شرح كتاب االعتقاد
مقدمة الشارح
السبلـ عليكم ورحمة اهلل وبركاتو ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،والعاقبة

للمتقين ،وال عدواف إال على الظالمين ،وأصلي وأسلم على عبد اهلل ورسولو نبينا وإمامنا وقدوتنا

محمد بن عبد اهلل بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني.

وأشهد أنو رسوؿ اهلل إلى الثقلين الجن واإلنس إلى العرب والعجم ،وأشهد أنو بلغ الرسالة

وأدى األمانة ونصح األمة وجاىد في اهلل حق جهاده حتى أتاه من ربو اليقين ،فصلوات اهلل
وسبلمو عليو وعلى إخوانو من النبيين والمرسلين وعلى آلو وعلى أصحابو وعلى أتباعو بإحساف

إلى يوـ الدين.
أما بعد..

فإني أحمد اهلل إليكم وأثني عليو الخير كلو وأسألو المزيد من فضلو وأسألو سبحانو وتعالى أف

يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا ،كما أسألو سبحانو وتعالى أف يجعل ىذا الجمع جمعا مباركا،

وأف يجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما وأف يجعل تفرقنا من بعده تفرقنا معصوما ،وأال يجعل فينا وال

منا شقيا وال محروما.

وأسألو سبحانو وتعالى أف يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح ،وأسألو سبحانو وتعالى أف

يرزقنا اإلخبلص في العمل والصدؽ في القوؿ ،وأف يعيذنا من الرياء والسمعة ومن فتنة القوؿ

والعمل ،إنو جواد كريم.

ونحمد اهلل ونشكره أف أعادنا إلى ىذه الدروس العلمية ،نسأؿ اهلل أف يرزقنا جميعا العلم

النافع والعمل الصالح إنو ولي ذلك والقادر عليو.

والرسالة التي سوؼ نتكلم عليها بما يفتح اهلل وبما ييسر اهلل التي بين أيديكم ،رسالة سميت

بكتاب االعتقاد  ،والمؤلف ىو أبو الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى الفراء الحنبلي فهو

محمد ،اسمو محمد وأبوه محمد ،محمد بن محمد قاضي ،وأبوه ىو القاضي أبو يعلى المشهور
من علماء الحنابلة المعروفين المشهورين ،والمؤلف ىذا ابنو  ،وىو أبو الحسين محمد بن محمد

بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد بن فرج الحنبلي البغدادي وىو مشهور بالقاضي أبي

الحسين وأبوه القاضي أبو يعلى بن الفراء.

ولد المؤلف سنة إحدى وخمسين وأربعمائة من الهجرة النبوية ،وتوفي سنة ست وعشرين

وخمسمائة ،والمؤلف رحمو اهلل اسمو محمد وأبوه محمد ،ال مانع من أف يسمى اإلنساف باسم
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أبيو ،الع امة عندنا في نجد يستنكروف ىذا ويروف أنو ال يسمى اإلنساف باسم والده إال إذا توفي
والده سماه باسمو ،وأما في حياتو فبل ،ىذا قد يعني يوجو ىذا بأنو لما فيو من االشتباه ،وإال فبل

حرج.

إف الصحابي الجليل عبد اهلل بن عمر لو ابناف أحدىما سماه عبد اهلل وسمى اآلخر عبيد اهلل،

عبد اهلل بن عبد اهلل بن عمر والثاني عبيد اهلل بن عبد اهلل بن عمر ،كما أف عبد اهلل بن أبي رئيس

المنافقين لو ابن اسمو عبد اهلل ،ابنو االبن من أصلح عباد اهلل وأبوه رئيس المنافقين ،عبد اهلل بن

عبد اهلل بن أبي ابن سلوؿ  ،فبل مانع من تسمية اإلنساف باسم أبيو .فهذا أبو الحسين اسمو
محمد وأبوه اسمو محمد بن الحسين.

وىذا القاضي أبو الحسين من أىل العلم نشأ في بيئة علمية كما ذكر المحقق الشيخ محمد

الخميس ،فإنو حقق ىذه الرسالة وترجم لو ،قاؿ :نشأ في بيئة علمية صالحة ،ونشأ تحت رعاية

والده محمد بن الحسين المشهور بالقاضي أبي يعلى ،وكاف أبوه شيخ الحنابلة في عصره فعني

بتعليم ابنو وتهذيبو.

وأوؿ تلقيو لطلب العلم حفظ القرآف الكريم كما ىو المعلوـ عند أىل العلم ،ثم بدأ يتجو

لدراسة الحديث النبوي وسائر العلوـ الشرعية ،ودرس على عدد من المشايخ حتى برز ،وممن

أخذ عنو أبوه الفقيو القاضي أبو الحسين ،وأثنى عليو العلماء ،أثنى عليو الذىبي قاؿ" :واإلماـ
العبلمة الفقيو القاضي أبو الحسين محمد بن القاضي الكبير أبي يعلى" وقاؿ عنو الذىبي أيضا":

كاف مفتيا وناظرا عارفا بالمذىب ودقائقو ،صلبا في السنة كثير الحط على األشاعرة".

قاؿ عنو ابن رجب ":برع في الفقو وأفتى وناظر وكاف عارفا بالمذىب" وقاؿ عنو السلفي":

كاف كثيرا ما يتكلم في األشاعرة ويسمعهم ال تأخذه في اهلل لومة الئم ،ولو تصاريف في مذىبو

وكاف دينا ثقة ثبتا ،سمعنا منو".

والمؤلف لو مؤلفات منها :طبقات الحنابلة ،ومنها الرد على ...االعتقاد ،ومنها شرؼ االتباع

وسرؼ االبتداع ،ومنها المقنع في النيات ،ومنها المفتاح في الفقو ،ومنها المسائل التي حلف

عليها أحمد ،ومنها إيضاح األدلة في الرد على الفرقة الضالة المضلة ،ومنها المجموع في الفروع،
ومنها المفردات في أصوؿ الفقو ،ومنها تنزيو معاوية بن أبي سفياف ،ومنها رءوس المسائل ،ومنها

التماـ لكتاب الروايتين والوجهين ،ومنها مفردات في الفقو.
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وأخذ العلم عن عدد من أىل العلم؛ عن والده القاضي أبي يعلى ،وعن عبد الخالق بن عيسى
الهاشمي ،والعباس المعروؼ بالشريف ،وعن عبد الصمد بن مأموف ،وعن أبي بكر الخطيب ،وعن

أبي بكر الخياط ،وعن ابن المظفر ىناد النسفي.

ولو تبلميذ من أشهرىم عبد المغيث بن زىير الحربي ،والجنيد بن يعقوب الجيري ،وعبد

الغني بن الحافظ ابن العبلء الهمداني ،وأبو نجيح محمود بن أبي مرجى األصبهاني ،وعلي بن ...

البطائحي ،ومحمد بن غنيمة بن الفاؽ.

وىذا الكتاب وىذه الرسالة في المعتقد سماىا المؤلف "االعتقاد" ومعنى االعتقاد؛ يعني

اعتقاد المؤلف وما يدين بو ربو في مسائل التوحيد واإليماف ،ىذا ما نعرفو ،المصنف سمى ىذه

الرسالة االعتقاد ؛ ألنو يذكر فيو اعتقاده في ربو في مسائل اإليماف والتوحيد؛ فلهذا سمى

االعتفاد.

وىذه الرسالة جوا ب عن سؤاؿ سئل عن اعتقاده وما يدين بو ربو فأجاب بهذه الرسالة ،ىذه

الرسالة مشتملة على موضوعات ومسائل عقدية ،ولكن المؤلف رحمو اهلل اختصر الكبلـ في ىذه
المسائل تعتبر رءوس مسائل.

فالرسالة حجمها صغير ومشتملة على مسائل وأصوؿ كبار ،ولكنو اختصر؛ تكلم عن اإليماف

با هلل وتوحيده ،وعن اإلسبلـ واإليماف ،تكلم عن الصفات صفات الكبلـ وأف القرآف كبلـ اهلل غير
مخلوؽ ،تكلم عن عدد من الصفات الثابتة هلل في الكتاب والسنة؛ كالعلم والحياة والقدرة

والسمع والبصر والكبلـ واإلرادة واليمين والنزوؿ والضحك والمجيء والساؽ ،وغيرىا من

الصفات؛ حذر من التشبيو وبيّن أف من شبو اهلل بخلقو كفر.

تكلم في ىذه الرسالة عن منهج أىل السنة في األسماء والصفات ،تكلم عن اإليماف بالقدر

واإليماف بعذاب القبر واإليماف بالبعث والصراط واإليماف بالميزاف ،تكلم عن الحوض والشفاعة،
تكلم عن الحساب والجنة والنار ،تكلم عن نبوة نبينا محمد  تكلم عن إعجاز القرآف.

بحث مسألة اإلسراء والمعراج ،تكلم عن حقوؽ النبي  وتعظيمو ،تكلم عن المفاضلة بين

الصحابة ،تكلم عن منهج أىل البدع ،ثم ختم ىذه الرسالة.

والمؤلف بين في أوؿ الرسالة سبب تأليفو ،وأنو إنما ألفو جوابا لسؤاؿ؛ حيث إنو سألو عن

مذىبو ،السائل سأؿ المؤلف عن مذىبو وعقيدتو وما يدين بو ربو ،فأجاب بهذه الرسالة.
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وكتب العقائد والرسائل قراءتها واإلكثار من قراءتها ال شك أنو يفيد طالب العلم المبتدئ،
يفيده قوة وثباتا ومعرفة باألدلة من الكتاب والسنة والقواعد واألصوؿ التي أقرىا أىل العلم وأىل

السنة والجماعة.

فهذه الرسائل التي ندرسها في كل دورة إف شاء اهلل ،نسأؿ اهلل أف يوفقنا جميعا للعلم النافع

والعمل الصالح واالعتقاد ما يعتقده أىل السنة والجماعة ،نسأؿ اهلل أف ينظمنا في سلكهم وأف

يعيذنا من البدع واألىواء المضلة المردية .نبدأ.
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سند الرسالة
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل:
احلمد هلل حىت يرضى وال إلو إال اهلل العلي األعلى ،واحلمد هلل أىل احلمد
ومواله ومنتهى احلمد ومبتداه ،واحلمد هلل الذي أخرجنا بعد العدـ إىل الوجود يف
خَت األمم ،واختار لنا دليال إليو من خلقو أكرمهم عليو ومن رسلو أشرفهم لديو،
وجعلو أوؿ السابقُت منزلة وأحسن النبيُت رسالة ،صلى اهلل عليو وعلى آلو الطيبُت
صالة زبصهم وتعمهم أمجعُت.
أما بعد:
أعاذنا اهلل وإياؾ من التكلف دلا ال ضلسن واالدعاء دلا ال نتقن ،وجنبنا وإياؾ
البدع والكذب  ،فإهنما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب ،فإنك سألت عن
مذىيب وعقدي وما أدين بو لريب عز وجل؛ لتتبعو فتفوز بو من البدع واألىواء
ادلضلة ،وتستوجب من اهلل  ادلنازؿ العلية فأجبتك إىل ما سألت عنو ،مؤمال من
اهلل جزيل الصواب وراىبا إليو من سوء العذاب ومعتمدا عليو يف القوؿ بالتأييد
للصواب.

نعم ،بسم اهلل الرحمن الرحيم ،ابتُدئت ىذه الرسالة بالسند ،ما قرأ في السند ،كاف األولى أف

تقرأ السند الذي ذكر في أولها ،سند ىذه الرسالة.

فإف ىذه الرسالة رواىا الفقيو نصر بن عبد اهلل بن صالح بن عبدوس عن أبي سعيد عبد

الجبار بن يحيي األعرابي قراءة عليو ،والقارئ ىو الشيخ الفقيو أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن

عمر بن الحسين بن خلف القطيعي .فابتدئت ىذه الرسالة بالسند ،قاؿ :رب يسر ،أخبرنا الشيخ
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األجل أبو سعيد عبد الجبار بن يحيي بن علي بن ىبلؿ األعرابي قراءة عليو ،القائل أخبرنا  :ىو
الشيخ الفقيو نصر اهلل بن عبد العزيز بن صالح بن عبدوس الحراني.

يقوؿ :أخبرنا الشيخ األجل أبو سعيد عبد الجبار بن يحيي بهذه الرسالة؛ فالرسالة يرويها

الشيخ الفقيو نصر اهلل بن عبد العزيز بن صالح؛ عن من يرويها؟ يرويها عن أبي سعيد عبد الجبار

بن يحيي بن علي أنو قُرئت عليو ،والقارئ ىو الفقيو أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عمر بن
الحسين ،قرئت عليو ىذه الرسالة للقاضي أبي الحسين محمد بن القاضي أبي يعلى.

فهنا عندنا اآلف عندنا ثبلثة أشخاص اآلف؛ األوؿ الذي روى ىذه الرسالة بالسند ،من ىو

الراوي؟ الفقيو نصر اهلل بن عبد العزيز بن صالح بن عبدوس ،والذي قرئت عليو أبو سعيد عبد
الجبار بن يحيي بن ىبلؿ األعرابي ،والقارئ الفقيو أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عمر بن

الحسين.

فقرئت على أبي سعيد عبد الجبار ،وىذه تسمى العرض ،القراءة على الشيخ ويسمع تسمى

العرض ىذه عرض؛ عرضها  ،قرأىا عليو فأقرىا  ،قرأ الشيخ أبو عبد اهلل محمد بن أحمد بن عمر
بن الحسين قرأىا على عبد الجبار بن يحيي بن علي بن ىبلؿ األعرابي ،والذي يروي ذلك ىو

الشيخ الفقيو نصر اهلل بن عبد العزيز.

وكاف ىذا؛ قراءة ىذه الرسالة يوـ الجمعة الثالث عشر من شهر شواؿ سنة ثبلث وسبعين

وخمسمائة من الهجرة ،قاؿ :قثنا اختصار  ...حدثنا؛ المحدثوف يختصروف حدثنا يحذفوف الحاء

والداؿ يقولوف :ثنا؛ ثنا يعني حدثنا  ،وأخبرنا يكتبوف بػ "نا"" ،قثنا" يعني قاؿ حدثنا  ،اختصار.

قاؿ :حدثنا القاضي األجل أبو الحسين محمد بن محمد بن الفراء ىذا السند اآلف ،بعد

ذلك ،الرسالة تبدأ بالحمد هلل ،قاؿ المؤلف يعني القاضي أبو الحسين محمد بن أحمد قاؿ:

فإذا القاضي الفقيو نصر اهلل رواىا عن أبي سعيد وىي تقرأ عليو ،والقارئ الفقيو أبو عبد
الحمد هلل ً
اهلل محمد بن أحمد بن عمر بن الحسين ،قاؿ :حدثنا القاضي اللي ىو المؤلف "األجل" أبو

الحسين محمد بن محمد بن الفراء قاؿ :الحمد هلل؛ بدأ رسالتو بالحمد هلل تأسيا بالكتاب العزيز ؛

ألف اهلل تعالى افتتح كتابو بػ       
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والبسملة ،لم يذكر البسملة اآلف ،ويحتمل أف قوؿ :بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قبل السبلـ،
فيحتمل أف البسملة ىذه للمؤلف  ،ويحتمل أنها ليست للمؤلف وإنما كتبها من رواىا بالسند،

قاؿ" :الحمد هلل"  ،الحمد :ىو الثناء على المحمود بالصفات االختيارية مع حبو وإجبللو

وتعظيمو ،و"أؿ" لبلستغراؽ؛ والمعنى جميع أنواع المحامد كلها مستغرقة ومملوكة هلل ومستحقة

لو ،جميع أنواع المحامد.

والحمد أكمل من المدح؛ ألف المدح ىو اإلخبار عن صفات الممدوح وال يلزـ منو المحبة،

قد تخبر عن صفاتو وقد ال يكوف ممدوحا لك ،قد يكوف عدوا وتخبر بصفاتو صفاتو الجميلة ؛
ألنك تخبر بالواقع؛ ولهذا الحمد أكبر من المدح.

الم دح إخبار بصفات الممدوح وقد تكوف الصفات التي يخبر بها صفات اختيارية  ،وقد

تكوف صفات اضطرارية ليس لو دخل فيها صفات جبلية  ،فاألسد تمدح األسد بأنو قوي  ،بأنو

شجاع  ،وبأنو مفتوؿ الساعدين  ،وبأنو ملك الحيوانات ،ولكن ما يلزـ من ىذا الحب  ،ثم أيضا

ىذه صفات جبلو اهلل عليها ،بخبلؼ الحمد فإنو ثناء على المحمود بالصفات االختيارية التي
يفعلو ىو باختياره؛ مثل أيش؟ مثل الكرـ والشجاعة واإلحساف و اإلثيار.

فالثناء على المحمود بالصفات االختيارية مع حبو وتعظيمو ىذا ىو الحمد ،والثناء على

المحمود بصفاتو فقط اإلخبار عن صفاتو من دوف محبة ىذا يسمى مدحا؛ اإلخبار عن صفات

المحمود سواء كانت صفات جبلية أو صفات اختيارية؛ ولهذا فإف الحمد أكمل ولهذا فإف اهلل

سبحانو وتعالى مدح نفسو وأخبر نفسو بالحمد       
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()2



ولم يأت "يمدح اهلل".

()1



        

شرح كتاب االعتقاد

قاؿ    :

()1

فهو أكمل    

()2

"أؿ" لبلستغراؽ جميع أنواع

المحامد مستغرقة هلل ،فهو مالكها وىو مستحقها.

"الحمد هلل" البلـ للملك واالستحقاؽ فهي مستحقة هلل .و"اهلل" أعرؼ المعارؼ اسم اهلل

الذي ال يسمى بو غيره ،وأصل اهلل اإللو  ،أصل كلمة اهلل اإللو ،إلو على وزف فعاؿ و"أؿ" األلف

األولى زائدة  ،والهمزة ىي فاء الكلمة  ،والبلـ عين الكلمة  ،والهاء الـ الكلمة؛ ألف المادة
"فعل" فالهمزة ىي فاء الكلمة والبلـ عين الكلمة والهاء الـ الكلمة ،فحذفت الهمزة من اإللو

فالتقطت البلماف البلـ األولى الزائدة والبلـ الثانية التي ىي عين الكلمة ،ففخمتا فصار اهلل.

فاهلل أصلو اإللو على وزف فعاؿ؛ بمعنى مألوه ىو المألوه اهلل ىو المألوه ،الذي تأاله القلوب

محبة وإجبلال وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكبل.

قاؿ ابن عباس رضي اهلل عنهما :اهلل ذو األلوىية والعبودية على خلقو أجمعين ،واهلل ىو

أعرؼ المعارؼ واألسماء كلها تأتي بعد صفات اهلل ،كما في قولو تعالى :

    

           

()3

كل ىذه

األسماء جاءت بعد اسم الجبللة.
وأسماء اهلل نوعاف ،نوع :ال يسمى بو إال ىو ،مثل :اهلل الرحمن مالك الملك خالق الخلق

رب العالمين القابض الباسط الخافض الرافع المعطي المانع ذو الجبلؿ ذو الجبلؿ واإلكراـ ال

يسمى بو غيره.

والنوع الثاني  :مشترؾ يسمى بو اهلل ويسمى بو المخلوؽ ،وإذا سمي اهلل بو فلو الكماؿ

وإذا سمي بو المخلوؽ فلو ما يقوـ بو ،مثل :السميع والبصير العزيز والعليم والحكيم والقدير
والرءوؼ والرحيم ىذه مشتركة ،اهلل تعالى من أسمائو السميع البصير واإلنساف يسمى سميعا

 - 1سورة الفاتحة آية .2 :
 - 2سورة الفاتحة آية .2 :
 - 3سورة الحشر آية .23 :

شرح كتاب االعتقاد

بصيرا

    



(ٔ)

      

من أسمائو الحي وابن آدـ يسمى الحي


(ٕ)

 

اهلل من أسمائو الرءوؼ الرحيم والنبي 

سماه اهلل رءوفا رحيما      

(ٖ)

وىكذا.

وأسماء اهلل مشتقة ليست جامدة مشتملة على ٍ
معاف وصفات ،كل اسم مشتمل على صفة،

فاهلل مشتمل على صفة األلوىية ،الرحمن صفة الرحمة  ،العليم صفة العلم  ،القدير صفة القدرة ،

الحكيم صفة الحكمة  ،السميع صفة السمع  ،البصير صفة البصر ،وىكذا.

"الحمد هلل" الحمد هلل حتى يرضى يعني أحمد اهلل وأثني عليو بصفاتو وبأنواع المحامد.

حتى يرضى  ،والرضا صفة من صفات اهلل قاؿ اهلل تعالى        :
(ٗ)

وفي الحديث  :إف اهلل ليرضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة

فيحمده عليها  فاهلل تعالى يرضى عن العبد إذا عبده وأخلص لو العبادة وأطاعو وامتثل أمره

واجتنب نهيو.

وكذلك إذا حمده فاهلل تعالى يرضى ،يرضى عن العبد إذا حمد ربو وشكره  ،إف اهلل

ليرضى عن العبد يأكل األكلة فيحمده عليها  يعني يرضى عنو إذا حمد اهلل  ويشرب
الشربة فيحمده عليها . 

فالمؤلف يقوؿ" :الحمد هلل حتى يرضى" وقاؿ" :وال إلو إال اهلل العلي األعلى" "ال إلو إال اهلل"

ىذه كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل كلمة التوحيد وىي أعظم كلمة ،أفضل ما يتكلم بو الناس كلمة

التوحيد ال إلو إال اهلل ،أفضل الكبلـ بعد كبلـ اهلل  كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل ،قاؿ عليو

الصبلة والسبلـ  :أفضل ما قلتو أنا والنبيوف من قبلي ال إلو إال اهلل وحده ال شريك لو 

 - 1سورة اإلنسان آية .2 :
 - 2سورة يونس آية .31 :
 - 3سورة التوبة آية .128 :
 - 4سورة المائدة آية .119 :

شرح كتاب االعتقاد
 خير الدعاء دعاء يوـ عرفة وأفضل ما قلتو أنا والنبيوف من قبلي ال إلو إال اهلل وحده ال شريك
لو . 

وىي كلمة التوحيد وكلمة التقوى التي تقي قائلها الشرؾ ،وىي مفتاح اإلسبلـ ومفتاح دار

السبلـ ،وأوؿ ما يدخل بو اإلنساف في اإلسبلـ بػ "ال إلو إال اهلل" وآخر ما يخرج بو من الدنيا،

كما في الحديث  :من كاف آخر كلمو ال إلو إال اهلل دخل الجنة . 

والشهادتاف ىم أصل الدين وأساس الملة ،الشهادة هلل تعالى بالوحدانية والشهادة لنبيو محمد

 بالرسالة ،أشهد أف ال إلو إال اهلل.

ومعنى "ال إلو إال اهلل" معناىا ال معبود حق إال اهلل ،اإللو معناه المعبود ،و"ال" نافية للجنس

من أخوات "إف" تن صب االسم وترفع الخبر" ،إلو" اسمها والخبر محذوؼ تقديره حق؛ ال إلو حق

إال اهلل؛ يعني ال معبود حق إال اهلل.

وىذه الكلمة ىي ألجلها خلق اهلل الخلق قاؿ تعالى:
  

(ٔ)

     

وألجلها أرسل اهلل الرسل ،وألجلها أنزؿ اهلل الكتب ،وألجلها قسم الناس

إلى شقي وسعيد ،وألجلها قاـ سوؽ الجهاد ،وألجلها خلقت الجنة والنار ،وألجلها حقت الحاقة

ووقعت الواقعة وقامت القيامة.

وليس المراد بهذه الكلمة النطق بها باللساف فقط؛ بل المراد النطق بها باللساف واعتقاد

بمعناىا والعمل بمقتضاىا والبعد عما يناقضها ،ال تنفع إال بهذا.

ينطق بها اإلنساف بلسانو ويعتقد معناىا بقلبو ويعمل بمقتضاىا ويبتعد عما يناقضها ،ال بد من

اإلتياف بشروطها ،ال بد من العلم المنافي للجهل أف يكوف عن علم ينافي الجهل ،وال بد من يقين

أف يكوف عن يقين مناؼ للشك والريب حتى ال يقع في النفاؽ ،وال بد من اإلخبلص المنافي

للشرؾ ،وال بد من الصدؽ المانع من النفاؽ ،وال بد من المحبة المنافية للبغض  ،وال بد من

االنقياد لحقوقها المنافي للترؾ ،ال بد من االنقياد لحقوقها ،وال بد من القبوؿ المنافي للترؾ.

فقد يقولها بعض الناس ولكن ال يقبلها ممن دعاه إليها تعصبا وتكبرا ،فإذا ُوجدت ىذه
الشروط فإنها تنفع قائلها ،ىذا فيكوف اإلنساف مؤمنا ،ىذا ىو الموحد الذي يقولها عن علم ينافي
الجهل  ،وعن يقين ينافي الشك والريب  ،وعن إخبلص ينافي الشرؾ  ،وعن صدؽ يمنع من

 - 1سورة الذاريات آية .56 :

شرح كتاب االعتقاد
النفاؽ  ،وعن محبة لهذه الكلمة وألىلها والسرور بذلك  ،وعن انقياد لحقوقها  ،وعن قبوؿ ينافي
الرد ،انقياد ينافي الترؾ وقبوؿ ينافي الرد ،وزاد بعضهم "الكفر بما يعبد من دوف اهلل".
"وال إلو إال اهلل العلي األعلى" العلي ىذا من أسمائو ،العلي األعلى اسم من أسمائو،
    

(ٔ)

العلي قاؿ جبل وعبل      :

(ٕ)

 

من أسمائو

العلي مشتمل على صفة العلو األعلى.

قاؿ" :والحمد هلل" أعاد الحمد مرة ثانية "والحمد هلل أىل الحمد ومواله" أىل الحمد يعني

ىو مستحق للحمد أىل الحمد يعني مستحق لو ،قاؿ اهلل تعالى :
  

(ٖ)

   

.

"والحمد هلل أىل الحمد ومواله" يعني وليو ومستحقو.

"ومنتهى الحمد ومبتداه" يعني أنواع المحامد كلها ملك هلل  ،مبتدأ الحمد ومنتهاه  ،وجميع

أنواع المحامد كلها مستحقة هلل  وكلها اهلل أىل لها .قاؿ " والحمد هلل" ىذه مرة ثالثة ،كرر
الحمد ثبلث مرات "الذي أخرجنا بعد العدـ إلى الوجود في خير األمم" اهلل سبحانو وتعالى ىو

الذي خلق الخلق وأوجدىم بعد العدـ              
()4

قاؿ" :والحمد هلل ال ذي أخرجنا من العدـ إلى الوجود في خير األمم" وىي أمة محمد  ىي

خير األمم ونبيها خير األنبياء وأفضلهم عليو الصبلة والسبلـ؛ ولهذا قاؿ" :واختار لنا دليبل إليو
من خلقو أكرمهم عليو" من ىو؟ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ىو الدليل وىو الهادي "ومن رسلو

أشرفهم لديو" ال مؤلف يقوؿ " :نحمد اهلل أف أخرجنا من العدـ وجعلنا في خير األمم" وىي أمة
محمد " واختار لنا نبينا محمد  دليبل عليو" يدلنا إلى اهلل بما أنزؿ اهلل عليو من الوحي،
ويرشد األمة ويدلهم على ما يكوف سببا في نجاتهم من النار وسببا في فوزىم بجنة اهلل ورضوانو.
 - 1سورة األعمى آية .1 :
 - 2سورة البقرة آية .255 :
 - 3سورة المدثر آية .56 :
 - 4سورة اإلنسان آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
فالرسوؿ ىو الدليل من اهلل؛ ولهذا قاؿ ":واختار لنا دليبل إليو من خلقو أكرمهم عليو"
الرسوؿ ىو أكرمهم أكرـ الخلق على اهلل "ومن رسلو أشرفهم لديو" ىو أكرـ الخلق وأشرؼ

الرسل عليو الصبلة والسبلـ ،وىو الدليل وىو الرسوؿ ىو خاتم النبيين عليو الصبلة والسبلـ.

قاؿ":وجعلو أوؿ السابقين منزلة" يعني جعل النبي عليو الصبلة والسبلـ أوؿ السابقين منزلة؛

المراد باألولية ىنا يعني العلو يعني  :عبل السابقين منزلة من اهلل ،ومنزلتو عليو الصبلة والسبلـ

التي أتاه اهلل وبيتو الذي يسكنو ىو الوسيلة وىي أعلى درجة في الجنة وسقفها عرش الرحمن.

ولهذا شرع لنا أف نسأؿ لنبينا  الوسيلة بعد األذاف ،يشرع للمسلم أف يجيب المؤذف بعد

األذاف ،فيقوؿ مثل ما يقوؿ المؤذف ثم يصلي على النبي  ثم يقوؿ ىذا الدعاء وىذا الذكر:
 اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصالة القائمة ِ
أت زلمدا الوسيلة والفضيلة وابعثو مقاما زلمودا
الذي وعدتو .قاؿ النيب  فمن قاؿ ذلك حلت لو شفاعيت يوـ القيامة.  .

الوسيلة ىي الدرجة الرفيعة ىي أعلى منزلة في الجنة ،بعض العامة يزيد" :آت محمدا الوسيلة

والفضيلة والدرجة الرفيعة" وىذا خطأ ،الدرجة الرفيعة ىي الوسيلة فبل حاجة إلى الزيادة ،الوسيلة

ىي الدرجة الرفيعة.
( ِ
آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثو مقاما محمود الذي وعدتو ) .فالعواـ يزيدوف فيها ،كما
أنهم يزيدوف في االستفتاح  سبحانك اللهم وحبمدؾ وتبارؾ امسك وتعاىل جدؾ  يزيد بعض

العامة وال معبود سواؾ.

سبحانك اللهم وبحمدؾ وتبارؾ اسمك وتعالى جدؾ وال إلو غيرؾ وال معبود سواؾ .وىذا

خطأ؛ ال إلو غيرؾ في معناىا ال معبود سواؾ.

والمؤلف يقوؿ  :وجعلو أوؿ السابقين منزلة يعني أعبلىم منزلة "وأحسن النبيين رسالة" رسالتو

ىي الرسالة الخاتمة خاتمة الرسائل ،أنزؿ اهلل عليو الكتاب والحكمة؛ الكتاب القرآف العظيم،
والحكمة ىي السنة ،قاؿ اهلل تعالى :

      

      

()1

عليها ويبطل ما أضيف إليها مما ليس منها.

فهذا الكتاب العظيم يصدؽ الكتب السابقة ويهيمن

"وجعلو أوؿ السابقين منزلة وأحسن النبيين رسالة" ىي رسالة نبينا محمد . 

 - 1سورة المائدة آية .48 :

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ" :صلى اهلل عليو وعلى آلو الطيبين" "صلى اهلل عليو" ىذا دعاء وسؤاؿ ،سؤاؿ اهلل أف
يصلي على نبيو فما ىي الصبلة صبلة اهلل على نبيو؟ قاؿ بعضهم :الصبلة ىي الرحمة ،والصواب

أف صبلة اهلل على عبده أصح ما قيل في تعريف الصبلة -صبلة اهلل على عبده -ما رواه البخاري

في صحيحو عن أبي العالية أنو قاؿ  :صبلة اهلل على عبده ثناؤه عليو يف ادلأل األعلى . 

فأنت تسأؿ ربك أف يثني عليو في المؤل األعلى  ،المبلئكة ،ىذه صبلة اهلل على عبده وثناؤه

عليو في المؤل األعلى .قيل تدخل في ذلك الرحمة إال إذا عطفت عليها كقولو تعالى :
      

()1



فالصبلة من اهلل ثناؤه على عبده في المؤل األعلى.

ومن اآلدميين والمبلئكة الدعاء لو قاؿ تعالى          :

()2

يعني ادع لهم ،فالصبلة من المخلوقين ىي الدعاء والصبلة من اهلل ثناؤه على عبده في المؤل
األعلى ،فأنت قد تقوؿ :صلى اهلل عليو؛ يعني اللهم ِ
اثن عليو في المؤل األعلى.

"وعلى آلو الطيبين" اختلف في المراد بآؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ فقيل :أىل بيتو وذريتو

ومنهم الحسن والحسين وعلي وفاطمة والعباس وحمزة ،ويدخل في اآلؿ أيضا أزواجو كلهم من
اآلؿ ،وقيل :المراد باآلؿ أتباعو على دينو ويدخل أزواجو وذريتو وأقاربو الرسوؿ دخوال أوليا وىذا

ىو األشمل ،يكوف اآلؿ المراد بو أتباعو على دينو.

"وعلى آلو" وصفهم بالطيبين "وعلى آلو الطيبين" ظاىر ىذا كأف المؤلف يقصد قولو لما

وصفهم بالطيبين يقصد ذريتو وأزواجو وأقارب الرسوؿ ،وقد يقاؿ :شامل ألتباعو على دينو؛ ألف

أتباع دينو طيبوف أتباعو على دينو كلهم طيبوف يعني أعمالهم طيبة وأقوالهم طيبة وعقيدتهم طيبة،

فطابت أعمالهم وأقوالهم واعتقادىم كل من تبعو على دينو فهو من الطيبين.

"صبلة تخصهم وتعمهم" "تخصهم" تخص اآلؿ "وتعمهم أجمعين" إذا قيل  :الصبلة تخص

اآلؿ وتعم اآلؿ يعني يتبعو على دينو صار عاما ،وإذا قيل المراد باآلؿ األزواج والذرية صار صبلة

خاصة باألزواج والذرية واألقارب.

 - 1سورة البقرة آية .157 :
 - 2سورة التوبة آية .103 :

شرح كتاب االعتقاد
ولكن القوؿ بأف الم راد باآلؿ أتباعو على دينو ىذا أشمل  ،وىذا ىو األولى ،المراد أتباعو
على دينو  ،كل من تبعو على دينو ،ويدخل في ذلك دخوال أوليا أزواجو وذريتو كالحسن والحسين

وفاطمة وعلي ،وكذلك أعمامو عمو العباس وحمزة ،كلهم من أىل بيتو كلهم من آلو تخصهم

وتعمهم أجمعين.

ولم يقل ولم يذكر السبلـ ،قاؿ" :صلى اهلل عليو" لو قاؿ :صلى اهلل وسلم عليو لكاف أولى

لقوؿ اهلل تعالى          :

()1

وقد يعتذر عنو

بأنها سقطت السبلـ ،ولكن قد يقاؿ أيضا :إنو تقرر في آخر الرسالة قاؿ" :وصلى اهلل عليو" ولم
يذكر السبلـ.

فاألولى واألكمل أف يصلى ويسلم عليو ،كما أرشدنا اهلل في التشهد ،في التشهد نصلي عليو

ونسلم  ،نسلم في األوؿ ونقوؿ  :السبلـ عليك أيها النيب ورمحة اهلل وبركاتو  ،مث نصلي فنقوؿ-
صل على زلمد وعلى آؿ زلمد.  .
 :اللهم ّ
ىكذا أرشدنا نبينا  بما أوحى اهلل إليو؛ ولهذا قالت الصحابة رضي اهلل عنهم" :يا رسوؿ اهلل

قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك" قد علمنا كيف نسلم عليك يعني في التشهد

علمنا اهلل :السبلـ عليك أيها النبي ورحمة اهلل وبركاتو ،فكيف نصلي عليك في صبلتنا؟

قاؿ :قولوا  :اللهم صل على زلمد و على آؿ زلمد كما صليت على إبراىيم وعلى آؿ
إبراىيم إنك محيد رليد وبارؾ على زلمد وعلى آؿ زلمد كما باركت على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك
محيد رليد . 
فاألولى الجمع بين الصبلة والسبلـ ىذا ىو األولى وىذا ىو األكمل.

قاؿ ":صلى اهلل وسلم عل يو وعلى آلو" وأيضا كاف األولى أف يصلى على الصحابة أيضا

ويخصوف ،يقوؿ :وعلى آلو وأصحابو.

وإذا ذكر األصحاب واآلؿ ،إذا ذكر األصحاب بعد اآلؿ يكوف عطف الخاص على العاـ،

الصحابة يدخلوف في آلو؛ آلو أتباعو على دينو يدخل في ذلك أزواجو وذريتو وأقاربو المسلموف

ويدخل في ذلك الصحابة أيضا دخوال أوليا.

 - 1سورة األحزاب آية .56 :

شرح كتاب االعتقاد
وإذا جمع بينهم فقاؿ" :صلى اهلل وسلم عليو وعلى آلو وعلى أصحابو" ،يكوف عطف
صلي على الصحابة مرتين؛ مرة
األصحاب على اآلؿ من عطف الخاص على العاـ؛ فكأنو ُ
بالخصوص ومرة لدخولهم في آلو.
وإذا قدـ قاؿ" :وصلى اهلل عليو وسلم وعلى أصحابو وآلو" صار عطف اآلؿ على األصحاب

من عطف العاـ على الخاص ،فاألولى الجمع بين الصبلة والسبلـ امتثاال لقوؿ اهلل :
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أمر اهلل بالصبلة والسبلـ ،عليو الصبلة

والسبلـ.
ىذه ىي خطبة الرسالة.

ثم قاؿ المؤلف رحمو اهلل" :أما بعد" كلمة "أما بعد" يؤتى بها لبلنتقاؿ من شيء إلى شيء،

انتقل المؤلف من الخطبة إلى الدخوؿ في صلب الكتاب ،انتقل من الخطبة إلى الكبلـ على

الرسالة.

"أما بعد" وكاف النبي  يأتي بهذه الكلمة "أما بعد" في خطبو وفي رسائلو ،كاف إذا خطب

الناس في يوـ الجمعة يقوؿ  :أما بعد :فإف أحسن احلديث كتاب اهلل وخَت اذلدي ىدي زلمد
صلى اهلل وسلم . 

وكذلك يكتبها في رسائلو للملوؾ والرؤساء رؤساء القبائل والعشائر ،وفي كتابو لهرقل كتب

عليو الصبلة والسبلـ  :من زلمد رسوؿ اهلل إىل ىرقل عظيم الروـ سالـ على من اتبع اذلدى أما
بعد أسلم تسلم . 
اختلف في أوؿ من قاؿ "أما بعد" ،قيل :أوؿ من قالها داود عليو الصبلة والسبلـ  ،وىي

فصل الخطاب الذي قاؿ اهلل       :
قالها قس بن سعيد األيادي ،وقيل غير ذلك.
بها.

()2

وقيل :أوؿ من

وعلى كل حاؿ فكاف النبي عليو الصبلة والسبلـ يأتي بها في خطبو ورسائلو فينبغي أف يؤتى

 - 1سورة األحزاب آية .56 :
 - 2سورة ص آية .20 :

شرح كتاب االعتقاد
"أما بعد" أكمل من قولو "وبعد" وبعض الناس يقوؿ "وبعد" "أما بعد" أكمل وأولى من قوؿ
"وبعد".

"أما بعد"  ،قاؿ المؤلف" :أعاذنا اهلل وإياؾ من التكلف لما ال نحسن واالدعاء لما ال نتقن،

وجنبنا وإياؾ البدع والكذب فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب" فالمؤلف رحمو اهلل افتتح

ىذه الرسالة بالدعاء لطالب العلم ،وىذا من نصح أىل العلم فإنهم يعلموف طالب العلم

وينصحونو ويدعوف لو؛ يجمعوف بين الحسنين وىذا شأف العلماء الربيين ،ومن ذلك الشيخ اإلماـ

المجدد محمد بن عبد الوىاب في رسائلو يبدأ بالدعاء ،يقوؿ :اعلم أرشدؾ اهلل لطاعتو ،اعلم

رحمك اهلل تعالى ،دعاء يدعو لو بالرحمة .اعلم رحمك اهلل تعالى  .اعلم أرشدؾ اهلل لطاعتو أف

الحنفية ملة إبراىيم.

والمؤلف يقوؿ" :أعاذنا اهلل وإياؾ من التكلف" سؤاؿ يسأؿ اهلل االستعاذة باهلل ،واالستعاذة ال

تكوف إال باهلل وأسمائو وصفاتو فيما ال يقدر عليو إال اهلل ،قاؿ ":أعاذنا اهلل وإياؾ من التكلف لما
ال نحسن" ال شك أف يكوف اإلنساف يتكلف الشيء الذي ال يحسنو ويتكلم في شيء ال يعلمو

وال يحسنو ،ىذا تكلف ،واهلل تعالى قاؿ لنبيو عليو الصبلة والسبلـ :
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ال ينبغي لئلنساف التكلف ،فبل يتكلف اإلنساف شيئا ال يحسنو ،وال يتكلم اإلنساف في شيء

ال يعلمو؛ بل يتكلم فيما يعلمو ويفعل ما يحسن و ،أما الشيء الذي ال يحسنو ال يتكلم فيو وال

يعملو.

ولهذا استعاذ المؤلف باهلل وأعاذ طالب العلم من التكلف ،وقاؿ ":أعاذنا اهلل وإياؾ من

التكلف لما ال نحسن واالدعاء لما ال نتقن" كذلك اإلنساف يدعي شيئا ال يعلمو أو يدعي أنو

يتقن ىذه الصنعة وىو ال يعلمها أو يدعي أنو يعلم ىذا الشيء وىو ال يعلمو ،ال شك أف ىذا
مرض خطير ،كوف اإلنساف يتكلف شيئا ال يحسنو ويدعي شيء ال يعلمو وال يتقنو ىذا من الغلط

ومن الجهل؛ بل على اإلنساف أف يقوؿ لما ال يعلم :اهلل أعلم.

 - 1سورة ص آية .86 :

شرح كتاب االعتقاد
وقد ثبت في صحيح البخاري عن عبد اهلل بن مسعود  أنو قاؿ  :إذا سئل أحدكم عن
شيء ال يعلمو فليقل  :اهلل أعلم فإف من العلم أف تقوؿ دلا ال تعلم اهلل أعلم فإف اهلل قاؿ لنبيو 
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فبل يتكلف اإلنساف ،فالشيء الذي ال يعلمو يقوؿ ال أعلم وليس ىذا عيبا ،بل ىذا من كماؿ

اإلنساف وورعو أف يقوؿ للشيء الذي ال يعلمو :ال أعلم.

وإذا أخطأ طالب العلم ىذه الكلمة أصيبت مقاتلو ،قاؿ بعضهم :إف كلمة ال أعلم أو ال

أدري نصف العلم ،يقوؿ :ال أعلم أو يقوؿ :ال أدري.

"ال أدري" نصف العلم؛ ألف المعلومات قسماف :قسم تعلمو ،وقسم ال تعلمو ،فالذي ال

تعلمو ىذا قسم  ،قل :ال أدري ،والذي ال تحسنو ال تتكلم فيو وال تتكلف ،والذي ال تعلمو وال

تتقنو كذلك ال تدعيو.

قاؿ ":وجنبنا وإياؾ البدع والكذب" ىذا دعاء أيضا ،سأؿ اهلل لنفسو ولطالب العلم سأؿ اهلل

أف يجنبو البدع.

والبدع :جمع بدعة وىي كل ما أحدث في الدين ،البدعة الحدث في الدين ،سواء بدعة في

االعتقاد قد تكوف بدعة في االعتقاد وقد تكوف بدعة في القوؿ وقد تكوف في العمل.
بدعة االعتقاد كبدعة الخوارج والجهمية والمعتزلة والرافضة والقدرية وغيرىم.

قد تكوف بدعة في القوؿ كالنطق بالنية في الوضوء وفي الصبلة أو في الطواؼ .قد تكوف

بدعة عملية مثل بدعة المولد.

فالمؤلف يسأؿ اهلل أف يجبنو والطالب البدع سواء كانت في األقواؿ أو في األفعاؿ أو في

االعتقاد.

"جنبنا البدع والكذب" أيضا  ،قاؿ ":نسأؿ اهلل أف يجنبنا وإياؾ البدع والكذب" والكذب ىو

اإلخبار بغي ر الواقع ،والكذب من صفات المنافقين وال سيما كثرة الكذب ،ولهذا ورد في

الحديث  :آية ادلنافق ثالث إذا حدث كذب  فالكذب في الحديث من صفات المنافقين

الصفات العملية.

 - 1سورة ص آية .86 :

شرح كتاب االعتقاد
ولهذا قاؿ" :وجنبنا وإياؾ البدع والكذب فإنهما شر ما احتقب" يعني البدعة والكذب شر ما
احتقب" ،احت قب" يعني جعلو في حقيبتو وخزانتو؛ يعني شر ما يعملو اإلنساف البدعة والكذب،
كونو يبتدع في الدين ما ليس منو وكونو يكذب ويخبر بغير الواقع ىذا من شر ما يعملو اإلنساف.

وإذا تلبس اإلنساف بالبدع والكذب صار كأنو جعلو في خزانة لو وفي حقيبة لو؛ ولهذا قاؿ:

شر ما احتقب ؛ يعني ما جعلو في حقيبتو وخزانتو "وأخبث ما اكتسب" أخبث اسم تفضيل ،شر
وأخبث اسم تفضيل ،شر أصلها أشر تحذؼ الهمزة ،شر وخير من أفعل التفضيل  ،وأصلهما أشر

وأخير ،ويأتياف أحيانا تأتي أشر وأخير بالهمزة ،ولكن الغالب حذؼ الهمزة شر وخير.

"وأخبث ما اكتسب" أخبث ما يكسبو اإلنساف ىو البدعة والكذب نسأؿ اهلل العافية.

ثم قاؿ" :فإنك" ىذا موجو للسائل الذي سأؿ المؤلف" ،فإنك سألت عن مذىبي وعقدي"

عقدي يعني اعتقادي ،سألتني عن مذىبي الذي أتمذىب بو وعقيدتي التي اعتقدىا وما أدين بو

فإذا السائل سأؿ المؤلف عن أي شيء؟ عن مذىبو الذي يتمذىب بو وعن عقيدتو التي
لربي ً 
وعما يدين بو لربو عز وجل.
يعتقدىا ّ

قاؿ ":لتتبعو فتفوز بو من البدع واألىواء المضلة"  ،يقوؿ :أنت أيها السائل سألت عن

عما أدين بو ربي؛ ألجل أف تتبعو ،ألجل أف تتبع ما أخبرؾ بو
مذىبي وسألت عن عقيدتي وسألت ّ

عن معتقد أىل السنة وا لجماعة ،فتعتقد عقيدة أىل السنة والجماعة ،وتدين لربك بما يدين بو
أىل السنة والجماعة وأىل العلم لربهم ،وإذا فعلت ذلك فإنك تفوز بهذا المعتقد وتسلم من
البدع ،وتسلم من البدع التي تضلك وترديك؛ ولهذا قاؿ":لتتبعو" يعني لتتبع عقيدة أىل السنة

ومذىب أىل السنة والجماع ة وما يدينوف بو لربهم ؛ "فتفوز بهذا االعتقاد والمذىب من البدع"
يعني تسلم من البدع وتسلم من األىواء المضلة ،أال وىي البدع المضلة التي تضل

اإلنساف...وتصرفو عن جادة الحق وعن الصراط المستقيم  ،وتستوجب من اهلل  المنازؿ العلية

 ،إذا اعتقدت عقيدة السنة والجماعة  ،وما دلك عليو كتاب اهلل وسنة رسولو  في األسماء
والصفات واإليماف واإلسبلـ  ،وغير ذلك مما ذكره المؤلف في ىذه العقيدة  ،إذا فعلت ذلك

استوجبت من اهلل المنازؿ العلية.

يكوف لك المنازؿ العلية في الجنة التي عدىا اهلل للموحدين  ،الذين أخلصوا أعمالهم هلل ،

وابتعد وا عن البدع  ،والمحدثات في الدين ؛ ولهذا قاؿ :وتستوجب من اهلل المنازؿ العلية ،
فأجبتتك إلى ما سألت عنو  ،المؤلف أجاب  ،أجاب السعي  ،السعي سعي المؤلف عن مذىبو

شرح كتاب االعتقاد
وعقيدتو وما يدين بو لربو  ،حتى يفوز بذلك  ،ويسلم من البدع واألىواء ويستوجب من اهلل
المنازؿ العلية.

قاؿ المؤلف :فأجبتك إلى ما سألت عنو  ،وبين حكمة اإلجابة  ،لماذا أجابو؟ السائل قد

يجاب وقد ال يجاب  ،قاؿ أجبتك إلى ما سألت عنو  ،مؤمبل من اهلل جزيل الثواب  ،وراىبا إليو

من سوء العذاب  ،أجبتك بأف يؤمل الثواب من اهلل  ،كيف يناؿ الثواب من اهلل؟ ؛ ألنو إذا علمو

صار لو مثل أجره   ،قاؿ عليو الصالة والسالـ :من دعا إىل ىدى كاف لو من األجر مثل أجور

من تبعو من غَت أف ينقص من أجورىم شيئا  فالمؤلف رحمو اهلل أجابو إلى سؤالو  ،وبين لو
مذىبو وعقيدتو  ،عقيدة أىل السنة والجماعة  ،حتى يحصل على األجر والثواب ،مؤمبل من اهلل

جزيل الثواب الذي أعده لمن علم الناس الخير  ،وأنقذىم من البدع والضبلالت  ،واقتداء بالنبي
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مؤمبل من اهلل جزيل الثواب  ،وراىبا إليو من سوء العذاب  ،راىب يعني

خائف  ،فالمؤلف يرجو ويخاؼ  ،فهذا المؤمن يرجو  ،المؤمن يعبد اهلل بالخوؼ والرجاء .

ىكذا المؤمن يسير إلى ربو بجناحين :الرجاء والخوؼ  ،والمحبة  ،ىذه أصوؿ أركاف العبادة

 ،محبة وخوؼ ورجاء  ،فالخوؼ يحدو اإلنساف  ،ويمنع اإلنساف من ارتكاب القبائح  ،الخوؼ
ىو الذي  ،الخوؼ المحمود  ،ىو الذي يمنع اإلنساف من ارتكاب القبائح  ،ويحثو على فعل

الخيرات  ،والرجاء  ،ىو يرجو جزيل الثواب  ،ويخاؼ من اهلل من سوء العذاب  ،يخاؼ ويرجو ،
كما قاؿ اهلل تعالى عن عباده المؤمنين :


()2

       

وقاؿ بعد أف ذكر األنبياء إبراىيم  ،وإسحاؽ  ،ويعقوب  ،وداود  ،ونوح  ،وداود  ،ولوط ،

وسليماف  ،وأيوب  ،وذا نوف  ،وإسماعيل  ،واليسع  ،وذا الكفل  ،وذكريا  ،ويحيى  ،قاؿ بعد

 - 1سورة يوسف آية .108 :
 - 2سورة السجدة آية .16 :

شرح كتاب االعتقاد

ذلك           :

()1

رغبا ىذا الرجاء ،

ورىبا ىذا الخوؼ  ،فالمؤمن يعبد ربو بالخوؼ والرجاء.

المؤلف رحمو اهلل قاؿ " :أجبتتك إلى سؤالك راجيا وخائفا ،راجيا من اهلل الثواب  ،وخائفا

من سوء ا لعذاب  ،راىبا " يعني خائفا " ومعتمدا عليو "  ،يعني على اهلل " في القوؿ بالتأييد
للصواب "  ،أنا أعتمد على اهلل في أف يسددني  ،معتمد على اهلل في القوؿ بالتأييد للصواب  ،أف
اهلل يسددني ويوفقني للصواب حتى ال أزؿ  ،وحتى ال أقع في الخطأ  ،ىذه ىي خطبة الرسالة ،

وىذا ىو سبب التأليف للرسالة  -نعم.

 - 1سورة األنبياء آية .90 :

شرح كتاب االعتقاد

ذكر ما افًتض اهلل تعاىل على عباده
فأوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افًتض اهلل تعاىل على عباده ،وبعث بو
رسولو  وأنزؿ فيو كتابو ،وىو اإلدياف باهلل  ومعناه التصديق دبا قاؿ بو ،وأمر
بو وافًتضو ،وهنى عنو من كل ما جاءت ب و الرسل من عنده ،ونزلت فيو الكتب،
وبذلك أرسل ادلرسلُت ،فقاؿ تعاىل:
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والتصديق بذلك :قوؿ باللساف ،وتصديق باجلناف ،وعمل باألركاف ،يزيده كثرة
العمل والقوؿ باإلحساف ،ويَنقصو العصياف ،ويستثٌت يف اإلدياف ،وال يكوف
االستثناء شكاً إمنا ىي سنة ماضية عند العلماء .فإذا سئل الرجل :أمؤمن أنت؟

فإنو يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل أو مؤمن أرجو  ،ويقوؿ آمنت باهلل ومالئكتو وكتبو
ورسلو.
نعم  -المؤلف رحمو اهلل قاؿ :أوؿ ما نبدأ بو اإليماف والتوحيد  ،أوؿ ما نبدأ بو ونتكلم بو

في مسائل االعتقاد أصل االعتقاد وأساسو  ،وىو توحيد اهلل واإليماف بو  ،ولهذا قاؿ المؤلف

رحمو اهلل :أوؿ ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض اهلل على عباده  ،ما افترض اهلل تعالى على

عباده  ،وبعث بو رسولو  وأنزؿ فيو كتابو وىو اإليماف باهلل . 

قاؿ :أوؿ المسائل التي نتكلم فيها  ،أوؿ المسائل العقدية  ،األساس  ،أساس الدين ،

وأساس الملة  ،وىو اإليماف باهلل  ،وىو اللي فريضة اهلل على عباده  ،ولهذا قاؿ المؤلف :فأوؿ ما
نبدأ بذكره من ذلك  ،ذكر ما افترض اهلل تعالى على عباده  ،وبعث بو رسولو  وأنزؿ في كتابو ،

وىو اإليماف باهلل  اإليماف باهلل  ىو فريضة اهلل على عباده  ،وىو توحيد اهلل  ،وإخبلص
الدين لو .
 - 1سورة األنبياء آية .25 :

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ :ومعناه  ،ومعنى اإليماف  ،التصديق  ،التصديق بما قاؿ بو  ،وأمر بو  ،وافترضو  ،ونهى
عنو  ،من كل ما ج اءت بو الرسل من عنده  ،ونزلت فيو الكتب  ،اإليماف التصديق  ،التصديق
بالقلب بما قاؿ بو  ،تصديق بما قاؿ بو اهلل مما أنزلو في كتابو  ،قاؿ اهلل:
   

(ٔ)

فاإليماف بما قاؿ بو في كتابو  ،وبما أمر بو ،

    

(ٕ)

   

     

          

(ٖ)

تصديق بما أمر بو  ،باألوامر التي أمر بها  ،والتي افترضها على عباده  ،افترض عليهم وأمرىم
بالصبلة  ،أقيموا الصبلة  ،ىذا فرض أمر بو  ،آتوا الزكاة فرض        ،
(ٗ)

فرض  ،وىكذا .
قولو تعالى                :

نهى عنو        ،

 - 1سورة المائدة آية .119 :
 - 2سورة النحل آية .90 :
 - 3سورة النساء آية .58 :
 - 4سورة آل عمران آية .97 :
 - 5سورة األنعام آية .151 :
 - 6سورة األنعام آية .151 :
 - 7سورة البقرة آية .83 :

()ٙ

(٘)

نهى عن الشرؾ     ،

وكذلك ما

()ٚ

ىذا من

شرح كتاب االعتقاد

   

،  (ٔ)ىذا من النواىي        ، األوامر

    

، ىذا من النواىي

)ٕ(

      

        

، ىذا من النواىي

)ٖ(

     

 

، ىذا من األوامر

)٘(

       ، ىذا من النواىي

 

، ىذا من األوامر

)ٚ(

      ، ىذا من األوامر



،  اعبدوا اهلل: ومن األوامر، ىذا من األوامر

)ٛ(

)ٙ(

)ٗ(



   

      

)ٜ (

ٓ       

    

.

)ٔٓ(

،  يعني وحدوا اهلل وأخلصوا لو العبادة، اعبدوا اهلل

           

.151 :  سورة األنعام آية- 1
.151 :  سورة األنعام آية- 2
.151 :  سورة األنعام آية- 3
.152 :  سورة األنعام آية- 4
.152 :  سورة األنعام آية- 5
.152 :  سورة األنعام آية- 6
.152 :  سورة األنعام آية- 7
.153 :  سورة األنعام آية- 8
.36 :  سورة النساء آية- 9
.36 :  سورة النساء آية- 10

شرح كتاب االعتقاد
إذا اإليماف ىو التصديق بما قاؿ اهلل  ،بما قاؿ بو  ،التصديق بأقواؿ اهلل التي قالها في كتابو ،
والتي أمر بها  ،والتي افترضها  ،يعني فعل األوامر التي فرضها اهلل على العباد  ،وترؾ النواىي التي

نهى عنها  ،من كل ما جاءت بو الرسل من عند اهلل  ،نحن نصدؽ بما قالو اهلل وبما افترضو  ،وبما
نهى عنو من كل ما جاءت بو الرسل من عنده  ،ونزلت فيو الكتب  ،وبذلك أرسل المرسلين ،
فقاؿ تعالى:
 

(ٔ)

               

.

يجب على كل إنساف أف يصدؽ  ،وأف يؤمن بما أمر اهلل بو  ،وبما نهى عنو  ،وبما قالو في

كتبو المنزلة  ،أما امتثاؿ األوامر واجتناب النواىي  ،ىذا يكوف في كل أمة اإلسبلـ في زمن كل

نبي ىو توحيد اهلل  ،وأداء الواجبات وترؾ المحرمات في كل زماف  ،ىو اإلسبلـ .

اإلسبلـ في زمن آدـ توحيد اهلل  ،وطاعة آدـ في ما جاء بو من الشريعة  ،امتثاؿ األوامر

واجتناب النواىي  ،واإلسبلـ في زمن نوح ىو توحيد اهلل  ،وطاعة نوح في ما جاء بو من الشريعة ،
األوامر والنواىي  ،واإلسبلـ في زمن ىود ىو توحيد اهلل وطاعة ىود في ما جاء بو من الشريعة ،

واإلسبلـ في زمن صالح ىو توحيد اهلل  ،وطاعة صالح في ما جاء بو من الشريعة  ،واإلسبلـ في
زمن إبراىيم ىو توحيد اهلل  ،والعمل بالشريعة التي جاء بها إبراىيم  ،واإلسبلـ في زمن موسى

توحيد اهلل  ،وما جاء بو موسى من الشريعة  ،واإلسبلـ في زمن عيسى ىو توحيد اهلل  ،وما جاء

بو عيسى من الشريعة  ،واإلسبلـ في زمن شعيب ىو توحيد اهلل  ،وما جاء بو شعيب من

الشريعة .

ىذا ىو دين اإلسبلـ  ،قاؿ اهلل تعالى        :
        

(ٖ)

واإلسبلـ بعد بعثة نبينا محمد  ىو توحيد اهلل

 ،والعمل بالشريعة التي جاء بها  ،الخاتمة التي جاء بها نبينا محمد . 
 - 1سورة األنبياء آية .25 :
 - 2سورة آل عمران آية .19 :
 - 3سورة آل عمران آية .85 :

(ٕ)

قاؿ:

 

شرح كتاب االعتقاد
وىذا معنى قوؿ المؤلف رحمو اهلل :اإليماف ىو التصديق بما قاؿ بو وأمر بو وافترضو  ،ونهى
عنو  ،من كل ما جاءت بو الرسل من عند اهلل  ،يعني في زمانهم  ،ونزلت بو الكتب  ،وبذلك
أرسل اهلل الرسل فقاؿ تعالى:

              



(ٔ)

وقاؿ سبحانو:

   

(ٕ)

كل أمة بعث اهلل فيها رسوال يأمرىم بالتوحيد وينهاىم عن الشرؾ  ،أف

 

         

اعبدوا اهلل ىذا ىو التوحيد  ،واجتنبوا الطاغوت ىذا الشرؾ .
والطاغوت كل ما عبد من دوف اهلل  ،كل ما خالف شريعة اهلل فهو طاغوت  ،طاغوت فعلو من

ا لطغياف  ،وىي أف تعتقد بطبلف كل عبادة سوى اهلل  ،كل عبادة سوى ما جاء بو الشرع تخالف
التوحيد تعتقد بطبلنها  ،وتنفيها وتنكرىا وتبغضها وتعاديها وتعادي أىلها  ،ىذا ىو الكفر

بالطاغوت .

والبراءة من كل معبود سوى اهلل  ،الكفر بالطاغوت واإليماف باهلل ىو ركنا التوحيد  ،العبادة

ركناف :الكفر بالطاغوت  ،واإليماف باهلل  ،وليس ىناؾ توحيد إال باألمرين :الكفر بالطاغوت
واإليماف باهلل .

وكلمة التوحيد فيها األمراف  ،ال إلو إال اهلل  ،فيها كفر وإيماف  ،ال إلو ىذا الكفر بالطاغوت ،

براءة من كل معبود سوى اهلل  ،إال اهلل ىذا ىو اإليماف باهلل  ،قاؿ تعالى:

   

              

(ٖ)

.

ليس ىناؾ توحيد إال باألمرين :نفي وإثبات  ،النفي ال إلو  ،ىذا ىو الكفر بالطاغوت  ،وىي

البراءة من كل معبود سوى اهلل  ،نفي العبادة عن غير اهلل  ،إال اهلل  ،ىذا التوحيد  ،وىذا ىو

إثبات العبادة هلل وحده  ،البد من األمرين نفي وإثبات  ،لو قاؿ اإلنساف :أنا أعبد اهلل  ،أثبت

 - 1سورة األنبياء آية .25 :
 - 2سورة النحل آية .36 :
 - 3سورة البقرة آية .256 :

شرح كتاب االعتقاد
العبادة  ،ىل يكوف موحدا؟  ،ال  ،ألنو قد يعبد اهلل ويعبد غيره  ،لو تعبد اهلل وتنكر عبادة رسوؿ
اهلل  ،وتنفي العبادة عن غير اهلل  ،البد من األمرين ،نعم.

س  :يقوؿ السائل :ذكرتم أف عبد القادر الجيبلني أحد تبلميذ المؤلف  ،فهل كاف الجيبلني

من أىل السنة أـ من المبتدعة  ،وىل صحيح من ينسب إليو اليوـ من الخرافات والبدع ؟

ج  :ع بد القادر الجيبلني من أىل العلم  ،ومن أىل السنة والجماعة  ،ومن الحنابلة  ،أما

الذي ينسب إليو ال ينسب إليو  ،الذي ينسب إلى المخرفين الذين يتعلقوف بقبره  ،ويطوفوف بو ،
ويدعونو من دوف اهلل  ،ىذا الذنب ذنبهم  ،ال يرضى بهذا ىو  ،فهؤالء الذين يدعوف من دوف اهلل

ي قولوف :يا عبد القادر الجيبلني  ،يا ابن علواف  ،يا ابن عربي  ،أو يقوؿ يا بدوي  ،يا دسوقي  ،يا
حسين  ،يدعونو من دوف اهلل  ،ىؤالء وقعوا في الشرؾ  ،دعوا غير اهلل  ،وصاروا عبادا لغير اهلل .

فعبد القادر الجيبلني وكذلك الصالحوف واألنبياء ال يرضوف  ،ال يرضوف بأف يعبدوا من دوف

اهلل  ،وال يرضوف بالشرؾ  ،فهذه الخرافات والطواؼ  ،وما يفعلو بعض الجهاؿ من الطواؼ بقبره،
ودعائو من دوف اهلل وسيلو لقضاء الحاجة ،وتفريج الكربات  ......الشرؾ ىو ال يرضى بهذا  ،أما

ىو رجل صالح  ،ورجل صالح ما يرضى بهذا  ،لكن ىؤالء الذين عبدوه من دوف اهلل ىم الذين

تجاوزا الحد  ،حد اإلنساف أف يكوف عبدا هلل  ،فأشركوا مع اهلل غيره  ،وعبدوا غيره ممن ال يملك

ورا -نعم.
لنفسو نفعا وال ضرا وال َم ْوتًا َوَال َحيَاةً َوَال نُ ُ
شً

س  :أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ السائل :ما حكم الجلوس عند القبور لفترة طويلة مع قراءة

القرآف ؟

ج  :الجلوس عند القبور والمكث عندىا  ،وقراءة القرآف  ،والصبلة عندىا  ،وسؤاؿ اهلل

عندىا ال يجوز ؛ ألف ىذا من وسائل الشرؾ  ،من وسائل الشرؾ  ،كوف اإلنساف يجلس عند القبر

ويطيل المكث عنده  ،أو يقرأ القرآف عنده  ،أو يدعو اهلل لنفسو عنده  ،ىذا من وسائل الشرؾ .

ألف الشيطاف يجر اإلنساف  ،أوال  ،كذلك الصبلة في المقبرة عند القبر من وسائل الشرؾ

ولو كاف يصلي هلل  ،لو كاف يدعو هلل  ،ولو كاف يقرأ هلل  ،فإذا قاؿ شخص :أنا أريد أف أطيل

المكث عند صاحب القبر  ،نقوؿ غير مشروع ىذا  ،سلم عليو وادع لو وانصرؼ  ،ال تطيل
المكث ؛ ألف الشيطاف قد يجرؾ إلى إطالة المكث  ،إلى أف تدعوه من دوف اهلل .

وكذلك قراءة القرآف  .قاؿ شخص :أنا أريد أف أقرأ القرآف هلل  ،نقوؿ  :ىذا من البدع ،

قراءة القرآف ما تكوف عند القبر  ،تكوف في المسجد أو في البيت .

شرح كتاب االعتقاد
كذلك شخص يقوؿ :أنا أصلي هلل ركعتين  ،ما يجوز الصبلة في المقبرة  ،الصبلة غير
صحيحة  ،وىي من وسائل الشرؾ  ،وكذلك شخص يقوؿ :أدعو  ،أنا أدعو هلل  ،أدعو اهلل ،

نقوؿ :ىذا ال يجوز  ،ادع اهلل في المسجد  ،وال في بيتك ؛ ألف الشيطاف حريص يجرؾ أوال

تدعو اهلل  ،وتقرأ القرآف هلل  ،وتصلي اهلل  ،ثم ستمكث وتجلس عند القبر  ،وأنت ال تريد أف

تفعل شيئا يخالف شرع اهلل  ،لكن الشيطاف يجرؾ .

إذا أطلت المكث وجعلت تدعو  ،تدعو اهلل أو تصلي هلل  ،أو تقرأ القرآف  ،جرؾ الشيطاف

إلى أف تصرؼ ىذه األنواع  ،ىذه العبادات لو  ،للمقبور  ،وىذا ىو الواقع ؛ ألف عباد القبور
تدرج بهم الش يطاف أوال  ،دعاه أوال دعاىم إلى محبة  ،قاؿ ىذه محبة للصالحين  ،من محبة

الصالحين أننا  ،فقاؿ ..تمكث عندىم مدة طويلة  ،تطيل المكث  ،أو تصلي هلل عند قبورىم ،

أو تدعو اهلل  ،أو تقرأ القرآف  ،فجرىم الشيطاف بعد ذلك إلى أف دعوا المقبور من دوف اهلل .

وكذلك أيضا وضع الرياحين والزىور على القبور  ،وإنارتها بالكهرباء كل ىذا من البدع ومن

وسائل الشرؾ ؛ ألنو إذا رئي القبور عظمت وأسرجت وطيبت  ،كاف ىذا دعوة  ،دعوة للمشركين

 ،والشيطاف جرىم بعد ذلك إلى أف يدعوا صاحب القبر من دوف اهلل  ،فاألوؿ يدعو اهلل ثم جره

فدعا صاحب القبر  ،فاألوؿ يصلي هلل ثم دعاه فصلى لصاحب لقبر  ،فاألوؿ يقرأ القرآف هلل ثم
يقرأ القرآف لصاحب القبر .

ثم الشيطاف ما يقف عند حد  ،ثم بعد ذلك جرىم إلى أف يدعوا الناس إلى الشرؾ ،

...فدعوا الناس  ،ويسموف الشرؾ بغير اسمو  ،يسمونو محبة للصالحين  ،محبة وتشفع وشفاعة ،

وىذا حق من حقوقهم  ،جرىم إلى أف يدعوا الناس إلى الشرؾ .

ثم بعد ذلك جرىم إلى مرتبة أعلى  ،إلى درجة أعلى من الشرؾ  ،وىي أف من نهى عن

الشرؾ ونهى عن عبادة المبقورين وعن دعائهم  ،أف يشاع عنو بأنو ال يحب الصالحين  ،وبأنو

يتنقص الصالحين  ،وبأنو ال يعطيهم حقهم  ،وبأنو ال يعرؼ قدرىم  ،وىكذا الشيطاف ...يتدرج

شيئا بعد شيء .

فالشارع سد الذريعة من الباب  ،من األصل  ،سد الذريعة  ،يقوؿ :ال تطل المكث عند القبر

 ،ادع وانصرؼ  ،سلم عليو وادع وانصرؼ ال تطل المكث  ،ال تدع اهلل عند القبر  ،يقوؿ :أدعو

اهلل  ،نقوؿ :ادع اهلل في المسجد وانصرؼ  ،ال تقرأ القرآف عند القبر  ،اقرأ القرآف في المسجد ،
أو في البيت  ،ال تصل في المقبرة  ،فالمقبرة ليست محبل للصبلة  ،صل في البيت أو في

المسجد .

شرح كتاب االعتقاد
ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس  -رضي اهلل عنهما  -قاؿ  :كانت ىذه األسماء
وؽ َونَ ْس ًرا أسماء رجاؿ صالحين في قوـ نوح  ،كانوا صالحين فماتوا في
وث َويَػ ُع َ
ود وسواع ويَػغُ َ
زمن متقارب  ،فحزنوا عليهم  ،فأوحى الشيطاف إليهم أف انصبو في مجالسهم التي يجلسوف فيها
أنصابا وصوروا صورىم  ،ففعلوا ذلك ثم جاء أحفادىم من بعدىم  ،فأوحى الشيطاف إليهم ،

وقاؿ :إنما صور آباؤكم ىؤالء ألنهم يستسقوف بهم المطر  ،ويعبدونهم من دوف اهلل  ،فعبدوىم

.

قاؿ ابن عباس :قاؿ غير واحد من السلف :صوروا تماثيلهم  ،ثم عكفوا على قبورىم  ،ثم

طاؿ عليهم األمل فعبدوىم  ،فوقع الشرؾ في قوـ نوح بسبب التصوير والعكوؼ على القبور ،

وإطالة المكث عندىا .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ىل صحيح أف يقاؿ :ىذا شيء واجب على اهلل  ،وىل

ىناؾ شيء واجب على اهلل ؟

ثبت في الصحيحين من حديث معاذ  أف النبي  قاؿ لمعاذ  :يا معاذ :قاؿ :لبيك

وسعديك  ،ثم سار ساعة فقاؿ يا معاذ  ،فقاؿ :لبيك وسعديك  ،ثم قاؿ :يا معاذ  ،قاؿ :لبيك

وسعديك  ،قاؿ :أتدري ما حق اهلل على العباد  ،وما حق العباد على اهلل؟ فقاؿ معاذ :اهلل ورسولو

أعلم  -فإنو يقاؿ في حياتو :اهلل ورسولو أعلم  ،وبعد مماتو يقاؿ :اهلل أعلم  -قاؿ :حق اهلل على
العباد أف يعبدوه وال يشركوا بو شيئا  ،وحق العباد على اهلل أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا 
وىما حقاف :حق اهلل العبادة والتوحيد واإلخبلص  ،وحق المخلوؽ أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا
 ،لكن فرؽ بين الحقين :الحق األوؿ حق اهلل حق إيجاب وإلزاـ فأنت عبد هلل  ،مخلوؽ لعبادة

اهلل  ،ملزـ يجب عليك أف تعبد اهلل  ،والثاني حق العباد  ،ىذا حق تكرـ وتفضل  ،حق أحقو اهلل

على نفسو  ،وأوجبو على نفسو  ،لم يوجبو أحد عليو  ،ليس فوؽ اهلل أحد يوجب عليو  ،لكنو حق
أوجبو على نفسو من باب التفضل واإلكراـ  ،ولم يوجبو عليو أحد  ،بخبلؼ حق اهلل وىو العبادة

والتوحيد  ،ىذا حق إيجاب وإلزاـ  ،أما حق العباد فهو حق تكرـ وتفضل  ،كما قاؿ الشاعر:
مػا

إف

للعبػاد

عػذبوا

عليو

فبعدلو

حق

أو

واجب
نعمػوا

كػبل

فبفضػلو

وال

وىو

سػعي

لديػو

الكػريم

ضائع

الواسع

شرح كتاب االعتقاد

فاهلل تعالى ىو الذي يوجب على نفسو  ،وكما قاؿ        
(ٔ)

حق أحقو على نفسو  ،وكما حرـ على نفسو الظلم  ،قاؿ  :يا عبادي إني حرمت الظلم

على نفسي وجعلتو بينكم محرما فبل تظالموا  فهو تعالى حرـ على

الظلم تنزىا عنو وتكرما  ،وأوجب على نفسو أال يعذب من ال يشرؾ بو شيئا  ،وأحق على

نفسو نصر المؤمنين  ،تكرما منو وتفضبل سبحانو وتعالى  ،نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ السائل :انتشر في اآلونة األخيرة القوؿ بأف تارؾ عمل

الجوارح بالكلية مع إقراره وتلفظو بالشهادتين مسلم من جملة المسلمين  ،ولو عاش دىره كذلك

( ،ولو عاش) ولو عاش دىره كذلك ( ،نعم)  ،مستدلين لما ذىبوا إليو بعمومات من األدلة ،

ناسبين القوؿ بو إلى أىل السنة والجماعة  ،فهل ىذا القوؿ من أقواؿ أىل السنة أو بعضهم ،

وىل النزاع فيو نزاع لفظي ال ينكر على من قاؿ بو ؟

ج  :ىذا القوؿ ليس من أقواؿ السنة  ،ىذا قوؿ المرجئة  ،وىو قوؿ باطل  ،التصديق الذي

في القلب والعمل متبلزماف  ،ال ينفك أحدىما عن اآلخر  ،فالذي يزعم أنو يصدؽ أنو مؤمن
بقلبو ولكنو ال يعمل بجوارحو  ،ما في عمل  ،ما في ال تصديق بالقلب  ،ىذا ليس بصحيح ،

ليس إيمانا ؛ ألف اإليماف التصديق الذي في القلب ال بد فيو من عمل  ،تصديق مجرد فقط

باللساف ىذا إيماف إبليس  ،وإيماف فرعوف  ،وإيماف الجهمية  ،مجرد معرفة الرب بالقلب.

البد من محبة  ،وىذه المحبة التي تكوف في القلب حركة  ،وإذا وجدت المحبة ال بد أف

تدفع اللساف على العمل  ،ما يمكن أف يكوف اإلنساف مصدقا وعنده ومحبة وال يعمل  ،أبدا  ،إذا
فقدت المحبة فقد العمل  ،عمل القلب  ،ووجد التصديق المجرد فقط  ،ىذا ىي المعرفة  ،ىذا

يكوف إيمانا  ،فالتصديق الذي في القلب ال بد لو من عمل يتحقق بو  ،وإال صار كإيماف إبليس

وفرعوف.

 - 1سورة الروم آية .47 :

شرح كتاب االعتقاد

إبليس مصدؽ       ،
 

(ٕ)

(ٔ)

وفرعوف مصدؽ

   

لكن ل يس عندىم عمل يتحقق بو ىذا التصديق  ،ال بد من عمل يتحقق بو  ،ال

بد من انقياد  ،انقياد الجوارح بالعمل  ،ما في انقياد  ،إيماف وتصديق

بالقلب بدوف انقياد  ،وبدوف عمل ليس إيمانا  ،ال يتحقق  ،ال يتحقق التصديق بالقلب إال

بعمل يتحقق بو  ،وإال صار كإيماف إبليس وفرعوف واليهود  ،وأبي طالب .

أبو طالب عم الرسوؿ  مات على الشرؾ كما ثبت في الصحيح  ،وىو مصدؽ بقلبو ،

يقوؿ ولقد علمت  ،والعلم يقين القلب :
ولقػد
لػوال

البرية

دينا

علمػت

واليهود يعلموف أف محمدا رسوؿ اهلل  ،ويعرفونو  ،ولكن لم يتبعوه ما نفعهم ،

 

المػبلمة

بػأف
أو

دين

محمد

حػذار

مػن

لوجػدتني

مسبة

       
ويعرؼ ربو ،

    

     

 - 1سورة الحجر آية .39 :
 - 2سورة النمل آية .14 :
 - 3سورة البقرة آية .146 :
 - 4سورة الحجر آية .39 :
 - 5سورة النمل آية .14 :

(٘)

.



(ٗ)

(ٖ)

خير

أديػاف

سػمحا

بذاؾ

مبينا

البد من االنقياد واالتباع  ،وإبليس مؤمن

وفرعوف مصدؽ في الباطن

  

شرح كتاب االعتقاد
إذا البد من التصديق الذي في القلب من عمل يتحقق بو  ،وإال صار كإيماف إبليس وفرعوف
واليهود وأبي طالب  ،والعمل الصبلة والصياـ والزكاة والحج  ،ال بد لهم من إيماف في الباطن

يصححو  ،وإال صار كإسبلـ المنافقين .

المنافقوف يصلوف ويصوموف ويحجوف مع النبي  لكن ىل نفعهم  ،لماذا ؟ ما عندىم إيماف

يصحح ىذا العمل  ،وإبليس وفرعوف واليهود مصدقوف في الباطن  ،لكن ىل تحقق  ،ما تحقق

اإليماف بعمل  ،ما في عمل يتحقق بو  ،فبل بد من أمرين :تصديق بالقلب  ،يحققو العمل ،

يتحقق بالعمل  ،وعمل الجوارح يصدؽ بالتصديق بالباطن.

التصديق ال بد لو من عمل يتحقق بو  ،والعمل ال بد لو من إيماف يصححو  ،فبل بد من

األمرين  ،أما القوؿ بأف اإليماف تصديق بالقلب يكفي  ،ىذا مذىب الجهمية  ،كما سيأتينا ،

تعريف اإليماف عند الجهمية  :معرفة الرب بالقلب  ،والكفر  :ىو جهل الرب بالقلب  ،ىذا منهج

الجهمية  ،أفسد ما قيل في تعريف اإليماف ىو تعريف الجهمية .

الجهمية يقولوف  :اإليماف معرفة الرب بالقلب  ،إذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن  ،والكفر  :ىو

جهل الرب بالقلب  ،فعند الجهمية لو فعل جميع المنكرات والمعاصي وجميع نواقض اإلسبلـ ،
ال يكوف كافرا  ،ما داـ يعرؼ ربو بقلبو .

قالوا :لو قتل األنبياء والمرسلين  ،وىدـ المساجد  ،ووطأ المصحف بقدميو  ،ولطخو

بالنجاسة ما يكوف كافرا عند الجهمية  ،ألنو يعرؼ ربو بقلبو  ،متى يكوف كافرا؟ إذا جهل ربو بقلبو

.

فهذا الذي يقوؿ :يكفي التصديق بالقلب ىذا مع الجهمية  ،ىذا مذىب الجهمية  ،ىذا من

المرجئة  ،والمرجئة طوائف متعددة  ،أخبثهم الجهمية  ،الذين يقولوف :تعريف اإليماف معرفة الرب

بالقلب  ،والكفر ىو جهل الرب بالقلب .

والصواب أف اإليماف التصديق الذي في القلب ال بد لو من عمل يتحقق بو  ،وانقياد

للجوارح  ،وإال صار كإيماف إبليس وفرعوف  ،كما أف العمل الذي يعملو اإلنساف بجوارحو ال بد لو
من إيماف في الباطن يصححو وتصديق  ،وإال صار كإسبلـ المنافقين  ،الذين يصلوف مع النبي

ويصوموف ويحجوف وىم في الدرؾ األسف ل من النار ؛ ألنهم ليس عندىم تصديق في القلب ،
ليس عندىم  ،بل ىم مكذبوف في الباطن هلل ورسولو  ،وفي الظاىر ينطقوف بالشهادتين ؛

 

شرح كتاب االعتقاد

       

(ٔ)

يعني بألسنتهم      

بقلوبهم ؛           

(ٖ)

(ٕ)

شوؼ يشهد باللساف  ،

              



(ٗ)

يعني يكذبوف بقلوبهم  ،وإف كانت ألسنتهم تنطق .

ال بد من مطابقة  ،يتطابق القوؿ واللساف  ،فاللساف ينطق  ،والقلب يصدؽ  ،والجوارح

تعمل  ،وبذلك يتحقق اإليماف  ،ولهذا فإف اإليماف عند أىل السنة تصديق بالقلب  ،وعمل

بالقلب  ،وإقرار باللساف  ،وعمل بالجوارح  ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية  -نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ السائل :فضيلة الشيخ ذكرت أف من الخطأ أف يقوؿ المردد

بعد األذاف :والدرجة الرفيعة  ،وقد رأيت ذلك في رواية للترمذي من أحاديث النبي  فهل

الرواية صحيحة أـ ال؟

ج  :الرواية غير صحيحة  ،ال تثبت  ،نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يقوؿ :النهي عن التشبيك بين األصابع داخل فيمن يجلس

بعد المغرب ينتظر العشاء؟

ج  :إذا كاف ينتظر الصبلة فهو في حكم المصلي  ،إذا كاف ينتظر الصبلة فبل يشبك بين

أصابعو  ،أما إذا قضيت الصبلة فبل بأس  ،أما إذا كاف ينتظر الصبلة ال يشبك بين أصابعو ؛ ألف

منتظر الصبلة في حكم المصلي  ،والدليل على ذلك  النبي  لما صلى بالناس إحدى
صبلتي العشي  ،وسلم من ركعتين  ،اعتقد أنو أتم الصبلة  ،قاـ إلى مؤخر المسجد  ،إلى خشبة
معروضة واتكأ عليها  ،وشبك بين أصابعو  ،كاف  ، ...شبك بين أصابعو  يعني اعتقد أنو

انتهت الصبلة ،دؿ على أنما إذا قضيت الصبلة فبل بأس بالتشبيك  ،أما إذا كاف ينتظر الصبلة
فبل يشبك بين ألنو في حكم المصلي  -نعم.
 - 1سورة البقرة آية .8 :
 - 2سورة البقرة آية .8 :
 - 3سورة المنافقون آية .1 :
 - 4سورة المنافقون آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
س :أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ السائل :حديث النبي  للصحابة عندما سألوه كيف نصلي
عليك  ،قاؿ :قولوا اللهم صل على محمد  ....الحديث .ىل األمر ىنا للوجوب  ،أـ أنو للداللة

واإلرشاد؟

ج  :الصحابة سألوا عن الصبلة عليو  ،يعني في الصبلة  ،قالوا قد علمنا كيف نسلم عليك ،

فكيف نصلي عليك في صبلتنا  ،يعني في التشهد  ،فعلمهم أف ييقولوا ىذا  :اللهم صل

على محمد وعلى آؿ محمد  ،كما صليت على آؿ إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد

 وىذا الذكر ال يغير ال يزاد عليو وال ينقص منو .

فبل تقل :اللهم صل على سيدنا محمد  ،وعلى آؿ سيدنا محمد  ،وإف كاف ىو سيد العالم

عليو الصبلة والسبلـ  ،لكن الذكر توقيفي  ،ال يزاد بو وال ينقص  ،لكن في خطبة الجمعة وفي

الوعظ وفي اإلرشاد وفي التأليف تقوؿ  :اللهم صلي على سيدنا محمد  ،ال بأس  ،لكن في
التشهد ال تزيد  ،ىذا ما علمنا  ،قل  اللهم صل على محمد وعلى آؿ محمد  ،كما صليت
على إبراىيم وعلى آؿ إبراىيم إنك حميد مجيد .  .

وىل ىو للوجوب  ،أو لبلستحباب  ،أو ركن  ،للعلماء في ذلك ثبلثة أقواؿ :الصبلة على النبي

 في التشهد  ،القوؿ األوؿ :أنو ركن من أركاف الصبلة  ،وىذا مذىب الحنابلة والجماعة.

القوؿ الثاني :أنو واجب  ،القوؿ :يجبر بسجود السهو إذا تركو  ،إذا تركو نسيانا  ،القوؿ الثالث:

أنو مستحب  ،المشهور عند الحنابلة أنو ركن من أركاف الصبلة  ،عدوه من أركاف الصبلة  ،نعم.
ىذا واهلل أعلم  ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد.

شرح كتاب االعتقاد

حقيقة اإلدياف عند أىل السنة واجلماعة
بسم اهلل الرمحن الرحيم  ،احلمد هلل رب العادلُت  ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت  ،قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل:
والتصديق بذلك :قوؿ باللساف ،وتصديق باجلناف ،وعمل باألركاف ،يزيده كثرة
العمل والقوؿ باإلحساف ،وينقصو العصياف ،ويستثٌت يف اإلدياف ،وال يكوف
االستثناء شكا  ،إمنا ىي سنة ماضية عند العلماء .فإذا سئل الرجل :أمؤمن أنت؟
فإنو يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل  ،أو مؤمن أرجو  ،ويقوؿ آمنت باهلل ومالئكتو
وكتبو ورسلو.
واإلدياف واإلسالـ امساف دلعنيُت ،فاإلسالـ يف الشرع عبارة عن الشهادتُت مع
التصديق بالقلب؛ واإلدياف عبارة عن مجيع الطاعات.

بسم اهلل الرحمن الرحيم  ،الحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولو نبينا محمد  ،وعلى وآلو وصحبو أجمعين  ،أما بعد:

فإف المؤلف رحمو اهلل بين في ىذا المقطع مسمى اإليماف وحقيقة اإليماف عند أىل السنة

والجماعة  ،فقاؿ :والتصديق بذلك  ،واإلشارة إلى ما سبق  ،وىو ذكر افترض اهلل على عباده ،

وبعث بو رسلو  ،وأنزؿ بو كتبو  ،يعني اإليماف باهلل  التصديق بما قالو وأمر بو وافترضو ونهى
عنو  ،قاؿ :والتصديق بذلك  ،قوؿ باللساف  ،وتصديق بالجناف  ،وعمل باألركاف  ،يزيد بكثرة

العمل والقوؿ باإلحساف  ،وينقصو العصياف  ،ويستثنى في اإليماف .

ىذا مسمى اإليماف عند أىل السنة والجماعة  ،مسمى اإليماف شرعا عند أىل السنة

والجما عة  ،التصديق بالقلب  ،قوؿ باللساف  ،يعني ينطق بلسانو  ،يقوؿ :آمنت باهلل ورسولو ،
آمنت باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر  ،أشهد أف ال إلو إال اهلل  ،وأشهد أف محمدا عبده

ورسولو  ،والتصديق بالجناف  ،الجناف :بفتح الجيم القلب  ،أما الجناف بالكسر جمع جنة  ،الجنة

شرح كتاب االعتقاد
والجنة والجنة تجمع على جناف  ،الجناف جمع جنة  ،والجنة أصلها البستاف  ،والجناف بالفتح
القلب  ،فاإليماف

تصديق باللساف  ،إقرار باللساف  ،قوؿ باللساف  ،وتصديق بالجناف  ،يعني بالقلب  ،وعمل

باألركاف  ،يعني الجوارح  ،يزيده كثرة العمل  ،والقوؿ باإلحساف  ،وينقصو بالعصياف.

ىذا ىو حقيقة اإليماف عند أىل السنة والجماعة  ،مكوف من أربعة أشياء  ،قوؿ باللساف ،

فينطق بلسانو  ،فيشهد أف ال إلو إال اهلل  ،ويشهد أف محمدا رسوؿ اهلل  ،ويقوؿ آمنت  :باهلل

ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره  ،وتصديق بالجناف يعني يكوف القلب
مصدقا  ،مصدقا لما نطق بو باللساف  ،فالقلب مصدؽ واللساف ينطق  ،ال بد من األمرين  ،فإف

كاف اللساف ينطق والقلب يكذب فهذا إيماف المنافقين  ،في الدرؾ األسفل من النار .

المنافقوف يؤمنوف بألسنتهم وقلوبهم مكذبة منكرة  ،قاؿ اهلل تعالى عن المنافقين:
       

(ٔ)

يعني بألسنتهم      

يعني بقلوبهم  ،قاؿ سبحانو           :
بألسنتهم

    

 



(٘)



(ٗ)

 

ثم قاؿ سبحانو:

(ٖ)

(ٕ)

يعني

    

يعني بقلوبهم  ،فقلوبهم مكذبة وألسنة تنطق  ،ما يكوف ىذا إيماف ،

ىؤالء كفرة  ،بل في الدرؾ األسفل من النار  ،المنافقوف في دركة في النار تحت دركة اليهود

والنصارى  ،ألف النار والعياذ باهلل دركات  ،كل دركة سفلى أشد عذابا من الدركة التي أعلى منها .
والجنة نسأؿ اهلل ...درجات  ،كل درجة عليا أعلى نعيما من الدرجة التي تحتها  ،والمنافقوف

في الدرؾ األسفل  ،في دركة تحت دركة اليهود والنصارى ؛ لماذا؟ ألنهم وافقوا اليهود والنصارى
 - 1سورة البقرة آية .8 :
 - 2سورة البقرة آية .8 :
 - 3سورة المنافقون آية .1 :
 - 4سورة المنافقون آية .1 :
 - 5سورة المنافقون آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
في الكفر  ،وزادوا بالخداع والتلبيس  ،اليهودي والنصراني والوثني عدو واضح مكشوؼ  ،يعلمو
كل أحد ويأخذ حذره  ،لكن المنافق عدو ملتبس  ،غير مكشوؼ  ،يعيش بين مسلمين  ،ويصلي

مع المسلمين  ،ويصوـ معهم  ،ويجاىد ويحج  ،وىو في الخفاء يدبر المكائد للقضاء على

اإلسبلـ والمسلمين.

فهو شارؾ الكفار في الكفر  ،وزاد في الخداع والتلبيس ؛ فلهذا صار عذابهم أشد  ،وصاروا

في الدرؾ األسفل من النار  ،قاؿ :فالناس ثبلث طبقات :مؤمن ظاىرا وباطنا  ،وىؤالء ىم

المؤمنوف  ،وكافر ظاىرا وباطنا  ،وىذا مثل الوثني واليهودي والنصراني والمجوسي  ،والقسم
الثالث ظاىرىم اإليماف وباطنهم الكفر  ،وىم المنافقوف في الدرؾ األسفل من النار .

إذا مسمى اإليماف عند أىل السنة والجماعة  ،قوؿ باللساف  ،اللساف ينطق  ،وتصديق

بالجناف  ،وىو القلب  ،وعمل بالقلب أيضا  ،القلب لو عمل  ،القلب لو تصديق  ،لو قوؿ ،
القلب لو قوؿ  ،والقوؿ قسماف :قوؿ القلب  ،وقوؿ اللساف  ،والعمل قسماف :عمل القلب ،

وعمل الجوارح .

فمسمى اإليماف ىذه األمور األربعة  ،قوؿ باللساف  ،وىو النطق  ،وقوؿ بالقلب  ،وىو

التصديق واإلقرار  ،وعمل القلب وىو النية واإلخبلص والمحبة والخوؼ والرجاء  ،وعمل

بالجوارح كالصبلة والزكاة والصوـ والحج  ،ىذا مسمى اإليماف عند أىل السنة والجماعة .

ولهذا تنوعت عبارة السلف  ،من السلف من قاؿ :اإليماف قوؿ وعمل  ،وقصد بالقوؿ قوؿ

القلب وقوؿ اللساف  ،وعمل عمل القلب وعمل الجوارح  ،ومنهم من قاؿ :اإليماف وقوؿ عمل

ونية  ،ومن العلماء من قاؿ :اإليماف قوؿ وعمل ونية وسنة  ،وكلها حق  ،ىذا مسمى اإليماف عند
أىل السنة والجماعة .

مسمى اإليماف قوؿ وعمل  ،والقوؿ قسماف :قوؿ اللساف وىو النطق  ،وقوؿ القلب وىو

اإلقرار والتصديق  ،وعمل  ،والعمل قسماف :عمل القلب وىو النية واإلخبلص في االعتقاد ،
وعمل الجوارح وىي ما يعملو اإلنساف بجوارحو  ،من صبلة وصياـ وزكاة وحج وغيرىا  ،يزيد

بالطاعة وينقص بالمعصية  ،إذا فعل اإلنساف الطاعة زاد  ،زاد اإليماف  ،صلى وصاـ وذكر اهلل

وسبح  ،زاد اإليماف .

ولهذا كاف السلف يقوؿ بعضهم لبعض :اجلس بنا نؤمن ساعة .بعض الصحابة يقوؿ لبعض:

اجلس بنا نؤمن ساعة  ،فيذكروف اهلل  ،ويسبحونو  ،ويقرأوا القرآف فيزداوا إيمانا.

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ بعض السلف :إذا ذكرناه وسبحناه زاد إيماننا  ،وإذا غفلنا نقص اإليماف ؛ ولهذا قاؿ
المؤلف رحمو اهلل :والتصديق قوؿ باللساف  ،وتصديق بالجناف  ،يعني القلب  ،وعمل باألركاف ،
يعني الجوارح  ،يزيده كثرة العمل والقوؿ باإلحساف  ،العمل والقوؿ باإلحساف ىذا ىو الطاعة ،

يزيد بالطاعة  ،وينقصو العصياف  ،الدليل على ىذا ما الدليل؟

األدلة كثيرة ال حصر لها  ،الدليل على أف اإليماف قوؿ وعمل  ،تصديق ونية  ،وأنو يزيد

وينقص  ،أدلة كثيرة من القرآف ومن السنة كثيرة .

من األدلة من القرآف قوؿ اهلل تعالى في سورة األنفاؿ:

      

             

          

(ٔ)

إذا إنما المؤمنوف ىذا "

حصر " إنما المؤمنوف الذين اتصفوا بهذه الصفات  ،ما ىي الصفات؟ وجل القلب عند ذكر اهلل ،

وىذا عمل القلب وال عمل من الجوارح؟ عمل من أعماؿ القلوب  ،وزيادة اإليماف عند تبلوة

القرآف  ،ىذا أيضا عمل القلب.

" وعلى ربهم يتوكلوف "  ،التوكل ىو االعتماد على اهلل وتفويض األمر إليو بعد فعل األسباب

 " ،الذين يقيموف الصبلة "  ،إقامة الصبلة  " ،ومما رزقناىم ينفقوف "  ،اإلنفاؽ  ،خمسة أشياء ،

قاؿ " :أولئك ىم المؤمنوف حقا "  ،إذا األعماؿ داخلة في مسمى اإليماف  ،أدخلها اهلل في

مسمى اإليماف .

وقاؿ سبحانو    :

(ٕ)

في سورة الحجرات

   

              

  

 - 1سورة األنفال آية .4-2 :
 - 2سورة األنفال آية .2 :
 - 3سورة الحجرات آية .15 :

(ٖ)

ىؤالء ىم الصادقوف في إيمانهم  ،الذين اتصفوا بهذه الصفة ،

 

شرح كتاب االعتقاد

        

(ٔ)

لم يشكوا  ،ىذا عمل القلب " ،

وجاىدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهلل "  ،الجهاد بالماؿ والنفس  " ،أولئك ىم الصادقوف "

في إيمانهم  ،بكماؿ إيمانهم  ،بخبلؼ العاصي والفاسق  ،ليس صادقا في إيمانو  ،بل ىو ناقص

اإليماف.

وقاؿ سبحانو وتعالى:

             

      



(ٕ)

نفى اهلل عنهم اإليماف حتى توجد ىذه

األشياء  ،ما ىي األشياء؟ حتى يحكموؾ  ،خطاب للرسوؿ  ،يحكموا الرسوؿ فيما شجر بينهم
،فيما حصل بينهم من خبلؼ  ،في موارد النزاع  ،ال يحصل اإليماف إال إذا حكموا الرسوؿ ،

يحكمو في أي شيء  ،في كل شيء  ،يتحاكموف في كل شئونهم إلى الشريعة  ،إلى الكتاب
والسنة ،

         



(ٖ)

تحكيم الرسوؿ

تحكيم للكتاب والسنة .

السنة وحي ثاف  ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أال إني أوتيت القرآف ومثلو معو  وقاؿ

اهلل تعالى عن نبيو             :
إال إذا وجدت ىذه األمور ،
 



(٘)

(ٗ)

ليس ىناؾ إيماف

           

بعد التحكيم ال يكوف في نفسو حرج  ،يكوف عنده ارتياح لحكم الرسوؿ

عليو الصبلة والسبلـ  ،ويسلموا  ،ىذا التسليم اطمئناف يكوف عنده طمأنينة  ،ارتياح وطمأنينة ،

 - 1سورة الحجرات آية .15 :
 - 2سورة النساء آية .65 :
 - 3سورة النساء آية .65 :
 - 4سورة النجم آية .4-3 :
 - 5سورة النساء آية .65 :

شرح كتاب االعتقاد
ثم قاؿ :تسليما  ،تأكيد ىذا المصدر  ،تأكيد يعني تسليما كامبل  ،إذا وجدت ىذه األمور حصل
اإليماف  ،فأدخلها اهلل في مسمى اإليماف .

وكذلك السنة فيها أدلة كثيرة في السنة في إدخاؿ األعماؿ في مسمى اإليماف  ،من ذلك ما

ثبت في الصحيحين من حديث أبي ىريرة  أف النبي  قاؿ  :اإليماف بضع وسبعوف شعبة
 ،وفي رواية البخاري  ،اإليماف بضع وستوف شعبة  والبضع ما ىو من ثبلثة إلى تسعة  ،يعني
فوؽ السبعين  ،جعل اإليماف بضعا وسبعين شعبة ،يعني كم  ،تسعا وسبعين خصلة  ،أكثرىا قد

يكوف تسع أو ثماف أو سبع   ،فأعبلىا قوؿ ال إلو إال اهلل  ،وأدناىا إماطة األذى عن الطريق ،
والحياء شعبة من اإليماف . 

إذا الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ جعل اإليماف كم شعبة  ،كم خصلة  ،بضع وسبعوف خصلة

 ،ثم مثل بثبلثة منها  ،أعبلىا وأدناىا وما بين ذلك  ،أعبلىا أعلى خصاؿ اإليماف ما ىي  ،كلمة

التوحيد  ،ال إلو إال اهلل  ،وأدناىا أقلها إماطة األذى عن الطريق  ،تزيل األذى عن طريق المسلمين

 ،شوؾ أو عظاـ أو عظم أو زجاج أو غير ذلك .

والحياء شعبة من اإليماف  ،الحياء عمل القلب  ،إذا مثل ؿ إلو إال اهلل كلمة التوحيد  ،ىذا

من نطق اللساف  ،والحياء عمل قلبي  ،وإماطة األذى عن الطريق عمل من أعماؿ الجوارح  ،فدؿ
على أف اإليماف يدخل في أعماؿ القلوب  ،وأعماؿ الجوارح  ،وأقواؿ اللساف .

إذا األعماؿ الداخلة كلها في مسمى اإليماف  ،حتى إف البيهقي رحمو اهلل المحدث المشهور

 ،تتبع شعب اإليماف من الكتاب والسنة  ،تتبعها وجمعها وأوصلها إلى أعلى البضع  ،أعلى
البضع ما ىو؟ من ثبلثة إلى تسعة  ،قد يكوف إذا قيل بضع يكوف ثبلثة  ،أو يكوف أربعة  ،أو

يكوف خمسة  ،أو يكوف ستة  ،أو يكوف سبعة  ،أو يكوف ثمانية  ،أو يكوف تسعة  ،أعلى شيء

التسعة  ،البيهقي أوصلها إلى أعلى البضع  ،تسعة وسبعين  ،جمع تسعا وسبعين شعبة  ،خصلة ،

وألف كتاب سماه " شعب اإليماف " للبيهقي  ،كتاب سماه شعب اإليماف  ،تتبع الخصاؿ التي

وردت في الكتاب والسنة  ،وسميت إيماف  ،فأوصلها إلى تسع وسبعين شعبة .

ومن األدلة حديث وفد عبد القيس  -في الصحيحين  -وفد عبد القيس أسلموا قديما حتى

إف مسجدىم ثاني مسجد صليت فيو الجمعة  ،أوؿ جمعت صليت في مسجد الرسوؿ عليو

الصبلة والسبلـ  ،ثم ثاني جمعة بمسجد جواثى باألحساء  ،ويسكنو بنو عبد القيس  ،وتسمى
منطقة البحرين  ،وكاف في األوؿ البحرين يسمى كلو كلو الخليج يسمى بحرين في األوؿ  ،وكانوا

شرح كتاب االعتقاد
سكنوا في األحساء  ،وىو موجود اآلف مكاف المسجد  ،اآلف موجود مكاف المسجد جواثى
لصبلة الجمعة ...وعليو شبكة اآلف ...وىو موجود في األحساء اآلف .

فهؤالء أسلموا قديما  ،والمسافة بعيدة والمواصبلت في ذلك الوقت ليست مثل

المواصبلت اآلف  ،فجاءوا إلى النبي  وقالوا :يا رسوؿ اهلل نحن أسلمنا  ،وإف بيننا وبينكم كفار
مضر يقاتلوننا .

فجاءوا إلى النبي  وقالوا :يا رسوؿ اهلل ،نحن أسلمنا ،وإف بيننا وبينك كفار مضر يقاتلوننا،
وال نستطيع أف نأتي إليك إال في الشهر الحرـ ؛ األشهر الحرـ تضع الحرب أوزارىا عند العرب،

وىي :ذو القعدة ،وذو الحجة ،والمحرـ ،ثبلثة متوالية ،ورجب ،إذا جاءت األشهر الحرـ وقفت
الحرب عند العرب في الجاىلية ،وفي غير األشهر الحرـ يقاتلوف... ،ابن عبد قيس ،قالوا :ما

نستطيع النصر إال في األشهر الحرـ ،فأمرنا بأمر فصل ؛ ألنو أمر عاـ نعمل بو ،ونخبر بو ما
وراءنا ،فقاؿ :آمركم بأربع ،وأنهاكم عن أربع :آمركم باإليماف باهلل وحده ،أتدروف ما اإليماف باهلل
وحده؟ شهادة أف ال إلو إال اهلل ،وأف محمدا رسوؿ اهلل ،وإقاـ الصبلة ،وإيتاء الزكاة ،وصوـ

رمضاف ،وحج البيت ،فسر اإليماف بأي شيء ىو؟ بأربعة أشياء أو خمسة أشياء ؛ فسر

بالشهادتين والصبلة ،والزكاة ،والصوـ ،وأداء الخمس ،وىذه األعماؿ من أعماؿ الجوارح ؛ فدؿ
ىذا على أف أعماؿ الجوارح داخلة في مسمى اإليماف.

إذف أىل السنة والجماعة يعتقدوف أف مسمى اإليماف :أقواؿ اللساف ،وقوؿ القلب وعمل

القلب ،وعمل الجوارح ،وىذا يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ،الدليل على أنو يزيد وينقص؟ ما ىو
الدليل...قولو تعالى       )1(        :
            
فقيل:

(ٖ)

(ٕ)



فأما الذين آمنوا

               

             

 - 1سورة الفتح آية .4 :
 - 2سورة المدثر آية .31 :
 - 3سورة الفتح آية .4 :

شرح كتاب االعتقاد

    

(ٔ)

فإذف اإليماف يزيد وينقص ،والكفر يزيد وينقص ؛ فاإليماف

يزيد بالطاعات ،والكفر يزيد بالمعاصي ،ىذا ىو حقيقة أىل السنة في مسمى اإليماف.

قاؿ المؤلف :ويستثنى في اإليماف ،وال يكوف االستثناء شكا ،إنما ىي سنة ماضية عند

العلماء ؛ فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت؟ فإنو يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،أو مؤمن أرجو ،ويقوؿ:
آمنت باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو ؛ إذف أىل السنة يروف إيش؟ يروف أف االستثناء في اإليماف ،ما

معنى االستثناء في اإليماف؟ االستثناء في اإليماف أف يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،ىذا استثناء :إف
شاء اهلل ،أو أنا مؤمن أرجو ،وىذا االستثناء في اإليماف جائز عند أىل السنة والجماعة،
فاالستثناء أنا مؤمن إف شاء اهلل ،راجع إلى أي شيء؟ راجع إلى أف الواجبات التي أوجبها اهلل،

واألوامر كثيرة ،والمحرمات كثيرة ،فاإلنساف ال يزكي نفسو ،وال يجزـ بأنو أدى ما عليو ؛ فاإلنساف

يزري بنفسو ،ويرى أنو مقصر ؛ فلهذا يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء ،إف شاء اهلل أني أديت ما أوجب

اهلل علي ،وانتهيت عما حرـ اهلل علي ،فالمشيئة رجعت إلى أي شيء؟ إلى األعماؿ والواجبات ؛

ألف اإليماف أعماؿ ،وتصديق وأقواؿ ،فاإلنساف ال يدري بأنو أدى ما عليو ،وال يجزـ بأنو أدى ما
عليو ،وال يزكي نفسو ،ولهذا يستثني فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،إذا قيل أمؤمن أنت؟ قاؿ:

أرجو ،يقوؿ :أرجو .إما أف يقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،أو يقوؿ :أرجو ،ىذا مؤمن أرجو ،أو

يقوؿ :آمنت باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو ،واضح ىذا.

ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة ،وعقيدة السنة في اإليماف ،إف مسمى اإليماف :قوؿ

باللساف ،وتصديق بالقلب ،وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ،يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية،

ويستثنى في اإليماف ،فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،راجع لؤلعماؿ ؛ األعماؿ متعددة ،أنا أقوؿ:
إف شاء اهلل ،أو أنا مؤمن أرجو ،أنا أكوف أديت ما علي ،واضح ىذا.

أما المرجئة في جميع طوائفهم فإنهم يروف أف اإليماف غير متعدد ،شيء واحد ،أىل السنة

يروف اإليماف متعددا :قوؿ باللساف ،تصديق بالقلب ،عمل بالقلب ،وعمل بالجوارح ؛ أربعة

أشياء  ،متعدد ،واألعماؿ كلها واألقواؿ كلها داخلة في مسمى اإليماف ،األقواؿ واألعماؿ
واالعتقادات كلها داخلة في مسمى اإليماف ،واإليماف يزيد وينقص ،ويقوى ويضعف ،وال ينتهي

اإليماف ،المعاصي تضعف اإليماف وتنقصو ،وال تقضي على اإليماف ،ولو كثرت المعاصي ولو
 - 1سورة التوبة آية .125-124 :

شرح كتاب االعتقاد
عظمت ما تقضي على اإليماف ،متى ينتهي اإليماف؟ إذا جاء الكفر األكبر .إذا جاء الكفر األكبر،
أو النفاؽ األكبر ،أو الفسق األكبر ،أو الظلم األكبر ،الذي يخرج من الملة ،انتهى اإليماف ،ال

يمكن أف يجتمع في القلب إيماف وكفر أبدا ،إذا وجد اإليماف في القلب زاؿ الكفر ،وإذا وجد

الكفر في القلب زاؿ

اإليماف ،إذا وجد النفاؽ األكبر في القلب زاؿ اإليماف ،وإذا وجد اإليماف زاؿ النفاؽ األكبر في

القلب ،وىكذا الظلم األكبر ظلم الكفر ،والفسق األكبر فسق الكفر ،واضح ىذا.

أما المعاصي ولو عظمت ولو كثرت تضعف اإليماف وتنقصو ،ولكن ال ينتهي ،حتى إف

المعا صي تضعف التوحيد واإليماف وال يبقى إال مثقاؿ ذرة ،يبقى مثقاؿ ذرة من إيماف يخرج بها
العاصي من النار ،ألف العصاة عصاة الموحدين الذين ماتوا على المعاصي وأسروا عليها من غير
توبة تحت مشيئة اهلل ،منهم من يعفو اهلل عنو ،ومنهم من يعذب في قبره ،ومنهم من يعذب تصيبو

ا لشدائد ،وىو في موقف القيامة ،ومنهم من يعذب في النار ،والذين يعذبوف في النار ال يخلدوف،
يمكثوف في النار على قدر جرائمهم ،ومنهم من يمكث مدة طويلة بسب كثرة الجرائم ،أو عظمها

وفحشها ،حتى إف القاتل أخبر أنو يخلد في النار ،والخلود ىو المكث الطويل ،لكن ال بد أف

ي خرج ،وعصاة الموحدين في شفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين ،ونبينا  يشفع في
العصاة الموحدين أربع مرات ،كل مرة يحد اهلل لو حدا فيخرجهم من النار ،فيقوؿ في المرة

األولى :أخرج من كاف في قلبو مثقاؿ دينار من إيماف ،وبعض أىل العلم قاؿ :نصف مثقاؿ

الدينار ،وبعض أى ل العلم قاؿ :حبة من إيماف ،وفي المرة الثانية قاؿ :أخرج من كاف في قلبو
أدنى مثقاؿ حبة من إيماف ،وبعض أىل العلم يقوؿ :أخرج من كاف في قلبو أدنى أدنى أدنى مثقاؿ

حبة من إيماف ،مثقاؿ ذرة من إيماف.

فإذف المعاصي ال تقضي على التوحيد واإليماف ،ولو كثرت ال ،إال أنها إذا كثرت تضعفو حتى

ال يبقى إال مثقاؿ حبة ،مثقاؿ ذرة من إيماف فيخرج بها العاصي من النار ويدخل الجنة ،لكن

الكافر اللي مات على الكفر األكبر أو النفاؽ األكبر أو الشرؾ األكبر ىذا الجنة عليو حراـ،

وىو مخلد في النار أبد اآلبدين  -نسأؿ اهلل السبلمة والعافية  -وال يمكن أف يخرج من النار
الكافر أبدا ،وال حيلة في إخراجو ،وال يمكن أف يفدي نفسو وال بملء األرض ذىبا ،كما قاؿ
سبحانو وتعالى:

              

                 

شرح كتاب االعتقاد

        

( )1

وقاؿ سبحانو:

    

  


     

( )2

وقاؿ سبحانو      :

(ٖ)

واألحقاب جمع حقب ،والحقب ىي المدد المتطولة التي ال نهاية لها ،كلما انتهى حقب أعقبو
حقب إلى ما ال نهاية ،نعوذ باهلل.
قاؿ سبحانو       :

(ٗ)

إذا الكفار ىؤالء ماتوا على الكفر

ال حيلة فيهم ،ماتوا على الكفر األكبر أو الشرؾ األكبر ال حيلة فيهم ،وليس لو شفاعة فما تنفعو

شفاعة الشافعين ،لكن من مات على التوحيد ىذا لو الشفاعة ،ما داـ أنو مات على التوحيد ،ولم

يكن في عملو شرؾ أ كبر ،وال كفر أكبر وال نفاؽ أكبر ،ىذا لو الشفاعة ،ولو عظمت المعاصي،
ولو كثرت ،إذا اإليماف يزيد وينقص ،ويقوى ويضعف ،ىذا ىو عقيدة أىل السنة والجماعة،

واإليماف يكوف قوال باللساف ،ويكوف عمبل بالجوارح ،ويكوف عمبل بالقلب ،ويكوف نية ،وعمبل

بالجوارح.

أما المرجئة ف هم أربع طوائف ،يخالفوف أىل السنة والجماعة في مسمى اإليماف ؛ الطائفة

األولى الجهمية ،مرجئة الجهمية ،ورئيسهم جهم بن صفواف الراسبي ،مسمى اإليماف عند

الجهمية :معرفة الرب في القلب ،مجرد معرفة الرب في القلب إذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن،

وإذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن  ،وعندىم اإليماف شيء واحد وىو المعرفة ،ال يزيد وال ينقص،

واألعماؿ ال تكوف من مسمى اإليماف (يرحمك اهلل) ،واألعماؿ ليست مطلوبة وليست واجبة،

يكفي معرفتو بقلبو ،إذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن ،والكفر ما ىو؟ الكفر جهل الرب بالقلب ،إذا

جهل ربو بقلبو فهو كافر ،وإذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن ،وعلى ىذا إذا عرؼ ربو بقلبو فهو مؤمن
حتى ولو عمل جميع الكبائر ،جميع أنواع الردة ،جميع نواقض اإلسبلـ ،لو عملها ما تضره ما

 - 1سورة المائدة آية .37-36 :
 - 2سورة البقرة آية .167 :
 - 3سورة النبأ آية .23 :
 - 4سورة اإلسراء آية .97 :

شرح كتاب االعتقاد
داـ أنو يعرؼ ربو بقلبو ،حتى ولو ىدـ المساجد ،ولو قتل األنبياء والرسل ،ولو داس المصحف
بقدميو ولطخو بنجاسة ،ولو فعل جميع نواقض اإلسبلـ ما يكفر.

متى يكفر عندىم؟ إذا عرؼ ربو بقلبو ،وىذا أفسد قوؿ في اإليماف ،وىو كفر ؛ ىؤالء كفرة،

الجهمية كفرة ،كفرىم كما ذكر ابن القيم خمسمائة عالم ،قاؿ ابن القيم  -رحمو اهلل :-

ولقػد

ولقػد

تقلد

كفرىم

خمسوف

خمسوف في عشر بكاـ؟ خمسمائة.
تقلد

َوالبللَ َكػائِي

كفرىم

ػاـ
اإلم ُ

خمسوف
َح َكاهُ

في

في

َعن

عشر

عشر

ُىم

من

بل

من

العلماء

قد

العلماء

حكاه

في

في

قَبلَوُ

البلداف

البلداف
الطبَػ َرانِي

ورئيسهم الجهم بن صفواف ،الجهم بن صفواف  -قبحو اهلل  -تزعم الجهمية ،اشتهر بأربع

عقائد كلها خبيثة:

عقيدة نفي اإليماف ؛ عقيدة اإلرجاء :وىو القوؿ بأف اإليماف معرفة الرب في القلب ،والكفر

جهل الرب بالقلب.
اهلل.

وعقيدة األسماء والصفات ؛ وىو في األسماء والصفات عن اهلل ،ينفي جميع الصفات عن
وعقيدة الجبر ؛ ىو يقوؿ :إف العبد مجبور وليس لو فعل ،واألفعاؿ أفعاؿ اهلل ،فاهلل ىو

المصلي والصائم ،واألفعاؿ أفعاؿ اهلل ،والعبد ليس لو فعل.

والعقيدة الرابعة :القوؿ بفناء الجنة والنار ،والجنة تفنى وتنتهي ،والنار تفنى وتنتهي.
ىذه العقائد الخبيثة اشتهر بها الجهم ،ولهذا كفر العلماء الجهمية ،ىو يرى أف مسمى

اإليماف عند ه معرفة الرب بالقلب ،والكفر جهل الرب بالقلب ،وعلى ذلك فبل يضر إنساف أي

كبيرة وأي ردة يعملها ما داـ يعرؼ ربو بقلبو ،وألزـ على ىذا  -على ىذا التعريف  -أف إبليس

مؤمن؛

شرح كتاب االعتقاد

ألنو يعرؼ ربو بقلبو      

(ٔ)

إذف إبليس يعرؼ ربو بقلبو فيكوف مؤمنا،

وفرعوف على مذىب الجهم مؤمن ؛ ألنو يعرؼ ربو بقلبو ،قاؿ اهلل سبحانو
     

(ٕ)

  

واليهود مؤمنوف على مذىب الجهم ؛ ألنهم يعرفوف

صدؽ الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ          :
(ٖ)

وأبو طالب عم الرسوؿ  مات على الكفر كما في الصحيحين ؛ أنو مات على الكفر أبى

أف يقوؿ :ال إلو إال اهلل ،يكوف مؤمنا عند الجهم ؛ ألنو يعرؼ ربو بقلبو ؛ قاؿ:
ولقد

لَػػوال

ػت
علم ُ
بلمػةُ
الم َ
َ

بػأَف
أَو

دي َػن
ِح ِ
ػذار

محػمد

ُسبػةً

ِمػن

لَ َو َجدتَني

َخ ِ
ير

أَ ِ
دياف

َسمحاً

البَ ِري ِة

ػذاؾ
بِ َ

دينا

ُمبينا

بل إف العلماء قالوا :إف الجهم كافر بهذا التعريف ،ىو كافر باعترافو بنفسو ،مقتضى تعريفو

يكوف كافرا ؛ ألنو ما عرؼ ربو ،لو كاف يعرؼ ربو لما قاؿ ىذا الكبلـ،فيكوف كافرا بشهادة على
نفسو ؛ نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .إذا مذىب الجهمية في اإليماف ىو إيش؟ ىو معرفة الرب

بالقلب ،والكفر ىو جهل الرب بالقلب ،ووافقو على ذلك أبو الحسين الصالحي من القدرية،

وىذا أفسد وأخبث ،أخبث قوؿ وأفسد قوؿ في مسمى اإليماف ىو قوؿ الجهم ،وأقبح قوؿ

وأفسد قوؿ ىو قوؿ الجهم.

ىذا المذىب األوؿ من مذاىب المرجئة ،أو الطائفة األولى من طوائف المرجئة،الطائفة

الثانية طائفة الكرامية من طوائف المرجئة ؛ الذين يقولوف :اإليماف مجرد النطق باللساف ،إذا نطق

باللساف فهو مؤمن ،وليس لو دخل في القلب ،قالوا إف نطق اإلنساف إذا نطق بلسانو وقاؿ:

آمنت باهلل ،وقاؿ :أشهد أف ال إلو إال اهلل .فهو مؤمن كامل اإليماف عند الكرامية أتباع محمد بن

 - 1سورة الحجر آية .39 :
 - 2سورة النمل آية .14 :
 - 3سورة البقرة آية .146 :

شرح كتاب االعتقاد
كراـ ،وإذا كاف مكذبا بقلبو؟ قالوا :يخلد في النار ؛ فيجب على قولهم الجمع بين قولين
متناقضين ،فيجب على قولهم أف يكوف الشخص مؤمنا كامل اإليماف وىو مخلد في النار ،فهو

مؤمن كامل اإليماف ؛ ألنو نطق بلسانو ،وىو مخلد في النار ألنو مكذب بقلبو ؛ فيجب الجمع

بين القولين المتناقضين ،كيف يكوف المؤمن كامل اإليماف ويخلد في النار؟ قالوا :مؤمن كامل

اإليماف ألنو نطق بلسانو ،ىو مخلد في النار ألنو كذب بقلبو ،وىذا يلي مذىب الجهم في

الفساد.

المذىب الثالث :مذىب األشعرية والماتريدية ،مذىب األشاعرة والماتريدية أف اإليماف ىو

التصديق بالقلب ،ىو التصديق بالقلب ،إذا صدؽ بقلبو فهو مؤمن،وىذا وىو رواية عن اإلماـ أبي

حنيفة ،وعليها بعض أصحابو ،مذىب أبي منصور الماتريدي واألشعري  -أبو الحسن األشعري -
أف اإليماف ىو التصديق بالقلب ،ما الفرؽ بينها وبين مذىب الجهمية؟ مذىب الجهمية اإليماف

المعرفة  -معرفة بالقلب  -ومذىب األشعرية والماتريدية اإليماف تصديق القلب ،وىل ىناؾ فرؽ

بين التصديق والمعرفة؟ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  -رحمو اهلل  -يقوؿ :ليس ىناؾ فرؽ بينهما،
يعسر التفريق بين المعرفة والتصديق المجرد ،تصديقك المجرد ليس معو محبة وال شيء من

أعماؿ القلوب يعسر التفريق بينو وبين المعرفة.

المذىب الرابع :مذىب مرجئة الفقهاء :وىو أف اإليماف شيئاف :قوؿ باللساف وتصديق

بالقلب ،وأما األعماؿ فليست داخلة في مسمى اإليماف ،وىذا ىو المشهور من مذىب اإلماـ

أبي حنيفة  -رحمو اهلل  -وعليو أكثر أصحابو ،اإلماـ أبو حنيفة لو روايتاف ؛ الرواية األولى اللي
عليها الجمهور  -جمهور أصحابو  -أف اإليماف شيئاف :قوؿ باللساف تصديق بالقلب ،والرواية

الثانية  :أف اإليماف ىو التصديق بالقلب فقط واإلقرار باللساف ركن زائد لكنو خارج عن اإليماف،

مطلوب لكنو ليس من اإليماف ،وأما األعماؿ عند مرجئة الفقهاء أعماؿ الجوارح مطلوبة لكن ما

نسميها إيمانا ؛ فالواجبات واجبات ،والمحرمات محرمات ،ومن فعل الواجب أثابو اهلل وىو

ممدوح  ،ومن فعل الكبائر فهو مذموـ و يعاقب و يقاـ عليو الحد ؛ لكنو ال يسميها إيمانا،

يسميها برا ؛ األعماؿ

أعماؿ الطاعة يسميها برا ،يسميها ىدى ،يسميها تقوى ،ما الفرؽ بينهم وبين مذىب الجمهور -

جمهور أىل السنة؟ ىم طائفة من أىل السنة وجماعة الفقهاء  -أبو حنيفة وأصحابو وأىل الكوفة

 -الفرؽ بينهما في المعنى .

شرح كتاب االعتقاد
فمرجئة الفقهاء اإلماـ أبو حنيفة وأصحابو وافقوا الكتاب والسنة في المعنى ،وخالفوىما في
اللفظ ،وجمهور أىل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى ؛ ألف مرجئة الفقهاء يقولوا:

األعماؿ مطلوبة ،والواجبات واجبات ،والمحرمات محرمات ،مطلوبة لكن ما نسميها إيمانا -

التسمية فقط  -نسميها إيش؟ نسميها ىدى وبرا وتقوى ،وجمهور أىل السنة قالوا :نسميها إيمانا
ونسميها برا ونسميها تقوى ،جمهور أىل السنة وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى ،ومرجئة

الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى وخالفوىا في اللفظ ،وال يجوز إلنساف أف يخالف السنة
في المعنى ؛ فيجب أف يوافقهما في اللفظ والمعنى ويتأدب مع النصوص .

أيضا مرجئة الفقهاء يقولوف :ال يستثنى في اإليماف ،وال يقولوف :إف اإليماف يزيد وال ينقص

يعني شيء واحد ،التصديق بالقلب تعرؼ بنفسك أنك مصدؽ ما يزيد وال ينقص ،فجميع طوائف
المرجئة كلهم يقولوف :إف اإليماف ال يزيد وال ينقص بل ىو شيء واحد ،ويقولوف :ال يستثنى في

اإليماف .فبل تقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،لماذا؟ قالوا :إف من استثنى في إيمانو فهو شاؾ،

ولهذا يسموف أىل السنة الذين يقولوف:أنا مؤمن إف شاء اهلل ،يسمونها الشكاكة ،ىل تشكوف في
ذلكم؟ أنت تعلم أنك مؤمن مصدؽ تعلم بقلبك أنك مصدؽ ،كما تعلم أنك تحب الرسوؿ عليو
الصبلة والسبلـ ،وكما تعلم أنك تبغض اليهود ،وكما تعلم أنك قرأت الفاتحة ،كيف تقوؿ :أنا

مؤمن إف شاء اهلل ،تشك في إيمانك؟ قل أنا مؤمن جزـ أنا مؤمن يعني مصدقا ،لماذا؟ ألف اإليماف
شيء واحد عندىم ،ال يزيد وال ينقص ،ما ىو اإليماف؟ التصديق بالقلب ويقولوف :إيماف الناس

سواء ال يزيد وال ينقص ،إيماف أىل السماء وأىل األرض واحد ،وإيماف أفجر الناس وأعبد الناس

واحد ،ىذا مصدؽ وىذا مصدؽ ،وأما جمهور أىل السنة فيقولوف :أل اإليماف متعدد اإليماف ؛

قوؿ باللساف وقوؿ بالقلب ،وعمل بالقلب وعمل بالجوارح ،يزيد وينقص ،ونستثني في اإليماف،

لماذا نستثني؟ نستثني ألف اإليماف متعدد ،لماذا نستثني؟ ألف اإلنساف ال يزكي نفسو ،وال يدري

أنو أدى ما عليو ،فيستثني في ىذه الحالة ،أما إذا قصد الشك في أصل إيمانو فبل يستثني ،لكن
إذا قصد أف االستثناء راجع إلى األعماؿ فبل بأس أف يستثني ،لكن إذا قصد الشك في أصل

اإليماف فليس لو أف يستثني ،كما أنو إذا أراد التبرؾ بذكر اسم اهلل فبل يستثني ،كما أنو يستثني إذا
أراد إيش إذا أراد التبرؾ بذكر اسم اهلل؟ فقاؿ :إف شاء اهلل للتبرؾ ،وكذلك إذا أراد عدـ علمو
بالعاقبة فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،أما إذا أراد الشك في أصل إيمانو فبل يستثني ،فيكوف

اإلنساف لو أربع حاالت:

شرح كتاب االعتقاد
الحالة األولى :أف يريد الشك في أصل إيمانو فبل يستثني ،الحالة الثانية :أف يريد التبرؾ بذكر
اسم اهلل فيس تثني ،الحالة الثالثة :أف يريد عدـ علمو بالعاقبة فيستثني ،الرابعة :أف يريد أف اإليماف
راجع إلى األعماؿ فيستثني .ثبلث حاالت يستثني وحالة ال يستثني.

وأما مرجئة الفقهاء بجميع طوائفهم األربع يقولوف :ال يجوز االستثناء في اإليماف أبدا ،تقوؿ:

أنا مؤمن جزما ،ومن ا ستثنى في إيمانو قالوا :ىو شاؾ في إيمانو ،ويسموف أىل السنة الشكاكة،

ويقولوف :اإليماف ال يزيد وال ينقص ،وىو شيء واحد إيماف أىل السماء وإيماف أىل األرض

واحد ،إيماف الفاسق وإيماف الصديق واحد ؛ إذف من ثمرات الخبلؼ بين مرجئة الفقهاء  -وىم
طائفة من أىل السنة  -وب ين جمهور أىل السنة لو ثمرات منها االستثناء في اإليماف ،جمهور أىل
السنة يقوؿ :استثني ،ومرجئة الفقهاء يقولوف :ال يستثني .ومنها أف أىل السنة الجماعة والسنة

وافقوا الكتاب والسنة في اللفظ والمعنى ،ومرجئة الفقهاء وافقوا الكتاب والسنة في المعنى

وخالفوىما في اللف ظ ،ومنها فتح الباب لمد الفساؽ ؛ مرجئة الفقهاء فتحوا الباب للفساؽ ،فيأتي

السكير العربيد شارب الخمر ويقوؿ :أنا مؤمن كامل اإليماف ،إيماني كإيماف جبريل وميكائيل،

وكإيماف أبي بكر وعمر ،حينها قيل :كيف تقوؿ ىذا الكبلـ؟ ! اتق اهلل ،أبو بكر وعمر لهم أعماؿ

عظيمة ،عندىم تقوى... ،األعماؿ ،نحن ال نتكلم في التصديق ،أنا مصدؽ وأبو بكر مصدؽ،

تصديقي وتصديق أبو بكر واحد ،تصديقي وتصديق جبريل وميكائيل واحد ،من الذي فتح الباب
ىذا لهم؟ مرجئة الفقهاء فتحوا ىذا الباب لهم ،لكن نقوؿ :من قاؿ لكم ىذا؟ لو وزف إيماف أىل

األرض بإيماف أبي بكر لرجح ،من قاؿ التصديق مثل تصديق أبي بكر وعمر؟ التصديق يقوى
ويضعف ،وىذا باطل ،وكذلك فتحوا الباب للمرجئة المحضة ،لما قاؿ مرجئة الفقهاء :األعماؿ

ليست داخلة في مسمى اإليماف وإف كانت مطلوبة دخل المرجئة المحضة وقالوا :ليست مطلوبة،

الجهمية مرجئة المحضة ،الجهمية قالوا :األعماؿ ليست مطلوبة ،والواجبات ليست واجبات،
والمحرمات ليس محرمات ،من الذي فتح الباب لهم؟ مرجئة الفقهاء حينما قالوا :إف األعماؿ

غير داخلة في مسمى اإليماف ،وبهذا يتبين أف الصواب في مسمى اإليماف ىو قوؿ أىل السنة
والجماعة ،وأف طوائف المرجئة األربع كلهم مذىبهم مخالف للصواب ،وأف جمهور مرجئة الفقهاء

الذين يقولوف :اإليماف قوؿ باللساف وتصديق بالقلب ،واألعماؿ مطلوبة لكن ال نسميها إيمانا،
مخالف من أىل السنة إال أنهم خالفوا الكتاب والسنة في اللفظ ،وإف وافقوىما في المعنى،

وخبلفو مع جمهور أىل السنة لو ىذه الثمرات األربع ،منها االستثناء في اإليماف ،ومنها مخالفة
الكتاب والسنة في اللفظ ،ومنها فتح الباب للمرجئة المحضة ،وفتح الباب للفساؽ ،وإال فإف

شرح كتاب االعتقاد
مذىب مرجئة الفقهاء يوافق مذىب الجمهور في المعنى وال يترتب عليو فساد في العقيدة ،ولهذا
كانت طائفة من أىل السنة وعليو أبو حنيفة وأصحابو.

يقوؿ المؤلف  -رحمو اهلل  :-اإلسبلـ واإليماف واإليماف واإلسبلـ اسماف لمعنيين ،فاإلسبلـ

في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب ،واإليماف عبارة عن جميع الطاعات،

المؤلف  -رحمو اهلل  -يبين الفرؽ بين اإلسبلـ واإليماف ،وىل اإلسبلـ واإليماف شيء واحد أو
شيئاف؟ المسألة فيها بدعة بين أىل العلم ،من العلماء من قاؿ اإلسبلـ واإليماف شيء واحد،

اإلسبلـ ىو اإليماف واإليماف ىو اإلسبلـ مترادفاف ،وال فرؽ بينهما وذىب إلى ىذا جماعة من
أىل العلم من أىل السنة وعلى رأسهم اإلماـ البخاري في صحيحو ،وىو نفس المروزي في تعظيم

قدر الصبلة ،وكذلك المزني وابن منده وابن عبد البر والبغوي وابن يعلى كل ىؤالء ذىبوا إلى أف

اإليماف واإلسبلـ شيء واحد ال فرؽ بينهما ،فاإليماف ىو اإلسبلـ واإلسبلـ ىو اإليماف ،والمؤمن
ىو المسلم والمسلم ىو المؤمن ،وإلى ىذا ذىب الخوارج والمعتزلة أيضا وافقوىم في ىذا،

واستدلوا بأدلة منها قوؿ اهلل تعالى في قصة قوـ لوط عليو السبلـ:
          

(ٔ)

     

لما أىلك اهلل قوـ لوط أخرج من

كاف فيها من المؤمنين وىو بيت واحد ،وىو لوط وابنتاه ،واهلل تعالى وصفهم باإليماف واإلسبلـ
وىم بيت واحد ؛ فدؿ على أف اإليماف ىو اإلسبلـ واإلسبلـ ىو اإليماف،
             

(ٕ)

  

ولهم أدلة أخرى.

القوؿ الثاني :أف اإلسبلـ ىو الكلمة ،واإليماف ىو العمل ،وىذا ينسب إلى اإلماـ الزىري،

اإلسبلـ ىو كلمة ،يعني النطق بالشهادتين  :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل،

واإليماف ىي األعماؿ ،وىو رواية عن اإلماـ أحمد ،والزىري إماـ من األئمة محدث ،وليس
مقصود اإلماـ الزىري أف األعماؿ ما تدخل في اإلسبلـ ،أل اإلماـ الزىري لو قصده أف الكافر إذا

نطق بالشهادتين حكم بإسبلمو ،ثم بعد ذلك ينظر يكف عنو إذا نطق بالشهادتين يكف عنو ،ثم

ينظر بعد ذلك إف التزـ باإلسبلـ فالحمد هلل ،وإف لم يلتزـ معناىا أف يكوف ارتد ويقتل بعد ذلك،
 - 1سورة الذاريات آية .36-35 :
 - 2سورة الذاريات آية .36-35 :

شرح كتاب االعتقاد
وليس المقصود أف األعماؿ ال تدخل في مسمى اإليماف ،لكن ظن بعضهم أف الزىري يرى أف
اإلسبلـ ىو مجرد الكلمة.

القوؿ الثالث :أف اإلسبلـ ىو األعماؿ الظاىرة ،واإليماف ىو األمور الباطنة ،واستدلوا

بحديث جبريل ،حديث عمر بن الخطاب  في الحديث الطويل لما جاءه جبرائيل في صورة
رجل شديد بياض الثياب ،شديد سواد الشعر ،ال يرى عليو أثر السفر ،وال يعرفو أحد ،جاء إلى

النبي وأسند ركبتيو إلى ركبتيو ،ووضع كفيو على فخذيو ،وسأؿ النبي  عن اإلسبلـ ،ثم عن
اإليماف ،ثم عن اإلحساف ،ثم عن الساعة ثم عن أماراتها ،فلما سأؿ عن اإلسبلـ فسر بأي شيء

فسر باألعماؿ ،قاؿ :اإلسبلـ أف تشهد أف ال إلو إال اهلل ىذا نطق باللساف ،وأف محمدا رسوؿ

اهلل ،وتقيم الصبلة ىذا عمل ،وتؤتي الزكاة ىذا عمل ،وتصوـ رمضاف ،وأمرؾ أف تحج البيت ،إذا

فسر اإلسبلـ بأي شيء باألعماؿ ،ثم سألو عن اإليماف فقاؿ اإليماف :أف تؤمن باهلل ومبلئكتو
وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر خيره وشره ،فسر اإليماف بأي شيء باألمور الباطنة في

االعتقادات الباطنة ،قاؿ ىؤالء العلماء :اإلسبلـ ىي األعماؿ الظاىرة ،واإليماف ىي األمور في

االعتقادات الباطنة ،ما دليلكم دليلنا حديث جبريل ،سأؿ النبي  عن اإلسبلـ ففسره باألعماؿ

الظاىرة ،وسألو عن اإليماف ففسره باألمور االعتقادية الباطنة.

المذىب الثالث مذىب جمهور أىل السنة ،وعلى رأسهم شيخ اإلسبلـ ابن تيمية وجماعة،

وىو أف اإلسبلـ واإليماف يختلف مسماىما بحسب التجرد واالقتراف ،فإذا تجرد اإلسبلـ وحده

أو اإليماف وحده فإنو يشفع لؤلعماؿ الظاىرة واألعماؿ الباطنة واألمور الباطنة ،إذا أطلق اإلسبلـ
وحده دخل فيو اإليماف ،وإذا أطلق اإليماف وحده دخل في اإلسبلـ ،وإذا اجتمعا اإلسبلـ
واإليماف صار لكل واحد منهما معنى ،إذا جاء اإلسبلـ وحده يدخل فيو األعماؿ الظاىرة واألمور

والباطنة ،تدخل فيو جميع أمور الدين ظاىرىا وباطنها ،مثل قولو تعالى:
  

(ٔ)

    

اإلسبلـ يشمل االعتقادات الباطنة واألعماؿ الظاىرة ،ومثل قولو:

      

 - 1سورة آل عمران آية .19 :
 - 2سورة آل عمران آية .85 :

(ٕ)

  

يشمل أمور الدين كلها الظاىر والباطن ،وكذلك الدين إذا

شرح كتاب االعتقاد
أطلق ،الدين يشمل األمور الظاىرة والباطنة ،والهدى والبر والتقوى إذا أطلق يشمل األمور الباطنة
والظاىرة ،أما إذا اجتمعا اإلسبلـ واإليماف يختلف المعنى ،إذا اجتمعا واقترنا في شيء واحد

يفسر اإلسبلـ باأل عماؿ الظاىرة ،ويفسر اإليماف باألعماؿ الباطنة ،كما في حديث جبريل جبريل

اجتمع سألو عن اإلسبلـ ففسر باألعماؿ الظاىرة،وسألو عن اإليماف ففسر باألمور الباطنة،

وكذلك الحديث  :اإلسبلـ عبلنية ،واإليماف في القلب  وإف كاف فيو ضعف في
الحديث ،ومثل قولو تعالى:

     



(ٔ)

جمع بينهما فيفسر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة ،ويفسر اإليماف باالعتقادات الباطنة ،ىذا إذا
اجتمعا ،ومنو قولو ثبت في الحديث الصحيح حديث سعد بن أبي وقاص أف النبي  قسم بعض

الغنائم وأعطى بعض الناس ؛ يعطيهم ليتألفوا مع اإلسبلـ ،ليتقوى فضعيف اإليماف يعطيو من
الغنائم مثبل حتى يتقوى إيمانو ،حتى ال يضعف ،وقوي اإليماف ال يعطيو ،ولهذا في غنائم حنين
أعطى صناديد قريش ورءوساء القبائل اللي أسلموا حديثا كل واحد أعطاه مائة بعير مائة حتى

يتقوى إيمانو ،والمهاجروف واألنصار ما أعطاىم شيئا ،وكلهم إلى إيمانهم ،والنبي  قاؿ لهم:
تألفوا مع اإلسبلـ ،وقاؿ  :أعطي قوما ؛ يعني من الغنائم ،وأدع آخرين ،أعطوا قوما خشية أف

يكبهم اهلل على وجوىهم في النار  يعني ضعيف اإليماف لو لم يعط ارتد عن اإليماف،فالنبي

 يعطيو من الغنائم حتى ال يرتد ،وأما قوي اإليماف يتركو.

 في بعض الغنائم النبي أعطى رجبل أعطاه بعض الغنائم وترؾ رجبل ،فقاؿ :سعد بن أبي

وقاص للنبي  يا رسوؿ اهلل :ما لك عن فبلف ،يعني ما أعطيتو ،فواهلل إني ألراه مؤمنا فقاؿ :أو

مسلما ،يعني ما وصل درجة اإليماف ،فقاؿ :ثم سكت .ثم قاؿ :ثم غلبني ما أجد .فقلت :يا
رسوؿ اهلل ما لك عن فبلف ،فواهلل إني ألراه مؤمنا فقاؿ :أو مسلما .فسكت ثم في المرة الثالثة

قاؿ :يا رسوؿ اهلل ما لك عن فبلف فواهلل إني ألراه مؤمنا فقاؿ :أو مسلما ،ثم قاؿ :أقفها اآلف يا

سعد إني ألعطي الرجل وغيره أحب إلي مخافة أف يكبو اهلل على وجهو في النار  فقولو :أو
مسلما دليل على أف ىناؾ فرؽ بين اإلسبلـ واإليماف إذا اجتمعا ،وىذا ىو الصواب ،الصواب أف

اإلسبلـ واإليماف إذا اجتمعا افترقا ،وإذا افترقا اجتمعا ،إيش معنى إذا اجتمعا افترقا؟ إذا اجتمعا

افترقا صار لكل واحد منهما معنى ،إذا اجتمعا صار اإلسبلـ يفسر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة،
 - 1سورة األحزاب آية .35 :

شرح كتاب االعتقاد
ويفسر اإليماف باألعماؿ الباطنة ،وإذا اجتمعا يعني اإلسبلـ واحدة دخل فيو األعماؿ الظاىرة
والباطنة ،وإذا جاء اإليماف وحده مثل قولو  :اإليماف بضع وسبعوف شعبة  يدخل فيها

أعماؿ اإلسبلـ،

ولهذا فسر اإليماف باألعماؿ الظاىرة  ،آمركم باإليماف باهلل وحده أف تؤمنوا باهلل وباليوـ

اآلخر ىذا يفسر باألعماؿ ألنو جاء وحده ،إذا جاء اإليماف وحده شمل اإلسبلـ ،دخل فيو

األعماؿ الظاىرة واألعماؿ الباطنة ،إذا جاء اإلسبلـ وحده كذلك ،وإذا اجتمعا اختلف المعنى

صار اإلسبلـ محددا باألعماؿ الظاىرة ،واإليماف باألمور الباطنة ،كما في حديث جبريل ،وكما في
حديث  :اللهم لك أسلمت وبك آمنت وكما في قولو تعالى:
   

(ٔ)

  

.

وأما قولو تعالى في قصة بيت قوـ لوط:

        

(ٕ)

نقوؿ ىذا البيت بيت لوط اجتمع فيو اإليماف

      



واإلسبلـ ،اجتمع فيو خصاؿ اإليماف وخصاؿ اإلسبلـ وسموا بهذا وبهذا ،وكونو توفرت فيهم

خصاؿ اإليماف واإلسبلـ ال يلزـ أف يكوف كل بيت ىكذا ،يعني ىؤالء توفرت يعني اجتمعت فيهم
خصاؿ اإلسبلـ واإليماف ،وأما غيرىم فقد يكوف مسلما وال يكوف مؤمنا ،وىذا ىو الصواب

فالمؤلف  -رحمو اهلل  -نشوؼ على كبلـ المؤلف ،من أي المذاىب المؤلف اختار ،قاؿ:
اإلسبلـ واإليماف اسماف لمع نيين ،قاؿ فاإلسبلـ في الشرع عبارة عن :الشهادتين مع تصديق
القلب ،ىذا ينطبق على مذىب من ؟ ىل مع مذىب الزىري ،واإليماف عبارة عن جميع الطاعات.

الزىري ماذا يقوؿ :قاؿ :اإلسبلـ ىو الكلمة ،واإليماف ىو العمل ،وىنا يقوؿ المؤلف إيش؟

اإلسبلـ عبارة عن الشهادتين بدوف كلمة ،النطق بالشهادتين مع التصديق بالقلب ،ىذا معلوـ ال

بد أنو يصدقو وإال صار منافقا ،واإليماف ىو إيش؟ ىو جميع الطاعات إذف ىذا أحد القولين.
والصواب غير ما ذكره المؤلف .ىذا أحد األقواؿ ىذا قوؿ الزىري :اإليماف الزىري يقوؿ:

اإلسبلـ ىو الكلمة واإليماف ىو العمل ،اإلسبلـ ىو الكلمة يعني كلمة التوحيد أشهد أف ال إلو إال
 - 1سورة األحزاب آية .35 :
 - 2سورة الذاريات آية .36-35 :

شرح كتاب االعتقاد
اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل ،واإليماف ىو العمل ،والمؤلف يقوؿ :اإلسبلـ في الشرع عبارة
عن الشهادتين ،ىذه الكلمة ،واإليماف عبارة عن ...جميع الطاعات ،والصواب كما سبق :أف

مسمى اإليماف ومسمى اإلسبلـ يختلف اختبلؼ التجرد واالقتراف ،فإذا اقترف أحدىما باآلخر
صار لكل واحد منهما معنى ،وإذا أفلت أحدىما دخل فيو اآلخر ؛ نعم.

شرح كتاب االعتقاد

القرآف كالـ اهلل منزؿ غَت سللوؽ
والقرآف كالـ اهلل منػزؿ غػَت سللػوؽ ،كيػف قػرئ وكيػف كتػب ،وحيػث يتلػى يف أي
موضػع كػاف ،والكتابػػة ىػي ادلكتػوب ،والقػراءة ىػي ادلقػروء ،والػػتالوة ىػي ادلتلػو ،وكػػالـ
اهلل قػدًن غػػَت سللػػوؽ علػى كػػل احلػػاالت ويف كػل اجلهػػات ،فهػػو كػالـ اهلل غػػَت سللػػوؽ،
وال زلػػدث وال مفعػػوؿ ،ال جسػػم وال جػػوىر وال عػػرض ،بػػل ى ػػو صػػفة م ػػن ص ػػفات
ذاتو ،وىو شيء خيالف مجيع احلوادث ،مل يزؿ وال يزاؿ متكلما.
نعم ،ىنا تكلػم المؤلػف  -رحمػو اهلل  -عػن القػرآف ،قػاؿ " :والقػرآف كػبلـ اهلل غيػر مخلػوؽ "

القرآف كبلـ اهلل منزؿ غيػر مخلػوؽ ،ىػذا ىػو عقيػدة أىػل السػنة والجماعػة فػي أف القػرآف كػبلـ اهلل

منػػزؿ غيػػر مخل ػػوؽ ،الػػذي أنزلػػو اهلل عل ػػى نبينػػا  تكل ػػم اهلل بػػالقرآف تكلػػم اهلل ب ػػو ،فسػػمعو من ػػو
جبرائيل ،فنزؿ بو على قلب محمد  وكما قاؿ اهلل تعالى:
        

(ٔ)

       

ف ػػالقرآف ك ػػبلـ اهلل حروف ػػو ومعاني ػػو ،لف ػػظ

ومعنػػى ،القػػرآف لفػػظ ومعنػػى ،حػػروؼ وكلمػػات ،واهلل تكلػػم بػػو بحػػرؼ وصػػوت ،بحػػرؼ وصػػوت
يسمع ،ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعػة ،أف كػبلـ اهلل صػفة مػن صػفاتو ،وكػبلـ اهلل ىػو اللفػظ

والمعنػػى ،مكػػوف مػػن شػػيئين اللفػػظ والمعنػػى ،وكػػبلـ اهلل بحػػرؼ وصػػوت يسػػمع ،وكػػبلـ اهلل المنػػزؿ

سمع منو جبرائيل ،فأنزلو وحيػا علػى محمػد  ولهػذا قػاؿ المؤلػف  -رحمػو اهلل  :-والقػرآف كػبلـ
اهلل من ػػزؿ غي ػػر مخل ػػوؽ ؛ ى ػػذا م ػػذىب أى ػػل الس ػػنة والجماع ػػة ،وى ػػو الص ػػواب ال ػػذي دل ػػت علي ػػو

النصوص.

قاؿ " :كيف قرئ ،وكيف كتب ،وحيث يتلى ،في أي موضع كاف " .

 - 1سورة الشعراء آية .195-193 :

شرح كتاب االعتقاد
يعني أف كبلـ اهلل صفة من صفاتو حيث تصرؼ ،إذا قرئ فالقارئ يقرأ كبلـ اهلل وإذا كتب
فالكاتب يكتب كبلـ اهلل  ،وإذا تلي في أي موضع كاف ،فالتالي يتلو كبلـ اهلل ،فكبلـ اهلل مكتوب


في المصاحف ،مقروء باأللسن ،محفوظ في الصدور ،وكيف ما أتصرؼ وال يكوف مجازا ؛ ألنو لو
كػػاف مجػػاز لصػػح لهػػم فيقػػاؿ :مػػا ق ػرأ القػػارئ كػػبلـ اهلل ،مػػا كتػػب الكاتػػب كػػبلـ اهلل ؛ ىػػذا باطػػل،

فالقرآف كبلـ اهلل حيثما تصرؼ ،إذا قرأه القارئ فكبلـ اهلل مقروء لو ،إذا سػمعو السػامع فكػبلـ اهلل
مسموع لو ،إذا حفظو الحافظ فكبلـ اهلل محفوظ لو ،كيف نتصرؼ إذا تبله التالي فكبلـ اهلل متلو

لو ،فهو كبلـ اهلل محفوظ في الصدور ،مقروء باأللسػن ،معلػوـ بػالقلوب ،مكتػوب فػي المصػاحف،
ولهذا قاؿ المؤلف  -رحمو اهلل  :-والقرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،كيف قػرئ ،وكيػف كتػب،
وحيث يدفع في أي موضع كاف.

وقولو " :والكتابة ىي المكتوب ،والقراءة ىي المقروء ،والتبلوة ىي المتلػو" .ىػذا فيػو تفصػيل

ألىػػل العلػػم ،فمػػن العلمػػاء مػػن قػػاؿ :الػػتبلوة ىػػي المتلػػو ،والكتابػػة ىػػي المكتػػوب ،والق ػراءة ىػػي

المقروء.

ومن العلماء من فصل بينهما ،فقاؿ :مثل اإلماـ البخاري  -رحمو اهلل  ،-فاإلمػاـ البخػاري -

رحمػو اهلل  -فػي صػحيحو فػي كتػػاب خلػق أفعػاؿ العبػاد فصػػل وميػز بػين مػا يقػػوـ بػو العبػد وبػين مػػا
يقوـ بو الرب ،فقاؿ :إف العبد مخلوؽ ،واإلنساف مخلوؽ ،جسػمو مخلػوؽ ،وكبلمػو مخلػوؽ ،ومػن
كبلمو تبلوتو وقراءتو وحروفو ،ولهذا بوب البخػاري فػي الصػحيح قػاؿ :بػاب قػراءة الكػافر والفػاجر

والمنافق ،وقراءاتهم وأصواتهم ال تجاوز حناجرىم .فالعباد مخلوقوف ،وأفعالهم مخلوقة ،وألفاظهم

وق ػراءاتهم وحركػػاتهم وحػػروفهم وأداؤىػػم كػػل ذلػػك مخلػػوؽ ...بػػائن عػػن اهلل .ىػػذا ىػػو الػػذي أقػػره
اإلماـ البخاري.

واإلمػػاـ أحم ػػد  -رحمػػو اهلل  -س ػػد البػػاب ،وق ػػاؿ قولت ػػو المشػػهورة ق ػػاؿ اإلمػػاـ أحم ػػد قولت ػػو

المشهورة فقاؿ :من قاؿ لفظو بػالقرآف مخلػوؽ فهػو جهمػي ،ومػن قػاؿ :غيػر مخلػوؽ فهػو مبتػدع،

فاإلماـ أحمد أراد سػد البػاب ؛ قػاؿ :مػن قػاؿ لفظػو بػالقرآف فهػو مخلػوؽ فهػو جهمػي ،والجهميػة
ينكروف كبلـ اهلل ،ينكروف أف كبلـ اهلل صفة مػن صػفاتو ،بػل يقولػوف :كػبلـ اهلل مخلػوؽ ،والمعتزلػة،
والجهمية يقولوف :كبلـ اهلل مخلػوؽ ،وقػد كفػرىم العلمػاء ؛ كاإلمػاـ أحمػد وغيػره ،قػالوا :مػن قػاؿ:

القرآف مخلوؽ فهػو كػافر عنػد األئمػة والعلمػاء ،ىػذا علػى العمػوـ ،يقػاؿ :مػن قػاؿ القػرآف مخلػوؽ
فهو كافر ،لكن الشخص المعين إذا قاؿ :القرآف مخلوؽ ال يكفػر إال إذا قامػت عليػو الحجػة ،إذا

شرح كتاب االعتقاد
قامػػت عليػػو الحجػػة ،وبػػين لػػو ،وأصػػر أخػػذ بكفػػره ،لكنػػو قػػاؿ علػػى العمػػوـ ،قػػاؿ :مػػن قػػاؿ القػػرآف
مخلوؽ فهو كافر ،ىذا قالو األئمة كاإلماـ أحمد وغيره.

من أنكر رؤية اهلل في اآلخرة فهو كافر علػى العمػوـ ،فالجهميػة تقػوؿ إيػش ،يقولػوف :كػبلـ اهلل

مخلوؽ ،والمعتزلػة يقولػوف :كػبلـ اهلل مخلػوؽ ،اإلمػاـ أحمػد  -رحمػو اهلل  -سػد البػاب فقػاؿ :مػن

قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهػو جهمػي ،ومػن قػاؿ :لفظػي بػالقرآف غيػر مخلػوؽ فهػو مبتػدع ،إذف
مػػاذا يقػػوؿ؟ اسػػكت ،ال تقػػل :مخلػػوؽ ،وال تقػػل غيػػر مخلػػوؽ ،قػػل كػػبلـ اهلل منػػزؿ وغيػػر مخلػػوؽ،

فأراد أف يسد الباب ؛ ألنو إذا قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ قد يػراد بػاللفظ الملفػوظ ،فيكػوف كػبلـ
اهلل ،وإذا قاؿ :لفظي بالقرآف غير مخلوؽ ،ىذا يكوف مبتدعا ؛ ألنو خػالف قػوؿ السػلف ،كػبلـ مػا

تكلػػم فيػػو السػػلف ،فػػبل تقػػل إيػػش :مخلػػوؽ ،وال تقػػل :غيػػر مخلػػوؽ .فػػأراد اإلمػػاـ أحمػػد أف يسػػد

الباب.

واإلمػاـ البخػاري  -رحمػػو اهلل  -فصػل وميػػز وأشػبع مػػا ىػو بػػ ،...فصػل وميػػز بػين مػػا يقػوـ بػػو

العبػػد ومػػا يقػػوـ بػػو الػػرب ،فقػػاؿ :مػػا يقػػوـ بػػو العبػػد ،العبػػد مخلػػوؽ ،ومػػا يكػػوف مػػن مخلػػوؽ ألفاظػػو
وكبلمػػو وحروفػػو وأداؤه مخلػػوؽ ،ومػػا يقػػوـ بػػو الػػرب فهػػو صػػفة مػػن صػػفاتو ،واإلمػػاـ أحمػػد واإلمػػاـ
البخاري ليس بينها خبلؼ ،بل لػيس أيضػا بػين أئمػة أىػل السػنة خػبلؼ ،لكػن بعػض النػاس تػذىب

إلػى أف بينهمػا خبلفػا ،لكػن اإلمػاـ أحمػد أتػػى بػالقوؿ المجمػل سػدا للذريعػة ،واإلمػاـ البخػاري ميػػز

وفصل ،وحصل خبلؼ بن المحدثين ،ونشأت من أمرين:

األمر األوؿ :أنهم تعلقوا بالقوؿ المجمل لئلماـ أحمد ؛ الشبهة.

واألمر الثاني :الحسد الذي حصل لبعض الناس ،حينما رفع اهلل اإلمػاـ البخػاري حسػده بعػض

الناس ؛ حتى ىجر بعض الناس اإلماـ البخاري ،ونشأت فتنة في صػفوؼ المحػدثين تسػمى مسػألة

اللفظ ،وقالوا :إف البخاري يقوؿ :لفظي بالقرآف مخلػوؽ ،وىجػره بعػض النػاس  -اإلمػاـ البخػاري.
وحصلت فتنة في صفوؼ المحػدثين ،وإال فكػل مػن اإلمػامين متفقػاف ،لكػن البخػاري فصػل وميػز،

واإلماـ أحمد أجمل ،وحصلت فتنة في صفوؼ المحدثين بسبب الشػبهة التػي حصػلت مػن القػوؿ
المجمل ،والحسد من بعض الناس حتى ىجر اإلماـ البخاري ،ىجره بعض الناس ،وقالوا :مػن إلػى

مجلس البخاري فهو على مذىبو على مذىب اللفظية وىجروه .نعم.

شرح كتاب االعتقاد
س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل يسأؿ :أال يتعارض قوؿ قائل :أنا مؤمن إف شاء اهلل أو مؤمن
أرجو مع قوؿ اهلل تعالى إلبراىيم عليو الصبلة والسػبلـ:


(ٔ)

         

فأكد أنو مؤمن؟

ال يتعػػارض ىػػذا بقولػػو :أنػػا مػػؤمن إف شػػاء اهلل ،أنػػا مػػؤمن أرجػػو ،ىػػذا لتحقيػػق اإلديػػاف ،وال يسػػمى
شكا ،فػإف اهلل سػبحانو وتعػاىل ذكػر االسػتثناء يف أمػر زلقػق كقولػو تعػاىل:
    

()2

   

فػاهلل تعػػاىل ىػو الػػذي أخػ بػػذلك ،ووعػد اهلل لػػيد فيػو شػػك ،وعػده بػػأف

يدخل ادلسجد احلراـ ،ومع ذلك جػاء علػى االسػتثناء ،فاالسػتثناء للتحقيػق ،كمػا قػاؿ اإلمػاـ أمحػد وغػَته
للتحقيق ،للتحقيق دلا؟ لتثبيتو ،وكذلك أيضا ما جاء يف احلديث الصحيح أف النيب  علػم مػن زار القػ
أف يقػػوؿ  :السػػالـ علػػيكم دار قػػوـ مػػؤمنُت ،وإنػػا إف شػػاء اهلل بكػػم الحقػػوف  ىػػل يف شػػك أف
اإلنساف سيلحق ادلوتى؟ ما يف شك ،زلقق عند الكل ،زلقق أف كل إنساف سيموت ويلحقو ،ومع ذلػك
جاء االستثناء " وإنا إف شاء اهلل بكم الحقوف " فلػيد ادلػراد بػو الشػك ،وأمػا قػوؿ اهلل تعػاىل عػن إبػراىيم
أف اهلل تعػ ػ ػػاىل قػ ػ ػػاؿ لػ ػ ػػو دلػ ػ ػػا قػ ػ ػػاؿ:
   

()3

             

فػإبراىيم مػؤمن ؛ قػػاؿ      :

()4

أراد إبػراىيم عليػو الصػػالة

والسالـ أف يًتقى من رتبة إىل رتبة ،من رتبة إىل رتبة أعلى منها يف اإلدياف،
اإليماف لو رتب ؛ ثبلث رتب ،كػل رتبػة أكبػر مػن الرتبػة الثانيػة ،فػإبراىيم لػم يشػك فػي إيمانػو،

لكن أراد أف يترقى من رتبة إلى رتبة.

ما ىي رتب اإليماف :الرتبة األولى العلم واليقين في القلب ،فاإلنساف مؤمن ال يشك في

إيمانو ،اإلنساف مثبل إذا جاءه خبر صادؽ يتيقن ،يكوف عنده يقين ،لكن إذا شهد الشيء صار

عنده يقين أقوى ،وإذا المس الشيء كاف عنده يقين أقوى ،مثاؿ لذلك :ىذه الرتب تسمى علم
 - 1سورة البقرة آية .260 :
 - 2سورة الفتح آية .27 :
 - 3سورة البقرة آية .260 :
 - 4سورة البقرة آية .260 :

شرح كتاب االعتقاد
اليقين ،وعين اليقين ،وحق اليقين ؛ علم اليقين يحصل باألخبار الصادقة ،وعين اليقين يحصل
بالمشاىدة الرؤية بالعين ،وحق اليقين يحصل بالمبلمسة ،فمثاؿ ذلك لو أخبرؾ إنساف ثقة قاؿ:
إف الوادي ساؿ ،وادي حنيفة ساؿ ،تصدؽ أو ال تصدؽ؟ صدؽ ،ثم لقيك اثناف ،فقالوا :ساؿ

الوادي ،يكوف التصديق أقوى وال أل .ثم لقيك أربعة فقالوا :ساؿ الوادي .ثم لقيك عشرة فقالوا:

ساؿ الوادي ،ثم لقيك ألف فقالوا :ساؿ الوادي .تشك وال ما تشك؟ ألف شخص كل من لقيك

قاؿ :ساؿ الوادي وأنت ما رأيت ىذا .عندؾ شك وال ما يكوف عندؾ شك ،ما عندؾ شك ،علم،

علم جا زـ ،ثم بعد ذلك مشيت بنفسك ووقفت على الوادي وىو يسيل ،شاىدتو بعينك ،انتقلت
من رتبة إلى رتبة ،انتقلت من رتبة العلم إلى رتبة العين ،عين اليقين ،شاىدت بنفسك زاد اإليماف

وال ما زاد؟ زاد ،زاد التصديق صدقت أقوى وأقوى ،وىو في األوؿ تصديقك بالخبر ،وتصديقك

بالمشاىدة  ،لكن لما رأيت أيضا نزلت في الوادي وشربت منو ،فصار ىذا رتبة أقوى ال شرط،
ىذا حق اليقين.

فاألولى الخبر الصادؽ لو رتبة ،رتبة إيش؟ رتبة العلم ،ثم رتبة العػين ،ثػم رتبػة الحػق:
            

( )1

  

ى ػ ػ ػ ػ ػ ػػذا العػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػين

مشاىدة ،وقاؿ :إف ىذا لهو حق اليقػين ؛ فػالمؤمنوف اآلف يصػدقوف ،يصػدقوف بأخبػار اهلل ،بالجنػة

والنار والحساب والميزاف والشفاعة ،ليس عند المؤمن شك في خبر اهلل وخبػر رسػولو ،عنػده يقػين

جػازـ ،ىػذا علػم اليقػين ،فػإذا كػاف يػوـ القيامػة ،وشػاىدت الجنػة والنػار ،وشػاىدت وشػاىد المػػؤمن
الحساب صار عنده عين اليقين ،انتقل من رتبة إلى رتبة ،من رتبة العلم إلى رتبػة عػين اليقػين ،فػإذا
دخػػل الجنػػة بمشػػيئة اهلل وتوفيقػػو ،إذا دخػػل المسػػلم الجنػػة وباشػػرىا وشػػرب مػػن مائهػػا وأكػػل مػػن

ثمارىا صار عنده حػق اليقػين ،رتبػة حػق اليقػين ؛ ىػذه درجػات اليقػين :علػم اليقػين ،وعػين اليقػين،
وحق اليقين ،إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ ىل عنده شك؟ أل ،إبراىيم عنده علم اليقين ،قػاؿ اهلل:

          

(ٕ)

لكػػن أريػػد أف أنتقػػل مػػن رتبػػة إلػػى رتبػػة ،مػن رتبػػة

إيػػش؟ علػػم اليقػػين إلػػى عػػين اليقػػين ،أخبػػر اهلل إب ػراىيم أنػػو يحيػػي المػػوتى ،إب ػراىيم عليػػو الصػػبلة
 - 1سورة التكاثر آية .7-5 :
 - 2سورة البقرة آية .260 :

شرح كتاب االعتقاد
والسػػبلـ مػػا عنػػده شػػك ،يصػػدؽ خبػػر اهلل ،لكػػن أراد أف يطػػع يعنػػي يشػػاىد ،قػػاؿ :يػػا ربػػي أريػػد أف
أشاىد كيف تحيي الموتى؟ ماذا قاؿ اهلل لػو ؟

         

          

(ٔ)

أخبػ ػػره اهلل أنػ ػػو يحيػ ػػي المػ ػػوتى فصػ ػػدؽ،

ف ػػأراد أف ينتق ػػل للمش ػػاىدة ف ػػأتى ب ػػإيش؟ بأربع ػػة طي ػػور وقط ػػع رءوس ػػها  ،وجع ػػل الجث ػػة ف ػػي مك ػػاف
والرءوس في مكاف       ،

(ٕ)

الجبل ىػذا عليػو الػرأس ،وىػذا يكػوف عليػو

الجثػػة ،جػػاء الػػرءوس وأخػػذ الجثػػة ،فػػأراد اهلل إحيػػاء ىػػذه الطيػػور التػػي قطعػػت رءوسػػها ،فكػػاف يػػأتي
الػرأس فيعطيػػو إبػراىيم الجثػػة ،فػػإذا كانػػت الجثػػة ليسػػت لػػو مػػا يقبلهػػا ،يعطيػػو الجثػػة الثانيػػة فيركػػب

عليها  ،ثم يأتي الطير الثاني والرأس الثاني ويأخذ الجثة ،فإذا أعطاه الجثة التي ليست لو مػا قبلهػا،
فإذا أعطاه الطير الثاني ركب ،وىكذا ركب حتى انتهت إيش؟ الطيور األربعة .فصار إبراىيم شاىد

بعينو ،شاىد إحياء الموتى ،انتقػل مػن إيػش؟ مػن رتبػة علػم اليقػين إلػى رتبػة عػين اليقػين ،ىػذا معنػى
قولو تعالى      :

(ٖ)

يعني نريد يػا أهلل أف نتقػل مػن رتبػة علػم اليقػين إلػى رتبػة

عين اليقين.
وعلػػى ىػػذا فسػػؤاؿ السػػائل لػػيس ىنػػاؾ معارضػػة ؛ ألف إب ػراىيم عليػػو الصػػبلة والسػػبلـ أراد أف

ينتقل من رتبة إلى رتبة ،عين اليقين ىي المراد ،علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين ،فأراد إبراىيم
أف ينتقل من رتبة علم اليقين إلى رتبة عين اليقين ،التي ىي أعلى منها وىي المشاىدة ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :ىل يصح حديث " :طعاـ المؤمن شفاء "؟

ج " :طع ػػاـ الم ػػؤمن ش ػػفاء " ال أعل ػػم أف ى ػػذا ح ػػديث ،وال أعل ػػم ص ػػحتو ،ولك ػػن ثب ػػت ف ػػي
الحديث الذي قاؿ  :ال تصاحب إال مؤمنا ،وال يأكل طعامك إال تقي  أما ىػذا الحػديث:
" طعامهم شفاء " فبل أعلم ،ال أعلم حالو ،وال أعلمو حديثا.

يقوؿ أيضا :ىل توجد مسائل عقدية اختلف فيها السلف الصالح؟

 - 1سورة البقرة آية .260 :
 - 2سورة البقرة آية .260 :
 - 3سورة البقرة آية .260 :

شرح كتاب االعتقاد
نعم ،يوجد مسائل عقدية اختلف وا فيها ،ولكنها مسائل جانبية ،أصوؿ اإليماف وأصوؿ العقائد
ما فيها خبلؼ ،اإليماف باهلل ،واإليماف بالمبلئكة ،واإليماف بالكتب ،واإليماف بالرسل ،واإليماف


باليوـ

اآلخػػر ،واإليمػػاف بالجنػػة والنػػار ،واإليمػػاف بالقػػدر مػػا فيهػػا خػػبلؼ ،ىػػذه أصػػوؿ اإليمػػاف ،أصػػوؿ

اإليماف اتفقت عليها الرسػل ،والتػي أتػت بهػا الشػرائع ،وأجمػع عليهػا المسػلموف ،ولػم يخػالف فػي
شيء منها إال من خرج عن دائرة اإلسبلـ ،وصار من الكػافرين ،مػا فػي أحػد خػالف فػي أف اهلل ىػو

المستحق للعبادة ،وال في حد خػالف فػي أف اهلل ىػو رب العبػاد ،ورب الخلػق ،وال حػد خػالف فػي
وجػػود المبلئكػػة ،وال فػػي الكتػػب ،وال فػػي الرسػػل ،وال فػػي اليػػوـ اآلخػػر ،لكػػن ىنػػاؾ اخػػتبلؼ فػػي
مسائل جانبية ،مثل :رؤيػة النبػي لربػو بليلػة المعػراج ،ىػل رآه بعػين رأسػو أو رآه بقلبػو ،قػولين ألىػل

العلػم؟ مػن العلمػاء مػن قػاؿ :أف النبػي  لمػا عػػرج إلػى السػماء رأى ربػو بعػين رأسػو ،ىػذا مػػا روي
عن ابن عباس ،وروي عند اإلماـ أحمد ،وروي عن القاضي عياض ،والنووي ،وجماعة.

والقوؿ الثاني :أنو رآه بعػين قلبػو ،ولػم يػره بعػين رأسػو ،وكلمػو اهلل مػن وراء حجػاب ،وىػذا ىػو

الصػػواب ؛ ألف اهلل تعػػالى قػػاؿ               :

(ٔ)

والرسػػوؿ بشػػر عبػػد ،ولػػم يسػػتثن النبػػي  فكلمػػو اهلل مػػن وراء حجػػاب ،وجمػػع المحققػػوف ب ػػين
القػػولين ،فالصػػحابة مػػن قػػاؿ :إنػػو رآه ،ومػػنهم مػػن قػػاؿ :لػػم يػػره ،فجمػػع بينهمػػا المحققػػوف كشػػيخ

اإلسبلـ ابن تيمية ،بأف ما ورد من اآلثػار ومػن أقػواؿ الصػحابة ،أف الػذي رأى ربػو يحمػل علػى رؤيػة

القلػػب ،ومػػا ورد مػػن نشػػر الػػروئ وأنػػو لػػم يػػره يحمػػل علػػى رؤيػػة البصػػر ،وبػػذلك تجتمػػع األدلػػة وال
تختلػػف ،فمػػن قػػاؿ :إنػػو رآه .يعنػػي بعػػين القلػػب ،ومػػن قػػاؿ :إنػػو لػػم يػػره يعنػػي لػػم يػػره بعػػين رأسػػو،

فالمسائل التي ىي ليست من األصوؿ يمكن يحصل فيها خبلؼ ،نعم.

يقوؿ :في المسػاجد عنػدنا يخطبػوف الجمعػة بالفرنسػية ،بحيػث تلقػى الخطبػة األولػى بالعربيػة،

وتترجم نفس الخطبة إلى الفرنسية في الخطبة الثانية ،فهل يجوز ىذا؟

ىذا فيو تفصيل ،إذا كاف المسجد اللي تصلي فيو الجمعة فيو عرب ،فبل يجوز الخطبة بغير

العربية ... ،الخطب بالعربية ،أما إذا كلهم عجم ما في وال واحد عربي ،ىذا ال بأس ؛ ألف مقصود

 - 1سورة الشورى آية .51 :

شرح كتاب االعتقاد
الخطبة تفيد ،فبل بأس أف تكوف بلغتهم ،أما إذا كاف فيهم عرب فيلزـ أف تكوف الخطب باللغة


العربية ،والخطبة الثانية باللغة العربية ،والترجمة تكوف بعد ذلك ،الترجمة تكوف بعد الصبلة،

وال تصػػح الجمعػػة إال بخطبتػػين ،أمػػا كػػوف الخطبػػة األولػػى بالعربيػػة وتتػػرجم الثانيػػة بالفرنسػػية ؛ مػػا
صارت خطبة ثانية ،ال بد أف تكوف كل من الخطبتين بالعربيػة إذا كػاف فيػو عػرب ،أمػا إذا كػاف اللػي
صلوا الجمعة كلهم مسلموف كلهم عجم ال يعرفوف اللغة العربيػة ،فػبل يسػتفيدوف مػن اللغػة العربيػة،

المقصػود مػن خطبػػة الجمعػة الموعظػػة تفيػد ،تكػػوف بلغػتهم إذا كػاف كلهػػم أعػاجم ،أمػػا إذا كػاف فػػي
عرب تكوف باللغة العربية ،وتترجم بعد ذلك ؛ نعم.

س :أحسػػن اهلل إلػػيكم ،ىػػذا سػػائل يقػػوؿ :قػػاؿ المؤلػػف  -رحمػػو اهلل  :-ويقػػوؿ :آمنػػت بػػاهلل

ومبلئكتو وكتبو ورسلو .ولم يذكر اإليماف باليوـ اآلخر والقدر خيره وشره؟

ج :نعػم ،آمنػػت بػػاهلل ومبلئكتػػو وكتبػػو اختصػػار ،قػػل آمنػػت بػػاهلل ومبلئكتػػو وكتبػػو ورسػػلو واليػػوـ

اآلخر ،ىذا اختصار من باب االختصار ؛ نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىػل نسػتطيع القػوؿ :بػأف االسػتثناء ال يجػوز فػي أركػاف اإليمػاف،

ويجوز في أعماؿ القلب ،مثل الخوؼ والتوكل وغيرىم؟

ج :االستثناء لغير المؤمن إف شاء اهلل ىذا راجع إلى أعماؿ القلوب وأعمػاؿ الجػوارح جميعػا،

األعمػػاؿ متعػػددة ؛ فػػي القلػػوب ،وفػػي الجػػوارح ،وفػػي اللسػػاف ،والواجبػػات متعػػددة ،والمحرمػػات
محرمػػة ؛ فيسػػتثني ألنػػو ال يزكػػي نفسػػو ،وال يجػػزـ بأنػػو أدى مػػا عليػػو ،وىػػو راجػػع إلػػى الجميػػع إلػػى

األعماؿ ؛ أعماؿ القلوب وأعماؿ الجوارح ،فوؽ اللساف ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل المعتزلة والجهمية واألشاعرة يسموف بالفرؽ اإلسبلمية؟
ج :نعم ،يسموف بالفرؽ اإلسبلمية وينتسبوف إلى اإلسبلـ ،وفي الحديث  :افترقت

اليهود على إحدى وسبعين فرقة ،وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين فرقة ،وستفترؽ ىذه األمة

على ثبلث وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة قيل :ما ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ من كاف على مثل

ما أنا عليو اليوـ وأصحابي  وفي رواية  وىي الجماعة  ىم يسموف فرقا إسبلمية،

واألشاعرة من الفرؽ اإلسبلمية ،عندىم ابتداع في الصفات وفي غيرىا ،والمعتزلة كذلك من الفرؽ
اإلسبلمية عند الجمهور ،ومن العلماء من كفرىم ،والجهمية كذلك ،والصواب أنهم كفار ،ومن

العلماء من فصل فقاؿ :إنما يكفر علماؤىم ،وعامتهم ال يكفروف ؛ فلهذا يسموف بالفرؽ

اإلسبلمية ،نعم يعني ينتسبوف إلى اإلسبلـ نعم ،أما القدرية والرافضة ؛ وبعض العلماء أخرج

الجهمية ،قالوا :ىؤالء ليسوا من الفرؽ اإلسبلمية ؛ ألنهم خارجوف على االثنتين وسبعين فرقة

شرح كتاب االعتقاد
بكفرىم وضبللهم ،من العلماء من أخرج الجهمية كما أخرج القدرية األولى الذين نفوا علم اهلل
وكتابتو لؤلشياء ،وكذلك الرافضة الذين كفروا الصحابة ،وعبدوا أىل البيت ،وكذبوا اهلل في أف
القرآف محفوظ ،ومن العلماء من أخرجهم من االثنتين وسبعين فرقة لكفرىم وضبللهم ؛ نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما ىو قوؿ الصوفية في اإليماف؟

ج :الصػػوفية يختلفػػوف ،الصػػوفية طبقػػات مػػن الصػػوفية يقسػػموف النػػاس إلػػى أقسػػاـ ،ويجعلػػوف

النػػاس طبقػػات :أىػػل الش ػريعة ،وأىػػل الحقيقػػة ،وأىػػل التحقيػػق .فيقػػوؿ :أىػػل الش ػريعة ىػػم األنبيػػاء

والرسػػل وغيػػرىم ،علػػيهم التكػػاليف ،يجػػب علػػيهم اإليمػػاف واإلسػػبلـ ،يعملػػوف يصػػلوف ويصػػوموف
يسموف أىػل الشػريعة ،وأمػا أىػل الحقيقػة عنػدىم :الػذين تجػاوزوا مرتبػة الشػريعة ،وىػم الػذين ألغػوا

صفاتهم وأفعالهم ،وجعلوىا صفات هلل  وعلى ذلك تسقط عنهم التكاليف ،وىذا كفر وردة إنو
ما عليهم تكاليف؟ يعني إذا وصل إنساف للعلم تجػاوز المرتبػة العامػة ،يسػموىا :العامػة ،والخاصػة،

وخاصػػة الخاصػػة .فالعامػػة علػػيهم تكػػاليف ،وعلػػيهم صػػبلة وصػػياـ ،ومػػن العامػػة األنبيػػاء والرسػػل،

والخ اصة اللي تجاوزوا مرتبة العامة وسقطت عنهم التكاليف ،الذي يجعلها صفاتو ،وأفعالو صػارت
صفة لو ،قالوا :وصل إلى اهلل تسقط عنو التكاليف ،وليس عنده إال طاعة ما في معاصي ،فالشػاىد

الش ػريعة عنػػدىم طاعػػات ومعػػاص ،وأىػػل الحقيقػػة مػػا عنػػدىم إال طاعػػات ،إذا فعلػػوا الزنػػا والسػػرقة

يس ػمونها طاعػػة مػػا عليػػو تكليػػف ،سػػقطت عنػػو التكػػاليف ،وىػػذا كفػػر وضػػبلؿ ،مػػن زعػػم أف أحػػدا
يسقط عنو التكليف وعقلو معو فهو مرتد بإجماع المسلمين.

والطائفة الثالثة :أىل التحقيق ،الذي يتجاوز مرتبة الحقيقة ،وىو القوؿ بوحدة الوجػود والعيػاذ

بػاهلل ،يقولػوف :الوجػود واحػد ،الػرب ىػو العبػد ،والعبػػد ىػو الػرب ،ورئيسػهم ابػن العربػي رئػيس أىػػل
الوجود ،وقالوا:

الػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػرب حػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق والعبػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػق

إف قل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت عب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػد ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػذاؾ مي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت

يػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػا ليػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت شػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػعري مػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػن المكلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف
وإف قلػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػت رب أن ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػى يكل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف

ويقػػوؿ :رب مالػػك ،وعبػػد ىالػػك ،وأنػػتم ذلػػك ،والعبػػد فقػػد ،و ...وحػػي ،ىػػذا اللػػي يقػػوؿ

بوحػػدة الوجػػود يقػػوؿ :مػػا فػػي عبػػد ورب ،أنػػت الػػرب وأنػػت العبػػد ،وأنػػت الخػػالق وأنػػت المخلػػوؽ،
ىذا أعظم الناس كفرا والعياذ باهلل ،يقولوف :إف التعدد وىم اآلف ،يتػوىم التعػدد ،وإال فمػا تػراه ىػو

الػ ػػرب ،يلػ ػػبس جميػ ػػع المحػ ػػدثات اآلف ،جميػ ػػع المخلوقػ ػػات أو ىػ ػػذه المحػ ػػدثات يلبسػ ػػها الػ ػػرب
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ويخلعها ،ويقولػوف :الػرب ىػو شػيء فػي الػذىن ،والعبػد ىػو الػرب ،والػرب ىػو العبػد ،والخػالق ىػو
المخلػػوؽ ،والمخلػػوؽ ىػػو الخػػالق ،نعػػوذ بػػاهلل .وىػػؤالء أعظػػم النػػاس كف ػرا ،يسػػموف أنفسػػهم أىػػل
التحقيػػق ،يسػػموف أنفسػػهم خاصػػة الخاصػػة ،يقولػػوف :مػػا سػػبق عامػػة ،وخاصػػة ،وخاصػػة خاصػػة ؛

فالعامػػة لهػػم ش ػريعة ،ولهػػم تكػػاليف ،ولهػػم طاعػػات ومعػػاص ،ومػػن العامػػة عنػػدىم األنبيػػاء والرسػػل،
والثاني :طائفة أىل التحقيق ،وليس عندىم معػاص ،وقػد سػقطت عػنهم التكػاليف ،والطائفػة الثالثػة
ىػم :خاصػة الخاصػة وىػم أىػل التحقيػق ،قػالوا بوحػدة الوجػود ،ولهػذا يقػوؿ ابػن عربػي :سػر حيػث

شئت فإف اهلل ثم ،وقل ما شػئت فالواسػع اهلل ؛ سػر حيػث شػئت فكػل مػا تػراه ىػو اهلل ،السػماوات
واألرضين واألدلة كلها أجزاء هلل ،وكلها أسماء من صفات لو  -نسأؿ اهلل السبلمة والعافيػة  -ىػذا
مذىب الصوفية نعم ،يقسموف الناس إلى ىذا ؛ نسأؿ اهلل السبلمة والعافيػة ،ونعػوذ بػاهلل مػن الكفػر

والنفاؽ ،والشقاؽ وسوء األخبلؽ ،ونسألو سبحانو وتعالى أف يهدي قلوبنا ،ونسػألو سػبحانو وتعػالى
أف يعيػػذنا مػػن الكفػػر والضػػبلؿ ،والنفػػاؽ ومضػػبلت الفػػتن ،ونسػػألو سػػبحانو أف يهػػدي قلوبنػػا ،وأف
يثبتنا على دينو القويم ،ولزوـ صراطو المستقيم ،ويتوفنا على اإلسبلـ غير مغيػرين وال مبػدلين ؛ إنػو

ولػػي ذلػػك والقػػادر عليػػو ،وصػػلى اهلل وسػػلم وبػػارؾ علػػى عبػػد اهلل ورسػػولو نبينػػا محمػػد ،وعلػػى آلػػو

وأصحابو والتابعين.
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القرآف وصفة الكالـ
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت .قاؿ ادلؤلف  -رمحو اهلل تعاىل  :-والقرآف كالـ اهلل
منزؿ غَت سللوؽ ،كيف قرئ وكيف كتب ،وحيث يتلى يف أي موضع كاف ،والكتابة
ىي ادلكتوب ،والقراءة ىي ادلقروء ،والتالوة ىي ادلتلو ،وكالـ اهلل قدًن غَت سللوؽ
على كل احلاالت ويف كل اجلهات ،فهو كالـ اهلل غَت سللوؽ وال زلدث ،وال مفعوؿ
وال جسم وال جوىر وعرض ،بل ىو صفة من صفات ذاتو ،وىو شيء خيالف مجيع
احلوادث ،مل يزؿ وال يزاؿ متكلما ،وال جيوز مفارقتو بالعدـ لذاتو ،وأنو يسمع تارة
من اهلل  وتارة من التايل ،فالذي يسمعو من اهلل سبحانو من يتوىل خطابو بنفسو
ال واسطة وال ترمجاف ،كنبينا زلمد  ليلة ادلعراج دلا كلمو ،وموسى على جبل
الطور ،فكذلك سبيل من يتوىل خطابو بنفسو من ادلالئكة ،ومن عدا ذلك فإمنا
يسمع كالـ اهلل القدًن على احلقيقة من التايل ،وىو حرث مفهوـ ،وصوت
مسموع.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولنا نبينا محمد ،وعلى آلو وأصحابو أجمعين ؛ أما بعد:

فالمؤلف  -رحمو اهلل  -تكلم عن القرآف وصفة الكبلـ ،قاؿ :إف القرآف كبلـ اهلل منزؿ،

وغير مخلوؽ ،وىذا حق ،ىذا ىو الصواب الذي دلت عليو النصوص وىو ىو الذي اعتقده أىل

السنة والجماعة ،والصحابة والتابعين ومن بعدىم أف القرآف كبلـ اهلل ،وىو صفة من صفاتو ،منزؿ
وغير مخلوؽ ؛ منزؿ من عند اهلل ،تكلم اهلل بو فسمعو جبرائيل ،فنزؿ بو على قلب محمد 

شرح كتاب االعتقاد

كما قاؿ اهلل تعالى:
   

            

( )1

فالقرآف كبلـ اهلل ،منزؿ غير مخلوؽ ،خبلفا للمعتزلة الذين يقولوف كبلـ اهلل مخلوؽ ،وىذا

كفر وضبلؿ ،قد كفر العلماء من قاؿ :إف كبلـ اهلل مخلوؽ ،قالوا :إنو كافر .كما قاؿ ذلك األئمة

كاإلماـ أحمد وغيره قالوا :من قاؿ كبلـ اهلل مخلوؽ فهو كافر على العموـ ،أما المعين فبل يكفر

إال إذا قامت عليو الحجة ،يكفر إذا قامت عليو الحجة ،ومن يكوف عنده لبس قامت عليو الحجة

وانتفت الموانع ففي ىذه الحالة يحكم بكفره ،القرآف كبلـ اهلل المنزؿ وغير مخلوؽ ،كيف قرئ،
وكيف كتب ،وحيث يتلى في أي موضع كاف ،يعني كيفما تصرؼ فهو كبلـ اهلل ،كيف قرئ

فالقارئ يقرأ كبلـ اهلل ،وإذا كتب فالكاتب كتب كبلـ اهلل ،وإذا تلي فالتالي يتلو كبلـ اهلل ،وإذا
حفظ فالحافظ يحفظ كبلـ اهلل ،وإذا سمع فالمسموع كبلـ اهلل ،وىو في ىذه المواضع كلو حقيقة
ليس مجازا ،ولو كاف مجازا لتوجو النفي إليو ،ويقاؿ ما قرأ القارئ كبلـ اهلل ،ما كتب الكاتب كبلـ
اهلل ،ما حفظ الحافظ كبلـ اهلل ،ما سمع السامع كبلـ اهلل ،لو كاف مجازا ؛ لكنو ليس مجازا،

حقيقة ؛ فيقاؿ :كتب الكاتب كبلـ اهلل ،حفظ الحافظ كبلـ اهلل ،سمع السامع كبلـ اهلل وىكذا.

يقوؿ " :والكتابة ىي المكتوب ،والقراءة ىي المقروء ،والتبلوة ىي المتلو " سبق باألمس

الكبلـ على ىذا ،وأف ىذه المسألة مسألة التبلوة مسألة اللفظ ،ىل يقاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ

أو ال يقاؿ ،وأف يقاؿ التبلوة ىي المتلو ،وأف اإلماـ أحمد  -رحمو اهلل  -قاؿ قولتو المشهورة:
من قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ فهو جهمي ،ومن قاؿ :غير مخلوؽ فهو مبتدع ،أراد سد الباب،

يعني من قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ ؛ ألف اللفظ ىو وجهو الملفوظ ،والملفوظ كبلـ اهلل ،فيكوف
مع قوؿ الجهمية أف القرآف مخلوؽ ،وإذا خالفوا القرآف غير مخلوؽ فهذا مبتدع ؛ ألنو خالف

قوؿ السلف ،فأراد سد الباب ،ال تقل :لفظي بالقرآف مخلوؽ ،وال تقل :غير مخلوؽ .اسكت كما

سكت السلف ،إذا قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ قد يراد باللفظ الملفوظ ،فالملفوظ ىو كبلـ اهلل،
إذا قاؿ :لفظي بالقرآف مخلوؽ ،وىو يريد اللفظ صار جهميا ،صار ىذا قوؿ الجهمية ،وإذا قاؿ:

لفظي بالقرآف غير مخلوؽ صار مبتدعا ؛ ألنو خالف قوؿ السلف ،واإلماـ البخاري  -رحمو اهلل
 -في صحيحو ميز وفصل بين ما يقوـ بو العبد ،وما يقوـ بو الرب ؛ فقاؿ :إف ما يقوـ بو العبد
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مخلوؽ ،جسمو مخلوؽ ،ودمو مخلوؽ ،وأفعالو مخلوقة ،وكبلمو مخلوؽ ،ولفظو مخلوؽ ،وتبلوتو
مخلوقة ،كلو مخلوؽ ،وأما ما يقوـ بو الرب فهو كبلـ اهلل منزؿ غير مخلوؽ ،حصلت فتنة بين في
صفوؼ المحدثين تسمى مسألة اللفظ ،وقالوا :اللفظية جهمية ،اللفظية ىي القوؿ في القرآف:

مخلوؽ أو غير مخلوؽ ،وأال يشتبو على بعض الناس قوؿ اإلماـ أحمد ،قوؿ اإلماـ أحمد مجمل،

حصل فيو شبهة لبعض الناس ،مع الحسد لئلماـ البخاري ؛ فطعنوا في اإلماـ البخاري وقالوا :إف

اإلماـ البخاري يخالف اإلماـ أحمد ،وأنو جهمي ،وأنو يرى أف اللفظ غير مخلوؽ ،وىذا مذىب
اللفظية ،واللفظية جهمية ،وىجره أحمد بن يحيى الدىلي وجماعة ،ىجروا اإلماـ البخاري،

حصلت الفتنة بسبب الشبهة من القوؿ المجمل الذي قالو اإلماـ أحمد ،والحسد لئلماـ

الب خاري ،اجتمع أمراف :شهوة وىي حسد اإلماـ البخاري ،وشبهة من القوؿ المجمل لئلماـ
أحمد ،وإال فبل منافسة بين قولي اإلمامين البخاري وأحمد ،اإلماـ أحمد سد ،يعني أراد سد

الباب ،واعتبر القوؿ مجمبل لسد الباب ؛ سد الذريعة ،واإلماـ البخاري فصل وميز ما ىو يكوف

بالرب فهو كبلمو وىو صفتو ،وما يكوف بالعبد فهو مخلوؽ ،ولهذا لو سكت المؤلف ،وقاؿ" :
والكتابة ىي المكتوب ،والقراءة ىي المقروء ،والتبلوة ىي المتلو " لكاف أولى ؛ ألف ىذا محل
اشتباه ؛ ألف الكتابة قد يراد بها المكتوب وقد ال يراد بها المكتوب ،والقراءة قد يراد بها المقروء

وقد ال يراد بها ،والتبلوة قد يراد بها المتلو وقد ال يراد بها.

قاؿ " :وكبلـ اهلل قديم غير مخلوؽ ،على كل الحاالت ،وفي كل الجهات ،وىو كبلـ اهلل

قديم " قولو " :قديم " المعروؼ بين أىل السلف أف كبلـ اهلل قديم النوع حادث اآلحاد ،يعني

ىذا الكبلـ قديم ،اهلل ال ينظر في  ...لكن أفراده حادثة ،والقرآف تكلم اهلل بو ،فسمعو جبرائيل
حادث ،يكلم اهلل المؤمنين يوـ القيامة ،ويكلم اهلل المؤمنين في الجنة ،ىذا أفراد ،أفراد الكبلـ
حادث ،وأما نوع الكبلـ قديم ،ثم يأذف لهم أف يتكلموا ،فقولو " :كبلـ اهلل قديم " ىذا قد يشعر

بالموافقتو ل مذىب األشاعرة ،الذين يقولوف :إف كبلـ اهلل قديم ،ليس بحرؼ وال صوت ،ولكنو
معنى قائم بالنفس ،لكنو خالفهم في ما قاؿ " :إف الحرؼ المفهوـ ،والصوت المسموع "

األشاعرة ما يقولوف بالصوت ،األشاعرة يقولوف الكبلـ ىو المعنى القائم بنفس الرب ،مثل العلم،
اللفظ والحروؼ واأل صوات ليست من ىذا الكبلـ ،كيف؟ اللفظ حين تتلفظ ،ليس ىذا كبلما،
الحرؼ والصوت دليل على الكبلـ ،ليس بالكبلـ ؛ يدلك على الكبلـ ،الكبلـ ماذا ىو؟ الكبلـ
معنى قائم في النفس ،المعاني اللي في نفسك ىذا ىو الكبلـ ،لكن اللساف والحرؼ والصوت

دليل عليو ،ويستدلوف بقوؿ األخطل النصراني:
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إف

الكػبلـ

لفي

الفؤاد

وإنما

جعل

اللساف

على

الفؤاد

دليبل

كيف تستدلوف بقوؿ األخطل ،األخطل نصراني ثم أيضا ىذا البيت ال يوجد في ديواف

األخطل ،مصنوع ،وإف سلمنا أنو موجود ،فكيف يحكم بقوؿ األخطل واألخطل نصراني،

والنصارى ضلوا في معنى الكبلـ ؛ نفس معنى الكبلـ ضلوه ،فكيف تستدلوف بقولهم على شيء
ضلوا ىم فيو ،غلطوا فيو ،النصارى ضلو في معنى الكبلـ ،كيف نعرؼ ذلك؟ قالوا :إف عيسى ابن
مريم نفس كلمة اهلل ،فجعلوه جزءا من اهلل ،وىذا كفر وضبلؿ ،وإال كفروا ،والمسلوف قولهم

لعيسى ليس ىو كلمة ،ولكنو مخلوؽ بكلمة ،خلقو اهلل بكلمة كن ،كما قاؿ تعالى:
               

(ٔ)

  

إذا عيسى مخلوؽ

بالكلمة ،وليس ىو كلمة ،وقالوا :عيسى كلمة اهلل ،روح اهلل وكلمتو ،المعنى عيسى روح اهلل وكلمتو

يعني مخلوؽ بكلمة اهلل ،وىو كلمة كن ،وليس المراد ىو نفس الكلمة ،والنصارى يقولوف :ىو

نفس الكلمة ،ليس ىو الكلمة ،ولكنو مخلوؽ بالكلمة ،والنصارى يقولوف ىو نفس الكلمة ،ىو

الكلمة ،ىو جزء من اهلل ،جعلوه جزءا من اهلل فكفروا بذلك ،فإذا كاف النصارى ضلوا في معنى
الكبلـ ،فكيف يستدؿ بقوؿ نصراني ضل في معنى الكبلـ على معنى الكبلـ؟ كيف يستدؿ بقوؿ
نصراني ضل في معنى الكبلـ على معنى الكبلـ ،ويترؾ ما يفهم ويعلم من معنى الكبلـ ،في كبلـ

اهلل ورسولو وكبلـ العرب.

المقصود من قوؿ المؤلف ىنا " وكبلـ اهلل قديم " أف كبلـ اهلل قديم ،قديم النوع ،أما اآلحاد،

أفراده حادثة ،والقرآف تكلم اهلل بو لما أنزلو على النبي  كيف يقاؿ إنو قديم ،واهلل تعالى يقوؿ:
        

(ٕ)

وىو القرآف ،سماه محدث ،ما يأتيهم من الرحمن

محدث ،يعني جديد ،تكلم اهلل بو ،ىو كبلـ اهلل قديم يوحي بأنو ال يرى أف كبلـ اهلل منزال ،وأنو
 - 1سورة آل عمران آية .59 :
 - 2سورة األنبياء آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد
معنى قائم بالنفس ،وكبلـ اهلل قديم وغير مخلوؽ على كل الحاالت ،وفي كل الجهات ،يعني ما
تصرؼ كبلـ اهلل غير مخلوؽ ،سواء كاف مكتوبا ،أو مقروءا ،أو مسموعا ،يعني حجرت ...كبلـ

اهلل قديم غير مخلوؽ ،لو كاف قاؿ  :يعني قديم النوع كاف أولى ،أو تحذؼ كلمة قديم ،فهو كبلـ
اهلل غير مخلوؽ على كل الحاالت وفي كل الجهات ،فهو كبلـ اهلل غير مخلوؽ.

قولو " :ال محدث ،وال مفعوؿ ،وال جسم ،وال جوىر ،وال عرض " ىذا ينبغي أف نجعلو بين

قوسين افتح قوس ،وقولو " :ال محدث ،وال مفعوؿ ،وال جسم ،وال جوىر ،وال عرض " اغلق
القوس ،ىذا من الحدث ،ىذا قوؿ " :ال محدث " اهلل يقوؿ:
 

(ٔ)

      

محدث معنى أنو تكلم اهلل بعده ،تكلم اهلل بو بعد أف يكوف تكلم ،وإف كاف كبلـ

اهلل قديم فكيف يكوف محدثا؟ ناسخ.

" وال مفعوؿ " كلمة مفعوؿ ،ما معنى مفعوؿ ىذه؟ " وال جسم " ال يقاؿ :جسم وال غير

جسم " ،وال جوىر وال عرض " كل ىذا من كبلـ أىل البدع ،بل ينبغي حذفها ،ويقاؿ :ىو كبلـ
اهلل غير مخلوؽ ،بل ىو صفة من صفات ذاتو ،والصفة الذاتية الفعلية صفة ذاتو وفعلو ،ينبغي أف

يقاؿ :بل ىو ص فة من صفات ذاتو وفعلو ،فهو من الصفات الذاتية والفعلية ؛ الصفات الذاتية
بالنسبة إلى أف كبلـ اهلل قديم ،نوعو قديم ،ومن صفاتو الفعلية أف أفراده حادثة ومتجددة يتكلم
متى شاء إذا شاء ،من الصفات الفعلية :كلم اهلل موسى على جبل الطور ،ىذا حادث ،كلم اهلل

محمدا  ليل ة المعراج حادث ،يكلم اهلل المؤمنين في الجنة ىذا حادث ،األفراد حادثة ،ىذه
الصفات الفعلية ،يقاؿ :بل ىو صفة من صفات ذاتو وفعلو ،ومن الصفات الذاتية الفعلية.

" وىو شيء يخالف جميع الحوادث " نعم ،قالوا :وىو يخالف جميع الحوادث ،قاؿ :لم

يزؿ وال يزاؿ متكلما ،يعني ل م يزؿ الرب وال يزاؿ متكلما ،لم يزؿ وال يزاؿ متكلما ،يعني إذا
شاء ،متى شاء ،كيف شاء ،إذا شاء تكلم ،لم يزؿ وال يزاؿ متكلما ،إذا شاء ،متى شاء ،كيف

شاء.

قاؿ " :وال يجوز مفارقتو بالعدـ لذاتو " المحقق لم يتبين ما يقصده المؤلف في قولو ،لعلو -

رحمو اهلل  -يقصد أف اهلل تعالى ال يمكن أف تفارقو صفة الكبلـ ،يقصد أف األفعاؿ ال يمكن أف
تفارقو صفة الكبلـ ،وال يجوز مفارقتو بالعدـ لذاتو ؛ ألنو سبحانو تكلم منذ األزؿ متى شاء وكيف

 - 1سورة األنبياء آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد

شاء ،وأف اهلل يحدث من أمره ما يشاء في الكبلـ ،كما قاؿ تعالى:
      



(ٔ)

     

قالوا :وكلمة ذكر محدث أي جديد إنزالو،

قولو " :وال يجوز مفارقتو بالعدـ لذاتو " ىذه ما تجعلها بين قوسين ىذه كذلك ،أو تأوؿ :ما ال

موجب لو ،لكن يمكن أف تئوؿ على ما ذكره المحقق أف مقصوده أف اهلل تعالى ينقل  ...بصفة

الكبلـ ؛ ألنو سبحانو متكلم منذ األزؿ.

قاؿ " :وأنو يسمع تارة من اهلل  وتارة من التالي " يعني كبلـ اهلل نوعاف ؛ نوع يسمع منو

ببل واسطة ،مثاؿ ذلك جبرائيل سمع كبلـ اهلل بدوف واسطة ،يتكلم اهلل بالقرآف أو بالوحي فيسمعو

جبريل بدوف واسطة ،وكذلك موسى سمع كبلـ اهلل بدوف واسطة ،لما كلمو على إيش؟ على جبل
الطور       :

(ٕ)

وكذلك في يوـ القيامة ينادي  :يا آدـ  ،يقوؿ

لبيك وسعديك ،ىذا كبلـ اهلل بدوف واسطة ،ينادي من ىم في الجنة ،ىذا بدوف واسطة.

والنوع الثان ي بالواسطة ،يسمع كبلـ اهلل بالواسطة ،مثل الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ سمع

كبلـ اهلل بواسطة جبرائيل ،والصحابة سمعوا كبلـ اهلل من الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ؛ بواسطة
الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،وىا نحن اآلف نسمع كبلـ اهلل إذا قرأ القارئ بواسطة ،إذف كبلـ اهلل

نوعاف :نوع يسمع تارة من اهلل  كما سمعو جبرائيل ،وكما سمعو محمد عليو الصبلة والسبلـ
وكما سمعو موسى ،وتارة من التالي للذي يقرأ القرآف ،تارة من التالي ،واحد يقرأ القرآف وأنت

تسمعو ،أف تقوؿ :سمعت كبلـ اهلل من أين؟ من التالي ؛ يعني بواسطة التالي ،ىذا سمع سمعت

كبلـ اهلل بواسطة التالي.

قاؿ " :فالذي يسمعو من اهلل  من يتولى خطابو بنفسو ،ال بواسطة وال ترجماف " ؛ " الذي

يسمع من اهلل  من يتولى خطابو بنفسو " إذا خاطبو اهلل بنفسو " .ال واسطة وال ترجماف " كنبينا

محمد  ليلة المعراج ،كلمو اهلل بنفسو بدوف واسطة وال ترجماف ،كنبينا محمد  ليلة المعراج
لما كلمو موسى على جبل الطور فكذلك سبيل من يتولى خطابو بنفسو من المبلئكة والمكذبين،

وما عدا ذلك فإنما يسمع كبلـ اهلل على الحقيقة ،قولو :فإنو يسمع كبلـ اهلل القديم ،ىذه سبق
 - 1سورة األنبياء آية .2 :
 - 2سورة مريم آية .52 :

شرح كتاب االعتقاد
التنبيو عليها ،فإنما يسمع كبلـ اهلل ،والقديم ىو قديم نوعو ،حادثة أفراده ،إنما يسمع كبلـ اهلل
القديم على الحقيقة من التالي.

" وىو حرؼ مفهوـ ،وصوت مسموع " إذف فكبلـ اهلل نوعاف :نوع يسمع بدوف واسطة،

كنبينا محمد  ليلة المعراج لما كلمو موسى على جبل الطور ،وكذلك من يتولى خطابو بنفسو

يسمعو من مبلئكتو ،والنوع الثاني بواسطة يسمع كبلـ اهلل بواسطة ،كنبينا  سمع كبلـ اهلل

بواسطة جبرائيل ،وكذلك نحن نسمع كبلـ اهلل بواسطة التالي.

قاؿ " :وىو حرؼ مفهوـ ،وصوت مسموع " يعني كبلـ اهلل حرؼ وصوت يسمع ،وىذا ىو

الصواب الذي عليو أىل السنة والجماعة ،خبلفا خبلفا لؤلشعرية الذي يقوؿ كبلـ اهلل ليس بحرؼ
وال صوت وال لفظ ،ولكنو معنى قائم بالنفس ،وكذلك الكرامية :تمحو الكبلـ ،يقولوف :كبلـ اهلل

ليس بحرؼ وال صوت ،ولكن الحروؼ واألصوات حكاية عن كبلـ اهلل ،واألشاعرة يقولوف

الحروؼ واألصوات عبارة عن كبلـ اهلل ،يسموف عبارة ،عبارة عن الكبلـ ،والكبلـ ما ىو؟ الكبلـ

ىو المعنى ،الكبلـ المعنى في نفسك ،ال يسمع ،وأما الحروؼ واألصوات فهي دليل ،يسمونها

عبارة ،والكبلمية :يقولوف حكاية ،وىما متقارباف ،كل من ىو يقوؿ كبلـ اهلل معنى.

األشاعرة يقولوف كبلـ اهلل معنى واحد قائم بالنفس ،والكبلمية يقولوف :أربعة معاف :ىي األمر

والنهي والخبر واالستفهاـ ،واألشاعرة :يكوف معنى واحد فقط ،ال يتعدد وال يتكثر وال يتبعض


لكن لو صفات ،ىو معنى واحد كبلـ اهلل ،يختلف باختبلؼ العبارة ،إف عبرت عنو بالعربية

فهو القرآف ،لغة العرب ؛ القرآف أنزؿ باللغة العربية ،إف عبرت عنو بالعبرانية وىي لغة اليهود فهي
التوراة ،وإف عبرت عنو بالسريانية لغة النصارى فهو اإلنجيل ،وإف عبرت بالداوودية فهو الزبور،

لغة داوود ،وكلها شيء واحد ،القرآف كبلـ اهلل واحد ،ما الذي يختلف؟ العبارة.

إف عبرت عنو بالعربية صار قرآنا ،وإف عبرت عنو بالعبرانية صار توراة ،وإف عبرت عنو

با لسريانية صار إنجيبل ،وإف عبرت بالداودية صار زبورا ،وىو شيء واحد ما يختلف ،قالوا :ومثاؿ
ذلك مثاؿ اإلنساف ،شخص واحد لو صفات متعددة حسب االعتبارات ،فأنت اآلف واحد

يكسبك ،فأنت بالنسبة إلى أبنائك تسمى أبا ،وبالنسبة إلى آبائك وأجدادؾ تسمى ابنا ،وبالنسبة
إلى أوال د أخيك تسمى عما ،وتسمى بالنسبة إلى أبناء أخواتك خاال ،وأنت واحد ،مرة تسمى
خاال ،ومرة تسمى عما ،ومرة تسمى أبا ،ومرة تسمى ابنا ،فكذلك كبلـ اهلل واحد ،لو صفات
متعددة ،إذا عبر عنو بالعربية فهو القرآف ،أو بالعبرانية فهو التوراة ،أو بالسريانية فهو اإلنجيل ،أو

با لداودية فهو الزبور ،وىو شيء واحد ،ىذا كبلـ األشاعرة .الحروؼ واألصوات عبارة ،عبارة

شرح كتاب االعتقاد
يتعدى بها معنى كبلـ اهلل ،ولهذا يقولوف :المصحف ما فيو كبلـ اهلل ،المصحف عبارة حروؼ،
كبلـ اهلل معنى قائم بنفسو ،ما يسمع ،وليس بحرؼ.

والكبلمية قالوا :إنما الكبلـ معنى ،لكن الحروؼ واألصوات يسمونها حكاية ،وىناؾ

يسمونها عبارة ،واألشاعرة يقولوف :معنى واحد ،والكبلبية يقولوف :أربع معاف في نفسو ،أربع
معاف :األمر والنهي والخبر واالستفهاـ ،وفي نفسو كبلـ اهلل ما أحد يعده بعدد ،كيف تقوؿ :إني

عالم ما في نفس اهلل؟ قالوا :نعم ،اضطره اهلل اضطرارا ،ففهم المعنى القائم بنفسو ،جعل الرب

أبكم ما يتكلم ،الرب ما يتكلم ،جعلوه مثل األبكم ؛ نعوذ باهلل.

يعني معنى لماذا  :قاؿ يقوؿ ألف الكبلـ حرؼ وصوت ،لصار معناه حلت الحوادث بذات

اهلل ،الحروؼ واألصوات حادثة ،ففي الرب ذلك؟ قاؿ ما في الكبلـ ال فيو حرؼ وال صوت وال

لفظ ،وإيش يكوف الكبلـ معنى قائما بالنفس؟ وإف لم تدر عن المعنى كيف ندري عن المعنى؟ اهلل
تعالى اضطر جبريل اضطرارا ففهم المعنى القائم بنفسو فعبر بهذا القرآف ،ومنهم من قاؿ :الذي

عبر محمد ما ىو جبريل .وقالت طائفة ثالثة من األشاعرة جبريل أخذ القرآف من اللوح المحفوظ،

واهلل لم يتكلم وال بكلمة واحدة ،وال يستطيع الكبلـ ،فالكبلـ معنى قائم بنفسو كإيش كالعلم -


تعالى

اهلل عما يقولوف  -وىذه األشياء ىي أقرب الطوائف ألىل السنة ىذا مذىب أىل السنة يقولوف:
كبلـ اهلل لفظ ومعنى ،حرؼ وصوت ،حرؼ وصوت يسمع ،كبلـ اهلل لفظ ومعنى ،سمعو منو

جبرائيل ،وسمعو محمد ،وسمعو موسى عليهم الصبلة والسبلـ ،ولهذا قاؿ المؤلف " :وىو حرؼ
مفهوـ ،وصوت مسموع " ىذا ىو مذىب أىل السنة ،حرؼ مفهوـ ،مكوف من حروؼ يفهمها

القارئ والسامع ،حرؼ مفهوـ وصوت مسموع ،نعم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف بوحدانية اهلل
مث اإلدياف بأف اهلل جل ذكره واحد ال يشبهو شيء ،وال نشبو صفاتو وال نكيفو،
وال يكيف صفاتو وىم ،وإف ما يوقعو يف الوىم فاهلل وراء ذلك ،وأنو حي حبياة،
عامل بعلم ،قادر بقدرة ،مسيع بسمع ،بصَت ببصر ،متكلم بكالـ ،مريد بإرادة ،آمر
بأمر ،ناىي بنهي ،ونقر بأنو خلق آدـ بيده ؛ لقولو تعاىل:
 


()1

وقاؿ جل ذكره:

   

 



()4

وقولو





  



()3



()2



    

وإف لو ديينا كقولو تعاىل:

وإف لو وجها كقولو:

      





   

()5

وإف لو قدما ؛

لقولو   حىت يضع الرب فيها قدمو  يعٍت جهنم .رواه أمحد ،والبخاري،
ومسلم ،وأبو عيسى الًتمذي ،وغَتىم.
نعم ،المؤلف  -رحمو اهلل  -بحث الصفات ،تكلم عن الصفات ،ثم قاؿ :ثم اإليماف بعد أف
تكلم عن القرآف وىو كبلـ اهلل صفة من صفاتو ،لكن أفرد القرآف بالكبلـ ألىميتو ،وألف الكبلـ

ضل فيو كثير من الناس ،ضل فيو المعتزلة والجهمية وقالوا :إف كبلـ اهلل مخلوؽ ،فلهذا أفرد

بالكبلـ ،ثم تكلم على بقية الصفات ،فقاؿ :ثم اإليماف بأف اهلل جل ذكره واحد ال يشبهو شيء،

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة الزمر آية .67 :
 - 4سورة القصص آية .88 :
 - 5سورة الرحمن آية .27 :

شرح كتاب االعتقاد
يعني يجب على المسلم أف يؤمن بأف اهلل جل ذكره واحد ،أف اهلل جل ذكره واحد ال يشبهو
شيء ،فهو واحد ال اثناف ،كما قاؿ سبحانو وتعالى:
 



(ٔ)

  

وقاؿ سبحانو:


(ٕ)

         

             

فبل بد بأف اهلل جل ذكره واحد ،واحد في ذاتو ،واحد في أسمائو،

واحد في صفاتو ،ليس لو شبيو ،ال في ذاتو ،وال في أسمائو ،وال في صفاتو ،وال في أفعالو ،ال بد

اإليماف بأف اهلل سبحانو وتعالى واحد ،خبلفا للنصارى الذين يقولوف اآللهة ثبلثة ؛ اهلل وعيسى

ومريم ،تعالى عما يقولوف ،كفرىم اهلل:


(ٖ)

وقاؿ سبحانو:

           

                

             
                 
       



(ٗ)

اهلل واحد ،واحد في ذاتو ،ال مثيل لو،

واحد في صفاتو ال شبيو لو ،واحد في أفعالو أيضا ،ال يماثلو شيء ،في ذاتو وال في صفاتو وال في

أفعالو وال في أسمائو ،واحد في ذاتو وفي أسمائو وفي صفاتو وفي أفعالو ،فبل بد من اإليماف بأف

اهلل واحد ،خبلفا للنصارى القائلين :بأ ف اآللهة ثبلثة ،واهلل ما ىو المألوه ،الذي تألهو القلوب
محبة وإجبلال ،وخوفا ورجاء ،ال يشبو شيء ،ال يشبو شيء من خلقو ،ال في ذاتو وال في صفاتو،

وال في أفعالو وال في أسمائو ،ال يشبو أحد من خلقو في ذاتو ،وال يشبو أحد من خلقو في

أسمائو ،وال يشبو أحد من خلقو في صفاتو ،وال يشبو أحد من خلقو في أفعالو ،ال يشبو شيء.

 - 1سورة البقرة آية .163 :
 - 2سورة النحل آية .51 :
 - 3سورة المائدة آية .17 :
 - 4سورة المائدة آية .75-73 :

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ " :وال نشبو صفاتو " ما نشبو صفاتو بصفات خلقو ،وال نقوؿ :إف عظم اهلل من عظم
مخلوؽ ،أو قدرة اهلل من قدرة المخلوؽ ،أو حياة اهلل من حياة المخلوؽ ،أو سمع اهلل من سمع

المخلوؽ ،أو صفة اهلل من صفة المخلوؽ ،إف اهلل خلق آدـ على صورتو " ،ال نشبهو وال نكيفو "،


ما نقوؿ :إف اهلل على كيفية كذا ،ما نكيف الذات وال الصفات ،ما نقوؿ :صفة اهلل كيفيتها كذا

وكذا ،أو نقوؿ صفة اهلل وكذا وكذا ،على كيفية كذا وكذا ،ذات اهلل على كيفية كذا وكذا ،ما

نكيف ،كما قاؿ اإلماـ مالك  -رحمو اهلل  :االستواء معلوـ ،والكيف مجهوؿ ،ما لو كيف في
الصفات وال الذات ،ولهذا قاؿ " :وال نشبو صفاتو وال نكيفو ".

" وال يكيف صفاتو وىم " يعني ال يكيف الصفات وىم من األوىاـ ،كل ما يتوىمو اإلنساف

ويتخليو فاهلل تعالى وراء ذلك ،ما يمكن أف يتخيل اإلنساف ذات الرب أو يكيفها ،يقوؿ :إنو على
الكيفية كذا وكذا ما يمكن ،ولهذا قاؿ " :وال يكيف صفاتو وىم " يعني ال يمكن أف يكيف
صفات اهلل وىم ،يعني ما يتوىمو اإلنساف ويتخيلو صفة هلل أو كيفية هلل ،فاهلل وراء ذلك ،ولهذا

قاؿ " :وإف ما يوقع في وىم " فإف ما يوقع في الوىم ،فاهلل وراء ذلك " ،وال يكيف صفاتو وىم،
وإف ما يوقعو في الوىم ،فاهلل وراء ذلك " فالعبارة فيها قلق ،ليست مستقيمة ،وال يكلف صفاتو

وىم ،من كاف يقوؿ ،وما يقرأ في الوىم فاهلل وراء ذلك ،يعني كل شيء تتوىمو أو تتخيلو فاهلل وراء

ذلك ،وفوؽ ذلك ،وأكمل مما تتوىمو " ،وال يكيف صفاتو وىم ،وإف ما يوقع في الوىم " ىو كل
ما يوقع في الوىم " فاهلل وراء ذلك " العبارة فيها فيها قلق ،ليست مستقيمة ،كأنو يقوؿ :ال يكوف

في صفتو وىم ،وكل ما يتصوره اإلنساف ويتوىمو فاهلل وراء ذلك ،وراء ىذا الوىم.

فقاؿ " :وال يكوف في صفتو وىم ،وما يوقع في الوىم  -والموقع في الوىم  -اهلل وراء ذلك

" ىذا على كل حاؿ العبارة قلقة لكن قصد المؤلف يقوؿ :إف اهلل تعالى منزه عن األوىاـ

والخياؿ ،وكل ما يتوىمو اإلنساف أو يتخيلو فاهلل وراء ذلك.

ثم قاؿ المؤلف في باب األسماء والصفات " :وأنو حي بحياة ،عالم بعلم ،قادر بقدرة،

سميع بسمع ،بصير ببصر ،متكلم بكبلـ ،مريد بإرادة ،آمر بأمر" كم صفة؟ حي بحياة حي ىذا

اسم ،بحياة ىذه صفة ،عالم اسم ،بعلم ىذا صفة ،قادر اسم ،بقدرة ىذا صفة ؛ السميع اسم،
بسمع ىذا إيش صفة ،بصير اسم ،ببصر صفة " ،متكلم بكبلـ " الكبلـ صفة من صفاتو " ،مريد

بإرادة " صفة من صفات و " ،آمر بأمر ،ناه بنهي " يعني المؤلف لو قاؿ فيو :نثبت صفة الحياة،
والعلم ،والقدرة ،والسمع ،والبصر ،والكبلـ ،واإلرادة ،واألمر ،كم صفة؟ ثماف صفات ،تقابلها

ثمانية أسماء :حي ،ىذا من األسماء ،عالم ،قادر ،سميع ،بصير ،متكلم ،مريد ،آمر ،إذا سبع

شرح كتاب االعتقاد
صفات وسبع أسماء ،ن ؤمن بأف اهلل حي ىذا من األسماء ،الحياة ىذه الصفة ،حي بحياة ،عالم
ىذا اسم ،العلم ىذه الصفة ،قادر اسم وقدرة ىذه الصفة ،سميع اسم السمع ىذه الصفة ،بصير


اسم ،ببصر ىذه

الصفة ،متكلم ىذا ليس اسما ،ولكنو يخبر على أنو متكلم ،بكبلـ ىذه الصفة ،مريد كذلك ليس

من أسماء اهلل ،ولكنو يخبر عن ذاتو ،بإرادة ىذه صفة ،آمر بأمر ،ناىي بنهي ،ىذا إيش؟ ىذه
كلها من أسمائو ،لكن ىل يقاؿ :من أسماء اهلل اآلمر أو الناىي ،ىذا من باب الخبر.

وقولو " :حي بحياة ،عالم بعلم ،قادر بقدرة ،بصير ببصر ،سميع بسمع " ...ىذا في الرد

على المعتزلة ،الذين ي ثبتوف األسماء ،وينفوف الصفات ؛ فالمعتزلة يقولوف نثبت األسماء ،وال نثبت

الصفات ،يقولوف :نثبت أنو حي ،لكن ما نثبت الحياة ،نثبت أنو عالم ،لكن ال نثبت العلم ،نثبت
أنو قادر لكن ال نثبت القدرة ،نثبت أنو سميع ولكن ال نثبت السمع ،نثبت أنو بصير لكن ال

نثبت البصر ،ن ثبت أنو متكلم لكن ال نثبت الكبلـ ،نثبت أنو مريد ولكن ال نثبت اإلرادة ،نثبت
أنو آمر ولكن ال نثبت األمر.

نثبت أنو آمر ولكن ال نثبت األمر ،نثبت أنو ناىي ولكن بغير نهي فقولو " :حي بحياة عالم

بعلم قادر بقدرة سميع بسمع بصير ببصر" إلى آخره ىذا فيو إثبات ىذه الصفات هلل عز وجل.

قاؿ " ونقر بأف اهلل خلق آدـ بيده كقولو تعالى          :
(ٔ)

وقاؿ     :

(ٕ)

ىذا فيو إثبات بأف اهلل خلق آدـ بيده فيو إثبات صفة

الخلق ،وفيو إثبات صفة اليد هلل " ونقر بأف اهلل خلق آدـ بيده" الدليل قوؿ اهلل تعالى:
       

(ٖ)

 

واهلل سبحانو وتعالى خلق آدـ بيده تشريفا وتكريما.

عثماف بن سعيد الدارمي يرد على بشر المريسي وعنده قوة -رحمو اهلل -يقوؿ للمريسي،

وبشر المريسي أنكر أف يكوف اهلل خلق آدـ بيده ،فيقوؿ لو يناديو يخاطبو بقوة يقوؿ لو :يا مريسي
تزعم أف اهلل لم يخلق آدـ بيده؟ خلقو بأي شيء؟! خلقو بالقدرة؟! قاؿ :كن فكاف؟! فجعلت

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة ص آية .75 :

شرح كتاب االعتقاد
خلق آدـ مثل خلق الكبلب والخنازير؛ فالكبلب والخنازير خلقهم بقدرتو قاؿ لهم :كونوا فكانوا،
وآدـ أل .كرمو اهلل خلقو بيده تشريفا لو زيادة تكريم وتشريف.

ففيو إثبات اليد هلل  والرد على من أنكرىا ،وإثبات صفة الخلق ،الدليل أف اهلل خلق آدـ

بيده          :

(ٔ)

جاء في الحديث  أنو خلق جنة عدف

بيده وخلق آدـ بيده وخط التوراة لموسى بيده  لذا قاؿ المؤلف" :ونقر بأف اهلل خلق آدـ
بيده" في إثبات الخلق وفي إثبات اليد ،الدليل          
في إثبات اليدين هلل وأف هلل يداف؛ ألف اهلل ثنى اليدين قاؿ:
ضمير المفرد ،ومثلو قولو     :
وأف لو يمينا؛ لقولو:

(ٗ)

    

  



(ٖ)

(ٕ)

وأضافهما إلى

ثن اليدين وأضافهما إلى ضمير الغائب،


(٘)

أثبت أف لو يمين ،لو يداف ولو

يمين.

وىل لو شماؿ؟ نعم .لو شماؿ على الصحيح ،كما جاء في الحديث اآلخر (ىذا يأخذ

بشمالو) فلو شماؿ.

وقاؿ بعض العلماء :ليس لو شماؿ بل كبلىما يمين ،واستدلوا بحديث  :وكلتا يدي ربي

يمين مباركة  وىذا ال ينفي؛  كلتا يدا ربي يمين مباركة  في الشرؼ والفضل وعدـ
النقص والضعف ،بخبلؼ ابن آدـ فإف الغالب أف اليد اليسرى فيها ضعف ،لكن اهلل سبحانو

وتعالى ال يلحقو نقص وال يلحقو ضعف بل لو الكماؿ ،فلو يداف كريمتاف ال يلحقهما نقص وال

ضعف " كبلىما يمين " يعني من جهة الشرؼ والفضل وإال فلو يمين ولو شماؿ.
 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة ص آية .75 :
 - 3سورة ص آية .75 :
 - 4سورة المائدة آية .64 :
 - 5سورة الزمر آية .67 :

شرح كتاب االعتقاد

         

(ٔ)

يمينا لقولو      :
  

(ٗ)

وقاؿ
(ٖ)

   

وأف لو وجها لقولو:



(ٕ)

وأف لو

    

في إثبات الوجو هلل وقولو         :

(٘)

في

في ىاتين اآليتين إثبات الوجو هلل ،ومن صفاتو الذاتية.

وأف لو قدما؛ لقوؿ النبي   حتى يضع الرب فيها قدمو  يعني جهنم رواه أحمد،

والحديث  ال تزاؿ النار يلقى فيها وتقوؿ :ىل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمو
فينزوي بعضها إلى بعض وتقوؿ :قط قط  فقولو        :
وقولو         

()ٚ

()ٙ

وقولو

ىاتاف اآليتاف فيهما إثبات صفة الوجو،

وأف لو قدما؛ لقوؿ النبي   حتى يضع رب العزة فيها قدمو  يعني النار يعني جهنم رواه

أحمد ،وفي رواية لو  حتى يضع رجلو  إذف فيو إثبات القدـ هلل  رواه أحمد والبخاري
ومسلم وأبو عيسى الترمذي.

وعلى ىذا تكوف الصفات التي أثبتها المؤلف :صفة الكبلـ ،صفة الحياة ،صفة العلم ،صفة

القدرة ،صفة السمع ،صفة البصر ،صفة الكبلـ ،صفة اإلرادة ،صفة األمر والنهي ،صفة الخلق،

صفة اليد هلل  صفة الوجو ،صفة القدـ .نعم.

 - 1سورة ص آية .75 :
 - 2سورة المائدة آية .64 :
 - 3سورة الزمر آية .67 :
 - 4سورة القصص آية .88 :
 - 5سورة الرحمن آية .27 :
 - 6سورة القصص آية .88 :
 - 7سورة الرحمن آية .27 :

شرح كتاب االعتقاد

إثبات صفة النزوؿ هلل 
وأنو ينػزؿ كل ليلة إىل مساء الدنيا بقوؿ رسوؿ اهلل   ينزؿ ربنا كل ليلة إىل
مساء الدنيا حُت يبقى ثلث الليل اآلخر  وىذا لفظ البخاري .وقد روى حديث
النزوؿ أمحد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الًتمذي وأبو داود وابن خزدية
والدارقطٍت وأئمة ادلسلمُت.
نعم .وىذا فيو إثبات صفة النزوؿ هلل  إثبات صفة النزوؿ هلل ،وأف اهلل تعالى ينزؿ كل ليلة
إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر ،ينزؿ نزوال يليق بجبلؿ اهلل وعظمتو.

والنزوؿ من الصفات الفعلية؛ الصفات نوعاف :صفات ذاتية ،وصفات فعلية ،فالصفة الذاتية:

ىي التي ال تنفق عن الباري مبلزمة ما تنفك مثل :العلم ،والقدرة ،والسمع ،والبصر ،والعظمة،

والكبرياء ،والوجو ،واليد ،والقدـ ،والرجل ،ىذه الصفات ذاتية ال تنفق عن الرب سبحانو وتعالى.

والنوع الثاني :صفات فعلية ،تتعلق بالمشيئة واالختيار إذا شاء مثل :صفة الرحمة ،والرضا،

والغضب ،والكبلـ ،واالستواء ،والنزوؿ ،ىذه كلها صفات فعلية تتعلق بالمشيئة.

 ينزؿ ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل اآلخر فيقوؿ :من يدعوني

فأستجيب لو ،من يسألني فأعطيو ،من يستغفرني فأغفر لو  وىذا الحديث يسمى حديث
النزوؿ ،وىو من األحاديث المتواترة رواه الشيخاف البخاري ومسلم وأىل السنن ورواه أحمد

وغيره ،فهو حديث متواتر ثابت.

وفيو أف اهلل تعالى  ينزؿ كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا يبقى ثلث الليل األخير فينادي

فيقوؿ :من يدعوني فأستجيب لو ،من يسألني فأعطيو ،من يستغفرني فأغفر لو ،حتى يطلع الفجر
 ينزؿ نزوال يليق بجبللو وعظمتو ،ينزؿ وىو فوؽ العرش ،نزوال ال ندري كيفية النزوؿ ،كما أنو
استوى على العرش وال ندري كيفية االستواء.

شرح كتاب االعتقاد

جاء رجل إلى اإلماـ مالك رحمو اهلل وىو في حديثو يحدث فسألو فقاؿ :يا مالك
  



(ٔ)

  

كيف استوى؟ فسكت مالك وأطلق حتى علتو الرحضاء -العرؽ-

تصبب عرقا من ىذا السؤاؿ ،ثم قاؿ :أين السائل؟ فقالوا :موجود ،فقاؿ اإلماـ :االستواء معلوـ

والكيف مجهوؿ واإليماف بو واجب والسؤاؿ عنو بدعة" .االستواء معلوـ" يعني معلوـ معناه في

اللغة العربية وىو االستقرار والصعود والعلو واالرتفاع" .والكيف مجهوؿ" كيفية استواء الرب ىذا

مجهوؿ" .واإليماف بو واجب" ألف اهلل أخبر بو عن نفسو" .والسؤاؿ عن الكيفية "بدعة".

وروي ىذا -أيضا -ىذا الجواب روي عن ربيعة شيخ اإلماـ مالك ،وروي عن أـ سلمة،

وروي عنو أنو قاؿ" :االستواء غير مجهوؿ ،والكيف غير معقوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ

عنو بدعة".

وىذا القوؿ لئلماـ مالك تلقاه العلماء من اإلماـ مالك بالقبوؿ ،ويقاؿ في جميع الصفات.

 ينزؿ ربنا إلى السماء الدنيا  إذا قاؿ :كيف ينزؿ؟ نقوؿ :النزوؿ معلوـ ،والكيف
مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة .ينزؿ نزوال يليق بجبللو وعظمتو ،فعل يفعلو وىو

فوؽ العرش ال ندري كيفيتو ،واضح ىذا؟

وىل يخلو العرش من الرب وقت النزوؿ أو ال يخلو؟

العلماء اختلفوا قيل :يخلو العرش .وقيل :ال يخلو .وقيل بالتوقف .واألرجح أنو ال يخلو من
العرش؛ ألنو سبحانو ٍ
مستو على العرش استواء يليق بجبللو وعظمتو.
وىو ينزؿ على كيفية اهلل أعلم بها ،وأىل البدع المعتزلة واألشاعرة والجهمية أولوا النزوؿ قاؿ

بعضهم :ما يليق النزوؿ باهلل ،كيف ينزؿ؟ النزوؿ يقصد الحركة والرب منزه عن الحركة ىكذا

يقولوف ،فقاؿ بعضهم :النزوؿ معناه "ينزؿ ربنا" قاؿ بعضهم :ينزؿ أمره .قاؿ بعضهم :ينزؿ رحمتو.
قاؿ بعضهم :ينزؿ الملك .وىذا من أبطل الباطل ،الملك يقوؿ :من يدعوني فأستجيب لو ،من

يسألني فأعطيو ،من يستغفرني فأغفر لو؟! ىل يمكن أف يقوؿ ىذا غير اهلل؟! ال يمكن ،وىذا من

أبطل باطل.

 - 1سورة طه آية .5 :

شرح كتاب االعتقاد
الصواب الذي عليو أىل السنة :إثبات النزوؿ هلل ،وىذا ما يليق بجبلؿ اهلل وعظمتو ،ال
نكيف وال نمثل ،بل نقوؿ كما قاؿ اإلماـ مالك :النزوؿ معلوـ ،والكيف مجهوؿ ،واإليماف بو

واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة.

وىذا الوقت -وقت تنزؿ اهلل -وقت إجابة الدعاء ،أي وقت إجابة الدعاء ،وىو أفضل يعني

الصبلة فيو فاضلة ،وجاء في الحديث اآلخر  أفضل الصبلة صبلة داود؛ كاف يناـ نصف

الليل ويقوـ ثلثو ويقوـ سدسو  يقوـ الثلث يعني السدس الرابع والخامس ،والسدس السادس
يستريح ،يناـ حتى يتقوى على أعماؿ النهار؛ ألنو ٍ
قاض وحاكم ،وقولو  :ينزؿ ربنا كل ليلة إلى
السماء الدنيا حين يبقى الثلث اآلخر  ىو السدس الخامس والسادس؛ وعلى ىذا فيكوف

النصف األخير من الليل النصف الثاني كلو فاضل السدس الرابع والخامس والسادس كلو فاضل؛

إذف السدس الرابع والخامس ىو صبلة داود ،والسدس الخامس والسادس ىذا وقت التنزؿ

اإللهي في ثلث الليل اآلخر؛ على ىذا يكوف نصف الليل اآلخر يستأثر الثبلثة :الرابع والخامس
والسادس كلو فاضل .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

إثبات صفة الضحك هلل
وأنو يضحك إىل عبده ادلؤمن بقوؿ رسوؿ اهلل   يضحك اهلل إىل رجلُت
قتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة :يقاتل ىذا يف سبيل اهلل فيقتل .مث يتوب اهلل
على القاتل ،فيقاتل يف سبيل اهلل ،فيستشهد  رواه البخاري وغَته.
نعم .ىذا فيو إثبات صفة الضحك هلل وىي من الصفات الفعلية كما يليق بجبللو وعظمتو ،وىذه

الصفة ثابتة في السنة ليست في القرآف؛ لهذا الحديث  يضحك اهلل إلى رجلين قتل أحدىما

اآلخر -وفي لفظ يقتل أحدىما اآلخر -كبلىما يدخل الجنة قيل :كيف ذلك؟ قاؿ :يقاتل ىذا
في سبيل اهلل فيقتل ثم يتوب اهلل على القاتل فيقاتل في سبيل اهلل فيستشهد  نعم ،يعني

المؤمن يقاتل في سبيل اهلل فيقتلو الكافر ،ثم الكافر يهديو اهلل لئلسبلـ ويسلم ثم يموت سواء
مات شهيدا أو غير شهيد فيجتمعاف في الجنة كبلىما في الجنة؛ األوؿ شهيد قتل شهيدا والذي

قتلو الكافر ،والكفار الذي قتل أسلم ومات على اإلسبلـ أو قتل شهيدا فدخل الجنة فاجتمعا في

الجنة ،قاؿ  :يضحك اهلل إلى رجلين كبلىما يدخل الجنة؛ يقتل ىذا في سبيل اهلل فيقتل ،ثم
يتوب اهلل على القاتل فيقاتل في سبيل اهلل فيستشهد  نعم.

شرح كتاب االعتقاد

إثبات النفد هلل 
نفسا ال كالنفوس بقولو:
ونقر بأف هلل ً
  



()2



   



()1

وقولو



وروى البخاري بإسناده عن أيب ىريرة  قاؿ :قاؿ

رسوؿ اهلل   يقوؿ اهلل  أنا عند ظن عبدي يب ،وأنا معو إذا ذكرين؛ فإف
ذكرين يف نفسو ذكرتو يف نفسي  ونقر بأف اهلل على العرش استوى.
نعم ،وىذا فيو إثبات النفس هلل  فيو إثبات النفس هلل وأف هلل نفسا ال كالنفوس ال كنفوس

المخلوقين ،ال تشبو نفوس المخلوقين ،الدليل على أف هلل نفسا أدلة من القرآف ومن السنة ،من
القرآف :ذكره المؤلف قولو تعالى      :
وقوؿ اهلل تعالى خطابا لموسى     :

(ٗ)

(ٖ)

إذف فيو إثبات النفس هلل،

فيو إثبات النفس هلل.

ومن السنة :الحديث رواه الشيخاف البخاري ومسلم عن أبي ىريرة  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل

  أنا عند ظن عبدي بي ،وأنا معو إذا ذكرني ،فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي 
وبقية الحديث  :وإف ذكرني في مئل ذكرتو في مئل خير منو  إذف فيو إثبات إيش؟ إثبات
صفة النفس ،الشاىد قولو  :فإف ذكرني في نفسو ذكرتو في نفسي . 

وفيو إثبات صفة المعية قولو  :وأنا معو إذا ذكرني  إثبات صفة المعية هلل ،والمعية نوعاف:
معية عامة ،ومعية خاصة .معية عامة لجميع الخلق مؤمنهم وكافرىم ،ومعية خاصة للمؤمنين

واألنبياء .والفرؽ بين النوعين أف المعية العامة عامة للمؤمن والكافر وتأتي في سياؽ المحاسبة
 - 1سورة آل عمران آية .28 :
 - 2سورة طه آية .41 :
 - 3سورة آل عمران آية .28 :
 - 4سورة طه آية .41 :

شرح كتاب االعتقاد

           

:والمجازاة والتخويف في قولو تعالى

                   
   

:وقولو تعالى

)ٕ(

        ىذا التهديد

)ٔ(

  

                  
 

ىذه عامة للمؤمن والكافر
.ىذا التهديد

)٘(

)ٖ(

             

       اؿ
َ َثُم ق

)ٗ(

     

 وأنا معو :أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن وتأتي في سياؽ المدح والثناء مثل قولو
 : وقولو تعالى، ىذا في سياؽ المدح اهلل تعالى مع الذاكر معية خاصة بالذاكرين إذا ذكرني

وىي

)ٚ(



      

 ولما، معكما

)ٛ(

المعية العامة

)ٜ(

: ومثل،معية خاصة

)ٙ(



    

       : قولو لموسى وىاروف خاصة بالنبي


    

ولما دخل معهما فرعوف جاءت المعية العامة
.7 :  سورة المجادلة آية- 1
.75 :  سورة األنفال آية- 2
.4 :  سورة الحديد آية- 3
.4 :  سورة الحديد آية- 4
.265 :  سورة البقرة آية- 5
.153 :  سورة البقرة آية- 6
.40 :  سورة التوبة آية- 7
.46 :  سورة طه آية- 8
.15 :  سورة الشعراء آية- 9

شرح كتاب االعتقاد

مقتضاىا اإلحاطة والعلم واالطبلع ونفوذ المشيئة قولو        :

(ٔ)

يعني

محيط بكم ويعلم ما أنتم عليو.
وأما المعية الخاصة فمقتضاىا الحفظ والتأييد والنصر والتوفيق والتسديد؛ لقولو تعالى:
   

(ٕ)

         

    

(ٗ)

       

(٘)



  

(ٖ)

 

.

فالمعية صفة من صفات اهلل وىي نوعاف :عامة للمؤمن والكافر وتأتي في سياؽ المحاسبة
والتخويف والجزاء ومقتضاىا اإلحاطة والعلم واالطبلع ونفوذ القدرة والمشيئة ،وخاصة بالمؤمن
وتأتي في سياؽ المدح والثناء ،ومقتضاىا الحفظ والتأييد والنصر والكبلـ .نعم.

 - 1سورة الحديد آية .4 :
 - 2سورة البقرة آية .153 :
 - 3سورة النحل آية .128 :
 - 4سورة طه آية .46 :
 - 5سورة التوبة آية .40 :

شرح كتاب االعتقاد

إثبات صفة االستواء على العرش
 يف:ونقر بأف اهلل على العرش استوى كذلك نطق بو القرآف يف سبع سور
.األعراؼ ويوند والرعد وطو والفرقاف وتنزيل السجدة واحلديد

 "ونقر بأف اهلل استوى على العرش" ألف اهلل، ىذا ف يو إثبات صفة االستواء على العرش،نعم

 "كذلك نطق بالقرآف في سبع سور" جاءت صفة االستواء في سبع:أثبت االستواء لنفسو قاؿ
. في األعراؼ ويونس والرعد وطو والفرقاف وتنزيل السجدة والحديد:سور
           
)ٕ(

      قولو

)ٔ(

:في األعراؼ قاؿ اهلل تعالى

        

          

:وفي سورة الرعد

)ٖ(



 

                

طو

)٘(

               ؛

     

:الفرقاف في قولو

)ٙ(

)ٗ(

  

       :في قولو

.54 :  سورة األعراف آية- 1
.54 :  سورة األعراف آية- 2
.54 :  سورة األعراف آية- 3
.2-1 :  سورة الرعد آية- 4
.2 :  سورة الرعد آية- 5
.5 :  سورة طه آية- 6

شرح كتاب االعتقاد

         

:السجدة

)ٔ(

      

                  
               
           

:الحديد قولو تعالى

)ٕ(

  

                  

                     
.

)ٖ(

 في األعراؼ ويونس والرعد:فاالستواء على العرش جاء في سبعة مواضع كما ذكرىا المؤلف

 وجاءت كلمة استوى بعلى  وفيها إثبات العلو هلل،وطو والفرقاف وتنزيل السجدة والحديد
. وصلى اهلل على محمد، واهلل أعلم،تعدت بعلى الدالة على العلو واالرتفاع
ما معنى

)ٗ(

       : قوؿ اهلل تعالى: يقوؿ السائل. أحسن اهلل إليكم:س
ىذه اآلية؟

             : معناىا على ظاىرىا:ج
 معتمرا محرما والصحابة محرموف ىذه اآلية نزلت في صلح الحديبية لما جاء النبي

)٘(

 وقد وقفوا في الحديبية، ومنعوىم من العمرة من دخوؿ مكة،يريدوف العمرة فصدىم المشركوف

 أنو ما جاء  فأرسل إليهم النبي، على الحدود...على حدود الحرـ في مكاف يقاؿ لو الشويس
  فشاع بين الصحابة أف عثماف قد قتل فالنبي، فأرسل إليهم عثماف،للقتاؿ وإنما جاء للعمرة
.59 :  سورة الفرقان آية- 1
.4-1 :  سورة السجدة آية- 2
.4-3 :  سورة الحديد آية- 3
.10 :  سورة الفتح آية- 4
.10 :  سورة الفتح آية- 5

شرح كتاب االعتقاد
بايعهم بايعهم تحت شجرة ىناؾ؛ بايعهم على قتاؿ المشركين ،على الموت ،واهلل تعالى أثنى
علي هم وسميت ىذه البيعة بيعة الرضواف قاؿ تعالى:
     

(ٔ)

      

.

فهذه البيعة تسمى بيعة الرضواف ،وكانوا ألفا وأربعمائة ،والذين بايعوا النبي تحت الشجرة لهم مزية
على غيرىم ،فهم من أفضل الصحابة ،واهلل تعالى رضي عنهم كما قاؿ تعالى:

   

              

   

(ٕ)

.

ثبت في صحيح مسلم من حديث حفصة رضي اهلل عنها :أف النبي  قاؿ  :ال يلج

النار أحد بايع تحت الشجرة  يعني ال يدخل النار؛ ولهذا قاؿ العلماء أفضل الصحابة:
العشرة المبشرين بالجنة ،ثم أىل بدر ،ثم أىل بيعة الرضواف .ومنهم من قاؿ أىل بيعة الرضواف

الذين بايعوا النبي تحت الشجرة.

وصلح الحديبية حد فاصل بين السابقين األولين من الصحابة ومن بعدىم ،فمن أسلم قبل

بيعة الرضواف فهو من السابقين األولين ،ومن أسلم بعد الحديبية فليس من السابقين األولين 

    

(ٖ)

السابقوف األولوف على الصحيح :ىم الذين أسلموا

قبل صلح الحديبية ،والذين أسلموا بعد الحديبية ليسوا من السابقين األولين فهي حد فاصل؛
واهلل تعالى أثنى عليهم ووعدىم بالجنة ،وفيو معية لهم       
المعية لهم معية خاصة التأييد والتوفيق والنصر.

 - 1سورة الفتح آية .10 :
 - 2سورة الفتح آية .18 :
 - 3سورة التوبة آية .100 :
 - 4سورة الفتح آية .10 :

(ٗ)

فيو إثبات

شرح كتاب االعتقاد

وفي       :

(ٔ)

إثبات اليد هلل  فيو إثبات اليد هلل ،وىو فوؽ أيديهم

حقيقة يد اهلل فوؽ أيديهم واهلل تعالى فوؽ العرش ،من فوقك فيده فوؽ يديك ،فيد اهلل فوؽ
أيديهم حقيقة على ظاىرىا ،والمقصود معنى اآلية التأييد والتوفيق والتسديد


(ٕ)

     

يؤيدىم وينصرىم وىو معهم بتأييده ونصره ،ىذا فيو إثبات المعية الخاصة مثل:

   

(ٖ)

      

     

()ٙ

(ٗ)

  

       

      

()ٚ

(٘)



يعني يؤيدىم وينصرىم

ويثبتهم ويوفقهم ويسددىم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ما ىو الدليل الذي أثبت أف هلل يدا شماال؟

ج :النصوص دلت على أف هلل يدين كما سمعنا     
   

()ٜ

()ٛ

  

وىل هلل يمين أو شماؿ؟ جاء في الحديث اآلخر  إف اهلل تعالى يأخذ

بيده اليمنى  بيمينو وبيده األخرى ىكذا ،وقالوا في اللفظ اآلخر  :وكلتا يدي ربي يمينا

 - 1سورة الفتح آية .10 :
 - 2سورة الفتح آية .10 :
 - 3سورة البقرة آية .153 :
 - 4سورة البقرة آية .194 :
 - 5سورة التوبة آية .40 :
 - 6سورة طه آية .46 :
 - 7سورة الفتح آية .10 :
 - 8سورة المائدة آية .64 :
 - 9سورة ص آية .75 :

شرح كتاب االعتقاد
مباركة  وجاء في الحديث اآلخر  يأخذ بشمالو  في صحيح مسلم ثبت ،في صحيح
مسلم إثبات الشماؿ هلل ،وفي الحديث اآلخر  وكلتا يدي ربي يمينا . 

فاهلل لو يمين ولو شماؿ لكن كبلىما يمين في الفضل والشرؼ والبركة وعدـ النقص

والضعف ،بخبلؼ المخلوؽ فإف الغالب المخلوؽ يده الشماؿ تكوف ضعيفة فيها نقص ،فيها

بعض النقص ،أما الخالق فبل يلحقو نقص ،وإف كاف لو يمين وشماؿ فلو يمين ولو شماؿ ،وإف
كاف كبلىما يمين في الشرؼ والفضل والبركة.

ومن العلماء من قاؿ :ال تسمى شماال كبلىما يمين ،وطعنوا في الحديث الذي فيو أف لو

شماال ،وقالوا :وإف كاف في صحيح مسلم إال أف روايتو شاذة .لكن ىذا خبلؼ األوؿ ،الصواب

أف لو يمينا وشماال سبحانو وتعالى ،وأف يده ثابتة الشماؿ ،وىي يمين في الشرؼ والفضل
والبركة ،ىي شماؿ يقوؿ النبي  يقوؿ  :كلتا يدا ربي يمين  يعني في الشرؼ والفضل
والبركة وعدـ النقص وإف كانت يد تسمى يمين ويد تسمى شماؿ .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل النفس من الصفات الفعلية أـ من الصفات الذاتية؟ وىل

الصانع اسم من أسماء اهلل كما جاء في قولو     :

(ٔ)

؟

ج النفس قاؿ بعض العلماء إنها صفة من الصفات وقاؿ شيخ اإلسبلـ أف النفس ىي الذات

النفس نفس اهلل ذات اهلل
نفس اهلل ىي ذاتو وىي التي توصف بالصفات وىذا ىو األقرب؛ أف
َ
وليست صفة من صفاتو وإف كاف بعض العلماء قاؿ إنها إنها صفة والصواب أف نفس اهلل ىي
ذات اهلل     

(ٕ)

وأما الصانع فليس من أسماء اهلل الصانع ليس من أسماء اهلل ولكنو يطلق على اهلل من باب
الخبر شيخ اإلسبلـ وجماعة من الفقهاء يقولوف الصانع يقاؿ إف الصانع ىذا من باب الخبر

والقاعدة أف باب الخبر أوسع من باب الصفات يخبر عن اهلل بأنو ذات يخبر عن اهلل بأنو شيء

يخبر عن اهلل بأنو شخص  ال شخص أغير من اهلل  لكن ما يقاؿ :إنو من صفات اهلل ،إف

 - 1سورة طه آية .41 :
 - 2سورة طه آية .41 :

شرح كتاب االعتقاد

الشخص اسم من أسماء اهلل وصفة من صفاتو أو الشيء
   

(ٔ)

          

فسمى نفسو شيئا لكن ىذا من باب الخبر .

 ال شخص أغير من اهلل  أخبر عن نفسو بأنو شخص لكن ىل يقاؿ إف من أسماء

اهلل الشخص؟ أل .ىذا من باب الخبر ،كذلك يخبر عن اهلل بأنو صانع لكن ليس من صفات اهلل
الصانع قولو:

   

صنعو وخلقو ورباه وىيأه وقولو



(ٕ)

ك يعني اهلل سبحانو وتعالى
اصطَنَػ ْعتُ َ
ىذا فعل ْ

       



(ٖ)

فبل يشتق من الفعل

ويقاؿ من أسماء اهلل الصانع فالصانع ليس من أسماء اهلل ولكنو يخبر عنو بأنو صانع كما أف

القديم ليس من أسماء اهلل القديم ليس من أسماء اهلل لكن من أسمائو األوؿ وىو أكمل من

القديم نعم .

س أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل ورد في بعض روايات حديث النزوؿ  أنو ينزؿ حين

يمضي ثلث الليل األوؿ  وىذه الرواية في مسلم فكيف نوفق بينها وبين رواية  حين يبقى
ثلث الليل اآلخر  ؟

ج :نعم .وردت أكثر األحاديث على أف  ينزؿ ربنا كل يوـ إلى سماء الدنيا حين يبقى

ثلث الليل اآلخر  وفي بعضها  حين يمضي نصف الليل  ونصف الليل وثلث الليل

يعن ي متقارب يعني النصف األخير ،وىو وقت التنزؿ اإللهي ،وفيو صبلة داود  كاف يناـ
نصف الليل ويقوـ نصفو . 

وىم من
أما ثلث الليل األوؿ فهذه فيها كبلـ ألىل العلم :ىل ىذا قالو النبي أوال؟ أو أنها ٌ
بعض الرواة؟ والمعتمد أف نزوؿ الرب إنما ىو في النصف األخير ال في النصف األوؿ ،وأما ىذه

الرواية فيها كبلـ .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :سمعنا من يقوؿ :إف محنة اإلماـ أحمد رحمو اهلل وسجنو

كاف ألسباب سياسية ،ولم يكن لمسألة خلق القرآف ،فهل ىذا صحيح؟
 - 1سورة األنعام آية .19 :
 - 2سورة طه آية .41 :
 - 3سورة النمل آية .88 :

شرح كتاب االعتقاد
ج :ىذا غير صحيح ىذا قوؿ الجهمية ،بعض الجهمية الذين ينكروف أف يكوف كبلـ اهلل صفة
من صفاتو تجدىم يؤولوف يقولوف :أل .أبدا ،ىذا اإلماـ أحمد ما سجن في مسألة سياسية ،ال،

مسألة خلق القرآف .يطعنوف في ذلك حتى يروجوا مذىبهم وىو القوؿ بخلق القرآف؛ ليروجوا

مذىبهم يكذبوف ىذه المسألة قالوا :اإلماـ أحمد معنا ما يخالفنا ،يقوؿ :القرآف كبلـ اهلل ،لكن
سجنو ليس لمسألة سياسية ،ىذا من أبطل الباطل سجن اإلماـ أحمد ثابت ،ومناظرتو للمعتزلة

ثابتة ،ىذا شيء ثابت يكاد يبلغ حد التواتر.

مثلو قوؿ بعضهم :إف رسالة اإلماـ أحمد في الصبلة ليست لئلماـ أحمد منسوبة إليو.

وكذلك أيضا كذلك قصوىا بذلك حتى ال تنسب الرسالة إلى اإلماـ أحمد ،وكذلك أيضا يكذبوف
ويطعنوف في أشياء ثابتة في أشياء ثابتة؛ ألف في قلوبهم مرضا.

ويقولوف مثبل بعض الذين يقولوف بإنكار البعث يقولوف :لعلو رجع -ابن سينا -ابن سينا لو

رسالة (الحاوية) أنكر البعث ،ومن قاؿ :ابن سينا تاب .طيب -لعلو تاب طيب لو تاب نحن نود

ىذا -لكن ما فيو شيء يدؿ على ذلك؛ ولذلك قوؿ ابن سينا منكر؛ ألنو تاب ،ىات الدليل على

أنو تاب ،الرسالة (الحاوية) موجودة في إنكار البعث ما فيو  ،ليس لو مؤلف في أنو تاب وال نقل

ىذا أحد؛ فاالحتماالت كل شيء محتمل لكن األصل ىو ىذا ،فتجد بعض الناس عندىم ......

يكذبوف باألشياء الواقعة ويشككوف فيها حتى يثبت لهم أقوالهم الفاسدة ومعتقداتهم المنحرفة.

ومن ذلك قوؿ ىؤالء الجهمية والمعتزلة الذين يريدوف أف يقولوا أف القرآف كبلـ مخلوؽ؛

نقوؿ :ال ،اإلماـ أحمد ما سجن من أجل ىذا ،سجن ألسباب سياسية ،وىذا متواتر يعلمو الخاص
والعاـ ونقلو العلماء في كتبهم :أف اإلماـ أحمد مسجوف ألجل إنكاره على المعتزلة القوؿ بخلق

القرآف .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ذكرتم باألمس أف أبا حنيفة رحمو اهلل من أىل السنة،

ولكني وجدت في كتاب السنة لعبد اهلل بن أحمد بن حنبل رحمو اهلل بابا كامبل في ذمو وشتمو

وعيبو ،ومن الذين ذموه كثير من العلماء :مالك بن أنس وسفياف الثوري وابن عوف وحماد بن زيد

وغيرىم ،فنرجو التوضيح لهذا .وفقكم اهلل.

ج :ال شك أف اإلماـ أبا حنيفة من أئمة أىل السنة األئمة األربعة :أبو حنيفة ومالك

والشافعي وأحمد معروؼ ىذا ،وإف كاف في مسألة اإليماف يرى أف األعماؿ غير داخلة في مسمى
اإليماف تبعا لشيخو أحمد ...بن أبي سليماف ،لكنو يوافق أىل السنة في المعنى ،وأما ما نقل من

روايات في كتاب عبد اهلل بن اإلماـ أحمد فهي تحتاج إلى غربلة ىذه الروايات؛ بعضها صحيح

شرح كتاب االعتقاد
وبعضها غير صحيح بعضها يثبت وي عضها ال يثبت بعضها يكوف في جانب من الجوانب ،وبعضها
يكوف لو عذر في ىذا -نعم -ولكنو ال شك أنو إماـ من أئمة السنة ،أحد األئمة األربعة من أئمة
أىل السنة ال إشكاؿ في ىذا .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا السائل يقوؿ :ما الفرؽ بين الصوت وبين الكبلـ؟

ج :الصوت والكبلـ ،الكبلـ يكوف بحرؼ وصوت ،الكبلـ بماذا يكوف؟ الكبلـ لفظ ومعنى،

حروؼ وألفاظ ،وىو ينادي عليكم بصوت كما إذا كاف من بعد ،ويكوف مناجاة إذا كاف باإلسرار

إذا كاف يسر ما في صوت ،يسر إليك بجوارؾ أو يتكلم في نفسو ىذا يسمى مناجاة ،ويكوف

بالصوت إذا كاف مناداة ،واهلل تعالى قاؿ      :
صوت     
.

(ٕ)

(ٔ)

والنداء ال بد لو من

ىذا المناجاة اإلسرار بدوف صوت فالكبلـ ال بد لو من صوت

وفي الحديث  أف اهلل تعالى ينادي آدـ يوـ القيامة فيقوؿ يا آدـ يقوؿ لبيك يا ربي

وسعديك يقوؿ أخرج بعث النار يقوؿ يا ربي من كم فيقوؿ من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعوف

إلى النار وواحد إلى الجنة  وفي الحديث اآلخر  إف اهلل ينادي بصوت يسمعو من بعد
كما يسمعو من قرب  في إثبات الكبلـ هلل.

واألشاعرة والطبلبية ال يثبتوف الصوت هلل ال يثبتوف الحرؼ وال الصوت يقولوف :الكبلـ معنى

قائم بنفسو ال يُسمع .جعلوا الرب أبكم ال يتكلم ما فيو حرؼ وال لفظ وال صوت ،تعالى عما
يقولوف علوا كبيرا .
وشبهتهم في ىذا فرارا من القوؿ بحلوؿ الحوادث في ذات الرب ،قالوا :الحروؼ حادثة

للزـ أف تحل الحوادث هلل؛ ولذلك قالوا :ما فيو
واأللفاظ حادثة والصوت حادث ،فلو أثبتناه َ
حرؼ وال صوت وال لفظ ما في إال معنى قائم بالنفس.

وأين المعنى؟! من يسمعو؟! ال يعلم ما في نفس اهلل إال اهلل ،قالوا :ال .اهلل يخطر جبريل

فيفهم المعنى ،فيعبر .وىذا من أبطل الباطل ،نقوؿ :ىذه الحروؼ واأللفاظ والحديث ىذه

حروؼ اآل دميين وألفاظهم .أما اهلل فكبلمو صفة من صفاتو ،ال يلزـ أف تحل الحوادث في ذاتو،
 - 1سورة الشعراء آية .10 :
 - 2سورة مريم آية .52 :

شرح كتاب االعتقاد
ىو سبحانو ال يحل في شيء من خلقو .نعم .بل ىو بائن من خلقو سبحانو وتعالى ،فوؽ العرش
بائن من خلقو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ :أيهما أفضل أف أقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل ،أو مؤمن أرجو،

وألف أكثر الناس لو سألتو قاؿ :مؤمن إف شاء اهلل؟

ج :نعم .قاؿ :مؤمن إف شاء اهلل ،أو قاؿ :مؤمن أرجو ،والمعنى واحد أرجوه بمعنى إف شاء

اهلل ،كل استثناء ،ىذا إذا أراد اإلنساف أف اإليماف شعب متعددة وواجبات متعددة واإلنساف ال

يزكي نفسو وال يجزـ بأنو أدى ما عليو فيقوؿ :أنا مؤمن إف شاء اهلل.

أما إذا قصد الشك في أصل إيمانو فهذا ممنوع ،ال يقوؿ :إف شاء اهلل .الشك في أصل

اإليماف بالتصديق ال يشك المسلم في ىذا .أما إذا أراد شرائع اإلسبلـ وشعائر اإلسبلـ متعددة

يقوؿ :إف شاء اهلل .ألنو ال يجزـ بأنو أدى ما عليو؛ اإلنساف محل الخطأ والنقص يقوؿ :إف شاء

اهلل أنا مؤمن إف شاء اهلل ،أو أنا مؤمن أرجو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ىل طائفة المعتزلة والمرجئة والقدرية وغيرىم من فرؽ

الضبلؿ ىل لها وجود اآلف؟ وأين مكانهم حتى نحذر منهم؟

ج :نعم .موجودوف يعيشوف بينكم المعتزلة واألشاعرة والجهمية والرافضة والقدرية كلهم

موجودوف اآلف ،كلهم موجودوف اآلف في كل مكاف ،ولكل قوـ وارث ،بل يدرس مذىب المعتزلة

ومذىب األشاعرة يدرس في البلداف العربية في مصر وفي الشاـ وفي غيرىا من الدوؿ؛ الجوىرة

جوىرة التوحيد على مذىب األشاعرة وتدرس ،وىم موجودوف اآلف كلهم موجودوف اآلف ويعيشوف
بينكم في األقطار العربية وفي غيرىا ،وفي الباكستاف وفي الهند وفي ليبيا وفي الشاـ وفي مصر

وفي العراؽ وفي كل مكاف موجودوف ،األشاعرة والمعتزلة والجهمية والرافضة.

وفيها أيضا اتحادية أعظم من ىذه االتحادية الذين يقولوف بوحدة الوجود يقولوف :الوجود

واحد ،الرب ىو العبد والعبد ىو الرب .ويسموف أنفسهم العارفين ويسموف أنفسهم المحققين،

ولهم مؤلفات تتحقق كتبهم وتطبع بأوراؽ ثقيلة ويعتذر عنهم ويدافع عنهم ،ويقاؿ :إنهم العارفوف

وأىل التحقيق ،موجودوف اآلف تطبع مؤلفاتهم وتتحقق ويدافع عنهم ،فقالوا :أىل المعرفة وأىل
التحقيق وىم أىل وحدة الوجود .أكثر الناس ،بعض الناس يكفروف يقولوف :الرب ىو العبد والعبد

ىو الرب ،إذف ما في تكاليف وال شيء ،أنت الرب وأنت العبد ،وأنت الخالق وأنت المخلوؽ ما

في رب وال عبد ،كما قاؿ رأسهم بن العربي:

الػرب

عبػد

والعبد

رب

ياليت

شعرى

من

المكلف

شرح كتاب االعتقاد
إف

قلت

عبػد

فذاؾ

ميت

وإف

قلػت

رب

أنى

وعلى ىذا يقولوف :إف فرعوف مصيب حينما قاؿ      :

(ٔ)

مكلف
؛ يقولوف

ألنو يتجلى الرب في صورة معبود كما تجلى في صورة فرعوف ويتجلى في صورة ٍ
ىاد كما يتجلى
في صورة الرسوؿ ويقولوف إف فرعوف مصيب حينما قاؿ      

(ٕ)

ألنو تجلى

الرب يتجلى في صورة معبود نعوذ باهلل .
بل إنهم يقولوف أعظم من ىذا يقولوف إف فرعوف حينما قاؿ

    



(ٖ)

حين خصص يعني خصص نفسو أُ ِ
غرؽ أغرؽ لماذا؟ أغرؽ تطهيرا لو ليزوؿ الحسباف والوىم يعني

توىم فرعوف أنو ىو الرب والناس كلهم أرباب يقولوف ما ىو أنت وبس الناس كلهم أرباب فلما
توىم ىذا الوىم أغرؽ فتطهر فزاؿ الحسباف والوىم ىذا قوؿ االتحادية والعياذ باهلل من الكفر

ونسأؿ اهلل السبلمة والعافية ونعوذ باهلل من زواغ القلوب نعم

ومؤلفاتهم موجودة نعم وفيو ابن العربي اللي ىو رئيس وحدة الوجود لو معارضات للقرآف لو

كتاب يسمى الفتوحات المكية ولو كتاب يعارض القرآف يؤوؿ القرآف وسماه الفصوص فص مثبل
قصة نوح اسمها فص قصة ىود فص ويعارضها وقاؿ مثل ىذا الكبلـ قاؿ إف فرعوف يعني إنما

أغرؽ ليزوؿ الحسباف والوىم فتطهر وقاؿ إنو لما أتى على قصة موسى وأف موسى لما جاء إلى
قومو ووجدىم يعبدوف العجل وعنده أخوه ىاروف جره بلحيتو كما قاؿ اهلل:
             

    

(ٗ)

موسى غضب شدة

الغضب لما جاء وىم يعبدوف العجل ألقى األلواح وفيها كبلـ اهلل حتى تكسرت من شدة الغضب

 - 1سورة النازعات آية .24 :
 - 2سورة النازعات آية .24 :
 - 3سورة النازعات آية .24 :
 - 4سورة طه آية .94 :

شرح كتاب االعتقاد
ولم يؤاخذه اهلل وجر موسى أخاه ىاروف وىو نبي كريم مثلو أخوه نبي جره بلحيتو من شدة
الغضب قاؿ كيف تتركهم يعبدوف العجل؟

ماذا قاؿ ابن العربي لما جاء يفسر ىذا -قبحو اهلل-؟ قاؿ إف موسى جر ىاروف يقوؿ لو لماذا

تنكر عليهم عبادة العجل؟ ىم على حق ىم على حق ليش تنكر عليهم عبادة العجل؟ نسأؿ اهلل

العافية ونعوذ باهلل من زواغ القلوب نسأؿ اهلل السبلمة والعافية

والمقصود أف قوؿ السائل أىم موجودوف؟ موجود االتحادية االتحادية أعظم موجودوف اآلف

الصوفية الذين يقولوف بوحدة الوجود موجودين أكثر من المعتزلة واألشاعرة ىؤالء مبتدعة لكن

ىؤالء كفار وىم موجودوف اآلف لهم وجود اآلف في كل مكاف في مصر اآلف موجودوف االتحادية

وموجودوف في الشاـ الصوفية اآلف في كل بلد إذا خرجت من المملكة كل بلد فيو طرؽ صوفية
توصل إلى النار؛ القادرية والشاذلية والنقشبندية والسهروردية وكلها طرؽ توصل إلى النار كلها كفر

وضبلؿ والعياذ باهلل ولكل شيخ طريقة ويصلوف إلى القوؿ بوحدة الوجود ىذا في شخص كاف

يسمى أظنو ابن العربي قديم منذ سنين ق تل في السوداف قتلو النميري لما كاف رئيسا ينفض جبتو
ويقوؿ إنو ىو الرب ىو اإللو يعني نفسو صوفي وصل إلى القوؿ بوحدة الوجود قتل وىو موجود لو

أمثاؿ كثيروف وىم موجودوف اآلف مثل الصوفية اآلف كل بلد فيو صوفية اآلف مصر فيو صوفية

والشاـ فيو صوفية السوداف فيو صوفية ليبيا فيو صوفية والباكستاف فيو صوفية بكل مكاف كل بلد

اآلف فيو صوفية ولهم طرؽ وكل طريقة لها أتباع ولهم أذكار يسموف العامة والخاصة وخاصة

الخاصة كما سبق العامة أذكارىم ال إلو إال اهلل سبحاف اهلل والحمد هلل ىذه أذكار األنبياء

والمرسلين الخاصة يقولوف أنهم ما يحتاجوف ال إلو إال اهلل يأخذ فصل الجمع بو اهلل اهلل اهلل اهلل
يقوؿ واحد ذىب إلى إفريقيا وجد جماعة يقولوف اهلل اهلل اهلل اهلل من بعد العصر للمغرب اهلل اهلل

اهلل اهلل حتى يدوخ ويسقط

اهلل اهلل ما ىو ذكر ما فيها فائدة ذكر ال بد أف تكوف في جملة حتى تفيد تقوؿ اهلل أكبر

سبحاف اهلل والحمد هلل لكن إذا قلت اهلل اهلل ما تفيد وال لك أجر وال ثواب وال فيو فائدة وال

يسمى ذكر حتى تطلب لها جملة تكوف جملة مفيدة اهلل أكبر سبحاف اهلل والحمد هلل لكن ىؤالء
يقولوف ىذا ذكر للخاصة اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل اهلل

وخاصة الخاصة القائل بوحدة الوجود يقوؿ اهلل طويلة عليو ما يحتاج اهلل أف يأخذ الهاء ىو

ىو ىو ىو ىو كالكبلب ىذا موجود حتى نجد ابن العربي ألف كتاب سماه كتاب الهو ىذا أذكار
خاصة الخاصة أذكارىم كتاب الهو والعجيب أنو يستدؿ بالقرآف ويقوؿ عندي دليل من القرآف

شرح كتاب االعتقاد

على الذكر ىو أين ىو؟ قاؿ قولو تعالى        :

(ٔ)

فقيل لو لو كاف كما

قلت لفصلت الهاء وما يعلم تأويل ىو كما أف الخاصة يستدلوف على ذكرىم اهلل يستدلوف بقولو
تعالى

               

             



(ٕ)

اهلل قاؿ ىذا دليل وىم

يستدلوف بو على باطلهم لكن ىم عند النزاع و عند المناظرة يقولوف -لما قيل لهم إف القرآف

يخالف ما أنت عليو فقالوا القرآف كلو شرؾ من أولو إلى آخره والحق ما نقولو

ويقولوف إف الذاكر اآلف حينما يذكر اهلل وحينما يسبح ىذا معناه يذكر ربو ويذكر نفسو وىذا

شرؾ يقوؿ ال بد تتناسب ال تذكر إال نفسك؛ ولهذا بعضهم إذا سمع المؤذف يؤذف شتم المؤذف

وإذا سم ع نهيق الحمار ونباح الكلب مدحو وأثنى عليو؛ قاؿ ألف المؤذف يذكرؾ باهلل وتكوناف

اثنين وىذا كفر عندىم شرؾ أنت وربك لكن الحمار والكلب يوسيك فتبقى أنت وحدؾ فلهذا

يمدحو ويثني عليو

قبحهم اهلل نسأؿ اهلل السبلـ والعافية ونعوذ باهلل من زيغ القلوب لكن لتعلموا أف ىذا الكفر

موجود صريح اآلف قوؿ السائل ىل فيو معتزلة وجهمية وأشاعرة؛ فيو صوفية فيو اتحادية أعظم

الناس كفرا موجودوف اآلف ويدافع عنهم وتؤلف لهم مؤلفات وتحقق كتبهم وتطبع بطباعة صليقة

عندي رسالة سماىا صاحبها إيماف فرعوف ودعوتو تستدؿ على أف فرعوف مؤمن ىو استدؿ بقولو

تعالى        :

(ٖ)

قاؿ :آؿ فرعوف يدخلوف لكن ىو ما

يدخل ىو خرج ىو آمن ،وشرح يشرح واحد ويحققو ،ويقوؿ :أنت انظر اآلف إف أحببت تأخذ
بهذا وأف ال تأخذ بهذا لك الخيار ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،نعوذ باهلل من زيغ القلوب ،ونسألو


سبحانو أف يهدي قلوبنا وأف يثبتنا على دينو القويم وأال يزيغ قلوبنا بعد إذ ىدانا ،فنسألو

الثبات على دينو واالستقامة عليو إنو ولي ذلك والقادر عليو ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولنا نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو والتابعين.
 - 1سورة آل عمران آية .7 :
 - 2سورة األنعام آية .91 :
 - 3سورة غافر آية .46 :

شرح كتاب االعتقاد

اإلقرار بأف الرمحن خلق آدـ على صورتو
بسم اهلل الرمحن الرحيم .احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل : :ونقر "بأف الرمحن خلق آدـ على صورتو " رواه
أمحد بن حنبل وابن خزدية وغَتمها وروي" :على صورة الرمحن " .رواه الدارقطٍت وأبو
بكر النجاد وأبو عبد اهلل بن بطة وغَتىم.
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

فإف المؤلف رحمو اهلل قد بين في ىذه الرسالة التي سماىا كتاب االعتقاد اعتقاد أىل السنة

والجماعة ،وىو اإليماف بالصفات التي وصف اهلل بها نفسو ،أو وصفو بها رسولو  كصفة
الكبلـ والقرآف كبلـ اهلل ،وصفة الحياة وصفة العلم وصفة القدرة والسمع والبصر والكبلـ

واإلرادة واألمر واليدين والوجو كما سبق والنزوؿ والنفس.

ثم قاؿ المؤلف رحمو اهلل" :ونقر بأف الرحمن خلق آدـ على صورتو" رواه أحمد بن حنبل

وابن خزيمة وغيرىما .أي نقر بأف الرحمن خلق آدـ على صورتو ،والضمير يعود إلى اهلل ،معنى

"صورتو" على صورة اهلل ففيو إثبات الصورة هلل 

وأنها صفة من صفاتو ،قد رواه أحمد بن

حنبل وابن خزيمة وغيرىما ورواه أيضا البخاري في صحيحو في كتاب االستئذاف قاؿ  :خلق

اهلل آدـ على صورتو -ثم قاؿ -طولو في السماء ستوف ذراعا " طولو" ربما يعود إلى آدـ 
خلق اهلل آدـ على صورتو  والحديث صحيح ثابت رواه البخاري في صحيحو في كتاب

االستئذاف ورواه اإلماـ أحمد ورواه ابن خزيمة وغيرىما ،وىو روي على صورة الرحمن في رواية

 خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن . 

ىذه الرواية قاؿ المؤلف :رواىا الدارقطني وأبو بكر النجاد وأبو عبد اهلل بن بطة وغيرىم رووا

ىذه الرواية وىي  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  فهذه ثابتة على صورة الرحمن ،وذكر

المحقق أنو روى ىذه الرواية  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  رواىا ابن أبي عاصم في

شرح كتاب االعتقاد
السنة ،ورواه البيهقي في (األسماء والصفات) وابن خزيمة في كتاب (التوحيد) واآلجري في
(الشريعة) ،وقاؿ الحافظ ابن حجر في (الفتح) :وقد أنكر المازري ومن تبعو صحة ىذه الزيادة

 خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  إذ المحفوظ في معظم طرقو  أف اهلل خلق آدـ
على صورتو  ثم قاؿ :وعلى تقدير صحتها فيحمل على ما يليق بالبارئ سبحانو وتعالى ،قاؿ
المحقق :قلت :الزيادة ثابتة؛ الزيادة أخرجها ابن أبي عاصم في السنة بزيادة  خلق اهلل آدـ

على صورة الرحمن  أخرجها ابن أبي عاصم في السنة والطبراني من حديث ابن عمر بإسناد

رجالو الثقات ،وأخرجو ابن أبي عاصم أيضا من طريق أبي يونس عن أبي ىريرة بلفظ يرد التأويل

األوؿ ،وقاؿ  :من قاتل فليجتنب الوجو فإف صورة وجو اإلنساف على صورة الرحمن . 

قاؿ حرب الكرماني في كتاب :سمعت إسحاؽ بن راىوية يقوؿ" :صح أف اهلل خلق آدـ على

صورة الرحمن" وأيضا ىذه الرواية صححها الحافظ في كتاب االستئذاف في الجزء الحادي عشر

في فتح الباري  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن . 

وقاؿ إسحاؽ الكوسج :سمعت أحمد يقوؿ :ىو حديث صحيح  خلق اهلل آدـ على

صورة الرحمن  وقاؿ الطبراني في كتاب السنة :حدثنا عبد اهلل بن أحمد قاؿ :قاؿ رجل ألبي
إف رجبل قاؿ خلق اهلل آدـ على صورتو أي صورة الرجل؛ فقاؿ :كذب ،ىو قوؿ الجهمية.

فإذا ىذه الرواية  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  ثابتة رواىا الدارقطني كما ذكر

المؤلف ورواىا أبو بكر النجاد ورواىا أيضا ابن أبي عاصم في السنة والبيهقي في األسماء
والصفات وأيضا الحافظ قاؿ :صح وقاؿ إسنادىا ال بأس بها في كتاب االستئذاف في الجزء

الحادي عشر.

والدارقطني إماـ محدث فقيو وىو شيخ العراؽ ،وأبو بكر أحمد بن سليماف بن الحسن بن

سعيد البغدادي الحنبلي النجاد ول د سنة ثبلثة وخمسين ومائتين وتوفي سنة ثماف وأربعين

وثبلثمائة ،وكذلك أبو عبد اهلل بن بطة المعروؼ من الحنابلة وإماـ قدوه وعابد وفقيو ومحدث

وىو شيخ العراؽ أبو عبد اهلل عبيد اهلل بن محمد بن محمد بن محمد بن حمداف العكبري

الحنبلي ابن بطة.

فإذف ىذه الرواية ثابتة ،وأما  خلق اهلل آدـ على صورتو  فهذه رواىا البخاري في

الصحيح  خلق اهلل آدـ على صورتو طولو في السماء ستوف ذراعا  ورواه اإلماـ أحمد
أيضا كما ذكر المؤلف ورواه ابن خزيمة.

شرح كتاب االعتقاد
وىذا الحديث فيو إثبات الصورة هلل  كسائر الصفات ،فاهلل تعالى لو صورة ال تشبو صورة


اآلدميين ،فالتشبيو منفي والتمثيل منفي في قوؿ اهلل تعالى       :
ٌ
ٌ
  

(ٔ)

فاهلل تعالى لو صورة ولو سمع ولو بصر ولو يد ولو رجل ولو وجو ولو علم ولو

صفات ،ال يماثل صفات المخلوقين سبحانو وتعالى أسماؤه وصفاتو تليق بو سبحانو وتعالى ،كما
أف المخلوؽ أسماؤه وصفاتو تليق بو ،فكما أف هلل وجها ال يماثل وجوه المخلوقين ،ولو علم ال
يماثل علم المخلوقين ،ولو سمع ال يماثل سمع المخلوقين؛ فلو صورة ال تماثل صورة

المخلوقين.

وقد اختلف الناس في مرجع الضمير في روية  خلق اهلل آدـ على صورتو  الحديث

صحيح ال إشكاؿ فيو ،صحيح رواه البخاري في أصح الكتب بعد كتاب اهلل ىو صحيح البخاري

روى ىذا الحديث  خلق اهلل آدـ على صورتو  لكن اختلف الناس في مرجع الضمير على
ثبلثة أقواؿ قد ذكرىا الرازي في كتاب "تأسيس التقديس" الرازي ىو عبد اهلل الرازي لو كتاب
سماه (تأسيس التقديس) ذكر فيو أحاديث وذكر فيو حديث الصورة ىذا وغيره من األحاديث

يؤولها على طريقة األشاعرة ،رد عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ونقض ىذا الكتاب بكتاب سماه

(نقض التأسيس) أو (بياف تلبيس الجهمية في بدعهم الكبلمية) في كتاب عظيم من علوـ كتب

شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ىذا الكتاب اسمو (بياف تلبيس الجهمية في بدعهم الكبلمية) وبعضهم
يسميو (نقض التأسيس) ىو كتاب عظيم فيو بحوث ال توجد في غيره منها بحث الصورة ،ومنها

إثبات الحق هلل  وغيره من الصفات ،وىو كتاب عظيم ثبلث مجلدات ،قسم الكتاب على
ثماف رسائل دكتوراه ،وكلها نوقشت وىو اآلف يطبع -إف شاء اهلل -في مجمع الملك فهد في
المدينة ،تبنتو وزارة الشئوف اإلسبلمية ،ومن ذلك ىذا الحديث  خلق اهلل آدـ على صورتو

 مبحث الصورة جاء في رسالة كاملة رسالة دكتوراه كاملة مبحث الصورة  خلق اهلل آدـ
على صورتو . 

جمع المؤلف شيخ ا إلسبلـ ابن تيمية األحاديث التي جاءت في الصورة ،وكذلك أحاديث

الرؤية في رؤية المؤمنين لربهم يوـ القيامة ،وجمع األحاديث في ىذا وقاؿ :إف األدلة دلت على
أف المؤمنين يروف ربهم في موقف القيامة أربع مرات ،األحاديث صحيحة ثابتة :المرة األولى يرونو

 - 1سورة الشورى آية .11 :

شرح كتاب االعتقاد
ثم يرونو في المرة الثانية فيتجلى لهم في غير الصورة التي رأوه فيها أوؿ مرة فيقولوف :نعوذ باهلل
منك ىذا مكاننا حتى يأتينا ربنا فإذا جاءنا ربنا عرفناه ،فيتجلى لهم في الصورة التي يعرفوف في

المرة الثالثة يرونو فيسجدوف لو ومعهم المنافقوف ،والمنافقوف ال يستطيعوف السجود ،المؤمن

يسج د والمنافق يجعل اهلل ظهره طبقا واحدا طبق واحد ما فيو فقرات  ......البقر فبل يستطيعوف
السجود            

(ٔ)

وىذا العبلمة

بينهم وبين اهلل  كشف الساؽ ،فإذا رفعوا رءوسهم رأوه في الصورة التي رأوه فيها أوؿ مرة ىذه
المرة الرابعة أربع مرات.

وكذلك حديث الصورة  خلق اهلل آدـ على صورتو  بيّن شيخ اإلسبلـ رحمو الخبلؼ

في ىذا الخبلؼ للناس ،وأف الناس لهم ثبلثة أقواؿ ذكرىا الرازي في تأسيس التقديس القوؿ

األوؿ :أف الضمير في  خلق اهلل آدـ على صورتو  يعود إلى آدـ ،يقوؿ :المعنى خلق اهلل
آدـ على صورة آدـ ،وىذا يفسد المعنى ،كيف خلق اهلل آدـ على صورة آدـ؟! وىذا أنكره اإلماـ

أحمد رحمو اهلل لما سألو ابنو قاؿ  :خلق اهلل آدـ على صورتو  على صورة آدـ؟ فقاؿ
اإلماـ أحمد :ىذا قوؿ الجهمية ،أي صورة آلدـ قبل أف يخلقو اهلل؟ خلق اهلل آدـ على صورة
آدـ! كيف؟ ىل لو صورة آدـ ىل لو صورة قبل أف يخلق؟ ما لو صورة قبل أف يخلق ،ىذا يفسد

المعنى ،قاؿ اإلماـ أحمد ىذا قوؿ الجهمية :خلق اهلل آدـ على صورة آدـ.

القوؿ الثاني :أف الضمير يعود إلى المضروب ،لما تقاتل رجبلف ضرب أحدىما اآلخر قاؿ

النبي   إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو  على صورة

المضروب ،وىذا التشبيو مقلوب ىذا تشبيو مقلوب ،األصل أف يشبو المضروب بآدـ ّوال يشبو
آدـ بالمضروب؟ األصل أف يشبو آدـ بالمضروب؛ ألف المضروب من أبنائو من ولده ،فقاؿ :

ال تضربوا الوجو فإف اهلل خلق آدـ على صورتو  على صورة المضروب فيقوؿ :ىذا تشبيو
مقلوب؛ شبو آدـ بإيش؟ بالمضروب ،واألصل أف يشبو المضروب بآدـ .القوؿ الثاني أنو يعود إلى

المضروب ،وىذا باطل أيضا ىذا باطل؛ ألنو ليس آلدـ صورة قبل أف يخلقو اهلل والمضروب أحد

أوالده.

 - 1سورة القمم آية .42 :

شرح كتاب االعتقاد
القوؿ ال ثالث الذي ىو الصواب :أف الضمير يعود إلى اهلل  خلق اهلل آدـ على صورتو
 يعود إلى اهلل ،ويؤيده ىذه الرواية  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  ىذه الرواية

اللي ذكرىا المؤلف رحمو اهلل  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  رواىا الدارقطني وأبو

بكر النجاد وأبو عبد اهلل بن بطة وىي صحيحة ثابتة ،وكذلك أيضا الحافظ ابن حجر في الجزء
الحادي عشر من فتح الباري في كتاب االستئذاف قاؿ :إنها رواية ثابتة وىي تؤيد أف الضمير يعود

إلى اهلل ،في الصحيح في صحيح البخاري  خلق اهلل آدـ على صورتو  وفي الرواية رواية

الدارقطني  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  فهذه الرواية تدؿ على أف الضمير يعود إلى
من؟ إلى اهلل  خلق اهلل آدـ على صورتو . 

ويؤخذ من الحديث إثبات الصورة هلل  وأف هلل صورة ال تشبو الصورة ،كما أف هلل سمع

وبصر وعلم وقدرة.

كما ذكر ابن قتيبة يقوؿ :إف الصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع والعينين كما أف اهلل

لو عينين ولو أصابع ولو عينين فكذلك لو صورة ،لكن لما كانت ىذه النصوص مألوفة ألفت
أثبتوىا وأنكروا الصورة؛ ألنهم لم يألفوىا ،وإال فالصورة ليست بأعجب من اليدين واألصابع

والعينين ،وإنما وقع اإللف في األصابع والعينين لمجيئها في القرآف وىذه لم تأت بالقرآف فلذلك

أنكروىا.

وقد غلط في ىذا أيضا حتى بعض علماء السنة ،بل بعض األئمة وىو ابن خزيمة رحمو اهلل

ابن خزيمة إماـ من أئمة أىل السنة يسمى ابن خزيمة ىو يسمى إماـ األئمة ،ومع ذلك غلط في

كتابو كتاب "التوحيد" وظن أف الضمير ال يعود إلى اهلل ،وأف فيو تشبيو ،أنو يظن أنو تشبيو فقاؿ:
أيها الناس ال تغلطوا وال تغالطوا فبل تقولوا إف الضمير يعود إلى اهلل.

قد رد عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل وبين ىذا المعدود في غلطاتو ،ليس بمعصوـ

قاؿ الصواب :إف الضمير يعود إلى اهلل ،وىذه الرواية رواية الدارقطني وابن خزيمة وأبو بكر

النجاد  خلق اهلل آدـ على صورة الرحمن  وعلى ىذا فيكوف في الحديث فيو إثبات

الصورة.

وقد غلط من قاؿ  إف اهلل خلق آدـ على صورتو  فسر الصورة بالصفة فقاؿ :

خلق اهلل آدـ على صورتو  أي على صفتو على صفاتو فسر الصورة بالصفة.

وكذلك قوؿ بعضهم  :خلق اهلل آدـ على صورتو  خلقو متصفا بالصفات من السمع

والبصر والكبلـ ،قاؿ  :خلق اهلل آدـ على صورتو  يعني متصفا بالصفات ،وىذا ليس

شرح كتاب االعتقاد
بصحيح ،كونو متصفا بالصفات ىذا ال إشكاؿ فيو  خلق اهلل آدـ على صورتو  يعني كونو
متصفا بالصفات من السمع والبصر والكبلـ ،لو كاف المراد ىذا كاف لما خص الصورة؛ "خلق اهلل
آدـ على" لقيل :متصف بالصفات ،أو قيل :خلق اهلل آدـ على كذا؛ فدؿ على أنو ليس المراد

بالصورة الصفة ،وليس المراد بها أنو متصف بالصفات ،وإف المراد إثبات الصورة ،ولكن ال يلزـ

منفي باألدلة العقلية
من ذلك التشبيو ال يلزـ من ذلك التشبيو والتمثيل؛ ألف التشبيو والتمثيل ٌ
وباألدلة الشرعية.
باألدلة الشرعية :قاؿ اهلل تعالى      :


(ٕ)

      

(ٖ)

(ٔ)

     

.

وكذلك األدلة العقلية :دؿ العقل على أف اهلل ال يماثلو أحد من خلقو ،ولكن ىذه اإلضافة

في قولو  :خلق اهلل آدـ على صورتو  تقتضي نوعا من المشابهة ،وىي المشابهة في
مطلق الصورة ،ال في الجنس والمقدار ال في الجنس وال في المقدار؛ المشابهة في الجنس

والمقدار منفي ،منفي بالكتاب منفي باألدلة الشرعية واألدلة العقلية ،فآدـ ال يماثل اهلل في
الجنس وال في المقدار ،وإنما المماثلة تقتضي نوعا من المشابهة وىي المشابهة في مطلق

الصورة ،مشابهة في مطلق الصورة ال في الجنس وال في المقدار.
ومثاؿ ذلك َ -ولِل ِو الْ َمثَ ُل ْاألَ ْعلَى : -من رأى صورة القمر في الماء ،فهذه صورة القمر في
الماء الصورة التي في الماء تشابو القمر في أي شيء؟ في الصورة ،لكن ىل تشابهها في الجنس؟

أل .جنس القمر ما ىو؟ من زجاج أو من صخور؟ اهلل أعلم ،لكن ىل الصورة اللي في الماء

جنسها جنس الصورة اللي في السماء؟ أل .ىل تشابهها في المقدار؟ مقدار القمر ىذا مساحتو

طويلة .أما الصورة اللي في الماء بمقدار يمكن شبر باليد أو أقل؛ فبل تشابو فليست المشابهة في

الجنس وال في المقدار وإنما المشابهة في نوع من المشابهة يقصد نوعا من المشابهة ،وىي زائدة
على المشابهة التي تكوف في الذىن بين األشياء عند القطع عن اإلضافة واالختصاص إذا قيل:
علم سمع بصر قدرة ،يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوؽ .علم قطعتها عن اإلضافة

 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة النحل آية .74 :

شرح كتاب االعتقاد
واالختصاص .علم قدرة سمع بصر يدخل فيها علم الخالق وعلم المخلوؽ ،قدرة الخالق وقدرة
المخلوؽ ،في مشابهة ّوال ما في مشابهة؟ مشابهة لكن في الذىن ،لكن إذا أضفت وقلت :علم

الخال ق زالت المشابهة ،قدرة الخالق زالت المشابهة ،علم المخلوؽ زالت المشابهة ،قدرة
المخلوؽ زالت المشابهة ،لكن اقطع اإلضافة واالختصاص "علم قدرة سمع بصر علم كبلـ" فيو

مشابهة ّوال ما فيو مشابهة؟ يشمل علم الخالق وعلم المخلوؽ؟ ّوال ما يشمل إذا قلت :علم؟
يشمل علم الخال ق وعلم المخلوؽ ،لكن ىذا الشموؿ أين ىو؟ في الذىن ،إذا قطعت عن
اإلضافة واالختصاص جاءت المشابهة لكن في الذىن ،وإذا أضفت انسحب يكوف في الذىن ال

في الخارج وزالت المشابهة .علم قدرة سمع بصر ىذا يشمل علم الخالق وعلم المخلوؽ لكن

في الذىن ،لكن ىات اإلضافة علم الخالق ،ىات الصفة علم إلهي قدرة إلهية ،خبلص زالت

المشابهة وانتقل من كونو في الذىن إلى كونو في الخارج.

ىذه المشابهة التي في الذىن ال بد من إثباتها من لم يثبت المشابهة بين صفات الخالق

وصفات المخلوؽ في الذىن فإنو يلزمو أف ينكر وجود اهلل؛ ولهذا لما قالت الجهمية الجهمية

قالوا :إف اهلل ال يشابو المخلوقين بوجو من وجوه الشبو .لما قالوا ىذا قاؿ اإلماـ أحمد :كفرتم
في كتابو "الرد على الزنادقة" لئلماـ أحمد لو رسالة كتاب "الرد على الزنادقة" شرحناه سبق أف

شرحناه ىنا في الدورة في بعض السنوات الماضية ،لما قالت الجهمية :إف اهلل ال يشابو

المخلوقين بوجو من وجوه الشبو؛ قاؿ اإلماـ أحمد :كفرتم .لماذا؟ ألنهم أنكروا المشابهة في

مطلق الصفات عند القطع عن اإلضافة واالختصاص ،ومن أنكر ذلك ينكر وجود اهلل؛ وال بد أف

تثبت نوعا من المشابهة ،وىي المشابهة في مطلق الصفة عند القطع عن اإلضافة واالختصاص،
من قاؿ :إف اهلل ال يشبو المخلوؽ في مسمى العلم مسمى القدرة ومسمى السمع معناه أنكر علم

إذا ال بد أف
اهلل وأنكر القدرة وأنكر السمع وأنكر سائر والصفات ،فلزمو أف ينكر وجود اهلل؛ ً
تثبت نوعا من المشابهة ،نوعا من المشابهة ال بد أف تثبتو بين الخالق والمخلوؽ ،ما ىو؟

المشابهة في مطلق الوصف عند القطع عن اإلضافة واالختصاص ،وىذه المشابهة تكوف في
الذىن ال في الخارج ،وىي مجرد علم مجرد قدرة ،اسم علم اسم قدرة اسم سمع اسم بصر

وىكذا.

والجهمية قالوا :إف اهلل ال يشبو المخلوؽ بوجو من وجوه الشبو؛ يعني وال في مسمى العلم

وال في مسمى القدرة؛ فقاؿ اإلماـ أحمد :يلزمكم أف تنكروا وجود اهلل؛ فكفرتم؛ ألنكم أنكرتم
وجود اهلل ،فالذي ال يثبت المشابهة في مجرد العلم في مطلق العلم مطلق القدرة مطلق السمع

شرح كتاب االعتقاد
مطلق الوجود ،كلمة وجود تشمل وجود الخالق ووجود المخلوؽ ،في مشابهة بين الوجود .الوجود
ما ىو؟ ضد العدـ ،الحياة ضد الممات؛ فالذي يقوؿ :إف اهلل ال يماثل المخلوقين في مطلق
الوجود وال في مطلق الحياة معناه أنكر وجود اهلل فيكوف كافرا ،كما كفره اإلماـ أحمد في الرد

على الزنادقة .واضح ىذا.

المشابهة في مطلق الصورة ىذه زائدة عن المشابهة في الذىن وىي المشابهة في مطلق

الصورة ،يقصد نوعا من المشابهة في مطلق الصورة ال في الجنس والمقدار؛ فيكوف في الحديث

إثبات الصورة هلل  إثبات الصورة وىي تقتضي نوعا من المشابهة في صورة آدـ ،وىي المشابهة
في مطلق الصورة ال في الجنس والمقدار ،وىذا ىو الصواب من األقواؿ الثبلثة :أف الضمير يعود

إلى اهلل ،وأف فيو إثبات الصورة هلل ،وأنها كسائر الصفات؛ ولهذا نقل المحقق كبلـ شيخ اإلسبلـ

ابن تيمية وقاؿ :إف ىذا الحديث  خلق اهلل آدـ على صورتو  رواه أحمد في مسنده عن

أبي ىريرة ،ورواه البخاري في كتاب االستئذاف ،وقاؿ عبد اهلل بن اإلماـ أحمد وكاف في كتاب أبي

 وطولو ستوف ذراعا  ( خلق اهلل آدـ على صورتو ثم قاؿ :طولو في السماء ستوف ذراعا

 طوؿ آدـ ،قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل :ىذا الحديث -يعني  خلق اهلل آدـ
إذا
على صورتو  - لم يكن بين السلف في القروف الثبلثة نزاع في أف الضمير عائد إلى اهلل؛ ً

القروف الثبلثة :قرف النبي  و قرف الصحابة ،والتابعين والتابعين.

فالقروف الثبلثة :القرف األوؿ :القرف الذي بعث فيهم النبي  . والقرف الثاني قرف التابعين.

والقرف الثالث قرف تابعي التابعين .القروف الثبلثة المفضلة ليس -يقوؿ شيخ اإلسبلـ -بينهم نزاع

في أف الض مير يعود إلى اهلل؛ إذف ىم خير القروف ما في إشكاؿ عندىم إلى أف الضمير يعود إلى
اهلل ،قاؿ :فإنو مستفيض من طرؽ متعددة من عدة من الصحابة أف الضمير يعود إلى اهلل؛ إذًا متى
الخبلؼ جاء؟ بعد قروف المفضلة ،وإذا كاف القروف المفضلة الثبلثة ليس بينهم خبلؼ فالمعوؿ

عليهم ،ىم أىل السنة والجماعة ،الصحابة والتابعوف ىم أىل الحق  من كاف على مثل ما أنا
عليو اليوـ وأصحابي ىي الفرقة الناجية . 

قاؿ" :ىذا الحديث  خلق اهلل آدـ على صورتو  لم يكن بين السلف في القروف

الثبلثة نزاع في أف الضمير عائد إلى اهلل فإنو مستفيض من طرؽ متعددة من عدة من الصحابة،

وسياؽ األحاديث كلها يدؿ على ذلك ،قاؿ وأىل السنة يثبتوف صفة الصورة هلل ،وأىل البدع

ينكرونها" .

شرح كتاب االعتقاد
أىل البدع األشاعرة والمعتزلة والجهمية ينكروف كما أنهم ينكروف السمع والبصر والعلم
والقدرة ،إال األشاعرة يثبتوف الصفات السبع فقط؛ يثبتوف الصفات السبع فقط :الحياة والكبلـ
والبصر والسمع والعلم والقدرة واإلرادة ،وينكروف سائرىا يؤولونها ،والمعتزلة ينكروف سائر
الصفات ،قاؿ " :وأىل السنة يثبتوف صفة الصورة هلل ويؤمنوف بها ويقولوف بإمرارىا كما جاءت من

غير تحريف وال تعطيل وال تكييف وال تلفيق".

قاؿ اآلجري في كتابو (الشريعة) بعد روايتو ألحاديث الصورة" :ىذه من السنن التي يجب

على المسلمين اإليماف بها وال يقاؿ :كيف ولما" ال يقاؿ :كيفية الصورة على كذا وكذا ما يقاؿ
كيف ،ال تكيّف صفات اهلل ،ال تسأؿ عن كيفية الصورة وال كيفية العلم وال كيفية القدرة وال كيفية

إيش ا الستواء ،كما قاؿ اإلماـ مالك لما سئل عن االستواء قاؿ :االستواء المعلوـ والكيف
مجهوؿ .ال يقاؿ :كيف وال لما ،ال تقل :كيف صفة اهلل ،وال تقل لما؛ لما فعل اهلل كذا لما قاؿ

كذا ،بل تستقبل بالتسليم والتصديق وترؾ النظر كما قاؿ من تقدـ من أئمة المسلمين ،وقد نص

اإلم اـ أحمد على ذلك فقاؿ في حديث الصورة :ال نفسره كما جاء .ال نفسره كما جاء الحديث
يعني ال نفسره تفسير الجهمية؛ ولذا أنكر اإلماـ أحمد على من أوؿ حديث الصورة وأعاد الضمير

على غير اهلل فقد قاؿ في رواية أبي طالب :من قاؿ إف اهلل خلق آدـ على صورة آدـ فهو جهمي،

وأي صورة كانت آلدـ قبل أف يخلق؟! وىذا تنبيو من اإلماـ أحمد على أف كل من أعاد الضمير
على غير اهلل فقد سلك طريق الجهمية.

ويقوؿ ابن قتيبة رحمو اهلل" :والذي عندي -واهلل تعالى أعلم -أف الصورة ليست بأعجب من

اليدين واألصابع والعين وإنما وقع اإللف لتلك لمجيئها في القرآف ،ووقعت الوحشة من ىذه؛
ألنها لم تأت بالقرآف ،ونحن نؤمن بالجميع وال نقوؿ في شيء منها بكيفية وال حد".

وكما سبق أف الصورة صفة من صفات اهلل والضمير يعود إلى اهلل  خلق اهلل آدـ على

صورتو  يعود إلى اهلل ،وىي تقتضي المشابهة في مطلق الصورة فيها نوع من المشابهة،
والمشابهة في مطلق الصورة ال في الجنس والمقدار ،كما أحق ىذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو

اهلل ،وكما أقر ىذا األئمة اإلماـ أحمد وشيخ اإلماـ وابن القيم وغيرىم من أىل العلم.

أطلنا في ىذا؛ ألف المسألة فيها إيش فيها أخطاء وفيها أغبلط لبعض العلماء ،وكما سبق حتى

اإلماـ ابن خزيمة إماـ من أىل السنة غلط رد عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وكما من التنبيو أف

الشيخ محمد نصر الدين األلباني غلط في ىذا في مسألة الصورة غلط قاؿ أظن في "السلسلة

الصحيحة" وفي غيرىا أولها بكبلـ سمعت لو أيضا شرط في تأويلها ،تأويل باطل على طريقة أىل

شرح كتاب االعتقاد
البدع غلط رحمو اهلل ،وىو ليس بمعصوـ ،غلط من ىو أكبر منو اإلماـ ابن خزيمة أكبر منو فليس
بمعصوـ ،وال يؤخذ بقولو في ىذا ،أظنو في شريط لو أظنو في "السلسلة الصحيحة" تكلم على

الصورة ونفى أف يكوف الضمير يعود إلى اهلل؛ ىذا الذي أداه اجتهاده وغلط كما غلط غيره ،لكن

األئمة اإلماـ أحمد بن حنبل إماـ أىل السنة والجماعة وشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وابن القيم وعدد

من األئمة كلهم أثبتوا الصورة هلل  وبينوا أف المراد بالضمير الضمير يعود إلى اهلل ،وىذا ىو

الحق الذي عليو المحققوف واألئمة ،ومن غلط نترحم عليو ونقوؿ نستغفر لو ونقوؿ رحمو اهلل ،وال

نتبعو في الغلط .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

إثبات صفة األصابع هلل 
إصبعا روى عبد اهلل رمحو اهلل قاؿ  :جاء ح من أحبار اليهود
ونقر بأف هلل ً
ّ

إىل رسوؿ اهلل  فقاؿ لو :إذا كاف يوـ القيامة جعل اهلل السموات على إصبع
واألرضُت على إصبع ،واجلباؿ والشجر على إصبع ،وادلاء والثرى على إصبع مث
يهزىن ،مث يقوؿ :أنا ادللك .أنا ادللك .قاؿ :فلقد رأيت رسوؿ اهلل  ضحك حىت
وتصديقا لو ،مث قاؿ رسوؿ اهلل 
بدت نواجذه تعجبًا شلا قاؿ،
ً



   

           

 )1(    أخرجو ىبة اهلل الط ي والبخاري ومسلم وأبو عيسى
الًتمذي ،ولفظو :أخ ين ادلبارؾ بن عبد اجلبار الصَتيف يف حلقة والدي رمحو اهلل
جبامع ادلنصور بإسناده عن عبد اهلل قاؿ  :جاء يهودي إىل النيب صلى اهلل وسلم
فقاؿ :يا زلمد إف اهلل ديسك السماوات على إصبع واألرضُت على إصبع ،واخلالئق
على إصبع ،مث يقوؿ :أنا ادللك .قاؿ :فضحك رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو حىت بدت
نواجذه وقاؿ:



    

 )2( قاؿ أبو عيسى :ىذا حديث

حسن صحيح .ويف لفظ آخر قاؿ  :فضحك النيب صلى اهلل عليو تعجبا
وتصديقا . 
ً
ىذا المقطع فيو إثبات صفة األصابع هلل  فيو إثبات صفة األصابع هلل؛ ولهذا قاؿ المؤلف:

"ونقر بأف هلل إصبع" وذكر الحديث رواه عبد اهلل يعني عبد اهلل بن مسعود  وىو صحابي جليل
 - 1سورة الزمر آية .67 :
 - 2سورة األنعام آية .91 :

شرح كتاب االعتقاد
اإلماـ ال حبر ،وعبد الرحمن الهذلي المكي المهاجري البدري ،حديث بني ظهرة كاف من السابقين
ِ

وحبر وىو
األولين رواه عبد اهلل بن مسعود قاؿ" :جاء حبر من أحبار اليهود" حبر يقاؿ :حبر َ
العالم اسمو ِحبر بكسر الحاء وبفتحها َحبر  جاء حبر من أحبار اليهود -يعني عالم من
علماء اليهود -إلى رسوؿ اهلل  فقاؿ لو :إذا كاف يوـ القيامة جعل اهلل السماوات على إصبع
واألرضين على إصبع والجباؿ والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع  كم إصبع؟ أربعة

أصابع ،قاؿ  :إذا كاف يوـ القيامة جعل اهلل السماوات على إصبع ،واألراضين على إصبع،

والجباؿ والشجر على إصبع ،والماء والثرى على إصبع  وفي اللفظ اآلخر خمسة أصابع

 إذا كاف يوـ القيامة جعل اهلل السماوات على إصبع ،واألرضين على إصبع ،والجباؿ والشجر

على إصبع ،والماء والثرى على إصبع ،وسائر خلقو على إصبع ثم يهزىن بيده  خمسة أصابع

فيو إثبات خمسة أصابع هلل عز وجل.

وىذا ثابت في الحديث الصحيح ،والرواية التي فيها خمسة أصابع رواىا اإلماـ الشيخ

محمد بن عبد الوىاب رحمو اهلل في "كتاب التوحيد" في آخر باب من كتاب التوحيد وىو باب
"قولو تعالى            :

(ٔ)

" ،وذكر

الحديث أنها خمسة أصابع قاؿ  :إذا كاف يوـ القيامة جعل اهلل السماوات على إصبع،

واألرضين على إصبع ،والجباؿ على إصبع ،والماء والثرى على إصبع ،والشجر وسائر الخلق على

إصبع ،ثم يهزىن بيده ثم يقوؿ :أنا الملك أنا الملك  وفي اللفظ اآلخر  أنا الملك أين
الجباروف أين المتكبروف ،فلقد رأيت رسوؿ اهلل ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا مما قاؿ

وتصديقا لو . 

ووجو الداللة :أف النبي  أقر العالم اليهودي أقره على إثبات األصابع هلل ،ليست الحجة

في كبلـ اليهودي الحجة في إقرار النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ ما أنكر عليو ،لو لم يكن لو أصابع

وصدؽ الحبر
ألنكر عليو ،النبي  ال يمكن أف يقره على باطل بل النبي  ضحك وتعجب ّ
صدقو  ضحك حتى بدت نواجذه تعجبا وتصديقا  فإقرار النبي  للحبر على إثبات
ّ
األصابع دليل على أف األصابع صفة هلل ،وأف هلل خمسة أصابع ،والدليل ما ىو؟ ىل الدليل قوؿ

اليهودي أو الدليل إقرار النبي صلى اهلل عليو وسلم؟ إقرار ،إقرار النبي وعدـ إنكاره عليو.
 - 1سورة الزمر آية .67 :

شرح كتاب االعتقاد
وفيو :دليل على قبوؿ الحق ممن جاء بو ،أف الحق يقبل ولو من كافر ،ىذا اليهودي كافر؛
ألنو ما آمن بالنبي  ومع ذلك لما جاء بالحق يقبل الحق ،دليل على أف الحق يقبل ممن جاء بو
ولو كاف كافرا ،إذا جاء شخص بالحق كافر أو فاسق ،نقبلو أـ نرده؟ نقبلو ،حتى الشيطاف،

الشيطاف إذا جاء بالحق يقبل؛ في صحيح البخاري  أف النبي  وكل أبا ىريرة بحفظ زكاة
الفطر الطعاـ ،فجاء رجل في صورة إنساف فجعل يحثو من الطعاـ ،فجاء إليو أبو ىريرة وقاؿ:

كيف تسرؽ؟ ىذا صدقة؟ فقاؿ :أنا مسكين وصاحب عياؿ ارتكني فرحمو وخلى سبيلو ،فلما كاف

في الصبح سألو النبي  قاؿ :ما فعل أسيرؾ البارحة؟ قاؿ :يا رسوؿ اهلل شكى حاجة وعياال
فرحمتو وخليت سبيلو ،فقاؿ :أما إنو كذبك فسيعود .قاؿ أبو ىريرة :فرصدتو عرفت أنو سيعود؛

ألف النبي  أخبر بذلك ،فجاء في اليوـ الثاني جعل يحثو الطعاـ ،فأخذه أبو ىريرة فقاؿ :كيف

تسرؽ من الطعاـ ىذا زكاة صدقة؟ فقاؿ :دعني فإني صاحب عياؿ وحاجة وال أعود ،فرحمو

وخلى سبيلو ،فلما كاف في الصباح سألو النبي  قاؿ :ما فعل أسيرؾ البارحة؟ قاؿ :يا رسوؿ اهلل

شكى حاجة وع ياال وزعم أنو ال يعود ،قاؿ :أما إنو كذبك فسيعود ،فرصده في اليوـ الثالث،

فجعل يحثو من الطعاـ ،فأخذه ،فقاؿ :دعني لحالي إني صاحب حاجة وعياؿ وال أعود إليك ىذه

المرة ،فقاؿ :ال أدعك ىذه المرة ،ىذه ثالث مرة تدعي أنك ال تعود ثم تعود ما يمكن أف أتركك،

فقاؿ :دعني أعلمك كلمات ينفعك اهلل بها ،فقاؿ :ما ىي؟ قاؿ :إذا آويت إلى فراشك فاقرأ آية
الكرسي          

(ٔ)

فإنو ال يزاؿ عليك من اهلل حافظ وال يقربك

الشيطاف حتى تصبح؛ فخلى سبيلو لما علمو ،فلما كاف الصباح قاؿ لو النبي  ما فعل أسيرؾ

البارحة؟ قاؿ :يا رسوؿ اهلل زعم أنو يعلمني كلمات ينفعني اهلل بها وذكر لو ،فقاؿ :لقد صدقك

وىو كذوب . 

"صدقك وىو كذوب" يعني صدؽ في ىذه المرة علشاف يتخلص منك صدؽ وىو كذوب،

ىو من طبيعتو الكذب لكن صدؽ في ىذه المرة؛ ولهذا يقاؿ في المثل "قد يصدؽ الكذوب" قد

للتقليل ،الشيطاف كذوب لكن صدؽ في ىذه المرة ،والشاىد أف الرسوؿ  قبل ذلك منو قبل

وصدقو.

 - 1سورة البقرة آية .255 :

شرح كتاب االعتقاد
ويؤخذ من الحديث مشروعية قراءة آية الكرسي عند النوـ ،وأف من قرأىا في ليلة لن يزاؿ
عليو من اهلل حافظ وال يقربو الشيطاف حتى تصبح ،ىل ىذا إلي أخذناه من قوؿ الشيطاف ،أو من

إقرار النبي  لو؟ من إقرار النبي  الدليل إقرار النبي  للشيطاف على ىذا القوؿ وعدـ إنكاره
عليو " فصدقك ىذه المرة وىو كذوب".

فدؿ على أف الحق يقبل ممن جاء بو ،إذا جاء بالحق شيطاف قبلناه ،إذا جاء بالحق كافر

قبلناه ،إذا جاء بالحق فاسق قبلناه ،وإذا جاء بالباطل شخص حتى ولو كاف مسلم جاء بالباطل
نرد الباطل؛ الباطل مردود حتى ولو كاف شخص مستقيم غلط وجاء بالطل نقوؿ :أنت أخونا
ومستقيم لكن ىذا الباطل نرده عليك ،ومن جاء بالحق قبلناه منو ولو كاف من اليهود ولو كاف من

الفساؽ ولو كاف من الشياطين نقبلو.

الحديث فيو إثبات األصابع هلل عز وجل؛ ألف النبي  أقر الحبر أو ِ
الحبر ،وذكر أيضا رواية
َ

البخاري قاؿ :إف ىذا الحديث أخرجو ىبة اهلل الطبري والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي

ولفظ أبي عيسى الترمذي قاؿ :أخبرني المبارؾ ابن عبد الجبار الصيرفي في حلقة والدي رحمو
اهلل بجامع المنصور بإسناده عن عبد اهلل  -عبد اهلل بن مسعود -قاؿ  :جاء يهودي إلى النبي

 فقاؿ :يا محمد إف اهلل يمسك السماوات على إصبع ،واألرضين على إصبع ،والخبلئق على
إصبع ،ثم يقوؿ :أنا الملك ،قاؿ :فضحك رسوؿ اهلل  حتى بدت نواجذه وقاؿ:
   

  

 )ٔ( قاؿ أبو عيسى :ىذا حديث صحيح ،وفي لفظ آخر  فضحك

النبي  تعجبا وتصديقا  وىذا رواه البخاري في كتاب التوحيد ،ورواه اإلماـ مسلم أيضا
والترمذي.

واإلصبع فيو عشر لغات :الهمزة مثلثة والباء مثلثة ،ثبلثة في ثبلثة بتسعة ،يقاؿ مثبل :ضم الهمزة

وضم الباء ،ضم الهمزة وافتح الباء ،ضم الهمزة واكسر الباء ىذه ثبلثة .بعدين :افتح الهمزة وضم
الباء ،افتح الهمزة وافتح الباء ،افتح الهمزة واكسر الباء ،ىذه كم ست .ىات الكسر :اكسر

الهمزة وضم الباء ،اكسر الهمزة وافتح الباء ،اكسر الهمزة واكسر الباء ،ىذه كم؟ تسع .تقوؿ( :
أُصبُع أُصبَع أُ ََصبِع أَصبُع أَصبَع أَصبِع إصبُع إصبَع إصبِع ) ىذه كم؟ تسع لغات والعاشرة

 - 1سورة الحج آية .74 :

شرح كتاب االعتقاد
(أُصبُوع) تكوف عشر لغات -أصبوع -عشر لغات في اإلصبع ىذه من باب الفائدة اللغوية ىذه

فائدة لغوية .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

إثبات صفة الساؽ هلل 
وروى البخاري يف صحيحو بإسناده يف تفسَت سورة (ف) عن أيب سعيد 
قاؿ :مسعت النيب صلى اهلل عليو يقوؿ  :يكشف ربنا عن ساقو ،فيسجد لو كل
مؤمن ومؤمنة ،ويبقى من كاف يسجد يف الدنيا رياءً ومسعة ،فيذىب ليسجد ،فيعود

ظهره طبقا واحدا . 

ىذا الحديث فيو إثبات صفة الساؽ هلل  فيو إثبات صفة الساؽ وىو قولو  :يكشف
ربنا عن ساقو  الضمير يعود إلى من؟ إلى اهلل فيو إثبات صفة الساؽ.
والحديث رواه البخاري كما قاؿ المؤلف في صحيحو بإسناده في تفسير سورة (ف) سورة 

      

( )1

قاؿ بو سعيد وىو أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سناف

لو وألبيو ،وأبو سعيد سعد بن مالك بن سناف لو وألبيو صحبة .قاؿ :سمعت النبي  يقوؿ :
يكشف ربنا عن ساقو فيسجد لو كل مؤمن ومؤمنة ،ويبقى من كاف يسجد في الدنيا رياء وسمعة

فيذىب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا  ىذا رواه البخاري في الصحيح في كتاب التفسير،

ورواه اإلماـ مسلم في كتاب اإليماف.

وىذا في موقف القيامة ،في موقف القيامة كما سبق إف المؤمنين يروف ربهم كم مرة؟ أربع

مرات في موقف القيامة :المرة األولى ،ثم تتغير الصورة التي رأوىا فينكروف ،ثم يقاؿ لهم :ىل

بينكم وبينو عبلمة؟ قالوا :نعم بيننا وبينو عبلمة الساؽ -كشف الساؽ -فيكشف اهلل عن ساقو؛

فإذا رأوه عرفوه فسجدوا سجدوا هلل.

من الذي بقي؟ البقية الكفار ،أين ىم؟ الكفار جاءوا في الحديث الطويل  أنو ينادي مناد

لتتبع كل أمة ما تعبد  فمن كاف يعبد الشمس يتبع الشمس ويسقطوف في النار مع الشمس،
ومن كاف يعبد القمر يساقوف إلى النار؛ ألف الشمس والقمر تلقياف في النار يوـ القيامة مع من
عبدىما زيادة في تعذيبهم ،والنصارى يعبدوف المسيح كذلك يقاؿ :لهم من تعبدوف؟ قالوا

 - 1سورة القمم آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد

المسيح ،يقاؿ :كذبتم        

(ٔ)

ثم يساقوف إلى النار سوقا ،واليهود

يساقوف إلى النار سوقا ،وتبقى ىذه األمة فيها منافقوىا ،يبقى المؤمنوف فقط ،فيقاؿ لهم :إلى

أين؟ قالوا  :ننتظر ربنا نحن فارقنا الناس في الدنيا فنحن ال نعبد إال اهلل  ننتظر ربنا.

والمنافقوف يبقوف معهم ،لماذا بقوا معهم؟ ما رحل المنافقوف معهم ،النصارى ذىبوا

فتساقطوا في النار ،واليهود ألقوا في النار ،وأىل األوثاف والمشركوف كلهم تساقطوا في النار مع
من عبدوىم ،وتبقى ىذه األمة يبقى المؤمنوف فيها والمنافقوف ،لماذا المنافقوف تبقى؟ ألف

المنافقين يظهروف اإلسبلـ في الدنيا ويبطنوف الكفر ،وىم مع في المؤمنين في الدنيا يصلوف
ويصوموف ويجاىدوف ويحجوف ،لكن ما عندىم إيماف في الباطن ،فبقوا معهم بقوا معهم ثم يمكر

بهم في النهاية ،بقوا معهم قالوا :نحن اآلف معكم نحن نصلي معكم ونصوـ معكم نحن مؤمنوف،

يظنوف أنو سينفعهم ىذا ،فإذا رأى المؤمنوف العبلمة التي بينهم وبين اهلل وىي كشف الساؽ إذا

كشف رب العزة عن ساقو سجد المؤمنوف ،خروا هلل سجدا.

ثم المنافقوف يريدوف أف يسجدوا مثل المؤمنين فبل يستطيعوف ،لماذا؟ يعود ظهر كل واحد

طبقا واحدا ،ومعنى طبقا واحدا يعني أف ظهره يصبح كأنو طبقة واحدة ليس فيو فقرات ما فيو

فقرات ،فيصبح كالجزء الصلب ال ينثني بعضو ،وال تعود فيو تلك المرونة التي كانت تتيح لو

السجود ومرونة الحركة؛ يعني في الدنيا فيو عمود فقري يثنيو ،لكن في يوـ القيامة الفقرات تذىب
الفقرات ما فيو فقرات ،يصير صلب عظم واحد فبل يستطيع يثنيو ،وىذا ىو معنى قولو تعالى :

          

(ٕ)

ما يستطيعوف.

ثم بعد ذلك إذا رفعوا رءوسهم ذىبوا معهم النور ،معهم النور ومعهم المنافقوف يمشوف ،ثم

ينطفئ نور المنافقين ،ويبقى المؤمنوف معهم النور ،والمنافقوف يبقوف في الظلمة ،فينادي
المنافقوف ويقولوف      :

 - 1سورة الجن آية .3 :
 - 2سورة القمم آية .42 :
 - 3سورة الحديد آية .13 :

(ٖ)

-كما في اآلية -انتظروا ما عندنا نور

شرح كتاب االعتقاد

             

 فيُذىب بالمنافقين ويساقوف،خبلص انفصل المؤمنين عن المنافقين

)ٔ(

:قيل لهم

    

. في الدرؾ األسفل-نعوذ باهلل- إلى جهنم
       

:قاؿ اهلل تعالى في اآلية

              

فيو نداء فيو ظلمة اآلف

)ٖ(

  

نحن نصلي معكم ونصوـ معكم
  

)ٗ(



)ٕ(

       

   

يصوتوف للمؤمنين يصوتوف ينادوف

 ما الذي أصابنا ما عندنا نور ماذا يقوؿ لهم المؤمنوف؟،ونحج معكم ونجاىد معكم

              

                   
.

)٘(

حصل انفصاؿ كامل تبينت الحقائق يعني ال يزاؿ المنافقوف في موقف يوـ القيامة يظنوف أنهم

 الخداع، الخداع ال زاؿ والبهرج! في يوـ القيامة تنكشف السرائر ما فيو،سينجوف عندىم خداع
 ظهرت الحقائق انطفأ النور وضرب بينهم بسور لو باب وسيق،ما ينفع أماـ اهلل والبهرج ما ينفع

.الكفرة إلى النار والعياذ باهلل نسأؿ اهلل السبلمة والعافية

.13 :  سورة الحديد آية- 1
.14-13 :  سورة الحديد آية- 2
.14 :  سورة الحديد آية- 3
.141 :  سورة النساء آية- 4
.15-14 :  سورة الحديد آية- 5

شرح كتاب االعتقاد
إذا ىذا الحديث فيو إثبات الساؽ هلل  ىذا الحديث في صحيح البخاري كما رأيتم رواه
البخاري في صحيحو ،ورواه اإلماـ مسلم ،رواه الشيخاف متفق عليو فيو  يكشف ربنا عن

ساقو . 

أما اآلية ،فهل اآلية فيها إثبات صفة الساؽ هلل؟ وىي آية إيش؟ آية (القلم)
        

(ٔ)

  

ىذه اآلية اختلف العلماء ىل ىي من

آيات الصفات أو ليست من آيات الصفات؟ وذلك أنو ليس فيها الضمير ،ليس فيها ضمير إلى
اهلل      

(ٕ)

قاؿ بعض العلماء :إنها من آيات الصفات ،والذين قالوا :إنها

من آيات الصفات إثبات الس اؽ هلل ضموا إليها الحديث قالوا :والدليل الحديث .يضموف إليها
الحديث ،فلو ضممت إليها الحديث صارت من آيات الصفات ،وإذا فصلت عن الحديث ليس

فيها دليل على إثبات الساؽ هلل؛ ألنو ما فيها إثبات الضمير

    



(ٖ)

؛

ولهذا قاؿ بعضهم :المراد بكش ف الساؽ الشدة ،تقوؿ العرب" :كشفت الحرب عن ساقها" إذا

اشتدت الحرب ،والمراد شدة الهوؿ يوـ القيامة.

والذين قالوا :إنها ليست من آيات الصفات والمراد شدة الهوؿ قالوا :الدليل أنها ليس فيها

إضافة إلى اهلل ما أضيف الساؽ إلى اهلل .والذين أثبتوا قالوا :إنها من آيات الصفات ضموا إليها

الحديث قالوا :الحديث يفسرىا فهي من آيات الصفات بدليل الحديث  يوـ يكشف عن

ساقو  أما الحديث فهو صريح في إثبات الساؽ هلل ،وأىل السنة والجماعة أثبتوا الساؽ هلل

 من الحديث ،واآلية إذا بضمامة الحديث ،ومن لم يضم اآلية إلى الحديث لم يثبت الصفة.
وعلى كل حاؿ فصفة الساؽ ثابتة هلل ،وىي من الصفات في ىذا الحديث ،والحديث صريح في
ىذا رواه الشيخاف وغيرىما ،واآلية إذا ضم إليها الحديث دلت على إثبات الصفة .نعم.

 - 1سورة القمم آية .42 :
 - 2سورة القمم آية .42 :
 - 3سورة القمم آية .42 :

شرح كتاب االعتقاد

فرح الرب بتوبة العبد
وروى البخاري بإسناده عن أند  قاؿ :قاؿ رسوؿ اهلل   اهلل أفرح
بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعَته وقد أضلو يف أرض فالة . 

نعم .ىذا الحديث رواه البخاري كما ذكر المؤلف رحمو اهلل بإسناده عن أنس ،أنس بن مالك

خادـ رسوؿ اهلل  وىو أبو حمزة األنصاري الخزرجي النجاري المدني خادـ رسوؿ اهلل  زاد
على المائة دعا لو النبي  بطوؿ العمر وك ثرة الماؿ والولد والبركة فيو ،فقبل اهلل دعوة نبيو فكاف
علما من أعبلـ النبوة ،فلم يمت حتى جاوز المائة وحتى رأى من ولده وولد ولده ما زاد عن

المائة ،بل قيل :إنهم مائة وعشرين من أبنائو وأبناء وأحفاده  وأرضاه.

قاؿ  :قاؿ رسوؿ اهلل  اهلل أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضلو في

أرض فبلة  وىذا الحديث رواه البخاري في كتاب الدعوات ،ورواه مسلم في كتاب التوبة،
والحديث لو لفظ عن نعماف بن أبي حازـ عند مسلم ،وجاء في الحديث اآلخر في بعض ألفاظو

 هلل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم حين يلقى راحلتو وقد أضلها في أرض فبلة ،فأخذ
بخطامها  وفي اللفظ اآلخر فيو بياف تصوير لشدة فرح ىذا العبد  اهلل أشد فرحا بتوبة
من أحدكم حين أضل راحلتو وعليها طعامو وشرابو في أرض مهلكة وقد بحث عنها فلم يجدىا

فأيس من الحياة  أيس من الحياة في أرض مهلكة ال يستطيع يمشي ،وال يستطيع يذىب ما

ي ستطيع يمشي بنفسو ،أرض المهلكة ،ىو ليس عنده أحد ال أنيس وال أحد ،واألرض صحراء ال
نهاية لها ،وراحلتو سرجت ىربت منو وعليها طعامو وشرابو ،عليها الماء وعليها الطعاـ يركبها

ويذىب إلى أي مكاف ،لكن ىربت وذىبت في السراب أراد أف يتبعها ما استطاع تعب راحت

ماذا يعمل؟ يمينا وشماال أيس من حياتو أيس من الحياة  فقاؿ :أناـ تحت ىذه الشجرة حتى
أموت ،فناـ تحت ظل شجرة ليموت فلما استيقظ من النوـ وجد راحلتو واقفة على رأسو -ماذا

يكوف فرحو؟ فرحو خفيف وال شديد؟ شديد -قاؿ :فأخذ بخطامها ،وقاؿ من شدة فرحو يخاطب

ربو :اللهم أنت عبدي وأنا ربك  أخطأ من شدة فرحو ،يريد أف يقوؿ :اللهم أنت ربي وأنا
عبدؾ ،فقاؿ :اللهم أنت عبدي وأنا ربك ،وقولو :اللهم أنت عبدي يخاطب اهلل كلمة كفر ،لكن

ىل ىو متعمد؟ أل .فدؿ على أف من تكلم بكلمة الكفر مخطئا ال يكفر.

شرح كتاب االعتقاد
إذا الحديث فيو فوائد منها :أف من تكلم بكلمة الكفر مخطئا -يرحمك اهلل -ال يكفر ،كذلك لو
ً

تكلم بكلمة الكفر جاىبل ال يكفر ،ومن تكلم بكلمة الكفر ىازال ،من تكلم بكلمة الكفر عالما

عامدا ذاكرا مختارا يكفر ،من سب اهلل وسب الرسوؿ ىكذا يكوف عالما

إذا كاف تكلم بكلمة الكفر ...مكرىا أجبر ،وضع السيف على رقبتك ،وقيل :تكلم بكلمة

الكفر وإال قتلناؾ ،ثم تكلم بكلمة الكفر يكفر أو ال يكفر؟ فيو تفصيل :إف كاف قلبو مطمئن
باإليماف ال يكفر ،وإف كاف قلبو مطمئن بالكفر كفر ،الدليل قوؿ اهلل تعالى:

    

              

      

( )1

.

إذف ىذه فوائد ،ينبغي لئلنساف أف يقيدىا ،متى يكفر؟ إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا عالما

مختارا ذاكرا ،قاصدا لو لم يقصد كاف ال يكفر ،ذاكرا لو كاف ناسيا فبل يكفر ،عالما لو كاف

جاىبل فبل يكفر ،مختارا لو كاف مكرىا وقلبو مطمئن باإليماف ال يكفر.

إذا تكلم بكلمة الكفر قاصدا كفر ،تكلم بكلمة الكفر خائفا كفر ،تكلم بكلمة الكفر عالما

كفر ،تكلم بكلمة الكفر مكرىا وقلبو مطمئن بالكفر يكفر ،تكلم بكلمة الكفر مكرىا وقلبو
مطمئن باإليماف ال يكفر ،تكلم بكلمة الكفر مخطئا ال يكفر ،تكلم بكلمة الكفر ىازال يكفر،

تكلم بكلمة الكفر ذاكرا عالما قاصدا يكفر.

فهذا الحديث فيو يقوؿ النبي   هلل أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم ،سقط على بعيره

فقد أضلو -أضلو يعني ضيعو -في أرض فبلة -أرض فبلة صحراء مهلكة  -فهذا الحديث
فيو إثبات ،إثبات في إيش؟ صفة الفرح هلل ،إثبات صفة الفرح هلل وىي من الصفات الفعلية التي

تليق بجبلؿ اهلل وعظمتو ،فهذه من الصفات الفعلية التي تليق بجبلؿ اهلل وعظمتو ،فيكوف في

ىذه الحالة التي مرت إثبات صفة الفرح ،وىي من الصفات الفعلية ،مثل االستواء ومثل النزوؿ

ومثل الضحك ومثل الرضا والغضب ،كل ىذه من الصفات الفعلية.

والصفات الفعلية ضابطها أنها ىي التي تتعلق بالمشيئة واالختيار ،يضحك إذا شاء ،يفرح إذا

شاء ،يغضب إذا شاء ،ينزؿ إذا شاء.
 - 1سورة النحل آية .106 :

شرح كتاب االعتقاد
النوع الثاني :صفات ذاتية وىي التي ال تفك عن الباري؛ مثل العلم والقدرة والسمع والبصر
والعلو ،ما يقاؿ في وقت في العلو في وقت السفل؟ ال ،والزـ ،والعزة والعظمة والكبرياء ،فيكوف

في درسنا اليوـ مر إثبات صفة الصورة هلل  إثبات صفة األصبع هلل واألصابع ،وأف هلل خمسة

أصابع ،إثبات صفة الساؽ هلل  إثبات صفة الفرح ،إثبات صفة الصورة ،ىذا من الصفات
إيش؟ الذاتية ،واألصابع من الصفات الذاتية ،والساؽ من الصفات الذاتية ،والفرح من الصفات

الفعلية .واهلل أعلم ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل يجوز إثبات القدمين هلل أـ نتوقف في ذلك؟

ج :نعم ،بل تثبت القدـ هلل  ثبت في األحاديث الصحيحة  أف النار ال تمتلئ حتى

يضع رب العزة فيها قدمو ،فيذىب بعضها إلى بعض وتقوؿ :قط قط  فيو إثبات القدـ هلل،

وفي لفظ  :حتى يضع فيها رجلو  فيو إثبات الرجل وإثبات القدـ هلل  القدـ صفة من
صفات اهلل ،والرجل صفة من صفات اهلل ،في صفات اهلل القدـ .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :السائل ما ثمرة الخبلؼ في قوؿ من قاؿ بأف آية
   

( )1

 

من آيات الصفات ،ومن لم يثبت ذلك؟ ومن ىم الذين لم يثبتوا ذلك؟

ج :ثمرة الخبلؼ ىل ىي من آيات الصفات؟ نثبت منها صفة الساؽ :بعض العلماء قاؿ:

من الصفات الساؽ ،والدليل عليها الحديث ،الحديث يفسرىا ويدؿ عليها.

وقاؿ آخروف من أىل العلم :إنها ليست من آيات الصفات؛ ألنها مستقلة ،وليس فيها ضمير

يعود إلى اهلل      ،

( ٕ)

ويقوؿ مثل صفة الساؽ من الحديث ويكفي ،وألئك

قالوا :نثبت صفة الساؽ من اآلية ومن الحديث ىذا ىو ،وصفة الساؽ ثابتة هلل عند كل من

الفريقين .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ما رأيكم في ىذه العبارة :يقبل الحق ممن جاء بو ولكنو ال

يطلب من أي أحد؟

 - 1سورة القمم آية .42 :
 - 2سورة القمم آية .42 :

شرح كتاب االعتقاد
ج :يقبل الحق ممن جاء بو ،كافرا أو شيطانا كما سمعتم ولكنو ال إيش؟ ال يطلب من أي
أحد ،أل ،مسألة الطلب طلب شيء آخر ،فالحق يأخذ من الكتاب والسنة من النصوص ،ومن

جاء بالحق فإنو يقبل منو وال يرد عليو أيا كاف ،أما إذا أردنا أف نطلب الحق ما نطلبو من أف نقوؿ

لليهود تعالوا أعطونا الحق ،أو نقوؿ للنصارى :تعالوا أعطونا الحق ،الحق نأخذه من أي شيء؟ من

كتاب اهلل وسنة رسولو ،لكن شخص يعلم الحق ما نرده نقبلو ،واضح ىذا ،فقاؿ السائل :وال

نقبلو ،نعم الحق يؤخذ من الكتاب والسنة ،وال نبحث عن فتاوى أىل البدع نقوؿ لهم :تعالوا

أعطونا الحق ،ما عندىم حق ،لكن من جاءنا بالحق نقبلو فبل نرده .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :كيف نوفق بين قولو تعالى:
    

(ٔ)

    

والحديث بأف اهلل خلق آدـ على صورتو؟

ج :ال منافاة بينهما ،خلق اهلل آدـ على صورتو ،ىذا يقتضي نوعا من المشابهة ،وىي مشابهة

في مطلق الصورة ،وليس كمثلو شيء؛ المثلية المنفية بالكتاب والسنة ىي المثلية في الجسم
والمقدار ،ليس كمثلو شيء ،أف المثلية المنفية في الكتاب والسنة ىي المماثلة في الجنس

والمقدار ،وأما ىذه المشابهة ىنا نوع من المشابهة ،والمشابهة في مطلق الصورة ما في معارضة

بينهما .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ىذا سائل من ليبيا يقوؿ :والدي اشترى سيارة ،من ماؿ ربوي فهل

يجوز لي أف أقود ىذه السيارة لقضاء بعض األغراض الشخصية ،وقضاء حوائج العائلة؟

ج :إذا كانت ىذه السيارة التي اشتراىا بمالو ،إذا كاف ىذا الشخص لو ماؿ مختلط حبلؿ

وحراـ ،ثم اشترى السيارة بهذا الماؿ الذي عنده فبل بأس ،أما إذا كاف اشتراىا بماؿ يعني يعرؼ
أف ىذا الماؿ ربوي فهذا البيع باطل وال يصح ،بل وليس بيعا ،فاسد البيع ،لكن أنت لست

مخاطب المخاطب أبوؾ ،وإف احتجت إلى استعمالها فبل حرج ،وإذا استغنيت إذا كنت مستغنيا

عنه ا فهو أولى ،وإذا كنت محتاجا فبل حرج عليك ،لكن عليك أف تخاطب والدؾ وتنصحو ،أو

توعز إلى من ينصحو ويبين لو أف ىذا العقد فاسد ،وأف عليو أف يرد السيارة إلى البنك ويأخذ ما
دفع إليو من النقود؛ ألف بيعو فاسد ،بيع باطل وليس بيعا ،فإف عجزت و ......صح ،فليس

عليك شيء ،وإف استغنيت فحسن ،وإف احتجت أف تستعملها وقت الحاجة .نعم.
 - 1سورة الشورى آية .11 :

شرح كتاب االعتقاد
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :ىناؾ بعض طلبة العلم في بعض الببلد اإلسبلمية
يدرسوف عند المبتدعة ويقولوف :نأخذ الحق ممن كاف كما أخذه أبو ىريرة من الشيطاف فما

نصيحتك لهؤالء؟

ج :نعم .نقوؿ :إذا كاف ع ندىم حق يأخذوف الحق من عندىم ،لكن أىل البدع يلبسوف

عليهم ،قد يكوف طالب علم ليس عنده بصيرة ،تقوؿ نريد أف نأخذ الحق ،إذا كاف ىذا المبتدع

ينبغي ىجره ،ينبغي أف تهجر ىذا المبتدع ،فإذا قرأت عند ىذا المبتدع ،وطلبت العلم عليو معناه

أقررتو على ىذا ،ويقاؿ :فبلف يقرأ عند فبلف ،تنسب إليو فتكوف أنت تابع ألىل البدع ،ينبغي أف
يهجر اإلنساف المبتدع ،لكن لو جاء المبتدع بشيء من الحق نقبلو ،يعني في كونك تدرس عليو

تقوؿ :أخذ الحق ،أنت ما عندؾ بصيرة ،تأخذ الحق تأخذ الحق والباطل جميعا ،يدرسك الحق

والباطل ،كيف تفرؽ بين الحق والباطل وأنت طالب علم صغير؟ نعم.

فعليك أال تدرس عند المبتدعة ،ادرس عند أىل السنة والجماعة ،نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل في ىذه اآلية         :

(ٔ)

ىل فيها صفة؟
ج :الجنب أيضا ىذه مما اختلف العلماء فيها ،حديث كصفة الجنب هلل ،قاؿ بعض العلماء:

ليس فيها إثبات الصفة .وقاؿ آخروف :فيها إثبات الصفة لكن ضموا إليها نصوصا أخرى مثل
الساؽ مثل      
الحديث ،وكذلك الجنب

(ٕ)

فالذين قالوا أخذوا صفة الساؽ من اآلية ضموا إليها

      



(ٖ)

قاؿ بعض الناس :ليست من

آيات الصفات ،والمراد على ما فرط يعني فرط في حق اهلل ،وفيما أوجب اهلل عليو .وقاؿ آخروف:
إنو من آيات الصفات لكن ضموا إليها أدلة أخرى ،ومثل قولو تعالى:

 - 1سورة الزمر آية .56 :
 - 2سورة القمم آية .42 :
 - 3سورة الزمر آية .56 :

     

شرح كتاب االعتقاد



(ٔ)

ىل ىي من آيات الصفات؟ إثبات الوجو ،فأينما تولوا فثم وجو اهلل ،فيو خبلؼ ،بعض

العلماء قالوا :نعم فيها إثبات الوجو ،لكن ضموا إليها أدلة أخرى .وقاؿ آخروف :ليست من آيات

الصفات فثم قبلة اهلل ،فثم القبلة ،فهذه اآليات الثبلث فيها خبلؼ بين آيات الصفات واإلثبات.

والذين قالوا :إنها من آيات الصفات ضموا إليها نصوصا أخرى ،والذين قالوا ليست من

آيات الصفات قالوا :إنها ال تدؿ على الصفة        
     

(ٖ)

(ٕ)

قالوا :شدة الحر        .

إثبات القبلة.
(ٗ)

يعني في

ما أوجب اهلل علي .نعم.
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :رجل جاء إلى قبر ،وطلب من صاحبو أف يدعو اهلل لو،

فهل ىذا شرؾ أـ بدعة؟ وىل يختلف الحكم إذا كاف صاحب القبر نبيا؛ ألف األنبياء أحياء في

قبورىم يصلوف؟ وإذا كاف شركا فما وجو الشرؾ فيو؟

ج :نعم ،ىذه المسألة وىي أف يأتي الشخص إلى القبر ويقوؿ :يا صاحب القبر ادع اهلل لي

ىل ىو شرؾ؟ قاؿ بعض العلماء :إنو شرؾ كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية وجماعة .وقاؿ آخروف :ليس

بشرؾ؛ ألنو ما دعى الميت إنما سأؿ الميت أف يدعو لو ،والصواب أنو شرؾ؛ ألنو دعاء لغير اهلل.

والدليل ا لنصوص الكثيرة أف من دعا غير اهلل فقد أشرؾ ،وىذا دعا غير اهلل ،وىو قولو :ادع
اهلل لي ،ىذا ميت ،كيف تدعو غير اهلل؟! ما يسمع      
    

 - 1سورة البقرة آية .115 :
 - 2سورة البقرة آية .115 :
 - 3سورة القمم آية .42 :
 - 4سورة الزمر آية .56 :
 - 5سورة النمل آية .80 :
 - 6سورة فاطر آية .22 :



()ٙ

ويشملو قوؿ اهلل تعالى:

(٘)

  

       

شرح كتاب االعتقاد

 :سماه كافرا وقاؿ

)ٔ(

             

              
     

:وقاؿ

)ٕ(

          

، يا فبلف: دعاه وقاؿ،وىذا دعا مع اهلل إلها آخر
فبكل حاؿ ال يجوز إلنساف أف

)ٗ(

)ٖ(



    

             :وقاؿ

 يا فبلف أغثني أو فرج قربتي: لكن لو دعا وقاؿ، يا فبلف ادع اهلل لي: وال يقوؿ لو،يدعو الميت

 ال، أو أنا في حسبك أو أنا في جوارؾ ىذا شرؾ باإلجماع،أو اغفر لي أو انصرني على عدوي
 أو حتى رجل، سواء كاف نبيا أو وليا، وال يختلف الحكم بين كونو نبي أو غير نبي،خبلؼ فيو

.فاسق أو كافر

 ىذا صحيح لكن،وقوؿ السائل يعني األنبياء أحياء في قبورىم واألرض ال تأكل أجسامهم
    

 والشهيد أيضا ليس بنبي حي، ليست مثل الحياة الدنيا،حياتهم برزخية

لكن الحياة البرزخية ليست مثل
     

فهو ميت ؛ ألنو

)ٚ(

)٘(



          

: ولهذا قاؿ اهلل لنبيو، ولكن ىو ميت في أحكاـ الدنيا،الحياة الدنيا

             

)ٙ(
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شرح كتاب االعتقاد
ألنو خرجت روحو ،وانتقل إلى اآلخرة ،وىو حي لكن حياة برزخية ،الروح لها صلة بالجسد،
تختلف متعلقاتها باختبلؼ أحوالو ،فلها صلة بالجسد في الدنيا تختلف ،ولها متعلق بو حينما
يكوف نائما ،تعلق الروح بالنائم ليس كتعلقها بالحي ،فالنائم تجده ىو اآلف مات موتة صغرى،

موتة صغرى والروح لها حركة سريعة ،الروح لها حركة سريعة ،تطير في السماء وترجع بسرعة

بحيث إذا غربت مثل النائم رجعت ،وقد تكوف في مكاف بعيد تطير األرواح ،وكذلك لها صلة
بالروح بالجنين حينما يكوف في بطن أمو ،ولها يختلف أيضا تعلقها ،وتعلقها بالميت في قبره

يختلف ،فالروح تعود إلى الجسد حينما يسأؿ ،وكذلك تعذب الروح وتنعم مفردة ومتصلة

بالجسد ،الجسد يبلى ويكوف ترابا ،والروح تبقى في نعيم أو عذاب ،المؤمن إذا مات نقلت روحو
إلى الجنة ،ولها صلة بالجسد سريعة تتصل بالجسد سريعا ،تنعم مفردة ومتصلة بالجسد.

ولهذا ثبت في الحديث أف النبي  قاؿ  :نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة

حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ يبعث  يعلق ويأكل من شجر الجنة ،على صورة طائر ،شكل

طائر.

وأما الشهداء فأرواحهم أكمل تتنعم في الجنة ،أكمل من أرواح المؤمنين غير الشهداء،

ولهذا قاؿ النبي   إف أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ،تسرح في الجنة تأكل من

ثمارىا وترد أنهارىا ،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش  فالشهداء لما بذلوا أجسادىم هلل

وأتلفوىا هلل؛ عوض اهلل أرواحهم أجسادا تتنعم بواسطتها وىي حواصل طير خضر.

وأما من غير الشهيد فروحو تتنعم وحدىا بدوف جسد ،تأخذ شكل طائر ...... ،نسمة يعلق

في شجر الجنة حتى يرجعو اهلل إلى جسده مرة ثانية ،وأما روح الكافر إذا مات تنقل إلى النار- ،
أعوذ باهلل -وتعذب في النار إلى يوـ القيامة ،ولها صلة بالجسد ،والجسد يبلى ويكوف ترابا.

والروح باقية إما في نعيم أو في عذاب ،والتعلق الخالص تعلق الروح بالجسد يوـ القيامة إذا

بعث اهلل اإلنساف ،وىذا أكمل التعلقات فاآلف في الدنيا ،اآلف اإلنساف مكوف من روح وجسد،

النعيم والعذاب في الدنيا على الجسد أشد ،إذا ضرب اإلنساف تتألم الجسد أكثر من الروح،
أليس كذلك؟ ويتنعم كماف أكثر  ،وفي البرزخ بعد الموت بالعكس الروح ،األحكاـ على الروح

أشد ،تتألم الروح تتألم وتتنعم أكثر من الجسد ،ولهذا الجسد يبلى ويكوف ترابا ،وفي يوـ القيامة

يكوف على حد سواء ،إذا بعث اهلل األجساد ،وعرفت األرواح أجسادىا صار الجسد والروح على

حد سواء في النعيم والعذاب ،أكمل التعلقات وأكمل اللذات للمؤمنين حينما يبعثهم اهلل ،يتنعم

الروح ويتنعم الجسد على حد سواء ،كل يأخذ قسطو كامبل .نعم.

شرح كتاب االعتقاد
س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل يقوؿ :قولكم في مسألة الصورة فيها نوع من المشابهة،
وىي في مطلق الصورة ال في الجنس والمقدار ،قولكم في الجنس عندي إشكاؿ في إضافتو إلى

اهلل تعالى ،أرجو منكم التوضيح.

ج :نعم ىذا  ......ال يكوف عندؾ إشكاؿ في الجنس يعني ما تستطيع أف تكيف الرب ،ىل

تستطيع أف تكيف الرب؟ ىا كيف تأتي ...ذاتو ما ىي؟ ال يعلم ذاتو إال ىو ،تستطيع كيف صفتو
ال يكيف كما قاؿ اإلماـ ،بس ىو معلوـ ،اهلل ال يعلم أحد كيفية ذاتو وال كيفية صفاتو،
         

(ٔ)

  

.

فكما أنك ال تحيط علما بصفاتو فبل تحيط علما بذاتو ،ال تكيف ،ال يعلم كيفية ذاتو إال اهلل،

ما تقوؿ مثل ما قاؿ المشبهة ،المشبهة الذين شبهوا اهلل بخلقو ،وأكثرىم من غبلة الشيعة،

بعضهم يقوؿ :إف اهلل على صورة اإلنساف .وبعضهم يقوؿ :إف اهلل جسده من ذىب .تعالى اهلل

عما يقولوف ،وبعضه م يقوؿ :كذا ،اآلدمي نعلم كيفية ذاتو ،ذاتو من أي شيء؟ من لحم ودـ
وعصب وعظاـ ىذا كيفيتو ،لكن ما ىي كيفية ذات اهلل؟ ما نعلم ،ال يعلم كيفية ذات اهلل إال اهلل،
ىذا المعنى في الجنس والمقدار ىل تعلم هلل حدا؟ اهلل تعالى أعظم من السماوات واألراضين،

وأعظم من العرش.

العرش سقف المخلوقات محيط بالعالم ولو قوائم ،وىو خلق من مخلوقات اهلل ،واهلل فوقو،

وىو أعظم منو ،أعظم من خلقو فبل تحيط ،ال تعلم هلل مقدارا وال تعلم هلل جنسا ،ما تقوؿ :جنسو

من كذا كما يقوؿ المشبهة ،وال جنسو من كذا من ذىب وال جنسو من كذا ،ال يعلم كيفية ذات

اهلل إال اهلل ،ال يعلم كيفية الصفات كيفية العلم ،ىل تعلم كيفية القدرة كيفية السمع كيفية البصر

كيفية االستواء؟ ال يعلمو إال اهلل ،نعم ،فبل يكوف عندؾ إشكاؿ ،المعنى ال يعلم كيفية ذات اهلل


إال

اهلل ىذا المعنى ،وأما المشابهة ،يعني ليست المشابهة في كيفية الذات وال في مقدار الذات،

المشابهة في مطلق الصورة ،واضح ،ال في كيفية الذات ،ىذا واهلل أعلم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ورد في الحديث أف القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن

فهل لو أني حركت أصبعي يعتبر تشبيو؟
 - 1سورة طه آية .110 :

شرح كتاب االعتقاد
ج :حركت أصبعك إيش؟ كيف تحرؾ أصبعك؟ اآلف ،تحريك األصبع اآلف ،إف كاف
مقصودؾ يعني تحقيق الصفة فبل يكن تشبيها ،لكن ما داعي إلى ىذا ،ثبت عن النبي  لما

قاؿ  :إف اهلل كاف سميعا بصيرا أشار بأصبعو إلى أذنو وعينو  قاؿ العلماء :ليس المراد
التشبيو وإف المراد تحقيق صفة ،المراد أف هلل صفة حقيقية وليس المراد المشابهة ،وأف اهلل يشبو

المخلوؽ في عينو وفي سمعو ،أل ،ليس الواضح ىذا.

وكذلك رفع األصبع ال داعي إلى رفع األصبع ،ىذا معلوـ األصبع معلوـ ،وأنا ظننت أف

السائل سيقوؿ :ما معنى بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ بعض الناس فهموا من الحديث فهما
فاسدا وقالوا :إف الحديث يدؿ على معنى فاسد فبل بد أف يؤوؿ ،والحديث في صحيح مسلم،

قاؿ  :قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن  فالذين توىموا أف الحديث معناه

فاسد قالوا :إننا ال نرى أصابع الحق في قلوبنا ،ال نرى أصابع الحق في قلوبنا ،وال نرى أف أصابع

الحق مبلبسة لقلوبنا ،كل واحد بيحس بجسده ما في أصابع اهلل ،فدؿ على أف الحديث يدؿ

على معنى فاسد ال بد من تأويلو.

بين شيخ اإلسبلـ في (شرح التدمرية )...أف ىذا المعنى الفاسد في رءوسكم ،والحديث ما دؿ

إال على معنى صحيح ،لكن أفهامكم ىي الفاسدة في لغة العرب البينية ،البينية ال يزاؿ منها
المماسة ومنها المحاذاة قاؿ اهلل تعالى       :

(ٔ)

البينية واسعة ،السحاب المسخر بين السماء واألرض ،السحاب بين السماء واألرض ىل

السحاب يمس السماء؟ ىل السحاب يمس األرض؟ كم بين السحاب وبين السماء؟ كم بينو وبين
األرض؟       

(ٕ)

البينية واسعة ،وال يزاؿ من البينية

المحاذاة

والمماسة ...فهذه لغة العرب ،والرسوؿ  تكلم بلغة العرب ،والقرآف نزؿ بالغة العرب ،قلوب

العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء ،ال نعلم كيفيتها البينية ،فاهلل تعالى قلوب

 - 1سورة البقرة آية .164 :
 - 2سورة البقرة آية .164 :

شرح كتاب االعتقاد

العباد بين أصابعو ،وىو فوؽ العرش مثل قولو تعالى        :

(ٔ)

معكم

بعلمو واطبلعو وإحاطتو ،ومع المؤمنين بنصره وتأييده ،وىو فوؽ العرش ،وقلوب العباد بين

أصبعين من أصابع الرحمن ،وىو فوؽ العرش وال نعلم الكيفية ،ونعلم أف اهلل تعالى مباين لخلقو،
ليس في المخلوقات شيء من ذاتو ،وال في ذاتو شيء من مخلوقاتو ،فالحديث دؿ على معني

الصحيح ،ولكن المعنى الفاسد ىو الفهم الذي فهمو ىؤالء .وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل

الجميع على الهدى ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

 - 1سورة الحديد آية .4 :

شرح كتاب االعتقاد

ذكر حديث الدجاؿ
بسم اهلل الرمحن الرحيم.
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو
أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل :وروى البخاري بإسناده عن عبد اهلل  قاؿ :ذكر
الدجاؿ عند النيب  فقاؿ  :إف اهلل ال خيفى عليكم ،إف اهلل ليد بأعور،
وأشار بيده إىل عينو ،وإف ادلسيح الدجاؿ أعور العُت اليمٌت ،كأف عينو عنبة طافية
.
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد:

ىذا الحديث ىو حديث عبد اهلل بن عمر بن الخطاب ،أبو عبد الرحمن القرشي العدوي

المكي ثم المدني ،كاف أسلم وىو صغير ،وكاف ممن بايع تحت الشجرة ،روى ىذا الحديث عن

النبي  في الدجاؿ ،والحديث رواه الشيخاف البخاري ومسلم ،رواه البخاري في كتاب التوحيد،

ورواه اإلماـ مسلم في كتاب الفتن عن عبد اهلل بن عمر بن الخطاب قاؿ  :ذكر الدجاؿ عند

النبي  فقاؿ :إف اهلل ال يخفى عليكم ،إف اهلل ليس بأعور وأشار بيده إلى عينو ،وإف المسيح
الدجاؿ أعور العين اليمنى ،كأف عينو عنبة طافية  ىذا حديث الدجاؿ ،والدجاؿ صيغة مبالغة
ىو كثير الدجل ،والدجل ىو الكذب ،الدجاؿ ىو الذي كثير المخرقة والكذب والتمويو والتلبيس
على الناس ،والدجاجلة كثيروف ،ومنهم الكهنة والسحرة من الدجاجلة ،ولكن أعظمهم فتنة

الدجاؿ األكبر الذي يخرج في آخر الزماف ،قد خرج في زمن النبي  ابن صياد ،صبي من

اليهود قارب الحلم ،في عهد النبي  وكاف يفعل أشياء منها :كاف ينتفخ في السوؽ ،ويمؤل

السوؽ ويفعل أشياء ،وكاف النبي  يظن أنو الدجاؿ في أوؿ األمر ،وكاف يأتي إليو يختل وىو

يتكلم ،أتى إلي النبي  في جذوع النخل يختل ،يريد أف يسمع منو ،ولو رمرمة في قطيفة لو أو
زمزمة ،فلما رأتو وكاف غافبل لم يعلم ،يتقي بجذوع النخل النبي  يسمع منو ،فرأتو أـ ابن صياد

شرح كتاب االعتقاد
فقالت :أي صاؼ ،اسمو صاؼ ىذا محمد ...... ،فقاؿ النبي  لو تركتو بين ،وكاف يظن أنو
الدجاؿ ،استأذنو عمر في قتلو ،وجاء إليو النبي  كما ثبت في صحيح البخاري وضربو بين كتفيو

فقاؿ لو :أتشهد أني رسوؿ اهلل؟ قاؿ :أشهد أنك رسوؿ األميين .ثم قاؿ ابن الدجاؿ ،ثم قاؿ ابن

الصياد للنبي  أتشهد أني رسوؿ اهلل؟ فرفضو النبي وقاؿ :آمنت باهلل ورسلو ،ثم قاؿ النبي 
قد خبأت لك خبيئا -أضمرت لك في نفسي شيئا -ثم قاؿ :الدخ -يعني الدخاف -فقاؿ النبي :
لن تعدو قدرؾ ،إنما أنت من اإلخواف الكهاف.

كاف النبي  يظن ،استأذنو عمر في قتلو فقاؿ النبي  إف يكنو إف يكن الدجاؿ فلن تسلط

عليو ،يعني ألنو ال بد أف يخرج ويقضي المدة التي قدرىا اهلل عليو وإف لم يكنو فبل خير لك في
قتلو ،ىذا قبل أف يعلم أنو الدجاؿ ،ثم بين اهلل لنبيو أنو ليس ىو الدجاؿ ،وإنما الدجاؿ من

الدجاجلة ،وأف الدجاؿ األكبر يخرج في آخر الزماف ،بعض الصحابة ذىب إلى أنو الدجاؿ،
ويحلف أنو الدجاؿ جماعة من الصحابة ،والصواب أف ابن صياد دجاؿ من الدجاجلة وليس ىو

الدجاؿ األكبر.

والدجاؿ األكبر يخرج في آخر الزماف ،ومن الدجاجلة تتبع السحرة ،وىذا الرجل الذي

يخرج في آخر الزم اف رجل يدعي الصبلح أوال ،يدعي أنو مصلح ،وأنو رجل صالح ،ثم يتطور

فيدعي النبوة ،ويدعي أنو نبي ،ثم يتطور ويدعي الربوبية ،ويقوؿ للناس :أنا ربكم ،وىو أعور العين

اليمنى كأف عينو عنبة طافية كما في ىذا الحديث ،وفي اللفظ اآلخر جاء في الحديث اآلخر 

أنو مكتوب بين عينيو كافر  والبعض كفر ،يقرأىا كل مؤمن كاتبا أو غير كاتب ،مكتوب بين
عينو كافر ،وعينو اليمنى كأنها عنبة طافية.

وجاء في حديث النواس بن سمعاف عند مسلم أنو يمكث في األرض أربعين يمكث في

األرض ،سئل النبي عن مدة مكثو قاؿ  :يمكث في األرض أربعين يوما ،يوـ كسنة ،اليوـ

األوؿ طولو سنة ،تطلع الشمس وال تغرب إال بعد ثبلث مائة وستة وخمسين يوما ،واليوـ الثاني

طولو كشهر ،ثبلثين يوما تطلع الشمس وال تغرب إال بعد ثبلثين يوما ،ما في ليل ،واليوـ الثالث
كجمعة ،أسبوع سبعة أياـ تطلع الشمس وال تغرب إال بعد سبعة أياـ ،وباقي األياـ في مثل ىذا


اليوـ كسائر أيامنا ،فقيل :يا رسوؿ ىذا اليوـ الذي كسنة وكشهر وكأسبوع أتكفينا فيو صبلة اليوـ؟

قاؿ :ال اقدروا لو  كل أربعة وعشرين ساعة خمس صلوات ...... ،فجر الظهر عصر مغرب
عشاء.

شرح كتاب االعتقاد
وأخذ العلماء في البلداف التي ال تغرب الشمس عنهم ماذا يفعلوف؟ يقدروف لو ،وكذلك في
الصياـ وفي بعض البلداف تطلع الشمس ستة أشهر ما تغيب عنهم ،بعض البلداف تكوف األياـ

طويلة ،وجاء في الحديث أنو يسلط على رجل يقطعو نصفين ،من الفتنة ،ىذا من الفتنة أنو يسلط
على رجل يقطعو نصفين ،فيقوؿ لو قم فيستوي قائما ،ومن فتنتو أنو يأمر السماء فتمطر واألرض
فتنبت فتنة ،وأنو يأتي إلى الخربة فتتبعو كنوزىا كيعاسيب النحل ىذه فتنة ،ومعو فتنة صورة الجنة

وصورة النار ،فصورة الجنة خضراء تجري وصورة النار سوداء تدخن ،فمن أطاعو وىو معكوس

مقلوب ،من أطاعو وضعو في الذي يراه الناس النار وىي الجنة ،ومن عصاه وضعو في الذي يراه
الناس النار ،من عصاه وضعو في الذي يراه الناس النار وىي الجنة ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

ولو فتنة عظيمة ثبت في صحيح مسلم  ما بين خلق آدـ إلى قياـ الساعة أمر أو خلق

أكبر من الدجاؿ  ولهذا شرع للمسلم في ركعة من ركعات الصبلة في كل صبلة أف يستعيذ

باهلل من أربعة :قل أعوذ باهلل من عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن

فتنة المسيح الدجاؿ ،حتى إف طاوس بن كيساف اليماني من التابعين ،يرى أف االستعاذة باهلل من

األربع واجبة ،والجمهور على أنها سنة ،الجمهور إذا صلى على النبي  قاؿ :اللهم صل على
محمد وسلم صحت الصبلة ،اقرأ التشهد :التحيات هلل والصلوات والطيبات ،السبلـ عليك أيها

النبي ورحمة اهلل وبركاتو ،السبلـ علينا وعلى عباد اهلل الصالحين ،أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد
أف محمدا عبده ورسولو ،اللهم صل على محمد ،فإذا قاؿ :السبلـ عليكم ورحمة اهلل ،السبلـ
عليكم ورحمة اهلل ،صحت صبلتو عند الجمهور ،وعلى آؿ محمد كما صليت على إبراىيم،

وبارؾ على محمد ،والدعاء مستحب ،لكن بعض العلماء مثل طاوس بن كيساف اليماني يرى أف
االستعاذة باهلل من أربع واجبة ،ثبت أنو قاؿ البنو مرة وقد صلى :ىل استعذت باهلل من أربع :من

عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،ومن فتنة المحيا والممات ،ومن فتنة المسيح الدجاؿ؟ قاؿ :ال.
قاؿ :أعد الصبلة .أمره أف يعيد الصبلة ،فدؿ عليو ما يراه الجمهور.

والجمهور على أنو مستحب ،وىذا فتنة الدجاؿ من أعظم الفتن ،فتنة المحيا ،فتنة الشبهات

والشهوات والحروب واألمواؿ ،وأعظم الفتن في الحياة ىي فتنة الدجاؿ ،نعوذ باهلل ،نسأؿ اهلل
السبلمة والعافية ،ىذا الحديث قد ذكر الدجاؿ عند النبي  فقاؿ  :إف اهلل ال يخفى
عليكم ،إف اهلل ليس بأعور ،وأشار بيده إلى عينو ،وإف الدجاؿ وإف المسيح الدجاؿ أعور عين

اليمنى ،كأف عينو عنبة طافية  فاستدؿ العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين هلل عز وجل؛

شرح كتاب االعتقاد
ألف الدجاؿ أعور واألعور ليس لو إال عين واحدة ،واهلل ليس بأعور ،فلو عيناف سليمتاف ،وضح
االستدالؿ ،فاستدؿ العلماء بهذا الحديث على إثبات العينين هلل  كما يليق بو سبحانو وتعالى.

وىذا ىو الدليل على إثبات العين هلل ،ما في دليل غير ىذا ،أما قولو تعالى :




(ٔ)



ىذا فيو إثبات الرؤية ،وأف اهلل تعالى يرى ،تجري ،يعني بمرأى منا بحفظ منا

وكبلءة ،لكن ما فيها إثبات العين؛ ألنها جمعت العين وأضيفت إلى الناء إلى ضمير الجمع،
المراد التعظيم مثل قولو تعالى     :

(ٕ)

لو يقاؿ :إف هلل عدد من األيدي،

أل ،ألنها جمعت وأضيفت إلى ضمير الجمع ،لكن قولو     :
  



  




(ٗ)

()ٙ

(٘)

(ٖ)



ثنا اليدين وأضافها إلى نفسو ،تدؿ على إثبات اليدين هلل ،أما 
ليست من آيات الصفات ،ليس ىو إال عدد من األيدي ،كذلك 







يعني بمرأى منا وفي حفظنا ،وليس المراد أف هلل عدد من األعين ،أل ،المراد

تجري بأعيننا بحفظ منا ،وأما إثبات العينين فيؤخذ من ىذا الحديث ،حديث الدجاؿ دليل على

إثبات العين هلل ،فيو إضافة إلى ما سبق من الصفات ،ىنا في إثبات العين هلل ،وفي الحديث

السابق إثبات الفرح هلل ،والذي قبلو في إثبات الساؽ هلل ،وإثبات الضحك ثم إثبات األصبع،

وإثبات الصورة كما سبق هلل  إثبات النزوؿ وإثبات المعية ،وإثبات القدـ وإثبات الوجو كما
 - 1سورة القمر آية .14 :
 - 2سورة الشورى آية .30 :
 - 3سورة المائدة آية .64 :
 - 4سورة ص آية .75 :
 - 5سورة الشورى آية .30 :
 - 6سورة القمر آية .14 :

شرح كتاب االعتقاد
سبق ،وإثبات اليمين وإثبات اليدين ،وإثبات الحياة ،والعلم والقدرة والسمع والبصر والكبلـ
واألمر واإلرادة.

ىذه ىي الصفات التي ذكرىا المؤلف رحمو اهلل ،ولم يستوؼ ،ىناؾ صفات ما ذكرىا في

النصوص من صفة العجب هلل ،يعجب ربك من الشاب ليست لو صبوة ،وفي الحديث 

عجب ربك من قنوت عباده وقرب   ......في إثبات العجب هلل على ما  ......باهلل ،وفي

عجبت ويسخروف" في إثبات العجب هلل ،قراءة حفص 
قراءة في سورة ص "بل
ُ
  

(ٔ)

 

عجبت ويسخروف"  ......في إثبات العجب هلل ،في إثبات
في قراءة "بل
ُ

الغضب ،إثبات الرضا ،إثبات االستواء ،إثبات العلو ،كل من الصفات ،والصفات كثيرة في
الكتاب والسنة ،وليس مقصود المؤلف الحصر ،وإنما المراد التنبيو ،ذكر أمثلة وأدلة في إثبات

عدد من الصفات ،وىناؾ صفات أخرى لم يذكرىا مذكورة في الكتاب والسنة .نعم.

 - 1سورة الصافات آية .12 :

شرح كتاب االعتقاد

وجوب اإلدياف بصفات اهلل 
فإف اعتقد معتقد يف ىذه الصفات ونظائرىا شلا وردت بو اآلثار الصحيحة
التشبيو يف اجلسم والنوع والشكل والطوؿ فهو كافر.

يقوؿ المؤلف :ىذه الصفات التي سبقت وغيرىا يجب على المسلم أف يثبت ىذه الصفات،

وأف يعتقد معناىا ،أف يعتقد أنها ثابتة هلل ،وال يجوز لئلنساف أف ينفيها وال يمثلها بصفات

المخلوقين ،فإف مثلها بصفات المخلوقين كفر ،قاؿ اهلل تعالى :
   
(ٕ)

(ٔ)

    

المثلية منفية ،وقاؿ سبحانو وتعالى       :

يعني اال ستفاضة بمعنى النفي ،والمعنى ليس لو سمي وال مثيل ،السمي ىو المثيل المثاؿ،

قاؿ سبحانو وتعالى :

      

سبحانو وتعالى       :

(ٗ)



(ٖ)

فالتمثيل والتشبيو منفي ،اهلل تعالى ليس لو

شبيو وال مثيل ،ال في ذاتو وال في أسمائو وال في صفاتو وال في أفعالو 
    

(٘)

ليس هلل ند ،وقاؿ

   

وىذه اآلية فيها رد على طائفتين" ،ليس كمثلو شيء" رد على

الممثلة" ،وىو السميع البصير" رد على المعطلة ،فالتمثيل منفي بالكتاب والسنة ،وال يجوز
 - 1سورة الشورى آية .11 :
 - 2سورة مريم آية .65 :
 - 3سورة البقرة آية .22 :
 - 4سورة النحل آية .74 :
 - 5سورة الشورى آية .11 :

شرح كتاب االعتقاد
إلنساف أف يمثل صفات اهلل بصفات خلقو ،والممثل صفات اهلل بصفات خلقو فهو في الحقيقة
لم يعبد اهلل ،الذي يقوؿ :إف اهلل تعالى يماثل خلقو في الصفات واألسماء أو في الذات.

ىناؾ طائفة من غبلة الشيعة يقاؿ لهم البيانية ينسبوف إلى بياف ابن سمعاف التميمي ،وكذلك

داود الجواربي ،والسالمية ينتسبوف إلى ىشاـ بن سالم الجوالقي ،كل ىؤالء يشبهوف اهلل بخلقو،

ويقوؿ أحدىم :هلل يد كيدي واستواء كاستوائي ،وسمع كسمعي ،وبصر كبصري ،وىذا كفر

وضبلؿ ،المشبو كافر ألنو مثل بخلقو ،ومن مثل اهلل بخلقو فهو في الحقيقة لم يعبد اهلل ،وإنما
يعبد وثنا صوره لو خيالو ونحتو لو فكره ،فهو من عباد األوثاف ال من عباد الرحمن.

ولهذا قاؿ العبلمة ابن القيم في "لكافية الشافية"" :لسنا نشبو وصفو بصفاتنا ،إف المشبو

عابد األوثاف" ،والذي يمثل اهلل بخلقو مشابو للنصارى ،النصارى رفعوا عيسى من مقاـ العبدوية
إلى مقاـ األلوىية ،فقالوا :إنو ابن اهلل .والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوؽ قالوا :صفات اهلل

كصفات خلقو ،فكل من المشبهة والنصارى شبو اهلل بخلقو ،ولهذا قاؿ ابن القيم في "الكافية

الشافية"" :من شبو اهلل العظيم بخلقو فهو النسيب لمشرؾ نصراني".

والنسبة بين النصارى والمشبهة عكسية ،النصارى شبهوا المخلوؽ بالخالق ،رفعوا عيسى إلى

مقاـ العبودية ،والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوؽ ،فنقصوا الرب حتى جعلوه مثل المخلوؽ،
فتكوف النسبة بينهم وبين النصارى إيش؟ عكسية ،النصارى شبهوا المخلوؽ بالخالق ،والمشبهة

شب هوا الخالق بالمخلوؽ والعكس ،النسبة عكسية بينهم كل منهم مشبهة ،النصارى رفعوا عيسى
إلى مقاـ األلوىية ،والمشبهة تنقصوا الرب حتى جعلوه مثل المخلوؽ ،فكل منهما مشبو ،والمشبو

كافر ،كما أف المعطل الذي عطل اهلل من صفاتو ونفى صفات اهلل ،أنكر أسماء اهلل وصفاتو أيضا

ك افر؛ ألنو في الحقيقة أنكر وجود اهلل ،فإذا نفيت األسماء والصفات انتفت الذات ،والشيء
الذي ليس لو اسم وال صفة ماذا يكوف؟ ال وجود لو ،ليس ىناؾ شيء موجود إال ولو صفة ولو

اسم ،حتى الجماد الجماد ىذه  ......لها طوؿ ولها عرض ولها عمق وتصف بصفة الوجود ،فإذا

قلت :ىناؾ  ......ليس لها وصف ليس لها طوؿ وال عرض وال عمق ،وليست من خشب وال من
زجاج وال من ذىب وال من أي شيء ،وليست داخل العالم وال خارجو وال فوقو وال تحتو ،وال

متصلة بالعالم وال ،......إيش يكوف ىو؟ ىكذا.

المبلحدة وصفوا الرب بهذا ،يقوؿ المبلحدة :إف ربهم الذي يعبدونو ال داخل وال خارجو،

وال فوقو وال تحتو ،وال مبين لو وال محيث لو ،وال متصل بو وال منفصل عنو ،وال يصف بأي صفة
كالعلم والحياة والسمع والبصر إيش يكوف أه؟ أشد من العدـ ،يسموه ممتنع مستحيل وجوده،

شرح كتاب االعتقاد
في درجة تحت درجة العدـ ،المعدوـ ممكن أف يوجد لكن المستحيل ال يمكن أف يوجد،
المستحيل ىو الذي يجمع فيو بين النقيضين ،يقولوف ىم -والعياذ باهلل -عن معبودىم :ال موجود


وال

معدوـ .فيو شيء ال موجود وال معدوـ؟ ىذاف نقيضاف ،القاعدة عند جميع العقبلء أف النقيضاف ما

ىما؟ الوصفاف اللذاف ال يجتمعاف وال يرتفعاف مثل الوجود والعدـ.

ما يمكن أف تقوؿ :ىذا الشيء موجود معدوـ ،ما يمكن؛ ألنك إذا وصفتو بالوجود ارتفع

العدـ ،وإذا وصفتو بالعدـ ارتفع الوجود فبل  ......من ىذا الشيء الموجود المعدوـ في وقت
واحد ،وكذلك ال تنفي أنك تقوؿ :ال موجود وال معدوـ .إذا قلت :ال موجود ،ثبت العدـ ،وإذا

قلت :ال معد وـ ،ثبت الوجود ،أما تقوؿ :ال موجود وال معدوـ جمع بين النقيضين ىذا ممنوع،

مستحيل بإجماع العقبلء ،وكذلك ال تقوؿ :ىذا الشيء حي ميت .تقوؿ :ىذا حي ىل يمكن أف
يكوف شيء حيا ميتا في وقت واحد؟ أل ،ىذا نقيضاف إذا وصفتو بالحياة انتفى الموت ،وإذا

وصفتو بالموت انتفت ال حياة ،فبل تقوؿ :حي ميت .أو تقوؿ :ال حي وال ميت .ما يمكن ،إذا
قلت :ال حي ثبت الموت ،وإذا قلت :ال ميت ثبتت الحياة ،فهؤالء المبلحدة يصفوف معبودىم

بأي شيء من النقيضين ،يقولوف :ال موجود وال معدوـ ،ال داخل العالم وال خارجو ،فيو شيء ال

داخل العالم وال خارجو؟ ال فوقو وال تحتو ،ال متصل بو وال ومنفصل عنو ،ال مبين لو وال محيث؟!
ىؤالء المبلحدة سلبوا النقيضين ،وىذا ينتج العدـ ،ينتج االمتناع ،واالمتناع ىو االستحالة ،ىذا

مستحيل.

فأيضا الذي ينفي الصفات عن اهلل يسمى معطل ،الذي ينفي األسماء والصفات كافر لماذا؟

ألنو وصف اهلل بالعدـ ،ألف الذي ليس لو اسم وال صفات معدوـ ،كما أف الذي يمثل اهلل يمثل

صفاتو بصفات خلقو كافر؛ ألنو شبو اهلل بخلقو ،ولهذا ثبت عن األئمة والعلماء تكفير المشبو

والمعطل.

نعيم بن حماد الخزاعي شيخ األئمة يقوؿ :من شبو اهلل بخلقو كفر ،ومن نفى ما وصف اهلل بو

نفسو أو وصفو بو رسولو فهو كافر ،وليس فيما وصف اهلل بو نفسو وما صفو بو رسولو من ذلك
تشبيو .المشبو من شبو اهلل كفر ،ومن نفى ما وصف اهلل بو نفسو وما وصفو بو رسولو كفر؛ ولهذا

يقوؿ العلماء :المشبو يعبد صنما ،والممثل يعبد عدما ،والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا،

فال طوائف ،الطائفة األولى :المشبهة يعبدوف الصنم ،فيو اللي يقوؿ إف اهلل مثل المخلوقات ،إف

اهلل مثل اإلنساف ،يعني مثل كذا ،يمثل اهلل بخلقو ىذا يعبد إيش؟ صنم وثن ما عبد اهلل ،وعبد

شرح كتاب االعتقاد
الصنم في ذىنو ،والذي ينفي األسماء والصفات يعبد عدـ ،ولهذا قاؿ العلماء :الممثل والمشبو
يعبد صنما ،والمعطل يعبد عدما ،عدـ ما في شيء ،والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا ،ولهذا

قاؿ المؤلف رحمو اهلل :فإف اعتقد معتقد في ىذه الصفات ونظائرىا مما وردت في اآلثار

الصحيحة التشبيو فهو كافر .إذا اعتقد تشبيو فهو كافر ،لماذا؟ ألنو ما عبد اهلل ،عبد صنم .من

قاؿ :إف اهلل يشبو المخلوقات ،فهو كافر .أما قوؿ المؤلف :التشبيو في الجسم والنوع والشكل

والطوؿ ،ما في داعي للكبلـ ىذا ،التشبيو فهو كافر ،أما كلمة في الجسم إيش معنى كلمة في

الجسم؟ الجسم ال يثبت هلل وال ينفى ىذا من األقواؿ المبتدعة.

ولهذا ىل يقاؿ :إف هلل جسم؟ العلماء قالوا :من قاؿ :إف هلل جسم فهو مبتدع .ومن قاؿ:

ليس بجسم ،فهو مبتدع .ماذا تقوؿ؟ اسكت ال تقل جسم ،وال ليس بجسم .ومن أطلق
 .........وما مرادؾ إف اهلل جسم؟ قاؿ :مرادي أف اهلل جسم متصل بالصفات ،ىذا ىو الصحيح

لكن اترؾ ىذا اللفظ ال تقل جسم ،ما ورد ،المعنى صحيح لكنو ما ورد ،وإذا قاؿ :اهلل ليس
بجسم .إيش ما مرادؾ ليس بجسم؟ قاؿ :مرادي أنو ليس متصل بالصفات ،وىذا باطل ،اللفظ

باطل والمعنى باطل ،إذا قاؿ :اهلل جوىر ،كل ىذا بدعة ال تقل اهلل جوىر وليس بجوىر ،اهلل

عرض كذلك ،أو قوؿ المؤلف ىنا ىذا مما دخلت عليو قاؿ :إف اعتقد معتقد في ىذه الصفات

ونظائرىا مما وردت بو اآلثار الصحيحة التشبيو في الجسم والنوع والشكل والطوؿ فهو كافر .ما
في تعيينها ،التشبيو ،يكفي يقوؿ :في الجسم افتح قوس إلى قولو :والطوؿ ،وتقرأ ما بعدىا تقوؿ:

إف اعتقد معتقد في ىذه الصفات ونظائرىا مما وردت بو اآلثار الصحيحة التشبيو فهو كافر.

وال داعي يقوؿ :في الجسم والنوع والشكل والطوؿ ،ما في داعي لهذا؛ ألف الجسم ال ينفي األثر

وال يثبتو  .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

تأويل الصفات وفق مقتضى اللغة
وإف تأوذلا على مقتضى اللغة وعلى اجملاز فهو جهمي.
إف تأوؿ الصفات على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي ،ىذا فيو تفصيل؛ إف تأوؿ

على مقتضى اللغة بمعنى أنو فسر المعنى معنى الصفات فهذا صحيح لما دلت عليو ،ومثل

االستواء كما قاؿ اإلماـ مالك :االستواء معلوـ.

يعني معلوـ معناه في اللغة العربية ،االستواء لو أربعة معاف في اللغة العربية :استقر وعبل

وصعد وارتفع      ،

(ٔ)

معناه في اللغة استقر وعبل وصعد وارتفع ،لكن

كيفية استوائو ىذا ال يعلمو إال ىو ،وىذا معنى االستواء في اللغة أربع معاف وعليها تدور تفاسير

السلف لبلستواء.

فاهلل مستو على خلقو حقيقة بهذه المعاني األربع استواء يليق بجبللو وعظمتو ،النزوؿ معناه

معلوـ كما قاؿ اإلماـ مالك ،االستواء معلوـ .النزوؿ معناه في اللغة معروؼ ،العلم معناه في اللغة
معروؼ ضد الجهل ،القدرة ضد العجز ،لكن علم اهلل ،قدرة اهلل كيف ىذا ال يعلمها إال ىو،

االستواء معناه في اللغة معروؼ استقر وعبل وصعد وارتفع ،كيفية االستواء هلل ىذا ال يعلمو إال

ىو.

علم اهلل معناه في اللغة معلوـ ضد الجهل ،القدرة ضد العجز ،وىكذا الرحمة ضد القسوة.

فإذا تأوؿ الصفات يعني تأوؿ معناىا فهذا ال بأس بو ،أما إذا تأوؿ الكيفية فهذا ممنوع،

وكبلـ المؤلف ىنا مجمل ،قاؿ :وإف تأولها على مقتضى اللغة وعلى المجاز فهو جهمي .إف أراد

تأوؿ الكيفية نعم فهو جهمي ،مثل الجهمية يقولوف :االستواء معناه االستيبلء والنزوؿ ،قاؿ :معناه

نزوؿ الرحمة أو نزوؿ أمره أو نزوؿ الملك ،ىذا تأويلو ،قاؿ :تأويل باطل ،فقولو :إف تأولها على

مستو ......إف أراد المعنى معنى الصفات فهذا صحيح ،المعنى معنى اللغة معلوـ ،وإف أراد تأوؿ
الكيفية فهذا ممنوع ،فهذا ىو طريقة الجهمية والمعتزلة كما.
 - 1سورة األعراف آية .54 :

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ اإلماـ مالك رحمو اهلل :االستواء معلوـ والكيف مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ
عنو بدعة ،واالستواء معناه معلوـ في اللغة العربية.

االستواء م عناه معلوـ ،يعني في اللغة العربية ،والكيف مجهوؿ ،يعني كيفية استواء الرب مجهوؿ،
والسؤاؿ عن الكيفية بدعة ،واإليماف بالصفة واجب ،وىذا يقاؿ في جميع الصفات ،إذا قاؿ

شخص :كيف النزوؿ؟ نقوؿ :النزوؿ معلوـ ،والكيف مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو

بدعة ،قاؿ شخص :كيفية الضحك ضحك يضحك ربو كيفية الضحك .نقوؿ :والضحك معلوـ،
والكيف مجهوؿ ،واإليماف بو واجب ،والسؤاؿ عنو بدعة ،ىذا يقاؿ في جميع الصفات ،ىذا

القوؿ لئلماـ مالك تلقاه العلماء بالقبوؿ .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

مذىب أىل السنة يف الصفات
وإف أمرىا كما جاءت من غَت تأويل وال تفسَت وال ذبسيم وال تشبيو ،كما
فعلت الصحابة والتابعوف فهو الواجب عليو.

نعم ،يعني المؤلف يقوؿ :إف اعتقد معتقد في ىذه الصفات التشبيو فهو كافر ،وإف تأولها

فإنها تحمل على تأويل الكيفية على المجاز فهو جهمي ،وإف أمرىا كما جاءت فهذا ىو مذىب
أىل السنة والجماعة ،إذًا ثبلث حاالت:

الحالة األولى :إذا اعتقد التشبيو في الصفات قالوا :بل ىذا كفر ،ىذا كافر.

الحالة الثانية :تأولها تأوؿ الكيفية على مقتضى اللغة والمجاز ،على مقتضى المجاز فهو

جهمي.

الحالة الثالثة :أف يمرىا كما جاءت فهذا مذىب أىل السنة والجماعة.

كم حالة؟ ثبلث حاالت:

الحالة األولى :إذا اعتقد التشبيو ىذا كافر.

الحالة الثانية :إذا اعتقد المجاز ىذا جهمي.

الحالة الثالثة :إذا أمرىا كما جاءت ىذا سني من طريق أىل السنة والجماعة ،قاؿ :وإف أمرىا

كما جاءت من غير تأويل ،فبل يؤوؿ مثل االستواء باالستيبلء ،وال تفصيل؛ يعني وال تفسير

الجهمية ،وليس المراد أنو ال تفسير للمعنى ،ال المعنى يفسر المعنى ،والصفات معروفة كما سبق
االستواء والنزوؿ ،والعلو معروؼ معناه ،العلو ضد السفل ،والقدرة ضد العجز ،والعلم ضد
الجهل ،واالستواء ىو االستقرار ،والعلو والصعود واالرتفاع ،المراد من غير تأويل؛ يعني صرؼ

يصرؼ يعني تأويل كتأويل الجهمية يصرؼ تأويل الكيفية ،وال تفسير كتفسير الجهمية ،وال تجسيم
كلمة تجسيم ال حاجة إليها ،التجسيم ال يطلق ال نفيا وال إثباتا ،وال تشبيو ىذا صحيح ،التشبيو

إذا أمرىا كما جاءت من غير تأويل للكيفية.

ومن غير تفسير كتفسير الجهمية ،ومن غير تشبيو كما فعلت الصحابة والتابعوف فهو الواجب
عليو ،وكما قلنا التجسيم ال داعي لو ،تضعو بين القوسين ،ىذه من األشياء الدخيلة التي دخلت

على المؤلف .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

حبث يف اإلدياف بالقدر
وجيب اإلدياف بالقدر خَته وشره ،وحلوه ومره ،وقليلو وكثَته ،وظاىره

وباطنو،
عباده،

وزلبوبو ومكروىو ،وحسنو وسيئو ،وأولو وآخره من اهلل ،قضى قضاءه على
وقدر قدره عليهم ،ال أحد يعدو منهم مشيئة اهلل  وال جياوز قضاءه ،بل ىم
كلهم صائروف إىل ما خلقهم لو ،واقعوف فيما قدر عليهم ال زلالة ،وىو عدؿ من
ربنا  فأراد الطاعة وشاءىا ورضيها وأحبها وأمر هبا ،ومل يأمر بادلعصية وال أحبها
وال رضيها ،بل قضى هبا وقدرىا وشاءىا وأرادىا ،وادلقتوؿ ديوت بأجلو.

نعم ،ىذا البحث اإليماف بالقدر ،بعد أف انتهى المؤلف رحمو اهلل من البحث في الصفات،

انتقل إلى اإليماف بالقدر ،البحث األوؿ اإليماف والتوحيد ،حقيقة اإليماف ،ثم اإليماف واإلسبلـ،

ثم اإليماف بالصفات ،ثم انتقل إلى اإليماف بالقدر ،اإليماف بالقدر ركن من أركاف اإليماف ،وأصل
من أصوؿ اإليماف الستة ،ال يصح اإليماف إال بو ،فمن لم يؤمن بالقدر فهو كافر ،فهو أصل من

أصوؿ اإليماف الستة ،قاؿ اهلل تعالى        :
إثبات القدر قاؿ اهلل تعالى        :
     

(ٖ)

(ٕ)

(ٔ)

ىذا دليل على

وقاؿ سبحانو :



وثبت في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب 

 أف جبرائيل أتى إلى النبي  في صورة رجل شديد البياض الثياب ،شديد سواد الشعر،
فسأؿ النبي  عن اإلسبلـ ،فأجابو بأركاف اإلسبلـ الخمسة :الشهادتاف والصبلة والزكاة والصوـ

 - 1سورة القمر آية .49 :
 - 2سورة القمر آية .49 :
 - 3سورة الفرقان آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد
والحج ،ثم سألو عن اإليماف فقاؿ :اإليماف أف تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر،
وتؤمن بالقدر خيره وشره  فهذه أركاف اإليماف الستة:
الركن األوؿ :اإليماف باهلل.

الركن الثاني :اإليماف بالمبلئكة.

الركن الثالث :اإليماف بالكتب المنزلة.

الركن الرابع :اإليماف بالرسل.

الركن الخامس :اإليماف باليوـ اآلخر والبعث والجزاء والحساب والجنة والنار.

الركن السادس :اإليماف بالقدر خيره وشره.

ىذه األصوؿ الستة ىي أصوؿ اإليماف ،وىذه األصوؿ أصوؿ اإليماف الستة أجمعت عليها

الرسل ،ونزلت بها الكتب ،وآمن بها جميع المسلمين ،ولم يجحد شيئا منها إال من خرج عن

دائرة اإلسبلـ وصار من الكافرين ،ىذه األصوؿ الستة من جحد واحدا منها فهو كافر.
اإليماف باهلل واحد.

ثانيا :اإليماف بالمبلئكة.

ثالثا :اإليماف بالكتب المنزلة.

رابعا :اإليماف بالرسل.

خامسا :اإليماف باليوـ اآلخر.

سادسا :اإليماف بالقدر.

إذا اإليماف بالقدر حكمو أصل من أصوؿ اإليماف الستة ،ركن من أركاف اإليماف ،وأصل من

أصوؿ اإليماف ،ال يصح اإليماف إال بو ،فمن ال يؤمن بالقدر فهو إيش؟ فهو كافر.

واإليماف بالقدر لو أربعة مراتب ،ال بد من اإليماف بمراتب القدر األربع ،من لم يؤمن بها لم

يؤمن بالقدر ،ومن آمن بها فهو مؤمن بالقدر.

الركن األوؿ :العلم ،العلم يعني علم اهلل ،إثبات علم اهلل السابق األزلي.

المرتبة الثانية :الكتابة كتابة اهلل  -التي في اللوح المحفوظ.
المرتبة الثالثة :اإلرادة والمشيئة.

لػم

المرتبة الرابعة :الخلق واإليجاد،
كتابة

موالنا

مشيئتو

خلقػو،

وىو

إيجاد

وتقدير

شرح كتاب االعتقاد
ىذه مراتب القدر األربع التي من لم يؤمن بها لم يؤمن بالقدر ،واضح ىذا.
المرتبة األولى :العلم ،والعلم اإليماف بعلم اهلل األزلي ،العلم اإليماف بأف اهلل علم كل شيء

في األزؿ ،علم ما كاف في الماضي ،وعلم ما يكوف في الحاضر ،وعلم ما يكوف في المستقبل،
وعلم ما لم يكن لو كاف كيف يكوف ،علم ما كاف في الماضي األزؿ ،األزؿ يعني ال بداية ألوليتو،
اهلل سبحانو ىو األوؿ ليس قبلو شيء وال بداية ألوليتو ،وعلمو كذلك علمو أزلي ليس ألوليتو

بداية ،علم ما كاف في الماضي في األزؿ ،وعلم ما يكوف في الحاضر ،وعلم ما يكوف في

المستقبل ،وعلم ما لم يكن لو كاف كيف يكوف ،الشيء الذي لم يكن لو كاف كيف يكوف ،علم،
مثاؿ ذلك أف الكفار إذا بعثوا يوـ القيامة يتمنوف الرجعة ماذا يقولوف؟ :ربنا أخرجنا منها فإنا ال

نعود ،لو رددتنا إلى الدنيا ألحسنا العمل .يطلبوف أف يردوا إلى الدنيا حتى إيش؟ حتى يؤمنوا .قاؿ
اهلل تعالى           :

(ٔ)

ىذا علمو بما لم يكن لو

كاف كيف يكوف ،لو ردوا يعلم اهلل ماذا يكوف منهم ،لو ردوا لعادوا لما نهوا عنو ،وقاؿ سبحانو:



            



(ٕ)

لو

أسمعهم ماذا يكوف؟ يعلم اهلل أنهم يتولوا .وقاؿ سبحانو عن المنافقين الذين تخلفوا عن غزوة

تبوؾ ،تخلفوا عن غزوة تبوؾ ،لكن اهلل علم لو خرجوا ماذا يكوف ،قاؿ اهلل تعالى ،بين الحكمة من

أف اهلل تعالى منعهم من الخروج وثبطهم لحكمة قاؿ :

      

            

ماذا يحصل؟ 



(ٖ)

          

 - 1سورة األنعام آية .28 :
 - 2سورة األنفال آية .23 :
 - 3سورة التوبة آية .47-46 :

شرح كتاب االعتقاد

    



(ٔ)

ىذا من علمو بما لم يكن لو كاف كيف يكوف ،ال بد من

اإليماف بهذه المرتبة.

المرتبة الثانية :الكتابة ،وىو اإليماف بأف اهلل كتب كل شيء في اللوح المحفوظ قبل خلق

السماوات واألرض بخمسين ألف سنة ،كتب كل شيء ،ما الذي كتب في اللوح المحفوظ؟ كتب
كل شيء ،كتب اهلل ما يكوف إلى يوـ القيامة؛ الذوات ،والصفات ،واألفعاؿ ،والحركات،

والسكنات ،والسعادة ،والشقاوة ،واألرزاؽ ،واآلجاؿ ،والرطب ،واليابس ،كل شيء مكتوب؛

ذواتك وصفاتك وأفعالك كل ما يحصل منك ،وكل ما يحسب عليك مكتوب في اللوح المحفوظ
حتى العجز والكيس.

الدليل على إثبات ىاتين المرتبتين :العلم والكتابة ،قاؿ اهلل تعالى :
           

العلم والكتابة ،وقاؿ سبحانو :
 

(ٖ)

(ٕ)

   

وىو اللوح المحفوظ ،ىذا فيو إثبات

          

وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ سبحانو :

      

                   
       

      
 - 1سورة التوبة آية .47 :
 - 2سورة الحج آية .70 :
 - 3سورة الحديد آية .22 :
 - 4سورة األنعام آية .59 :
 - 5سورة يس آية .12 :

(٘)



(ٗ)

وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ سبحانو :

وىو اللوح المحفوظ ،وقاؿ سبحانو :



 

شرح كتاب االعتقاد

          



(ٔ)

وقاؿ عليو

الصبلة والسبلـ  :كاف اهلل ولم يكن شيء قبلو  وفي رواية  :ولم يكن شيء معو،

وكتب في الذكر كل شيء  الذكر ىو اللوح المحفوظ ،وثبت في صحيح مسلم من حديث
عبد اهلل بن عمرو أف النبي  قاؿ  :كتب اهلل مقادير الخبلئق قبل أف يخلق السماوات

واألرض بخمسين ألف سنة ،وكاف عرشو على الماء  وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :أوؿ ما
خلق اهلل القلم ،قاؿ لو :اكتب .قاؿ :يا رب وماذا أكتب؟ قاؿ :اكتب مقادير كل شيء حتى تقوـ

الساعة  وفي لفظ  :ما جرى في تلك الساعة بما ىو كائن إلى يوـ القيامة  ىذا فيو
إثبات المرتبتين العلم والكتابة.

المرتبة الثالثة :اإلرادة ،المعنى اإلرادة اإليماف بأف كل شيء يقع في ىذا الوجود ،فاهلل أراده

كونا وقدرا ،ال يقع في ملك اهلل ما ال يريد ولكن اهلل يفعل ما يريد ،قاؿ :

   

             

(ٕ)

.

واإلرادة نوعاف عند أىل السنة :إرادة كونية خلقية قدرية ،وىذا ىو المراد منها.

وإراد ة دينية شرعية .فاإلرادة الكونية واإلرادة الدينية تجتمعاف في حق المؤمن؛ كأبي بكر،

وتنفرد اإلرادة الكونية في حق الكافر؛ كأبي لهب ،والظاىر ىنا اإلرادة الكونية ،إف اهلل تعالى كل
شيء يقع في ىذا الوجود أراده كونا وقدرا ،أما اإلرادة الدينية فقد يريدىا وقد ال يريدىا ،فالذي
يقع في ىذا الكوف ،كل ما يقع في ىذا الكوف؛ المعاصي والكفر أراد اهلل وقوعها كونا وقدرا،

لكن ما أرادىا دينا وشرعا ،أرادىا لما يحصل لما يترتب عليها من الحكم ،فهي مرادة لغيرىا ال

لذاتها ،لوال وجود الكفر والمعاصي لفاتت حكم كثيرة ،من ىذه الحكم ظهور قدرة اهلل على

إيجاد المتقاببلت؛ خلق إبليس والشياطين في مقابل الذوات الطاىرة كالمبلئكة واألنبياء،
المتقابلة كالليل والنهار ،لوال خلق إبليس والشياطين والمعاصي والكفر لما وجدت عبوديات

متنوعة؛ كعبودية الجهاد في سبيل اهلل ،لو كاف الناس كلهم مؤمنين أين عبودية الجهاد في سبيل

اهلل؟ أين عبودية الوالء والبراء؟ أين عبودية األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر؟ أين عبودية الدعوة
 - 1سورة األنبياء آية .105 :
 - 2سورة األنعام آية .125 :

شرح كتاب االعتقاد
إلى اهلل؟ أين عبودية الصبر على الهوى؟ كل ىذه العبوديات تفوت فهي مرادة ال لذاتها لكن
لغيرىا- ،وهلل المثل األعلى -كالمريض المريض الذي يجبره الطبيب على شرب الدواء المر،

دواء مر علقم فيقوؿ الطبيب :اشرب ىذا الدواء المر .فيشربو المريض ،يشرب المريض ،ىل ىو

يريده لذاتو أـ لشيء آخر؟ يريد شيئا آخر ،يريده للعافية ،فهو مراد للمريض ،الدواء المر مراده

للمريض لذاتو واال لغيره؟ لغيره ،وىو الشفاء والعافية ،بخبلؼ الحلو  ،العصير حلو يشرب لذاتو،
مراد لذاتو ،لكن الدواء المر مراد لغيره ،وكذلك اهلل تعالى أراد الطاعات لذاتها ،وأراد المعاصي

كونا وقدرا؛ لما يترتب عليها من الحكم واألسرار ،ال بد من اإليماف باإلرادة .

المرتبة الرابعة :الخلق واإليجاد ،ال بد أف تثبت كل شيء في ىذا الوجود خلقو اهلل ،الذوات
والصفات واألفعاؿ وكل شيء ،قاؿ تعالى      :
(ٕ)

       

(ٖ)

(ٔ)

     

ىذه المراتب األربع ال بد من اإليماف بها،

من آمن بهذه المراتب األربع فهو المؤمن ،ومن أنكر المرتبتين األوليين.
القدرية طائفتاف:

الطائفة األولى :أنكروا المرتبتين األوليين وىي العلم والكتابة ،قالوا :إف اهلل ال يعلم بالشيء

حتى يقع فإذا وقع علمو ،ىذا نسبوا اهلل إلى الجهل ىؤالء الكفار ،وظهروا في أواخر عصر

الصحابة ،في البصرة ،يطلبوف العلم وىم يعتقدوف ىذا االعتقاد ،فأنكره عليهم التابعوف كحميد
الطويل ويحيى بن يعمر كما في أوؿ الحديث في صحيح مسلم أف يحيى بن يعمر وحميد الطويل

قالوا :ظهر قبلنا في البصرة أناس يتقفروف العلم -يعني يطلبوف العلم -ويزعموف أف األمر أنف،

يعني مستأنف وجديد لم يسبق بو قدر اهلل وعلمو ،فأنكروا عليهم ذلك ،وذىبا إلى الحج يحيى
بن يعمر ومحمد الطويل قاال :لو وفق لنا أحد من أصحاب النبي  حتى نسألو عن ىؤالء .خرجا

حاجين أو معتمرين قاؿ :فوفق لنا عبد اهلل بن عمر الصحابي الجليل ،قاؿ يحيى بن يعمر فاكتنفتو

أنا وصاحبي ،وظننت أنو سيكل الحديث إلي نسأؿ عن ىؤالء ،فقلنا لو :أبا عبد الرحمن إنو ظهر
 - 1سورة األنعام آية .101 :
 - 2سورة الرعد آية .16 :
 - 3سورة الفرقان آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد
قبلنا أناس يتقفروف العلم ،يعني في البصرة يطلبوف العلم ،ويزعموف أف األمر أنف ،مستأنف
وجديد ،يعني يزعموف أف اهلل ال يعلم الشيء حتى يقع ،أنكروا القدر .فقاؿ عبد اهلل بن عمر :إذا

لقيت ىؤالء فأخبرىم أني منهم بريء ،وأنهم برآء مني ،والذي نفس ابن عمر بيده لو أنفق أحدىم
مثل جبل أحد ذىبا ما قبلو اهلل منو حتى يؤمن بالقدر خيره وشره .ثم ساؽ الحديث حديث ابن

عمر في سؤاؿ جبريل عن اإليماف فقاؿ :اإليماف أف تؤمن باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ

اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره .فإذا ابن عمر كفر القدرية ،الذي ال تقبل أعمالو ىو الكافر،
قاؿ اهلل تعالى             :

(ٔ)

.

وقاؿ العلماء األئمة كالشافعي وغيره في القدرية :ناظروا القدرية بالعلم فإف أقروا بو خسروا،
وإف أنكروه كفروا .يعني أنكروا العلم ،والطائفة ىذه انقرضت ،ىذه الطائفة.

بقيت الطائفة الثانية في القدرية؛ الذين يؤمنوف بالعلم ،ويؤمنوف بالكتابة ،ويؤمنوف باإلرادة،

ويؤمنوف بالخلق ،إال أنهم ال يؤمنوف بعموـ اإلرادة وال بعموـ الخلق.

ال مرتبة الثالة والرابعة :يقولوف :إف اهلل أراد كل شيء في ىذا الوجود إال أفعاؿ العباد ،وكذلك

الخلق يقولوف :إف اهلل خلق كل شيء إال أفعاؿ العباد؛ الطاعات والمعاصي .نشوؼ  ......قالوا:
لو قلنا :إف اهلل خلق المعاصي وعذب عليها صار ظالما إذا نقوؿ :العبد ىو الذي يخلق المعصية

حتى يعذب عليها ،ويخلق الطاعة حتى يثاب عليها .وىذا منهج المعتزلة والقدرية ،وىؤالء طائفة

مبتدعة ألنهم شبهة ،وىم آمنوا بالمرتبتين األوليين لكن أنكروا عموـ اإلرادة وعموـ الخلق.

والوجب على المسلم أف يؤمن بالقدر بمراتبو األربع؛ بعلم اهلل وكتابتو وإرادتو وخلقو ،ويؤمن

بأف ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن ،وإنو ال يقع في ملك اهلل إال ما يريد ،وال بد من اإليماف؛

أف يؤمن المسلم بأف ما أصابو لم يكن ليخطئو وما أخطأه لم يكن ليصيبو.

المؤلف رحمو اهلل ذكر ىذا األصل قاؿ ،ننظر كبلـ المؤلف ،اإليماف بالقدر واجب ،ويجب

اإليماف بالقدر خيره وشره .الخير مثل إف كاف يحصل لك عافية ونصر وماؿ وولد وزوجة ،ىذا

خير قدره اهلل تؤمن بو .والشر مثل يحصل لك مصيبة؛ موت األحبة ،موت األوالد ،ذىاب الماؿ،

األمراض واألسقاـ ،والهموـ واألحزاف ،ىذا إيش؟ ىذا ذكره االسبلـ ،إذا تؤمن بهذا وبهذا ،تؤمن
بأف اهلل قدر ىذا وىذا ،تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره ،األوؿ حلو والثاني مر ،تؤمن بو،

 - 1سورة التوبة آية .54 :

شرح كتاب االعتقاد
وقليلو وكثيره وظاىره وباطنو ،والظاىر سواء إذا كاف على جسمك أو في الباطن ،شيء في الباطن
ال يعلمو إال اهلل من الهموـ واألحزاف ،أو في الباطن على ظاىر الجسم ،ومحبوبو ومكروه ،الشيء

الذي تحبو كالماؿ والولد والصحة ،والشيء الذي تكرىو كالمصيبة وفقد األحبة والهموـ

واألكدار ،وحسنو وسيئو كذلك ،سواء كاف حسنا أو سيئا تؤمن بأنو من اهلل ،وأولو وآخره كلو من

اهلل.

المؤلف يقوؿ :يجب اإليماف بالقدر خيره وشره حلوه ومره ،قاؿ :وقليلو وكثيره وظاىره

وباطنو ،ومحبوبو ومكروه ،وحسنو وسيئو ،كلو من اهلل ،قاؿ المؤلف :قضى اهلل قضى قضاءه على
عباده ،وقدر قدره عليهم ،قضى قضاءه إال لو قاؿ :قضي قضاؤه على عباده ،ما تأتي ،فتكوف

الهمزة على واو عندكم تكوف ،ال ،على السطر على األلف ،قضى قضاءه قضى يعني قضى الرب

سب حانو وتعالى ،قضى قضاءه على عباده ،وقدر قدره عليهم ال أحد يعدو منهم مشيئة اهلل  ال
بد من اإليماف بهذا ،تؤمن بأف هلل قضى على عباده وقدر األقدار عليهم -كما سبق -من خير

وصحة وعافية ،وسقم ومرض وشقاوة وسعادة ،وحياة وموت ،وفقر وعز وذؿ ،وماؿ وولد ،كل ىذا
مقدر ،قضى قضاءه على عباده وقدر قدره عليهم ،ال أحد يعدو منهم مشيئة اهلل  والعبد لو

مشيئة لكنها تابعة لمشيئة اهلل كما قاؿ اهلل تعالى :
   

(ٔ)

         

مشيئة العبد تابعة لمشيئة اهلل ،ال أحد منهم يعدو مشيئة اهلل ،فإذا قدر

اهلل الموت على أحد يموت ،ال يمكن أف يتخلف ،ىل يتخلف ويمتنع؟ قدر اهلل المرض على أحد
ال بد أف يصيبو المرض ،قدر الخير ألحد ،قدر الماؿ ،قدر الصحة ،ىل أحد يمنع ىذا منو؟ يمنع

الصحة ،أل ،ما يستطيع أحد ،قدر عليو المرض والصحة وال أحد يشفيو من مرضو إال اهلل 
                 

(ٕ)



قاؿ

عليو الصبلة والسبلـ البن عباس  :إف قدر اهلل ال يجره حرص حريص ،وال يرده كراىية كاره،

رفعت األقبلـ وجفت الصحف  ال أحد يعدؿ منهم مشيئة اهلل  وال يجاوز قضاءه ،بل ىم
 - 1سورة اإلنسان آية .30 :
 - 2سورة فاطر آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد
كلهم صائروف إلى ما خلقهم لو ،كل واحد صائر إلى ما خلق لو اهلل  ،كما قاؿ النبي  
اعملوا فكل ميسر لما خلق لو . 

قاؿ الصحابة رضواف اهلل عليهم :يا رسوؿ اهلل نحن اآلف نعمل ونكدح نعمل ونشتغل ،ونصلي

ونصوـ ىل ىذا مقدر علينا أـ شيء جديد؟ قاؿ :ال ،شيء مقدر ،أىل الجنة معروفوف ،وأىل النار

معروفوف .قالوا :يا رسوؿ اهلل إذا فيم العمل؟ ماداـ أىل الجنة معلوموف وأىل النار معلوموف؟ كما

في حديث آخر  إف اهلل خلق للجنة أىبل ،خلقهم لها وىم في أصبلب آبائهم ،وخلق للنار

أىبل خلقهم لها وىم في أصبلب آبائهم .قالوا :يا رسوؿ اهلل فيما نعمل؟ لماذا نعمل؟ أفبل نتكل
على كتابنا وندع العمل؟  الكتاب ىو ما كتب اهلل في اللوح المحفوظ ،وما كتب على اإلنساف
وىو في بطن أمو إنساف شقي أو سعيد ،لماذا ما نكتفي بهذا وال نعمل ......؟ ماذا قاؿ لهم

النبي  قاؿ  :اعملوا فكل ميسر لما خلق لو  اعمل وسيسرؾ اهلل للعمل  ،اعملوا

فكل ميسر لما خلق لو ،أما أىل السعادة فسييسروف لعمل أىل السعادة ،وأما أىل الشقاوة

فسييسروف لعمل أىل الشقاوة .ثم قرأ قوؿ اهلل تعالى :

     

             

. )1(   
إذا اإلنساف ميسر ،ثم أيضا القدر مغيب عنك ،القدر من شئوف اهلل ،ما ىو من شأنك ،أنت

عبد مأمور م كلف ،تعبد اهلل وتخلص لو العبادة ،وتؤدي الواجبات ،وتنتهي عن المحرمات ،ىذا
الواجب عليك ،طيب تقوؿ ......... :ما كتب اهلل علي ،نقوؿ :ىذا من شئوف اهلل ما ىو من

شأنك ،ما ىو من شأنك ،ىذا من شئوف اهلل ال دخل لك في القدر ،القدر سر اهلل في خلقو ،أنت

ال تنظر إلى القد ر ،انظر إلى الشرع مأمور بالشرع مأمور بأي شيء ،يعني أف تعبد اهلل مخلصا لو
الدين ،تصلي تصوـ تحج تبر والديك ،تصل رحمك ،تبيع وفق الشروط الشرعية ،تتعامل معاملة
شرعية ،أما القدر فهو مغيب عنك وليس من شئونك ،وىو من اختصاص اهلل ،ال تقل :أنا أنظر

إلى العمل ،أنا أنظر إلى القدر ،فالقدر من شئوف اهلل ،اعمل واهلل تعالى ييسرؾ لما خلقت لو،
جاىد نفسك ،وإذا وقع اإلنساف في المعصية وقاؿ :إنها مقدرة علي .نقوؿ :نعم والطاعة مقدرة
 - 1سورة الميل آية .10-5 :

شرح كتاب االعتقاد
عليك .ونقوؿ :ال تستسلم ،ال تستسلم للقدر ادفع قدرا بقدر .قاؿ إنساف :أنا وقعت في
المعصية مقدرة علي ،نقوؿ  :والطاعة مقدرة ،تب التوبة مقدرة والمعصية مقدرة ،ادفع قدرا بقدر،


ادفع قدرا بقدر

ال تستسلم ،طيب وقعت عليك المعصية بقدر ،التوبة أيضا بقدر ،تب ادفع ىذا القدر بقدر،

ادفع قدر المعصية بقدر التوبة ،ادفع قدر السيئة بقدر الحسنة ،ال تستسلم كما قاؿ عبد القادر

الجيبلن ي :نازعت أقدار الحق بالحق للحق .أنازع قدرا بقدر ،نازعت أقدار الحق بالحق ال
بالباطل للحق؛ ألجل الوصوؿ إلى الحق ،نازعت قدر المعصية ،أنازعو بقدر التوبة ،نازعت قدر
الطاعة بقدر المعصية ،نازعت قدر الذنب بقدر التوبة ،نازعت أقدار الحق بالحق للوصوؿ إلى

الحق ،نازعت أقدار الحق بالحق ،المنازع ىو الذي على حق بخبلؼ المستسلم ،شخص وقع
في المعصية استسلم قاؿ :اآلف وقعت المعصية مقدرة علي .نقوؿ :ال ،مقدرة والتوبة مقدرة أيضا،
تب إلى اهلل ،وقعت في المعصية ادفعها بالحسنة وال تحتج بالقدر ،القدر ما ىو بحجة لك ،ليس

حجة لك ،أعطاؾ اهلل السمع والبصر والفؤاد ،فإذا وقع اإلنساف في المعصية يقوؿ :إف ىذا مقدر
ويستسلم ،أل ،إذا وقع في المعصية ولها حد ،يقاـ عليو الحد.

ولهذا سرؽ سارؽ في زمن عمر بن الخطاب  فجيء بو إليو ،سارؽ ،فلما أوقف بين يديو

قاؿ :يا أمير المؤمنين سرقت بقدر اهلل ،مقدر علي السرقة ،يعني قدر اهلل علي ،فقاؿ عمر :ونقطع
يديك أيضا بقدر اهلل .قطع يده ،قاؿ أيضا :قطع اليد مقدر ،فقطع يده ،يعني مأمور بالشرع أف

نقطع يدؾ فقطع يده بقدر اهلل ،قاؿ :السرقة مقدرة علي .قاؿ :وأيضا إقامة الحد مقدرة عليك،

ادفع قدرا بقدر.

يقوؿ المؤلف رحمو اهلل :ال أحد يعدو منهم مشيئة اهلل  وال يجاوز قضاءه ،ما أحد يجاوز

مشيئة اهلل ،ما شاء اهلل ال بد أف يحصل ،ما شاء اهلل كاف ،وما لم يشأ لم يكن ،ىذه كلمة يقولها

جميع المسلمين :ما شاء اهلل كاف وما لم يشأ لم يكن ،ال أحد يتجاوز مشيئة اهلل ،ما شاء اهلل

وقوعو وكونو ال بد أف ي قع ،وال يمكن إلنساف أف يجاوز مشيئة اهلل وال يجاوز قضاءه ومقدره،
قاؿ :بل ىم كلهم يعني المخلوقوف بل ىم كلهم صائروف إلى ما خلقهم لو ،واقعوف فيما قدر

عليهم ال محالة .نعم ىم صائروف إلى ما قدره اهلل لهم ،كما قاؿ النبي  للصحابة لما استشكلوا

دخل  :اعملوا فكل ميسر لما خلق لو  أما أىل السعادة فسييسروف لعمل أىل السعادة،
وأما أىل الشقاوة فسييسروف لعمل أىل الشقاوة ولهذا قاؿ المؤلف رحمو اهلل :بل ىم كلهم

صائروف إلى ما خلقهم لو ،واقعوف فيما قدر عليهم ال محالة ،وىو عدؿ من ربنا  ألف اهلل

شرح كتاب االعتقاد
تعالى حكيم ال يقدر شيء إال لحكمة ،قدره مبني على الحكمة ،قولو مبني على الحكمة ،شرعو
مبني على الحكمة ،خلقو مبني على الحكمة ،ال يخلق إال لحكمة ،وال يقدر إال لحكمة ،وال يأمر
إال لحكمة ،وال ينهى إال لحكمة ،سبحانو وتعالى فهو حكيم       
(ٔ)

.
ولهذا قاؿ :وىو عدؿ من ربنا  فأراد الطاعة وشاءىا ورضيها وأحبها وأمر بها .ىذه

الطاعة ،أراد الطاعة يعني كونا وقدرا ،قدر على أبي بكر اإليماف وشاءه من أبي بكر ،ورضيو وأحبو

وأمر بها ،إذا أبو بكر شاء اهلل منو الطاعات واإليماف ،أراده كونا وقدرا ،وشاءه كونا وقدرا ،ورضيو

دينا وشرعا ،وأحبو دينا وشرعا ،وأجرى بو دينا وشرعا ،اجتمعت اإليرادتاف الكونية والشرعية في

حق إيش؟ في حق أبي بكر.

وأما أبو لهب فانفردت في حقو إيش؟ اإلرادة الكونية ،لم يأمر اهلل بالمعصية ،قاؿ :ولم يأمر

اهلل بالمعصية ،يعني دينا وشرعا ،وال أحبها وال رضيها بل قضى بها وقدرىا وشاءىا وأرادىا،

المعصية لم يأمر بالمعصية ،يعني دينا وشرعا ،وال أحبها دينا وشرعا ،وال رضيها دينا وشرعا ،بل
قضى بها يعني كونا وقدرا ،وقدرىا كونا وقدرا ،وشاءىا كونا وقدرا ،وأرادىا كونا وقدرا ،واضح

الفرؽ بين المعصية والطاعة ،الطاعة أرادىا اهلل دينا وشرعا ،وشاءىا أيضا قدرا وكونا ،ورضيها دينا

وشرعا ،وأحبها دينا وشرعا ،وأمر بها أيضا دينا وشرعا ،ولم يأمر بها ،ولم يأمر بها إيش؟ دينا

وشرعا ،المعصية قاؿ :ولم يأمر بالمعصية يعني دينا وشرعا ،وال أحبها دينا وشرعا ،وال رضيها دينا

وشرعا ،بل قضى بها كونا وقدرا ،وقدرىا كونا وقدرا ،وشاءىا كونا وقدرا ،وأرادىا.

ثم قاؿ المؤلف :والمقتوؿ يموت بأجلو .المقتوؿ يموت بأجلو؛ ألف اهلل تعالى قدر كل شيء،

أليس القتل من األشياء التي إيش؟ التي إيش قدرىا اهلل؟ نعم اهلل تعالى قدر الموت على كل حي

لكن قدر ىذا يموت بالقتل وىذا يموت إيش؟ على فراشو ،وىذا يموت في الجهاد في سبيل
اهلل ،وىذا يموت إيش؟ بالسقوط من كذا ،وىذا يموت بحادث ،وىذا يموت على فراشو ،وىذا
يموت بالسقوط من شيء ،إذا المقتوؿ يموت بأجلو ،ىذا ىو الصواب الذي عليو أىل السنة

والجماعة.

 - 1سورة األنعام آية .83 :

شرح كتاب االعتقاد
وذىبت المعتزلة إلى أف المقتوؿ مات بغير أجلو ،المعتزلة يقولوف :المقتوؿ مات بأجلو.
المقتوؿ يقولوف :لو عمراف :عمر طويل وعمر قصير ،لو ترؾ لو لم يقتلو قاتل لعاش إلى مدة

أطوؿ ،لكن القاتل قطع عليو عمره قطع عليو الحياة ،وىذا باطل وفاسد.

الصواب أف المقتوؿ مات بأجلو ،كتب اهلل في اللوح المحفوظ ،قدر عليو وىو في بطن أمو ،ورد

في حديث ابن مسعود  :إف أحدكم يجمع خلقو في بطن أمو أربعين يوما نطفة ،ثم يكوف
علقة مثل ذلك ،ثم يكوف مضغة مثل ذلك ،ثم يرسل الملك فينفخ فيو الروح ويؤمر بأربع كلمات:

بكتب رزقو وأجلو وعملو وشقي أـ سعيد  كتب األجل ماذا أجل ىذا اإلنساف؟ ىذا قدر اهلل،
ىذا يعيش مائة سنة ،وىذا يعيش سبعين سنة ،وىذا يعيش ستين سنة ،وىذا يموت شابا ،وىذا
يموت شيخا ،وىذا يموت طفبل ،وىذا يموت في بطن أمو ،وىذا يموت صغيرا ،وىذا يموت

كبيرا ،وىذا يموت كهبل ،وىذا يموت مقتوال ،وىذا يموت على فراشو ،وىذا يموت مخنوقا،

وىذا يموت شهيدا ،كل ىذا مكتوب وكل بأجلو ،تعددت األسباب والموت واحد ،ىذا ىو

الصواب.

أما المعتزلة -قبحهم اهلل -فقالوا :المقتوؿ مات بغير أجلو ،فلو لم يقتل لعاش إلى وقت

أطوؿ ،وىذا فاسد مخالف للنصوص واهلل أعلم ،وصلى اهلل على محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ :السائل ىل األشاعرة ال يأخذوف بأحاديث اآلحاد في العقائد ،أـ

أنهم يؤولونها وال ينفونها؟

ج :نعم ،ىذا مشهور عند أىل البدع ،أنهم ال يأخذوف بو ،ال يعملوف بخبر اآلحاد في

العقائد ،األشاعرة والمعتزلة وغيرىم ،وىذا باطل ،الصواب أف خبر اآلحاد إذا صح سنده وعدلت
رواتو ،ولم يكن شا ذا وال ومعلبل فإنو حجة في العقائد ،وفي األعماؿ ،وفي العبادات ،وفي
األخبلؽ ،وفي كل شيء ،والنبي  يرسل رسلو آحاد إلى رؤساء القبائل والعشائر والملوؾ ،كتب

كتابو إلى ىرقل مع واحد ،وكذلك أيضا ،من ذلك أف أىل قباء لما حولت القبلة جاءىم رجل وقد

حولت القبلة  ،النبي  لما ىاجر إلى المدينة وجهو اهلل إلى بيت المقدس ،صلى إلى بيت
المقدس ستة عشرة شهرا ،أو سبعة عشرة شهرا ،ثم وجهو اهلل إلى القبلة إلى الكعبة ،فحولت

القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة ،ولم يعلم أىل قباء ،ما في مواصبلت عندىم ،ما عندىم

جواالت وال عندىم سيارات ،والسفر يحتاج إلى مسافة ،فصلى النبي  الفجر إلى الكعبة ،ثم
ذىب رجل يمشي على قدميو أو على البعير ،مسافة بينو وبين قباء ،اآلف يمكن لسيارة وال دقيقة

اآلف ،ذىب يمشي على رجليو فوجدىم يصلوف إلى بيت المقدس ،ما علموا ،فصرخ وصاح قاؿ:

شرح كتاب االعتقاد
لقد صليت مع رسوؿ اهلل  وىو متوجو إلى القبلة إلى الكعبة فاستقبلوىا .فاستداروا وىم في
الصبلة ،استداروا ،صار اإلماـ في مكاف المأمومين والمأموموف في مكاف اإلماـ ،انقلبوا ،كذلك
استداروا وىم في الصبلة؛ الركعة األولى إلى بيت المقدس والركعة الثانية إلى الكعبة ،قبل الخبر

وىو واحد ،قاؿ  ......لنفصل ال قبلتين بعض الناس ،فقبلوا الخبر وىو واحد ،يعني أخبار اآلحاد
مقبولة.

خبر اآلحاد إذا كاف ثقة وعدؿ يقبل خبره في العقائد ،وفي العبادات ،وفي األخبلؽ ،وفي كل

شيء ،أما أىل البدع قولهم :إف أخبار اآلحاد ال تقبل في العقائد .ىذا باطل ،ولهذا بعضهم ينكر
أحاديث الدجاؿ ي قوؿ :ثابت في خبر آحاد ،وحديث المهدي خبر آحاد ينكرونها ،ينكروف
أشراط الساعة ،يقولوف :أخبار آحاد ،وىكذا  ......أىل البدع ،وأما أىل الحق فهم يقبلونها،
فإذا صح السند وعدلت الرواة ،ولم يكن الحديث شاذ وال معلل ،فهو حجة في كل شيء في

العقائد والعبادات واألعماؿ ،خبلفا لؤلىل البدع .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :من مات ولم يعلم صفة من صفات اهلل  ولم

يعتقدىا ،كصفة الضحك مثبل فهل عليو شيء؟ وىل يلزـ المكلف أف يتعلم صفات اهلل واعتقادىا

جميعا؟

ج :من لم يعلم فبل إثم عليو ،الجاىل ليس مكلفا حتى يعلم ،فإذا لم يعلم شيئا من صفات

اهلل فليس عليو شيء ،لكن إذا علم قرأ الصفة في كبلـ اهلل وفي كبلـ رسولو يجب عليو أف يؤمن

بها ،ويأتي بثبوتها هلل ،أما الشخص اللي ما يقرأ الشخص ما يقرأ القرآف وال يدري عن الصفات

وما ينكر ،لكن المؤمن يجب عليو أف يقوؿ :آمنت باهلل وبرسولو ،آمنت باهلل وبما جاء في كتاب
اهلل ،وبما جاء بو رسولو ،ال يجب عليو ،لكن ما يعلم صفة الضحك وصفة العلم ،ما يعرؼ ما

يعلم ما يدري عنو ،ما عليو شيء ،إيمانو صحيح على الفطرة ،ىذا الواجب عليو ،
 



(ٔ)

 

لكن من بلغو شيء بخبر صحيح ثم أنكره ىذا ىو الذي يؤاخذ ،إذا أنكر

لشبهة أو ألنو ال ...مصلحة عنده معلوـ ،أما إذا أنكر جحودا فهذا ىو الذي نشأ عن الردة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :أال يشترط من وجود الصفات مثل اليدين والعينين

وجود الجميع؟

 - 1سورة التغابن آية .16 :

شرح كتاب االعتقاد
ج :أال يشترط من وجود الصفات وجود الجميع ،إيش معنى ىذا الكبلـ؟ إيش معني يشترط
من وجود الصفات وجود الجميع ،إيش المقصد من السؤاؿ؟ يعني من آمن بصفتي الوجو واليدين

يجب عليو أف يؤمن بجميع الصفات ،نعم يؤمن بجميع الصفات  ......لكن  .......نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :أخي مهمل في الصبلة ،مرة يصلي ومرة ال يصلي ،إيش

أخي ،يقوؿ :أخي مهمل في صبلتو ،مهمل ،مهمل في صبلتو ،مرة يصلي في المسجد ،ومرة في
البيت ،وتكوف صبلتو في البيت بعد خروج وقت الصبلة ،وخاصة الفجر ،علما بأنو كاف يتناوؿ

أدوية نفسية ،أدوية ،نفسية وإذا كاف يترؾ بعض الصبلة فهل آخذ منو نقود ،علما بأنو يعطيني في

كل نهاية شهر من راتبو الشهري ،وإذا أخذت ىذه النقود فهل يجوز لي أف أعتمر بها وأحج،

وأتصرؼ بها ألغراضي الشخصية؟

ج :ىذا الشخص الذي يتساىل ،يتهاوف بالصبلة على خطر ،وىذا فيو تفصيل :إف كاف يترؾ

الصبلة بالكلية ،فهذا الصواب أنو كافر ،من ترؾ الصبلة ،إف تركها جحدا لوجوبها فهو كافر

بإجماع المسلمين ،أما إذا تركها كسبل وتهاونا ،وىو يؤمن بها ويعلم أنها واجبة لكن تركها كسبل
وتهاونا ،فهذا الصواب الذي دلت عليو النصوص أنو كافر ،ولو كاف مؤمنا بوجوبها ،ىذا ىو الذي

دلت عليو النصوص ،ىو الذي أجمع عليو الصحابة؛ كما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر

 أف النبي  قاؿ  :بين الرجل وبين الكفر ترؾ الصبلة  وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ:

 العهد الذي بيننا وبينهم الصبلة ،فمن تركها فقد كفر  رواه اإلماـ أحمد وأىل السنن
بسند جيد ،فجعل الصبلة حدا فاصبل بين اإليماف والكفر.

وثبت في صحيح البخاري من حديث بريدة بن حصيب  أف النبي  قاؿ  :من ترؾ

صبلة العصر فقد حبط عملو  والذي يحبط عملو ىو الكافر ،قاؿ اهلل تعالى :
         

(ٔ)

 

وثبت في حديث عبد اهلل بن

عمرو أف النبي  ذكر الصبلة يوما فقاؿ  :من حافظ عليها كانت لو نورا وبرىانا ونجاة يوـ
القيامة ،ومن لم يحافظ عليها لم تكن لو نورا وال برىانا وال نجاة يوـ القيامة ،وحشر مع فرعوف

وىاماف وقاروف وأبي بن خلف  أئمة الكفر يحشر معهم.
 - 1سورة التوبة آية .54 :

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ العلماء :إف ترؾ الصبلة انشغاال بملكو ورآستو حشر مع فرعوف ملك مصر ،وإف ترؾ
الصبلة انشغاال بالوزارة حشر مع ىاماف وزير فرعوف ،وإف ترؾ الصبلة انشغاال بأموالو وشهواتو

حشر مع قاروف صاحب األمواؿ ،وإف ترؾ الصبلة انشغاال بتجاراتو وشهواتو حشر مع أبي بن

خلف- ،نعوذ باهلل -وىذا يدؿ على كفره؛ لكونو يحشر مع ىؤالء الكفرة.

وثبت في الحديث أف النبي  لما ذكر األمراء ،وأنو ال يجوز الخروج عليهم إال أف يروا كفرا

بواحا قاؿ  :أف ترى كفرا بواحا  ثم قاؿ في حديث اآلخر  :أفبل ننازعهم بالسيف؟
قاؿ :ال ،ما صلوا  فدؿ على أف ترؾ الصبلة كفر بواح ،ىذا ىو الصواب أف ترؾ الصبلة ولو
كسبل وتهاونا كفر ،وقد نقل عبد اهلل بن شقيق العقيلي التابعي الجليل إجماع الصحابة على أف

ترؾ الصبلة كفر ،قاؿ :لم يكن أصحاب رسوؿ اهلل  يروف شيئا تركو كفر غير الصبلة ،ونقل
أيضا اإلجماع إسحاؽ بن رىويو ،ونقلو أبو محمد بن حزـ وىو قوؿ جمهور العلماء وىو

الصواب.

وذىب بعض المتأخرين إلى أف ترؾ الصبلة كسبل ال يكوف كفرا ،يكوف كفرا أصغر ال يكوف

كفرا أكبر ،وال يأخذ من  ......قالوا  ......وال يكوف كالجاحد ،لكنو قوؿ مرجوح ،اختلف

العلماء إذا ترؾ ىل يكفر إذا تركها بالكلية أو ال؟ بعض العلماء قاؿ :ال يكفر إال إذا تركها

بالكلية ،ال يصلي ال ظهر وال عصر وال مغرب وال عشاء ،أما إذا كاف يصلي ويخلي ،يصلي بعض

األوقات وال يصلي قالوا :فبل يكفر.

وقاؿ آخروف :بل يكفر ولو ترؾ صبلة واحدة ،ولو واحدة؛ لحديث البخاري  من ترؾ

صبلة العصر فقد حبط عملو  ولحديث  من ترؾ صبلة متعمدا فقد برئت منو ذمة اهلل
 ومن أخرىا عن وقتها عامدا متعمدا وليس لو عذر ال ناسي وال جاىل وال ومتأوؿ ،بعض
المرضى يتأوؿ إذا كاف مريضا في المستشفى ،ما يصلي ،فإذا قلت :لماذا ال تصلي؟ ال واهلل ثيابي
نجسة وال أستطيع أف أغير ،وال أستطيع اتجاه القبلة ،وال أستطيع أف أتوضأ ،فإذا خرجت من

المستشفى صليت ،من قاؿ ذلك؟ يمكن تموت وال تخرج من المستشفى ،كيف تترؾ الصبلة؟
صل على حسب الحالة ،وما عجزت عنو يسقط ،إذا عجزت عن الوضوء سقط ،تيمم ،إذا

عجزت عن تغيير ثيابك صل ،ما داـ العقل  ......ال تسقط الصبلة ولو كانت ثيابك نجسة ولو

على السرير إلى غير القبلة ،إف استطعت أف تتوجو إلى الصبلة وجو وإال صل على حسب حالك،
إف استطعت أف يوضئك أحد توضأ وإال تيمم إف وجد أحد ييممك ،وإال صل على حسب حالك،

الصحابة بعث ...مع النبي  في إحدى الغزوات  ......عائشة أدركتهم الصبلة وليس عندىم

شرح كتاب االعتقاد
ماء ولم يشرع التيمم ،فصلوا بغير ماء وال تراب ،ولم يأمرىم النبي  بإعادة الصبلة ،صل على
حسب حالك ،والمصلوب على خشبة ،والمحبوس في مكاف ليس فيو تراب وال ماء ماذا يعمل؟
ىذا يسمى فاقد الطهورين ،ما عنده ماء وال تراب ،يصلي ،اتقوا اهلل ما استطعتم ،على حسب

حالك ،المقصود أف ىذا إذا المتأوؿ ،ىذا المتأوؿ ،أما إذا ترؾ الصبلة غير متأوؿ ،وغير ناسي،

وغير جاىل ،وليس لو عذر حتى خرج الوقت ،قاؿ جمع من أىل العلم :إنو يكفر ،مثل من يصلي
الفجر بعد طلوع الشمس باستمرار ......،مرة واحدة  ......عنو ذلك ،ركب الساعة على مرة

واحدة ،يستيقظ مرة لصبلتو وفطوره وعملو متعمدا ،ىذا معناه يتعمد ترؾ الصبلة ،لقد أفتى جمع
من أىل العلم أنو كافر ،أفتى بو سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،وأفتى بو جمع من
أىل العلم ،وبعض العلماء قاؿ :ما داـ يصلي ولو بعض الوقت ما يكوف كافرا كفرا أكبر؛ ألنو ما

ترؾ الصبلة لكن ذنبو أعظم من ذنب الزاني والسارؽ وشارب الخمر ،والمرابي والعاؽ لوالديو

وقاطع الرحم.

نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،والصواب أنو يكفر كفرا أكبر يخرج من الملة والعياذ باهلل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ :ىل ورد في السنة المشي حافيا إلى المسجد؟

ج :المشي حافيا إلى المسجد ال أعلم أف ىذا مشروع بل يمشي منتعبل ،األفضل أف تمشي

منتعبل ،ال تضر بصحتك لو مشيت حافيا ،قد تصاب بزجاج أو بمسمار -الحمد هلل -إذا وسع
اهلل عليكم وسعوا ،فامشي منتعبل ال تمشي حافيا ،لكن لو مشى أحيانا في بعض األحياف بغير

حذاء ،كأف يكوف مثبل في رمل وأراد أف يعود رجليو بعض األحياف  اخشوشنوا فإف النعمة ال

تدوـ  ال بأس ،أما كوف اإلنساف يمشي إلى المسجد حافيا ،أل ،ما ينبغي ىذا- ،الحمد هلل-
كذلك في الحج بعض الناس يقوؿ :ىل أحج ماشيا أو أحج راكبا؟ حج راكبا ىذا ىو األفضل،

والنبي  حج راكبا ،ال تكلف نفسك ،ولما قيل للنبي  ىناؾ رجل واقف في الشمس وىو

صاعد وقاؿ :ال أتكلم وأقف في الشمس ،فقاؿ :مروه فليتكلم ،وليستظل ،وليتم صومو .ليو

تكلف نفسك  ،ما يتكلم ويقف في الشمس نهاه النبي  وىذا يمشي حافيا ،لماذا تمشي

حافيا؟ الحمد هلل ،امشي واشكر اهلل على ما أنعم عليك من النعم ،وكذلك البس ثيابا مناسبة ،ال
تلبس رثة وقد أنعم اهلل عليك ،إف اهلل يحب إذا أنعم على العبد أف يرى أثر نعمتو عليو ،بعض

الناس تجده مثبل يظهر بمظهر غير الئق بو ،تجد ثيابو رثة ،وكذا ىذا معناه شكاية اهلل سبحانو

وتعالى ،كأنك تشكو ربك ،كأنك تشحت من الناس ،إذا شافك بعض الناس عليك ثياب رثة

شرح كتاب االعتقاد
أعطاؾ ،ظن أنك فقير ،فعلى اإلنساف أف يشكر اهلل ،وأف يحمد اهلل على ما أنعم بو عليو ،وفق اهلل
الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل الجميع ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وأصحابو وسلم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف بعذاب الق ودبنكر ونكَت
بسم اهلل الرمحن الرحيم؛ احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل :مث اإلدياف بعذاب الق ودبنكر ونكَت ،قاؿ اهلل
تعاىل:



   



()1

قاؿ أصحاب التفسَت :عذاب الق  .وقاؿ

النيب  لعمر بن اخلطاب   كيف بك وملكا الق فتاناف أسوداف أزرقاف،
أعينهما كال ؽ اخلاطف ،وأصواهتما كالرعد القاصف ،يطآف يف أشعارمها وحيفراف
بأنياهبما ،يف يدمها مرزبة لو ضرب هبا الثقالف دلاتوا ،قاؿ عمر  على أي حالة
أنا يومئذ ؟ قاؿ :على حالتك اليوـ قاؿ :إذف أكفيكهما يا رسوؿ اهلل . 
وروى البخاري بإسناده عن أـ خالد ،قالت  :مسعت النيب  يتعوذ من
عذاب الق  وقاؿ النيب   لو صلا أحد من ضمة الق أو ضغطة الق
لنجا سعد بن معاذ . 
مث من بعد ذلك اإلدياف بالصيحة للنشور ،بصوت إسرافيل للقياـ من القبور،
فتلزـ القلب أنك ميت ومضغوط يف الق  ،ومساءؿ يف ق ؾ ومبعوث من بعد
ادلوت فريضة الزمة ،من أنكر ذلك فهو كافر.

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين ،أما بعد.

فهذا البحث في اإليماف بعذاب القبر ،لو قاؿ :وعذاب القبر ونعيمو لكاف أولى؛ ألف القبر

فيو نعيم وفيو عذاب.
 - 1سورة طه آية .124 :

شرح كتاب االعتقاد
 وقد دلت، يجب على المسلم أف يؤمن بعذاب القبر ونعيمو،واإليماف بعذاب القبر ونعيمو
 قوؿ، على عذاب القبر ونعيمو؛ من األدلة على النعيم األدلة الكثيرة من كتاب اهلل وسنة رسولو
            

 :اهلل تعالى

              

ىذا

)ٔ(

               

   

 : يقاؿ لهم، نوع من النعيم، وىذا نعيم،يقاؿ للميت عند خروج روحو

،ال تخافوا من أىواؿ يوـ القيامة

)ٖ(

    : مبشروف بثبلث بشارات

على ما خلفتم من أمواؿ وأوالد فنحن نخلفكم

)ٗ(

يضربوف وجوىهم وأدبارىم

)ٙ(

 

    .وال تخافوا من عذاب القبر

.ىذا من أدلة نعيم القبر
       

)ٕ(

)٘(

   

 :ومن األدلة على عذاب القبر قوؿ اهلل تعالى

       

.32-30 :  سورة فصمت آية- 1
.30 :  سورة فصمت آية- 2
.30 :  سورة فصمت آية- 3
.139 :  سورة آل عمران آية- 4
.30 :  سورة فصمت آية- 5
.50 :  سورة األنفال آية- 6

شرح كتاب االعتقاد

    

 : عند الوفاة بعد الموت بعد خروج الروح
.

           

)ٔ(

  

 :ومن األدلة قوؿ اهلل تعالى

                 
            

عند

)ٖ(

    

)ٕ(

         

.ىذا في البرزخ في القبر قبل يوـ القيامة
      

   

   



)٘(

)ٗ(

      خروج الروح

 :ومن األدلة قوؿ اهلل تعالى في آؿ فرعوف

        

 : في البرزخ؛ بدليل قولو، في القبر،متى ىذا؟ ىا
.

)ٚ(

)ٙ(

  

     
.50 :  سورة األنفال آية- 1
.93 :  سورة األنعام آية- 2
.93 :  سورة األنعام آية- 3
.93 :  سورة األنعام آية- 4
.46 :  سورة غافر آية- 5
.46 :  سورة غافر آية- 6
.46 :  سورة غافر آية- 7

شرح كتاب االعتقاد

يعني
)ٕ(

)ٔ(

        ، العرض السابق قبل قياـ الساعة،إذا
ً

           ،ىذا في البرزخ في القبر

 وإذا جاء يوـ القيامة ردت األرواح إلى،ففي البرزخ تعرض أرواحهم على النار غدوا وعشيا

. نسأؿ اهلل السبلمة والعافية، فدخلت األرواح واألجساد في نار جهنم،األجساد

       

قيل

)ٗ(

 :ومن األدلة قوؿ اهلل تعالى

         ؛

)ٖ(

  

 واألدلة في ىذا، ما أصابهم يوـ بدر:  وقيل، على العذاب في القبر: قيل المراد بالعذاب األدنى
         

 :كثيرة؛ في سورة الطور في آخرىا

                
                  
              
               

:قيل

)٘(



            

.المراد بالعذاب دوف ذلك ىو العذاب في القبر

.46 :  سورة غافر آية- 1
.46 :  سورة غافر آية- 2
.21 :  سورة السجدة آية- 3
.21 :  سورة السجدة آية- 4
.47-38 :  سورة الطور آية- 5

شرح كتاب االعتقاد
ومن األدلة من السنة ،دلت األدلة الكثيرة من السنة على إثبات عذاب القبر ونعيمو ،دلت
األدلة على أف المؤمن إذا مات تنقل روحو إلى الجنة ،ولها صلة بالجسد ،والكافر تنقل روحو إلى

النار ،ولها صلة بالجسد ،وىذا نعيم وعذاب ،والنعيم والعذاب في القبر يناؿ الروح والجسد،

لكن األغلب يكوف على الروح؛ ألف الجسد يبلى ،ويكوف ترابا ،والروح باقية بما فيو من نعيم أو

عذاب.

من األدلة أف النبي  كاف يعلم الناس أف يقولوا في الصبلة  :اللهم إني أعوذ بك من

عذاب جهنم ،ومن عذاب القبر ،وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ،وأعوذ بك من فتنة
المسيح الدجاؿ . 

كاف النبي  أيضا يقوؿ ىذا الدعاء ويعلمو  :اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل،

ومن الجبن والبخل ،وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجاؿ ،وأعوذ بك من عذاب القبر 

وكذلك كاف يعلمهم في آخر الصبلة  :اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل ،وأعوذ بك من
غلبة الدين وقهر الرجاؿ ،وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة الدنيا . 

كاف أيضا ىذا الدعاء النبوي يعلمو النبي؛ كاف النبي  أمر بأف يقاؿ ىذا الدعاء في آخر

التشهد  :أعوذ بك من فتنة الدنيا ،وأعوذ بك من عذاب القبر . 

ثبت أيضا أنو  دخل على عائشة رضي اهلل عنها عجوزاف من عجز اليهود :فقالتا لها:

أعاذؾ اهلل من عذاب القبر ،قالت :فلم أصدقهما ولم أنعم بهما عينا حتى جاء النبي  فذكرت
ذلك لو .فقاؿ :إف عذاب القبر حق ،ثم قالت :فما صلى النبي  صبلة بعده إال استعاذ باهلل من

عذاب القبر  كأنو أوحي إليو بعد ذلك.

وكذلك ما جاء في الحديث ،في حديث البراء وفي غيره ،في قبض روح المؤمن ،وأف المؤمن

يقبض روحو ،يأتي ملك الموت عند رأسو ،ومعو مبلئكة -الرسل -فيقوؿ  :أيتها النفس

الطيبة ،اخرجي إلى مغفرة من اهلل ورضواف ،فتخرج تسيل كما تسيل القطرة في السقاء ،فإذا

أخذىا لم يدعها في يده طرفة عين حتى يضعها كفن وحنوط من حنوط الجنة ،ويخرج منها

كأ حسن نفحة طيب وجدت على وجو األرض ،ثم يصعد بها إلى السماء فبل يمر بها على ملك
من المبلئكة إال قالوا ما ىذا؟ قالوا :ىذه روح فبلف بن فبلف ،بأحسن أسمائو التي كاف يسمى بها
في الدنيا ،ثم تصعد حتى ينتهى بها إلى السماء التي فيها اهلل ،فيقوؿ الرب :صدؽ ،اكتبوا كتاب

ع بدي في عليين ،ثم تعاد روحو إلى جسده ،فيأتيو ملكاف ،فيجلسانو ،فيقوالف لو :من ربك؟

شرح كتاب االعتقاد
فيقوؿ ربي اهلل ،يقوالف :وما دينك؟ فيقوؿ :ديني اإلسبلـ ،فيقوالف :من نبيك؟ فيقوؿ محمد
رسوؿ اهلل ،فيقوؿ :ما علمك يقوؿ :آمنت باهلل ،قرأت كتاب اهلل فآمنت باهلل وصدقت.

وأما الرجل الفاجر فإنو يأتيو ملك الموت عند الموت ،ويأتيو بالمسوح ،كفن مسوح ،فيقوؿ

للروح :اخرجي أيتها الروح الخبيثة إلى غضب من اهلل وسخط ،فتخرج وتتفرؽ في جسده،

فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوؼ المبلوؿ -الشوؾ من الصوؼ المبلوؿ -فإذا أخذىا لم

يدعها في يده طرفة عين حتى ي ضعها في ذلك الحنوط والكفن ،فيخرج منها كأنتن جيفة ريحة
وجدت على وجو األرض خبيثة ،ثم يصعد بها إلى السماء ،فبل يمر بها على مؤل إال قالوا ما ىذا

قالوا؟ روح فبلف بن فبلف بأخبث أسمائو التي كاف يسمى بها في الدنيا ،فإذا انتهت إلى السماء

أغلقت عنها أبواب السماء ،ثم تطرح روحو إلى األرض طرحا ،ثم قرأ رسوؿ اهلل  
            



(ٔ)

 

ثم تعاد إلى

جسده ،فيأتيو ملكاف فيجلسانو ،فيقوالف لو :من ربك؟ فيقوؿ :ىاه ىاه ال أدري ،فيقوالف :من
نبيك؟ فيقوؿ :ىاه ىاه ال أدري ،فيقوالف :ما دينك؟ فيقوؿ :ىاه ىاه ال أدري ،فيقوالف لو :ال

دريت وال تليت -ال علمت بنفسك وال تبعت من يعمل بالحق ،فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح

صيحة يسمعو كل من خلق اهلل إال الثقلين ،ولو سمعو اإلنساف لصعق ،ثم يضيق عليو في قبره

حتى تختلف أضبلعو ،ويفتح لو باب إلى النار فيأتي من وحرىا وسمومها -أعوذ باهلل -والمؤمن

يوسع لو في قبره مد البصر ،ويفتح لو باب من الجنة ،فيأتي ومن روحها وطيبها  ىذا ثابت

ىذا في حديث البراء وفي غيره.

وىذه كلها أدلة تدؿ على عذاب القبر ونعيمو ،ويبقى اإلنساف في البرزخ حتى تقوـ الساعة.

والساعة تقوـ عند خلو ىذا العالم من التوحيد واإليماف ،يخرب ىذا العالم ،وخراب ىذا

العالم بخلوه من اإليماف والتوحيد ،وال يمكن أف يخرب ىذا العالم وفيو من يقوؿ  :ال إلو إال اهلل،

ولهذا في الحديث  :ال تقوـ الساعة حتى ال يقاؿ في األرض  :اهلل اهلل . 

إذا ،ىذا العالم صبلحو وبقاؤه بالتوحيد ،فإذا خبل من التوحيد خرب وقامت القيامة ،وذلك
ً

إذا خرجت أشراط الساعة الكبار ،التي أولها المهدي خروج المهدي ،ثم خروج المسيح الدجاؿ،

ثم نزوؿ عيسى ابن مريم ،ثم خروج يأجوج ومأجوج ،ثم تتابع بقية أشراط الساعة ،فيخرج الدخاف
 - 1سورة األعراف آية .40 :

شرح كتاب االعتقاد
الذي يمؤل األرض والسماء ،يصيب المؤمن كهيئة الزكاـ ،والكافر يصيبو شدة ،ثم ىدـ الكعبة في
آخر الزماف ،ثم ينزع القرآف من المصاحف ،ثم طلوع الشمس من مغربها ليست مرتبة إال األولى.

األولى ىي المرتبة؛ المهدي ثم الدجاؿ ثم عيسى ثم يأجوج ومأجوج ىذه مرتبة ،والباقي غير

مرتبة لكن من آخرىا طلوع الشمس من مغربها ،والدابة التي تسم الناس في جباىهم ،المؤمن

تسمو نقطة بيضاء ،والكافر نقطة سوداء ،وىذا يبيض لو وجهو ،وىذا يسود لو وجهو ،ويغلق باب
التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها ويعرؼ الكافر من المؤمن ويتبايع الناس في أسواقهم ،خذ
ىذا يا مؤمن خذ ىذا يا كافر ،ثم آخر األشراط نار تخرج من قعر عدف تسوؽ الناس إلى

المحشر تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا ،وقت القيلولة ،ومن تخلف أكلتو ،وتأتي روح

طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات ،ريح طيبة في آخر الزماف بعد أشراط الساعة ،تأني ريح

طيبة تقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات ،في الحديث  :حتى لو كاف أحدكم في كبد جبل

لدخلتو عليو حتى تقبضو  ريح باردة من جهة اليمن ،وفي بعض اآلثار من جهة الشاـ.

فإذا قبضت روح المؤمنين والمؤمنات لم يبق في األرض إال الكفرة ،وىم في ذلك حسن

رزقهم ،ضار عيشهم ،فيتمثل لهم الشيطاف فيقوؿ :أال تستجيبوف لي؟ فيقولوف :ماذا تأمرنا
فيأمرىم بعبادة األوثاف فيعبدوف األوثاف ،ويتسافدوف في األسواؽ ،ال يعرفوف معروفا وال ينكروف

منكرا ،ما عندىم إيماف وال تقوى ،ويتناكحوف في الشوارع -أعوذ باهلل -فعليهم تقوـ الساعة.

تقوـ الساعة والناس مشغولوف في أعمالهم ،تقوـ الساعة والرجل يلوط الحوض إلبلو ،وتقوـ

الساعة والرجبلف يتماداف القماش فتقوـ عليهم ،والرجل يدلي باللقمة إلى فمو فتقوـ عليو قبل أف

تصل ،وذلك أف اهلل يأمر إسرافيل بأف ينفخ في الصور وىو القرف ،فينفخ فيو نفخة فيخرج لهذه

النفخ ة صوت ،فيكوف الصوت قويا فيفزع الناس ،وكل من سمع الصوت يتسمع يصغي إليو ...

ويصغي إليو يتسمع وتزيد صفحة العنق يتسمع الصوت من ىنا أو من ىنا مثل صفارة اإلنذار التي

تسمعوف.

ماذا يحصل للناس؟! فزع ثم يزاؿ الصوت يقوى يقوى يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس

فأوؿ الصوت فأولو فزع وآخره صعق وموت ،فإذا زاد الصوت مثل عما سبق مثبل فزع الناس من
الصوت ،ثم زاد مثل الصوت عشرين مرة أو ثبلثين مرة أو مائة مرة أو ألف مرة ماذا يحصل

للناس يموتوف ،يموت الناس ،قاؿ تعالى :

        

شرح كتاب االعتقاد

 



(ٔ)

ىذه في آية النمل ،وفي آية الزمر 

    

(ٕ)

     

.

ثم يموت الناس ،والناس في الدنيا ىذا يلوط الحوض إلبلو ،وىذا يدلي باللقمة إلى فمو ،وىذا
يتماداف القماش فعليهم تقوـ الساعة ،وىم مشغولوف بأعمالهم ،وىذا يغرس الفسيلة من النخلة
فتقوـ عليهم الساعة؛ ألنهم كفرة ،فعند ذلك تتفطر السماء وتنشق ،وتنكدر النجوـ ،وتسجر

البحار ،وتكور الشمس ،ويخرب ىذا العالم ،وخرابو بخلوه من التوحيد واإليماف ،فتقوـ الساعة

فيموت الناس ،ويبقى الناس مدة ،جاء في الحديث قاؿ :إنها أربعين  يمكث الناس أربعين،
قيل ألبي ىريرة  :أربعين سنة؟ قاؿ :ال ،أبيت ،قيل :أربعين شهرا ،قاؿ :أبيت ،قيل :أربعين يوما؟

قاؿ أبيت  أنا ما عندي علم.

واإلنساف إذا مات بلي جسده إال أجساد األنبياء حرـ اهلل على األرض أف تأكل أجساد

األنبياء وب عض الشهداء تبقى أيضا جسده مدة ،وكل جسد ابن آدـ يبلى إال عجب الذنب ،وىو
العصعص آخر فقرة في العمود الفقري تبقى ،منو خلق ابن آدـ ومنو ركب.

فإذا مضت أربعين في ىذه المدة يأمر األرض ،ينزؿ اهلل مطرا أبيض تنبت منو أجساد الناس،

وينشأ الناس نشأة جديدة غير النشأة الموجودة اآلف ،لها صفات قوية يتقوى الناس ،يقوى
ويتحملوف الوقوؼ بين يدي اهلل ،ويتحملوف الرؤية.

فإذا تكامل خلقهم ينبتوف كما ينبت النبات ،إذا تكامل خلقهم وبناء أجسادىم أمر اهلل

إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية فتطايرت األرواح إلى أجسادىم ،األرواح باقية ما تموت

األرواح ،الروح تخرج من اإلنساف تنقل روح المؤمن إلى الجنة والكافر تنقل إلى النار.

فإذا نفخ في الصور جبريل النفخة الثانية ،واألجساد قد نبتت وتكاملت؛ تطايرت األرواح

ودخلت كل روح في جسدىا فقاـ الناس ينفضوف التراب من عن رءوسهم حفاة ال نعاؿ عليهم،

 - 1سورة النمل آية .87 :
 - 2سورة الزمر آية .68 :

شرح كتاب االعتقاد
عراة ال ثياب عليهم ،غرال غير مختونين كما ولدتهم أمهاتهم ،مهطعين إلى الداعي إلى المحشر،
واألبصار شاخصة       

(ٔ)

.

ما أحد ينظر إلى أحد الرجاؿ والنساء ،كلهم مهموـ كلهم تهمو نفسو ،ىذا البعث ،ىذا بعث
األجساد ىذا النفخ في الصور ،من أنكر البعث حكمو كافر ،من أنكر البعث كافر؛ الدليل :في
ثبلث آيات تدؿ على كفر من أنكر الساعة والبعث ،قاؿ اهلل تعالى في سورة التغابن -أمر اهلل نبيو

أف يقسم على البعث وعلى الساعة يحلف يقسم في ثبلثة مواضع ،الموضع األوؿ في سورة

التغابن -قاؿ اهلل تعالى             :
   

(ٖ)

كفرىم ألنهم أنكروا البعث      
ّ

والثاني في سورة سبأ  :
   

(٘)

(ٗ)

(ٕ)

؛

ىذا الحلف.

          

والثالث في سورة يونس       :

           

()ٚ

()ٙ

يعني البعث،

.

ننظر كبلـ المؤلف رحمو اهلل ،المؤلف يقوؿ :ثم اإليماف بعذاب القبر ،يعني يجب اإليماف

بعذاب القبر وبنعيمو ،أيضا ينبغي أف يضاؼ "وبنعيمو" ،بعذاب القبر ونعيمو ،العاصي قد يعذب

بعض العصاة في قبورىم كما في حديث ابن عباس  :أف النبي  مر بقبرين فقاؿ :إنهما
 - 1سورة إبراهيم آية .42 :
 - 2سورة التغابن آية .7 :
 - 3سورة التغابن آية .7 :
 - 4سورة التغابن آية .7 :
 - 5سورة سبأ آية .3 :
 - 6سورة يونس آية .53 :
 - 7سورة يونس آية .53 :

شرح كتاب االعتقاد
ليعذباف وم ا يعذباف في كبير؛ أما أحدىما فكاف يمشي بالنميمة ،وأما اآلخر فكاف ال يستنزه من
البوؿ ،ثم أخذ جريدة رطبة وشقها نصفين وغرس في كل قبر واحدة ،وقاؿ :لعلو يخفف عنهما ما

لم ييبسا . 

إذف يعذب الكافر ويعذب العاصي ،وينعم المؤمن ،إذف ينبغي أف يسمى اإليماف بعذاب القبر

وبنعيمو.

"وبمنكر ونكير" منكر ونكير ىما الملكاف اللذاف يسأالف الميت ،كذلك يجب اإليماف

بفتّاني القبر ،الفتاناف ،فتاناف يعني ممتحناف؛ الفتنة ىي االمتحاف يمتحناف اإلنساف ،يسأالف ثبلثة
أسئلة :من ربك وما دينك وما نبيك .ىذه األصوؿ الثبلثة ،الشيخ اإلماـ محمد بن عبد الوىاب

لو رسالة سماىا األصوؿ الثبلثة ،ما ىي األصوؿ الثبلثة معرفة اإلنساف ربو ىذا األصل األوؿ،

والثاني معرفة اإلنساف دينو ،والثالث معرفة اإلنساف نبيو ،ىي األصوؿ الثبلثة ىي التي يسأؿ عنها

في قبره؛ من ربك وما دينك ومن نبيك.

فالمؤمن يثبتو اهلل بالقوؿ الثابت ،فيقوؿ -يثبتو اهلل بالقوؿ الثابت يقوؿ :-اهلل ربي ،واإلسبلـ

ديني ،ومحمد نبيي .والكافر والفاجر ما يستطيع أف يجيب على ىذه األسئلة ،ولو كاف أفصح

الناس ،ولو كما يقولوف  :يحفظ سبع لغات ما يستطيع أف يجيب ،نعوذ باهلل يخزؿ ،فإذا قيل :من

ربك؟ قاؿ :ىاه ىاه ال أدري ،فإذا قيل :من نبيك؟ قاؿ :ىاه ىاه ال أدري ،ما دينك؟ فيقوؿ :ىاه
ىاه ال أدري.

ال بد من اإليماف بفتنة القبر ،اإليماف بعذاب القبر ونعيمو وبفتنة القبر -الفتنة يعني السؤاؿ-

وال بد أف يؤمن بضمة القبر وضمة... ،القبر ضمة وضبة ،في الحديث  أف القبر لو ضمة ال
ينجو أحد ،لو نجا أحد لنجا سعد بن معاذ  سعد بن معاذ الذي اىتز لو عرش الرحمن ضمو
القبر ضمة ،لكن الكافر والفاجر ضمة شديدة ،والمؤمن يهونو اهلل عليو ،كما أنو يهوف عليو موقفو

في موقف الحساب.

قوؿ المؤلف " :اإليماف بمنكر ونكير" ال بد اإليماف بمنكر ونكير ،وثبت اسم ىذين

الملكين منكر ونكير في قولو عليو الصبلة والسبلـ  :إذا قبر الميت آتاه ملكاف أسوداف

أزرقاف ،يقاؿ ألحدىما  :المنكر ولآلخر النكير  أخرجو الترمذي ،قاؿ اهلل تعالى :



شرح كتاب االعتقاد

       

(ٔ)

قاؿ أصحاب التفسير :عذاب القبر ،المعيشة

الضنك عذاب القبر ،وقيل :المعيشة الضنك في الدنيا قبل القبر.

وقاؿ النبي  لعمر بن الخطاب   كيف بك وملكا القبر فتاناف أسوداف أزرقاف،

أعينهما كالبرؽ الخاطف ،وأصواتهما كالرعد القاصف ،يطآف في أشعارىم ،ويحفراف بأنيابهما،

بيدىما مرزبة لو ضرب بها الثقبلف لماتوا ،قاؿ عمر  على أي حالة أنا يومئذ؟ قاؿ :على
حالتك اليوـ ،قاؿ :إذا أكفيكهما يا رسوؿ اهلل  والحديث رواه البيهقي في فتنة عذاب القبر،

وابن أبي داود في البعث.

وقاؿ النبي   لو نجا أحد من ضمة القبر -أو ضعطة القبر -لنجا سعد بن معاذ 

الذي اىتز لو عرش الرحمن.

ثم من بعد ذلك اإليماف بالصيحة للنشور؛ الصحية ما ىي؟ صيحة إسرافيل حينما يصيح

ينفخ في الصور ،ىذه الصيحة ،ويقاؿ الصعقة ،ويقاؿ النفخة ،قاؿ تعالى :

  

                  
 



(ٕ)

فالنفخة األولى نفخة الصعق ،والنفخة الثانية نفخة البعث ،يقاؿ :صيحة

يقاؿ صعقة ،وىما نفختاف.

وقاؿ بعض العلماء :ثبلث نفخات :النفخة األولى فزع ،والنفخة الثانية نفخة الصعق،
والنفخة الثالثة نفخة البعث ،جاء ىذا في حديث ضعيف في سنده ر ٍاو ضعيف ،والصواب أنهما
نفختاف :األولى فزع أولها فزع وآخرىا صعق وموت األولى ،فزع يفزع الناس كما في آية النمل:



          

 - 1سورة طه آية .124 :
 - 2سورة الزمر آية .68 :
 - 3سورة النمل آية .87 :



(ٖ)

وفي آية الزمر :

شرح كتاب االعتقاد

          
ثم نفخة ثانية      :
(ٖ)

(ٕ)

(ٔ)

أولها فزع وآخرىا صعق وموت.

ىذه نفخة البعث       

.
وروى البخاري بإسناده عن أـ خالد قالت  :سمعت النبي  يتعوذ من عذاب القبر 

ىذا فيو إثبات عذاب القبر ،وقاؿ النبي   لو نجا أحد من ضغطة -من ضمة -القبر لنجا

سعد بن معاذ . 

ثم من بعد ذلك اإليماف بالصيحة بالنشور ،الصيحة ىي الصعقة والنفخة ،الصيحة للنشور،

الصيحة للنشور ىذه أي الصيحتين األولى وال الثانية؟ ىذه الثانية الصيحة للنشور ،وال بد من

اإليماف بالصيحة األولى صيحة الموت ،أو الصعقة أو النفخة ،كما في آية الزمر :
        
   

(٘)

(ٗ)

 

ىذه صيحة إيش؟ الموت الصعق 



ىذه نفخة البعث.

المؤلف ما ذكر إال الصيحة الثانية ،وأين الصيحة األولى قاؿ :ثم بعد ذلك اإليماف بالصيحة

للنشور بصوت إسرافيل للقياـ من القبور ،ينبغي لو أف يذكر الصيحة األولى ،لو قاؿ :ينبغي
اإليماف بالصعقة األولى ،وىي صعقة الموت ،ثم اإليماف بالصيحة للنشور بصوت إسرافيل يعني،

للقياـ من القبور.

 - 1سورة الزمر آية .68 :
 - 2سورة الزمر آية .68 :
 - 3سورة الزمر آية .68 :
 - 4سورة الزمر آية .68 :
 - 5سورة الزمر آية .68 :

شرح كتاب االعتقاد
"فتلزـ القلب أنك ميت ومضغوط في القبر" إيش معنى أف تلزـ القلب؟ يعني كأنو يقوؿ:

تعتقد بقلبك؛ تعتقد بقلبك أنك ميت ،قاؿ تعالى لنبيو :

    



(ٔ)

"ومضغوط في القبر" يعني الضمة.
"ومساءؿ في قبرؾ" تُسأؿ من ربك ؟ ومن دينك ؟ ومن نبيك ؟.
ُ

"ومبعوث من بعد الموت" ىذا البعث ال بد منو كما سبق؛ ينزؿ اهلل مطرا تنبت منو أجساد

الناس ،ثم يأمر اهلل إسرافيل فينفخ في الصور فتعود األرواح إلى أجسادىا فيبعث الناس من

قبورىم.

"ومساءؿ في قبرؾ ومبعوث ومن بعد الموت فريضة الزمة" يعني ىذا أمر ال بد منو من أنكر ذلك

فهو كافر ،من أنكر البعث كافر ،إيش الدليل؟ 
 

(ٕ)

ًإذا كفرىم اهلل بإنكار البعث ،
(ٖ)

  
 

(ٗ)

 - 1سورة الزمر آية .30 :
 - 2سورة التغابن آية .7 :
 - 3سورة التغابن آية .7 :
 - 4سورة سبأ آية .3 :

وفي اآلية األخرى 

         

        

         

فكفرىم بإنكار الساعة من أنكر البعث حكمو كافر .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف بالبعث والصراط
مث اإل دياف بالبعث والصراط ،وشعار ادلؤمنُت يومئذ سلم سلم ،والصراط جاء يف
احلديث أنو أحد من السيف ،وأدؽ من الشعر.

نعم ،اإليماف بالبعث والصراط "ثم اإليماف بالبعث والصراط" البعث :في اللغة معناه اإلثارة

واإلخراج ،وشرعا :إخراج الموتى من قبورىم ،وبعثهم للجزاء وللحساب؛ إخراج الموتى من
قبورىم بعد الموت للحساب والجزاء ،ال بد من اإليماف بالبعث.

وعرفنا أف اهلل تعالى ينزؿ مطرا تنبت منو أجساد الناس ،وينشأ الناس تنشئة قوية؛ ولهذا في

الدنيا ما يستطيع الناس أف يروا ربهم ،ما يستطيع الناس أف يروا ربهم في الدنيا ،ولما كلم اهلل
موسى ،قاؿ    :

(ٔ)

طمع في الرؤيا        

الجواب؟ قاؿ اهلل    :
    

(ٗ)

(ٖ)

ما تستطيع ببشريتك الضعيفة ما تستطيع ،قاؿ اهلل :

الجبل صلب صخر صم انظر إف استطاع الجبل فأنت تستطيع،

فلما تجلى اهلل للجبل ماذا حصل تدكدؾ وانساخ       :

 - 1سورة آل عمران آية .38 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :
 - 3سورة األعراف آية .143 :
 - 4سورة األعراف آية .143 :
 - 5سورة األعراف آية .143 :

(ٕ)

ماذا كاف

(٘)

صعق ،أغمي

شرح كتاب االعتقاد

عليو ،سقط            

(ٔ)

أنو ال يراؾ

أحد في الدنيا إال مات ،وال جبل إال تدكدؾ ،يعني ما يستطيع.

لكن في يوـ القيامة ينشأ اهلل الناس تنشئة قوية فيثبت المؤمنوف فيروف ربهم يوـ القيمة كما

يروف القمر ليلة البدر ،نسأؿ اهلل من فضلو نسأؿ اهلل أف يجعلنا وإياكم منهم.

"ثم اإليماف بالبعث" إذف ينشأ الناس تنشئة ،ينزؿ اهلل مطرا ينشأ الناس تنشئة قوية ،فإذا تم

خلقهم أمر اهلل إسرافيل فينفخ في الصور فعادت األرواح إلى أجسادىا ،فقاـ الناس من قبورىم،
ىذا البعث ،البعث لؤلجساد ،البعث يكوف إليش؟ لؤلجساد ،من أنكر بعث األجساد فهو كافر.

وقد أنكر الفبلسفة بعث األجساد ،وقالوا :البعث يكوف لؤلرواح ،األرواح ىي التي تبعث،

وىذا كفر وضبلؿ فكانوا كفارا بذلك ،األرواح باقية كيف يكوف البعث لؤلرواح؟! األرواح ما
ماتت ،ما تموت األرواح ،األرواح ما تموت خلقت للبقاء ،تبقى في نعيم أو في عذاب ،لكن

األجساد ىي الذي تموت تبعث ،من أنكر بعث األجساد حكمو إيش ؟ حكمو كافر بنص القرآف،
من قاؿ :يكوف البعث لؤلرواح فهو كافر ،وىم الفبلسفة.

"ثم اإليماف بالبعث والصراط" الصراط :ىو الجسر الذي يوضع على متن جهنم ،الصراط

الذي يوضع على إيش؟ على متن جهنم ،يمر الناس على الصراط على حسب األعماؿ ،جاء في
الحديث  :أوؿ من يمر على الصراط كالبرؽ الخاطف  على حسب األعماؿ؛ أعمالهم
طيبة أوؿ زمرة تمر على الصراط كالبرؽ الخاطف ،ثم كالطير الصغير ،ما يضرىم شيء ،كالبرؽ ثم

كالريح ثم كالطير ،ثم كأجاود الركاب الذي يركب ركبا -اإلبل -ثم كأجاود الخيل ،ثم الرجل

عدوا ثم الرجل يمشي مشيا ثم الرجل يزحف زحفا ،وعلى الصراط كبلليب تخطف من
يعدو ً
أمرت بخطفو وتلقيو في النار.
واألنبياء شعارىم اللهم سلم سلم ،حتى تعجز أعماؿ العباد ،حتى يأتي الرجل يزحف زحفا

على حسب األعماؿ ،الزمرة األولى كالبرؽ ،ثم الزمرة الثانية كالريح ،ثم الزمرة الثالثة كالطير ،ثم

الزمرة الثالثة ،كأجاود الركاب اإلبل ،ثم كأجاود الخيل ،ثم الرجل يعدو عدوا يركب ركبا ثم الرجل
يمشي مشيا ثم الرجل يزحف زحفا حتى تعجز أعماؿ العباد ،ونبيكم -نبينا عليو الصبلة

والسبلـ -على الصراط ،يقوؿ :اللهم سلم سلم.
 - 1سورة األعراف آية .143 :

شرح كتاب االعتقاد
يقوؿ المؤلف" :وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم" ىذا جاء في حق األنبياء ،الخبر أف األنبياء
ىم الذين يقولوف :اللهم سلم سلم ،شعارىم "اللهم سلم سلم" شعار األنبياء.
من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة يصعد ألف الجنة في أعلى عليين سقفها عرش الرحمن،

والنار في أسفل سافلين ،لكنها تبرز يوـ القيامة 

    

النار أسفل تحت في األرض ،فإذا كاف يوـ القيامة برزت أبرزت 


(ٕ)



(ٔ)

ألف

    

وفي الحديث  :يؤتى يوـ القيامة بجهنم لها سبعوف ألف زماـ ،مع كل زماـ سبعوف

ألف ملك يجرونها  والبحار تسجر يوـ القيامة ،تفجر البحار تكوف بحرا واحدا ،ثم تسجر
فتكوف قطعة من نار ،وتزاد في جهنم ،جزء من جهنم .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

من تجاوز الصراط صعد إلى الجنة ،كذا الصراط كذا ،موضوع على متن جهنم -على متن

النار -والناس يصعدوف على الصراط ،من تجاوز الصراط وصل إلى الجنة ،ومن سقط سقط في

النار؛ ما في ..إما أف يسقط في النار أو يتجاوزه فإلى الجنة ،فبل بد من أف يمر بالصراط.

والصراط جاء في وصفو كما قاؿ المؤلف  :أنو أحد من السيف ،وأدؽ من الشعرة  أحد

من السيف  أخرجو مسلم.

"أحد من السيف" حاد "وأدؽ من الشعر" وفي اللفظ اآلخر "وأحر من الجمر" "أحر من

الجمر ،وأحد من السيف ،وأدؽ من الشعر" ال بد من اإليماف بالصراط؛ قاؿ اهلل تعالى :



                

 - 1سورة النازعات آية .36 :
 - 2سورة النازعات آية .36 :

شرح كتاب االعتقاد

  

(ٔ)

خطاب المؤمنين       :

      

(ٖ)

(ٕ)

يعني النار ،يرد الناس النار

إذا        
ً

(ٗ)

.

قسم من اهلل ،كل أحد يرد على النار ،قاؿ اهلل      :

(٘)

ما المراد

بالورود ىنا؟ قوالف ألىل العلم؛ قيل :المراد من الورود المرور على الصراط ،وقاؿ آخروف :دخوؿ
جهنم ،والذين قالوا دخوؿ جهنم ،قالوا    

()ٙ

والنجاة ال تكوف إال بعد الدخوؿ،

والصواب القوؿ األوؿ؛ أف المراد المرور ،وال يلزـ من الورود الدخوؿ ،ما يلزـ ،قاؿ اهلل تعالى :
               

()ٚ

.

ويقاؿ :من سلم من العذاب نجا ،ولو لم يصبو العذاب ،أال ترى أف اهلل تعالى لما ذكر قصة

قوـ نوح قاؿ :قاؿ :

 - 1سورة مريم آية .72-71 :
 - 2سورة مريم آية .71 :
 - 3سورة مريم آية .71 :
 - 4سورة مريم آية .71 :
 - 5سورة مريم آية .72 :
 - 6سورة يونس آية .103 :
 - 7سورة مريم آية .72-71 :
 - 8سورة الصافات آية .76 :

     



()ٛ

نجى اهلل نوحا وما
ّ

شرح كتاب االعتقاد

أصابو العذاب" ،ونجينا" 

 



(ٔ)

وما أصابو العذاب ،ونجينا لوطا ،وما أصابو

العذاب ،فالنجاة ال يلزـ منها اإلصابة.

الصراط ىو الجسر الموضوع على متن جهنم ،أحد من السيف ،وأدؽ من الشعر ،وأحر من
الجمر ،يمر الناس فيو على قدر أعمالهم ،وعلى الصراط كبلليب تخطف من أمرت بخطفو،

وتلقيو في النار .نعم.

 - 1سورة هود آية .58 :

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف بادلوازين
)1(



    



: كما قاؿ تعاىل،مث اإلدياف بادلوازين

 فيتجادلوف عنده أشد، يؤتى بالناس إىل ادليزاف وقاؿ عبد اهلل بن مسعود
.   ادليزاف بيد الرمحن خيفضو ويرفعو   وقاؿ النيب.اجلداؿ

، وأف ىناؾ ميزاف يوـ القيامة، اإليماف بالميزاف يجب على المسلم أف يؤمن بالميزاف.نعم

: قاؿ اهلل تعالى، توزف األعماؿ ويوزف األشخاص، ويوزف األشخاص أيضا،توزف فيو أعماؿ العباد
توزف فيو أعماؿ العباد فمن ثقلت موازينو نجا

)ٕ(

      

 : قاؿ اهلل تعالى في كتابو العظيم بسم اهلل الرحمن الرحيم، ومن خفت موازينو ىلك،وسعد
              
             
                 

.
  

)ٖ(



 : قاؿ تعالى، ومن خفت موازينو ىلك،من ثقلت موازينو نجا

                 

.47 :  سورة األنبياء آية- 1
.47 :  سورة األنبياء آية- 2
.11-1 :  سورة القارعة آية- 3

شرح كتاب االعتقاد

       

)ٔ(

 :قاؿ سبحانو

  

            
        

 :قاؿ سبحانو

)ٕ(



 

           
            

.

)ٖ(

  

  في الحديث يقوؿ النبي، توزف بها األعماؿ واألشخاص، ىناؾ موازين، ىناؾ ميزاف،إذًا
 الميزاف، لماذا؟ لخبث عملو  يؤتى بالرجل العظيم السمين ال يزف عند اهلل جناح بعوضة
 يؤتى بالرجل العظيم السمين ال يزف عند اهلل جناح بعوضة الثقل والخفة بأي شيء؟ باألعماؿ

)٘(

    

  

)ٗ(

         : ثم قرأ قوؿ اهلل تعالى

 : ما ىي أوؿ اآلية

  

)ٙ(

         يعني الكفار

 : في آخر سورة الكهف،من سورة الكهف

)ٚ(

    

                
.47 :  سورة األنبياء آية- 1
.9-8 :  سورة األعراف آية- 2
.104-101 :  سورة المؤمنون آية- 3
.105 :  سورة الكهف آية- 4
.105 :  سورة الكهف آية- 5
.105 :  سورة الكهف آية- 6
.105 :  سورة الكهف آية- 7

شرح كتاب االعتقاد

              

               
(ٔ)

وفي الحديث  :يؤتى بالرجل العظيم السمين ال يزف عند اهلل جناح بعوضة  لخبث

عملو ،وثبت في الحديث أف :ابن مسعود - عبد اهلل بن مسعود -كشفت الريح عن ساقيو

فضحك الصحابة ،وكاف دقيق الساقين ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :مم تضحكوف ؟ قالوا
من دقة ساقيو يا رسوؿ اهلل ،فقاؿ عليو الصبلة والسبلـ :والذي نفسي بيده ،لهما في الميزاف أثقل

عند اهلل من جبل أحد  الساقاف الدقيقاف ىما في الميزاف أثقل عند اهلل من جبل أحد.

إذًا الثقل والخفة بحسب العمل ،وتوزف األعماؿ وأرجى حديث للمؤمنين حديث البطاقة
المشهور ،وىو أنو" :يؤتى برجل يوـ القيامة ،فيخرج لو تسعة وتسعوف سجبل كل سجل مد البصر

سيئات -كم سجل؟ مائة إال واحدة ،تسعة وتسعوف سجبل ،والسجل مد البصر كلها سيئات،
فيظن أنو قد ىلك ،يوقف بين يدي اهلل فيقاؿ :ىل لك حسنات؟ فيستحي ،السيئات كلها تسعة

وتسعوف سجل مآلنة سيئات ،فيقوؿ :ال يا رب ما لي شيء فيقاؿ :بلى إف لك عندنا حسنة ال

تظلم ،ال ظلم اليوـ؛ فيخرج لو البطاقة -بطاقة -فيها أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا
رسوؿ اهلل ،فتوضع البطاقة في كفة وتوضع التسعة والتسعين سجبل في كفة فطاشت السجبلت

وثقلت البطاقة فنجا وسعد".

ثقلت البطاقة وإيش؟ وخفت السجبلت ،كيف تسعة وتسعين سجبل؟ وبطاقة فيها أشهد أف ال

إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل ،ما السبب؟ أليس كل واحد من المسلمين لو مثل ىذه
البطاقة أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل ،وبعضهم يعذب في النار ،فلماذا ىذا

ما عذب ىذا الرجل؟ وكثير من الناس يقولوف :أشهد أف ال إلو إال اهلل وأشهد أف محمدا رسوؿ اهلل

لكن يعذب في النار؟ السبب أف ىذا الرجل قاؿ ىذه الشهادة عن إخبلص وعن صدؽ وعن توبة
وعن ندـ ،ويحتمل أنو قالها في آخر حياتو أو أنو قالها عن توبة وعن ندـ وعن إخبلص فأحرقت
جميع الشبهات ،أحرقت ىذه السيئات كلها وقضت عليها ،قالها عن علم ويقين وصدؽ

وإخبلص ،لم يقلها وىو مصر على الكبائر والمعاصي ،بل قالها عن توبة ويقين؛ فمحت ىذه

السيئات وأحرقتها.

 - 1سورة الكهف آية .105-102 :

شرح كتاب االعتقاد
وىل ىو ميزاف واحد أو موازين؟ من العلماء من قاؿ :إنها عدة موازين ،واستدؿ بقولو تعالى:
           

(ٔ)

قالوا :ىذه عدة موازين.

ومن العلماء من قاؿ :إنو ميزاف واحد عظيم ،لو كفتاف ،كل كفة أعظم من طباؽ السماوات

واألرض ،الكفة الواحدة ،ولو لساف وميزاناف ،وأما قولو تعالى :

 



(ٕ)

فجمعت الموازين باعتبار الموزوف بو.

وىل ىو ميزاف واحد لجميع األمم أو لكل أمة موازين؟ من قاؿ :إنها موازين متعددة يقوؿ:

متعددة ،ومن قاؿ :ىو ميزاف واحد يقوؿ :ىو ميزاف واحد للجميع ،قاؿ عبد اهلل بن مسعود :يؤتى

بالناس يوـ القيامة فيتجادلوف عنده أشد الجداؿ ،وقاؿ النبي   الميزاف بيد الرحمن يخفضو

ويرفعو  رواه أحمد وابن ماجو.

فيجب على المسلم أف يؤمن بالميزاف ،وأنو ميزاف حسي حقيقي ،لو كفتاف حسيتاف ،ولو

لساف؛ مثل الميزاف ،الميزاف لو لساف ميزاف الدنيا لو لساف ،وميزاف وكفتاف حسيتاف ،فكل كفة

أعظم من طباؽ السماوات واألرض ،ىذا ىو مذىب أىل السنة والجماعة ،أنو ميزاف حسي ،ولو

إيش لساف وميزاف ،وكفتاف حسيتاف.

وأنكرت المعتزلة أف يكوف الميزاف حسيا ،وقالت المعتزلة :ليس ىناؾ ميزاف حسي وليس

ىناؾ كفتاف ،ما في لساف ما في ميزاف ،وال في شيء يوزف وال في حسي ،قالوا :المراد بالميزاف
العدؿ ،أمر معنوي العدؿ ،وقالوا :إف الميزاف ال يليق باهلل ،الميزاف ما يحتاج إليو إال البقاؿ

والفواؿ ،أما الرب فبل يحتاج إلى ميزاف ،فأنكروا الميزاف ،فإذا قيل :ما المراد بالميزاف؟ قالوا:

المراد العدؿ ،اهلل يعدؿ بين عباده ،اهلل عادؿ يعلم بدوف ما يحتاج إلى ميزاف ،ىو يحكم بين

عباده بالعدؿ ببل ميزاف حسي.

 - 1سورة األنبياء آية .47 :
 - 2سورة األنبياء آية .47 :

شرح كتاب االعتقاد
والمعتزلة يعتمدوف على عقولهم ،وال يعتمدوف على النصوص ،فهم عقل يسموف العقبلنيين،
يعملوف بعقولهم ،حتى إنهم قالوا في قولو تعالى         :
(ٔ)

قالوا :الرسوؿ العقل ،فسروا الرسوؿ بالعقل.
وعندىم أصوؿ خمسة غير أصوؿ أىل السنة والجماعة ،أصوؿ أىل السنة ما ىي؟ اإليماف

باهلل ومبلئكتو وكتبو ورسلو واليوـ اآلخر والقدر داخل في اإليماف األوؿ ،استبدلها المعتزلة
استبدؿ المعتزلة بهذه األصوؿ أصوال من عندىم ،فقالوا :التوحيد ،والعدؿ؛ والتوحيد صفة تحتها

نفي الصفات وخلق القرآف ،والعدؿ التكفير بالقدر.

والمنزلة بين المنزلتين ،وإنفاذ الوعيد ،واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.

وقالوا :التوحيد والعدؿ ىذا معلوـ قبل ورود الشرع ،ال حاجة إلى الشرع ،فالتوحيد وىو نفي

الصفات ،والعدؿ التكذيب بالقدر ،قالوا :معلوـ قبل ورود الشرع ،وال حاجة إال الشرع ،ثم جاء
الشرع موا فقا للعقل ،قالوا :جاء الشرع موافقا للعقل ،فالعقل ىو األصل ،وجاء الشرع مؤكدا لما
دؿ عليو العقل.

وقالوا :إف الشرع الكتاب والسنة بمثابة الشهود الزائدين على األصل ،إذا طلب ٍ
قاض

شاىدين وجئت بأربعة -أربعة شهود -اثناف احتياطياف الكتاب والسنة احتياطياف ،واألصل العقل
ٍ
ٍ
مستغن عنو ،المدد مدد يلحق بالجيش والجيش ما
كاؼ ،وبمثابة المدد البلحق بجيش ،والجيش
ىم بحاجة إليو ،يبقى احتياطيا ،وكذلك الكتاب والسنة عندىم احتياطياف ،وإال األصل العقل.

وىذا من جهل المعتزلة ،والصواب أنو ميزاف حسي ،ميزاف حسي لو لساف وميزاف وكفتاف

حسيتاف .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .15 :

شرح كتاب االعتقاد

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف باحلوض والشفاعة
مث اإلدياف باحلوض والشفاعة ،وقاؿ النيب   إف يل حوضا ما بُت أيلة
وعدف  يريد أف قدره ما بُت أيلة وعدف  ،أباريقو عدد صلوـ السماء
وقاؿ أند بن مالك :من كذب باحلوض مل يشرب منو.



نعم" .ثم اإليماف بالحوض والشفاعة" الشفاعة ستأتي فيما بعد سيقوؿ" :الشفاعة ،فأما

المسيئوف الموحدوف فإنهم يخرجوف منها بالشفاعة" يجعل الكبلـ في الشفاعة يأتي مع قولو :

"فأما المسيئوف".

وىنا اإليماف بالحوض ،والحوض في موقف القيامة ،الحوض ،يعني حوض نبينا  يجب

اإليماف بحوض نبينا  وىو حوض عظيم في موقف القيامة ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إف
لي حوضا كما بين أيلة وبصرى . 

حوض النبي  في موقف يوـ القيامة ،دلت النصوص على أف للنبي  حوضا ،وأف طولو

مسافة شهر وعرضو مسافة شهر؛ مسافة يمشي الراكب في طولو لمدة شهر ،وفي عرضو مدة

شهر.

إذا ،حوض عظيم ،لو ترد عليو أمم يشربوف منو ،وماؤه أشد بياضا من اللبن ،وأحلى من
ً
العسل ،وأبرد من الثلج ،وأطيب ريحا من المسك ،ولو أواني كيساف عدد نجوـ السماء ،من

شرب منو شربة لم يظمأ بعدىا أبدا -نسأؿ اهلل أف يعطينا من فضلو.-

يرد الناس عليو؛ المؤمنوف فيشربوف ،ويرد أناس فيطردوف ويذادوف كما تذاد اإلبل العطاش؛

ألنهم غيروا وبدلوا ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  :إني فرطكم على الحوض  يعني

أسبقكم ،الفرط :المتقدـ الذي يتقدـ الركب ،ويهيأ لهم ما يحتاجوف ،قاؿ  :إني فرطكم 

يعني :أسبقكم إلى الحوض ،وأنتظركم ىناؾ ،وأستعد للقائكم  إني فرطكم على الحوض 
.

وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ " :إنو ليؤتى برجاؿ -إنو يرد علي أناس -في لفظ -أعرفهم

ويعرفونني -فيذادوف -يعني يطردوف -كما تذاد اإلبل العطاش" يصرفوف ،عطشى يردوف على
الحوض عطاشا عندىم شدة ظمأ فيطردوف ويذادوف ،المبلئكة تطردىم بالعصي "كما تذاد اإلبل

شرح كتاب االعتقاد
رب أصحابي أصحابي " وفي لفظ  " :أصيحابي أصيحابي" فيقاؿ
العطاش" فيقوؿ النبي " يا ّ
للنبي  إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ ،إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ،فيقوؿ
النبي  " بعدا بعدا -وفي رواية سحقا سحقا  -لمن غيّر بعدي".

إذا في أناس يطردوف وىم المرتدوف؛ ألنهم ا رتدوا على اإلسبلـ إذا دعوا؛ ولهذا قيل للنبي
ً

 " إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدؾ" .فيو داللة على أف النبي  ال يعلم الغيب ،وفيو أنو ال
يعلم أعماؿ أمتو ،وفيو الرد على من قاؿ  :إف الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ تعرض عليو أعماؿ

أمتو ،فيرى حسنو وسيئها ،فيسر بالحسن ويستغفر للمسيء.

لو كاف يعلم ما قيل لو :إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدؾ .ىذا في الصحيحين ،فيقاؿ :

إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدؾ  أما الحديث الذي فيو "تعرض علي أعماؿ أمتي" فهو

ضعيف ال يصح ،وىذا الحديث الصحيح أصح منو ،يقاؿ  :إنك ال تدري ماذا أحدثوا بعدؾ

 ما يدري ما أعماؿ أمتو  إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم ،فيقوؿ :سحقا
سحقا لمن غير بعدي . 

ىذا الحوض دلت عليو أحاديث كثيرة ،في بعض األحاديث  :إف حوضي ما بين أيلة -

في الشاـ -وعدف -في اليمن  -وفي لفظ  :ما بين عدف وبصرى  وفي بعضهما:

 بين زربا وأذرح  أحاديث كثيرة في الحوض.

والحوض يصب فيو مذاباف من نهر الكوثر في الجنة ،فيو يصب فيو مذاباف.

متى يكوف الورود على الحوض؟

قبل عبور الصراط أو بعد عبور الصراط؟
قاؿ بعض العلماء :بعد عبور الصراط ،لو كاف بعد عبور الصراط ،يقوؿ أناس  :لحالت جهنم

بين المذاب ،ب ينو وبين الحوض؛ يعني اآلف الحوض يصب في المذابين من نهر الكوثر ،والصراط
موضوع على متن جهنم ،ولو كاف الحوض بعد ذلك ،معناه يصب في المذابين ،والنار تمنع

المذابين من الصب فيو؛ دؿ على أنو قبل ،فيكوف الورود قبل إيش؟ قبل الصراط.

وقاؿ بعضهم :إف الحوض طويل ،إنو طويل مسافة شهر ،وطرؼ من ىنا قبل الصراط ،وطرؼ

بعد الصراط ،فإذا تجاوز الصراط طلع عليهم الطرؼ الثاني فشربوا.

لكن ىذا بعيد ،ويدؿ على بعده أف الصراط فيو صعود إلى الجنة ما فيو نزوؿ خبلص ،من

تجاوز الصراط وصل الجنة ال يرجع مرة ثانية إلى موقف القيامة؟ ما يرجع ،ىذا الصواب.

شرح كتاب االعتقاد
الصواب أف الحوض قبل وىذا الحوض قبل الميزاف أو بعد الميزاف؟ قيل :إف الميزاف قبل
الحوض ،وقيل إف الحوض قبل الميزاف ،والصواب أف الحوض قبل؛ ألنو لو كاف بعد الميزاف

لكاف من خفت موازينو ال يرد على الصراط ،اللي خفت موازينو ال يرد على الحوض ،يعلم أنو

مطرود.

والحديث فيو :أنو يذاد قوـ ،لو كانت وزنت أعمالهم عرؼ نفسو ،عرفوا أنفسهم أنهم لم

يردوا على الحوض ،فدؿ على أنهم إيش؟ يردوف على الحوض ثم الميزاف.
وأيضا أف المعنى يقتضيو ،أف الناس يخرجوف من قبورىم ِعطَاشا ،فناسب أف يردوا على

الحوض أوال ،ثم توزف أعمالهم ،ثم يردوف على الصراط ،فيكوف أوال البعث ،ثم الوقوؼ
للحساب ،ثم تطاير الصحف ،يأخذ الصحيفة بيمينو ،ثم الحوض ،ثم الميزاف ،ثم الصراط.

ىذا ىو الصواب ،وىذا فيو خبلؼ بين العلماء ،لكن ىذا الراجح من األقواؿ ،البعث؛ بعث

الناس وإرسالهم ،ثم إذا بعثوا وقفوا للحساب ،ثم أخذ الصحيفة بيمنو أو بشمالو ،ثم الورود على

الحوض ،ثم وزف األعماؿ ،ثم المرور على الصراط .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف بادلساءلة
مث اإلدياف بادلساءلة ،إف اهلل جل ذكره يسأؿ العباد عن كل قليل وكثَت يف
ادلواقف ،وعن كل ما اجًتموا.

نعم .ثم الحساب "اإليماف بالمساءلة إف اهلل تعالى جل ذكره يسأؿ العباد عن كل قليل وكثير

في المواقف ،وعن كل ما اجترموا" يعني أف ىذا الحساب؛ يعني يحاسب اهلل الخبلئق ويسألهم،

وجاء في الحديث  :إف اهلل تعالى يخلو بعبده المؤمن يوـ القيامة ويضع عليو كنفو ويقوؿ :ألم
تفعل ذنب كذا وكذا ؟ علمت أنك فعلت كذا وكذا ،فيقوؿ :يا رب بلى ،فيقوؿ :يا رب ألم تغفر

لي ؟ فيقوؿ :بلى غفرتها لك ،سترتها عليك في الدنيا ،وأنا أغفرىا لك اليوـ . 

وفي الحديث اآلخر  :ما منكم من أحد إال سيحاضره ربو محاضرة  ( ما منكم من

أحد إال سيرى ربو يوـ القيامة ليس بينو وبينو ترجماف . 

إذا ،ال بد من اإليماف بالحساب وأف اهلل ليسأؿ العباد عن كل قليل وكثير ،وكل إنساف
ً
يحاضره ربو محاضرة ،ويسألو مساءلة   :ما منكم من أحد إال سيرى ربو يوـ القيامة ليس بينو

وبينو ترجماف  يعني ليس بينو أحد يترجم لو ،الترجماف ىو الذي ينقل الكبلـ من لغة إلى لغة

أو من شخص إلى شخص.

المعنى أنو ليس بينو وبين ربو أحد مترجم يترجم لو ،بل يسألو اهلل  يسأؿ العبد ويقرره

بذنوبو ،وكما في الحديث  :إف اهلل يدني المؤمن يوـ القيامة ،فيضع كنفو عليو ،فيقوؿ  :ألم
تفعل ذنب كذا ؟ فيقوؿ  :بلى يا رب ،ألم تفعل ذنب كذا ؟ فيقوؿ اهلل :سترتها عليك في الدنيا،

وأنا أغفرىا لك اليوـ  رواه البخاري في الصحيح.

فبل بد من اإليماف بهذا ،واهلل تعالى يحاسب الخبلئق جميعا كلهم من أولهم إلى آخرىم في

لحظة واحدة ،ال يلهيو شأف عن شأف؛ ألف اهلل تعالى كما أف اهلل تعالى يرزقهم في لحظة واحدة،

ويعافيهم في لحظة واحدة ،في وقت واحد يعافيهم ويرزقهم ال يلهيو شأف عن شأف ،كم هلل اآلف
في الدنيا وفي المبلئكة ،من يدبر اهلل شئونهم.

شرح كتاب االعتقاد
ىذا مريض يسأؿ ،وىذا فقير يسأؿ ،وىذا مبتلى يسأؿ ،كلهم يجيب اهلل دعاءىم ،ويعافي
في وقت واحد ،يعافي المريض ،ويغني الفقير ،ويعز الذليل ،ويجيب دعوة المظلوـ ،كذلك في

يوـ القيامة يحاسبهم كلهم في وقت واحد ،ال يلهيو شأف عن شأف.

لكن المخلوؽ الضعيف ،أنا لو كلمني اثناف أو ثبلثة ما أستطيع ،إذا كلمني ثبلثة سواء أقوؿ:

انتظر خليو يكلمني ىذا ،وإذا انتهى تكلم ،لكن الرب ال يلهيو شأف عن شأف ،يحاسب العباد

كلهم في لحظة واحدة في وقت واحد ،ويفرغ منهم في مقدار منتصف النهار ،فإذا انتصف

النهار دخل أىل الجنة الجنة في وقت القيلولة ،قاؿ اهلل تعالى :
    

(ٔ)

   

في وقت القيلولة.

نسأؿ اهلل الكريم نسأؿ اهلل أف يجعلنا وإياكم منهم وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وصلى اهلل نبينا

محمد وعلى آلو وصحبو وسلم.

س :أحسن اهلل إليكم ،ونفع بعلمكم ،يقوؿ السائل :ما المقصود بقوؿ عمر   على

أي حالة أنا يومئذ ؟ قاؿ :على حالتك اليوـ ،قاؿ :إذف أكفيكهما يا رسوؿ اهلل 

ج :يعني على أي حالة؛ يعني من اإلحساس والشعور وحضور الذىن والفهم ،يعني إذا كاف

معي فهمي وعقلي وشعوري اآلف ،فأنا عندي قدرة مدافعة ،نعم .أما إذا كاف تغير قوة اإلنساف
وفهمو ىذا شيء آخر .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل :كيف نجمع بين قولو   ثبلثة ال يكلمهم اهلل 

وحديث  :ما من أحد إال سيكلمو اهلل  ؟

ج :ىؤالء ثبلثة ال يكلمهم اهلل ،المعنى ال يكلمهم اهلل كبلـ رضا ،ولكن يكلمهم كبلـ

سخط ،كما أف أىل النار يقاؿ :
يكلمهم اهلل.

 - 1سورة الفرقان آية .24 :
 - 2سورة المؤمنون آية .108 :

    



(ٕ)

فهؤالء يعاقبوف ال

شرح كتاب االعتقاد
 قاؿ اهلل تعالى في،ومواقف يوـ القيمة متعددة؛ في موقف ال يكلموف وفي موقف يكلموف
وفي موقف آخر

)ٔ(

.

)ٕ(



         

 :بعضها

         : أخبر اهلل أنهم ينطقوف ويكذبوف

 اإلماـ أحمد كنا شرحناىا في سنة، سبق ىذا في الرد على الزنادقة،فكيف يجمع بينهما
   

 : كيف الجمع بينهما؟ الكفار قاؿ اهلل، الجمع بين اآليات،مضت

     

)ٖ(

         

         

إذف

)٘(



 :إيش اآلية؟ آية األنعاـ

)ٗ(

               

     

 : وفي اآلية األخرى قاؿ اهلل عنهم، يتكلموف وينكروف،أنكروا
ما الجمع بينهما؟

)ٙ(

    

، في بعض المشاىد يتكلموف وينكروف، يوـ طويل،الجمع بينهما أف مشاىد القيامة متعددة

. وىذا مشهد،وفي بعض المشاىد يختم على أفواىهم وال يتكلموف؛ ألف ىذا مشهد
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شرح كتاب االعتقاد
كذلك ىؤالء الذين ال يكلمهم اهلل في بعض المشاىد ،وفي مشهد آخر يكلمهم اهلل كبلـ
سخط وغضب ،أو ال يكلمهم بكبلـ رضا ،لكن يكلمهم كبلـ سخط وغضب .نسأؿ اهلل السبلمة

والعافية .نعم.

س  :أحسن اهلل إليكم ،يقوؿ السائل :لماذا لم يتطرؽ المؤلف رحمو اهلل في عقيدتو إلى

مسألة السمع والطاعة لوالة األمور ،وىل ىي مسألة تعتبر من صميم االعتقاد؟

ج :نعم؛ مسألة الطاعة لوالة األمور أي يعني السمع والطاعة لوالة األمور في المعروؼ ،نعم

ىذه يذكرىا العلماء في عقائدىم ،لكن ىذه الرسالة مختصرة ،يعني ىل العقيدة مختصرة لم
ِ
يستوؼ فيها يعني جميع مسائل االعتقاد ،من مسائل االعتقاد مسألة المسح على الخفين،
يدخلها العلماء في عقائدىم عند الرد على الرافضة.

ىناؾ مسائل أخرى قد سقطت؛ منها ىذه المسألة ،وال شك أف مسألة السمع والطاعة لوالة

األمور في المعروؼ ،وعدـ الخروج عليهم ،ىذه من مسائل العقيدة التي خالف فيها أىل السنة
أىل البدع؛ ألف أىل البدع كالخوارج والمعتزلة يروف الخروج على والة األمور؛ ألف الخوارج يروف

أف ولي األمر إذا فعل معصية أو كبيرة فسق ،ويجب قتلو وخلعو ،وال يكوف إماما بل يقتل،

والمعتزلة يروف خرج من اإليماف ودخل في الكفر ،والرافضة ال يروف الطاعة لولي األمر إال إذا

كاف معصوما ،والمعصوـ ىم األئمة المعصوموف عندىم ،وأىل السنة يروف أنو ال يجوز الخروج

على ولي األمر ولو كاف فاسقا أو ظالما إال إذا كفر كفرا بواحا ،كما في الحديث  :كفرا بواحا

عندكم من اهلل فيو برىاف  ووجد البديل المسلم والكثرة ،خمسة شروط ،يجوز الخروج عند

أىل السنة:

األوؿ :أف يفعل ولي األمر كفرا ال فسقا.

ثانيا :أف يكوف صريحا ،ليس فيو لبس ،وليس فيو شبهة.

ثالثا :أف يكوف بواحا فيو دليل واضح من الكتاب والسنة.

رابعا :وجود البديل المسلم الذي يحل محلو.
خامسا :وجود القدرة.

إذا وجدت الشروط الخمسة جاز ،وإذا لم يوجد فبل حاجة ،تبقى معذورا.

ىذا ال شك أنو يعني عدـ الخروج على والة األمور وموالة والة األمور ىذا من عقيدة أىل

السنة والجماعة ،ولهذا يقوؿ الطحاوي في عقيدتو" :وال نرى الخروج على أئمتنا ،ونرى طاعتهم

شرح كتاب االعتقاد
من طاعة اهلل" وال نرى الخروج على أئمتنا -والة أمورنا ،-ونرى طاعتهم من طاعة اهلل" ،وندعو
لهم بالصبلح والمعافاة".

لكن عذر المؤلف أف العقيدة مختصرة ما استوفى فيها جميع الوسائل ،ذكر فيها أىمها ،أىم

المسائل االعتقاد .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :المؤمن العاصي ىل يجيب على أسئلة منكر ونكير؟

ج :نعم ،ىذا وىو على خطر ،المؤمن العاصي على خطر ،الظاىر أنو يجيب؛ ألف المؤمن

العاصي إذا كاف موحدا ،فالعاصي على خطر قد يعذب عذاب القبر ،قد يعذب في القبر وقد
ينجو ،فقد يدخل النار وقد ينجو.

على خطر بين بين ،المطيع يجيب على األسئلة ،والكافر ال يجيب ،والعاصي على خطر بين

بين ،فهو على وخطر ،لكنو إذا كاف موحدا فهو مؤمن ،وظاىره أنو يجيب على األسئلة ،لكن يبقى
ىل يعذب أو ال يعذب ؟ قد يعذب على بعض المعاصي ،وقد يسلم ،لكنو موحد مؤمن ،يقوؿ:

اهلل ربي ،واإلسبلـ ديني ،ومحمد نبي ،إذا كاف موحدا ،ليس عنده شرؾ ،ىو ال بد أف يجيب؛ ألنو
ال يصح إيمانو بالتوحيد إال باإلجابة على األسئلة .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ ىذا سائل من ليبيا يقوؿ :ما مدى صحة العبارة التالية ،وىي تستعمل

فإف كذا يكوف كذا .إيش
عندنا كثيرة ،يقوؿ القائل في معرض ظنو في أمر ما :كاف ما كذبني ربي ّ

يقوؿ في معرض إيش؟ يقوؿ في معرض ظنو في أمر ما :كاف ما كذبني ربي ،فإف كذا يكوف كذا؟

ج" :إف كاف ما كذبني ربي" كذا يقوؿ ،ىذه العبارة ينبغي تركها ،ما تصح ،ما يصح ىذا

الكبلـ" ،إف كاف ما كذبني ربي" ىذه عبارة ليست سليمة ،المقصود أف ىذه العبارة ينبغي تركها،
يعود لسانو على تركها .نعم.
وينبغي لئلنساف أف ّ

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :بعض الناس قد ال يقبر ،فيغرؽ في البحر أو تأكلو

الوحوش ،فهل يعرض عليو نعيم القبر وعذابو؟

ج :نعم؛ عذاب القبر ونعيمو يناؿ كل أحد ،حتى ولو لم يقبر ،من مات وأكلتو السباع ،أو

أكلتو الحيتاف ،أو صلب على خشبة مدة طويلة وىو ميت ينالو ،أكلتو السباع ،وأكل السباع
سباع أخرى وأكلو الحوت وأكل الحوت حوت آخر ،ينالو ما قدر لو ،من إيش؟ من سؤاؿ منكر

ونكير ،ومن تضيق القبر وتوسيعو ،ومن عذاب القبر ونعيمو ،واهلل أعلم بالكيفية.

ألف أمور البرزخ واآلخرة ليست مثل أمور الدنيا ،نؤمن بها وال نعلم بالكيفية ،الكيفية اهلل

أعلم ،وفي بطن الحوت أُكل يناؿ ،يُسأؿ ،وال ندري كيفية السؤاؿ ،أو قبر يسأؿ كلهم ،ىذا

شرح كتاب االعتقاد
يسأؿ وىذا يسأؿ ،وىذا ينعم وىذا ينعم ،وىذا يعذب وىذا يعذب ،ولو كاف أكلتو السباع ،وىذا
يضيق عليو في قبره ولو في بطن السباع ،أو يوسع لو ولو أكلتو السباع ،وىذا القبر يشتعل عليو

نارا ،وىذا ال يشتعل عليو نارا.

إذا ىذه أمور البرزخ ليست مثل أمور الدنيا ،تجد اآلف قبرين أحدىما بجوار اآلخر ىذا يوسع

لو في قبره مد البصر ،وىذا يض يق عليو قبره حتى تختلف أضبلعو ،لو كلفت وفتحت القبر ال
تفرؽ بين أحد اآلف ،نفتح ىذا اللي يوسع عليو مد البصر ما نشوؼ فيو فرقا ،مثل ىذا شبر في
ذراع في ذراع ،ثبلث أذرع في ثبلث أذرع يسعو ،ألف نحن من أىل الدنيا ،لكن ىم من أمور

البرزخ ،ىو يرى بإحساسو وشعوره وعملو مد البصر ،وىذا يضيق عليو في قبره حتى تختلف
أضبلعو ،وىذا قد يشتعل عليو قبره نارا ،ولو فتحنا ما وجدنا النار؛ ألننا نحن في الدنيا.

أمور البرزخ نؤمن بها وال نعلم الكيفية واضح ىذا ،فكل من مات ال بد أف ينالو سؤاؿ منكر

ونكير ،وعذاب القبر ونعيمو ،وتضييق القبر وتوسيعو ،حتى ولو أكلتو السباع ،ولو أكلتو الحيتاف،
ولو صلب على خشبة ،ولو أكلتو الطيور ،ولو كاف في الجو أو في الهواء أو في البر أو في البحر

يأتيو ما قدر لو ما كتب اهلل لو على كيفية اهلل يعلم بها .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :ىل األدعية التي توضع على جدراف المقابر للتذكير،

من الكتابة على القبور؟

ج :نعم؛ ال ينبغي الكتابة على جدراف المقبرة ،وال غيرىا ،ينبغي أف تكوف سادة ،ينبغي أف

تمحى ،وال يكتب على جدار المقبرة شيء .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :كيف نجمع األحاديث الواردة في مسافة الحوض؟

ج :ىذا اختلف العلماء فيها ،يعني في الطوؿ بعضهم اختلفوا ،بعضهم يقوؿ :من صنعاء إلى

الشاـ ،بعضها أقل ،بعض العلماء قالوا :تختلف في الطوؿ والعرض ،وقالوا بعضهم :تختلف،

المسافة الطويلة تحمل على المشي السريع ،والمسافة القصيرة تحمل على المشي البطيء؛ فمثبل

المسافة الطويلة تحمل على السريع بالبريد ،والبطيئة تحمل على المشي البطيء القريبة الذي
يمشي ببطء مثبل ،قاؿ بعض العلماء بهذا ،واهلل أعلم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :رواية "أف لكل نبي حوضا" ىل ىي صحيحة ؟

ج :نعم؛ ......جاء في بعض األحاديث  :أف لكل نبي حوضا ولو وارد  ولكن

حوض نبينا  أعظمها ،وأوسعها وأحبلىا ،وأكثرىا واردا ،جعلنا اهلل منهم بمنو وفضلو ،جاء في

شرح كتاب االعتقاد
الحديث الذي رواه الترمذي  :أف لكل نبي حوضا  ترد عليو أمتو ،وحوض نبينا 
أعظمها وأوسعها وأحبلىا وأكثرىا واردا .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :ما ىي المجسمة ،وما عبلقتها بحديث  :إف اهلل

خلق آدـ على صورتو  ؟

ج :المجسمة ىم المشبهة ،يقولوف :إف اهلل جسم ،المشبهة من شبو اهلل بخلقو يسموف

المجسمة أو المشبهة ،وال عبلقة بحديث  أف اهلل خلق آدـ على صورتو  ىذا صفة من

صفاتو ،فليس ىناؾ تجسيد ،النبي  ىو الذي أخبر بذلك ،الرب قاؿ إنو  :خلق آدـ على

صورتو  نعم ،والصورة صفة من صفات اهلل كسائر صفاتو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ  :ما ىو القوؿ الراجح في أداء تحية المسجد في وقت النهي؟

ج :ىذه المسألة فيها خبلؼ بين أىل العلم؛ ألنها في أحاديث متعارضة ،في أحاديث النهي

يقوؿ النبي   ال صبلة بعد العصر حتى تغرب الشمس ،وال صبلة بعد الفجر حتى تطلع

الشمس  وقاؿ عليو الصبلة والسبلـ في حديث أبي قتادة  :إذا دخل أحدكم المسجد
فبل يجلس حتى يصلي ركعتين . 

يصل أحدكم"
وكل وما يحويو العاـ من وجو خاص من وجو ،يقوؿ" :ال صبلة بعد العصر ال ّ

ىذ ا عاـ لجميع الصلوات ما فيو خبلؼ ،عاـ في جميع الصلوات ،خاص بهذا الوقت ،وقولو:

 إذا دخل أحدكم المسجد فبل يجلس حتى يصلي ركعتين  عاـ في جميع األوقات خاص

بتحية المسجد ،فمن العلماء من قدـ حديث النهي ،وقاؿ :إذا دخلت اجلس؛ ألف أحاديث

النهي أصح وأكثر ،وىذا قوؿ الجمهور.

ومن العلماء من قاؿ :إنها تخصص ،وىذا اختيار الحافظ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،وقاؿ :إف

حديث  :إذا دخل أحدكم المسجد فبل يجلس حتى يصلي ركعتين  فلو سبب ،والمنهي
عنو الصبلة التي ليس لها سبب ،أما التي فيها سبب فبل بأس بفعلها ،والدليل على ذلك أف

أحاديث النهي خصصت.

الذي لو سبب مثل تحية المسجد لها سبب ،إذا دخلت بعد العصر أو بعد الفجر ،سنة

الوضوء لها ،سبب صبلة الجنازة لها سبب ،صبلة الكسوؼ لها سبب ،إعادة الجماعة صليت في
ٍ
مسجد العصر وجئت إلى مسجد آخر يصلوف تصلي معهم ،وكذلك الفجر تعيد الصبلة ،أما إذا

كنت جالسا في المسجد بعد العصر بدوف سبب وتقوـ تصلي ركعتين ىذا منهي ال يجوز حراـ

عليك.

شرح كتاب االعتقاد
وىذا فيو عمل باألحاديث من الجانبين ،تعمل بأحاديث النهي ،وتعمل بأحاديث ذوات
األسباب ،وكذلك إذا طفت في البيت الحراـ بعد العصر أو بعد الفجر تصلي ركعتين ،سنة

الطواؼ ألنها صبلة لها سبب .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ السائل :يحتج كثير من العصاة بالقدر لفعل الحراـ ،إيش؟ يحتج

كثير من العصاة لفعل الحراـ بالقدر.

ج :سبق ىذا ،أف القدر ليس حجة ،ىذا اقتداء بالمشركين الذي يحتجوف على شركهم

بالشرؾ :

              

       

(ٔ)

لو كاف القدر حجة لكاف حجة للكفرة من قوـ نوح وقوـ

لوط ،ما ىو حجة ،القدر من شئوف اهلل.

أنت مكلف ،لك عقل وسمع ،وبصر وقدرة ،تستطيع اآلف أف تجلس تحضر الدرس

وتستطيع أف تقوـ ،في أحد يمنعك؟ ما أحد يمنعك ،عندؾ قدرة عندؾ استطاعة فاهلل تعالى

يكلف القادر لكن غير القادر ما يكلف ،فإذا سلب العقل انتهى التكليف ،فكذلك أنت عندؾ

قدرة ،وعندؾ سمع ،وعندؾ بصر ،وعندؾ قوة ،فأنت مكلف ،وأما القدر فهو من شئوف اهلل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم؛ يقوؿ  :ما المراد بقوؿ اهلل جل جبللو :
    

(ٕ)

   

ألف كثيرا من الناس يعتقدوف أف محمدا  ما زاؿ حيا مع

الجسد في القبر ،وكذلك أولياء اهلل ،وعندىم قدرة لقضاء الحاجات؟

ج :

       



(ٖ)

ىذا ،قيل :إف اآلية

يحتج بها بعض الناس في الحفبلت ،يقوؿ :اعملوا ،ىذا الثناء على من يعمل ،واآلية في التهديد

 - 1سورة النحل آية .35 :
 - 2سورة التوبة آية .105 :
 - 3سورة التوبة آية .105 :

شرح كتاب االعتقاد

تهديد          ،

تهديد لمن يعمل بمعصية اهلل وال يمتثل أمره ،يقاؿ :اعمل 
 



  

(ٕ)
(ٖ)

ثم قاؿ :

(ٔ)

اآلية في معرض التهديد،

   

       

.

فهي على خبلؼ ما يستدؿ بها بعض الناس ،أنو إذا كاف في حفل ختم وقاؿ :
       

(ٗ)



.

وأما قوؿ السائل :إف النبي  حي في قبره؟ نعم ،وكذلك األنبياء أحياء في قبورىم ،أحياء

حياة برزخية ،وكذلك الشهداء أحياء ،لكنها حياة برزخية وليست كحياة الدنيا ،فالرسوؿ حي في

قبره ،حياة برزخية ولكنو ميت ... ،قاؿ اهلل تعالى :
        

()ٙ

    



(٘)



.

وىو حي حياة برزخية أكبر من حياة الشهداء ،لكنو ال يدعى من دوف اهلل ،وكذلك قولو :إف

األولياء أحياء يجيبوف من دعاىم ،وينصروف من الذ بحماىم ،ىذا شرؾ ،من دعا الميت من غير

اهلل؛ دعا ميتا سواء كاف نبيا أو وليا أو صالحا أو جنيا أو قبرا أو جمادا ،دعاه من دوف اهلل ،وقاؿ:

يا فبلف اشفع لي ،أو أغثني ،أو فرج قربتي ،أو أنا في حسبك وفي جوارؾ ،أو اغفر لي أو

 - 1سورة التوبة آية .105 :
 - 2سورة التوبة آية .105 :
 - 3سورة التوبة آية .105 :
 - 4سورة التوبة آية .105 :
 - 5سورة الزمر آية .30 :
 - 6سورة آل عمران آية .144 :

شرح كتاب االعتقاد
 فهو كافر مشرؾ؛ ألنو دعا، فهو مرتد، أو أدخلني الجنة، أو أعذني من النار،انصرني على عدوي
. ىذا حق اهلل، ىذا صرؼ العبادة لغير اهلل، وعبد غير اهلل،غير اهلل

 العبادة ما ىي؟ أفعالك أنت أيها العبد؛ صبلة وصياـ،حق اهلل التوحيد أف توحده وتفرده بالعبادة

 ىذه أفعالك فإذا صرفتها لغير اهلل ىذه العبادات، ذبح نذر توكل خوؼ رجاء،وزكاة وحج ودعاء

 ومن دعا، دعا غير اهلل، يا رسوؿ اهلل اشفع لي: يقوؿ، فالذي يدعو الرسوؿ،وقعت في الشرؾ
         

 : قاؿ تعالى،غير اهلل فقد أشرؾ

               
          

    

 :وقاؿ سبحانو

       



)ٕ(

 : قاؿ سبحانو،سماه اهلل شركا

)ٔ(

         

 :وقاؿ سبحانو

)ٖ(

     

 : وقاؿ سبحانو،يعني المشركين

)ٗ(

          

 :قاؿ سبحانو

)٘(

         

    

.

)ٙ(

    

.14-13 :  سورة فاطر آية- 1
.117 :  سورة المؤمنون آية- 2
.213 :  سورة الشعراء آية- 3
.106 :  سورة يونس آية- 4
.18 :  سورة الجن آية- 5
.21 :  سورة الجن آية- 6

شرح كتاب االعتقاد
فكيف تقوؿ  :يا رسوؿ اهلل أغثني ،يا رسوؿ اهلل اشفع لي ،يا رسوؿ اهلل فرج قربتي ،دعوت
غير اهلل فوقعت في الشرؾ.

الرسوؿ ال يدعى من دوف اهلل ،ولكنو رسوؿ كريم يطاع ويتبع وال يعبد ،العبادة حق اهلل ،فمن

دعا وليا أو صالحا أو نبينا أو جنيا أو قبرا ،دعاه وناداه ليفرج قربتو ،أو يشفي مريضو ،أو يغفر

لو ،أو يدخلو الجنة ،أو ينجيو من النار ،أو ينصره على عدوه ،فقد وقع في الشرؾ األكبر،

والذنب الذي ال يغفر إال إذا تاب قبل الموت ،ىذا أمر عظيم.

وكونهم أحياء عند ربهم ىذا حياة برزخية ،كونهم أحياء ال يجب أف تدعوىم من دوف اهلل،

ليس حياة كحياة الدنيا؛ حياة برزخية ال نعلم كيفيتها ،ولو كانت حياة مثل حياة الدنيا لما بقوا في

قبورىم ،لخرجوا ،ولما نكحت نساؤىم ،ولما قسمت أموالهم ،أين راحت أموالهم؟ إذا كانوا

أحياء مثلنا ،أين ذىبت أزواجهم؟ لماذا تعتد منهم نساؤىم؟

أحياء حياة برزخية ليست حياة الدنيا حياة خاصة ال نعلم بكيفيتها ،ىذه الحياة ال يجوز

لئلنساف أف يدعوىم من دوف اهلل ،وال أف يسألهم قضاء الحاجات ،وال تفريج الكربات ،وال أف
يناديهم ،وال أف يصرؼ لهم نوعا من أنواع العبادة ال الذبح وال النذر وال غيره ،فمن فعل ذلك
فقد أشرؾ وخرج من دائرة اإلسبلـ وكاف من الكافرين .نسأؿ اهلل السبلمة والعافية .نعم.

وفق اهلل الجميع لطاعتو؛ وثبت اهلل قلوبنا ،وصلى اهلل على نبينا محمد وعلى آلو وصحبو

وسلم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلدياف باجلنة والنار
بسم اهلل الرمحن الرحيم ،احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل :مث اإلدياف بأف اهلل خلق اجلنة والنار قبل أف خيلق
اخللق ،ونعيم اجلنة ال يزوؿ أبدا ،واحلور العُت ال دينت ،وعذاب النار فدائم بدوامها،
وأىلها فيها سللدوف خالدوف ،من خرج من الدنيا غَت معتقد للتوحيد ،وال متمسك
بالسنة.
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولو نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

قاؿ المؤلف رحمو اهلل تعالى" :ثم اإليم اف بأف اهلل خلق الجنة والنار قبل أف يخلق الخلق"

اإليماف بالجنة والنار داخل في اإليماف باليوـ اآلخر ،واإليماف باليوـ اآلخر أصل من أصوؿ
اإليماف وركن ومن أركاف اإليماف الستة ،كما جاء في حديث جبرائيل في سؤاالتو للنبي  حين

سأؿ عن اإلسبلـ ،ثم سأؿ عن اإليماف  :فقاؿ اإليماف  :أف تؤمن باهلل ،ومبلئكتو ،وكتبو،
ورسلو ،واليوـ اآلخر ،وتؤمن بالقدر خيره وشره  اإليماف باليوـ اآلخر يشمل اإليماف بالبعث،
والجزاء ،والحساب ،والصراط ،والميزاف ،والجنة والنار ،كل ىذا داخل في اإليماف باليوـ اآلخر.

من لم يؤمن بالجنة والنار فهو كافر؛ ألنو مكذب هلل ،ومن كذب اهلل كفر ،اهلل تعالى أخبر في

القرآف الكريم إف اهلل أعد الجنة ألوليائو للمؤمنين ،وأعد النار ألعدائو للكافرين والعصاة ،فمن

كذب اهلل ،ومن كذب اهلل كفر ،قاؿ اهلل تعالى عن الجنة :
أنكر الجنة والنار فقد ّ
  

(ٔ)

وقاؿ عن النار      :

 - 1سورة آل عمران آية .133 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :

(ٕ)

.



شرح كتاب االعتقاد

وأصل الجنة البستاف في اللغة ،والجنة :ىي دار النعيم التي أعدىا اهلل تعالى ألوليائو

وأصفيائو ،وال يدخل الجنة إال نفس مؤمنة كما بين اهلل تعالى في كتابو :
    

(ٔ)

    

(ٕ)

 

.

قد ثبت في الصحيح أف النبي   أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات أنو ال يدخل

الجنة إال نفس مؤمنة  وكذلك في حجة الوداع أمر المؤذنين يؤذنوف في الناس بأربع كلمات
منها  :ال يدخل الجنة إال نفس مؤمنة ،وال يحج بعد العاـ مشرؾ ،وال يطوؼ بالبيت عرياف،

ومن كاف لو عهد فهو إلى عهده ،ومن لم يكن لو عهد فمدتو أربعة أشهر  الحجة التي حج

بها أبو بكر بالناس في السنة التاسعة من الهجرة.

قبل حجة النبي ّ أمر النبي  أبا بكر بالحج على الناس ،وأرسل معو مؤذنين منهم أبو
ىريرة ،يؤذنوف في الناس بمنى بأربع كلمات  :ال يدخل الجنة إال نفس مؤمنة ،وال يحج بعد

العاـ مشرؾ ،وال يطوؼ بالبيت عرياف . 

كانوا يطوفوف بالبيت عراة في الجاىلية ،كانوا يعتقدوف أف اإلنساف إذا جاء من بلده وىو

متلطخ بالمعاصي ما يصلح أف يطوؼ بثيابو التي عليو؛ ال بد أف يخلع ىذا الثياب الذي تلبس بو
بالمعاصي ،من أين يأخذ ثيابا؟ يأخذ ثيابا يعطو أحد من أىل مكة ،ىم يقاؿ لهم الحمس أىل

مكة ،يسموف الحمس ،إما أف يعطو أحمسي ثيابا فإف لم يجد طاؼ عريانا ،إف أعطاه أحد ثوبا

يطوؼ بو وإال طاؼ عريانا ،حتى المرأة في الجاىلية تأتي إف وجدت أحدا يعطيها ثوبا من أىل
مكة وإال نزعت ثيابها وطافت بالبيت عريانة ،وتجعل يدىا على فرجها ،وتقوؿ:

اليوـ

اليوـ

يبدو

كلو

أو

بعضو

ومػا

تعني فرجها وال تظهر عورتها للناس ،وتقوؿ ىذا الكبلـ:
يبدو

كلو

 - 1سورة الحديد آية .21 :
 - 2سورة آل عمران آية .133 :

أو

بعضو

ومػا

بػدا

بػدا

منو

منو

فبل

فبل

أحلو

أحلو

شرح كتاب االعتقاد

ىكذا العقوؿ السخيفة؛ ألنهم بعدوا عن نور اهلل ،بعدوا عن التوحيد واإليماف؛ فصارت ىكذا

عقولهم ،تفسد العقوؿ .كانوا في الجاىلية يعبدوف األصناـ واألوثاف ،ىناؾ أصناـ كبيرة وأوثاف

كبيرة منها البلت ألىل الطائف ،والعزى ألىل ومكة ومن حولها ،ومناة ألىل المدينة وأىل قديد،

ىذه أصناـ كبيرة ،ذكرىا اهلل في القرآف الكريم :
  

(ٔ)

     

وكاف ىناؾ صنم يسمى ىبل.

وىناؾ أصناـ لكل قبيلة صنم ،بل لكل بيت صنم ،بل لكل واحد معبود ،حتى الواحد ،حتى

لكل واحد معبود في السفر وفي الحضر ،فإذا سافر اختار حجرا يعبده ،يختار ثبلثة أحجار للقدر
حصى ،والرابع معبوده،
الذي ينصبو للقدر الذي يوقد عليو النار ،يختار ثبلث مناصب ثبلث ً
واحد منهم ،أربعة أحجار ثبلثة للقدر يقذفهم والحجر الرابع يعبده ،حتى إف بعضهم يأتي بقطعة

التم ر مجموعة فيعبدىا فإذا جاع أكلها ،ىكذا العقوؿ السخيفة لما بعدت عن نور اإللو ،وكاف
الواحد منهم يأتي بكثبة التراب ويحلب الشاة عليها ثم يطوؼ بهذه الكثبة ويعبدىا من دوف اهلل.

وكاف عمر في الجاىلية يفعل ىذا ،ويتذكر ىذا ،ويتعجب من حالو في الجاىلية ،فمن مات

على الشرؾ فالجنة عليو حراـ ،كما قاؿ اهلل تعالى :
    

(ٕ)

       

.

ولذلك أمر النبي  لما ّأمر أبا بكر في السنة التاسعة من الهجرة حتى يتأدب الناس ،وجعل

المؤذنين يؤذنوف  :ال يطوؼ بعد العاـ مشرؾ ،وال يطوؼ بالبيت عرياف ،وال يدخل الجنة إال
نفس مؤمنة ،ومن كاف لو عهد من المشركين فهو إلى عهده ،ومن لم يكن لو عهد فمدتو أربعة

أشهر  قاؿ بعد أربعة أشهر إما أف يسلم وإما أف يقاتل.

 - 1سورة النجم آية .20-19 :
 - 2سورة المائدة آية .72 :

شرح كتاب االعتقاد
فالنبي  أمر أناسا مؤذنين يؤذنوف حتى يتأدب الناس ،فلما حج النبي  في السنة التي
بعدىا في السنة العاشرة تأدب الناس ،ما طاؼ بالبيت عريانا ،وال دخل البيت مشرؾ ،ومن كاف لو

عهد فهو إلى عهده ،ومن لم يكن لو عهد فمدتو أربعة أشهر ،إما أف يسلم وإما أف يقاتل.

فبل يدخل الجنة إال نفس مؤمنة ،إذًا الجنة أعدىا اهلل تعالى للمؤمنين ،وحرمها على الكافرين:

             

(ٔ)

والنار أعدىا اهلل للكافرين

وللعصاة ،فبل بد من اإليماف بالجنة والنار ،فمن لم يؤمن بالجنة والنار فقد كذب اهلل ،ومن كذب

اهلل كفر.

من دخل ال جنة فلو الكرامة ،لو في الجنة ما اشتهت نفسو ،ولذت عينو ،كل ما يتمناه يحصل

لو ،لو الكرامة ،لو ما يشاء من الكرامة والنعيم ،كل ما يتمناه يحصل لو 
        

(ٕ)

  

.

وليس فيها شيء من المكدرات في الجنة؛ ليس فيها ىموـ وال غموـ وال أكدار وال أمراض

وال أسقاـ ،وال حر وال برد ،وال برص وال غبار ،وال مخاط وال بوؿ وال غائط ،وال حيض للنساء،

وال نفاس ،وال بصاؽ ،وال شيخوخة ،وال ىرـ ،وال موت ،شباب دائم ،وصحة دائمة ،ونعيم دائم؛

نسأؿ اهلل أف يرزقنا من فضلو.

ىذه للمؤمنين ،ىذه أعدىا اهلل للمؤمنين من دخلها فهو مخلد أبد اآلباد 
   

 - 1سورة المائدة آية .72 :
 - 2سورة الزخرف آية .71 :
 - 3سورة اإلنسان آية .13 :



(ٖ)

  

ليس فيها حر ،لكن يعرفوف النهار ،يعني وارد أف دخلوا تحت

شرح كتاب االعتقاد
العرش مقدار مضي اليوـ والليلة ،وإال الجنة ليس فيها ليل وال نهار ،بل نهار مطرد ،وأما قولو
تعالى        :

(ٔ)

يعني بمقدار البكرة والعشي في الدنيا.

والنار أعدىا اهلل للعصاة وللكافرين نعوذ باهلل ،أما الكفار فهم مخلدوف أبد اآلباد ،وأما العصاة
عصاة الموحدين فإنهم يعذبوف بقدر جرائمهم ثم يخرجوف منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين،
وبرحمة أرحم الراحمين؛ ألف العصاة الموحدين مؤمنوف موحدوف لكن ماتوا على معاص من غير

توبة؛ مات ىذا على الزنا من غير توبة ،ىذا على الربا من غير توبة ،ىذا على الغيبة ىذا على

النميمة ،ىذا على عقوؽ الوالدين ،ىذا على قطيعة الرحم ،ىذا على التعامل بالربا ،ثم دخلوا

النار.

يعف
فهذه المعاصي خبث مثل النجاسة الطارئة على الثوب ،فبل بد من تطهيرىم منها ،إف لم ُ
اهلل عنهم ،فبل بد أف يطهروا بالنار ،فإذا طهروا بالنار خرجوا؛ مثل النجاسة التي تصيب الثوب

تغسلها ،فإذا غسلتها طهر الثوب ،كذلك المعاصي نجاسة معنوية طارئة على المؤمن ،فإذا لم

يعف اهلل عنو فبل بد من تطهيره بالنار ،ثم يخرج
يعف اهلل عنو -يطهره عفو اهلل ورحمتو -فإذا لم ُ
ُ
منها إلى الجنة؛ ألنو األصل أنو موحد ومؤمن ،لكن طرأت عليو المعاصي.

فبل بد من اإليماف بالجنة والنار ،والجنة أىلها مستمروف فيها مخلدوف أبد اآلباد ،وكذلك

النار على الصحيح ،روي عن بعض السلف أف النار تفنى بعد مدد طويلة ،ولهم أدلة ،وكلها أدلة

ضعيفة ،وبعضها منقطع اآلثار ،من ذلك استداللهم بقوؿ عمر " :لو لبث أىل النار في النار قدر

رمل عالج لكاف لهم يوـ يخرجوف منها" رمل عالج :رمل كثير.

وقالوا من أدلتهم :إف النار قاؿ اهلل فيها :
  

(ٖ)

   



(ٕ)

"يوـ" وفي النار قاؿ         :

 - 1سورة مريم آية .62 :
 - 2سورة األنعام آية .15 :
 - 3سورة الحج آية .55 :
 - 4سورة األنعام آية .128 :

(ٗ)



 

وأما الجنة قاؿ:

شرح كتاب االعتقاد



   



(ٔ)



         

           
  

(ٖ)

غير منقطع ،وأما النار قاؿ اهلل تعالى :

(ٕ)

ثم قاؿ بعدىا :

 

      

              

(ٗ)

لكن

قاؿ العلماء :إف ىذا لبلستثناء ،واالستثناء للرب ال يفعلو.

ولكن ىذا القوؿ قوؿ مرجوح ،قوؿ ضعيف قوؿ بأف النار تفنى ،ويقولوف :ما يخرجوف لكن

النار تفنى ،وفرؽ بين من يخرج من الحبس والحبس باؽ بحالو ،ومن يخرج من الحبس لخراب

الحبس وانتقاضو ،ىم ما خرجوا منها ،لكن ىي خربت بعد مدد ودىور متعاقبة ،
  

(٘)

 

والحقب :ىو الزماف الطويل والدىر الطويل ،كلما ينتهي حقب يعقبو حقب

إلى ما ال نهاية.

لكن ىذا قوؿ مرجوح ،وقوؿ ضعيف ،واألدلة فيها ضعيفة كلها ،والصواب الذي عليو

الجماىير :أف النار ال تفنى ،وأف أىلها مخلدوف أبد اآلباد.

وجمع بعضهم بين األدلة قاؿ :إف اآلثار التي وردت في فناء النار محمولة على نار العصاة،

نار العصاة؛ عصاة الموحدين ىي التي تفنى ،وأما نار الكفار فبل تفنى؛ ألف النار طبقات الطبقة
التي فيها العصاة إذا خرج العصاة الموحدين فنيت الطبقة انتهت ،بقيت طبقات الكفار ال تفنى.

وىذا قوؿ حسن ،ىذا قوؿ جيد.
 - 1سورة هود آية .108 :
 - 2سورة هود آية .108 :
 - 3سورة هود آية .108 :
 - 4سورة هود آية .107- 106 :
 - 5سورة النبأ آية .23 :

شرح كتاب االعتقاد
يعني يقوؿ  :ما ورد أف النار تفنى فمحموؿ على نار العصاة؛ الطبقة التي فيها العصاة تنتهي
إذا خرج العصاة ،وىي طبقة في أعلى النار؛ ألف النار دركات ،دركة سفلى أشد عذاب ،والعصاة

في الطبقة العليا أخف ،أخف أىل النار بخبلؼ الكفرة ألنهم أسفل.

فجمع بعضهم قاؿ :إف ما ورد من اآلثار على فناء النار فهو محموؿ على نار العصاة،

والطبقة التي فيها العصاة.

وأىل السنة مجمعوف على أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف ،دائمتاف ال تفنياف ،وخالف في ذلك
المعتزلة؛ المعتزلة بجهلهم وضبللهم ،وىم يعتمدوف على عقولهم ،وال يعتمدوف على النصوص،

يقولوف :إف الجنة والنار معدومتاف اآلف ،وال تخلقاف إال يوـ القيامة ،يوـ القيامة يخلق اهلل الجنة

والنار ،أما اآلف ما في جنة وال في نار ،ما في جنة اآلف وال في نار ،وما خلقت الجنة والنار،

يقولوف :تخلقاف يوـ القيامة.

ُش ْبهتهم ،قالوا :لو كانت الجنة والنار مخلوقتين اآلف ،وليس فيهما أحد لكاف عبثا ،والعبث

محاؿ على اهلل ،كيف تخلق الجنة والنار ،وما فيها أحد اآلف ىذا عبث ،إنما تخلقاف يوـ القيامة.
ىذه شبهات المعتزلة ،المعتزلة يعتمدوف على العقوؿ.

لكن نقوؿ لهم :أوال النصوص دلت على أنهما موجودتاف ،قاؿ اهلل تعالى عن الجنة :
  



(ٔ)

وقاؿ أيضا عن النار      :

(ٕ)

إيش

معنى أعدت؟ أعدت يعني خلقت وىيئت ،مخلوقة اآلف.

ثانيا :أنو ثبت أف النبي  قاؿ :دخلت الجنة ليلة اإلسراء والمعراج ،قاؿ  :دخلت

إذا النبي  دخل الجنة ،دؿ على إنها موجودة الجنة اآلف.
الجنة فإذا جنابذ اللؤلؤ ً 

وفي صبلة الكسوؼ ،قاؿ النبي   قربت لي الجنة والنار  وفي لفظ  :صورت

لي الجنة والنار  قربت الجنة والنبي  يصلي بالناس صبلة الكسوؼ ،قاؿ  :ثم تقدـ
فتقدمت الصفوؼ ،قاؿ  :دلي لي عنقود منها ،ولو أخذتو ألكلت منو ما بقيت الدنيا ،ثم قربت

النار فتأخر ،تكعكع وتكعكعت الصفوؼ ،فقاؿ  :إف النار قربت لي  قاؿ  :صورت لي
 - 1سورة آل عمران آية .133 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :

شرح كتاب االعتقاد
الجنة والنار حتى رأيتهما وراء الحائط  إذًا النار والجنة ىم موجودتاف ،كيف يقوؿ المعتزلة
ليس بموجودتين.
وأيضا من قاؿ لكم  :إف الجنة والنار معطلتاف ،من قاؿ إنهما معطلتاف؟ ليستا معطلتين،

الجنة فيها الولداف ،وفيها الحور ،وفيها أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ،وفيها أرواح

المؤمنين ،المؤمن إذا مات ممكن تصل روحو إلى الجنة ،ولها صلة بالجسد ،إنو في الحديث:

 نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعو اهلل إلى جسده يوـ يبعثو . 

والشهداء يقوؿ النبي   أرواح الشهداء في حواصل طير خضر ،تسرح في الجنة ،ترد

أنهارىا وتأكل ومن ثمارىا ،وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش . 

والمؤمن إذا مات فتح لو باب إلى الجنة فيأتيو من روحها وطيبيها -نسأؿ اهلل من فضلو.-

إذا ،كيف ىل ىما معطلتاف اآلف؟ والكافر تنقل روحو إلى النار -والعياذ باهلل -والنبي  رأى ليلة
ً
المعراج رأى الزناة يعذبوف ،ورأى الرجل الذي يسبح في نهر الدـ ،والزناة الذين كانوا في مكاف

ضيق عراة ،يأتيهم لهب من النار فإذا آتاىم ضوضئوا....

والكافر والفاجر يفتح لو باب إلى النار ،وفي قبره يفتح فيأتيو من حرىا وسمومها ،واهلل تعالى
قاؿ في آؿ فرعوف        :
(ٕ)

(ٔ)

اآلف     

ثم قاؿ           :

(ٖ)

.

إذًا ىذا العرض متى غدوا وعشيا؟ قبل قياـ الساعة اآلف ،من اآلف إلى قياـ الساعة،
وأرواحهم تعرض على النار غدوا وعشيا ،إذًا النار موجودة اآلف ،والجنة موجودة.
ثم أيضا الوعد والوعيد ،إذا كانت الجنة والنار موجودتين يكوف لو تأثير أشد من لو قيل :إنو

يوـ القيامة تخلق ال جنة ويوـ القيامة تخلق النار ،ما يكوف الوعيد لو تأثير ،يقاؿ للكفار
والمجرمين :سوؼ تخلق النار يوـ القيامة وتعذبوف ،ويقاؿ للمسلم :تخلق الجنة ،والوعيد والزجر

إنما يحصل في وجودىا اآلف.
 - 1سورة غافر آية .46 :
 - 2سورة غافر آية .46 :
 - 3سورة غافر آية .46 :

شرح كتاب االعتقاد
وكذلك الوعد والشوؽ إلى الجنة ،إذا قيل :إنها موجودة اآلف .وىذا كلو يدؿ على جهل
المعتزلة ،وفساد عقولهم ،وفساد مذىبهم ،في قولهم :إف الجنة والنار معدومتاف وال تخلقاف إال

يوـ القيامة .ضربوا النصوص ،أو أعرضوا عنها فتركوىا وراء ظهورىم واعتمدوا على عقولهم

الفاسدة وآرائهم الكاسدة .فمذىبهم مذىب باطل .والصواب :أف الجنة والنار مخلوقتاف اآلف

وىما مخلوقتاف دائمتاف ال تفنياف.

لنرى كبلـ المؤلف رحمو اهلل ،يقوؿ المؤلف ":ثم اإليماف بأف اهلل خلق الجنة والنار قبل أف يخلق
الخلق" فهما مخلوقتاف قبل خلق الناس ،قاؿ ":ونعيم الجنة ال يزوؿ أبدا" نعيمها ال يزوؿ ألف اهلل

تعالى ال يزاؿ يجدد ألىل الجنة نعيما بعد نعيم إلى ما ال نهاية أبدا اآلباد ،ونعيم متجدد من أنواع
الشراب والمأكوالت واللحوـ      

(ٔ)

كل ما يتمناه المؤمن يحصل لو

في الجنة ،كل ما يحتاج من الشراب والطعاـ من الطير من اللحوـ وغيرىا ،ونعيم الجنة ال يزوؿ

أبدا.

"والحور العين ال يمتن أبدا" الحور العين زوجات المؤمنين في الجنة ،والحور :ىو البياض مع

الحمرة،

والعين  :واسعة األعين الحوراء في الجنة  -اللي سعى للجنة  -لونها بيضاء  ،بياض مع

حمرة  ،والعيوف واسعة  ،واسعة العيناف  ،الحور العين ال يمتن أبدا  ،ولكل مؤمن في الجنة

زوجتاف من الحور العين  ،ليس في الجنة أعزب ما في أعزب  ،الجنة كل أىلها  ،كلهم مزوجوف
الرجاؿ والنساء ليس في الجنة أعزب  ،وكل واحد من المؤمنين لو زوجتاف من الحور العين  -ىذا

للجميع عاـ  -كل واحد لو زوجتاف  ،غير زوجاتو في الدنيا وغير الزوجات البلتي يعطاىا
المؤمنوف الذي ن لهم حسنات ولهم أعماؿ صالحة  ،قد يكوف اإلنساف لو زوجات كثيرة من الحور

العين ومن غيرىا  ،لكن أقل شيء كل واحد لو زوجتاف من الحور العين  ،وعلى ىذا فيكوف أكثر

أىل الجنة ما ىو ؟ النساء  ،أكثر أىل الجنة النساء  ،أكثر من الرجاؿ  ،لماذا ؟ ألف كل واحد لو

زوجتاف ول و زوجات أخرى غيرىا  ،البعض لهم زوجات متعددة  ،وأقلهم لهم زوجتاف من الحور
العين  ،فتكوف عدد النساء في الجنة أكثر من عدد الرجاؿ .
 - 1سورة النحل آية .57 :

شرح كتاب االعتقاد
  اطلعت على النار فرأيت أكثرىم من النساء :  قاؿ النبي، والنار عدد النساء أكثر
،  ويكفرف العشير،  يكثرف اللعن: لماذا ؟ ألنهن يعملن األسباب التي تكوف سببا في دخوؿ النار
 وأكثر أىل،  أكثر أىل النار النساء، وعلى ىذا فالنساء أكثر أىل النار والنساء أكثر أىل الجنة

 وأكثر أىل،  أكثر أىل النار النساء ؛ ألنهن يفعلن األسباب التي تدخلهن النار، الجنة النساء

 مع، الجنة النساء ؛ ألف لكل مؤمن زوجتاف من الحور العين مع الزوجات األخرى التي يعطاىا
 وعذاب النار فدائم بدوامها وأىلها فيها مخلدوف،  والحور العين ال يمتن أبدا، زوجات الدنيا

        

  واألدلة في ىذا كثيرة مثل آية ىود، خالدوف


 

 وأما النار

)ٔ(



          

               

 واآليات في ىذا كثيرة في ذكر الجنة والنار

)ٕ(

         

                 
              
            
  



)ٖ(

. واآليات في ىذا كثيرة



           

)ٗ(

          

.108 :  سورة هود آية- 1
.107- 106 :  سورة هود آية- 2
.57-55 :  سورة النساء آية- 3
.25 :  سورة البقرة آية- 4

شرح كتاب االعتقاد
قاؿ المؤلف -رحمو اهلل :-وعذاب النار فدائم بدوامها وأىلها فيها مخلدوف خالدوف  ،من خرج
من الدنيا غير معتقد بالتوحيد فهو في النار من أىل النار  ،ال يعتقد أف اهلل أوجب عليو التوحيد

وأف اهلل يوحده بالعبادة  ،وكذلك لو اعتقد أف اهلل يستحق العبادة لكن أشرؾ باهلل مات على

الشرؾ  ،ويعتقد أف اهلل مستحق للتوحيد لكنو لم يعمل  ،لم يوحد اهلل يكوف مشركا  ،وكذلك من

فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ من أنكر وجوب الصبلة ووجوب الزكاة ووجوب الحج ووجوب
العمرة  ،أو أنكر تحريم الزنى وتحريم الربا  ،أو أنكر ملكا من المبلئكة أو أنكر الشرؾ في ربوبية

اهلل أو في إلهيتو أو أنكر ملكا من المبلئكة  ،أو نبيا من األنبياء أو رسوال  ،أو أنكر الجنة أو
النار أو البعث يكوف كافرا  ،من خرج من الدنيا مشركا  ،مات  ،فهو مخلد في النار ىذا أوؿ ما

قاؿ المؤلف لمن خرج غير معتقد للتوحيد  ،لو قاؿ  :من خرج من الدنيا غير موحد لكاف أولى ،


من خرج من الدنيا مات على غير التوحيد فهو من أىل النار  ،مات على غير

التوحيد  ،يفعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ  ،فعل شركا في العبادة أو ناقضا من نواقض

اإلسبلـ  ،ومن ذلك أف ينكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة تحريمو أو وجوبو  ،أما قولو  :وال
متمسكا بالسنة فهذا فيو نظر  .يقوؿ المحقق لعل مقصود المصنف وىو قولو  " :وال متمسكا

بالسنة " أي المخالف لما نص عليو السلف في مصنفاتهم في أصوؿ الدين  ،والبعض أطلقوا
عليو اسم السنة  ،فالمقصود بو مسائل االعتقاد  ،وليس المقصود بالسنة البعد االصطبلحي ،

يعني قوؿ البعض متمسكا بالسنة ىذا فيو نظر  ،فالذي ال يتمسك بالسنة قد ال يخلد في النار أو
الذي يترؾ سنة من السنن أو يترؾ أيضا واجبا من الواجبات وىو ال يكوف ناقضا من نواقض

اإلسبلـ ال يخلد في النار  ،فهذه اللفظة فيها إشكاؿ  " ،من خرج من الدنيا مات على الشرؾ أو
مات على غير التوحيد فهو من أىل النار " .

أما قوؿ  :وال متمسكا بالسنة فهذه الجملة فيها نظر  ،غير واضحة  ،والذي ال يتمسك بالسنة ال

يلزمو الخلود في النار  ،إال إذا كاف ىذا األمر الذي لم يتمسك بو أصل من أصوؿ الدين أو من

أصوؿ اإليماف تركو أو فعل ناقضا من نواقض اإلسبلـ أو شركا في العبادة  ،نعم .

شرح كتاب االعتقاد

الشفاعة
فأما ادلسيئوف ادلوحدوف فإهنم خيرجوف منها بالشفاعة  ،وقاؿ النيب 



شفاعيت ألىل الكبائر من أميت  وأطفاؿ ادلشركُت يف النار .

نعم  .بحث الشفاعة  ،الشفاعة  :الوساطة في اللغة  ،وشرعا  :طلب الخير إلى الغير أو

مساعدتو بالحاجة صاحب الحاجة عند من يملك الحاجة  ،والشفاعة في الدنيا أف تتوسط
لشخص في أف تقضي حاجتو  ،تتوسط لشخص عند أبيك  ،أو عند جارؾ  ،أو عند صديقك ،
أو تتوسط لو عند أمير من األمراء أو عند غني من األغنياء  ،تتوسط لو في أف تقضى حاجتو ،

وأما في الشفاعة في اآلخرة فهي نوعاف  :شفاعة منفية  ،وشفاعة مثبتة  .الشفاعة عند اهلل

الشفاعة نوعاف :

شفاعة منفية  ،ىي التي تكوف للمشركين ىذه باطلة ىذه منفية  ،ولو كانت تحصل قاؿ تعالى

       :
  

(ٕ)

للكافرين 

  
(ٗ)

(ٖ)

(ٔ)



          

            

وفي آية أخرى قاؿ           :

فالشفاعة المنفية ىي التي تكوف ألىل الشرؾ ىذه المنفية  ،والنوع الثاني  :شفاعة مثبتة ،

وىي التي تكوف ألىل التوحيد  ،فأىل التوحيد لهم شفاعة  ،إذا من مات على التوحيد فلو شفاعة
 ،إذا كاف من العصاة مات على الشرؾ يشفع فيو  ،لو شفاعة تنفعو الشفاعة  ،والشفاعة في

 - 1سورة المدثر آية .48 :
 - 2سورة البقرة آية .254 :
 - 3سورة البقرة آية .123 :
 - 4سورة البقرة آية .48 :

شرح كتاب االعتقاد
اآلخرة أنواع  :منها ما ىو خاص بنبينا محمد  ومنها ما ىو مشترؾ بينو وبين غيره  ،فالخاص
بنبينا  ثبلث شفاعات :

الشفاعة األولى  :الشفاعة العظمى ألىل الموقف في موقف القيامة  ،وىي التي يتأخر عنها

أولو العزـ الخمسة حينما يبعث اهلل الناس ويخرجوف من قبورىم حفاة عراة غرال  ،يقفوف بين يدي

اهلل للحساب وتدنوا الشمس من رءوسهم ويزاد في حرارتها ويشتد الكرب بالناس فيطلبوف
فيفزعوف إلى األنبياء يسألونهم أف يشفعوا لهم ألنهم  ، ...فالشفاعة وطلب الشفاعة من الحي

القادر ال بأس بها  ،لكن طلب الشفاعة من الميت في الدنيا شرؾ ؛ ليقوؿ للميت اشفع لي  ،أو
يا رس وؿ اهلل اشفع لي  ،يا بدوي  ،أو يا حسين  ،أو يا ابن علواف  ،أو يا عبد القادر الجيبلني
اشفع لي  ،أو يا عيداروس ىذا شرؾ في الدنيا  ،من طلب الشفاعة من ميت أو غائب أو حي
حاضر فيما ال يقدر عليو إال اهلل فهذا شرؾ  ،أما الحي الحاضر تقوؿ لو  :يا فبلف اشفع لي عند

األ مير  ،اشفع لي عند المحسن الفبلني  ،حتى يقضي حاجتو ال بأس  ،الحي الحاضر قادر أما
الشفاعة يوـ القيامة في اآلخرة نوعاف  :شفاعة منفية ىذه ألىل الشرؾ  ،وشفاعة مثبتة ألىل

التوحيد .

والشفاعات أنواع  :أعظمها الشفاعة العظمى التي تكوف لنبينا  في موقف القيامة حينما يشتد

الكرب بالناس  ،يفزعوف إلى األنبياء ويأتوف إلى آدـ يقولوف  :يا آدـ اشفع لنا إلى ربك  ،حتى
يحاسبنا ويقضي بيننا نستريح من الموقف الطويل  ،ومن الشمس  ،حر الشمس  ،والشمس تدنو

من الرءوس ويزاد في حرارتها ويحصل للناس من الكرب والشدة ما اهلل بو عليم  :
            
  

(ٕ)

 - 1سورة المدثر آية .10-8 :
 - 2سورة القارعة آية .2-1 :

(ٔ)

يوـ القيامة  ،سميت القارعة ألنها تقرع القلوب  ،



  

  

  

شرح كتاب االعتقاد

 

(ٔ)

تصخ األسماع        ،

   

 - 1سورة عبس آية .33 :
 - 2سورة النازعات آية .34 :
 - 3سورة الحاقة آية .13 :

(ٖ)

(ٕ)



يقف الناس بعد البعث ىذا الموقف الطويل فيفزع

   

شرح كتاب االعتقاد
الناس إلى األنبياء  ،ويأتوف إلى آدـ ويقولوف  :يا آدـ أنت أبو البشر  ،خلقك اهلل بيده ونفخ فيك
من روحو  ،وأسجد لك مبلئكتو  ،فاشفع لنا إلى ربك حتى يحاسبنا  ،نسترح من ىذا الموقف ،

وىذا جاء في حديث الشفاعة الطويل المعروؼ في الصحيحين وفي غيرىما فيعتذر آدـ  ،ويقوؿ
 :إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو  ،ولن يغضب بعده مثلو  ،وإني أكلت من

الشجرة التي نهيت عنها  ،نفسي نفسي نفسي  ،اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا إلى نوح  ،فإنو أوؿ
رسوؿ بعثو اهلل إلى األرض  ،اعتذر آدـ  ،فيأتوف إلى نوح ويقولوف  :يا نوح أنت أوؿ رسوؿ بعثك

اهلل إلى أىل األرض وسماؾ اهلل عبدا شكورا  ،اشفع لنا إلى ربك  ،أال ترى ما نحن فيو ؟ فيعتذر

نوح ويقوؿ  :إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعده مثلو  ،وإني دعوت
على أىل األرض دعوة أغرقتهم  ،اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا إلى إبراىيم فإنو خليل اهلل  ،ويذىبوف

إلى إبراىيم فيقولوف  :يا إبراىيم أنت خليل اهلل اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيو فيعتذر
إبراىيم عليو السبلـ ويقوؿ  :إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو  ،ولن يغضب بعده

مثلو  ،وإني كذبت في اإلسبلـ ثبلث كذبات اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا إلى موسى  ،ثبلث كذبات
يعتذر بها  ،وىذه الكذبات تورية يجادؿ بهن عن دين اهلل  ،لما كسر األصناـ التي يعبدونها وضع
الفأس على الكبير  ،وقالوا من كسر ؟ قاؿ  :ىذا  ،يعني يريهم يوىمهم أنها ما تنفع وال تضر ،
اسأؿ فاسألوىهم إف كانوا ينطقوف  .والثاني  :نظر في النجوـ وقاؿ إني سقيم  ،يريهم بهذا أف

األصناـ ال تنفع  ،والثالث  :قاؿ عن زوجتو سارة  :إنها أختي لما مر بالملك الظالم ملك مصر
في ذلك الزماف  ،حتى ال يكوف عنده غيرة  ،لو قاؿ لو  :زوجتي ألخذىا  ،وقاؿ لها  :أنت أختي

في اإلسبلـ وليس على وجو األرض مسلم غيري وغيرؾ  ،ما في مسلموف  ،وسأقوؿ أنك أختي
فبل تكذبيني فأنت أختي في اإلسبلـ  ،قالوا  :من ىذه ؟ قاؿ  :أختي  ،وتعود أنها أختو في
اإلسبلـ  ،ىذه اعتبرىا كذبة فهذه الكذبات يعتذر يوـ القيامة  ،يقوؿ  :اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا

إلى موسى فيأتوف موسى ويقولوف  :يا موسى أنت كليم اهلل اشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من ىذا

الموقف أال ترى إلى ما نحن فيو ؟ فيعتذر موسى ويقوؿ  :إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب
قبلو مثلو  ،ولن يغضب بعده مثلو  ،وإني قتلت نفسا لم أومر بقتلها  ،حينما قتل القبطي قبل

النبوة ىذا ،وتاب  ،تاب اهلل عليو          :
 - 1سورة القصص آية .16 :

(ٔ)

وىذا قبل

شرح كتاب االعتقاد
النبوة لكني أعتذر  ،اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا إلى عيسى  ،فإنو روح اهلل وكلمتو فيذىبوف إلى اهلل
فيقولوف  :يا عيسى أنت روح اهلل وكلمتو اشفع لنا إلى ربك  ،أال ترى إلى ما نحن فيو ؟ فيعتذر

عيسى ويقوؿ  :إني ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو  ،ولن يغضب بعده مثلو  ،ولكنو

لم يذكر ذنبا  ،قاؿ  :إف الناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دوف اهلل  ،وىذا وإف لم يرض بذلك

كما قاؿ اهلل  :

             

                     
                    
                 
                 

  

(ٔ)

يقوؿ  :اذىبوا إلى غيري  ،اذىبوا إلى محمد فإنو خاتم النبيين  ،فيأتوف إلى

نبينا محمد  ويقولوف  :يا محمد اشفع لنا إلى ربك أال ترى إلى ما نحن فيو ؟ فيقوؿ نبينا عليو
الصبلة والسبلـ  :أنا لها أنا لها عليو الصبلة والسبلـ  ،فيذىب فيسجد تحت العرش فيفتح اهلل

عليو من ا لمحامد ال يحسنها وىو في دار الدنيا تفتح عليو ذلك الموقف  ،فبل يزاؿ يحمد ربو
ويمجد ربو وىو ساجد  ،وال يشفع ال يستطيع الشفاعة حتى يأتيو اإلذف حتى نبينا  أعظم

الناس منزلة ووجاىة عند اهلل ال يستطيع أف يشفع إال بعد اإلذف  ،ولذا قاؿ اهلل عن موسى  :
    



(ٕ)

فنبينا أعظم وجاىة من موسى ومع ذلك ولكن ال يستطيع ال

يزاؿ ساجدا  ،يسأؿ اهلل ويناجي ربو ويحمده فيأتي اإلذف من ربنا  سبحانو وتعالى  ،ويقوؿ  :يا
محمد ارفع رأسك  ،وسل تعط  ،واشفع تشفع  .جاء اإلذف من الذي يشفع عنده إال بإذنو

الشفاعة كاملة بهذا الشرط  ،شرطها  :ادع اهلل للشافع أف يشفع وادع اهلل للمشفوع لو  ،لكن
ىذه الشفاعة للمؤمن والكافر  ،فيقوؿ  :يا ربي أسألك أف تقضي بين عبادؾ فيشفعو اهلل فيقضي

 - 1سورة المائدة آية .118-116 :
 - 2سورة األحزاب آية .69 :

شرح كتاب االعتقاد
اهلل تعالى بين الخبلئق  ،فيشفعو اهلل فيقضي اهلل بين الخبلئق ويحاسبهم حتى ينصرؼ الناس من

الموقف  ،يصدر الناس أشتاتا قوـ إلى الجنة وقوـ إلى النار 


(ٔ)

      

ىذه تسمى الشفاعة العظمى  ،وىي المقاـ المحمود الذي يحمده فيو األولوف واآلخروف

ويغبطو فيو األولوف واآلخروف  ،قاؿ تعالى          :

(ٕ)

ىذا ىو المقاـ المحمود  ،ىذه ىي الشفاعة خاصة بنبينا . 

الشفاعة الثانية  :الشفاعة ألىل الجنة في اإلذف لهم بدخولها أىل الجنة يقفوف عند بابها ،

ما  ،ال أحد يدخل إال بشفاعة يشفع لو نبينا  وىو أوؿ من يفتح باب الجنة ويدخلها وىو أوؿ
من يدخلها عليو الصبلة والسبلـ  ،ثم األنبياء ثم من األمم أمة نبينا لكن بعد اإلذف بعد الشفاعة

 ،ىذه خاصة بنبينا . 

الشفاعة الثالثة  :الشفاعة في عمو أبي طالب في تخفيف العذاب  ،ليس في اإلخراج من النار بل

في تخفيف العذاب  ،ثبت في صحيح مسلم بل في الصحيحين أف النبي  قيل لو   :يا
رسوؿ اهلل إف أبا طالب يحميك ويحوطك ويذود عنك فهل نفعتو ؟ قاؿ  :نعم  ،وجدتو في

غمرات من نار فأخرجتو إلى ضحضاح يغلي منها دماغو  أخرج من الغمرات إلى الضحضاح

 ،وفي لفظ   :إف أىوف أىل النار عذابا أبو طالب وإنو في ضحضاح يغلي منها دماغو 

وفي لفظ   :إف أىوف أىل النار عذابا لمن في أخمصيو  -يعني في بطن القدمين  -جمرتاف
يغلي منهما دماغو وفي لفظ   :إف أىوف أىل النار عذابا من لو نعبلف يغلي منهما دماغو

 ىذا أخف أىل النار عذابا  ،أبو طالب أخف أىل النار عذابا يغلي دماغو ويظن من شدة ما
يجد أنو أشد أىل النار وىو أخفهم  ،ىذه شفاعة تخفيف ىذه الثبلث خاصة بنبينا . 

وىناؾ شفاعات أخرى مشتركة بين األنبياء والصالحين واألفراد  ،ىذه الشفاعات المشتركة منها :
الشفاعة لمن استحق النار  ...أال يدخلها  ،في جماعة من الموحدين عصاة يستحقوف دخوؿ

النار فيشفع فيهم فبل يدخلونها يشفع فيهم نبينا  ويشفع األنبياء ويشفع المبلئكة ويشفع
المؤمنوف ويشفع الشهداء ويشفع األفراد  ،ىذه واحدة .
 - 1سورة الشورى آية .7 :
 - 2سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد
الثانية  :الشفاعة فيمن دخل النار أف يخرج منها  ،وقد ثبت أف نبينا  يشفع أربع شفاعات في
كل مرة يحد اهلل لو حدا يخرجهم بالعبلمة  ،المرة األولى يشفع فيمن في قلبو مثقاؿ ذرة من
اإليماف  ،وفي بعضها مثقاؿ دينار وفي بعضها نصف مثقاؿ  ،وفي بعضها مثقاؿ حبة من خردؿ
من اإليماف  ،وفي المرة الثانية  :يشفع في من في قلبو أدنى مثقاؿ ذرة من اإليماف  ،وفي المرة

الثانية  :أخذ من في قلبو أدنى أدنى أدنى مثقاؿ ذرة حبة من اإليماف  ،وفي بعضها يشفع فيمن
قاؿ ال إلو إال اهلل  ،وكذلك األنبياء يشفعوف والشهداء واألفراد والصالحوف وتبقى بقية ليس ال
تنالهم الشفاعة  ،فيخرجهم رب العالمين برحمتو يقوؿ  :شفعت المبلئكة وشفع النبيوف وشفع

الصالحوف ولم يبق إال رحمة أرحم الراح مين  ،فيخرج قوما من النار لم يعملوا الخير قط يعني
زيادة على التوحيد واإليماف فإذا تكامل فوج العصاة من الموحدين ولم يبق فيها أحد أطبقت النار
على الكفرة بجميع أصنافهم  ،فبل يأخذونها أبد اآلباد  :النصارى واليهود والوثنيوف والشيوعيوف

والمبلحدة والمجوس  ،والمنافقوف في الدرؾ األسفل من النار  ،تغلق فبل يخرجوف منها أبد اآلباد
كما قاؿ اهلل تعالى       :


(ٕ)

قاؿ سبحانو  :

 



(ٖ)

           

وقاؿ سبحانو  :

   

(ٔ)

يعني مطبقة مغلقة 

   



(ٗ)

        

وأما العصاة الموحدوف إذا أخرجوا يلقوف في نهر الحياة قد

امتحشوا وصاروا فحما  ،يصب عليهم من الحياة فينبتوف كما تنبت الحبة في حميل السيل فإذا
ىذبوا ونقوا أذف لهم في دخوؿ الجنة  ،ىذه شفاعة فيمن استحق دخوؿ النار أال يدخلها ،

وشفاعة فيمن دخل النار أف يخرج منها ىذه الشفاعة أنكرىا الخوارج والمعتزلة ؛ ألف الخوارج

والمعتزلة يروف أف العصاة يخلدوف في النار مثل الكفرة  ،الخوارج والمعتزلة يقولوف  :إف الزاني
 - 1سورة الهمزة آية .8 :
 - 2سورة الهمزة آية .9 :
 - 3سورة المائدة آية .37 :
 - 4سورة البقرة آية .167 :

شرح كتاب االعتقاد
كافر يخلد في النار وشارب الخمر يخلد في النار والعاؽ لوالديو يخلد في النار  ،والمرتد يخلد
في النار  ،جميع العصاة مخلدوف في النار مثل الكفرة  ،ىذا عند من ؟ الخوارج والمعتزلة ،

فأنكر عليهم أىل السن ة والجماعة وبدعوىم وضللوىم وصاحوا بهم وقالوا  :أنكرتم النصوص
التي فيها الشفاعة تبلغ حد التواتر  ،متواترة  ،ومع ذلك كاف الخوارج والمعتزلة بجهلهم وضبللهم

 ،فالخوارج يكفروف العصاة ويخلدونهم في النار  ،والمعتزلة يقولوف  :خرج من اإليماف ولم يدخل

في الكفر في الد نيا  ،في منزلة بين منزلتين ال مؤمن وال كافر يسمى فاسق  ،لكن في اآلخرة
يخلدوف في النار مثل الخوارج  ،وىذا جهل وضبلؿ  ،النصوص في ىذا متواترة .

في شفاعة ثالثة أيضا  :الشفاعة في رفع درجات قوـ من أىل الجنة  ،خاصة بالمؤمنين يرفع

من الدرجة مثبل األولى إلى الدرجة الثالثة والرابعة لزيادة النعيم  ،وفيو شفاعة ذكرىا بعضهم في
قوـ تساوت حسناتهم وسيئاتهم ىذه الشفاعات في موقف القيامة .

قاؿ المؤلف رحمو اهلل  " :فأما  -الشفاعة  -فأما المسيئوف الموحدوف فإنهم يخرجوف منها
بالشفاعة " عرفنا من ىم المسيئوف الموحدوف العصاة  ،اللي ماتوا على الكبائر يخلوف من

الشفاعة  ،وىناؾ شفاعة في قوـ استحقوا دخوؿ النار فبل يدخلونها  ،وقاؿ النبي  

شفاعتي ألىل الكبائر من أمتي  يعني أىل الكبائر  ،يعني الموحدين العصاة  ،الكبائر الذين
ماتوا على الكبائر وىم موحدوف قاؿ المؤلف  :وأطفاؿ المشركين في النار  ،أطفاؿ المشركين في

النار  ،ىذا قوؿ بعضهم  :أطفاؿ المشركين في النار  ،وفيهم أقواؿ كثيرة  ،أطفاؿ المشركين .

أما أطفاؿ المؤمنين فهم في الجنة  ،أطفاؿ المؤمنين في الجنة تبعا آلبائهم  ،وأما أطفاؿ

الكفار فلهم أحكاـ في الدنيا ولهم أحكاـ في اآلخرة  ،أحكاـ في الدنيا تبعا آلبائهم تبعا ألىليهم
 ،إذا قاتل المسلموف الكفار ولم يستطيعوا ال يتعمدوا قتل األطفاؿ  ،لكن إذا اختلطوا بهم جاز

قتلهم معهم  ،وكذا وإذا سبوا وإذا أخذىم المسلموف يسبوف ذراريهم ونسائهم  ،أما في الجنة أين

يكونوف  -أطفاؿ المشركين  -فيهم خبلؼ  ،المؤلف يقوؿ  :أطفاؿ المشركين في النار  .ىذا
قوؿ لبعض العلماء  ،لكنو قوؿ ضعيف .

وذكر ابن القيم رحمو اهلل في كتابو " طريق الهجرتين " ثمانية أقواؿ  ،قيل  :إنهم في النار  ،وقيل
 :يكوف خدما ألىل الجنة  ،وقيل  :غير ذلك  .وقيل  :يمتحنوف يوـ القيامة  ،وقيل  :إنهم في

الجن ة  .لكن ىذه األقواؿ ثمانية أقواؿ  :أرجحها قوالف  :القوؿ األوؿ  :أنهم يمتحنوف يوـ القيامة
 ،ويخرج لهم عنق من النار  ،وكذلك من مات ولم تبلغو الدعوة من لم تبلغو الدعوة  ،مات ما

بلغتو في الدعوة  ،وكذلك الشيخ الهرـ الفاني ما بلغتو الدعوة  ،واألصم الذي ما سمع باإلسبلـ

شرح كتاب االعتقاد
 ،وأطفاؿ المشركين يمتحنوف يوـ القيامة ويخرج لهم عنق يوـ القيامة ويقاؿ  :ردوىا  ،فمن وردىا
صارت عليو بردا وسبلما  ،ومن لم يجب صار من أىل النار  ،والقوؿ الثاني  :أنو في الجنة وىذا

ىو الصحيح  ،الصواب أنهم في الجنة إذا ماتوا دوف البلوغ والدليل على ىذا ما ثبت في صحيح

البخاري في حديث الرؤيا أف النبي  رأى إبراىيم  ،قالوا  :وحولو ولداف الناس  ،ولداف الناس
جميعا  ،المسلموف والمؤمنوف  ،دؿ على أنهم في الجنة على ىذا أطفاؿ المسلمين  ،الصواب :

أنهم في الجنة  .وقيل  :يمتحنوف  .ذكر ابن القيم رحمو اهلل في مدارج السالكين ثمانية أقواؿ ،
لكن أرجحها قوالف  ،أرجحها  :أنهم في الجنة  ،ثم يليو قوؿ بأنهم يمتحنوف وقيل  :يكوف خدـ

أىل الجنة  -يكونوف  -وقيل  :في النار  ،المصنف اختار أنهم في النار  ،قاؿ  :وأطفاؿ
المشركين في النار واهلل تعالى يقوؿ          :

المحقق قاؿ  :قاؿ ابن كثير في تفسير قولو تعالى  :


(ٕ)

(ٔ)

ذكر

      

قاؿ  :فمن العلماء من ذىب إلى الوقوؼ فيهم  ،بعض العلماء يقولوف نتوقف فيهم ىذا

قولهم  ،ومنهم من جزـ لهم بالجنة لحديث سمرة بن جندب في صحيح البخاري أنو عليو الصبلة
والسبلـ قاؿ في جملة ذلك المناـ حين مر على ذلك الشيخ تحت الشجرة والشيخ ىو إبراىيم
وحولو ولداف  ،فقاؿ لو جبريل  :ىذا إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ وىؤالء أوالد المسلمين وأوالد

المشركين   ،قالوا يا رسوؿ اهلل  :وأوالد المشركين ؟ قاؿ  :نعم وأوالد المشركين  ومنهم
من جزـ لهم بالنار لقولو عليو الصبلة والسبلـ   :ىم مع آبائهم  ومنهم من ذىب أنهم
يمتحنوف يوـ القيامة في العرصات  ،فمن أطاع دخل الجنة وانكشف أمر اهلل فيو بسابق السعادة ،

ومن عصى دخل النار داخرا يعني ذليبل  ،وانكشف علم اهلل فيو بسابق الشقاوة .

قاؿ ابن كثير  :وىذا القوؿ يجمع بين األدلة كلها  ،وقد صرح في األحاديث المتقدمة

والمتعاضدة  ،فعلى ىذا تكوف األقواؿ فيو  :قيل في النار  ،وقيل في الجنة  ،وقيل يمتحنوف ،

وقيل  :يكونوف خدما ألىل الجنة  ،وقيل  :يتوقف فيهم  .والصواب أنهم في الجنة  ،ثم يليو

 - 1سورة اإلسراء آية .15 :
 - 2سورة اإلسراء آية .15 :

شرح كتاب االعتقاد

القوؿ باالمتحاف  ،أما القوؿ بأنهم في النار ىذا ضعيف ؛ ألف اهلل تعالى يقوؿ  :
     

(ٔ)

 

ما بلغوا سن التكليف حتى يكونوا في النار  ،وىذا قوؿ

مرجوح اختاره المصنف  ،قوؿ مرجوح  ،والصواب أنهم في الجنة في حديث سمرة ىذا أصوبها
ويليو في القوة القوؿ بأنهم يمتحنوف  ،نعم .

 - 1سورة اإلسراء آية .15 :

شرح كتاب االعتقاد

نبوة زلمد 
مث اإلدياف بأف زلمدا نبينا  خامت النبيُت وسيد ادلرسلُت وإماـ ادلتقُت ورسوؿ
رب العادلُت  ،بعثو إلينا وإىل اخللق أمجعُت وىو سيد ولد آدـ  ،وأوؿ من تشق عنو
األرض  ،فآدـ ومن دونو ربت لوائو  ،والشاىد لكل نيب والشاىد على كل أمة ،
أخذ اهلل تعاىل ميثاؽ األنبياء باإلدياف والبشارة بو ووصفو وتبيانو يف كتبهم  ،مهما
اختصو اهلل بو من قبل النبوة وبعدىا من اآليات ادلعجزات الباىرات .
نعم  ،ىذا المبحث في نبوة محمد  قاؿ المؤلف  -رحمو اهلل  " :ثم اإليماف بأف محمدا نبينا
 خاتم النبيين وسيد المرسلين وإماـ المتقين ورسوؿ رب العالمين " ىذا ال بد من اإليماف بأف
محمدا رسوؿ اهلل  ،ىذا أصل اإليماف وأساس الملة  ،أصل اإليماف وأساس الملة الشهادتاف :
الشهادة هلل تعالى بالوحدانية  ،والشهادة لنبينا محمد  بالرسالة  ،ىذا ىو أصل الدين وأساس
الملة  ،فمن لم يشهد أف ال إلو إال اهلل  ،وأف محمدا رسوؿ اهلل فليس بالمؤمن  ،والشهادتاف ال
تقبل إحداىما بدوف األخرى  ،من شهد أف ال إلو اهلل ولم يشهد أف محمدا رسولو ال تقبل منو ،

ومن شهد أف محمدا رسوؿ اهلل ولم يشهد أف ال إلو اهلل لم تقبل منو  ،ال تصح إحداىما بدوف
األخرى  ،وإذا أطلقت إحداىما دخلت فيها األخرى  ،من قاؿ  :ال إلو إال اهلل  ،وقاؿ  :أشهد أف

ال إلو اهلل وسكت  ،تدخل فيو شهادة أف محمدا رسوؿ اهلل  ،ومن قاؿ من أشهد أف محمدا رسوؿ
اهلل وسكت  ،تدخل فيو ش هادة أف ال إلو إال اهلل  ،وإذا جمع بينهما فسرت الشهادة األولى
بالشهادة هلل تعالى بالوحدانية  ،وفسرت الثانية بالشهادة لنبيو محمد  بالرسالة  ،مثل اإليماف

واإلسبلـ إذا أطلق اإليماف دخل فيو اإلسبلـ وإذا أطلق اإلسبلـ دخل فيو اإليماف  ،وإذا اجتمعا
فسر اإليماف ب االعتقادات الباطنية وفسر اإلسبلـ باألعماؿ الظاىرة  ،مثل الربوبية واأللوىية  ،إذا
أطلقت الربوبية دخلت فيها األلوىية  ،وإذا أطلقت األلوىية دخلت فيها الربوبية  ،وكذلك

االستغفار والتوبة إذا أطلق االستغفار دخلت فيو التوبة  ،وإذا أطلقت التوبة دخل فيها االستغفار ،
وكذلك البر إذا أطلق دخل فيو التقوى والتقوى إذا أطلقت دخل فيها البر  ،وإذا اجتمعا صار

لكل واحد منهما معنى  ،ىذا لو أمثلة كثيرة  ،فإذا اإليماف بأف محمدا رسوؿ اهلل أصل الدين

شرح كتاب االعتقاد
وأساس الملة  ،ىما الشهادتاف اللتاف يدخل بهما في اإلسبلـ  ،ويخرج بهما من الدنيا   :من
كاف آخر كبلمو ال إلو إال اهلل دخل الجنة  يعني  :وأف محمدا رسوؿ اهلل  ،وكذلك إذا شهد

هلل تعالى بالوحدانية وشهد لنبيو محمد   بالرسالة فهو المؤمن .

أما من زعم أنو مؤمن باهلل ولكنو لم يشهد لمحمد  بالرسالة فبل يكوف إيمانا  ،مثل اليهود

 ،اليهود يزعموف أن هم يشهدوف أف ال إلو اهلل لكن ما يشهدوف أف محمدا رسوؿ اهلل  ،ىل اإليماف

صحيح ؟ ال  ،اإليماف فاسد  ،وكذلك النصارى يزعموف أنهم يؤمنوف باهلل  ،ولكن لم يشهدوا

لمحمد بالرسالة  ،قاؿ اهلل تعالى  :

        

              
     

    

(ٕ)



(ٔ)

نفعهم اإليماف 

   

إذا نفعهم اإليماف وىم يزعموف أنهم يؤمنوف باهلل  ،إذا اإليماف باهلل

ال يصح إال إذا آمن بأف محمدا رسوؿ اهلل  ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ   :والذي نفسي بيده

ال يسمع بي أحد من ىذه األمة  -يهودي وال نصراني  -ثم ال يؤمن بي إال دخل النار  فبل
بد من اإليماف بأف محمدا رسوؿ اهلل  ،فمن لم يؤمن منهم بأف محمدا رسوؿ اهلل كفر مثل اليهود

ومثل النصارى ومثل المجوس ومثل الوثنيين من يعبد األصناـ واألوثاف أشرؾ باهلل  ،وال يعتقد أف
محمدا رسوؿ اهلل ىؤالء كفار  ،من قاؿ  :إف محمدا رسوؿ ولكن رسالة خاصة بالعرب  ،أيضا

كافر ال يصح إيمانو حتى يشهد أف محمدا رسوؿ اهلل إلى العرب والعجم  ،وإلى الجن واإلنس .

كذلك من شهد أف محمدا رسوؿ اهلل وقاؿ رسالة عامة إلى العرب والعجم  ،لكن بعده نبي ،

بعده رسوؿ ليس خاتم النبيين  ،كذلك يكفر ال بد أف يعتقد أف محمدا خاتم النبيين  ،وىو

مكذب لقوؿ اهلل تعالى  :

 - 1سورة التوبة آية .29 :
 - 2سورة التوبة آية .29 :

           

شرح كتاب االعتقاد





(ٔ)

قاؿ اهلل تعالى في بيانو الشموؿ لرسالة نبينا محمد  

   



  

سبحانو  :

(ٕ)

كافة للناس كلمة الناس عامة تشمل العرب والعجم والجن واإلنس  ،وقاؿ

         

للعالمين  ،عاـ  ،قاؿ سبحانو           :

(ٗ)



(ٖ)

للناس

 ،فمن زعم أف الرسالة خاصة بالعرب أو أف بعده نبي فهو كافر بإجماع المسلمين  ،وال يدخل في
اإلسبلـ إال بالشهادتين  ،ال يدخل أي أحد في اإلسبلـ إال بالشهادتين  ،الشهادة هلل تعالى

بالوحدانية  ،والشهادة لنبيو محمد  بالرسالة  ،ىما أصل الدين وأساس الملة  ،وشهادة أف ال
إلو إال اهلل تقتضي اإلخبلص  ،إخبلص العمل هلل وإخبلص العبادة هلل  ،وشهادة أف محمدا رسوؿ

اهلل تقتضي المتابعة  ،وشهادة أف ال إلو إال اهلل تقتضي اإلخبلص من قاؿ  :أشهد أف ال إلو اهلل ،

يعني معناىا أف ال إلو إال اهلل  ،معناىا  :ال معبود بحق إال اهلل  ،ال معبود بحق إال اهلل  ،العبادة
حق اهلل  ،والشهادة هلل تعالى بالوحدانية فيها كفر وإيماف  ،ال تصح إال بالنفي  ،فالكفر كفر

بالطاغوت  ،ومعنى الكفر بالطاغوت أف تعتقد بطبلف عبادة غير اهلل  ،وتنكرىا وتكفر  ،وأف تعتقد
بطبلف عبادة غير اهلل وتنكرىا وتبغضها وتكفر أىلها وتعاديها وتبغضها  ،ال بد من الكفر

والطاغوت واإليماف باهلل  ،التوحيد ال يحصل إال بالشيئين كفر وإيماف  ،كفر بالطاغوت  ،وإيماف

باهلل قاؿ تعالى  :

 - 1سورة األحزاب آية .40 :
 - 2سورة سبأ آية .28 :
 - 3سورة الفرقان آية .1 :
 - 4سورة النساء آية .79 :

         

شرح كتاب االعتقاد

       

(ٔ)

كلمة التوحيد فيها األمراف فيها نفي وإثبات  " ،ال إلو "

ىذا نفي ىذا الكفر بالطاغوت  " ،إال اهلل " ىذا اإلثبات  ،اإليماف باهلل  ،ال إلو إال اهلل  ،لو قاؿ

شخص  :أعبد اهلل  ،أو المعبود اهلل  ،أعبد اهلل  ،أنا أعبد اهلل  .أنت تعبد اهلل لكن يمكن تعبد
غيره مع اهلل والمشركوف يعبدوف اهلل ويعبدوف غيره  ،فإذا ما يكفي أف تعبد اهلل حتى تنكر عبادة

غير اهلل وتكفر بها  ،اإلنكار إنكار عبادة غير اهلل ىذا ىو النفي  ،وعبادة اهلل ىذا اإلثبات ال بد

من األمرين نفي وإثبات ليس ىناؾ توحيد إال بأمرين  :نفي وإثبات  ،فالنفي  :على نفي العبادة
والبراءة من كل معبود سوى اهلل  ،ىذا ىو الكفر بالطاغوت  ،واإلثبات  :إثبات العبادة هلل وحده ،
والتخلية قبل التحلية ال إلو تخلية  ،تتخلى من كل معبود سوى اهلل  ،ثم بعد ذلك تتحلى باإليماف

باهلل إذف  ،ثم اإليماف بأف محمدا نبينا  خاتم النبيين  ،وسيد المرسلين  ،وإماـ المتقين  ،وىو
رسوؿ رب العالمين  ،ىكذا ال بد من اإليماف  ،تعتقد أف محمدا رسوؿ اهلل  ،وتعتقد أنو خاتم

النبيين  ،وتعتقد أنو سيد المرسلين  ،وتعتقد أنو إماـ المتقين  ،وتعتقد أنو رسوؿ رب العالمين  ،ال
بد من ىذا خاتم النبيين  ،فمن قاؿ  :إف بعده نبي فليس بمسلم  ،وسيد المرسلين أف تعتقد أنو
سيد المرسلين وأفضلهم وإماـ المتقين  ،المتقين عامة من الرسل وغيرىم  ،ورسوؿ رب العالمين

بعثو اهلل  ،بعثو إلينا وإلى الخلق أجمعين  ،فمن قاؿ  :إنو مبعوث للعرب خاصة أو بعده نبي فليس

بمؤمن  ،قاؿ  :وىو سيد ولد آدـ كما قاؿ النبي  من حديثو الصحيح   :وأنا سيد ولد آدـ
وال فخر وأوؿ من تنشق معو األرض يوـ القيامة  تنشق األرض للقياـ للبعث  ،قاؿ  " :فآدـ
ومن دونو تحت لوائو يوـ القيامة "  ،تحت لواء النبي  كل آدـ ومن دونو كلهم تحت لوائو ،
والشاىد لكل نبي عليو الصبلة والسبلـ  ،والشاىد على كل أمة  ،فالنبي  ىذه األمة تشهد
على األمم السابقة أنهم بلغوا رساالت اهلل  ،يؤتى يوـ القيامة بنوح وغيره فيقاؿ  :يا نوح ىل بلغت

رسالة ربك ؟ فيقوؿ  :نعم  ،فتسأؿ أمتو ؟ ىل بلغكم ؟ فيق ولوف  :ال ما جاءنا من بشير ونذير ،

فيقاؿ  :من يشهد لك ؟ فتشهد لو ىذه األمة  ،ثم يشهد عليها نبيها  ،وذلك قوؿ اهلل تعالى  :

 - 1سورة البقرة آية .256 :

شرح كتاب االعتقاد



            

. فآدـ ومن دونو تحت لوائو

)ٔ(

 أخذ اهلل تعالى ميثاؽ األنبياء باإليماف " كل نبي أخذ، " الشاىد لكل نبي والشاىد على كل أمة
     

 : اهلل عليهم ميثاؽ لئن بعث محمد وأنت حي لتتبعنو

             


               
 موجود في التوراة  ووصفو وصف النبي " والبشارة بو " كل نبي يبشر بمحمد

)ٕ(

 

 والبشارة بو وتبيانو في كتبو مع ما  وصف النبي، واإلنجيل وتبيانو في كتبهم موجودة في كتبهم
 قبل النبوة حتى يوـ والدتو، اختصو اهلل بو من قبل النبوة وبعدىا من اآليات المعجزات الباىرات

 وحصلت لو كرامات،  ورأت أمو نور بين السماء واألرض،  سقطت شرفات إيواف كسرى وقيصر:
،  بعده في معجزات،  وبعده من اآليات المعجزات واهلل بو عليم، في تجارة خديجة ربح فيها

 محمد القرآف العظيم الذي تحدى  أعظم معجزة لنبينا، معجزات كثيرة ال حصر لها أعظمها

 فتحداىم أف،  فتحداىم أف يأتوا بعشر سور من مثلو فعجزوا، اهلل البشر أف يأتوا بمثلو فعجزوا

           

     

وىناؾ من

)ٔ(



)ٖ(

 : يأتوا بسورة فعجزوا

        

         

)ٗ(

    

.143 :  سورة البقرة آية- 1
.81 :  سورة آل عمران آية- 2
.88 :  سورة اإلسراء آية- 3
.13 :  سورة هود آية- 4

شرح كتاب االعتقاد
المعجزات كثيرا  ،ال حصر لها حتى ألف العلماء في ذلك مؤلفات " خصائص النبي " 
للقاضي أبي العبلء " دالئل النبوة " للبيهقي " معجزات الكبلـ للحجر وسبلـ للحجر وحنين

الجزع وتكثير الطعاـ وتكثير الماء والشجرتاف اللتاف التأمتا عليو لما قضى حاجتو  ،إلى غير ذلك

من المعجزات التي ال حصر لها .

 - 1سورة يونس آية .38 :

شرح كتاب االعتقاد

خصائص القرآف
من ذلك كتابو ادلهيمن على كل كتاب  ،وادلخ عنها  ،والشاىد ذلا ،
وادلصدؽ هبا  ،ال يشبو الشعر  ،وال الرسائل  ،البائن على كل كالـ  ،بزع األمساع
واألفهاـ  ،الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو  ،تنزيل من حكيم محيد
 ،الذي عجزت اإلند واجلن أف يأتوا دبثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهَتا  ،كتاب
مجع ف يو النظم  ،واإلعجاز  ،والبسط واإلجياز  ،والفصاحة  ،والبالغة  ،والتحذير ،
والزجر  ،واألمر  ،بكل طاعة  ،وتكرمة وأدب  ،والنهي عن كل منكر  ،وسرؼ
ومعصية  ،وفعل قبيح مذموـ  ،والتعبد بكل فعل شريف مذكور من طهارة  ،وصالة
 ،وصياـ  ،وزكاة  ،وحج وجهاد وصلة األرحاـ  ،والبذؿ والعطاء  ،والصدؽ والوفاء
 ،واخلوؼ والرجاء  ،وما يكثر تعداده شلا ال حيصى  ،مع زلاجتو  لقومو حُت

قالوا  :

      



()1

فأجاهبم  :

           



()2

    

مث قاؿ ذلم  :

 

                
 



 - 1سورة يونس آية .15 :
 - 2سورة يونس آية .15 :
 - 3سورة يونس آية .16 :

()3

يعٍت أربعُت سنة  ،إين يتيم فقَت  ،ال أكتب  ،وال أختلف إىل

شرح كتاب االعتقاد

معلم  ،وال ساحر  ،وال كاىن  ،وال شاعر  ،أفال تدبروف ذلك  ،وتعلموف أف ىذه
اآلية ال يقدر عليها إال اهلل .
قاؿ  :فإف مل تفعلوا فيما مضى  ،ولن يفعلوا  ،فيما يستقبلوف  .فجعل ىذه
اآلية يف القرآف يف حياتو  ،وبعد وفاتو  ،ال يقدر أحد أف يأيت دبثلو  ،أو سورة منو
على نظمو وتأليفو وصدقو  ،وصحة معانيو وك فوائده وعلومو  ،ومع عجز اخلليقة
عن إدارؾ فهمو وبلوغ هناية علمو  ،وإخباره  يف زمن زبر األولُت واآلخرين بقولو

:

              

  



()1

وبقولو  :

    



()2

فأخ

بذلك قبل كونو .

وقاؿ تعاىل  :
   



           

()3

.

نعم  ،ىذا في خصائص القرآف  ،ذكر المؤلف  -رحمو اهلل  -أف النبي  أوتي المعجزات
الباىرات قبل النبوة وبعدىا  ،وقاؿ  :أعظمها الكتاب العظيم  ،ىذا الكتاب العظيم الذي ىو

المعجزة الخالدة مستمر إلى يوـ القيامة ال تنتهي  ،بخبلؼ معجزة األنبياء فإنها تنتهي في زمانهم
 ،معجزة موسى اليد والعصا وكذلك اآليات األخرى انتهت بموتو  ،العصا في زمانو تكوف إذا

وضعها صارت حية وإذا أخذىا صارت عصا  ،وكذلك يده إذا أدخلها وأخرجها صارت بيضاء
 - 1سورة الروم آية .4-1 :
 - 2سورة القمر آية .45 :
 - 3سورة هود آية .49 :

شرح كتاب االعتقاد
تتؤلأل  ،وعيسى كذلك من معجزاتو أنو يبرئ األكمو واألبرص ويحيي الموتى بإذف اهلل انتهت في
وقت  ،في نبوتو أما نبينا  فلو معجزات كثيرة لكن أعظمها القرآف باقية إلى قياـ الساعة  ،ما
تنتهي إلى قياـ الساعة  ،ىي معجزات خالدة  ،وصف المؤلف ىذه المعجزات قاؿ  " :من ذلك

كتابو " الكتاب الذي أنزلو اهلل عليو  ،وىو القرآف " المهيمن على كل كتاب " يعني الحاكم

عليهم على كل كتاب من الكتب السماوية ىو المهيمن عليها  ،والشاىد عليها  ،يعني يوافقها

يوافق الكتب السابقة فيما جاءت بو من الحق والباطل الذي يدخل عليها فيو ؛ ألنها حرفت
وبدلت  ،فهو المهيمن عليها  ،يصدقها  ،يصدؽ ما فيها من الحق  ،والباطل الذي طرأ عليها

ينفيو .

المهيمن على كل كتاب والمخبر عنها مخبر عن التوراة واإلنجيل  ،والشاىد لها  ،يشهد لها

بالصدؽ والمصدؽ لها يصدؽ بها  ،يصدؽ بالتوراة واإلنجيل إال ما حرؼ وبدؿ منها " ال يشبو

الشعر " يعني القرآف  " ،وال يشبو الرسائل البائن على كل كبلـ " يعني منفصل عن كبلـ البشر ،

كبلـ اهلل ال يشبو كبلـ البشر  ،قاؿ  " :بزع األسماع واألفهاـ " بزع  ،وقاؿ في بعض المخطوطة
" فزع " فزع األسماع يعني قرعها وشقها وفاجئها  ،وبعضهم قاؿ  " :فزع " المقصود يعني أفزع

أسماع الخلق وأفهامهم مما ذكره اهلل فيها من القرآف من الوعيد ومن صنوؼ العذاب  ،ومن
قصص األمم السابقة وما حاؽ بهم من العذاب إلى غير ذلك " بزع األسماع واألفهاـ " يعني

قرعها  " ،الذي ال يأتيو الباطل من بين يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم حميد  ،ىذا كتاب اهلل

 ،فصل  ،الذي عجزت اإلنس والجن أف يأتوا بمثلو ولو كاف بعضهم لبعض ظهيرا  ،كما سبق ،

تحداىم اهلل بل عجزوا أف يأتوا بسورة .

" كتاب جمع فيو النظم واإلعجاز " نظم بديع وإعجاز  ،وفيو بسط وفيو إيجاز  ،قصة موسى

تأتي أحيانا مبسوطة  ،وتأتي أحيانا متوسطة  ،وتأتي أحيانا مختصرة  ،وكذلك قصة صالح  :
        
   
 - 1سورة الشمس آية .12-11 :
 - 2سورة الشمس آية .13 :



(ٕ)

(ٔ)

ىذه مختصرة 

   

وأحيانا تأتي مفصلة  ،كذا جمع فيو النظم واإلعجاز والبسط

شرح كتاب االعتقاد
واإليجاز والفصاحة والببلغة بالتحذير  ،تحذير الكفار والعصاة  ،وفيو الزجر وفيو األمر األوامر
والنواىي " أقيموا الصبلة " .

" بكل طاعة وتكرمة وأدب والنهي عن كل منكر  ،وسرؼ ومعصية  ،نهى اهلل عن الزنى  ،عن

السرقة  ،عن الربا  ،وكل فعل قبيح مذموـ  ،وفيو التعبد بكل فعل شريف مذكور من طهارة وصبلة

يا أيها الذين آمنوا  ،وأقيموا الصبلة 




(ٔ)

       

وأمر بالطهارة والصبلة والصياـ والزكاة والحج والجهاد وصلة األرحاـ والبذؿ

والعطاء والصدؽ والوفاء والخوؼ والرجاء كل ىذا في القرآف  " ،وما يكثر تعداده مما ال يحصى
مع محاجتو  لقومو حينما قالوا       :

(ٕ)

ىذا من تعنت الكفر ىات

يا محمد قرآف غير ىذا  ،أو بدلو  ،ماذا قاؿ اهلل ؟ قاؿ اهلل قل لهم  :
            

(ٖ)

    

ثم قاؿ لهم  :

    

                

(ٗ)

أربعين سنة ما أنزؿ عليو قرآف ىذا  ، . . .أنفذ أمر اهلل  ،قاؿ  :إني يتيم فقير  ،ال أكتب وال

أختلف إلى معلم وال ساحر  ،وال كاىن  ،وال شاعر  ،أفبل تتدبروف ذلك  ،وتعلموف أف ىذه اآلية
ال يقدر عليها إال اهلل  ،قاؿ  " :فإف لم تفعلوا فيما مضى ولن تفعلوا " ولن يفعلوا فيما يستقبلوف
فجعل ىذه اآلية في القرآف في حياتو وبعد وفاتو  ،قاؿ      :

 - 1سورة المائدة آية .6 :
 - 2سورة يونس آية .15 :
 - 3سورة يونس آية .15 :
 - 4سورة يونس آية .16 :
 - 5سورة البقرة آية .24 :

(٘)

لما قاؿ  :

شرح كتاب االعتقاد

             
   

(ٕ)

يعني في الماضي    

       

(ٗ)

(ٖ)

في المستقبل 

(ٔ)

قاؿ  :

  

تحداىم اهلل ال يستطيعوف لم يستطيعوا في

الماضي وال في المستقبل .
" جعل ىذه اآلية في القرآف في حياتو  ،وبعد وفاتو  ،ال يقدر أحد أف يأتي بمثل ىذا القرآف أو

سورة من على نظمو وتأليفو وصدقو  ،وصحة معانيو وكبر فوائده وعلومو  ،ومع عجز الخليقة عن

إدراؾ فهمو وبلوغ نهاية علمو  ،وإخباره  في زمن زبر األولين واآلخرين بقولو يعني أخبر عما .

:.

               

  

(٘)

".

أخبر أف الروـ لما غلبوا  ،الحرب بينهم وبين الفرس غلبت الروـ لكن أخبر اهلل  :أف سيغلبوف في
بضع سنين في المستقبل فعبل حصل ىذا  ،حصلت مراىنة بين أبي بكر وبين المشركين في غلبة

الروـ فأنزؿ اهلل في القرآف  :
  

()ٙ

           

والمؤمنوف يحبوف أف ينتصر الروـ ؛ ألف الروـ أىل الكتاب والفرس أوثاف

أوثاف  ،أىل وثنية  ،يعبدوف النار وىؤالء أقرب وأخف كفرا  :
 - 1سورة البقرة آية .23 :
 - 2سورة البقرة آية .24 :
 - 3سورة البقرة آية .24 :
 - 4سورة البقرة آية .24 :
 - 5سورة الروم آية .4-1 :
 - 6سورة الروم آية .3-1 :

      

شرح كتاب االعتقاد

           
   



(ٕ)

(ٔ)

وبقولو  :



يوـ القيامة قاؿ  :فأخبر بذلك قبل كونو  ،وقاؿ تعالى  :

       

(ٖ)

من علم الغيب 

          

(ٗ)

     

قاؿ ىذا بعد قصة قوـ نوح لما ذكر

القصة مطولة قاؿ          :

(٘)

يا محمد 

             

  



()ٙ

وفق اهلل

الجميع لطاعتو  ،وصلى اهلل على نبينا محمد . 
وإلى األسئلة .

س  :أحسن اهلل إليكم ونفع بعلمكم يقوؿ السائل  :أال يفهم من قوؿ المؤلف دائم بدوامها

أي النار أنو يقوؿ بأف النار قد تفنى ؟

ج  :أل  ،يقوؿ  :دائم بدوامها يعني دائم ما دامت  ،قد يفهم لكن فهم بعيد دائم بدوامها ،

المعنى أنو دائم وىي دائمة  ،ىذا ىو األصل نعم .

وكما سبق أف قوؿ البعض منا أف النار تفنى بعد دىور وأعواـ طويلة ولكنو قوؿ ضعيف

واآلثار كلها ضعيفة وحمل بعض العلماء ىذا القوؿ على القوؿ بفناء النار  ،نار العصاة الطبقة التي

فيها العصاة تفنى  ،وأما طبقة الكفار ىي الباقية  ،وىذا محمل حسن نعم .
 - 1سورة الروم آية .4-1 :
 - 2سورة القمر آية .45 :
 - 3سورة هود آية .49 :
 - 4سورة هود آية .49 :
 - 5سورة هود آية .49 :
 - 6سورة هود آية .49 :

شرح كتاب االعتقاد
س  :يقوؿ السائل ما صحة من نسب إلى شيخ اإلسبلـ أنو يقوؿ بفناء النار وما حجتو ؟
ج  :ىذا النفي غير صحيح  ،وصرح شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل بأف النار دائمة وأنها

ال تفنى أبد اآلباد  ،وىذا واضح من كتبو ولو  -يعني  -ولو كبلـ صريح في ىذا  ،لكن ابن القيم
رحمو اهلل ذكر في كثير من كتبو  ،في بعض كتبو القوؿ بفناء النار وأطاؿ فيها  ،ذكر في ما يقرب

في سبعين صفحة في بعض كتبو  ،فيفهم منو أف لو قولين في المسألة  ،قوؿ  ،لكن أيهما األوؿ

حتى ابن القيم يفهم يعني من كبلمو  -كذلك في النونية  -يفهم من كبلمو أنو أف لو في المسألة
قولين  :قوؿ بالفناء وقوؿ بالدواـ  ،فاألوؿ  ،فأولو  ،أيهما األوؿ إذا عرؼ األوؿ يكوف اآلخر ىو

منهجو  ،وقد كتب في ىذه بعض األخوة رسالة دكتوراة  ،في بعض الرسائل  ،وبينوا بالنقوؿ

الصحيحة من كبلـ شيخ اإلسبلـ أنو ال يقوؿ بفناء النار  ،وأما ابن القيم قاؿ  :إنو يميل إلى القوؿ

بفناء النار  ،ولكن قلت لو تبين لي أف ابن القيم رحمو اهلل لو قوالف في المسألة  ،لكن لو قوالف
في المسألة يعني بهذا وىذا  ،وال يدؿ على أنو يختار القوؿ أو يزف بالقوؿ بفناء النار  ،نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم ىذه سائلة من فرنسا تقوؿ  :ال أستطيع المحافظة على وضوئي حيث

أعيده لكل صبلة  ،لكن أحيانا أكوف متأكدة من انتقاضو وأحيانا من انتقاده نعم وأحيانا أشك ،
مما ولد عندي قلقا وعدـ خشوع في الصبلة فماذا تنصحونني ؟

ج  :نعم ىذه األخت التي  -يعني  -تتوضأ لكل صبلة تقوؿ إنها ينتقض وضوءىا إذا كانت

تنتقض وضوءىا فيجب أف تتوضأ لكل صبلة أما إذا لم تنتقض وضوءىا تقوؿ  " :أحيانا ال ينتقض

وضوئي ثم أتوضأ " إذا لم ينتقض وضوءىا  ،لم تعلم أف وضوءىا انتقض فاألصل الطهارة  -تبني

على األصل  -إال إذا علمت ألف الطهارة متيقنة  ،والحدث مشكوؾ فيو  ،فبل تنتقل من اليقين

إلى الشك  ،وإذا توضأت لكل صبلة فحسن  ،باب التجديد  ،فحسن وال تقوؿ أف يحصل لها

مشقة  ،ىذا عليها الحمد هلل  ،وعليها أف ال يكوف في نفسها شك  ،فإذا علمت أنها على وضوء
جاز لها أف تصلي الصبلة األخرى بهذا الوضوء  ،وإف جددت فبل حرج  ،أما إذا علمت أنها

انتقض وضوءىا فبل  ، ...وقد ثبت أف نبينا   صلى الصلوات الخمس في فتح  ،يوـ فتح

مكة بوضوء واحد  ،فقاؿ لو عمر  يا رسوؿ اهلل إنك فعلت أمرا لم تفعلو ؟ قاؿ  :عمدا فعلتو
يا عمر  يعني ليعلم الناس أنو ال بأس بو أف يصلي اإلنساف صبلتين أو ثبلث صلوات أو أربع
صلوات بوضوء واحد  ،إذا لم ينتقض وضوءه فبل بأس بو خمس صلوات صبلىا النبي  بوضوء

واحد الفجر والظه ر والعصر والمغرب والعشاء  ،بل قاؿ العلماء  :لو صلى ست صلوات من

استطاع أف يصلي ست صلوات بوضوء واحد صحيح  ،الحمد هلل  ،ما داـ أنو لم ينم نوما

شرح كتاب االعتقاد
مستغرقا ولم يفعل ناقضا من نواقض الوضوء فالحمد هلل  ،فالطهارة باقية يصلي بها ما شاء من
فروض ونوافل  ،نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم لها سؤاؿ آخر تقوؿ  :ىل يجوز لي أف أدعوا أختي لتناـ في بيتي

علما أني متزوجة وستكوف في غرفة وحدىا ؟

ج  :األولى أف تبقى أختها لكن إذا كاف لها بيت تبقى إذا كانت متزوجة تبقى فيو مع زوجها ،

أما إذا اضطرت ىذا شيء آخر لكن كونها تدعوىا إلى بيتها وىي وحدىا  ،فاألولى أال تدعوىا ،
لكن لو احتاجت اضطرت إذا كاف في البيت يعني لو أوالد كبار يكونوا محارـ لها ويكونوا معها
فبل بأس  ،المقصود أف األولى أال تدعوىا ال حاجة إلى ىذا إال عند الحاجة والضرورة  ،إذا كاف

لها بيت خاص ولها زوج ولها أوالد تبقى في بيتها وتزورىم في غير وقت النوـ  ،نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم يقوؿ السائل كيف التوفيق بين القوؿ بأف الجهات مخلوقة وقولنا  :إف

اهلل جل جبللو في جهة العلو  :إيش  ،كيف القوؿ كيف التوفيق بين القوؿ بأف الجهات مخلوقة ؟

نعم وقولنا  :إف اهلل تعالى في جهة العلو ؟

ج  :نقوؿ  :إف اهلل في العلو ما نقوؿ في جهة  ،الجهة يقوؿ العلماء  :لفظ محدث ال يقاؿ

 :اهلل في جهة وال يقاؿ  :ليس في جهة  ،ومن قاؿ  :إف اهلل في جهة يفسر  ،يستفسر قل ما

مرادؾ ؟ إذا أردت أف اهلل في جهة مخلوقة تحوطو وتحصره وتحيطو بو إحاطة الظرؼ بالمظروؼ

مثل نحن اآلف في جهة اآلف يحيط بنا المسجد من جميع الجهات فوؽ وتحت  ،ىذا باطل ،
وإف أردت جهة عدمية  ،قلت  :اهلل في جهة في جهة عدمية بعد أف تنتهي المخلوقات التي

سقفها عرش الرحمن فهذا حق  ،اهلل في جهة عدمية بعد أف تنهي المخلوقات  ،المخلوقات

أعبلىا وسقفها عرش الرحمن واهلل فوؽ العرش  ،في جهة العلو بعد أف تنتهي المخلوقات وفوؽ
العرش  ،وعلى ذلك فبل فيو إشكاؿ  ،الجهات المخلوقة اهلل ليس فيو شيء من خلقو  ،ولكن اهلل

في جهة عدمية  ،إذا قيل جهة المراد جهة عدمية  ،وإذا يقاؿ  :اهلل في العلو كما أخبر كما قاؿ :

     

 - 1سورة البقرة آية .255 :
 - 2سورة األعمى آية .1 :

(ٔ)

      

(ٕ)



  

شرح كتاب االعتقاد

(ٕ)

 

(ٔ)

      

 

(ٗ)

      

     
(٘)

(ٖ)



  

ومن قاؿ  :إف اهلل  ،من أنكر أف اهلل

في العلو فهو كافر ؛ ألنو تنقص الرب وجعلو في السفل من لم يكن في العلو فهو في السفل ،

نعم .

س  :أحسن اهلل إليكم  :يقوؿ السائل  :ىل يجوز للرجل أف يطوي سراويلو ويصلي بو  ،وىل

ىناؾ فرؽ  ....أف يطوي سراويل و كيف يطويو  ،يطوي سراويلو ويصلي بو  ،وإيش معنى الكبلـ
ىذا يسفط آخر السرواؿ يسفط الكم يسقطو ىكذا ويصلي بو السرواؿ أي نعم يلبس بنطاال .

ج  :أي نعم السرواؿ إذا كاف طويبل يستر ما بين السرة إلى الركبة فبل بأس  ،يعني كونو

يطوي أسفل السرواؿ إذا كاف إذا كاف يغطي الكعب نعم  ،ينبغي أف يطويو حتى ال ينزؿ تحت

الكعب  ،ال يجوز للرجل أف ينزؿ سروالو أو مشلحو أو ثوبو إلى تحت الكعب  ،نعم .
كأنو يخاؼ يا شيخ من الحديث   :نهى أف يكف شعرا . 

أل  ،ىذا ليس بالكف نهى أف يكف في الصبلة  ،مثل واحد كذا يفسر مثبل ذرعانو ذراعيو أو ىو

يجعل أصابعو ىكذا يكف شعره ...مثبل كذا ىذا منهي  ،ال تفسر اسجد على  ...ثوبك ىذا

منهي عنو  ،أما إذا كاف أسفل كاف السرواؿ أسفل فبل بد أف يكفو حتى ال ينزؿ تحت الكعب ،

وفي الحديث   :نهيت أف أكف شعرا أو ثوبا  اسجد على ثوبك وشعرؾ لكن لو شعر -
بعض الناس يكف شعره  -اسجد بشعرؾ تكف ثوبك ال تكف ثوبك وال تكف أكمامك  ،اسجد
بها كما كانت ىذا معنى النهي عن الكف  ،وليس معنى ذلك أف اإلنساف يترؾ السرواؿ ينزؿ

تحت الكعب أل  ،وفق اهلل الجميع لطاعتو  ،وثبتهم على ىديو  ،وصلى اهلل على محمد وسلم.

 - 1سورة فاطر آية .10 :
 - 2سورة النساء آية .158 :
 - 3سورة الممك آية .16 :
 - 4سورة األعراف آية .54 :
 - 5سورة طه آية .5 :

شرح كتاب االعتقاد

بياف معجزات النيب 
بسم اهلل الرمحن الرحيم  .احلمد هلل رب العادلُت  ،والصالة والسالـ على رسوؿ
اهلل وعلى آلو وصحبو أمجعُت .
ولو  اآلية العظمى اليت ظهرت لو يف األرض والسماء اليت مل يشركو فيها بشر
 ،ومل يبلغ الذي بلغو أحد من النذر  ،اليت إذا تدبرىا ذو فهم وعقل وبصَتة علم أف
اهلل قد مجع لو فيها شرؼ ادلنازؿ والرتب ما فضلو هبا على األولُت واآلخرين  ،وىو
أنو ركب ال اؽ وأتى بيت ادلقدس من ليلتو  ،مث عرج بو إىل السماوات فسلم على
ادلالئكة واألنبياء  ،وصلى هبم  ،ودخل اجلنة ورأى النار  ،وافًتض عليو يف تلك
الليلة الصلوات  ،ورأى ربو وأدناه وقربو وكلمو وشرفو  ،وشاىد الكرامات والدالالت
 ،حىت دنا من ربو فتدىل  ،فكاف قاب قوسُت أو أدىن  ،وأف اهلل وضع يده بُت

كتفيو فوجد بردىا بُت ثدييو  ،فعلم علم األولُت واآلخرين وقاؿ  
     



()1

 

وىي رؤيا يقظة ال مناـ  ،مث رجع يف ليلتو

جبسده إىل مكة  ،وأخ يف كتابو أنو يعطيو يف اآلخرة من الفضل والشرؼ أكثر شلا

أعطاه يف الدنيا بقولو  :

    



()2

ودبا لو يف

اآلخرة ادلقاـ احملمود الذي ال يدانيو فيو أحد من األولُت واآلخرين  ،فنقلت من
 - 1سورة اإلسراء آية .60 :
 - 2سورة الضحى آية .5 :

شرح كتاب االعتقاد

تاريخ ابن أيب خيثمة أيب بكر أمحد يف أخبار ادلكيُت بإسناده عن رلاىد يف قولو :



      



()1

قاؿ  :جيلسو على العرش  ،وروى

أبو بكر وعثماف بن أيب شيبة بإسنادمها عن رلاىد يف قولو  :
   



()2

  

قاؿ  :يقعده على العرش  .وكذلك روى عبد اهلل بن

أمحد بإسناده عن رلاىد  ،وقد روى إسحاؽ بن راىويو عن ابن فضيل عن ليث

عن رلاىد يف قولو  :

      



()3

قاؿ  :جيلسو

معو على العرش  ،وقاؿ ابن عمَت  :مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل رمحو اهلل
وسئل عن حديث رلاىد يقعد زلمدا على العرش  ،فقاؿ  :قد تلقتو العلماء
بالقبوؿ  ،نسلم ىذا اخل كما جاء  ،وقاؿ ابن احلارث  :نعم يقعد زلمدا على
العرش  .وقاؿ عبد اهلل ابن أمحد  :وأنا منكر على كل من رد ىذا احلديث  ،وعن

ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قولو  :

  



()4

قاؿ  :يقعده

على العرش  ،روى ىذه األخبار شيخنا أبو بكر ادلروزي وصنف يف ذلك كتابا كبَتا
 ،ورواه والدي رمحو اهلل عنو فيما أجازه لنا بإسناده عن ابن عمر رضي عنهما عن
 - 1سورة اإلسراء آية .79 :
 - 2سورة اإلسراء آية .79 :
 - 3سورة اإلسراء آية .79 :
 - 4سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد

النيب  يف قولو  :

      



()1

قاؿ  :جيلسو

معو على السرير  ،وبإسناده عن عائشة رضي اهلل عنها قالت   :سألت رسوؿ
اهلل  عن ادلقاـ احملمود ؟ فقاؿ  :وعدين ريب القعود على العرش  وبإسناده عن
ابن عمر رضي عنهما  قاؿ يل عمر ابن اخلطاب  سألت النيب  عما
يوعده ربو جل امسو ؟ فقاؿ  :وعدين ادلقاـ احملمود  ،وىو القعود على العرش  ،ولو
احلوض ادلوعود يف اليوـ ادلوعود



بسم اهلل الرحمن الرحيم  .الحمد هلل رب العالمين  ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل ورسولو
نبينا محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد :

ىذا البحث في بياف معجزات النبي  وآياتو العظيمة التي تدؿ على نبوتو وما أعطاه اهلل

سبحانو وتعالى من الخير والكرامات فمنها اإلسراء والمعراج  ،ومنها ما رآه ليلة المعراج من

اآليات  ،ومن دنوه من ربو  ومنها المقاـ المحمود  ،ومنها الحوض المورود ىذه المباحث
مباحث عظيمة بين المؤلف  -رحمو اهلل  -أف النبي  لو من اآليات العظمى اإلسراء والمعراج ،
واإلسراء في اللغة  :ىو السفر ليبل  ،وشرعا  :ىو السفر برسوؿ اهلل  ليبل على البراؽ من مكة

إلى بيت المقدس في الشاـ .

والمعراج لغة  :مفعاؿ من العروج  ،وىي آلة العروج  ،وشرعا  :ىي  -المعراج  -ىي آلة

كالمرقاة كالسلم صعد بها نبينا  من بيت المقدس إلى السماء .

واإلسراء بين اهلل تعالى في القرآف العظيم فقاؿ سبحانو  :

    

              

   

(ٕ)

فاهلل تعالى أسرى بنبيو ليبل ال نهارا  ،من المسجد الحراـ إلى بيت

المقدس  ،ثم عرج بو عليو الصبلة والسبلـ من بيت المقدس إلى السماء  ،واإلسراء كما سبق ىو
 - 1سورة اإلسراء آية .79 :
 - 2سورة اإلسراء آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
في اللغة السفر ليبل  ،وشرعا  :اإلسراء ىو السفر بنبينا  ليبل على البراؽ من مكة إلى بيت
المقدس  ،والمعراج  :مفعاؿ من العروج في اللغة وىي اآللة التي عرج بها نبينا  من بيت

المقدس إلى السماء  ،واإلسراء ثابت في القرآف الكريم  ،ومن أنكر اإلسراء كفر ؛ ألنو مكذب

هلل  ،ومن كذب القرآف أو بحرؼ من القرآف كفر  ،قاؿ اهلل تعالى  :
        

(ٔ)

  

؛ وذلك أنو أسري بنبينا 

ليبل من بيت المقدس  ،صحبة جب رائيل  ،أوتي  ،أتاه بالبراؽ وىي الدابة التي يركبها األنبياء ،

وىي دابة فوؽ الحمار ودوف البغل  ،يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل  ،وأبيض  ،وسمي
البراؽ لما فيو من البريق واللمعاف  ،وكانت ىذه الدابة خطوىا مد البصر يعني تضع حافرىا

والحافر الثاني مد البصر  ،ف قطعت المسافة من مكة إلى بيت المقدس في مدة وجيزة ؛ ألف
المسافة من مكة إلى الشاـ على اإلبل شهر  -ثبلثين يوما  -كاف الناس يسيروه  ،ىذه الدابة
قطعتها في مدة وجيزة مثل الطائرة تقريبا  ،سرعتها سرعة الطائرة ؛ ألف خطوىا مد البصر يعني

تضع الحافر والحافر الثاني مد البصر نهاية بصرؾ  ،ثم الخطوة الثانية نهاية البصر  ،ىذه من

المعجزات  ،من الكرامات قطع ىذه المسافة العظيمة التي يقطعها الناس في ذلك الوقت في

شهر كامل  ،وليس ىناؾ مواصبلت ما عندىم طائرات وال سيارات وال قطارات في ذلك الوقت ،
ما في إال اإلبل والخيل ىذه آلة الركوب  ،أسرع ما يكوف عندىم الفرس  ،عندىم البريد  ،كاف

عندىم البريد كانت المسافة التي تقطع في شهر يقطعها البريد في ثبلثة أياـ  ... ،بريد  ،البريد لو

محطات  ،فالبريد يقطعها في ثبلثة أياـ فكاف البريد يأتي من المدينة  ،من الشاـ إلى المدينة  ،إذا

كاف في خبر مهم  ،ي نقلها في البريد  ،ىناؾ خيل معدة  ،يركب الفرس حتى يصل المحطة  ،فإذا
وصل المحطة وجد فرس آخر مهيأ  ،جلس وأخذ الفرس الثاني إلى المحطة الثانية وىكذا  ،حتى
ما يتعب الفرس  ،في أمر مهم  ،فيقطع المسافة في عدة أياـ أما اإلبل تقطعها في شهر  ،ىذا

البراؽ قطعها ىذه المسافة في مدة وجيزة  ،نبينا  مع صحبة جبرائيل سواء على البراؽ  ،ثم لما
وصل المسجد األقصى ربط البراؽ بحلقة باب المسجد  ،التي يربط بها األنبياء  -دابة  -ربطها

بحلقة باب المسجد  ،وجمع األنبياء للنبي  وقدمو جبرائيل وصلى بهم إماما  ،يعني جمع

األنبياء للنبي  في ذلك المكاف  ،وصلى بهم عليو الصبلة والسبلـ وقدمو جبرائيل فظهر فضلو
 - 1سورة اإلسراء آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
عليهم  ،ولما عرج بو إلى السماء مع األنبياء  ،كيف صلى بهم في بيت المقدس وقد ماتوا ورآىم
في السماوات ؟ والجواب  :أف أرواحهم أخذت صور األجساـ  ،أف األرواح أخذت صور

األجساـ  ،ويدؿ على ذلك النبي  قاؿ   :مر في طريقو على موسى وىو قائم يصلي في
قبره ثم لما صعد في السماء وجده في السماء الثالثة  كيف ذلك الروح تصعد بسرعة  ،تطير
بسرعة خفيفة  ،ليست مثل األجساـ  ،وىو قائم يصلي في قبره فالروح تأخذ شكل الجسد ،

فصلى باألنبياء إماما  ،وجاء في بعض األحاديث  أف النبي  عرض عليو إناء خمر ولبن ،

وقيل  :اختر أيهما  ،ىذا قبل أف تحرـ أياـ قبل  ...قبل أف ...قبل أف تحرـ الخمر فاختار النبي

 اللبن فقاؿ للنبي  اخترت الفطرة أصبت الفطرة  ،ولو اخترت الخمر لغوت أمتك  جاء
فيو أف عرض عليو .

ثم أوتي بالمعراج  ،وىو كهيئة السلم كهيئة الدرج  ،فصعد عليو نبينا  ومعو جبرائيل وصعد ،

طار في الهوا في السماء  ،حتى وصل إلى السماء الدنيا كما جاء في األحاديث الصحيحة في
الصحيحين وغيرىما  ،فلما وصل إلى السماء الدنيا استفتح جبريل  ،فقيل  :من ىذا ؟ قاؿ :

جبريل  .قيل  :ومن معو ؟ قاؿ  :محمد  .قيل  :وقد أرسل إليو ؟ قاؿ  :نعم  .قاؿ  :فنعم
المجيء جاء  .ففتحوا لهما أبواب السماء فدخبل في السماء الدنيا  ،ىذا يدؿ على أف السماء

لها أبواب ولها حراس ليست مضيعة  ،وىذا يدؿ على أف السماوات ليست شفافة مثل الزجاج ،

لو كانت شفافة ما سأؿ  ،كاف يراىم من  ، . . .يقوؿ من ؟ بس قاؿ من ىذا ؟ قاؿ  :جبريل .
قاؿ  :من معك ؟ قاؿ محمد  .لو كانت شفافة لرآىم من الداخل  ،فوجد فيها آدـ عليو السبلـ

 ،السماء الدنيا  ،فقاؿ  :ىذا أبوؾ ىذا  ،فسلم عليو  ،فقاؿ آدـ عليو السبلـ  :مرحبا بالنبي

الصالح واالبن الصالح  ،ووجد على يمينو أسودة  ،وعن يساره أسودة  ،وإذا نظر إلى من يمينو

ضحك  ،وإذا نظر إلى من يساره بكى  ،وقيل  :ىذه أرواح أمتو اللي عن يمينو أرواح أىل الجنة ،
واللي عن يساره أرواح أىل النار  ،ثم عرج إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل  ،فقيل  :من ىذا ؟

قيل  :جبريل قيل  :ومن معك ؟ قاؿ  :محمد قيل  :وقد أرسل إليو قاؿ نعم  ،ففتح لهما فدخبل

فوجدا فيها ابني الخالة عيسى ويحيى  ،ابن الخالة  ،يحيى بن زكريا  ،وزكريا زوج خالة عيسى ،

ىو ابن الخالة  ،فرحب بنبينا  وقاؿ لو  :مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح  ،أخ  ،آدـ يقوؿ

 :االبن الصالح  ،ويحيى توفي  ،أما عيسى ما توفي  ،عيسى رفع بروحو وجسده جميعا وسينزؿ

في آخر الزماف ؛ ألف نزولو من أشراط الساعة الكبار  ،وإذا نزؿ في آخر الزماف حكم بشريعة

نبينا محمد  ؛ ألف كل نبي أخذ عليو العهد والمواثيق  ،والميثاؽ ألف بعث محمد وأنت حي

شرح كتاب االعتقاد

لتتبعنو  :

            

       

(ٔ)

إذا نزؿ في آخر الزماف حكم نبينا محمد 

ثم يتوفاه اهلل فيموت ويدفن في األرض  ،لكن ىو اآلف حي قاؿ اهلل تعالى  :
    



(ٕ)

    

أما يحيى فتوفي  ،ثم صعد إلى السماء الثالثة  ،فاستفتح

فقيل  :من ؟ قيل  :جبريل  .قيل  :ومن معك ؟ قاؿ  :محمد  ،قيل  :وقد أرسل إليو ؟ قاؿ  :نعم
 .قاؿ  :نعم المجيء جاء  ،ففت ح لهما فوجد فيها إدريس عليو الصبلة والسبلـ  ،فرحب بو وقاؿ
 :مرحبا بالنبي الصالح واألخ الصالح  ،وىذا دليل على أف إدريس ليس من الصبلت األبوية ،

جاء في بعض األحاديث أف إدريس أب وأنو أب لنوح  ،والصواب أنو أخ  ،ولو كاف أبا لقاؿ :

مرحبا بالنبي الصالح واالبن الصالح  ،قاؿ  :مرحبا بالنبي واألخ الصالح  ،ثم صعد إلى السماء
الرابعة فاستفتح جبريل فقيل  :من ىذا ؟ قيل  :جبريل  .قيل  :ومن معك ؟ قاؿ  :محمد  .قيل :
وقد أرسل إليو ؟ قاؿ  :نعم  .فوجدا فيها ىاروف عليو الصبلة والسبلـ فرحب بو  ،وقاؿ  :مرحبا

بالنبي الصالح واألخ الصالح .

ثم صعد إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل فقيل  :من ىذا ؟ قاؿ  :جبريل  .قيل ومن

معك ؟ قاؿ  :محمد  .قيل  :وقد أرسل إليو ؟ قاؿ  :نعم  .قيل  :نعم المجيء جاء  .فدخل

فوجد فيها موسى عليو الصبلة والسبلـ  ،فرحب بنبينا  وقاؿ  :مرحبا بالنبي الصالح واألخ

الصالح  ،ثم لما تجاوزاه إلى السماء السابعة بكى موسى  ،فقيل لو  :ما يبكيك ؟ قاؿ  :أبكي
ألف غبلما بعث بعدي يدخل الجنة من أمتو أكثر ما يدخلها من أمتي .

وكاف بكاء موسى ليس حسدا  ،ولكنو تألما على بني إسرائيل مع أف أتباعو كثيروف عليو

الصبلة والسبلـ  ،لما عرض األنبياء على النبي  رأى سوادا سد األفق حتى ظن أنو من أمتو .
فقيل  :ىذا موسى وقومو  ،ثم استفتح باب السماء السابعة  ،فقيل  :من ىذا ؟ قيل  :جبريل .

قيل  :ومن معك ؟ قاؿ  :محمد  .قيل  :وقد أرسل إليو ؟ قاؿ  :نعم  .قاؿ  :نعم المجيء جاء .
 - 1سورة آل عمران آية .81 :
 - 2سورة النساء آية .158 :

شرح كتاب االعتقاد
فوجد فيها إبراىيم عليو الصبلة والسبلـ  ،فسلم عليو وقاؿ  :مرحبا بالنبي الصالح واالبن الصالح
 ،من السبللة األبوية من جده آدـ قاؿ  :واالبن الصالح وإبراىيم  ،والباقي كل من السبللة من

األخوة ووجد إبراىيم قد أسند ظهره إلى البيت المعمور  ،البيت المعمور بيت  -كعبة  -في

السماء السابعة تحاذي الكعبة المشرفة لو سقط لسقط عليها يدخلها كل يوـ سبعوف ألف ملك
في الصبلة والطواؼ ثم ال يعود إليو إلى آخر الدىر من كثرة المبلئكة  ،ال يصل إليهم الدور ،

كل يوـ يدخلو سبعوف ألف ملك كم عدد الذين دخلوا  ،ال يحصيهم إال اهلل كم مضى من األياـ

من الدنيا ال يحصيهم إال اهلل .

ثم تجاوز السماء السابعة النبي  ظهر فضلو  ،تجاوز حتى وصل إلى سدرة المنتهى ،

سميت سدرة المنتهى ؛ ألنو ينتهي إليها ما يرفع من األرض وما ينزؿ من السماء  ،وىي سدرة

ورقها كآذاف الفيلة .

ثم تجاوز نبينا  إلى مكاف يسمع فيو صريف األقبلـ  ،فدنا من ربو وتدلى فكاف قاب

قوسين أو أدنى  ،فكلمو اهلل  ،وصل إلى مكاف ال يصل إليو جبريل وال غيره  ،فكلمو اهلل من دوف

الواسطة سمع كبلـ اهلل ففرض اهلل  ،ففرض عليو رب العزة والجبلؿ في ذلك الموقف في ذلك

المكاف الصبلة  ،خمسين صبلة في اليوـ والليلة  ،ثم ىبط نبينا  ومعو صحبو جبرائيل  ،ىبط
إلى السماء السابعة ثم ىبط إلى السماء السادسة  ،فاستوقفو موسى  ،فقاؿ ماذا فرض عليك

ربك يا محمد ؟ قاؿ  :خمسين صبلة في اليوـ والليلة  .فقاؿ  :ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف

ألمتك  ،فإف أمتك ضعيفة ال تطيق الخمسين صبلة في اليوـ والليلة  ،وإني عالجت في بني

إس رائيل أكثر من ذلك  ،فالتف إلى جبريل يستشيره فأشار إليو أف نعم  ،فعبل بو جبرائيل إلى

الجبار جل جبللو  ،فسأؿ ربو التخفيف فوضع عن خمسا  ،وفي رواية أخرى  :عشرا  ،ثم ىبط

حتى وصل إلى موسى  ،وقاؿ ماذا فرض عليك ربك ؟ قاؿ  :أربعين أو خمس وأربعين صبلة فقاؿ

 :ارجع إل ى ربك فاسألو التخفيف ألمتك فإف أمتك ضعيفة ال تطيق أربعين صبلة في اليوـ والليلة
 ،وإني عالجت بني إسرائيل أكثر من ذلك فعبل بو جبرائيل وسأؿ ربو التخفيف فوضع عنو عشرا

فصاروا ثبلثين أو خمسا وثبلثين في رواية أخرى ثم ىبط إلى موسى استوقفو وفي كل مرة يأمره أف
يرجع  ،في كل يضع عنو عشرا عشرا صارت ثبلثين حتى صارت  ،ثم صارت عشرين  ،ثم صارت
عشرا  ،ثم صارت خمسا  ،وفي بعض الرويات أنو في كل مرة خمس  ،حتى وصلت إلى خمس ،

فهبط على موسى  ،فقاؿ  :ماذا فرض عليك ربك قاؿ خمس صلوات في اليوـ والليلة  ،قاؿ :

ارجع إلى ربك فاسألو التخفيف ألمتك ؛ فإف أمتك ضعيفة ال تطيق خمس صلوات في اليوـ

شرح كتاب االعتقاد
والليلة فقاؿ نبينا  إني سألت ربي حتى استحييت  ،ولكن أرضى وأسلم  ،فنادى مناد من
السماء أف أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي  ،ىي خمس في العدد وىي خمسوف في الميزاف

واألجر .

خمس عددا وأجرىا أجر الخمسين كل صبلة الحسنة بعشر أمثالها خمس صلوات أجرىا أجر

خمسين  ،ىذا يعني ىذا األمر في فرضية الصبلة يدؿ على أىميتها وعظم شأنها  ،أين فرضت

الصبلة ؟ في السماء فوؽ السماء السابعة  ،لكن الزكاة والصوـ والحج فرضت في األرض ،

الصبلة فرضت بدوف واسطة كلم اهلل نبينا  من دوف واسطة  ،أما الزكاة والصوـ والحج فرضت
بواسطة جبرائيل  ،الصبلة فرضت في األوؿ خمسين  ،ثم خففت إلى خمس صلوات كل ذلك

يدؿ على عظم شأف الصبلة وأىميتها  ،وأنها ركن اإلسبلـ األعظم عمود اإلسبلـ  ،ولهذا صار لها

من المزية أنها ىي الفارؽ بين المسلم والكافر  ،وأف من أضاعها فقد أضاع دينو ومن حفظها
حفظ دينو  ،ومن ضيعها فهو لسواىا أضيع  ،وفيو جواز النسخ قبل التمكن من الفعل  ،ففرضت

في أوؿ األمر خمسين ثم نسخت إلى خمس صلوات قبل أف يتمكن الناس من الفعل  -ىذا
حكم شرعي  -وىذه األحاديث ثابتة في الصحيحين وفي غيرىما  ،طيب رؤية النبي  لؤلنبياء

كيف رآىم وىم قد ماتوا ؟ وجاء كما سبق أنو رآىم أرواحهم قد أخذت شكل الجسد  ،يعني

تأخذ صورة الجسد  ،ولهذا في الحديث   :نسمة المؤمنين طائر يعلق في شجر الجنة حتى

يرجعهم اهلل جسدىم يوـ يبعثوف  إال عيسى ألنو بروحو وجسده لم يمت .

ىذا ىو المعراج ىذه الكرامة العظيمة وىذه المعجزة العظيمة لم تحصل ألحد لغير نبينا 

فهذه من كراماتو ومن معجزاتو ومن كرامتو على ربو ذكر المؤلف رحمو اهلل في ىذا المبحث تعظيم
النبي . 

بقي بحث في اإلسراء والمعراج ىل اإلسراء إسراء النبي  بروحو وجسده أو بروحو دوف جسده
 ،وىذا ىو يقظة أو مناـ ؟ للعلماء أقواؿ  :قاؿ بعض العلماء  :اإلسراء كاف مناما  ،وىذا مروي
عن بعض السلف  ،يعني أسري بو وىو نائم  ،فصعد إلى السماوات ورجع وىو نائم  ،وىذا قوؿ

ضعيف ؛ ألنو لو كاف أسرى في النوـ لما أنكر كفار قريش  ،وثبت أف كفار قريش كذبوه وأنكروه

وارتد ناس ممن أسلم لما أخبرىم أنو صعد إلى السماء  ،ألف كل ىذا في ليلة واحدة أسري بو
وعرج بو ولما كاف في الصباح كاف عند الناس فلما حدثهم بذلك ارتد بعض الناس  ،ولما حدث
أبو جهل أكبر ىذا القوؿ  ...ىل ممكن أف تقوؿ ىذا يا محمد عند باقي قريش ؟ استعظم ىذا ،

قاؿ  :يزعم محمد أنو ذىب إلى الشاـ في ليلة واحدة ونحن نقطعها في مسافة شهر  ،وأنو عرج

شرح كتاب االعتقاد
بو إلى السماوات وىو عندنا اآلف فثبت أف النبي  مر على عير لقريش في الطريق  ،فقالوا  :إف
كنت صادقا نسألك عن عيرنا فسألوه  ،وسألوا عن بيت المقدس فجلى اهلل بيت المقدس وكشفو

لو فصار ينعتو وىو يبصره  ،وأخبرىم عن عيرىم وأنو لقيها في مكاف كذا وأنها تأتي في وقت كذا
 ،فكاف األمر كما قاؿ عليو الصبلة والسبلـ  ،قاؿ بعضهم  :اإلسراء كاف مناما ىذا ضعيف لو
كاف مناما ما أحد يستنكر أنو مناـ  ،ولو كاف مناما لما كذبت كفار قريش  .القوؿ الثاني  :أنو

أسري بروحو دوف جسده وىذا مروي عن عائشة وجماعة  .القوؿ الثالث  :أف اإلسراء كاف مرارا ،
قاؿ بعضهم  :واإلسراء في ليلة والمعراج في ليلة  ،وقاؿ بعضهم  :اإلسراء كاف مرارا مرة يقظة ،

ومرة وىو نائم  ،القوؿ الرابع  :أف اإلسراء بروحو وجسده مرة واحدة في ليلة واحدة  ،وىذا ىو

الصواب  .لكن ضعفو  ،والحديث ضعفو بعض أىل الحديث إذا أشكل عليهم بعض األلفاظ

زادوا مرة اللي يسلك ىذا بعض ضعفاء أىل الحديث  ...عليو قالوا اإلسراء مرتين  ،أسري بو
مرتين من أسرى بو مرتين مرة يقظة ومرة مناما أو يقاؿ بعضهم مرارا مناما  ،ىذا يسلكو ضعفاء

أىل الحديث والصواب أف اإلسراء والمعراج في ليلة واحدة ال في ليلتين  ،وأف اإلسراء بروحو

وجسده  ،والدليل قوؿ اهلل تعالى  :

    



(ٔ)

والعبد اسم

للروح والجسد  ،اإلنساف اسم لروحو وجسده ىذا ىو الصواب  ،اإلسراء والمعراج في ليلة واحدة
مرة واحدة يقظة ال مناما .

ثانيا  :نبينا  سمع كبلـ اهلل فكاف كليم اهلل شارؾ موسى في التكليم  ،موسى كليم اهلل كلم

اهلل بدوف واسطة ونبينا محمد  كلم اهلل بدوف واسطة في ليلة المعراج  ،وكذلك شارؾ إبراىيم

في الخلة  ،إبراىيم خليل اهلل ومحمد خليل اهلل فنبينا خليل اهلل وكليم اهلل  ،وىل رأى ربو ليلة
المعراج ؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين  :من العلماء من قاؿ إف النبي  رأى ربو ليلة

المعراج بعين رأسو  ،وىذا مروي عن ابن عباس وروي أيضا عن اإلماـ أحمد  ،قاؿ ابن عباس في
قولو تعالى           :
النبي  ليلة أسري بو  ،وىو مروي عن اإلماـ أحمد .
 - 1سورة اإلسراء آية .1 :
 - 2سورة اإلسراء آية .60 :

(ٕ)

قاؿ  :ىي رؤيا عين أريها

شرح كتاب االعتقاد
والقوؿ الثاني  :أنو رآه بعين قلبو ولم يره بعين رأسو  ،وىذا ىو الصواب الذي عليو
المحققوف  ،وىو قوؿ عائشة رضي اهلل عنها  ،وقد قالت لمسروؽ لما قاؿ لها  :ىل رأى محمد
ربو ؟ قالت  :لقد قف شعري مما قلت  ،ثم قالت  :من حدثك أف محمدا رأى ربو فقد كذب .

وىذا ىو الصواب  ،والصواب أنو رآه بعين قلبو  ،وما روي عن  ،وىذا اختاره بقوؿ أنو رآه بعين

رأسو اختاره جماعة اختاره النووي واختاره القاضي عياض  ،واختاره جماعة وىو المؤلف ،

المؤلف ىنا اختار أف النبي رأى ربو بعين رأسو لكن قولو مرجوح .

الصواب أنو رآه بعين قلبو ال بعين رأسو  ،واألدلة في ىذا كثيرة منها قوؿ اهلل تعالى  :
            

(ٔ)



ونبينا بشر  ،ما كاف لبشر أف

يكلم اهلل إال من وراء حجاب ؛ وألف النبي  ال يستطيع أف يرى اهلل في الدنيا ونبينا بشر كلم

اهلل من وراء حجاب  ،ولهذا لما سأؿ موسى الرؤيا في الدنيا قاؿ  :
       



(ٕ)

    

ومن األدلة حديث أبي ذر في صحيح

مسلم لما قاؿ للنبي  ىل رأيت ربك ؟ قاؿ  :نور أنى أراه يعني النور حجاب يمنعني من رؤيتو
كيف أراه .

وحديث أبي موسى في صحيح مسلم أف النبي  قاؿ   :إف اهلل ال يناـ وال ينبغي لو أف

يناـ يخفض القسط ويرفعو حجابو النور وفي لفظ  :النار  ،لو كشفو ألحرقت سبحات وجهو ما

انتهى إليو بصره من خلقو  ونبينا من خلقو فلو كشف الحترؽ ما يستطيع مثبل .

وألف الرؤية ،رؤية اهلل نعيم ادخره ألىل الجنة  ،وليس ألىل الدنيا والنبي  في ذلك من

أىل الدنيا فهي نعيم خاص بأىل الجنة  ،فالصواب أف النبي  لم ير ربو بعين رأسو وإنما رآه
بعين قلبو  ،وأما ما روي عن ابن عباس أنو رآه فهو مطلق يعني روي عنو أنو رآه  ،وروي أنو رآه

بفؤاده  ،وكذلك ما روي عن اإلماـ أحمد تارة تأتي الرواية مطلقة رأى  ،وتارة يقوؿ  :رآه بفؤاده ،

 - 1سورة الشورى آية .51 :
 - 2سورة األعراف آية .143 :

شرح كتاب االعتقاد
فهو يحمل المطلق على المقيد  ،ما روي عن ابن عباس أنو قاؿ  :رآه تحمل على رواية أنو رآه
بفؤاده  ،وكذلك اإلماـ أحمد رآه في الروايات األخرى رآه بفؤاده يحمل ىذا على ىذا .
وأما قولو تعالى           :

(ٔ)

فالمراد رؤية اآليات

المراد رؤية اآليات  ،فرآه بعين قلبو  ،والمعنى  :أف اهلل  ،رؤية بقلبو زائدة على العلم  ،منهم من
قاؿ جعل لو عينين في قلبو فرأى ربو  .ىذا ىو الصواب الذي أجمع عليو المحققوف  ،جمع

بينهما المحقق شيخ اإلسبلـ ابن تيمية قاؿ  :ما روي من اآلثار وعن الصحابة أف النبي  رأى

ربو محموؿ على رؤية الفؤاد  ،وما روي أنو لم يره محموؿ على رؤية البصر .

فالنصوص التي فيها أف النبي لم يره يعني لم يره ببصره  ،والنصوص واآلثار التي بأنو رآه

محموؿ عنو أنو رآه بقلبو وعلى ذلك تتفق النصوص وال تختلف .

بقي المقاـ المحمود  ،ما ىو المقاـ المحمود ؟ يقوؿ اهلل تعالى  :
  
 





(ٖ)

(ٕ)



   

          

المشهور عند العلماء عند كثير من العلماء وعند الجمهور أف المقاـ

المحمود ىو الشفاعة  ،الشفاعة العظمى في موقف القيامة  ،التي يتأخر عنها أولو العزـ الخمسة
 ،كما سبق آدـ ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى كل واحد يتأخر  ،كل واحد يقوؿ  :اذىبوا إلى

غيري إف ربي غضب اليوـ غضبا لم يغضب قبلو مثلو ولن يغضب بعد مثلو  ،ونبينا  يقوؿ  :أنا

لها أنا لها فيذىب ويسجد تحت العرش فيفتح اهلل عليو بمحامد  -يلهمو إياىا  -ثم يأتي بهم
إلى الرب سبحانو فيقوؿ  :يا محمد ارفع رأسك وسل تعط واشفع تشفع فيشفعو اهلل فيقضي اهلل

بين الخبلئق  ،وىذه الشفاعة عامة للمؤمنين والكفار  ،ألىل الموقف ؛ ألنها شفاعة إلراحة الناس
من الموقف  ،ىذا ىو المقاـ المحمود الذي يغبطو فيو األولوف واآلخروف وىذا ىو المشهور عن

كثير من الصحابة ومن المحققين .
 - 1سورة اإلسراء آية .60 :
 - 2سورة اإلسراء آية .79 :
 - 3سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد
القوؿ الثاني أف المقاـ المحمود إجبلسو وإقعاده على العرش أف اهلل يجلسو ويقعده على
العرش قد ذكر المؤلف آثارا كثيرة كلها مروية عن مجاىد  ،ومجاىد بن جبر إماـ في التفسير ،
وىو يروي عن ابن عباس لكنها موقوفة على مجاىد  ،قاؿ  :يقعده على العرش  .ولكن اإلماـ

أحمد رحمو اهلل يقوؿ  :إف ىذا األثر عن مجاىد تلقاه العلماء بالقبوؿ  .وكذلك شيخ اإلسبلـ ابن

تيمية وغيره .

فلوال أف العلماء تلقتو بالقبوؿ لقيل  :إف ىذا أثر عن مجاىد  ،ومجاىد يروي عن ابن عباس وابن
عباس يأخذ عن بني إسرائيل  ،لكن ىذه اآلثار المروية عن مجاىد في بعضها عن عائشة لكن

أكثرىا مروية عن مجاىد  ،أف تفسير المقاـ المحمود بأنو يجلسو اهلل على العرش ويقعده على

عرشو  ،فلوال أف قوؿ اإلماـ أحمد  :تلقتو األمة بالقبوؿ  ،وكذلك عبد اهلل بن أحمد قاؿ  :أنكر
على من رد ىذه األحاديث  ،وكذا شيخ اإلسبلـ ابن تيمية  :لوال تلقي األمة لها بالقبوؿ  ،وقاؿ :

إف ىذا ىو قوؿ أىل السنة  ،ومن أنكرىا فهو من أىل البدع  ،وعلى ىذا فالقوؿ الثاني ىو أنو

يجلسو على عرشو .

ول كن نقوؿ  :ال مانع من أف يكوف المقاـ المحمود شيئاف  :الشفاعة  ،وإجبلسو على العرش

 ،ما المانع من ىذا  ،أما الشفاعة ىذا ثابت في األحاديث الصحيحة  ،ثابت أنو تفسير المقاـ

المحمود  ،وأما إجبلسو على العرش فكما جاءت في ىذه الروايات التي  -وإف كاف أكثرىا مروي

عن مجاىد  -إال أف العلماء تلقوىا بالقبوؿ  ،أىل السنة والجماعة تلقوىا بالقبوؿ وال يردونها
ويقولوف  :إف من ردىا فهو من أىل البدع  .وعلى ىذا فيكوف المقاـ المحمود في الشفاعة

العظمى منو ومن ذلك إجبلسو على العرش  ،شيئاف وإف كاف لم يكن يعني ظاىر العلماء أنهما
قوالف  :إما ىذا وإما ىذا بعضهم قاؿ  :المقاـ ىو الشفاعة  .وىذا رأي الجمهور  ،والقوؿ الثاني
 :أنو إقعاده على العرش  .لكن ال مانع ما داـ أف ىذه اآلثار تلقاىا العلماء بالقبوؿ كما قاؿ اإلماـ

أحمد وغيره  ،وال يردونها  -ومن ردىا من أىل البدع  -نقوؿ  :ال مانع أف يكوف داخل في

المقاـ المحمود إجبلسو على العرش مع الشفاعة .

الشوكاني رحمو اهلل قاؿ  :إف مجاىد لو قوالف مهجوراف ىجرىم العلماء منها قولو  :إف

المقاـ المحمود إقعاده على العرش  .ىذا قوؿ للشوكاني  ،لكن اإلماـ أحمد يقوؿ  :العلماء تلقوه

بالقبوؿ  ،ليس مهجورا  ،وكذلك شيخ اإلسبلـ ابن تيمية .

ولنبينا  من الكرامات الحوض المورود  ،ما ىو الحوض المورود ؟ الحوض المورود حوض نبينا

 في موقف القيامة  ،كما سبق  :حوض عظيم طولو مسافة شهر وعرضو مسافة شهر يصب في

شرح كتاب االعتقاد
ميزابين من نهر الكوثر في الجنة  ،وأوانيو كيساف  ،أوانيو عدد نجوـ السماء  ،وىو أشد بياضا من
اللبن  ،وأحلى من العسل  ،وأبرد من الثلج  ،وأطيب ريحا من المسك  ،من شرب منو شربة لم

يظمأ بعدىا أبدا حتى يدخل الجنة  ،والنبي  يقوؿ   :إني فرطكم على الحوض 

والفرط الذي يسبق القوـ الذي يسبق القوـ يتقدمهم ويهيئ لهم ما يحتاجوف إليو  ،يسمى فرط ،

الذي يتقدـ القوـ ويهيئ لهم ما يحتاجوف  ،يهيئ لهم الشراب ويعد لهم مثبل الطعاـ وما يحتاجوف

 ،يقاؿ الفرط  ،فالنبي قاؿ   :إني فرطكم على الحوض  يعني أنتظركم أتقدمكم وأنتظركم

على الحوض .

وكما سبق عن الحوض أنو حوض نبينا  حوض عظيم يرد عليو المؤمنوف  ،ويرد عليو قوـ

قد بدلوا وغيروا  ،فيذادوف كما تذاد اإلبل العطاش  ،قاؿ النبي   ليردف علي أناس أعرفهم
ويعرفوني  ،فإذا وردوا اختلجوا دوني  ،فأقوؿ  :يا ربي أصحابي أصحابي  ،وفي لفظ أصيحابي

أصيحابي  ،ويقاؿ  :إنك ال تدري ما أحدثوا بعدؾ إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ

فارقتهم وأقوؿ  :سحقا سحقا لمن غير بعدي  فالمرتدوف ينادوف  ،وكذا جاء في بعض في
ىناؾ آثار بعض العصاة وبعض الظلمة وغيرىم يمنعوف .

وأما الحديث عن النبي  قاؿ   :رأيت ربي في أحسن صورة فقاؿ  :يا محمد بما

يختصم المؤل األعلى  ،قلت  :ال أدري يا رب فوضع كفو بين كتفي حتى وجدت برد أناملو في
صدري فعلمت  ،فقلت  :يا ربي يختصموف في نقل األقداـ إلى الجمعات  ،وفي انتظار الصبلة

بعد الصبلة  فهذه الرؤيا إنما ىو في النوـ ليس في اليقظة  ،رؤية في النوـ وىي كرأيت ربي
في أحسن صورة  ،ورؤية اهلل في المناـ ثابتة كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل  ،أثبتها

جميع الطوائف إال الجهمية  ،من شدة إنكارىم أنكروا رؤية اهلل مطلقا حتى رؤية اهلل في النوـ

أنكروىا  ،لكن جميع الطوائف أثبتوىا  ،وال يظن ذلك التشبيو اإلنساف يرى ربو على حسب

اعتقاده إف كاف اعتقاده صحيحا  ،فيرى ربو رؤية تناسب اعتقاده  ،وإف كاف اعتقاده كاف عملو

سيئا رأى ربو رؤية تناسب اعتقاده وعملو  ،ولما كاف النبي  أصح الناس اعتقادا وأصح الناس

عمبل قاؿ   :رأيت ربي في أحسن صورة  وىذا الحديث يسمى حديث اختصاـ المؤل
األعلى شرحو الحافظ ابن رجب رحمو اهلل في رسالة تسمى " شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى

" قاؿ   :رأيت ربي في أحسن صورة  ،فقاؿ  :يا محمد فيم يختصموف  ،فقلت  :ال أدري .
فوضع كفو بين كتفيي حتى وجدت برد أناملو فعلمت  وأما ما ذكره الشارح قاؿ  :فعلمت ما

شرح كتاب االعتقاد
بين السماء واألرض ىذا فيو نظر  ،وفيو أف النبي  دخل الجنة  ،قاؿ  :دخل الجنة يعني ليلة
المعراج  ،ورأى النار .

وجاء في حديث في حديث الرؤيا الطويل أف النبي  جاءه رجبلف يعني ملكاف وذىبا بو  ،ورأى
رجبل يسبح في نهر الدـ  ،ثم سأؿ  ،وآخر يلقمو حجرا فرأى رجبل يثلغ رأسو بالحجر  ،فالذي

يسبح في نهر الدـ قاؿ  :ىذا آكل الربا  ،والذي رآه يثلغ رأسو بالحجر ىذا الذي يتثاقل عن
الصبلة  ،ورأى رجبل يشق شدقو ومنخره إلى قفاه ثم يذىب إلى الشق الثاني ويفعل بو ذلك ،
فإذا انتهى من الشق األوؿ وجد الشق الثاني رجع كما كاف فيشقو وىكذا قاؿ  :ىذا الرجل

يكذب الكذبة فتبلغ اآلفاؽ وقاؿ  :رأيت الجنة دخلت الجنة  ،فإذا ...جنى بها اللؤلؤ  ،ورأى
بيتو كالربابة  ،يقاؿ اطلعت على النار فرأيت قوما عراة في مكاف ضيق يعذبوف فإذا جاءىم نار من
أسفلها ضوضوا فسأؿ فقاؿ ىؤالء الزناة والزواني ىذا في البرزخ يعذبوف في البرزخ في البزخ

يعذبوف ىؤالء  ،ىذا الصواب أف الرؤيا ىذه إنما ىي في النوـ .

طيب ننظر كبلـ المؤلف رحمو اهلل نعود اقرأ من األوؿ قولو . 

شرح كتاب االعتقاد

ادلعجزة العظمى للرسوؿ
ولو  اآلية العظمى اليت ظهرت لو يف األرض والسماء اليت مل يشركو فيها بشر
ومل يبلغ الذي بلغو أحد .

يعني الرسوؿ لو اآليات العظمى اآلية العظمى يعني الداللة  ،تسمى المعجزة لكن سميت

اآليات  ،واآليات         

(ٔ)

ففي القرآف تسمى اآليات ،

وكذلك في اللغة تسمى اآلية  ،والمتأخروف يسمونها معجزة  ،يسمونها معجزات  ،تسمية اآليات

أصح ؛ ألنو في القرآف سميت آيات وفي اللغة تسمى آيات والمتأخروف يسموىا المعجزات ....

اآليات العظمى والمعجزة العظمى ىي ،ما ىي؟ اإلسراء والمعراج ،لكن سبق أنو أعظم منها

القرآف  ،اآليات العظمى ىي القرآف  ،وىي اآلية الخالدة الباقية إلى قياـ الساعة ،أعظم اآليات

التي أوتيها نبينا  ىي القرآف؛ آيات األنبياء آيات وقتية في زمانهم تنتهي ،وأما آيات نبينا 
باقية إلى قياـ الساعة  ،قاؿ عليو الصبلة والسبلـ في الحديث الصحيح  :ما من نبي بعثو اهلل

إال أعطاه اهلل من اآليات ما آمن على مثلو بشر ،وإنما كاف الذي أوتيتُو وحيا  ،أوحاه اهلل إلي ،
فأرجو أني أكوف أكثرىم تابعا  وىو القرآف ،فكل نبي أعطاه اهلل من اآليات ما يؤمن على مثلو
بشر ،والذي أوتيو نبينا  ىو الوحي القرآف وىو أعظم اآليات.

ومن اآليات اإلسراء والمعراج يقوؿ المؤلف" :ىذه آية عظمى ظهرت في األرض وفي السماء

 ،لم يشركو فيها بشر  ،ما شاركو فيها أحد  ،اإلسراء والمعراج ،والطير تطير في الهواء لكنها ال

تصل إلى السماء  ،ىذه لم يشركو فيها بشر.

 - 1سورة اإلسراء آية .101 :

شرح كتاب االعتقاد

ولم يبلغ الذي بلغو أحد من النذر  ،النذر اآليات 
 

(ٔ)

       

ما بلغ أحد أعطي من اآليات مثل ما أعطي نبينا  . نعم.

 - 1سورة يونس آية .101 :

شرح كتاب االعتقاد

اإلسراء وادلعراج
اليت إذا تدبرىا ذو فهم وعقل وبصَتة علم أف اهلل قد مجع لو فيها شرؼ ادلنازؿ
والرتب ،ما فضلو هبا على األولُت واآلخرين.

اللي ىي يعني اإلسراء والمعراج  ،يقوؿ :ىذه إذا تدبرىا العاقل ومن أوتي فهما  ،علم أف اهلل
جمع لنبينا  شرؼ المنازؿ والرتب  ،وفضلو بها على األولين واآلخرين ،وىي ..نعم.

شرح كتاب االعتقاد

الرد على من أنكر اإلسراء وادلعراج
وىو أنو ركب ال اؽ ،وأتى بيت ادلقدس من ليلتو .
ىذا اإلسراء ،اإلسراء ىو السفر ليبل في اللغة ،وشرعا السفر بنبينا 

ليبل على البراؽ ،

بصحبة جبرائيل من مكة إلى بيت المقدس .ركب البراؽ  ،البراؽ دابة فوؽ الحمار ودوف البغل ،

يعني أكبر من الحمار وأصغر من البغل ،سمي براقا لما فيو من البريق واللمعاف ،خطوه مد البصر

نعم ،وأتى بيت المقدس من ليلتو في نفس الليلة ،وعرج بو في نفس الليلة ،وتجاوز السبع الطباؽ

ولما كاف في الفجر ىبط إلى األرض ،كل ىذا في ليلة واحدة نعم.

يعني مسافات عظيمة كيف قطع ىذه المسافات؟ بين السماء واألرض مسافة خمسمائة عاـ،

وكثف كل سماء خمسمائة عاـ ،وبين كل سماء وسماء خمسمائة عاـ ،وبين السماء السابعة
وسدرة المنتهى اهلل أعلم ،وبين سدرة المنتهى حتى وصل إلى مكاف يسمع فيو صرير األقبلـ اهلل

أعلم.

وقد أنكر اإلسراء والمعراج بعض العقبلنيين من المعتزلة وغيرىم  ،وقالوا :كيف يقطع ىذه

المسافة؟ ال يمكن ،الجسم ثقيل ال يمكن أف يصعد؛ ألنهم حكموا عقولهم ،نقوؿ :الذي خلق
الجسم من الذي الجسم؟ ىو اهلل قادر على أف يعده ،ويلزمكم على ىذا أف تقولوا :إف المبلئكة

ال تهبط ألنها أرواح ،واألرواح كيف تهبط إلى األرض؟ فإذا كانت األرواح يمكن أف تهبط إلى
األرض  ،وىي من طبيعتها العلو  ،فيمكن لؤلجساـ أف تصعد إذا أراد اهلل ،لكن ىذا من جهلهم ،

كذبوا باإلسراء والمعراج ،قالوا -يحكموف عقولهم -ما يمكن الجسم يصعد ،الجسم ثقيل كيف

يصعد ىذه المسافات يقطع ىذه المسافات؟ ليس كالروح الخفيفة التي تطير ،المبلئكة أرواح
يمكن تصعد تطير ،لكن الجسم كيف يصعد؟.

نقوؿ :أنتم تحكموف عقولكم في الشرع ،ىذا شرع اهلل  ،وىذا دين اهلل  ،فالواجب التسليم،

والعقوؿ ال مدخل لها في ذلك .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

لقاء النيب باألنبياء
مث عرج بو إىل السماوات فسلم على ادلالئكة واألنبياء وصلى هبم .
كما سبق صلى باألنبياء في بيت المقدس  ،وسلم على األنبياء في كل سماء  ،وجد بعض األنبياء

كما سبق في الحديث الذي سقناه نعم.

شرح كتاب االعتقاد

رؤية النيب للجنة والنار
ودخل اجلنة ورأى النار وافًتض عليو يف تلك الليلة الصلوات ورأى ربو.
دخل الجنة ورأى النار  ،ىذا -يعني -فيو نظر ،اللي ورد في الحديث أف ىذا في الرؤيا في

المناـ ،الرؤية في المناـ أنو رأى الجنة ورأى النار في قصة حديث سمرة ،حديث سمرة في في

قصة الرؤيا ،ورؤيا األنبياء حق  ،وحي من الوحي ،وحي الرؤيا ،ىذا الذي يذكر في الحديث أنو

دخل الجنة  ،ورأى النار  ،ورأى الذين يعذبوف أف ىذا في رؤيا أخرى  ،في رؤيا النوـ  ،في غير

اإلسراء والمعراج ،ويحتمل أنو رأى في ليلة اإلسراء والمعراج الجنة والنار .نعم .لكن المؤلف
جزـ في أنو دخل الجنة ورأى النار ليلة المعراج .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

فرض الصلوات اخلمد
وافًتض عليو يف تلك الليلة الصلوات.
كما سبق خمسوف صبلة  ،ثم خففت إلى خمس .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

رؤية النيب لربو
ورأى ربو وأدناه وقربو.
رأى ربو  ،قاؿ بعضهم :رأى ربو بعين رأسو ،وىذا قوؿ لبعض أىل العلم اختاره جمع من أىل

العلم  ،اختاره النووي  ،والقاضي عياض  ،وجماعة ،لكن الجمهور أنو رأى ربو بعين قلبو  ،ال

بعين رأسو .نعم .وأدناه

شرح كتاب االعتقاد

دنو النيب من ربو
وأدناه وقربو وكلمو وشرفو وشاىد الكرامات والدالالت حىت دنا من

ربو 

فَػتَ َدىل

فَ َك َ
اف قَ َ
اب قَػ ْو َس ْ ُِت أَْو أَ ْد َىن ٓ

نعم .ظاىر ىذا أنو حتى دنى من ربو فتدلى ،فهذا دنو الرب وتدليو ،قاؿ بعضهم :إف ىذا
الدنو والتدلي  ،إنما ىو دنو جبريل وتدليو ؛ بدليل أف اهلل تعالى قاؿ في سورة النجم :

َوالن ْج ِم إِ َذا

ِ
ِ
ىوى ما ضل ِ
استَػ َوى َوُى َو بِ ْاألُفُِق ْاألَ ْعلَى ُمث
وحى َعل َموُ َش ِد ُ
يد الْ ُق َوى ذُو مرةٍ فَ ْ
ََ َ َ َ
صاحبُ ُك ْم َوَما َغ َوى َوَما يَػْنط ُق َع ِن ْاذلََوى إِ ْف ُى َو إِال َو ْح ٌي يُ َ

اب قَػ ْو َس ْ ُِت أَْو أَ ْد َىن فَأَْو َحى إِ َىل َعْب ِد ِه َما أَْو َحى  قاؿ بعضهم :إف الدنو الذي في
َدنَا فَػتَ َدىل  ىذا جبريل  فَ َك َ
اف قَ َ
حادث اإلسراء ىو الدنو الذي في سورة النجم  ،دنو جبريل وتدليو ،وقاؿ آخروف :إف الدنو الذي

في ليلة اإلسراء ىذا دنو الرب وتدليو ،وأما الدنو والتدلي في سورة النجم فهو دنو جبريل ،وعلى
ىذا إذا كاف دنو الرب فهو دليل في وصف الرب في الدنو والتدلي  ،وصف من أوصافو .نعم .
اب قَػ ْو َس ْ ُِت أَْو أَ ْد َىن  نعم.
فَ َك َ
اف قَ َ

شرح كتاب االعتقاد

سعة علم النيب 
وأف اهلل وضع يده بُت كتفيو فوجد بردىا بُت ثدييو فعلم علم األولُت واآلخرين.
ىذا كما سبق ،أف اهلل وضع يده بين كتفيو ،ىذا إنما ىو في رؤيا النوـ في حديث رؤيا النوـ

 رأيت ربي في أحسن صورة فقاؿ يا محمد :فيم يختصم المؤل األعلى؟ فقلت :ال أدري
فوضع يده بين كتفي  ىذا في النوـ  ،رؤيا في النوـ ال في اليقظة  ،ليس في ليلة المعراج أف
اهلل وضع يده بين كتفيو ،حصل يعني انتقاؿ نظر من المؤلف ،كذلك دخل الجنة  ،ورأى النار ،

الذي يُ ْذكر أف ىذا في حديث في الرؤيا في حديث سمرة.

في ليلة المعراج ما في أف اهلل وضع يده بين كتفيو  ،إنما ىو في حديث اختصاـ المؤل األعلى

الذي شرحو ابن رجب  ،حديث اختصاـ المؤل األعلى  ،قاؿ  :رأيت ربي في أحسن صورة ،

يعني في النوـ  ،فقاؿ يا محمد :فيم يختصم المؤل األعلى؟ فقلت :ال أدري فوضع يده بين كتفي

حتى وجدت برد أناملو فعلمت  علمت يعني فأجاب قاؿ يا رب  :إنهم اختصموا ...في
نقل الدرجات إلى المساجد وانتظار الصبلة بعد الصبلة  وليس فيو فعلمت علم األولين
واآلخرين" ىذه الزيادة فيها نظر .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

حقيقة رؤية النيب لربو

وقاؿ  

       



()1

وىي رؤيا يقظة

ال مناـ.
نعم .والصواب أف المراد من الرؤيا أنو رؤيا اآليات  ،ليس المراد رؤيا اهلل 
     

(ٕ)

  

ىي رؤيا يقظة ال مناـ يعني رؤيا اآليات التي رآىا يقوؿ اهلل

تعالى في اآلية         :

(ٖ)

اآليات التي رآىا وشاىدىا،

وشاىد المبلئكة وشاىد سدرة المنتهى ورأى اآليات العظيمة ،ولو كاف اهلل أراه نفسو لكاف رؤيتو

أعظم ،لو كاف رأى ربو بعين رأسو ألخبر أنو رآه بنفسو ،وىذا يدؿ على أف النبي  لم ير ربو؛

ألف اهلل بين أنو أراه اآليات ولو كاف أراه نفسو لكاف أعظم من رؤيا اآليات ،فلما لم يذكر أنو أراه

اهلل نفسو دؿ على أنو لم يره بعين رأسو وإنما رآه بعين قلبو ،وىذه رؤيا اآليات رؤيا يقظة ال مناـ،
نعم ليلة المعراج في اليقظة ال مناـ .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .60 :
 - 2سورة اإلسراء آية .60 :
 - 3سورة النجم آية .18 :

شرح كتاب االعتقاد

معراج النيب  جبسده وروحو
مث رجع يف ليلتو جبسده إىل مكة.
قولو "بجسده" ىذا فيو دليل على أنو عرج بو بروحو وجسده  ،ىذا ىو الصواب ،خبلفا لمن قاؿ:

إف اإلسراء والمعراج بالروح دوف الجسد ،أو قاؿ إف اإلسراء مناما ،أو قاؿ إف اإلسراء مرة يقظة
ومرة مناما ،أو قاؿ مرارا مناما .كل ىذه األقواؿ ضعيفة؛ والصواب أف اإلسراء والمعراج في ليلة

واحدة مرة واحدة لم يكرر يقظة ال منامم بروحو وجسده .ىذا ىو الصواب .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

فضل النيب يف اآلخرة
وأخ يف كتابو أنو يعطيو يف اآلخرة من الفضل والشرؼ أكثر شلا أعطاه يف

الدنيا بقولو :

    



()1

ودبا لو يف اآلخرة ادلقاـ

احملمود الذي ال يدانيو فيو أحد من األولُت واآلخرين ،فنقلت من تاريخ ابن أيب
خيثمة أيب بكر أمحد.
وىو صاحب الحافظ الكبير صاحب التاريخ الكبير .نعم.

 - 1سورة الضحى آية .5 :

شرح كتاب االعتقاد

معٌت ادلقاـ احملمود

يف أخبار ادلكيُت بإسناده عن رلاىد يف قولو :
 



()1

    

قاؿ :جيلسو على العرش .

ىذا مروي عن مجاىد  ،موقوؼ على مجاىد ،ومجاىد يروي عن ابن عباس ىذا فسر المقاـ
المحمود بأنو إجبلسو على العرش .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد

ادلقاـ احملمود

وروى أبو بكر وعثماف بن أيب شيبة بإسنادمها عن رلاىد يف قولو :
   

 

كذلك ىذا مروي عن مجاىد .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :

()1

قاؿ يقعده على العرش.

 

شرح كتاب االعتقاد

حكم أحاديث ادلقاـ احملمود
وكذلك روى عبد اهلل بن أمحد عن رلاىد .وقد روى إسحاؽ بن راىويو عن ابن

فضيل عن ليث عن رلاىد يف قولو :

      



()1

قاؿ :جيلسو معو على العرش.
كل ىذه موقوفة على مجاىد لم يستند على ابن عباس وليس من قوؿ النبي  وليس ىذا الذي
يسمى بسليب وىو ضعيف .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد

جلوس النيب على العرش
وقاؿ ابن عمَت :مسعت أبا عبد اهلل أمحد بن حنبل وسئل عن حديث رلاىد
"يقعد زلمدا على العرش" فقاؿ قد تلقتو العلماء بالقبوؿ يسلموا ىذا اخل كما
جاء.
وىذا رواه الخبلؿ في "السنة" ،وقالو أبو يعلى في إبطاؿ التأويبلت ،وىذا قوؿ اإلماـ أحمد،

اإلماـ أحمد إماـ أىل السنة والجماعة  ،يقوؿ :تلقتو العلماء بالقبوؿ يسلموا ىذا الخبر .لوال

األئمة تلقوه لقيل :إف حديث مجاىد موقوفا عليو ،وال يعتمد على قوؿ مجاىد فإنو أخذ عن بني

إسرائيل .نعم .لكن كوف اإلماـ أحمد يقوؿ :تلقتو العلماء بالقبوؿ يسلموا ىذا الخبر .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

اإلنكار على من رد حديث قعود النيب على العرش
وقاؿ ابن احلارث :نعم يقعد زلمدا على العرش .وقاؿ عبد اهلل بن أمحد :وأنا

منكر على كل من رد ىذا احلديث .وعن ابن عباس رضي اهلل عنهما يف قولو :
  



()1

قاؿ :يقعده على العرش.

ىذا مروي عن ابن عباس لكن ما ذكر سنده ىنا .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد

ذكر من روى أحاديث القعود
روى ىذه األخبار شيخنا أبو بكر ادلروزي وصنف يف ذلك كتابا كبَتا ،ورواه
والدي رمحو اهلل.

والده محمد بن حسين القاضي أبو يعلى الفراء .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

حديث جلوس النيب على السرير
فيما أجازه لنا بإسناده عن ابن عمر رضي اهلل عنهما  ،عن النيب  يف قولو:



     

 

()1

قاؿ :جيلسو معو على السرير .

ىذا أخرجو القاضي أبو يعلى في إبطاؿ التأويبلت نعم .وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى أبي

مردويو والديلمي .نعم.

 - 1سورة اإلسراء آية .79 :

شرح كتاب االعتقاد

دليل قعود النيب على العرش
وبإسناده عن عائشة رضي اهلل عنها قالت  :سألت رسوؿ اهلل  عن ادلقاـ
احملمود فقاؿ :وعدين ريب القعود على العرش



وىذا مروي عن عائشة رضي اهلل عنها .نعم .وأخرجو القاضي أبو يعلى في إبطاؿ التأويبلت .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

تفسَت آخر للمقاـ احملمود
وبإسناده عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قاؿ  :يل عمر بن اخلطاب 
سألت النيب  عما يوعده ربو جل امسو  ،فقاؿ :وعدين ادلقاـ مقاـ زلمود ،وىو
القعود على العرش 
نعم .كل ىذه اآلثار استدؿ بها بعض العلماء على أف المقاـ المحمود أنو يجلسو على العرش

يوـ القيامة ،ىذا مروي عن ابن عباس ومجاىد وعائشة وعمر بن الخطاب ،وقاؿ اإلماـ أحمد
تلقاىا العلماء بالقبوؿ ،وقاؿ عبد اهلل :أنا منكر على كل من رد ىذا الحديث.

والقوؿ الثاني وىو القوؿ المشهور :أف المقاـ المحمود ىو الشفاعة العظمى في موقف

القيامة ،وىذا مروي عن ابن مسعود  ،وحذيفة بن اليماف  ،وابن عمر  ،وسلماف الفارسي  ،وجابر
بن عبد اهلل  ،والحسن  ،وىي رواية ابن أبي نجيح عن مجاىد ،وىو قوؿ الجماىير أنو الشفاعة
العظمى ،وقاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل :ىذه اآلثار أنو يجلس على العرش ليست مرفوعة إلى

النبي  بعضهم رواىا مرفوعة عن النبي  لكن موضوعة ،األحاديث التي فيها أف النبي  قاؿ:
"يجلسو على العرش" ىذه موضوعة ،لكن كلها مروية موقوفة على ابن عباس  ،وعلى عائشة ،

وعمر  ،وموقوفة على مجاىد؛ ولهذا قاؿ شيخ اإلسبلـ :الثابت عن مجاىد وغيره من السلف،
وكاف السلف واألئمة يروونو وال ينكرونو.

وعلى ىذا فبل مانع أف يقاؿ :إف المقاـ المحمود ىو الشفاعة العظمى ،ويجلس على العرش،

يكوف منهم ،يكوف األمراف .وإف لم يكن السلف اآلف أحد قاؿ بهذا القوؿ؛ يعني الجمهور قالوا
بالقوؿ األوؿ :أنو الشفاعة ،وقاؿ آخروف :إنو إجبلسو على العرش ،لكن ال مانع أف يكوف ما داـ

أف العلماء تلقوه بالقبوؿ كما قاؿ اإلماـ أحمد  ،فيكوف من إكراـ اهلل لنبيو يكوف :الشفاعة

العظمى ،وإجبلسو على العرش.

والشوكاني في تفسيره نقل عن عبد البر أنو قاؿ" :مجاىد وإف كاف أحد أئمة التأويل إال أف لو

قولين ومهجورين عند أىل العلم أحدىما ىذا -إقعاد الرسوؿ  على العرش  ،وىذا من األقواؿ

المهجورة".

شرح كتاب االعتقاد
كيف يكوف من القوؿ المهجور  ،واإلماـ أحمد يقوؿ :تلقتو األمة بالقبوؿ؟ ىذه قد يكوف بعض
العلماء قاؿ بهذا  ،لكن كما سبق  ،المشهور أف المقاـ المحمود ىو الشفاعة العظمى ،وال مانع

أف يكوف إجبلسو على العرش جزء منو .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

احلوض ادلورود
ولو احلوض ادلوعود يف اليوـ ادلوعود.
سبق الكبلـ عليو .نعم.

فيكوف المؤلف ذكر ىنا من اآليات والكرامات :اإلسراء والمعراج ،والمقاـ المحمود وىو الشفاعة
 ،وإجبلسو على العرش ،والحوض المورود ،ورؤية اآليات رؤية الجنة والنار .أما قولو" :وضع كفو

بين كتفي" في ىذا في رؤيا المناـ .نعم.

شرح كتاب االعتقاد

حرمة رفع الصوت على النيب

وتوعد من رفع صوتو على نبيو بذىاب عملو وبطالنو فقاؿ  

 

            
    



()1

ىذا من تعظيم النبي  ومن كرامتو أف اهلل تعالى أدب عباده ونهاىم أف يرفعوا أصواتهم فوؽ

صوت النبي فقاؿ تعالى :

          

           



(ٕ)

فأدبهم

سبحانو ،فكانوا بعد ذلك يخفضوف أصواتهم ،كاف بعض الصحابة يقوؿ- :كاف لما نزلت ىذه

اآلية -كاف يخفض صوتو عند النبي  حتى يستفهم النبي  ما يسمع صوتو يستفهم ويقوؿ
ماذا تقوؿ؟

ولما نزلت ىذه اآلية خاؼ من ذلك خطيب النبي  كاف يخطب بين يدي النبي  وىو

زوج جميلة بنت أَبي أُبي .من ىو؟ نعم ثابت بن قيس بن شماس رضي اهلل عنو .كاف خطيب النبي

 كاف يخطب بين يديو في الوفد إذا جاء الوفود ،والخطيب محتاج إلى رفع الصوت ،فلما

نزلت ىذه اآلية 

 - 1سورة الحجرات آية .2 :
 - 2سورة الحجرات آية .2 :
 - 3سورة الحجرات آية .2 :

     



(ٖ)

وفي آخرىا 

 

شرح كتاب االعتقاد

 

(ٔ)

جلس في بيتو يبكي  ،وقاؿ إنو حبط عملو ،ففقده النبي  وسأؿ عنو ،فأرسل

إليو فجاء إليو وسألو فقاؿ :إف النبي  يسأؿ عنك ،فقاؿ :إنو حبط عملو إنو من أىل النار وإنو
حبط عملو ؛ ألنو يرفع صوتو فوؽ صوت النبي  فلما أخبر  قاؿ :قولوا لو إنو من أىل الجنة
وليس من أىل النار .وىذه شهادة ،شهادة لثابت بن قيس من المشهود لهم بأنهم من أىل الجنة.

خاؼ 

            

       

(ٕ)

ألنو خطيب النبي  والخطيب يرفع صوتو

محتاج لرفع صوتو ،فظن أف رفع صوتو بين يدي النبي أنو محبط لعملو؛ ولهذا خاؼ وجلس في

بيتو حتى أخبره النبي  وأمنو وقاؿ إنو من أىل الجنة .نعم.

 - 1سورة الحجرات آية .2 :
 - 2سورة الحجرات آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد

وجوب تعظيم النيب  وتوقَته

وأدهبم يف زلاورة نبيو  وخطابو فقاؿ :


   

()1

    

وال تقولوا :يا زلمد  ،يا أمحد  ،يا أبا القاسم  ،أي:

قولوا يا رسوؿ اهلل  ،ويا نيب اهلل  ،كما قاؿ  
 



()2

   

فأمرىم بتعظيمو . 

عليو الصبلة والسبلـ .ىذا من تعظيم النبي  ومن شرفو عليو الصبلة والسبلـ أف اهلل أدب عباده
في محاورة نبيو وخطابو فقاؿ           :
اإلنساف إذا كاف يدعو إخوانو يدعوه باسمو يا أحمد يا محمد يا أبو فبلف ،لكن الرسوؿ ال ،ال

(ٖ)

تقل :يا محمد وال تقل يا أبا القاسم ،بل تناديو وتقوؿ :يا رسوؿ اهلل يا نبي اهلل تقوؿ يا رسوؿ اهلل

يا نبي اهلل؛ فبل بد من تعظيمو وتوقيره واحترامو كما قاؿ اهلل تعالى :
  

 - 1سورة النور آية .63 :
 - 2سورة الفتح آية .9 :
 - 3سورة النور آية .63 :
 - 4سورة الفتح آية .9 :
 - 5سورة الفتح آية .9 :

(ٗ)

يعني تحترموه ،وأما قولو   :

(٘)

  

ىذا الضمير يعود إلى

شرح كتاب االعتقاد

اهلل؛       
قولو      :

(ٕ)

(ٔ)

ىذه الضمائر تعود إلى الرسوؿ ،وأما

ىذا يعود إلى اهلل ،فأمر بتعظيمو ،ىذا من تعظيمو

عليو الصبلة والسبلـ ومن شرفو وتوقيره عليو الصبلة والسبلـ وتخصيصو بذلك دوف غيره .نعم.

 - 1سورة الفتح آية .9 :
 - 2سورة الفتح آية .9 :

شرح كتاب االعتقاد

ذكر تعظيم اهلل لنبيو

فأمرىم بتعظيمو  كما عظمو وشرفو يف خطابو على سائر أنبائو فقاؿ :
        

ِ ِ
ِ
يسى .
يم ،يَا ُم َ
يَا نُ ُ
وح ،يَا إبْػَراى ُ
وسى ،يَا ع َ



()1



آد ُـ،
وخاطب األنبياء بأمسائهم يَا َ

نعم .ىذا من تعظيمو عليو الصبلة والسبلـ  ،ومن فضلو وشرفو على األنبياء .األنبياء

السابقوف يناديهم اهلل بأسمائهم  ،نوح قاؿ        :
    

(ٖ)

      

(ٗ)

(ٕ)



    

(٘)

()ٙ



لكن ما في آية تقوؿ يا محمد ما في قاؿ         :
  

()ٚ

ما في "يا محمد" ما تجد آية فيها نداء النبي باسمو يا محمد ،واألنبياء ينادوف

 - 1سورة المائدة آية .67 :
 - 2سورة هود آية .46 :
 - 3سورة هود آية .76 :
 - 4سورة القصص آية .31 :
 - 5سورة آل عمران آية .55 :
 - 6سورة المائدة آية .67 :
 - 7سورة األنفال آية .64 :



شرح كتاب االعتقاد

بأسمائهم يا نوح يا إبراىيم يا موسى وعيسى ،لكن النبي  لشرفو يناديو     
(ٔ)

   

(ٕ)

.

أما قولو تعالى         :

(ٖ)

فهذا إخبار عنو ،خبر عنو يخاطب

يخاطب اهلل المؤمنين            :
         

(٘)

ىذا ليس نداء للنبي  ولكنو خطاب لؤلمة

يخاطب اهلل األمة         


()ٚ

(ٗ)



()ٙ

خبر ،

   

أما نداء النبي  فبل يأتي باسمو ما تجد يا محمد ،بخبلؼ األنبياء فإف اهلل يناديهم

بأسمائهم ،ىذا من شرفو عليو الصبلة والسبلـ .نعم.

 - 1سورة المائدة آية .41 :
 - 2سورة األنفال آية .64 :
 - 3سورة األحزاب آية .40 :
 - 4سورة األحزاب آية .40 :
 - 5سورة آل عمران آية .144 :
 - 6سورة األحزاب آية .40 :
 - 7سورة آل عمران آية .144 :



شرح كتاب االعتقاد

وجوب اتباع النيب 

وقاؿ :

        



()1

فأقاـ أمره

وهنيو مقاـ القرآف وهنيو.
ىذا من شرفو  ،أف أمر الرسوؿ مثل أمر اهلل  ،يجب امتثالو ،ونهي الرسوؿ مثل نهي اهلل يجب
نهيو؛ ولذلك قاؿ           :

(ٕ)

فجعل أمر

الرسوؿ مثل أمر اهلل في وجوب االتباع ،ونهي الرسوؿ مثل نهي اهلل في وجوب الترؾ ،وىذا من

فضلو وشرفو .نعم.

 - 1سورة الحشر آية .7 :
 - 2سورة الحشر آية .7 :

شرح كتاب االعتقاد

رأفة النيب  ورمحتو

ومجع لو بُت صفتُت من صفاتو فقاؿ :

    

        

 

()1

يعني وصف نبيو بأنو رءوؼ رحيم" .رؤوؼ" ىذا من أسماء النبي ،رحيم من أسمائو .ومن

أسماء اهلل الرءوؼ الرحيم قاؿ :
  



(ٖ)

    



(ٕ)



  

فاهلل من أسمائو الرءوؼ ومن أسمائو الرحيم ،والنبي  من أسمائو

الرءوؼ ومن أسمائو الرحيم ،وىذا من شرفو جمع لو بين صفتين من صفاتو.

وكما سبق أف أسماء اهلل نوعاف :نوع مشترؾ (الرؤوؼ الرحيم والعزيز والحميد والسميع والبصير

والحي) والنوع الثاني خاص باهلل (اهلل الرحمن رب العالمين مالك الملك الخافض الرافع القابض

الباسط) نعم.

 - 1سورة التوبة آية .128 :
 - 2سورة التوبة آية .117 :
 - 3سورة البقرة آية .143 :

شرح كتاب االعتقاد

 عظم رسالة النيب

    

  

 :وقاؿ

 : فقاؿ سبحانو،ومل يقسم ألحد بالرسالة إال لو
)1(



       

)2(

      

 

 : أف اهلل أقسم بالرسالة قاؿ وىذا من تعظيم النبي

( : من كرمو وقاؿ،أقسم اهلل أنو من المرسلين
   

 

)ٖ(

      

 : وىذا تشريف لو قاؿ،لعمرؾ) أقسم بحياتو أقسم بحياة النبي

. نعم. وتعظيم اهلل لو  والمؤلف يعدد فضائل النبي.نعم

)ٗ(

  

.4-1 :  سورة يس آية- 1
.72 :  سورة الحجر آية- 2
.4-1 :  سورة يس آية- 3
.72 :  سورة الحجر آية- 4

شرح كتاب االعتقاد

من شرؼ النيب 

وقاؿ يف حق إبراىيم :

    

وابتدأ بو نبينا  من غَت سؤاؿ فقاؿ :




()1

فأجابو إىل ذلك.

        

()2

وىذا من شرفو وكرمو .إبراىيم سأؿ اهلل قاؿ       :
اهلل بدوف سؤاؿ فقاؿ       :

(ٗ)

(ٖ)

ومحمد ابتدأه

ففرؽ بينهما دؿ على شرفو .إبراىيم

سأؿ أف ال يخزيو اهلل فأجابو ،ومحمد ابتدأه اهلل بدوف سؤاؿ فقاؿ       :
(٘)

نعم.

 - 1سورة الشعراء آية .87 :
 - 2سورة التحريم آية .8 :
 - 3سورة الشعراء آية .87 :
 - 4سورة التحريم آية .8 :
 - 5سورة التحريم آية .8 :

شرح كتاب االعتقاد

من فضائل النيب :انشراح صدره

وقاؿ موسى عليو السالـ وقاؿ موسى :
فأجابو اهلل إىل ذلك فقاؿ :


   

 

     

     

فقاؿ       :

(٘)

 - 3سورة الشرح آية .1 :
 - 4سورة طه آية .25 :
 - 5سورة الشرح آية .1 :

(ٗ)

فأجابو اهلل ،ومحمد ابتدأه

عليو الصبلة والسبلـ؛ فدؿ على فضلو شرح اهلل

صدره من دوف سؤاؿ ،وموسى بالسؤاؿ .نعم.

 - 2سورة طه آية .36 :

وقاؿ لنبينا:

()3

وىذا من شرفو .موسى سأؿ ربو قاؿ      :

 - 1سورة طه آية .25 :



()2



()1

شرح كتاب االعتقاد

 غفراف ذنبو مع سًته:من فضائل النيب

  

 : فقاؿ.وغفر ذنبو مع سًته وغفر ذنب غَته مع ظهوره

   

 

 :وقاؿ

   

   

 :وقاؿ يف داود
)2(



)1(



      

          

 :وقاؿ

)4(

  وقاؿ لنبينا


)6(

  

 

)3(

 :إىل قولو



 :إىل قولػو

)5(









.122-121 :  سورة طه آية- 1
.25-24 :  سورة ص آية- 2
.34 :  سورة ص آية- 3
.34 :  سورة ص آية- 4
.87 :  سورة األنبياء آية- 5
.76 :  سورة األنبياء آية- 6

شرح كتاب االعتقاد

     



     

()1

ومل يذكر ذلك الذنب .وقاؿ :

 

()2



ومل يذكر الوزر.

وىذا فيو فضل لنبينا عليو الصبلة والسبلـ .األنبياء يذكر الذنب يبين الذنب ثم يغفره اهلل،

األنبياء ذنبهم يذكر ثم يغفر ،وأما نبينا  يغفر ويستر الذنب ما يبين ما ىو الذنب .األنبياء

الذنب يذكر ثم يغفر ،وأما نبينا  فالذنب يذكر وال يبين ،وال يبين بل يستر ،وىذا من فضائلو

وتعظيمو.

آدـ قاؿ اهلل       :

(ٖ)

قاؿ         :

في داود :

(ٗ)

"عصى" معروؼ عندما أكل من الشجرة
بعد ظهور الذنب تاب اهلل عليو ،وقاؿ

            

بعد ظهور الذنب ،وقاؿ عن سليماف      

 - 1سورة الفتح آية .2 :
 - 2سورة الشرح آية .3-2 :
 - 3سورة طه آية .121 :
 - 4سورة طه آية .122 :
 - 5سورة ص آية .25-24 :
 - 6سورة ص آية .34 :

()ٙ

ثم قاؿ :



(٘)

 

شرح كتاب االعتقاد

 
 

(ٔ)
(ٖ)

وقاؿ عن ذي النوف       :
بعد ظهوره   

(ٗ)

(ٕ)

ذكر الذنب.

أما نبينا  فإف اهلل ذكر الذنب مستور غير واضح وغفره وقاؿ 
    

(٘)

ثم قاؿ :



    

ولم يذكر الذنب ،بخبلؼ األنبياء ذكر الذنب ثم غفر لهم ،وقاؿ

عن نبينا          :

()ٙ

وال يذكر الوزر بخبلؼ

األنبياء فإنو يذكر ثم يغفر .ىذا فيو مزية لتعظيم نبينا  . وفق اهلل الجميع لطاعتو وصلى اللهم
على محمد.

س :أحسن اهلل إليكم ونفع بعلمكم .يقوؿ السائل :ما اسم رسالة ابن رجب رحمو اهلل التي

ذكرتم آنفا؟

ج :اسم الرسالة "شرح حديث اختصاـ المؤل األعلى" رسالة مطبوعة ،شرحها الحافظ ابن حجر ،

ذكر الحديث  ،حديث الرؤيا  ،رؤيا النبي قاؿ  :رأيت ربي في أحسن صورة ،فقاؿ :يا محمد

كتفي حتى وجدت برد أناملو فعلمت
فيم يختصم المؤل األعلى؟ فقلت :ال أدري .فوضع كفو بين ّ

 إلى آخر الحديث ،فقاؿ "علمت" قاؿ تختصم المؤل األعلى -المؤل األعلى المبلئكة-
يختصموف في  في نقل األقداـ إلى الجماعات  ،وانتظار الصبلة بعد الصبلة  إلى آخره.

نعم.

 - 1سورة ص آية .34 :
 - 2سورة األنبياء آية .87 :
 - 3سورة األنبياء آية .76 :
 - 4سورة األنبياء آية .87 :
 - 5سورة الفتح آية .2 :
 - 6سورة الشرح آية .3-2 :

شرح كتاب االعتقاد

س :أحسن اهلل إليكم  ،يقوؿ السائل :في قولو سبحانو     

(ٔ)

ألم يذكر

خطأ النبي صلى اهلل عليو وسلم؟

ج :ال .ىذا عتاب قاؿ :

      



(ٕ)

ولم يذكر أنو

ذنب ما ذكر أنو ذنب ال يذكر أنو ذنب كما ذكر األنبياء ،وإنما ىو عتاب من اهلل .ونبينا  لما

أقبل على صناديد ،فهذا اجتهاد منو عليو الصبلة والسبلـ واهلل عاتبو فقاؿ :

  

             



(ٖ)

ىو

مشغوؿ بدعوة صناديد قريش عليو الصبلة والسبلـ .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم  ،ىذا سائل من فرنسا يقوؿ :أخي أكل في مطعم لرجل كافر ولم يدفع

المقابل منذ مدة طويلة ،واآلف يريد أف يدفع إليو  ،ولكنو لم يجده فماذا عليو؟

ج :عليو أف يوصل الماؿ إليو يبحث عنو ،فإف لم يكن موجودا يعطيو ورثتو  ،ال بد أف يؤدي

الماؿ إلى صاحبو ،ال بد أف يؤديو إليو  ،عليو أف يبحث ،وما داـ المطعم معروؼ بفرنسا يسأؿ،

يسأؿ من كاف في ىذا المطعم في ذلك الوقت ،ويبحث عنو حتى يصل إليو ويعطيو إف كاف

موجودا ،وإف كاف ميتا يعطيو ورثتو -نعم -يعني المسئوؿ عن ورثتو أو الوكيل عن ورثتو .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ في سؤالو اآلخر :ىل يجوز الدعاء للمنتحر بالرحمة والمغفرة؟

ج :المنتحر مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب  ،وىو الذي يقتل نفسو  ،قاؿ عليو الصبلة

والسبلـ  :من قتل نفسو بشيء ُعذب بو يوـ القيامة  ،من قتل نفسو بسم فهو يتحساه في نار
جهنم ،ومن قتل نفسو بسكين فهو يجأ بها في بطنو في نار جهنم ،ومن تردى من جبل فهو

يتردى في نار جهنم  نسأؿ اهلل السبلمة والعافية.

وفي الحديث اآلخر أيضا  ،في حديث القدسي من كبلـ اهلل لفظا ومعنى  ،لما قتل رجل

نفسو قاؿ اهلل " :بادرني عبدي بنفسو حرمت عليو الجنة " ىذا وعيد شديد ،وجعلو من كبائر
 - 1سورة عبس آية .1 :
 - 2سورة عبس آية .2-1 :
 - 3سورة عبس آية .4-1 :

شرح كتاب االعتقاد
الذنوب ،لكن إذا لم يستحل ذلك فبل يكفر عند أىل السنة والجماعة؛ ىذا الذي يقتل نفسو مثل
الذي يقتل غيره ،نفسك ليست ملكا لك ملك هلل  ،وال يجوز إلنساف أف يقتل نفسو أو يقتل
غيره ،ومن فعل إنو استحل قتل نفسو ورآه حبلؿ أو استحل قتلو غيره كفر؛ ألنو استحل أمرا

معلوما من الدين بالضرورة ،مثل إذا استحل الزنا  ،أو الخمر  ،أو الربا ،شخص يقوؿ الزنا حبلؿ

والربا حبلؿ أو قتل النفس حبلؿ أو القتل غير حبلؿ ىذا كافر ،باجماع علماء المسلمين.

لكن شخص يعتقد أف قتل النفس حراـ  ،لكن غلبو الوجع أو شدة الوجع ولم يفكر فقتل

نفسو ،وغلبو الهوى فقتل غيره  ،وىو يعلم أنو قتل الغير حراـ  ،وال يرى أنها الحبلؿ ،أو غلبت
نفسو فتعامل بالربا ويعلم أف الربا حراـ ،أو زنا ويعلم أف الزنا حراـ ويعلم أف عقوؽ الوالدين حراـ،

لكن أطاع نفسو وىواه والشيطاف  ،ىذا ال يكفر ىو ضعيف اإليماف  ،وناقص اإليماف  ،مرتكب

لكبيرة  ،وعليو الوعيد الشديد ،لكن ال يكفر.

أما الذي يرى أنو الحبلؿ يكفر ،الذي يعتقد أف قتل النفس حبلؿ أو قتل الغير حبلؿ أو الربا

حبلؿ أو الزنا حبلؿ ىذا كافر بإجماع المسلمين.

المقصود أف المنتحر إذا لم يستحل قتل نفسو فهو ضعيف اإليماف مرتكب لكبيرة ،يصلى

عليو  ،ويدعى لو في صبلة الجنازة  ،لكن يتأخر عنو األعياف والوجهاء؛ ألف النبي  تأخر عن

بعض العصاة ،بعض العصاة من قتل نفسو بمشاقص لم يصل عليو النبي  فبل يصلي عليو

األعياف والوجهاء والعلماء تنفيرا لؤلحياء حتى ال يعملوا مثل عملو ليعلموا أنهم إذا فعلوا مثل

ذلك ال يصلى عليهم .لكن يصلي عليو عامة الناس ألنو مسلم  ،ضعيف اإليماف وليس بكافر .أما

الكافر فهذا ال يصلى عليو  ،قاؿ اهلل تعالى :
  

(ٔ)

         

لكن ىذا يتأخر عنو األعياف والوجهاء ويصلي عليو عامة الناس .نعم.

س :يقوؿ في سؤالو األخير :أحد الفرؽ المسماة إسبلمية تقوؿ :أف خروج ساعة في سبيل

اهلل خير من قياـ ليلة القدر عند الحجر األسود ،فهل ىذا صحيح؟

ج :نعم .صحيح بل أعظم من ىذا أف النبي  قاؿ  :لغدوة في سبيل اهلل أو روحة خير

من الدنيا وما فيها  ؛ الغدوة -الذىاب مرة -أو روحة خير من الدنيا وما فيها "  ،وفي اللفظ

اآلخر  من قاتل فواؽ ناقة -يعني بقدر حلبة الناقة -لم تمسو النار  وفي اللفظ اآلخر
 - 1سورة التوبة آية .84 :

شرح كتاب االعتقاد
أنو قاؿ  أفضل من صياـ شهر وقيامو  وجاء في بعض األحاديث أنو  يأمن من
الفتاف ،فتنة القبر ،ويجري عليو رزقو . 

الجهاد في سبيل اهلل واإليماف من أعظم األعماؿ ،أعظم األعماؿ ،ىذه التجارة الرابحة ،

اإليماف باهلل  ،والجهاد في سبيل اهلل  ،قاؿ اهلل تعالى :

      

              
               

          

(ٔ)

.

فالجهاد في سبيل اهلل من أفضل القربات  ،وأجل الطاعات بعد اإليماف باهلل ،ذروة سناـ

اإلسبلـ ،الغدوة أو الروحة خير من الدنيا وما فيها وىي تعدؿ التعبد في المسجد الحراـ في ليلة
القدر وفي غيرىا ال شك في ىذا؛ ألف ىذا المتعبد في المسجد الحراـ أو في غيره ىذا عبادة

قاصرة.

أما المجاىد في سبيل اهلل عبادتو يعني -نفعو متعدي ،والقاعدة أف العمل المتعدي النفع متعدي

مقدـ على العبادة والنفع القاصر؛ ولهذا قاؿ النبي  في الحديث الصحيح  المؤمن القوي

خير وأحب إلى اهلل من المؤمن الضعيف ،وفي كل خير  المؤمن القوي قالوا ىوالذي يتعدى
نفعو إلى الغير ،المؤمن القوي يعني ليس المراد القوة بالجسد بل عاـ ،القوي مثبل المؤمن القوي
ينفع الناس بمالو يتصدؽ بإحسانو  ،بشفاعتو  ،بتوجيهو  ،بتعليمو  ،بوعظو وإرشاده  ،في أمره

بالمعروؼ  ،ونهيو عن المنكر  ،بدعوتو إلى اهلل  ،ببدنو أيضا ينفع الناس  ،يحمل يعطي الجاىل ،

يطعم الجائع ،خير من المؤمن الضعيف اللي يقتصر نفعو على نفسو  ،وفي كل خير 
ألنهم اشتركوا في اإليماف.

والمجاىد كذلك ،المجاىد على الثغور يعلي كلمة اهلل ويرد األعداء عن المسلمين ،يكوف

مثل اإلنساف الذي يتعبد بالمسجد الحراـ وحده؟ ما يكوف .قاؿ اهلل تعالى في كتابو العزيز :



             

 - 1سورة الصف آية .12-10 :

شرح كتاب االعتقاد

       

مثل اإليماف والجهاد :

(ٔ)

انظر سقاية الحاج وعمارة المسجد الحراـ ال يمكن أف تكوف

         

                 
              
              

         

(ٕ)

ىذا فضل اإليماف والجهاد في سبيل اهلل  ،ال

يعدلو شيء ،عبد اهلل بن المبارؾ كتب إلى الفضيل بن عياض ،الفضيل بن عياض يتعبد في

المسجد الحراـ ،وعبد اهلل بن المبارؾ يجاىد في سبيل اهلل على الثغور  ،كتب إليو أبيات وقاؿ:

يػا

عػابد

الحػرمين

مػن

كػاف

يخػضب

لػو

أبصرتنا

لعلمػت

وجهو

بدموعو

فجسػمومنا

أنك

في

بدمائنا

تلعب

العبادة

تتخػضب

أنت تخضب عينيك بالدموع لكننا نخضب أجسادنا بالدماء ،فرؽ بينا وبينك ،وذكر أبيات،

فلما وصلت الفضيل بن عياض قاؿ :صدؽ وبر .نعم.

ىذا ال شك في أف الجهاد في سبيل اهلل ،لكن من ىو المجاىد؟ سئل النبي   عن رجل

يجاىد حمية ورجل يجاىد شجاعة ورجل يجاىد ليرى مكانة  ،ورجل يجاىد ليذكر ،أي ذلك في

سبيل اهلل؟ فقاؿ :من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل  ما يقاتل ألجل

عصبية وال حمية وال ألجل الدـ وال ألجل العرؽ وال ألجل القبيلة وال للتعصب ،إنما يقاتل إلعبلء
كلمة اهلل ،من قاتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا فهو في سبيل اهلل .وفقنا اهلل جميعا لطاعتو وثبتهم

على الطريق المستقيم ،وصل اللهم على محمد.
 - 1سورة التوبة آية .19 :
 - 2سورة التوبة آية .22-19 :

شرح كتاب االعتقاد

مناقب الصحابة
احلمد هلل رب العادلُت ،والصالة والسالـ على رسوؿ اهلل وعلى آلو وصحبو
أمجعُت.
قاؿ ادلؤلف رمحو اهلل تعاىل :مث اإلدياف بأف خَت اخللق بعد رسوؿ اهلل 
وأعظمهم منزلة بعد النبيُت وادلرسلُت  ،وأحقهم خبالفة رسوؿ اهلل  أبو بكر
الصديق رضواف اهلل عليو ،مث بعده على ىذا الًتتيب أبو حفص عمر بن اخلطاب
 مث ذو النورين عثماف بن عفاف  مث على ىذا النعت والصفة أبو احلسن علي
بن أيب طالب  ونشهد للعشرة باجلنة وىم أصحاب النيب وأيب بكر وعمر
وعثماف وعلي وطلحة والزبَت وسعد وسعيد وعبد الرمحن بن عوؼ وأبو عبيدة بن
جراح ،مث الًتحم على مجيع أصحاب الرسوؿ  أوذلم وآخرىم وذكر زلاسنهم.
ومعاوية خاؿ ادلؤمنُت ،وكاتب وحي رب العادلُت.
بسم اهلل الرحمن الرحيم .الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم وبارؾ على عبد اهلل

ورسولنا نبينا محمد ،وعلى آلو وصحبو أجمعين أما بعد:

فبعد أف بين المؤلف رحمو اهلل حقوؽ النبي  وما أكرمو اهلل بو  ،وما أعطاه من اآليات ،

تك لم عن الصحابة  ،فقاؿ" :ثم اإليماف بأف خير الخلق بعد رسوؿ اهلل وأعظمهم منزلة بعد النبيين

والمرسلين وأحقهم بالخبلفة بخبلفة رسوؿ اهلل أبو بكر الصديق" والصحابة رضواف عليهم ىم
خير الناس ،وأفضل ناس بعد األنبياء ،ما كاف وال يكوف مثلهم ،والصحابي أصح ما قيل في

تعريفو :ىو من لقي النبي  مؤمنا ومات على اإليماف.
من لقي النبي  مؤمنا بو ،ومن لقي حتى يشمل العمياف  ،عمياف الصحابة  ،كعبد اهلل بن أـ
مكتوـ  ،فإنو لم ير النبي " . وىو من رأى النبي  مؤمنا ومات على اإلسبلـ ،لكن من لقي
أشمل؛ ألف ابن أـ مكتوـ لم ير النبي  لكن لقيو ،من لقي النبي  مؤمنا ولو لحظة ثم مات
على اإلسبلـ ىذا ىو الصحابي.

شرح كتاب االعتقاد
ىم يتفاضلوف في الصحبة ،ويتفاضلوف أيضا في المنزلة والمكانة ،وأفضل الصحابة الخلفاء
الراشدوف األربعة :أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروؽ ثم عثماف ذو النورين ثم أبو الحسن علي بن

أبي طالب رضي اهلل عنهم .ىؤالء الخلفاء األربعة ىم أحق الناس بالخبلفة بعد رسوؿ اهلل 
وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخبلفة.

أفضلهم أبو بكر وىو أحقهم بالخبلفة ،ثبتت لو الخبلفة باالختيار واالنتخاب ومبايعة أىل

الحل والعقد على الصحيح ،وقيل ثبتت بالنص .ولهؤالء أدلة ولهؤالء أدلة ،والصواب أنها ثبتت

باالختيار واالنتخاب.

ثم عمر الفاروؽ ثبتت لو الخبلفة بوالية العهد لو من الصديق ،ثم عثماف بن عفاف ثبتت لو

الخبلفة بمبايعة الستة الذين جعل عمر الشورى بينهم ثم بايعو المهاجروف واألنصار ،ثم علي بن

أبي طالب ثبتت لو الخبلفة بمبايعة أكثر أىل الحل والعقد وامتنع معاوية وأىل الشاـ؛ ال ألنو ال

يستحق الخبلفة بل للطالبة بدـ عثماف ،فحصل بينهم خبلؼ ،ومعاوية ال يمانع في أف عليا أولى

بالخبلفة وىو مستحق للخبلفة ولكنو يطالب بدـ عثماف.

وعلي  ال يمانع من أخذ قتلة عثماف لكنو يقوؿ في الوقت الحاضر ال يمكن أخذىم نظرا

لبلشتباه واختبلط الثوار بغيرىم ومنهم من لم يثبت عليو شيء ،وال يمكن إال بعد أف تهدأ
األحواؿ ،فحصل الخبلؼ.

فأفضل الناس بعد األنبياء صحابة رسوؿ اهلل ،وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدوف األربعة،

وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم في الخبلفة أبو بكر الصديق أفضلهم ثم عمر ثم عثماف ثم علي.

وحصل خبلؼ ،روي عن اإلماـ أبي حنفية أنو قدـ عليا على عثماف في الفضيلة دوف

الخبلفة ،يرى أف الخبلفة عثماف أحق ولكن في الفضيلة علي 

وروي عنو أنو رجع أنو رجع

عن ذلك ووافق الجمهور على أف عثماف أفضل من علي ،وىذا الخبلؼ إنما ىو في الفضيلة

فقط .أما الخبلفة فبل؛ ولهذا يقوؿ العلماء :من قدـ عليا على عثماف في الخبلفة فهو أضل من
حمار أىلو .من قاؿ إف عليا أحق بالخبلفة فهو أضل من حمار أىلو ،وقد أزرى بالمهاجرين

واألنصار ،يعني احتقر رأيهم يعني احتقر رأيهم ألف المهاجرين واألنصار أجمعوا على تقديم عثماف
على علي ،الذي يقوؿ إف علي مقدـ على عثماف أضل من حمار أىلو  ،وقد أزرى بالمهاجرين

واألنصار .لكن الخبلؼ إنما ىو في الفضيلة ،ثم زاؿ ىذا الخبلؼ.

شرح كتاب االعتقاد
فأفضل الناس الخلفاء الراشدوف ثم يليهم العشرة المبشروف بالجنة وىم :ىؤالء األربعة :أبو
بكر وعمر وعثماف وعلي وطلحة بن عبيد اهلل بن عثماف بن عمرو بن كعب بن السعدي بن التيمي
بن مرة التيمي  ،استشهد يوـ الجبل  ،سنة ست وثبلثين وىو ابن ثبلث وستين سنة ،والسادس ىو

الزبير بن العواـ بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كبلب بن عبد اهلل القرشي األسدي

قتل أيضا بعد الجبل سنة ست وثبلثين ،والسابع سعد بن أبي وقاص بن مالك بن وىيب بن عبد
مناؼ بن زىرة بن كبلب الزىري  ،ىو أوؿ من رمى بسهمو في سبيل اهلل  ،مات بالعقيق ...سنة

خمس وخمسين وىو آخر العشرة المبشرين وفاة ،ثم الثامن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل

العدوي  ،مات سنة خمسين  ،أو بعدىا بسنة أو سنتين  ،سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل العدوي

 ،وىو قريب لعمر بن الخطاب 

والتاسع عبد الرحمن بن عوؼ بن عبد الحارث بن زىرة

القرشي  ،أحد العشرة  ،أسلم قديما مات سنة اثنين وثبلثين.

والعاشر أبو عبيد بن الجراح وىو عامر بن عبد اهلل بن الجراح بن ىبلؿ بن وىيب ...

الحارث بن فهر القرشي  ،مات شهيدا بطاعوف عمواس  ،سنة ثماني عشرة من الهجرة ولو

خمسوف سنة  ،وىو أمين ىذه األمة.

ويجب على المسلم الترحم على جميع أصحاب الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ  ،أولهم

وآخرىم ،والترضي عنهم إذا ذكروا ،وذكر محاسنهم  ،يجب على المسلم أف يترضى عن
الصحابة  ،ويذكر محاسنهم ،ويجب عليو أف يكف عن مساوئهم وما جرى بينهم من الخبلؼ
والحروب ،وىذه األخبار التي تنقل عن الصحابة األخبار التي تنقل في مساوئهم  ،منها ما ىو

كذب  ،ال أساس لو من الصحة ،ومنها ما لو أصل  ،ولكن زيد فيو ونقص  ،وغُيػ َر عن وجهو ،منها

ما ىو كذب ال أساس لو من الصحة ،ومنها ما لو أصل ولكن زيد فيو أو نقص منو أو غُير عن
وجهو .والصحيح الثابت :ىم ما بين مجتهد لو أجراف  ،مجتهد مصيب  ،أو مجتهد مخطئ ،

فإذا اجتهد وأصاب فلو أجراف ،وإذا اجتهد وأخطأ فلو أجر.

كما قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية رحمو اهلل في العقيدة الواسطية  ،يجب على المسلم أف يترضى

عن الصحابة  ،ويذكر محاسنهم  ،ويكف عن مساوئهم ،وىذه األخبار التي تنقل في مثالبهم -

كما قاؿ شيخ اإلسبلـ رحمو اهلل -أقساـ :منها ما ىو كذب ال أساس لو من الصحة ،ومنها ما لو

أصل لكن زيد فيو أو نقص منو أو غُير عن وجهو ،ومنها ما ىو صحيح لكن ىذا الصحيح :ىم ما
بين مجتهد مصيب لو أجراف و مجتهد مخطئ لو أجر.

شرح كتاب االعتقاد
ثم الذنوب المحققة ...والواحد منهم ليس بمعصوـ  ،الواحد من الصحابة ليس بمعصوـ-
قد تحصل منو كبيرة  ،لكن ىذه الكبيرة أو الذنب الذي يحصل منو :إما أف يوفق للتوبة  ،وإما أف

تمحى عنو بمصائب أصابتو أو أضرار ،ومنها أف يشفع فيو رسوؿ اهلل 

بشفاعتو إذ يشفع عنو النبي.

؛ ألنهم أحق الناس

قد يقع الواحد منهم في المعصية قد يقع منو الكبائر  ،وقعت من حساف بن ثابت ،ومسطح

بن أثاثة  ،وحمنة بن جحش  ،وقعوا في اإلفك جلدىم النبي 

طهارة لهم إذا أقيم الحد فهو طهارة.

ثمانين جلدة ،فكاف الجلد

وكذلك حاطب بن أبي بلتعة وقع في كبيرة حينما كاتب أىل مكة  ،وأخبرىم بخبر رسوؿ اهلل



قاؿ  :جاءكم رسوؿ اهلل  بجيش كالليل يسير كالسيف ،وأعطى الكتاب مع امرأة،

فبعث النبي  عليا ومقداد فذىبوا  ،تعادى بهم خيولهم  ،حتى أخذوا الكتاب من المرأة ،فلما

سأؿ النبي  حاطب كاف متأوال ...فقاؿ :يا رسوؿ اهلل ما فعلت ذلك كفرا وال ارتدادا في الكفر

 ،ولكني فعلت ذلك ألتخذ معهم يدا  ،فإف كنت امرأً ملصقا في قريش  ،ولست من أنفسهم،

وما عندؾ من أصحابك لهم قرابات يحموف بها أموالهم ،فالنبي  صدقو ،قاؿ عمر :دعني
أضرب عنق ىذا المنافق ،فقاؿ :يا عمر  ،وما يدريك لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ :اعملوا

ما شئتم فقد غفرت لكم  .وأنزؿ اهلل في صدره في سورة الممتحنة :

   

             
.

(ٔ)

ىذه وقعت كبيرة وغلطة من حاطب  ،كما قلنا كما سبق  ،أنو ليس بمعصوـ :وىم والذنوب

المحققة إما أف تغفر للتوبة ،وإما أف تمحى بالمصائب ،وإما أف يشفع فيهم رسوؿ اهلل  ؛ ألنهم
أولى الناس بشفاعتو.

ىذا ىو الواجب على المسلم ،وال ينبغي للمسلم أف يقرأ في كتب أو يسمع األشرطة التي

فيها ذكر مثالب الصحابة مثل األشرطة التي تنسب لطارؽ السويداف  ،في أشرطة فيها سب

للصحابة  ،وذكر مثالبهم  ،ىذا غلط ىذا خبلؼ معتقد أىل السنة والجماعة ،أىل السنة
 - 1سورة الممتحنة آية .1 :

شرح كتاب االعتقاد
والجماعة يترضوف عن الصحابة ويترحموف عليهم ويكفوف عن مساوئهم ،ويعتقدوف أف لهم من
الحسنات ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات ،صاحبوا رسوؿ اهلل  وجاىدوا معو وجاىدوا في
سبيل اهلل  ،ونشروا دين اهلل  ،وعلموا الناس ونشروا دين اهلل في مشارؽ األرض ومغاربها ،فلهم

حسنات عظيمة.

والواجب على المسلم أف يكف لسانو  ،وأف يبتعد عن ىذه الكتب  ،أو التي تكتب أو األشرطة

التي تسجل في مثالب الصحابة ومعايبهم؛ فإنها ال تزيد القلب إال قسوة .من الذي نقل إلينا
الشريعة؟ الصحابة .من الذي نقل إلينا القرآف والسنة؟ إذف ىم شهودنا  ،ىم الشهود  ،أىل
الكتاب والسنة ىم الشهود  ،ىم اللي نقلوا الكتاب والسنة ،فإذا جرحوا ،جرحهم جرح للدين

طعن في الدين؛ ولهذا فإف الذين يكفروف -بعض الطوائف من الرافضة الذين يكفروف -الصحابة

ويسبونهم ،ىذا تكذيب هلل  ،ومن كذب اهلل كفر ،واهلل تعالى زكاىم ووعدىم بالجنة  ،قاؿ :
    



(ٔ)



     

       
   



(ٖ)

(ٕ)



     

فاهلل ترضى عنهم ووعدىم بالجنة  ،وقاؿ :

 

                 

     

(ٗ)

الجنة اهلل تعالى زكاىم وأعد لهم ووعدىم الجنة  ،فمن كفرىم أو

فسقهم فإف كفرىم فقد كذب اهلل  ،وإف كذب اهلل كفر ؛ ألنو مكذب هلل ،كالرافضة الذين يكفروف

الصحابة  ،يقولوف :الصحابة كفروا وارتدوا وأخفوا النصوص التي ىي النص على أف الخبلفة في

 - 1سورة النساء آية .95 :
 - 2سورة التوبة آية .100 :
 - 3سورة الفتح آية .18 :
 - 4سورة الحديد آية .10 :

شرح كتاب االعتقاد
أىل البيت  ،وأف الخل يفة علي  ،وولوا أبا بكر زورا وبهتانا  ،ثم ولوا عمر زورا وبهتانا  ،ثم ولوا
عثماف زورا وبهتانا  ،ثم وصلت النوبة إلى الخليفة األوؿ وىو علي .ىكذا يقوؿ الرافضة.

ىم كذبوا اهلل ألف القرآف محفوظ ،قالوا ما بقي من القرآف إال الثلث .طار الثلثاف طار من

القرآف  ،طار ثلثاف  ،ما بقي إال الثلث .ىذا تكذيب هلل في قولو :
 



(ٔ)

     

ثم إنهم يعبدوف آؿ البيت فقط  ،ويتوسلوف بهم شرؾ ،فهم مشركوف

يعبدوف آؿ البيت ويكذبوف اهلل في حفظ القرآف  ،ويكذبوف اهلل في تزكية الصحابة وتعديلهم.

فالواجب الحذر وحفظ اللساف  ،والبعد عن ىذه الكتب واألشرطة التي تسجل في مثالب

الصحابة.

قاؿ المؤلف" :ومعاوية خاؿ المؤمنين  ،وكاتب وحي رب العالمين" معاوية  خاؿ المؤمنين ؛

ألنو أـ حبيبة أختو زوج النبي  وىو كاتب وحي النبي صلى اهلل عليو وسلم؛ فبل يجوز التكلم

فيو أىل الظاىر يسبونو يسبوف معاوية ،وروي عن اإلماـ أحمد رحمو اهلل :أف من سب الشيخين أبا

بكر وعمر كفر ،يروى عن اإلماـ أحمد أنو يكفر من سب الخلفاء الراشدين األربعة ومن كفرىم

كفر ،وكذلك من سب الشيخين ،ومن سب الصحابة وكفر الصحابة فهو كافر ؛ ألنو مكذب هلل

ألف اهلل زكاىم وعدلهم  ،ومن كذب اهلل كفر نسأؿ اهلل السبلمة والعافية ،والواجب على المسلم
أف يترضى على الصحابة يترحم عليهم  ،ويذكر محاسنهم  ،ويكف عن مساوئهم .نعم.

 - 1سورة الحجر آية .9 :

شرح كتاب االعتقاد

ىجراف أىل البدع
وجيب ىجراف أىل البدع والضالؿ كادلشبهة  ،واجملسمة  ،واألشعرية  ،وادلعتزلة ،
والرافضة  ،وادلرجئة  ،والقدرية  ،واجلهمية  ،واخلوارج  ،والسادلية  ،والكراميّة  ،وبقية
الفرؽ ادلذمومة .فهذا اعتقادي وما أدين بو لريب ،وىو الذي مضى عليو والدي رمحو
اهلل ،واحلمد هلل وصلى اهلل على زلمد وعلى آلو أمجعُت.
نعم .عليو الصبلة والسبلـ .يقوؿ الؤلف رحمو اهلل :يجب ىجراف أىل البدع والضبلؿ ،يجب
على المسلم أف يهجر أىل البدع والضبلؿ .البدع جمع بدعة ،والبدعة ىي الحدث في الدين،
لقوؿ النبي  في الحديث الصحيح الذي رواه الشيخاف  :من أحدث في أمرنا ىذا ما ليس
منو فهو رد  وفي لفظ لمسلم  :من عمل عمبل ليس عليو أمرنا فهو رد . 

والبدعة تكوف في االعتقاد  ،وىي أشدىا  ،وىي العقيدة ،وتكوف في العبادات في الصبلة ،

كمن يبتدع بدعة في الصبلة  ،أذكار خاصة  ،مثل الذي كاف يبتدع في النية يقوؿ :اللهم أنا نويت

أف أصلي خلف ىذا اإلماـ صبلة المغرب ثبلث ركعات ىذه بدعة ،أو تكلم في النية في الوضوء

نويت أف أتوضأ نويت الحج نويت الطواؼ بالبيت كل ىذا من البدع ،ومثل بدعة المولد ىذه من

البدع.

وقد تكوف في األقواؿ التلفظ بالنية ،وقد تكوف في األفعاؿ ،وقد تكوف في االعتقاد .أشدىا

البدع في العقيدة.

والبدع في العقيدة نوعاف :بدعة مكفرة كبدعة الروافض  ،بدعة الرافضة مكفرة ؛ ألف الرافضة

كفار .كفار ألنهم يعبدوف آؿ البيت  ،أشركوا مع اهلل؛ وكفار ألنهم كذبوا في أف القرآف محفوظ ،

فقالوا :القرآف غير محفوظ ما بقي إال الثلث؛ وكفار ألنهم كذبوا اهلل في تذكية الصحابة وتعديلهم

ووعدىم بالجنة وىم كفروىم وقالوا :إف الصحابة ارتدوا وكفروا بعد وفاة النبي  ولم يبق على

اإلسبلـ إال علي وأفراد معو ،وىذا تكذيب هلل .ىذه بدعة مكفرة.

شرح كتاب االعتقاد
وكذلك بدعة القدرية ،القدرية األولى الذين أنكروا علم اهلل باألشياء قبل كونها -نسأؿ اهلل
النجاة -قالوا إف اهلل ال يعلم بالشيء حتى يقع ،وكذا بدعة الجهمية كفرىم العلماء وأخرجوىم من
الثنتين والسبعين فرقة الذين أنكروا أسماء اهلل وصفاتو جحدوا أسماء اهلل وصفاتو ىذه بدع مكفرة.

وىناؾ بدع ال تكفر كما قاؿ النبي  في الحديث الصحيح  :افترقت اليهود على

إحدى وسبعين فرقة ،وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة ،وستفترؽ ىذه األمة على ثبلث
وسبعين فرقة كلها في النار إال واحدة .قيل :من ىي يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ من كاف على مثل ما أنا

عليو اليوـ وأصحابي . 

فهذه فرؽ مبتدعة ثبلث وسبعوف فرقة واحدة ناجية وىي أىل السنة والجماعة ،واثنتاف

وسبعوف فرقة في النار يعني يتوعدوا بالن ار وليسوا كفارا بدليل أف العلماء قالوا :إف الجهمية
خارجوف من الثنتين والسبعين فرقة لكفرىم وضبللهم ،وكذلك القدرية الغبلة وكذلك الرافضة،

فهؤالء المبتدعة يجب ىجرىم.

وكذلك أىل الضبلؿ ،أىل الضبلؿ أىل الفسق والمعاصي يجب على المسلم أف يهجرىم،

ومعنى ىجرىم يعني ال يكلمهم وال يسلم عليهم وال يرد عليهم السبلـ وال يجيب دعوتهم وال
يجالسهم وال يأكل طعامهم ،إذا كاف مبتدع أو فاسق يجب ىجره ،إذا نصحتو واستمر على بدعتو
وفسقو اىجره ،يهجر أىل البدع ،كما ذكرنا المشبهة والمجسمة والقدرية ىؤالء أىل البدع

يهجروف؛ في الحديث  :ال تصاحب إال مؤمنا وال يأكل طعامك إال تقي  فبل تصاحب
أىل البدع وأىل الضبلؿ وأىل الفسق والعصياف ،انصحهم فإف لم يستجيبوا اىجرىم حتى

يرتدعوا.

وذىب المحققوف كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية إلى أف العصاة ينظروف إف كاف الهجر يفيدىم

ويردعهم عن ضبللهم ىجروا ،وإف كاف الهجر يزيدىم شرا وضبلال فبل يهجروف  ،بل يستمر
اإلنساف في نصيحتهم وال يهجرىم؛ ألف بعض الفساؽ إذا ىجرتو زاد في شره  ،وإذا لم تهجره

ىو يراعيك بعض الشيء  ،يخفف من فسقو ومعصيتو  ،فإذا ىجرتو فإنو ...ال يبالي وزاد ،ىذا ال

يهجر ؛ ألف الهجر كالدواء يستعمل إف كاف يفيد استعمل وإف كاف ال يفيد فبل يستعمل.

ولهذا فإف النبي  ىجر كعب بن مالك وصاحباه ىبلؿ بن أمية ومرارة بن الربيع  ،ىجرىم

النبي  خمسين ليلة حتى أنزؿ اهلل توبتهم ،وال يهجر المنافقين .المنافقوف ما ىجرىم وىجر
الثبلثة ،الهجر كالدواء يستعمل إف كاف يفيد فعلو وإف كاف ال يفيد استمر في نصيحتو.

شرح كتاب االعتقاد
فالمؤلف يقوؿ" :يجب ىجراف أىل البدع والضبلؿ ".ما فصل المؤلف ،يرى أف أىل البدع وأىل
الضبلؿ يهجروف .فصل المؤلف ألىل البدع قاؿ" :كالمشبهة والمجسمة واألشعرية والمعتزلة
والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية والكرامية" كم فرقة؟ نعم .كالمشبهة
قلنا المشبهة والمجسمة واحد المشبهة ىم الذين يشبهوف صفات اهلل بصفات خلقو ،فيقوؿ

أحدىم :هلل سمع كسمعي ويد كيدي واستواء كاستوائي ،والمجسمة الذين يقولوا إف اهلل جسم،

وغالب المشبهة من غبلة الشيعة والرافضة.

من المشبهة البيارية الذين ينسبوف إلى بيار بن سمعاف التميمي ،ومنهم الحكمية أصحاب

ىشاـ بن الحكم الرافضي  ،وقد زعم أف اهلل جسم لو حد  ،ونهاية  ،وأنو طويل وعريض وأف طولو
مثل عرضو ،ومنهم الجوالقية أتباع ىشاـ بن سالم الجواليقي الرافضي قاؿ إف اهلل على صورة

اآلدمي ،ومنهم أتباع داود الحواري أو الجهري .. .أىل الحوارية يسمونو الذين وصفوا معبودىم
بجميع أعضاء اإلنساف ما عدا الفرج واللحية ،ومن المشبهة الكرامية الذين يزعموف أف هلل

جسما ،ىؤالء المشبهة أغلبهم من غبلة الشيعة السالمية  ،ومنهم السالمية أتباع ىشاـ بن سالم

الجواليقي ،ومنهم الحكمية أتباع ىشاـ بن الحكم الرافضي ،ومنهم البيارية ...أتباع بارـ السمعاف

التميمي غالبهم من غبلة الشيعة.

والمشبهة ىم الذين شبهوا اهلل شبهوا صفات اهلل بصفة خلقو  ،فيقوؿ أحدىم :هلل يد كيدي ،

واستواء كاستوائي  ،علم كعلمي  ،وىؤالء كفار؛ ألنهم في الحقيقة لم يعبدوا اهلل ،وإنما عبدوا

أوثانا تخيلوىا في أذىانهم  ،ونحتوىا في أفكارىم ،ولهذا قاؿ ابن القيم رحمو اهلل:

لسنا

نشبو

وصفو

بصفاتنا

إف

المشبو

عابد

األوثاف

من شبو اهلل بخلقو في الحقيقة لم يعبد اهلل  ،وإنما عبد وثنا صوره لو خيالو ونحتو لو فكره ،

فهو من عباد الشيطاف ال من عباد الرحمن .ىؤالء المشبهة كفار ،وىم يشبهوف النصارى؛ ولهذا
قاؿ ابن القيم رحمو اهلل:
والنسبة بين النصارى والمشبهة عكسية؛ النصارى شبهوا المخلوؽ بالخالق فرفعوا عيسى من مقاـ
العبودية إلى مقاـ األلوىية  ،وقالوا :إنو ابن اهلل ،والمشبهة تنقصوا الخالق وشبهوه بالمخلوؽ.

شرح كتاب االعتقاد
فال نصارى شبهوا المخلوؽ بالخالق ،والمشبهة شبهوا الخالق بالمخلوؽ؛ فالنسبة بينهم عكسية،
ىؤالء عكس ىؤالء.

قاؿ نعيم بن حماد الخزاعي :من شبو اهلل بخلقو كفر ،ومن نفى ما وصف اهلل بو نفسو ووصفو

بو رسولو كفر ،وليس في ما وصف اهلل بو نفسو أو وصفو بو رسولو بذلك تشبيو؛ ألف نعيم بن

حماد الخزاعي من األئمة ،كفر المعطلة وكفر المشبهة.

المعطلة الذين جحدوا أسماء اهلل وصفاتو وعطلوا ،كفرىم ،وكذلك المشبهة.

ىؤالء من أىل البدع ،وبدعتهم مكفرة مثل المشبهة ،ومثل بدعة الرافضة ،وبدعة الجهمية،

وبدعة القدرية ،وبدعة المشبهة ،كفار ،مشبهة ،ومجسمة ،كلهم.
المجسمة يقولوف :إف اهلل ،إف اهلل جسم كالمخلوؽ.

واألشعرية ،األشعرية أتباع أبي الحسن األشعري ،سموا أشعرية نسبة إلى علي بن إسماعيل بن

أبي بشر األشعري ،وكاف في األوؿ أبو الحسن األشعري كاف معتزليا ،أخذ االعتزاؿ عن الجبائي،

مذىب االعتزاؿ ،وجلس على ذلك أربعين سنة ،ثم تاب ،وبرز للناس ،وقاؿ للناس :إني راجع عن
االعتزاؿ ومنخلع عنها كما أنخلع من ثوبي ىذا ،وخلع ثوبا كاف عليو ،وتحوؿ إلى مذىب عبد اهلل
بن كبلب ،عبد اهلل بن كبلب معتزلي ،ال  ...الصفات ،عبد اهلل بن كبلب يثبت الصفات الذاتية،

وال يثبت الصفات الفعل ية ،يثبت العلم والقدرة والسمع والبصر ،وال يثبت الرضا والغضب
والعجب واالستواء والنزوؿ والرحمة ،كل ىذه الصفات الفعلية ال يثبتوىا  ،وشبهتهم في ذلك

يقولوا  :ىذه حادثة ،ولو كاف الرب متصف بها لكاف محل الحوادث ،والرب منزه عن حلوؿ

الحوادث بذاتو ،ىذا من جهلهم وضبللهم ... ،صفات المخلوؽ ،ثم بعد ذلك تحوؿ أبو الحسن
األشعري إلى معتقد أىل السنة والجماعة ،وال يبقى عليو إال شيء يسير ،وبين ىذا في كتابيو

مقاالت اإلسبلميين واإلبانة عن أصوؿ الديانة.

ومن مذىب األشاعرة ىم يثبتوف سبع صفات :الحياة والكبلـ والبصر والسمع والعلم والقدرة

واإلرادة ،لو الحياة والكبلـ والبصر سمع وعلم إرادة واقتدر.

فهم يثبتوف سبع صفات ،وال يثبتوف إال اإلرادة الكونية ،وال يثبتوف اإلرادة الشرعية ،وينكروف

األسباب ،ىم جبرية في األفعاؿ ،مرجئة في الصفات ،أشعرية في الصفات ،ومرجئة في اإليماف،

وجبرية في األفعاؿ ،وىم من فرؽ المبتدعة ،رجع أبو الحسن األشعري أيضا عن مذىبو ،عبد اهلل
بن سعيد بن كبلب ولم يبق عليو إال شيء قليل ،بقي شيء قليل بسبب طوؿ بقائو ،لو كتاب سماه

شرح كتاب االعتقاد
اإلبانة في أصوؿ الديانة ،رجع إلى معتقد أىل السنة والجماعة ،وقاؿ :أنا راجع إلى معتقد أىل
السنة ،واعتقد ما يعتقده أحمد بن حنبل إماـ أىل السنة والجماعة.

والفرقة الثالثة المعتزلة ،المعتزلة فرقة ظهرت في أوؿ القرف الثاني الهجري ،وبلغت قوتها في

العصر العباسي ،ومؤسس االعتزاؿ شخصاف واصل بن عطاء ،وعمرو بن عبيد والمؤسس األوؿ

ىو واصل بن عطاء ،كاف يجلس في مجلس الحسن البصري ،في حلقتو ،من تبلمذتو ،ثم وقع في
ذىنو االعتزاؿ ،وأراد أف يخالف شيخو الحسن البصري ،قالوا :إنو جاء رجل وسأؿ الحسن

البصري عن الفاسق والعاصي ىل ىو مؤمن؟

فأجابو اإلماـ البصري فقاـ  ...أنا ال أقوؿ مؤمن وال أقوؿ كافر ،وجلس في مجلس وجعل

يتكلم ،وانضم إليو عمرو بن عبيد ،وصار لهم مجلس ،واعتزلوا مجلس الحسن البصري ،فقيل:
ىؤالء المعتزلة.

وواصل بن عطاء كاف ىو المؤسس لبلعتزاؿ ،وكاف بليغا فصيحا ،يلقي الخطبة العصماء

ساعة ساعتين ،ال يتلعثم ،وكاف فيو لثغة قبيحة ،لثغة ،ما يستطيع أف ينطق بالراء ،ولكنو فصيح،
ومن فصاحتو أنو ي تجنب الراء ،يلقي القصيدة الطويلة ما فيها راء ،فقاؿ لو قائل ... :قل :أمر

القائد ،أمر األمير بحفر البئر في قارعة الطريق ،يكرروف فيها راء ،أمر األمير بحفر البئر في قارعة

الطريق .فقاؿ :أوعز القائد بقلب القليب في الجادة ،أتى بالمعنى وىو متجنب الراء ،أوعز القائد

بقلب القليب في الجادة ،ىو مؤسس االعتزاؿ ،والمعتزلة لهم أصوؿ خمسة ،استبدلوا بها أصوؿ

الدين عند أىل السنة.

أصوؿ أىل السنة اإليماف باهلل ،واإليماف بالقدر ،ومبلئكتو ،وكتبو ،ورسلو ،واليوـ اآلخر،

والقدر خيره وشره.

والمعتزلة لهم أصوؿ خمسة ىي التوحيد ،والعدؿ ،والمنزلة بين المنزلتين ،وإنفاذ الوعيد،

واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر.

معنى باطبل.
وكل أصل من ىذه األصوؿ ستروا تحتو ً

فالتوحيد ستروا تحتو نفي الصفات ،والقوؿ بخلق القرآف ،وأف اهلل ال يرى في اآلخرة ،ىذا

يسمى التوحيد!

يسموف التوحيد نفي الصفات ،والقوؿ بخلق القرآف ،وأف اهلل ال يرى في اآلخرة.
والعدؿ :ستروا تحتو التكفير بالقدر.

شرح كتاب االعتقاد
والمنزلة بين المنزلتين :ستروا تحتها القوؿ بأف الفاسق والعاصي خرج من اإليماف ولم يدخل
في الكفر ،فيسمى فاسق ال مؤمن ،ال يسمى مؤمن وال كافر ،منزلة الفاسق ،منزلة بين منزلتين.

وإنفاذ الوعي د ستروا تحتها القوؿ بخلود العصاة في النار؛ ألنهم قالوا :ال بد أف يوفي اهلل

وعيده.

واألمر بالمعروؼ ستروا تحتو إلزاـ الناس باعتقاداتهم؛ ولهذا أحمد بن أبي دؤاد رئيس في

المعتزلة في زمن المأموف ورئيس القضاة ألزـ الناس بالقوؿ بخلق القرآف؛ تنفيذا لهذا األصل

عنده ،األمر بالمعروؼ.

والنهي عن المنكر ستروا تحتو الخروج على والة األمور بالمعاصي ،قالوا :إذا خرج ولي

األمر يجب الخروج عليو ،سموا ىذا النهي عن المنكر.

 ...العقيدة ،وعقيدتهم نفي الصفات ،ينفوف الصفات ويثبتوف األسماء ،يثبتوف األسماء هلل

بدوف معاني ،يثبتوف الرحمن ،لكن ال يدؿ عن الرحمة ،العليم ال يدؿ على العلم ،مجرد أسماء،

شوؼ  ......يلزـ منها إيش؟

التشبيو ،طيب واألسماء ما يلزمها التشبيو؟ قالوا :ال نرى في الشاىد متصف بالصوت ،إنما

ىو جسم ،فيقاؿ لهم وال تروف في الشاىد مسمى باالسم إنما ىو جسم ،كيف تنفوف األسماء

وتثبتوف الصفات!

إف كاف إثبات الصفات فيو تشبيو فاإلثبات ليس فيو تشبيو ،وإف كاف إثبات األسماء ليس فيو

تشبيو فليس يذكر في الصفات تشبيو ،وىو كمذىب المعتزلة في ىذا الزماف ،ومن مذىبهم إنكار

دخوؿ الجني اإلنساف ،يقولوف :أف ىذا ال يمكن عقبل ،ولهم اعتقادات ،يسموف بالعقبلنيين،

وتبنى أيضا بعض المذاىب لبعض الشيعة ،بعض اإلباضية ،بعض الزيدية ،وكذلك الخوارج أخذوا
شيئا من معتقدات المعتزلة بنفي الرؤية ،والقوؿ بخلق القرآف ،ومنها كتاب األصوؿ الخمسة

للقاضي عبد الجبار المعتزلي.

والرافضة ،الرافضة ىذا لقب أطلقو زيد بن علي بن الحسين على الذين تفرقوا عنو ،لما

اجتمع الشيعة على زيد بن علي بن الحسين وقالوا :نسألك عن أبي بكر وعمر ماذا تقوؿ فيهما؟

زيد بن علي بن الحسين  ...من فضائل أىل البيت فقاؿ :ىما  ......رسوؿ اهلل -ترحم

عليهما -فرفضوه وتركوه ،فسموا في ذلك ونسب إليهم الرافضة؛ يعني رفضوه ،وتركوا زيد بن
علي لما ترحم على الشيخين ،وكانوا قبل ذلك يسموف الخشبية؛ ألنهم ال يقاتلوف إال بالخشب،

ال يقاتلوف بالسيف حتى ينزؿ المهدي ،فلما رفضوا وجود ابن علي سموا بالرافضة ... ،ابن علي

شرح كتاب االعتقاد
 ...تفرقوا عنو ممن بايعوه بالكوفة إلنكاره عليهم الطعن في أبي بكر وعمر ،وأطلق عليهم
األشعرية في المقاالت ىذا اللقب وعلى من يرفض خبلفة أبي بكر وعمر من الشيعة.
والرافضة :كما سبق وقعوا في ثبلثة أنواع من الشرؾ.

النوع األوؿ :عبادة آؿ البيت.

والنوع الثاني :تكذيب اهلل ،في تكفير الصحابة ،واهلل زكاىم وعدلهم.

والنوع الثالث :تكذيب ا هلل في أف القرآف محفوظ؛ ولهذا أخرجهم العلماء من الثنتين

والسبعين فرقة ،قاؿ لكفرىم وضبللهم.

والمرجئة ،المرجئة الذين سموا مرجئة؛ ألنهم أرجئوا العمل عن اإليماف ،أخروا األعماؿ فلم

يدخلوىا في مسمى اإليماف ،فسموا مرجئة ،سموا مرجئة؛ ألنهم أخروا األعماؿ ،فلم يدخلوىا في

مسمى اإليماف ،فقالوا :اإليماف تصديق بالقلب  ،.........وإقرار باللساف ،أما األعماؿ قالوا :ال

ندخلها في مسمى اإليماف فلما أرجئوىا وأخروىا سموا مرجئة ،وسبق أنا قلنا :أنهم أربع طوائف.

الطائفة األولى :مرجئة الجهمية ،أتباع جهم بن صفواف الذي يقوؿ :اإليماف معرفة الرب بالقلب،
والكفر ىو جهل الرب بالقلب ،فبل يكوف إنساف كافر إال إذا جهل ربو بقلبو ،وقلنا إنهم عن ىذا

التعريف لم يكفر ،عندىم إبليس ،مؤمن؛ ألنو يعرؼ ربو ،وكذلك فرعوف ،واليهود وأبو طالب،

كلهم مؤمنوف يعرفوف ربهم بقلوبهم ،فقالوا :ال يكفر اإلنساف إذا فعل جميع المنكرات ،جميع

نواقض اإلسبلـ ،لو سب اهلل وسب الرسوؿ ،أو سب دين اإلسبلـ ،أو ىدـ مساجد ،وقتل األنبياء

والمصلحين ما يكفر؛ ألنو عرؼ ربو بقلبو ،إال إذا جهر بالقلب كفر ،نسأؿ اهلل السبلمة والعافية،

وىذا أفسد ما قيل في تاريخ اإليماف.

الطائفة الثانية :الكرامي ة الذين يقولوف اإليماف النطق باللساف ،فإذا نطق اللساف بالشهادتين

آمن ،وإذا كاف قلبو مكذب ما يكفر ،يكوف مؤمن؛ ألنو نطق بلسانو ،ولكن إذا كذب بقلبو خلد
في النار ،فيجمعوف بين قولين متناقضين ،كيف يكوف من نطق بلسانو مؤمن كامل اإليماف ويخلد

في النار؟!

الطائفة ال ثالثة :الماتريدية واألشعرية الذين يقولوا اإليماف ىو التصديق بالقلب فقط ،وىذا

رواية عن اإلماـ أبي حنيفة.

الطائفة الرابعة :مرجئة الفقهاء الذين يقولوا اإليماف شيئاف تصديق بالقلب وإقرار باللساف،

وىذه الرواية مشهورة عن اإلماـ أبي حنيفة وعليها جمهور أصحابو.

شرح كتاب االعتقاد
وأ ما أىل السنة والجماعة فيقولوا  :اإليماف قوؿ باللساف ،تصديق بالقلب ،وعمل بالقلب،
وعمل بالجوارح ،يزيد بالطاعة وينقص بالعصياف.

والمرجئة بجميع طوائفهم يقولوف :اإليماف ال يزيد وال ينقص ،وىو شيء واحد ،إيماف أفسق

الناس وأعبد الناس واحد ،إيماف  .........بدوف تصديق ،يتفاوتوف في العمل  ،...وىذا مذىب

باطل.

والقدرية ،القدرية كما سبق نفاة القدر ،القدرية تطلق على طائفتين ،نفاة القدر ،والغبلة في

القدر.

كلهم يسموا قدرية ،فالذين نفوا القدر يسموا قدرية ،والذين أثبتوا القدر وغلوا فيو يسموا

قدرية ،وىم الجبرية.

والقدرية كما سبق كما مر بنا ألف القدرية :القدرية النفاة طائفتاف.

الطائفة األولى :الذين نفوا علم اهلل وكتابتو لؤلشياء ،وىؤالء كفار؛ ألنهم يقولوف إف اهلل ال

يعلم بالشيء حتى يقع ،نسبوا اهلل إلى الجهل ،وىؤالء ظهروا في أواخر عصر الصحابة ،وكفرىم
الصحابة ،ومنهم ابن عمر قاؿ :لو أنفق أحدىم مثل أحد ذىبا ما قبلو اهلل منو حتى يؤمن بالقدر

خيره وشره.

والطائفة الثانية من نفاة القدر :الذين أثبتوا العلم والكتابة وأثبتوا اإلرادة والمشيئة.

أثبتوا القدر األربع اللي ىي العلم ،والكتابة ،واإلرادة ،والمشيئة ،إال أنهم ال يقولوف بعموـ

اإلرادة ،وال بعموـ المشيئة.

المرتبة األولى والثانية يثبتونها ،والمرتبة الثالثة والرابعة ىي اإلرادة والخلق ،قالوا :أخذوا من

عمومها أفعاؿ العباد ،فقالوا :إف اهلل أراد كل شيء في ىذا الوجود إال أفعاؿ العباد ،وكما أنهم

أخرجوا أفعاؿ العباد من خلق اهلل ،قالوا :إف اهلل خلق األشياء كلها إال أفعاؿ العباد ،ىم الذين
خلقوىا ،فرارا من القوؿ ،شبهتهم ،فرارا من القوؿ بأف اهلل يخلق المعصية ويعذب عليها ،ولكن
لزمهم على ذلك أنهم وقفوا  .........يريد  .........ال يلزـ على ذلك أف مشيئة العاصي تغلب

مشيئة الرب.

وأما القوؿ بأف اهلل خلق المعاصي خلقها لحكمة وأسرار  .........فهي مبنية على الحكمة،

فقد تكوف خيرا ،والشر أنو ،نسبي ،نسبة لمن باشره من العصاة والكفار ،وىذه القدرية النفاة

الطائفتاف.

شرح كتاب االعتقاد
والقدرية المجبرة ،أو القدرية الغبلة الذين غلوا في القدر حتى قالوا :إف العبد مجبور ،وال
حركة لو ،قال وا :العبد لو حركة ،واألفعاؿ أفعاؿ اهلل ،و أفعاؿ العبد كلها اضطرارية ،كحركة
المرتعش والنائم ،وقالوا :إف اهلل ىو المصلي والصائم ،والعبد وعاء ،قالوا :إف العبيد كالوعاء،

كالكأس الذي يصب فيو الماء ،فالعباد كأنهم وعاء ،واهلل كصباب الماء فيو ،قالوا :إف اإلنساف

مج بور ليس لو اختيار ،والصوفية ذىبوا إلى ىذا ،وقالوا أيضا -الصوفية كلهم جبرية -يقولوف :إف
العبد مجبور؛ ولهذا يعذروف العاصي بمعصيتة ،ويكوف مجبور على فعلو ،وقالوا :كيف يعذب اهلل

بشيء ،على شيء ىو أجبره عليو؟
ألقاه

قالوا :ومثل اهلل في ذلك حينما يكلف اإلنساف وقد أجبره على خبلفو كقوؿ القائل:
في

اليم

مكتوفا

وقاؿ

لو

إيػاؾ

إيػاؾ

أف

تبتػل

بالمػاء

ىكذا يقولوف ،يقولوف العبد مجبور وال قدرة لو وال اختيار ،وحركتو كحركة المرتعش والنائم،
وىذا من أبطل الباطل.

العبد ليس بمجبور ،اإلنساف لو قدرة على االختيار يقوـ ويقعد ويذىب ويجيء ،بخبلؼ

الحركة االضطرارية ،حركة المرتعش ،المرتعش والنائم ،يكوف ليس لو اختيار ،لكن اإلنساف لو

قدرة واختيار ،يقوـ ويقعد ويجلس ،وال أحد يمنعو ،ويعلم ىذا كل أحد ،فرؽ بين المختار وبين

الذي ليس لو اختيار ،المكره المغلوب على أمره ىذا شيء ،والذي لو اختيار ىذا شيء آخر.

الطائفة  ......القدرية أي الجهمية ،الجهمية أتباع جهم بن صفواف ،الجهمية ىم المعطلة

نفاة الصفات سموا جهمية نسبة إلى جهم بن صفواف بن محرز مولى بني راسب ،يلقبو البعض

بالترمذي ،والبعض اآلخر يقوؿ بالسمرقندي ،وأتباعو يعرفوف بالجهمية نسبة إليو ،وقد صار لقب

الجهمية لقبا على معطلة الصفات عموما ،باعتبار أف الجهمية أوؿ من قالت بنفي الصفات.
وأوؿ من قاؿ تكلم بنفي الصفات الجعد بن درىم ،أوؿ من تكلم في إيش؟

بنفي الصفات ،أوؿ ما حدث نفي الصفات ،أوؿ من قاؿ بنفي الصفات الجعد بن درىم،

وكاف ذلك في عصر التابعين ،أنكر صفتين من صفات اهلل ،أنكر الخلة والكبلـ ،قاؿ إف اهلل لم
يتخذ إبراىيم خليبل ،ولم يكلم موسى تكليما ،أنكر كلمتين فقط ،ولكن ىاتين الصفتين ترمي

إليهما جميع الصفات ،الخلة ،يعني قطع الصلة بين اهلل وبين خلقو ،والكبلـ ،إذا أنكر كبلـ

الرب ،معناه أنكر الرسالة وال تشريع والنبوات والوحي ،وىذا فيو فساد عظيم؛ ولهذا قتلو خالد بن

شرح كتاب االعتقاد
عبد اهلل القسري أمير العراؽ  ...بواسط ،وكاف ىذا بفتوى من علماء زمانو ،وىو من التابعين،
أفتوا بقتلو ،بقتل الجعد ،لما أنكر إيش؟ أنكر صفتين ،أنكر الخلة والتكليم ،أفتوه بقتلو.

وكاف خالد بن عبد اهلل القسري على عادة أمره يصلي بالناس ىو الذي يصلي بالناس الجمعة

والعيد ،ويخطب الخطبة ،فأُتي بالجعد بن درىم مقيدا ،أتى بو مقيدا في يوـ العيد ،وكاف يوـ عيد
األضحى أتى بو لمصلى العيد مقيدا ،ثم صلى بالناس ثم خطب ،وقاؿ في آخر خطبة العيد:

ضحوا تقبل اهلل ضحاياكم ،فإني مضح بالجعد بن درىم؛ فإنو زعم أف اهلل لم يتخذ إبراىيم خليبل،

ولم يكلم موسى تكليما ،ثم أخذ السكين ونزؿ وذبحو في المصلى أماـ الناس ،كاف المصلى في
صحراء ،في العيد ،وشكره العلماء ،وأثنوا عليو ،ومن ذلك ابن القيم ...... ،الشعر أبيات :قاؿ:

وىذه الضحية ال شك أنها تعدؿ ،تعدؿ في األجر كثير من الضحايا ألف فيها قطع لباب الشر

والفساد ،قطع لباب البدع ،لكن مع األسف أف ىذا الرجل لم يمت حتى تتلمذ عليو شخص يقاؿ
لو جهم بن صفواف ،وأخذ منو عقيدة نفي الصفات ،وأخذ الجهم بن صفواف عن الجعد ،وأخذ

أيضا عن عباد بن السمعاف ،وعباد بن سمعاف أخذ عن طالوت ،وطالوت أخذ عن خالد بن لبيب

بن األعصم اليهودي الساحر ،الذي سحر النبي  وكاف أيضا في أرض الحراف ،وىي أرض فيها
الصابئة والفبلسفة ،فتكوف عقيدة الجهمية ،ترجع إلى اليهود والصابئة والمشركين.

والجهم بن صفواف نشر عقيدة الصفات على نطاؽ أوسع ،ودافع عنها فنسبت إليو عقيدتهم

في الصفات ،فقيل عقيدة الجهمية ،وفي األصل  ......الجعدية ،المخترع ،ومؤسس المذىب

الجعد ولكن الذي نشره وتوسع فيو الجهم فنسبت إليو الجهمية ،والجهم بن صفواف أنكر أسماء

اهلل وصفاتو جميعا ،يقوؿ :ليس هلل اسم وال صفة ،قاؿ :ال نجيز؛ ألف ذلك التشبيو ،يقولوف :إف

اهلل لو أسماء ،والمخلوؽ لو أسماء ،ولو صفات وهلل صفات والمخلوؽ لو صفات شبهنا اهلل بخلقو
ففرار من ذلك نفى ،نفي األسماء والصفات فقيل لو :إذا نفيت الصفات ،فرارا من التشبيو

بالمخلوقات ،فإنك وقعت في التشبيو  .........فقاؿ :أنا أنفي النفي واإلثبات ،أقوؿ ال موجود
وال ليس بموجود ،ال عالم وال ليس بعالم ،أنفي اإلثبات حتى ال يلزـ التشبيو بالموجودات ،وأنفي

النفي حتى ال يلزـ التشبيو بالمعدومات ،فقيل لو :وقعت في التشبيو  ......المستحيبلت ،أعظم،

المستحيل ىو الذي نفى عنو النفي واإلثبات ،فبل يفروف من شيء  .........أشد مما فر منو.

والجهم بن صفواف ،والجهمية كما سبق كفرىم عدد كبير من العلماء ،كفرىم خمسمائة عالم،

كما قاؿ ابن القيم رحمو اهلل:

شرح كتاب االعتقاد
تقلد

ولقػد

كفرىم

خمسوف

في

عشر

من

العلماء

في

البلداف

خمسين في عشرة خمسمائة ،وإال لكاف يوجد إماـ قد حكوا عنو فحاكاه عنو ،بل قد حكاه قبلو
الطبراني ،ومن العلماء كفروا الجهمية بإطبلؽ ،منهم من بدعهم ،ومنهم من كفر الغبلة ،وأقوالهم
خبيثة ،تدور ألفاظهم على إنكار وجود اهلل ،رد عليهم اإلماـ أحمد رحمو اهلل في رسالتو الرد على

الزنادقة والجهمية معروفة وقد شرحناىا ،والتي جاء من قبل سنوات ،وستطبع إف شاء اهلل ،رسالة

عظيمة ،واإلماـ أحمد كفرىم ،وقاؿ :إف كبلـ الجهمية يدور على أنو ليس فوؽ العرش إلو ،ىكذا

قاؿ اإلماـ أحمد :كبلـ الجهمية يدور على أنو ليس فوؽ العرش إلو ،قاؿ عبد اهلل بن المبارؾ :إنا

لنحكي أقواؿ اليهود والنصارى ،وال نستطيع أف نحكي أقواؿ الجهمية؛ لخبثها وشرىا.
والجهم بن صفواف اشتهر بأربع عقائد خبيثة ،أربع عقائد تستند إلى الجهم:

العقيدة األولى :عقيدة نفي الصفات.

والعقيدة الثانية :عقيدة اإلرجاء وىو القوؿ بأف اإليماف مجرد ...في القلب.

والثالثة :عقيدة الجبر وىو القوؿ بأف ال عبد مجبور ،وليس لو اختيار وأفعالو كلها اضطرارية

...... ...

والعقيدة الرابعة :القوؿ بفناء الجنة والنار ،وأف الجنة والنار تنفياف جميعا ،وىذه كلها عقائد

فاسدة.

والخوارج :الطائفة التي  ...الخوارج ،الخوارج الفرقة الخارجة ،أو فرقة خارجة ،وسموا

خوارج؛ ألنهم خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ومن معو من المسلمين ،خرجوا
عليهم لما كاف في حرب صفين ،وحملوه على قبوؿ التحكيم ،ثم قالوا :لم حكمت بين الرجاؿ،

وقالوا :ال حكم إال هلل ،ىم يسموف حرورية؛ ألنهم انحازوا إلى بلدة في العراؽ تسمى حروراء

 ......صفين ،وعددىم  ...اثنا عشر ألفا ،قد أمرىم علي  وأرسل ابن عباس فناظرىم،

فرجعت طوائف منهم ،وقاتل الباقين حتى ىزمهم ،وقد أخبر النبي  عنهم فلما اعترض عليو

رجل ذو الخويصرة التميمي قاؿ  :يخرج من ضئضئ ىذا قوـ تحقروف صبلتكم إلى صبلتهم،
وصيامكم إلى صيامهم ،يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية  وفيهم عشرة أحاديث،

الباقي من العشرة في الصحيحين وفي غيرىا.

شرح كتاب االعتقاد
فالخوارج في األحاديث الصحيحة ىم خبلؼ القدرية وغيرىم ،فاألحاديث في القدرية
ضعيفة ،والصحيح أنها موقوفة على الصحابة ،أما أحاديث الخوارج فهي صحيحة في الصحيحين

وفي غيرىا.

النبي  وصفهم فقاؿ  :إنهم حدثاء األسناف ،سفهاء األحبلـ ،يقرءوف القرآف ال يجاوز
حناجرىم ،يمرقوف من الدين كما يمرؽ السهم من الرمية ،قاؿ :لئن لقيتهم ألقتلنهم قتل عاد،

وقاؿ :فمن لقيهم قاؿ فليقتلهم فإف في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند اهلل  والجمهور على أف

الخوارج مبتدعة؛ ألنهم متأولوف واستدلوا بقوؿ علي  لما سئل :أكفار ىم؟ قاؿ من الكفر
فروا ،وذىب بعض العلماء إلى تكفيرىم ،وروي عن اإلماـ أحمد في أنهم كفار ،وىو اختيار
شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمو اهلل ،يرى كفرىم ،ومن عقيدة الخوارج التكفير

بالمعاصي ،التكفير بالمع اصي ،يكفروف العصاة :الزاني عندىم كافر ،والسارؽ كافر ،وشارب
الخمر كافر ،والعاؽ لوالديو كافر ،من عقيدتهم التكفير بالمعاصي ،والخروج على والة األمور

بالمعاصي ،يروف الخروج على ولي األمر ،قالوا :ولي األمر إذا فعل معصية كبيرة كفر فيجب خلعو
وقتلو وإزالتو من الوالي ة ،والمعتزلة كذلك يروف الخروج عليو؛ ألف ىذا من النهي عن المنكر،

وكذلك الروافض يروف الخروج عليو ،وليس عندىم من ىذه إال إماـ معصوـ من الشيعة ،والباقي

ما يروا اإلمامة ألحد ،ىم يروف أنو ال إمامة ألحد من أىل السنة.

وافترؽ الخوارج في زمن علي إلى عدة فرؽ ،يجمعهم القوؿ بتكفير علي بن أبي طالب

وعثماف بن عفاف وأصحاب الجبل ومن رضي بالتحكيم ،وصوب الحكم إلى أحدىما ،وتكفير

أصحاب الكبائر ،والقوؿ بالخروج على اإلماـ إذا كاف جائرا ،وكل من جاء بعدىم قاؿ ......فهم

يقربوف من عشرين فرقة أو اثنين وعشرين فرقة أربعة عشرين فرقة ،وكذلك الشيعة ،خمسة

وعشرين فرقة أو أربعة وعشرين فرقة.

الشيعة فرؽ متعددة ،أعلى فرؽ الشيعة ،الشيعة اسم لعاـ ،أعلى فرؽ الشيعة النصيرية الذين

يقولوف إف اهلل حل في علي ،من أكفر الناس وأعلى فرؽ الشيعة ،يقولوف :إف اهلل حل في علي،

ويقولوف :إف علي في السحاب وسيعود ،فاإللو عندىم علي ،ثم المخطئة :الذين خطأوا جبريل،
قالوا :جبريل أخطأ؛ أرسلو اهلل إلى علي ولكنو أرسل إلى محمد ،خاف من خاف األمين يعني

جبريل ،ومن صدىا عن حيدرة ىذه كلمة مشهورة خاف األمين جبريل وصدىا  ... ...قبل علي،

حالو كالكفار.

شرح كتاب االعتقاد
والطائفة الثالثة :الرافضة :الذين يعبدوف آؿ البيت ويكفروف الصحابة ،ويقولوف إف القرآف لم
يبق منو إال الثلث ،ثم ىناؾ الباقي فرؽ مبتدعة ،من الزيدية ،ست فرؽ من الزيدية ،يفضلوف علي

على عثماف ،ولكنهم ال يكفروا .

فإذف الشيعة فرؽ متعددة ،أربعة وعشرين  ،...ما يقرب من أربعة وعشرين فرقة ،وكذلك الخوارج:

أربعة وعشرين فرقة  ...اإلباضية وغيرىم ،وكما سمعنا الخوارج الصحابة عاملوىم كما قاؿ شيخ
اإلسبلـ ابن تيمية عاملوىم معاملة المبتدعة ،واستدلوا بالقوؿ إلى إنهم بالكفر فروا ،ومن العلماء

من كفرىم ،وىو رواية عن اإلماـ أحمد.

والسالمية :يقوؿ المحقق :إنها فرقة كبلمية ذات نزعة صوفية ،تنسب إلى محمد بن سالم

المتوفى سنة خمسة وتسعين ومائتين ،يزيد بن أحمد بن سالم المتوفى سنة خمسين وثبلثمائة،

تتلمذ األب أحمد بن سالم على سهل بن عبد اهلل التستري ىذا ،ومن أشهر رجاؿ السالمية أبو

طالب المكي صاحب كتاب قوت القلوب ،ولم  ...شيء عن السالمية.

والمشهور والمعروؼ أف السالمية أتباع ىشاـ بن سالم الجواليقي ،ىم الجواليقية ،وىم الفرؽ

غبلة الشيعة ،ىذا ىو المعروؼ ،لكن المحقق من قاؿ إنها تنسب إلى محمد بن سالم وعلى ىذا

نقوؿ :السالمية نسبة إلى ىشاـ بن سالم الجواليقي ،من غبلة الشيعة ىم ،ولهم مذىب في

الكبلـ ،يقولوف :إف كبلـ اهلل حروؼ وأصوات غير متعاقبة ،الكلمات والحروؼ :بسم اهلل الرحمن
الباء والميم والسين كلها تخرج دفعة واحدة ،ولكن في  ...أسماء متعاقبة وإال فليست متعاقبة،
بل ىي مقترنة؛ ولهذا يسمونها االقترانية؛ فرارا من القوؿ ،قالوا :ولو كانت الحروؼ متعاقبة فيزمع

حلوؿ الحوادث في ذات الرب ،فللفرار من ذلك قالوا :إنها ليست متعاقبة ،وقالوا :إف الرب لم

يزؿ متكلم وال يتكلم إذا شاء لم يزؿ الرب يقوؿ 


(ٔ)

       

منذ األزؿ ،ىذا يسمونها السالمية أتباع ىشاـ بن سالم الجواليقي ،وىم من غبلة الشيعة،

أما المحقق فإنو ما ذكر شيئا عنهم.

ومن الفرؽ الكرامية :الكرامية نسبة إلى محمد بن كراـ ،يسموف الكرامية نسبة لمحمد بن

كراـ واسمو ،الذي نشأ في سجستاف ،وتوفي في بيت المقدس سنة مائتين وستة وخمسين،
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شرح كتاب االعتقاد
والكرامية :مجسمة ،أطل قوا على اهلل لفظ الجسم؛ ولذلك عدىم شيخ اإلسبلـ من الصفتية الذين
غلوا في اإلثبات.

حتى التجسيم والتشبيو ،وأبو األشعري في المقاالت اإلسبلمية فعدىم من فرؽ المرجئة؛ لقولهم

إف اإليماف ىو اإلقرار والتصديق دوف اعتقاد القلب وعمل الجوارح ،فإذف األشعرية عدىم من

فرؽ المرجئة ،ألنهم يقولوف اإليماف ىو اإلقرار والتصديق دوف اعتقاد القلب ،وشيخ اإلسبلـ
عدىم من فرؽ المجسمة ،ومن أقوالهم يقولوف :إف الكبلـ كاف ممتنعا على اهلل ،وكاف ال يقدر

على الكبلـ أوال ثم انقلب ثانية فصار ممكنا ،وكذلك الفعل.

وعلى كل حاؿ فإنهم من فرؽ أىل البدع والضبلؿ ،إف ىؤالء الفرؽ التي ذكرىا المؤلف،

ىؤالء فرؽ أىل البدع والضبلؿ ،يجب ىجرىم ،ال تكلمهم وال تجالسهم وال تجب دعوتهم ،وال

تسمع لكبلمهم ،وحذر الناس منهم فإذا مرضوا فبل تزرىم ،وإذا ماتوا فبل تتبع جنازتهم ،وإذا

دعوؾ فبل تجبهم ،وإذا سلموا عليك فبل ترد عليهم السبلـ ،اىجرىم بأف ال يعدوؾ ،وابتعد
عنهم ،يجب ىجرىم ،وكذلك الفساؽ ،والعصاة ،فليجب ىجرىم ،وسبق أف الهجر عند

المحققين كالدواء ،إف كاف يفيد اىجر ،وإف كاف يزيده شرا فبل تهجر ،فاستوفي النصيحة.

ومن العلماء من قاؿ :يجب وىجرىم دائما ،وقاؿ يجب ىجراف أىل البدع كالمشبهة

والمجسمة واألشعرية والمعتزلة والرافضة والمرجئة والقدرية والجهمية والخوارج والسالمية

والكرامية ،كل ىؤالء فرؽ ضبلؿ وابتداع ،فإف اإلنساف يحذرىم ويحذر مذاىبهم ،قالوا :وبقية

الفرؽ المذمومة يعني ىناؾ فرؽ ما ذكرىم ،بقية الفرؽ المذمومة كلها يستوي معها اإلنساف ،كل

جميع أىل الفرؽ الذين عندىم انحراؼ وابتداع.

وىناؾ أيضا فرؽ جدت في العصر الحاضر ،مثل فرؽ الصوفية ،الصوفية درجات وأنواع،

وغيرىم من الفرؽ األنواع الكثيرة ،وىذا غير الفرؽ أيضا مثل عباد الشيطاف ،وغيرىم ،ىذه الفرؽ

الذين ابتدعوا وال يخرجوا عن دائرة اإلسبلـ ،وىنا كم فرقة توصل إلى الكفر.

فيجب على المسلم أف يبتعد عن ىؤالء الفرؽ ،وأف يهجرىم ،وأال يجيب دعوتهم ،وال يزور

مريضهم ،وال يعود ميتهم ،وال يجيب دعوتهم ،وال يأكل طعامهم ،وال يرد السبلـ عليهم.

قاؿ المؤلف رحمو اهلل :فهذا اعتقادي ،وما أدين بو لربي ،أبو الحسين محمد القاضي يقوؿ:

ىذا اعتقادي ،وبعضهم يقوؿ :وىذا ىو الذي مضى عليو والدي رحمو اهلل ،وىو القاضي أبو يعلى

الفراء ،والحمد هلل وصلى اهلل على محمد وعلى آلو أجمعين.

شرح كتاب االعتقاد
الحمد هلل يعني أثني على اهلل بما ىو أىلو في الصفات االختيارية ،وأصلي :وصلى اهلل على
محمد :الله م أثني عليو في المؤل األعلى ،وعلى آلو :أتباعو على دينو ىم أصحابو وأزواجو وذريتو
يدخلوف دخوال أوليا ،وعلى آلو أجمعين :ىو من قاؿ وعلى آلو وصحبو أجمعين ،وإف كاف
الصحبة داخلة في اآلؿ لكاف أولى ،وبهذا نكوف انتهينا من ىذه الرسالة إف شاء اهلل ،ونكوف

انتهينا من الدروس في ىذه الدورة ،ونعدكم إف شاء اهلل بالدورة القادمة في السنة القادمة.

نسأؿ اهلل أف يحيينا وإياكم حياة طيبة ،والليلة القادمة ما في درس ،يمكن أنبو عليكم في

المغرب إذا كاف درس آخر ،لكن درس االعتقاد انتهى.

وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل الجميع ،ونسأؿ اهلل للجميع العلم النافع والعمل الصالح.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من فرنسا عرضنا سؤالو باألمس يقوؿ :أخ لي أكل في

مطعم لرجل كافر ،ولم يدفع المقابل منذ مدة طويلة ،واآلف يريد أف يدفع إليو ،ولكنو لم يجده،

فماذا عليو؟ وألحق بسؤالو إضافة ويقوؿ :أنو لن يعد يتذكر مكاف صاحب المطعم؛ لكوف ذلك

يرجع ألكثر من ثبلثين سنة فماذا عليو؟

ج :أما لو كاف مسلما ،إذا كاف مسلم فإنو يبحث عنو ،فإف لم يجده يعني يدفع إلى ورثتو،

فإف لم يجده فإنو ينفقو في المصالح العامة ،للفقراء والمساكين والمساجد ،أما ىذا عندي توقف

في ىذا ،لعل السائل يحيل السؤاؿ إلى اإلفتاء؛ ألف ىذا رجل غير مسلم وبحث عنو لم يجده
يحاؿ السؤاؿ إلى اإلفتاء ،اللجنة الدائمة لئلفتاء .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من المغرب يقوؿ :في ببلد المغرب عامة العلماء أشاعرة

فهل العواـ يلحقوف بهم لكوف أكثرىم يقولوف أف اهلل في كل مكاف.

ج :الذي يقوؿ إف اهلل في كل مكاف كافر ،ىذا جهمي ،ليس ىذا من األشاعرة ،نسأؿ اهلل العافية،
ىذا كفر وضبلؿ ،األشاعرة ما يقولوف بهذا ،يقوؿ بهذا الجهمية ،من قاؿ إف اهلل في كل مكاف

فهو كافر ،نعوذ باهلل من كفره وضبللو ،بل جعل الرب يختلط بالمخلوقات  -تعالى اهلل عما

يقولوف علوا كبيرا  -اهلل فوؽ العرش ،فوؽ السماء ،مستو على العرش ،بائن من خلقو ،منفصل،

المخلوقات سقف عرش الرحمن ،واهلل فوؽ العرش ،كما قاؿ اهلل تعالى 

   

شرح كتاب االعتقاد



(ٔ)

     

(ٕ)
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(ٗ)

      

      

(٘)

()ٚ

(ٖ)





 

 

كيف يكوف مختلط

بالخلق ويصعد إليو ،لو كاف مختلط بالخلق كيف يصعد إليو ،كيف يصعد إليو وىو مع الناس؟!

تعالى اهلل عما يقولوف علوا كبيرا ،ىذا كفر وضبلؿ ،والواجب على من اعتقد ىذا أف يتوب

إلى اهلل  ويرجع إلى القرآف والسنة ،ويعتقد ما دؿ عليو القرآف والسنة ،وما أقره الصحابة
والتابعوف واألئمة والعلماء ،نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا شاب من فرنسا يقوؿ :أنا شاب على أبواب الزواج أرجو بياف

صفة العقد الشرعي بنصيحة موجزة؟

ج :نعم ،أوؿ ما أنصح بو تقوى اهلل  وأف تبحث عن الزوجة الصالحة الديانة ،كما قاؿ

النبي   تنكح المرأة ألربع :لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها ،فاظفر بذات الدين تربت
يداؾ  ابحث عن صاحبة الدين والخلق  ...ىي تحفظك ،تحفظ نفسها ،تحفظ مالها ،وتربي
أوالدىا على الخلق والدين ،بخبلؼ الفاسقة ،وقليلة الدين ،ولو كانت جميلة؛ فإنها ال تؤمن.

ثم الزواج ال بد فيو من رضا الزوجة ،ورضا أوليائها ،فلو رضت الزوجة ورضي أولياؤىا.

والعقد يكوف بحضور أربعة ،ال بد من أربعة :الزوج ،والولي ،وشاىداف ،يقوؿ النبي   ال

نكاح إال بولي وشاىدين  الولي ىو الذي يعقد النكاح ،والزوج الذي يقبل النكاح ،وشاىدين،
 - 1سورة الممك آية .16 :
 - 2سورة البقرة آية .255 :
 - 3سورة األعمى آية .1 :
 - 4سورة فاطر آية .10 :
 - 5سورة النساء آية .158 :
 - 6سورة الزمر آية .1 :
 - 7سورة فصمت آية .2 :

شرح كتاب االعتقاد
فيقوؿ الولي للزوج :زوجتك بنتي فبلنة ،فيقوؿ الزوج :قبلت ىذا الزواج ورضيت بو ،والشاىداف
يشهداف ،وال بد من مهر ،يدفع لها مهر المثل ،فإف لم يسمى المهر فرض لها مهل مثل ،تعطى

مهر أمثالها .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ما ىي أىم الفروؽ بين مذىب األشاعرة ومذىب

الماتريدية في العقيدة؟

ج :متقارب ،متقارب ،الماتريدية ىم أشاعرة في الحقيقة ،من األشاعرة ،ويتصفوف بسبع

صفات ،وللماتريدية مثل صفة التكوين صفة زائدة عن الصفات السبع بل ىو متقارب .نعم.
س :يقوؿ :وما معنى الكسب عند األشعرية؟

ج :الكسب ىذا ىو المعقوؿ الكسب؛ ألف األشاعرة جبرية ،يكوف العبد مجبور على أفعالو،

األفعاؿ يفعلها اهلل ،ولكنو مع ذلك لو كسب ،كيف ىو كسب وال فعل لو ما يعقل ،الجهمية جبرية

خالصة ،واألشعرية جبرية في المرتبة الثانية ،أقل منهم ،فكل من األشاعرة والجهمية يقولوف:

األفعاؿ أفعاؿ اهلل والعبد ليس لو فعل ،فاهلل ىو المصلي والصائم ،طيب واألشعرية قالوا :ال فعل
لو ،لكن مع ذلك قالوا :اهلل ىو الفاعل لكن العبد لو كسب ،لو كسب بين مقدورين بين فعل

الرب وفعل العبد ،وكيف يكوف لو كسب وال فعل لو؟

قالوا :ىكذا ،ولهذا عدوىم من المحاالت الثبلثة ،قالوا :في الدنيا محاالت ثبلث :كسب

األشعري ،وطفرة النظاـ ومحاالت أبي ىاشم ،طفرة النظاـ يقولوف :أف النملة  ...انتقلت ،جلست
في مكانها وانتقلت إلى مكاف آخر ،وما تحركت ،كبلمو طفرتو ىذا من المحاؿ ،طفرة من النظاـ،

وكسب األشعري ومحاالت أبي ىاشم ،ىذه من المحاالت كيف يكوف لو كسب وال فعل لو؟!
ىذا محاؿ نعم غير معقوؿ ،كسب غير معقوؿ .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل  :بعض أقاربي يحدثوف بعض البدع فهل علي أف

أىجرىم علما أف والدي يأمرنا بزيارتهم؟

ج :أل ،عليك أف تزورىم وتنصحهم ،وال تجلس معهم في وقت البدع ،إذا كانوا يفعلوا البدع ال

تجلس معهم ،تجلس في وقت آخر ،فإ ذا فعلوا بدعة وىي المعصية انصحهم فإف قبلوا وإال اترؾ
لهم المكاف ،ال تجلس معهم وىم يفعلوف المعصية ،حتى غير األقارب؛ ألف من جلس عند من
يفعل المعصية أو البدعة ينكر عليهم ،فإف قبلوا قاؿ ،وإف لم يقبلوا قاـ ،فإف لم يقم كاف شريكا

لهم في اإلثم ،يكوف حكمو حكمهم في األقواؿ واألفعاؿ ،فالذي يجلس مع ،الذي يحدث بدعة
المولد ننصحو فإف ما قبل قاـ ،وإف لم يقم صار شريكا لو في اإلثم ،وإذا جاء إلى قوـ يشربوف

شرح كتاب االعتقاد
الخمر ،ينصحهم ،فإف تركوا شرب الخمر جلس ،وإف جلس معهم وىم يشربوف الخمر صار
حكمو في اإلثم معهم ،حكم من شرب الخمر ىو وىم سواء في اإلثم ،وإذا جلس إلى قوـ
يلعبوف القمار ينصحهم فإف تركوا جلس ،وإال قاـ ،فإف لم يقم كاف حكمو حكمهم ،وكذلك من

يشرب الدخاف ينصحهم ،فإف تركوا شرب الدخاف جلس ،وإال قاـ ،فإف لم يقم يكن حكمو
حكمهم ،وإذا جلس مجلس يسبوف اهلل ويسبوف دين اهلل ويسبوف اإلسبلـ كذلك ،ينصحهم

ويقوؿ :ىذا كفر وضبلؿ ،توبوا إلى اهلل فإف تابوا جلس ،وإف لم ويتوبوا واستمروا قاـ ،ما يجلس
معهم ،فإف لم يقم وىو قادر صار كافرا مثلهم ،ألف الرامي كالفاعل الدليل قوؿ اهلل تعالى

 

                

         
     

(ٕ)

(ٔ)

إذا جلستم مثلهم 

   

نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل  :من لقي النبي  مؤمنا بو ثم ارتد قبل موت النبي 

وعاد إلى اإلسبلـ بعد موتو عليو الصبلة والسبلـ ىل يعتبر ىذا صحابيا؟
ج :نعم إذا عاد إلى اإلسبلـ ومات على اإلسبلـ فهو صحابي نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :لقد ذكر ابن كثير رحمو اهلل في تفسيره قولو تعالى :
      

(ٖ)

فعبر بالوجو عن الذات ما مراده بهذه العبارة؟

ج :ىذه اآلية فيها إثبات الوجو والذات لكن األشاعرة والجهمية الذين ينكروف الوجو يقولوف

كل شيء ىالك إال وجو :ذاتو قصدىم من ذلك :إنكار الوجو ،والصواب أف اآلية فيها إثبات

الذات والوجو جميعا .نعم.

 - 1سورة النساء آية .140 :
 - 2سورة النساء آية .140 :
 - 3سورة القصص آية .88 :

شرح كتاب االعتقاد
س :أحسن اهلل إليكم ىذا شخص يقوؿ :رجل سب ديني وىو يبغضني جدا على ما عندي
من التدين وىو مصر على ذلك فهل لي ىجرانو مع العلم أنو خاؿ لي كذلك جدي ىو مؤيد لو

فما تنصحونني بو؟

ج :يسب دينو ،يقوؿ :سب دي ني ،ىذا فيو تفصيل :كاف يسب دينو ،ىذا سب الدين كفر

وردة ،إال إذا كاف سب الشخص لذاتو ،أي كي يسبو لذاتو أو لجسمو ،أما إذا كاف يسبو لدينو،

يسب دينو ىذا كفر وردة والعياذ باهلل ،ينصح الجد وكذلك الخاؿ ينصحو ويخوفهم باهلل ،عليك

أف تنصحهم ،أو توعز إلى من ينصحهم من إماـ المسجد أو من الدعاة الطيبين أو من الهيئة،

ورجاؿ الهيئة أو غيرىم ممن ينصحهم ويخوفهم باهلل ،فإذا كانوا يقرءوف ويعطوا شيء من األشرطة

أو من الكتب تعالى اهلل ليهديهم .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ذكرتم في دروس سابقة أف اإليماف مراتب علم اليقين

وعين اليقين وحق اليقين أين نجد ىذا التفصيل؟

ج :أين تجد ىذا تجدوه في القرآف الكريم :
  

(ٔ)

أراد أف ينتقل إلى علم اليقين 

     



(ٕ)

      

       

       

ىذا عين اليقين وحق اليقين 


(ٖ)

   

ىذا علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين.

نعم.أمو جواليقية أ

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ما حكم قراءة طالب العلم المبتدئ بالتوراة أو

اإلنجيل؟

ج :ال يجوز للمسلم أف يقرأ في التوراة واإلنجيل ،ال المبتدئ وال غيره ،ما يجوز لئلنساف

ىذا ،والنبي صلى اهلل عليم وسلم لما رأى ورقة في يد عمر من التوراة غضب عليو الصبلة
 - 1سورة البقرة آية .260 :
 - 2سورة التكاثر آية .7-5 :
 - 3سورة الواقعة آية .96-95 :

شرح كتاب االعتقاد
والسبلـ وقاؿ  :أفي شك يا ابن الخطاب واهلل لو كاف موسى حيا ما وسعو إال اتباعي  ال
يجوز أف يقرأ التوراة وال اإلنجيل ،اللهم إال إف كاف طالب علم ،داعية كبير يريد أف يرد على

اليهود والنصارى من كتبهم ،يأخذ من كتبهم ما يؤيد بو رده عليهم ،ثم سائر الناس يقرءوف في

التوراة واإلنجيل أل ،ال يجوز لئلنساف أف يقرأ في التوراة واإلنجيل .نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .يقوؿ السائل :ىل ىناؾ عبلمات يعرؼ بها العبد بأف اهلل راض عنو؟

ج :نعم ىناؾ عبلمات ذكرىا اهلل وىي اتباع الرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ادعى قوـ محبة

اهلل وأف اهلل يحبهم فامتحن اهلل بهذه اآلية          
(ٔ)

ىذه ىي العبلمة ،عبلمة محبة اهلل للعبد أف يكوف متبعا للرسوؿ عليو الصبلة والسبلـ ،يمتثل

أوامره ويجتنب نواىيو ،ويصدؽ أخباره ،ويتعبد هلل بما شرعو ،ويجتنب نواىيو .نعم.

وبذلك لما ادعى قوـ محبة اهلل أنزؿ اهلل ىذه اآلية تسمى آية المحنة 
    

(ٕ)

   

ىذه العبلمة نعم.

س :أحسن اهلل إليكم .ىذا سائل من الكويت يقوؿ :ما تقولوف فيمن يقوؿ اإلنساف مسير

فيما ال يحاسب عليو ومخير فيما يحاسب عليو؟

ج :نقوؿ ليس بصحيح ،وأف نقوؿ اإلنساف مسير ومخير مسير ومخير ،قاؿ اهلل تعالى 
     



(ٖ)

مسير يعني البد أف ينفذ فيو قدر اهلل ،ولو مشيئة تابعة

لمشيئة اهلل ،كما قاؿ اهلل تعالى           :

 - 1سورة آل عمران آية .31 :
 - 2سورة آل عمران آية .31 :
 - 3سورة يونس آية .22 :
 - 4سورة التكوير آية .29 :



(ٗ)



شرح كتاب االعتقاد

             

(ٔ)

ىذا الدليل على أف اإلنساف

مسير ،ومخير؛ ألف لو قدرة واختيار مكلف ،يؤمروف بالقدرة واالختيار ،تستطيع تقوـ تذىب

تجيء تصل رحمك تتكلم ،ما أحد يمنعك ،تبيع وتشتري ىو مخير ،ومسير ىو أنك تسير وفق ما
قدره اهلل وقضاه ،نعم فاإلنساف مسير ومخير .ىذه الكلمة يقولها البعض ىل اإلنساف مسير أـ

مخير؟ نقوؿ :اإلنساف مسير ومخير جميعا في وقت واحد .نعم.

وفق اهلل الجميع لطاعتو ،وثبت اهلل الجميع على الهدى ،وصلى اهلل على محمد وآلو وسلم.
جزى اهلل فضيلة الشيخ خير الجزاء ،وجعلني اهلل وإياكم ممن يستمعوف القوؿ فيتبعوف

أحسنو.

 - 1سورة اإلنسان آية .30 :

