أمحد ـ رمحه هللا ـ الذي نقله عنه املؤلف ما يأيت
 وجوب اإلميان والتصديق مبا جاء عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، من أحاديث الصفات من -١

  .غري زيادة وال نقص وال حد وال غاية
الصفات ألن تكييفها ممتنع ملا سبق وليس مراده أنه ال  أنه ال كيف وال معىن أي ال نكيف هذه -٢

كيفية لصفاته ألن صفاته ثابتة حقاً وكل شيء ثابت فال بد له من كيفية لكن كيفية صفات اهللا غري 
  .معلومة لنا

)١/٨(  

  

ال نثبت هلا معىن خيالف ظاهرها كما فعله أهل التأويل وليس مراده نفي املعىن : وال معىن أي: وقوله
وال نرد شيئاً : "صحيح املوافق لظاهرها الذي فسرها به السلف فإن هذا ثابت، ويدل على هذا قولهال

" منها ونصفه مبا وصف به نفسه وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت وال نعلم كيفية كنه ذلك
  .فإن نفيه لرد شيء منها، ونفيه لعلم كيفيتها دليل على إثبات املعىن املراد منها

 وجوب اإلميان بالقرآن كله حمكمه وهو ما اتضح معناه، ومتشاه وهو ما أشكل معناه، فنرد -٣
  .املتشابه إىل احملكم ليتضح معناه فإن مل يتضح وجب اإلميان به لفظاً، وتفويض معناه إىل اهللا تعاىل

٤-  
  "ما تضمنه كالم اإلمام الشافعي"

  :تضمن كالم اإلمام الشافعي ما يأيت
  .ان مبا جاء عن اهللا تعاىل يف كتابه املبني على ما أراده اهللا من غري زيادة، وال نقص، وال حتريف اإلمي-١
 اإلميان مبا جاء عن رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، يف سنة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، -٢

  .حتريفعلى ما أراده رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، من غري زيادة وال نقص وال 
ويف هذا الكالم رد على أهل التأويل، وأهل التمثيل، ألن كل واحد منهم مل يؤمن مبا جاء عن اهللا 

  .ورسوله على مراد اهللا ورسوله فإن أهل التأويل نقصوا، وأهل التمثيل زادوا
  "طريق السلف الذي درجوا عليه يف الصفات"

 ملا ورد من صفات اهللا تعاىل يف كتاب اهللا الذي درج عليه السلف يف الصفات هو اإلقرار واإلثبات
  .وسنة رسوله ، صلى اهللا عليه وسلم ، من غري تعرض لتأويله مبا ال يتفق مع مراد اهللا ورسوله

  :واالقتداء م يف ذلك واجب لقوله ، صلى اهللا عليه وسلم
ياكم وحمدثات األمور عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإ"

  ".فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللة



  .حسن صحيح وصححه األلباين ومجاعة: رواه أمحد، وأبو داود، والترمذي وقال
  "السنة والبدعة وحكم كل منهما"

  ".الطريقة: "السنة لغة

)١/٩(  

  

  ".عملما كان عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه من عقيدة أو : "واصطالحاً
  :واتباع السنة واجب لقوله تعاىل

  ).١((لقد كان لكم يف رسول اهللا أسوة حسنة ملن كان يرجو اهللا واليوم اآلخر(
  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم

  ".عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عضواً عليها بالنواجذ"
  ".الشيء املستحدث: "والبدعة لغة
 أحدث يف الدين على خالف ما كان عليه النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه من ما: "واصطالحاً

  ".عقيدة أو عمل
  :وهي حرام لقوله تعاىل

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم (
  ).٢((وساءت مصرياً

  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم
  ".حمدثات األمور فإن كل حمدثة بدعة وكل بدعة ضاللةوإياكم و"

  :اآلثار الواردة يف الترغيب يف السنة والتحذير من البدعة
  : من أقوال الصحابة-١

  :هـ ٣٢قال ابن مسعود رضي اهللا عنه الصحايب اجلليل املتوىف سنة 
  "اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم"

وال ) وال تبتدعوا(هللا عليه وسلم ، من غري زيادة وال نقص أي التزموا آثار النيب، صلى ا) اتبعوا(……
أي كفاكم السابقون مهمة الدين ؛حيث أكمل اهللا تعاىل الدين لنبيه، ) فقد كفيتم(حتدثوا بدعة يف الدين 

  :صلى اهللا عليه وسلم ، وأنزل قوله
  ).٣((اليوم أكملت لكم دينكم(

  .فال حيتاج الدين إىل تكميل
  :عني من أقوال التاب-٢



  :هـ قوالً يتضمن ما يأيت١٠١هـ املتوىف سنة ٦٣قال أمري املؤمنني عمر بن عبدالعزيز املولود سنة 
 وجوب الوقوف حيث وقف القوم ـ يعين م ـ النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه فيما كانوا -أ

بعدهم خري لكانوا به عليه من الدين عقيدة وعمالً؛ ألم وقفوا عن علم وبصرية ولو كان فيما حدث 
  .أحرى
 أن ما أحدث بعدهم فليس فيه إال خمالفة هديهم، والزهد يف سنتهم وإال فقد وصفوا من الدين ما -ب

  .يشفي وتكلموا فيه مبا يكفي

)١/١٠(  

  

 أن من الناس من قصر يف اتباعهم فكان جافياً، ومن الناس من جتاوزهم فكان غالياً، والصراط -جـ
  . الغلو والتقصرياملستقيم ما بني

  : من أقوال تابعي التابعني-٣
  :هـ١٥٧قال األوزاعي عبد الرمحن بن عمرو املتوىف سنة 

  "عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس ، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه "
إن و(الزم طريقة الصحابة والتابعني هلم بإحسان ألا مبنية على الكتاب والسنة ) عليك بآثار من سلف(

احذر آراء الرجال وهي ما قيل مبجرد الرأي ) وإياك وآراء الرجال(أبعدوك واجتنبوك ) رفضك الناس
مجلوا اللفظ وحسنوه ) وإن زخرفوه(من غري استناد إىل كتاب اهللا وسنة رسوله، صلى اهللا عليه وسلم ، 

  .فإن الباطل ال يعود حقاً بزخرفته وحتسينه
  "رمي وصاحب بدعةمناظرة جرت عند خليفة بني األد"

مل أطلع على ترمجة لألدرمي ومن معه وال أعلم نوع البدعة املذكورة واملهم أن نعرف مراحل هذه 
املناظرة لنكتسب منها طريقاً لكيفية املناظرة بني اخلصوم وقد بىن األدرمي ـ رمحه اهللا ـ مناظرته هذه 

  .هعلى مراحل ليعرب من كل مرحلة إىل اليت تليها حىت يفحم خصم
  فقد سأله األدرمي هل علم هذه البدعة النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وخلفاؤه؟" العلم: "املرحلة األوىل
  .مل يعلموها: قال البدعي

وهذا النفي يتضمن انتقاص النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وخلفائه حيث كانوا جاهلني مبا هو من أهم 
  : كانوا ال يعلمونه ولذلك انتقل به األدرمي إىلأمور الدين، ومع ذلك فهو حجة على البدعي إذا

إذا كانوا ال يعلموا فكيف تعلمها أنت؟ هل ميكن أن حيجب اهللا عن رسوله، صلى اهللا : املرحلة الثانية
  عليه وسلم ، وخلفائه الراشدين علم شيء من الشريعة ويفتحه لك؟

  :قد علموها فانتقل به إىل: أقول: فتراجع البدعي وقال



إذا كانوا قد علموها فهل وسعهم أي أمكنهم أن ال يتكلموا بذلك وال يدعوا الناس إليه : حلة الثالثةاملر
  أم مل يسعهم؟

  .فأجاب البدعي بأم وسعهم السكوت وعدم الكالم

)١/١١(  

  

فشيء وسع رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، وخلفاءه ال يسعك أنت، فانقطع : فقال له األدرمي
  .نع عن اجلواب ألن الباب انسد أمامهالرجل وامت

فصوب اخلليفة رأي األدرمي، ودعا بالضيق على من مل يسعه ما وسع النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، 
  .وخلفاءه

  .وهكذا كل صاحب باطل من بدعة أو غريها فالبد أن يكون مآله االنقطاع عن اجلواب
  "الصفات اليت ذكرها املؤلف من صفات اهللا تعاىل"

  . املؤلف رمحه اهللا من صفات اهللا الصفات اآلتية وسنتكلم عليها حسب ترتيب املؤلفذكر
  ".الوجه: "الصفة األوىل

  .الوجه ثابت هللا تعاىل بداللة الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).١((ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرام(
  : وقاصوقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، لسعد بن أيب

  ".إنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها"
  .متفق عليه

وأمجع السلف على إثبات الوجه هللا تعاىل، فيجب إثباته له بدون حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال 
  .متثيل، وهو وجه حقيقي يليق باهللا
  .ة الرابعةونرد عليهم مبا سبق يف القاعد. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب

  ".اليدان: "الصفة الثانية
  .اليدان من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف

  :قال اهللا تعاىل
  ).٢((بل يداه مبسوطتان(

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار"



  :إىل قوله
  ".خيفضبيده األخرى القبض يرفع و"

  .رواه مسلم والبخاري معناه
وأمجع السلف على إثبات اليدين هللا، فيجب إثباما له بدون حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، 

  .ومها يدان حقيقيتان هللا تعاىل تليقان به
وبوجه ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة، . وقد فسرمها أهل التعطيل بالنعمة أو القدرة وحنوها

  :رابع أن يف السياق ما مينع تفسريمها بذلك قطعاً كقوله تعاىل
  ).٣((ملا خلقت بيدي(

  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم
  ".وبيده األخرى القبض"

  :األوجه اليت وردت عليها صفة اليدين وكيف نوفق بينها
  :اإلفراد كقوله تعاىل: األول

)١/١٢(  

  

  ).٤((تبارك الذي بيده امللك(
  :التثنية كقوله تعاىل: الثاين
  ).٥((بل يداه مبسوطتان(

  :اجلمع كقوله تعاىل: الثالث
  ).٦((أومل يروا أنا خلقنا هلم مما عملت أيدينا أنعاماً(

الوجه األول مفرد مضاف فيشمل كل ما ثبت هللا من يد وال ينايف : والتوفيق بني هذه الوجوه أن نقول
يقة العدد الذي هو ثالثة فأكثر وحينئذ ال ينايف التثنية، على أنه الثنتني، وأما اجلمع فهو للتعظيم ال حلق

  .إن أقل اجلمع اثنان فإذا محل اجلمع على أقله فال معارضة بينه وبني التثنية أصالً: قد قيل
  ".النفس: "الصفة الثالثة

  .النفس ثابتة هللا تعاىل بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).١(( نفسه الرمحةكتب ربكم على(
  :وقال عن عيسى

  ).٢((تعلم مايف نفسي وال أعلم ما يف نفسك(



  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".سبحان اهللا وحبمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته"

  .رواه مسلم
 تعطيل، وال وأمجع السلف على ثبوا على الوجه الالئق به، فيجب إثباا هللا من غري حتريف، وال

  .تكييف، وال متثيل
  ".ايء: "الصفة الرابعة

  .جميء اهللا للفصل بني عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب، والسنة وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).٣((وجاء ربك(
  ).٤((هل ينظرون إال أن يأتيهم اهللا(و

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".اهللا أتاهم رب العاملنيحىت إذا مل يبق إال من يعبد "

  .متفق عليه، يف حديث طويل
وأمجع السلف على ثبوت ايء هللا تعاىل، فيجب إثباته له من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال 

  .متثيل، وهو جميء حقيقي يليق باهللا تعاىل
  .ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة. وقد فسره أهل التعطيل مبجيء أمره

  ".الرضا"الصفة اخلامسة 
  .الرضا من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف

  :قال اهللا تعاىل
  ).٥((رضي اهللا عنهم ورضوا عنه(

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  رواه مسلم". إن اهللا لريضى عن العبد أن يأكل األكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليها"

)١/١٣(  

  

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

  .وهو رضا حقيقي يليق باهللا تعاىل
  .ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة. وقد فسره أهل التعطيل بالثواب



  ".احملبة: "الصفة السادسة
  .ثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلفاحملبة من صفات اهللا ال

  :قال اهللا تعاىل
  ).١((فسوف يأيت اهللا بقوم حيبهم وحيبونه(

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يوم خيرب
  ".ألعطني الراية غداً رجالً حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله"

  .متفق عليه
فيجب إثبات ذلك حقيقة من غري حتريف، وال تعطيل، وأمجع السلف على ثبوت احملبة هللا حيب، وحيب، 

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

  .وقد فسرها أهل التعطيل بالثواب والرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة
  ".الغضب: "الصفة السابعة

  .الغضب من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل فيمن قتل مؤمناً متعمداً

  )٢((وغضب اهللا عليه ولعنه(
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".إن اهللا كتب كتاباً عنده فوق العرش إن رمحيت تغلب غضيب"
  .متفق عليه

  .وأمجع السلف على ثبوت الغضب هللا فيجب إثباته من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل
  .هو غضب حقيقي يليق باهللاو

  وفسره أهل التعطيل باالنتقام
  :أن اهللا تعاىل غاير بني الغضب واالنتقام فقال تعاىل: ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة وبوجه رابع

  .فجعل االنتقام نتيجة للغضب فدل على أنه غريه(*. انتقمنا منهم(أي أغضبونا (.فلما آسفونا(
  ".السخط: "الصفة الثامنة

  .السخط من صفات اهللا الثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).٣((ذلك بأم اتبعوا ما أسخط اهللا(
  :وكان من دعاء النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".اللهم إين أعوذ برضاك من سخطك ومبعافاتك من عقوبتك"



  .رواه مسلم
  . إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيلوأمجع السلف على ثبوت السخط هللا فيجب

)١/١٤(  

  

  .وهو سخط حقيقي يليق باهللا
  .ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة. وفسره أهل التعطيل باالنتقام

  ".الكراهة: "الصفة التاسعة
  .الكراهة من اهللا ملن يستحقها ثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف

  :هللا تعاىلقال ا
  ).١((ولكن كره اهللا انبعاثهم(

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".إن اهللا كره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال وإضاعة املال"

  .رواه البخاري
  .وأمجع السلف على ثبوت ذلك هللا فيجب إثباته من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

  .يق بهوهي كراهة حقيقية من اهللا تل
  .ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة. وفسر أهل التعطيل الكراهة باإلبعاد

  ".الرتول: "الصفة العاشرة
  .نزول اهللا إىل السماء الدنيا من صفاته الثابتة له بالسنة، وإمجاع السلف

  :قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ..".من يدعوين فأستجيب له: آلخر فيقول يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل ا"

  .متفق عليه
  .وأمجع السلف على ثبوت الرتول هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

  .وهو نزول حقيقي يليق باهللا
 الرابعة وفسره أهل التعطيل برتول أمره، أو رمحته، أو ملك من مالئكته ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة

  .إخل.. من يدعوين فأستجيب له:أن األمر وحنوه ال ميكن أن يقول:وبوجه رابع
  ".العجب: "الصفة احلادية عشرة

  .العجب من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل



  ).٢((بل عجبت ويسخرون(
  .على قراءة ضم التاء

  :موقال النيب، صلى اهللا عليه وسل
  ".يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة"

  . عن عقبة بن عامر مرفوعاً وفيه ابن هليعة٤ج١٥١رواه أمحد وهو يف املسند ص 
  .وأمجع السلف على ثبوت العجب هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل

  .وهو عجب حقيقي يليق باهللا
  .نرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعةوفسره أهل التعطيل باازاة و

  :والعجب نوعان

)١/١٥(  

  

أن يكون صادراً عن خفاء األسباب على املتعجب فيندهش له ويستعظمه ويتعجب منه، وهذا : أحدمها
  .النوع مستحيل على اهللا، ألن اهللا ال خيفى عليه شيء

 يكون عليه مع علم املتعجب، وهذا أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره، أو عما ينبغي أن: الثاين
  .هو الثابت هللا تعاىل
  ".الضحك: "الصفة الثانية عشرة

  .الضحك من صفات اهللا الثابتة له بالسنة، وإمجاع السلف
  :قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

 يقاتل هذا يف سبيل اهللا: "ومتام احلديث". يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة"
  ".فيقتل، مث يتوب اهللا على القاتل فيستشهد

  .متفق عليه
وأمجع السلف على إثبات الضحك هللا فيجب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال 

  .متثيل
  .وهو ضحك حقيقي يليق باهللا تعاىل

  .ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة. وفسره أهل التعطيل بالثواب
  ":االستواء على العرش: " ة عشرةالصفة الثالث

  .استواء اهللا على العرش من صفاته الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل



  ).١((الرمحن على العرش استوى(
  .وذكر استواءه على عرشه يف سبعة مواضع من القرآن

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".ده فوق عرشه إن رمحيت سبقت غضيبإن اهللا ملا قضى اخللق كتب عن"

  .رواه البخاري
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، فيما رواه أبو داود يف سننه

بني : إن بعد ما بني مساء إىل مساء إما واحدة أو اثنتان أو ثالث وسبعون سنة إىل أن قال يف العرش "
  ".ق ذلكأسفله وأعاله مثل ما بني مساء إىل مساء مث اهللا تعاىل فو

وأخرجه أيضاً الترمذي، وابن ماجه، وفيه علة أجاب عنها ابن القيم ـ رمحه اهللا ـ يف ذيب سنن أيب 
  .٧ج٩٣-٩٢داود ص

وأمجع السلف على إثبات استواء اهللا على عرشه فيجب إثباته من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، 
  .وال متثيل

  .ار على وجه يليق باهللا تعاىلالعلو واالستقر: وهو استواء حقيقي معناه

)١/١٦(  

  

أنه ال : ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة ونزيد وجهاً رابعاً. وقد فسره أهل التعطيل باالستيالء
  .يعرف يف اللغة العربية ذا املعىن

  . بعدأنه يلزم عليه لوازم باطلة مثل أن العرش مل يكن ملكاً هللا مث استوىل عليه: ووجهاً خامساً
  .السرير اخلاص بامللك: والعرش لغة
العرش العظيم الذي استوى عليه الرمحن جل جالله، وهو أعلى املخلوقات وأكربها، وصفه : ويف الشرع

  .اهللا بأنه عظيم، وبأنه كرمي، وبأنه جميد
باس والكرسي غري العرش، ألن العرش هو ما استوى عليه اهللا تعاىل، والكرسي موضع قدميه لقول ابن ع

  :رضي اهللا عنهما
  ".الكرسي موضع القدمني، والعرش ال يقدر أحد قدره"

  .صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه: وقال . رواه احلاكم يف مستدركه
  ".العلو: "الصفة الرابعة عشرة

  .العلو من صفات اهللا الثابتة له بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل



  ).١((وهو العلي العظيم(
  :وكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يقول يف صالته يف السجود

  ".سبحان ريب األعلى"
  .رواه مسلم من حديث حذيفة

وأمجع السلف على إثبات العلو هللا، فيجب إثباته له من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل، 
  .وهو علو حقيقي يليق باهللا

  :وينقسم إىل قسمني
  .عىن أن صفاته تعاىل عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه ودليله ما سبقعلو صفة مب

  :وعلو ذات مبعىن أن ذاته تعاىل فوق مجيع خملوقاته ودليله مع ما سبق
  :قوله تعاىل

  ).٢((أأمنتم من يف السماء(
  :وقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ...."ربنا اهللا الذي يف السماء تقدس امسك"
  .منكر احلديث: أبو داود وفيه زيادة ابن حممد قال البخاري احلديث رواه 

  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم ، للجارية
  ".أعتقها فإا مؤمنة: "قال. يف السماء: قالت" أين اهللا؟"

  .رواه مسلم يف قصة معاوية بن احلكم
  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم ، حلصني بن عبيد اخلزاعي والد عمران بن حصني

  "رك الستة، واعبد الذي يف السماءات"

)١/١٧(  

  

هذا هو اللفظ الذي ذكره املؤلف، وذكره يف اإلصابة من رواية ابن خزمية يف قصة إسالمه بلفظ غري 
  ".ستة يف األرض وواحداً يف السماء: "هذا وفيه إقرار النيب، حلصني حني قال

ب إثباته له من غري حتريف، وال تعطيل، وأمجع السلف على ثبوت علو الذات هللا وكونه يف السماء فيج
  .وال تكييف، وال متثيل

وقد أنكر أهل التعطيل كون اهللا بذاته يف السماء وفسروا معناها أن يف السماء ملكه، وسلطانه، وحنوه 
  ونرد عليهم مبا سبق يف القاعدة الرابعة

  .أن ملك اهللا وسلطانه يف السماء ويف األرض أيضاً : وبوجه رابع



  .وهو داللة العقل عليه ألنه صفة كمال:  خامسوبوجه
  .وهو داللة الفطرة عليه ألن اخللق مفطورون على أن اهللا يف السماء: وبوجه سادس

  معىن كون اهللا يف السماء
املعىن الصحيح لكون اهللا يف السماء أن اهللا تعاىل على السماء ففي مبعىن على وليست للظرفية ألن 

  .و أنه يف العلو فالسماء مبعىن العلو وليس املراد ا السماء املبنيةالسماء ال حتيط باهللا، أ
ذكر املؤلف ـ رمحه اهللا ـ أنه نقل عن بعض الكتب املتقدمة أن من عالمات النيب، صلى اهللا عليه : تنبيه

وسلم ، وأصحابه أم يسجدون باألرض ويزعمون أن إهلهم يف السماء وهذا النقل غري صحيح ألنه ال 
له، وألن اإلميان بعلو اهللا والسجود له ال خيتصان ذه األمة وما ال خيتص ال يصح أن يكون عالمة، سند 

  .وألن التعبري بالزعم يف هذا األمر ليس مبدح ألن أكثر ما يأيت الزعم فيما يشك فيه
ن جواب اإلمام مالك بن أنس بن مالك وليس أبوه أنس بن مالك الصحايب بل غريه وكان جد مالك م

هـ وهو يف ١٧٩هـ باملدينة ومات فيها سنة ٩٣ولد مالك سنة . كبار التابعني وأبو جده من الصحابة
  .عصر تابعي التابعني
  :سئل مالك فقيل له
  :كيف استوى؟ فقال رمحه اهللا(. الرمحن على العرش استوى(يا أبا عبد الرمحن 

  "لسؤال عنه بدعة االستواء غري جمهول والكيف غري معقول واإلميان به واجب وا"

)١/١٨(  

  

أي كيفية االستواء ) والكيف غري معقول(أي معلوم املعىن وهو العلو واالستقرار ) االستواء غري جمهول(
أي ) واإلميان به(غري مدركة بالعقل ألن اهللا تعاىل أعظم وأجل من أن تدرك العقول كيفية صفاته 

ألن السؤال عنه مل ) بدعة(أي عن الكيف ) ال عنهوالسؤ(لوروده يف الكتاب والسنة ) واجب(االستواء 
مث أمر بالسائل فأخرج من املسجد خوفاً من أن . يكن يف عهد النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وأصحابه

  .يفنت الناس يف عقيدم وتعزيراً له مبنعه من جمالس العلم
  ".الكالم: "الصفة اخلامسة عشرة

  . بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلفالكالم صفة من صفات اهللا الثابته له
  :قال اهللا تعاىل

  ).١((وكلم اهللا موسى تكليماً(
  ).٢((منهم من كلم اهللا(

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم



  ".إذا أراد اهللا أن يوحي بأمره تكلم بالوحي"
  .أخرجه ابن خزمية وابن جرير وابن أيب حامت

  .اته له من غري حتريف وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيلوأمجع السلف على ثبوت الكالم هللا فيجب إثب
  .وهو كالم حقيقي يليق باهللا، يتعلق مبشيئته حبروف وأصوات مسموعة

  :والدليل على أنه مبشيئته قوله تعاىل
  ).٣((وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ربه(

  .فالتكليم حصل بعد جميء موسى فدل على أنه متعلق مبشيئته تعاىل
  :ل على أنه حروف قوله تعاىلوالدلي

  ).٤((يا موسى إين أنا ربك(
  .فإن هذه الكلمات حروف وهي كالم اهللا

  :والدليل على أنه بصوت قوله تعاىل
  ).٥((وناديناه من جانب الطور األمين وقربناه جنيا(

  :، أنه قالوروي عن عبداهللا بن أنيس عن النيب صلى اهللا عليه وسلم. والنداء واملناجاة ال تكون بصوت
  ".أنا امللك أنا الديان: حيشر اهللا اخلالئق فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب"

وأخرجه املصنف يف األدب املفرد وأمحد، وأبو يعلى يف : علقه البخاري بصيغة التمريض، قال يف الفتح
  .مسنديهما وذكر له طريقني آخرين

)١/١٩(  

  

ع، حادث اآلحاد، ومعىن قدمي النوع أن اهللا مل يزل، وال يزال متكلماً ليس وكالم اهللا تعاىل قدمي النو
أن آحاد كالمه أي الكالم املعني املخصوص : ومعىن حادث اآلحاد. الكالم حادثاً منه بعد أن مل يكن

  .حادث ألنه متعلق مبشيئته مىت شاء تكلم مبا شاء كيف شاء
  :املخالفون ألهل السنة يف كالم اهللا تعاىل

  :خالف أهل السنة يف كالم اهللا طوائف نذكر منهم طائفتني
ليس الكالم من صفات اهللا وإمنا هو خلق من خملوقات اهللا خيلقه اهللا يف : اجلهمية، قالوا: الطائفة األوىل

  .اهلواء، أو يف احملل الذي يسمع منه وإضافته إىل اهللا إضافة خلق، أو تشريف مثل ناقة اهللا، وبيت اهللا
  :يهم مبا يليونرد عل

  . أنه خالف إمجاع السلف-١
  . أنه خالف املعقول، ألن الكالم صفة للمتكلم وليس شيئاً قائماً بنفسه منفصالً عن املتكلم-٢



  : أن موسى مسع اهللا يقول-٣
  ).١((إنين أنا اهللا ال إله إال أنا فاعبدين(

  .وحمال أن يقول ذلك أحد إال اهللا سبحانه وتعاىل
كالم اهللا معىن قائم بنفسه ال يتعلق مبشيئته، وهذه احلروف واألصوات : األشعرية، قالوا : الطائفة الثانية

  .املسموعة خملوقة للتعبري عن املعىن القائم بنفس اهللا
  :ونرد عليهم مبا يلي

  . أنه خالف إمجاع السلف-١
 يسمع املعىن القائم  أنه خالف األدلة ألا تدل على أن كالم اهللا يسمع، وال يسمع إال الصوت وال-٢

  .بالنفس
  . أنه خالف املعهود ألن الكالم املعهود هو ما ينطق به املتكلم ال ما يضمره يف نفسه-٣

  :تعليق على كالم املؤلف يف فصل الكالم
يعين قدمي النوع حادث اآلحاد ال يصلح إال هذا املعىن على مذهب أهل ) متكلم بكالم قدمي: (قوله

  .كان ظاهر كالمه أنه قدمي النوع واآلحادالسنة واجلماعة، وإن 
  :لقوله تعاىل) مسعه موسى من غري واسطة: (قوله
  ).٢((وأنا اخترتك فاستمع ملا يوحى(

  :لقوله تعاىل) ومسعه جربيل: (قوله
  ).٣((قل نزله روح القدس من ربك(

  :مأما املالئكة فلقوله، صلى اهللا عليه وسل) ومن إذاً له من مالئكته ورسله: (قوله

)١/٢٠(  

  

ولكن ربنا إذا قضى أمراً سبح محلة العرش مث يسبح أهل السماء الذين يلوم حىت يبلغ التسبيح أهل "
  ".فيخربوم) ١((ماذا قال ربكم: (السماء الدنيا فيقول الذين يلون محلة العرش حلملة العرش

  . عليه وسلم ليلة املعراجوأما الرسل فقد ثبت أن اهللا كلم حممداً، صلى اهللا. احلديث رواه مسلم
حلديث أيب سعيد اخلدري أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، ) وإنه سبحانه يكلم املؤمنني ويكلمونه: (قوله
  :قال
  ".لبيك ربنا وسعديك: يقول اهللا ألهل اجلنة يا أهل اجلنة فيقولون "

  .احلديث متفق عليه
  :نيب، صلى اهللا عليه وسلم ، قالحلديث أيب هريرة أن ال) ويأذن هلم فيزورونه: (قوله



إن أهل اجلنة إذا دخلوا فيها نزلوا بفضل أعماهلم مث يؤذن هلم يف مقدارى يوم اجلمعة من أيام الدنيا "
  ..."فيزورون رم

  .غريب وضعفه األلباين: احلديث رواه ابن ماجه والترمذي وقال
  :وقوله

وروي ذلك عن النيب، صلى اهللا عليه " أهل السماءإذا تكلم اهللا بالوحي مسع صوته : "وقال ابن مسعود(
  )وسلم

مسع أهل : "أثر ابن مسعود مل أجده ذا الفظ وذكر ابن خزمية طرقه يف كتاب التوحيد بألفاظ منها
، وأما املروي عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، فهو من حديث النواس "السموات للسموات صلصلة

  :بن مسعان مرفوعاً
رعدة شديدة :هللا أن يوحي بأمره تكلم بالوحي فإذا تكلم أخذت السموات منه رجفة، أو قال إذا أراد ا"

  ..."من خوف اهللا، فإذا مسع ذلك أهل السموات صعقوا
  ).٢(رواه ابن خزمية وابن أيب حامت. احلديث

  ":القول يف القرآن"
. عود، فهو كالم اهللا حروفه ومعانيهالقرآن الكرمي من كالم اهللا تعاىل، مرتل غري خملوق، منه بدأ، وإليه ي

  :دليل أنه من كالم اهللا قوله تعاىل
  ).٣((وإن أحد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم اهللا(

  .يعين القرآن
  :ودليل أنه مرتل قوله تعاىل

  ).٤((تبارك الذين نزل الفرقان على عبده(
  :ودليل أنه غري خملوق قوله تعاىل

  ).٥((مرأال له اخللق واأل(
  :فجعل األمر غري اخللق والقرآن من األمر لقوله تعاىل

)١/٢١(  

  

  ).٧((ذلك أمر اهللا أنزله إليكم(،)٦((وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا(
  .وألن كالم اهللا صفة من صفاته وصفاته غري خملوقة

  .بتدئاًودليل أنه منه بدأ، أن اهللا أضافه إليه، وال يضاف الكالم إال إىل من قاله م
  .ودليل أنه إليه يعود أنه ورد يف بعض اآلثار أنه يرفع من املصاحف والصدور يف آخر الزمان



  :القرآن حروف وكلمات
  :القرآن حروف وكلمات، وقد ذكر املؤلف ـ رمحه اهللا ـ لذلك أدلة مثانية

  .إنه شعر، وال ميكن أن يوصف بذلك إال ما هو حروف وكلمات:  أن الكفار قالوا-١
 أن اهللا حتدى املكذبني به أن يأتوا مبثله، ولو مل يكن حروفاً وكلمات لكان التحدي غري مقبول، إذ -٢

  .ال ميكن التحدي إال بشيء معلوم يدرى ما هو
   أن اهللا أخرب بأن القرآن يتلى عليهم-٣
  ).١((وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال يرجون لقاءنا ائت بقرآن غري هذا أو بدله(

  .وال يتلى إال ما هو حروف وكلمات
   أن اهللا أخرب بأنه حمفوظ يف صدور أهل العلم ومكتوب يف اللوح احملفوظ-٤
  ).٢((بل هو آيات بينات يف صدور الذين أوتوا العلم(
  ).٣((ال ميسه إال املطهرون.يف كتاب مكنون .إنه لقرآن كرمي (

  .وال حيفظ ويكتب إال ما هو حروف وكلمات
  : النيب، صلى اهللا عليه وسلم قول-٥
  ".من قرأ القرآن فأعربه فله بكل حرف منه عشر حسنات، ومن قرأه وحلن فيه فله بكل حرف حسنة"

  .صححه املؤلف ومل يعزه ومل أجد من خرجه
  .إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفه:  قول أيب بكر وعمر-٦
  .قد كفر به كلهمن كفر حبرف منه ف:  قول علي رضي اهللا عنه-٧
 إمجاع املسلمني ـ كما نقله املؤلف ـ على أن من جحد منه سورة أو آية، أو كلمة، أو حرفاً -٨

  .متفقاً عليه فهو كافر
  . افتتحت باحلروف املقطعة٢٩منها ١١٤وعدد سور القرآن 

  :أوصاف القرآن
  :وصف اهللا القرآن الكرمي بأوصاف عظيمة كثرية ذكر املؤلف منها ما يلي

  .املفصح عما تضمنه من أحكام وأخبار:  أنه كتاب اهللا املبني، أي-١

)١/٢٢(  

  

  .العهد القوي الذي جعله اهللا سبباً للوصول إليه والفوز بكرامته:  أنه حبل اهللا املتني، أي-٢
مفصل السور، كل سورة منفردة عن األخرى، واحملكمات املتقنات :  أنه سور حمكمات أي-٣

  .ل والتناقضاحملفوظات من اخلل



  . أنه آيات بينات، أي عالمات ظاهرات على توحيد اهللا، وكمال صفاته، وحسن تشريعاته-٤
ما كان معناه واضحاً، واملتشابه ما كان معناه خفياً وال يعارض :  أن فيه حمكماً ومتشااً، فاحملكم-٥

والتناقض، وهنا مبعىن وضوح ألن اإلحكام هناك مبعىن اإلتقان واحلفظ من اخللل " ٣"هذا ما سبق برقم 
  .املعىن، وإذا رددنا املتشابه هنا إىل احملكم صار اجلميع حمكماً

  : أنه حق ال ميكن أن يأتيه الباطل من أي جهة-٦
  ).١((ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه ترتيل من حكيم محيد(
  : أنه بريء مما وصفه به املكذبون من قوهلم إنه شعر-٧
  ).٢((مناه الشعر وما ينبغي له إن هو إال ذكر وقرآن مبنيوما عل(

  :وقول بعضهم
  ).٣((إن هذا إال قول البشر). (١((إن هذا إال سحر يؤثر(

  :فقال اهللا متوعداً هذا القائل
  )..٤( (سأصليه سقر(
   أنه معجزة ال ميكن ألحد أن يأيت مبثله وإن عاونه غريه-٨
 يأتوا مبثل هذا القرآن ال يأتون مبثله ولو كان بعضهم لبعض قل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن(

  ).٥((ظهرياً
  "رؤية اهللا يف اآلخرة "

  :رؤية اهللا يف الدنيا مستحيلة لقوله تعاىل ملوسى وقد طلب رؤية اهللا
  ).٦((لن تراين(

  .ورؤية اهللا يف اآلخرة ثابتة بالكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).٧((ذ ناضرة إىل را ناظرةوجوه يومئ(
  :وقال
  ).٨((كال إم عن رم يومئذ حملجوبون(

  .فلما حجب الفجار عن رؤيته دل على أن األبرار يرونه وإال مل يكن بينهما فرق
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ال تضامون يف رؤيته"
  .متفق عليه

  .رؤية بالرؤية ال للمرئي باملرئي، ألن اهللا ليس كمثله شيء، وال شبيه له وال نظريوهذا التشبيه لل

)١/٢٣(  



  

  .وأمجع السلف على رؤية املؤمنني هللا تعاىل دون الكفار بدليل اآلية الثانية
  .يرون اهللا تعاىل يف عرصات القيامة وبعد دخول اجلنة كما يشاء اهللا تعاىل

  .وهي رؤية حقيقية تليق باهللا
ونرد عليهم . وفسرها أهل التعطيل بأن املراد ا رؤية ثواب اهللا، أو أن املراد ا رؤية العلم واليقني

أن العلم : باعتبار التأويل األول مبا سبق يف القاعدة الرابعة، وباعتبار التأويل الثاين بذلك وبوجه رابع
  .واليقني حاصل لألبرار يف الدنيا وسيحصل للفجار يف اآلخرة

  ":القدر"
  :من صفات اهللا تعاىل أنه الفعال ملا يريد كما قال تعاىل

  ).١((إن ربك فعال ملا يريد(
فال خيرج شيء عن إرادته وسلطانه، وال يصدر شيء إال بتقديره وتدبريه، بيده ملكوت السموات 
طانه، واألرض، يهدي من يشاء برمحته ويضل من يشاء حبكمته، ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته، وسل

  .وهم يسألون ألم مربوبون حمكومون
اإلميان أن : "واإلميان بالقدر واجب وهو أحد أركان اإلميان الستة لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".تؤمن باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم اآلخر، والقدر خريه وشره
  .رواه مسلم وغريه

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ". بالقدر خريه وشره، حلوه، ومرهآمنت"

وخري القدر ما كان نافعاً وشره ما . فاخلري والشر باعتبار العاقبة واحلالوة واملرارة باعتبار وقت إصابته
  .كان ضاراً أو مؤذياً

واخلري والشر هو بالنسبة للمقدور وعاقبته، فإن منه ما يكون خرياً كالطاعات، والصحة، والغىن، ومنه 
إنه شر لقول النيب، صلى اهللا : راً كاملعاصي، واملرض، والفقر، أما بالنسبة لفعل اهللا فال يقال ما يكون ش

  ).٢"(وقين شر ماقضيت: "عليه وسلم ، يف دعاء القنوت الذي علمه احلسن بن علي
  .فأضاف الشر إىل ما قضاه ال إىل قضائه
  ):٣(واإلميان بالقدر ال يتم إال بأربعة أمور

  :ن بأن اهللا عامل كل ما يكون مجلة وتفصيالً بعلم سابق لقوله تعاىلاإلميا: األول
  ).١((أمل تعلم أن اهللا يعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك على اهللا يسري(

)١/٢٤(  

  



  :أن اهللا كتب يف اللوح احملفوظ مقادير كل شيء لقوله تعاىل: الثاين
  ).٢((نفسكم إال يف كتاب من قبل أن نربأهاما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أ(

  .أي خنلق اخلليقة: نربأها
  :ولقوله صلى اهللا عليه وسلم

  .رواه مسلم(. إن اهللا قدر مقادير اخللق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة"
محة واحلكمة، أنه ال يكون شيء يف السماوات واألرض إال بإرادة اهللا ومشيئته الدائرة بني الر: الثالث

يهدي من يشاء برمحته، ويضل من يشاء حبكمته، ال يسأل عما يفعل لكمال حكمته وسلطانه، وهم 
  :يسألون، وما وقع من ذلك فإنه مطابق لعلمه السابق وملا كتبه يف اللوح احملفوظ لقوله تعاىل

  ).٣((إنا كل شيء خلقناه بقدر(
  ).٤((ن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاًفمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم وم(

  .فأثبت وقوع اهلداية والضالل بإرادته
  :أن كل شيء يف السموات واألرض خملوق هللا تعاىل، ال خالق غريه وال رب سواه لقوله تعاىل: الرابع

  ).٥((وخلق كل شيء فقدره تقديراً(
  :وقال على لسان إبراهيم

  ).٦((واهللا خلقكم وما تعملون(
  :ر ليس حجة للعاصي على فعل املعصيةالقد

أفعال العباد كلها من طاعات ومعاصٍ كلها خملوقة هللا كما سبق ولكن ليس ذلك حجة للعاصي على 
  :فعل املعصية وذلك ألدلة كثرية منها

  : أن اهللا أضاف عمل العبد إليه وجعله كسباً له فقال-١
  ).٧((اليوم جتزى كل نفس مبا كسبت(

  .تيار يف الفعل وقدرة عليه ما نسب إليهولو مل يكن له اخ
  : أن اهللا أمر العبد واه، ومل يكلفه إال ما يستطيع لقوله تعاىل-٢
  ).٢((فاتقوا اهللا ما استطعتم). (١((ال يكلف اهللا نفساً إال وسعها(

ص ولو كان جمبوراً على العمل ما كان مستطيعاً على الفعل، أو الكف، ألن ابور ال يستطيع التخل
  .منه
  . أن كل واحد يعلم الفرق بني العمل االختياري واإلجباري ، وأن األول يستطيع التخلص منه-٣

)١/٢٥(  

  



 أن العاصي قبل أن يقدم على املعصية ال يدري ما قدر له، وهو باستطاعته أن يفعل أو يترك، فكيف -٤
هذا : ك الطريق الصحيح ويقول أليس من األحرى أن يسل! يسلك الطريق اخلطأ وحيتج بالقدر اهول؟

  !.ما قدر يل؟
  : أن اهللا أخرب أنه أرسل الرسل لقطع احلجة-٥
  ).٣((لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل(

  .ولو كان القدر حجة للعاصي مل تنقطع بإرسال الرسل
  :التوفيق بني كون فعل العبد خملوقاً هللا وكونه كسباً للفاعل

لعبد خملوق هللا، وأنه كسب للعبد جيازى عليه احلسن بأحسن، والسيئ مبثله عرفت مما سبق أن فعل ا
  فكيف نوفق بينهما؟

  :التوفيق بينهما أن وجه كون فعل العبد خملوقاً هللا تعاىل أمران
  .أن فعل العبد من صفاته، والعبد وصفاته خملوقان هللا تعاىل: األول
 بدنية، ولوالمها مل يكن فعل، والذي خلق هذه اإلرادة أن فعل العبد صادر عن إرادة قلبية وقدرة: الثاين

والقدرة هو اهللا تعاىل، وخالق السبب خالق للمسبب، فنسبة فعل العبد إىل خلق اهللا له نسبة مسبب إىل 
سبب، ال نسبة مباشرة، ألن املباشر حقيقة هو العبد فلذلك نسب الفعل إليه كسباً وحتصيالً، ونسب إىل 

  .اً، فلكل من النسبتني اعتبار واهللا أعلماهللا خلقاً وتقدير
  :املخالفون للحق يف القضاء والقدر والرد عليهم

  :املخالفون للحق يف القضاء والقدر طائفتان
  .العبد جمبور على فعله وليس له اختيار يف ذلك: اجلربية يقولون : الطائفة األوىل

  :ونرد عليهم بأمرين
جعله كسباً له يعاقب ويثاب حبسبه، ولو كان جمبوراً عليه ما  أن اهللا أضاف عمل اإلنسان إليه و-١

  .صح نسبته إليه ولكان عقابه عليه ظلماً
 أن كل واحد يعرف الفرق بني الفعل االختياري واالضطراري يف احلقيقة واحلكم، فلو اعتدى -٢

لمعلوم شخص على آخر وادعى أنه جمبور على ذلك بقضاء اهللا وقدره لعد ذلك سفهاً خمالفاً ل
  .بالضرورة

  .العبد مستقل بعمله ليس هللا فيه إرادة، وال قدرة، وال خلق: القدرية يقولون: الطائفة الثانية
  :ونرد عليهم بأمرين

  :أنه خمالف لقوله تعاىل-١

)١/٢٦(  

  



  ).٢((واهللا خلقكم وما تعملون). (١((اهللا خالق كل شيء(
  !كه ما ال تتعلق به إرادته وخلقه؟أن اهللا مالك السموات واألرض فكيف يكون يف مل-٢

  :أقسام اإلرادة والفرق بينها
  :إرادة اهللا تنقسم إىل قسمني كونية وشرعية

  :هي اليت مبعىن املشيئة كقوله تعاىل: فالكونية
  ).٣((فمن يرد اهللا أن يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجاً(

  :حملبة كقوله تعاىلهي اليت مبعىن ا: والشرعية
  ).٤((واهللا يريد أن يتوب عليكم(

والفرق بينهما أن الكونية يلزم فيها وقوع املراد وال يلزم أن يكون حمبوباً هللا، وأما الشرعية فيلزم أن 
  .يكون املراد فيها حمبوباً هللا وال يلزم وقوعه

  :اإلميان
  .التصديق: اإلميان لغة
  .ركان وعقد باجلنانقول باللسان وعمل باأل: واصطالحاً
  .ال إله إال اهللا: مثال القول
  .الركوع: ومثال العمل
  .اإلميان باهللا ومالئكته وغري ذلك مما جيب اعتقاده: ومثال العقد

  :والدليل على أن هذا هو اإلميان قوله تعاىل
ك دين وما أمروا إال ليعبدوا اهللا خملصني له الدين حنفاء ويقيموا الصالة ويؤتوا الزكاة وذل(

  ).٥((القيمة
  .فجعل اإلخالص، والصالة، والزكاة من الدين

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها شهادة أن ال إله إال اهللا وأدناها إماطة األذى عن الطريق"

  .وأصله يف الصحيحني" ال إله إال اهللا: فأفضلها قول "بلفظ . رواه مسلم
  :يزيد بالطاعة وينقص باملعصية لقوله تعاىلواإلميان 

  ).٢((ليزدادوا إمياناً مع إميام). (١((فزادهم إمياناً(
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".ال إله إال اهللا ويف قلبه مثقال برة، أو خردلة، أو ذرة من إميان: خيرج من النار من قال "
 عليه وسلم ، متفاضالً، وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه، ألن رواه البخاري بنحوه فجعله النيب، صلى اهللا

  .من الزم الزيادة أن يكون املزيد عليه ناقصاً عن الزائد
  "فصل يف السمعيات"



)١/٢٧(  

  

السمعيات كل ما ثبت بالسمع أي بطريق الشرع ومل يكن للعقل فيه مدخل، وكل ما ثبت عن النيب، 
 جيب تصديقه سواء شاهدناه حبواسنا، أو غاب عنا، وسواء صلى اهللا عليه وسلم، من أخبار فهو حق
  :أدركناه بعقولنا أم مل ندركه لقوله تعاىل

  ).١((إنا أرسلناك باحلق بشرياً ونذيراً وال تسأل عن أصحاب اجلحيم(
  :وقد ذكر املؤلف من ذلك أموراً

  :اإلسراء واملعراج : األمر األول
  . مبعىن سرى:السري بالشخص ليالً وقيل: اإلسراء لغة

  :سري جربيل بالنيب،صلى اهللا عليه وسلم،من مكة إىل بيت املقدس لقوله تعاىل:وشرعاً
  ).٢((سبحان الذي أسرى بعبده ليالً من املسجد احلرام إىل املسجد األقصى(

  .اآللة اليت يعرج ا وهي املصعد: واملعراج لغة
  :وسلم ، من األرض إىل السماء لقوله تعاىلالسلم الذي عرج به رسول اهللا، صلى اهللا عليه : وشرعاً

  ).٤((لقد رأى من آيات ربه الكربى: (إىل قوله). ٣((ما ضل صاحبكم وما غوى. والنجم إذا هوى(
وكانا يف ليلة واحدة عند اجلمهور، وللعلماء خالف مىت كانت؟ فريوى بسند منقطع عن ابن عباس 

  . عشر من ربيع األول ومل يعينا السنة رواه ابن أيب شبيةوجابر رضي اهللا عنهم أا ليلة االثنني الثاين
ويروى عن الزهري وعروة أا قبل اهلجرة بسنة رواه البيهقي فتكون يف ربيع األول، ومل يعينا الليلة، 

رواه . ويروى عن السدي أا قبل اهلجرة بستة عشر شهراً. وقاله ابن سعد وغريه وجزم به النووي
  . القعدةفتكون يف ذي. احلاكم
  .بست: وقيل. خبمس: وقيل. قبل اهلجرة بثالث سنني: وقيل

  .وكان يقظة ال مناماً، ألن قريشاً أكربته وأنكرته، ولو كان مناماً مل تنكره ألا ال تنكر املنامات

)١/٢٨(  

  

مث أن جربيل أمره اهللا أن يسري بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم ، إىل بيت املقدس على الرباق، : وقصته
يعرج به إىل السموات العال مساء، مساء، حىت بلغ مكاناً مسع فيه صريف األقالم، وفرض اهللا عليه 

الصلوات اخلمس، وأطلع على اجلنة والنار، واتصل باألنبياء الكرام، وصلى م إماماً، مث رجع إىل مكة 
  .فحدث الناس مبا رأى فكذبه الكافرون، وصدق به املؤمنون وتردد فيه آخرون

  :جميء ملك املوت إىل موسى صلى اهللا عليه وسلم: األمر الثاين



جاء ملك املوت بصورة إنسان إىل نيب اهللا موسى عليه الصالة والسالم ليقبض روحه، فلطمه موسى 
ارجع : "فرد اهللا عليه عينه وقال" أرسلتين إىل عبد ال يريد املوت: "ففقأ عينه، فرجع امللك إىل اهللا وقال

مث : مث ماذا؟ قال: فقال موسى" له يضع يده على منت ثور فله مبا غطى يده بكل شعرة سنةإليه، وقل 
  :فسأل اهللا أن يدنيه من األرض املقدسة رمية حجر، قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم. فاآلن: املوت قال

  ".فلو كنت مث ألريتكم قربه إىل جانب الطريق عند الكثيب األمحر"
 الصحيحني وإمنا أثبته املؤلف يف العقيدة ألن بعض املبتدعة أنكره معلالً ذلك بأنه وهذا احلديث ثابت يف

بأن امللك أتى موسى بصورة إنسان ال يعرف موسى من هو؟ : ونرد عليهم. ميتنع أن موسى يلطم امللك
يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع املطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك مل 
يلطمه، ولذلك استسلم له يف املرة الثانية حني جاء مبا يدل أنه من عند اهللا، وهو إعطاؤه مهلة من 

  .السنني بقدر ما حتت يده من شعر ثور
  :أشراط الساعة: األمر الثالث

  .األشراط مجع شرط وهو لغة العالمة
  .القيامة: واملراد ا هنا. والساعة لغة الوقت أو احلاضر منه

  :ساعة شرعاً العالمات الدالة على قرب يوم القيامة قال اهللا تعاىلفأشراط ال
  ).١((فهل ينظرون إال الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها(

  :وذكر املؤلف من أشراط الساعة ما يأيت
  .وهو لغة صيغة مبالغة من الدجل، وهو الكذب والتمويه) خروج الدجال (-١

)١/٢٩(  

  

وخروجه ثابت بالسنة، واإلمجاع قال النيب، .  يف آخر الزمان يدعي الربوبيةرجل مموه خيرج: وشرعاً
  :صلى اهللا عليه وسلم

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة املسيح : قولوا "
  ".الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

  .ه وسلم ، يتعوذ منه يف الصالة متفق عليهوكان النيب، صلى اهللا علي. رواه مسلم
  .وأمجع املسلمون على خروجه

وقصته أنه خيرج من طريق بني الشام والعراق، فيدعو الناس إىل عبادته فأكثر من يتبعه اليهود والنساء 
ويتبعه سبعون ألفاً من يهود أصفهان، فيسري يف األرض كلها كالغيث استدبرته الريح، إال . واألعراب

يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وباقي أيامه :  واملدينة فيمنع منهما، ومدته أربعون يوماًمكة



كالعادة، وهو أعورالعني مكتوب بني عينه ك ف ر يقرؤه املؤمن فقط، وله فتنة عظيمة منها أنه يأمر 
 اهللا عليه وسلم حذر منه النيب، صلى. السماء فتمطر واألرض فتنبت، معه جنة ونار، فجنته، وناره جنة

  :، وقال
  ".من مسع به فلينأ عنه، ومن أدركه فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، أو بفواتح سورة الكهف"
  .نزول عيسى ابن مرمي ثابت بالكتاب، والسنة، وإمجاع املسلمني):نزول عيسى ابن مرمي (-٢

  :قال اهللا تعاىل
  )١((وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته(
  . موت عيسى وهذا حني نزوله كما فسره أبو هريرة بذلك:أي

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
  ".واهللا ليرتلن عيسى بن مرمي حكماً وعدالً"

  .احلديث متفق عليه
  .وقد أمجع املسلمون على نزوله

)١/٣٠(  

  

كافر جيد من ريح فيرتل عند املنارة البيضاء يف شرقي دمشق واضعاً كفيه على أجنحة ملكني، فال حيل ل
نفسه إال مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه، فيطلب الدجال حىت يدركه بباب لد فيقتله، ويكسر 

الصليب، ويضع اجلزية، وتكون السجدة واحدة هللا رب العاملني وحيج ويعتمر، كل هذا ثابت يف صحيح 
ى يبقى بعد قتل الدجال وروى اإلمام أمحد وأبو داود أن عيس. مسلم وبعضه يف الصحيحني كليهما

وذكر البخاري يف تارخيه أنه يدفن مع النيب، صلى اهللا عليه . أربعني سنة مث يتوىف ويصلي عليه املسلمون
  .وسلم ، فاهللا أعلم

امسان أعجميان أو عربيان مشتقان من املأج وهو االضطراب، أو من أجيج النار ) يأجوج ومأجوج (-٣
  .وتلهبها

  .م موجودتان بدليل الكتاب، والسنةومها أمتان من بين آد
  :قال اهللا تعاىل يف قصة ذي القرنني

قالوا يا ذا القرنني إن يأجوج . حىت إذا بلغ بني السدين وجد من دوما قوماً ال يكادون يفقهون قوالً (
  .اآليات) ٢((ومأجوج مفسدون يف األرض فهل جنعل لك خرجاً على أن جتعل بيننا وبينهم سداً

  :يب، صلى اهللا عليه وسلموقال الن
  "يا آدم قم فابعث بعث النار من ذريتك:يقول اهللا يوم القيامة "



  :إىل أن قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم
  (.أبشروا فإن منكم واحداً ومن يأجوج ومأجوج ألفاً"

  .أخرجاه يف الصحيحني
ت يف عهد النيب، صلى اهللا وخروجهم الذي يكون من أشراط الساعة مل يأت بعد، ولكن بوادره وجد
فتح اليوم من ردم يأجوج : "عليه وسلم ، فقد ثبت يف الصحيحني أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، قال

  ".ومأجوج مثل هذه، وحلق بأصبعه اإلام واليت تليها
  .وقد ثبت خروجهم يف الكتاب، والسنة

واقترب الوعد . ب ينسلون حىت إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حد: (قال اهللا تعاىل
  ).١((احلق

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".إا لن تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات"

)١/٣١(  

  

الدخان، والدجال، والدابة، وطلوع الشمس من مغرا، ونزول عيسى بن مرمي، ويأجوج : فذكر
 جبزيرة العرب، وآخر ذلك نار خسف باملشرق، وخسف باملغرب، وخسف: ومأجوج، وثالثة خسوف

رواه مسلم وقصتهم يف حديث النواس بن مسعان أن النيب، . خترج من اليمن تطرد الناس إىل حمشرهم
  :جالصلى اهللا عليه وسلم ، قال يف عيسى بن مرمي بعد قتله الد

فبينما هو كذلك إذ أوحى اهللا إىل عيسى أين قد أخرجت عباداً يل ال يدان ألحد بقتاهلم فحرز عبادي "
ويبعث اهللا يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون فيمر أوائلهم على حبرية طربية . إىل الطور

نتهوا إىل جبل اخلمر، لقد كان ذه مرة ماء، مث يسريون حىت ي: فيشربون ما فيها، ومير آخرهم ويقول 
لقد قتلنا من يف األرض هلم فلنقتل من يف السماء، فريمون بنشام : وهو جبل بيت املقدس، فيقولون

إىل السماء، فريد اهللا عليهم نشام خمضوبة دماً، وحيصر نيب اهللا وأصحابه حىت يكون رأس الثور 
 عيسى وأصحابه إىل اهللا فريسل اهللا عليهم ألحدهم خرياً من مئة دينار ألحدكم اليوم، فريغب نيب اهللا

النغف يف رقام فيصبحون فرسى كموت نفس واحدة، مث يهبط نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل األرض فال 
جيدون موضع شرب إال مأله زمههم ونتنهم، فريغب نيب اهللا عيسى وأصحابه إىل اهللا فريسل عليهم طرياً 

  ".اء اهللاكأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث ش
  .رواه مسلم

  ).خروج دابة (-٤



  .كل ما دب على األرض: الدابة لغة
  .الدابة اليت خيرجها اهللا قرب قيام الساعة: واملراد ا هنا

  .وخروجها ثابت بالقرآن والسنة
  :قال اهللا تعاىل

  ).٢((ونوإذا وقع القول عليهم أخرجنا هلم دابة من األرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا ال يوقن(
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  .وذكر منها الدابة" إا لن تقوم الساعة حىت تروا قبلها عشر آيات"
  .رواه مسلم

)١/٣٢(  

  

وليس يف القرآن والسنة الصحيحة ما يدل على مكان خروج هذه الدابة وصفتها، وإمنا وردت يف ذلك 
  .تنذر الناس بقرب العذاب واهلالك واهللا أعلموظاهر القرآن أا دابة . أحاديث يف صحتها نظر

  )طلوع الشمس من مغرا (-٥
  .طلوع الشمس من مغرا ثابت بالكتاب والسنة

  :قال اهللا تعاىل
  ).١((يوم يأيت بعض آيات ربك ال ينفع نفساً إمياا مل تكن آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً(

  .واملراد بذلك طلوع الشمس من مغرا
  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم

ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرا فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أمجعون، وذلك حني ال "
  .متفق عليه". ينفع نفساً إمياا مل تكون آمنت من قبل أو كسبت يف إمياا خرياً

  :فتنة القرب
  .االختبار: الفتنة لغة
  .ن ربه، ودينه، ونبيه، وهي ثابتة بالكتاب والسنةسؤال امليت ع: وفتنة القرب

  :قال اهللا تعاىل
  ).٢((يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة(

  :وقال النيب صلى اهللا عليه وسلم
ت اهللا يثب: (املسلم إذا سئل يف القرب شهد أن ال إله إال اهللا، وأن حممداً رسول اهللا، فذلك قوله تعاىل"

  )٣("(الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة



  .متفق عليه
  :والسائل ملكان لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم

  ".يأتيه ملكان فيقعدانه: إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه إنه ليسمع قرع نعاهلم قال"
  .حسن غريب: رمذي عن أيب هريرة مرفوعاً وقال وامسهما منكر ونكري كما رواه الت. رواه مسلم
  .وسنده حسن وهو على شرط مسلم: قال األلباين 

والسؤال عام للمكلفني من املؤمنني والكافرين، ومن هذه األمة وغريهم على القول الصحيح ويف غري 
 الشهيد ويستثىن من ذلك. ترجيح السؤال) الروح(املكلفني خالف، وظاهر كالم ابن القيم يف كتاب 

  .حلديث رواه النسائي، ومن مات مرابطاً يف سبيل اهللا حلديث رواه مسلم
  :عذاب القرب أو نعيمه

)١/٣٣(  

  

قال اهللا تعاىل يف . عذاب القرب أو نعيمه حق ثابت بظاهر القرآن، وصريح السنة، وإمجاع أهل السنة
  :سورة الواقعة

  )١( (وأنتم حينئذ تنظرون. فلوال إذا بلغت احللقوم(
  :إىل قوله

  ).٢((فروح ورحيان وجنة نعيم. فأما إن كان من املقربني(
  .وكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يتعوذ باهللا من عذاب القرب، وأمر أمته بذلك.. إخل السورة

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يف حديث الرباء بن عازب املشهور يف قصة فتنة القرب قال يف املؤمن
دي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من اجلنة، وألبسوه من اجلنة، وافتحوا له باباً إىل فينا"

  .اجلنة، فيأتيه من رحيها، وطيبها، ويفسح له يف قربه مد بصره
  :وقال يف الكافر 

فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي فأفرشوه من النار، وافتحوا له باباً من النار، فيأتيه من حرها 
  ".ومسومها، ويضيق عليه قربه حىت ختتلف أضالعه

  .احلديث رواه أمحد وأبو داود
  .وقد اتفق السلف وأهل السنة على إثبات عذاب القرب

  ).الروح(ونعيمه ذكره ابن القيم يف كتاب 
  .وأنكر املالحدة عذاب القرب متعللني بأننا لو نبشنا القرب لوجدناه كما هو

  :نرد عليهم بأمرين



  . الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف على ذلك داللة-١
  . أن أحوال اآلخرة ال تقاس بأحوال الدنيا فليس العذاب أو النعيم يف القرب احملسوس يف الدنيا-٢

  هل عذاب القرب أو نعيمه على الروح أو على البدن؟
 امليت وبدنه، مذهب سلف األمة وأئمتها أن العذاب أو النعيم حيصل لروح: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

وأن الروح تبقى بعد مفارقة البدن منعمة، أو معذبة وأا تتصل بالبدن أحياناً فيحصل له معها النعيم أو 
  .العذاب

  :النفخ يف الصور
  .النفخ معروف
  .القرن: والصور لغة

 حيملون قرن عظيم التقمه إسرافيل ينتظر مىت يؤمر بنفخه، وإسرافيل أحد املالئكة الكرام الذين: وشرعاً
  :العرش، ومها نفختان

  .نفخة الفزع ينفخ فيه فيفزع الناس ويصعقون إال من شاء اهللا: إحدامها
  .نفخة البعث ينفخ فيه فيبعثون ويقومون من قبورهم: والثانية

)١/٣٤(  

  

  .وقد دل على النفخ يف الصور الكتاب، والسنة، وإمجاع األمة
  :قال اهللا تعاىل

 السماوات ومن يف األرض إال من شاء اهللا مث نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ونفخ يف الصور فصعق من يف(
  ).٢((ونفخ يف الصور فإذا هم من األجداث إىل رم ينسلون) . (١((ينظرون

مث ينفخ يف الصور : "قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: وعن عبداهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما قال
اً ورفع ليتاً مث ال يبقى أحد إال صعق مث يرتل اهللا مطراً كأنه الطل أو الظل فال يسمعه أحد إال أصغى ليت

  ".فتنبت منه أجساد الناس مث ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون) شك الراوي(
  .رواه مسلم يف حديث طويل
  .وقد اتفقت األمة على ثبوته

  :البعث واحلشر
  .اإلرسال، والنشر: البعث لغة
  .موات يوم القيامةإحياء األ: وشرعاً

  .اجلمع: واحلشر لغة



  .مجع اخلالئق يوم القيامة حلسام والقضاء بينهم: وشرعاً
  .والبعث واحلشر حق ثابت بالكتاب، والسنة، وإمجاع املسلمني

  :قال اهللا تعاىل
  ).٣((قل بلى وريب لتبعثن(

  :وقال تعاىل
  ).٤((موعون إىل ميقات يوم معلوم. قل إن األولني واآلخرين (

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".حيشر الناس يوم القيام على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس فيها علم ألحد"

  .متفق عليه
  .وأمجع املسلمون على ثبوت احلشر يوم القيامة

  :وحيشر الناس حفاة ال نعال عليهم، عراة ال كسوة عليهم، غرالً ال ختان فيهم لقوله تعاىل
  ).٥((بدأنا أول خلق نعيدهكما (

  :وقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم
) ٦((كما بدأنا أول خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلني(إنكم حتشرون حفاة، عراة، غرالً، مث قرأ "

  ".وأول من يكسى إبراهيم
  .متفق عليه

  :ويف حديث عبداهللا بن أنيس املرفوع الذي رواه أمحد
  ".مة عراة غرالً، ماً حيشر الناس يوم القيا"

  وما ماً ؟: قلنا
  :قال
  ".ليس معهم شيء"

  .احلديث
  :الشفاعة

  .جعل الوتر شفعاً: الشفاعة لغة
  .التوسط للغري جبلب منفعة، أو دفع مضرة: واصطالحاً

  :والشفاعة يوم القيامة نوعان
  .خاصة بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم -١

)١/٣٥(  

  



  .عامة له ولغريه-٢
ة به، صلى اهللا عليه وسلم ، شفاعته العظمى يف أهل املوقف عند اهللا ليقضي بينهم حني يلحقهم فاخلاص

من الكرب والغم ماال يطيقون، فيذهبون إىل آدم، فنوح فإبراهيم، فموسى، فعيسى، وكلهم يعتذرون 
  .قضاء بني عبادهفيأتون إىل النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، فيشفع فيهم إىل اهللا فيأيت سبحانه وتعاىل لل

وقد ذكرت هذه الصفة يف حديث الصور املشهور لكن سنده ضعيف متكلم فيه وحذفت من األحاديث 
  .الصحيحة فاقتصر منها على ذكر الشفاعة يف أهل الكبائر

وكان مقصود السلف من االقتصار على الشفاعة يف أهل الكبائر هو : قال ابن كثري وشارح الطحاوية
  .ومن تابعهم من املعتزلةالرد على اخلوارج 

  وهذه الشفاعة ال ينكرها املعتزلة واخلوارج
  :ويشترط فيها إذن اهللا لقوله تعاىل

  ).١((من ذا الذي يشفع عنده إال بإذنه(
وهي الشفاعة فيمن دخل النار من املؤمنني أهل الكبائر أن خيرجوا منها بعدما : النوع الثاين العامة

  :قال رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم: حلديث أيب سعيد قال. احترقوا وصاروا فحماً ومحيماً
أما أهل النار الذين هم أهلها فال ميوتون فيها وال حييون، ولكن أناس، أو كما قال تصيبهم النار "

  ".خبطاياهم فيميتهم إماتة حىت إذا صاروا فحماً أذن يف الشفاعة: بذنوم، أو قال
  .احلديث رواه أمحد

   :٢ج٢٠٤ يف النهاية صقال ابن كثري
  .وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخني ومل خيرجاه من هذا الوجه

وهذه الشفاعة تكون للنيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وغريه من األنبياء، واملالئكة واملؤمنني حلديث أيب 
  :سعيد عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وفيه

لنبيون، وشفع املؤمنون، ومل يبق إال أرحم الرامحني فيقبض شفعت املالئكة، وشفع ا:فيقول اهللا تعاىل "
  ".قبضة من النار فيخرج منها قوماً مل يعملوا خرياً قط قد عادوا محماً

  .متفق عليه
وهذه الشفاعة ينكرها املعتزلة واخلوارج بناء على مذهبهم أن فاعل الكبرية خملد يف النار فال تنفعه 

  .الشفاعة
  :ونرد عليهم مبا يأيت

)١/٣٦(  

  



  . أن ذلك خمالف للمتواتر من األحاديث عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم -١
  . أنه خمالف إلمجاع السلف-٢

  :ويشترط هلذه الشفاعة شرطان
  :إذن اهللا يف الشفاعة لقوله تعاىل: األول

  ).١((من ذا الذي يشفع عنده إال بإذاًه(
  :عاىلرضا اهللا عن الشافع واملشفوع له لقوله ت: الثاين
  ) .٢((وال يشفعون إال ملن ارتضى(

  :فأما الكافر فال شفاعة له لقوله تعاىل
  ).٣((فما تنفعهم شفاعة الشافعني(

  .أي لو فرض أن أحداً شفع هلم مل تنفعهم الشفاعة
وأما شفاعة النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، لعمه أيب طالب حىت كان يف ضحضاح من نار وعليه نعالن 

  :اغه، وإنه ألهون أهل النار عذاباً، قال النيب صلى اهللا عليه وسلميغلي منهما دم
  ".ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار"

  .رواه مسلم
فهذا خاص بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وبعمه أيب طالب، فقط، وذلك واهللا أعلم ملا قام به من نصرة 

  .ا جاء بهالنيب، صلى اهللا عليه وسلم ، والدفاع عنه، وعم
  :احلساب

  .العدد: احلساب لغة
  .إطالع اهللا عباده على أعماهلم: وشرعاً

  .وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإمجاع املسلمني
  :قال اهللا تعاىل

  ).٤((مث إن علينا حسام. إن إلينا إيام(
  :وكان النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يقول يف بعض صالته

  ."اللهم حاسبين حساباً يسرياً"
  ما احلساب اليسري؟:فقالت عائشة رضي اهللا عنها

  :قال
  ".أن ينظر يف كتابه فيتجاوز عنه"

  .إسناده جيد: وقال األلباين . رواه أمحد
  .وأمجع املسلمون على ثبوت احلساب يوم القيامة

را ست: قال اهللا له. أن اهللا خيلو به فيقرره بذنوبه، حىت إذا رأى أنه قد هلك: وصفة احلساب للمؤمن



  .عليك يف الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم فيعطى كتاب حسناته
  :وأما الكفار واملنافقون

  ).٥((هؤالء الذين كذبوا على رم أال لعنة اهللا على الظاملني(فينادى م على رؤوس اخلالئق 
  .متفق عليه من حديث ابن عمر

)١/٣٧(  

  

لى اهللا عليه وسلم ، وهم سبعون ألفاً من هذه واحلساب عام جلميع الناس إال من استثناهم النيب، ص
وروى أمحد من حديث . متفق عليه. األمة منهم عكاشة بن حمصن يدخلون اجلنة بال حساب وال عذاب

  .حديث صحيح وذكر له شواهد: ثوبان مرفوعاً أن مع كل واحد سبعني ألفاً، قال ابن كثري
  :يه وسلموأول من حياسب هذه األمة لقول النيب، صلى اهللا عل

  ".حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة املقضي بينهم قبل اخلالئق"
  .متفق عليه

  :وروى ابن ماجه عن ابن عباس مرفوعاً
  "حنن آخر األمم وأول من حياسب"

  .احلديث
أول ما حياسب به : "وأول ما حياسب عليه العبد من حقوق اهللا الصالة لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".م القيامة الصالة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عملهالعبد يو
  .رواه الطرباين يف األوسط وسنده ال بأس به إن شاء اهللا

   :١ ج٢٤٦قال املنذري يف الترغيب والترهيب ص
  :وأول ما يقضى بني الناس يف الدماء؛ لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".لقيامة يف الدماءأول ما يقضى بني الناس يوم ا"
  .متفق عليه
  :املوازين

  .ما تقدر به األشياء خفة وثقالً: املوازين مجع ميزان، وهو لغة
  .ما يضعه اهللا يوم القيامة لوزن أعمال العباد: وشرعاً

  .وقد دل عليه الكتاب، والسنة، وإمجاع السلف
  :قال اهللا تعاىل

 موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم ومن خفت. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم املفلحون (



  ).١((خالدون
  :وقوله تعاىل

ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئاً وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا ا وكفى (
  ).٢((بنا حاسبني

  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
، ثقيلتان يف امليزان، سبحان اهللا وحبمده، سبحان اهللا كلمتان حبيبتان إىل الرمحن، خفيفتان على اللسان"

  ".العظيم
  .متفق عليه

  .وأمجع السلف على ثبوت ذلك
وهو ميزان حقيقي، له كفتان، حلديث عبداهللا بن عمرو بن العاص عن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يف 

  :صاحب البطاقة قال
  ".فتوضع السجالت يف كفة والبطاقة يف كفة"

)١/٣٨(  

  

  .إسناده صحيح: قال األلباين. احلديث رواه الترمذي وابن ماجه
  واختلف العلماء هل هو ميزان واحد أو متعدد؟

متعدد حبسب األمم، أو األفراد، أو األعمال ألنه مل يرد يف القرآن إال جمموعاً وأما إفراده : فقال بعضهم
  .يف احلديث فباعتبار اجلنس

ورد يف احلديث مفرداً، وأما مجعه يف القرآن فباعتبار املوزون وكال هو ميزان واحد ألنه :وقال بعضهم
  .واهللا أعلم. األمرين حمتمل

  .والذي يوزن العمل لظاهر اآلية السابقة واحلديث بعدها
  .صحائف العمل حلديث صاحب البطاقة: وقيل
  :العامل نفسه حلديث أيب هريرة أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، قال: وقيل
  ".ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة ال يزن عند اهللا جناح بعوضةإنه "

  ).١((فال نقيم هلم يوم القيامة وزناً: (وقال اقرؤوا
  .متفق عليه

ومجع بعض العلماء بني هذه النصوص بأن اجلميع يوزن، أو أن الوزن حقيقة للصحائف وحيث إا تثقل 
أنه لألعمال، وأما وزن صاحب العمل فاملراد به قدره وختف حبسب األعمال املكتوبة صار الوزن ك



  .وهذا مجع حسن واهللا أعلم. وحرمته
  :نشر الدواوين

  .فتح الكتاب أو بث الشيء: النشر لغة
  .إظهار صحائف األعمال يوم القيامة وتوزيعها: وشرعاً

  .الكتاب حيصى فيه اجلند وحنوهم: مجع ديوان وهو لغة: والدواوين
  . اليت أحصيت فيها األعمال اليت كتبها املالئكة على العاملالصحائف: وشرعاً

  .فنشر الدوواين إظهار صحائف األعمال يوم القيامة، فتتطاير إىل األميان والشمائل
  .وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وإمجاع األمة

  :قال اهللا تعاىل 
وأما من أويت .  أهله مسروراً وينقلب إىل. فسوف حياسب حساباً يسرياً . فأما من أويت كتابه بيمينه( 

  ).١((ويصلى سعرياً. فسوف يدعو ثبوراً . كتابه وراء ظهره 
  :وقوله تعاىل

  ).٢((وأما من أويت كتابه بشماله فيقول يا ليتين مل أوت كتابيه(
  :وعن عائشة رضي اهللا عنها أا سألت النيب، صلى اهللا عليه وسلم

)١/٣٩(  

  

عند امليزان حىت يعلم أخيف ميزانه : يف ثالثة مواطن فال يذكر أحد أحداً أما: هل تذكرون أهليكم؟ قال"
أم يثقل، وعند تطاير الصحف حىت يعلم أين يقع كتابه يف ميينه، أم يف مشاله، أم وراء ظهره، وعند 

  ".الصراط إذا وضع بني ظهراين جهنم حىت جيوز
  .صحيح على شرطهما: رواه أبو داود واحلاكم وقال

  .سلمون على ثبوت ذلكوأمجع امل
  (صفة أخذ الكتاب(

  :املؤمن يأخذ كتابه بيمينه فيفرح ويستبشر ويقول
  ).٣((هاؤم اقرأوا كتابيه(

  :والكافر يأخذه بشماله، أو من وراء ظهره فيدعو بالويل والثبور ويقول
  ).٤((ومل أدر ما حسابيه.يا ليتين مل أوت كتابيه (
  )احلوض(

  .ض املاء حيوضه إذا مجعه، ويطلق على جمتمع املاءحا:يقال . اجلمع: احلوض لغة



  .حوض املاء النازل من الكوثر يف عرصات القيامة للنيب، صلى اهللا عليه وسلم: وشرعاً
  .ودل عليه السنة املتواترة، وأمجع عليه أهل السنة

  :قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ".إين فرطكم على احلوض"

  .متفق عليه
  :لسنة على ثبوته، وقد أنكر املعتزلة ثبوت احلوض ونرد عليهم بأمرينوأمجع السلف أهل ا

  .األحاديث املتواترة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم:األول
  .إمجاع علماء األمة:الثاين
  )صفة احلوض(

طوله شهر، وعرضه شهر، وزواياه سواء، وآنيته كنجوم السماء، وماؤه أبيض من اللنب وأحلى من 
ن ريح املسك، فيه ميزابان ميدانه من اجلنة، أحدمها من ذهب ، والثاين من فضة، يرده العسل، وأطيب م

املؤمنون من أمة حممد، ومن يشرب منه شربة ال يظمأ بعدها أبداً، وكل هذا ثابت يف الصحيحني أو 
  .أحدمها

  :وهو موجود اآلن لقوله، صلى اهللا عليه وسلم
  ".وإين واهللا ألنظر إىل حوضي اآلن"

  . البخاريرواه
  :واستمداده من الكوثر لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".وأعطاين الكوثر وهو ر يف اجلنة يسيل يف حوض"
  .رواه أمحد

  .وهو حسن اإلسناد واملنت: قال ابن كثري
ولكل نيب حوض، ولكن حوض النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، أكربها وأعظمها وأكثرها واردة لقول 

  :ه وسلمالنيب، صلى اهللا علي

)١/٤٠(  

  

  ".إن لكل نيب حوضاً، وإم ليتباهون أيهم أكثر واردة، وإين ألرجو أن أكون أكثرهم واردة"
غريب وروى ذلك ابن أيب الدنيا وابن ماجه من حديث أيب سعيد، وفيه ضعف :رواه الترمذي وقال 

  .لكن صححه بعضهم من أجل تعدد الطرق
  )الصراط(



  .الطريق: الصراط لغة
  .اجلسر املمدود على جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة: وشرعاً

  .وهو ثابت بالكتاب، والسنة، وقول السلف
  :قال اهللا تعاىل

  ).١((وإن منكم إال واردها(
  .فسرها عبداهللا بن مسعود، وقتادة، وزيد بن أسلم باملرور على الصراط

  .وفسرها مجاعة منهم ابن عباس بالدخول يف النار لكن ينجون منها
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".اللهم سلم سلم: مث يضرب اجلسر على جهنم وحتل الشفاعة ويقولون "
  .متفق عليه

  .واتفق أهل السنة على إثباته
  )صفة الصراط(

  :سئل النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، عن الصراط فقال
: فاء، تكون بنجد، يقال هلامدحضة مزلة، عليه خطاطيف وكالليب، وحسكة مفلطحة هلا شكوة عقي"

  .السعدان
  رواه البخاري

  :وله من حديث أيب هريرة
  ".وبه كالليب مثل شوك السعدان"

  ".غري أا ال يعلم قدر عظمها إال اهللا خيطف الناس بأعماهلم
  :ويف صحيح مسلم من حديث أيب سعيد رضي اهللا عنه قال

  .بلغين أنه أدق من الشعر، وأحد من السيف
  .ام أمحد حنوه عن عائشة رضي اهللا عنها مرفوعاًوروى اإلم

  )العبور على الصراط وكيفيته(
ال يعرب الصراط إال املؤمنون على قدر أعماهلم حلديث أيب سعيد رضي اهللا عنه عن النيب، صلى اهللا عليه 

  :وسلم ، وفيه
اب، فناج مسلم، فيمر املؤمنون كطرف العني، وكالربق، وكالريح، وكالطري، وكأجاويد اخليل والرك"

  ".وخمدوش مرسل ومكدوس يف جهنم
  .متفق عليه

  :ويف صحيح مسلم
يارب سلم سلم، حىت تعجز أعمال العباد حىت : جتري م أعماهلم، ونبيكم قائم على الصراط يقول"



  ".جييء الرجل فال يستطيع السري إال زحفاً
  :ويف صحيح البخاري

  ".حىت مير آخرهم يسحب سحباً"

)١/٤١(  

  

ل من يعرب الصراط من األنبياء حممد، صلى اهللا عليه وسلم ، ومن األمم أمته لقول النيب، صلى اهللا وأو
  :عليه وسلم

  ".فأكون أنا وأميت أول من جييزها وال يتكلم يومئذ إال الرسل ودعاء الرسول يومئذ اللهم سلم سلم"
  .رواه البخاري

  )اجلنة والنار(
  .رالبستان الكثري األشجا: اجلنة لغة
  .الدار اليت أعدها اهللا يف اآلخرة للمتقني: وشرعاً

  .معروفة: والنار لغة
  .الدار اليت أعدها اهللا يف اآلخرة للكافرين: وشرعاً

  :ومها خملوقتان اآلن لقوله تعاىل يف اجلنة
  )١((أعدت للمتقني(

  :ويف النار
  ).٢((أعدت للكافرين(

  .واإلعداد التهيئة
  : ، حني صلى صالة الكسوفولقوله، صلى اهللا عليه وسلم

إين رأيت اجلنة فتناولت منها عنقوداً ولو أخذته ألكلتم منه ما بقيت الدنيا، ورأيت النار فلم أر كاليوم "
  ".منظراً قط أفظع

  .متفق عليه
  :واجلنة والنار ال تفنيان لقوله

آليات يف تأبيد اخللود وا). ٣((جزاؤهم عند رم جنات عدن جتري من حتتها األار خالدين فيها أبداً(
  :يف اجلنة كثرية ، وأما يف النار فذكر يف ثالثة مواضع 

  :يف النساء 
إال طريق جهنم خالدين فيها أبداً . إن الذين كفروا وظلموا مل يكن اهللا ليغفر هلم وال ليهديهم طريقاً ( 



))١.(  
  :ويف األحزاب 

  ) .٢((ا أبداً خالدين فيه. إن اهللا لعن الكافرين وأعد هلم سعرياً( 
  :ويف اجلن

  ).٣((ومن يعص اهللا ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً(
  :وقال اهللا تعاىل

  ).٤((ال يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. إن ارمني يف عذاب جهنم خالدون(
  )مكان اجلنة والنار(

  :اجلنة يف أعلى عليني لقوله تعاىل
  .)٥((كال إن كتاب األبرار لفي عليني(

  :وقوله، صلى اهللا عليه وسلم ، يف حديث الرباء بن عازب املشهور يف قصة فتنة القرب
  ".اكتبوا كتاب عبدي يف عليني، وأعيدوه إىل األرض: فيقول اهللا عز وجل"

  :والنار يف أسفل سافلني لقوله تعاىل
  ).٦((كال إن كتاب الفجار لفي سجني(

  :بن عازب السابقوقوله صلى اهللا عليه وسلم يف حديث الرباء 

)١/٤٢(  

  

  ".اكتبوا كتاب عبدي يف سجني يف األرض السفلى:فيقول اهللا تعاىل "
  )أهل اجلنة وأهل النار(

  :أهل اجلنة كل مؤمن تقي ألم أولياء اهللا، قال اهللا تعاىل يف اجلنة
  ).٨((أعدت للذين آمنوا باهللا ورسله). (٧((أعدت للمتقني(

  : اهللا تعاىل يف الناروأهل النار كل كافر شقي قال
  ) .١٠((فأما الذين شقوا ففي النار). (٩((أعدت للكافرين(
  )ذبح املوت(

  .املوت زوال احلياة
وكل نفس ذائقة املوت، وهو أمر معنوي غري حمسوس بالرؤية، ولكن اهللا تعاىل جيعله شيئاً مرئياً جمسماً 

  : عنه أن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، قالويذبح بني اجلنة والنار حلديث أيب سعيد اخلدري رضي اهللا
هل تعرفون : يؤتى باملوت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد يا أهل اجلنة فيشرئبون وينظرون، فيقول"



هل : يا أهل النار فيشرئبون وينظرون، فيقول: نعم، هذا املوت وكلهم قد رآه، مث ينادي: هذا؟ فيقولون
يا أهل اجلنة خلود فال موت، : مث يقول. فيذبح. وت وكلهم قد رآهنعم هذا امل: تعرفون هذا؟ فيقولون

  ".ويا أهل النار خلود فال موت
  :مث قرأ
  ).١((وأنذرهم يوم احلسرة إذ قضي األمر وهم يف غفلة وهم ال يؤمنون( 

  .أخرجه البخاري يف تفسري هذه اآلية، وروى حنوه يف صفة اجلنة والنار من حديث ابن عمر مرفوعاً
  فصل

  يف حقوق النيب صلى اهللا عليه وسلم وأصحابه
أفضل اخللق عند اهللا الرسل، مث النبيون، مث الصديقون، مث الشهداء، مث الصاحلون وقد ذكر اهللا هذه 

  :الطبقات يف كتابه يف قوله
ومن يطع اهللا والرسول فأولئك مع الذين أنعم اهللا عليهم من النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني (

  ).١((سن أولئك رفيقاًوح
  :وأفضل الرسل أولو العزم منهم وهم مخسة

  .نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد عليهم الصلوات من اهللا والتسليم
  :يف األحزاب:وقد ذكرهم اهللا يف موضعني من كتابه 

  ).٢((وإذ أخذنا من النبيني ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مرمي(
  :لشورىويف ا

)١/٤٣(  

  

  ).٣((شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى(
  :وأفضلهم حممد، صلى اهللا عليه وسلم ، لقوله صلى اهللا عليه وسلم

  ".أنا سيد الناس يوم القيامة"
  متفق عليه

  .وصالم خلفه ليلة املعراج وغري ذلك من األدلة
براهيم ألنه أبو األنبياء وملته أصل امللل، مث موسى ألنه أفضل أنبياء بين إسرائيل وشريعته أصل مث إ

  .شرائعهم، مث نوح وعيسى ال جيزم باملفاضلة بينهما ألن لكل منهما مزية
  خصائص النيب صلى اهللا عليه وسلم

  :ااختص النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، خبصائص نتكلم على ما ذكر املؤلف منه



  : خامت النبيني لقوله تعاىل-١
  ).١((ما كان حممد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول اهللا وخامت النبيني(
  . سيد املرسلني وسبق دليله-٢
  : ال يتم إميان عبد حىت يؤمن برسالته لقوله تعاىل-٣
  ).٢((فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم(

  .قوام معينني كل إىل قومهوغريه من األنبياء يبعثون إىل أ
  . ال يقضى بني الناس إال بشفاعته وسبق دليل ذلك يف الشفاعة-٤
  : سبق أمته األمم يف دخول اجلنة لعموم قوله، صلى اهللا عليه وسلم-٥
  (.حنن اآلخرون السابقون يوم القيامة(

  .وسبق
مدون حتته، حلديث أيب سعيد  صاحب لواء احلمد حيمله،صلى اهللا عليه وسلم،يوم القيامة ويكون احلا-٦

  :اخلدري رضي اهللا عنه أن النيب،صلى اهللا عليه وسلم،قال
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وال فخر،وبيدي لواء احلمد وال فخر،وما من نيب يومئذ آدم فمن سواه إال "

  .رية مسلمرواه الترمذي، وقد روى األوىل واألخ". حتت لوائي وأنا أول من تنشق عنه األرض وال فخر
عسى أن يبعثك : ( صاحب املقام احملمود أي العمل الذي حيمده عليه اخلالق واملخلوق لقوله تعاىل-٧

  ).٣((ربك مقاماً حمموداً
  .وهذا املقام هو ما حيصل من مناقبه، صلى اهللا عليه وسلم ، يوم القيامة من الشفاعة وغريها

لكثري واردوه، أما جمرد احلياض فقد مر أن لكل  صاحب احلوض املورود، واملراد احلوض الكبري ا-٨
  .نيب حوضاً

)١/٤٤(  

  

 إمام النبيني، وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم حلديث أيب بن كعب أن النيب، صلى اهللا عليه -١١ -٩
  :وسلم ، قال

  ".إذا كان يوم القيامة كنت إمام النبيني وخطيبهم، وصاحب شفاعتهم غري فخر"
  .رواه الترمذي وحسنه

  :أمته خري األمم لقوله تعاىل -١٢
  ).٤((كنتم خري أمة أخرجت للناس(

  :فأما قوله تعاىل



  ).٥((يا بين إسرائيل اذكروا نعميت اليت أنعمت عليكم وأين فضلتكم على العاملني(
  .فاملراد عاملي زمام
  فضائل الصحابة

  .كمن اجتمع بالنيب، صلى اهللا عليه وسلم ، مؤمناً به ومات على ذل: الصحايب
  :وأصحاب النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، أفضل أصحاب األنبياء لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ".خري الناس قرين"
  .احلديث رواه البخاري وغريه

  .وأفضل الصحابة املهاجرون؛ جلمعهم بني اهلجرة والنصرة، مث األنصار
  :وأفضل املهاجرين اخللفاء األربعة الراشدون

  .عثمان، وعلي رضي اهللا عنهمأبو بكر، وعمر،و
فأبو بكر هو الصديق عبداهللا بن عثمان بن عامر من بين تيم بن مرة بن كعب، أول من آمن برسول اهللا، 
صلى اهللا عليه وسلم ، من الرجال وصاحبه يف اهلجرة، ونائبه يف الصالة واحلج، وخليفته يف أمته، أسلم 

الزبري، وطلحة، وعبد الرمحن ابن عوف، وسعد بن أيب على يديه مخسة من املبشرين باجلنة عثمان، و
 سنة وهؤالء اخلمسة مع أيب بكر، وعلي بن أيب ٦٣هـ عن١٣وقاص، تويف يف مجادى اآلخرة سنة 

طالب، وزيد بن حارثة، هم الثمانية الذين سبقوا الناس باإلسالم قاله ابن إسحاق يعين من الذكور بعد 
  .الرسالة

ق عمر بن اخلطاب من بين عدي بن كعب بن لؤي، أسلم يف السنة السادسة وعمر هو أبو حفص الفارو
. من البعثة بعد حنو أربعني رجالً وإحدى عشرة امرأة، ففرح املسلمون به وظهر اإلسالم مبكة بعده
هـ ٢٣استخلفه أبو بكر على األمة فقام بأعباء اخلالفة خري قيام إىل أن قتل شهيداً يف ذي احلجة سنة 

  . سنة٦٣عن

)١/٤٥(  

  

أسلم قبل . وعثمان هو أبو عبداهللا ذو النورين عثمان بن عفان من بين أمية بن عبد مشس بن عبد مناف
دخول النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، دار األرقم كان غنياً سخياً، توىل اخلالفة بعد عمر بن اخلطاب 

  .سنة على أحد األقوال٩٠هـ عن ٣٥باتفاق أهل الشورى إىل أن قتل شهيداً يف ذي احلجة سنة 
وعلي وهو أبو احلسن علي بن أيب طالب، واسم أيب طالب عبد مناف بن عبد املطلب، أول من أسلم 
من الغلمان، أعطاه رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، الراية يوم خيرب ففتح اهللا على يديه، وبويع 

عاً إىل أن قتل شهيداً يف رمضان سنة باخلالفة بعد قتل عثمان رضي اهللا عنهما فكان هو اخلليفة شر



  .سنة٦٣هـ عن ٤٠
كنا خنري : "وأفضل هؤالء األربعة أبو بكر، مث عمر، مث عثمان، مث علي، حلديث ابن عمر رضي اهللا عنهما

بني الناس يف زمن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، فنخري أبا بكر، مث عمر بن اخلطاب، مث عثمان بن 
أفضل أمة : كنا نقول ورسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، حي: "أليب داودرواه البخاري و". عفان

فيسمع ذلك : "زاد الطرباين يف رواية" النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، بعده أبو بكر، مث عمر، مث عثمان
  .هذا ومل أجد اللفظ ذكره املؤلف بزيادة علي بن أيب طالب". النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، فال ينكره

أحقهم باخلالفة بعد النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، أبو بكر رضي اهللا عنه ألنه أفضلهم وأسبقهم إىل و
اإلسالم، وألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، قدمه يف الصالة، وألن الصحابة رضي اهللا عنهم أمجعوا على 

أفضل الصحابة بعد أيب بكر، تقدميه ومبايعته وال جيمعهم اهللا على ضاللة، مث عمر رضي اهللا عنه ألنه 
وألن أبا بكر عهد باخلالفة إليه، مث عثمان رضي اهللا عنه لفضله، وتقدمي أهل الشورى له وهم 

  :املذكورون يف هذا البيت
  زبري وذو عوف رجال املشورة……علي وعثمان وسعد وطلحة 

  .مث علي رضي اهللا عنه لفضله، وإمجاع أهل عصره عليه

)١/٤٦(  

  

عليكم : "عة هم اخللفاء الراشدون املهديون الذين قال فيهم النيب، صلى اهللا عليه وسلموهؤالء األرب
  ".بسنيت، وسنة اخللفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ

  :وقال
  ".اخلالفة بعدي ثالثون سنة"

قال املؤلف فكان آخرها خالفة علي هكذا . وإسناده حسن: رواه أمحد وأبو داود والترمذي قال األلباين
  .وكأنه جعل خالفة احلسن تابعة ألبيه، أو مل يعتربها حيث إنه رضي اهللا عنه تنازل عنها

 ٢٢هـ إىل ١١ ربيع األول سنة ١٣فخالفة أيب بكر رضي اهللا عنه سنتان وثالثة أشهر وتسع ليال من 
  .هـ١٣مجادى اآلخرة سنة 

هـ إىل ١٣ مجادى اآلخرة سنة ٢٣أيام من وخالفة عمر رضي اهللا عنه عشر سنوات وستة أشهر وثالثة 
  .هـ٢٣ ذي احلجة سنة ٢٦

 ذي ١٨هـ إىل ٢٤ حمرم سنة ١وخالفة عثمان رضي اهللا عنه اثنتا عشرة سنة إال اثين عشر يوماً من 
  . هـ٣٥احلجة سنة 

 رمضان سنة ١٩هإىل ٣٥وخالفة علي رضي اهللا عنه أربع سنوات وتسعة أشهرمن ذي احلجة سنة 



  .هـ٤٠
  .وع خالفة هؤالء األربعة تسع وعشرون سنة وستة أشهر وأربعة أيامفمجم

هـ ٤١مث بويع احلسن بن علي رضي اهللا عنهما يوم مات أبوه علي رضي اهللا عنه، ويف ربيع األول سنة 
اخلالفة بعدي ثالثون : سلم األمر إىل معاوية وبذلك ظهرت آية النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يف قوله

  : احلسنسنة وقوله يف
  ".إن ابين هذا سيد ولعل اهللا أن يصلح به بني فئتني عظيمتني من املسلمني"

  .رواه البخاري
  الشهادة باجلنة أو النار

الشهادة باجلنة أو بالنار ليس للعقل فيها مدخل فهي موقوفة على الشرع، فمن شهد له الشارع بذلك 
  .ى املسيءشهدنا له، ومن ال فال، لكننا نرجو للمحسن، وخناف عل

  :وتنقسم الشهادة باجلنة أو بالنار إىل قسمني
  عامة-١
  .خاصة-٢

فالعامة هي املعلقة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه يف اجلنة أو لكل كافر بأنه يف النار أو حنو ذلك 
  .من األوصاف اليت جعلها الشارع سبباً لدخول اجلنة أو النار

)١/٤٧(  

  

مثل أن نشهد لشخص معني بأنه يف اجلنة، أو لشخص معني بأنه يف النار فال واخلاصة هي املعلقة بشخص 
  .نعني إال ما عينه اهللا أو رسوله

  املعينون من أهل اجلنة
العشرة املبشرون باجلنة وخصوا ذا الوصف ألن النيب، صلى اهللا : املعينون من أهل اجلنة كثريون ومنهم

  :عليه وسلم ، مجعهم يف حديث واحد فقال
أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، "

وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسعد بن أيب وقاص يف اجلنة، وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن 
  ".اجلراح يف اجلنة

  .رواه الترمذي وصححه األلباين
  :ى اخللفاء األربعة وأما الباقون فجمعوا يف هذا البيتوقد سبق الكالم عل

  وعامر فهر والزبري املمدح………سعيد وسعد وابن عوف وطلحة 



فطلحة هو ابن عبيد اهللا من بين يتم بن مرة أحد الثمانية السابقني إىل اإلسالم قتل يوم اجلمل يف مجادى 
  .سنة٦٤هـ عن ٣٦اآلخرة سنة 

 قصي بن كالب ابن عمة رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، انصرف يوم والزبري هو ابن العوام من بين
  .سنة٦٧هـ عن ٣٦اجلمل عن قتال علي فلقيه ابن جرموز فقتله يف مجادى األوىل سنة 

  .سنة ودفن بالبقيع٧٢هـ عن ٣٢وعبد الرمحن بن عوف من بين زهرة بن كالب تويف سنة 
ناف بن زهرة أول من رمى بسهم يف سبيل اهللا، مات وسعد بن أيب وقاص هو ابن مالك من بين عبد م

  .سنة٨٢هـ عن ٥٥يف قصره بالعقيق على عشرة أميال من املدينة ودفن بالبقيع سنة 
وسعيد بن زيد هو ابن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي كان من السابقني إىل اإلسالم، تويف بالعقيق ودفن 

  .هـ عن بضع وسبعني سنة٥١باملدينة سنة 
عبيدة هو عامر بن عبداهللا بن اجلراح من بين فهر، من السابقني إىل اإلسالم تويف يف األردن يف وأبو 

  .سنة٥٨هـ عن ١٨طاعون عمواس سنة 
  .وممن شهد له النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، باجلنة احلسن، واحلسني، وثابت بن قيس

  :قال النيب، صلى اهللا عليه وسلم
  ". اجلنةاحلسن واحلسني سيدا شباب أهل"

  .حسن صحيح:رواه الترمذي، وقال 

)١/٤٨(  

  

  :قال صلى اهللا عليه وسلم ، يف ثابت بن قيس
  ".إنك لست من أهل النار، ولكنك من أهل اجلنة"

  .رواه البخاري
فاحلسن سبط رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، ورحيانته وهو أمري املؤمنني ابن أمري املؤمنني علي بن أيب 

  .هـ٥٠هـ ومات يف املدينة ودفن يف البقيع يف ربيع األول سنة ٣ رمضان سنة ١٥ طالب ولد يف
واحلسني سبط رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، ورحيانته وهو ابن علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه 

  .هـ٦١ حمرم سنة ١٠هـ وقتل يف كربالء يف ٤ولد يف شعبان سنة 
هـ ١١اخلزرجي خطيب األنصار قتل شهيداً يوم اليمامة سنة وثابت وهو ابن قيس بن مشاس األنصاري 

  .هـ١٢يف آخرها، أو أول سنة 
  املعينون من أهل النار يف الكتاب والسنة

أبو هلب عبد العزى بن عبداملطلب عم النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، وامرأته أم : من املعينني بالقرآن



  :له تعاىلمجيل أروى بنت حرب بن أمية أخت أيب سفيان لقو
  .إىل آخر السورة) ١((تبت يدا أيب هلب وتب(

  :أبو طالب عبد مناف بن عبد املطلب لقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم: ومن املعينني بالسنة
  ".أهون أهل النار عذاباً أبو طالب وهو منتعل نعلني يغلي منهما دماغه"

  .رواه البخاري
  :لنيب، صلى اهللا عليه وسلمومنهم عمرو بن عامر بن حلي اخلزاعي قال ا

  ".رأيته جير أمعاءه يف النار"
  .رواه البخاري وغريه

  تكفري أهل القبلة باملعاصي
أهل القبلة هم املسلمون املصلون إليها ، ال يكفرون بفعل الكبائر ، وال خيرجون من اإلسالم بذلك ، 

  :وال خيلدون يف النار لقوله تعاىل 
  )٢((تتلوا فأصلحوا بينهماوإن طائفتان من املؤمنني اق( 

  :إىل قوله
  ).٣((إمنا املؤمنون إخوة فأصلحوا بني أخويكم(

  .فأثبت األخوة اإلميانية مع القتال وهو من الكبائر، ولو كان كفراً النتفت األخوة اإلميانية
  :وقال النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، يقول اهللا تعاىل

  ). فأخرجوهمن كان يف قلبه مثقال حبة خردل من إميان(
  .يعين من النار
  .متفق عليه

  :وخالف يف هذا طائفتان

)١/٤٩(  

  

  .فاعل الكبرية كافر خالد يف النار: اخلوارج قالوا: األوىل
فاعل الكبرية خارج عن اإلميان ليس مبؤمن وال كافر يف مرتلة بني مرتلتني وهو : املعتزلة قالوا: الثانية

  .خالد يف النار
  :مبا يأيتونرد على الطائفتني 

  . خمالفتهم لنصوص الكتاب، والسنة-١
  . خمالفتهم إلمجاع السلف-٢



  حقوق الصحابة رضي اهللا عنهم
للصحابة رضي اهللا عنهم فضل عظيم على هذه األمة حيث قاموا بنصرة اهللا، ورسوله، واجلهاد يف سبيل 

 عليه وسلم ، علماً، وعمالً، اهللا بأمواهلم وأنفسهم، وحفظ دين اهللا حبفظ كتابه، وسنة رسوله، صلى اهللا
  .وتعليماً حىت بلغوه األمة نقياً طرياً

  :وقد أثىن اهللا عليهم يف كتابه أعظم ثناء حيث يقول يف سورة الفتح
حممد رسول اهللا والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضالً من اهللا (

  .إىل آخر السورة). ١((ورضواناً
  :محى رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ،كرامتهم حيث يقول صلى اهللا عليه وسلمو
  ".ال تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه"

  .متفق عليه
  :فحقوقهم على األمة من أعظم احلقوق فلهم على األمة

  .للسان مبا أسدوه من املعروف واإلحسان حمبتهم بالقلب، والثناء عليهم با-١
  : الترحم عليهم، واالستغفار هلم حتقيقاً لقوله تعاىل-٢
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقونا باإلميان وال جتعل يف قلوبنا غالً (

  ).٢((للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم
ت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة ملا هلم من احملاسن والفضائل  الكف عن مساوئهم اليت إن صدر-٣

  :ورمبا تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى اهللا عليه وسلم
  .احلديث". ال تسبوا أصحايب"

  حكم سب الصحابة
  :سب الصحابة على ثالثة أقسام

)١/٥٠(  

  

تهم فسقوا، فهذا كفر، ألنه تكذيب هللا ورسوله أن يسبهم مبا يقتضي كفر أكثرهم، أو أن عام: األول
بالثناء عليهم والترضي عنهم، بل من شك يف كفر مثل هذا فإن كفره متعني، ألن مضمون هذه املقالة 

  .أن نقلة الكتاب أو السنة كفار، أو فساق
جيب أن جيلد أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قوالن ألهل العلم وعلى القول بأنه ال يكفر : الثاين

  .وحيبس حىت ميوت أو يرجع عما قال
أن يسبهم مبا ال يقدح يف دينهم كاجلنب والبخل فال يكفر ولكن يعزر مبا يردعه عن ذلك، ذكر : الثالث



  : قوله٥٧٣ونقل عن أمحد يف ص " الصارم املسلول"معىن ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية يف كتاب 
ئهم، وال يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، فمن فعل ذلك ال جيوز ألحد أن يذكر شيئاً من مساو(

  ).أدب، فإن تاب وإال جلد يف احلبس حىت ميوت أو يرجع
  حقوق زوجات النيب صلى اهللا عليه وسلم

زوجات النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، زوجاته يف الدنيا واآلخرة، وأمهات املؤمنني وهلن من احلرمة 
 خلامت النبيني فهن من آل بيته طاهرات، مطهرات، طيبات، مطيبات، والتعظيم ما يليق ن كزوجات

بريئات، مربآت من كل سوء يقدح يف أعراضهن وفرشهن، فالطيبات للطيبني، والطيبون للطيبات، 
  .فرضي اهللا عنهن وأرضاهن أمجعني وصلى اهللا وسلم على نبيه الصادق األمني

  :قهن بالوفاة وهنزوجاته صلى اهللا عليه وسلم ، الاليت كان فرا
 خدجية بنت خويلد أم أوالده ـ ماعدا إبراهيم ـ تزوجها رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، بعد -١

والثاين أبو هالة التميمي ومل يتزوج، صلى اهللا عليه وسلم ، عليها حىت . األول عتيق بن عابد: زوجني
  . من البعثة قبل املعراج١٠ماتت سنة 

هذه :  الصديق أريها، صلى اهللا عليه وسلم ، يف املنام مرتني أو ثالثاً وقيل عائشة بنت أيب بكر-٢
  .هـ٥٨امرأتك فعقد عليها وهلا ست سنني مبكة ودخل عليها يف املدينة وهلا تسع سنني توفيت سنة 

)١/٥١(  

  

 سودة بنت زمعة العامرية، تزوجها بعد زوج مسلم هو السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو -٣
  .هـ٥٤سنة : ت آخر خالفة عمر وقيلتوفي
 حفصة بنت عمر بن اخلطاب تزوجها، صلى اهللا عليه وسلم ، بعد زوج مسلم هو خنيس بن -٤

  .هـ٤١حذافة الذي قتل يف أحد وماتت سنة 
 زينب بنت خزمية اهلاللية أم املساكني تزوجها بعد استشهاد زوجها عبداهللا بن جحش يف أحد -٥

  .جها بيسريهـ بعد زوا٤وماتت سنة 
 أم سلمة هند بنت أيب أمية املخزومية تزوجها بعد موت زوجها أيب سلمة عبداهللا ابن عبد األسد من -٦

  .هـ٦١جراحة أصابته يف أحد وماتت سنة 
 زينب بنت جحش األسدية بنت عمته، صلى اهللا عليه وسلم ، تزوجها بعد مواله زيد بن حارثة -٧

  .هـ٢٠هـ وماتت سنة ٥سنة 
مالك ابن صفوان سنة : ية بنت احلارث اخلزاعية تزوجها بعد زوجها مسافع بن صفوان وقيل جوير-٨
  .هـ٥٦هـ وماتت سنة ٦



 أم حبيبة رملة بنت أيب سفيان تزوجها بعد زوج أسلم مث تنصر هو عبيد اهللا بن جحش وماتت يف -٩
  .هـ٤٤املدينة يف خالفة أخيها سنة 

ضري من ذرية هارون بن عمران، صلى اهللا عليه وسلم ،  صفية بنت حيي بن أخطب من بين الن-١٠
والثاين كنانة بن أيب احلقيق بعد فتح . أعتقها وجعل عتقها صداقها بعد زوجني أوهلما سالم بن مشكم

  .هـ٥٠هـ وماتت سنة ٦خيرب سنة 
ياليل األول ابن عبد : هـ يف عمرة القضاء بني زوجني٧ ميمونة بنت احلارث اهلاللية تزوجها سنة -١١

  .هـ٥١والثاين أبو رهم بن عبد العزى، بىن ا يف سرف وماتت فيه سنة 
خدجية، : فهؤالء زوجات النيب، صلى اهللا عليه وسلم، الاليت كان فراقهن بالوفاة اثنتان توفيتا قبله ومها

  .وزينب بنت خزمية، وتسع تويف عنهن وهن البواقي
  : األحكام والفضيلة ما يثبت للسابقات ومهاوبقي اثنتان مل يدخل ما، وال يثبت هلما من

 أمساء بنت النعمان الكندية تزوجها النيب، صلى اهللا عليه وسلم، مث فارقها واختلف يف سبب الفراق -١
  .فقال ابن إسحاق إنه وجد يف كشحها بياضاً ففارقها فتزوجها بعده املهاجر بن أيب أمية

)١/٥٢(  

  

  .ففارقها واهللا أعلم" أعوذ باهللا منك:"اجلونية وهي اليت قالت أميمة بنت النعمان بن شراحيل -٢
وأفضل زوجات النيب، صلى اهللا عليه وسلم، خدجية، وعائشة رضي اهللا عنهما، ولكل منهما مزية على 
األخرى، فلخدجية يف أول اإلسالم ما ليس لعائشة من السبق واملؤازرة، والنصرة، ولعائشة يف آخر األمر 

 من نشر العلم، ونفع األمة، وقد برأها اهللا مما رماها به أهل النفاق من اإلفك يف سورة ما ليس خلدجية
  .النور

  قذف أمهات املؤمنني
قذف عائشة مبا برأها اهللا منه كفر، ألنه تكذيب للقرآن ويف قذف غريها من أمهات املؤمنني قوالن ألهل 

  .ليه وسلم، فإن اخلبيثات للخبيثنيأصحهما أنه كفر، ألنه قدح يف النيب، صلى اهللا ع: العلم
  معاوية بن أيب سفيان

هو أمري املؤمنني معاوية بن أيب سفيان صخر بن حرب، ولد قبل البعثة خبمس سنني، وأسلم عام الفتح 
أسلم بعد احلديبية وكتم إسالمه واله عمر الشام واستمر عليه، وتسمى باخلالفة بعد احلكمني عام : وقيل
هـ كان يكتب للنيب، صلى اهللا عليه ٤١ عليه بعد تنازل احلسن بن علي سنة هـ واجتمع الناس٣٧

سنة، وإمنا ذكره املؤلف وأثىن عليه ٧٨هـ عن ٦٠وسلم، ومن مجلة كتاب الوحي، تويف يف رجب سنة 
للرد على الروافض الذين يسبونه ويقدحون فيه، ومساه خال املؤمنني ألنه أخو أم حبيبة إحدى أمهات 



 نزاعاً بني العلماء هل يقال ٢ ج١٩٩قد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية يف منهاج السنة ص املؤمنني و
  أخوال املؤمنني أم ال؟: إلخوة أمهات املؤمنني 

  اخلالفة
اخلالفة منصب كبري، ومسؤولية عظيمة، وهي تويل تدبري أمور املسلمني حبيث يكون هو املسؤول األول 

  .الناس ال تقوم إال ايف ذلك، وهي فرض كفاية، ألن أمور 
  :وحتصل اخلالفة بواحد من أمور ثالثة

النص عليه من اخلليفة السابق، كما يف خالفة عمر بن اخلطاب فإا بنص من أيب بكر رضي اهللا : األول
  .عنه

)١/٥٣(  

  

هللا اجتماع أهل احلل والعقد سواء كانوا معينني من اخلليفة السابق كما يف خالفة عثمان رضي ا: الثاين
عنه، فإا باجتماع من أهل احلل والعقد املعينني من قبل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه، أم غري معينني 

  .كما يف خالفة أيب بكر رضي اهللا عنه على أحد األقوال، وكما يف خالفة علي رضي اهللا عنه
  .متت اخلالفة لهالقهر والغلبة كما يف خالفة عبدامللك بن مروان حني قتل ابن الزبري و: الثالث

  حكم طاعة اخلليفة
  :طاعة اخلليفة وغريه من والة األمور واجبة يف غري معصية اهللا لقوله تعاىل

  ).١((يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم(
  :ولقوله، صلى اهللا عليه وسلم

  ".صية فإذا أمر مبعصية فال مسع وال طاعةالسمع والطاعة على املسلم فيما أحب وكره، مامل يؤمر مبع"
  .متفق عليه

وسواء كان اإلمام براً وهو القائم بأمر اهللا فعالً وتركاً، أو فاجراً وهو الفاسق لقوله صلى اهللا عليه 
  :وسلم

إال من ويل عليه وال فرآه يأيت شيئاً من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن يداً من "
  ".طاعة

  .رواه مسلم
واحلج واجلهاد مع األئمة ماضيان نافذان، وصالة اجلمعة خلفهم جائزة سواء كانوا أبراراً أو فجاراً، ألن 

  .خمالفتهم يف ذلك توجب شق عصا املسلمني والتمرد عليهم
إخل ضعيف كما رمز له السيوطي يف اجلامع ..." ثالث من أصل اإلميان"واحلديث الذي ذكره املؤلف 



  .شبه جمهول: وقال املنذري يف خمتصر أيب داود . إنه جمهول:ري، وفيه راو قال املزي الصغ
. إخل" اجلهاد ماض: "والثانية" ال إله إال اهللا: الكف عمن قال: "والثالث اخلصال املذكورة فيه هي

  ".اإلميان باألقدار: "والثالثة
  :نهواخلروج على اإلمام حمرم لقول عبادة بن الصامت رضي اهللا ع

بايعنا رسول اهللا، صلى اهللا عليه وسلم ، على السمع والطاعة يف منشطنا، ومكرهنا، وعسرنا، ويسرنا، "
  ".علينا، وأن ال ننازع األمر أهله، إال أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من اهللا برهان:وأثره 

  .متفق عليه
  :وقال صلى اهللا عليه وسلم

)١/٥٤(  

  

  "ن وتنكرون فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابعيكون عليكم أمراء تعرفو"
  أفال نقاتلهم؟: قالوا
  :قال
  ".أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. ال ماصلوا ال ما صلوا"

  .رواه مسلم
ومن فوائد احلديثني أن ترك الصالة كفر بواح، ألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، مل جيز اخلروج على 

 بكفر بواح، وجعل املانع من قتاهلم فعل الصالة فدل على أن تركها مبيح لقتاهلم، وقتاهلم ال األئمة إال
  .يباح إال بكفر بواح كما يف حديث عبادة

  هجران أهل البدع
  اهلجران مصدر هجر

  .الترك: وهو لغة
زيارم، االبتعاد عنهم، وترك حمبتهم، ومواالم، والسالم عليهم، و: واملراد جران أهل البدع

  .وعيادم، وحنو ذلك
  وهجران أهل البدع واجب

  :لقوله تعاىل
  ).١((ال جتد قوماً يؤمنون باهللا واليوم اآلخر يوادون من حاد اهللا ورسوله(

  .وألن النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، هجر كعب بن مالك وصاحبيه حني ختلفوا عن غزوة تبوك
ق هلم وحتذيرهم من البدعة فال بأس بذلك، ورمبا يكون لكن إن كان يف جمالستهم مصلحة لتبيني احل



  :ذلك مطلوباً لقوله تعاىل
وهذا قد يكون باالسة، ). ٢((ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن(

 الفتنة ترك النظر يف كتبهم خوفاً من: واملشافهة، وقد يكون باملراسلة، واملكاتبة، ومن هجر أهل البدع
  .ا، أو تروجيها بني الناس فاالبتعاد عن مواطن الضالل واجب

  :لقوله صلى اهللا عليه وسلم ، يف الدجال
  ".من مسع به فلينأ عنه فواهللا إن الرجل ليأتيه وهو حيسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات"

  رواه أبو داود
  .وإسناده صحيح: قال األلباين

 من النظر يف كتبهم معرفة بدعتهم للرد عليها فال بأس بذلك ملن كان عنده من لكن إن كان الغرض
العقيدة الصحيحة ما يتحصن به وكان قادراً على الرد عليهم، بل رمبا كان واجباً، ألن رد البدعة 

  .واجب وما ال يتم الواجب إال به فهو واجب
  اجلدال واخلصام يف الدين

)١/٥٥(  

  

اللدد يف اخلصومة، : جلدل منازعة اخلصم للتغلب عليه، ويف القاموس اجلدلمصدر جادل، وا: اجلدال
  .اادلة فهما مبعىن واحد: واخلصام

  :وينقسم اخلصام واجلدال يف الدين إىل قسمني
أن يكون الغرض من ذلك إثبات احلق وإبطال الباطل وهذا مأمور به إما وجوباً، أو استحباباً : األول

  :اىلحبسب احلال لقوله تع
  ).٣((ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي أحسن(

  :أن يكون الغرض منه التعنيت، أو االنتصار للنفس، أو للباطل فهذا قبيح منهي عنه لقوله تعاىل: الثاين
  ).٤((ما جيادل يف آيات اهللا إال الذين كفروا(

  :وقوله
  ).٥((خذم فكيف كان عقابوجادلوا بالباطل ليدحضوا به احلق فأ(

  :عالمة أهل البدع وذكر بعض طوائفهم
  :ألهل البدع عالمات منها

  . أم يتصفون بغري اإلسالم، والسنة مبا حيدثونه من البدع القولية، والفعلية، والعقيدية-١
  . أم يتعصبون آلرائهم، فال يرجعون إىل احلق وإن تبني هلم-٢



  . والدين أم يكرهون أئمة اإلسالم-٣
  :ومن طوائفهم

وهم الذين يغلون يف آل البيت ويكفرون من عداهم من الصحابة، أو يفسقوم، وهم :  الرافضية-١
  .فرق شىت فمنهم الغالة الذين ادعوا أن علياً إله ومنهم دون ذلك

ر علي أنت اإلله فأم:وأول ما ظهرت بدعتهم يف خالفة علي بن أيب طالب حني قال له عبداهللا بن سبأ 
  .ـ رضي اهللا عنه ـ بإحراقهم وهرب زعيمهم عبداهللا بن سبأ إىل املدائن

  .فمنهم املشبه، ومنهم املعطل، ومنهم املعتدل: ومذهبهم يف الصفات خمتلف
ومسوا رافضة ألم رفضوا زيد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب حني سألوه عن أيب بكر وعمر 

  .ا فرفضوه وأبعدوا عنهرضي اهللا عنهما فترحم عليهم
  .ومسوا أنفسهم شيعة ألم يزعمون أم يتشيعون آلل البيت وينتصرون هلم ويطالبون حبقهم يف اإلمامة

  .هـ١٢١نسبة إىل اجلهم بن صفوان الذي قتله سامل أو سلم بن أحوز سنة :  اجلهمية-٢

)١/٥٦(  

  

رب، ويف اإلميان القول باإلرجاء وهو أن مذهبهم يف الصفات التعطيل، والنفي، ويف القدر القول باجل
اإلميان جمرد اإلقرار بالقلب وليس القول والعمل من اإلميان ففاعل الكبرية عندهم مؤمن كامل اإلميان 

  .فهم معطلة، جربية، مرجئة وهم فرق كثرية
  .وهم الذين خرجوا لقتال علي بن أيب طالب بسبب التحكيم:  اخلوارج-٣

ان، وعلي، واخلروج على اإلمام إذا خالف السنة وتكفري فاعل الكبرية، وختليده مذهبهم التربؤ من عثم
  .يف النار، وهم فرق عديدة

وهم الذين يقولون بنفي القدر عن أفعال العبد، وأن للعبد إرادة وقدرة مستقلتني عن :  القدرية-٤
صحابة تلقاه عن رجل جموسي إرادة اهللا وقدرته، وأول من أظهر القول به معبد اجلهين يف أواخر عصر ال

  .يف البصرة
وهم فرقتان غالة، وغري غالة، فالغالة ينكرون علم اهللا، وإرادته، وقدرته، وخلقه ألفعال العبد وهؤالء 

وغري الغالة يؤمنون بأن اهللا عامل بأفعال العباد، لكن ينكرون وقوعها بإرادة اهللا، . انقرضوا أو كادوا
  .قر عليه مذهبهموقدرته، وخلقه، وهو الذي است

وهم الذين يقولون بإرجاء العمل عن اإلميان أي تأخريه عنه فليس العمل عندهم من :  املرجئة-٥
اإلميان، واإلميان جمرد اإلقرار بالقلب فالفاسق عندهم مؤمن كامل اإلميان، وإن فعل ما فعل من املعاصي 

ئع الدين فذلك لعدم اإلقرار بقلبه ال أو ترك ما ترك من الطاعات، وإذا حكمنا بكفر من ترك بعض شرا



  .لترك هذا العمل، وهذا مذهب اجلهمية وهو مع مذهب اخلوارج على طريف نقيض
أتباع واصل بن عطاء الذي اعتزل جملس احلسن البصري، وقرر أن الفاسق يف مرتلة بني :  املعتزلة-٦

  .رو ابن عبيدمرتلتني ال مؤمن وال كافر، وهو خملد يف النار، وتابعه يف ذلك عم
ومذهبهم يف الصفات التعطيل كاجلهمية، ويف القدر قدرية ينكرون تعلق قضاء اهللا وقدره بأفعال العبد، 
ويف فاعل الكبرية أنه خملد يف النار وخارج من اإلميان يف مرتلة بني مرتلتني اإلميان والكفر، وهم عكس 

  .اجلهمية يف هذين األصلني

)١/٥٧(  

  

هـ مييلون إىل التشبيه، والقول باإلرجاء وهم ٢٥٥ حممد بن كرام املتوىف سنة أتباع:  الكرامية-٧
  .طوائف متعددة

  .ابن سامل يقولون بالتشبيه: أتباع رجل يقال له:  الساملية-٨
ونظائرهم مثل األشعرية أتباع أيب احلسن علي بن : وهذه هي الطوائف اليت ذكرها املؤلف مث قال

ل أمره مييل إىل االعتزال حىت بلغ األربعني من عمره، مث أعلن توبته من إمساعيل األشعري كان يف أو
ذلك، وبني بطالن مذهب املعتزلة ومتسك مبذهب أهل السنة رمحه اهللا، أما من ينتسبون إليه فبقوا على 

مذهب خاص يعرف مبذهب األشعرية ال يثبتون من الصفات إال سبعاً زعموا أن العقل دل عيها 
  :اها وهي املذكورة يف هذا البيتويؤولون ما عد

  إرادة وكذاك السمع والبصر………حي عليم قدير والكالم له
  .وهلم بدع أخرى يف معىن الكالم، والقدر وغري ذلك

  اخلالف يف الفروع
  الفروع مجع فرع

  .ما بين على غريه: وهو لغة
  .ما ال يتعلق بالعقائد كمسائل الطهارة، والصالة وحنوها: واصطالحاً

تالف فيها ليس مبذموم حيث كان صادراً عن نية خالصة واجتهاد، ال عن هوى وتعصب، ألنه واالخ
  :وقع يف عهد النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، ومل ينكره حيث قال يف غزوة بين قريظة

  ".ال يصلني أحد العصر إال يف بين قريظة"
 وصلى بعضهم حني خافوا فحضرت الصالة قبل وصوهلم فأخر بعضهم الصالة حىت وصلوا بين قريظة

وألن االختالف . رواه البخاري. خروج الوقت ومل ينكر النيب، صلى اهللا عليه وسلم ، على واحد منهم



فيها موجود يف الصحابة وهم خري القرون، وألنه ال يورث عداوة، وال بغضاء، وال تفرق كلمة خبالف 
  .االختالف يف األصول

)١/٥٨(  

  

ليس ثناء على االختالف فإن االتفاق خري منه، " فيه حممودون يف اختالفهماملختلفون : "وقول املؤلف
وإمنا املراد به نفي الذم عنه، وأن كل واحد حممود على ما قال، ألنه جمتهد فيه مريد للحق فهو حممود 

إن االختالف يف الفروع : "على اجتهاده واتباع ما ظهر له من احلق وإن كان قد ال يصيب احلق، وقوله
، أي داخل يف رمحة اهللا وعفوه حيث مل يكلفهم أكثر مما يستطيعون ومل "محة وإن اختالفهم رمحة واسعةر

يلزمهم بأكثر مما ظهر هلم، فليس عليهم حرج يف هذا االختالف، بل هم فيه داخلون حتت رمحة اهللا 
  .وعفوه، إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطؤوا فلهم أجر واحد

  اإلمجاع وحكمه
  .العزم واالتفاق: اع لغةاإلمج

اتفاق العلماء اتهدين من أمة حممد، صلى اهللا عليه وسلم ، على حكم شرعي بعد النيب، : واصطالحاً
  .صلى اهللا عليه وسلم
  :وهو حجة لقوله تعاىل

  ).١((فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهللا والرسول(
  :وقول النيب، صلى اهللا عليه وسلم

  ". ضاللةال جتتمع أميت على"
  .رواه الترمذي

  التقليد
  .وضع القالدة يف العنق: التقليد لغة
  .اتباع قول الغري بال حجة: واصطالحاً

  :وهوجائز ملن ال يصل إىل العلم بنفسه لقوله تعاىل
  ).١((فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون(

  :واملذاهب املشهورة أربعة
هـ وتويف سنة ٨٠ بن ثابت إمام أهل العراق، ولد سنة وإمامه أبو حنيفة النعمان: املذهب احلنفي

  .هـ١٥٠
  .هـ١٧٩هـ وتويف سنة ٩٣وإمامه أبو عبداهللا مالك بن أنس، إمام دار اهلجرة، ولد سنة : املالكي



  .هـ٢٠٤هـ وتويف سنة ١٥٠وإمامه أبو عبداهللا حممد بن إدريس الشافعي، ولد سنة : الشافعي
  .هـ٢٤١هـ وتويف سنة ١٦٤د بن حممد بن حنبل، ولد سنة وإمامه أبو عبداهللا أمح: احلنبلي

وهناك مذاهب أخرى كمذهب الظاهرية، والزيدية، والسفيانية، وغريهم، وكل يؤخذ من قوله ما كان 
  .صواباً، ويترك من قوله ما كان خطأ، وال عصمة إال يف كتاب اهللا، وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم

)١/٥٩(  

  

نا من املتمسكني بكتابه وسنة رسوله، صلى اهللا عليه وسلم ، ظاهراً وباطناً، وأن يتوفانا نسأل اهللا أن جيعل
على ذلك، وأن يتوالنا يف الدنيا واآلخرة، وأن ال يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا منه رمحة إنه 

  .هو الوهاب
 جالله، واحلمد هللا الذي بنعمته واحلمد هللا كثرياً، كما حيب ربنا ويرضى، وكما ينبغي لكرم وجهه، عز

  .تتم الصاحلات، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه
  .هـ١٠/١/١٣٩٢مت يف عصر اجلمعة املوافق 

  بقلم مؤلفه
  الفقري إىل اهللا

  حممد الصاحل العثيمني
  .٣٣: سورة األعراف، اآلية) ١(
  .٦٤: سورة املائدة، اآلية) ٢(
  ١٨٠: سورة األعراف، اآلية) ١(
   .٦٠: سورة النحل، اآلية) ١(
  .٣٠: سورة األنفال، اآلية) ٢(
   .١٦-١٥: سورة الطارق، اآليتان) ٣(
  .١٤٢: سورة النساء، اآلية) ٤(
  .٤٩: سورة الكهف، اآلية) ٥(
  .١١٠: سورة طه، اآلية) ١(
  .١١: سورة الشورى، اآلية) ٢(
  .٧: سورة آل عمران، اآلية) ١(
  .٧: ةسورة آل عمران، اآلي) ٢(
  .٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) ١(



  .١١: سورة الشورى، اآلية) ٢(
  .٢١: سورة األحزاب، اآلية) ١(
  .١١٥: سورة النساء، اآلية) ٢(
  .٣: سورة املائدة، اآلية) ٣(
  .٢٧: سورة الرمحن، اآلية) ١(
  .٦٤: سورة املائدة، اآلية) ٢(
  .٧٥: سورة ص، اآلية) ٣(
  .١: سورة امللك، اآلية) ٤(
  .٦٤: سورة املائدة، اآلية) ٥(
  .٧١: سورة يس، اآلية) ٦(
   .٥٤: سورة األنعام، اآلية) ١(
  .١١٦: سورة املائدة، اآلية) ٢(
  .٢٢: سورة الفجر، اآلية) ٣(
  .٢١٠: سورة البقرة، اآلية) ٤(
  .٨: سورة البينة، اآلية) ٥(
  .٥٤: سورة املائدة، اآلية) ١(
  .٩٣: سورة النساء، اآلية) ٢(
  .٢٨: سورة حممد، اآلية) ٣(
   .٥٥:سورة الزخرف ، اآلية* 
  .٤٦: سورة التوبة، اآلية) ١(
  .١٢: سورة الصافات، اآلية) ٢(
   .٥: سورة طه، اآلية) ١(
  .٢٥٥: سورة البقرة، اآلية) ١(
  .١٦: سورة امللك، اآلية) ٢(
  .١٦٤: سورة النساء، اآلية) ١(
  .٢٥٣:سورة البقرة، اآلية) ٢(
  .١٤٣راف، اآلية سورة األع) ٣(
  .١٢-١١: سورة طه، اآليتان) ٤(

)١/٦٠(  



  

  .٥٢: سورة مرمي، اآلية) ٥(
  .١٤: سورة طه، اآلية) ١(
  .|١٣: سورة طه، اآلية) ٢(
  .١٠٢: سورة النحل، اآلية) ٣(
  .٢٣: سورة سبأ، اآلية) ١(
 هلا سند ثابت ويظهر القصة اليت ذكرها املؤلف عن موسى عليه السالم ليلة رأى النار ليس) تنبيه) (٢(

  .واهللا أعلم. بطالا ألنه مل يرد يف النصوص الصحيحة وصف اهللا بأنه عن اليمني والشمال
  .٦: سورة التوبة، اآلية) ٣(
  .١: سورة الفرقان، اآلية) ٤(
  .٥٤: سورة األعراف، اآلية) ٥(
  .٥٢: سورة الشورى، اآلية) ٦(
  .٥: سورة الطالق، اآلية) ٧(
  .١٥:  اآليةسورة يونس،) ١(
  .٤٩: سورة العنكبوت، اآلية) ٢(
  .٧٩-٧٧: سورة الواقعة، اآليات) ٣(
  .٤٢: سورة فصلت، اآلية) ١(
  .٦٩: سورة يس، اآلية) ٢(
  .٢٥-٢٤: سورة املدثر، اآليتان) ٣(
  .٢٦: سورة املثر، اآلية) ٤(
  .٨٨: سورة اإلسراء، اآلية) ٥(
  .١٤٣سورة األعراف، اآلية ) ٦(
  .٢٣-٢٢: امة، اآليتانسورة القي) ٧(
  .١٥: سورة املطففني، اآلية) ٨(
  .١٠٧: سورة هود، اآلية) ١(
  .أخرجه اخلمسة وأطال ابن حجر الكالم عليه يف التلخيص) ٢(
  :مجع بعضهم هذه األربعة يف بيت فقال) ٣(

  كذاك خلق وإجياد تكوين……علم كتابة موالنا مشيئته 
  .٧٠: سورة احلج، اآلية) ١(
  .٢٢: ديد، اآليةسورة احل) ٢(



  .٤٩: سورة القمر، اآلية) ٣(
  .١٢٥: سورة األنعام، اآلية) ٤(
  .٢: سورة الفرقان، اآلية) ٥(
  .٩٦: سورة الصافات، اآلية) ٦(
  .١٧: سورة غافر، اآلية) ٧(
  .٢٨٦: سورة البقرة، اآلية) ١(
  .١٦: سورة التغابن، اآلية) ٢(
  .١٦٥: سورة النساء، اآلية) ٣(
  .٦٢: مر، اآليةسورة الز) ١(
  .٩٦: سورة الصافات، اآلية) ٢(
  .١٢٥: سورة األنعام، اآلية) ٣(
  .٢٧: سورة النساء، اآلية) ٤(
  .٥: سورة البينة، اآلية) ٥(
  .١٧٣:سورة آل عمران، اآلية ) ١(
  .٤: سورة الفتح، اآلية) ٢(
   .١١٩: سورة البقرة، اآلية) ١(
  .١: سورة اإلسراء، اآلية) ٢(
  .٢-١: جم، اآليتانسورة الن) ٣(
  .١٨: سورة النجم، اآلية) ٤(
  .١٨سورة حممد، اآلية ) ١(
  .١٥٩: سورة النساء، اآلية) ١(

)١/٦١(  

  

  .٩٤-٩٣: سورة الكهف، اآليتان) ٢(
  .٩٧-٩٦: سورة األنبياء، اآليتان) ١(
  .٨٢: سورة النمل، اآلية) ٢(
  .١٥٨: سورة األنعام، اآلية) ١(
  .٢٧ :سورة إبراهيم، اآلية) ٢(



  .٢٧: سورة إبراهيم، اآلية) ٣(
  .٨٤-٨٣: سورة الواقعة، اآليتان) ١(
   .٨٩-٨٨: سورة الواقعة، اآليتان) ٢(
  .٦٨: سورة الزمر، اآلية) ١(
  .٥١: سورة يس، اآلية) ٢(
  .٧: سورة التغابن، اآلية) ٣(
  .٥٠-٤٩: سورة الواقعة، اآلية) ٤(
  .١٠٤: سورة األنبياء، اآلية) ٥(
  .١٠٤: نبياء، اآليةسورة األ) ٦(
  .٢٥٥: سورة البقرة، اآلية) ١(
  .٢٥٥:سورة البقرة ،اآلية)١(
  .٢٨: سورة األنبياء، اآلية) ٢(
  .٤٨: سورة املدثر، اآلية)٣(
  .٢٦-٢٥: سورة الغاشية، اآليتان) ٤(
  .١٨:سورة هود، اآلية) ٣(
  .٩-٨: سورة األعراف، اآليتان) ١(
  .٤٧: سورة األنبياء، اآلية) ٢(
  .١٠٥:  سورة الكهف، اآلية)١(
  .١٢-٧: سورة األنشقاق، اآليات) ١(
  .٢٥: سورة احلاقة، اآلية) ٢(
  .١٩: سورة احلاقة، اآلية) ٣(
  .٢٦-٢٥: سورة احلاقة، اآليتان) ٤(
  ٧١: .سورة مرمي، اآلية) ١(
  .١٣٣: سورة آل عمران، اآلية) ١(
  .٢٤: سورة البقرة، اآلية) ٢(
   .٨: سورة البينة، اآلية) ٣(
   .١٦٩-١٦٨: سورة النساء، اآليتان) ١(
  .٦٥-٦٤: سورة األحزاب، اآليتان) ٢(
   .٢٣: سورة اجلن، اآلية) ٣(
  .٧٥-٧٤: سورة الزخرف، اآليتان) ٤(



  .١٨: سورة املطففني، اآلية) ٥(
  .٧: سورة املطففني، اآلية) ٦(
  .١٣٣: سورة آل عمران، اآلية) ٧(
  .٢١: سورة احلديد، اآلية) ٨(
  .٢٤: سورة البقرة، اآلية) ٩(
  .١٠٦: سورة هود، اآلية) ١٠(
   .٣٩: سورة مرمي، اآلية) ١(
   .٦٩: سورة النساء، اآلية) ١(
  .٧: سورة األحزاب، اآلية) ٢(
  .١٣: سورة الشورى، اآلية) ٣(
  .٤٠: سورة األحزاب، اآلية) ١(
  .٦٥: سورة النساء، اآلية) ٢(
  .٧٩: سورة اإلسراء، اآلية) ٣(
  ١١٠: ة آل عمران، اآليةسور) ٤(
  ٤٧: سورة البقرة، اآلية) ٥(
  .١: سورة املسد، اآلية) ١(
  .٩: سورة احلجرات، اآلية) ٢(
  .١٠: سورة احلجرات، اآلية) ٣(
  .٢٩: سورة الفتح، اآلية) ١(

)١/٦٢(  

  

  .١٠: سورة احلشر، اآلية) ٢(
  ٥٩:سورة النساء، اآلية]) ١[١(
  .٢٢: سورة اادلة، اآلية) ١(
  .١٢٥: سورة النحل، اآلية) ٢(
  .١٢٥: سورة النحل، اآلية) ٣(
  .٤: سورة غافر، اآلية) ٤(
  .٥: سورة غافر، اآلية) ٥(



   .٥٩: سورة النساء، اآلية) ١(
   .٤٣: سورة النحل، اآلية) ١(
  ؟؟
  ؟؟
  ؟؟
  ؟؟

)١/٦٣(  

  


