
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عبد الرزاق عفيفي وجهوده منهج الشيخ 
  في تقرير العقيدة والرد على المخالفين

  
                             رسالة مقدمة لنیل درجة الماجستیر في العقیدة والمذاھب المعاصرة 
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   :إشراف فضيلة الدكتور
  بن عبد المحسن التركيبن عبد اهللا عبد الرحمن 
   بكلية أصول الدين بالرياضكتوراألستاذ ال

 

  المملكة العربية السعودية
  وزارة التعليم العالي

جامعة اإلمام محمد بن سعود 
  اإلسالمية

  أصول الدين كلية 
  قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة
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إن احلمد هللا حنمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهللا من شـرور أنفـسنا، ومـن         

  .سيئات أعمالنا، من يهده اهللا فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له
  .ورسولهوأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده 
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، وشر األمور حمـدثاا، وكـل       <فإن أحسن احلديث كالم اهللا، وخري اهلدي هدي حممد          
  .)١(حمدثة بدعة، وكل بدعة ضاللة 

فإن علم التوحيد أشرف العلوم وأفضلها، وأرفعها مكانة وأجلها؛ إذ شـرف            : وبعد   
وحيد اهللا تعاىل ومعرفة ما جيب له من األمساء احلسىن          العلم بشرف املعلوم، وال أشرف من ت      

                                                
 وقد أخرج حديثها أبو داود يف كتاب النكاح، بـاب   يعلمها أصحابه،< هذه خطبة احلاجة اليت كان رسول اهللا   )١(

) ٢/٥٩١(، والترمذي يف كتاب النكاح، باب ما جاء يف خطبة النكاح            )٢١١٨(برقم  ) ٢/٥٩١(خطبة النكاح   
، )٣٢٧٧(برقم  ) ٦/٨٩(، والنسائي يف كتاب النكاح، باب ما يستحب من الكالم عند النكاح             )١١٠٥(برقم  

بـرقم  ) ٦/٢٦٤(، وأمحـد   )١٨٩٢(بـرقم   ) ١/٦٠٩(باب يف خطبة النكـاح      وابن ماجه يف كتاب النكاح،      
  . سمن طرق عن أيب إسحاق السبيعي، عن أيب األحوص وأيب عبيدة، عن عبد اهللا بن مسعود ) ٣٧٢١(

حديث عبد اهللا حديث حسن رواه األعمش، عن أيب إسحاق، عن أيب األحوص، عن عبـد اهللا ،       : "قال الترمذي 
  ".، وكال احلديثني صحيح<ه شعبة، عن أيب إسحاق، عن أيب عبيدة، عن عبد اهللا، عن النيب ، وروا<عن النيب 

، وخلص فيها إىل    "خطبة احلاجة :" يف خترجيه ومجع طرقه يف رسالة له مفردة بعنوان         :وقد توسع الشيخ األلباين     
  .احلكم بصحته

ر
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والصفات العلى، وإدراك حقوقه تعاىل على عباده، وااللتزام بذلك علماً وعمالً، فإن العبـد              
كلما كان ذا أعرف وله أتبع كان إىل ربه أقرب، وذا تنال النجاة والفالح والسعادة يف                

  .)١(الدنيا واآلخرة 
جعل يف كل زمان فترة من الرسل بقايا من         "ه اهللا ومتام نعمته أن      وإن من كمال رمح      

أهل العلم، يدعون من ضل إىل اهلدى، ويصربون منهم على األذى، حييـون بكتـاب اهللا                
املوتى، ويبصرون بنور اهللا أهل العمى، فكم من قتيل إلبليس قد أحيوه، وكم من ضال تائه                

بح أثر الناس عليهم، ينفون عـن كتـاب اهللا          قد هدوه، فما أحسن أثرهم على الناس، وأق       
حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني الذين عقدوا ألوية البدعة، وأطلقوا عقال            

  .)٢(..."الفتنة
 يف األرض مبرتلة النجوم يف السماء، ـم         - أي العلماء  –وهم  :" :قال ابن القيم       

إليهم أعظم من حاجتهم إىل الطعام والـشراب،        يهتدي احلريان يف الظلماء، وحاجة الناس       
  .)٣("وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة األمهات واآلباء بنص الكتاب

 للدفاع   ممن قيضهم اهللا   ،ين تسعد األمة م وتشرف بذكرهم     ومن هؤالء العلماء الذ      
عطية  عبد الرزاق بن عفيفي بن       الشيخ العالمة اجلليل الفاضل      العقيدة ورد الشبه عنها،    عن

  .: بن عبد الرب بن شرف الدين النويب
كان عاملاً عامالً، ينشر العقيدة الصحيحة، والتربية السليمة، واألخـالق احملمديـة،              

  .فكان مدرسة فريدة يف مجع الناس على اخلري
وباجلملة فقد كان من نوادر عصره علماً وأدباً وفضالً وكرماً ونبالً، يقـول احلـق                  

  .صدق ويؤثرهويقصده، ويتحرى ال
وملا كان من فضل اهللا علي أن جعلين أحد طالب الدراسات العليا بقسم العقيـدة                 

  :واملذاهب املعاصرة ملرحلة املاجستري؛ اخترت الكتابة يف موضوع

                                                
  ).١/٥(شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز الدمشقي  : ينظر )١(
  ).٥٢ص(ضمن عقائد السلف " الرد على الزنادقة واجلهمية" من كالم اإلمام أمحد يف مقدمة كتابه )٢(
  ).١/٩( أعالم املوقعني عن رب العاملني )٣(
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بعد ، " وجھوده في تقریر العقیدة والرد على المخالفین الشیخ عبد الرزاق عفیفيمنھج" 
به جلت قدرته، واستشارة مشاخيي الفضالء الذين أشاروا علي  استخارة اهللا تعاىل واالستعانة     

  .بتسجيله والكتابة فيه
  :أسباب اختيار املوضوع

  :مما دفعين الختيار هذا املوضوع ورغبيت فيه، ما يلي
 فهو من كبار العلماء، ومن أئمـة        :املكانة العلمية للشيخ عبد الرزاق عفيفي        - ١

  .الفتوى
، ومن معاصريها من نواـا    )١(ذه اجلامعة املباركة    أنه كان ممن له الفضل على ه       - ٢

 .األوىل، وأنه يعترب أستاذ جيل كامل من علماء اململكة العربية السعودية
، وأمهية العمل علـى     )٢( يف العقيدة    :وفرة تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي        - ٣

د،  أو املدونات واملخطوطات واليت مل تظهر بع       )٣(إخراج ما يف ثنايا التسجيالت      
 .الستخراج درر هذا العامل الفذ

 .)٤( مل يسبق دراسته من قبل - واهللا أعلم–أن هذا املوضوع  - ٤
، وأقـصد   :حماولة إبراز اجلانب املغمور من حياة الشيخ عبد الرزاق عفيفي            - ٥

بذلك بيان آرائه العقدية، ومنهجه وطريقته يف االستدالل عليها، مما دفعـين إىل             
 .إثراء هذه الناحية

 .شخصية الشيخ يف اجلانب النقديظهور  - ٦

                                                
  . جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية)١(
بن الشيخ يف القاهرة     حصلت على كمية من األوراق اخلاصة ببحوث الشيخ وفتاويه العقدية عن طريق االتصال با              )٢(

  ".الشيخ حممود"
 ويتضمن بعـض حماضـراته املـسموعة    : يوجد موقع على شبكة اإلنترنت خاص بالشيخ عبد الرزاق عفيفي  )٣(

www.afifi.com. 
 قمت للتأكد من عدم تسجيل املوضوع يف جامعات اململكة مبراجعة قائمة مركز امللك فيصل، وقائمة امللك فهـد        )٤(

–ل بعض املشايخ الذين هلم اهتمام ذا الشأن، واالتصال ببعض اجلامعات، وقد أفادين ابن الشيخ            الوطنية، وسؤا 
 مـن الناحيـة   :أين أول من سيكتب عن الشيخ عبد الرزاق عفيفـي  _ الشيخ حممود بن عبد الرزاق عفيفي    

  .-إن شاء اهللا–العقدية كدراسة علمية 
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وهلذه األسباب والدوافع، اخترت هذا املوضوع، وأرجو أن أكون قد وفقت يف ذلك مبشيئة              
  .اهللا تعاىل وتوفيقه

  
 

  :أهداف البحث
 الشيخ عبد   وهوخدمة العقيدة اإلسالمية، وذلك بإبراز جهود واحد من علمائها           - ١

عتقاد، وتفرقت يف كتبه ممـا       الذي كثرت أقواله يف باب اال      :الرزاق عفيفي   
قلَّل االستفادة منها، فكان مجعها ودراستها وإفرادها يف حبث مستقل من األمهية            

 .مبكان
 .بيان منهج الشيخ يف العقيدة والرد على املخالفني - ٢
الفائدة العائدة يل من حبث هذا املوضوع، فقد اشتمل على كثري مـن مـسائل                - ٣

 . فوائد جليلةالعقيدة، واليت تحصل من دراستها
  .وهلذا رغبت أن يكون هذا املوضوع هو موضوع أطروحيت لنيل درجة املاجستري

 
  :الدراسات السابقة

 مل يسبق دراسته ومل يكتب فيه دراسة علمية         -واهللا أعلم –هذا املوضوع حسب علمي     
  :عقدية

  :وهناك عدة دراسات وأحباث عن الشيخ ومنها
  .لرزاق عفيفي فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد ا-١

وليد بن إدريس بن منسي والسعيد بن صابر عبده، وهذا الكتاب عبارة             / إعداد
  :عن جزئني، اجلزء األول منه على قسمني

  .:سرية الشيخ : القسم األول
 يف العقيدة والفقـه إىل ايـة        :اهتم جبمع بعض فتاوى الشيخ      : القسم الثاين 

  .اجلزء
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، وفتاوى يف   :الرسائل يف التوحيد للشيخ     فيحتوي على بعض    : أما اجلزء الثاين  
الصالة، ومباحث يف القرآن، ورؤية ألحـوال العـامل اإلسـالمي، والـشعر             

  .واالجتاهات البالغية، ومل حيتو على الدراسة العقدية اليت أسعى إليها
حياته العلمية، وجهوده الدعوية، وآثـاره  (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي     -٢

 ).احلميدة
لشيخ حممد بن أمحد سيد أمحد املدرس بدار احلـديث اخلرييـة مبكـة              ا/ تأليف

اهتم بذكر سرية الشيخ وإيراد بعض مناذج مـن كتابـات الـشيخ يف      . املكرمة
  .:العقيدة دون دراسة وحتليل، وأكثر من املراثي اليت قيلت يف الشيخ 

  .)١(    إحتاف النبالء بسري العلماء-٣
  .راشد الزهراين/ إعداد الشيخ  

 مع إيراد مناذج من فتـاوى       :اهتم بذكر سرية الشيخ عبد الرزاق عفيفي        
ورسائل وآثار الشيخ العلمية، مع بعض املراثي يف الشيخ وثناء أهـل العلـم      

  .عليه، وختمه ببعض الدروس املستفادة من حياة الشيخ
  .ومل حيتو على الدراسة العقدية اليت أسعى إليها

٤-اهد العامل الرباين واملصلح ا.  
  .عبد الرمحن بن عبد العزيز السديس/ لفضيلة الشيخ الدكتور

وهي منصبة علـى    " ببحرة"وهي عبارة عن حماضرة ألقاها يف اجلامع الكبري         
  .سرية الشيخ عبد الرزاق ومناقبه وثناء الناس عليه

  . منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي األصويل-٥
  .لعزيز السديسعبد الرمحن بن عبد ا/ لفضيلة الشيخ الدكتور

  .وهو عبارة عن حبث طبع مبجلة البحوث اإلسالمية
  .وهو منصب يف علم أصول الفقه كما هو ظاهر من العنوان

  
                                                

 وهو عبارة عن رسالة علمية قدمت للجامعة األمريكية بلندن          :يفي   الد الثاين خاص بالشيخ عبد الرزاق عف       )١(
  .الشيخ عبد الرزاق عفيفي حياته وآثاره: هـ، بعنوان١٤٢٧عام 
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  :خطة البحث
  :جاء هذا البحث مكوناً من مقدمة ومتهيد وبابني وخامتة وتفصيلها كالتايل

  :املقدمة
  .أمهية املوضوع، وأسباب اختياره  -  أ

 .أهداف البحث  - ب
 .ابقةالدراسات الس  - ت
 .خطة البحث  - ث
 .منهج البحث  - ج

 ،وفيه مبحثان متهيد:  
  .حياة الشيخ الشخصية: املبحث األول* 
 .حياة الشيخ العلمية: املبحث الثاين* 

منهج الشيخ عبد الرزاق وجهوده يف تقرير العقيدة، وفيه مخسة : الباب األول
  :فصول

اد واالستدالل عليها، منهج الشيخ عبد الرزاق يف تقرير مسائل االعتق: الفصل األول
  :وفيه مبحثان

  .منهج الشيخ يف تقرير مسائل االعتقاد: املبحث األول* 
  .منهج الشيخ يف االستدالل على مسائل االعتقاد:املبحث الثاين* 
مصادره:  املطلب األول.  
طريقته يف االستدالل:  املطلب الثاين.  

  .وحيدجهود الشيخ عبد الرزاق يف تقرير الت: الفصل الثاين
  .وفيه متهيد وثالثة مباحث

يف تعريف التوحيد وأقسامه:  متهيد.  
  .جهوده يف تقرير توحيد الربوبية:  املبحث األول*

  :وفيه مطلبان
تعريف توحيد الربوبية:  املطلب األول.  
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دالئل توحيد الربوبية:  املطلب الثاين.  
  .جهود الشيخ يف تقرير توحيد األلوهية:  املبحث الثاين*

  :وفيه ثالثة مطالب
تعريف توحيد األلوهية:  املطلب األول.  
شهادة أن ال إله إال اهللا:  املطلب الثاين.  
العبادة:  املطلب الثالث.  
  .جهود الشيخ يف تقرير توحيد األمساء والصفات:  املبحث الثالث*

  :وفيه ثالثة مطالب
تعريف توحيد األمساء والصفات:  املطلب األول.  
أمساء اهللا:  الثاين املطلب.  
صفات اهللا:  املطلب الثالث.  

  .نواقض التوحيد والقوادح فيه: الفصل الثالث
  :وفيه ثالثة مباحث

  .نواقض توحيد الربوبية والقوادح فيه:  املبحث األول*
  .نواقض توحيد األلوهية والقوادح فيه:  املبحث الثاين*
  . والقوادح فيهنواقض توحيد األمساء والصفات:  املبحث الثالث*

  .جهود الشيخ يف تقرير بقية أركان اإلميان: الفصل الرابع
  :وفيه مخسة مباحث

  .جهوده يف تقرير اإلميان باملالئكة:  املبحث األول*
  :وفيه متهيد ومطلبان

يف تعريف املالئكة:  متهيد.  
معىن اإلميان باملالئكة وما يتضمنه:  املطلب األول.  
ل املالئكةأعما:  املطلب الثاين.  
تعريف اجلن وتأثريهم:  املطلب الثالث.  
  .جهوده يف تقرير اإلميان بالكتب:  املبحث الثاين*
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  :وفيه متهيد ومطلبان
يف تعريف الكتب:   متهيد.  
معىن اإلميان بالكتب وما يتضمنه:  املطلب األول.  
معىن اإلميان بالقرآن وما يتضمنه:  املطلب الثاين.  
  .جهوده يف تقرير اإلميان بالرسل: ث املبحث الثال*

  :وفيه متهيد وثالثة مطالب
يف تعريف النيب والفرق بينه وبني الرسول واحلكمة من إرسال الرسل:  متهيد.  
اإلميان باألنبياء والرسل عموماً:  املطلب األول.  
اإلميان بنبينا حممد :  املطلب الثاين>.  
خوارق العادات:  املطلب الثالث.  
  .جهود الشيخ يف تقرير اإلميان باليوم اآلخر: بحث الرابع امل*

  :وفيه متهيد ومطلبان
يف تعريف اليوم اآلخر:  متهيد.  
احلياة الربزخية:  املطلب األول.  
احلياة اآلخرة، وما تتضمنها:  املطلب الثاين.  
  .جهود الشيخ يف تقرير اإلميان بالقضاء والقدر:  املبحث اخلامس*

  :وثالثة مطالبوفيه متهيد 
يف تعريف القضاء والقدر:  متهيد.  
معىن اإلميان بالقضاء والقدر وما يتضمنه:  املطلب األول.  
أفعال العباد:  املطلب الثاين.  
التحسني والتقبيح:  املطلب الثالث.  

جهود الشيخ عبد الرزاق يف مسائل الـصحابة، واإلمامـة، واألمسـاء     : الفصل اخلامس 
  .الء والرباءواألحكام، والو

  :وفيه مبحثان
  .جهوده يف مسائل الصحابة، واإلمامة:  املبحث األول*
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  :وفيه مطلبان
الصحابة:  املطلب األول.  
اإلمامة:  املطلب الثاين.  
  .جهوده يف تقرير مسائل األمساء واألحكام:  املبحث الثاين*

  :وفيه متهيد وثالثة مطالب
يف تعريف مسائل األمساء واألحكام، وأمهيتها:  متهيد:  
جهوده يف مسائل اإلميان:  املطلب األول.  
جهوده يف مسائل الكبائر:  املطلب الثاين.  
جهوده يف مسائل الكفر والتكفري:  املطلب الثالث.  
  .جهوده يف تقرير الوالء والرباء:  املبحث الثالث*

  . الرزاق وجهوده يف الرد على املخالفنيمنهج الشيخ عبد: الباب الثاين
  :وفيه متهيد وثالثة فصول

يف تعريف بأهل السنة ومتيزهم عن الفرق:  متهيد.  
  .منهجه يف الرد على املخالفني: الفصل األول

  :وفيه ثالثة مباحث
  .مصادره يف ذكر الفرق وتارخيها:  املبحث األول*
  .رقطريقته يف الكالم على الف:  املبحث الثاين*
  .منهجه يف مناقشتها:  املبحث الثالث*

  .جهوده يف بيان الفرق واملذاهب املعاصرة: الفصل الثاين
  :وفيه متهيد وسبعة مباحث

  .اخلوارج:  املبحث األول*
  .الشيعة:  املبحث الثاين*
  .أهل الكالم:  املبحث الثالث*
عليهم: قول بعض الفرق يف الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق:  املطلب األول .  
قول بعض الفرق يف القدر:  املطلب الثاين.  
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اإلميان عند بعض املرجئة:  املطلب الثالث.  
  .الباطنية:  املبحث الرابع*
  .الصوفية:  املبحث اخلامس*
  .القومية:  املبحث السادس*
  .هب وفرق معاصرةامذ:  املبحث السابع*

  .جهوده يف الرد على األعالم: الفصل الثالث
  :ثة مباحثوفيه ثال

  . اجلاللني املخالفات العقدية يف تفسريجهوده يف الرد على:  املبحث األول*
  .جهوده يف الرد على اآلمدي:  املبحث الثاين*
  .جهوده يف الرد على آخرين:  املبحث الثالث*

  )وفيها أهم نتائج البحث(اخلامتة
  .الفهارس

  
  :منهج البحث

  :نهج االستقرائي التحليلي وذلك على النحو اآليت امل-إن شاء اهللا تعاىل– سأتبع :أوالً
 املقـروءة   :مجع املسائل العلمية اليت قررها الشيخ عبـد الـرزاق عفيفـي              - ١

، وحتليل مضموا العلمي؛    -إن شاء اهللا  -واملسموعة، واستقراءها استقراءاً تاماً     
الستخالص منهج الشيخ وإسهامه يف تقرير العقيدة؛ وترتيب تلك املسائل على            

  .أبواب العقيدة ومباحثها، وفق ما رمسه السلف يف كتبهم ومؤلفام
دراسة املسائل العقدية اليت قررها الشيخ، وذلك بذكر املسألة واالستدالل هلـا             - ٢

 .فيما مل يستدل له، وذكر الشواهد من كالم أهل العلم
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دراسـات العليـا     التزام خطوات البحث العلمي املنهجي املنصوص عليها يف لوائح ال          :ثانياً
  :وهي

عزو اآليات إىل سورها، مع ذكر رقم اآلية فيها، وجعلت ذلك يف منت البحث،               - ١
  .خشية اإلطالة بذكرها يف احلاشية

ختريج األحاديث، وبيان ما ذكره أهـل الـشأن يف درجتـها إن مل تكـن يف                  - ٢
، ألن  بـذلك  أو أحدمها، فإن كانت فيهما أو يف أحدمها، فسأكتفي           الصحيحني

 .د ثبوت احلديثاملقصو
 .عزو اآلثار إىل مصادرها األصلية - ٣
 .التعليق على بعض ما حيتاج إىل تعليق - ٤
 .التعريف بالكلمات الغريبة - ٥
 .توثيق األقوال املنسوبة إىل أهل العلم - ٦
قـدر  –نـسبه، وعقيدتـه     وترمجة األعالم غري املشهورين ترمجة تتضمن امسه،         - ٧

 .، مع ذكر مصادر ترمجته، وشيئاً من مؤلفاته، وتاريخ وفاته-االستطاعة
 .التعريف بامللل والنحل الواردة يف البحث - ٨
 .تباع البحث بالفهارس املتعارف عليهاا - ٩

 .تأخري ذكر بيانات املصادر إىل فهرسها، خشية اإلطالة بذكرها -١٠
 
 يف املسألة، مث أوردت كالمه فيهـا        : ذكرت أوالً رأي الشيخ عبد الرزاق عفيفي         :ثالثاً

اً، أو مع التصرف فيه مبا ال خيل مبقصوده إن كان طويالً، أو إن كان قد بتمامه إن كان قصري
تكلم يف املسألة يف أكثر من موضع، فإين أقارن بني تلك املواضع فإن كان كالمه فيها متفقاً                 
أوردت أمجعها وأحلت يف احلاشية إىل الباقي، وإن كان كالمه خمتلفاً أو فيه زيادة أو نقصان                

ت التوفيق بينه، وال أقدم عليه كالم غريه إال نادراً ملصلحة تظهـر يل يف               ذكرته كله وحاول  
  .ذلك
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– ذكرت عقبه موافقته ملنهج السلف       : بعد إيراد كالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي         :رابعاً
  .-رمحهم اهللا

  
 يف دراسة املسائل مل أعرض الختالف الطوائف وأقوال الفرق يف املسألة املقـصودة        :خامساً
، إال إذا تعرض لذلك الشيخ عبد الرزاق يف كالمه عليها، أو كانت طبيعة املـسألة                بالبحث

  .تقتضي ذلك
  

 أُشري إىل أين استفدت يف بعض األحيان من البحث االلكتروين فقمت مبطابقته مـع      :سادساً
  .-قدر االستطاعة–الكتاب املطبوع 

  
 اعتـربت    وقد ة العربية السعودية   توقيع مع اللجنة الدائمة لإلفتاء باململك      : للشيخ   :سابعاً

  .توقيعه قوالً له، حيث إنه مل يوقع إال على ما يعتربه قوالً له ويدين اهللا تعاىل بِه
  

 يالحظ يف بعض املباحث كثرة النقول عن شيخ اإلسالم ابن تيمية، أو االكتفاء ـا،                :ثامناً
ة املعينة ككالمه، وعدم    عدم وجود من تكلم يف هذه املسأل      : وهذا يعود لعدة أسباب، أمهها    

  .وجود من حقق حتقيقه، فيما اطلعت عليه
  

وجعلت هلا  " جمموعة ملفات الشيخ  " قمت جبمع أوراق الشيخ اليت مل تطبع، وأمسيتها          :تاسعاً
  .:ترقيماً من عندي، وذلك حىت تسهل اإلحالة إىل كالم الشيخ 

  
توصلت إليها، كما ذكرت بعض      ذيلت البحث خبامتة ذكرت فيها أهم النتائج اليت          :عاشراً

التوصيات؛ كما ذيلته مبجموعة فهارس تعني على سهولة الرجوع إىل مـسائل املوضـوع              
  .وجزئياته
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 على ما من به علي من إمتام هذا البحث، وأشكر لـه             -جل وعال –هذا وأمحد اهللا       
وأسأله أن جيعله خالصاً    فضله وإنعامه، فله احلمد أوالً وآخراً، وأبرأ من احلول والقوة إال به،             

لوجهه، نافعاً يل يوم العرض عليه، فلقد بذلت جهدي يف جتلية مسائله وتوثيقها وبيان احلق               
فيها، وأخذ ذلك مين وقتا طويال، ورغم ذلك فإين ال أدعي أين أوفيت املوضوع حقه، وال                

طأ من أين أصبت يف كل ما قلت وقصدت، وال أين أبدعت فيما سطرت، إذ إن النقص واخل             
 M  Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    OL  :طبيعة البشر، كما قال اهللا تعاىل     

، ولكن حسيب أين بذلت فيه وسعي، فما كان فيه من صواب فمن اهللا تعاىل ولـه                 ٨٢: النساء
وأستغفر اهللا منه، ورحم اهللا من رأى   الشيطان  من  واحلمد واملنة، وما كان فيه من خطأ فمين         

  .خطأ أو خلالً فأرشدين إىل صوابه وإصالحهفيه 
وأشكر بعد شكر اهللا تعاىل من قرن شكرهم بشكره، ومها والداي الكرميان علـى                 

  .أجزل اهللا للجميع املثوبة، وأسبغ عليهم نعمة الصحة. تربيتهما وكرمي عنايتهما
  .وحرصهاملشرف على اهتمامه  فضيلةل  الوافر، والعرفان اجلميلشكربال  أتقدمكما   

كما أتوجه بالشكر اجلزيل جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية ممثلـة يف كليـة              
أصول الدين ويف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة منها على منحي هذه الفرصـة إلعـداد               

  .رساليت هذه
 عبد الرزاق عفيفي على مجيل  الشيخبناوأشكر كذلك الشيخ الكرمي األستاذ حممود       

حسن تعاونه الذي ملسته منه طيلة مدة كتابيت هلذه الرسالة، وال يفوتين أن أوصل              مساعدته و 
 بفائدة علميـة أو إعـارة       ،الشكر لكل من ساعدين وأعانين يف حبثي من مشاخيي وزمالئي         

  .كتاب واملقام يضيق عن ذكرهم فأسأل الكرمي أن يعظم هلم األجر والثواب
اضلني، واألستاذين الكرميني، الذين جتشما عناء قراءة كما أتوجه بالشكر اجلزيل للشيخني الف

هذا البحث ملناقشته، وبذال جهداً يف تصحيحه وتقوميه، مع كثرة مشاغلهما وضيق وقتهما،             
  .فجزامها اهللا عين خرياً، وزادهم اهللا توفيقاً وسداداً وهدى وعلماً

حل، ومن بعدهم ومـن     كما أدعو بالرمحة واملغفرة لعلمائنا األماجد من السلف الصا           
، الذي  :كان على طريقهم وعلى منهجهم، وباخلصوص الشيخ العامل عبد الرزاق عفيفي            
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  كتبه
 أحمد بن علي بن محمد الزاملي عسيري

أسأل اهللا أن جيمعنا به يف جنات عدن، أنه ويل ذلك والقـادر             ورث العلم وحسن السرية، ف    
  .عليه

، فأرجو أن يصادف هذا العمل منكم القبول، وأن يقع           فهذا اجلهد مبلغ وسعي    وبعد   
  .كم اإلغضاء عما فيه من الغفلة والذهولمن

. وأسأل اهللا سبحانه أن يرزقنا اإلخالص يف السر والعلن وأن حيفظنا من فتنة القول والعمـل     
  .إنه على كل شيء قدير

  . نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلَّموصلى اهللا وسلم على 
  

  
  



  

  التمهيد      
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  دتمهي

  المبحث األول   

 .حياة الشيخ الشخصية 
  . امسه ومولده، ونشأته:أوالً

   :مسه ومولدها -أ   
العامل اجلليل، والسلفي النبيل عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد الـرب         : )١( هو     
هـ املوافـق   ١٣٢٣ والعشرين من شهر رجب سنة       بن شرف الدين النويب، ولد يف السابع      ا

م، يف قرية شنشور مركز أمشون التابع حملافظة املنوفية، وهي إحدى           ١٩٠٥ ديسمرب سنة    ١٦
  .حمافظات مصر

  :نشأته_       ب
 يف وسط أسرة حمافظة،كانت طيبة األخـالق،        :نشأ الشيخ عبد الرزاق عفيفي         

خالق اإلسالمية وأخالق أهل القرية والريـف       حممودة السرية حسنة السمعة، متمسكة باأل     
اليت مل تتلون مبظاهر احلضارة الكاذبة، فترىب يف كنف والده، الذي كان يتـصف بـصفات     

 يف  :كرمية وفاضلة انطبعت وزادت يف جنله عبد الرزاق؛ مث انتظم الشيخ عبـد الـرزاق                
 رغبته إىل األزهـر،     سلك التعليم، بعدما منا عوده، وتفتحت مواهبه، فآل به طموحه وشدة          

لينهل من العلم، وليزيد حصيلته بالسؤال والقراءة، حيث كـان يغـرس يف طالبـه هـذا              
 قـوي احلافظـة،     :، فكان   األسلوب، باعتباره من أساليب رسوخ العلم، وزيادة املعرفة       

سريع البديهة، مستحضر الفهم، شديد الذكاء وافر العلم غزير املادة، صاحب أملعية نـادرة              
  .)٢( ة ظاهرةوجناب

     

                                                
، حملمد بن أمحد سـيد      )حياته العلمية، وجهوده الدعوية، وآثاره احلميدة     (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي      :  ينظر )١(

ـ    و ،)٥ص (:لشيخ عبد الرزاق عفيفي     ل ،احلكمة من إرسال الرسل   و،  )١/٧٣(أمحد    ةفتاوى اللجنـة الدائم
 حماضرة ألقاها فـضيلة الـشيخ   ،العامل الرباين واملصلح ااهدو ،)٢/١١(إحتاف النبالء بسري العلماء     و ،)١/٢٨(

  .)٢/٦١٩..(عالمة عبد الرزاق عفيفيالدكتور عبد الرمحن السديس مفرغة يف كتاب ال
، احلكمة من إرسال الرسـل      )٢/٥٩٨) (١٠٩-١٠٨،  ٧٤-١/٧٣.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )٢(

  ).١٣-٢/١١(، إحتاف النبالء بسري العلماء )٥ص(
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  دتمهي

  . أوصافه اخلَلْقية، وصفاته اخلُلقية، ورحالته:ثانياً
  :أوصافه اخلَلْقية -أ
 قوي البنية، جسيماً مهيباً، طويل القامة، عظيم اهلامة، مـستدير الوجـه،          :كان     

قمحي اللون، له عينان سوداوان يعلومها حاجبان غزيران ومن دون ذلك فم واسع وحليـة               
 فيها على السواد، وكان عريض الصدر، بعيد ما بني املنكـبني، ضـخم              كثة غلب البياض  

   .)١(الكفني والقدمني، ينم مظهره عن القوة يف غري شدة 
  
  :صفاته اخلُلُقية -ب
يعد الشيخ عبد الرزاق من نوادر العلماء يف كل زمان، مستاً ووقاراً وإخالصاً وحبـاً               

  على أخالٍق كرمية، وحب للمساعدة، مـع         فقد جبله اهللا  .. للبذل من علمه وجاهه وماله    
 قوي الشخـصية  :تواضع جم، ونكراٍن للذات، ورغبة يف لني اجلانب واملساعدة؛ وكان         

متميز التفكري، مستقل الرأي نافذ البصرية، سليم املعتقد حسن االتباع، جم الفضائل، كثري             
عزة العلماء وإباء األتقياء، غايـة يف       احملاسن، مثال العلماء العاملني، والدعاة املصلحني، فيه        

األمر باملعروف والنهي عن املنكر، مع حكمة ولطف وبعد نظر، ال جيابه أحداً مبا يكره وال                
  .ينتصر لنفسه

كان زاهداً عابداً أميناً صادقاً كثري التضرع إىل اهللا، قريب الدمعة، زكـي الفـؤاد،                 
ري الصمت، شـديد املالحظـة، نافـذ        سخي اليد، طيب املعشر، صاحب سنة وعبادة، كث       

  .)٢(الفراسة، دقيق الفهم، راجح العقل، شديد التواضع، عف اللسان 

                                                
  ).٢/٣٩(، إحتاف النبالء بسري العلماء )٨٦-١/٧٧.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي:  ينظر)١(
حماضر ألقاها فضيلة الشيخ ، العامل الرباين واملصلح ااهد   )٨٧-١/٨٦.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )٢(

، كالم الشيخ ابن    )٦٢٩ -٢/٦٢٦..(الدكتور عبد الرمحن السديس مفرغة يف كتاب العالمة عبد الرزاق عفيفي          
ـ    )٢/٥٨٧.. (يف كتاب الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي       :جربين   ، إحتـاف   )١/٦ (ة، فتاوى اللجنة الدائم

  ).٢٩٧-٢٨٧، ٣٩/ ٢(النبالء بسري العلماء 
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  دتمهي

صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي      :" :قال عنه الشيخ عبد العزيز بن باز           
 أعرف عنه التواضع والعلم اجلم والسرية احلميدة، والعقيدة الطيبة، واحلرص العظيم يف             :

  .)١(..."ه على خري وجهأداء عمل

كان ذا عقل راجح وبعد نظـر       :"  بأنه :ووصفه الشيخ حممد بن صاحل العثيمني          
وكثرة صمت إال إذا كان الكالم خرياً، مع ما حباه اهللا به من العلم الراسخ وحسن التعلـيم    

  .)٢(..."وقلة احلشو يف كالمه

 ذكياً بعيد - الشيخ عبد الرزاق أي–كان :"وقال عنه الشيخ صاحل الفوزان وفقه اهللا    
  .)٣(..."النظر ذا أناة وروية

  

  :رحالته-ج

يف أثناء إقامته مبصر كان يتردد على مكة حاجاً ومعتمراً وجيـاور ـا، ويف سـنة                    
 بالد احلرمني الشرفني، واستوطنها إىل أن       :، قَِدم الشيخ عبد الرزاق عفيفي       )هـ١٣٦٨(

شطر عمره يف ميادين العلم والـدعوة والتربيـة يف          ، بعد أن قضى     ) هـ١٤١٥(تويف سنة   
  .مصر

 يعترب من أوائل من جاؤوا للتدريس يف هذه اململكة          :والشيخ عبد الرزاق عفيفي        
املباركة قبلة العلماء العاملني، استجابة لرغبة كرمية من مؤسس هذه الدولة الغراء امللك عبد              

احب الفضيلة الشيخ حممد بن عبد العزيز      ، فقد وجه أمره الكرمي إىل ص      :العزيز آل سعود    
بن مانع، معتمد املعارف السعودية آنذاك، وأحد أبرز رجال التعليم يف اململكـة العربيـة               ا

                                                
  ).٢/٥٦٧.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي: نظري )١(
  ).٢/٥٦٨.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي: ينظر )٢(
  ).٢/٥٧٠.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي: ينظر )٣(



   ٢٠  
 

 

  دتمهي

السعودية بأن يذهب إىل مصر لترشيح واختيار خنبة ممتازة من العلماء الذين عرفوا بـصحة               
 يف حماربة اجلهـل واقـتالع       املعتقد وسالمة املنهج، وهدفه من ذلك تنفيذ سياسته الصارمة        

   ويف مصر وقع االختيار علـى      . م ردحاً من الزمن على أجزاٍء من اجلزيرة       جذوره بعد أن خي
فضيلة الشيخ عبد الرزاق عفيفي ليكون يف طليعة من يذهبون إىل اململكة العربية الـسعودية               

 واألمراء  :بد العزيز   للمشاركة يف النهضة العلمية ا، وإزاء تلك الثقة الغالية من امللك ع           
من أبنائه آثر الشيخ عبد الرزاق االستقالة من األزهر، وقدم إىل هذه البالد مع كوكبة مـن                 

)١(علماء األزهر منهم فضيلة الشيخ حممد علي عبد الرحيم        
 وفضيلة الشيخ حممـد خليـل       ، 

 حممـد  نينحـس ، وفـضيلة الـشيخ      )٣(،وفضيلة الشيخ حممد عبد الوهاب حبريي     )٢(هراس

                                                
، وعمل يف حقـل التعلـيم، ورقـي يف          )م١٩٠٤( الشيخ حممد علي عبد الرحيم ولد مبحافظة اإلسكندرية عام           )١(

للتدريس باملسجد   :أختاره الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ        تعليمية املختلفة حىت صار موجهاً،      الوظائف ال 
الشيخ حممد عبـد ايـد     رئيسا جلماعة أنصار السنة احملمدية بعد أن تنازل له اختري)م١٩٧٥(ويف عام ، احلرام

: ، له من التـصانيف )م١٩٩١-هـ١٤١٢( عام :م حىت تويف١٩٧٥ستها عام ئاتوىل روقد ، : الشافعي  
  ".الوصية الشرعية"األخالق احملمدية، ورسالة 

-http://www.sd (ملتقـى أهـل الـسنة واجلماعـة         ، موقـع    من أعالم الدعوة الـسلفية يف مـصر        :ينظر

sunnah.com/vb(.  

 ولـد  العربية، مصر مجهورية - حمافظة الغربية - طنطا - قطورمركز  - ولد بقرية الشني، اسهرحممد خليل : هو )٢(
أُعـري إىل اململكـة العربيـة    ،  بكلِّية أصول الدين يف جامعة األزهرعمل أستاذاً ،)م1916 - هـ 1334 (عام

 جامعة اإلمام حممد ابن سعود اإلسالمية بالريـاض، مثّ  ودرس يف السعودية بطلب من العالمة عبد العزيز بن باز،
جامعة أم القرى - رئيسا لشعبة العقيدة يف قسم الدراسات العليا يف كلية الشريعة سابقًا أُعري مرةً أخرى، وأصبح

، مث الـرئيس  احملمدية عاد إىل مصر، وشغل منصب نائب الرئيس العام جلماعة أنصار السنة ،املكرمة مبكة -حاليا
سـلفي املعتقـد،    : كان ، عن عمر يناهز الستني)م١٩٧٥(عام  -رمحه اهللا تعاىل- تويف -.العام هلا بالقاهرة

له  ،السنة واجلماعة احلق، قوي احلجة والبيان، أفىن حياته يف التعليم والتأليف ونشر السنة وعقيدة أهل  يفشديداً
البن القـيم  شرح القصيدة النونية  ،البن خزمية التوحيد حتقيق وتعليق على كتاب :منها ؛وحتقيقات مؤلفات عدة

 البن  العقيدة الواسطية شرح ، تأليف كتاب ابن تيمية ونقده ملسالك املتكلمني يف مسائل اإلهليات ،يف جملّدين
  . األخرى العديد من املؤلفات، وتيمية
   ).http://www.ahlalhdeeth.com( تراجم أهل العلم واملعاصرين، موقع ملتقى أهل احلديث :ينظر

احليل يف الشريعة اإلسالمية وشرح ما ورد فيها من اآليـات           " د الوهاب حبريي صاحب كتاب      حممد عب .د.أ : هو )٣(
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  دتمهي

، )٣(، وفضيلة الشيخ عبـد املـنعم النمـر     )٢( وفضيلة الشيخ حممد حسني الذهيب     ،)١(لوفخم
 عن غالب زمالئه وأقرانه الذين درسوا يف األزهر ويف غريه مـن             :وغريهم ؛ وقد امتاز     
  .)٤ (< لكتاب اهللا وسنة رسوله رصة على املتابعةاملؤسسات العلمية حب

                                                                                                                                          
لشيخ ل "بلوغ األماين من أسرار الفتح الرباين"كتاب :كذلك  أمتو ؛)ه ١٣٩٤(، وقد طبع عام "واألحاديث

  .ه املنية قبل إمتامبعد أن وافت الساعايت ،بالساعايت الشهري، أمحد بن عبد الرمحن البنا
  ).http://majles.alukah.net (  كتاب احليل، موقع الس العلمي :ينظر

، وكان عضوا مؤسسا لرابطة العامل اإلسـالمي باململكـة العربيـة            )١٩٥٠-١٩٤٦(  مفيت الديار املصرية      كان )١(
كتاب كلمـات   له العديد من املؤلفات اهلامة مثل       . السعودية، واختري كذلك يف جملس القضاء األعلى بالسعودية       

ني خملـوف   نمتيز الشيخ حس  . اخل....القرآن تفسري وبيان، صفوة البيان ملعاين القرآن، آداب تالوة القرآن ومساعه          
  .بأفكاره اإلصالحية وفتواه املالئمة للواقع املعاش 

  .(http://ar.wikipedia.org) اويكيبيدي، موقع  حسنني حممد خملوف:ينظر
ذهيب يف قرية مطوبس وهي قرية تقع على الشاطئ الشرقي للنيل تابعة حملافظـة كفـر                ولد الشيخ حممد حسني ال     )٢(

نال شهادة العاملية من درجة أستاذ      ،  )م  ١٩١٥(الشيخ إحدى حمافظات الوجه البحري املصرية وكان مولده عام          
ثة إىل مدينـة     يف كوكبة من علماء األزهر يف أول بع        : وسافر   ،م١٩٤٧ فرباير   ١٥يف علوم القرآن الكرمي يف      

الطائف باململكة العربية السعودية للتدريس يف دار التوحيد واليت كان يديرها آنذاك الشيخ حممد بـن مـانع ـ    
مث ندب للتدريس وغريه،   : الشيخ عبد الرزاق عفيفي)م١٩٥١ ـ  ١٩٤٨(رمحه اهللا ـ وصحبه يف تلك الفترة  

له و،  وزيرا لألوقاف وشؤون األزهر   وأصبح   عاد إىل القاهرة     مث،  )م  ١٩٥١سنة  (يف املدينة املنورة ملدة عام وذلك       
االجتاهات املنحرفة يف التفسري، شـرح أحاديـث العقيـدة يف           ،  التفسري واملفسرون : مؤلفات كثرية من أشهرها   

  .الصحيحني، األحوال الشخصية بني أهل السنة واجلعفرية، وغريها من املؤلفات 
  : قاله الدكتور إبراهيم أبو اخلشب يف رثائه ومما، م١٩٧٧ / ٧ / ٣ يف مات قتيالً

 

ــرب  ــالم والعـ ــة اهللا واإلسـ   يف ذمـ
  ذهـيب  ما سال مـن دمـك املـسفوك يـا             .

.  
ــا  ــة م ــت يف ليل ــها خطف ــام حارس   ن

  وذقت فيها الذي قـد ذقـت مـن وصـب              .
.  

ــا ــت ي ــسق  قتل ــرمحن يف غ ــي ال   داع
ــبب      . ــن س ــد م ــبب الب ــردى س   ولل

.  
ــة  ــن ويف دع ــات يف أم ــن م ــيان م   س

ــشغب     . ــل وال ــريع اجله ــوت ص ــن مي   وم
.  

ــة   ــق مرتلـ ــشهيد احلـ ــا لـ   لكنمـ
  .حييا ا رغـم مـا للمـوت مـن حجـب               .

.  
  ).http://www.tafsir.net( حممد حسني الذهيب، موقع ملتقى أهل التفسري :ينظر

، عني وزيرا   من علماء األزهر  ،  )م  ١٩١٣  ( عام - مركز دسوق  –عبد املنعم النمر من مواليد قرية اخلرزاين        . د.  أ )٣(
 ،) م١٩٩١(تويف عـام  ،  يف جممع البحوث اإلسالمية التابع لألزهر  اًعضوكان  كما أنه   ) م١٩٧٩(لألوقاف سنة   

  .) الدروز، املهدي،الشيعة،  اإلسالم والغرب،اإلسالم والشيوعية: (له عدة مؤلفات منها
  .http://ismaeilborik.blogspot.com )(أعالم كفر الشيخ الراحلون، موقع الشاعر إبراهيم بركات  :ينظر

، العامل الربـاين واملـصلح      )١٧٣،  ١/٦٣(حملمد بن أمحد سيد أمحد       .. يالشيخ العالمة عبد الرزاق عفيف    :  ينظر )٤(
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  دتمهي

  .: وفاته :ثالثاً
 من عمره، انتابته أمراض عديدة، ومـع هـذا مل يكـن مـن             يف السنوات األخرية     

 إن هذا شيء قدره اهللا، وال ::احلريصني على التردد على األطباء إال عند الضرورة، يقول 
 وقد أجري له عدة عمليات يف املستشفى اجلـامعي بالريـاض، تكللـت              ..بد أن حيصل  

 احلركة، فكان ال يأيت للعمـل،       بالنجاح، ولكن الروماتيزم الذي كان معه طويالً أقعده عن        
وال يذهب للمسجد إال يف عربة متنقلة، وكأن هاجساً باطنياً نبهه إىل قرب أجله، إذ أصـر            

هـ، أن يكون من ضيوف الرمحن، لعل اهللا أن يتقبل منه حجة الـوداع     ١٤١٤يف حج عام    
 انتابتـه    وبعد عودته مـن الريـاض      ..هذه، وقد من اهللا عليه بإكمال احلج بيسر وسهولة        

 على إثرها املستشفى العسكري بالريـاض الـساعة         :األمراض املضنية، فأدخل الشيخ     
هـ يف قسم العنايـة املركـزة مث        ١٦/٣/١٤١٥الواحدة بعد الظهر من يوم الثالثاء املوافق        

هـ وهو يعاين من أمل شديد يف الكبد وضعف يف          ٢١/٣/١٤١٥أُخرج منها يف يوم األحد      
 الرئتني وهبوط يف ضربات القلب وظل باملستشفى حـىت وافـاه            الكلى ووجود سوائل يف   

هـ يف حوايل الساعة السابعة صباحاً، مث صلّي        ٢٥/٣/١٤١٥األجل احملتوم يف يوم اخلميس      
هـ يف اجلامع الكبري بالرياض وقد صـلى        ٢٦/٣/١٤١٥على جنازته عقب صالة اجلمعة      

  .عليه خلق كثري، وقد دفن مبقربة العود بالرياض
ا كان اجلمع الغفري من مشيعيه الذين حضروا الصالة عليه ودفنه إال دليالً واضحاً              وم   

على حمبتهم له، وإن العامل اإلسالمي فعالً قد فقد عاملاً جليالً وشيخاً فاضالً وعلماً من أعالم                
األمة، أمضى اثنني وتسعني خريفاً من اجلهاد والدعوة والعلم والتعليم جبميع جوانبه، فقدس             

هللا روحه، ونور ضرحيه، ورمحه وغفر له وأسكنه فسيح جناته، ومجعنا به يف دار كرامتـه                ا
  .)١(وجرب اهللا مصاب األمة على فقده 

  

                                                                                                                                          
ااهد حماضرة ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن السديس مفرغـة يف كتـاب العالمـة عبـد الـرزاق            

  ). ٢٦-٢/٢٥(، إحتاف النبالء بسري العلماء )٧-٦ص( الرسل ، احلكمة من إرسال)٢/٦٢٤..(عفيفي
، العامل الرباين واملصلح ااهد حماضر ألقاها  )٧٤١، ٦٦٧، ٦٠٧ -٢/٦٠٦( الشيخ العالمة  عبد الرزاق عفيفي         )١(

، احلكمـة مـن   )٢/٦٣٧..(عبد الرمحن السديس مفرغة يف كتاب العالمة عبد الرزاق عفيفي   . د.فضيلة الشيخ أ  
  ).٣٠٢-٢/٣٠٠(، إحتاف النبالء بسري العلماء )١٠-٩ص(سال الرسل إر
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  دتمهي

  
  

  المبحث الثاني

  .حياة الشيخ العلمية 
  : شيوخه:أوالً

 على مجاعة من علماء عصره، وتلقـى        :تتلمذ الشيخ عبد الرزاق عفيفي         
  .)١( اختصاصه وما شِهر بهعنهم فنوناً عدة كلّ حسب 

من العلماء الذين تتلمذ الشيخ عليهم ول مـن علمهـم، واسـتفاد مـن            
  .دروسهم

الشيخ حممد بن حسن عافية، والشيخ حممد بن عبود عافية ومها من علمـاء قريتـه                
وأما أشهر شيوخه وأكثرهم تأثرياً فيه، فمنهم الشيخ أمحد نـصر شـيخ             ) شنشور(

 والشيخ دسوقي العريب، والشيخ عبد املعطي الـشربيين، والـشيخ           السادة املالكية، 
، والـشيخ   )٣( ، والشيخ حممد العتريس، والشيخ إبراهيم اجلبايل      )٢( يوسف الدجوي 

ــي ــصطفى املراغ ــر   )٤( م ــن ناص ــرمحن ب ــد ال ــة عب ــشيخ العالم   ، وال
                                                

  . على طلب العلم، أنه ظل عازفاً عن الزواج حىت بلغ من العمر مخساً وثالثني: ومما يذكر يف حرص الشيخ )١(
  ).٢/١٣(إحتاف النبالء بسري العلماء : ينظر

من أعمال قليوب مبصر    ) دجوة  (  الدجوي، ولد يف     الشيخ أبو احملاسن مجال الدين يوسف بن أمحد بن نصر         :  هو )٢(
بـاألزهر    مجاعة كبـار العلمـاء  اً يفعضو، كان  يف صغره بسبب مرض اجلدريهفقد بصر، )هـ١٢٨٧(سنة 

  ).هـ١٣٦٥( سنة ، تويفالشريف
  .)(http://cb.rayaheen.net العالمة يوسف الدجوي، موقع روض الرياحني :ينظر

ـ ١٣٧٠ ( صفر سـنة ١٧ليلة االثنني   بايل شيخ معهد الزقازيق مبصر، تويف       الشيخ إبراهيم اجل  :  هو )٣(  )م١٩٥٠-هـ
  .بالقاهرة

  ).http://www.afaqattaiseer.com(اختصار علوم احلديث، موقع معهد آفاق التيسري اإللكتروين : ينظر
ـ ١٨٨١(الشيخ مصطفى املراغي ولد سنة      :  هو )٤( شـيخ  ، شغل منـصب     مصري وقاض شرعي  أزهري، عامل   ) ه

وحـىت  ) م١٩٣٥(، مث توىل املشيخة مرة أخرى عام        )م١٩٣٠(حىت استقالته يف    ) م١٩٢٨( يف الفترة من     األزهر
  ).١٩٤٥ - هـ١٣٦٤ ( رمضان١٤وفاته يف ليلة 
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  دتمهي

  
  .)٣( وغريهم)٢( )١( السعدي

  . تالميذه:ثانياً
 وأخذ عنه مجاعة، وقعدوا منـه مقعـد         : عفيفي   تتلمذ على الشيخ عبد الرزاق       

الدرس والتحصيل، ومن الصعب جداً حصرهم، ولكن ما ال يدرك كلّه ال يترك جلّـه؛               
  :إال أن من تالميذه من أصبح عاملاً متألقاً يف مساء العلم واملعرفة، ومنهم

 حممـد   معايل الشيخ صاحل بـن    ومعايل الشيخ الدكتور عبداهللا بن عبد احملسن التركي،         
بـن  الشيخ صاحل   معايل  اللحيدان، وفضيلة الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن غديان، و          

، والشيخ عبد اهللا بن عبد      :الشيخ حممد بن صاحل العثيمني      مساحة  فوزان آل فوزان، و   
الشيخ عبد العزيز بن عبد اهللا آل الشيخ، والشيخ حممد          مساحة  و،  :الرمحن بن جربين    

ن، والشيخ عبد اهللا بن حسن بن قعود، والشيخ الـدكتور صـاحل             بن عبد اهللا العجال   ا
األطرم، والشيخ حممد بن عبد اهللا السبيل، والشيخ ناصر بن محد الراشد، والشيخ عبـد       

الشيخ عبد العزيز السعيد، والشيخ عبد العزيز بن حممد عبد       واهللا بن عبد الرمحن البسام،      
د الشثري؛ وغريهم من تالميذه باملعهد العايل     املنعم، والشيخ ناصر بن عبد العزيز بن حمم       

                                                                                                                                          
  ).http://ar.wikipedia.org (احممد مصطفى املراغي، موقع ويكيبيدي:ينظر

 ىالعالمة الفقيه املفسر عبد الرمحن بن ناصر بن عبد اهللا بن ناصر آل سعدي، ولد ونـشأ يف عنيـزة أحـد              :  هو )١(
تيسري : ، وله مؤلفات عدة منها    )هـ١٣٧٦( سنة   : تويف   حمافظات القصيم، واشتغل بالعلم حىت فاق األقران،      

  .الكرمي املنان يف تفسري القرآن، والقواعد احلسان، والقول السديد يف شرح كتاب التوحيد
  ).٣/٣٤٠(، األعالم )٣/٢١٨ ( خالل مثانية قرون للشيخ عبد اهللا البسامعلماء جند: ينظر

يخ عبد الرزاق عفيفي ذكر له يوماً أنه كان حيضر دروس الشيخ عبـد   ذكر فضيلة الشيخ عبد اهللا العجالن أن الش        )٢(
الرمحن السعدي، عندما كان يقوم بالتدريس يف عنيزة، وأنه أعجب بعلمه، وكان يثين عليه ثناًء عاطراً يف علمـه                   

  .هإنه كان سابقاً لعصره، حبراً يف علمه، سديداً يف توجيهات: وورعه وأسلوب حياته وتنظيم وقته، ويقول
  .هـ١٤١٥، الثالثاء غرة ربيع اآلخر "الرياض"جريدة : ينظر

، مع العلم أن من مل يترجم هلم ممن سـبق مل            )٢٥٧،  ١١٣-١/١١٢.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )٣(
  .أقف هلم على ترمجة



   ٢٥  
 

 

  دتمهي

للقضاء بالرياض، ومن درس عليه يف املدارس النظامية أو يف املسجد؛ أمم ال حيـصون               
  .)١( كثرة

  
  . مؤلفاته:ثالثاً

 ال يرى التأليف وال يرغب فيه، مع غزارة علمـه وسـعة             : كان الشيخ عبد الرزاق   
 الناس عامة، وطلبة العلم خاصة حباجة ماسة        إدراكه ووفرة مادته، وكان يعلّل ذلك بأن      

إىل القراءة واالطالع أكثر من حاجتهم للتأليف والتصنيف؛ وأن هذه الكتب واملؤلفات            
احلديثة ال فائدة فيها، وأنه يكتفى مبا كتبه ومجعه العلماء السابقون، حيث إم تطرقـوا               

  .)٢(هم عيال عليهم إىل كل فن، وأوضحوا ما حيتاج إىل توضيح، وأن من جاء بعد
ولعل السبب احلقيقي الذي محل الشيخ على ترك التأليف مع التمكن من أدواتـه،                 

زهده يف الشهرة والسمعة واملناصب، وتفرغه لتربية األجيال، وبناء النفـوس، وإعـداد             
  .العلماء ويئتهم بالعلم والعمل ومحل أمانة التبليغ

    ل تراثه عبـارة عـن         اً مل يؤلف كتب   مع العلم أنه   - التايل :ومع ذلك فلهإمنا كان ج 
  :-تعليقات ومراجعات ومباحث كتبها للنفع العام أو أا طُلبت منه 

  .تعليقاته على كتاب اإلحكام لآلمدي - ١
 ).من سورة غافر إىل آخر املصحف(به يصوت على تفسري اجلاللني وهقيعلت - ٢

                                                
اهد حماضرة ألقاها فـضيلة  ، العامل الرباين واملصلح ا)١١٨-١/١١٦.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )١(

، إحتـاف النـبالء     )٢/٦٢٣..(الشيخ الدكتور عبد الرمحن السديس مفرغة يف كتاب العالمة عبد الرزاق عفيفي           
  ).٣٣-٢/٣٢(بسري العلماء 

ما من شبهة تذاع اليوم إال وقد سبق هلا شياطني امللحدين السابقني يف العصور األوىل، ووقَّفها وردها                :" : قال   )٢(
بطلها أجلة علماء السلف برباعة فائقة فال سبيل أرشد من سبيلهم وال هدي أقوم مما كانوا عليه، فاخلري كـل                    وأ

درايـة   <اخلري يف العودة إىل كتاب اهللا تالوة له وتفقهاً فيه وإىل أحاديث املصطفى صاحب جوامـع الكلـم            
  ". الفالح والرشاد الذي ليس بعده رشادورواية، والفتيا ذين األصلني وعرض أعمال الناس عليهما فذلك هو

يف كتاب الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفـي        :، كالم الشيخ القطان     )١٤٨ص(جمموعة ملفات الشيخ    : ينظر
وكال الـشيخ   )٢/٥٨٨.. (يف كتاب الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي       :، كالم الشيخ بن جربين      )٢/٥٨٥(

، إحتاف النـبالء بـسري العلمـاء        )٨ص(كمة من إرسال الرسل     ، احل )٢/٧٠٤(زهري الشاويش املرجع السابق     
)٣٨-٢/٣٥.(  
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  دتمهي

 .مذكرة التوحيد - ٣
 .)١( الطحاويةإحاالت على شرح العقيدة  - ٤
 .)٢(رسالة شبهات حول السنة  - ٥
 .، ومشاركته يف أحباثهاتوقيعه مع اللجنة الدائمة لإلفتاء على أكثر الفتاوى - ٦
 .للشيخ حممد خليل هراس" شرح العقيدة الواسطية"مراجعته على  - ٧
 .للبيهقي" االعتقاد"تقرير على كتاب  - ٨
 .مبحث يف مذاهب املعتزلة - ٩

 .عقل مبحث يف تقدمي نصوص الكتاب والسنة على ال -١٠
 .الفرق بني النيب والرسول وبيان النسبة بينهما -١١
 .عصمة دم املسلم مع بيان األسباب الطارئة اليت حيل ا دمه والدليل على ذلك -١٢
 .فتوى يف الكرامة وحقيقتها -١٣
 :تقريرات على بعض كتب العقيدة -١٤

                                                
 طبعـة املكتـب     ،ختريج األلباين ، حتقيق ومراجعة مجاعة من العلماء       ،شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز     :  ينظر )١(

زت طبعتنـا   وقد امتا :" الكتاب مقدمةيف  الشيخ زهري شاويش    قال الناشر   هـ    ١٤٠٨ الطبعة التاسعة    ،اإلسالمي
احاالت أستاذي العالمة الشيخ عبد الرزاق عفيفي على كتـب  ... هذه بإضافات جليلة القدر، عظيمة النفع منها      

  .)٩ص("شيخ اإلسالم ابن تيمية، وتلميذه العالمة ابن القيم مما هو مثبت يف هذا الشرح
كاذبة كما بني ذلك ابنه الشيخ       :عفيفي  للشيخ عبد الرزاق    ونسبتها   طبع معها رسالة احلكم بغري ما أنزل اهللا          )٢(

 رمحه عفيفيفإن هذه الرسالة املنسوبة لوالدي العالمة عبد الرزاق          :"قال،   اهللا حفظهحممود بن عبد الرزاق عفيفي      
 األصل رسالة مكتوبة باآللة الكاتبة على ورق مطبوع عليه رئاسة البحوث العلمية             يف هي مسألة احلاكمية    يفاهللا  

 رمحـه اهللا  قعـود خربوين أم أخذوها من الشيخ عبد اهللا بن حـسن بـن     أ طلبة علم و   يلد جاء ا    واإلفتاء وق 
 لوالدي أو توقيع    صويت حبثت عن أصل هلا أو صورة خطية أو تسجيل           إينوحيث   .فأخرجتها للطباعة باستعجال  

 و توقيعه أو صورة منها أو بصوته،       خبطه أ  حىت يتبني أن هلا أصالً     ومن مث تكون نسبتها إليه كذباً؛      ؛عليها فلم أجد  
 دليل على صحة نسبتها     أيومن كان عنده     . دليل على صحة نسبتها إليه من كتابة أو بصوته         أيومن كان عنده    

 مـسألة  يفوأمـا فتـاواه    .الربيدي عنواين عرب  إليه من كتابة أو توقيع أو تسجيل بصوته فليأت به أو يرسله إيلّ            
  ."وى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء وعليها توقيعه فتايف موجودة فهياحلاكمية 

  .www.afifyy.comوكالم الشيخ هذا قاله يل مشافهة وهو موجود على املوقع االلكتروين 
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نظرات وتأمالت يف كتب ومؤلفات فضيلة الشيخ العالمة حممـد اخلـضر             -
  .حسني شيخ األزهر

أليب " العقيدة والسلوك يف ضوء الكتاب والسنة والـسرية       "قرير عن كتاب    ت -
 .احلسن الندوي

 ".حكم القراءة على األموات"تقرير عن كتاب  -
منسوبة إىل مؤلفها يوسف املهتدي     " رسالة يف الرد على النصارى    "تقرير عن    -

 .اللبناين
قـل  ن والالعقل"و"تصحيح املفاهيم يف جوانب من العقيدة     " تقرير عن كتاب     -

 .للشيخ حممد أمان بن علي اجلامي" عند ابن رشد
للشيخ صاحل  " ضوابط السنة والبدعة يف الشريعة اإلسالمية     "تقرير عن كتاب     -

 .بن سعود العليا
 .حلسن حممد أيوب" مع رسل اهللا وكتبه واليوم اآلخر"تقرير عن كتاب  -
 .زائريللشيخ أبو بكر اجل" إىل التصوف يا عباد اهللا"تقرير عن كتاب  -
طاهر : تقرير عن رسالة الدعوة  احلموية يف مرآة الطريقة األمحدية؛ لألستاذ           -

 .ابن أيب بكر لنب دكري التجاين
تقرير عن كتاب بغية املهتدي يف رد شبهات املعتدي؛ أليب بكر بن حممد ابن               -

 .عثمان حوص املرجي
 .أسباب االحنراف عن احلق -١٥
 .تراجم بعض العلماء -١٦
 .خصيات واجلماعاتتقريرات عن بعض الش -١٧
 .كلمة عن الوالء والرباء -١٨
 .تفسري خمتصر لسورة الفاحتة -١٩
وجوب اإلميان بالبعث وجزاء األعمال يوم القيامة والعرض واحلساب وقـراءة            -٢٠

 .الكتاب والثواب والعقاب والصراط وامليزان
 .مبحث اجلنة والنار خملوقتان موجودتان اآلن، وأما باقيتان ال تفنيان -٢١
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 . ومواالم والرد على الروافض والنواصب<اب رسول اهللا مبحث يف أصح -٢٢
 .التعريف بأهل السنة واجلماعة ومتيزهم عن الفرق اإلسالمية -٢٣
 .مبدأ وميثاق -٢٤
 .للشيخ حممد بن أمحد سيد" لنونيةاملقاصد العلية من القصيدة ا"مقدمة لكتاب  -٢٥
رسالة أشرف   حملمد بن سعيد بن قبيل القحطاين،     " الوالء والرباء "مقدمة لكتاب    -٢٦

 .عليها
 .التجانية، ومناذج من بدع التجانية -٢٧
 .التعليق على خمتصر تفسري ابن جرير -٢٨
 .أنواع التوحيد -٢٩
 .فتوى يف املسيح عليه السالم -٣٠
 .الطريقة املثلى يف الدعوة إىل اهللا -٣١
 .منهج الرسل يف الدعوة إىل اهللا -٣٢
 .الرسالة -٣٣
 .نبذة عن حال املسلمني يف العصور األوىل -٣٤
 .صحف باحلروف الالتينيةحكم كتابة امل -٣٥
 .مالحظات على تتمة أضواء البيان اليت كتبها فضيلة الشيخ عطية سامل -٣٦
 .مبحث األدلة -٣٧
 .العذر باجلهل -٣٨
 .مبحث العرش والكرسي وما يتعلق ما -٣٩
مناقشاته املسجلة للرسائل العلمية يف اجلامعة، وكتاباته يف عدد مـن املقـدمات     -٤٠

 .لكتب علمية ورسائل جامعية
 .)١( مي مع مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفيحوار عل -٤١
 .)٢( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي -٤٢

                                                
  .هـ، إعداد السعيد بن صابر بن عبده١٤١٦، ١: طبعته دار الوطن للنشر، ط)١(
  .صابر عبدهالسعيد يخ وليد بن إدريس بن منسي، والش:  إعداد)٢(
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 أسهم وبشكل فعال ومؤثر     :ومما جتدر اإلشارة إليه أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي             

يف بناء النهضة التعليمية اليت وصلت إليها اململكة العربية السعودية اليوم، وشارك مساحة مفيت        
– )١( اململكة العربية السعودية والرئيس العام للمعاهد والكليات الشيخ حممد بن إبراهيم           عام

 يف وضع مقررات ومناهج املعاهد التعليميـة وجامعـة اإلمـام            -تغمدمها اهللا بواسع رمحته   
واجلامعة اإلسالمية وغريها، واليت خرجت بدورها أمماً ال حيصون كثرة من العلماء والـدعاة     

  .)٢(م وطلبة العل
  .)٣( مذهبه العقدي :رابعاً

 سلفي العقيدة، من كبار علماء التوحيد، يرجع        :كان الشيخ عبد الرزاق عفيفي         
يف أمر املعتقد إىل مذهب السلف الصاحل، وقد عرف بشدة االنتصار له، والدفاع عنه، يعض               

  .عليه بالنواجذ، وحياول إرجاع الناس إليه بكل الوسائل
فقد حارب  " عقيدة التوحيد " ومنافحاً عن العقيدة اإلسالمية الصافية       لقد كان مدافعاً     

  .البدع وهو حيمل لواء التوحيد، وحيافظ عليه بكل ما آتاه اهللا من قوة، وما حباه من عزمية
درس باألزهر، وسرب كتب األشاعرة، وأملَّ ا، وخرب         : على الرغم من أن الشيخ    و   

 منها، وظل على سلفيته، مع بعده عن مـصطلحات أهـل            مناهجها، إال أنه مل يتأثر بشيء     
 واليت قال فيهـا   "مبدأ وميثاق "عنوان  ب اليتهم، ويتضح هذا جلياً يف كلمته       تالكالم وسفسط 

اإلسالم عقيدة وقول وعمل، فالعقيدة إميان راسخ بأن اهللا رب كل شيء ومليكه خلقاً       :":
عها حق له وحده ال يشركه فيها ملك مقرب         وتقديراً وملكاً وتدبرياً، وأن العبادة جبميع أنوا      

وال نيب مرسل، فله سبحانه األمساء احلسىن والصفات العليا اليت جاءت ا نصوص الكتـاب         
...  بسلف هذه األمة وخري قرواومتر هذه النصوص كما جاءت اقتداء... والسنة الصحيحة 

                                                
حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، احلنبلي، كان املفيت األول للمملكة العربية السعودية، ولد وتويف                 :  هو )١(

هـ، ١٣١١يف الرياض، تعلم ا، وفقد بصره يف احلادية عشرة من عمره، توىل مناصب عدة، كانت والدته سنة                  
  .تقيم، وحتكيم القوانني وغريهاهـ، ومن آثاره اجلواب املس١٣٨٩وتويف سنة 

  ).٥/٣٠٦(األعالم : ينظر
  ).١/٦٩.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي:  ينظر)٢(
  ).٢/٤١(إحتاف النبالء بسري العلماء : وما بعدها، ينظر) ٢/٣٩٨.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي:   ينظر)٣(



   ٣٠  
 

 

  دتمهي

وال يلزم ... ال تشبيه وال متثيل   مع تفويض العلم بكيفيتها إىل اهللا من غري حتريف وال تعطيل و           
  .)١("خلإ... مع الكف عن اخلوض يف كنهها... من ذلك تشبيه اهللا بعباده

 أي الـشيخ    -:لقد كان   :" يقول عنه فضيلة الدكتور عبد اهللا بن حافظ احلكمي           
 واسع العلم مبسائل العقيدة، شديد التمسك مبذهب السلف الصاحل مع           -عبد الرزاق عفيفي  

. لتامة بامللل والنحل املختلفة وأصوهلا اليت تصدر عنها، عاملاً بعورها ومواطن دحضها           املعرفة ا 
 شديد اإلعجاب بشيخ اإلسالم ابن تيمية، كثري الرجوع إىل مؤلفاته، وكـان           :لقد كان   

مل أر لدى أكثر املؤلفني يف العصور املتأخرة جديداً، بل تكرار ملا ذكره مـن               :"مما مسعته منه  
 فإنك جتد يف مؤلفاته الكثري منه وال يـتغري فيـه            :يخ اإلسالم ابن تيمية     سبقهم سوى ش  

  .)٢(""شيء
  

  .مذهبه الفقهي: خامساً
، ولكنه صاحب عقل راجح، وفكٍر مـستنري، مل         )٣(  مالكي املذهب  :يعد الشيخ      

 يتعصب للمذهب املالكي وال لغريه، بل كان يكره التعصب واهلوى وال ينتـصر              :يكن  
   .لغري الدليل

لذا فإنه مل يقف يف دراسته الفقهية عند حدود مذهب بعينه بل خرج عن هذا اإلطار             
احملدد إىل الدراسة الواسعة الشاملة كما أننا جند له يف ثنايا فتاواه وكتاباته اختيـارات مـن                 

  .خمتلف املذاهب اإلسالمية وأحياناً خيرج عنها إىل اجتهاده ويدعمه بالدليل والربهان
 غاية يف معرفة املذاهب وأقوال الفقهاء ال يقلد أحداً، وإمنـا            :لة فقد كان    وباجلم   

  .)٥( )٤(يتبع ما يراه موافقاً للدليل 

                                                
  .وما بعدها) ١٤٦ص (جمموعة ملفات الشيخ : ينظر)١(
  .م١٩٩٤ أكتوبر ٢٠هـ املوافق ١٥/٥/١٤١٥بتاريخ ) ١٤٦٣(جملة الدعوة العدد :  ينظر)٢(
  ).هـ١٣٥٥(األصول سنة  شهادة التخصص يف فقه املالكية وح من)٣(
  ).٢/٦٩١)(١٢٢-١/١٢١.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي:  ينظر)٤(
  : جمموعة من األحباث الفقهية، منها: للشيخ )٥(

  .مذكرة كتبها باسم اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء:  البورصةحكم البيع يف -١
 .وجهة نظر يف حتديد اية ذبح هدي التمتع والقران -٢



   ٣١  
 

 

  دتمهي

 يف علم الفقه سريع االستحضار لألحكام الشرعية،        :كان  :"قال الشيخ عبد اهللا احلكمي      
رها، سـديد الـرأي،     وأصوهلا، مدركاً ألشباه املسائل ونظائ    حميطاً بأدلتها، عاملاً بقواعدها،     

)١("صائب االجتهاد، يفيت السائل حسب مستواه من اجلهل والعلم
.  

 فقيهاً جمتهداً، وما كان يرضى التعصب ملذهب من         :كان  :" الدكتور حممد الصباغ  وقال  
املذاهب مع إحاطة ا مل أر مثلها، بل كان ميشي مع الدليل، وقد تكونت لديه ملكة فقهية                 

  .)٢("عظيمة
  
   

  .  مؤهالته العلمية:اًسساد
 . على عدد وافر من الشهادات واإلجنازات العلمية:لقد حتصل الشيخ عبد الرزاق        

  :ومؤهالت الشيخ العلمية على النحو التايل
  .خترج من الكتاتيب مبكراً، بعد حفظه املتقن واود لكتاب اهللا

الشهادتني االبتدائيـة    من األزهر من أعلى مستوياته، فقد حتصل على    :وقد خترج الشيخ  
ية يف الرابع والعشرين من شهر ربيـع الثـاين سـنة            حتصل على الشهادة العامل   والثانوية مث   

  .م١٩٣٢هـ املوافق السادس عشر من شهر أغسطس سنة ١٣٥١
هـ، املوافق الثامن والعشرين من شهر ١٣٥٥ ويف الرابع عشر من شهر رمضان املبارك سنة       

هادة التخصص يف الفقه وأصوله، وهي اليت تعـرف اليـوم       هـ، منح ش  ١٩٣٦نوفمرب سنة   
  ).الدكتوراه(بشهادة 

 وأسـكنه   :مث واصل حتصيله العلمي حىت أضحى من العلماء الفحول واحلفظة العـدول             
  .اجلنة الفردوس األعلى من

                                                                                                                                          
 .الوقوف بعرفة والرتول مبزدلفة -٣
 .عدد صالة التراويح -٤
 .البن عبد الرب" الكايف"تقرير عن كتاب  -٥
  .لسيد سابق" فقه السنة"تقرير عن كتاب  -٦

  ).٢/٦١(النبالء بسري العلماء إحتاف : ينظر )١(
  ).٢/٦٢(إحتاف النبالء بسري العلماء :  ينظر)٢(



   ٣٢  
 

 

  دتمهي

 مل يكن يعبأ ذه الشهادات، ومل       :ومما جتدر اإلشارة إليه، أن الشيخ عبد الرزاق            
  .يفاخر ا

كان الشيخ عبدالرزاق   :" ويؤكد هذا فضيلة الدكتور حممد بن سعد الشويعر، قائالً           
 ممن يزهد يف الشهادات الدراسية، والتشدق بذكرها، وإمنا يراها وسيلة حلمل العلـم،              :

  .)١("وثقل األمانة اليت جيب أن تؤدى، ومل نسمعه يوماً يتحدث عن املؤهل الذي حتصل عليه
  

  .)٢( يف نشر العلم ومناصبه  جهوده:سابعاً
 على مدار تسعة وأربعني عاماً دوراً مهماً وفاعالً يف          :لقد أدى الشيخ عبد الرزاق عفيفي       

  :احلياة العلمية واالجتماعية وميكن إمجاله فيما يلي
لقد أمضى الشطر األول من حياته يف الدعوة إىل اهللا باحلكمة واملوعظة احلسنة،               -  أ

 يف مـصر ومـن      )٣(اة مجاعة أنصار السنة احملمديـة       وكان داعية من أبرز دع    
 .)٤(املؤسسني هلا 

                                                
فتاوى ). ١٣-٢/١٢(، وإحتاف النبالء بسري العلماء      )١١٥-١/١١٤.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )١(

  ).٢٩-١/٢٨ (ةاللجنة الدائم
، العـامل  )٣٤٠-٣٣٨، ٣٣٤-٣٣٢، ٣٢٩، ١٧٦-١٧٥،  ١/١٦٥.. (الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي    :  ينظر )٢(

الرباين واملصلح ااهد حماضر ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرمحن السديس مفرغة يف كتاب العالمة عبـد                 
، )٣٠-١/٢٩ (ة، فتاوى اللجنة الدائم   )٨-٦ص(، احلكمة من إرسال الرسل      )٦٢٥-٢/٦٢٤..(الرزاق عفيفي 

  ).٣٥-٣٣، ٢٧-٢٦، ٣٥-٢/١٥(إحتاف النبالء بسري العلماء 
 العـشرين   -تأثرت هي وغريها من اجلماعات السلفية يف القرن الرابع عشر اهلجري          :  مجاعة أنصار السنة احملمدية    )٣(

الـدعوة إىل التوحيـد   :  بدعوة الشيخ حممد بن عبد الوهاب تأثراً ظاهراً جلياً، ألن من أبرز أهـدافها          -امليالدي
لعبادة والشعائر والشرائع وحماربة الشرك والبدع واخلرافة والشعوذة والدجل وهذه           يف ا  <اخلالص، ومتابعة النيب    

  .هي دعوة الرسل
  .وقد بني منهجها ولب دعوا الشيخ عبد الرزاق عفيفي يف مبدأ وميثاق

  ). ١٤٦ص(، وجمموعة ملفات الشيخ )٧٣ص( للدكتور أمحد بن حممد الطاهر ةمجاعة أنصار السنة احملمدي: ينظر
هـ، ومما جتدر اإلشارة إليـه، أن       ١٣٧٨ تويف فضيلة الشيخ حممد حامد الفقي يوم اجلمعة السابع من رجب سنة              )٤(

 كان رئيساً لفرع أنصار السنة باإلسكندرية مث أصبح نائباً للرئيس العام ألنصار السنة يف               :الشيخ عبد الرزاق    
هــ،  ١٣٧٩ة أنصار السنة يف مـصر عـام      مث رئيساً عاماً جلماع   . م٢/٢/١٩٤٦هـ املوافق   ١٣٦٥مصر سنة   

  .م١٩٥٩



   ٣٣  
 

 

  دتمهي

 .بالتدريس يف معهد اإلسكندرية الدييناشتغاله   - ب
تقلده منصب وكالة املعهد الديين باإلسكندرية، وقيامه بأعباء هذا املنصب خري             - ت

 .قيام
 يف   إمامته املسلمني يف اإلسكندرية وضواحيها، وقيامه بإلقاء اخلطب واحملاضرات          - ث

املساجد واحملافل العلمية، وقد كانت وظيفته الدعوة إىل اهللا وهي أشرف عمـل             
 .على اإلطالق

جهوده التعليمية والتربوية والدعوية يف دار التوحيد بالطائف يف اململكة العربيـة              - ج
  ).هـ١٣٧٠-هـ١٣٦٨(السعودية 

عهـدي عنيـزة العلمـي والريـاض        حماضراته القيمة ودروسه العلميـة يف م        - ح
 ).هـ١٣٧١ -هـ١٣٧٠(

 .تأسيسه وتدريسه يف كلييت الشريعة واللغة العربية بالرياض  - خ
معاصرته جلامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض منـذ نواـا األوىل               -  د

 .واستمرار عطائه هلا إىل أن توفاه اهللا
-هـ١٣٨٥( العايل للقضاء   جهوده املخلصة وعمله الدؤوب إبان إدارته للمعهد        -  ذ

وختريج أفواج من طلبة العلم والدعاة على يديه، علماً بأنـه قـام             ) هـ١٣٩٠
بالتدريس فيه واإلشراف على رسائله لطالبه واملشاركة يف تقوميها، وكان مـن            
املخططني ملناهج هذا املعهد، واستمر يف إدارة املعهد العايل للقضاء إىل أن بلـغ              

هـ، إال أنه استثين منه بطلب مساحة الشيخ حممد بـن           ١٣٨٦سن التقاعد عام    
 .هـ٢٥/٦/١٣٨٧ بتاريخ ٤١١إبراهيم ومبوافقة جملس الوزراء بقراره رقم 

مشاركته يف اللجان العلمية اليت كان من مثراا إنشاء الكليات واملعاهد العلميـة         - ر
 .باململكة

امعـة العلميـة    عضويته الفاعلة وجهوده املتواصلة يف وضع مناهج ومقررات اجل          - ز
 .باملدينة املنورة



   ٣٤  
 

 

  دتمهي

حتريره وصياغته آلالف الفتاوى والبحوث اليت تتسم بالعمق واألصالة والدقـة،             - س
وذلك خالل عمله نائباً لرئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مدة أربع     

 .وعشرين سنة
ات االس  دروسه العلمية وحماضراته وندواته املفيدة وكلماته التوجيهية وعقد مئ          - ش

 .العلمية يف املساجد ويف بيته ويف بعض املعاهد التربوية ودور العلم
ومناقشته للمئـات   ) دكتوراه وماجستري (إشرافه على عشرات الرسائل العلمية        -  ص

 .منها
تقوميه لألعمال العلمية واألحباث اليت تتسم باألصالة واالبتكـار لكـثري مـن               -  ض

 .علمية اليت يستحقوااألساتذة طلباً للترقية إىل الدرجة ال
  
 أفىن حياته يف العلم والتعليم واإلفتاء وانتفع بعلمـه          :ويتضح مما سبق أن الشيخ         

ودروسه أُمم ال حيصون كثرة واعترفوا له بالفضل بعد فضل اهللا سبحانه وتعاىل وافتخروا       
  . باالنتماء إىل تعليمه

  مثــانون عامــاً واحليــاة مــصاعد
ــن     . ــهج وس ــا من ــشيخ فيه   اُءولل

.  
       ـهإذا احملفلُ الراقـي تنـاظر مجع  

  رأيت مقـال الـشيخ فيـه سـخاءُ            .
.  

  شــواهده اآليــات جــلَّ دليلــها
ــفاءُ     . ــن ص ــٍث هل ــشد أحادي   وح

.  
ــاع كــلَّ ــسرِبلُ باإلقن ــِهي    مقال

ــاُء    . ــاب واخلطب الكُت ــه ــصغي ل في  
.  

  

  إىل عرصات اخللد يا وافـر النهـى        
ــث     . ــد اهللا حي ــك عن ــشاُءلعل    ت

.  
  وإنَّ قصيدي حني يندى بـذكِركُم     

  )١(حري بأن ينـدى بـه الـشعراُء             .
. 

  
  
  

                                                
 ٩٥٧٣جريدة الرياض العـدد  : ، ينظر: من مرثية األستاذ حممد بن سعد املشعان يف الشيخ عبد الرزاق عفيفي    )١(

  .م٩/٩/١٩٩٤هـ املوافق ١٤١٥ ربيع اآلخر ٤اجلمعة 



 
 
 
  

  
  :الباب األول       

الرزاق  منهج الشيخ عبد 
  .وجهوده يف تقرير العقيدة

  
  :وفيه مخسة فصول
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  منهج الشيخ في تقرير مسائل االعتقاد

 
  
  الفصل األول    

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  :وفيه مبحثان    
  
  
  
  

  

  منهج الشيخ
 عبد الرزاق يف تقرير 

مسائل االعتقاد 
 .واالستدالل عليها
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  منهج الشيخ في تقرير مسائل االعتقاد

  
  

    المبحث األول     

  .ر مسائل االعتقاد تقريمنهج الشيخ يف
  

حيسن بنـا أوالً التعريـف       مسائل العقيدة،  على منهج الشيخ يف تقرير       عقبل االطال 
  .بلفظ املنهج يف اللغة واالصطالح

  :معىن املنهج يف اللغة واالصطالح
M  j  :الطّريق الواضح، مأخوذ من ج ينهج جاً، ومنه قوله تعاىل         : )١( املنهج لغة 

   on  m  l  kL ة  ٤٨: املائدة٢(، أي سبيالً وسن(.  
  

ملؤدي إىل التعرف على احلقيقة يف العلوم بواسطة طائفة من           هو الطّريق ا   :واصطالحاً
، وبعبارة )٣(القواعد، اليت يمن على سرب العقل، وحتدد عملياته حىت يصل إىل نتيجة معلومة          

  .)٤("القانون أو القاعدة اليت حتكم أي حماولة للدراسة العلمية يف أي جمال: "موجزة هو
تالف العلوم اليت تبحث فيها، فلكلّ علم منهج يناسبه،         وعليه فإنّ املناهج ختتلف باخ    

  .)٥( بني املناهج املختلفة  مشتركدٍرقوجود مع 
  

والذي يعنينا هنا بالدرجة األوىل هو العقيدة اإلسالمية واملنهج الذي اتبعه الشيخ عبد           
ال الشيخ   يف تقريرها والرد على املخالفني؛ وال يشك الناظر واملتتبع ألقو          :الرزاق عفيفي   

 وفتاويه أنه سلفي املنهج، متبع ملا عليه الصحابة الكرام رضوان اهللا عليهم، وملـا عليـه      :

                                                
معجـم يف   (، الكليـات    )١/٢١٨(، القاموس احمليط للفريوز آبادي      )٢/٣٨٣(لسان العرب البن منظور     :   ينظر  )١(

  ).٥٢٨ص (، معجم مفردات القرآن الكرمي لألصفهاين )٩١٣ص(للكفوي ) املصطلحات والفروق اللغوية
  ).١/٤٨(، فتح الباري شرح صحيح البخاري البن حجر العسقالين )٥٨٨، ٢/٥٨٧(تفسري ابن كثري :  ينظر)٢(
، منهج البحث العلمي عند العرب جلـالل        )١٤٤،  ١٤٣ص( والبحث العلمي حلسني عبد احلميد رشوان           العلم   )٣(

  ).٢٧٣ص(حممد عبد احلميد موسى 
  ).٢٧١ص( منهج البحث العلمي عند العرب )٤(
  ).١/٢٠(منهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة لعثمان بن علي حسن : ينظر)٥(
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، وأمثاهلم من   )١(السلف الصاحل من أئمة اإلسالم، كاإلمام أمحد والشافعي ومالك والسفيانني         
، أئمة السنة واحلديث؛ ويظهر هذا من شديد متسكه بالدليل الشرعي من الكتاب والـسنة             

، فال يعدل م أحداً ممن جاء بعدهم، ويرى أـم أصـح    يوتعظِّيمه للصحابة الكرام    
  .الناس فهماً وعلماً، وأن قوهلم يف الكتاب والسنة هو احلق الذي جيب املصري إليه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
أبو عبد اهللا سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، اإلمام املشهور، أحد حفاظ احلديث وأعالم السنة، مـات                  :  مها )١(

  .هـ٢٨٥وأبو حممد سفيان بن عيينة، اإلمام احلافظ الكبري، مات سنة . هـ١٦١سنة 
  ).٨/٤٥٤(،)٧/٢٢٩(سري أعالم النبالء : ينظر
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  :مسائل االعتقاد منهجه يف تقرير
 :ة واجلماعة، فالشيخ     يف تقرير مسائل االعتقاد منهج أهل السن       :سلك الشيخ      

إن –ويستطيع القارئ هلذا البحث     سلفي الرتعة شديد االعتماد على الكتاب والسنة واألثر؛         
  : أن يستنتج مسات منهج الشيخ العقدي، واليت ميكن إمجاهلا فيما يلي-شاء اهللا

  
  .انتسابه إىل مذهب السلف دون غريهم من الفرق: أوالً

، )١(دقة ال تتم إال باتباع سلف األمة رضوان اهللا علـيهم          فاهلداية التامة واملعرفة الصا   
 وإن كان ختـصص يف املـذهب املـالكي يف    :وذا نعلم أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

الفروع وخترج من جامعة األزهر، والغالب على اجلامعة يف عصره السري على منهج املدرسة              
وأصحاب مذهبه، بل كان صاحب     ، مل يكن متعصباً ألشياخه      :األشعرية، إال أن الشيخ     

اجتهاد واطالع واسع مكّنه من اخلروج من ربقة التقليد األعمى إىل النظر يف الدليل واتباع               
، بل جنده ينتقد بعضهم كاآلمدي واجلاللني وغريهم ممن مل ينتسب    هد له بذلك  وقد ش احلق،  

  . إىل مذهب السلف
  

 الدين وفروعه، وجعلها امليزان     االلتزام بنصوص الكتاب والسنة، يف أصول     : ثانياً
  .الذي توزن به األقوال واألفعال

 يف تقرير العقيدة على التمسك مبا جاء يف الكتـاب والـسنة،             يسار السلف   
»  M  :لعلمهم أنه ال حياة للقلوب وال سعادة وال طمأنينة إال بذلك، كما قـال تعـاىل             

   ¶µ   ´  ³   ²  ±  °  ¯  ®    ¬L ـ  ٢٤: األنفال ب التـسليم   ، فيج
  .وااللتزام مبا يف الكتاب والسنة

                                                
، حترمي النظر يف كتب الكالم ملوفق الدين ابـن  )١/٣٧٥(لفتاوى توحيد األلوهية البن تيمية ضمن جمموع ا    :  ينظر )١(

  ). ١/٣٥(، ذم التأويل لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي أبو حممد )١/٤٢(قدامة املقدسي 
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 هذا املسلك ودعا إليه وبىن تكوينه العلمي        :وقد سلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي       
ليفه وفتاويه إال أكـرب      وتآ :وجه الدعوي على هذا األساس املبارك، وما كالم الشيخ          

  .)١(لدينشاهد على سلوكه هذا السبيل واعتصامه ذا األصل العظيم من أصول ا
األدلة متضافرة على وجوب اتباعه عليه الصالة والسالم يف كل ما جـاء             :":قال     

مبقتـضاه؛ إالّ أن    به من التشريع فعالً كان أو قوالً، أمراً أو ياً، إمياناً به وتسليماً له وعمالً                
؛ فمنـه   بع فيه من التشريع ليس على وزن واحد يف حكمه، بل جزئياته متفاوتة يف الرتبة              املت

املطلوب واملمنوع واملباح، فكان واجباً اتباعه عليه الصالة والسالم يف كل ذلك على الوجه              
الذي بينته األدلة التفصيلية بإجياب الواجب وندب املندوب والعمل بكل منهما يف درجتـه،         
والتوسع يف املباح بفعله تارة وتركه أخرى، ومنع احملرم واملكروه وجتنب كل منهما حسب              

وباجلملة األمر ظاهر يف وجوب االتباع واإلمجال إمنا هو يف املتبع فيه فريجع يف بيان               . رجتهد
درجته إىل األدلة التفصيلية ليرتل على ضوئها كل فعل أو قول مرتلته، وهو شبيه يف اجلملـة           

  .)٢(" اآلية٩٠: النحل M   O   N  M  L  K  J...L :بقوله تعاىل
واملقصود أن حبسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية        :":قال العالمة ابن القيم        

والنصرة، كما أن حبسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنجاة؛ فاهللا سبحانه علق سـعادة              
الدارين مبتابعته، وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته، فألتباعه اهلدى واألمن والفالح والعـزة             

ال ( بـأن  <وطيب العيش يف الدنيا واآلخرة، وقد أقسم   والكفاية والنصرة والوالية والتأييد     
، وأقـسم اهللا    )٣()كون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني        أيؤمن أحدكم حىت    

                                                
أن العلمـاء هلـم منـازع شـىت،     ):"١/١٤(لآلمدي " اإلحكام يف أصول األحكام  " يف مقدمة كتاب     : ذكر   )١(

، ووسعه ما وسع السلف مع      <هم باحلق من كانت نزعته إىل كتاب اهللا وسنة رسوله           ومشارب متباينة، وأسعد  
رعاية ما ثبت من مقاصد الشريعة باستقراء نصوصها، فكلمها كان العامل أرعى لذلك وألزم له كان أقوم طريقـاً         

  .وأهدى سبيالً، واملعصوم من عصمه اهللا
 املسألة السادسة من مسائل األوامر والنـواهي يف كتـاب           :، ينظر )٢٤٠-١/٢٣٩( اإلحكام يف أصول األحكام      )٢(

  .للشاطيب"املوافقات"
، ومـسلم يف  )١٥(  مـن اإلميـان بـرقم        < أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب حب الرسول           )٣(

، مـن حـديث   )٤٤(برقم ...   أكثر من األهل والولد  <صحيحه، كتاب اإلميان باب وجوب حمبة رسول اهللا         
  . واللفظ للبخاريسن مالك أنس ب
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¬  ®  ¯   °      ±  M       ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ² :سبحانه بقوله 

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºL ٦٥: النساء.  
 M 8 7  $  #         "  !  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %  L  و

، فقطع سبحانه وتعاىل التخيري بعد أمره وأمر رسوله، فليس ملؤمن أن خيتار شيئاً      ٣٦: األحـزاب 
  .)١("...<بعد أمره 

  
  :)٢( احتجاج الشيخ خبرب اآلحاد -
 :": حيتج خبرب اآلحاد يف مسائل االعتقاد، حيـث يقـول            :وكذلك فالشيخ      

حاد الصحيحة قد تفيد اليقني إذا احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا             أحاديث اآل 
احلالتني جيب االحتجاج ا يف إثبات العقيدة وسائر األحكـام الـشرعية ولـذلك أدلـة                

  .)٤()٣("...كثرية
 يأخـذ  : جند أن الشيخ -االلتزام بنصوص الكتاب والسنة –وتطبيقاً هلذه القاعدة       

  . )٥( أبواب االعتقاد، كما هو مذهب السلف ومجاهري أهل السنة واجلماعة خبرب اآلحاد يف

                                                
  ).٣٨ -١/٣٧( زاد املعاد)١(

الشفا للقاضي عياض، إذ عقد فصالً يف وجوب طاعته عليه الصالة والسالم وآخر يف وجـوب اتباعـه                  : وينظر
  .وما بعدها)٢/٦(وامتثال سنته واالقتداء دية، وثالثاً يف الوعيد على خمالفته وعصيان أوامره 

  .ما مل جيمع شروط املتواتر:  مجع واحد، وخرب الواحد ما يرويه شخص واحد، واصطالحاًاآلحاد:  خرب اآلحاد)٢(
  ).٤٣-٤١ص(، إرشاد الفحول )١٣ص(، نزهة النظر )٣/٤٤٨(لسان العرب : ينظر  

  ).٣٣ -٢٧ص (:شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي : ، ينظر)١٦٠ص( جمموعة ملفات الشيخ )٣(
 ذكرها أبو حممد على بن حزم يف مباحث السنة من كتاب األحكـام يف أصـول األحكـام                    ولذلك أدلة كثرية   )٤(

وما بعدها، والشافعي   )١/٧٥( ، وذكرها ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة          )٨٨-٢/٧٨(
  .دهاوما بع) ١/٤٠١"(احلجة يف تثبيت خرب الواحد" يف اجلزء الثالث من كتابه الرسالة فصل يف 

،شرح الكوكب املـنري   )١/٢(، والتمهيد البن عبد الرب      )٧٢ص  (الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي       : ينظر )٥(
، واملـسودة يف أصـول الفقـه آلل تيميـة           )١/١٩(،ولوامع األنوار البهيـة     )٢/٣٥٢(البن النجار الفتوحي    

، شـرح   )١٠٥ -١٠٤(للشنقيطي  ، ومذكرة يف أصول الفقه      )٢٦٣-٢٠/٢٥٩(،وجمموع الفتاوى   )٢٤٨ص(
  ).١/٢١٩(القصيدة ابن القيم ألمحد بن إبراهيم بن عيسى 
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 لكي تسلم هلم أصـوهلم      )٢(  واملعتزلة )١(   والقول خبالف ذلك قول مبتدع أحدثته اجلهمية      
الفاسدة اليت أصلوها يف باب أفعال اهللا وأمسائه وصفاته تبارك وتعاىل، وملـا رأوا أن هـذه                 

هذه أخبار آحاد وال تفيد القطع، والعقائد ال بد فيها          : ذهبوا إليه، قالوا  األخبار ال توافق ما     
  .)٣(!من القطع واليقني

رفض دعوى التعارض بني النقل الصحيح والعقل الصريح، ورفض ما يترتب على            : ثالثاً
  .ذلك من القول بالتأويل

  ني إن من أبرز السمات للمدرسة السلفية رفض الـدعوى الذائعـة بـني املـتكلم                 
   بتـأليف كتابـه     :بتعارض النقل والعقل، وقد قـام شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة               

   للرد على هذه القضية الـيت تـوىل كبرهـا الفخـر             )٤("درء تعارض العقل والنقل   "الكبري  

                                                
القول بنفي األمسـاء    : هم طائفة من أهل البدع، ينتسبون إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي، من بدعهم            :  اجلهمية )١(

، وأن اإلميان إمنا هو املعرفة، وأنه والصفات عن اهللا       تعاىل، وأن العبد جمبور على فعله وال قدرة له وال اختيار                  
ال يزيد وال ينقص، وغريها؛ وسيأيت بسط القول عنهم إن شاء اهللا تعاىل يف الباب الثاين من هذه الرسالة املبحث                    

  .أهل الكالم: الثالث
، امللـل والنحـل أليب   )٢١١ص(، الفرق بني الفرق للبغـدادي    )١/٢١٤(مقاالت اإلسالميني لألشعري    : ينظر  

  ).١/٨٦(، امللل والنحل للشهرستاين )١٤٥ص(ور البغداديمنص
هم أصحاب واصل بن عطاء الغزال الذي اعتزل حلقة احلسن البصري، وهي فرقة ظهرت يف أول القـرن             : املعتزلة)٢(

التوحيـد، والعـدل، والوعـد    : الثاين، تقدم العقل على نصوص الكتاب والسنة، وأصول الدين عندهم مخـسة   
لة بني املرتلتني، واألمر باملعروف والنهي عن املنكر، وقد ستروا حتت كل وحد منها معىن بـاطالً                 والوعيد، واملرت 

: خيالف املتبادر منه؛ وسيأيت بسط القول عنهم إن شاء اهللا تعاىل يف الباب الثاين من هذه الرسالة املبحث الثالـث              
  .أهل الكالم

، وتأويل خمتلف احلـديث البـن قتيبـة         )١/٦٣(رستاين  ، وامللل والنحل للشه   )٨٣ص(الفرق بني الفرق    : ينظر  
  ).٤٩ص(، الربهان يف عقائد أهل األديان لعباس السكسكي )١/٢٣٥(، مقاالت اإلسالميني )٦٩ص(

،شرح الكوكب املنري   )١/٢(، والتمهيد البن عبد الرب      )٧٢ص  (الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي       :  ينظر )٣(
، واملـسودة يف أصـول الفقـه آلل تيميـة           )١/١٩(،ولوامع األنوار البهيـة     )٢/٣٥٢(البن النجار الفتوحي    

-٥٤٠/ ٢(، شـرح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب العـز             )٢٦٣-٢٠/٢٥٩(،وجمموع الفتاوى   )٢٤٨ص(
 ص( للقاضـي عبـد اجلبـار   شرح األصول اخلمسة، )١٠٥ -١٠٤(،ومذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي   )٥٤٣
٧٦٩(.  

قل والنقل، ألفه شيخ اإلسالم ابن تيمية للرد على قانون الرازي يف كتابه تأسيس التقديس، فذكر                 درء تعارض الع   )٤(
 كتابه، الصواعق املرسـلة، فـذكر       : أربعة وأربعني وجهاً للرد على الرازي، وقد ألف ابن قيم اجلوزية             :
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، فأتى شيخ اإلسالم على مجيع ما يف كتاب الرازي          "تأسيس التقديس " يف كتابه    )١(الرازي  
يه بعجائب العلوم القرآنية وسواطع احلجج األثرية، وقابل احلجج         ونقضه حرفاً حرفاً، وأتى ف    

العقلية مبثلها ومبا يبطلها ويؤيد احلق، فكان ذلك العمل مما حيمده عليه أهل اإلسالم واإلميان               
  .إىل أن تقوم الساعة

M   p  o  n فاهللا سبحانه وتعاىل هو الذي خلق العقل وهو الذي أنـزل الـوحي                

 v  u  t  s  rq  w L فيستحيل وجود التعـارض بـني العقـل         ٥٤: األعراف ،
والوحي، واهللا جل وعال قد أعطى العقل القدرة على إدراك أن الوحي من عند اهللا، وإدراك                
أن الرسول صادق فيما جاء به عن اهللا، فإذا وصل العقل إىل هذه احلقيقـة وجـب عليـه                  

ائر املخلوقات، أما أن يكون حاكمـاً يف  االنصياع ألوامر الدين والتقيد ا، ألنه خملوق كس      
كل مسألة من مسائل الدين، فهذا تطوير للعقل مرفوض، وتعد للحدود يـؤدي إىل هـدم                

  .)٣( املعاصرة)٢(الشريعة، وهذا هو ما تنادي به العلمانية
  . إال أدل دليل على هذا املنهج)٤(جهود الشيخ يف تقرير توحيد األمساء والصفاتوما    
  

  . إبراز وسطية أهل السنة واجلماعة يف أبواب االعتقاد:رابعاً
وسط أهل الـسنة واجلماعـة يف       ت، جيد أن إبرازه ل    :إن املتأمل لكالم الشيخ عبد الرزاق       

  -:أبواب االعتقاد ال تكاد تغيب عن باله؛ ومن أمثلة ذلك

                                                                                                                                          
  .مائتني وواحد وأربعني وجهاً للرد على هذا القانون

سني التميمي البكري، وامللقب بفخر الدين، من كبار املتكلمني، وهو ممن خلط الكـالم             هو حممد بن عمر بن احل      )١(
  .هـ٦٠٦هـ، وتويف ٥٤٤بالفلسفة، ولد سنة 

  ).٥٠١-٢١/٥٠٠(، وسري أعالم النبالء )٣/٣٨١(وفيات األعيان : ينظر  
والسياسة واالقتصاد والـشؤون    حركة دف إىل فصل الدين وعزله عن شؤون احلياة العامة يف احلكم             :  العلمانية )٢(

  .وقد أفردته مببحث يف اية هذا البحث. االجتماعية والتعليمية وغريها، وحصره يف املسجد أو الضمري فقط
  .ناصر العقل.د.ناصر القفاري، أ.، للشيخني د)١٠٣ص(املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة : ينظر  

  ).٦٧-٦٦ص(ؤه يف العقيدة من خالل شرحه للطحاوية لعبد اهللا احلايف  منهج اإلمام ابن أيب العز احلنفي وآرا)٣(
  .املبحث الثالث يف الفصل الثاين من الباب األول من هذه الرسالة:  ينظر)٤(



   ٤٤  
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 من أن أهل السنة واجلماعة وسط يف حكم مرتكب الكبرية بني املرجئـة              :ما قرره    - ١
لذين يقولون ال يضر مع اإلميان ذنب، وبني اخلوارج واملعتزلة الذين خيرجون صاحبها مـن               ا

 .اإلميان وحيكمون خبلوده يف النار إن مات عليها من غري توبة
فأهل السنة واجلماعة يرون أنه مؤمن بإميانه فاسق بكبريته، وأنه حتت مشيئة اهللا إن مات                 

اجلنة ابتداًء، وإن شاء عذبه بقدر ذنوبه مث خيرج مـن           ومل يتب، إن شاء اهللا غفر له ودخل         
M  ¡  �~  }  |   {  z  y    x  w  v   u  t  s  r : النار، مستدلني بقوله تعـاىل    

  ¨   §      ¦  ¥  ¤  £  ¢L ١(٤٨: النساء(.  
  
كذلك ما قرره من أن أهل السنة واجلماعة وسط يف مسألة القدر بني اجلربية املنكـرين                 - ٢

 االختيارية لبين اإلنسان، وبني املعتزلة القائلني بأن العبد خيلق فعل نفسه، وينكـرون           لألفعال
 أن للعبد فعالً وكسباً بقدرته واختياره، وأن ذلك         :مشيئة اهللا وخلقه لذلك الفعل، فقرر       

واقع مبشيئة اهللا وقدرته اليت ال خيرج عنها شيء يف هذا العامل، مث فرق بني نوعني من املشيئة                  
اإلرادة، وأن هناك مشيئة وإرادة شرعية ودينية، وهناك مشيئة وإرادة كونية، وقد هدى اهللا              و

 .)٢(أهل السنة لفهم هذا الفرق فقالوا باحلق الذي نطقت به نصوص الكتاب والسنة 
 
ومن ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة واجلماعة يف باب صفات اهللا تعاىل وأم وسط بني                - ٣

املمثلة الذين مثلوا اهللا تعاىل خبلقه، واملعطلة الذين نفوا عنه مـا أثبتـه              . لةاملمثلة وبني املعط  
 ، أو نفوا بعض ذلك كالصفات الفعلية واخلربية، لكن أهـل            <لنفسه، وما أثبته له رسوله      

 من غري تكييف وال متثيـل،       <السنة واجلماعة أثبتوا هللا ما أثبته لنفسه، وما أثبته له رسوله            
M  6     5   43        2  1 : وال تعطيل، على حد قوله تعـاىل      ومن غري حتريف    

  8  7L ٣( ١١: الشورى(. 
  

                                                
  .مسألة املعتزلة، يف القسم األول من املبحث الثالث يف الفصل الثاين من الباب الثاين:  ينظر)١(
  . أم مسري، املطلب الثالث من املبحث اخلامس يف الفصل الرابع من الباب األولمسألة هل اإلنسان خمري:  ينظر)٢(
  .املطلب األول يف املبحث الثالث من الفصل الثاين يف الباب األول:  ينظر)٣(



   ٤٥  
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 ويف  -رضي اهللا عنهم  –ومن ذلك إبرازه لوسطية أهل السنة واجلماعة يف باب الصحابة            - ٤

 . بني الروافض والنواصب<آل بيته 
اصة الـشيخني  وخ -رضي اهللا عنهم – فالروافض قد طعنوا يف عدالة كثري من الصحابة           

أيب بكر وعمر، وكذلك يف عثمان، ومل يترضوا إال على علي ونفر قليل مـن الـصحابة،                 
  .فضلّلوا خري أمة أخرجت للناس

  . وأهل بيته ويسبوم-رضي اهللا عنه–والنواصب هم الذين يبغضون علياً 
بالكتاب فأهل السنة يوالون الصحابة مجيعاً ويفضلوم على من بعدهم مستدلني على ذلك             

والسنة وإمجاع األمة على ذلك، ويقولون أفضل هذه األمة بعد نبيها اخللفـاء الراشـدون،               
وترتيبهم يف الفضل كترتيبهم يف اخلالفة، مث بقية العشرة، مث أهل بدر، مث أهل بيعة الرضوان،               
مث من آمن قبل الفتح، واملهاجرون أفضل من األنصار، وليس التفضيل قدحاً يف املفـضول،               

، وبالعـدل قامـت     <ولكنه العدل واإلنصاف الذي دلّ عليه كتاب اهللا وسنة رسـوله            
  .)١( من أحد منهم نالسموات واألرض، فأهل السنة يتولون مجيع الصحابة وال يتربؤو

 
ومن معامل الوسطية كذلك لدى أهل السنة واجلماعة موقفهم من املبتدعة واملخـالفني،              - ٥

دعاً، فإن الرجل يكون مؤمناً ظاهراً وباطناً، لكن تـأول          فال يكفرون كل من قال قوالً مبت      
إن إميانه حبط مبجرد ذلك إال أن       : تأويالً أخطأ فيه، إما جمتهداً، وإما مفرطاً مذنباً، فال يقال         

بني أن هذه األقوال املبتدعة املنحرفة، املتضمنة نفي مـا أثبتـه اهللا              لكن ي  ؛يدل دليل شرعي  
 الوعيـد    ويثبت هلا  -إن كانت مكفرة   –ا كفر   أورسوله،  ه اهللا   ورسوله، أو إثبات ما نفا    

الذي دلت عليه النصوص، ويقال أن من قاهلا فهو كافر، وحنو ذلك على سبيل العموم، أما                
الشخص املُعني فال يشهدون على معين أن اهللا ال يغفر له، وال يرمحه؛ ألن الشخص املعـين              

وميكن أن يكون له إميان عظيم وحسنات أو جبت لـه           ميكن أن يكون ممن مل يبلغه النص،        
 .رمحة اهللا

                                                
موقف أهل البدع وأهل السنة من الصحابة، من املطلب األول يف املبحـث األول مـن                : املسألة التاسعة   :  ينظر )١(

  .لث يف الباب األولالفصل الثا



   ٤٦  
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وهذا ال مينع من معاقبته يف الدنيا ملنع بدعته، وال مينع استتابته، وذلك حلفظ الدين وإقامته،                
، وأهل السنة   )١(فتكفري املعين واحلكم عليه بالردة ال بد فيه من حتقق الشروط وانتفاء املوانع            

لفون من يقول بكفر كل مبتدع وال يفرقون بني اتهد املخطئ وغريه،      واجلماعة يف ذلك خيا   
وال بني إطالق احلكم العام على املقالة وإطالقه على القائل املعين، وهؤالء يدخل عليهم من               

  .)٢(هذه التعميمات يف القول بالتكفري أمور عظيمة 
  

  :رده على الفرق املنحرفة يف العقائد: خامساً
تصدى للرد علـى    ،   أهل السنة واجلماعة   علماء كغريه من    : الرزاق   والشيخ عبد    

 الفرق املنحرفة يف العقائد، وبيان فساد آرائها ومعتقداا، فتـصدى للخـوارج،             بعض
  .)٣(والشيعة، والباطنية، والصوفية، وأهل الكالم، ومذاهب وفرق معاصرة 

  

 -:عبد الرزاق عفيفي  أي الشيخ –لقد كان :"قال الشيخ حممد بن لطفي الصباغ     
يعيش عصره ويدرك بعمق شراسة الغزو الفكري واالستعماري للمـسلمني، ويعـرف            

! التيارات الفكرية والسياسية اليت تسود العامل وتغزو بالد املسلمني، يعرفها متام املعرفـة            
  .)٤("وهذه صفة مل تكن موجودة يف كثري من علماء عصره

     
ملعاين والرغبة يف الوصول إىل احلق من أقصر طُرقه مع البعد  وضوح العبارات، ودقة ا   :سادساً

 .عن مصطلحات املتكلمني، وتعقيدام وخترصام
  
  
  

                                                
  . فإذا حتققت الشروط وانتفت املوانع فإنه يكفّر عيناً)١(

  ).٣٥/١٦٥(، )٥٠١، ٢٨/٥٠٠(، )١٢/٤٩٨(، )٣/٣٥٤(جمموع الفتاوى : ينظر  
تكفري املعني وغري املعني، من املطلب األول يف املبحث األول من الفصل الثالث يف البـاب                : املسألة السابعة :  ينظر )٢(

  .األول
  .  على هذه الفرق يف الفصل األول من الباب الثاين من هذا الرسالة : سيأيت بسط رد الشيخ)٣(
  ).٣٢-٢/٣١( إحتاف النبالء بسري العلماء )٤(



   ٤٧  
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   المبحث الثاني   

  .منهج الشيخ يف االستدالل على مسائل االعتقاد 
  

  املطلب األول

  .مصادره
نـافع، والـدواء     والسنة مها مصدرا التشريع، والصراط املستقيم، والعلم ال        الكتاب   

¶  ¸         M  ¼    »  º  ¹ : الصاحل، من متسك ما عِصم، ومن تبعهما جنا، قال تعاىل         

         Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  Â   Á     À  ¿  ¾    ½

  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL تركت فـيكم   :( <، وقال النيب    ٥٢ – ٥١: النور
  .)١()كتاب اهللا وسنة نبيه: م مامتسكتما أمرين لن تضلوا 

والصحابة والتابعون ومن تبعهم كانوا حيثون على التمسك بالقرآن والسنة، واألخذ              
واالعتصام ما، وترك ما خالفهما، وطرح اآلراء املناوئة هلما جانباًً، وعاِلمنا كـان علـى               

مستمد من نـصوص  طريق هؤالء السلف الذين ساروا يف اعتقادهم وفق منهج علمي سليم            
  .القرآن والسنة: القرآن والسنة، وهلذا كان أول املصادر اليت اعتمدها يف االستدالل

 :القرآن الكرمي -١
يف األصل مصدر قرأ    : القرآن:"  القرآن يف اللغة، بقوله    :عرف الشيخ عبد الرزاق        

 M 8 7    Ù  Ø  ×  Ö  Ú L اجلمع والضم   : يقرأ قراءة وقرآناً، ومعناه يف اللغة     

                                                
، وصـححه األلبـاين     )١(، كتاب القدر باب النهي عن القول بالقدر بـرقم           )٢/٦٨٦( أخرجه مالك يف املوطأ      )١(

  ).٤/٣١٦(لصحيحة بشواهده كما يف سلسلة األحاديث ا



   ٤٨  
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، أي مجعناه لك يف صدرك فاتبع ذلك الذي مجع تالوة وبالغا وعمال وقد صـار                ١٨: القيامة
   .)٢()١("علماً بالغلبة على الكتاب العزيز يف عرف علماء الشرع

كالم اهللا حقاً لفظه ومعناه، تكلم به رب العاملني ومسعه منـه            : القرآن:":ويقول     
7 يهما الصالة والسالم دون تغـيري وال تبـديل،           وبلَّغه جربيل إىل حممد عل     ×جربيل  

 M 8  q  p  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c
  v  u     t  s  rL وقد تكفل اهللا حبفظه ومجعه يف قلب حممد ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء ،

، وقـال   ٢٣: اإلنـسان  M  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×L : وبيانه له قال تعـاىل     <
ــاىل   MË   Ê     Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì :تع

   ß   Þ  Ý    Ü  Û  ÚL  وليس كالمه مثل كالم  اإلنس أو اجلن أو          ١٩ – ١٦: القيامـة ،
املالئكة، بل بصفة وكيفية خمتصة به تعاىل ال يعلم حقيقتها إالَّ اهللا سبحانه ال يـشابه فيهـا              

، ١١: الشورى M 43        2  1  8  7  6     5  L :خلقه، كما قال تعاىل   
وكما أن ذاته تعاىل ال تشبه الذوات فصفاته ال تشبه صفات أحد من املخلوقات، تعـاىل اهللا   

  .)٣("عما يقول الظاملون علواً كبرياً
 وهذا التعريف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن كالم اهللا، مرتل غري خملـوق،             

اهللا صفة هللا، قائمة بذاته، على ما يليق جبالله وعظمته، وأنه           منه بدأ، وإليه يعود، وأن كالم       
تعاىل مل يزل متكلماً، إذا شاء، ومىت شاء، وكيف شاء، وهـو مـتكلم حبـرف وصـوت       

  .)٤(يسمع

                                                
  ). ٣٥ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
  ) .١/٢٧٨(، والربهان يف علوم القرآن للزركشي )٩/٢٧١(، وذيب اللغة )٢/٦٧(الصحاح يف اللغة : ينظر)٢(
ل ،و اإلحكام يف أصو )٣٥ص(جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي       : ، وينظر )٢١٠-٣/٢٠٩( فتاوى اللجنة    )٣(

  ).٤/٢٠٩(،)٣/٤٠(األحكام 
، )١/٣٤٨(، التوحيد البن خزميـة      )١/٢٨١(، السنة لعبداهللا بن أمحد      )١٧٤ص(شرح العقيدة الطحاوية    :  ينظر )٤(

، ومناهل العرفـان يف علـوم       )١٤٩ص(، خلق أفعال العباد للبخاري      )٤١٦ -١/٤١٢(السنة البن أيب عاصم     
  ).١/١٢(القرآن للزرقاين 



   ٤٩  
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 بالقرآن الكرمي يف كثري مـن املـسائل         :وقد استدل الشيخ عبد الرزاق عفيفي       
  .العقدية، وبين وجه داللته عليها يف مواضع عدة

  
 :السنة النبوية -٢

إن مل يتيسر   :  مبعىن - بعد القرآن الكرمي   - من مصادر التشريع   وتأيت يف املرتبة الثانية         
               ة النيبة ما من القضايا أو مسألة من املسائل طلب فهمها من سنـا البيـان     <فهم قضيفإ 

M         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹  ¸  Á : للقرآن الكرمي، كما قال تعاىل    

  ÃÂL وقال ١٠٥: النساء ، : M   <  ;  :  9  8  7     6   5L وقال  ٤٤: النحل ،
  .)١()أال إني أوتيت القرآن ومثله معه:( <النيب 

M  g : والسنة كذلك هي من الوحي والذكر الذي تكفل اهللا تعاىل حبفظه بقولـه               

   n  m   l  k      j  i  hL  ا، واتباعها،   ، وهذا يقتضي وجوب اإلمي    ٩: احلجـر ان
والعمل باألحاديث الصحيحة الثابتة منها واالحتجاج ا دون تفريق بني خرب اآلحاد وغريه،             

 فهو  <ودون تفريق بني املسائل العملية واملسائل االعتقادية؛ وإذا صح اخلرب عن رسول اهللا              
 .حجة بنفسه، يف األحكام والعقائد وغريها من أمور الدين

 على ما صـح مـن الـسنة    : اعتمد الشيخ عبد الرزاق عفيفي   قلومن هذا املنط     
  . يف مسائل االعتقاد خبرب اآلحادواحتج .واستدل ا على كثري من املسائل العقدية املطهرة،
أحاديث اآلحاد الصحيحة قد تفيد الـيقني إذا  :" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي     

حلالتني جيب االحتجاج ا يف إثبات العقيدة       احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا ا       
  :منها... وسائر األحكام الشرعية ولذلك أدلة كثرية 

                                                
بـرقم  ) أال إين أوتيت الكتاب ومثله معه(روى أبو داود يف سننه    ). ١٦٧٢٢(أمحد يف مسنده برقم      اإلمام   أخرجه )١(

  ).٤٦٠٤(، وصححه األلباين يف سنن أيب داود برقم )٤٦٠٤(
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  منهج الشيخ في تقرير مسائل االعتقاد

 إىل ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيـصر    )١( كان يرسل آحاد الناس بكتبه       <أن النيب   
يدعوهم فيها إىل اإلسالم، ولو كانت احلجة ال تقوم عليهم بذلك لكوم آحاداً ما اكتفـى         

 .)٣()٢(..." كتابه مع واحد لكونه عبثاًبإرسال
 :اإلمجاع -٣

اإلمجاع هو ثالث مصدر للتشريع اإلسالمي، وهو عند أهل السنة واجلماعة دليـل                
 رضوان اهللا علـيهم     –مقطوع به، يستدلّ به على مسائل العقيدة، ال سيما إمجاع الصحابة            

  .-مجيعاً
أنّ اإلمجاع  :  يف تقريرها، مبعىن    قد اعتمده  :وهلذا فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي          

إذا انعقد على قضية معينة أصبح احلكم الثّابت فيها معلوماً من الدين بالضرورة، كوحدانية               
 وكونه خامت األنبياء والرسل،     <اهللا تعاىل، وربوبيته، وأحقّيته بالعبادة والطّاعة، ونبوة حممد         

، إىل غري ذلك،    ...لبعث واحلساب واجلنة والناّر   والنصوص الدالّة على قيام الساعة واملعاد وا      
  .- إن شاء اهللا تعاىل-مما سيرى يف حبثي

 :أقوال السلف واخللف -٤
 يف أقوال الصحابة ما يعينه على فهم املراد         :إذا مل جيد الشيخ عبد الرزاق عفيفي           

 :الم الـشيخ    من النص، فإنه يتجه إىل أقوال التابعني وتابعيهم ومن بعدهم؛ واملتأمل لك           
 .-رمحهم اهللا مجيعاً–يالحظ مدى استعانته بأقوال السلف واخللف 

 :العقل -٥
إن اإلسالم كرم العقل أيما تكرمي، كرمه حني جعله مناط التكليف لإلنسان، والذي                

به فضله اهللا على كثري من خملوقاته، وكرمه حني وجهه إىل النظر والتفكّر يف النفس والكون                
؛ .اً واعتباراً، وكرمه حني أمسكه عن الولوج فيما ال حيسنه وال يهتدي فيه إىل سـبيل               اتعاظ

                                                
  ).١٣/٢٤٤(يف ذلك كتاب أخبار اآلحاد من صحيح البخاري :  ينظر)١(
  ).٣٣ -٢٧ص (:يخ عبد الرزاق عفيفي شبهات حول السنة للش: ، ينظر)١٦٠ص( جمموعة ملفات الشيخ )٢(
 ولذلك أدلة كثرية ذكرها أبو حممد على ابن حزم يف مباحث السنة من كتاب األحكـام يف أصـول األحكـام                      )٣(

وما بعدها، والشافعي   )١/٧٥( ، وذكرها ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة          )٨٨-٢/٧٨(
  .وما بعدها) ١/٤٠١"(احلجة يف تثبيت خرب الواحد" سالة فصل يف يف اجلزء الثالث من كتابه الر



   ٥١  
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ــاىل  ــول تع ^  _  `        M  i  h  g  f  e  d   c  b  a  :يق

  p  o  n  m  l   k  jL د ٧٠: اإلسراءوبيان اآلية أن اهللا سبحانه عد ،
على بين آدم ما خصهم به من املزايا من بني سائر احليوان، ومن أفضل ما أكرم به اآلدمـي                   

  .)١(العقل الذي به يعرف اهللا تعاىل ويفهم كالمه ويوصل إىل نعمه 
غري أنـه   ومن هنا ندرك أمهية العقل، وأنه امليزة اليت فضل اهللا ا اإلنسان عن غريه،                  

تعاىل جعل له حدوداً يف إدراكه لألشياء ينتهي إليها، فلو كان العقل يدرك كـلّ مطلـوب                
الستغىن اخللق به عن الشرع، وانتفت احلكمة من إرسال األنبياء والرسل، حيـث يقـول               

لكن العقل شرط يف التكليـف،     ،  ١٥: اإلسراء M  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL  :تعاىل
ز بني احلسن والقبيح، والسنة والبدعة، والرياء واإلخالص، ولواله مل يكن تكليف          وآلة للتميي 

  . )٢(وال توجه أمر وال ي، وهو دائماً حمتاج إىل هداية الوحي وتنبيه الرسل لتقوميه وتأييده
ه حثـه   إلغائه له أن  واعترب اإلسالم العقل ومل يلغه، فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم              

  فيما يدركه ويشاهده، ومنعه من التفكري والتخبط فيما ال يدركه وال يقع حتت             ي التفكري عل
فالـسلف رمحهـم اهللا مل    حسه من املغيبات اليت ال ميكن أن يصل يف تفكريه فيها إىل نتيجة         

يلغوا العقل كما يزعم خصومهم من أهل الكالم، أو من ال خربة له مبذهب الـسلف مـن                  
 مجيع أمورهم كما فعل أهل الضالل، وإمنا وزنـوا األمـر            غريهم، كما أم مل حيكموه يف     

  .)٣ (مبوازين الشرع
  

 :الفطرة أو احلس -٦
الفطرة مطمئنة إىل ما جاء يف القرآن الكرمي والسنة النبوية من أصول الدين، وأنه لو                  

ترك الناس وفطرهم السليمة ملا حصل خالف يف أصول الدين، فالفطرة شـاهدة بـصحة               
                                                

، فتح القـدير للـشوكاين   )٥/١٨٨(، اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن للثعاليب    )١/٤٦٣(تفسري السعدي   :  ينظر )١(
، النكت والعيـون تفـسري أليب       )٢/٣٢١(، تفسري السمرقندي لنصر بن حممد بن أمحد السمرقندي            )٣/٢٤٤(

  ).٣/١٢٥(، تفسري البغوي )٣/٢٥٧( علي بن حممد املاوردي احلسن
  ).٤٦ص( منهج اإلمام ابن أيب العز احلنفي لعبد اهللا احلايف )٢(
، املدرسـة   )٢٧٣ -١/٢٦٢(ملكانة العقل يف اإلسالم يف كتاب موقف املتكلمني للدكتور سليمان الغصن            :  ينظر )٣(

  ).٤٧٨ص (السلفية حملمد بن عبد الستار نصار 
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حباجات البشر يف مجيع جماالت احلياة، ومصداق هذا ما جـاء يف احلـديث              السمع ووفائه   
  .)١()خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطني: (القدسي

وال يعكّر على هذا ما يزعمه املشركون وكثري من الضالني من عدم توافق الـشريعة                
ن هؤالء صـدق    وأحكامها مع أذواقهم ومتطلبام فيلتمسون اهلدي من غري شريعة اهللا؛ أل          

، فهم مل يقبلوا هدي     ١٤: املطففني M  S  R         Q  P  O  N  M  LK  JIL  :عليهم قوله تعاىل  
                 اهللا أصالً ومل يرفعوا به رأساً، وإمنا أساءوا به الظنون بادي األمر وأقبلوا عليه إقبال الـشاك

  .٢٦: نبأال M  ´  ³  ²L املرتاب، فحرموا بركته ومل تنشرح صدورهم هلداه 
فدليل الفطرة عند السلف مثرة من مثرات صحة االعتقاد واإلميان وحتقيق العبودية هللا                

فإذا صح اإلميان وحتققت العبودية هللا، شهدت الفطرة        . تعاىل، وال ميكن أن حيصل بغري ذلك      
عظمة هذا الدين وأقرت بالكمال للكبري املتعال عن علم وبصرية، وأيقنت أن كل ما جيري               

  .)٢( هذا العامل إمنا هو من آثار أمسائه وصفاته وبقضائه وقدره يف
 جيد أنه استدل بالعقل والفطرة يف بعـض         : )٣(واملتأمل لكالم الشيخ عبد الرزاق       

املواطن كما هو منهج أهل السنة واجلماعة، وأنه يعدمها مصدرين من مصادر املعرفة الدينية،              
تاجان إىل تنبيه الشرع وإرشاده إىل األدلـة، فهمـا          لكنهما ليسا مصدرين مستقلني، بل حي     

  .يوافقان ويشهدان بصحة السمع وال يعارضانه أبداً
  
  
  
  
  

                                                
 أخرجه مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها، باب الصفات اليت يعرف ا أهل اجلنـة وأهـل النـار بـرقم                      )١(

  .، عن عياض ااشعي)٢٨٦٥(
، وشفاء العليل البن    )٦/٣٢٠(، وتفسري احلافظ ابن كثري      )٨/٤١٠(درء التعارض لشيخ اإلسالم ابن تيمية     :  ينظر )٢(

  ).٣٨٣ص(القيم 
وما بعدها،  )٥٨(، وشبهات حول السنة     )١٢٨-١٢٧(،)٨٩-٨٨(،)٤١-٤٠ص(ملفات الشيخ   جمموعة  :  ينظر )٣(

  .وغريها
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   املطلب الثاين
  .طريقته يف االستدالل 

 وفتاويه يتضح له أنه كان متبعاً ملنهج السلف يف االستدالل حتقيقاً،            :املتأمل لكالم الشيخ    
  :موروتطبيقاً، ومما يؤيد ذلك عدة أ

، على ما اقتصر عليه     - ومنها أمور االعتقاد     -أنه اقتصر يف االستدالل على األحكام      - ١
 والتـابعني   ي مـن الـصحابة      الكتاب والسنة وفهم السلف   السلف الصاحل   

 .)١(وتابعيهم وسائر األئمة املقتدى م يف الدين 
  .)٣(  يف مسائل االعتقاد)٢( احتجاجه خبرب اآلحاد - ٢
 :لعقلتقدمي الشرع على ا - ٣

 يقدمون الشرع على العقل، ويرون أن كل ما خالف الشرع فهـو     -رمحهم اهللا – والسلف  
وإالّ ففي حقيقة الواقع ال ميكن أن يتعارض النقل الصحيح مع            ال حقائق؛    )٤(خيال وأوهام   
  .)٥(العقل الصريح 

ال :"  وهو يبني أن العقل ال يقوى على معارضة النقـل          :قال الشيخ عبد الرزاق        
غتر إنسان مبا آتاه اهللا من قوة يف العقل وسعة يف التفكري، وحصيلة يف العلم، فيجعل عقلـه                  ي

أصالً، ونصوص الكتاب والسنة الثابتة فرعاً، فما وافق منهما عقله قبله واختذه دينـاً ومـا                
... خالفه منهما لوى به لسانه وحرفه عن موقعه، وأوله على غري تأويله إن مل يسعه إنكـاره      

 األمة وعدوهلا، الـذين نقلـوا إلينـا         وااماً لثقات  ... <وااماً لرسول اهللا    ...  بعقله ثقة
                                                

  . أغلب كالم الشيخ يف هذه الرسالة مصداقاً هلذا املنهج)١(
  .ما مل جيمع شروط املتواتر: اآلحاد مجع واحد، وخرب الواحد ما يرويه شخص واحد، واصطالحاً:  خرب اآلحاد)٢(

  ).٤٣-٤١ص(، إرشاد الفحول )١٣ص(، نزهة النظر )٣/٤٤٨(لسان العرب : ينظر  
  ).٤٥ص( عن خرب اآلحاد يف املصدر الثاين من مصادر التشريع :لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :   ينظر)٣(
  ).٧/٢٩(درء التعارض :  ينظر)٤(
نهج السلفي مـصطفى    ، قواعد امل  )٢/٧٤١،٧٤٢(، الصواعق املرسلة    )١/١٤١(درء تعارض العقل والنقل     :  ينظر )٥(

  ).٢٥٧-٢٥٣(حلمي 



   ٥٤  
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فأي عقل من العقول جيعل أصالً      ... نصوص الشريعة ووصلت إلينا عن طريقهم قوالً وعمالً       
  .)١( ..."حيكم يف نصوص الشريعة فترد أو ترتل على مقتضاه فهما وتأويالً ؟

هلذا ال يوجد يف كالم أحد من السلف أنه عارض القرآن           و:":قال شيخ اإلسالم       
بعقل ورأي وقياس، وال بذوق ووجد ومكاشفة، وال قال قط تعارض يف هذا العقل والنقل،               

 .)٢("فيجب تقدمي العقل: فضالً عن أن يقول
 :عدم األخذ باألحاديث الضعيفة - ٤
م األخذ ـا؛     طرح األحاديث الضعيفة وعد    -رمحهم اهللا –وكان من منهج السلف         

ألن الدين ال يبىن على حديث ضعيف غري ثابت، فضالً عن أن يبىن على حديث موضـوع                 
 .)٣(يعلم كذبه، بل وال جيوز تأويل ما علم كذبه بتقدير ثبوته 

 مل جيز أن يرويه <فأما إذا علم أن اللفظ كذب على رسول اهللا          :" : يقول شيخ اإلسالم    
، )٤()الْكَاِذِبني أَحد فَهو كَِذب أَنه يرى ِبحِديٍث عنى، ثَحد من:( <؛ لقوله   <عن النيب   

 .)٥("وال جيوز تفسري ما علم أنه كذب بتقدير ثبوته
 :األخذ بظاهر النصوص - ٥
ويعتقد أهل السنة أن اهللا خاطبنا مبا نفهم، وأراد منا اعتقاد ظاهر النـصوص علـى                

ري على ظاهرها بال كيف، كما تظافرت عبـارات  الوجه الالئق، فنصوص الصفات مثالً جت  
السلف يف ذلك، فتثبت له الصفات الواردة بال متثيل، فلو كان ظاهر النصوص غري مراد ملا                 

                                                
، وشبهات حول   )١٢٨-١٢٧(و  ) ٨٩-٨٨(جمموعة ملفات الشيخ  : وينظر).٤١-٤٠ص( جمموعة ملفات الشيخ     )١(

  .وما بعدها)٥٨(السنة 
، )٢٥٦-٥/٢٥٥(درء التعـارض    : ، وينظـر  )٢٩-١٣/٢٨( الفرقان بني احلق والباطل، ضمن جمموع الفتاوى         )٢(

، يف العقيدة اإلسالمية بني     )٢٥٣ص(، قواعد املنهج السلفي ملصطفى حلمي       )٧٤٢-٢/٧٤١(والصواعق املرسلة   
  ).٨٤-٨١ص (الفالسفة واملعتزلة حملمد خفاجي 

ويف احلـديث   :" وفتاويه يلحظ أنه ال حيتج بالضعيف بل يف أكثـر األحيـان يقـول              : واملتأمل لكالم الشيخ   )٣(
  ".الصحيح

  ).١/٩( مسلم يف مقدمة صحيحه أخرجه )٤(
، التوسل والوسيلة لشيخ اإلسالم ابـن  )٤٧ص(ذم التأويل البن قدامة     : ، وينظر )٤٨٨-٣/٤٨٦( نقض التأسيس    )٥(

  ).٢٥١-١/٢٥٠(تيمية ضمن جمموع الفتاوى 



   ٥٥  
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M   F  E  D  C  B  :خاطبنا ا ربنا تعاىل، وملا أمرنا بتدبر كتابه، كمـا قـال           

  K  J   I   H  GL ١(.٢٩: ص( 
 بظواهر النصوص، وأنه ليس هنـاك بـاطن خيـالف           نعلم أن الواجب األخذ   فبهذا     

الظاهر، فالباطن احلق عند السلف موافق للظاهر احلق، وكل معىن بـاطن خيـالف ظـاهر                
  .)٢(الكتاب والسنة فهو خيال وجهل وضالل 

فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع اآليـات        :":قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي         
هللا وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة واملراد غري ما دلت عليـه           واألحاديث على إثبات أمساء ا    

حقيقة، ويقصد اهللا منها أو يقصد رسوله عليه الصالة والسالم إىل معان جمازية من غـري أن              
ينصب من كالمه دليال على ما أراد من املعاين اازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل                 

كمال علمه تعاىل وسعة رمحته وفصاحة كالمه وقوة بيانه         وقوة الفكر، فإن ذلك ال يتفق مع        
 بوحيه، خري هلـم     <وبالغ حكمته، وألن يتركهم اهللا دون أن يعرفهم ويعرفهم به رسوله            

وأيسر سبيال، لعدم وجود املعارض للشبه الباطلة اليت زعموها أدلة وبراهني ومـا هـي إال                
اً كبرياً فمن جحد شـيئاً مـن هـذه          اخلياالت ووساوس الشيطان، تعاىل اهللا عن ذلك علو       

النصوص أو تأوهلا على معان من غري دليل يرشد إىل ما تأوهلا عليه فقد أحلد يف آيـات اهللا                   
:  ;  >  =   M :وأمسائه وصفاته وحق عليه ما توعد اهللا به امللحدين يف ذلك بقوله           

A  @  ?  >  Lوقولـه  ،٤٠: فصلت: M   J  I  HG  F  E  D  C
 NM   L  K  S  R         Q  P  O L ٣("١٨٠: األعراف(.  

  
 هذه من أهم اخلصائص واملميزات اليت اتسم ا منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفـي                 

 يف طريقته يف االستدالل على مسائل االعتقاد، ولعله يأيت يف املباحث القادمـة بياـا                :
  .بوضوح بإذن اهللا تعاىل

                                                
  ).٧٣-١/٧٢(موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة لسليمان الغصن :  ينظر)١(
  ).٥/٨٦(درء التعارض :  ينظر)٢(
  ).١٤٧-١٤٦( :موعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  جم)٣(



 
  

  ثاينالفصل ال    
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 متهيد وفيه    
 :وثالثة مباحث
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 متهـيد  

           يف تعريف التوحيد وأقسامه
أثبت اهللا تعاىل لنفسه التفرد     :"  باستحقاق العبادة، فقال   ـ تفرد اهللا    :بني الشيخ      

باستحقاق األلوهية، وأنكر أن يكون غريه مستحقاً لذلك؛ استقالالً واشتراكاً لتنافيهمـا يف            
  .)٢(" وحده، وغريه ليس إليه شيء من ذلك)١( اخللق واألمر؛ فلله اخللقوجب، وهو امل
 يرى أن اإلميان باهللا يعين توحيد       :وبناء على ذلك فإن الشيخ عبد الرزاق عفيفي            

  .اهللا تعاىل املتضمن لتوحيده سبحانه يف الربوبية واأللوهية واألمساء والصفات
  : أقسامه عند أهل السنة واجلماعةوهلذا حيسن تعريف التوحيد وبيان

  
  : تعريف التوحيد-أ

جعل املتعدد واحداً، ويطلق على اعتقـاد أن        ":بقوله لغةً التوحيد   :عرف الشيخ   
  .الشيء واحد متفرد

   .)٣(" ، وكمال األمساء والصفات اهللا بالربوبية واإلهلية فيطلق على تفردشرعاًأما 
  

  .ةومبثل هذا يوجد يف املعاجم اللغوي
  

                                                

وذلـك  ، ٥٤: األعراف M  rq   p  o  nL :  بني اخللق، واألمر، كما يف قوله      اهللا سبحانه وتعاىل    ما يقرن  رياًكث )١(
 أنه اخلالق اآلمر الناهي، فكما أنه ال خالق سواه، فليس على اخللق إلزام، وال أمر، وال ي إال من خالقهم، وأيضاً         

وأمره فيه التدبري الشرعي الديين، فكما أن اخللق ال خيرج عـن     فإن خلقه للخلق، فيه من التدبري القدري الكوين،         
بيان " اخللق"وقوله  . احلكمة، فلم خيلق شيئا عبثا، فكذلك ال يأمر وال ينهى، إال مبا هو عدل، وحكمة، وإحسان               

: ة تتضمن توحيد األمساء والصفات، واأللوهي   : ؛ والربوبية تتضمن  ةبيان لتوحيد األلوهي  " األمر"و..لتوحيد الربوبية 
  .والنهي املقتضي حلساب يوم الدين األمر

، وتفسري التحرير والتنوير البـن عاشـور        )٥٠٢ص(تيسري الكرمي الرمحن  للعالمة عبد الرمحن السعدي         : ينظر  
  ).١/٨١(، شرح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )٢/٤٥٤(، بيان تلبيس اجلهمية البن تيمية )٨/١٦٩(

  ).٢٢٨ص/٣(كام يف أصول األحكام، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي اإلح:  ينظر)٢(
  ).٥ص (  مذكرة التوحيد)٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  . )١ (، وتدور هذه املادة على االنفراد واالختصاص)وحد(فالتوحيد أصل مادته  
  .)٣( "أصل واحد يدل على االنفراد: الواو، واحلاء، والدال:" )٢( يقول ابن فارس

إفراده تعاىل مبا خيتص به مـن الربوبيـة واأللوهيـة           : وعليه فتوحيد اهللا تعاىل معناه    
  .)٤(واألمساء والصفات 

  . قد وافق الشيخ عبد الرزاق عفيفي تعريف السلف رمحهم اهللا مجيعاًو
  
  
  : أقسام التوحيد عند أهل السنة واجلماعة-ب

 أقسام التوحيد عند أهل الـسنة واجلماعـة         :   يبني الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
   :)٥( ينقسم إىل ثالثة أقسام– عند أهل السنة واجلماعة –والتوحيد :"بقوله

  .ربوبيةتوحيد ال-١

                                                
، لـسان العـرب البـن       )٥٤٧/ ٢(، الصحاح للجـوهري     )٣٨٤٨-٤/٣٨٤٤(ذيب اللغة لألزهري    :  ينظر )١(

  ).٤١٤ص(، القاموس احمليط للفريوز آبادي )٣/٧٠(منظور
هـ، ٣٠٦/٣٠٨د القزويين، أبو احلسني، اإلمام اللغوي، ولد بقزوين حوايل          هو أمحد بن فارس بن زكريا بن حمم         )٢(

  . هـ٣٩٥معجم مقاييس اللغة، وجممل اللغة، تويف سنة : له مصنفات منها
، الـوايف  )٣/١٣٢(البن العماد  يف أخبار من ذهب ، شذرات الذهب)١٧/١٠٣(سري أعالم النبالء للذهيب   :ينظر  

  ).٧/١٨١(بالوفيات للصفدي 
  ).١٠٨٤ص(  معجم مقاييس اللغة البن فارس )٣(
، لوامع األنـوار  )١٧ص(، تيسري العزيز احلميد لسليمان بن عبد اهللا )٣/٤٤٩(مدارج السالكني البن القيم    :  ينظر )٤(

  ).١/٥(، القول املفيد البن عثيمني )١٠ص(، القول السديد البن سعدي )١/٥٧(البهية للسفاريين 
-٢.  توحيد املعرفـة واإلثبـات  -١: التوحيد قسمان: فة يف تقسيم التوحيد، فمنهم من قال      للعلماء عبارات خمتل   )٥(

 التوحيـد اإلرادي    -٢.  التوحيد العلمي اخلـربي    -١: التوحيد قسمان : ومنهم من قال  . توحيد القصد والطلب  
التوحيـد  : همويقول بعـض  .  التوحيد العملي  -٢. التوحيد القويل -١: التوحيد قسمان : ومنهم من قال  . الطليب
 كما ذكرهـا الـشيخ      –وبعض العلماء يذكر له ثالثة أنواع       .  توحيد العبادة  -٢.  توحيد السيادة  -١: قسمان

  .  وهي على تنوعها متفقة يف املضمون-:
، معتقد أهل السنة واجلماعة يف      )٤٥٠-٣/٤٤٩(، مدارج السالكني البن القيم      )١/٣٦٧(جمموع الفتاوى   : ينظر  

  ).١/٤٦(لصفات حملمد بن خليفة التميمي توحيد األمساء وا
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

توحيد العبادة، وتوحيد اإلرادة والقـصد، وتوحيـد        :-أيضاً-ويسمى.توحيد األلوهية -٢
  .)١(الطلب 

  )٣(".)٢(، وتوحيد املعرفة واإلثبات توحيد اخلرب: ويقال له أيضاً.فاتتوحيد األمساء والص-٣
  .)٤( وقد دل على ذلك استقراء النصوص من الكتاب والسنة  

  :أقسام ثالثة إىل ينقسم اهللا توحيد أن  علىونصوص القرآن العظيم تدل
  :ربوبيته يف توحيده - األول

 على االستدالل العظيم القرآن يف وكثر؛  فطرال عليه جبلت التوحيد من النوع وهذا    
 يف خياطبـهم  لكذول. عبادته يف توحيده وجوب على وعال جلَّ بربوبيته باعترافهم الكفار
 املـستحق  هو أنه على عليهم ا احتج بربوبيته أقروا فإذا. يرالتقر باستفهام الربوبية توحيد

. وحده الرب هو بأنه اعترافهم مع غريه، به شركهم عليهم منكراً ووبخهم. وحده يعبد ألن
؛ وحـده  يعبـد  ألن املستحق هو بأنه االعتراف لزمه وحده الرب هو بأنه اعترف من نأل

 الربوبيـة  بتوحيـد  قـة لِّاملتع األسـئلة  كلف ذلك وألجل. جداً كثرية هذا بنحو واآليات
 ألن. اإلقرار ذلك على واإلنكار التوبيخ هلم رتب أقروا إذا أم منها يراد تقرير، استفهامات

  .)٥( ضرورة باأللوهية اإلقرار يلزمه وبيةبربال املقر
  : جداً كثرية ذلك على الدالة واآليات 

                                                
 وتوحيـد اإلرادة  ألنه مبين على إخالص القصد املستلزم إلخالص العبادة،  بتوحيد القصد  يسمى توحيد األلوهية     )١(

 وتوحيـد األلوهيـة    ألنه مبين على إخالص العمل هللا ،         وتوحيد العمل  على إرادة وجه اهللا باألعمال،       ألنه مبين 
  . ىل اهللاباعتبار إضافته إ

، )٣٨ص(تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبـد الوهـاب                   : ينظر  
  ).١/٩(، القول املفيد على كتاب التوحيد حملمد بن صاحل العثيمني )١/٦٠(والدين اخلالص حملمد صديق حسن 

  . وتطلق هذه التسمية كذلك على توحيد الربوبية)٢(
  ).١/٥٥(فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء : بتصرف يسري،و ينظر) ٢٩ص(ذكرة التوحيد  م)٣(
، شرح العقيـدة    )٢٥-١/٢٤(، مدارج السالكني    )٢٢٦-١/٢٢٥(درء تعارض العقل والنقل البن تيمية       :  ينظر )٤(

، )١/٧٩(عبد الرمحن بن حـسن     ، فتح ايد ل   )٣٢ص(، تيسري العزيز احلميد     )١٢٥-١(الطحاوية البن أيب العز     
، القول املفيـد البـن عثـيمني    )٤٩٣-٣/٤٨٨(، أضواء البيان للشنقيطي )١٠ص(القول السديد البن سعدي     

  ).٤٩-١٧ص( تقسيم التوحيد للعباد ، القول السديد يف الرد على من أنكر) ١/٥(
على من أنكر تقسيم التوحيد للعبـاد       ، و القول السديد يف الرد       )٤٩٣-٣/٤٨٨(أضواء البيان للشنقيطي    :  ينظر )٥(

  ).٦٦، ١/٦٥(، والشرك يف القدمي واحلديث أليب بكر حممد زكريا )٤٩-٢٢، ١٨ -١٧ص(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ،اآلية ٨٧: الزخرف MÇ  Æ   Å  Ä  Ã  ÂÈÊ  É    Ë  L  : تعاىل قال    
M  ¹  ¸    ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª  :وقــال

Á     À  ¿  ¾  ½  ¼  »  ºÂÄ  Ã   Å  É  È  Ç  Æ  L ٣١: يونس.  
. يصري به العبد مسلماً     حىت هللا العبادة بإخالص إال ينفع ال التوحيد من النوع وهذا    

 اهللا تبارك ؛ ألن ١٠٦: يوسـف  M   =  <  ;  :  9  @  ?  >   L : تعاىل قال كما
M 8  Ä  Ã  Â 7 وتعاىل حكى عن املشركني القدامى إقرارهم ذا التوحيد، كما        

  Ë  Ê  É  ÈÇ  Æ   ÅL  ذا اإلقرار مسلمني، وذلك لعدم      ، فلم يكونوا  ٨٧: الزخـرف 
  .)١( إخالصهم العبادة هللا وحده

 هو من التوحيد الواجب، لكن ال حيصل        وهذا التوحيد :" : )٢(م  قال شيخ اإلسال     
به الواجب، وال خيلص مبجرده عن اإلشراك الذي هو أكرب الكبائر الذي ال يغفره اهللا، بل ال             

  .)٣( "بد أن خيلص هللا الدين، فال يعبد إال إياه، فيكون دينه هللا
  

  :عبادته يف وعال جلَّ توحيده - الثاين
 مـن  متركبة وهي » اهللا إال إله ال« معىن يقحتق هو التوحيد من النوع هذا وضابط    

 مجيع يف كانت ما كائنة اهللا غري املعبودات أنواع مجيع خلع: منها النفي فمعىن .وإثبات نفي

                                                
 للعالمة عبد الرمحن بن ناصر السعدي       القواعد احلسان يف تفسري القرآن    ،  )٣/٤٨٨(أضواء البيان للشنقيطي    :  ينظر )١(

 لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بـن عبـد الوهـاب             لتوحيد  تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب ا      ،  )١٦٨ص  (
  ).٤٣ص(

  هو شيخ اإلسالم تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلـراين، الفقيـه اتهـد          )٢(
                ا الركبان،  املفسر، كان يتوقد ذكاًء وكان رأساً يف الزهد والعلم والكرم والشجاعة، له تصانيف كثرية سارت

: وكان سيفاً على املبتدعة، عرف أقوال املتكلمني وبرع يف ذلك مث رد عليهم، وقد امتحن وأوذي مرات، تـويف       
درء التعارض، ومنهاج السنة، واقتـضاء الـصراط      : له مؤلفات كثرية منها   ) هـ٧٢٨(حمبوساً بقلعة دمشق سنة     

  .املستقيم
، )٤/١٤٩٦( ابن تيمية حملمد بن عبد اهلادي، وتـذكرة احلفـاظ            العقود الدرية من مناقب شيخ اإلسالم     : ينظر  

  ).٦/٨٣(وشذرات الذهب 
  ).٤٦٠ص( اقتضاء الصراط املستقيم خمالفة أصحاب اجلحيم )٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 أنواع جبميع وحده وعال جلَّ اهللا إفراد: هافي اإلثبات ومعىن. كانت ما كائنة العبادات أنواع
  .والسالم الصالة عليهم رسله سنةلأ على شرعه الذي الوجه على بإخالص، العبادات
وهو أهم مهمات الرسل إىل أممهـم،     التوحيد، من النوع هذا يف القرآن آيات وأكثر  

ومن أجله حصل اجلدال وشرع اجلهاد، وخلق اجلن واإلنس، وأنزلـت الكتـب وأرسـل            
  .)١(الرسل، وبسببه انقسم الناس إىل شقي وسعيد، وخلقت اجلنة والنار 

  

M   à   ß     Þ     Ý  Ü : تعاىل قوله التوحيد من النوع هذا على الدالة اآليات ومن   

       ã  â  áL ــه ،١٩: حممــد !  "  #  $  %  &  '  M : وقول

  0  /   .  -        ,   +   *   )  (L وقولـه  ،٢٥: األنبياء:  M  ²  ±  °  ¯
  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³L وقوله ،٤٥: الزخرف : Mf  

m      l    k   j     i  h  gn  r  q    p  o   L ١٠٨: األنبياء، 
 إال إله ال«من صيغ احلصر، فكأن مجيع ما أوحي إليه منحصر يف معىن             M g L    لفظةو

 الذي يرجع إليه مجيع  له يف أصله األعظم    حصر   ، يف توحيد العبادة   هناالوحي  ، وحصر   » اهللا
 خلـع  ،ألن معناها » اهللا إال إله ال«هم داخلة يف ضمن معىن   الفروع، ألن شرائع األنبياء كل    

مجيع املعبودات غري اهللا جل وعال يف مجيع أنواع العبادات، وإفراده جل وعال وحده جبميع                
 .مجيع األوامر والنواهي القوليـة والفعليـة واالعتقاديـة         أنواع العبادات، فيدخل يف ذلك    

  .)٢( ةكثري التوحيد من النوع هذا يف واآليات
والتوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به  :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    

 : وهو متضمن لشيئني،عبد اهللا وحده ال شريك له وهو أن ي،الكتب هو توحيد اإلهلية
 وهو إثبات صفات الكمال له وترتيهه عن النقائص وترتيهه عن أن ):القول العملي( :أحدمها

 يفصفاته فال يوصف بنقص حبال وال مياثله أحد يف شيء من الكمال مياثله أحد يف شيء من 
 .حدية تنفي مماثلة شيء له يف ذلكالص فالصمدية تثبت له الكمال واألسورة اإلخ

                                                
، إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات حملمد بن علـي              )١/٢١(جمموع الفتاوى   :  ينظر )١(

  ).٣٦ص(سري العزيز احلميد لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب ،  تي)٥ص (الشوكاين 
  ).٢٣، ٢٢، ١٨ص(القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد : ، وينظر)٢/١٦٩(أضواء البيان )٢(
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وال يتوكل إال عليه وال   أن ال يعبد إال إياه فال يدعو إال إياه):التوحيد العملي اإلرادي(و
  .)١( "ون الدين كله هللاخياف إال إياه وال يرجو إال إياه ويك

  
 على ينبين التوحيد من النوع وهذا . وصفاته أمسائه يف وعال جلَّ توحيده - الثالث النوع
   :أصلني
M  1 : تعـاىل  قـال  كما. صفام يف املخلوقني مشاة عن وعال جلَّ اهللا ترتيه - األول

3        24  7  6     5     8L ١١: الشورى.  
 بكمالـه  الالئق الوجه على < رسوله به وصفه أو. نفسه به اهللا وصف مبا اإلميان - والثاين
 M  8  7  6     5   43        2  1L : قولـه  بعـد  قال كما. وجالله

±  M   ´  ³  ²  :تعـاىل  قال االتصاف، كيفية إدراك عن الطمع قطع مع ، ١١: الشورى
  ¼  »      º   ¹    ¸  ¶  µL ٢( ١١٠: طه(.    

 من تقسيم التوحيد، موافق للحق الـذي        : إليه الشيخ عبد الرزاق      وما ذهب    
  .عليه أهل السنة واجلماعة

 تـصحيح العقيـدة،     -أي التوحيد – وفائدته:" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي        
  .)٣("والسالمة يف العواقب، ونيل السعادة يف الدارين

 اهللا وحده ال يـشرك بـه   اعلم أن حاجة العبد إىل أن يعبد     :" : )٤( قال ابن القيم     
يف حمبته، وال يف خوفه، وال يف رجائه، وال يف التوكل عليه، وال يف العمل له، وال يف                  –شيئاً  

 -احللف به، وال يف النذر له، وال يف اخلضوع له، وال يف التذلل والتعظيم والسجود والتقرب           
                                                

  ). ٢٢٩-٢/٢٢٨( البن تيمية الصفدية  )١(
-١٧ص  ( الرد على من أنكر تقسيم التوحيـد للعبـاد           ، القول السديد يف   )٤٩٣-٣/٤٨٨(أضواء البيان   :  ينظر )٢(

  ).٩، ٦ص ( مذكرة التوحيد )٣(  ).٤٩
أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي، الفقيـه اتهـد املفـسر النحـوي                    :   هو  )٤(

كثرياً، وقـد امـتحن وأوذي      األصويل، الشهري بابن القيم، الزم شيخ اإلسالم ابن تيمية وأحذ عنه واستفاد منه              
زاد املعاد، ومفتاح دار السعادة، والصواعق املرسـلة        : ، وله مصنفات عديدة منها    )هـ٧٥١(سنة  : مرات، تويف   

  .وغريها
  ).٣/١٦٤(، ومعجم املؤلفني لعمر رضا كحالة )٦/٥٦(، واألعالم )٦/١٦٨(شذرات الذهب : ينظر  
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اجة نظري تقاس بـه،     أعظم من حاجة اجلسد إىل روحه، والعني إىل نورها، بل ليس هلذه احل            
فإن حقيقة العبد روحه وقلبه، وال صالح هلا إال بإهلها الذي ال إله إال هو، فال تطمـئن يف                   
الدنيا إال بذكره، وهي كادحة إليه كدحاً فمالقيه، وال بد هلا من لقائه، وال صالح هلـا إال                  

  .)١("مبحبتها وعودا إليه، ورضاه وإكرامه هلا
 فوق كل حاجة، -علم التوحيدأي –جة العباد إليه  وحا :": )٢( وقال ابن أيب العز     

وضرورم إليه فوق كل ضرورة، ألنه ال حياة للقلوب، وال نعيم وال طمأنينـة، إال بـأن                 
تعرف را ومعبودها وفاطرها بأمسائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما              

  .ه من سائر خلقهسواه، ويكون سعيها فيما يقرا إليه دون غري
ومن احملال أن تستقل العقول مبعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رمحة اهللا                

العزيز الرحيم أن يبعث الرسل به معرفني، وإليه داعني، وملن أجام مبشرين، وملن خالفهم              
منذرين، وجعل مفتاح دعوم، وزبدة رسالتهم معرفة املعبود سـبحانه بأمسائـه وصـفاته              

  .)٣("وأفعاله، إذ على هذه املعرفة تبىن مطالب الرسالة كلها من أوهلا إىل آخرها

                                                
-٣/٤١١(مدارج السالكني البن قـيم      : ، وينظر )١٠٠-٩٩(اجلوزية   طريق اهلجرتني وباب السعادتني البن قيم        )١(

  ).٧ص(، دعوة التوحيد حملمد بن خليل هراس )٤١٢
علي بن علي بن حممد بن أيب العز األذرعي، الدمشقي، الصاحلي، املعروف بابن أيب العز، حنفـي، القاضـي     :  هو )٢(

، االتباع، التنبيه - سلك فيها طريقة السلف    –اوية  شرح العقيدة الطح  : من مؤلفاته ). هـ٧٩٢(الفقيه، تويف سنة    
  .على مشكالت اهلداية

  ).٤/٣١٣(، األعالم )٣/٨٧(، الدرر الكامنة البن حجر )٦/٣٢٦(شذرات الذهب : ينظر  
  ).١٠٩ص( شرح العقيدة الطحاوية )٣(
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  املبحث األول   

   جهوده يف تقرير توحيد الربوبية               

     
  املطلب األول                                                
  لربوبيةتعريف توحيد ا                                    
 بأفعالـه،  - تعـاىل -بأنه توحيـد اهللا  :"توحيد الربوبية :بني الشيخ عبد الرزاق  

  .واإلقرار بأنه خالق كل شيء ومليكه، وإليه يرجع األمر كله يف التصريف والتدبري
فهو الذي حييي ومييت، وهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء ويقدر، وهو الذي يرسل الرسل،               

حلق بكلماته، ويقيم العدل بني عباده  شرعاً وقدراً إىل غري ذلك مما             ويشرع الشرائع، ليحق ا   
  .)١("يحصيه العد، وال حتيط به العبارة ال

  :الربوبية يف اللغة
  .)٢( مصدر رب يرب ربابةً وربوبية: الربوبية 

  :الراء والباء يدل على أصول: " يقول ابن فارس
  ...يهإصالح الشيء والقيام عل: فاألول
  ...لزوم الشيء واإلقامة عليه:واآلخر
  .ضم الشيء للشيء:والثالث

  .)٣("ومىت أمعن النظر كان الباب كله قياساً واحداً
  .)٤("والرب يطلق يف اللغة على املالك، والسيد، واملدبر، واملريب، والقيم، واملنعم "
  
  

                                                
  ).٥٥-١/٥٤(فتاوى اللجنة الدائمة : ، وينظر)٣٠-٢٩(  مذكرة التوحيد )١(
  ).٣٢ص(قاق أمساء اهللا تعاىل للزجاجياشت:  ينظر)٢(
  ).٣٩٨ص(  معجم مقاييس اللغة )٣(
  ).١١١ص(، القاموس احمليط )١/١٣٠(، الصحاح)٢/١٣٣٥(ذيب اللغة : ،و ينظر)١/٣٩٩(  لسان العرب )٤(
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  صلح، وقد أشار إىل ذلكاملالك، والسيد، وامل: ومجيع هذه املعاين ترجع إىل ثالثة هي

  :الرب ينقسم على ثالثة أقسام : "  حيث قال )١( ي ابن األنبار
  . )٢("ويكون الرب املصلح ... يكون الرب املالك ، ويكون الرب السيد املطاع 

  
  . ويراد به عني معناه يف اللغة  الشرعويطلق الرب يف

لك، املـدبر، املعطـي،      هو املا : الرب سبحانه  :" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  .)٣("املانع، الضار، النافع، اخلافض، الرافع،  املعز، املذل

الرب هو السيد، واملالك، واملنعم، واملريب، واملصلح،       :" :ويقول العالمة ابن القيم     
  .)٤("واهللا هو الرب ذه االعتبارات كلها

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 الزاهـر   :  هو حممد بن القاسم بن بشار، أبو بكر، املشهور بابن األنباري، إمام مقرئ، ولغوي متقن، من مؤلفاته                  )١(

  .هـ ٣٢٨يف اللغة ، وغريب احلديث ، وعجائب علوم القرآن وغريها، تويف سنة 
  ).٢/٣١٥(، شذرات الذهب )١٥/٢٧٤(سري أعالم النبالء: ينظر  

  ).٤٠١-١/٤٠٠(لسان العرب :   ينظر)٢(
  ).١/٩٢( جمموع الفتاوى)٣(
  ).٤/١٢( بدائع الفوائد )٤(
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  املطلب الثاين                               

  دالئل توحيد الربوبية                          
بأن هذا النوع من التوحيد قد أقرت به الفطرة، وقـام            ":       بني الشيخ عبد الرزاق     

 .)١("عليه دليل السمع والعقل؛ بأن العامل حمتاج إىل صانع، ومستند إىل موجود أوجده
هللا حتصل مبطلـق النظـر       إىل أن دالئل معرفة ا     -رمحهم اهللا _ ذهب عامة السلف    و

رار بربوبيتـه   املؤدي إليها، وهو كل ما يتوصل به إىل االستدالل على وجود اهللا تعاىل واإلق             
االستدالل بـاملخلوق علـى     : ، ومنها   )٢(، والفطرية واملشاهدة    من  األدلة النقلية، والعقلية    

     .)٣( اخلالق وبالصنعة على الصانع
  

  :ألدلة ذكر ثالثة أنواع من ا:والشيخ 
  .األدلة السمعية -١
 .األدلة العقلية -٢
 .األدلة الفطرية -٣
  

  :)٤( األدلة السمعية: أوالً
 

  ١٠: إبراهيم M¢  ©   ¨  §  ¦  ¥  ¤   £    «ªL  :قال تعاىل

   ٢٥٨: البقرة M  O   N  M  L  K  JL  :وقال تعاىل

                                                
  ).٤/١٧٨(حكام يف أصول األحكام تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، اإل)٣٠، ١٧ص(مذكرة التوحيد :  ينظر)١(
، الـصواعق   )٥٣٤-٥٣٣،  ٤٦٨،  ٤٥٦،  ٨،  ٨/٦(، درء التعارض  )١٠/١٤٧)(٦/٧٣(جمموع الفتاوى    : ر ينظ )٢(

  ).٤٦٤-٢/٤٦٣(املرسلة البن القيم 
-١/١٧٢(جلهميـة   ، بيان تلبـيس ا    )٣٢٢-٩/٣٢١(، درء التعارض    )٤٠٠-٢/٣٩٩(جمموع الفتاوى   :  ينظر   )٣(

١٧٣.(  
  ).٣٠، ١٧ص(مذكرة التوحيد :  ينظر)٤(
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=  <  ?  @  M            K      J  IH  G  F  E  D  C  B       A  :عاىلوقال ت 

  M    LL وغريها من اآليات كثري. ٢٤ – ٢٣: الشعراء.  
 
 

، فأبواه يهودانه   الفطرةكل مولود يولد على     (: قال   < أن النيب    ط عن أيب هريرة   -
 .)١() أو ينصرانه أو ميجسانه

 أي  ):كل مولود يولد على الفطـرة     :( <وقوله  " ::)٢(ر العسقالين قال ابن حج     
©  M  ®  ¬   «  ª  :على ما ابتدأ اهللا خلقه عليه وفيه إشارة إىل قوله تعـاىل           

  °¯L داه واملعىن أن كل أحد لو ترك من وقت والدته وما يؤديه إليه نظره أل             ،  ٣٠: الروم
  .)٣("إىل الدين احلق وهو التوحيد

خلقت عبادي  (: قال فيما يرويه     <أن النيب    :ط ن محار ااشعي  حديث عياض ب   -
 .)٤()  فاجتالتهم الشياطنيحنفاء

                                                
، ومـسلم يف   )١٣٥٨(  متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املـشركني بـرقم      )١(

  ).٢٦٥٨(كتاب القدر  باب معىن كل مولود يولد على الفطرة، برقم 
املـصري  العـسقالين    بن أمحد أبو الفضل شهاب الدين الكنـاين          بن حممد بن علي   أمحد بن علي بن حممد        هو    )٢(

 هـ، ومن تصانيفه العديدة كتـاب ـذيب التهـذيب،           ٧٧٣الشافعي املعروف بابن حجر ولد يف مصر عام         
وتقريب التهذيب يف أمساء الرجال، وفتح الباري بشرح صحيح البخاري، والتلخيص احلبري، تويف يف مصر عـام                 

  .قرافة هـ، ودفن يف ال٨٥٢
  ).٧/٢٧٠(، وشذرات الذهب )٢/٣٦ (لسخاويالضوء الالمع ل: انظر  

مد عبد الرمحن بـن عبـد الـرحيم         حملحتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي،      : ،وينظر)٣٣٩ /١٠ (فتح الباري    )٣(
ل بو احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطا     ألشرح صحيح البخاري ،     ،  )١٦٦ / ٧  (املباركفوري أبو العال  

  ).٣/٣٧٢ (البكري القرطيب 
  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفها ونعيمها وأهلها باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهل النار                     )٤(

  ).٢٨٦٥(برقم 
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 وقيل مستقيمني منيبني املعاصي مسلمني وقيل طاهرين من     أي:" : )١(قال النووي      
  .)٢(" الذر وقال ألست بربكم قالوا بلىيفلقبول اهلداية وقيل املراد حني أخذ عليهم العهد 

 
  :األدلة العقلية: ثانياً

 دليالً من أدلة العقل وهو دليل التمانع فقال بعد قول اهللا            : الشيخ عبدالرزاق    بني    
'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M    8  7  6  5          4  3  2  10 تعـــاىل

  A  @  ?  >  =  <;  :  9L  استخلص بعض العلماء   :"٩١: املؤمنـون
لـو أمكـن أن   : قالوا.  دليل التمانع، استدلوا به على توحيد الربوبية       :من ذلك دليالً مسوه     

يكون هناك ربان خيلقان، ويدبران أمر العامل ألمكن أن خيتلفا بأن يريد أحدمها وجود شيء،           
وعند ذلك إمـا أن  . ويريد اآلخر عدمه، أو يريد أحدمها حركة شيء، ويريد اآلخر سكونه 

ملا يلزمه من اجتماع النقيضني، وإما أن حيـصل مـراد           . حيصل مراد كل منهما، وهو حمال     
واحد منهما دون اآلخر فيكون الذي نفذ مراده هو الرب دون اآلخر لعجزه، والعـاجز ال                

  .)٣("يصلح أن يكون رباً
 لذاتـه،  ممتنـع  متماثلني صانعني عن العامل وجود بأن فالعلم:":قال ابن أيب العز     

 ملا موافقة الكرمية فاآلية. اثنني إهلية تبطل فكذا بطالنه، لعقلا بصريح معلوم الفطر يف مستقر
)٤( "اإلهلية لتوحيد مستلزمة مثبتة دالة الربوبية، توحيد من الفطر يف واستقر ثبت

.  

                                                
حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني احلزامي النووي، أبو زكريا، املشهور بالنووي، أحـد أعـالم                   :  هو )١(

  .هـ٦٧٦اموع شرح املهذب، شرح صحيح مسلم، رياض الصاحلني، تويف سنة :  مؤلفاتهالشافعية، من
  ).٨/١٤٩(، األعالم )٥/١٦٥ (ى، طبقات الشافعية الكرب)٤/١٤٧٠(تذكرة احلفاظ للذهيب : ينظر  

 عمـر  يبألالتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسـانيد،   :، وينظر)١٩٧ /١٧  (شرح النووي على صحيح مسلم      )٢(
  ).٧١-١٨/٧٠ (يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمري

  ).٣٢-٣٠( مذكرة التوحيد )٣(
-٥/٤٤٩( التعـارضِ  درُءو: ، وينظـر  )١/١٣٩(احلنفـي  العـز  أيب بـن  ال السلفية العقيدة يف الطحاوية شرح )٤(

 التوحيـد  كتاب على املفيد القول، و )١٥٧-٣/١٥٦(و)٨٨-٢/٨٥(النبوية السنة منهاج، و )٨-٦/٣(و)٤٥١
 الكـواري  كاملـة  ل والفالسـفة  تيمية ابن بني احلوادث تسلسل و العامل  قدم ، و )١/٤ (العثيمني صاحل بن مدحمل
  ). ١/١٠٧٢ (احلوايل نعبدا لرمح بن سفر لالطحاوية العقيدة شرح، )٢١٦-٢١٥(



   ٦٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

العقل الصريح يقطع بأن املخلوق البد له من خالق، واملصنوع البد له من صـانع،       و
وقد أرشدنا اهللا إىل ذلك يف      . ادث بنفسه واحلادث البد له من حمدث؛ الستحالة حدوث احل       

  .كثري من آيات القرآن الكرمي
  .٣٥: الطور M  A  @  ?  >  =    <  ;  :  BL  :ل تعاىل قا

أن يكونوا قد خلقوا بال خالق، وأن يكونوا قد خلقوا أنفسهم، فإنه     : - سبحانه -فقد أنكر   
   .)١( -ىل  تعا–البد هلم من خالق موجود مغاير هلم وهو اهللا 

  
  :األدلة من الفطرة: ثالثاً
 MON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DL  :وقال تعاىل 

مل  ، فالرسل دعوا  أقوامهم ابتداًء إىل توحيد األلوهية وإفراد اهللا تعاىل بالعبادة، ولو  ٣٦: النحل
األمر بتوحيده تعاىل    بذلك؛ ألن    البتدؤوا أقوامهم يكن اإلقرار باهللا تعاىل وربوبيته أمراً فطرياً        

 هلم أن يقولوا    ، ولصح ألعداء الرسل عند دعوم     )٢( يف عبادته فرع عن اإلقرار به وبربوبيته      
حنن مل نعرفه أصالً فكيف تأمروننا بعبادته؟ وملا مل حيدث ذلك منهم دل على أن معرفتـهم                 

  .)٣(باهللا مستقرة يف فطرهم 

  
التوحيد قد أقرت به الفطرة، وقـام       هذا النوع من    أن  :":بني الشيخ عبد الرزاق     

عليه دليل السمع والعقل، ومل يعرف عن طائفة بعينها القول بوجود خالقني متكـافئني يف                
واحلـوادث  ومن نقل عنهم من طوائف املشركني نسبة شيء من اآلثار           واألفعال،  الصفات  

 !  "  #  $  % M  :، كقوم هود، حيث قالوا فيمـا حكـاه اهللا عنـهم      لغري اهللا 
'  &(  L  ا وثيقة الصلة باهللا،  فإن .٥٤: هـودما نسبوه إىل آهلتهم إمنا كان لزعمهم أ 

  .وأا شفيعة ملن عبدها، وتقرب إليها بالقرابني عند اهللا، يف جلب النفع له، ودفع الضر عنه

                                                
  ).١/١٧  (براهيم بن عيسىمحد بن إألتوضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم ،  )١(
  ). ١٣٠-٣/١٢٩(درء التعارض :  ينظر)٢(
  ).٨/٤٤٠(درء التعارض :  ينظر)٣(
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ومن أجل هذه الشبهة من الشرك يف الربوبية نبه اهللا على بطالنه، وأنكر على من    
  1  6  5          4  3  2'  )    (  *  +        ,  -  .  /  M0  :قال تعاىل ف)١(زعمه

;  :  9   8  7<D   C   B  A  @  ?  >  =     E
  H  G  FL ٩٢ – ٩١: املؤمنون.   

 أنه لو كان معه إله يشركه يف استحقاقه العبادة لكان له خلـق،              – سبحانه   -فبني     
 ع إال من كان كذلك، لريجى خريه ونفعه، فيطا       حق العبادة إذ ال يست   وتدبري،وملك، وقهر،   

فال يعتدى على حدوده، وال ينتهك محاه، ولـو  .  أمره، وينفذ قصده، وخيشى بأسه وبطشه  
كان له خلق وتدبري وملك وتقدير لعال على شريكه وقهره إن قوي على ذلك، ليكون لـه                 

ن مل يكن لديه القوة واجلربوت ما       إ. تفرد مبلكه دون شريكه   يخبلقه، و األمر وحده، ولذهب    
 كمال العلو، والكربيـاء،     – تعاىل   – فإن من صفات الرب      .يفرض به سلطانه على اجلميع    

M  T  S      R  Q  P  O     N  M  :ويف معىن هذه اآلية قوله تعـاىل      . والقهر، واجلربوت 

  Z   Y   X  W  V  UL ٤٢: اإلسراء.   

الختـذوا سـبيالً إىل   : املعـىن : وقيل. ذوا سبيالً إىل مغالبتهإذا كان املعىن املراد الخت         
¶  M : كما قال تعاىل  . وابتغوا إىل رضاه سبيالً     . عبادته، وتأليهه، والقيام بواجب حقه    

                                                

°  ±     M       ²  :يزعمون أن دليل التمانع هو معىن قولـه تعـاىل          وكثري من أهل النظر     :" :  قال ابن أيب العز    )١(

  ¸¶  µ    ´  ³L القُرآنُ،         العتقادهم أن توحيد الربوبية   ،  ٢٢: األنبياء هنالذي قرروه هو توحيد اإلهلية الذي بي 
هو : بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل، ونزلت به الكتب  ودعت إليه الرسلُ عليهم السالم، وليس األمر كذلك،       

توحيد اإلهلية املتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة اهللا وحده ال شريك له، فإن املشركني من العرب كانوا يقرون                  
¥  ¦  §  ¨  M  :بتوحيد الربوبية، وأن خالق السماوات واألرض واحد، كما أخرب تعاىل عنهم بقولـه            

  ®¬  «  ª  ©L ــان ــه، ٢٥: لقم ¢  £  ¤    ¥  ¦  §     ¨  ©  M  ª  :وقول

  ²   ±  °  ¯  ®¬  «L يف القرآن، ٨٥ – ٨٤: املؤمنون ومثلُ هذا كثري."  
  ).٣٧٦-٩/٣٤٨(، درء التعارض )٢/٧٣(منهاج السنة : وينظر) ١٣٠-١/١٢٩(شرح العقيدة الطحاوية   
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Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹     ¸Ä   Å  

   Ê  É          È  Ç  ÆL ١(  "٥٧: اإلسراء(.  
  
، إذ كـل مـا يف        فطرت عليه القلوب، وأقرت به النفـوس       يد الربوبية قد  إذاً فتوح    

  .الوجود يدل على بديع صنعه، وإتقان فعله، وتفرده عن خلقه
      .)٢( ويف كل شيء له آية         تدل على أنه واحد

وداللة الفطرة على اخلالق أقوى من داللة العلوم العقلية عليه، ذلك ألن الفطرة مـن          
زمة له، خبالف العلوم العقلية، فإا وإن كان بعضها ضرورياً، إال أنه قد  العلوم الضرورية املال  

  .)٣ (يغفل كثري من بين آدم عنها، أو قد ال يستطيع تصورها
ومع أن الفطر جمبولة على اإلقرار بتوحيد الربوبية، إال أنه قد يعرض هلا ما يـصرفها                  

)٤(ال الشيخ حافظ احلكمـي      عن ذلك اإلقرار، وعندها تقام احلجة على املنكر،  ق         
 : ":

 ضروري يف الفطر السليمة، ولكن قد يعرض لغريهـا          - أي بتوحيد الربوبية   –االعتراف به   
شك واضطراب وأكثر ذلك على سبيل املكابرة واالستهزاء، فيجب إقامة احلجـة علـيهم              

، الذي خلقهما   ١٠: إبـراهيم  M  «ª  ©   ¨L  :لإلعذار إليهم، وهلذا قالت رسلهم    
وأبدعهما على غري مثال سابق، فإن شواهد احلدوث واخللق والتسخري ظاهرةٌ عليهما، فـال            

)٥("بد هلما من خالق وهو اهللا الذي ال إله إال هو خالق كل شيء
.  

                                                
  ).١٧ص(نفس املرجع : وينظر ) ٣٢-٣٠ص( مذكرة التوحيد )١(
  .جميد طراد/تقدمي وشرح) ١١٢ص(  ديوان أيب العتاهية )٢(
  .وما بعدها) ٨/٤٨٢( درء تعارض العقل والنقل )٣(
معارج القبـول، وأعـالم   : فنن، سلفي املعتقد، من مؤلفاتهحافظ بن أمحد بن علي بن أمحد حكمي، عامل مت :  هو )٤(

  ).هـ١٣٧٧(السنة املنشورة، اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة، تويف سنة 
أمحد علـوش، والنهـضة اإلصـالحية يف        .، الشيخ حافظ بن أمحد حكمي د      )٢/١٥٩(األعالم للزركلي   : ينظر  

  ).١٨٧-١٦٨ص (لي جنوب اململكة العربية السعودية لعمر أمحد املدخ
  ).١/١٠٦( معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول )٥(
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 غري هذه األدلة، وهذا التوحيد مركوز يف الفطر ال يكـاد            )١(وهناك دالئل كثرية    
واذ من الناس أنكروا هـذا التوحيـد        ينازع فيه أحد من الناس، ومع ذلك فقد وجد ش         

   .فاحتجنا إىل تقريره ذه األدلة
  
  
  

                                                
، ودليـل   "ظهور احلكمـة  "، ودليل االختراع، ودليل العناية      "احلس" من هذه األدلة دليل ما يشاهد من احلوادث          )١(

  .اإلرادة والقدرة، ودليل األمثلة املضروبة، ودليل األقيسة املنطقية وغريها
-١٧٩،  ١/١٧٣،١٧٤(، بيان تلبـيس اجلهميـة البـن تيميـة           )١٦ص(ح العقيدة األصفهانية لـ     شر: ينظر  

، مفتـاح دار    )٢/١٤١(، منهاج السنة النبوية البن تيمية       )١/٤٨(، جمموع الفتاوى البن تيمية      )٢/٤٧٤)(١٨٠
هيم الربيكـان   ، منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير عقيـدة التوحيـد إلبـرا             )٢/٢٠١(السعادة البن القيم    

)٢/٤٥٢.(  
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  املبحث الثاين   

  جهود الشيخ يف تقرير توحيد األلوهية
  

  املطلب األول                                         
  .تعريف توحيد األلوهية و أساليب القرآن يف تقريره             
     

  :)١( حيد األلوهية تعريف تو-أ   
قوالً، وقصداً،  : بأنه إفراد اهللا بالعبادة   :" توحيد األلوهية  :عرف الشيخ عبد الرزاق        

وفعالً، فال ينذر إال له، وال تقرب القرابني إال إليه، وال يدعى يف السراء والضراء إال إيـاه،                  
  . )٢( "العبادةوال يستغاث إال به، وال يتوكل إال عليه، إىل غري ذلك من أنواع 

  

  :لغةً األلوهية
  .)٣( مصدر أَلَه يألَه أٌلٌوهة وألوهية 

األلف والالم واهلاء أصل واحد، وهو التعبد، فاإلله اهللا تعاىل، ومسي : " يقول ابن فارس
  .)٤("بذلك ألنه معبود، ويقال تأله الرجل إذا تعبد 

  

                                                
 مسي توحيد األلوهية باعتبار إضافته هللا ويسمى كذلك بتوحيد القصد ألنه مبين على إخالص القـصد املـستلزم                   )١(

إلخالص العبادة، وتوحيد اإلرادة ألنه مبين على إرادة وجه اهللا باألعمال، وتوحيد العمل ألنه مبين على إخالص                 
  .العمل هللا

، تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بـن          )٢٩ص(د  مذكرة التوحي : ينظر  
  ). ١/٦٠(، والدين اخلالص حملمد صديق حسن )٣٨ص (عبد الوهاب 

  ).٤٠ص (  مذكرة التوحيد )٢(
، القـاموس احملـيط   )٤٦٧/ ١٣(، لـسان العـرب   )٦/٢٢٢٣(، الـصحاح  )١/١٨٩(ذيب اللغـة  :   ينظر  )٣(

  ).١٦٠٣ص(
  ).٨٦ص(  معجم مقاييس اللغة )٤(
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  .)٢( اه عشرين قوالً أن يف اشتقاق لفظ اإلله ومعن)١(وقد بني الفريوز آبادي 
  

 حيـث   : يوافق تعريف شيخ اإلسالم ابن تيمية        :وتعريف الشيخ عبد الرزاق        
وال  جتعـل هو توحيد األلوهية وهو أن ال       : فهذا التوحيد الذي يف كتاب اهللا     :"عرفه، بقوله 
  .)٣(" غريهتدعو مع اهللا

 M4  3  2  1  0  /  .     -  ,  +  *  )  L  : ويؤيد هذا قوله تعاىل

  M_  ^  ]  \  [  Z`d      c  b   a  e  i  h  g    f  وقوله سبحانه .٣٩: اإلسراء
jk  L ٨٨: القصص.   

     
  :أساليب القرآن يف تقرير توحيد األلوهية -ب

 بعض أساليب القرآن يف تقرير توحيد األلوهية :ويذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي   
د، وبيانه، وضرب األمثال له، ومن هذه األسـاليب         وأن القرآن مملوء من تقرير هذا التوحي      

  ::اليت بينها 
M  n  m  l : ، كما يف قوله تعـاىل بتوحيد الربوبية تقرير توحيد األلوهية    : أوالً

  w  v  u  t  s  r   q  p  oL أي أن من أقر بأنه ال       ،٢١: البقرة 
، إذ كيف يعبد من ال خيلـق، وال         لزمه أن ال يعبد إال اهللا     ...خيلق إال اهللا، وال يرزق إال اهللا      

  ! يرزق، وال ميلك من األمر شيئاً؟
فـإن  . إن الطريق الفطري إلثبات توحيد اإلهلية االستدالل عليه بتوحيد الربوبية         :":قال  

قلب اإلنسان يتعلق أوالً مبصدر خلقه، ومنشأ نفعه وضره، مث ينتقل بعد ذلك إىل الوسـائل                
وتوثق الصالت بينه وبينه، فتوحيد الربوبيـة بـاب لتوحيـد           اليت تقربه إليه، وترضيه عنه،      

                                                
  هو حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر الفريوز آبادي  الشريازي الشافعي من أئمـة اللغـة واألدب،                       )١(

القاموس احمليط، بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز، سفر السعادة           : صنف يف فنون متعددة، من مؤلفاته     
  . هـ ٨١٧تويف سنة 

  ).١/٣١٢(، طبقات املفسرين للداودي )٧/١٢٦(، شذرات الذهب)٢/٢٨٠(البدر الطالع للشوكاين: ينظر  
  ).١٦٠٣ص(القاموس احمليط :   ينظر)٢(
  ).٧/٣٩٧(، وينظر درء تعارض العقل والنقل )٢/٢٧٧(  ينظر جمموع الفتاوى )٣(
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فقد استدل بتفرده بالربوبية، وكمال التصرف، ومحايته ما يريد أن حيميه، علـى             ... اإلهلية
  . )١("استحقاقه وحده للعبادة، ووجوب إفراده باإلهلية

  
زق ، فمن ال يقدر على اخللق والرتعجيز آهلة املشركنييقرره عن طريق : ثانياً

M  3 : يكون عاجزاً ، والعاجز ال يصلح أن يكون إهلاً، قال تعاىل ... واإلحياء واإلماتة

7  6           5  48  ;  :  9  L ١٧: النحل.  
M  ³  ²  ±  °  ¯  ®      ¬  «  ª :  وقال تعاىل  :":قال الشيخ   

  ´L إىل أن قال  ،  ٣١: يونس:  M   U  T     S  R  QL ره   ،٣٥: يونسم   فقـر–
 مبا ال يسعهم إنكاره، وال خملص هلم من االعتراف به من تفرده بالرزق، وامللـك،    -سبحانه

، واإلعادة، واإلرشاد، واهلداية ليقيم به عليهم احلجة يف         ءوالتدبري، واإلحياء، واإلماتة، والبد   
وينكر عليهم حكمهم اخلاطئ، وشركهم الفاضـح، وعكـوفهم        . وجوب تقواه دون سواه   

)٢("ميلك هلم ضراً وال نفعاً، وال حياة وال نشوراًعلى من ال 
.  

  
، وعلى بطالن الشرك، كما يف قوله       بأمساء اهللا وصفاته على وحدانيته    يستدل  : ثالثاً

ــاىل {  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨  ©  M : تع
¬  «       ª®  ³   ²  ±  °  ¯  L ٢٣: احلشر .  

  MC  M  L  KJ  I  H  G     F  E     D  :وقال تعاىل :" :قال الشيخ   

  \  [  Z  Y       X  W  V  U  T  S  R  Q   P  O  N

   n  m      l  k  j  ih  g  f  ed  c  b   a  `  _  ^  ]L النمل :

–، فأنكر ٦٤: النمل M   6  5             4  3  2  1  0L  :، إىل قوله تعاىل  ٦٠ – ٥٩
لَق، ودبر، أو صرف، وقدر، أو يجيب املـضطر إذا دعـاه،             أن يكون معه من خ     -سبحانه

                                                
  ).٤٠،٤١ص( مذكرة التوحيد )١(
  ).٤٣-٤١( مذكرة التوحيد )٢(
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ويكشف السوء، أو يولِّي، أو يعزل، وينصر، وخيذل، أو ينقذ من احلـرية، ويهـدي مـن                 
إىل غري ذلك ممـا اسـتأثر اهللا        . الضاللة، أو يبدئ ويعيد، ويبسط الرزق ملن يشاء، ويقدر        

  .)١("به
  

 ، وهذا النـوع كـثري يف        أل لى وحدانية اهللا  باآليات املشاهدة ع  يستدل  : رابعاً 
  .القرآن، وذلك ألنه ال خيفى على ذي عقل

 على قدرته على البعث، وتفرده باستحقاقه       -سبحانه–مث استدل    :":قال الشيخ   
�   ¡  ¢  £  ¤  ¥   ¦  §  ¨  M : اإلهلية بآياته الكونية، فقال تعـاىل     

  ³   ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «ª   ©L إىل قوله   ٥ – ٤: النحل ،
M     C  BA  @  ?  >  =   <  ;  :  9  87  6           5  4  3 : تعاىل

  T  S  R  Q   P  O  N  M  L  K  J  I  H   G  F   E  D

            d  c  b   a  `  _  ^  ]\   [  Z  Y  X  W  V  U
  o   n  m  l  k  j  i  h  g   feL فجعل   ٢٢ – ١٧: النحل ،–

 تفرده بالربوبية خلقاً للحاضرين والسابقني، ومتهيد األرض، ورفعه السماء بغـري            -هسبحان
عمد يروا، وإنزاله األمطار ليحيي ا األرض بعد موا، وخيرج ا رزقاً لعبـاده بابـاً إىل               

  .)٢("توحيد اإلهلية وآية بينة على استحقاقه وحده العبادة
  

  .، وصحة التوحيدلشركبضرب األمثلة لبطالن ايقرره : خامساً
أثبت اهللا تعاىل لنفسه التفرد     :"  ذلك ، فقال   :وقد بني الشيخ عبد الرزاق عفيفي       

باستحقاق األلوهية، وأنكر أن يكون غريه مستحقاً لذلك؛ استقالالً واشتراكاً لتنافيهمـا يف            
ـ             اخللقاملوجب، وهو    ك ؛ فلله اخللق واألمر وحده، وغريه ليس إليه شيء من ذلك، ومن ذل

=  <  ?  @  M  J  I  H  G  F  E   D    C  B   A : قوله تعـاىل  

                                                
  ).٤٤، ٤٣(رة التوحيد مذك )١(
  ).٤٢ص( مذكرة التوحيد )٢(
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O  N  M  L   KP  QS  R  TV  U  W  [    Z  Y  X   

   i  h   g  f  e     d  c  b  a   `  _  ^  ]  \
o  n  m  l  k  jpv  u   t   s  r  q  w  z  y   x  

  |  {L ١("٧٦ – ٧٥: النحل(.  
  

، واليت هـي خـرب املعـصوم،          القرآن يف تقرير توحيد األلوهية     إىل غري ذلك من طرق    
  . وموجب الفطرة، ومقتضى العقل الصحيح

وهذا مما استقر يف فطرهم، ونطقت به ألسنتهم، وبه قامت احلجة           :" :قال الشيخ      
عليهم فيما دعتهم إليه الرسل من توحيد العبادة؛ وما ذكر من اآليات قليل من كثري؛ ومـن          

 القرآن يف االستدالل، واهتدى دي األنبياء يف احلجاج اطمأنت نفسه، وقوي            سلك طريق 
أنـه خـرب    : األوىل: فإن يف ذلك احلجة، والربهان من جهتني      . يقينه، وانتصر على مناظره   

  .)٢("أنه موجب الفطرة، ومقتضى العقل الصحيح: والثانية. املعصوم
كان توحيد الباري أعظـم املـسائل       ملا  " ::  السعدي  بن ناصر  قال الشيخ عبد الرمحن    

، فـإن   إليه وضرورم فوق كل ضرورة تقـدر      وأكربها وأفرضها وأفضلها، وحاجة اخللق      
      م متوقفة على التوحيد نصالحهم وفالحهم وسعادع اهللا األدلة والرباهني علـى ذلـك،        و

  .)٣("، وبراهينه ساطعاتوكانت أدلته واضحات
صحابة إىل يومنا هذا وأهم املهمات عنـدهم هـو          وما زال أهل السنة منذ عهد ال         

  .توحيد األلوهية وحتقيقه، كما هي طريقة األنبياء والرسل
ونظائر هذا  :" - بعد سوقه ألدلة هذا التوحيد من القرآن       – : قال شيخ اإلسالم       

يف القرآن كثري، وكذلك يف األحاديث، وكذلك يف إمجاع األمة ال سيما أهل العلم واإلميان               
  .)٤("م، فإن هذا عندهم قطب رحى الدين كما هو الواقعمنه

                                                
  ).٢٢٨ص/٣(اإلحكام يف أصول األحكام، تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي :   ينظر)١(
  ).٤٤ص ( مذكرة التوحيد)٢(
  ).٨٣ص  (فتح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن  )٣(
  ).١/٢١(فتاوى  جمموع ال)٤(



   ٧٨  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

الشرائع كلها  :" :، يقول الشوكاين    <الشرائع عليه منذ آدم إىل عهد نبينا         اتفقت    
اتفقت على إثبات التوحيد، على كثرة عدد الرسل املرسلني وكثرة كتب اهللا عـز وجـل،              

  .)١("املرتلة على أنبيائه
أهل السنة واجلماعة يف بيان منهج  : عفيفي  الشيخ عبد الرزاقةوافقم ذا يتبني لناو     

  .)٢( القرآن يف تقرير توحيد األلوهية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٥ص( إرشاد الثقات إىل اتفاق الشرائع على التوحيد واملعاد والنبوات للشوكاين )١(
 ٥/٩٧(،وجمموع الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم         )٤٤-٤١(جمموع تفسري ابن تيمية     :   ينظر  )٢(

  ).٢٦، ٢٥(، النبوات )٢/٦)(٩٧-٩٣-٧٠، ٦٩، ١/٦٥(، جمموع الفتاوى )١٨٦،
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      املطلب الثاين                                           
  شهادة أن ال إله إال اهللا                                   

  : عليها من القرآن والسنة، واألدلة معناها-أ
أن حممداً رسول   (و) أن ال إله إلَّا اهللا      ( شهادة  :":قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

ال معبود حبـق إال اهللا،      ) ال إله إلَّا اهللا     (، هي الركن األول من أركان اإلسالم، ومعىن         )اهللا
مثبتاً مجيع العبادة هللا وحده     ) اهللا  إلَّا  (نافياً مجيع العبادة لغري اهللا،      ) ال إله . (وهي نفي وإثبات  

  .)١( "ال شريك له
ورد الـركن األول مـن   :" ، فقال أدلة ذلك من القرآن والسنة: الشيخ   كما بني   

M  x   w   v  u  t  s  :أركان اإلسالم جبزأيه يف القرآن الكرمي كثرياً، كقولـه تعـاىل          

yz  L وقولــه تعــاىل ٢٥٥: البقــرة ،:  M ß     Þ     Ý  Ü       ã  â  á   à  
å  äæ   ë  ê  é  è  ç  L ــد ــاىل، ١٩: حمم ــه تع  :وقول

M#  "  !$(    '  &  %  )    ,  +  *  L ؛ واجلزء الثـاين،    ١٠٢: األنعام
، وقولـه   ٢٩: الفتح M   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !L  :كقوله تعاىل 

  .١٤٤: رانآل عم M  LK  J  I  H  G  F    E    D  CL  :تعاىل

بين :(  أنه قال    <، عن رسول اهللا     بوأما السنة ففي الصحيحني، عن ابن عمر      
شهادة ألَّا إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتـاء             : اإلسالم على مخس  

 سويف الصحيحني مـن حـديث عتبـان         ... )٢()الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان    
  .)٤(" ...)٣()ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا:  النار من قالفإن اهللا حرم على:(مرفوعاً

                                                
  ). ١/٨٦(فتاوى اللجنة الدائمة :   ينظر)١(
قُلْ ما يعبـأُ ِبكُـم ربـي لَولَـا     (: لقوله عز وجل ) دعاؤكم إميانكم(   أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان، باب         )٢(

كُماؤع١٦،٢١(بيان أركان اإلسالم ودعائمه العظام،برقم:  كتاب اإلميانومسلم يف). ٨(برقم ) د.(  
، ومسلم يف كتاب اإلميان، باب مـن  )٤٢٥(  أخرجه البخاري يف كتاب الصالة، باب املساجد يف البيوت، برقم       )٣(

  ).٣٥(لقي اهللا باإلميان وهو غري شاك فيه دخل اجلنة، برقم 
  ).٧٨-١/٧٧(  فتاوى اللجنة الدائمة )٤(
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وال إله إال اهللا هي كلمة اإلخالص وعنوان التوحيد، وال يتم إسالم عبد دون حتقيق 

  .معناها، والعمل مبدلوهلا
 بالعبادة وحده ال شريك له، والرباءة من كل معبود سواه، فمعىن ال ـوهي تعين إفراد اهللا 

  . )١(  إال اهللا ال معبود حبق إال اهللاإله
وهذا املعىن هو الذي اتفقت عليه دعوة املرسلني وشرائع النبيني، فما مـن رسـول                  

!  "  #  M  : إال دعا قومه إليه، وحذرهم خمالفته، كما قـال تعـاىل           ألأرسله اهللا   
  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $L ٢٥: األنبياء.  

)٢( العالمة الصنعاين    يقول
 إن رسل اهللا وأنبياءه من أوهلم إىل آخـرهم          :"يف تقرير ذلك   : 

فإمنا دعـت   ) ال إله إال اهللا   :(وهذا الذي تضمنه قول   ... بعثوا لدعاء العباد إىل توحيد العبادة     
  .الرسل أممها إىل قول هذه الكلمة، واعتقاد معناها، ال جمرد قوهلا باللسان

  .اهللا باإلهلية والعبادة، والنفي ِلما يعبد من دونه والرباءة منههو إفراد : ومعناها
وهذا األصل ال مرية فيما تضمنه، وال شك فيه، ويف أنه ال يتم إميان أحـد حـىت يعلمـه                    

)٣("وحيققه
.  

  
  
  
  
  

                                                
ــر)١( ــربي : ينظ ــسري الط ــوي )٣١٨-١١/٣١٧)(٩/١٦١(تف ــسري البغ ــاوى ، جم)٧/٢٨٥(،تف ــوع الفت م

، )١/٤٤(، شرح العقيدة الطحاوية البـن أيب العـز          )١/٢١٥(، تفسري ابن كثري     )٢٠٥-١٣/٢٠٢)(٣/١٠١(
، جمموعة الرسائل النجديـة     )٦-٥ص(، تطهري االعتقاد للصنعاين     )٤٨-٤٧ص(جتريد التوحيد املفيد للمقريزي     

تاح اجلنة ال إلـه إال اهللا للمعـصومي         ، مف )١/١٢١(، فتح ايد    )٧٤-٧٣ص(، تيسري العزيز احلميد     )٢/١٢٠(
، معـارج القبـول     )١٩ص(، الكالم املنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى البن حجي احلنبلي           )٦٢،  ٦٠ص(احلنفي  

  ).٦/٢٧٣)(٤/٥٠٨(، أضواء البيان )٢/٤١٦(للحكمي 
 املعروف بـاألمري، مـن      حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين، الكحالين مث الصنعاين، أبو إبراهيم،            :   هو  )٢(

  ).هـ١١٨٢(تطهري االعتقاد، والرد على من قال بوحدة الوجود، وسبل السالم وغريها، تويف سنة : مؤلفاته
  ).٦/٣٨(، األعالم )٢/١٣٣(البدر الطالع : ينظر  

  ).٦-٥ص (  تطهري االعتقاد )٣(
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  : فضائلها-ب
لرسالة فرض ال يكون     با <الشهادة هللا تعاىل بالوحدانية ولرسوله       :":قال الشيخ     

 وحدها أجره عظيم؛ حلث الـشرع       )ال إله إال اهللا   ( إال بذلك، والذكر بـ      اًسلماإلنسان م 
  .)١(" والنبيون من قبله<على الذكر ا، وألا أفضل ما قاله النيب 

كلمة التوحيد هلا فـضائل عظيمـة ال ميكـن هاهنـا            :": )٢(يقول ابن رجب       
لمة اإلخالص، وشـهادة    وك... فهي كلمة التقوى  :استقصاؤها؛ فلنذكر بعض ما ورد فيها     

  )٣(..."احلق، ودعوة احلق، وبراءة من الشرك، وجناة هذا األمر، وألجلها خلق اخللق
، )٤(وقد أفرد غري واحد من أهل العلم الكالم على فضائلها يف مـصنفات خاصـة                 

  .)٥( وعدها بعضهم فأوصلها إىل حنو مئيت فضيلة
يت هي أصل الدين وأساسه قد دلـت علـى          ال) ال إله إال اهللا   (بل إنَّ كلمة التوحيد       

وشهادة أن ال إله إال اهللا فيها    :" :أقسام التوحيد الثالثة، كما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية          
توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية وتوحيد األمساء والصفات،       : اإلهليات، وهي األصول الثالثة   

زل إليهم، وهي األصول الكبار الـيت       وهذه األصول الثالثة تدور عليها أديان الرسل وما أن        
  . )٦("دلت عليها وشهدت ا العقول والفطرة 

                                                
  ).٥٣٤-٢/٥٣٣(  فتاوى اللجنة الدائمة )١(
بن رجب، أبو الفرج ، زين الدين ، السالمي، البغدادي، مث الدمشقي ، سلفي حنبلـي،    هو عبد الرمحن بن أمحد  )٢(

ـ ٧٩٥جامع العلوم واحلكم ، فتح الباري شرح صحيح البخاري ، القواعد الفقهية، تويف سنة             : من مؤلفاته  . هـ
  ).٦/٢٣٠(، شذرات الذهب )٢/٣٢١(الدرر الكامنة : انظر

  ).٥٢ص(   كلمة اإلخالص )٣(
، وابن  "رسالة يف فضل التهليل وثوابه اجلزيل     " ابن البنا احلنبلي يف     :  صنف يف فضائل كلمة التوحيد استقالالً        ممن  )٤(

، "مفتـاح اجلنـة ال إلـه إال اهللا        "، واملعـصومي يف     " مسألة يف التوحيد وفضائل ال إله إال اهللا       "عبد اهلادي يف    
  ".معىن ال إله إال اهللا "والزركشي يف رسالة أمساها 

  ).١١٧-٨٧ص(ما ذكره ابن عبد اهلادي يف مسألة يف التوحيد وفضائل ال إله إال اهللا :  ينظر)٥(
بيان تلبيس اجلهمية   : ، وينظر )٢٩ص( نقالً عن كتاب القول السديد يف الرد على من أنكر تقسيم التوحيد للعباد               )٦(

رسله هو عبادة اهللا وحده ال شريك لـه          التوحيد الذي بعث اهللا به       :"البن تيمية يف كالم له قريب من هذا وهو        
  ).٢/٤٩٨" ( والقصدوباإلرادة اهللا وذلك يتضمن التوحيد بالقول واالعتقاد إالوهو معىن شهادة أن ال اله 
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وأما وجه داللة هذه الكلمة العظيمة على أقسام التوحيد الثالثة فظاهر متامـاً ملـن                 
فقد دلت على إثبات العبادة هللا ونفيها عمن سواه، كما دلت أيضاً علـى توحيـد                : تأملها

 يصلح أن يكون إهلاً، ودلت على توحيد األمسـاء والـصفات فـإنَّ              الربوبية فإنَّ العاجز ال   
 يعبـد  املـشبه :قيل ما أحسن ومامسلوب األمساء والصفات ليس بشيء بل هو عدم حمض،      

  .)٢ (صمداً فَرداً رباً يعبد واملوحد ،)١(عدماً يعبد واملعطِّل صنماً،
   :النونية يف القيم ابن قول أحسن وما

ــسنا ــشبه ل ــصفاتنا فهوصــ ن   ب
  األوثـــان  عابـــد  املـــشبه  إن    .

.  
ــخن وال كــال   هأوصــاف مــن هلي

ــل إن    . ــد املعطـ ــهتان عابـ )٣( البـ
.  

.  
  

 يف معـىن     ألهل السنة واجلماعة   :ومبا سبق تتضح موافقة الشيخ عبد الرزاق عفيفي         
  .وفضل كلمة اإلخالص

    

                  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .الذات نفي يستلزم الصفات مجيع نفي ألن )١(
ــر)٢( ــوع:  ينظ ــاوى جمم ــصواعقو ،)٥/١٩٦ (الفت ــلة ال ــامع ، و)١/١٤٨ (املرس ــائل ج ــن الالرس  ب

 إعانـة ، و )٩ص(،والتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشـيد             )١/١٨١(يةتيم
  ). ٣/٣٩٥(الفوزان فوزان بن صاحل لشيخ لالتوحيد كتاب بشرح املستفيد

  ).١/١٤ (النونية القصيدة )٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
  طلب الثالثامل                                  

   .العبادة                                          
  : تعريفها-أ
 العبادة بأا التأله والتذلل هللا وحـده واالنقيـاد لـه       :عرف الشيخ عبد الرزاق        

  .)١( سبحانه بفعل ما أمر به وترك ما ى عنه
  

  .مصدر عبد يعبد عبادةً: اللغة والعبادة يف
  :العني والباء والدال أصالن صحيحان، كأما متضادان: ":يقول ابن فارس 

  .واألول من ذينك األصلني يدل على لني وذل
  .)٢("واآلخر على شدة وغلظ 

اخلضوع والذلة، والقوة والصالبة، واألنفـة      :  على معان متعددة منها     اللغة والعبادة تطلق يف  
  .)٣( والكراهة، والطاعة والتنسك واململوكية

  . هذه املعاين يراها ترجع إىل األصلني اللذين ذكرمها ابن فارس، وال خترج عنهماواملتأمل يف
فإن معانيها تتنوع حبسب اعتبارات سياقاا، فالعبادة باعتبار        : الشرع أما العبادة يف      

أصلها هي مصدر مبعىن التعبد، وهي ذا املعىن التذلل هللا واخلضوع له بفعل أوامره واجتناب               
  .  احملبة والتعظيمنواهيه، مع

والعبادة باعتبار أفرادها هي اسم مبعىن املتعبد به، وهي ذا املعىن اسم جامع لكلّ ما حيبه اهللا                 
  .)٤( ويرضاه من األقوال واألعمال الظاهرة والباطنة

  

                                                
  ).٨٧ ، ١/٧٦(  فتاوى اللجنة الدائمة )١(
  ).٧٢٨ص(  معجم مقاييس اللغة )٢(
، )٢٧٣-٣/٢٧٢(، لـسان العـرب      )٥٠٤-٢/٥٠٢(، الـصحاح    )٢٣٠٥-٣/٢٢٩٩(ذيب اللغة   :   ينظر  )٣(

  ).٣٧٩-٣٧٨ص (القاموس احمليط 
، معارج القبـول    )٣٥ص   (يسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد      ، ت )٦-٥ص  (العبودية البن تيمية    :   ينظر  )٤(

  ).١٢٩ص(ني ، تقريب التدمرية البن عثيم)١/٨٤(حلافظ احلكمي 
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
وعبارات أهل العلم يف تعريف العبادة وبيان معناها وإن تعددت فهي ال خترج عمـا         

M   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h   :تعاىلقال اهللا   . )١( سبق

t  su  y  x   w  v  L ٥: البينة .  
إنك تقدم على قوم من أهـل الكتـاب         ( :حني بعثه إىل اليمن      س ملعاذ <قال     

فليكن أول ما تدعوهم إليـه شـهادة أن ال إلـه إال اهللا وأن حممـداً رسـول اهللا                    
فادعهم إىل أن يوحدوا    :( ، ويف رواية  )دة اهللا فادعهم إىل عبا  :(احلديث، ويف رواية  )...
  .)٢()اهللا

التوحيـد، واملـراد    : أن املراد بالعبادة  : وجه اجلمع بينهما  :" :قال ابن حجر العسقالين     
  .)٣("اإلقرار بالشهادتني: بالتوحيد
     

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، منـهاج الـسنة   )١٥/١٦٢)(٢٥١، ١٥٣ ،  ١٠/١٤٩(، جمموع الفتـاوى     )١/١٩٦(تفسري ابن جرير    :  ينظر )١(

، تيـسري   )١١/٣٤٧(، فتح الباري    )١/٢٨(، تفسري ابن كثري     )١/٧٤(، مدارج السالكني    )٣/٢٩٠)(٢/٤٤٨(
  ).٨٥-١/٨٤(، فتح ايد )٤٦ص(العزيز احلميد 

، )١٤٩٦( الزكاة، باب أخذ الصدقة من األغنياء وترد يف الفقراء حيث كـانوا بـرقم           أخرجه البخاري، كتاب    )٢(
  .من حديث ابن عباس) ٢٩(ومسلم، كتاب اإلميان، باب الدعاء إىل الشهادتني وشرائع اإلسالم برقم 

  ).١٣/٣٥٤(  فتح الباري )٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
  : أنواعها-ب  

ا إليه رسوله   كل ما أمر به سبحانه وحث على فعله ورغب فيه، وكذا كل ما دع             إن     
 من أعمال اخلري واإلحسان وأنواع الطاعات، داخل يف مفهوم العبادة وعمومها، ال جيوز              <

صرفه حبال لغريه سبحانه، لكونه املعبود املطاع، وال معبود حبق سواه، وهذا عـني معـىن                
  .العبادة يف الشرع

  
  

ليه منها مما ذكره الـشيخ       أنواع كثرية جداً، ومما وقفت ع      - مبفهومها الشامل  –فالعبادة إذاً   
  : بنوع من التفصيل مايلي:عبدالرزاق عفيفي 

  
  .اخلوف من اهللا: أوالً
 من أفضل مقامات الـدين  -أي اخلوف –أنه  :" : الشيخ عبد الرزاق عفيفي      ذكر

M  7  : بإخالصها لـه، قـال تعـاىل       ـاليت أمر اهللا     أنواع العبادة وأجلها وهو من أمجع     

 =  <        ;  :  9  8  L   ووعد سبحانه من حقـق مقـام     ١٧٥: آل عمـران ،
، وأثىن على   ٤٦: الـرمحن  M  D  C  B  A  @  ?L  :اخلوف منه جبنتني، فقال تعاىل    

¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  M  :املالئكة بأم خيافون رم من فوقهم، فقـال تعـاىل         
  ª«  ¬  L ١( "وغري ذلك من اآليات يف القرآن كثرية، ٥٠: النحل( .  

أن اخلوف من اهللا ومن وعيده وعذابه مما حيمد شرعاً ومما يزيد العبـد              :" :كذلك  وبني  
  .)٢(" يف تقوى اهللا فيبعثه على فعل أوامره واجتناب ما ى عنه سبحانه وتعاىل

  
  

                                                
  ).١/٣٦٣(  فتاوى اللجنة الدائمة )١(
  ).١/٣٦٥(  فتاوى اللجنة الدائمة )٢(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
 :تعريف اخلوف  -  أ

  .الفزع: اللغةاخلوف يف 
)١("فزع...خاف خياف خوفاً وخمافة وخيفة بالكسر     :" قال يف القاموس  

 اللـسان   وجـاء يف  .
  .)٢("الفزع خافه خيافه خوفاً وخيفة وخمافة: اخلوف:"

  :شرعاًوأما تعريف اخلوف 
اخلوف اضطراب القلـب وحركتـه مـن تـذكر     :" بقوله:فقد عرفه العالمة ابن القيم     

  .)٣("املخوف
  

 :أنواع اخلوف  - ب
 الفـرق بـني الوجـل، واخلـوف، واخلـشية، والرهبـة         :وقد بني ابن القيم        

  .اخلوف، واخلشية، والرهبة ألفاظ متقاربة غري مترادفةالوجل، و:"فقال
  .رجفان القلب وانصداعه لذكر من خياف سلطانه وعقوبته أو لرؤيته:فالوجل
  .اضطراب القلب وحركته من تذكر املخوف :واخلوف
¯  °  ±  M  ²  قال اهللا تعـاىل    للعلماء باهللا، أخص من اخلوف، فإن اخلشية      : واخلشية

´  ³µ  ¹  ¸  ¶     »   º L فهي خوف مقرون مبعرفة، وقـد   ٢٨: فاطر ،
)٤()...أما واهللا إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له :(<قال 

.  
سفر القلـب يف  : اليت هي" الرغبة"فهي اإلمعان يف اهلرب من املكروه وهي ضد       :وأما الرهبة 

  .-:إىل أن قال -طلب املرغوب فيه  

                                                
  ).٤/١٣٥٨(، والصحاح )٣/١٤٤ (لفريوزآبادي القاموس احمليط ل:  ينظر)١(
  ).١/١٨٤(املصباح املنري: ، وينظر)٩/٩٩( اللسان)٢(
  ).٣٣٤ص(، والتعريفات للجرجاين )١/٥١٢(مدارج السالكني :  ينظر)٣(
من حديث أنس رضي اهللا ) ٥٠٦٣( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب النكاح باب الترغيب يف النكاح برقم           )٤(

  ).١١٠٩(عنه، وأخرجه مسلم يف كتاب الصيام، باب أن القبلة يف الصوم ليست حمرمة، برقم 
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

، وأكثر ما يكون مع احملبة واملعرفة واإلجـالل  فخوف مقارن للتعظيم واإلجالل:  وأما اهليبة 
تعظيم مقرون باحلب، فاخلوف لعامة املؤمنني، واخلشية للعلماء العارفني، واهليبة للمحـبني،            

  .)١("واإلجالل للمقربني، وعلى قدر العلم واملعرفة يكون اخلوف واخلشية
  : واخلوف أربعة أنواع

ة، بأن خياف من املعبودات اليت تعبـد    خوف السر، وهو خوف العباد    : النوع األول    
من دون اهللا عز وجلّ، وكذلك اخلوف من كل خملوق أن يصيبه مبا ال يقدر عليـه إالَّ اهللا                   
سبحانه وتعاىل من اإلصابة باملرض، أو قطع الرزق، أو غري ذلك، وهذا أحد أنواع الـشرك         

  .األكرب
 مـن الـدعوة إىل اهللا واألمـر          أن يترك اإلنسان ما أوجب اهللا عليه       :النوع الثاين    

باملعروف والنهي عن املنكر خوفاً من الناس أن يؤذوه أو يضايقوه أو يعذِّبوه فيتـرك األمـر    
، فهـذا شـرك     )٢( باملعروف والنهي عن املنكر والدعوة إىل اهللا وبيان احلق خوفاً من الناس           

مأصغر، وهو حمر .  
.  معه عبادة للمخوف وال ترك لواجـب   اخلوف الطبيعي، الذي ليس   : النوع الثالث    

فهذا اخلوف خوف طبيعـي ال      ..  أو من السبع، أو من احلية      كأن خياف اإلنسان من العدو،    
  .يالم عليه اإلنسان ألنه ليس عبادة وليس تركاً لواجب

M        ;  :  9  8  7 : قـال تعـاىل   هو اخلوف مـن اهللا ؛  :النوع الرابع    

   =  <L ال ختافوا من الكفّار بل توكلوا على اهللا، وخافوا من اهللا، ،  ١٧٥ :آل عمران  
 M  8  7L  من اهللا سبحانه وتعاىل عن خوف أولياء الشيطان،           ،١٧٥: آل عمران ي هذا
  . أمر خبوفه وحده سبحانه وتعاىلمثّ

                                                
  ).٥١٣-١/٥١٢(مدارج السالكني :  ينظر)١(
أو لـيس   -القادر على األمر باملعروف والنهي عن املنكر والقادر على الدعوة إىل اهللا، أما الذي ال يقدر                 :   واملراد  )٢(

  . فهذا معذور-استطاعةعنده 
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ى عن خوف الكفّار     ،١٧٥: آل عمران  M  9  8  7L : والشاهد من اآلية     
يطان خوفاً مينع من الدعوة واجلهاد يف سبيل اهللا، والقيام بواجبات الدين، وأمـر              وأولياء الش 

  .خبوفه سبحانه وتعاىل
  .)١ (فدلّ على أن اخلوف عبادةٌ عظيمة، جيب أن تخلص هللا عز وجلّ

  . اهللالتوكل على: ثانياً
 حقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على اهللا       :":قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي         

لـو  :(< قولهومعىن  . عز وجل يف استجالب املصاحل ودفع املضار من أمور الدنيا واآلخرة          
أنكم كنتم توكلون على اهللا حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري، تغدوا مخاصاً وتـروح               

أن الناس لو حققوا التوكل على اهللا بقلوم واعتمدوا عليه اعتمادا كليـا يف              أي   ،)٢()بطاناً
عهم ودفع ما يضرهم وأخذوا باألسباب املفيدة لساق إليهم أرزاقهم مـع أدىن             جلب ما ينف  

سبب، كما يسوق إىل الطري أرزاقها مبجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلـب ولكنـه               
سعي يسري، وحتقيق التوكل ال ينايف السعي يف األسباب الـيت قـدر اهللا سـبحانه وتعـاىل      

لك فإن اهللا تعاىل أمر بتعاطي األسـباب مـع أمـره            املقدرات ا وجرت سننه يف خلقه بذ      
 :بالتوكل، فالسعي يف األسباب باجلوارح طاعة والتوكل بالقلب عليه إميان به، قال تعـاىل             

M  B  A   @  ?  >  =<  ;L فجعل التوكل مع التقوى اليت  ،  ١١: املائدة
ملأمور ا عجز حمـض وإن      هي القيام باألسباب املأمور ا والتوكل بدون القيام باألسباب ا         

كان مشوبا بنوع من التوكل، فال ينبغي للعبد أن جيعل توكله عجزا وال عجزه توكال، بـل      
 .)٣(" جيعل توكله من مجلة األسباب اليت ال يتم املقصود إال ا كلها

  
                                                

-٧٨ / ٣  (الفوزان فوزان بن صاحل للشيخ    إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد     : ينظر ملا سبق من أنواع اخلوف      )١(
، معـارج القبـول     )٥/٤٨٤(وما بعدها، منهاج السنة البن تيميـة        ) ١/٤٦٣( للبيهقي   شعب اإلميان  ، و )٨٥

كـشف األوهـام    ،  )٤٢٦،  ٢٤ص(، وتيسري العزيز احلميـد      )١/١١٠(، إغاثة اللهفان البن القيم      )٢/٤٤٣(
  ).١/١١١(، البن سحمان بعض األغبياء من الناس لتباس عن تشبيهواال

، وصححه األلباين يف صـحيح      )٢٣٤٤(  أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الزهد باب يف التوكل على اهللا برقم               )٢(
  ).٢٣٤٤(وضعيف سنن الترمذي برقم 

  ).٣٧٧-١/٣٧٥(املرجع السابق : ، وينظر)١/٣٨٠(الدائمة   فتاوى اللجنة )٣(
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التوكل على اهللا من أفضل العبادات وأجلها، ومن أعلى مقامات التوحيد وأنبلـها،                
عباد اهللا املؤمنني وأوليائه املتقني، وقد أمر به تعاىل يف مواضع عدة يف كتابـه               ومن أوصاف   

`  M  b  a  :- عز وجل  –ايد وأثىن على املتوكلني عليه وحده دون سواه، فقال          

   q  p  o   n  m  l  kj  i  h                g    f  e  d  cL هود :

<  M  :، وقال٥٨: الفرقان M  <  ;  :   9   8  7   6  >=L  :وقال،  ١٢٣

  E  D  C  B   A@  ?L وقـال  ٣: األحزاب ، : M  I  H  G  FE  D  C   B  A

  K  JL  ١٥٩: آل عمران  M  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  wL ٣: الطالق ،
  . )١(إىل غري ذلك من اآليات الواردة يف شأن التوكل أمراً وفضالً 

يدخل :(< بفضله وبيان مرتلته ومكانة أهله؛ فقال        -أيضاً–ية  كما شهدت األحاديث النبو   
هم الـذين ال  :(ومن هم يا رسول اهللا؟ قال     : قالوا) اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب      

لو أنكم كنتم توكلون علـى  :( <، وقال )٢()يكتوون وال يسترقون وعلى رم يتوكلون   
  .)٣()مخاصاً وتروح بطاناًاهللا حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري، تغدوا 

 M   Õ  Ô                 Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL  : عند قوله تعـاىل :قال العالمة ابن القيم  
فجعل التوكل شرطاً يف اإلميان، فدل على انتفاء اإلميان عند انتفاء التوكل، ويف             :" ٢٣: املائـدة 

: يونس Mp  o  n  m  l                  k  j  i  h  g  s  r          q     L  :اآلية األخرى 

آل  M  .  -  ,  +   *L  :، فجعل دليل صحة اإلسالم التوكل، وقال تعاىل       ٨٤

)٤( ١٢٢: عمران
.  

                                                
تلخـيص  ،  )٥/٣٦٧(، منهاج الـسنة     )٢٦٢ص(، بغية املرتاد البن تيمية      )٢/٥٧(شعب اإلميان للبيهقي    :   ينظر  )١(

  ).١٨٨ص (الطرمي / ، ثالثة األصول حملمد بن عبد الوهاب حتقيق)١/٤٠٧ (كتاب االستغاثة
، ومسلم )٥٧٠٤(الطب، باب من اكتوى أو كوى غريه وفضل من مل يكتوي، برقم            أخرجه البخاري يف كتاب       )٢(

من ).٢١٨(يف كتاب اإلميان باب الدليل على دخول طوائف من املسلمني اجلنة بدون حساب وال عذاب  برقم                  
  .حديث عمران بن حصني األزدي

، صححه األلبـاين يف صـحيح       )٢٣٤٤(  أخرجه الترمذي يف سننه، كتاب الزهد باب يف التوكل على اهللا برقم               )٣(
  ).٢٣٤٤(وضعيف سنن الترمذي برقم 

، ويف سـورة  ١٦٠  ورد هذا النص القرآين يف عدة مواضع من الكتاب العزيز، فهو يف سورة آل عمران بعض آية        )٤(
 ، ويف١٠، ويف اادلـة بعـض آيـة    ١١، ويف إبراهيم بعض آية ٥١، ويف التوبة بعض آية     ١١املائدة بعض آية    
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فذكر اسم اإلميان ههنا دون سائر أمسائهم دليل على استدعاء اإلميان للتوكـل، وأن قـوة                
ن توكله أقوى، وإذا    التوكل وضعفه حبسب قوة اإلميان وضعفه، وكلما قوي إميان العبد كا          
  .ضعف اإلميان والبد  ضعف اإلميان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفاً فهو دليل على 

واهللا تعاىل جيمع بني التوكل والعبادة، وبني التوكل واإلميان، وبني التوكل واإلسالم، وبـني              
قامات اإلميان  فظهر أن التوكل أصل جلميع م     ... )١(التوكل والتقوى، وبني التوكل واهلداية      

واإلحسان وجلميع أعمال اإلسالم وأن مرتلته منها مرتلة اجلسد من الرأس، فكما ال يقـوم               
  .)٢("الرأس إال على البدن فكذلك ال يقوم اإلميان ومقاماته وأعماله إال على ساق التوكل

 أن  أن يعلم العبد  : وحقيقة التوكل على اهللا    :":وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي         
ه هو النافع الضار املعطي املانع،      ، وأن  شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن        ، وأنه ما  مر كله هللا  األ

حل دينـه   ، فبعد هذا العلم يعتمد بقلبه على ربه يف جلب مصا          وأنه ال حول وال قوة إال باهللا      
، وهو مع هـذا بـاذل       غاية الوثوق بربه يف حصول مطلوبه     ، ويثق   ودنياه، ويف دفع املضار   

  .النافعةيف فعل األسباب جهده 
، لثقة فهو املتوكل علـى اهللا حقيقـة       فمىت استدام العبد هذا العلم وهذا االعتماد وا          

ومىت علق ذلك بغري اهللا فهو مشرك، ومن توكـل          ،   بكفاية اهللا له ووعده للمتوكلني     وليبشر
  .)٣("، وكل إليه وخاب أملهعلى غري اهللا، وتعلق به

 ترك األسباب وعدم مباشـرا، بـل   -)٤(يفهمه البعض  كما  –وليس معىن التوكل       
ذلك ال ينافيه وال يبطله إذ األخذ باألسباب مطلوب شرعاً وعقالً، والعمل ا دليل علـى                

  .صحة التوكل وفهم حقيقته
وقد ظن بعض النـاس أن التوكـل ينـايف           :":ويف بيان هذا يقول ابن أيب العز           

 وهذا  ! فال حاجة إىل األسباب    ،مور إذا كانت مقدرة    وأن األ  ، وتعاطي األسباب  ،االكتساب

                                                                                                                                          
  .١٣التغابن بعض آية 

  .النصوص القرآنية الشاهدة على ذلك:   وقد ساق )١(
  ).٤٢٧-٤٢٣ص(  طريق اهلجرتني وباب السعادتني )٢(
  ).١٢٢ص (  القول السديد )٣(
 القاسم عبـد  يبالرسالة القشريية أل: مجلة من أقاويلهم وطرفاً من حكايام يف ذلك  :   كبعض املتصوفة مثالً، ينظر     )٤(

  ).٤٨٧-١/٤٦٥ ( بن هوازن القشرييالكرمي
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 ، ومنه حرام، ومنه مكروه، ومنه مباح  ، ومنه مستحب  ، منه فرض  : فإن االكتساب  ،)١( فاسد
 وميشي يف ، يلبس ألمة احلرب، أفضل املتوكلني< وقد كان النيب    .كما قد عرف يف موضعه    

M  e  d  c   b  h    g  f  : حىت قال الكافرون   ،األسواق لالكتساب 

   kj  iL  ممن يرى االكتساب ينايف التوكل يرزقون على يد وهلذا جتد كثرياً  ،  ٧: الفرقـان 
 أن  : وهو ، من العلماء   ما قاله طائفةٌ   ،ومما ينبغي أن يعلم    ... هدية ماإو إما صدقة    ،من يعطيهم 

قـص يف    ن ،أسـباباً  أن تكون    ،األسباب  وحمو ،)٢(  شرك يف التوحيد   األسبابااللتفات إىل   
ف  يتألَّ ، ومعىن التوكل والرجاء   ،)٣( الكلية قدح يف الشرع   ب األسباب واإلعراض عن    ،العقل

  .)٤("من وجوب التوحيد والعقل والشرع
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
-١٧٥، ١٣٩-١٣٨، ٧٣-٨/٦٨)(٥٣٩-٨/٥٢٦(بسط الكالم على هذه املسألة يف جمموع الفتـاوى    :   ينظر  )١(

  ).٥٠١-٣/٤٩٥(، ومدارج السالكني البن القيم )٢٧٧، ١٧٨
  .  أي توحيد الربوبية وقد يدخل فيه توحيد األلوهية إذا مل يتوجه إىل اهللا)٢(
ـ      ألن ا   )٣( ليس يف فعل األسباب ما ينايف التوكل مع اعتماد القلب على خالق الـسبب              "لشرع أمر بفعل األسباب ف

  ".وليس التوكل بترك األسباب بل التوكل من األسباب وهو أعظمها وأنفعها وأجنحها وأرجحها
  ).٣/٩٨٨(معارج القبول   

، منـهاج الـسنة     )١/٢٦٢ (رتـاد بغيـة امل  : ، وينظـر  )٦٩٦،  ٤١٢،  ٢/٤١١ (شرح العقيـدة الطحاويـة      )٤(
رفع الشبهة والغرر عمن حيتج علـى فعـل   ، )٥١١، ١( للذهيب   املنتقى من منهاج االعتدال   ،  )٨/٨٠)(٥/٣٦٦(

  ).٢٧ص ( ملرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي املعاصي بالقدر
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  املبحث الثالث    

جهود الشيخ يف تقرير توحيد األمساء 
  والصفات

  املطلب األول                                          
  :، وبيان الفرق بني األمساء والصفاتيف توحيد األمساء والصفاتتعر

  :التعريف -أ
أو مـن الوسـم     ...العلـو : مشتق من الـسمو أي    :" م مجع اسم، واالس   :األمساء

، وأمساء اهللا كلُ ما دل على ذات اهللا         )٢(، وهو اللفظ الدال على املسمى       )١("...العالمة  :أي
  .)٣(  والقدير واحلكيم والسميع والبصريمع صفات الكمال القائمة به كالعليم

، )٤(حذفت الواو وعوض عنها التاء    " وصف"أصلها  : مجع صفة، والصفة   :والصفات
وهي األمارة الالزمة بذات املوصوف الذي يعرف       ...وهي االسم الدال على أحوال الذات     "

والـسمع  ، وصفات اهللا نعوت الكمال القائمة بذاته كـالعلم والقـدرة واحلكمـة              )٥("ا
  .)٦(والبصر

  

                                                
عـرب  ، لـسان ال   )٤٩٠ص(، معجم مقاييس اللغـة      )٦/٢٣٨٣(، الصحاح   )٢/١٧٤٨( ذيب اللغة   :   ينظر  )١(

  ).١٦٧٢ص(، القاموس احمليط )١٤/٤٠١(
  ).١/١٦(، بدائع الفوائد البن القيم )٦/١٨٩،١٩٢(جمموع الفتاوى:   ينظر)٢(
  ).٣/١٦٠(فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء :   ينظر)٣(
، )١٠٩٣ص(، معجم مقاييس اللغـة      )١٤٣٩-٤/١٤٣٨(، الصحاح   )٣٩٠١-٤/٣٩٠٠(ذيب اللغة   :   ينظر  )٤(

  ).١١١ص(، القاموس احمليط )٩/٣٥٦(لسان العرب 
  ).١٣٣ص(  التعريفات للجرجاين )٥(
  ).٣/١٦٠(فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء :   ينظر)٦(
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أن يسمى اهللا ويوصف، مبا مسى ووصف به نفسه،          ": هو وعليه فتوحيد األمساء والصفات   
، وال  )٣(، ومن غري تكييـف    )٢(تأويل، وال   )١(من غري حتريف   ث أو مساه ووصفه به رسوله    

  .)٥(")٤(متثيل
يوصف اهللا مبـا    مث القول الشامل يف مجيع هذا الباب أن         :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

ال : :قال اإلمام أمحد    . وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، ال يتجاوز القرآن واحلديث          
  .)٦("، ال يتجاوز القرآن واحلديث<يوصف اهللا إال مبا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله 

                                                
  .تغيري ألفاظ األمساء احلسىن والصفات العلى أو معانيهما: واصطالحاً. التغيري والتبديل: لغة:  التحريف )١(

  ).٢٣ص(جوبة على العقيدة الواسطية لعبد العزيز السلمان ، خمتصر األسئلة واأل٩/٤٣لسان العرب :  ينظر
هو امليل والعدول ا وحبقائقها ومعانيها عن احلق الثابت هلا إىل اإلشراك والتعطيـل  :   التأويل يف أمساء اهللا وصفاته   )٢(

  .والكفر
 العقيـدة اإلسـالمية     ، املدخل لدراسة  )٣٢ص(خمتصر األسئلة واألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية        : ينظر  

  ).٣٣ص(إبراهيم الربيكان/ للدكتور
اخلوض يف كنه وهيئة الـصفات  : جعل الشيء على هيئة معينة معلومة؛ والتكييف يف صفات اهللا هو :لغة:  التكييف  )٣(

  .اليت أثبتها اهللا لنفسه
  ).٨١-٧٠ص(معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد خليفة التميمي : ينظر  

االعتقاد يف صفات اخلالق أـا      : من املثيل وهو الند والنظري، والتمثيل يف باب األمساء والصفات هو          : لغة:  التمثيل  )٤(
  . مثل صفات املخلوق

  :وينقسم إىل قسمني  
وكتـشبيه  تشبيه املخلوق باخلالق كتشبيه النصارى للمسيح ابن مرمي باهللا، وكتشبيه اليهود عزيزاً باهللا ،               :  األول  

  .املشركني أصنامهم باهللا
تشبيه اخلالق باملخلوق، وذلك كتشبيه املشبهة الذين يقولون هللا وجه كوجه املخلوق، ويد كيد املخلوق                :  الثاين  

  وحنو ذلك
، خمتصر األسئلة )٨١-٧٠ص(معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفات حملمد خليفة التميمي          : ينظر  

  ).٢٥ص(ألصولية على العقيدة الواسطيةواألجوبة ا
ويأيت يف معىن هذا التعريف     ).٤/١٢٩(تعليق الشيخ عبد الرزاق على اإلحكام       : ، وينظر )٣٢ص(  مذكرة التوحيد     )٥(

، ) ١/٧٩(، فتح ايـد     )٣٤ص(، تيسري العزيز احلميد     )٣/٣(جمموع الفتاوى :  التالية وغريها  عما ذكر يف املراج   
، القواعـد املثلـى   )١/١٢(، القول املفيد البن عثيمني     )١/٩٨(، معارج القبول    )١٠ص(يالقول السديد للسعد  

  ).٦-٥ص (البن عثيمني 
، ملعة االعتقاد البن قدامة بشرح الشيخ ابـن         )٢٠٣ص  (احلموية البن تيمية    : ، وينظر )٥/٢٦(  جمموع الفتاوى     )٦(

  ).١٢٥-١/١٢٤( للسفاريين ، لوامع األنوار البهية)١/١٨٣(، بدائع الفوائد )٩ص(عثيمني 
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  :بني األمساء والصفاتالفرق  -ب

ات الكمال القائمة به،    أمساء اهللا كل ما دل على ذات اهللا مع صف         :" :قال الشيخ   
القادر، العليم، احلكيم، السميع، البصري، فإن هذه األمساء دلت على ذات اهللا، وعلـى        : مثل

ما قام ا من العلم واحلكمة والسمع والبصر فاالسم دل على أمرين، والصفة دلت على أمر                
ل ما ثبـت     اإلميان بك  ، والصفة مستلزمة لالسم، وجيب    واحد، ويقال االسم متضمن للصفة    

 على الوجه الالئق باهللا سبحانه مع اإلميان بأنه سبحانه ال     <منهما عن اهللا تعاىل أو عن النيب        
  .)١("يشبه خلقه يف شيء من صفاته، كما أنه ال يشاهم يف ذاته

  :وملعرفة ما مييز االسم عن الصفة، والصفة عن االسم أمور، منها
ما الصفات؛ فال يشتق منها أمساء، فنـشتق        ، أ )٢( أن األمساء يشتق منها صفات     :أوالً

من أمساء اهللا الرحيم والقادر والعظيم، صفات الرمحة والقدرة والعظمة، لكن ال نشتق مـن               
  .)٣(صفات اإلرادة وايء واملكر اسم املريد واجلائي واملاكر 

  
أن االسم ال يشتق من أفعال اهللا؛ فال نشتق من كونه حيب ويكره ويغـضب                :ثانياً

م احملب والكاره والغاضب، أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة احملبـة والكـره                اس
  .)٤ (باب الصفات أوسع من باب األمساء: والغضب وحنوها من تلك األفعال، لذلك قيل

  
ختتلف ، لكن )٥(" وصفاته تشترك يف االستعاذة ا واحللف ا     ألأن أمساء اهللا     ":ثالثاً

، وعبد الرمحن، وعبد العزيز، كما      عبد الكرمي : فيتعبد اهللا بأمسائه، فتقول    ،يف التعبيد والدعاء  

                                                
، ١/١٦٠(فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي          : ، ينظر )٣/١٦٠(  فتاوى اللجنة الدائمة لإلفتاء       )١(

١٦١.(  
  ).١٦١، ١/١٦٠(فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي :   ينظر)٢(
تأويـل  (لتشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب،دفع إيهام ا  )١/١٠٨(، الصفدية   )١/١٦٢(بدائع الفوائد   :  ينظر )٣(

  ). ٣٧ص (حممد السمهري . د.، تأليف أ)األحاديث املومهة للتشبيه
  ).٣/٤١٥(مدارج السالكني:   ينظر )٤(
  ).١٨٧، ١/١٨٥(شرح السنة للبغوي :، وينظر)٣٥/٢٧٣(و)٢٢٩، ٦/١٤٣(  جمموع الفتاوى )٥(
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الطف بنـا،   ! أكرمنا، ويا لطيف    ! ارمحنا، يا كرمي    ! يا رحيم : أنه يدعى اهللا بأمسائه، فنقول    
ذلك ! يا لطف اهللا    : أو! يا كرم اهللا    : ارمحينا، أو ! يا رمحة اهللا  : لكن ال ندعو صفاته فنقول    

ست هي املوصوف، فالرمحة ليست هي اهللا، بل هي صفة هللا، وكذلك العـزة،              أن الصفة لي  
وغريها؛ فهذه صفات هللا، وليست هي اهللا، وال جيوز التعبد إال هللا، وال جيوز دعاء إال اهللا ؛                  

-  .  M ، وقولـه    ٥٥: النـور  M[      Z  Y     X   W\  L : لقوله تعاىل 

1  0  /2   L ١(يات، وغريها من اآل ٦٠: غافر(.  
  

  :أثرمها -ج
 يف  اً عظيم اًثرآن لألمساء والصفات    إ:" أثر أمساء اهللا وصفاته فيقول     : يذكر الشيخ 

حياة الفرد، فمعرفة الفرد أن اهللا تعاىل رمحن يبعث يف قلبه الرجاء، وإذا ذكر القهار يبعـث                 
  .)٢(" اخلوف من اهللا تعاىل، والقرآن مليء بصفات اهللا تعاىل

وعرف شئونه وأحواله تبني له تعلقه خلقاً وأمراً        بصر يف العامل،    ومن ت  ":: ويقول
بأمساء اهللا احلسىن، وصفاته العليا، وارتباطه ا أمت ارتباط، وظهر له أن الوجود كله آيـات                

  .)٣("بينات، وشواهد واضحات على أمساء اهللا، وصفاته
 فإن  ،لم بكل معلوم  إحصاء األمساء احلسىن والعلم ا أصل للع       :": قال ابن القيم    

 مبـا    إما علم  ، له تعاىل أو أمراً     إما أن تكون خلقاً    -أي سوى اهللا سبحانه   – املعلومات سواه 
كون  ا ارتبـاط            ، مبا شرعه  ه أو علم ومصدر اخللق واألمر عن أمسائه احلسىن ومها مرتبطان 

خيـرج عـن     وهذا كله حسن ال      ، فاألمر كله مصدره عن أمسائه احلسىن      ،املقتضى مبقتضيه 
 فأمره ،والرأفة والرمحة م واإلحسان إليهم بتكميلهم مبا أمرهم به واهم عنه       ،  مصاحل العباد 

 وفعله كله ال خيرج عـن     ، إذ مصدره أمساؤه احلسىن    ،كله مصلحة وحكمة ولطف وإحسان    
 فال تفاوت يف خلقه وال عبث       ، إذ مصدره أمساؤه احلسىن    ،العدل واحلكمة واملصلحة والرمحة   

  . وال سدى وال عبثاً خيلق خلقه باطالًومل

                                                
  ).١/٢٦(فتاوى الشيخ ابن عثيمني :  ينظر)١(
  ).١/١٥٧(  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
  ).٣٢ص(  مذكرة التوحيد )٣(
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 تبـع املفعـول   ، فوجود من سواه تابع لوجوده،وكما أن كل موجود سواه فبإجياده  
  . فكذلك العلم ا أصل للعلم بكل ما سواه،املخلوق خلالقه

 فمن أحصى أمسـاءه كمـا ينبغـي         ،ها أصل لسائر العلوم   ئ فالعلم بأمسائه وإحصا  
 ألن املعلومات هي  ،م إذ إحصاء أمسائه أصل إلحصاء كل معلوم       للمخلوق أحصى مجيع العلو   

  .)١( "من مقتضاها ومرتبطة ا
  

 أن من آثار معرفة أمساء اهللا وصفاته عبادته علـى           : )٢(الشيخ ابن عثيمني  وذكر  
فهذا التوحيد مرتلته يف الدين عالية، وأمهيته عظيمة، وال ميكن ألحٍد           :"الوجه األكمل، فقال  

 على الوجه األكمل حىت يكون على علم بأمساء اهللا تعاىل وصفاته، ليعبده علـى              أن يعبد اهللا  
  .)٣("  ١٨٠: األعراف MG  F  E  D  CH  L : بصرية، قال اهللا تعاىل

  
فيتقرر أن هذا التوحيد أجلُّ املعارف، ألنه معرفة باهللا تعاىل بأمسائه وصفاته، وعلـى              

ف العبد ربه فكيف يعبده؟ إذ كيف يعبد إهلاً جيهله؛ لذا           هذه املعرفة تنبين العبادة، فإذا مل يعر      
  .استفاضت األدلة بذكره والتنويه به، ألنه كلما كان األمر مهماً كثُر إيضاحه وبيانه

  
  
  
  
  

                                                
  ).١/١٦٣(  بدائع الفوائد )١(
هـ، ونشأ يف طلب ١٣٤٧ هو حممد بن صاحل بن عثيمني الوهييب التميمي ، الشيخ العالمة أبو عبد اهللا ، ولد سنة                  )٢(

القول املفيد على كتاب التوحيد، شرح الواسطية    : لعلم، من آثاره  العلم من صغره، فحفظ القرآن، مث اجته لطلب ا        
  .هـ جبدة١٥/١٠/١٤٢١قبيل مغرب يوم األربعاء : وغريها؛ تويف 

 العـدد  -، جملة احلكمـة )١/٩ (:مقدمة جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل العثيمني       : ينظر  
  ).١٩ص(الثاين 

  ).٦ص (: وأمسائه احلسىن البن عثيمني  القواعد املثلى يف صفات اهللا)٣(
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  املطلب الثاين                                          

  .أسـمـاء اللـه عز وجل
 عن السلف الـصاحل يف أمسـاء اهللا        عرف:" بأنه :ذكر الشيخ عبدالرزاق عفيفي     

وصفاته؛ االستدالل عليها مبا دهلم عليه الكتاب والسنة من األدلة السمعية والعقلية، والتعبري             
عنها مبا ورد يف الشريعة، وعدم التوسع يف التعبري الذي جيعلهم يف حـرية ويطـيح ـم يف     

            .)٢(" توقيفيةـأمساء اهللا وصفاته :" أن :وبني ؛ )١("املتاهات
كما يف  ختصه جل وعال    إن من األمور الثابتة يف الكتاب والسنة أن هللا أمساء حسىن            و
  .١٨٠: األعراف MG  F  E  D  CH  L  :قوله تعاىل

إن هللا تسعة وتسعني امساً مائة إالّ واحـداً، مـن أحـصاها دخـل                (:<وقوله  
  .)٤()٣()اجلنة

 <ء وصفات جاء ا كتابه، وأخرب ا نبيه         هللا تعاىل أمسا  :" : الشافعييقول اإلمام   
 قامت عليه احلجة ردها، ألن القرآن نزل ا، وصح عن           - تعاىل -ال يسع أحداً من خلق اهللا     

                                                
  .بتصرف) ٤/١٢٩( تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
  ).٣٨٤ /٢(  تعليق الشيخ على اإلحكام )٢(
، وأخرجه )٦٩٥٧، ٢٥٨٥( متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب إن هللا مائة اسم إال واحدة  برقم            )٣(

  ).٢٦٧٧(الستغفار، باب أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها برقم مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة وا
إن أمساء اهللا تسعة وتـسعون      :(   هذا ال يدل على حصر األمساء ذا العدد، ولو كان املراد احلصر لكانت العبارة               )٤(

 دخـل   أن هذا العدد من شأنه أن من أحـصاه        : إذن فمعىن احلديث  . أو حنو ذلك  ) امساً من أحصاها دخل اجلنة    
مجلة مكملة ملا قبلها، وليست مستقلة، ونظري هـذا       ) من أحصاها دخل اجلنة   : (<اجلنة، وعلى هذا فيكون قوله      

وذكر ". عندي مائة درهم أعددا للصدقة، فإنه ال مينع أن يكون عندك دراهم أخرى مل تعدها للصدقة               : أن تقول 
  ). تسعه وتسعني (:خرب إن، ال قوله) من أحصاها: (القاضي عياض أن مجلة

، )٦/٣٨١(، الفتاوى لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة    )١٦ص(القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن        : ينظر  
، وكذلك قاله احلـافظ يف      )٨/١٧٥(، إكمال املعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض        )١/١٦٧(والبدائع البن القيم    

للمناوي عرض ونقد للدكتور عبد الرمحن بن عبد اهللا التركي      ، املسائل العقدية يف فيض القدير       )١١/٢٢٠(الفتح  
  . وما بعدها) ٤١٩ص (
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فهو كافر أما قبل ثبـوت       القول ا، فإن خالف ذلك بعد ثبوت احلجة عليه           <رسول اهللا   
  .)١ (" بالرؤية وال بالفكر علم ذلك ال يدرك بالعقل والألن فمعذور باجلهل، ،احلجة عليه

  
الكالم يف أمساء اهللا تعاىل فرع عن الكالم يف صفاته؛ إذ كل اسم متضمن لصفة دال                

  : لبعض أمساء اهللا احلسىن، وفيما يلي بياا:وقد عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي . عليها

  :)اهللا( لفظ اجلاللة -١
عدا لفظ اجلاللة تتضمن وصـف      كل أمساء اهللا تعاىل     :" :قال الشيخ عبد الرزاق        

، فكـل أمسـاء اهللا تعـاىل صـفات لـه وال            اهللا تعاىل مبا تضمنته األمساء من الصفات      
   .)٢("ينعكس

 مبيناً سبب استثناء لفظ اجلاللـة يف كالمـه          :  الشيخ عبد الرزاق عفيفي    يقولو
 لكان  ، اإلهلة  ألنه لو كان مشتقاً من     ،ولفظ اجلاللة جامد  :"السابق وملاذا ال يتضمن الإلهية      

علم على ذاتـه سـبحانه ال       ) اهللا(ة، لكن لفظ اجلاللة     يطلق على اآلهلة الباطل   ) اإلله(عىن  مب
  .)٣("يشاركه فيه غريه

 وكل األمساء ،-تبارك وتعاىل- على ذاته    لمع) اهللا( :":قال الشيخ حافظ حكمي        
 :وقـال تعـاىل    ،١٨٠: األعراف M  E  D  CL  :، كما قال تعاىل   احلسىن تضاف إليه  

M  |  {   z  y  xw    v    u   t  sL أال ترى أنك تقول الرمحن من أمسـاء       ،  ٨: طه
إن هللا  :(  < وقال النيب    ، الرمحن ئه اهللا من أمسا   ؛ وحنو ذلك  ، والرحيم من أمساء اهللا    ،اهللا تعاىل 

ـ ؛)٤( )تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة         شتقاً واختلفوا يف كونه م

                                                
  ).١/٩٤( البن القيم اجتماع اجليوش اإلسالمية ،و)٢٣ص (  ذم التأويل البن قدامة )١(
  ).١٦١، ١/١٦٠(  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
  ).١/١٦١(عفيفي   فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق )٣(
، وأخرجه  )٦٩٥٧،  ٢٥٨٥( متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب إن هللا مائة اسم إال واحدة برقم               )٤(

  ).٢٦٧٧(مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب أمساء اهللا تعاىل وفضل من أحصاها، برقم



   ٩٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ،)٤(  واخلطـايب  ،)٣( ومجاعة من أئمة اللغة والشافعي     ،)٢(  وسيبويه ،)١(  ذهب اخلليل  ،أو ال 
 ، فتقول يا اهللا، ألن األلف والالم فيه الزمة  ، ومن وافقهم إىل عدم اشتقاقه     ،)٥( وإمام احلرمني 

لـف  علـى األ   فلوال أنه من أصل الكلمة ملا جاز إدخال حرف النداء            ،وال تقول يا الرمحن   
 أنه مشتق من ألـه      :أقواها واختلفوا يف اشتقاقه إىل أقوال       ، إنه مشتق  : وقال آخرون  ؛والالم

 فقيـل    اإلله فحذفت اهلمزة وأدغمت الالم األوىل يف الثانية وجوباً         االسم فأصل   ،يأله إالهة 
 مـع   ،٣: األنعام M  HG  F  E  D  C  BL  : عليه قوله تعاىل   ة ومن أقوى األدل   ،اهللا

لوهية  ذو األ:ومعناه ،٨٤: الزخرف M  ~}       |  {       z  y  x  w  vL  : وجلقوله عز

                                                
: ، مـن مؤلفاتـه  )هـ١٠٠(د الرمحن األزدي الفراهيدي، ولد سنة        هو اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم أبو عب           )١(

  ).هـ١٧٥(كتاب العني، وكتاب العروض، وكتاب الشواهد، وكتاب النقط والشكل، تويف بالبصرة عام 
، وطبقات النحويني واللغويني أليب بكر حممد بن        )١/٢٢(طبقات فحول الشعراء حملمد بن سالم اجلمحي        : ينظر  

  ).٧/٤٢٩(، وسري أعالم النبالء )٤٧ص(األندلسي احلسني الزبيدي 
علـى بعـض األقـوال،    )هـ١٤٧(  هو إمام النحاة أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنرب املشهور بسيبويه، ولد عام    )٢(

  .على املشهور) هـ١٨٠(ومات بشرياز يف فارس سنة 
، وسري أعـالم النـبالء      )٥/٢١٢٢(، معجم األدباء لياقوت احلموي    )٦٦ص  (طبقات النحويني واللغويني    : ينظر  

)٨/٣٥١.(  
  هو اإلمام العلم أبو عبد اهللا حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان الشافعي القرشي املطليب كان حافظاً للحديث                     )٣(

بصرياً بعلله، عاملاً بالفقه وأصوله، ذا معرفة بكالم العرب، واللغة والعربية والشعر، وكان أول من تكلم يف أصول                  
  .األم يف الفقه، والرسالة، واختالف احلديث: ، وله عدة مصنفات منها)هـ٢٠٤(قه، تويف مبصر سنة الف

، تذكرة احلفاظ للـذهيب     )٤/٢١(، وفيات األعيان البن خلكان      )٢/٥٤(تاريخ بغداد للخطيب البغدادي     : ينظر  
  ).٢/٩(، شذرات الذهب )١/٣٦١(

 بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت اخلطايب، الشافعي، من متقدمي             هو العالمة احلافظ اللغوي أبو سليمان محد       )٤(
  .هـ٣٨٨تويف سنة . الغنية عن الكالم وأهله، غريب احلديث، معامل السنن: األشاعرة وفضالئهم، من مصنفاته

  ).٣/١٢٧(، شذرات الذهب )١٧/٢٣(، سري أعالم النبالء )٢/١٨٤(وفيات األعيان : ينظر  
بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، أبو املعايل، املعروف بإمام احلرمني، من كبار األشـاعرة                  هو عبد امللك      )٥(

تـويف سـنة   . اإلرشاد يف أصول االعتقاد، الشامل يف أصول الدين، ملع األدلة، وغريهـا   : وأعالمهم، من مؤلفاته  
  ).هـ٤٦٨(
  ).٣/٣٥٨(، شذرات الذهب )١٨/٤٦٨(سري أعالم النبالء : ينظر  
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 االسـم  أله يأله إهلة عبد يعبد عبادة فاهللا املألوه أي املعبود وهلـذا      اليت ال تنبغي إال له ومعىن     
  .)١(" األعظماالسم إنه هو :خصائص ال حيصيها إال اهللا عز وجل وقيل

ق، اجلامع لصفات األلوهية، املنعوت بنعوت الربوبية، املتفرد        اسم للموِجد احل  ) اهللا(
بالوجود احلقيقي، فإن كل موجود سواه غري مستحق للوجود بذاته، وهذا االسـم أعظـم               
األمساء التسعة والتسعني؛ ألنه دال على الذات اجلامعة لصفات اإلهلية كلّها؛ ومعـىن هـذا               

اركة ال باـاز وال باحلقيقـة، وألجـل هـذا           االسم فخاص خصوصاً ال يتصور فيه مش      
  .)٢(اخلصوص، يوصف سائر األمساِء بأنه اسم اهللا، ويعرف باإلضافة إليه 

، أي هل   ٦٥: مرمي M  .  -    ,   +  *L  : قال اهللا تعاىل يف محكَم كتابه الكرمي      
، وقـد   ٢٢: احلشر Ms      r  q  p  o  n  m  tL  :غري اهللا؟ وقال تعاىل   ) اهللا(تعلم أحداً مسي    

  .)٣(موضعاً ) ٢٦٩٧(ورد يف القرآن الكرمي يف 
  

  : القدمي اسم-٢
أمساء :"  تسمية اهللا تعاىل باسم القدمي حيث قال       : الشيخ عبد الرزاق عفيفي      أنكر

،  اهللا بالقـدمي  تسمية< وال يف سنة رسوله ـومل يرد يف كتاب اهللا  اهللا وصفاته توقيفية،   
 بـذلك، وال  ـيه، أو إىل صفة من صفاته سبحانه؛ فيجب أن ال يسمى  وال إضافة القدم إل   

يضاف إليه، وخاصة أن القدم يطلق على ما يذم؛ كالبلى، وطـول الـزمن، وامتـداده يف                 
  .)٤( "املاضي، وإن كان ملن اتصف به ابتداء يف الوجود

                                                
  ).١/٢٢٩(الصفدية : ، ينظر)٦٧-١/٦٦(  معارج القبول )١(
  ).٦١ص (املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن ألبو حامد الغزايل :   ينظر)٢(
 اجلامع ألحكام القرآن  ،  )١/٨٨( وهللا األمساء احلسىن     لعز بن عبد السالم   لتفسري   ختصار النكت للماوردي  ا:   ينظر  )٣(

  ).٨ص(يوسف املرعشلي .، والربهان يف علوم القرآن د)١/٢١ (ابن كثريسري تف ،)١/١٠٢(للقرطيب 
  ).١/٢٦(، )٣٨٥-٣٨٤ /٢(اإلحكام يف أصول األحكام :  ينظر)٤(
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قد تكون صفة مدح، وقد تكون صفة ذم، ويف القرآن الكرمي           ) القدمي:" (:وقال  
 M  Å  Ä          Ã  Â   ÁL ليس من صفات اهللا، بل هو مـن  : والقدمي ، ٣٩: يس

  .)٢(" )١(صفات سلطانه؛ ألن سلطانه يتجدد وهو قدمي 
أعوذ باهللا العظـيم، وبوجهـه الكـرمي،        :(  < النيب   الصحيح عن ويف احلديث   

  . )٣()وسلطانه القدمي من الشيطان الرجيم
  .دمبالِق ألوفيه وصف سلطان اهللا    

والناس متنازعون؛ هل يسمى اهللا مبا صح معنـاه يف اللغـة         :":قال شيخ اإلسالم    
والعقل والشرع، وإن مل يرد بإطالقه نص وال إمجاع، أم ال يطلق إال مـا أطلـق نـص أو            
إمجاع؟ على قولني مشهورين، وعامة النظار يطلقون ما ال نص يف إطالقه وال إمجاع؛ كلفظ           

وحنو ذلك، ومن الناس من يفصل بني األمساء اليت يدعى ا، وبني            . )..والذات  (و) القدمي(
M  D  C :  احلسىن؛ كما قـال   ءما خيرب به عند احلاجة؛ فهو سبحانه إمنا يدعى باألمسا         

  EL ليس هو بقدمي، وال :  وأما إذا احتاج إىل اإلخبار عنه، مثل أن يقال ، ١٨٠: األعراف
بل هـو سـبحانه   : وحنو ذلك؛ فقيل يف حتقيق اإلثبات ... موجود، وال ذات قائمة بنفسها      

بل هو شـيء؛ فهـذا      : ليس بشيء، فقيل  : قدمي، موجود، وهو ذات قائمة بنفسها، وقيل      
  .)٤(...)سائغ

  
ما يطلق عليه يف باب األمساء والصفات توقيفي، وما يطلـق            "...:قال ابن القيم    

  . )٥("، والشيء، واملوجود، والقائم بنفسهعليه من األخبار ال جيب أن يكون توقيفياً؛ كالقدمي

                                                
  .  أي سلطانه)١(
  ).١/١٦٠(  فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
، وقال النـووي يف     ) ٤٦٦(املسجد برقم     أخرجه أبو داود يف كتاب الصالة باب ما جاء يف الصالة عند دخول                )٣(

صحيح سـنن أيب  (وصححه األلباين يف   .  اهـ" حديث حسن، رواه أبو داود بإسناد جيد      ) :"٨٦ص" (األذكار"
  ).٤٤١/داود

  ).٣٠١، ٩/٣٠٠(  جمموع الفتاوى )٤(
  ).١/١٦٢(  بدائع الفوائد البن القيم )٥(
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عبداهللا ، وعلق عليه الشيخ )٢( صفة هللا تعاىل، بل امساً له )١( السفاريينوقد عده    
 وال يصح - إىل أن قال - فيه نظر ): إن القدمي اسم من أمسائه تعاىل:(قوله:" بقوله)٣( بابطني

إن : إن كان يصح اإلخبار به عنه؛ كما قلناإطالق القدمي على اهللا باعتبار أنه من أمسائه، و
  .)٤("باب اإلخبار أوسع من باب اإلنشاء، واهللا أعلم

  
  : االشتراك يف األمساء- 

كثرياً من األمساء مشتركة بني اهللا تعـاىل        :"  بأن :بني الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
مبعىن خيـصه ويليـق     وبني غريه من خملوقاته يف اللفظ واملعىن الكلي الذهين، فتطلق على اهللا             
اهللا حليم، وإبـراهيم    : جبالله سبحانه، وتطلق على املخلوق مبعىن خيصه ويليق به، فقال مثالً          

 رؤوف  < حليم، وليس حلم إبراهيم كحلم اهللا، واهللا رؤوف رحيم، وحممد            †اخلليل  
إىل غري ذلك من األمثلـة      ... ورمحته كرأفة اهللا خبلقه ورمحته     <رحيم، وليست رأفة حممد     

 الثابتة عنه، وال يلزم من ذلك تشبيه املخلوق         <الكثرية املذكورة يف كتاب اهللا وسنة رسوله        
وأسلوب الكالم وما احتف به من القرائن يدل على الفرق بني           . باخلالق يف االسم أو الصفة    

                                                
الدرة املضيئة يف عقيدة : سي، مشس الدين، سلفي حنبلي، من مؤلفاته   هو حممد بن أمحد بن سليمان السفاريين النابل        )١(

نظومة الكبـائر، تـويف سـنة       الفرقة املرضية وشرحها،  لوامع األنوار البهية وسواطع األثرية، والذخائر لشرح م           
  ).٦/١٤(، األعالم للزركلي )٤/٣١(سلك الدرر للمرادي : ينظر. هـ١١٨٨

 الثنـاء،  بـه  يراد وصف فهو األعالم، جمرى جرى وإن ... أمسائه من اسم وهو ،هللا نعت ) القدمي ( :":  قال    )٢(
 متـصف  - وتعـاىل  سبحانه - فإنه عدم، وجوده يسبق مل الذي هو القدميو. ونعوت أمساء - تعاىل - فأمساؤه
. وجـوده ل ابتـداء  ال - تعاىل - هو إذ بعدم، مسبوق غري تعاىل، - له واجب ذايت - تعاىل - فقدمه ...بالقدم
M          Ã  Â   Á  ومنـه  لليوم، بالنسبة اهلجرة زمان كقدم زماين وإما الواجب، كقدم ذايت إما القدم أن واعلم

  Å  ÄL  ، القـدمي  ألن؛ األزيل مـن  أخص القدمي ): فائدة.( لالبن بالنسبة األب كقدم اإلضايف القدم ومنه 
   ."عكس وال أزيل قدمي فكل ،عدمياً أو كان وجودياً هل ابتداء ال ما واألزيل لوجوده، ابتداء ال موجود

  ).١/٣٨(لوامع األنوار   
 هو عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن أبو بطني، من أعالم الدعوة السلفية يف جنـد ، وأحـد                    )٣(

س يف كشف تلبيس داود بـن       االنتصار حلزب املوحدين، وتأسيس التقدي    : الفقهاء احلنابلة املتأخرين، من مؤلفاته    
  .هـ١٢٨٢جرجيس، وتعليقات على لوامع األنوار للسفاريين، تويف سنة 

  ).٤/٩٧(، األعالم )٧٩ص(علماء الدعوة : ينظر  
  ).١/٣٨(  كالم الشيخ يف تعليقه على لوامع األنوار )٤(
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ما هللا من الكمال يف أمسائه وصفاته وما للمخلوق مما خيصهم من ذلك على وجه حمدود يليق                 
  .)١( "م

  

 عن  <جيب أن تنزه أمساؤه اليت مسى ا نفسه أو مساه ا رسوله             :":وقال كذلك   
جحدها أو حتريفها عن مواضعها، وعن تعطيلها عما تضمنته من صفات اجلالل والكمـال،             

 ؛ فإن ذلك من اإلحلاد فيها، وقد حذرنا اهللا       <وعن تسميته مبا مل يثبت عنه وال عن رسوله          
ـ       MG  F  E  D  CHM   L  K  J  I  N  :همن ذلك يف قول

  S  R         Q  P  OL ٢(" ١٨٠: األعراف(.  
  

ولكن ضلت طوائف، فمنهم من أحلدت يف أمساء اهللا وأنكرت معاين الكـثري منـها      
وادعت أا جماز، وأن اهللا ال جيوز أن يسمى باألمساء اليت يسمى ا املخلوق وهؤالء هـم                  

 الذي مل يثبت من األمساء إال اليت ال جيوز أن يتسمى         )٣(بن صفوان   اجلهمية، أصحاب اجلهم    
  . )٤(ا املخلوق كاخلالق واحمليي واملميت

وهذا الرأي من اجلهمية فاسد حيث إن تسمية اخللق ببعض أسامي اهللا عز وجل ال                
  على ما يليق به، ويف حق خلقه على        أليقتضي أي تشبيه أو متثيل، ألن معناها يف حق اهللا           

  .ما يليق م

                                                
  ).١٦٤-٣/١٦٣(  فتاوى اللجنة الدائمة )١(
  ).١٤١ص(تفسري اجلاللني  تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على )٢(
  اجلهم بن صفوان أبو حمرز الراسيب من موايل بين راسب من أهل خرسان، ينسب إىل مسرقند وترمـذ،وهو رأس                     )٣(

الـضال املبتـدع، رأس   :" قال الـذهيب عنـه  . فرقة اجلهمية، وإليه تنسب، وكان صاحب جمادالت وخماصمات  
، وباجلرب، وبفناء اجلنـة والنـار؛    )اإلميان هو املعرفة فقط  ( ء  اجلهمية، من أشهر بدعه نفي الصفات، وقوله بإرجا       

  " . هـ١٨٨هلك يف 
، تـاريخ اإلسـالم   )٢/١٤٢(، لسان امليـزان  )١/٤٢٦(، ميزان االعتدال)٢٧-٦/٢٦(السري : ينظر ترمجته يف    

  ).١٤٩-١٢١ص (للذهيب 
  . حمي الدين عبد احلميد، حتقيق حممد)٢١٢ص(الفرق بني الفرق لعبد القاهر البغدادي :  ينظر)٤(
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وليس يف تسميتنا بعـض اخللـق       :"  فقال   : )١( ابن خزمية  وقد رد عليهم اإلمام     
إنكم شـبهتم   : ببعض أسامي اهللا مبوجب عند العقالء الذين يعقلون عن اهللا خطابه أن يقال            

اهللا خبلقه،إذ أوقعتم بعض أسامي اهللا على خلقه، وهل ميكن عند هؤالء اجلهال حـل هـذه        
املصحف أو حموها من صدور أهل القرآن؟ أو ترك تالوـا يف احملاريـب ويف             األسامي من   

  اخلدور والبيوت؟
 أنه امللك؟ ومسى بعـض عبيـده ملكـاً،    <أليس قد أعلمنا مرتل القرآن على نبيه     

!  "  M  :وخربنا أنه السالم ومسى حتية املؤمنني بينهم سالماً يف الدنيا ويف اجلنة، فقال            

$  #%)  (  '  &    *       L قد كان يقـول  < ،ونبينا املصطفى  ٤٤: األحزاب 
{  M  :أل، وقـال    )٢()اللهم أنت السالم ومنك السالم    :( حني فراغه من تسليم الصالة    

  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �   ~L أن اهللا هـو    : فثبت خبـرب اهللا   . ٩٤: النساء
  ¯  ®§  ¨  ©  M¬  «       ª   :السالم، كما قـال   

  ³   ²  ±  °L وأوقع هذا االسم على غري اخلالق البارئ ،وأعلمنـا         . ٢٣: احلشر
M  <  ;  :  9  8  7  :فقـال " املؤمنني"  أنه املؤمن، ومسى بعض عباده     أل

  >   =L ٣(..." ٢: األنفال(.  
 يف هذا الباب هو ما عليه أهل السنة واجلماعة، فقد  :وما قرره الشيخ عبد الرزاق      

فال ريـب أن أهـل      :  فقال )٤(لصاحل على ذم التشبيه بنوعيه    حكى ابن تيمية اتفاق السلف ا     
السنة واجلماعة واحلديث وغريهم متفقون على ترتيه اهللا تعاىل عن مماثلة اخللق، وعلـى ذم               

                                                
  هو حممد بن إسحاق بن إسحاق، أبو بكر، السلمي النيسابوري الشافعي، املشهور بابن خزمية من أئمة الـسلف                 )١(

  .هـ٣١١التوحيد، والصحيح وغريمها، تويف سنه : وعلمائهم، من مؤلفاته
  ).٢/٢٦٢(، شذرات الذهب )١٤/٣٦٥(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٥٩١(حديث أخرجه مسلم يف كتاب املساجد باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته برقم   جزء من )٢(
  .عبد العزيز الشهوان. ، حتقيق د)٦٦-١/٦٥(  كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب البن خزمية )٣(
  .تشبيه مجيع صفات اهللا اليت هي من خصائصه بصفات املخلوقني والعكس:   النوع األول)٤(

  .تشبيه يف القدر املشترك بني مسميات صفات اخلالق واملخلوق: ع الثاينالنو  
  ).٢١٤ص(، الفرق بني الفرق )٨٧، ٨٦ص (، تلبيس إبليس )٢/٥٢٦(منهاج السنة :ينظر  
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املشبهة الذين يشبهون صفاته بصفات خلقه، ومتفقون على أن اهللا ليس كمثله شـيء ال يف             
الصفات رمبا أطلقوا على من أثبت ما يف الكتاب         ذاته وال يف صفاته وال يف أفعاله، لكن نفاة          

والسنة من الصفات على ما يليق جبالل اهللا وعظمته مشبهة، وبسبب ذلك حـصل إمجـال           
  .)١(واشتراك كان من مظاهره أن اختلط احلق والباطل، حق املثبتة من السلف بباطل املشبهة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢/٥٢٣(منهاج السنة النبوية :   ينظر)١(
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  املطلب الثالث                                          
  .صفات اهللا عز وجل

أن صفات اهللا تعاىل قائمة بالذات مالزمة هلا، وليست         :" :بني الشيخ عبدالرزاق    
هناك ذات جمردة عن الصفات، واملعتزلة هم الذين يقولون الذات قائمة جمردة عن الصفات،              

    .)١("فصفات اهللا تعاىل ليست هي الذات، وليست هي غري الذات
 طـريقني إلثبـات     : يف مذكرة التوحيد نقالً عن ابن القـيم          : ذكر الشيخ و

   : طريقني إلثبات الصفات )٢("مدارج السالكني:"وقد ذكر ابن القيم يف:"الصفات، فقال
   .ج على لسان رسوله – تعاىل –الوحي الذي جاء من عند اهللا  - ١
 .احلس الذي شاهد به البصري آثار الصنعة - ٢

  -:يق األولالطر يف بيان :قال ابن القيم 
فأما الرسالة فإا جاءت بإثبات الصفات إثباتاً مفصالً على وجـه أزال الـشبه، وكـشف     
الغطاء، وحصل العلم اليقني، ورفع الشك املريب، فثلجت له الـصدور، واطمأنـت بـه               

ففصلت الرسالة الصفات، والنعوت، واألفعال، أعظم      . القلوب، واستقر به اإلميان يف نصابه     
فما أبلغ لفظه وأبعده من اإلمجـال،       . مر والنهي، وقررت إثباا أكمل تقرير     من تفصيل األ  

واالحتمال، وأمنعه من قبول التأويل، ولذلك كان التأويل آليات الصفات، وأحاديثها مبـا             
بل تأويل آيـات    . بل أبعد منه  . خيرجها عن حقائقها من جنس تأويل آيات املعاد، وأخباره        

ائقها، كتأويل آيات األمر والنهي سواء، فالبـاب كلـه بـاب    الصفات مبا خيرجها عن حق    
  .واحد، ومصدره واحد، ومقصده واحد، وهو إثبات حقيقتها، واإلميان ا

من طرق إثبات الصفات داللة الصفة عليها، فإن املخلوق يدل على وجـود             : الطريق الثاين 
عل االختياري يـستلزم    فإن الف . خالقه، وعلى حياته، وعلى قدرته، وعلى علمه ، ومشيئته        

فما فيه من اإلتقان، واإلحكام،ووقوعه على أكمل الوجوه يدل على          . ذلك استلزاماً ضرورياً  
حكمة فاعله وعنايته، وما فيه من اإلحسان، والنفع، ووصول املنافع العظيمة إىل املخلـوق              

                                                
  ).١/١٦١( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
)٣/٣٥٢  ()٢.(  
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القـه  يدل على رمحة خالقه، وإحسانه، وجوده، وما فيه من آثار الكمال يدل علـى أن خ               
  .أكمل منه ، فمعطي الكمال أحق بالكمال

  .وخالق األمساع واألبصار والنطق أحق أن يكون مسيعاً بصرياً متكلماً
وخالق احلياة والعلوم والقدر واإلرادات، أحق بأن يكون هو كـذلك يف نفـسه، فمـا يف          

ته،  ومشيئ -سبحانه-املخلوقات من أنواع التخصيصات هو من أدل شيء على إرادة الرب              
وحكمته اليت اقتضت التخصيص، وحصول اإلجابة عقيب سؤال الطالـب علـى الوجـه              
املطلوب دليل على علم الرب تعاىل باجلزئيات، وعلى مسعه لسؤال عبده، وعلى قدرته على              
قضاء حوائجهم، وعلى رأفته ورمحته م، واإلحسان إىل املطـيعني ، والتقـرب إلـيهم،               

وعقوبته للعصاة، والظلمة، وأعـداء     .  يدل على حمبته ورضاه    واإلكرام هلم، وإعالء درجام   
رسله بأنواع العقوبات املشهورة تدل على صفة الغضب والـسخط واإلبعـاد، والطـرد،              

  .واإلقصاء يدل على املقت، والبغض
 عبـاده إىل االسـتدالل      -سبحانه–فهذه الدالالت من جنس واحد عند التأمل، وهلذا دعا          

 بربوبيته، ووحدانيته، وصفات كمالـه بآثـار صـنعته          ت العلم بيثفهو  . بذلك على صفاته  
املشهودة، والقرآن مملوء بذلك، فيظهر شاهد اسم اخلالق من املخلوق نفسه، وشاهد اسـم              

  . وغري ذلك)١(..."الرازق من وجود الرزق 
وهو سبحانه ليس كمثله شيء ال يف نفسه املقدسة "::شيخ اإلسالم ابن تيمية    قال  

بأمسائه وصفاته، وال يف أفعاله، فكما نتيقن أن اهللا سبحانه له ذات حقيقـة، ولـه            املذكورة  
أفعال حقيقة، كذلك له صفات حقيقة وهو ليس كمثله شيء ال يف ذاته، وال يف صفاته، وال      

 عنه حقيقة، فإنه سبحانه مـستحق       هوكل ما أوجب نقصاً أو حدوثاً فإن اهللا منز        يف أفعاله،   
  .)٢("غاية فوقهللكمال الذي ال 

  
  
  

                                                
  ).٣٩-٣٢ص(مذكرة التوحيد : ظر ين)١(
  ).٥/٢٦(  جمموع الفتاوى )٢(
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، وباجلملـة؛   )١(االشتراك إمنا هو يف املفهوم الكلي فال يلزم احملال          :" :الشيخ   قال

تـستلزم  ... فهذا مبين على توهم أن املشاركة بني اخلالق واملخلوق يف املفهـوم الكلـي               
   M3        2  14     5 : املشاركة يف اخلارج واملشاة اليت نزه اهللا نفسه عنها بقوله         

  8  7  6L ؛ إذ الكلي ال وجود له إال يف الذهن         وليس كذلك  ،١١: الشورى ...
ويتضح ذلك باللون فإن معناه الكلي ال وجود له إال يف الذهن ويشترك فيه أفراده املوجودة                

ومل يلزم من اشـتراكها يف معنـاه الكلـي          . إخل...يف اخلارج كسواد الفحم وبياض القطن     
تشاها يف اخلارج وال مداخلة كل اآلخر يف خواصه، بل ما زالت متضادة متميزاً كل منها                
عن اآلخر خبواصه، وإذا مل يلزم ذلك يف األلوان وهي خملوقة فأوىل أن ال يلزم ذلك بني اهللا                  

   .)٢("وعباده
الـصفات  :" أن االشتراك إمنا هو يف اللفظ ال يف احلقيقة، فقـال           :وبني كذلك   

ركة بني اهللا وخلقه كالسمع والبصر والعزيز والقدير فال بأس بذلك مع اإلميان بأن صفة   املشت
 وإن اشتركا يف اللفظ، وأصل      )٣(اهللا جل وعال ال تشابه صفات املخلوقني يف احلقيقة واملعىن           

 وأتباعهم بإحـسان    <املعىن يف الذهن، وقد أمجع أهل السنة واجلماعة وهم أصحاب النيب            

                                                
  ).١/٣٩(اإلحكام يف أصول األحكام :   رداً على من قال إن االشتراك يف الصفات حمال، ينظر)١(
  ).١/٣٩( تعليق الشيخ على اإلحكام )٢(
 املشترك ال خيتص بأحدمها دون      فالقدر: :  االشتراك يكون أيضاًَ يف املعىن الكلي، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية              )٣(

اآلخر، لكن ما خيتص به كل واحد ويتميز به مل يقع فيه اشتراك، وحينئذ ال حمذور من االشتراك يف هذا املعـىن                      
: ؛ وقال الشيخ عبد اهللا الغنيمـان حفظـه اهللا  الكلي، وإمنا احملذور أن جيعل أحدمها مشاركاً لآلخر فيما خيتص به 

 يف يكـون  وقد بل املسمى، يف االشتراك حصل وإن صفاته، يف املخلوق يشاركه ال عالو جل هللا املطلق الكمال
 االشـتراك  زال الـصفة  هذه أو الفعل هذا أضيف إذا ولكن واملعىن، االسم يف االشتراك يكون أن والبد ،املعىن
 املخلـوق  يشاركه ال وعال جل الرب خيص وما فيه، وعال جل الرب يشاركه ال املخلوق خيص ما فيصبح ائياً،
 والتخصيص اإلضافة عند أنه غري منه البد شيء وهذا اخلطاب، يفهم مل واملعىن االسم يف االشتراك هذا ولوال فيه،

  .ائياً االشتراك يزول
  .)٧٢-٧٠ /١ (العثيمني صاحل بن مدحملتقريب التدمرية ، )١/١٢٦(التدمرية : ينظر  
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ول يف الصفات كالقول يف الذات، فكما أن ذات اهللا سـبحانه حـق ال تـشبه     على أن الق  
)١(" الذوات فهكذا  صفاته ثابتة له على الوجه الالئق به وال تشبه صفات املخلوقني

.  
  

 من كون االشتراك يف نصوص الصفات يف        :وما قرره الشيخ عبد الرزاق عفيفي       
ن  إ :: هل السنة واجلماعة، يقول ابن تيمية     األلفاظ دون احلقائق والكيفيات، هو ما عليه أ       

ولكن إذا كان ذلك    االشتراك يف األمساء والصفات ال يستلزم متاثل املسميات واملوصوفات،          
القدر املشترك ال يستلزم إثبات ما ميتنع على الرب سبحانه وتعاىل، وال نفي ما يـستحقه مل                 

  .)٢(يكن ممتنعاً
  

  :من السمع والعقل واحلساألدلة  
  : السمع، والعقل، واحلسما سبق على دل

  M¿   ¾  ½  ¼    »À  Å   Ä           Ã  Â    Á : فقد قال اهللا عن نفـسه     : أما السمع 
  ÆL وقـال عـن اإلنـسان     . ٥٨: النساء : M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º

  Ä  Ã   Â  ÁL ونفي أن يكون السميع كالسميع والبصري كالبصري       . ٢: اإلنسان
وأثبت لنفـسه   . ١١: الشورى M  13        24  8  7  6     5   L : فقال

 وقال ،  ٢٣٥: البقرة M   N  M  L  KL : علماً ولإلنسان علماً، فقال عن نفسه
 M¤«   ª  ©  ¨   §  ¦  ¥  ¬µ  ´  ³      ²  ±  °  ¯  ®  ¶  L : عن اإلنسان  

M  Ý   Ü  Û : اهللا عن علمه   وليس علم اإلنسان كعلم اهللا تعاىل، فقد قال          .١٠: املمتحنة

   ß  ÞL وقال. ٩٨: طه : M  W  V  U  T  S  R  Q   P    O  N  M  LL  آل

  .٨٥: اإلسراء M  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  ÉL : وقال عن علم اإلنسان. ٥: عمران
  

                                                
  ).٣/١٨٣(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)١(
  .وما بعدها)١٢٥ص (التدمرية :   ينظر)٢(
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فمن املعلوم بالعقل أن املعاين واألوصاف تتقيد وتتميز حبسب ما تضاف           : وأما العقل 

 األشياء خمتلفة يف ذواا فإا كذلك خمتلفة يف صفاا ويف املعاين املضافة إليها،              إليه، فكما أن  
فإن صفة كل موصوف تناسبه ال يفهم منها ما يقصر عن موصوفها أو يتجـاوزه، وهلـذا                 
نصف اإلنسان باللني، واحلديد املنصهر باللني، ونعلم أن اللني متفاوت املعىن حبـسب مـا               

  .أضيف إليه
فإننا نشاهد للفيل جسماً وقدماً وقوة، وللبعوضة جسماً وقدماً وقـوة،           : وأما احلس 

  .ونعلم الفرق بني جسميهما، وقدميهما، وقوتيهما
فإذا علم أن االشتراك يف االسم والصفة يف املخلوقات ال يستلزم التماثل يف احلقيقـة        

واملخلوق أوىل وأجلـى،    مع كون كل منها خملوقاً ممكناً، فانتفاء التالزم يف ذلك بني اخلالق             
االشتراك يف أصل املعـىن ال      ؛ و لق واملخلوق ممتنع غاية االمتناع    بل التماثل يف ذلك بني اخلا     

   .)١(يستلزم املماثلة يف احلقيقة
  

ال يصح االعتماد يف ضابط النفي على       : : )٢(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
  :جمرد نفي التشبيه وذلك لوجهني

 أي نفي التساوي من كل وجه بني        -بالنفي نفي التشابه املطلق     أنه إن أريد    : األول
 فإن هذا لغو من القول إذ مل يقل أحد بتساوي اخلالق واملخلوق من كل               -اخلالق واملخلوق   

  .ستلزم التعطيل احملضألنه يوجه، فإنه مما يعلم بضرورة العقل وبداهة احلس انتفاؤه، 
حبجة أن للمخلوق صفة وجود فإثباـا  " ثالًم"إذا نفي عن اهللا تعاىل صفة الوجود     ف 

للخالق يستلزم التشبيه على هذا التقدير، لزم على نفيه أن يكون اخلالق معدوماً، مث يلزمـه                
 يف على هذا الالزم الفاسد أن يقع يف تشبيه آخر وهو تشبيه اخلالق باملعـدوم الشـتراكهما         

 نفى عنه الوجود والعدم وقع يف تشبيه         فإن ، تشبيه باملعدوم  "قاعدته"صفة العدم فيلزمه على     

                                                
 صاحل بن مدحملتقريب التدمرية   وما بعدها،   ) ١١٦ص  (، التدمرية البن تيمية     )١/١٠١(الصدفية البن تيمية    :  ينظر )١(

  .)١٥-١٣/ ١ (العثيمني
  .)٧٢-٧٠ /١ (العثيمني صاحل بن مدحملتقريب التدمرية ، )١٢٥-١٢٤ص(التدمرية البن تيمية  :  ينظر)٢(
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ثالث أشد وهو تشبيه باملمتنعات؛ ألن الوجود والعدم نقيضان ميتنع انتفاؤمها كمـا ميتنـع               
  .اجتماعهما

 فهـذا  - أي نفي التشابه من بعض الوجـوه        -ريد بالنفي مطلق التشابه     ين  أ:الثاين
كان فيه، وقدر خمتص يتميز به      النفي ال يصح إذ ما من شيئني إال وبينهما قدر مشترك يشتر           
  .كل واحد عن اآلخر، فيشتبهان من وجه، ويفترقان من وجه

M  7   6 : وصف مشترك بني اخلالق واملخلوق، قال اهللا تعـاىل  " مثالً"فاحلياة  

  ;  :   9   8L ــان ــال. ٥٨: الفرق =  <  ?  @  M  C  B   A : وق
DL  ة كاملة من مجيع الوجوه مل تـسبق    لكن حياة اخلالق ختتص به فهي حيا      . ١٩: الـروم

بعدم وال يلحقها فناء، خبالف حياة املخلوق فإا حياة ناقصة مسبوقة بعدم متلوة بفناء قال               
، ٢٧ - ٢٦: الرمحن M  Z  Y  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  OL : اهللا تعاىل 

ا خيتص بـه    كلي ال خيتص بأحدمها دون اآلخر، لكن م       " وهو مطلق احلياة  "فالقدر املشترك   
كل واحد ويتميز به مل يقع فيه اشتراك، وحينئذ ال حمذور من االشتراك يف هذا املعىن الكلي،                 

  .وإمنا احملذور أن جيعل أحدمها مشاركاً لآلخر فيما خيتص به
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  -:أنواع الصفات اليت تكلم عنها الشيخ من حيث تعلقها بذات اهللا وأفعاله 

  :تعاىل إىل قسمنيقسم العلماء صفات اهللا 
  . صفات فعلية- ٢.     صفات ذاتية- ١

  .)١("مل يزل، وال يزال بأمسائه، وصفاته الذاتية والفعلية:":قال اإلمام أبو حنيفة 
، واحليـاة والقـدرة،   مفأما الصفات الذاتية فهي اليت ال تنفك عن اهللا سبحانه، كـالعل         

لق مبشيئة اهللا وقدرته، كالرتول،     إخل، وأما صفات الفعل فهي ما تع      ... والسمع، والبصر، 
  .)٢(واالستواء، وايء، وحنو ذلك 

وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية باعتبارين، كصفة الكالم، فإنه باعتبار أصله صفة ذاتيه؛ 
ألن اهللا تعاىل مل يزل وال يزال متكلماً، وباعتبار آحاد الكالم صفة فعلية ألن الكالم 

 ¿    ¾ ½   ¼ M 8 7: ء، كما شاء، كما قال تعاىليتعلق مبشيئته، يتكلم مىت شا

À Á Â Ã Ä             Å Æ  L ٣( ٨٢: یس(.  
وهذا التقسيم أصل متفق عليه بني السلف، كما دلت نصوص الكتاب والسنة، وقد بني 

ومن األصول املتفق عليها بني السلف، اليت دلت :"، فقال:ذلك الشيخ ابن سعدي 
صفات ذاتية ال تنفك عنها الذات، كصفة : الباري قسمانعليها النصوص، أنّ صفات 

، وصفات فعلية تتعلق ا أفعاله يف كل وقت وآن وزمان، ...احلياة، والعلم، والقدرة،
  .)٤(..."وهلا آثارها يف اخللق واألمر

  
  

                                                
  ).٢٥ص(كتاب الفقه األكرب أليب حنيفة، مع شرحه ملال علي قاري احلنفي )١(
  ).٣٤ص(وما بعدها، اإلميان حملمد نعيم ياسني ) ٦/٢١٧(جمموع الفتاوى :  ينظر)٢(
  ).٢٥ص(القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن البن عثيمني :  ينظر)٣(
، نقالً عن احلق الواضح املبني البن سعدي، باختـصار،          )١٢٦ص(للعباد   ابن سعدي وجهوده يف توضيح العقيدة        )٤(

، )١/٩٦(، شـرح العقيـدة الطحاويـة        )١٨٩-١/١٨٨(األمساء والصفات للبيهقي    : وينظر عن هذا التقسيم   
  ).٢٥ص(، القواعد املثلى البن عثيمني )٤٢٩ص(الكواشف احللية عن معاين الواسطية للسلمان 
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  :القسم األول

- 

والقـدرة، واحليـاة،    ؛ كـالعلم،     متصفاً ا   يزل ملال تنفك عنه سبحانه و    وهي اليت   
  .)١(وحنو ذلك ...والسمع، والبصر، والوجه، واليدين

  : يف كتاباته:ومن الصفات اليت تناوهلا الشيخ 
ألصفة العلو هللا  -١:-  

 تـدل علـى الـسمو     ...العني، والالم، واحلرف املعتل، ياًء كان أو واواً أو ألفاً         "مادة  
  )٢("واالرتفاع

  .)٣(علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر : يوالعلو يطلق يف اللغة على معان ه
وقدراً وقهراً ويذكر أن األدلـة        أن اهللا علي على خلقه مطلقاً ذاتاً         :قرر الشيخ   و

 وإمجـاع الـصحابة   <الـنيب  على ذلك من الكتاب واألحاديث الصحيحة الثابتة عن     
)٤ (أئمة السلف رمحهم اهللاو ي

.  
   

 القهر وعلو القدر هللا تعاىل، واختلفوا يف علو وقد أمجع أهل القبلة على إثبات علو
  .)٥(الذات

                                                
  ).٦٥ص (التميمي علي بن خليفة بن مد حملأقسامها تعريفها، هليةاإل الصفات:   ينظر)١(
  ).٦٩٠ص(  معجم مقاييس اللغة )٢(
أي أنه قائم بذاته فوق مجيع خملوقاته، مستٍو على عرشه بائن من خلقه، ومع ذلـك يعلـم أعمـاهلم      :  علو الذات  )٣(

  . ال خيفى عليه خافيةموأحواهل
  .كمال، وأنه مرته عن مجيع النقائص املنافية إللوهيته وربوبيتهأي أن صفاته كلها صفات : علو القدر  
  .أن مجيع املخلوقات خاضعة لعظمته وحتت سلطانه وقهره، فال مغالب وال منازع له: علو القهر  
، لـسان   )٦٩٠ص(، معجم مقاييس اللغـة    )٣/٢٥٣٦(، ذيب اللغة    )١/١٦٩(خمتصر الصواعق املرسلة    : ينظر  

  ).١٦٩٤ص(س احمليط ، القامو)١٥/٨٣(العرب
  ).١٥٥-١٥٤ص(، وتفسري اجلاللني )٢٠٢-٣/٢٠١(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)٤(
  ).١/٢٧٥(خمتصر الصواعق املرسلة :   ينظر)٥(
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 وهو قول عامة ،)١( الذي عليه سلف األمة وأئمتها إثبات علو الذات هللا تعاىلالصواب و
  .)٣(  األوائل)٢( الصفاتية

  .، والفطرة، والعقل، واإلمجاعوالقول بذلك هو مقتضى داللة السمع
  :واإلمجاع فأما داللة السمع

واترت نصوص الكتاب والسنة تواتراً لفظياً ومعنوياً على إثبات العلو الذايت هللا            فقد ت    
  .)٤( تعاىل، حىت ذكر بعض أهل العلم أن أدلة ذلك تزيد على ألف دليل

M  7  6 قوله تعاىل    :ومن األدلة اليت استدل ا الشيخ عبد الرزاق عفيفي          

  <      ;  :  9  8L على علو اهللا على خلقه بذاته حقيقـة،      فيه دليل    ": فقال ،٢: غافر

                                                
، العرشية لشيخ اإلسالم ضـمن      )٤١ص(، إثبات صفة العلو البن قدامة       )٢٧٦ص(العرش البن أيب شيبة     :   ينظر  )١(

، الكالم على مسألة    )٢/٨٦٣(، العلو للذهيب    )٩٥ص(يوش اإلسالمية البن القيم   ، اجتماع اجل  )٦/٥٤٥(الفتاوى  
، علو اهللا على خلقه للدويش      )١٠ص(، إثبات علو اهللا للتوجيري      )٢٥ص(االستواء على العرش البن عبد اهلادي       

  ). ١٤١ص(
أهل السنة واجلماعة ألم   وصف يوصف به أهل السنة واجلماعة وكذلك األشاعرة نسبة إىل الصفات ف           :   الصفاتية  )٢(

  .أثبتوا مجيع الصفات واألشاعرة أثبتوا بعضها
  )٢٥٧ص (معجم ألفاظ العقيدة لعامر عبد اهللا فاحل : ينظر  
 ).٥٣٦ /٥ (جممـوع الفتـاوى     :  ينظـر  " . والكالبية من مثبتـة الـصفات       : " رمحه اهللا     شيخ اإلسالم  قال  

الكالبية وعلى األشـعرية مـثال ويطلـق      على"الصفاتية"ووصف " مثبتة الصفات" يطلق وصف اإلسالموشيخ 
  . على اجلهمية واملعتزلة" النفاة"وصف 

أهل الـسنة فيثبتـون الـصفات دون      والصفات وأما مجاهرياألحوالأكثر اجلهمية واملعتزلة ينفون : "وقال أيضاً  
   ).٣٣٩ /٥ (جمموع الفتاوى: ينظر " .األحوال وهذا لبسطه موضع آخر

مث  ،كالقرامطة ،كان عنه أبعد كان أعظم ذما بذلك أهل احلديث الذين يقرونه على ظاهره فكل من: "ضاًوقال أي  
   املعتزلة مث، الفالسفة

: ينظـر " . واألشعرية والفقهاء والـصوفية وغريهـم   وهم يذمون بذلك املتكلمة الصفاتية من الكالبية والكرامية  
األشاعرة  اإلسالملبعد عن احلق ويف الذم وانظر كيف وصف شيخ فانظر الترتيب يف ا). ٤/٨٨ (جمموع الفتاوى

  .بأم صفاتية
  ).٢/١٤)(١/١٢٧(، بيان تلبيس اجلهمية)٢/٢٩٧(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
  ).٣٣١ص(، اجتماع اجليوش )٤/١٢٧٩(، الصواعق املرسلة البن القيم )٥/١٢١(جمموع الفتاوى:  ينظر)٤(
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ألن الترتيل إمنا يكون من أعلى إىل أسفل، واألصل احلقيقة حىت يثبت دليل من السمع أو        
  . )١("العقل يصرف النص عن ذلك، وال دليل منهما أو من أحدمها

 :قـال  ف ،١٦: امللك M  G  F  E  DL  : كذلك بقوله تعاىل   :واستدل الشيخ   
أأمنتم اهللا الذي يف العلو؛ أو يف معىن علـى،          : اء مبعىن العلو، واملعىن   والصواب أن السم  "

، وال جيوز يف معـىن هـذا الـنص إال هـذان             أأمنتم اهللا الذي على السماء    : والتقدير
  .)٢("الوجهان

  
 من أنواع األدلة : )٣(  ما ذكره العالمة ابن القيم:وقد ذكر الشيخ عبد الرزاق     

 وبني أا كثرية     وأتبعها بالدليل  أكثر من عشرة أنواع    فعد منها    النقلية الدالة على علو اهللا    
والفوقية مبن وبدوا، والعـروج إليـه،   ، -بصفة العلو–  التصريح ":ذكر منها ف ،متنوعة

والصعود إليه، ورفع بعض املخلوقات إليه،والعلو املطلق، وترتيل الكتاب منه، واختصاص    
 ورفع األيـدي     وأنه مستٍو على العرش،    السماء،بعض املخلوقات بكوا عنده، وأنه يف       

  .)٤("إليه، ونزوله كل ليلة إىل مساء الدنيا، واإلشارة إليه حساً
وقد ذكر هذه األدلة مجع من أهل السنة واجلماعة واستدلوا ا على إثبـات صـفة          

  .)٥( العلو
 أن من رام أن يتأوهلا فقد رام باطالً، ومن سلك طريق التأويـل           :":وبني      

مع هذا فقد تأول كثري مـن       وهلذه النصوص فتح على نفسه باب شر ال ميكنه إغالقه،           
، بأنه تعـاىل  ١٨: األنعام M×  Ö     Õ  ÔØ  L  :تعاىل  الفوقية يف قوله  )٦( املتأخرين

                                                
ـ    :  ينظر )١( ، ٢٣٩،  ٢١١،  ٢١٠،  ١٨٩،  ١٤٥،  ٦٧،  ٥٩،  ٤٠،  ٢١،  ٩،  ٧(سري اجلاللـني    تعليق الشيخ على تف

٢٩٧.(  
  ).٦ص(، وجمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١٩٧(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني:  ينظر)٢(
  ).٢٥١-١/١٨٤(، النونية مع شرحها هلراس)٢/٢٠٥(خمتصر الصواعق :  ينظر)٣(
  ).٧-٦( :اق عفيفي  جمموعة ملفات الشيخ عبد الرز)٤(
-٢/٣٨٠(وشـرح الطحاويـة     ).٢٥١-١/١٨٤(، النونية مع شرحها هلراس    )٢/٢٠٥(خمتصر الصواعق   :  ينظر )٥(

٣٨٦.(  
  .وما بعدها) ٢/٤٤٢(شرح العقيدة الطحاوية :   ينظر)٦(
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خري من عباده، وأنه خري من العرش وأفضل منه، وهو كما ترى تأويل بعيد تنفـر منـه    
ر السليمة، فإنه ال متجيد هللا يف ذلك وال تعظيم له، بل هـو              العقول الرشيدة وتأباه الفط   

تأويل مسج مرذول، فإنه يشبه قول القائل اجلبل أثقل من احلصى، ورسول اهللا أفضل من               
اليهود، واجلواهر فوق قشر البصل أو قشر السمك، وحنو ذلك مما التفاوت فيه عظـيم،            

و أن املتأول أثبت الفوقيـة مطلقـاً،    وال شك أن التفاوت بني اهللا وبني عباده أعظم، ول         
فوقية الذات، وفوقية القهر والغلبة، وفوقية القدر واملرتلة لكان ذلك صواباً، التفاقه مـع          

)١(" نصوص الكتاب والسنة مع عدم احملذور
.  

فهذا كتاب اهللا من أوله إىل آخره، وسنة        " : : وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية          
إىل آخرها، مث عامة كالم الصحابة والتابعني، مث كالم سائر األئمة، مملوء        من أوهلا    < رسوله

وأنه فوق  ...هو العلي األعلى، وهو فوق كل شيء       ـ مبا هو إما نص وإما ظاهر يف أن اهللا        
مث عن السلف يف ذلك من األقوال، ما لو مجع لبلغ مئني وألوفاً، مث ليس يف كتاب        ...السماء  

، والعن أحد من سلف األمة، وال من التابعني هلم بإحسان، وال             < هاهللا، وال يف سنة رسول    
عن األئمة الذين أدركوا زمن األهواء واالختالف حرف واحد خيالف ذلك، ال نـصاً وال               

  .)٢("ظاهراً
  
  

  :دليل الفطرة 
وقد شهدت العقول السليمة، والفطر املستقيمة  : ":قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

 فوق عباده، كما صرحت بذلك نـصوص الكتـاب           وكونهِ ، خلقه على علو اهللا على   
  .)٣("والسنة املتنوعة احملكمة

  

                                                
  ).٧ص: ( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي)١(
  ).٢٣٢-٢١٦(  احلموية )٢(
  ).٦ص (: الشيخ عبد الرزاق عفيفي جمموعة ملفات:  ينظر)٣(
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أن الفطر السليمة قد شهدت بذلك أيضاً، فإن اخللـق مجيعـاً            :" :يبني الشيخ   و   
يرفعون أكفهم إىل السماء عند الدعاء مبقتضى فطرهم وبدافع قوي من طباعهم الـيت مل         

     ا عن جادة احلق متويه وال تلبيس، ويقصدون جهة العلـو           يدخلها إحلاد، ومل ينحرف
بقلوب كلها خشوع وضراعة إىل اهللا راجني أن يتقبل أعماهلم، ويستجيب دعـاءهم،              

  .)١("ويسبغ عليهم نعمه، ويعمهم بفضله وإحسانه
 حضر جملـس  )٣( أن الشيخ أبا جعفر اهلمداين   )٢(وقد ذكر حممد بن طاهر املقدسي      "   

 املعروف بإمام احلرمني، وهو يتكلم يف نفي صـفة العلـو،         )٤( اجلويين عايلاملاألستاذ أيب   
:  كان اهللا وال عرش، وهو اآلن على ما كان، فقال الشيخ أبو جعفر اهلمـداين               :ويقول

يا اهللا إال : أخِبرنا يا أُستاذُ عن هذه الضرورة اليت جندها يف قلوبنا، فإنه ما قال عارف قط         
العلو، ال يلتفت مينة وال يسرة، فكيف نرفع الضرورة عـن           وجد يف قلبه ضرورة طلب      

حـريين  : وقـال ! وبكـى : وأظنه قال !  فلطم أبو املعايل على رأسه ونزل      :أنفسنا، قال 
اهلمداين حريين، وكأن الشيخ أبا جعفر أراد أن هذا أمر فطري، فطر اهللا عليه عباده من                

                                                
  ).٨ص (:جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)١(
 مولـده . احلديث حفاظ من مؤرخ، رحالة: الفضل أبو الشيباين، املقدسي أمحد بن علي بن طاهر بن حممد:   هو  )٢(

 ومعرفـة  الـشام  أهل تاريخ :منها كثرية كتب له. )هـ٥٠٧( سنة   ببغداد ووفاته )هـ٤٤٨( سنة   املقدس ببيت
 اخلـط  يف املتفقة األنساب و ،املوضوعات تذكرة و ،-جزآن– البالد معجم و ،-جملدان– واألعالم منهم األئمة

  .غريهاو ، الستة الكتب أطراف و ،والضبط النقط يف املتماثلة
، )٥/٢٠٧(، لسان امليزان )٣/٧٥(، ميزان االعتدال )١/٤٨٦(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان للخلكان      : ينظر  

  ).٦/١٧١(األعالم 
أبو جعفر حممد بن أيب علي احلسن بن حممد بن عبد اهللا اهلمذاين، ولد بعد األربعني وأربع مئة، كـان مـن             :   هو  )٣(

  ).هـ٥٣١(أئمة أهل األثر، ومن كرباء الصوفية، تويف سنة 
  ).٥/١٩٠(، طبقات السبكي )٢٠/١٠١(السري : ينظر  

 امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي، أبو املعايل، املعروف بإمام احلرمني، من كبار األشـاعرة                  عبد:  هو )٤(
تـويف سـنة   . اإلرشاد يف أصول االعتقاد، الشامل يف أصول الدين، ملع األدلة، وغريهـا   : وأعالمهم، من مؤلفاته  

  ).هـ٤٦٨(
  ).٣/٣٥٨(، شذرات الذهب )١٨/٤٦٨(سري أعالم النبالء : ينظر  
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 ضرورياً يـدفعهم للتوجـه إىل اهللا        غري أن يتلقوه عن املرسلني، وجيدون يف قلوم طلباً        
)١("وطلبه يف العلو

.  
  
رون على اإلقرار بعلو اهللا الذايت، وال يستطيع أحد منـهم أن            و آدم كلهم مفط   وبنو 

 عدا من اجتالته    –ينفك عن ذلك، فإن اخللق كلهم باختالف طوائفهم وتعدد مذاهبهم           
 إىل جهة العلو اضطراراً ولـيس   إذا نام شيء اجتهوا بقلوم وأيديهم    –الشياطني منهم   

  .)٢( اختياراً حبيث ال يستطيع أحد دفع ذلك
  
ن رفع األيد إىل الـسماء،      فإن قيل إ  :"  تساؤالً وجييب عليه فيقول    :ويطرح الشيخ      

وتوجه القلوب إىل جهة العلو إمنا كان من أجل أن السماء قبلة الدعاء، كما أن الكعبـة     
 بـشرع  الـسجود،      )٣(، مث هو منقوض   لسماء فوق عباده   يف ا   ال ألن اهللا   ؟قبلة الصالة 

  :)٤(ب ووضع اجلبهة على األرض مع أن اهللا ليس يف جهة األرض، أجي
 قبلة ال يعرف إال من طريـق        يء مبنع أن تكون السماء قبلة الدعاء، فإن كون الش         أوالً 

من سلف الشرع ومل يثبت يف جعل السماء قبلة للدعاء كتاب وال سنة، وال قال به أحد             
  . األمة وهم ال خيفى عليهم مثل هذه األمر

 يستقبل الكعبـة  < ثبت أن الكعبة قبلة الدعاء كما أا قبلة الصالة، فقد كان النيب     ثانياً
دعـى أن   ى أن للدعاء قبلة سوى الكعبـة أو ا        دع، فمن ا  )٥(اطن كثرية   يف دعائه يف مو   

  .ن وخالف مجاعة املسلمنيالسماء قبلته كما أن الكعبة قبلة فقد ابتدع يف الدي

                                                
  ).٤٤٦-٤٤٥/ ٢( شرح العقيدة الطحاوية )١(
، التمهيـد البـن عبـد الـرب     )١/٢٥٤(، التوحيد البن خزميـة  )٢١-٢٠( الرد على اجلهمية للدارمي    :   ينظر  )٢(

ــارض )١٣٥-٧/١٣٤( ــاوى )٦/١٢(، درء التع ــوع الفت ــوش )٢٦٠-٥/٢٥٩(، جمم ــاع اجلي ، اجتم
  ).٣٣١-٣٢٨(اإلسالمية

  .جهة، واملراد نفي العلو أي أن اهللا ليس يف )٣(
  ).٤٤٨-٢/٤٤٧(شرح العقيدة الطحاوية :  ينظر)٤(
، ومسلم يف كتـاب اجلهـاد   )٣٩٦٠( على قريش، برقم <  أخرج البخاري يف كتاب املغازي، باب دعاء النيب    )٥(

تقبل اس: ، من حديث ابن مسعود قال     )١٧٩٤( من أذى املشركني واملنافقني برقم       <والسري، باب ما لقي النيب      
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 أن القبلة ما يستقبله العابد بوجهه كما يستقبل الكعبة للصالة والـدعاء والـذكر       ثالثـاً  
والذبح ودفن امليت وحنو ذلك مما يطلب فيه استقبال القبلة، ولذا مسيت القبلـة وجهـة        

عي  وجهه   الستقباهلا الوجه، فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان املشروع أن يوِجه الدا           
إليها لكنه مل يشرع بل ي عنه، وإمنا شرع رفع اليدين، ورفع اليدين إىل السماء حـني               

  .الدعاء ال يسمى استقباالً هلا شرعاً وال لغة، وال حقيقة وال جمازاً
 أن األمر باستقبال القبلة مما يقبل النسخ والتحويل، كاألمر باستقبال بيت املقدس             رابعـاً  

، ورفع األيدي إىل السماء يف الدعاء والتوجه        )١( ألمر باستقبال الكعبة  يف الصالة نسخ با   
بالقلب إىل جهة العلو أمر فطري مركوز يف طبائع الناس مل يتغري يف جاهلية وال إسالم،                

  .يضطر إليه الداعي عند الشدة والكرب مسلماً كان أم كافراً
اك جهة الكعبة، خبالف الـداعي   أن من استقبل الكعبة ال يقع يف قلبه أن اهللا هن         خامساً

  .جو أن ترتل عليه الرمحات من عندهفإنه يرفع يديه إىل ربه وخالقه وويل نعمته، ير
 وأجيب عن نقضهم االستدالل بالفطرة على أن اهللا فوق خلقه مبا ذكروه من السجود              

الـسجود أمنـا   ووضع اجلبهة على األرض بأنه باطل، فإن واضع اجلبهة على األرض يف    
 هللا، وإعالن كمال ذل العبودية من الساجد لربه ومالك أمره، ال ألنـه              ده اخلضوع قص

يعتقد أنه حتته فيهوي إليه ساجداً، فإن هذا ال خيطر للساجد ببال، بل ترته ربه عن ذلك،      
سبحان ريب األعلى، تعاىل اهللا عن الظنون الكاذبـة         : وهلذا شرع له أن يقول يف سجوده      

   .)٢( "علواً كبريا
  

                                                                                                                                          
  ).١٧٦٣( البيت، فدعا على ستة نفر من قريش، ويف الباب عن عمر عند مسلم برقم <رسول اهللا 

!  "  #  $  %  &  '  M : حديث الرباء عند البخاري كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعلى         :  ينظر )١(

  -,              +    *  )  (L .  برقم)عمر عنـد البخـاري   ، وحديث ابن)٧٢٥٢،  ٤٤٩٢،  ٤٤٨٦،  ٣٩٩،  ٤٠ 
M  S  R     Q  P  O  N  M  L       K  J  I  H   G : كتاب تفسري القرآن، باب قوله تعـاىل    

  VU  TL  ومسلم كتـاب املـساجد      )٧٢٥١،  ٤٤٩٤،  ٤٤٩٣،  ٤٤٩١،  ٤٤٩٠،  ٤٤٨٨،  ٤٠٣( برقم ،
  ). ٥٢٦(ومواضع الصالة، باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، برقم 

  ).٩، ٨ص: (موعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفيجم:  ينظر)٢(
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  :وأما داللة العقل 
 أا قد دلت األدلة العقلية على ما دلت عليه نصوص الكتـاب             :":فيبني الشيخ      

 من أن اهللا بائن من خلقه وأنه فوق عباده بنفسه، وبيانه أن وجود اهللا إمـا أن                  ،والسنة
يكون ذهنياً فقط، وإما أن يكون يف خارج األذهان، واألول ممنوع بإمجاع، وإذا تعـني               

ون وجوده خارج األذهان فإما أنه عني العامل أو صفة قائمة بالعامل، وإما أن يكون            أن يك 
 اهللا   من خلقه وكل من القول األول والثاين ممنوع فـتعني أن يكـون             اًقائماً بنفسه بائن  

 من خلقه وإذ ثبت ذلك كان سبحانه فوق عباده، مستوياً على         اًموجوداً قائماً بنفسه بائن   
تتضمن مدحاً وال ثناًء فال يليق باهللا، والعلو صفة مدح           صفة ذم ال  عرشه، ألن السفول    

نقص فيه وال يستلزم نقصاً، وال يوجب حمذوراً، وال خيالف كتابـاً وال        وثناء وكمال ال  
سنة وال إمجاعاً، بل النصوص وإمجاع السلف تثبت ذلك وتقتضيه، فوجب اعتقـاده،              

كونه عني الباطل الذي ال تـأيت بـه   وإنكار التأويل وصرف النصوص عن ظواهرها، ول    
  .)١("الشريعة، وال يراه عقل سليم

  
 إن أكثر العقالء يتأولون     :فإن قيل ": تساؤالً وجييب عليه فيقول    :ويطرح الشيخ   

باخلرييـة  والغلبة، وبعلو القدر واملرتلة،     نصوص االستواء والعلو والفوقية باالستيالء والقهر       
رمى مجهور العلمـاء باجلهـل      ى العقل، إذ يبعد أن ي     وكمال الفضل، فكان تأويلهم مقتض    

والسفاهة، وحتريف النصوص الصحيحة عن مواضعها، وال يكون هلم وجه يعتمدون عليـه             
  ؟فيما ذهبوا إليه

ليس األمر كما قيل، فإن الذين يصرحون بأن خالق العامل شيء موجود خارج             : قيل
لعامل وال داخالً فيه طائفة من النظـار، وأول  األذهان لكنه ليس فوق العامل وأنه ليس مبايناً ل       

، وتبعه يف التحريف والتعطيـل اجلهـم يـن         )٢(من ابتدع ذلك يف اإلسالم اجلعد بن درهم       
                                                

  ).٨، ٧ص: ( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي)١(
اجلعد بن درهم، من املوايل، عداده يف التابعني، مبتدع ضال، أول من أنكر الصفات وأظهر مقالة التعطيـل،                  :  هو )٢(

قسري بأمر من هشام بن عبد امللك يف العراق يـوم  قتل بالعراق بسبب ذلك، يوم النحر، قتله خالد بن عبد اهللا ال  
عبد الـرمحن  . النحر، وهو شيخ جهم بن صفوان الذي تنسب إليه الطائفة اجلهمية واختلف يف سنة وفاته، قال د       

ألن القسري استفىت احلسن البصري يف قتلـه والبـصري تـويف سـنة              ) هـ١١٠ -١٠٦(ولعلها يف   : التركي
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صفوان، فقام هو وأتباعه بنشر هذه البدعة بني الناس، وهم مسبوقون بإمجـاع الـصحابة               
 جاءت، وإمرارها علـى     والتابعني وأئمة التفسري والفقه واحلديث على إجراء النصوص كما        

!  "  #  $  %  &  M ظاهرها إثباتاً بال متثيل، وترتيهاً بال تعطيل، عمالً بقوله تعاىل         

   3  2  1  0  /  .  -  ,  +   *  )  (  'L 
: الـشورى  M3        2  14  8  7  6     5   L ، وقولـه  ٤ - ١: اإلخالص

١("١١(.  
 تعاىل كان وال شيء معه، مث خلق اخللق، فلما          فإن من املعلوم ببداهة العقول أن اهللا       

خلقهم فال خيلو أن يكون خلقهم يف نفسه، أو خلقهم خارج نفسه، واألول باطل قطعاً               
تعاىل اهللا عـن    –باالتفاق؛ ألن اهللا تعاىل مرته عن النقائص وأن يكون حمالً للقاذورات            

اينة فال  وإذا لزمت املب  . عنه فلزم أن يكون بائناً من خلقه، وأن يكونوا هم بائنني            -ذلك
 ، والفوقية هي أشرف   خيلو إما أن يكون فوقهم، أو حتتهم، أو عن ميينهم، أو عن مشاهلم            

  .)٢(، وهي صفة كمال ال نقص فيها بوجه من الوجوه، فوجب اختصاصه بذلكاجلهات
     

قل نفى شيئاً من أنواع العلو هللا فقد تنقص اهللا وخالف مقتضى الع وذا يعلم أن من
  .والنقل
   ألصفة اليد هللا  -٢:-  

 على ما يليق به سبحانه،مـستدالً بقولـه         أل  إثبات اليد حقيقة هللا    :قرر الشيخ   
!  "  #     $  %       &  M وقوله سـبحانه    .١٠: الفتح M*  )  (  '+   L تعاىل  

                                                                                                                                          
  ).هـ١١٠(
، البداية والنهايـة    )١/٣٩٩(، ميزان االعتدال    )٥/٤٣٣(، سري أعالم النبالء     )٥/١٦٠(التاريخ  الكامل يف   : ينظر  

  ).٢/١٢٠(، األعالم )١٠/١٩(
  ).٨ص: (جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي:  ينظر)١(
 ، جممـوع الفتـاوى  )١٠-٧/٣)(١٤٦-٦/١٤٣(، درء التعارض)١٣٩ص(الرد على اجلهمية لإلمام أمحد :  ينظر )٢(

، جالء العينني للسيد    )٣٩٠-٢/٣٨٩(، شرح الطحاوية    )٢٨٠-١/٢٧٩(، خمتصر الصواعق املرسلة     )٥/١٥٢(
  ).٣٣٧ص(نعمان األلوسي
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  *    )  (         'L  ن إضافة اليد ؛ وأن هذا مستفاد مأل صفة ذاتية هللا    وأن اليد ،  ١: امللـك
  .)١( يف آية امللك هللا تعاىل

، بـأن تفـسري     ٤٧: الـذاريات  M     Ä  Ã  ÂL  : تفسري قوله تعاىل   :ويبني الشيخ   
ـ  ألن األيد هنا مصدر آد، وليس جبمع ِليٍد،        :" بالقوة ليس من التأويل، فقال    ) أيد(السلف ل

ت تـأويالً وتركـاً   إن السلف تناقضوا يف آيات الـصفا : فليس يف ذلك متمسك ملن يقول  
  .)٢("للتأويل

، ٦٧: الزمـر  MÄ  Ã   ÂÅ  L  :ويقرر الشيخ كذلك عند قوله تعـاىل      
هللا سبحانه مييناً حقيقية على ما يليق جبالله؛ وأنه سبحانه يطوي الـسماوات بيمينـه               :"بأن

  .)٣("حقيقة يوم القيامة على ما يليق بكماله
  

  : بالكتاب والسنةصفة اليد ثابتة
ورد لفظ اليد يف القرآن والسنة وكالم الصحابة والتـابعني يف            :":لقيم  قال ابن ا    

أكثر من مئة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه، مقروناً مبا يدل على أا يد حقيقيـة؛ مـن                  
وأنه يطوي السماوات يوم    ...وأخذ الصدقة بيمينه  ...اإلمساك، والطي، والقبض، والبسط،     

  .)٤("...مىنالقيامة، مث يأخذهن بيده الي
 هللا  ...وما ورد يف نصوص الوحيني من األلفاظ اليت جاءت بإثبات القبض والبسط                

تعاىل، هي من األدلة الكثرية اليت تؤيد ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة من إثبـات صـفة    
   M3        2  14 :  على ما يليق بذاته سبحانه من غري متثيل، إذْ هـو   ألهللا  ) اليد(

 6     5  8  7 L وذلك أن القبض والبسط قد ورد إضافتهما إىل         ١١: الشورى ،
أشياء حمسوسة تقبض باليد احلقيقية، وال يصح محلها على القبض والبسط املعنوي، كقولـه        

                                                
  ).١٩٥، ٨٧(تفسري اجلاللني :  ينظر)١(
  ).١٠٩ص( تفسري اجلاللني )٢(
  .مع تصرف يسري) ١/٢٢٣( اإلحكام يف أصول األحكام )٣(
  ).٢/١٧١(خمتصر الصواعق املرسلة :  ينظر)٤(
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  MÄ  Ã   Â  Á  À  ¿  ¾  ½Å :جلَّ ذكره 

   Ê  É  È  Ç  ÆL ١( ٦٧: الزمر(.  

 السماوات يوم أليطوي اهللا  :( < قال رسول اهللا : قال بوعن عبد اهللا بن عمر 
أنا امللك أين اجلبارون؟ أين املتكربون؟ مث يطوي : القيامة  مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول

  .)٢()أنا امللك ، أين اجلبارون ؟ أين املتكربون؟: األراضني بشماله مث يقول
  .)٣()...ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة:( ، قال< عن النيب سوعن أيب هريرة    
  
إذن فاليمني صفة ذاتية هللا تعاىل، وهي على ما يليق به سبحانه، شأا شأن بقية    

  .)٤( الصفات اإلهلية الثابتة بالكتاب والسنة
  
أل صفة اإلرادة واملشيئة هللا-٣:-  

مستدالً على عموم إرادة ، )٥("أنه ال يكون من اهللا فعل إال بإرادته     :" : الشيخ   ذكر
وأن اهللا ال يريد كوناً " ، ٥: الـصف  M¿  ¾  ½  ¼   »À  L  : تعاىلاهللا سبحانه بقوله

ولقولـه يف  ، ٤٠: النـساء  MK  J   I   H  G  FL  L  :وال شرعاً أن يظلم عباده لقولـه 

                                                
، أضـواء البيـان للـشنقيطي       )١٣٤-٣/١٣٣(، النهج األمسى حملمد النجدي    )٢/١٣٨(جمموع الفتاوى   :  ينظر )١(

)٢٨٧، ٧/٢١٢.(  
، وأخرجه البخاري معلقاً يف كتـاب  )٢٧٨٨(برقم ...   أخرجه مسلم يف كتاب صفات املنافقني وأحكامهم باب   )٢(

من حديث عمر بن محزة بن عمـر بـن          ) ٧٤١٣(برقم  ،  ٧٥: ص M  ¶µ  ´  ³L : التوحيد، باب قوله تعاىل   
  .اخلطاب

 ،)٧٤١٩(، بـرقم   ١٩ :األنعـام  L!  "  #  $  %&  '  )(  M   أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، بـاب  )٣(
  ).٩٩٣(ومسلم يف كتاب الزكاة، باب احلث على النفقة وتبشري املنفق باخللف برقم 

، )٣/١٦(، التوحيد البن منـدة      )١/١٥٩(، التوحيد البن خزمية     )٢/٦٩٨(يسي  رد الدارمي على بشر املر    :  ينظر )٤(
  ).١/١٧٦(إبطال التأويالت أليب يعلى 

  ).٨٠ص( تفسري اجلاللني )٥(
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 وإن كان يريد كوناً ال شـرعاً أن         ،)١()يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي       (:احلديث
  .)٢("و مل يرده مل يقعيظلم بعض العباد بعضاً لوقوعه منهم، ول

M  z  y  x  w  : مستدالً بقوله تعاىلألوبني الشيخ كذلك عموم مشيئة اهللا      
  |  {L وبقوله،  ٨: الشورى  MM  L  K   J  I  HN  L وقولـه ،  ٣٠: اإلنسان: 

M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  ºL ٢٨: التكوير 

  .)٣(مشيئة اهللا الكونيةوأن هذه اآلية تدل على  ، ٢٩ -
:"  الفرق بني اإلرادة الكونية القدرية واإلرادة الشرعية الدينية، فقال         :الشيخ  بني  و  

إن اإلرادة الكونية القدرية أعم مطلقاً فتشمل اإلرادة الدينية واإلرادة القدرية؛ أمـا اإلرادة              
الشرعية والقدرية،  : الدينية الشرعية فهي أخص مطلقاً، فكل مطيع قد اجتمعت فيه إرادتان          

)٤("أما الكافر والعاصي فقد انتفت منه اإلرادة الشرعية يف أعماله املخالفة للشرع
.   

أن العبادة اليت تقع من العبد ويثيبه اهللا عليها من فضل اهللا على              :" :خ   الشي ذكرو  
نفس العبد العبد وهي حاصلة بإرادته واختياره، وأن املعصية اليت تقع من العبد هي واقعة من          

وبإرادته واختياره، وعقوبة اهللا للعبد على هذه املعصية هي واقعة بسبب من العبـد؛ ألنـه                
باشرها، وقد عامله اهللا بعدله يف ذلك، وكلتامها وقعتا من العبد مبشيئة اهللا وقدره الـسابق،                

¬   ®  ¯  M  :وله يف ذلك احلكمة البالغة، وقد أوضح ذلك سـبحانه بقولـه           

    ²  ±  °µ  ´  ³    ¶¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹  ¸  À  Â  Á  
Ç  Æ  Å     Ä  ÃÈÍ  Ì  Ë       Ê  É  Î  L ٥(" ٧٨: النساء(.  

  

                                                
  .من حديث أيب ذر الغفاري) ٢٥٧٧( أخرجه مسلم يف كتاب الرب، والصلة، واآلداب؛ باب حترمي الظلم برقم )١(
  ).١٢(  تفسري اجلاللني)٢(
  ). ٢٦١، ٢٤٠، ٣٢(تفسري اجلاللني: نظر ي)٣(
 ).٣/١٨٢( فتاوى اللجنة الدائمة )٤(
  ).٣/١٨١( فتاوى اللجنة الدائمة )٥(
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  .اإلرادة واملشيئة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة و 
  : من  الكتابف
  *  +   ,  -  .  (!  "   #  $  %  &  '  )M  : قوله تعاىل-

5  4   3  2  1  0  /6  L ١٢٥: نعاماأل.  
  .٣٠: اإلنسان MM  L  K   J  I  HN   T  S  R             Q  P  O  L  :وقوله-
̀  M  c  b  a  :وقوله-   _  ^  ]     \  [  Z                 Y      X  W

h  g   f  e  di  L ٢٦: آل عمران.  
  
  :من السنةو
فإذا أراد ... الرحم ملكاًوكل اهللا ب:(  قال < رسول اهللا ؛ أنسحديث أنس بن مالك -

  .)١()...اهللا أن يقضي خلقها؛ قال
إذا أراد اهللا بقوم :(  يقول <مسعت رسول اهللا : ؛ قال بحديث عبد اهللا بن عمر -

  .)٢()عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم 
 أنت : للجنة قال اهللا تبارك وتعاىل... (<قال رسول اهللا : ، قالسهريرة  أيب حديث-

 إمنا أنت عذايب أعذب بك من أشاء من :رمحيت أرحم بك من أشاء من عبادي وقال للنار
  .)٣()عبادي

  .)٤()ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء...:(طحديث أيب هريرة -
  

                                                
  ).٦٥٩٥(  أخرجه البخاري يف كتاب القدر، باب يف القدر برقم )١(
  ). ٢٨٤٦(  أخرجه مسلم كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب األمر حبسن الظن باهللا عند املوت برقم )٢(
، يف كتاب التفسري الرمحن الرحيم امسان من الرمحة وباب وسبح حبمد ربك قبـل               )٤/١٨٣٦(  أخرجه البخاري   )٣(

كتاب اجلنة وصفها ونعيمهـا  )٢١٨٧-٤/٢١٨٦(، وأخرجه مسلم )٤٥٦٩(طلوع الشمس وقبل الغروب برقم    
  ). ٢٨٤٦(وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء

، كتاب املساجد ومواضع الصالة باب استحباب الذكر بعد الـصالة وبيـان صـفته               )١/٤١٦(خرجه مسلم     أ  )٤(
  ). ٥٩٥(برقم
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ذكـر بعـض اآليـات الـسابقة         بعـد أن  - :قال شيخ اإلسالم ابن تيميـة       
وكذلك وصف نفسه   ...عبده باملشيئة وكذلك وصف نفسه باملشيئة، ووصف      :"...وغريها

ومعلوم أنَّ مشيئة اهللا ليست مثل مشيئة العبد وال إرادته          ... باإلرادة، ووصف عبده باإلرادة   
  .)١(..."مثل إرادته

اإلرادة بقسميها الكـوين والـشرعي؛       وجيب إثبات صفة  :":ويقول الشيخ ابن عثيمني     
   )٢(."فالكونية مبعىن املشيئة، والشرعية مبعىن احملبة

 عـن  منـهما  واحـدة  كلَّ تميز )٣(فروق الشرعية واإلرادة الكونية اإلرادة بني و   
  :يلي ما الفروق تلك ومن األخرى،

  .يرضاها وال حيبها ال وقد ويرضاها، اهللا حيبها قد الكونية اإلرادة_ ١
  .حبةللم مرادفة والشرعية للمشيئة، مرادفة فالكونية ويرضاها؛ اهللا فيحبها الشرعية أما
 لتحصل الشرور؛ وسائر مثالً، إبليس كخلق لغريها مقصودة تكون قد الكونية اإلرادة_ ٢

  .واالستغفار وااهدة، كالتوبة، كثرية، حماب بسببها
  .لذاا ورضيها وشرعها، وأحبها، الطاعة أراد فاهللا لذاا؛ فمقصودة الشرعية أما
 إماتته، أو أحد كإحياء والبد، وقع شيئاً شاء اإذ فاهللا وقوعها؛ من البد الكونية اإلرادة_ ٣
  .ذلك غري أو
 من البد كان ولو تقع، ال وقد تقع فقد وقوعها، يلزم فال - مثالً - كاإلسالم الشرعية أما

  .مسلمني كلهم الناس ألصبح وقوعها
  .وشرعه بألوهيته فمتعلقة الشرعية أما وخلقه، اهللا بربوبية متعلقة الكونية اإلرادة_ ٤

                                                
  ).٢٥ص(  التدمرية)١(
  ).  ٣٩ص(القواعد املثلى :   ينظر)٢(
 تيمية البن االستقامةو ،)٧٣ ،٧/٧٢( )٤١٤،   ٤١٣،   ٥/٣٦٠( )١٨٣-٣/١٨٠( النبوية السنة منهاج :نظر  ي  )٣(

 عـن  الـسليمة  األلباب ذوي وتنبيه ،)٢٦٨-١/٢٦٤(السالكني ومدارج ،)٥٥٧ص( العليل وشفاء،  )٢/٧٨(
 الواسـطية  على باز ابن الشيخ وتعليق ،)٦٢-٦١ص( سحمان ابن للشيخ الوخيمة، املبتدعة األلفاظ يف الوقوع

 والقضاء ،)٤٣-٤٢ص( الفوزان صاحل للشيخ الواسطية وشرح ،)١٠٠ص( للهراس الواسطية وشرح ،)٤١ص(
  .)٦١_٦٠ص( جربين بن عبداهللا للشيخ االعتقاد ملعة على والتعليقات ،)١٠٦٢ص( لألشقر والقدر
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ألن وذلك بينهما؛ مجع - مثالً- الصالة أدى فالذي املطيع، حق يف جتتمعان اإلرادتان_ ٥
 وكوـا  الوجـه،  هذا من شرعية فهي وأحبها، ورضيها، ا، أمر وقد هللا، حمبوبة الصالة
 اإلرادتان اجتمعت هنا فمن الوجه؛ هذا من كونية فهي كوناً؛ أرادها اهللا أنَّ على دلَّ وقعت

  .طيعامل حق يف
 اهللا أن على يدلُّ فهذا وقعت فكوا العاصي، ومعصية الكافر، كفر مثل يف الكونية وتنفرد
 كونية أا على دليل هللا مرضية وال حمبوبة غري وكوا مبشيئته، إال شيء يقع ال ألنه شاءها؛

  .شرعية ال
 وكوا شرعية، هيف هللا حمبوبة فكوا العاصي، وطاعة الكافر، إميان مثل يف الشرعية وتنفرد

 حمبوبة مرادة هي إذ فحسب؛ شرعية أا على دليل هذا - هلا وحمبته ا اهللا رأم مع - تقع مل
  .تقع مل
 واملعاصـي،  الكفـر  من يرضاه، وال اهللا حيبه ال مبا تعلّقها جهة من أعم الكونية اإلرادة_ ٦

  .الفاسق وطاعة الكافر، إميان مبثل تتعلق ال أا جهة من وأخص
 مـن  وأخص واقع، غري أو كان واقعاً به، مأمور بكل تعلقها جهة من أعم الشرعية واإلرادة

  .به مأمور غري يكون قد الكونية باإلرادة الواقع أن جهة
 ا زلَّت كثرية، شبهات من سلم بينهما الفرق عرف فمن اإلرادتني، بني فوارق هذه   

 بصرياً، كان العينني اتني العباد عن الصادرة مالاألع إىل نظر فمن أفهام، ا وضلَّت أقدام،
  .)١( أعور كان العكس أو القدر دون الشرع إىل نظر ومن

  
أل صفة الوجه هللا-٤.  

 لقولـه    حقيقة على ما يليق جبالله،     أل صفة الوجه هللا     :يقرر الشيخ عبدالرزاق    
 وجاء إسـناد :" :، فقال  ٢٧: الـرمحن  M  Z  Y  X  W  V  U   TL  :تعاىل

البقاء إىل الوجه يف اآلية على معهود العرب يف كالمهم وتعبريهم مبثل ذلك عن بقاء الشيء                
  .)٢("وصفاته مجيعاً

                                                
  .)٢/٧٨( تيمية البن االستقامة :نظر  ي)١(
  ).١/٢٢٣(اإلحكام يف أصول األحكام :  ينظر)٢(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
  . بالكتاب والسنةوقد ورد إثبات هذه الصفة هللا تعاىل  

   :من الكتابف
̀   M  :قوله تعاىل- _  ̂   ]    \  [  ZL ٢٧٢: البقرة.  
  .٢٢ :الرعد M   M  L  K  J  IL  : وقوله-
  

  :ومن السنة
إنك لن ختلَّف فتعمـل     ... (: <  قال رسول اهللا   :قال،  ط حديث سعد بن أيب وقاص    و-

  .)١()...عمالً تبتغي به وجه اهللا؛ إال ازددت به درجة ورفعة
انطلق ثالثة رهط ممـن كـان       :(  يقول   < قال مسعت رسول اهللا    م حديث ابن عمر   -

كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ ففرج عنا       اللهم إن    - فقال كل واحد منهم    - ...قبلكم
  .)٢()...ما حنن فيه

 واهللا إنّ هذه (:قال رجل الغنائم يوم حنني، < ملا قسم النيب :قال ط حديث ابن مسعود-
  .)٣(.)..قسمة ما عدل فيها، وما أريد فيها وجه اهللا

 بعد أن أورد مجلة من اآليات تثبـت صـفة الوجـه هللا              : قال اإلمام ابن خزمية     
أنا نثبت هللا ما أثبته اهللا لنفسه، نقر بذلك بألـسنتنا،   : مذهبنا ...علمائنا  فنحن ومجيع   :"عاىلت

ونصدق ذلك بقلوبنا؛ من غري أن نشبه وجه اهللا خالقنا بوجه أحد من املخلوقني، عز ربنا أن         
  .)٤("يشبه املخلوقني، وجل ربنا عن مقالة املعطلني

                                                
ية بـاب الوصـية     ، ومسلم يف كتاب الوص    )٦٧٣٣( أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب حجة الوداع برقم           )١(

  ). ١٦٢٨(بالثلث برقم 
، ومسلم يف كتاب )٢١٥٢( أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة باب من استأجر أجرياً فترك أجره فعمل فيه برقم            )٢(

  ).٢٧٤٣(الرقاق باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال برقم 
، ومسلم يف كتاب الزكـاة بـاب   )٣١٥٠(يف شوال برقم أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة الطائف       )٣(

  ). ١٠٦٢(إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم برقم 
ومـا  )٢/٢٩٩(، شرح نونية ابن القيم      )٤٢٤-٣/٤٢٢(شرح السنة لاللكائي    : ، وينظر )١/٢٥( كتاب التوحيد    )٤(

  ).٥٨ص(، قطف الثمر حملمد خان )٢٢٨-١/٢٢٥(بعدها، لوامع األنوار 
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M    f  :اليت وصف ا نفسه قوله أل  اهللاومن صفات:")١(ابن مندهوقال احلافظ    

j  i  h  gk   p  o  n     m    l  L وقال،  ٨٨: القصص:  M  V  U   T
  Z  Y  X  WL والفنت )٢( يستعيذ بوجه اهللا من النار<وكان النيب  ، ٢٧: الرمحن 

د بيان آخر يدل على أن العبا: "  أحاديث بسنده، مث قالذكر، مث .."به كلها، ويسأل
  .)٣(  ما يدل على ذلكذكر، و"أل وجه رم ينظرون إىل

  
الذي وصفه باجلالل واإلكرام  أل ذكر إثبات وجه اهللا:")٤( السنة األصبهاينوقال قوام 

  .)٥(" ٢٧: الرمحن M  Z  Y  X  W  V  U   TL  :والبقاء يف قوله تعاىل

                                                
حلافظ حمدث العصر أبو عبد اهللا حممد بن إسحاق بن حممد بن حيي بن منده األصبهاين، صاحب التـصانيف                    هو ا  )١(

كتـاب التوحيـد،   : هـ، له مؤلفات عديدة منها  ٣٩٥سنة  : طواف الدنيا، مسع من ألف وسبعمائة شيخ، تويف         
  .والرد على اجلهمية وغريها

  ).٣/١٤٦(، وشذرات الذهب )٢/١٨٧( غرب للذهيب ، والعرب يف خرب من)٣/١٠٣١(تذكرة احلفاظ : ينظر  
 ذكـره  بعـد  " اهللا بوجه " لفظة عند) ١٨٣ص " ( اللفظية املناهي معجم " يف : زيد أبو بكر الشيخ وقال  )٢(

 (:قـال  < اهللا رسـول  أن عنه اهللا رضي موسى أيب حديث النهي لعموم يشهد لكن :وضعفه داود أيب حلديث
 الطـرباين  أخرجـه  . )هجـراً  يسأل مل ما سائله منع مث اهللا بوجه سئُئل من وملعون اهللا، بوجه سأل من ملعون

برقم  الترغيب صحيح يف األلباين العالمة أيضا حسنهو ،حسن إسناده: العراقي قال ،)٩٤٣( رقمب ،) ٢٢/٣٧٧(
   :أوجه أربعة يف يتلخص اهللا بوجه السؤال وحاصل). ... ١٢٥٧(
   .صحيح وهذا ، أخرويا أو ينياد أمراً بوجهه اهللا سؤال - ١  
   .جائز غري وهذا دنيوياً أمرا بوجهه اهللا سؤال - ٢  
   .جائز غري وهو دنيويا أمراً اهللا بوجه اهللا غري سؤال - ٣  
  .هـ.ا .دينيا أمر اهللا بوجه اهللا غري سؤال - ٤  

  ).٣/٣٦(كتاب التوحيد :   ينظر)٣(
قرشي التميمي األصبهاين، املعروف بأيب القاسم قوام السنة، شـافعي،   إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي ال       :  هو )٤(

احلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة، دالئل النبوة، سري السلف الصاحلني وغريها، تـويف                : من مؤلفاته 
  .هـ٥٣٥سنة 

  ). ١/٣٢٣(، األعالم )٤/١٠٥(، شذرات الذهب)٢/٨(سري أعالم النبالء: ينظر  
  ).١/١٩٩(حلجة يف بيان  احملجة ا:   ينظر)٥(
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فسه، فعلينا أن  وصف ا نأل والوجه صفة من صفات اهللا:")١(وقال الشيخ الشنقيطي
  .)٢("نصدق ربنا ونؤمن مبا وصف به نفسه مع الترتيه التام عن مشاة صفات اخللق

  
أل صفة احلكمة هللا-٥:-  

 وتشريعه وقدره    يف صنعه  -سبحانه-وأا ثبتت له   أليقرر الشيخ صفة احلكمة هللا      
ماهلا بدليل وأنه ثبت له ك. )٣(وجزائه وكالمه وإرساله الرسل وإنزال الكتب ويف كل شؤونه  

النقل والعقل وبالنظر يف كونه وشرعه؛ فهو سبحانه يفعل ما يشاء وحيكم ما يريـد علـى                 
ورعايـة  . مقتضى احلكمة يف فعله وشرعه، ويرعى يف ذلك مصلحة عباده فضالً منه ورمحة            

إن ذلك واجب عليـه؛     : احلكمة يف أفعاله سبحانه ويف شرعه مما يوجب يف حقه، وإن قلنا           
;               >  M الذي أوجبه على نفسه فضالً وإحساناً رمحة منه بعبـاده             فهو سبحانه   

?  >  =@  L  وثبت بالنص أنه سبحانه ال يفعل وال يشرع إال ما  . )٤( ٥٤: األنعـام
  .)٥(هو مقتضى احلكمة؛ إذن فهو سبحانه ال يشاء إال ما كان مقتضى احلكمة والعدالة 

  

                                                
  هو العالمة حممد األمني بن حممد املختار اجلكين الشنقيطي، سلفي املعتقد، متفنن يف علوم عـدة،مربزاً يف اللغـة                )١(

أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن، ومذكرة أصول الفقه على روضة النـاظر، آداب              : والتفسري، من مؤلفاته  
  . هـ١٣٩٣ وغريها؛ تويف سنة البحث واملناظرة،

، وعلماء جند   )٦/٤٥ (ي، واألعالم للزر كل   )١/١٩(ترمجة تلميذه عطية سامل له يف أوائل كتابه أضواء البيان         :ينظر  
  ).٦/٣٧١(خالل مثانية قرون للشيخ عبداهللا البسام 

  ).٧/٨٠١(  أضواء البيان )٢(
  ).٢٤١، ٥٩(تفسري اجلاللني:   ينظر)٣(
  ).٢/٣٠(و)٢/٣٦٨( و)١/٤٤(و)١٣٠ ، ١/١٢٥( كام يف أصول األحكاماإلح:   ينظر)٤(
  ).٢/٧٤(اإلحكام يف أصول األحكام:   ينظر)٥(
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من أمسائه تعاىل؛ وهـو ثابـت بالكتـاب         ) )١(احلكيم(، و ألاحلكمة صفة ذاتية ثابتة هللا       
  .والسنة

   :من الكتابف

  .١٨: األنعام M   Ü  Û  Ú  ÙL : قوله تعاىل-

  .٢٢٨: البقرة M  u  t  s  rL  :وقوله-
  

  :ومن السنة
 ،هعلمين كالماً أقول : فَقَالَ ، < النِبي أَتى أَعراِبيا  أَنَّ،ط حديث سعد بن أيب وقاص-

  .)٢()...وسبحان اهللا رب العاملني، وال حول وال قوة إال باهللا العزيز احلكيم ...(:قَالَ
  :)٣( قال ابن القيم يف النونية

  نوعان أيضاً ما مها عدماِن  وهو احلكيم وذاك من أوصافه
  نوعان أيضاً ثابتا الربهاِن  حكم وإحكام فكل منهما

  .خل تدبريه خلل وال زللالذي ال يد) احلكيم: ()٤(ابن جريرقال 
  .)٥(  من قضاياههحكيم فيما قضى بني عباد: وقال

                                                
احلكيم يف  : األوىل التعميم يف متعلق احلكمة، فيقال     :"  يبني الشيخ عبد الرزاق أن احلكيم من متعلق احلكمة فيقول           )١(

  ".المه وإرساله وإنزاله كتبه، إىل غري ذلككل شأن من شؤونه من صنعه وقدره وتشريعه وجزائه وك
  ).١٧١ص(تفسري اجلاللني :  ينظر  

  ). ٢٦٩٦(  أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم)٢(
)٢١٩-٢/٢١٨  ()٣ .(  
 املفسر واحملدث، الفقيـه، املقـرئ، املـؤرخ،    هو أبو جعفر؛ حممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب الطربي،          )٤(

صاحب التصانيف البديعة، أكثر من الترحل، ولقي نبالء الرجال، وكان من أفراد الدهر علماً، وذكـاء، ولـد                  
  .التفسري، والتاريخ وغريمها: هـ، من آثاره٣١٠هـ، ومات سنة٢٢٤سنة

  ).٢/٢٦٠(، شذرات الذهب )٣/٢٣٠(ة ، النجوم الزاهر)٥/١١٥(، لسان امليزان )١/٤٦٠(العرب : ينظر  
  ).٢/٣٦٣(، )١/٤٣٦(  جامع البيان )٥(
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  .)٢(احلكيم يف أفعاله وأقواله فيضع األشياء يف حملها حبكمته وعدله : )١(وقال ابن كثري 
ومعناه الذي ال يقول وال يفعل إال الصواب، وإمنـا ينبغـي أن     ) احلكيم: ()٣(احلليمي وقال  

 سديدة، وصنعه متقن، وال يظهر الفعل املـتقن الـسديد إال مـن    يوصف بذلك ألن أفعاله  
  .)٤(حكيم، كما ال يظهر الفعل على وجه االختيار إال من حي عامل قدير 

العلم النافع؛ ألن العلم النافع هو الذي       : فعلة من احلكم، وأظهر تفسري هلا     : واحلكمة   
؛ واهللا سبحانه العامل بعواقب األمور      حيكم األقوال واألفعال؛ أي مينعها من أن يعتريها اخللل        

وحمـال أن ينكـشف     . وما تصري إليه والعامل مبا كان ويكون، فال يضع أمراً إال يف مواضعه            
)٥ (الغيب عن أن ذلك األمر على خالف الصواب لعلمه سبحانه مبا تؤول إليه األمور

.  
  

هو سبحانه ال يشاء إال ما ف  أن هللا تعاىل أنواع ثالثة اقتضتها حكمته،:وقد بني ابن القيم 
  :ألحكام ثالثةا": :  قالكان مقتضى احلكمة والعدالة،

 :حكم شرعي ديين:  
 وهذا تسليم ، بل باالنقياد احملض؛فهذا حقه أن يتلقى باملساملة والتسليم وترك املنازعة        

 وال يـرى إىل   ،د فال يعارض بذوق وال وجد وال سياسة وال قياس وال تقلي           ؛العبودية احملضة 
  . وإمنا هو االنقياد احملض والتسليم واإلذعان والقبول،خالفه سبيال البتة

                                                
  هو إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعي، عماد الدين أبو الفداء، اإلمام احلافظ، واحملدث املؤرخ،                 )١(

  .هـ٧٧٤تفسري القرآن العظيم، البداية والنهاية، اختصار علوم احلديث، تويف سنة : من مؤلفاته
  ).٦/٢٣٢(، شذرات الذهب)١/٤٠٠(الدرر الكامنة: ينظر  

  ).٦٠ص(، واالعتقاد للبيهقي )٧/١١٧(روح املعاين لأللوسي : ، وينظر)٤٥٩، ٣١٥، ١/١٨٤(  تفسري القرآن )٢(
 هو  العالمة أبو عبداهللا احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخاري الـشافعي، صـاحب وجـوه حـسان يف      )٣(

:  كان من أذكياء زمانه ومن فرسان النظر، له يد طوىل يف العلم واألدب أخذ عن احلاكم وغريه تـويف                     املذهب،
  .املنهاج يف شعب اإلميان: هـ، وله تصانيف عديدة أشهرها٤٠٣سنة 

، وشـذرات الـذهب   )٢/٢٠٥(، والعـرب   )٣/١٠٣٠(، وتـذكرة احلفـاظ      )٢/١١٦(وفيات األعيان   : ينظر  
)٣/١٦٧.(  

  ).١/١٩١( يف شعب اإلميان للحسني بن احلسن احلليمي   املنهاج)٤(
 تفسري التحريـر والتنـوير    ،  )١٢/١٤٠(، لسان العرب    )٤/٨(، تفسري القرطيب    )١/٢٢١(تفسري الطربي   :  ينظر )٥(

  ). ١/١٥٢(، وقفات تربوية يف ضوء القرآن الكرمي لعبد العزيز اجلليل )١/٤١٦(
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 وتسليم آخر   ، إقرارا وتصديقا بقي هناك انقياد آخر      ،فإذا تلقى ذا التسليم واملساملة        
 كما مل تكن    ، فال تكون له شهوة تنازع مراد اهللا من تنفيذ حكمه          ؛ إرادة وتنفيذا وعمال   ،له

 وهذا حقيقة القلب السليم الذي سلم من شـبهة تعـارض            ،شبهة تعارض إميانه وإقراره   له  
 وال  ، فال استمتع خبالقه كما استمتع به الذين يتبعون الشهوات         ، وشهوة تعارض األمر   ،احلق

 واضـمحل   ، بل اندرج خالقه حتت األمر     ،خاض يف الباطل خوض الذين يتبعون الشبهات      
 ،وإرادة ملرضـاته  ه، وعلما بأمر، وحمبة له،أن إىل اهللا معرفة به فاطم،خوضه يف معرفته باحلق  
  . الشرعيفهذا حق احلكم الديين

  
 احلكم الكوين القدري الذي للعبد فيه كسب واختيار وإرادة :  

 فهذا حقه أن ينازع ويدافع بكل ممكن وال         ، والذي إذا حكم به يسخطه ويبغضه ويذم عليه       
 ، فيدافع به وله   ؛ فينازع حكم احلق باحلق للحق     ، ينازع باحلكم الكوين أيضاً     بل ،يسامل البتة 

 الناس إذا دخلوا إىل القضاء والقـدر        :")١( كما قال شيخ العارفني يف وقته عبدالقادر اجليلي       
 فنازعت أقدار احلق باحلق للحق والعارف مـن يكـون          )٢( أمسكوا وأنا انفتحت يل روزنة    

   .ـ اه"مع القدرمنازعا للقدر ال واقفا 

                                                
 بن أيب صاحل بن عبد اهللا اجليلي احلنبلي، وقيل عبد القادر بن موسـى، ولـد     أو اجليالين، وهو الشيخ عبد القادر   )١(

الشيخ عبد القادر كبري الشأن، وعليـه       : ويف اجلملة :" ، قال عنه الذهيب   )هـ٥٦١(، وتويف سنة    )هـ٤٧٠(سنة  
  .، وهو مؤسس الطريقة القادرية"مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه

، األعـالم   )٣٠١-١/٢٩٠(، ذيل طبقـات احلنابلـة للـسيوطي         )٤٥١-٢٠/٤٣٩(سري أعالم النبالء    : ينظر  
سعيد . للشيخ د " الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية والصوفية      "، والدراسة املستقلة عنه باسم      )٤/٤٧(

  .بن مسفر القحطاين، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى
وهـي  .  شبه كوة قي قبة أو حنوها إذا كان واسعاً قدر الوجه       -اص خرق يف أعلى سقف البيت اخلص       - الروزنةُ  )٢(

  . معربة
 ،)٤٠١ / ٦(الـصحاح للجـوهري     ،  )٩٥ / ١( يف التعريب واملعرب وهو املعروف حباشية ابن بـري           : ينظر  

 / ٣٥(تاج العروس من جـواهر القـاموس          ،  )٣٤٣ / ١(املعجم الوسيط   ،  )٥١٣ / ١(املخصص البن سيده    
٨٩(.  
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وقـد  ،  ط فتأمل قول عمر بن اخلطاب       ،فإن ضاق ذرعك عن هذا الكالم وفهمه          
نفر مـن قـدر اهللا إىل       " : فقال ؟ أتفر من قدر اهللا    : فقيل له  ،ه من الطاعون  رعوتب على فرا  

  ".قدره
 وال تتم له مصلحة إال      ،مث كيف ينكر هذا الكالم من ال بقاء له يف هذا العامل إال به                
 فإنه إذا جاءه قدر من اجلوع والعطش أو الربد نازعه وترك االنقياد لـه ومـساملته                 ؛وجبهمب

  . فقد دفع قدر اهللا بقدره؛ودفعه بقدر آخر من األكل والشرب واللباس
 فهو بقدر اهللا فما باله ال يستسلم لـه ويـسامله ويتلقـاه              ، وهكذا إذا وقع احلريق يف داره     

 وما خرج   ،باملاء والتراب وغريه حىت يطفىء قدر اهللا بقدر اهللا         بل ينازعه ويدافعه     ؟باإلذعان
  .يف ذلك عن قدر اهللا

 فإن غلبه وقهـره     ؛ وهكذا إذا أصابه مرض بقدر اهللا دافع هذا القدر ونازعه بكل ما ميكنه            
 فيكون قد دفـع القـدر       ،حرص على دفع آثاره وموجباته باألسباب اليت نصبها اهللا لذلك         

 هذه املسألة ويعطها حقها لزمه التعطيل للقدر أو الشرع شاء أو            بصر يف  ومن مل يست   ،بالقدر
 ، ومصاحله الدنيويـة   ، وأسباب معاشه  ، فما للعبد ينازع أقدار الرب بأقداره يف حظوظه        ،أىب

 وهل هذا إال خروج عن العبودية ونقص يف         ؟وال ينازع أقداره يف حق مواله وأوامره ودينه       
  !.؟العلم باهللا وصفاته وأحكامه

 وجيب على كل مسلم دفع هـذا      ، ولو أن عدوا لإلسالم قصده لكان هذا بقدر اهللا           
 اللهم إال إذا بذل العبد جهده يف        ، وهو اجلهاد باليد أو املال يف العبودية       ؛القدر بقدر حيبه اهللا   

  : فحينئذ يبقى من أهل،يده وخرج األمر عن ،املدافعة واملنازعة
  
 قدري الكوين الذي جيري على العبد بغري اختياره وال طاقة له  وهو احلكم ال

  :بدفعه وال حيلة له يف منازعته
 وأن يكون فيه كامليت بني يدي       ، وترك املخاصمة  ، فهذا حقه أن يتلقى باالستسالم واملساملة     

 وعن سبب يدنيه مـن  ، وكمن انكسر به املركب يف جلة البحر وعجز عن السباحة         ،الغاسل
 مع أن عليه يف هذا احلكم عبوديات أخر سـوى  ؛هنا حيسن االستسالم واملساملة ا  ه ف ،النجاة

 وحكمتـه يف    ، وعدله يف قـضائه    ، وهي أن يشهد عزة احلاكم يف حكمه       ،التسليم واملساملة 
 وإن الكتاب األول    ، وما أخطأه مل يكن ليصيبه     ،ما أصابه مل يكن ليخطئه      وأن ،جريانه عليه 
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 ومن  ، فله الرضا  ، فمن رضي  ، فقد جف القلم مبا يلقاه كل عبد       ،ةسبق بذلك قبل بدء اخلليق    
  .سخط فله السخط

 وأن ، ويشهد أن القدر ما أصابه إال حلكمة اقتضاها اسم احلكيم جل جالله وصفته احلكمة
 وأن ذلك أوجبه عدل اهللا ، وحل يف احملل الذي ينبغي له أن يرتل به،القدر قد أصاب مواقعه
 فله عليه ، وصفاته العلى، فهو موجب أمسائه احلسىن، وملكه العادلوحكمته وعزته وعلمه

  )١(" كما له احلمد على مجيع أفعاله وأوامره ،أكمل محد وأمته
 يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد على مقتضى - وتعاىلسبحانه –وذا يعلم أنه    

  .، ويرعى يف ذلك مصلحة عباده فضالً منه ورمحةاحلكمة يف فعله وشرعه
  
ألصفة العلم هللا - ٦:-  

 بأن علم اهللا تعاىل كامل وثابت له سبحانه بدليل النقل والعقل :يقرر الشيخ 
  . )٢( وبالنظر يف كونه وشرعه

!  "  #   $  %  M  : يف تعليقه على تفسري اجلاللني عند قوله تعاىل        :يبني الشيخ   و   

: اادلـة  L يةاآل...  -  .    /  0  1  2      3   4  ,&  '  )  (  *  +

وليس هـذا     خلقه، ن خيفى عليه شيء من شؤو     عرشه بذاته ال  أي بعلمه وهو فوق     :"قال ،٧
 موضوعة ملطلـق    )مع(، وذلك أن كلمة     )٣( من التأويل الذي هو صرف اللفظ عن ظاهره       

علم  فتفسريها بال،املقارنة، فيدخل يف معناها املقارنة بالعلم وبالنصر والتأييد وباهلداية والتوفيق        
وحنوه تفسري ملعىن وضع له اللفظ، وصدر اآلية وتذييلها يعني هـذا املعـىن دون املقارنـة                 

  . )٤("بالذات
                                                

   .)٦٩-٦٦ / ١(طريق اهلجرتني  : ر ينظ)١(
  ).١٥٣(، وتفسري اجلاللني )٢/٤٤(، )١٢٥ ،٢٦ /١(تعليق الشيخ على اإلحكام : ينظر)٢(
 عبد ابن ذكر وقد بعلمه، معهم هو : قالوا أم السلف عن ثبت  وقد :"عند ذكره هلذه اآلية     :   قال ابن تيمية      )٣(

 ابن عن مأثور وهو بقوله، يعتد أحد فيه خيالفهم ومل بإحسان، هلم عنيوالتاب الصحابة من إمجاع هذا أن وغريه الرب
  ." ...وغريهم حنبل ابن وأمحد الثوري، وسفيان حيان، بن ومقاتل والضحاك، عباس،

  ).٢٣٠، ٢١٩-٢١٧، ٢/١٠٣(شرح حديث الرتول : ينظر  
  ).١٥٥-١٥٤ص(  تفسري اجلاللني )٤(
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ن علم اهللا تعاىل حميط بأمسائه احلسىن وصفاته العلى كما أنه حميط بعباده             إ"::  الشيخ وقال
  .)١("وسائر خلقه

 األمـور  ن األصـل يف إ:"، فيقولبعض صفات علم اهللا عز وجل   :يقرر الشيخ   و
  M½Ä   Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  Å  Æ  :الغيبية اختصاص اهللا بعلمها، قال تعاىل     

Ê  É     È  ÇË   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  

   ß  Þ          Ý  Ü  Û  ÚL وقوله ٥٩: األنعام ،:  M   ?  >  =  <  ;  :    9   8  7

@A  F  E  D      C  B  L ولكن اهللا تعاىل يطلع من ارتضى من رسـوله          ،٦٥: لالنم 
M  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç  :على شيء من الغيب، قـال تعـاىل   

  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  ÑL وقال تعـاىل   ،٢٧ - ٢٦: اجلن: 
Md   c  b   a  `  _  ^    ]  \   [            Z  Y  Xe i  h  g     f       n   m  l  k  j 

  q  p  oL ٩: األحقاف.  
إذن فمن الغيب ما استأثر اهللا بعلمه فلم يطلع عليه ملكاً مقربـاً وال نبيـاً مرسـالً              
كتحديد الوقت الذي يقوم فيه اخللق هللا رب العاملني للحساب، فإنه ال يعلـم مـىت تقـوم         

  ,  -   .  + (  *  &  '   ) %!  "    #  $M : الساعة إال اهللا، قال تعـاىل     
  2  1  0  /L ؛ ومن الغيب ما أعلم اهللا بعض عبـاده كـاألمور    ٦٣: األحزاب

 فكانت معجزة له وآية من آيات اهللا خـص اهللا ـا             <املستقبلية اليت أخرب ا رسول اهللا       
©  M  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®       ¬  «       ª  :رسوله، وهي داخلة يف قوله تعاىل     

¶  µ¸  L مل يكن يعلم الغيب علماً كلياً، وإمنا    < من هذا أن النيب      ويتبني.  ١٧٩: ل عمـران  آ 
  .)٢("كان يعلمه علماً جزئياً يف حدود ما أطلعه اهللا عليه

  .أل      وقد دل القرآن والسنة والعقل على أن صفة العلم من الصفات الذاتية الثابتة هللا 
  

                                                
  ).٢٣ص(  تفسري اجلاللني )١(
  ).١٨٢، ١٨١، ١٧٦، ١٧٤، ١٧١-٢/١٦٨(لجنة   فتاوى ال)٢(



   ١٣٧  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  :فمن القرآن
  .:م الشيخ  اآليات السابق ذكرها يف كال

  :ومن السنة
 يعلِّم أصحابه االستخارة يف األمور      <كان النيب   :  قال سحديث جابر بن عبد اهللا       -

فإنك تقدر وال أقـدر وتعلـم وال        :( ... كلها كما يعلم السورة من القرآن يقول      
  .)١(...)أعلم وأنت عالم الغيوب

يـا  : قالوا.. .ما من مولود يولد     :( <قال رسول اهللا    :  قال سحديث أيب هريرة     -
 .)٢()اهللا أعلم مبا كانوا عاملني:( رسول اهللا أفرأيت من ميوت منهم وهو صغري قال

 
  :- فمن وجوه-أما داللة العقل

,   -  .  /  M     2  1   0  :أنه يستحيل إجياده األشياء بغري علم سابق قال تعاىل: أوالً

  3L ١٤: امللك.  
م واإلتقان وعجيب الصنعة ودقيق اخللقة ما يشهد بعلم         أن املخلوقات فيها من األحكا    : ثانياً

  .الفاعل هلا المتناع صدور ذلك عن غري علم
أن يف املخلوقات من هو عامل والعلم صفة كمال، فلو مل يكـن اهللا عاملـاً لكـان يف                  : ثالثاً

املخلوقات من هو أكمل منه، وكل علم يف املخلوق إمنا استفاده من خالقه وواهب الكمال               
  .)٣( به، وفاقد الشيء ال يعطيه أحق

وهي العلم السابق فقد    : فأما املرتبة األوىل  :" يف ذكره ملراتب القدر    :ال ابن القيم    ق
اتفق عليه الرسل من أوهلم إىل خامتهم، واتفق عليه مجيع الصحابة ومن تبعهم مـن األمـة                 

  . )٤("وخالفهم جموس األمة
  

                                                
  ).٦٣٨٢( أخرجه البخاري يف كتاب الدعوات، باب الدعاء عند االستخارة برقم )١(
، ومسلم يف كتاب القدر، باب      )١٣٨٤( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز، باب ما قيل يف أوالد املشركني برقم              )٢(

  ).٢٦٥٩(فال الكفار وأطفال املسلمني برقم معىن كل مولود يولد على الفطرة، وحكم موت أط
  ).١٤٩-١/١٤٨(، ولوامع األنوار )٢٥-٢٤ص(شرح العقيدة األصفهانية البن تيمية :   ينظر)٣(
  ).٢٩ص(  شفاء العليل )٤(



   ١٣٨  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد
 

أل صفة القدرة هللا -٧:  
،  ٤٩: القمـر  M   ã        â  á  à              ß  ÞL  : قول اهللا تعاىلعند : يقرر الشيخ

 ألهل السنة على عموم قدرة اهللا، وتعلقها بكل خملوق، ومشول خلقـه             اآلية حجةٌ ": فيقول
  .)١("لكل شيء، ودليل على إحكام اخللق وسبِق التقدير

، ١: امللـك  M        '  &       %  $     #  "  !  ( )  *    L  :وعند قوله تعاىل  
 على عموم قدرة اهللا وكمال تصرفه يف الكون بيسر وسهولة، وهذا مستفاد              اآلية تدل:"قال

  .)٢("من كون امللك بيد اهللا
  .)٣(والقدرة صفة ذاتية ثابتة هللا عز وجل بالكتاب والسنة 

  :من الكتابف
  . ٢٠: البقرة M  h  g  f  e   i    j  k  L  : قوله تعاىل-
  M  x  wy  ¤  £  ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z    : وقوله-

¥L ٦٥: األنعام.  
  . ٥٥: القمر M  @A   F  E  D  C  B   L  : وقوله-
  
  : من السنةو
أعوذ ِبعزة اهللا وقدرته من شر ما :(  مرفوعاًس حديث عثمان بن أيب العاص -

وأحاِذر ٤()أجد(.  

                                                
  ).١٢٨ص(تفسري اجلاللني :  ينظر)١(
  ).٨٠، ١٢ص (و)١٩٥ص(  تفسري اجلاللني )٢(
 ومن أمسائه تعاىل    .مستقالً امساً تعد االسم صيغ من صيغة كل بل،  واحداً امساً تعد ال واحدة صفة املتضمنة األمساء )٣(

  . القوة معىن على يدوروأصل هذه األمساء الثالثة ) املقتدر(و)القدير(و)القادر: (اليت اشتقت من صفة القدرة
، صـفات  )٢/٣٧٥(الرضواين حممود . ، أمساء اهللا احلسىن يف الكتاب والسنة د )٤/٢٢(النهاية البن األثري    :  ينظر  

  ).٢٤٠ص( الواردة يف الكتاب والسنة ألاهللا 
  ).٢٢٠٢(  أخرجه مسلم كتاب السالم، باب استحباب وضع يده على موضع األمل مع الدعاء برقم)٤(



   ١٣٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

اعلم أبا  :(<غالمه؛ قال له النيب  ، ملا ضرب س حديث أيب مسعود البدري -
  .)١()أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم! مسعود

ووصف اهللا نفسه بأنه قادر على كلِّ شـيء أراده، ال يعترضـه   : ": قال اخلطايب 
قدرت الشيَء وقدرته؛ مبعـىن     : عجز وال فتور، وقد يكون القادر مبعىن املقدر للشيء، يقال         

  .)٣(")٢(، أي نعم املقدرون ٢٣: املرسالت M  3  2  1  0L : واحد، كقوله
  
 واقعاً ،والعلم اإلرادة بتقدير متقدراً الشيء ديوج به الذي املعىن عن عبارة :والقدرة"

 يـشاء  أن شرطه من وليس ،يفعل مل شاء وإن ،فعل شاَء إن الذي هو والقادر .وفقهما على
 ال كـان  فـإن  ،أقامهـا  شاَء لو ألنه ،اآلن القيامة ةقامإ على قادر  تعاىل اهللا فإن ،حالةم ال
مل ألنه ؛قيمهاي يفلذلك ،ووقتها أجلها تقدير من علمه قساِب يف جرى ملا يشاؤها وال هاأْش 

 ويستغين ،به يتفرد اختراعاً ودجوم كلَّ خيترع الذي هو طلقاملُ روالقاِد .القدرة يف يقدح ال
   .تعاىل اهللا وهو ،غريه معاونة عن فيه

 وال ،ناتاملمِك بعض إال لُيتناو ال إذ صةناِق ولكنها اجلملة على ةٌردقُ فله العبد وأما 
 مجيع له أيه مامه قدرته بواسطة العبد ملقدوراِت املخترع هو تعاىل اهللا ِلب ،لالختراع يصلح
  )٤("ملقدوره جوِدالو أسباب

  
أل الصمد هللا صفة-  ٨:  

أنه سبحانه املقصود يف احلوائج     ويبني سبب   ،  أل صفة الصمدية هللا     :يقرر الشيخ   
وهذا ألنه السيد الكامل يف سؤدده الغين الكامل يف غناه احملتاج إليـه             :" على الدوام، فيقول  

  .)٥(" كل ما عداه، فصمد إليه العامل كله ليكفلهم وييسر كُالًّ ملا خِلق له
  .ه ثابت بالكتاب والسنةوهو اسم ل ،أل ذاتية هللا صفة الصمدف

                                                
  ).١٦٥٩(  أخرجه مسلم يف كتاب األميان، باب صحبة املماليك وكفارة من لطم عبده، برقم )١(
  ).١٦٠/ ١٩(م القرآن للقرطيب اجلامع ألحكا:   ينظر)٢(
  ).٨٥ص(  شأن الدعاء للخطايب)٣(
  ).١/١٣٤ (حامد أبو الغزايل حممد بن مد  املقصد األسىن يف شرح أمساء اهللا احلسىن حمل)٤(
  ).٣١٤ص ( تفسري اجلاللني  )٥(



   ١٤٠  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  : فمن الكتاب
، ومل  ٢ - ١: اإلخالص M  (  '  &  %  $  #  "  !L  :قوله تعاىل   

  .يِرد هذا االسم إال يف هذه السورة
  :ومن السنة

اختذ : ه إياي؛ فقوله  متوأما ش ... كذبين ابن آدم    :(  القدسي سحديث أيب هريرة     -
  .)١()مل أولد، ومل يكن يل كفواً أحداهللا ولداً، وأنا األحد الصمد، مل ألد و

اللهم إين أسألك أين أشهد     :(  مسع رجالً يقول   < أن رسول اهللا     سحديث بريدة    -
  .)٢()...أنك أنت اهللا، ال إله إال أنت، األحد الصمد

  -:)٣(ولقد اختلف العلماء يف معىن الصمد على أقوال كثرية؛ منها
  .املصمت الذي ال جوف له - ١
 .شربالذي ال يأكل وال ي - ٢
 .، ومل يلد ومل يولد)٤(الذي ال خيرج منه شيء  - ٣
 .السيد الذي انتهى سؤدده - ٤
 .الباقي الذي ال يفىن - ٥
 .الذي ليس فوقه أحد - ٦
  

                                                
  .)٤٩٧٤(برقم ،   M  %  $  #  "  !L :  أخرجه البخاري كتاب تفسري القرآن باب قوله تعاىل)١(
، صححه األلبـاين يف سـنن أيب داوود بـرقم           )١٤٩٣( أخرجه أبو داود يف سننه كتاب الوتر باب الدعاء برقم            )٢(

)١٤٩٢.(  
، معـامل   )١/١٠٩(، األمساء والصفات للبيهقـي      )٣٠/٣٤٥) (٦٩٢ -٦٩٠ /٢٤(جامع البيان للطربي    :  ينظر )٣(

، ) ٤/٥٢٠( وتفسري القرآن العظيم البن كـثري        ،)٩/٢٦٨(، زاد املسري البن اجلوزي      )٧/٣٢٠(الترتيل للبغوي   
، فتح الباري البن حجر     )٩/١٥٠)(١/٤٧٤(، أضواء البيان للشنقيطي     )٣٠/٥٤٠(التحرير والتنوير البن عاشور     

  ).١/١٥٥(، خمتار الصحاح )٢٥٩-٣/٢٧٥(، لسان العرب )٨/٦١٢(
ما تقـرب العبـاد إىل اهللا   :(  كما قال يف احلديث ليس املراد أنه ال يتكلم وإن كان يقال يف الكالم إنه خرج منه،       )٤(

، والترمـذي يف كتـاب      )٥/٢٦٨(احلديث أخرجه أمحد يف مسنده      ) -يعين القرآن –بشيء أفضل مما خرج منه      
  ).٢٩١١(برقم ... فضائل القرآن باب 

  ).١٧/٢٣٩(جمموع الفتاوى:ينظر  



   ١٤١  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

فيه للسلف أقوال متعددة قد يظن ) الصمد(واسم  :" :شيخ اإلسالم ابن تيمية     قال     
  :أا خمتلفة، وليست كذلك، بل كلها صواب، واملشهور منها قوالن

  .أن الصمد هو الذي ال جوف له: اأحدمه
  .أنه السيد الذي يصمد إليه يف احلوائج: الثاين

والثاين قول طائفة . فاألول هو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعني وطائفة من أهل اللغة         
من السلف واخللف، ومجهور اللغويني، واآلثار املنقولة عن السلف بأسـانيدها يف كتـب              

  .)١("كتب السنة وغري ذلكالتفسري املسندة، و
  

فاهللا سبحانه وصف نفسه باالسم املتضمن لصفات عديدة وهذا يدل على عظمتـه                
  .فالعظيم من اتصف بصفات الكمال

  

إن اهللا استوى على العرش، هل استواؤه على العرش مبعىن أنه مفتقر            : قال قائل فلو  "   
  إىل العرش حبيث لو أزيل لسقط؟

 كامل غري حمتاج إىل العرش، بل العرش والسموات والكرسـي           صمدال؛ ألن اهللا    : فاجلواب
  .)٢(" واملخلوقات كلها حمتاجة إىل اهللا، واهللا يف غىن عنها، فنأخذه من كلمة الصمد

  

أل العزة هللا ة صف-٩:  
       M      3  24  : تعليقاً على تفسري اجلاللني عند قوله تعـاىل        :ذكر الشيخ   

  6   5L ٣("قصود وصف اهللا بكمال العزة والغلبة وبكمال العلمامل:" ،١٢: فصلت(.  
  

  .والِعزةُ صفة ذاتية ثابتة هللا تعاىل بالكتاب والسنة
  -:فمن الكتاب

  .١٢٩: البقرة M  R  QS  U  T    L  : قوله تعاىل-
                                                

  ).٣٣-٣٢(  تفسري سورة اإلخالص البن تيمية )١(
  ).١٣٢ص(طية البن عثيمني   شرح الواس)٢(
  ).٢٣ص(تفسري اجلاللني )٣(



   ١٤٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

ــه- آل  Mch  g   f  e  d  ik     j  l  r  q   p         o  n       m  L  : وقول
  .٢٦: عمران

  .٢١: اادلة M  æ  åçé  è  ê  í  ì   ë  î   ï  L  : قوله تعاىل-
  

  :ومن السنة
هل من مزيد؟ حىت يضع رب الِعـزة فيهـا          : ال تزال جهنم تقول    :( س حديث أنس    -

  .)١()، ويزوي بعضها إىل بعضوعزتكقط قط : قدمه، فتقول
كربياء ردائـي، فمـن      إزاري، وال  العزة: ألقال اهللا   :(  مرفوعاً س حديث أيب هريرة     -

  .)٢()ينازعين؛ عذبته
ال إله إال اهللا وحده، أعز جنـده،        :(  كان يقول  <؛ أن الرسول    س حديث أيب هريرة     -

  .)٣()ونصر عبده، وغلب األحزاب وحده؛ فال شيء بعده
  

 زيع قال-بضم العني يف املضارع–والعزةُ تأيت مبعىن الغلبة والقهر؛ من عزه، إذا غل:  يبهعز.  
 زيع للصلبة الشديدة-بفتحها–وتأيت مبعىن القوة والصالبة، من عز ،اززع ومنه أرض ،.  

 ِعزي بكسرها–وتأيت مبعىن علو القدر واالمتناع عن األعداء، من عز-.  
  .)٤(-عز وجل-وهذه املعاين كلها ثابتة هللا 

"نعمك أي:ى العزيزوم٥("يهلروٍه عكن إدخال م الَّذي ال يوصل إليه، وال ي(.  

                                                
، ومـسلم يف    )٦٦٦١(  أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور باب احللف بعزة اهللا وصفاته وكلماته، برقم                )١(

  ).٥٠٨٦(كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء، برقم
  ).٢٦٢٠( يف كتاب الرب، والصلة، واآلداب، باب حترمي الكرب،  برقم   أخرجه مسلم)٢(
، ومسلم يف كتاب الذكر     )٤١١٤(  أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب غزوة اخلندق وهي األحزاب، برقم              )٣(

  ).٦٨٤٦(والدعاء والتوبة واالستغفار باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل برقم
، القـاموس  )٩٦ / ١(األمسـاء والـصفات للبيهقـي    ،  )١٢٨ / ١(لـهراس ل العقيدة الواسـطية     شرح:   ينظر  )٤(

  ). ١/٤٩٦(احمليط
  .)٩٦ / ١(األمساء والصفات للبيهقي   )٥(



   ١٤٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
  :)١( النونية يف القيم ابن قال

  السلطان ذي جناب يرام أىن  جنابه يرام فلن العزيز وهو
   صفتان هذه شيء يغلبه  الغالب مل القاهر العزيز وهو
  .معان ثالث حينئذ فالعز  وصفه هي بقوة العزيز وهو
 -تعاىل- هللا اليت العزة فإن يقهر، وال يقهر الذي العزيز:" : ابن حجر    احلافظ قال

 فيوصف واألنفة، للحمية العزة تستعار وقد املمدوحة، احلقيقية العزة وهي الباقية الدائمة هي
: البقـرة  M  ih    g  fL : تعاىل قوله ومنه مذمومة، صفة وهي والفاسق، الكافر ا

 أن يريد كان من: فمعناه ،١٠: فاطر M   ¶µ          ´  ³    ²  ±             °  ¯L : قوله وأما ،٢٠٦
 وللمـؤمنني،  لرسـوله  أثبتها مث ومن بطاعته، إال تنال ال فإا اهللا، من العزة فليكتسب يعز،
 كقولـه  الـصعوبة،  مبعىن العزة ترد وقد ،٨: املنافقون M  f    e  dL : تعاىل فقال
 M  s  v  u  tL  ومنه الغلبة ومبعىن ،١٢٨: التوبـة  M  ¥  ¤  £   ¢L : تعاىل

 أرض: قوهلم ومنه االمتناع، ومبعىن لبنها، قل إذا عزوز، شاة: كقوهلم: القلة ومبعىن ؛٢٣: ص
  .)٢( هـ.ا" خمففا أوله بفتح عزاز،

  

                                                
  .)٧١١ / ١( للفرقة الناجية االنتصارالكافية الشافية يف   )١(
رأيـت أن    وهلذا نقص،أو زادف فيه فتصر احلافظ ولكن الراغب، كالم هذا أن وذكر) ١٣/٣٦٩ ( الباري فتح  )٢(

جمموع فتاوى ورسائل   و ،)١٨٦ / ١(طريق اهلجرتني     و ،)١٠٥ / ١(شرح الرباك للواسطية    : وينظر.إليهأضيفه  
  .)٣١٣ / ٩) (٢٩١ / ٨(العثيمني 
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

١(أل السمع والبصر هللا  صفتا-١٠(:  
إن السمع ما تدرك به     :" صفيت السمع والبصر، ويبني ذلك، فيقول      :يقرر الشيخ   

وكل من السمع والبصر من ...  سراً، والبصر ما تدرك به املرئيات   األصوات جهراً كانت أم   
  .)٢("صفات اهللا اليت تثبت بالسمع والعقل، فيجب اإلميان ما

 الذاتية الثابتة بالكتاب والسنة، كما أن صفة السمع ألوالبصر صفة من صفات اهللا 
  . ثابتة بالكتاب والسنةألصفة ذاتية له 

  : فمن الكتاب
  .٥٨: النساء M           Ã  Â    ÁÅ   Ä  Æ  L  : قوله تعاىل-
  .١١: الشورى M3        2  14     5   7  6  8  L  : وقوله-
  .٤٦: طه M°   ¯  ®±  ³  ²  µ  ´  ¶   L  : قوله تعاىل-
ــه-    -  #  $  %  &  '  )  (  *  +   ,  "!  M  : وقولـ

./  1     0  3  2  4  L ادلة١: ا.  
  :ومن السنة

أربعوا على أنفسكم، إنكم ال     ! يا أيها الناس  :( س حديث أيب موسى األشعري      -
تدعون أصم وال غائباً، ولكن تدعون مسيعاً بصرياً، إن الذي تدعون أقرب إىل أحـدكم               

  .)٣()من عنق راحلته

                                                
و الغين  حتصل من ذلك قدر زائد على مفرديهما حن    )كما يف هذه الصفة    (اقتران أحد االمسني والوصفني باآلخر      إذا    )١(

وهكذا عامة الصفات املقترنة واألمساء املزدوجة يف القرآن؛ فإن الغىن صـفة       . احلميد، الغفور القدير، احلميد ايد    
كمال واحلمد كذلك، واجتماع الغىن مع احلمد كمال آخر، فله ثناء من غنائه وثناء مـن محـده وثنـاء مـن                  

  . والعزيز احلكيم فتأمله فإنه من أشرف املعارفاجتماعهما، وكذلك الغفور القدير، واحلميد ايد،
عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبـد          ل التوحيد وقرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني        : ينظر 

  .)٤٢٢ ص(الوهاب 
  ).١٥٣ص( تفسري اجلاللني )٢(
  ).٦٣٨٤(   أخرجه البخاري يف كتاب املغازي، باب غزوة خيرب،  برقم)٣(



   ١٤٥  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

احلمد هللا الذي وسع مسعه :(  رضي اهللا عنها يف قصة اادلة وقوهلاةحديث عائش -
  .)١()األصوات

  
إن اهللا مسيع بسمع يليق جبالله وعظمته، كما أنـه          :" وأهل السنة واجلماعة يقولون     

  .)٢(" ١١: الشورى M3        2  14     5   7  6  8  L بصري ببصر، 
وهو مسيع بصري له السمع والبصر، يسمع ويبصر وليس         :":قال احلافظ ابن القيم     

  .)٣("كمثله شيء يف مسعه وبصره
: أما السمع فقد عربت عنه اآليات بكل صيغ االشتقاق، وهي       :" : )٤(وقال اهلراس 

  .)٥("سِمع، ويسمع، وسمِيع، وأسمع، فهو صفة حقيقية هللا، يدرك ا األصوات
  
  
  
  

                                                

 وكَـانَ اللّـه سـِميعاً       : يف كتاب التوحيد، بـاب قـول اهللا تعـاىل         ) ٢٣٠٦ /٤(  أخرجه البخاري تعليقاً    )١(

  ).١٣٤:النساء(بِصرياً

  ).١٧٨ص( الواردة يف الكتاب والسنةألصفات اهللا :  ينظر)٢(
  ).٣/١٠٢٠( الصواعق املرسلة )٣(
، حـاز الـدكتوراه يف التوحيـد    )م١٩١٦(ية مبصر سنة    حممد بن خليل هراس، ولد بطنطا من حمافظة الغرب        :  هو )٤(

واملنطق، أعري إىل اململكة العربية السعودية، ودرس يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بالرياض، مث أعـري                  
مرة أخرى، وأصبح رئيساً لشعبة العقيدة يف قسم الدراسات العليا يف كلية الشريعة سابقاً جبامعة أم القرى مبكـة                   

ملكرمة، عاد ملصر وشغل منصب نائب الرئيس العام جلماعة أنصار السنة النبوية، مث الرئيس العام هلا بالقـاهرة،                  ا
 سلفي املعتقد شديداً يف احلق، قوي احلجـة، لـه   :عن عمر يناهز الستني، وكان   ) م١٩٧٥( سنة   :تويف  

لى كتاب التوحيد البن خزمية، شرح العقيدة       حتقيق كتاب املعىن البن قدامة، حتقيق وتعليق ع       : مؤلفات عدة، منها  
  .الواسطية البن تيمية

  ).٤٤-٤٣ص( شرح العقيدة الواسطية للهراس عناية علوي السقاف : ينظر  
  ).١٢٠ص( شرح الواسطية )٥(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

ألصفتا الغين واحلميد هللا -١١:  
}     Mx   wy  z  :، فيقول عند قول اهللا تعاىل      هاتني الصفتني  :يقرر الشيخ   

|  }  L غين عن مجيع خلقه ومحيد عن مجيعهم مبا يسديه إليهم من مجيـل           ":٦: غـابن الت
  .)١("أياديه وكرمي فعاله، ويف سائر نعوت جالله وصفات كماله

 يوصف بأنه احلميد، وهي     أل بالكتاب والسنة،كما أن اهللا      ألفة ذاتية هللا    والغىن ص 
  .صفةٌ ذاتيةٌ له كذلك

  :والدليل من الكتاب
ــاىل- ــه تع        ~        �  |  {}M  tz    y  x  w  v  u  : قول

¡L ١٥: فاطر.  
  .٢٨: التوبة M  @  ?  >  =A  D  C  B  L  : وقوله-
  .٢٦٧: البقرة M�  ~  }¢  ¡    £   L  : قوله تعاىل-
  

  :ومن السنة
  .)٢()...من يستعفف؛ يعفه اهللا، ومن يستغن؛ يغنه اهللا...:(< قال -
اللهم صلِّ على حممد وعلى     : قولوا...:(شهد يف الت  ط حديث كعب بن عجرة      -

  .)٣()آل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك محيد جميد
  

                                                
  ).١٨٤ص(  تفسري اجلاللني)١(
جه مـسلم يف كتـاب   ، وأخر)١٤٦٩( أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة، باب ال صدقة إال عن ظهر غىن، برقم  )٢(

  ).١٠٥٣(الزكاة، باب فضل التعفف والصرب، برقم
واختذ اهللا إبراهيم خليال وقوله إن إبراهيم كـان   ( يف كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل          ي أخرجه البخار  )٣(

  ).٤٠٦(،  برقم <، وأخرجه مسلم يف كتاب صالة، باب الصالة على النيب )٣٣٧٠(، برقم ..أمة قانتا هللا
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  : :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
  .)١("كَما أَنَّ الِغىن أَبداً وصف لَه ذَاِتي  والفَقْر ِلي وصف ذَاٍت الَِزم أبدا"

   ::وقال ابن القيم 
  .)٢("ِتي ِله كَاجلٌود ِواإلحساِن    اِتِه فَِغناه ذَاوهو الغِني ِبذَ"

؛ فله سبحانه الغىن التام املطلق مـن        )الغين(ومن أمسائه احلسىن    :  قال الشيخ اهلراس  
كل وجه؛ حبيث ال تشوبه شائبة فقر وحاجة أصالً، وذلك ألن غناه وصـف الزم لـه، ال                  

كن أن يزول؛ فيمتنع أن يكون إال غنياً كما         ينفك عنه؛ ألنه مقتضى ذاته، وما بالذات ال مي        
  .)٣ (ميتنع أن يكون إال جواداً حمسناً براً رحيماً كرمياً

  .)٤(..."من غىن وجدة: فالن يعطي من سعة؛ أي: الغين، يقال: الواسع:"وقيل
احلميد من صفاته سبحانه وتعاىل، مبعىن احملمود على كل حـال، وهـو            :")٥(قال ابن منظور  

   .)٦(" مفعولفعيل مبعىن
 وحبمد  ،جل هو احلميد حبمده لنفسه أزالً      واهللا عز و   ، هو احملمود املثىن عليه    احلميدو   

 كـان ال    ناحلميد من العباد من محدت عقائده وأخالقه وأعماله وأقواله وإ         و ،عباده له أبداً  
ه سـبحان  هوف  فاحلميد املطلق هو اهللا تعاىل     ،خيلو أحد عن مذمة ونقص وإن كثرت حمامده       

                                                
 أبـو  املقدسي قدامة بن اهلادي عبد بن أمحد بن مدحمل تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ مناقب منالعقود الدرية   :  ينظر )١(

   ).١/٤٤٠(، مدارج السالكني )٦ص(، طريق اهلجرتني البن القيم )٣٩١ / ١ (اهللا عبد
  ).٢/٧٤( النونية)٢(
  ).١١٤ص (شرح الواسطية :  ينظر)٣(
 وهـف  بـن  علي بن سعيد ل والسنة الكتاب ضوء يف احلسىن اهللا أمساء  شرح ،و)٧٢ص( أمساء اهللا    اشتقاق:  ينظر )٤(

  ).٢٥ص (القحطاين
 وخـدم  مبصر ولد احلجة اللغوي اإلمام العرب لسان صاحب منظور بن الدين مجال على بن مكرم بن حممد:   هو  )٥(

 وتـوىف  ،عارفاً بالنحو واللغة والتاريخ والكتابةوكان ،  طول عمره وويل قضاء طرابلس     بالقاهرة اإلنشاء ديوان يف
ومجع يف اللغة كتابا    األغاين،   خمتصر مؤلفاته ومن،   كان عنده تشيع بال رفض     : قال الذهيب  ،)هـ٧١١( سنة   مبصر

مساه لسان العرب مجع فيه بني التهذيب واحملكم والصحاح واجلمهرة جوده ما شاء ورتبه ترتيب الصحاح وهـو                  
  .كبري

 تاج العـروس  ،  )١/٢٤٨( للسيوطي   بغية الوعاة ،  )٦/١٥( البن حجر    لدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة     ا :ينظر  
  ). ٣/١٠( للقنوجي أجبد العلوم، )١/٥(للزبيدي 

  ).٤/١٨٠(جامع األصول : ، ينظر)٣/١٥٥( اللسان )٦(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ونفـع  وضر ونزع ووهب وشرع خلق ما على احملمود سبحانه فهو والثناء للحمد املستحق
  .)١ (ومنع وأعطى

  
لنعمتني اجلليلـتني   ، مث مجع بني ا    ن حيمد ألنه جل ثناؤه بدأ فأوجد      هو املستحق أل  و"  

احلياة والعقل، وواىل بعد منحه، وتابع آالءه ومننه، حىت فاتت العد، وإن اسـتفرغ فيهـا                
ال ، كما أن املن منـه      سواه ؟ بل له احلمد كله ال لغريه       ، فمن ذا الذي يستحق احلمد       هداجل

  .من غريه
وهو الـذي   ،  احملمود الذي استحق احلمد بفعاله، وهو فعيل مبعىن مفعول        هو  :  قال اخلطايب 

، ألنه حكيم ال جيري يف أفعالـه الغلـط وال           حيمد يف السراء والضراء، ويف الشدة والرخاء      
 M I J: ال ومنها القاضي قال اهللا عـز وجـل  ضه اخلطأ فهو حممود على كل ح    يعتر

LK L ٢("٢٠: غافر(.  
  

كَم والعدل هللا -١٢أل صفتا الْح:  
اهللا حكـم عـدل ال حمابـاة        :" فيقـول  ، الصفتني  هاتني :يقرر الشيخ        

  .)٣("وقضاء اهللا عدل بأال تزر وازرةٌ وزر أخرى..عنده،
  
  .اسم له ثابت بالكتاب والسنة) احلكم(م احلكم، و بأنه احلاكأليوصف اهللا   
  . بأحاديث صحيحةألكما أن صفة العدل ثابتة هللا   
  :الدليل من الكتاب  

  .١١٤: األنعام M  b   a  `c  L  : قوله تعاىل-
  .٨٧: األعراف M¹  ¸  ¶  µ  ´º     ¼  »  ½   ¾  L  :وقوله-
  

                                                
  .)١٣٠ / ١(املقصد األسىن  :  ينظر)١(
  .)١٦٠ / ١(األمساء والصفات للبيهقي  )٢(
  ).١٩٤ص(  التعليق على تفسري اجلاللني)٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  :الدليل من السنة  
 مع قومه؛ مسعهم يكنونه بـأيب       < ملا وفد إىل رسول اهللا       ؛ أنه ط حديث هانئ بن زيد      -

إن اهللا هو احلَكَم، وإليه احلُكـم، فِلـم تكـىن أبـا             :(  فقال <احلكم، فدعاه الرسول    
  .)١()احلكم؟

واحلكم واحلاكم مبعىن واحد؛ إال أنَّ احلكم أبلغ من احلاكم، وهو الذي إليه احلُكم، وأصل               
  .)٢( اخلري احلُكم منع الفساد والظلم ونشر

قال . واهللا؛ إنَّ هذه قسمة ما عدل فيها:  للذي قال<، وقوله ط حديث ابن مسعود -
  .)٣()فمن يعِدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله :(<النيب 

  
  .)٤("ومقاِلِه واحلُكِْم يف امليزاِن  والعدل من أوصافه يف فعله:": قال ابن القيم 

ل يف فعله، فأفعاله كلها جارية على سـنن         وهو سبحانه موصوف بالعد   :" : قال اهلراس 
العدل واالستقامة، ليس فيها شائبة جور أصالً؛ فهي دائرة كلها بني الفضل والرمحة، وبـني          

)٥("العدل واحلكمة
.  

على أن اهللا تعاىل عدل يف أفعاله مبعىن أنه متصرف يف            واجلماعة   السنةل  مذهب أه و"    
وضع الشيء موضعه وهو التصرف يف      :  فالعدل ،ما يريد  يفعل ما يشاء وحيكم      ملْكُه وِملْكُه 

والظلم بضده فال يتصور منه جور يف احلكـم وظلـم يف   ، امللك على مقتضى املشيئة والعلم 
  .)٦(" التصرف

                                                
والنسائي يف كتاب القضاء، باب إذا ) ٤١٤٥( أخرجه أبو داود يف كتاب األدب، باب يف تغيري االسم القبيح برقم     )١(

 يف صـحيح سـنن أيب داود بـرقم    ، صححه األلبـاين )٤٩٨٠(حكموا رجال ورضوا به ، فحكم بينهم، برقم      
  ).٤٩٨٠(النسائي برقم ، ويف صحيح سنن )٤١٤٥(

  ).١٠٣ص( الواردة يف الكتاب والسنة ألصفات اهللا : ينظر )٢(
 يعطي املؤلفة قلوم وغريهم من اخلمس وحنـوه،  < أخرجه البخاري يف كتاب فرض اخلمس، باب ما كان النيب    )٣(

ري من قوي إميانـه     ، وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة، باب إعطاء املؤلفة قلوم على اإلسالم وتبص            )٣١٥٠(برقم
  ).١٠٦٢(برقم 

  ).٢/٩٨( النونية)٤(
  ).٢/١٠٤( النونية شرح )٥(
  )٤٠ / ١ ( للشهرستاينامللل والنحل  )٦(



   ١٥٠  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 كثري يف لنفسه أثبتها فقد احلكم، صفة وتعاىل سبحانه هللا املثبتة الصفات من كذلك"   
 القـضاء  صـفة  أن: القضاء صفة وبني بينه فرقوال الفصل، باحلكم واملقصود،  اآليات من

 قد فالقضاء ولذلك جازماً، إال يكون فال احلكم أما،  )١( املخاطب باختالف إطالقها خيتلف
: مبعـىن  يقـضي  اهللا فإن القدري، باخلطاب يكون وقد الشرعي التكليفي باخلطاب يكون

 وأراد علم ما تنفيذ: عناهفم القدري قضاؤه أما التشريعي، قضاؤه هو فهذا حيرم، أو يوجب،
  .وعلمه إرادته وفق على ويوقعه ينفذه: أي يقضيه، اهللا أراده فما األزل، يف يقع أن
 كقـول  التشريعي، اخلطاب على يطلق الدنيا ففي: واآلخرة بالدنيا يتعلق فكذلك احلكم أما
  .١٠: الشورى M Á Â Ã Ä Å Æ  Ç ÉÈ L 8 7: تعاىل اهللا
 لفصل وتعاىل سبحانه الباري يتجلى عندما القيامة يوم اخلصام لفص على يطلق اآلخرة ويف

 يف خـالف  فكل ،اختلفا فريقني كل بني اخلصام يقام وحينئٍذ إليه، الناس فيختصم اخلصام،
  . )٢(" الفصل يوم اليوم ذلك مسي ولذلك الوقت، ذلك يف يفصل الدنيا

ألة اجلهة هللا نسب -١٣:   
مل يرد يف النصوص نسبة اجلهة إىل اهللا نفياً ":لههذه النسبة بقو : بني الشيخ    

 هللا حيتمل أن يراد به أنـه  إثبااوال إثباتاً، مث هي كلمة جمملة حتتمل حقاً وباطالً؛ فإن      
تعاىل فوق عباده مستو على عرشه، وهذا حق، وحيتمل أن يراد به أنه حييط به شـيء             

ه على خلقه واسـتوائه علـى        عن اهللا حيتمل نفي علو     ونفيهامن خلقه، وهذا باطل،     
عرشه، وهذا باطل، وحيتمل ترتيهه عن أن حييط به شيء من خلقه، وهذا حق، وإذن               

  . )٣(" ال يصح نسبة اجلهة إىل اهللا نفياً وال إثباتاً لعدم ورودها والحتماهلا احلق والباطل

                                                
 الدعوة ألمة اخلطاب كان إن ، ٢٣: اإلسراء M f g h i j k l   m on L :تعاىل اهللا قول: فمثالً )١(

 فقط األمر مبعىن هو املطلق فالقضاء أوجب،: مبعىن ضىفق اإلجابة ألمة اخلطاب كان وإن أمر،: مبعىن هنا فقضى
 سـبيل  علـى  فهو وسلم عليه اهللا صلى حممداً وصدقوا آمنوا الذين اإلجابة ألمة كان وإن جزماً، يشمل ال الذي

  .واجلزم اإلجياب
 الشبكة موقع بتفريغها قام صوتية دروس  عبارة عن  الشنقيطي الددو احلسن حممد  للشيخ والصفات األمساء سلسلة )٢(

 املـبني  الواضـح  واحلق) ١٢٧ص (الشافية الكافية توضيح: ينظر. http://www.islamweb.net اإلسالمية
  ).٨٠ص(

  ).٤/١٢٩ج٢(و)١/٣٧٠ج١(  اإلحكام يف أصول األحكام )٣(
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ـ       )١( أن األلفاظ املة     : وبني الشيخ عبدالرزاق عفيفي      ىن  إذا أُِريـد ـا مع

التعبري خطأ، وإذا أُِريد ا معىن فاسداً أنكرنا على من قـال         :  وقلنا اصحيحاً أقررناه 
  .)٢(ا 

ولو اقتـصر   :" مبيناً املسلك الصحيح يف مثل هذه التعبريات       :وقال الشيخ      
من يتكلم يف التوحيد على ما ورد من التعبري يف نصوص الشريعة، وما عـرف عـن                 

هللا وصفاته؛ لكان يف ذلك عصمة هلم من زلل الرأي والتوسع           السلف الصاحل يف أمساء ا    
يف التعبري، ولو اكتفوا يف االستدالل على مسائل الدين وخاصة السمعية مبا دهلم عليه              
الكتاب والسنة من األدلة السمعية والعقلية هلدوا إىل صراط مستقيم وجنوا من فرقـة              

  .)٣("األهواء ومن احلرية اليت طوحت م يف املتاهات
  

وصف اهللا بالعلو والفوقية، وأنه سبحانه وتعاىل يف الـسماء          ) اجلهة(ويغين عن لفظ    
  .)٤(وهذه ما وردت ا نصوص الشريعة

فلفظ اجلهة قد يراد به شيء موجود غـري اهللا،          :" :ول شيخ اإلسالم ابن تيمية      يق
راد به مـا  فيكون خملوقاً، كما إذا أريد باجلهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد ي      

  .ليس مبوجود غري اهللا تعاىل؛ كما إذا أريد باجلهة ما فوق العامل
ومعلوم أنه ليس يف النص إثبات لفظ اجلهة وال نفيه؛ كمـا فيـه إثبـات العلـو،                  

وحنو ذلك، وقد علم أنَّ ما مث موجود إال اخلالق          ... واالستواء، والفوقية، والعروج إليه   
 مباين للمخلوق، ليس يف خملوقاته شيء من ذاتـه،          واملخلوق، واخلالق سبحانه وتعاىل   

  .وال يف ذاته شيء من خملوقاته

                                                
فتاوى ورسـائل مساحـة   : ينظر. واحليز، واجلهة، واحلد  وصف اهللا باجلسم،    :   وهي اليت حتتمل حقاً وباطالً، مثل       )١(

  ).١٥٩ص/١(الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
  ).١/١٥٩( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
  ).٤/١٢٩ج٢(  اإلحكام يف أصول األحكام)٣(
  ).٩٩ص( الواردة يف الكتاب والسنةألصفات اهللا :  ينظر)٤(
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أتريد باجلهة أا شيء موجود خملوق؟ فاهللا لـيس داخـالً يف            : فيقال ملن نفى اجلهة   
املخلوقات، أم تريد باجلهة ما وراء العامل؟ فال ريـب أنَّ اهللا فـوق العـامل مبـاين                  

اهللا يف جهة، أتريد بذلك أن اهللا فوق العـامل؟ أو    : وكذلك يقال ملن قال   . للمخلوقات
تريد به أنه داخل يف شيء من املخلوقات؟ فإن أردت األول؛ فهو حـق، وإن أردت                

  .)١("الثاين؛ فهو باطل
هو يف جهة أو ليس يف جهـة؟        : فإذا قال القائل  :" كذلك :ويقول شيخ اإلسالم    

راً موجوداً، وال موجود إال اخلـالق       اجلهة أمر موجود أو معدوم، فإن كان أم       : قيل له 
واملخلوق، واخلالق بائن عن املخلوق؛ مل يكن الرب يف جهة موجـودة خملوقـة، وإن      
كانت اجلهة أمراً معدوماً؛ بأن يسمى ما وراء العامل جهة، فإذا كان اخلـالق مباينـاً                

 يف جهـة    العامل، وكان ما وراء العامل جهة مسماة، وليس هو شيئاً موجوداً؛ كان اهللا            
لـيس يف   : هو يف معدوم، وقوله   : لكن؛ ال فرق بني قول القائل     . معدومة ذا االعتبار  

  .شيء غريه؛ فإنَّ املعدوم ليس شيئاً باتفاق العقالء
وال ريب أن لفظ اجلهة يريدون به تارة معىن موجوداً، وتارة معىن معـدوماً، بـل                

  .ا أزيل االحتمال؛ ظهر حقيقة األمراملتكلم الواحد جيمع يف كالمه بني هذا وهذا، فإذ
هذا إذا أريد باجلهة أمر : قيل له . لو كان يف جهة؛ لكانت قدمية معه      : فإذا قال القائل  

  .موجود سواه؛ فاهللا ليس يف جهة ذا االعتبار
 ِفي لَكَانَ: إن أردت بذلك  : قيل له . لو رئُي؛ لكان يف جهة، وذلك حمال      : وإذا قال 

 ؛غَيِرِه موجوٍد ِفي يكُن لَم وِإنْ فذلك حمال؛ فإن املوجود ميكن رؤيته،        ؛موجودٍة ِجهٍة
أردت أنه ال بد أنَّ     : وإن قال . كالعامل، فإنه ميكن رؤية سطحه وليس هو يف عامل آخر         

يكون فيما يسمى جهة، ولو معدوماً؛ فإنه إذا كان مبايناً للعامل؛ مسي ما وراء العـامل                
ألن : إنه إذا كان يف جهة ذا االعتبار كان ممتنعاً؟ فإذا قال            : م قلت فل: قيل له . جهة

ما باين العامل ورئُي ال يكون إال جسماً أو متحيزاً؛ عاد القول إىل لفظ اجلسم واملتحيز            
ويراد به ما بان عـن  . املتحيز يراد به ما حازه غريه: فقال له . كما عاد إىل لفظ اجلهة    

فإن أرادت باملتحيز األول؛ مل يكن سبحانه متحيزاً؛ ألنه بائن          غريه فكان متحيزاً عنه،     

                                                
  ).٦٨-٦٠( الثانية  الرسالة التدمرية القاعدة)١(
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عن املخلوقات، ال حيوزه غريه، وإن أردت الثاين؛ فهو سبحانه بائن عن املخلوقـات،              
منفصل عنها، ليس هو حاالً فيها، وال متحداً ا؛ فبهذا التفـصيل يـزول االشـتباه              

  .)١("والتضليل
، فلـو   )اجلهة( يرد إثباته وال نفيه لفظ       ومما مل  :" :وقال الشيخ العثيمني      

لفظ اجلهة مل يرد يف الكتاب والسنة إثباتاً     : هل نثبت هللا تعاىل جهة؟قلنا له     : سأل سائل 
وال نفياً، ويغين عنه ما ثبت فيهما من أن اهللا تعاىل يف السماء، وأما معناه؛ فإما أنَّ يراد           

  .هة علٍُو ال حتيط بهجهة سفٍْل أو جهة علو حتيط باهللا أو ج: به
فاألول باطل؛ ملنافاته لعلو اهللا تعاىل الثابت بالكتـاب والـسنة والعقـل والفطـرة        

  .واإلمجاع
  .والثاين باطل أيضاً؛ ألن اهللا تعاىل أعظم من أنْ حييط به شيء من خملوقاته

  .)٢("والثالث حق؛ ألن اهللا تعاىل العلي فوق خلقه وال حييط به شيء من خملوقاته
أمساء اهللا تعاىل جيري على نفسه منها أكملها وأحسنها وماال          :" :يقول ابن القيم    

يقوم غريه مقامه فتأمل ذلك فأمساؤه أحسن األمساء كما أن صفاته أكمل الصفات فال              
تعدل عما مسى به نفسه إىل غريه كما ال تتجاوز ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله                 

  .)٣("عطلون إىل ما وصفه به املبطلون وامل<
أل صفة الصورة هللا -١٤:  

أي علـى   )٤()إن اهللا خلق آدم على صـورته      ( : < أن قول النيب     : يرى الشيخ 
، والصورة هللا تعاىل ثابتة يف الصحيحني أنـه         )٥(صورة الرمحن كما ثبت يف الرواية األخرى        

  .)٦(وعلى غريه صورته تعاىل يأيت على صورته 

                                                
  ).٤٠-٦/٣٩( جمموع الفتاوى )١(
  ).٤٠ص( القواعد املثلى )٢(
  ).١/١٦٨(  بدائع الفوائد )٣(
، ومسلم، كتاب اجلنة، بـاب      )٦٢٢٧(برقم  )٤/١٩٥٩(  أخرجه البخاري، كتاب االستئذان، باب بدء السالم          )٤(

  . من حديث أيب هريرة ط به)٢٨٤١(برقم ) ٤/٢١٨٣(يدخل اجلنة أقوام أفئدم مثل أفئدة الطري
  .  ذكرت يف البخاري ومسلم من حديث أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة تالية الذكر)٥(
  ).  ١٦٠ص/١( فتاوى ورسائل مساحة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٦(
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  . باألحاديث الصحيحةألثابتةٌ هللا وصفة الصورة صفةٌ ذاتيةٌ خربيةٌ 
  :الدليل

:(  الطويل يف رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة، وفيه        ط حديث أيب سعيد اخلدري      -
أنـت  :أنا ربكـم، فيقولـون    : فيأتيهم اجلبار يف صورته اليت رأوه فيها أول مرة، فيقول         

  .)١()...ربنا
ـ :(  قال< عن النيب    س حديث أيب هريرة     - م أخـاه فليجتنـب   كدإذا قاتل أح

  .)٢()الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته
، حيث فهموا أن )خلق اهللا آدم على صورته:( <استشكل بعض أهل العلم قوله 

 تشبيه صورة آدم –بإعادة الضمري على اهللا تعاىل يف هذا احلديث، يلزم منه التشبيه : القول
  . ولذلك اختلفوا يف متعلق الضمري- بصورة اهللا تعاىل

  : ومجلة اخلالف يعود إىل أربعة أقوال هي كما يلي
:( ففي حـديث  : عائد على غري اهللا تعاىل    ) على صورته :( أن الضمري يف قوله      :أوالً

يعـود إىل  ) إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلـق آدم علـى صـورته            
  .)٣(املضروب

 تعاىل، وأن إضافة الصورة إىل      عائد إىل اهللا  ) على صورته :( أن الضمري يف قوله      :ثانياً
اهللا تعاىل من باب إضافة الصفة إىل املوصوف، وعلى هذا مجهور أهل السنة، بل قال شـيخ                 

وهو ممن انتصر هلذا القول وأطـال الكـالم جـداً علـى هـذا               - :اإلسالم ابن تيمية    
الـضمري  هذا احلديث مل يكن بني السلف من القرون الثالثة نزاع يف أن         :" قال   -)٤(احلديث

                                                

، )٧٤٣٩(م  برق  L(  *    +    ,   -      .  /        M  0 :  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل        )١(
  ).١٨٣(وأخرجه مسلم يف كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية برقم 

، مـسلم يف صـحيحه      )٢٥٥٩(  أخرجه البخاري يف كتاب العتق، باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه، برقم               )٢(
  .واللفظ ملسلم) ٢٦١٢(كتاب الرب والصلة، باب النهي عن ضرب الوجه برقم 

، صـحيح ابـن حبـان       )١٦/٤٠٣(، شرح النووي علـى مـسلم        )٥/١٨٣(البن حجر   فتح الباري   :   ينظر  )٣(
، األمسـاء والـصفات    )١/٨٤(، التوحيد البن خزمية     )٢٢٤-١/٢٢٣(، التوحيد البن منده     )٤٢١-١٢/٤٢٠(

  ).٢/٦٣(للبيهقي 
نقض تأسـيس   ( و  أ)بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية      :(   يف كتابه الذي يرد فيه على الرازي وامسه         )٤(

، وقد طبع منه جملدان كبريان ذا العنوان، وأما بقية الكتاب فال يزال خمطوطاً، وقد قـام عـدد مـن                     )اجلهمية
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عائد إىل اهللا، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسـياق األحاديـث                
  .)١("كلها يدل على ذلك

يعود على اهللا عز وجل، وتكـون إضـافة         ) على صورته :( أن الضمري يف قوله   :ثالثاً
 M  <  ;L : الصورة إىل اهللا تعاىل من باب إضافة املخلوق إىل خالقه كما يف قوله تعـاىل              

  .)٢(وهكذا ... بيت اهللا: وكما يقال يف الكعبة
والنهي عن التحـديث بـه،   ) إن اهللا خلق آدم على صورته :(  إنكار حديث  :رابعاً

)٣( : وهذا مروي عن اإلمام مالك
.  

  
ومما ال ريب فيه أن الصورة ثابتة هللا تعاىل على ما يليق جبالله وعظمته، وأن الضمري                

 اهللا تعاىل، وإضافة الصورة إليه من باب إضافة الـصفة إىل            عائد إىل ) على صورته :(يف قوله 
 كما هو مقتضى ظاهر لفظ احلديث، وال جيـوز       - على ما جاء يف القول الثاين      –املوصوف  

تأويل احلديث وصرفه عن ظاهره رد توهم التشبيه والتمثيل، فإن هذا شأن أهل البدع، أما             
 الصفات كلها، وجيروا على ظاهرها على ما        أهل السنة فإم يؤمنون مبا صح من أحاديث       

M     5   43        2  1  :يليق جبالل اهللا وعظمته مع نفي املماثلة على حد قوله تعـاىل           

  8  7  6L ٤ (١١: الشورى(.  

                                                                                                                                          
  .الباحثني يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية بتحقيق الكتاب كامالً، لكنه مل يطبع بعد

:(  يف كتابه  :طبع، وقد خلصه الشيخ محود التوجيري       وكالم ابن تيمية عن هذا احلديث يف هذه البقية اليت مل ت             
  ).عقيدة أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن

  ).١٢٢ص(سليمان حممد الدبيخي .أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعاً ودراسة، د: ينظر  
  ).٢/٣٩٦(عبد الرمحن اليحىي .   بيان تلبيس اجلهمية حتقيق، د)١(
، واملعلـم للمـازري   )٦٤-٢/٦٣(، األمسـاء والـصفات للبيهقـي    )٩١-١/٨٧(التوحيد البن خزمية    : ظر  ين  )٢(

  ).٤٠٤-١٦/٤٠٣(، وشرح النووي على مسلم )٣/١٧١(
، الضعفاء الكـبري للعقيلـي   )٧/١٥٠(التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد أليب عمر يوسف النمري    :   ينظر  )٣(

  ).٥/٤٤٩(، ويف السري )٤/٩٥(نه الذهيب يف امليزان ، ونقله ع)٢٥٢-٢/٢٥١(
  ).١٣٧ص (سليمان حممد الدبيخي .أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعاً ودراسة، د:   ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 أن الـصورة ليـست   -واهللا تعاىل أعلم–والذي عندي  :")١( قال أبو حممد ابن قتيبة    
 لتلك يئها يف القرآن، ووقعت      )٢( وقع اإللف ، وإمنا   بأعجب من اليدين واألصابع والعينني    

ألا مل تأت يف القرآن، وحنن نؤمن باجلميع، وال نقول يف شيء منه بكيفية        الوحشية من هذه  
  .)٣("وال حد

؛ )٥() رأيت ريب يف أحسن صـورة  :( يف التعليق على حديث    )٤(وقال أبو يعلى الفراء   
  .)٦("أحدها جواز إطالق الصورة عليه:  يتعلق به فصولاعلم أن الكالم يف هذا اخلرب:" قال

أن األحاديث مع آيات القرآن     : والوجه اخلامس :":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
أخربت بأنه يأيت عباده يوم القيامة على الوجه الذي وصف، وعند هؤالء هو كل آٍت، وما                

ذين يقولون باالحتاد أو احللول يف      يف الدنيا واآلخرة، وأما أهل اإلحلاد واحللول اخلاص، كال        
املسيح أو علي أو بعض املشايخ أو بعض امللوك أو غري ذلك مما قد بسطنا القول علـيهم يف                
غري هذا املوضع؛ فقد يتأولون أيضاً هذا احلديث كما تأوله أهل االحتاد واحللـول املطلـق؛            

: :يعـين  -يف احلديث  ) الصورة(لفظ : فيأتيهم اهللا يف صورة، لكن يقال هلم     : لكونه قال 
                                                

  ".إن اهللا خلق آدم على صورته :" <  يف تعليقه على قول النيب )١(
تفـسري  : مد، خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف، من مؤلفاتـه         عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حم        : وهو

  ).هـ٢٧٦(غريب القرآن، تأويل خمتلف احلديث، االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وغريها، تويف سنة 
  ).٢/١٦٩(، شذرات الذهب )١٣/٢٩٦(سري أعالم النبالء : ينظر  

وهو االلتئـام   " االئِْتالِف"أيضا اسم من    " اَأللْفَةُ"بالضم و " اُأللْفَة "من باب عِلم أنست به وأحببته واالسم      " ِإلْفًا"  )٢(
  .واالجتماع

معجم مقاييس اللغة البن فـارس       ،  )٣٤٥ / ١٠( احمليط يف اللغة       ،)١٥ / ١ (- العصرية   -املصباح املنري : ينظر  
  .)١٣٥ / ١(مقاييس اللغة  ، )١٣١ / ١(

  ).٢٦١ص( تأويل خمتلف احلديث )٣(
حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد، املعروف بأيب يعلى الفراء البغدادي، شيخ احلنابلة وفقـيههم،                  : و ه )٤(

 سـنو  :صاحب التصانيف الفريدة، كان إماماً ال يدرك قراره، وال يـشق غبـاره، درس وأفـىت، تـويف                   
  .إبطال التأويل، وكتاب مسائل اإلميان: ، ومن مؤلفاته)هـ٤٥٨(
  ).٣/٣٠٦(، شذرات الذهب )٢/٢٥٢(خ بغداد للخطيب البغدادي تاري: ينظر  

، وابن خزمية يف كتاب التوحيد برقم       )٣٢٣٣( أخرجه الترمذي يف كتاب تفسري القرآن، باب ومن سورة ص برقم           )٥(
  ).٣١٦٩(، وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة الكاملة برقم)١/٣١٨) (٣١٨(

  ).١/١٢٦(إبطال التأويالت : ينظر)٦(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 كسائر ما ورد من األمساء والصفات اليت قد يسمى املخلوق ـا علـى      -حديث أيب سعيد  
وجه التقييد، وإذا أطلقت على اهللا خمتصة به؛ مثل العليم والقدير والرحيم والسميع والبصري،              

  .)١("ومثل خلقه بيديه واستوائه على العرش وحنو ذلك
 الذاتية كسائر الـصفات الثابتـة       ألفة من صفات اهللا     وذا يتضح أن الصورة ص    

  .باألحاديث الصحيحة
  

ألد هللا جو صفة الو-١٥:  
وجود اهللا معلوم من الدين بالضرورة، وهو صفة هللا بإمجـاع           :"  أن :يبني الشيخ   

. املسلمني، بل صفة هللا عند مجيع العقالء حىت املشركني ال ينازع يف ذلك إالَّ ملحد دهري               
  :ن إثبات الوجود صفة هللا، أن يكون له موجد؛ ألن الوجود نوعانوال يلزم م

 :                ،وجود ذايت وهو ما كان وجوده ثابتاً له يف نفسه ال مكسوباً له من غـريه

M  Ç    Æ ، فإن وجوده مل يسبقه عدم وال يلحقه عدم         سبحانه وصفاته  وهذا هو وجود اهللا   
Ê  É  ÈË   Ð  Ï  Î  Í  Ì  L ٣: احلديد.  

 :         وجود حادث وهو ما كان حادثاً بعد عدم فهذا الذي البد له من موجـد

  Mb  a  `   _c           f  e   d  :يوجده وخالق حيدثه وهو اهللا سبحانه، قال تعـاىل        
m  l   k  j  i  h  gn  t   s  r  q           p  o  

  v  uL وقال تعاىل ٦٣ - ٦٢: الزمر ،:  M ?  >  =    <  ;  :  A  @ 
F  E   D  C  BG  L هذا يوصف اهللا تعـاىل بأنـه   ، وعلى ٣٦ - ٣٥: الطور 

  .)٢("اهللا موجود، وليس الوجود امساً، بل صفة: موجود وخيرب عنه بذلك يف الكالم فيقال
  .وقد ورد يف الكتاب والسنة ما يثبت هذه الصفة الذاتية هللا سبحانه وتعاىل

  :فمن الكتاب
  .٣: احلديد M   ÆÊ  É  È  Ç Ë   Ð  Ï  Î  Í  Ì  L  : قوله تعاىل-

                                                
  ).٤٥٥ص( نقض التأسيس )١(
  .وما بعدها) ١٨ص(مذكرة التوحيد : ، وينظر)١٩١-٣/١٩٠( فتاوى اللجنة الدائمة )٢(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  .٨٨: القصص M  kj  i  h  g    fL  :أل وقوله -
  : ومن السنة

أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخـر فلـيس          :( يف دعائه  <قول الرسول    -
)١()بعدك شيء

.  
  

بعـد كـل   ) اآلخر(قبل كل شيء بغري حد، و     ) األول(هو  :" : )٢(قال ابن جرير  
اية، وإمنا قيل ذلك كذلك، ألنه كان وال شيء موجوداً سواه، وهو كائن بعـد      شيء بغري   

)٣("٨٨: القصص M  kj  i  h  g    fL : فناء األشياء كلِّها، كما قال جلَّ ثناؤه
.  

قدمي بال ابتداء، دائم بال انتهاء هو معىن امسـه       :  فقول الشيخ  :":قال ابن أيب العز     
هذين الوصفني مستقر يف الفطر، فإن املوجـودات ال بـد أن       األول واآلخر، والعلم بثبوت     

تنتهي إىل واجب الوجود لذاته قطعاً للتسلسل، فإنا نشاهد حـدوث احليـوان والنبـات               
واملعادن، وحوادث اجلو كالسحاب واملطر وغري ذلك، وهذه احلوادث وغريها ليست ممتنعة            

واجب الوجود بنفسه ال يقبل العدم،      فإن املمتنع ال يوجد، وال واجبة الوجود بنفسها، فإن          
وهذه كانت معدومة مث وجدت، فعدمها ينفي وجوا، ووجودها ينفي امتناعها، وما كـان     

:  ;  >    =  <  ?  @  M : قابالً للوجود والعدم مل يكن وجوده بنفسه كما قـال تعـاىل        

  B  AL حـِدث أم هـم أحـد          : ، يقول سبحانه  ٣٥: الطوردثوا من غـري مثوا أح
ومعلوم أن الشيء احملدث ال يوجِِد نفسه، فاملمكن الذي ليس له من نفسه وجود              ! أنفسهم؟

وال عدم ال يكون موجوداً بنفسه، بل إنْ حصل ما يوجده وإال كان معدوماً، وكـل مـا                  

                                                
  أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب ما يقول عند النـوم وأخـذ املـضجع بـرقم                   )١(

)٢٧١٣.(  
: ربي، اإلمام املفسر، أحد أعالم السلف، له مصنفات منـها      حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر الط         :   هو  )٢(

  ).هـ٣١٠(جامع البيان يف تأويل آي القرآن، وتاريخ األممم وامللوك، وصريح السنة وغريها، تويف سنة 
  ).٢/٢٦٠(، شذرات الذهب )١٤/٢٦٧(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٢٧/١٢٤(  جامع البيان )٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

أمكن وجوده بدالً عن عدمه وعدمه بدالً عن وجوده، فليس له من نفسه وجود وال عـدم                 
)١("الزم له

.  
ويفرق بني دعائه واإلخبار عنه، فال يـدعى إال          :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

باألمساء احلسىن، وأما اإلخبار عنه؛ فال يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حـسن أو                
  .)٢("شيء وذات وموجود: باسم ليس بسيئ، وإن مل حيكم حبسنه؛ مثل

مساء والصفات توقيفي، وما يطلق     ما يطلق عليه يف باب األ     :" ...:وقال ابن القيم    
  .)٣(..."عليه من األخبار ال جيب أن يكون توقيفياً، كالقدمي، والشيء، واملوجود

 بـاب  مـن  اهللا، علىوصف الوجود وكمال الوجود      يطلقون قد السنة أهلإذن ف 
 أـم  كما. اللفظ هذا يستخدم من مع واملناقشات، املناظرات، يف وذلك اهللا، عن اإلخبار

 عـن  واسـتغناؤه  بنفسه، - سبحانه - وجوده هو الدليل عليه دل الذي الوجوب أن يرون
  .موجد

  
أل هللا  والقومية احلياةتاصف -١٦:  

 والنوم عـن اهللا،     السنة بنفيه   أل صفيت احلياة والقيومية هللا      :يقرر الشيخ     
}    My  x   w   v  u  t  sz وأن نفيهما كمال له سبحانه، مستدالً بقولـه تعـاىل         

�  ~  }  |¡  L ال ينام وال ينبغي لـه   أل إن اهللا :(<، وقول الرسول  ٢٥٥: البقرة
 وعمل النهار قبل    ، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار       ، خيفض القسط ويرفعه   ،أن ينام 

لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بـصره مـن              حجابه النور  ،عمل الليل 
  .)٥(")٤()خلقه

                                                
  ).١/١١٠(الصواعق املرسلة البن القيم : ، وينظر)١/١٧٠(  شرح العقيدة الطحاوية )١(
وسبق أن ذكرتـه يف آخـر   ). ٩/٣٠٠(كالمه يف القدم يف جمموع الفتاوى   : وينظر). ٦/١٤٢(  جمموع الفتاوى     )٢(

  . املطلب الثاين عند احلديث عن الِقدم
  ).١٩ص (: خمتصر العقيدة الطحاوية تعليق األلباين: ، وينظر)١/١٦٢(  بدائع الفوائد)٣(
  ).١٧٩(إن اهللا ال ينام برقم :  أخرجه مسلم كتب اإلميان، باب يف قوله عليه السالم)٤(
  ).٣/٢١٢(فتاوى اللجنة :  ينظر)٥(



   ١٦٠  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 يعقبها وال نقص، يعتريها وال عدم، يسبقها مل كاملة حياة حي وتعاىل تبارك والرب
، وهاتان الصفتان ذاتيتان  هللا سبحانه       نوم وال سنة تأخذه ال الذي القيوم احلي هو بل ؛ فناء

  : السابق:ثابتتان بالكتاب والسنة، كما سبق بعض أدلتها يف كالم الشيخ 
  :فمن الكتاب

  .٢: آل عمران M %     $  #  *  )        (   '      &   L :  قال تعاىل-
  .١١١: طه M  ÂÁ  À  ¿  ¾  ½L  : وقال تعاىل-

  :ومن السنة
ستغفر اهللا الذي ال    أ: من قال (:يقُولُ < النيب مسع أنه س أبيه عن زيد بن يسار عن -

)١()إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، غفر له وإن كان فر من الزحف
.   

: جالساً ورجل يصلي مث دعـا      < اِهللا رسوِل مع كَانَ أَنه س الكم بن أنسوعن   -
اللهم إين  أسألك بأن لك احلمد ال إله إال أنت املنان بديع السماوات واألرض يا ذا                 

 لقد دعا اهللا بامسه العظيم الذي        :(<اجلالل واإلكرام، يا حي يا قيوم، فقال النيب         
  .)٢() عطىإذا دعي به أجاب وإذا سِئل به أ

  
 فنفي أَخذ السنة والنوم له مستلزم لكمال حياته وقيوميته،          :":قال شيخ اإلسالم    

  .)٣("ينامون فإن النوم ينايف القيومية، والنوم أخو املوت؛ وهلذا كان أهل اجلنة ال
 وصفة هلا، مستلزمة الكمال صفات جلميع متضمنة احلياة صفة ":: القيم ابن قال

 أجاب به دعي إذا الذي األعظم اهللا اسم كان وهلذا األفعال، صفات جلميع متضمنة القيومية
 ملا وهلذا واآلالم، األسقام مجيع تضاد التامة واحلياة القيوم، احلي اسم هو أعطى به سئل وإذا

 ونقـصان  اآلفات، من شيء وال حزن وال غم وال هم يلحقهم مل اجلنة؛ أهل حياة كملت

                                                
 الترغيـب  صـحيح وصححه األلباين يف  ،)١٥١٧ ( برقم االستغفار يف باب الصالة، كتاب  يف داود أبو أخرجه     )١(

  ) .١٦٢٢( والترهيب
 )١/٢٧٩ (داود أيب صحيحوصححه األلباين يف     ،)١٤٩٥(برقم   الدعاء باب الصالة، كتاب يف اودد أبو  أخرجه    )٢(

)١٣٢٦. (  
  .)١٢٦ / ٥) (التفسري(جمموع فتاوى ابن تيمية  )٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 ال التـام  املطلـق  فاحلي احلياة؛ لكمال القيومية فكمال القيومية؛ يفوينا باألفعال يضر احلياة
)١(" البتة ممكن فعل عليه يتعذر ال والقيوم البتة، الكمال صفة يفوته

.  

هذان  ، ٢٥٥: البقرة My  xz  L  :وقوله :":وقال الشيخ عبد الرمحن السعدي 
ابقة وتضمنا ولزوما، فاحلي من له      االمسان الكرميان يدالن على سائر األمساء احلسىن داللة مط        

احلياة الكاملة املستلزمة جلميع صفات الذات، كالسمع والبصر والعلم والقدرة، وحنو ذلك،            
هو الذي قام بنفسه وقام بغريه، وذلك مستلزم جلميع األفعال اليت اتصف ـا رب             : والقيوم

 واخللق والـرزق واإلماتـة      العاملني من فعله ما يشاء من االستواء والرتول والكالم والقول         
: واإلحياء، وسائر أنواع التدبري، كل ذلك داخل يف قيومية الباري، وهلذا قال بعض احملققني             

إما االسم األعظم الذي إذا دعي اهللا به أجاب، وإذا سئل به أعطى، ومـن متـام حياتـه            
    .)٢( "والسنة النعاس،  ٢٥٥: البقرة M�  ~  }  |  {¡  L وقيوميته أن 

 أنـواع  وسـائر  بـالنفس  والغىن والبقاء الوجود على باللزوم يدل القيوم اهللا واسم
 ما باللزوم احلياة صفة على تدل احلسىن األمساء مجيع واألفعال، والصفات الذات يف الكمال

 احلسىن األمساء مجيع فإن القيوم؛ اهللا اسم يف القول كذلك بالتضمن عليها يدل فإنه احلي عدا
 احليـاة  صفة ولوال بالتضمن، عليها يدل فإنه القيوم عدا ما باللزوم القيومية صفة على تدل

 امللك دوام دالئل من والقيومية احلياة فدوام وأفعاله وصفاته أمسائه بقية كملت ما والقيومية
  .)٣( اإلهلية الصفات وكمال والربوبية
  :فقال النونية يف ذلك وصف حني اجلوزية قيم ابن أحسن وقد 

ــه ــاة ول ــا احلي   ذا فألجــل كماهل
ــه للممــات مــا   .   ســلطان مــن علي

.  
ــذلك ــوم وك ــن القي ــافه م   أوص

ــا   . ــام م ــه للمن ــن لدي ــشيان م   غ
. 

 مجيعهـا  الكمـال  أوصاف وكذاك
ــت   . ــه ثبت ــدارها ل ــفان وم   الوص

.  
  واأل واألفعـال  األوصـاف  فمصحح

ــاء   . ــا مس ــك حق ــفان ذان   الوص
. 

ــه احلــديث جــاء ذا وألجــل   بأن
ــة يف   . ــيالك آي ــران وذي رس   عم

. 
                                                

  .)١٥٩ص( النبوي الطب  )١(
  .)١١٠ / ١(تفسري السعدي )٢(
  ).٢/١٥٧ (الرضواين قالراز عبد حممود.د، والسنة الكتاب يف احلسىن اهللا أمساء:   ينظر)٣(
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ــ    ـاس على اشتمال األعظم اإلله اسم ــي مـ ــوم احل ــان والقي   مقترن
. 

  يـد  االمسـني  إىل مرجعهـا  فالكل
ــصر ذو ذاك ري   . ــذا ب  ــشان )١( ال

.  
. 

  
  :القسم الثاين

-  
، إن شاء فعلها، وإن شاء مل يفعلها؛ كايء، هوهي الصفات املتعلقة مبشيئة اهللا وقدرت

).الصفات االختيارية(وحنو ذلك، وتسمى  ...لرتول، والغضب، والفرح، والضحكوا

والصفات الفعلية من حيث قيامها بالذات تسمى صفات ذات، ومن حيث تعلقهـا             
مبا ينشأ عنها من األقوال واألفعال تسمى صفات أفعال، ومن أمثلة ذلك صفة الكـالم؛              

، باعتبار آحاد الكالم وأفراده صفة فعل      باعتبار أصله ونوعه صفة ذات، و      ألفكالم اهللا 
 اآلحاد حادثة النوع قدمية الفعلية الصفات أن احملققون بين وقد

)٢(.

  ::ومن الصفات اليت تناوهلا الشيخ 
أل 

على ما يليق به، وأن كالم اهللا اسم مـوع           أل صفة الكالم هللا     :خ  يقرر الشي 
ربي، وأنه بصوت وحرف، وأنه تكلم مع من أراد من رسله           اللفظ واملعىن، وأنه كوين خ    

ومالئكته ومسعوا كالمه حقيقة، وال يزال يتكلم بقضائه وتسمعه مالئكته وسيتكلم مـع   
  . )٣(أهل اجلنة ومع أهل النار يوم القيامة كل مبا يناسبه 

                                                
 حيىي بن ناصر، و العريفي عبدالرمحن بن حممد: حتقيق )القيم ابن نونية (الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية  )١(

  .)١٨٤/ ١ (املساعد علي بن فهدو ،اهلذيل عبدالرمحن بن عبداهللا ،احلنيين
، صفات اهللا عز وجل الـواردة يف        )٦/٢١٧( ىالفتاو جمموع،  )١٤٨ -١٤٧ ،   ١٤٥-٢/١٢٤( الدرء  :   ينظر  )٢(

-٦٥ص   (التميمـي  علي بن خليفة بن مد حمل أقسامها تعريفها، اإلهلية الصفات،  )٢٩-٢٨ص  (الكتاب والسنة   
 اجلـامي  علـي  بن أمان حممد للدكتور والترتيه اإلثبات ضوء يف النبوية والسنة الكتاب يف اإلهلية الصفات،  )٦٦

)١/١٥٣.(  
  ).٣/٢٠٨(، وفتاوى اللجنة )٢٥٢، ٢٨، ٨(،و تفسري اجلاللني )١/٢٠٤ج١(كام يف أصول األحكام اإلح:  ينظر)٣(
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 يتكلم ويقول ويتحدث وينادي، وأن كالمه       أل يعتقد أهل السنة واجلماعة أن اهللا       
-، مرتل غري خملوق، وكالم اهللا صفةٌ ذاتيةٌ فعلية          )١(بصوت وحرف، وأن القرآن كالمه    

  .)٢( -ذاتية باعتبار أصله وفعليةٌ باعتبار آحاده
  

  :  من الكتابألالدليل على إثبات هذه الصفة هللا 
  .١٦٤: النساء M  M  L   K  J  IL  : قوله تعاىل-
  ME  D       C  B  A  @  ?  >  H  G        F  : وقوله-

  Q  P   O  N  M  L  K  J  IL ٣٠: القصص.  
  .٨٧: النساء M  4  3  2  1  0  /L  : وقوله-
  

  :ومن السنة
اصـطفاك اهللا   ! يـا موسـى   : قـال آدم    :( حديث احتجاج آدم وموسى وفيه     -

  .)٣()بكالمه
هل يا أ : إن اهللا تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة       :( ش حديث أيب سعيد اخلدري      -
  .)٤()...هل رضيتم؟: فيقول. لبيك ربنا وسعديك: فيقولون! اجلنة

لبيـك  : فيقـول ! يـا آدم    : يقول اهللا :( مرفوعاً س حديث أيب سعيد اخلدري      -
  .)٥()إن اهللا يأمرك أن خترج من ذريتك بعثاً إىل النار:  بصوتيوسعديك، فيناد

                                                
  . يف املطلب الذي هو بعنوان معىن اإلميان بالقرآن وما يتضمنه إن شاء اهللال سنتطرق إىل هذا بشيء من التفصي)١(
،  صـفات    )١٢٦-١٢٥(لطحاوية، وشرح العقيدة ا   )١٠-٢/٣(، ودرء التعارض  )٨/٤٩٦(جمموع الفتاوى : ينظر )٢(

  ).٢٥٩ص(الواردة يف الكتاب والسنةأل اهللا 
، ومسلم يف كتاب القدر، باب      )٦٦١٤( أخرجه البخاري يف كتاب القدر، باب حتاج آدم وموسى عند ربه، برقم            )٣(

  ).٢٦٥٢(حجاج آدم وموسى عليهما السالم، برقم
، ومسلم يف كتـاب اجلنـة وصـفة    )٧٥١٨(ل اجلنة  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب كالم الرب مع أه )٤(

  ).٢٨٣٢(، برقم أبدا عليهم يسخط فال اجلنة أهل على الرضوان إحالل بابنعيمها وأهلها، 
!  "   #  $  %  &  '  )(  *  +  ,  -   .  /  M  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب        )٥(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

   
ـ ب من معهيس بصوت ينادي ألوإن اهللا   :" : )١(قال اإلمام البخاري        كمـا  دع 
يأصوات يشبه ال اهللا صوت أن دليل هذا ويف ،ذكره جل اهللا لغري هذا فليس قرب من هسمع 

 يـصعقون  املالئكة وأن ربقُ من سمعي كما دعب من سمعي ذكره جل اهللا صوت ألن اخللق
»  ¬  ®  ¯  °   M  :وجـل  عز وقال يصعقوا مل املالئكة تنادى فإذا صوته من

  ²  ±L يف صـفاته  مـن  شيء يوجد وال مثل وال ند اهللا لصفة فليس،  ٢٢: البقرة 
  .)٢("املخلوقني

ملـا  :  عن قوم يقولون :سألت أيب   :"  رمحهما اهللا   أمحد  ابن اإلمام  )٣(وقال عبد اهللا     
 موسى مل يتكلم بصوت قال أيب تكلم تبارك وتعاىل بصوت، وهذه األحاديث             ألكلم اهللا   

  .)٤("نرويها كما جاءت
، فقرأ علـيهم القـرآن،      )٥( سوخاطر أبو بكر    :" :وقال قوام السنة األصبهاين        

ليس بكالمي وال كالم صاحيب، ولكنـه كـالم اهللا          : فقال. هذا من كالم صاحبك   : فقالوا
  .)٦("تعاىل، ومل ينكر عليه أحد من الصحابة

                                                                                                                                          

  :   9  8  7  65  4  32  1  0L ٧٤٨٣(برقم ،  ٢٣: سبأ.(  
ونشأ يتيماً يف حجر أمـه،      ) هـ١٩٤(حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي البخاري، أبو عبد اهللا، ولد سنة             :  هو )١(

: ، ومن مؤلفاته  )هـ٢٥٦( حافظة قوية، وذكاًء حاداً، وذهناً متوقداً، واطالعاً واسعاً،  تويف سنة             :وقد رزق   
  .  الكبري، واألدب املفرد، خلق أفعال العباد، والقراءة خلف اإلمام، والتاريخ"اجلامع الصحيح"صحيح البخاري

  ).٢٤/٤٦١(وما بعدها، ذيب الكمال ) ١٢/٤٠٧(وما بعدها، سري أعالم النبالء ) ٢/٦(تاريخ بغداد :ينظر  
  ).١/٩٨(  خلق أفعال العباد )٢(
يباين املروزي، اإلمام احلافظ الناقـد احملـدث،   أبو عبد الرمحن عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الش       :  هو )٣(

 سنة :املسند كله، والزهد، وله كتاب السنة، وكان ثقة ثبتاً فهماً، تويف            : روى عن أبيه شيئاً كثرياً، من مجلته      
  ).هـ٢٩٠(
، شـذرات الـذهب   )١/٤٧٧(، تقريب التهذيب )١٣/٥١٦(، سري أعالم النبالء )٩/٣٨٢(تاريخ بغداد   : ينظر  

)٢/٢٠٣.(  
  ).٢/٣٩(، درء التعارض )١/٣٠٢(  املسائل والرسالة املروية عن اإلمام أمحد )٤(
  .راهن قوماً من أهل مكة:  أي)٥(
  ).٣٣٢-١/٣٣١(  احلجة )٦(
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 والـصحابة   <واستفاضت اآلثار عـن الـنيب        :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         
والتابعني ومن بعدهم من أئمة السنة؛ أنه سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسـى، وينـادي               

: عباده يوم القيامة بصوت، ويتكلم بالوحي بصوت، ومل ينقل عن أحد من السلف أنه قال               
  .)١("إن اهللا يتكلم بال صوت أو بال حرف، وال أنه أنكر أن يتكلم اهللا بصوت أو حبرف

ن والتوراة واإلجنيل؛ فالقرآن كالمه تعاىل علـى احلقيقـة ال           ومن كالمه  سبحانه القرآ    
 منه بدأ وإليه يعود، مرتَّّل غري خملوق، ومن زعم أنـه            <كالم غريه، وأنزله على نبينا حممد       

)٢(خملوق فقد كفر 
.  
م لغريه، فيـسلبونه صـفات الكمـال،        القرآن خملوق، جيعلون الكال   : والذين يقولون 

لى الكالم يف األزل ال على كالم خملوق وال غريه، وهم وإن مل             إنه ال يقدر ع   : ويقولون
)٣( يصرحوا بالعجز عن الكالم فهو الزم لقوهلم

. 
 وسيتم . اخلاص بالفرقبحثالكتب، وباملاإلميان ب اخلاص بملبحثوللمسألة اتصال با

 .التفصيل يف موضعه إن شاء اهللا
 

أل 
، )٤(مستٍو على عرشه بنفسه حقيقةً استواًء يليق جباللـه      أل أن اهللا    :يقرر الشيخ   

M  Z     Y :وأن هذا من عقيدة أهل السنة واجلماعة، ومما يدل على ذلك قوله تعـاىل  
  ]  \  [L وأن مذهب الـسلف يف صـفة   )٥(، وغريها من األدلة  ٥: طه ،

فية استواء   عن كي  طاالستواء حقيقة مع التفويض يف الكيفية، فقد سئل مالك بن أنس            
  .)٦(االستواء معلوم، والكيف جمهول، واإلميان به واجب: اهللا على العرش، فقال

                                                
  ).١٢/٣٠٤(، )٥٤٥-٦/٥١٣(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
، )٦٣ص( بن يوسـف اجلـديع    ، والعقيدة السلفية يف كالم خري الربية، لعبداهللا       )٢٦٢ص(الصفات اإلهلية   :  ينظر )٢(

  ).١٧٥-١٦٥(خلق أفعال العباد لإلمام البخاري، وعقيدة السلف أصحاب احلديث
  ).١/١٣٧(، ولوامع األنوار البهية ألمحد بن عيسى)٢٦٣-١/٢٦٢(توضيح املقاصد ألمحد بن عيسى:  ينظر)٣(
  ).٩ص(تفسري اجلاللني :   ينظر)٤(
  ).٣/٢٠٠(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)٥(
  ).٥ص(جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٦(
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  . بالكتاب والسنةألعلى العرش صفةٌ فعلية خربية ثابتة هللا )١(وصفة االستواء
  :فمن الكتاب

  .٥: طه M  ]  \  [  Z     YL  :قوله تعاىل-
، ٥٩:، الفرقان٢:لرعد، ا٣:، يونس٥٤:األعراف( M  b  a  `  _L  :وقوله-
  ).٤:، احلديد٤:السجدة
  

  :ومن السنة
إن اهللا خلق ! يا أبا هريرة:( أخذ بيده، فقال<؛ أن النيب ط حديث أيب هريرة -

  .)٢()...السماوات واألراضني وما بينهما يف ستة أيام مث استوى على العرش
ائة درجـة   إن يف اجلنة م   :( <قال رسول اهللا    : ؛أيضاً قال ط حديث أيب هريرة     -

أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله كل درجتني ما بينهما كما بني السماء واألرض فإن              

                                                
  :العرش على االستواء وصفة العلو صفة بني والفرق  )١(
 فـوق  عاليـا  -وتعـاىل  سبحانه- يزل فلم أبدا، البارئ عن تنفك ال اليت الذاتية الصفات من العلو صفة أن -

 ويف العـرش،  علـى  مستوياً يكن مل وقت يف كان ،فعلية صفة فهي العرش، على االستواء صفة وأما املخلوقات،
 اسـتوى  مث عليه، مستويا اهللا يكن ومل موجودا، العرش كان واألرض السماوات خلق فقبل مستويا، كان وقت
 قـط  يـزل  مل -سبحانه- فالرب العلو، أما. اآليات يف -سبحانه- بينه كما. واألرض السماوات خلق بعد عليه
  .عاليا

 ملا العرش على مستو أنه أخربنا اهللا أن لوال العقل، دون الشرع عليها دل صفة العرش على اءاالستو صفة أن -
 فـوق  وأنه العلو يف اهللا أن على فطروا فالناس والفطرة، والعقل الشرع عليها دل فإنه العلو، صفة خبالف علمنا،

  .املخلوقات
 البـدع،  أهـل  وبني السنة أهل بني فيها الرتاع اشتد اليت الصفات من العرش، على االستواء وصفة العلو وصفة  

  .البدع وأهل السنة أهل بني الفارقة العالمات من وكالمها
 الـشبكة  يف هموقع للشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهللا، على         البخاري صحيح من التوحيد كتاب شرح: ينظر  

  .http://www.sh-rajhi.comالعنكبوتية 

، قال  )١١٣٢٨(برقم   M   ç    æ  å  ä        ã      âL : ، عند قوله تعاىل   "ريالتفس" أخرجه النسائي يف     )٢(
  ).٧٥ص (خمتصر العلو للذهيب حتقيق األلباين : جيد اإلسناد، ينظر: عنه األلباين
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سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة وأعلى اجلنة وفوقه عرش الرمحن ومنـه        
  .)١()تفجر أار اجلنة 

ربنا فاخلرب يصرح أن عرش     :"  معلقاً على هذا احلديث    : )٢(قال اإلمام ابن خزمية     
جل وعال فوق جنته، وقد أعلمنا جل وعال أنه مستٍو على عرشه فخالقنا فوق عرشـه                

  .)٣("الذي فوق جنته
  :العلو، واالرتفاع، واالستقرار، والصعود؛ كما قال ابن القيم: ومعىن االستواء

 ــع بــا أر ــارات عليه ِعب ــم فَلَه  
  قد حصلَت ِللْفَـاِرِس الطَّعـانِ        .

. 
  ستقَر وقَد عـال وكَـِذلك ار      وِهي ا 

  تفَع الذي ما ِفيِه مـن نكْـرانِ          .
. 

        راِبـع ـوالـذي ه ِعدوكذاك قد ص  
  وأبو عبيدةَ صـاِحب الـشيباِني        .

. 
ــِسِيِره ــولَ يف تفْ ــار هــذا القَ تخي  

  

  .)٤ (أَدرى ِمن اجلَهِمي بـالقُرآنِ      
. 

 على أن اهللا مستٍو على عرشه، وأنه ال خيفى        -رمحهم اهللا -وقد أمجع السلف      
  :عليه شيء من أعماهلم، واآلثار يف ذلك عن الصحابة والتابعني وسلف األمة كثرية منها

M  \  [  Z     Y : تعاىل قوله عن - السائل : مالك اإلمام  به أجاب ما

  ]L عنـه  والسؤال ول،جمه والكيف معلوم االستواء: له قال. استوى؟ كيف ،٥: طه 
  .)٥(بدعة

                                                
هذه سبيلي وهذا سـبيلي رقـم      :درجات ااهدين يف سبيل اهللا، يقال       :  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد، باب      )١(

  ).٢٦٣٧(احلديث
احلافظ اإلمام أبو بكر حممد بن إسحاق بن خزمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري، كان إماماً           :  هو )٢(

 سـنة   :ثبتاً معدوم النظري، رحل إىل الشام واحلجاز والعراق ومصر، وتفقه علـى املـزين وغـريه، تـويف                   
  .كتاب التوحيد: ، وله مصنفات منها)هـ٣١١(
  ).٢/٢٦٢(، وشذرات الذهب )١٤/٣٦٥(، سري أعالم النبالء )٢/٧٢٠(كرة احلفاظ للذهيبتذ: ينظر  

  ).١/٢٤١( التوحيد البن خزمية )٣(
  ).هراس-١/٢١٥( النونية)٤(
 الـسلف  عقيدة يف الصابوين أيضا وأخرجه. )٦/٣٢٥،٣٢٦( نعيم أمحد بن عبد اهللا األصبهاين        يبأل احللية:  ينظر )٥(

 )٧/١٥١( التمهيـد  يف الرب عبد وابن ،مالك عن اهللا عبد بن جعفر طريق من )١٨-١٧ ص( احلديث أصحاب
 عن وهب بن اهللا عبد طريق من )٤٠٨ ص( والصفات األمساء يف والبيهقي،  مالك عن نافع بن اهللا عبد طريق من

 ،)١٠٣ ص( العلـو  يف الذهيب وصححه جيد إسناده: )٤٠٧ ،١٣/٤٠٦ (الفتح يف حجر ابن احلافظ قال مالك
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العرش فوق املاء واهللا فوق العرش ال خيفى عليـه      :"  قال طما ورد عن ابن مسعود      
)١("شيء من أعمال بين آدم

.  
  

أل 
: الـشورى  M  y  x  w  v      u  tL  : عند قول اهللا تعاىل    : الشيخ   يقرر

لرمحة مبعىن النعمة يستلزم عقالً إثبـات  إذاقة الناس ا:"  فيقولألصفة الرمحة هللا ،  ٤٨
  .)٢("الرمحة صفة هللا قائمة بذاته، إذ النعمة أثر من آثارها

قد يظن من فسر الرمحة باجلنة      :" على من فسر الرمحة باجلنة فيقول      :الشيخ   يرد و
فراراً من إثبات صفة الرمحة هللا حقيقة أنَّ ذلك ينفعه، وليس كذلك، فإن اجلنة أثر مـن                

لرمحة اليت هي صفة هللا قائمة بذاته واليت هي مصدر اخلري، وأصل التراحم بني العامل            آثار ا 
  . )٣("وإثبات األثر يستلزم عقالً إثبات أصله ومصدره

من أمسائه تعاىل تكررا يف ) الرحيم(و) الرمحن(وهي صفةٌ ثابتة بالكتاب والسنة، و
  .الكتاب والسنة مرات عديدة

ه الصفة هل هي من الـصفات الذاتيـة أو الفعليـة،            وقد اختلف أهل العلم يف هذ     
والراجح أا من صفات األفعال من حيث تعلقها مبشيئة اهللا تعاىل وقدرته؛ ألنه سبحانه              
وتعاىل يرحم من يشاء و يعذب من يشاء، وميكن مع ذلك عدها من صـفات الـذات                 

لذاته تعاىل وإن كان أفرادها     باعتبار أن اهللا مل يزل متصفاً بالرمحة، فالرمحة العامة مالزمة           
  .)٤(تتجدد 

                                                                                                                                          
  .)٢٩٠ص  (اخلميس الرمحن عبد بن مد حملحنيفة أيب اإلمام عند الدين أصول: وينظر

، )٣/٢٦١ (الفتـاوى  جممـوع  :، ينظـر )٦٥٩(برقم) ٤٣٩-٣/٤٣٨( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة     )١(
  .وغريها) ١/٢٠٢(، معارج القبول للحكمي )٤٢ ص( للبيهقي االعتقاد

  ).٣٩ص(ني  التعليق على تفسري اجلالل)٢(
  ).٦٤-٦٣ص(  التعليق على تفسري اجلاللني )٣(
  ).٢٨٥ص(الصفات اإلهلية يف الكتاب والسنة حملمد بن أمان اجلامي :  ينظر)٤(
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  :الدليل على هذه الصفة من الكتاب
  .٣ - ٢: الفاحتة M  -  ,  +   *  )  (  '  &L  : قوله تعاىل-
  .٢١٨: البقرة M¬   «  ª  ©®  ²  ±  °  ¯  L  :  قوله تعاىل-
  

  :ومن السنة
 :فقـال  لمفـس  رجل فجاء < اهللا رسول عند كنا: قال حصني بن عمران عن -
 السالم :فقال آخر جاء مث جلس مث )عشر :(فقال < اهللا رسول عليه فرد عليكم السالم
 :فقال آخر جاء مث جلس مث )عشرون :(وقال < اهللا رسول عليه فرد اهللا ورمحة عليكم
  .)١()ثالثون :(وقال < اهللا رسول عليه فرد وبركاته اهللا ورمحة عليكم السالم
ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف  :(<قال رسول اهللا :ل؛ قاط حديث أيب هريرة -

  .)٢()غضيب - غلبت:أو -إن رمحيت تغلب : كتاب، فهو عنده فرق العرش
  

  :ورمحة اهللا تعاىل نوعان
وهي رمحته الشاملة اليت وسعت اخللق يف أرزاقهم وأسباب : رمحة عامة - ١

 معاشهم ومصاحلهم مؤمنهم وكافرهم فهو الذي خلقهم وأوسع عليهم يف
  .أرزاقهم

لعباده املؤمنني بأن هداهم إىل اإلميان، وهو يثيبهم يف اآلخرة : رمحة خاصة - ٢
 .)٣(الثواب الدائم الذي ال ينقطع 

  

                                                
، صـححه األلبـاين يف صـحيح األدب         )٩٧٥٨( أخرجه النسائي يف كتاب الزينة، باب ثواب السالم بـرقم            )١(

  ).١/٣٨٥(املفرد

،ومسلم يف )٣١٩٤(برقم   M  ÈÇ  Æ  ÅL : توحيد باب قوله تعاىل أخرجه البخاري يف كتاب ال)٢(
  ).٢٧٥١(كتاب التوبة باب يف سعة رمحة اهللا تعاىل وأا تسبق غضبه، برقم 

  ).٢٨ص(، وتفسري أمساء اهللا للزجاج )٣٨-٣٦(شأن الدعاء للخطايب:  ينظر)٣(
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ورمحته تعاىل بغري ضعٍف وال رقَّة، كما هو حال املخلوق، تعاىل اهللا عن ذلك علـواً      
  .)١(كبرياً، بل رمحة تليق جبالله وعظمته

تصاف اهللا بالرمحة، واملخلوق يتصف ا، ال يـستلزم         إن ا : :قال شيخ اإلسالم    
نقصاً له، فلو قُدر أن الرمحة يف حق املخلوقني مستلزمة للنقص كالضعف واخلـور، مل               
جيب أن تكون يف حق اهللا تعاىل مستلزمة لذلك، كما أن العلم والقدرة والسمع والبصر               

هللا عنه، فـإذا كانـت ذاتنـا       والكالم، فينا يستلزم من النقص واحلاجة، ما جيب ترتيه ا         
وصفاتنا وأفعالنا، وما اتصفنا به من الكمال من العلم والقدرة وغري ذلك، هو مقـرون               
باحلاجة واحلدوث، مل جيب أن يكون هللا ذات وال صفات وال أفعـال، وال يقـدر وال                 
يعلم، لكون ذلك مالزماً للحاجة فينا، فكذلك الرمحة وغريها، إذا قُدر أـا يف حقنـا              

  .)٢(الزمة للحاجة والضعف، مل جتب أن تكون يف حق اهللا مالزمة لذلك م
فالرمحة صفة الرحيم، وهي يف كل موصوف حبسبه، فإن كان           :": قال ابن القيم    

حيواناً له قلب فرمحته من جنس رقَّة قائمة بقلبه، وإن كان ملكاً فرمحته تناسب ذاتـه،                
يلزم أن تكون رمحته مـن جـنس رمحـة    فإذا اتصف أرحم الرامحني بالرمحة حقيقة مل       

  .)٣("املخلوق
  
  

                                                
  ). ٤٢-٣٨(اشتقاق أمساء اهللا للزجاجي :  ينظر)١(

 أن الرمحة يف حق املخلوقني ال تـستلزم الـضعف           :بني الشيخ   " ،  )١١٨-٦/١١٧(وع الفتاوى   جمم:   ينظر  )٢(

، وقال ١٧: البلـد  M  »   º  ¹     ̧  ¶L  :فالرمحة ممدوحة من املؤمنني، كما قال تعاىل      . واخلور
اب ما جـاء  ، والترمذي كتاب الرب والصلة، ب  )٢/٣١٠(أخرجه أمحد   ) (ال ترتع الرمحة إال من شقي     :( <النيب  

، والبيهقي يف شـعب  )٤٦٢(، وابن حبان كتاب الرب واإلحسان،  برقم   )١٩٢٤(يف الرمحة بني املسلمني،  برقم       
ال يرتع الضعف واخلور إال من شقي،  : ، وحمال أن يقول   )، وغريهم بإسناد حسن عن أيب هريرة      )٨/١٦١(اإلميان  

ور، كما يف رمحة النساء، ظن املخالف أا كذلك         لكن ملا كانت الرمحة تقارن يف حق بعض الناس الضعف واخل          
  ".مطلقاً

ص ) (٢(املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد  للدكتور عبد الرمحن التركي حاشية رقـم                 : ينظر  
٤٥٤.(  

  ).٣٠١ص( خمتصر الصواعق اختصره حممد ابن املوصلي )٣(
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أل 
 وأن السلف يثبتوا حقيقة على ما يليق جبالله أل صفة احملبة هللا :يقرر الشيخ   

)١( حمبة اهللامن آثاروحنو ذلك  واملواالةوأن النصر وعظيم سلطانه 
 

  .سنة فعلية اختيارية ثابتة بالكتاب والألوهي صفة هللا 
  :فمن الكتاب

  .١٩٥: البقرة Mz{  ¡  �    ~  }    |  L  : قوله تعاىل-
  .٥٤: املائدة M  y    x  w  v  u  tL  : وقوله-

  :ومن السنة
ألعطني الراية غداً رجالً يفتح اهللا على يديه، ... :( ط حديث سهل بن سعد -

  .)٢()...حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله
  .)٣()إن اهللا حيب العبد التقي، الغين، اخلفي:(طأيب وقاص  حديث سعد بن -
  
، ألهي صفة حقيقية هللا : ، ويقولونألأهل السنة واجلماعة يثبتون صفة احملبة هللا و

كما يثبت أهل السنة الزم . على ما يليق به، وليس هي إرادة الثواب؛ كما يقول املؤولة
  .)٤(ه سبحانه احملبة وأثرها، وهو إرادة الثواب وإكرام من حيب

إن الكتاب والسنة وإمجاع املسلمني أثبتت حمبـة      :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
 :وقولـه  ،١٦٥: البقـرة  M]  \  [  Z  Y^  L  :اهللا لعبادة وحمبتهم له، كقوله تعاىل     

M  y    xL وقوله ٥٤: املائدة ،:  M  ^  ]  \  [  ZL  ٢٤: التوبـة 

                                                
  ).١٧١، ٩٦ص(التعليق على تفسري اجلاللني :   ينظر)١(
، ومـسلم يف     ).٣٠٠٩( أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب فضل من أسلم على يديه رجل، بـرقم                 )٢(

  ).٢٤٠٥(كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أيب طالب برقم
  ).٢٩٦٥( أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، إن اهللا حيب العبد التقي الغين اخلفي، برقم )٣(
  ).١٠٤ص( الواردة يف الكتاب والسنةألصفات اهللا  )٤(
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على إثبات حمبة اهللا تعاىل لعبادة املؤمنني وحمبتهم له وهـذا  وقد أمجع سلف األمة وأئمتها    ...
  .)١("أصل دين اخلليل إمام احلنفاء عليهم السالم

 
أل 

وأن إثباتاً بال تـشبيه وال متثيـل   على احلقيقة أل هللا  بأن صفة الرضا:يقرر الشيخ  
)٢( وابع رضاه سبحانه وتعاىل من ت،إثابته الطائعني بالنصر واحلفظ والنعيم وحنو ذلك 

  
  .الثابتة بالكتاب والسنة)٣( الفعلية اخلربيةأل اهللا وهي صفة من صفات

  :فمن الكتاب
  .١١٩: املائدة Mä  ã  â  á  àå  L  : قوله تعاىل-
  .١٨:الفتح M  ^  g  f  e  d  c   b  a  `  _L  : وقوله-
  

  :ومن السنة
ضاك من سخطك، ومبعافاتك من إين  أعوذ بر اللهم(:ل  حديث عائشة -

  .)٤()...عقوبتك
  .)٥()...إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ثالثاً:( حديث -

                                                
  ).٢/٣٥٤(  جمموع الفتاوى )١(
  ).٣٠٠، ٨٩ص(تعليق الشيخ عبد الرزاق على تفسري اجلاللني : ينظر)٢(
  :وخربية عقلية،  :قسمني إىل تنقسم والفعلية الذاتية الصفات  )٣(

  .السليمة والفطرة لعقلي،ا والدليل السمعي، الشرعي الدليل إثباا يف يشترك اليت وهي: عقلية - أ  
   .وغريها والقدرة، والقوة، والبصر، السمع، صفة مثل ـ تعاىل ـ اهللا صفات أغلب وهي  
 مع فقط، النص معرفتها فطريق النص، طريق عن إال تعرف ال اليت وهي والسمعية، النقلية، وتسمى: خربية -ب  

   .الدنيا السماء إىل والرتول اليدين، صفة مثل ينافيها، ال السليم العقل أن
  ).١/٨٧(، املوسوعة امليسرة )٨٧ص (احملمود صاحل بن الرمحن عبد .، داالعتقاد ملعة تيسري: ينظر  

  ).٤٨٦( أخرجه مسلم يف كتاب الصالة، باب ما يقال يف الركوع والسجود، برقم)٤(
، ... عـن منـع وهـات     مسلم يف كتاب األقضية، باب النهي عن كثرة املسائل من غري حاجة والنـهي          أخرجه )٥(

  ).١٧١٥(برقم



   ١٧٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  
يف مجيع الصفات   ) اإلثبات: أي(وكذلك يقولون   :":)١(قال أبو إمساعيل الصابوين     

الـسمع، والبـصر،    : اليت نزل بذكرها القرآن، ووردت ا األخبـار الـصحاح؛ مـن           
  .)٢(..."، والسخط، واحلياةاالرضو...والعني

 يف تعليقه على حديث عبد اهللا بـن عمـرو           :قال الشيخ عبد الرمحن السعدي         
 سخط يف الرب سخط و ،الوالد رضى يف الرب رضى:( <قال رسول اهللا    :  قال ب
، وأن ذلك متعلـق مبحابـه     إثبات صفة الرضى والسخط هللا    : يف هذا احلديث    :")٣()الوالد

له، وهذا مـن  عاىل حيب أوليائه وأصفياءه وحيب من قام بطاعته وطاعة رسو       فاهللا ت . ومراضيه
  .)٤("، من صفاته املتعلقة مبشيئته وقدرتهورضاه وسخطه. كماله وحكمته ومحده، ورمحته

  
  
أل 

 على املنافقني واملشركني، صـفةً هللا علـى         أل صفة الغضب هللا     :يقرر الشيخ      
  M{    z  y  x   w  v  u|  }  بقولـه تعـاىل      ، مستدالً )٥(احلقيقة

  �  ~L ٦: الفتح.  
  

                                                
إمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري الشافعي الواعظ املفسر املصنف، أحد األعالم وشيخ خراسان يف زمانه               :   هو  )١(

جلس للوعظ وهو ابن عشر سنني، وكان إماماً حافظاً عمدة مقدماً يف الـوعظ واألدب، مـن أئمـة الـسلف            
  .عقيدة السلف وأصحاب احلديث، االنتصار، الدعوات: ن مؤلفاته، م)هـ٤٤٩( سنة :وأعالمهم، تويف 

  ). ٣/٢٨٢(، وشذرات الذهب )٢/٢٩٤(، العرب يف خرب من غرب للذهيب )١٨/٤٠(سري أعالم النبالء : ينظر  
  ).٥ص(عقيدة السلف أصحاب احلديث :  ينظر)٢(
، وصـححه   )١٨٩٩(ا الوالدين بـرقم       أخرجه الترمذي يف كتاب الرب والصلة، باب ما جاء من الفضل يف رض              )٣(

  ).٥١٦(، ويف السلسلة الصحيحة برقم )١٨٩٩(األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
  ).٣١٢ص (جة قلوب األبرار  )٤(
  ).٨٦ص(تفسري اجلاللني :  ينظر)٥(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 على  -أي الغضب – ثابت بالكتاب والسنة، وهو كمال ألنه        ألوهو صفةٌ فعلية خربيةٌ هللا      
  .)١(من يستحق العقوبة من القادر عليه فهذا كمال 

  

  :فمن الكتاب
  .٩: النور M   Ë  ÊÌÒ  Ñ          Ð     Ï  Î  Í     Ó  L  : قوله تعاىل-
   ^  _  `  M  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S   R\]  : وقوله -

  d  c  b  aL ٨١: طه.  
  .١٣: املمتحنة M  O  N   M  L  K  JP     R  Q  L  : وقوله-
  

  :ومن السنة
  .)٢()إن رمحيت غلبت غضيب:( ط حديث أيب هريرة -
يوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن       إن ريب قد غضب ال    :( حديث الشفاعة الطويل، وفيه    -

  .)٣()...يغضب بعده مثله
 بوجه يليق جباللـه وعظمتـه، ال   ألوأهل السنة واجلماعة يثبتون صفة الغضب هللا        

الغضب إرادة العقاب، وال يعطلـون، بـل        : يكيفون وال يشبهون وال يؤولون؛ كمن يقول      
  .١١: الشورى M3        2  14  8  7  6     5   L  :يقولون

  )٥("واهللا يغضب ويرضى ال كأحد من الورى:" )٤(قال الطحاوي 

                                                
  ).٤/٩٢( درء التعارض)١(
 M  B  A      @  ?  >   =L : تعـاىل  أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ما جاء يف قول اهللا  )٢(

  ).٢٧٥١(ومسلم يف كتاب التوبة، باب يف سعة رمحة اهللا وأا سبقت غضبه، برقم). ٣١٩٤(، برقم  ٢٧: الروم
، ومسلم يف   )٣٣٤٠( أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن، باب ذرية من محلنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا                )٣(

  ).١٩٤(ل اجلنة مرتلة فيها، برقم كتاب اإلميان، باب أدىن أه
أبو جعفر أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي، حمدث الديار املصرية ومفتيها، برز يف علوم كـثرية،                  :   هو  )٤(

  .هـ٣٢١وله مؤلفات نافعة منها شرح العقيدة الطحاوية، تويف سنة 
، لـسان  )١١/١٧٤(، البداية والنهايـة    )٣٣-١٥/٢٧(، سري أعالم النبالء     )٧٢-١/٧١(وفيات األعيان   : ينظر  

  ).٢٨٢-١/٢٧٤(امليزان 
  ).١/١٩٢( العقيدة الطحاوية)٥(



   ١٧٥  
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ومذهب السلف وسائر األئمة إثبـات صـفة الغـضب    :" قال الشارح ابن أيب العز احلنفي    
والرضا والعداوة والوالية واحلب والبغض وحنو ذلك من الصفات اليت ورد ـا الكتـاب               

  .)١("والسنة
  .)٢("يوصف اهللا بالغضب، وال يوصف بالغيظ: ماؤناقال عل:"وقال قوام السنة األصبهاين

 وال تعطيـل  وال حتريف غري من هللا الغضب ثبوت على  أمجعوا السلفبأن  ومما سبق يتضح    
  .وجل عز باهللا يليق حقيقي غضب وهو متثيل، وال تكييف

  
أل 

ى مـن تعـدى      من سخط اهللا عل    أل ما أثبته أهل السنة واجلماعة هللا        :الشيخ  يقرر  
¶  ¸    M  º  ¹ ، مـستدالً بقولـه تعـاىل        )٣(حدوده، وكره ما يرضي اهللا      

  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »L ٢٨: حممد.  
  

  .وصفة السخط من صفات اهللا الفعلية اخلربية  الثابتة بالكتاب والسنة
  :فمن الكتاب

  _ ̀   M]  \  [   Z  Y  X^  a  :قوله تعاىل  -
  d   c  be i  h  g  f     l  k  j L ٨٠: املائدة.  

ــه - ــاىل  وقول   ¼   ½  ¾  «¶  ¸    M  º  ¹ تع
  Á  À  ¿L ٢٨: حممد. 

  

                                                
، ودرء التعـارض البـن تيميـة        )١١ص(ملعة االعتقاد البن قدامة     : ، وينظر )٤٦٣ص( شرح العقيدة الطحاوية     )١(

  .وما بعدها) ١/١٨٥(وما بعدها، خمتصر الصواعق املرسلة )٣/٣٨٠(
  ).٢/٤٥٧( احملجة احلجة يف بيان)٢(
  ).٨٢ص(التعليق على تفسري اجلاللني :  ينظر)٣(
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

  :ومن السنة
: فيقولـون ! يا أهل اجلنة  :  يقول ألهل اجلنة   ألإن اهللا   :(  ط حديث أيب سعيد اخلدري      -

وأي : أال أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولـون      : فيقول:) إىل أن قال فيه   ...(لبيك وسعديك 
  .)١() عليكم بعده أبداًأسخطأحل عليكم رضواين؛ فال : يء أفضل من ذلك؟ فيقولش

 ال تقولوا للمنافقني سيد، فإن يك سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم          :(ط حديث بريدة    -
  .)٢()أل

  
اليت نزل  ) اإلثبات:يعين(وكذلك يقولون يف مجيع الصفات      :"قال أبو إمساعيل الصابوين     

والرضـا  ...بار الـصحاح مـن الـسمع والبـصر والعـني            ا القرآن ووردت ا األخ    
  .)٣(..."والسخط

  
   واحد؟ مبعىن مها وهل والسخط؟ الغضب بني الفرق ما

  : اجلواب
 تكـون  قد السخط معاين بعض كانت وإن واحد، مبعىن فليسا اهللا، صفات السائل أراد إذا"

 ألن معـروف؛  شيء فهذا للناس أما صفة، وهذه صفة، هذه ولكن الغضب، معىن من قريبة
   .)٤("السخط أثر من الغضب

 أقرب الكراهة إىل والسخط الرضا، عدم هو: السخط :":وقال الشيخ حممد بن إبراهيم      
 وبـني ؛  أخرى وبنفسه تارة، ا يعدى والسخط بعلى، يعدى الغضب فإن الغضب، إىل منه

                                                
، ومسلم يف كتـاب اجلنـة   )٧٥١٨(  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب كالم الرب مع أهل اجلنة، برقم              )١(

  ).٢٨٢٩(وصفها ونعيم أهلها، باب إحالل الرضوان على أهل اجلنة فال يسخط عليهم أبدا، برقم
، واإلمام أمحد يف مـسنده      )٤٩٧٧(ريب وربيت، برقم    : داود يف كتاب األدب، باب ال يقول اململوك         أخرجه أبو     )٢(

  ). ٣٧١(وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ). ٧٦٠(برقم " األدب املفرد"، والبخاري يف )٢٢٤٣٠(برقم 
  ).٥ص(  عقيدة السلف أصحاب احلديث)٣(
 صـوتية  دروس وفقه اهللا، عند شرحه لكتاب التوحيد، وذلك عبارة عن           مانالغني حممد بن اهللا عبد  إجابة الشيخ     )٤(

  http://www.islamweb.net  اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام
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  جهود الشيخ في تقرير التوحيد

 وفيه؛  به قابلي ال والغضب بالرضا، السخط يقابل ما كثريا: واضح فرق والغضب السخط
  .)١("حقيقة يسخط أنه كما حقيقة يرضى اهللا فإن الرضا؛ إثبات

  
أل:  

  Mb  a  `   _c  : مستدالً بقوله تعاىل   أل صفة اخلَلْق هللا     :يقرر الشيخ     

  i  h  g           f  e   dL أن إخباره تعـاىل عـن      :" :، وبني الشيخ    ٦٢: الزمر
 وإال  ،٦٢: الزمـر  M  g           fL  :أنه خالق مينع من دخوله يف عموم قوله       نفسه يف اآلية ب   

 لنفسه، وذلك حمال ملا يلزمه من كونه سابقاً على نفسه لكونه خالقاً، متأخراً              خملوقاً كان
عنها لكونه خملوقاً هلا، وسبق الشيء نفسه وتأخريه عنها يف الوجود حمال؛ فاآلية أيـضاً               

  . )٢("وم املفعولدالة على ختصيص عم
  
واخللق صفة من صفات اهللا الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة، وهي مأخوذة أيضاً مـن                 

  .، وهي من صفات الذات وصفات الفعل معاً)اخلالق(و)اخلالق(امسه
  

  : الدليل من الكتاب
، أو مبصدره، وتارة بامسه     )خلَق(وردت هذه الصفة يف القرآن مرات عديدة، تارة بالفعل        

  :، ومن ذلك)اخلالَّق(أو)اخلالق(
  .٥٤: األعراف M  o  npq   r  L  : قوله تعاىل-
  .٨٦: احلجر M   ©  ¨  §ª  ¬  «  L  : وقوله-
  .١٦: ق M  !"(  '  &  %  $  #  )  L  : وقوله-
  

                                                
 عبد. د: للطبع وأعدها أخرجها،  الشيخ آل إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة: تقريرات من الواسطية العقيدة شرح  )١(

  ).١/٣٨ (قاسم بن حممد بن احملسن
  ).٢/٣٤١(اإلحكام يف أصول األحكام :  ينظر)٢(
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  :ومن السنة
؛  كَخلْقـي  ومن أظلم ممن ذهب خيلق    : قال اهللا تعاىل  :( مرفوعاً ط حديث أيب هريرة     -

  .)١() حبة، أو ليخلقوا شعريةالقوا ذرة، أو ليخلقوفليخ
أشد الناس عذاباً عند اهللا يوم القيامة الذين        ... :(يف التصاوير ل   حديث عائشة    -

  .)٢()...يضاهون خبلق اهللا
اخلالق واخلالق، وال جتوز هذه الصفة باأللف والالم : ومن صفات اهللا  :")٣(قال األزهري   

  .أللغري اهللا 
واخللـق يف كـالم     ... كالم العرب ابتداع الشيء على مثال مل يسبق إليه        واخلالق يف   

  .التقدير: واآلخر. اإلنشاء على مثال أبدعه: أحدمها: العرب على ضربني
أحسن : معناه:١٤: املؤمنون M  «  ª  ©  ¨  §L  :وقال يف قول اهللا تعاىل    

  .)٤("املقدرين
األزل بالصفات الفعلية من اخللق     هو موصوف يف    : وأما قولنا :":وقال ابن تيمية       

والكرم واملغفرة؛ فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ ألن الوصف هو الكالم الذي              

                                                
، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة،  بـاب ال  )٥٩٥٣( أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب نقض الصور، برقم  )١(

  ).٢١١١(ختل املالئكة بيتاً، برقم
كتاب اللباس والزينـة،  ، ومسلم يف )٥٩٥٤( أخرجه البخاري يف كتاب اللباس، باب ما وطئ من التصاوير، برقم    )٢(

  ).٢١٠٧( باب ال يدخل املالئكة بيتاً، برقم 
، وقع أسرياً لدى    )هـ٢٨٢(حممد بن أمحد بن األزهري بن طلحة بن نوح األزهري اهلروي، ولد راة عام               :   هو  )٣(

طـويالً،  ، وعاش أسرياً يف بادية البحرين دهـراً         )هـ٣١١(القرامطة يف طريق عودته من احلج إىل العراق عام            
، مث رجع بغـداد بعـد إطـالق         )التهذيب(استفاد خالهلا من عرب البادية ألفاظاً ونوادر وأخباراً كثرية ضمنها           

ـ    ، ومل خيرج منـها حـىت تـويف ـا عـام      )ذيب اللغة(سراحه، ومنها إىل هراة، فألف فيها كتابه املشهور ب
  ).هـ٣٧٠(
، بغيـة الوعـاة يف طبقـات        )١٦/٣١٥(، سري أعالم النبالء     )٥/٢٣٢١(معجم األدباء لياقوت احلموي     : ينظر  

  ).١/١٩(اللغويني والنحاة للسيوطي 
  ).٧/٢٦( ذيب اللغة )٤(
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خيرب به عنه؛ وهذا مما تدخله احلقيقة وااز، وهو حقيقة عند أصحابنا، وأمـا اتـصافه                
  .)١("ا تقدمبذلك؛ فسواء كان صفةً ثبوتيةّ وراء القدرة أو إضافية؛ فيه من الكالم م

واهللا تعاىل ال يوصف بشيء من خملوقاته، بل صـفاته قائمـة            :"وقال يف موضع آخر      
بذاته، وهذا مطرد على أصول السلف ومجهور املسلمني من أهـل الـسنة وغريهـم،               

إن خلق اهللا للسماوات واألرض ليس هو نفس السماوات واألرض، بل اخللق            : ويقولون
سلف واألئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبـات         غري املخلوق، ال سيما مذهب ال     

  .)٢("صفات اهللا وأفعاله
وهو املشهور  –وهلذا كان مذهب مجاهري أهل السنة واملعرفة        :"وقال يف موضع ثالث      

عند أصحاب اإلمام أمحد وأيب حنيفة وغريهم من املالكية والشافعية والـصوفية وأهـل              
 أن كون اهللا سبحانه وتعـاىل       -امية وغريهم احلديث وطوائف من أهل الكالم من الكر      

وغري ذلك من صفات فعله، وهو من صفات        ... خالقاً ورازقاً وحميياً ومميتاً وباعثاً ووارثاً     
  .ذاته؛ ليس من خيلق كمن ال خيلق

ومذهب اجلمهور أن اخللق غري املخلوق؛ فاخللق فعل اهللا القائم به، واملخلوق هـو                 
  .)٣("املخلوقات املنفصلة عنه

  
أل 
، مستدالً باحلديث   )٤( على ما يليق به سبحانه       أل  صفة اهلرولة هللا   :يقرر الشيخ     

إذا تقرب إيلَّ العبد شرباً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقـرب إيلَّ            :( القدسي قال اهللا تعاىل   
  .)٥()ذراعاً تقربت منه باعاً، وإذا أتاين ماشياً أتيته هرولة

                                                
  ).٦/٢٧٢( جمموع الفتاوى )١(
  ).٨/١٢٦( جمموع الفتاوى )٢(
  ).٤٣٦-١٢/٤٣٥( جمموع الفتاوى )٣(
  ).٣/١٩٦(فتاوى اللجنة :  ينظر)٤(
، )٧٥٣٥، ٧٥٠٥، ٧٤٠٥( وروايته عن ربـه،  بـرقم   حيد، باب ذكر النيب      أخرجه البخاري يف كتاب التو     )٥(

ومسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل اهللا تعـاىل، بـرقم                  
)٢٦٧٥.(  
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  . باحلديث الصحيحألفعلية خربية ثابتة هللا وهي صفة 
  :فدليلها من السنة

  .)١()وإن أتاين ميشي؛ أتيته هرولة... :(طحديث أيب هريرة  -
  

 الواردة يف هذا احلديث، هل يصح أن تثبت صفة هللا تعاىل على ما يليـق                )٢(اهلرولة     
هذا اختلف أهل   جبالله وعظمته، أم أن هلا معىن آخر يقتضيه السياق فتحمل عليه؟ ويف             

  :العلم من أهل السنة واجلماعة، على قولني مها
  .)٣(  أن املراد به ضرب مثل لكرم اهللا وجوده على عبده:القول األول
  .)٤( السابق  أن اهلرولة صفة فعلية خربية ثابتة هللا تعاىل ذا احلديث:القول الثاين

ـ     :": قال الشيخ حممد العثيمني       اىل؛ كمـا يف احلـديث      صفة اهلرولة ثابتة هللا تع
: يقول اهللا تعاىل:( ؛ قال<الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن أيب هريرة عن النيب       

، وهـذه   )وإن أتاين ميشي؛ أتيته هرولة    :) فذكر احلديث، وفيه  (...أنا عند ظن عبدي     
اهلرولة صفة من صفات أفعاله اليت جيب علينا اإلميان ا من غري تكييف، ألن التكييـف            

                                                
  . سبق خترجيه آنفاً)١(
، ولـسان  )٦/٤٨(هرول، ومعجم مقاييس اللغة مادة ) ٦/١٤٦(ذيب اللغة : ينظر" بني املشي والعدو : "  اهلرولة  )٢(

  ).٣/٤٩٦(، واموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث أليب موسى املديين )١١/٦٩٥(العرب 
  وهذا القول مروي عن األعمش وإسحاق بن راهويه وابن قتيبة وأيب يعلى وابن تيمية، عليهم رمحـة اهللا، وإليـه               )٣(

  .ليه عامة أهل التأويل من شراح احلديث وغريهمذهب الشيخ عبد اهللا الغنيمان وع
، واألمساء والـصفات  )٤/٢٣٥٨(، وأعالم احلديث للخطايب  )٣/٩٤(صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان       : ينظر  

، وإكمال املعلم للقاضي عياض     )٣/١٨٤(، واملعلم للمازري    )٥/٢٦(، وشرح السنة للبغوي     )٢/٣٨٤(للبيهقي  
، وشرح صحيح مـسلم     )٥/٢٦١(، والنهاية يف غريب احلديث البن األثري        )٧/٨(  ، واملفهم للقرطيب  )٨/١٧٤(

-١/١٥٠(، وبيان تلبـيس اجلهميـة، القـسم الـسادس           )٥١٤-١٣/٥١٣(، وفتح الباري    )١٧/٦(للنووي  
  ).١/٢٧١(، شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للغنيمان )٥/٥١٠(،وجمموع الفتاوى )١٥٢

 تعاىل بعض العلماء املعاصرين، كأعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلميـة واإلفتـاء يف     وقد صرح بكوا صفة هللا   )٤(

، وقد أطال النفس يف تقرير وإثبات ذلك، وعلـى هـذا            :اململكة العربية السعودية، والشيخ حممد العثيمني       
  .القول ظاهر كالم اهلروي وأيب موسى املديين، عليهما رمحة اهللا

، تـذكرة   )٣/٤٩٦(، واموع املغيث أليب موسى املـديين        )٧٩ص(الئل التوحيد للهروي    األربعني يف د  : ينظر  
  ، إ)١٦٩ص (عبد الرزاق البدر . املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي، د
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M        2  1   على اهللا بغري علم، وهو حرام، وبـدون متثيـل؛ ألن اهللا يقـول              قول

34  8  7  6     5   L ١(" ١١: الشورى(.   
  

  :وقبل ترجيح أي من القولني السابقني ال بد من التذكري بقاعدتني هامتني مها
ض هلا   أن الواجب يف نصوص الكتاب والسنة إجراؤها على ظاهرها، دون التعر           :األوىل

  .)٢(بتحريف أو تعطيل، ال سيما نصوص الصفات، ألنه ال جمال للرأي فيها 
 أن املراد بظاهر النصوص ما يتبادر منها إىل الذهن من املعاين، وهـو خيتلـف                 :الثانية

حبسب السياق، وما يضاف إليه الكالم، فالكلمة الواحدة يكون هلا معـىن يف سـياق،               
  .)٣(ومعىن آخر يف سياق آخر 

اإلسراع يف املشي، إال أنه ال      :  وإن كان معناه   بناًء على ما تقدم، فإن لفظ اهلرولة      و   
يقتضي أن يكون هذا معناه املراد منه يف كل سياق ورد فيه، وإمنا السياق هو الذي حيدد             

  .معناه
وال يلزم من جواز    :"  وهو يتحدث عن قرب اهللا تعاىل      :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه، بل يبقى هذا مـن                القرب عليه، أن  
األمور اجلائزة، وينظر يف النص الوارد، فإن دلَّ على هذا محل عليه، وإن دل على هـذا                

  .)٤("محل عليه
 جمازاة اهللا تعاىل وإثابته لعبده بأكمل وأفضل من عمله          :فاهلرولة يف هذا احلديث معناها    

املشي السريع، فتثبت صفة هللا تعـاىل،       :  وليس املراد ا   -قول األول على ما جاء يف ال    –
كما أن تقرب العبد بالشرب والذراع ال يراد به حقيقة الشرب والذراع، وإمنا يـراد بـه                 

 واليت هي من أعظم العبادات وعليها تنـبين         –قدرمها، وإال فما موضع العبادات القلبية       

                                                
  الواردة يف  أل، صفات اهللا    )٧٢ص(، القواعد املثلى    )٢٤ص( احملتار   ةإزالة الستار عن اجلواب املختار هلداي     : ينظر )١(

  ).٢٦٢ص(الكتاب والسنة 
  ).٣٣ص (القواعد املثلى للعثيمني :   ينظر)٢(
  ). ١/٣٤٤(، ونقض الدارمي على املريسي )٣٦ص(القواعد املثلى :  ينظر)٣(
  ).٦/١٤(  جمموع الفتاوى )٤(
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وكذا العبادات القولية كالـذكر     ... بة والتوكل  كاخلوف الرجاء واحمل   -أعمال اجلوارح 
وليس هذا تأويالً للحديث ومحالً له ! والدعاء واالستغفار، هل خنرجها من هذا احلديث؟     

  .)١(على غري ظاهره، بل هو حقيقة معناه، وظاهر سياقه 
 ذا املعىن للهرولة، ليس هروباً من إثباا صفة هللا تعاىل، ألا توهم معـىن             : والقول   

، وإمنا ألن سياق احلديث وظاهره يدل عليه، ولو         -كما هو منهج نفاة الصفات    –فاسداً  
مل يرد يف السياق ما يدل عليه لتعني إثباا صفة هللا تعاىل على ما يليق جبالله، ولـذلك                  
فقد أمجع أهل السنة واجلماعة على إثبات صفة ايء واإلتيان له سبحانه على ما يليـق              

 النصوص الصحيحة عليهما، واهلرولة من جنسهما، ولكن ألنه مل يـدل            جبالله، لداللة 
دليل صريح على إثباا صفة هللا تعاىل فإنه ال يتوجه إثباا صفة لـه، واهللا أعلـم؛ مث إن       
اهلرولة جاءت يف احلديث مقيدة، فاهللا يأيت هرولة ملن أتاه ميشي، ومل يأِت مطلقة كبقية               

تها صفة هللا تعاىل ينبغي له تقييدها مبـا قُيـدت بـه يف              الصفات املطلقة، ولذا فمن أثب    
  .)٢(احلديث، فال جيعلها صفة هللا تعاىل على وجه اإلطالق 

، مع أنه قد    )٣(إن له حظاً من النظر      :  عن هذا القول   :وقد قال الشيخ حممد العثيمني      
  .انتصر للقول الثاين

  
 أل 

إتيانٌ حقيقي يليق جبالله تعـاىل ال       :" ، فيقول ألإلتيان هللا    صفة ا  :يقرر الشيخ   
يشبه إتيان املخلوق، وال نتأوله على إتيان رمحته أو ملك من مالئكته، بل نثبته كما أثبتـه                 

!  "  #   $  %  &  '  )  (  *  +   M  :السلف يف تفسري قوله تعـاىل     

.  -  ,/  L ٤("١٥٨: األنعام(.  

                                                
يـة  ، وبيان تلبـيس اجلهم    )١٨٦-١٨٥ص  (أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعاً ودراسة         :  ينظر ١(

  ).١/١٥١(القسم السادس 
  ).١٨٨-١٨٧ص(أحاديث العقيدة املتوهم إشكاهلا يف الصحيحني مجعاً ودراسة :  ينظر)٢(
  ).٣١ص(، وإزالة الستار )٧٢ص(القواعد املثلى :  ينظر)٣(
  ).٣/١٧٦(  فتاوى اللجنة )٤(
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  .يتان ثابتتان بالكتاب والسنةومها صفتان فعليتان خرب
  :فمن الكتاب

  M  Á     À  ¿  ¾Â  È      Ç  Æ  Å  Ä  Ã  :قوله تعـاىل   -

Ê  ÉË  L ٢١٠: البقرة.  
  (  *  +   ,  -  )!  "  #   $  %  &  '  M  :وقولـــه -

./L ١٥٨: األنعام. 

 .٢٢: الفجر M»  ¿  ¾  ½  ¼    ÀL  :وقوله -
  :ومن السنة

فيأتيهم اجلبار يف صورة غـري      : قال:(...  يف الرؤية  طي  حديث أيب سعيد اخلدر    -
 .)١()...أنا ربكم: صورته اليت رأوه فيها أول مرة، فيقول

وإن تقرب إيل ذراعاً؛ تقربت إليه باعـاً، وإن         ... :( مرفوعاً طحديث أيب هريرة     -
 .)٢()أتاين ميشي؛ أتيته هرولة

  مـن )٣( ، رواه مـسلم احٍد مقترنتني يف حديث و    اإلتيان وايء ولقد جاءت صفتا     -
إذا تلقَّاين عبدي بشٍرب؛ تلقَّيته بذراع، وإذا تلقاين        :(  مرفوعاً طحديث أيب هريرة    

 .)٤( )بذراع، تلقيته بباع، وإذا تلقاين بباع، جئته أتيته بأسرع
 

                                                
، )٧٤٣٩(إىل را نـاظرة، بـرقم  وجوه يومئذ ناضرة    : ( أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب قول اهللا تعاىل         )١(

  ).١٨٣(ومسلم يف كتاب اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، برقم
، ومسلم يف كتاب الذكر     )٧٤٠٥( وروايته عن ربه، برقم     أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد، باب ذكر النيب          )٢(

  ).٢٦٧٥(، برقم والدعاء والتوبة واالستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إىل اهللا تعاىل
مسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورٍد القشريي النيسابوري، أبو احلسني، ولد على الـصحيح سـنة سـت                   :  هو )٣(

املـسند  : له تصانيف أغلبها إن مل يكن كلها يف احلديث وعلومه، منها. ومائتني، تويف سنة إحدى وستني ومائتني     
  .تمييز، الطبقات، املنفردات والوحدانالصحيح املعروف بصحيح مسلم، األمساء والكىن، ال

، اإلمام مسلم بن احلجاج ومنهجـه يف        )٢/٥٩٠(، تذكرة احلفاظ للذهيب     )١٢/٥٧٩(سري أعالم النبالء    : ينظر  
  .وما بعدها) ١/٢٣٣(الصحيح ملشهور آل سلمان 

  ).٦٧٤٨( أخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء، باب احلث على ذكر اهللا تعاىل، برقم)٤(
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جئتـه  (، ويف بعـضها     )جئته أتيته : (هكذا هو يف أكثر النسخ    :"قال النووي   
، وهاتان ظاهرتان، واألول صحيح أيضاً، واجلمع       )أتيته: (افقط، ويف بعضه  ) بأسرع

  .)١("بينهما للتوكيد، وهو حسن، ال سيما عند اختالف اللفظ، واهللا أعلم
  

  .وأهل السنة واجلماعة يثبتون هللا إتيانٌ حقيقي يليق جبالله تعاىل ال يشبه إتيان املخلوق
   M  À  ¿  ¾  Å  Ä  Ã  Â  Á  : يف تفسري قوله تعاىل    :قال ابن جرير       

Ê  É  È      Ç  ÆË  L يف صفة إتيان الرب تبـارك       اختلف:"٢١٠: البقرة 
: فقال بعضهم ،  ٢١٠: البقرة M  Ã  Â  Á     À  ¿  ¾L  :وتعاىل الذي ذكره يف قوله    

 من ايء واإلتيان والرتول، وغري جائز تكلف        ألال صفة لذلك غري الذي وصف به نفسه         
ال خبٍرب من اهللا جل جالله أو من رسول مرسل، فأما القول يف صفات              القول يف ذلك ألحد إ    

 )٢(:..."وقـال آخـرون   . اهللا وأمسائه؛ فغري جائز ألحد من جهة االستخراج؛ إال مبا ذكرنا          
  . القول األول:ورجح 

 جييء يوم القيامة وامللك صـفاً       ألوأمجعوا على أنه    :")٣(قال أبو احلسن األشعري     و   
  .)٤(..."صفاً

بعد أن حكى ما ذكره شيخ اإلسالم عن اآليـات          -قال الشيخ حممد خليل اهلراس      و   
يف هذه اآليات إثبات صفتني من صفات الفعل، ومها صفتا اإلتيان واـيء،              :" -السابقة  

واجلماعة اإلميان بذلك على حقيقة، واالبتعاد عن التأويل الذي هـو           والذي عليه أهل السنة   
  .)٥("هـ .أ يف احلقيقة إحلاد وتعطيل

                                                
  ).٧-١٧/٦(املنهاج شرح صحيح مسلم ابن احلجاج: ينظر)١(
  ).٢/٣٢٩( تفسري الطربي )٢(
علي بن إمساعيل بن سامل بن إمساعيل األشعري أبو احلسن، شيخ األشاعرة وإمامهم، مر بثالثـة أطـوار يف                   :  هو )٣(

لف مـع لوثـة   طور انتحل فيه االعتزال، وطور سلك فيه مسلك ابن كالب، وطور ج فيه منهج الـس       : حياته
  ).هـ٢٣٤(مقاالت اإلسالميني، اإلبانة، اللمع وغريها، تويف سنة : اعتزالية، من مؤلفاته

  ).٢/٣٠٣(، شذرات الذهب )١٥/٨٥(سري أعالم النبالء : ينظر  
  ).٢٢٧ص( رسالة إىل أهل الثغر )٤(
  ).١١٢ص( شرح الواسطية )٥(
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أل 
، مستدالً  )١( الل اهللا وعظمته  جب على ما يليق     أل صفة الضحك هللا     :يقرر الشيخ     

يضحك اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل          :(<ملا يقول بقول الرسول     
  .)٢()اجلنة، يقاتل هذا يف سبيل اهللا فيقتل مث يتوب اهللا على القاتل فيستشهد

  
  . الفعلية اخلربية الثابتة باألحاديث الصحيحةألوهي صفةٌ من صفات اهللا 

  :الدليل من السنة
 يف آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهـل اجلنـة            طحديث عبد اهللا بن مسعود       -

أتـسخر يب؟ أو تـضحك يب وأنـت    :( ألدخوالً فيها، وفيه أنه قال خياطب اهللا  
  .)٣()...امللك

    
بال صفٍة تـصف     : ألذكر إثبات ضحك ربنا     : باب :":خزمية  قال اإلمام ابن       

 ضحكه بـضحك املخلـوقني،   ، وال يشبه-أي بال تكييف لضحكه -ضحكه جلَّ ثناؤه  
 ، ونسكت عـن صـفة    <وضحكهم كذلك، بل نؤمن بأنه يضحك؛ كما أعلم النيب          

 استأثر بصفة ضحكه، مل يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون          ألضحكه جل وعال، إذ اهللا      
  .)٤("، مصدقون يذلك، بقلوبنا منصتون عما مل يبني مما استأثر اهللا بعلمه<ا قال النيب مب
وفقنـا اهللا   -اعلمـوا : يضحك ألباب اإلميان بأن اهللا     :")٥(وقال أبو بكر اآلجري        

 مبا وصف بـه نفـسه   أل أن أهل احلق يصفون اهللا      -وإياكم للرشاد من القول والعمل    

                                                
  ).٣/٢٠٦(فتاوى اللجنة :  ينظر)١(
،  يف )٢٨٢٦( كتاب اجلهاد والسري، باب الكافر يقتل املسلم مث يسلم فيسدد بعد ويقتل، برقم        أخرجه البخاري يف   )٢(

  .من حديث أيب هريرة) ١٨٩٠(كتاب اإلمارة، باب بيان الرجلني يقتل أحدمها اآلخر يدخالن اجلنة، برقم
كتاب اإلميان، باب آخـر     ، ومسلم يف    )٦٥٧١( أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، برقم          )٣(

  ).١٨٦(أهل النار خروجاً
  ).٢/٥٦٣( كتاب التوحيد )٤(
اإلمام احملدث الفقيه الشافعي أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي، كـان عاملـاً عابـداً    :   هو )٥(
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وهذا مذهب العلماء ممـن     . نمبا وصف به الصحابة     ، و <، ومبا وصفه به رسوله      أل
يـضحك،  ألكيف؟ بل التسليم له، واإلميان به؛ أن اهللا  : اتبع ومل يبتدع، وال يقال فيه     

؛ فال ينكر هذا إال من ال حيمد حاله عند أهل           ن وعن صحابته    <كذا روي عن النيب     
  .)١("احلق

: ذه األحاديث الـيت تـروى؛ يف      ه: ملا قيل له  - )٢(وقال أبو عبيد القاسم بن سالم          
... الرؤية، والكرسي موضع القدمني، وضحك ربنا من قنوط عباده، وإن جهنم لتمتلئ           

 ِصحاح، محلها أصحاب احلـديث  هذه األحاديث:" : قال  -وأشباه هذه األحاديث؟  
كيف يضع  : ولكن إذا قيل   ، حق ال شك فيها    والفقهاء، بعضهم عن بعض، وهي عندنا     

  . )٣("ال يفسر هذا، وال مسعنا أحداً يفسره: حك؟ قلناقدمه؟ وكيف يض
أل 
ففي اإلمكان أن يرتل كما :"  كما يشاء، فيقولأل صفة الرتول هللا    :يقرر الشيخ     

، - من األرض  –يشاء نزوالً يليق جبالله يف الثلث األخري من الليل بالنسبة إىل كل قطر              
ءه على العرش؛ ألننا يف ذلك ال نعلم كيفية الرتول وال كيفية          وال ينايف ذلك علوه واستوا    

االستواء، بل ذلك خمتص به سبحانه، خبالف املخلوق فإنه يستحيل يف حقه أن يرتل يف               
 فهو علـى كـل    ألمكان ويوجد مبكان آخر يف تلك اللحظة كما هو معلوم، إالَّ اهللا             

                                                                                                                                          

: انيف أشـهرها ، وله عدة تـص )هـ٣٦٠(سنة  :صاحب سنة واتباع، انتقل إىل مكة وجاور ا، وا تويف     
  .كتاب الشريعة

  ).٣/٣٥(، شذرات الذهب )٤/١١٣(، وفيات األعيان البن خلكان )٢/٢٣٩(تاريخ بغداد : ينظر  
  ).٢٧٧ص( الشريعة )١(
القاسم بن سالم بن عبد اهللا البغدادي، املشهور بأيب عبيد، من أئمة احلديث وكبـار الـسلف، اللغـوي،                   :   هو  )٢(

غريـب  : ، قيل أنه أول من صنف يف غريب احلديث مـن مؤلفاتـه            )هـ٢٢٤(سنة  احملدث، الفقيه، تويف مبكة     
  .احلديث، واإلميان، كتاب األموال، وغريها

، بغية الوعـاة يف طبقـات اللغـويني       )١٠/٤٩٠(، سري أعالم النبالء     )٢٣/٣٥٤(ذيب الكمال للمزي    : ينظر  
  ).٢/٢٥٣(والنحاة جلالل الدين السيوطي 

، )٦٩-٦٨ص  ( الدار قطين يف كتـاب الـصفات         :رواية عن أبو عبيد القاسم بن سالم        أخرج هذه ال  :  ينظر )٣(
بـرقم  ) ٣/٥٢٦( يف شرح أصول اعتقاد أهل الـسنة واجلماعـة           ي، والاللكائ )٢٥٥ص(واآلجري يف الشريعة    

  ).٥/٥١(، وابن تيمية يف جمموع الفتاوى )١٥٠-٧/١٤٩(، وابن عبد الرب يف التمهيد )٩٢٨(
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   M 2  14  3 5  9   8  7    6  :ألشيء قدير، وال يقاس وال ميثل به؛ لقوله       

  <  ;   :L سـبحانه  ، وقولـه  ٧٤: النحل   M3        2  14  6     5   
  8  7L  ومما ذكرناه يتضح لك أنه ال تعارض بني نزوله واستوائه،        ،١١: الـشورى 

  .)١("وأن اختالف األقطار ال يؤثر يف ذلك
  

  . بالسنة الصحيحةألوالرتول صفة فعلية خربية ثابتة هللا 
  :ليل من السنةالد
 إىل السماء الدنيا كل ليلة حـني         تبارك وتعاىل   ربنا ينِزلُ:( حديث الرتول املشهور   -

  .)٢()...يبقى ثلث الليل اآلخر
لوال أن أشق علـى أمـيت       :( مرفوعاً بحديث علي بن أيب طالب وأيب هريرة         -

ه ألمرم بالسواك عند كل صالة وألخرت عشاء اآلخرة إىل ثلث الليل األول فإن    
 اهللا تعاىل إىل السماء الدنيا فلم يزل هناك حـىت           هبطإذا مضى ثلث الليل األول      

 .)٣()...يطلع الفجر
 

-<بعد أن ذكر ما يثبت الرتول من أحاديث رسول اهللا           - قال أبو سعيد الدارمي        
فهذه األحاديث قد جاءت كلها وأكثر منها يف نزول الرب تبارك وتعـاىل يف هـذه                :"

تصديقها واإلميان ا أدركنا أهل الفقه والبصر من مشاخينا، ال ينكرهـا            املواطن، وعلى   
  .)٤("منهم أحد، وال مينع من روايتها

                                                
  ).١٨٧-٣/١٨٦(نة  فتاوى اللج)١(
بـرقم  ،  ١٥: الفـتح  M  ÈÇ  Æ   Å  Ä  ÃL :  يف كتاب التوحيد باب قولـه تعـاىل        ي  أخرجه البخار   )٢(

، ومسلم يف كتاب صالة املسافرين وقصرها باب الترغيب يف الدعاء والذكر يف آخر الليـل واإلجابـة      )٧٤٩٤(
  .؛ من حديث أيب هريرة)٧٥٨(فيه، برقم 

بإسناد حـسن،  )  شاكر٩٦٨و٩٦٧(ند العشرة املبشرين باجلنة، من أخبار عثمان بن عفان          أخرجه أمحد يف مس     )٣(
، وأخرجه الدارمي   )١٠٢٣٦(وأخرجه النسائي يف كتاب الزينة، باب الوقت الذي يستجاب فيه االستغفار، برقم           

  ).١٤٨١(يف سننه يف كتاب الصالة، باب يرتل اهللا إىل السماء الدنيا، برقم 
، )١/٤٩٧(، رد الدارمي على بشر      )٣/٤٨١(يشرح أصول االعتقاد للاللكائ   : ، ينظر )٧٩ص( اجلهمية   الرد على  )٤(

  .وما بعدها) ٢٥ص(الرتول للدار قطين 
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ذكر أخبار ثابتة السند يف نزول الرب جل وعال         : باب:"وقال اإلمام حممد بن خزمية       
 هذه  نشهد شهادة مقٍر بلسانه، مصدٍق بقلبه، مستيقن مبا يف        : إىل السماء الدنيا كل ليلة    

األخبار من ذكر نزول الرب، من غري أن نصف الكيفية؛ ألن نبينا املصطفى مل يصف لنا              
كيفية نزول خالقنا إىل مساء الدنيا، وأعلمنا أنه يرتل، واهللا جل وعال مل يترك، وال نبيـه                 
عليه السالم، بيان ما حيتاج إليه املسلمون من أمر دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون مبـا يف              

 مل <خبار من ذكر الرتول، غري متكلفني القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ النيب   هذه األ 
  .يصف لنا كيفية الرتول

ويف هذه األخبار ما بان وثبت وصح أن اهللا جل وعال فوق مساء الدنيا الذي أخربنا                   
م نزل من أسفل إىل أعلى، ومفهو     :  أنه يرتل إليه، إذ حمال يف لغة العرب أن يقول          <نبينا  

  .)١("يف اخلطاب أن الرتول من أعلى إىل أسفل
 يف نزول الـرب تبـارك       <سياق ما روي عن النيب      :"وقال أبو القاسم الاللكائي        

  .)٢(" عشرون نفساً<وتعاىل، رواه عن النيب 
  

 يف نزول الرب إىل السماء الدنيا، ورواه عنه حنـو           <وقد تواترت األخبار عن النيب         
وهذا يدل على أنه كان يبلغه يف كثري من املواطن، مما يؤكد أنه             . مثانية وعشرين صحابياً  

  .)٣(نزول حقيقي يليق باهللا سبحانه وتعاىل 
 الـسنة  أهـل  عند السلف عن املشهور والقول :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 األفعـال  من ذلك وغري ويرتل، يأيت أنه من والسنة الكتاب به ورد مبا اإلقرار هو: واحلديث
)٤("الالزمة

.  
:  الثابت له باألدلة املتقدمة على تسعة أنـواع هـي  -سبحانه وتعاىل–ونزول الرب  

نزوله سبحانه إىل السماء الدنيا كل ليلة، وعشية عرفة، وليلة النصف من شعبان، وبعـد أن           

                                                
  ).١/٢٨٩(كتاب التوحيد : ينظر)١(
  ).٣/٩١٤(التسعينية لشيخ اإلسالم ابن تيمية : ، ينظر)٣/٤٣٤( أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٢(
-٢/٣٧١(،)٢/٣٦٦(اية التواتر، وذكر الصحابة الذين رووه، وطرقه يف خمتصر الـصواعق املرسـلة              حك:  ينظر )٣(

  ).٥٧٨-٥/٥٧٧(، جمموع الفتاوى )٣٨٢
  ).٢٢٣ص(صفة الرتول اإلهلي للجعيدي : ، ينظر)٥/٥٧٧(  جمموع الفتاوى )٤(
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ينادي املنادي بني يدي الساعة، ونزوله تعاىل إىل األرض بني النفختني يف الـصور، ويـوم                
، ونزوله جل وعال من العرش إىل الكرسي يوم القيامة، ونزوله عز وجل على القنطرة               القيامة

  .)١(يوم القيامة، ونزوله جل وعال ألهل اجلنة 
  

ثلث الليل خيتلف باختالف    وقد أورد البعض على حديث الرتول يف ثلث الليل اآلخر، بأن            
  .، فال ميكن الرتول يف وقت معنيالبلدان

د اعترض من كان يعرف هذا على حديث الرتول ثلـث الليـل             وق:" :قال ابن رجب    
ثلث الليل خيتلف باختالف البلدان، فال ميكن أن يكون الـرتول وقـت             : اآلخر، وقال 

  .معني
 وخلفـاءه   <ومعلوم بالضرورة من دين اإلسالم قبح هذا االعتـراض، وأن رسـول اهللا              

ىل عقوبتـه وإحلاقـه بزمـرة       الراشدين لو مسعوا من يعترض به ملا ناظروه، بل بادروا إ          
  . )٢("املخالفني املنافقني املكذبني

  )٤(وقد قال غري واحد من أهل العلم يف هذا احلـديث            :" :  )٣(قال اإلمام الترمذي    
وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السماء               

  .)٥(..."من ا وال يتوهم وال يقال كيفقد ثبتت الروايات يف هذا ويؤ: الدنيا، قالوا

                                                
  ).١٥١-١٤٩ص(أدلة هذا األنواع وخترجيها يف صفة الرتول اإلهلي :  ينظر)١(
  ).١٣٤ص (  فضل علم السلف  على اخللف )٢(
 يف  -على الـصحيح  –حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الضرير فقد بصره               :  هو )٣(

كربه بعد رحلته وكتابته العلم، كان عاملاً حافظاً إماماً بارعاً، شارك البخاري يف بعض شيوخه وتتلمذ عليه تويف                  

  .اجلامع املشهور بسنن الترمذي، وكتاب العلل:  غري ذلك، له مصنفات منها، وقيل)هـ٢٧٩( سنة :
  ).١٣/٢٧٠(، والسري )٢/٦٣٣(، وتذكرة احلفاظ )٤/١٠٤(وفيات األعيان : ينظر  

ما تصدق أحد بصدقة من طيب، وال يقبل اهللا إال الطيب، إال أخـذها الـرمحن   :(  يعين حديث أيب هريرة مرفوعاً    )٤(
، ومسلم يف   )١٤١٠(، أخرجه البخاري يف كتاب الزكاة باب الصدقة من كسب طيب، برقم             احلديث...)بيمينه

  ).١٠١٦(كتاب الزكاة باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها، برقم 
  ).٤٢-٣/٤١( السنن )٥(
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يرتل كما  : والذي عليه مجهور أئمة أهل السنة أم يقولون       :" : )١(وقال ابن عبد الرب     
الرتول كالقول  ويصدقون ذا احلديث وال يكيفون، والقول يف كيفية   <قال رسول اهللا    

  .)٢("يف كيفية االستواء وايء، واحلجة يف ذلك واحدة
  
  

                                                
يف يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم، النمريي املالكي، أبو عمر، حافظ املغـرب، وصـاحب التـصان   :  هو )١(

  ).هـ٤٦٣(التمهيد، واالستذكار، واالستيعاب، تويف سنة : الشهرية، من مؤلفاته
  ).٣/٣١٤(، شذرات الذهب )١٨/١٥٣(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٧/١٥٣:(، وينظر)٧/١٤٣( التمهيد )٢(
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نواقض التوحيد 
 متهيد وفيه     .والقوادح فيه

 :وثالثة مباحث
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

   متهيد                

ه، وسد كـل    فيمن املعلوم أن اإلسالم ى عن الشرك، بل وحذر من كل ما يوقع                
:" ؛ بقولـه  : يبينها الشيخ عبد الرزاق عفيفـي        الطرق املؤدية إليه، والشرك على نوعني     

 وإما أن جيعل لـه نـداً يف          إما يف أمسائه وصفاته،    أن جيعل اإلنسان هللا نداً؛    : الشرك األكرب 
العبادة، وإما أن جيعل هللا نداً يف التشريع، فهذه األنواع الثالثة هي الشرك األكرب الذي يرتد                
به فاعله أو معتقده عن ملة اإلسالم، فال يصلى عليه إذا مات، وال يدفن يف مقابر املسلمني،                 

ويتوىل ذلك ويل أمر املسلمني إالَّ أنه يستتاب قبـل          وال تؤكل ذبيحته وحيكم بوجوب قتله       
  .قتله، فإن تاب قبلت توبته ومل يقتل وعومل معاملة املسلمني

 فكل ما ى عنه الشرع مما هو ذريعة إىل الشرك األكرب ووسيلة للوقوع        :أما الشرك األصغر  
ار إىل الـشرك    فيه، وجاء يف النصوص تسميته شركاً كاحللف بغري اهللا، فإنه مظنة لالحنـد            

اهللا ينهاكم أن حتلفـوا      أال إن ( :  أنه قال  <، فقد ثبت عنه     <األكرب؛ وهلذا ى عنه النيب      
مشركاً، روى ابن عمر    : ل مساه ، ب )١()بآبائكم، ومن كان حالفاَ فليحلف باهللا أو ليصمت       

 اهللا  ، ألن احللف بغري   )٢()من حلف بغري اهللا فقد أشرك     :(  قال <رضي اهللا عنهما، أن النيب      
  .فيه غلو يف تعظيم غري اهللا، وقد ينتهي ذلك التعظيم مبن حلف بغري اهللا إىل الشرك األكرب

والشرك األصغر ال خيرج من ارتكس فيه من ملة اإلسالم، ولكنه أكرب  الكبائر بعد الـشرك      
ألن أحلف باهللا كاذباً أحب إيلّ من أن أحلـف       :( ساألكرب؛ ولذا قال عبد اهللا بن مسعود        

، وعلى هذا فمن أحكامه أن يعامل معاملة املسلمني فريثه أهلـه، ويـرثهم              )٣()ه صادقاً بغري
حسب ما ورد بيانه يف الشرع، ويصلى عليه إذا مات ويدفن يف مقابر املـسلمني وتؤكـل                 

                                                
، وأخرجـه   )٦١٨٥( متفق عليه، أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم رقم احلديث              )١(

  ).٣١١٠(مسلم يف كتاب األميان، باب النهي عن احللف بغري اهللا، رقم احلديث 
مذي األميان والنذور، باب ما جاء يف احللف بغري اهللا          ، والتر )٦٠٣٧،  ٥٥٦٨،  ٥٣٥٢(أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٢(

واللفظ لـه،   ) ٣٢٥١(، وأبو داود يف كتاب األميان والنذور، باب يف كراهية احللف باآلباء برقم              )١٥٣٤(برقم  
  ).٥/٦٩(، وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة )٤٣٥٨(وابن حبان يف صحيحه يف كتاب اإلميان برقم 

، وصـححه األلبـاين يف اإلرواء       )١٥٩٢٩(رزاق يف مصنفه باب األميان وال حيلف إال باهللا برقم             أخرجه عبد ال    )٣(
  ).٢٥٦٢(الغليل برقم 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

ذبيحته إىل أمثال ذلك من أحكام اإلسالم، وال خيلد يف النار إن دخلها كـسائر مـرتكيب                 
  .)١("واجلماعة، خالفاً للخوارج واملعتزلةالكبائر عند أهل السنة 

تنوعت عبارات أهل العلم يف بيان أنواع الشرك، فمنهم من قسم الشرك إىل                 
، والبعض اآلخر   )٣( وخفي   ، وأصغر ، إىل ثالثة أقسام أكرب    قسمه بعضهم، و )٢(أكرب وأصغر   

 قسمه حسب أجزاء التوحيد الثالثة    
 الربوبيـة   ، وبعضهم يقسمه إىل نوعني الـشرك يف       )٤(

 والشرك يف األلوهية، ويدخل الشرك يف األمساء والصفات ضمن النوع األول
)٥(.   

؛ ولعل التقسيم الذي جيمـع   )٦(ومجيع هذه التقسيمات ال خترج عن املدلول الشرعي للشرك        
الشرك على نـوعني    :  وهو : الشيخ عبدالرزاق عفيفي     )٧( هذه التقسيمات هو ما اختاره    

  :أكرب، وأصغر
  

   :األكربأما 
فهو أن يتخذ شريكاً أو نداً مع اهللا تعاىل يف ذاته أو يف أمسائه أو صفاته، أو أن يعدل بـاهللا                     

)٨(تعاىل خملوقاته يف بعض ما يستحقه وحده 
.  

  .)٩(هو أن جيعل هللا نداً يف ربوبيته أو ألوهيته أو أمسائه وصفاته : أو أن يقال

                                                
  ).٧٥٠ -١/٧٤٦(  فتاوى اللجنة )١(
  ).٢/٨٥(، الدرر السنية البن سحمان )١/٣٣٩(  مدارج السالكني البن القيم )٢(
ص (ن اجلامع الفريد للشيخ عبد الرمحن بن حـسن آل الـشيخ   رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك، ضم  :   ينظر  )٣(

٣٤١.(  
  ).٤٣ص(  تيسري العزيز احلميد لسليمان بن عبد اهللا )٤(
، وجتريد التوحيد املفيد للمقريـزي      )٧/٣٩٠(، ودرء التعارض البن تيمية      )٩٤-١/٩١(جمموع الفتاوى   :   ينظر  )٥(

  ).٨ص(
  ).١٤١-١/١٣٨(كر حممد زكريا الشرك يف القدمي واحلديث أليب ب:  ينظر)٦(
  ).٧٥٠ -١/٧٤٦(  فتاوى اللجنة )٧(
  ).١/٣٣٩(، ومدارج السالكني )١/٣٤٤(االستقامة البن تيمية : ينظر)٨(
  ).٧، ٢/٣(، واقتضاء الصراط املستقيم)٢/٤٨٣(معارج القبول :  ينظر)٩(
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   :أما الشرك األصغر
أنه كل ما ى عنه الشرع مما هو ذريعة         : ارات عدة، لعل من أمجعها    فقد جاء يف تعريفه عب    

وبعـضهم ال   . )١(إىل الشرك األكرب ووسيلة للوقوع فيه وجاء يف النصوص تسميته شركاً          
)٢(يعرفه، وإمنا يذكره باألمثلة لكثرة أفراد هذا النوع وتنوعه 

 .  
 خيرج من ارتكبه عـن ملـة        وهو حمرم، بل هو أكرب الكبائر بعد الشرك األكرب، لكنه ال          

  .)٣(اإلسالم

                                                
 الـسديد  القـول  ،)٤٥ص ( احلميد تيسري العزيز ،)١/٣٤٤(مدارج السالكني ، )٧/٧٢(الفتاوى جمموع :  ينظر)١(

البـن عثـيمني   املفيد القول  ،)٥٠ص  ( لعبد الرمحن بن قاسمحاشية كتاب التوحيد :ينظر)٢٤ص  (للسعدي
  ).٣٧/٢٠٤(، جملة البحوث اإلسالمية )٢٦٦-١/٢٦٤(

  ).١/٣٤٤(مدارج السالكني :  ينظر)٢(
  ).١/٥١٨(فتاوى اللجنة الدائمة :   ينظر)٣(
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  املبحث األول            

  

  .ح فيهد والقوا الربوبيةنواقض توحيد
كـل شـيء     سبق معرفة أن توحيد الربوبية هو اعتقاد املسلم بأن اهللا هـو رب               

، فكل قول أو اعتقـاد      ...، وخالق كل شيء، ورازق كل حي، ومدبر كل أمر         )١(ومليكه
  أو بعضها هو من نواقض اإلميان،-عز وجل-اخلصائص اليت خيتص ا اهللا إنكار هلذه  فيه

  – .عز وجل-اليت يصبح فاعلها مرتدا عن دين اهللا 

فإن الرب سبحانه :"  عند حديثه عن شرك الربوبية:قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
ملذل، فمن شـهد أن     هو املالك املدبر، املعطي املانع، الضار النافع، اخلافض الرافع، املعز ا          

  .)٢("املعطي أو املانع، أو الضار أو النافع أو املعز أو املذل غريه، فقد أشرك بربوبيته

  .)٣(الشرك ينقسم إىل كبري وأكرب وهذا 

  : )٤(وهو على نوعني

  : شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك، وذلك:النوع األول

  ، ويدخل ٢٣: الشعراء M   A  @  ?  B    L : كشرك فرعون إذ قال: إما باإلحلاد

                                                
  ).٥٥-١/٥٤(، فتاوى اللجنة الدائمة )٣٠-٢٩( التوحيد مذكرة:   ينظر)١(
  . )٢٠٥ص (، واإلرشاد للسعدي ٢/٧٠٣اقتضاء الصراط املستقيم : ، وينظر)١/٩٢(  جمموع الفتاوى )٢(
  ).٣٠٩ص(اجلواب الكايف البن القيم :   ينظر)٣(
يف الباب الثاين من    ) اهب املعاصرة  يف بيان الفرق واملذ    :جهود الشيخ عبد الرزاق     (  وقد أُفرد فصلٌ كامل عن        )٤(

  .هذه الرسالة، ما يغين عن تكرار كالم الشيخ وإثقال كاهل الرسالة، والذي يوجد فيه الداللة على هذين النوعني
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  . وغريها من االجتاهات اهلدامة اليت جتددت)٢(والقومية )١(فيه الشيوعية 

  .)٣(كالقول بِقدم العامل : وإما بتعطيل املصنوع عن صانعه
كالقول بوحدة : وإما بتعطيل معاملة الصانع عما جيب على العبد من حقيقة التوحيد

  .)٤(الوجود 

                                                
  هي حركة فكرية اقتصادية يهودية إباحية وضعها كارل ماركس تقوم على اإلحلاد وإلغاء امللكية الفردية وإلغـاء                   )١(

 الناس كلهم يف اإلنتاج على حد سواء، ومن مبادىء الشيوعية أن املادة هي أصل احلياة ولـيس            التوارث وإشراك 
هلا خالق وال مبدع وال متصرف فهي ذا املبدأ حتارب مجيع األديان، وكذلك حماربتـها للرأمساليـة وحماربـة                   

مال ضد أصـحاب األمـوال      للحشمة والفضيلة والتمسك االجتماعي والبناء األسري، وإثارة حقد الفقراء والع         
  .والسلطات

بتصرف، ومعجـم   ) ٩٠ص  (ناصر العقل   . د.ناصر القفاري، أ  . د.املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة، أ     : ينظر  
  ).٢٤٨ص(ألفاظ العقيدة 

حركة سياسية فكرية متعصبة تدعو إىل متجيد العرب وإقامة دولة موحدة هلم على أساس من رابطـة الـدم    :   هي  )٢(
رىب واللغة والتاريخ وإحالهلا حمل رابطة الدين، ويتبىن شعار الدين هللا والوطن للجميع، واهلدف مـن هـذا                   والق

  .الشعار إقصاء اإلسالم، وجعل أخوة الوطن مقدمة على أخوة الدين
  ).٣٤٠ص(، معجم ألفاظ العقيدة )٤٠١ص(املوسوعة امليسرة للندوة العاملية : ينظر  

 اليونـان،  وزندقـة  الـرمحن  شريعة بني املتأرجحون الفالسفة أحدثها اليت املنكرة البدعة من  والقول بقدم العامل      )٣(
 يف جاء كما عليه، املتقدم للكون، اخلالق الصانع، وجود إنكار حقيقتها إذ واضح، بشكل الربوبية توحيد تناِقض

  ".املاء على عرشه وكان غريه، شيء يكن ومل اهللا كان: "احلديث
 متـأخر  غري للعلة، املعلول مساوقة له ومساوقاً له، ومعلوالً تعاىل، اهللا مع موجوداً زال ما العامل أن عندهم ومعناه  

 . الزمان يف عنه
 ينفـك  أن ميكن ال حبيث الزماً تولداً عنه متولد والعامل للعامل، مستلزمة تامة علة تعاىل اهللا أن القول هذا ويتضمن  

  .عنه
 تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول كما بطالنه، على كلها امللل طوائف أمجعت لذلك ،اًوشرع عقالً باطل القول وهذا  

 امللل أهل بل تبطله، وحدهم امللة أهل فليس بطالنه، على العقالء مجاهري اتفق قول العامل بقدم القول" :اهللا رمحه
 مـن  وغريهـم  نـد اهل ومشركي العرب، مشركي -: املشركني وأصناف اوس من سواهم من ومجهور كلهم،
 وعامتـهم  بـل  يكـن،  مل أن بعد كائن حمدث العامل هذا بأن معترفون كلهم الفالسفة أساطني ومجاهري األمم،

  ".شيء كل خالق اهللا بأن معترفون
 الفتـاوى  جممـوع ،  )٩٨ص( اللطيف العبد حممد بن العزيز عبد للدكتور   والعملية القولية اإلميان نواقض: ينظر   

   .)٧٤ص(البن تيمية، افت الفالسفة للغزايل ، الصفدية )٥/٥٦٥(
هي عقيدة كثري من الصوفية وهي قائمة على أن اهللا والوجود شيء واحـد غـري منقـسم، وأن    :   وحدة الوجود )٤(
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كمنكري إرسال الرسل، ومنكري القدر، ومنكري البعث : نع عن أفعالهوإما تعطيل الصا
  .)١(والنشور، وغريها 

  
 شرك األنداد من غري تعطيل، وهو من جعل مع اهللا إهلاً آخر ومل يعطل أمساءه :النوع الثاين

  : وصفاته وربوبيته، وذلك
واملتصوفة كمشركي قوم إبراهيم الصابئة، : إما بدعوى التصرف يف الكون من الغري

  .القائلني بالغوث والقطب واألوتاد، واألبدال وتصرفهم كما يدعون
كما كان يف النصارى، ويف بعض      : وإما بإعطاء السلطة ألحد غري اهللا يف التحليل والتحرمي        

  .حكام هذه األمة، والقوانني الوضعية وغريها
 من قـوم إبـراهيم، أو       )٢(كالصابئة  : وإما بدعوى التأثري يف الكون من النجوم واهلياكل       

  .)٣(األولياء، أو التمائم واألحجية 
  
 
 
  
  

                                                                                                                                          
وجود هذا العامل هو عني وجود اهللا وهو حقيقة وجود هذا العامل، فليس عندهم رب وعبد وال مالك ومملوك وال                    

  .- تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبريا–ابد وال معبود، فالعابد هو نفس املعبود والرب هو العبد راحم ومرحوم وال ع
  ).٢٥٢ص (، التحفة املهدية لفاحل مهدي )٤٦٠ص(معجم ألفاظ العقيدة : ينظر  

/ ١(شرح فتح ايد شرح كتاب التوحيد للغنيمـان           ،  )٤٠/ ١(تيسري العزيز احلميد لسليمان آل الشيخ       :   ينظر  )١(
نـواقض اإلميـان القوليـة    ، )٨٢ / ٣(منهاج التأسيس والتقديس يف كشف شبهات داود بن جرجيس            ،  )٣٣

  ).١/١٤٥(لشرك يف القدمي واحلديث ، ا)٩٧ص (والعملية 
 . واهلياكـل  الذي يترك دينه إىل دين آخـر ويطلـق علـى عبـاد الكواكـب     _ لغة _ الصاىبء _ : الصابئة  )٢(

  ).٩٠ص (، واعتقادات فرق املسلمني واملشركني للرازي ٥٧ _ ٢/٥امللل والنحل  :نظري
  ).١٤٧-١/١٤٦(الشرك يف القدمي واحلديث ، )٤٠/ ١(تيسري العزيز احلميد لسليمان آل الشيخ :   ينظر)٣(
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  املبحث الثاين             

  ح فيهد والقوالوهيةنواقض توحيد األ
  

اهللا هو املعبود حبق وأن غريه ال يـستحق          توحيد األلوهية هو أن يعتقد املسلم بأن        
 يتضمن إنكار ، أو اعتقد اعتقاداًفعل فعالً ، أو، فمن قال قوالً)١( أي شيء من هذه العبادة

قد أشـرك يف عبـادة اهللا، وإن   و ؛دين اهللا ، فقد كفر وارتد عن-عز وجل-هذا احلق هللا  
  .كان صاحبه يعتقد أنه ال شريك هللا يف ذاته، وال يف صفاته وال يف أفعاله

 وهو الذي يسمى بالشرك يف العبادة، وهو أكثر وأوسع انتشاراً ووقوعاً من الذي                
 ،-وتـدبريه  فإن أكثر الناس يف املاضي واحلاضر يعترفون هللا بربوبيته وخلقه ورزقه           -بلهق

... صدر ممن يعتقد أنه ال إله إال اهللا، وأنه ال يضر وال ينفع وال يعطي وال مينع إال اهللا  ي وهو
ومعلوم أن العبادة متعلقة باللسان والقلب واجلوارح، فالشرك يف العبادة أيضاً يكـون يف              

فقد يكون الشرك يف األعمال القلبية، وقد يكون باألعمال واجلوارح،       ،  ه األشياء الثالثة  هذ
  .)٢(وقد يكون باأللفاظ واألقوال، وقد جيتمع بعضها مع بعض

 عن كثري من األعمال واألقوال الـيت تنـاقض          :الشيخ عبد الرزاق عفيفي     حتدث  وقد  
  :قسيم ما ذكره منها إىل قسمنيوتنايف توحيد األلوهية، وبني رأيه فيها، وميكن ت

  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٤٠ص(مذكرة التوحيد :   ينظر)١(
أل عن الدواء الشايف، البـن القـيم   اجلواب الكايف ملن س:   ينظر يف تقسيم هذا النوع من الشرك إىل ثالثة  أقسام  )٢(

  ).٣٢٠-٣١٩ص (
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  : توحيد األلوهية أو يقدح فيه من األعمالقضما ينا: األول

  :  
بأن النذر نوع من أنواع العبادة اليت هـي حـق هللا وحـده،              :":يقرر الشيخ      

عاىل، فمن صـرف  وكذلك الذبح هللا عبادة فال جيوز صرف شيء منها لغري اهللا سبحانه وت    
نوعاً من أنواع العبادة نذراً أو ذحباً أو غري ذلك  لغري اهللا يعترب مشركاً شركاً أكرب، وهـو        

M  S  R   Q  P  O  N  M  L  K    J : داخل حتت عموم قوله تعـاىل     

   Z  Y  X  W  V  UTL أنه قـال   <، وقد ثبت عن النيب      ٧٢: املائدة  :
قوله وأما من أكل من الذبيحة املذبوحة لغري اهللا فهو آمث ل           ؛)١()لعن اهللا من ذبح لغري اهللا     (

ــاىل !  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  M       :تعـ

  5  4    3  2   1  0  /  .  -L ٢(" ٣: املائدة(.  
وكون النذر هللا عبادة جيب الوفاء به، فيكون النذر لغري اهللا تعاىل شركاً يف العبادة؛               

اقعة من عباد القبور، تقرباً ا إليهم؛ ليقضوا هلم حوائجهم، أو ليشفعوا هلـم،              والنذور الو 
^  _  `  M 8 7  b  a كل ذلك شرك يف العبادة بـال ريـب، كمـا            

  m   lk  j   i  h  g  f  e   d  c
   z  y  x  w  v  u   ts  r  q  p  o  n

  ¡  �  ~  }   |{L قال شيخ اإلسـالم      ١٣٦: األنعام ،: :
وأما ما نِذر لغري اهللا، كالنذر لألصنام والشمس والقمر والقبور وحنو ذلك فهو مبرتلـة أن                

واحللف باملخلوقات ال وفاء عليه وال كفـارة، وكـذلك          . حيلف بغري اهللا من املخلوقات    

                                                
  ).٣٦٦٣، ٣٦٦٢( أخرجه مسلم يف كتاب األضاحي باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل ولعن فاعله، رقم احلديث )١(
  ).٢٢٦-١/١٨٠(فتاوى اللجنة :  ينظر)٢(
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والشرك ليس له حرمة، بل عليه أن يستغفر اهللا من          . الناذر للمخلوقات، فإن كليهما شرك    
   .)٢( )١()ال إله إال اهللا: من حلف بالالت والعزى، فليقل:( <قال النيب هذا، يقول ما 

 - يف الرد على من أجاز الذبح والنذر لألوليـاء         -)٣(وقال الشيخ صنع اهللا احلليب احلنفي       
7 ويف الترتيـل    . فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فالن فهو لغري اهللا، فيكون باطالً            

 M 8U    T    S  R  Q  P  W  V    L ــام £  ¤  M 8 7 ،١٢١: األنعــ
  ¬  «  ª   ©  ¨  §  ¦  ¥L والنذر لغري اهللا إشراك    . ١٦٢: األنعام

من نذر :( قال<أن رسول اهللا :ل عن عائشة    )٤(ويف الصحيح   . مع اهللا، كالذبح لغريه   
  .)٥()أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

  

                                                

، مـسلم يف  )٤٨٦٠(بـرقم  ،  ١٩: النجم M  ¡  �  ~  }L  أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب )١(
  ).٥٨٢٢(كتاب احلظر واإلباحة، باب ذكر األمر بالصدقة ملن قال هجراً يف كالمه، رقم احلديث 

  ). ١٨٢-١٨١(فتح ايد : ينظر)٢(
 هو صنع اهللا بن جعفر العماري، كان عاملاً بأنواع العلوم، وكان مؤلفاً يف التفسري قد صنف احلاشية على أوائـل                     )٣(

شية على تفسري البيضاوي وهي كربى وصغرى ومجعها من مثان عشرة حاشـية، وكانـت      تفسري الكشاف واحلا  
  ).١/٤١٢ (ألدنرويطبقات املفسرين ل:ينظر. وفاته يف شهر صفر سنة إحدى وعشرين وألف

  ).٦٦٩٦( أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور، باب النذر يف الطاعة برقم )٤(
  ). ١٧٣-١٧١(، فتح ايد )١١ص(ى أولياء اهللا للشيخ صنع اهللا احلليب سيف اهللا على من كذب عل:  ينظر)٥(
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 )١( 

  : السحرتعريف_أ
عبارة عما  : اللغةالسحر يف   :" السحر، بقوله  :يعرف الشيخ عبد الرزاق عفيفي         

  .)٢("عزائم ورقى: السحر:االصطالحخفي ولطف سببه؛ ويف 
  

  :اللغةوالسحر يف 
كل ما لطف مأخذه ودق، وقيل أصل       السحر يف اللغة يدور حول عدة معاٍن؛ فيطلق على          

×  M  Ø : ه، وقيل يف معىن قوله تعـاىل      السحر صرف الشيء عن حقيقته إىل غري      

   ÙL ٣(فأىن تصرفون : ٨٩: املؤمنون(.  
  

  :االصطالحويف 
 إىل ذلك   :اختلفت تعريفات العلماء للسحر لكثرة أنواعه، وقد أشار الشافعي            

 هذا االختالف الـشيخ حممـد       ، كما أوضح    )٤("والسحر اسم جامع ملعان خمتلفة    :"بقوله
اعلم أن السحر يف االصطالح ال ميكن حده حبد جـامع مانعـاً          :" األمني الشنقيطي بقوله  

                                                
 من أقسامه ال يتأتى إال بالشرك، والتوسل باألرواح الشيطانية إىل           وجه إدخال السحر يف أبواب التوحيد أن كثرياً        )١(

رع بالشرك، فالـسحر    وهلذا قرنه الشا  . مقاصد الساحر، فال يتم للعبد توحيد حىت يدع السحر كله قليله وكثريه           
من جهة ما فيه من استخدام الشياطني ومن التعلق م، ورمبا تقرب إليهم مبا حيبون               : يدخل يف الشرك من جهتني    

ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب، ودعوى مشاركة اهللا يف علمه وسلوك الطـرق             . ليقوموا خبدمته ومطلوبه  
  .املفضية إىل ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر

وفيه أيضا من التصرفات احملرمة واألفعال القبيحة كالقتل والتفريق بني املتحابني والصرف والعطف والـسعي يف                  
تغيري العقول، وهذا من أفظع احملرمات، وذلك من الشرك ووسائله، ولذلك تعني قتل الـساحر لـشدة مـضرته          

  . وإفساده
  )١٠٦ / ١(القول السديد يف مقاصد التوحيد    

  ).٥٤٧، ١/٥٤٤(فتاوى اللجنة : ينظر)٢(
، ترتيب القاموس احمليط على طرقـة املـصباح املـنري    )٤/٤٣٨(، لسان العرب   )٣/١٣٨(معجم املقاييس   :  ينظر )٣(

، واملفـردات يف    )١٠٣٥ص  (، أعالم احلديث للخطايب     )٢/٥٢٨(وأساس البالغة لألستاذ الطاهر أمحد الزاوي       
  ).٢٢٥ص (غريب القرآن لألصفهاين 

  ).١/٣١٩( األم  )٤(
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لكثرة األنواع املختلفة الداخلة حتته، وال يتحقق قدر مشترك بينها يكون جامعاً هلا مـانع               
  .)١("لغريها، ومن هنا اختلفت عبارات العلماء يف حده اختالفاً متبايناً

عزائم ورقى  : السحر:  قال  حني )٢(تعريف ابن قدامة    : ومن أشهر هذه التعريفات   
وعقد يؤثر يف القلوب واألبدان فيمرض ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجته، ويأخذ أحـد               

  .)٣("الزوجني عن صاحبه
  :السحر حقيقة أم ختييل  

السحر منه ما يكون له حقيقة وأثر لذا جاء األمر باالستعاذة منه كما يف قولـه                     
ومنه ما  . )٤(، يعين السواحر    ٤: الفلـق  M   I  H   G  F  E  DLتعاىل

  .٦٦: طه M  :   9  8  7  6  5  4L  : كما يف قوله تعاىل)٥(يكون ختييل
  :يقال على معان: السحر:"  قال)٦(ويف معجم املناوي 

  .)٧( ختيالت ال حقيقة هلا، حنو ما يفعله املشعوذة: األول 
  .استجالب معاونة الشيطان بضرب من التقرب إليه:الثاين

                                                
  ).٤/٤٤( أضواء البيان )١(
اإلمام موفق الدين أبو حممد عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي املقدسي مث الدمشقي الـصاحلي                   :   هو  )٢(

ـ ٥٤١(احلنبلي، فقيه من أكابر احلنابلة، وهو عامل جماهد، قاتل مع صالح الدين، ولد سنة                وتـويف سـنة    ) هـ
  .نيف منها املغين شرح خمتصر اخلرقي، والكايف، وروضة الناظر يف أصول الفقه، واملقنعله تصا) هـ٦٢٠(
  ).٤/٦٧(، واألعالم )٧/١٥٥(، وشذرات الذهب )٢٢/١٦٥(سري أعالم النبالء : ينظر  

-١٣ص(أمحد بن ناصر احلمـد  .السحر بني احلقيقة واخليال، د: ، وينظر)٤/١٦٤( الكايف يف مذهب اإلمام أمحد   )٣(
١٦.(  

  ).٤/٥٧٤(، تفسري القرآن العظيم )٢٢٧/ ٣٠(  جامع البيان )٤(
  ).٤/٤٣٧(، أضواء البيان )١٤٧/ ١(تفسري القرآن العظيم :  ينظر)٥(
العالمة حممد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين احلدادي مث املناوي القاهري، من كبار العلمـاء ومـن           :   هو  )٦(

لبحث والتصنيف، وقد مرض وضعفت أطرافه، فجعل ولده حممد يستملي منه           سليل أسرة علمية عريقة، انزوى ل     
فيض القدير، وشـرح الـشمائل      : ، له مصنفات عديدة منها    )هـ١٠٣١(، وتويف سنة    )٩٥٢(تأليفه، ولد سنة    

  .للترمذي، التوقيف على مهمات التعاريف
، واملـسائل  )٢/١٤٣( رضا كحالـة  ، ومعجم املؤلفني لعمر)٦/٢٠٤(، واألعالم   )١/٣٥٧(البدر الطالع   : ينظر  

  .وما بعدها) ٦٦ص (العقدية يف فيض القدير للمناوى عرض ونقد للدكتور عبد الرمحن بن عبد اهللا التركي 
لَِعب خبقة يرى اإلنسان منه الشيء خبالف ما عليه أصله يف رأي العني، أي يرى ما ليس له                  :  الشعوذة أو الشعبذة   )٧(

  .حقيقة
  ).١/٣٣٧(، واملصباح املنري للفيومي )٥/٢٩( مادة شعذ لسان العرب: ينظر  



   ٢٠٣  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  .)١("ما يغري الصور والطبائع، كجعل اإلنسان محاراً، وال حقيقة له عند احملصلني: لثالثا
لفظ السحر يف عرف الشرع، خمتص بكل أمر خيفـى سـببه،            : ويف تفسري اإلمام الرازي   

   )٢("وإذا أطلق ذم فاعله. ويتخيل على غري حقيقة، وجيري جمرى التمويه واخلداع
األئمة أن السحر عزائم ورقى وعقد، تؤثر يف األبدان         من التعريفات املتداولة عند        

  . )٣(والقلوب، فيمرض ويقتل، ويفرق بني املرء وزوجه 
  : أنواع السحر_ب

  .هناك أنواع ميكن إحلاقها بالسحر ملا بينهما من التشابه
  :)٤(والسحر أنواع خمتلفة :" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

، فإن استعمل ذلك يف إظهار احلق وإبطـال         لبيانيطلق السحر على الفصاحة وقوة ا     -١
الباطل فهو مشروع حممود، وإن استعمل يف التمويه على الناس وقلب احلقائق فهو ممنوع              

  .)٥("وقد يبلغ درجة الكفر
، البيان ليس سـحراً   ،  )٦()إن من البيان لسحراً    ( :<عن النيب   والبيان كما جاء       
داخل يف حقيقة السحر اللغوية؛ ألنه تأثري خفي على         ليس فيه استعانة بالشياطني، ولكنه      ف

                                                
املفردات يف غريـب القـرآن   :، وينظر)٣٩٩ص(-وهو معجم لغوي مصطلحي– التوقيف على مهمات التعاريف  )١(

  ).٢٢٥-٢٢٤ص (للراغب 
  ). ١٩٧٧ -٣/١٩٧٦(، وينظر أعالم احلديث للخطايب )٢٠٦-٣/٢٠٥( التفسري الكبري )٢(
، الدين اخلـالص حملمـد صـديق حـسن خـان         )٢/٤٤(، تفسري القرطيب    )٥/٣٣١(بن قدامة   الكايف ال :  ينظر )٣(

  ).٣٣٧-٣٣٦ص (، املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد )٣١٣ص(، فتح ايد )٢/٣١٨(
عدوها من ، حىت اعتقد كثري من الناس أن من صدرت منه هذه األمور من األولياء، و            يةة  وخف  ريكث السحر   أنواع  )٤(

كرامات األولياء، وليس كل من جرى على يده شيء من خوارق العادة يكون ولياً هللا؛ ألن العادة تنخرق بفعل                   
الساحر واملشعوذ وخرب املنجم والكاهن بشيء من الغيب مما خيربه به الشياطني املسترقون للسمع، فأولياء اهللا هم                 

اً وظاهراً، ومن كان خبالف ذلك فليس مبؤمن فـضالً عـن أن              باطن - صلى اهللا عليه وسلم      -املتبعون للرسول   
 -يكون ولياً هللا تعاىل، فلو أن الرجل طار يف اهلواء أو مشى على املاء مل يغتر به حىت ينظر متابعتـه لرسـول اهللا      

  . وموافقته ألمره ويه-صلى اهللا عليه وسلم 
  )١٧٢ / ١( الدر النضيد  :ينظر  

  ).٥٦٣، ٥٤٧ -١/٥٤٤(  فتاوى اللجنة )٥(
، ومسلم يف كتاب اجلمعة باب ختفيف  )٥٧٦٧( أخرجه البخاري يف كتاب الطب باب إن من البيان لسحرا برقم             )٦(

  ).٨٦٩(الصالة واخلطبة برقم 
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القلوب، فإن الرجل البليغ ذا البيان وذا اإليضاح وذا اللسان اجلميل الفصيح يـؤثر علـى       
  .القلوب حىت يسبيها، ورمبا قلب احلق باطال والباطل حقا ببيانه

أي أن  ).حراًإن من البيان لـس    :(  حنو خرب  ؛قد يستعمل السحر مقيداً فيما ميدح وحيمد      ف"
بعض البيان سحر، ألن بعضه يوضح املشكل، ويكشف عن حقيقة امل حبسن بيانـه،              
فيستميل القلوب، كما يستمال بالسحر، وقيل ملا كان يف البيان من إبـداع التركيـب،               
وغرابة التأليف، ما جيذب السامع، وخيرجه إىل حد يكاد يشغله عن غريه، شبه بالـسحر               

  . )١(" احلقيقي
، فإنَّ الرجل يكون عليه احلق وهـو        < وصدق نيب اهللا  . البالغة والفصاحة : انالبي

: وقال ابن عبد الرب   . ، فيسحر القوم ببيانه فيذهب باحلق     )٢( أحلن باحلجج من صاحب احلق    
تأولته طائفة على الذم؛ ألن السحر مذموم، وذهب أكثر أهل العلم ومجاعة أهـل األدب               

 لرجـٍل  :وقد قال عمر بن عبد العزيـز  . ن اهللا تعاىل مدح البيانإىل أنه على املدح؛ أل   
)٣(انتهى "هذا واهللا السحر احلالل: "قال. سأله عن حاجة فأحسن املسألة؛ فأعجبه قوله

.  
والطائفة اليت تأولته على الذم رأت أن املراد به البيان الذي فيه متويه على الـسامع             

  :وتلبيس، كما قال بعضهم شعراً
  زخـرف القـول تـزيني لباطلـه       ففي  

  )٤(واحلــق قــد يعتريــه ســوُء تعــبري  .
. 

  :مأخوذ عن قول الشاعر
   النحـل متدحـه    )٥(تقول هذا مجـاج     

  )٦(وإنْ تــشأ قلــت ذا قــيُء الزنــابري  .
. 

                                                
، املسائل العقدية يف فيض )١٩٧٧ -٣/١٩٧٦(أعالم احلديث للخطايب  : ، وينظر )٢٠٦-٣/٢٠٥( التفسري الكبري    )١(

  ).٣٣٧ص (ض ونقد القدير للمناوي عر
، أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب األحكام باب مـن أقـام   )فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته من بعض     (  )٢(

  ).٢٦٢٥(البينة بعد اليمني برقم 
  ).٤/١٣٦(، معامل السنن للخطايب )٣٢٩-٣٢٨ص (  فتح ايد )٣(
  ).١/٣١٣( يف التاريخ ذكره ابن رجب) هـ٥٦٥ت (  من كالم أمحد بن شافع اجليالين )٤(
   .املُجاج بالضم و املُجاجةُ أيضا الريق الذي متجه من فيك يقال املطر مجاج املزن والعسل مجاج النحل )٥(

  .)٢١٥ / ٥(مقاييس اللغة ، )٦٤٢ / ١(خمتار الصحاح  ، )١٨٨ / ١(غريب احلديث للخطايب  :  ينظر  
  . ب أليم اللسع من النحل وغريهمجع زنبور، وهو كل ذبا: والزنابري  )٦(

 لتلخـيص   اإليضاح بغية   ،)٤٥٢ / ١١( تاج العروس من جواهر القاموس         ،)٤٠٢ / ١(املعجم الوسيط   : ينظر  
  .)٢٤٨ / ١(عبد املتعال الصعيدي لاملفتاح يف علوم البالغة 
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  مدحاً وذماً ومـا جـاوزت وصـفهما       
  )١(واحلــق قــد يعتريــه ســوُء تعــبري  .

. 
     نه   وأما البيان الذي يوضح احلق ويقرفهذا هو املمـدوح   . ره، ويبطل الباطل ويبي .

  .وهكذا حال الرسل وأتباعهم؛ وهلذا علت مراتبهم يف الفضائل، وعظمت حسنام
  . )٢ (مذمومنه فإ.تغطية احلق وحتسني الباطلاستعمل لفالبيان إذا : وباجلملة

 بني الناس، وهلا    ، وهي من كبائر الذنوب إالَّ إذا منى خرياً ليصلح         ويطلق على النميمة  -٢"
  .)٣("واقع وتأثري يف نفس من أصغى إليه

، )٤()القالة بـني النـاس    : أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة     :(<قال رسول اهللا       
 بني الكالم نقل  هي -  يطلق على أشياء ومنها السحر، والنميمة      )٥( وأصل العضه يف اللغة   

 من أنواع السحر، وهي كبرية من الكبائر       القالة بني الناس نوع    - اإلفساد جهة على الناس
وحمرم من احملرمات، ووجه الشبه بني النميمة وبني السحر أن تأثري السحر يف التفريق بني                
املتحابني أو يف مجع املتفارقني تأثريه على القلوب خفي، وهذا عمل النمام فإنه يفرق بـني           

ق بني القلوب، وجيعل العداوة     األحباب؛ ألجل كالم يسوقه هلذا وكالم يسوقه لذاك فيفر        
  .والبغضاء بني قلب هذا وهذا

 على أن النميمة نوع من السحر؛ وذلك ألن النميمة تؤثر ما يؤثر  دل احلديثوقد    
 القلوب، وتغيري الناس، تفريق وهو السحر، ونتيجة عمل مثل نتيجتهاف السحر أو أكثر

                                                

 يف مفتـاح دار  :القـيم  ، وذكرمها ابـن  )٢٠٧ص(  البالغة علوم يف اإليضاح:   والبيتان البن الرومي ينظر     )١(
  ).١٣٥ص (السعادة 

  ).٣١١ -٣١٠(فتح ايد :  ينظر)٢(
  ).٥٦٣، ٥٤٧ -١/٥٤٤(   فتاوى اللجنة )٣(
والعضه بينـها اإلمـام     ). ٤٧٢٢( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي النميمة رقم احلديث              )٤(

 العدة وزن على املعجمة الضاد وفتح العني بكسر العضة اأحدمه وجهني على رووها اللفظة  هذه :"النووي، فقال 
 بالدنـا  روايـات  يف األشـهر  هو الثاين وهذا الوجه وزن على الضاد وإسكان العني بفتح العضه والثاين والزنة

 شـيوخهم  أكثـر  رواية أنه القاضي ونقل اللغة كتب يف أشهر واألول غريبة وكتب احلديث كتب يف واألشهر
  ".التحرمي الغليظ الفاحش هالعض ما أنبئكم أال اعلم واهللا احلديث وتقدير

  ).١٥٩ / ١٦( شرح النووي على مسلم  : ينظر  
 / ١(ـذيب اللغـة     ،  )٤٤٣ / ٣٦(تاج العروس من جواهر القاموس        ،  )٩١ / ٧(الصحاح للجوهري   :   ينظر  )٥(

  .)٥١٥ / ١٣ (لسان العرب ، )٩٢٥ / ٣(غريب احلديث إلبراهيم احلريب باحلواشي  ، )٩٥
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لنميمة ومل حيكم بقتله، وإمنا  يكفر صاحب الكن مل؛  األشخاص بعض عن اإلنسان وصرف
كفر صاحب السحر وحكم بقتله؛ ألن السحر يقوم على وسائل شركية، والنميمة ليست 

  .)١( كذلك
 ال ما ساعة يف والكذاب النمام يفسد:قال كثري أيب بن حيىي عن الرب عبد ابن ذكر "   

 بالنميمة سعيال السحر ومن: املسائل عيون يف اخلطاب أبو وقال. سنة يف الساحر يفسد
  . الناس بني واإلفساد
أنه يقصد األذى بكالمه وعمله على وجه املكر واحليلة، أشبه الـسحر، وهـذا              : ووجهه

يعرف بالعرف والعادة أنه يؤثر، وينتج ما يعمله السحر أو أكثر فيعطى حكمه تسويةً بني               
سحر، وهو أمر خاص ودليله     الساحر إمنا يكفر لوصف ال    :لكن يقال . املتماثلني أو املتقابلني  

وإمنا يؤثر عملُه ما يؤثر فيعطى حكمه، إال فيما اختص به من            . خاص، وهذا ليس بساحر   
اتفقوا على حترمي الغيبة والنميمـة يف غـري         ::الكفر وعدم قبول التوبة؛ وقال ابن حزم        

  .)٢("النصيحة الواجبة
الناس وتفريق قلوب   تارة تكون على وجه التحريش بني       : النميمة على قسمني  و" 

املؤمنني فهذا حرام متفق عليه، فأما إن كانت على وجه اإلصالح بني النـاس وائـتالف                
 أو يكون علـى     )٣()ليس بالكذاب من ينم خرياً    ( : كلمة املسلمني كما جاء يف احلديث     

: وجه التخذيل والتفريق بني مجوع الكفرة، فهذا أمر مطلوب كمـا جـاء يف احلـديث               
  .)٥("، وكما فعل نعيم بن مسعود يف تفريق كلمة األحزاب وبين قريظة)٤()احلرب خدعة(

   
                                                

  .)٢٣٢ / ١ (القرعاوي السليمان عبدالعزيز بن مدحملاجلديد يف شرح كتاب التوحيد :  ينظر)١(
  .)٢١٠ / ١(امللخص يف شرح كتاب التوحيد  ، )٣٠٩ص( فتح ايد )٢(
وهلذا احلديث له شاهد عند البخـاري ومـسلم فقـد أخـرج      ). ٢٦٧٢٩( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٣(

ليس الكذاب الذي يصلح بني الناس فينمي خرياً أو   :(  يقول <خاري عن أم كلثوم بنت عقبة أا مسعت النيب          الب
، وأخرجه مسلم )٢٦٩٢(أخرجه يف كتاب الصلح، باب ليس الكاذب الذي يصلح بني الناس، برقم        ) يقول خرياً 

  ).٢٦٠٧ (يف كتاب الرب والصلة واألب، باب حترمي الكذب وبيان املباح منه، برقم
، ومسلم يف كتاب اجلهاد والـسري       )٣٠٢٨(  أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري باب احلرب خدعة برقم             )٤(

  ).١٧٣٩(باب جواز اخلداع يف احلرب برقم 
  ).٤/٤٦(، أضواء البيان للشنقيطي )١/٢٣١(  تفسري ابن كثري )٥(



   ٢٠٧  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

     
 وإيهام الناظر إىل الشيء أنه يتحرك مثالً مع أنه ال           ويطلق السحر أيضاً على التخييل    -٣"

يتحرك، وهذا من اإليهام والتدجيل، وهذا النوع من السحر حرام؛ ملا فيه مـن التمويـه                
وهذا النوع من أنواع الكفر األكرب، وهـو سـحر سـحرة            والتلبيس واللعب بالعقول،    

  .)١("فرعون
من أنواع السحر، يقول احلق جـل        أثبتت النصوص القرآنية واحلديثية هذا النوع        

¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨   ©  M  ®  ¬  «  ª  :وعال يف حمكم كتابه   

   »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±  °¯L األعراف :

وذكر أن السحرة سحروا عني موسى وأعني النـاس قبـل أن    :" ربيالط قال ،١١٦ – ١١٥
  . )٢("، فخيل حينئذ إىل موسى أا تسعىوعصيهم يلقوا حباهلم

 حىت أنه ليخيل إليه أنه <حر رسول اهللا س :(أا قالت ك وقد ثبت من حديث عائشة
  .)٣()فعل الشيء وما فعله

إنكار بعض املبتدعـة هلـذا     عن-: )٤(قال املازري :" : بن حجراقال احلافظ     
فيما يبلغه عـن اهللا   < النيب  وهذا كله مردود، ألن الدليل قد قام على صدق-احلديث 

واملعجزات شاهدات بتصديقه ، فتجويز ما قام الدليل على  تعاىل وعلى عصمته يف التبليغ ،
 كانت الرسالة من ببعض أمور الدنيا اليت مل يبعث ألجلها وال خالفه باطل ، وأما ما يتعلق

، فغري بعيد أن خييل إليه يف أمر من ملا يعترض البشر كاألمراض أجلها فهو يف ذلك عرضة
وقد قال بعـض  :  عصمته عن مثل ذلك يف أمور الدين، قالحقيقة له مع أمور الدنيا ما ال

                                                
  ).٥٦٣، ٥٤٧ -١/٥٤٤(  فتاوى اللجنة )١(
  . )٤٣٣ / ٨ ص ( يف تأويل القرآنجامع البيان  )٢(
، وأخرجـه مـسلم يف      )٥٧٦٣(  متفق عليه أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب باب السحر بـرقم                )٣(

  ).٢١٨٩(صحيحه يف كتاب السالم باب السحر برقم 
ديث، له معرفـة    أبو عبد اهللا حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي املازري املالكي، كان بصرياً بعلم احل                :   هو  )٤(

املعلم : ، وله تصانيف من أشهرها  )هـ٥٣٦( سنة   :بالطب، ألف يف الفقه واألصول واحلديث وغريها، تويف         
  .بفوائد مسلم

  ).٤/١١٤(، وشذرات الذهب )٢٠/١٠٤(، والسري )٤/١٠٩(وفيات األعيان : ينظر  
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 ، وهـذا يكن وطأهن خييل إليه أنه وطئ زوجاته ومل <باحلديث أنه كان  الناس أن املراد
  .)١(" اليقظة كثري ما يقع ختيله لإلنسان يف املنام فال يبعد أن خييل إليه يف

سحر التخيل هو أن يعمد الساحر إىل القوى املتخيلة فيتصرف فيهـا            ":يقول ابن خلدون  
، حملاكاة وصوراً مما يقصده من ذلك، ويلقي فيها أنواعا من اخلياالت وامن التصرف بنوع

وليس  ن كأا يف اخلارجو، فينظر الراؤائني بقوة نفسه املؤثرة فيهن الريرتهلا إىل احلس م مث
  . )٢("هناك شيء من ذلك

من أنواع السحر هو التخيالت واألخذ بالعيون ومبىن هذا النوع منه       :" :قال الشنقيطي   
على أن القوة الباصرة قد ترى الشيء على خالف ما هو عليه يف احلقيقة لبعض األسباب                

وال خيفى أن يكون سحرة فرعون من       ..  هذا كانت أغالط البصر كثرية     وألجل. العارضة
-   .   /M  2  1  0 : فهو ختييل وأخذ بالعيون كما دل عليه قوله تعـاىل         . هذا النوع 

  :   9  8  7  6  5  4  3L فإطالق التخييل يف اآلية على سحرهم       ٦٦: طه ،
±  M    ³  ² :عـراف وقد دل على ذلك أيضاً قوله يف األ       . نص صريح يف ذلك   

   »  º   ¹  ¸  ¶  µ  ´L  ألن إيقاع السحر    ١١٦: األعـراف ،
على أعني الناس يف اآلية يدل على أن أعينهم ختيلت غري احلقيقة الواقعة، والعلم عنـد اهللا                 

  .)٣("تعاىل
  
 على نفع إنسان أو إصـابته       ويطلق السحر أيضاً على التعوذ باجلن واالستعانة م       -٤"

ض أو تفريق أو بغض أو حب أو فك سحر وحنو ذلك، وحكمه أنـه كفـر               بضر من مر  
  .)٤("أكرب؛ ملا فيه من اللجوء واالستعانة بغري اهللا والتقرب إىل اجلن

                                                
   ).١٠/٢٢٧(فتح الباري   )١(
إعجاز القرآن يف عالج الـسحر      ،  )٥/٤١٢(دائع التفسري البن القيم     ب: ، ينظر ٠ )٤٩٨ ص(مقدمة ابن خلدون      )٢(

  ).٨٥ص ( حملمد حممود عبد اهللا واحلسد ومس الشيطان
  .)٤٤ -٤٣ ،٣٥ / ٤(أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن    )٣(
  ).٥٦٣، ٥٤٧  -١/٥٤٤( فتاوى اللجنة )٤(
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M   _  ^       ]  \     [  Z  Y        X  W  : عند قوله تعاىل   : الشيخ   وبني  

  b  a  `L تجريون بـاجلن إذا  بأن املعىن أنه كان رجال من اإلنس يس  :" ٦: اجلن
نعوذ بسيد هذا احلي من سفهاء قومه، فزاد اإلنس اجلن طغياناً           : نزلوا وادياً خميفاً فيقولون   

 م، وهذا من الـشرك      ةوكرباً، أو زاد اجلن اإلنس ذعراً وخوفاً ليستمروا على االستعاذ         
  .)١("الذي ال يغفره اهللا تعاىل

  
 M 8 7      ]  \     [  Z  Y        X  W  b  a  `   _  ^ L ٦: اجلن  

 كان أول من تعوذ باجلن قوم من أهل اليمن مث من بين حنيفـة مث                :قال مقاتل              
أي كان اإلنـس  ، ومعىن اآلية فشا ذلك يف العرب فلما جاء اإلسالم عاذوا باهللا وتركوهم    

ي طغيانا وتكربا   يعوذون باجلن عند املخاوف واألفزاع ويعبدوم فزاد اإلنس اجلن رهقا أ          
يرجع إىل اجلن أي    ) الواو (ملا رأوا اإلنس يعبدوم ويستعيذون م وحيتمل أن الضمري وهو         

اختلف أهل التأويل يف معىن ذلك       ،M  b  a  `L  وقوله؛  زاد اجلن اإلنس رهقا   
 حىت بقوا أشد منهم خمافة وأكثر تعـوذا   وذعراً ذلك أي خوفا وإرهاباً  :فقال بعضهم معىن  

M        X  W  : يف قوله تعـاىل    بن عباس   ا ، وقال زدادت اجلن عليهم بذلك جرأة     ا :قيلوم  
   _  ^       ]  \     [  Z  YL ،كان رجال من اإلنس يبيت أحدهم بالوادي        :قال 

وأوىل األقـوال يف ذلـك      ؛  يف اجلاهلية فيقول أعوذ بعزيز هذا الوادي فزادهم ذلك إمثـا          
لك فزاد اإلنس اجلن بفعلهم ذلك إمثا وذلك زادوهـم بـه          بالصواب قول من قال معىن ذ     

)٢( عن كردم بن أيب السائب األنصاريو،  استحالال حملارم اهللا  
 خرجت مع أيب مـن  : قال،

مبكة فآوانا املبيت إىل راعي غنم فلمـا         < ما ذكر رسول اهللا      املدينة يف حاجة وذلك أول    
 يا عامر الوادي جـارك      :راعي فقال انتصف الليل جاء ذئب فأخذ محال من الغنم فوثب ال         

                                                
  ).١/٢٥٥(فتاوى اللجنة : ، وينظر)٢٢٠ص( تفسري اجلاللني )١(
 املراسيل يروى وقيل إنه من التابعني،      صحبة له إن  يقال ،كردم بن قيس بن أيب السائب بن عمران بن ثعلبة         :   هو )٢(

  .عنه أبيه عن إسحاق بنا الرمحن عبد عنه روى
 الثقات البن حبـان   ، و )٧٣٩٤( رقم الترمجة    )٥٧٧ / ٥ (البن حجر العسقالين  اإلصابة يف متييز الصحابة     : ينظر  

)٣٤١ / ٥(، )٣٥٥ / ٣(.   
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 احلمل يشتد حىت دخل يف الغنم مل تـصبه       ىفنادى مناد ال نراه يقول يا سرحان أرسله فأت        
M   _  ^       ]  \     [  Z  Y        X  W   كدمة وأنزل اهللا تعاىل على رسـوله مبكـة        

  b  a  `L مل وهو ولد   مث قال وقد يكون هذا الذئب الذي أخذ احل        ،    )١( ٦: اجلن
الشاة كان جنيا حىت يرهب اإلنسي وخياف منه مث رده عليه ملا استجار به ليضله ويهينـه                 

  .وخيرجه عن دينه واهللا تعاىل أعلم
  .)٢(  وال خفاء أن االستعاذة باجلن دون االستعاذة باهللا كفر وشرك:وقال سعيد بن جبري

 كم استخدام اجلن من عن ح: سئل مساحة الشيخ عبد العزيز بن عبداهللا بن باز
تخدام اجلن للمريض اس  ال ينبغي":بقوله :فأجاب  املسلمني يف العالج إذا لزم األمر ؟

 ألنه وسيلة  ..اللجوء إىل اجلن فال      ، وأما يف العالج وال يسأهلم، بل يسأل األطباء املعروفني       
 وال  ومن هو مسلم ومن هو مبتـدع       ، ألن يف اجلن من هو كافر      م وتصديقهم إىل عباد ،

، بل عليك أن تسأل     ، ولو متثلوا لك   تعرف أحواهلم فال ينبغي االعتماد عليهم وال يسألون       
M     [  Z  Y        X  W : بقوله تعاىل أهل العلم والطب من اإلنس وقد ذم اهللا املشركني

  b  a  `   _  ^       ]  \L  وهو فيهم والشرك ، وألنه وسيلة لالعتقاد٦: اجلـن ،
  .)٣("، وذلك كله من الشركلب النفع منهم واالستعانة م لطوسيلة

فترى املستعني يلجأ إليهم ؛ العقيدة  إىل حصول خلل يف باجلنتؤدي االستعانةقد    
يتمادى األمر باملستعني إىل طلب أثـر       ؛  عن اخلالق سبحانه وتعاىل   يبعده   ويتعلق م تعلقا  

، مما  يف املنهج والسلوك   ، واحنراف لعقيدةة عميقة تؤدي إىل خلل يف ا      ويرتلق يف هو  ؛  وغريه
أهم من صحة    إن صحة العقيدة وسالمة املنهج    ؛ و )٤( يترتب عن ذلك غضب اهللا وعقوبته     

  .األبدان وسالمتها
                                                

، والعقيلي يف الضعفاء الكبري باب إسحاق، حديث رقم         )١٥٧٦٢(برقم  املعجم الكبري    يف   لطرباينأخرجه ا :  ينظر )١(
  .ضعيف وهو الكويف إسحاق بن الرمحن عبد فيه): ٧/٣٧(، وقال عنه اهليتمي يف جممع الزوائد )١٧٣(

 ، و )٤/٤٢٩( تفسري ابن كثري     ، و ) ١/٨٩( تفسري السعدي    ، و )١٠٩-٢٩/١٠٨( تفسري الطربي    : ينظر ملا سبق   )٢(
  ).١٩/١٠(تفسري القرطيب 

 (  للشيخ صاحل الفوزان السحر والشعوذة :، ينظر  )٣٤ ص   ( هـ   ١٤١٨ ربيع األول    ١٦٠٢ العدد   –جملة الدعوة   )٣(
  . )٨٧ -٨٦ص 

، وكتب عقيدة أهل السنة واجلماعة ) ١٢٦ص (والسحر والعني  القول املعني يف مرتكزات معاجلي الصرع:  ينظر)٤(
  .بشكل عام
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 ما حكم خدمة اجلن لإلنـس ؟فأجـاب   :حممد بن صاحل العثيمني  سئل الشيخ 

 فتاوى ما مقتضاه أن يف الد احلادي عشر من جمموع ال:شيخ اإلسالم   ذكر":بقوله
  :استخدام اإلنس للجن له ثالث حاالت

 إذا كان ، فمثالًنائبا عنه يف تبليغ الشرع أن يستخدمه يف طاعة اهللا كأن يكون -١
،  يف تبليغ الشرع لنظرائه من اجلـن       فيستخدمه له صاحب من اجلن مؤمن يأخذ عنه العلم       
 وهو من الدعوة إىل      أو مطلوباً  حمموداً يكون أمراً  أويف املعونة على أمور مطلوبة شرعا فإنه      

  .اهللا عز وجل
، واجلـن   م القرآن وولوا إىل قومهم منـذرين      ، وقرأ عليه  <  واجلن حضروا للنيب  

  ً.عابدا ينذر  مباالصلحاء والعباد والزهاد والعلماء ألن املنذر ال بد أن يكون عاملاً فيهم
مباحة فإن  تكون الوسيلةأن يستخدمهم يف أمور مباحة فهذا جائز بشرط أن  -٢

للجين أو يركع  كانت حمرمة فهو حمرم مثل أن ال خيدمه اجلين إال أن يشرك باهللا كأن يذبح             
  .له أو يسجد وحنو ذلك

، فهـذا  وال الناس وترويعهم وما أشبه ذلكأم أن يستخدمهم يف أمور حمرمة كنهب -٣
 كـان أعظـم   مـة أو شـركاً  كانت الوسيلة حمر مث إن . من العدوان والظلمفيه حمرم ملا
  .)١("وأشد

  
أن و - السابق ذكرها-أنواع السحر من :وما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

 ؛-جل وعال -السحر قد يأيت يف النصوص، وال يراد منه السحر الذي يكون بالشرك باهللا              
طني فإن اسم السحر عام يف اللغة، يدخل فيه ذلك االسم اخلاص الذي فيه استعانة بالـشيا    

 يطلـق   ىوتقرب إىل الشياطني وعبادة الشياطني لتخدم الساحر، وقد يكون بأمساء أخـر           
  .عليها الشارع أا سحر، وليست كالسحر األول يف احلقيقة، وال يف احلكم

:  وهو املراد إذا أطلق-جل وعال-ألن من أنواع السحر، ما هو شرك أكرب باهللا ..
  .ه ما ليس شركاً أكرب وهذه هي احلقيقة العرفية، ومنالسحر،

                                                
  ).١١٣(سؤال رقم ) ١/٢٩٠ (: جمموع فتاوى ورسائل ابن عثيمني )١(
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ويف ألفاظ الشرع أمور يكون املرجع فيها إىل احلقيقة اللغوية، وأمور يكون املرجع فيها إىل           
احلقيقة العرفية، وأمور يكون املرجع فيها إىل احلقيقة الشرعية، ومن ذلك هذا الباب فـإن              

يطلق عليه شـرعا  فيه ما يطلق عليه لغة أنه سحر، وفيه ما يطلق عليه عرفا أنه سحر، وما                
  .)١ (والتفريق بني هذه األنواع مهم .أنه سحر

     
  :  ونحوهما)٢( أو الكاهن حكم من يذهب إلى الساحر_ج

أن من يذهب إىل من يفعل ذلك من الكهان ويصدقه فهو كافر، قال             :" :  يبني الشيخ   
!  "  #  $  %  &  ')  (  *   +  ,   M :تعـــاىل

  3  2  1   0  /  .      -  7  6  5  4
  H  G  F   ED  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :   98

M  L  K  J  I  L من أتى كاهناً فصدقه مبـا      :(<، لقوله   ١٠٢: البقـرة
من أتى عرافاً فسأله عن شـيء مل        :( < ولقوله   ،)٣()يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد      

 والساحر، وال تـأثري هلـذا       نجم، والعراف يعم الكاهن وامل    )٤()تقبل له صالة أربعني ليلة    
M 8 7  S  R  Q  P  O النوع إال بإذن اهللا الكوين القدري؛ لقوله تعـاىل        

W  V  U  T  L٥(" ١٠٢: البقرة(.  
للسحرة ومن يف حكمهم وتصديقهم مبـا       قد تظاهرت األدلة على حرمة الذهاب          

منها مه السابق، و   عفيفي يف كال   الرزاق الشيخ عبد     هذه األدلة  قد ذكر طرفاً من   خيربون، و 

                                                
 عبـد  بن صاحل ألقاها دروس التمهيد لشرح كتاب التوحيد   ،  )٥٢٨ / ٩(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني     :   ينظر  )١(

 حسن لقمان توحيد أبو وأعده رتبه تاب التوحيد الترتيب الفريد من شروحات ك    ،  )٤٣٣ / ١ (الشيخ آل العزيز
  . املكتبة الشاملة)٦ / ٢٩  (أمني

  .هو الذي يأخذ عن مسترق السمع:  الكاهن)٢(
  ).٣٦/٨٢(، تاج العروس )٢٣٥ص (، التعريفات للجرجاين )١٣/٣٦٢(لسان العرب : ينظر  

  ).١٣/١٩٠) (٣٣٨٧(سلسلة الصحية برقم ، وصححه األلباين يف ال)٩٢٥٢( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم )٣(
  ).٤١٤١( أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب حترمي الكهانة وإتيان الكاهن برقم )٤(
  ).٥٦٣، ٥٤٧  -١/٥٤٤( فتاوى اللجنة )٥(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

إين حديث عهد   :   أنه قال لرسول اهللا      سما رواه مسلم عن معاوية بن احلكم السلمي         
) فـال تـأم   :( قـال . جباهلية، وقد جاء اهللا باإلسالم، وإن منا رجاالً يأتون الكهـان          

  .)١(احلديث
ه، أن الوعيد مرتب على جميئه وسـؤال      :  ظاهر احلديث  )من أتى عرافاً  (:<قوله  "    

من أتى عرافاً فسأله عـن  :(سواء صدقه أو شك يف خربه، فإن يف بعض روايات الصحيح       
 إذا كان هذا حال السائل،      )مل تقبل له صالة   (:، وقوله )شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة      

أنه ال ثواب له فيها، وإن كانت مجزئـةً   : معناه:  وغريه )٢(فكيف باملسؤول؟ قال النووي     
نه، وال بد من هذا التأويل يف هذا احلديث، فإن العلماء متفقون على أنه              بسقوط الفرض ع  

  .ال يلزم من أتى العراف إعادة صالة أربعني ليلة
  .<) فقد كفر مبا أنزل على حممد( :<أما قول الرسول 

  .الكتاب والسنة: املراد باملرتل: قال القرطيب
: ن امللة، أم يتوقف فيه، فال يقـال       وهل الكفر يف هذا املوضع كفر دون كفر، فال ينقل ع          

  . :خيرج عن امللة وال ما خيرج؟ وهذا أشهر الروايتني عن أمحد 
من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبـا أنـزل علـى                :(وهذا احلديث 

  .<)حممد
فيه دليل على كفر الكاهن والساحر؛ ألما يدعيان علم الغيب وذلك كفر، واملصدق هلما     

  .)٣("عتقد ذلك ويرضى به، وذلك كفر أيضاًي
ومن خالل األحاديث السابقة الدالة على حرمة الذهاب للـسحرة ومـن يف حكمهـم               

  :وسؤاهلم وتصديقهم يتبني التفصيل يف ذلك
  . أن من سأل الساحر ومن يف حكمه فصدقه فقد كفر-١

                                                
 أخرجه مسلم يف كتاب املسجد ومواضع الصالة، باب حترمي الكالم يف الصالة ونسخ ما كان من إباحـة، بـرقم    )١(

)٥٣٧.(  
  ).٥٧٨٢(شرح حديث رقم ) ١٤/٤٤٦(  شرح صحيح مسلم )٢(
، )٣٨ص (العلـوان  اهللا عبـد  بن ناصر سليمان ل اإلسالم نواقض شرح  التبيان :، ينظر )٣١٥ -٣١٣( فتح ايد    )٣(

 الوهـاب  عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد ل واملرسلني األنبياء دعوة حتقيق يف املوحدين عيون وقرة التوحيد
  ).٢/٢٤ (التوحيد كتاب شرح يف احلميد العزيز تيسري، )٢٦٤ص (
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  .أن من سأله ومل يصدقه ال تقبل له صالة أربعني ليلة -٢
حمتسباً عليه؛ ليمتحن حاله، وخيتربه، ويفضحه، ويبني زيفه، ومييز صدقه          سأله  أن من    -٣

 أن عمر انطلق مع النيب ب كما جاء يف الصحيحني عن ابن عمر        ؛من كذبه فهذا جائز   
                 ل ابن صياد، حىت وجدوه يلعب مع الصبيان عند أُطُم بين مغالةوقـد   )١( يف رهط ِقب 

أتـشهد  :(  بيده مث قال البن صياد       حىت ضرب النيب     قارب ابن صياد احللم، فلم يشعر     
أشهد أنك رسول األميني، فقال ابن صياد للنيب : ، فنظر إليه ابن صياد فقال    )أين رسول اهللا  

  :      مـاذا  :(، فقال لـه   )آمنت باهللا وبرسوله  :( وقال )٢(أتشهد أين رسول اهللا؟ فرفضه
، مث  )خلِّط عليك األمـر    :(   يأتيين صادق وكاذب، فقال النيب    : ، قال ابن صياد   )ترى

أخـسأ؛  :( هو الدخ، فقال  : ، فقال ابن صياد   )إين قد خبأت لك خبيئاً    :( قال له النيب    
إن :(  دعين يا رسول اهللا أضرب عنقه، فقال النيب         : س، فقال عمر    )فلن تعدو قدرك  

  .)٣()يكنه فلن تسلط عليه، وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله
  
  : في الساحرحكم اهللا _ د
إذا أتى الساحر يف سحره مبكفـر       :" حكم اهللا يف الساحر، فيقول     :يبني الشيخ      

قتل لردته حداً، وإن ثبت أنه قتل بسحره نفساً معصومة قتل قـصاصاً، وإن مل يـأت يف                  
 -أنه يقتل حداً لردتـه  : سحره مبكفر ومل يقتل نفساً ففي قتله بسحره خالف، والصحيح   

 :  لكفره بسحره مطلقاً لداللة اآليـة      -نيفة ومالك وأمحد رمحهم اهللا      وهذا هو قول أيب ح    
 M  ,  +   *  )  ('  &  %  $  #  "  !

  1   0  /  .      -L  على كفر الساحر مطلقاً،  ١٠٢: البقـرة ،
أن اقتلوا كل ساحر     اكتب عمر بن اخلطاب     :( وملا ثبت عن جبالة بن عبدة أنه قال       

                                                
  .بطن من األنصار: احلصن، ومغالة:  األطم)١(

  ).٣/٢٦٢(فتح الباري : ينظر  
  .أي ضغطه وضم بعضه إىل بعض): فرصه(، ويف رواية يرى عما سؤاله يف شرع مث سؤاله  تركأي تركه،:  فرفضه)٢(

  ).٩/١٤٤٠(ن املعبود ، عو)٣/٢٦٢(فتح الباري : ينظر  
، ومسلم يف كتـاب  )٣٠٥٥( أخرجه البخاري كتاب اجلهاد والسري، باب كيف يعرض اإلسالم على صيب، برقم     )٣(

  ). ٢٩٣٠(الفنت وأشراط الساعة، باب ذكر ابن الصياد، برقم 
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أا أمـرت   (  ل، وملا صح عن حفصة أم املؤمنني        )١()احرفقتلنا ثالث سو  . وساحرة
 ضـربة   حد الساحر : (، وملا ثبت عن جندب أنه قال      )٢ ()بقتل جارية هلا سحرا  فقتلت     

  .)٤(" )٣()بالسيف
  : ما يلي كالم يطول يف حد الساحر، وخالصته-رمحهم اهللا–للعلماء 

  :حاالت القتل - ١
رتداً، وكذلك عند من عدوا الساحر كافراً        يقتل عند القائلني بكفره باعتباره م      -أ

  .مطلقاً
ذهب أكثر العلماء كاإلمام أمحد ومالك وأيب حنيفة إىل أن الساحر كافر،            

، كما قالـه  )٥(أما إن كان سحره بأدوية وتدخني وسقي شيء ال يضر، فال يكفر  

                                                
 يذكر ومل، واحلرب الذمة أهل مع واملوادعة اجلزية باب اخلمس، فرض يف )٣١٥٦(برقم   خمتصراً البخاري أخرجه )١(

، والدار قطـين يف     )٢١٨٠( وأخرجه ابن منصور يف سننه كتاب الطالق باب جامع الطالق برقم             .السحرة قتل
، وابن حزم يف احمللى باآلثار      )٩٩٧٢(سننه كتاب زكاة الفطر باب يف جزية اوس وما روي يف أحكامها برقم              

   ).١٨٣٥(كتاب السرقة برقم 
 أخرجـه ،  )١٦٢٤ ( رقـم  حـديث  والسحر، الغيلة يف جاء ما: باب العقول، كتابوطأ يف   أخرجه مالك يف امل    )٢(

 كفـر  كالم به يسحر ما كان إن وقتله الساحر تكفري باب ،القسامة كتاب )١٣٦ / ٨ (الكربى السنن البيهقي
   .صريح

، )٢٤٢ص(يـد   فـتح ا  : ، ينظر "حفصة عن وصح": بقوله اهللا رمحه الوهاب عبد بن حممد اإلمام صححه كما  
  ). ٣٩٣(وتيسري العزيز احلميد 

، )٤/٣٦٠(، واحلاكم يف كتاب احلـدود     )١٤٦٠( الترمذي يف كتاب احلدود باب ما جاء يف حد الساحر برقم             )٣(
، )٨/١٣٦(والبيهقي يف السنن كتاب القسامة باب تكفري الساحر وقتله إن كان ما يسحر به كالم كفر صـريح   

  ).٣/١١٤(دود والديات وغريها  والدار قطين يف كتاب احل
  ).٥٥٢-١/٥٥١( فتاوى اللجنة )٤(
 فـصول  وللسحر" :اهللا رمحه القرايف قال وقد السحر، أنواع مجيع على عاٍم حكٍم إطالق مبكان الصعوبة من فإن  )٥(

 فيجـب  ؛كفـر  بأنه يقطع ما هلم أن كما ، كفراً وال معاصي ليست بأا الشرع ِقبل من يقطع كتبهم يف كثرية
 ،" جداً فصعب ؛ كفر سحراً يسمى ما كل بأن اإلطالق أما : عنه اهللا رضي الشافعي قال كما التفصيل، حينئٍذ
 قول فيه كان فإن كبرية؛ معصية بل كفراً يكون ال وقد كفراً، السحر يكون قد " :اهللا رمحه النووي اإلمام وقال

 فـال،  وإال كفر، الكفر؛ يقتضي ما تضمن فإن فحرام؛ وتعليمه لمهتع وأما فال، وإال كفر الكفر؛ يقتضي فعل أو
  ". واستِتيب عزر الكفر يقتضي ما فيه يكن مل وإذا

  . )١٧٦ / ١٤ ( مسلم على النووي شرحو ، )١٤١ / ٤ (  للقرايفالفروق :ينظر  
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@  M  B  A  :بعض أصحاب اإلمام أمحد، وقد مسى اهللا السحر كفراً يف قوله          

D  C   EL وقولـه  ١٠٢: البقرة ،:  M      -  ,  +   *  )
  .L قال ابن عباس يف قولـه      ١٠٢: البقرة ،:  M   ED  C  B  A  @L 

  .)١(وذلك أما علما اخلري والشر والكفر واإلميان، فعرفا أن السحر من الكفر 
اجلبـت  : س، قال عمر    ٥١: النساء M 8 7  Ñ  Ð  ÏL  و

  .واهللا أعلم.)٣(ن السحر كفر فيدل ذلك على أ. )٢(السحر 
  

 جيب قتله، وقـد     - الذي يعد يف العرف ساحراً     –وأكثر العلماء على أن الساحر      
، يثبت قتله عن عمر بن اخلطاب وعثمان وحفصة وابن عمر وجندب بن عبـد اهللا           

ألجل الفساد يف األرض، لكـن مجهـور     : ألجل الكفر، وقال بعضهم   : قال بعض العلماء  
  .)٤( حداً هؤالء يرون قتله

  

                                                
يوطي يف الـدر املنثـور      وذكره الـس  ) ١٠١٧(برقم    )٣٠٩ص  (القسم األول   .  أخرجه ابن أيب حامت يف تفسريه      )١(

  ).١/١٩٢(، وابن كثري يف تفسريه )١/١٠٠(
قال احلـافظ   ) ٥/٢٤٨(، تفسري القرطيب    )٢/٢٣٤(تفسري البغوي   : وينظر) ٨/٤٦٢( أخرجه الطربي يف تفسريه      )٢(

وكذا قال ابن عباس وأبو العالية وجماهـد والـشعيب وابـن جـبري     ). ٨/٢٥٢(الفتح . إسناده قوي   : ابن حجر 
  . كما أخرجه عنهم الطربي يف تفسريه وغريهوغريهم،

ــد )٣( ــتح اي ــر) ٤٦٦-٢/٤٦٥(  ف ــاوى : ، وينظ ــوع الفت ــتح )٢٨/٣٤٦(، )٣٨٥-٢٩/٣٨٤(جمم ، ف
، املقنع مـع الـشرح      )٥/٣٣٣(، الكايف )٣٠٢-١٢/٢٩٩(املغين  : ، ويف مذهب اإلمام أمحد    )١٠/٢٢٥(الباري

، ويف مذهب اإلمام أيب حنيفـة      )٥/١٤( املقنع للتنوخي    وما بعدها، املمتع يف شرح    )٢٧/١٨١(الكبري واإلنصاف 
  ). ٣/٢٩٥(حاشية ابن عابدين

، )١٥٢،  ٨/١٥١(، واملغين )٢/١٧٦(شرح النووي   : ، وينظر )٢٩/٣٨٤(،  )٣٤٦/ ٢٨( جمموع فتاوى ابن تيمية      )٤(
  ).٣٤٣ص  (، املسائل العقدية يف فيض القدير)٣٨٤ص(، وتيسري العزيز احلميد )٢٢٥، ١٠/٢٢٤(وفتح الباري 
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 إذا قَتل بسحره إنساناً قُتل حداً عند اإلمام أيب حنيفة ومالك وأمحد؛ ويشترط       -ب
أبو حنيفة أن يتكرر منه ذلك، أو يِقر به يف حق شخص معني، أو يشهد عليه شـاهدان؛                  

  .)١( ويقتل قصاصاً عند اإلمام الشافعي
  :حاالت عدم القتل -٢
 قتل الساحر الذي مل يشتمل سحره علـى          إىل عدم  : ذهب اإلمام الشافعي     -أ

اعتقاد كون الكواكب مدبرة، أو كون الساحر قادراً على خلق األجـسام، أو أن فعلـه                
  .)٢(مباح

وهذا صحيح، دمـاء املـسلمني      :"  معلقاً على كالم الشافعي    :ويقول القرطيب   
  .)٣("حمظورة ال تستباح إال بيقني، وال يقني مع االختالف

 إذ ال   )٤( ، وصـاحب الطلـسم    اف إىل عدم قتل املشعوذ     ذهب بعض األحن   -ب
  .)٥(يعدون فاعله ساحراً 

  
وعند التحقيق فإنه ليس بني القولني اختالف؛ فإن من مل يكَفَّر؛ لظنه أنـه يتـأتى       
بدون الشرك، وليس كذلك، بل ال يتأتى السحر الذي من قبل الـشياطني إال بالـشرك                

ما سحر األدوية والتدخني وحنوه فليس بسحر وإن مسي         وأ... وعبادة الشياطني والكواكب  
سحراً، فعلى سبيل ااز كتسمية القول البليغ والنميمة سحراً؛ ولكنه يكون حراماً ملضرته             

  .)٦(ويعزر من يفعله تعزيراً بليغاً 

                                                
، والسحر بني احلقيقة واخليـال  )١٤/١٧٦(، وشرح النووي على مسلم   )١/٦٣(أحكام القرآن للجصاص    :  ينظر )١(

  ).١٦٦ص(
  ).٢١٦-٣/٢١٣(، والتفسري الكبري للرازي )١/٦٣(أحكام القرآن للجصاص :  ينظر)٢(
  ).٢/٤٨( أحكام القرآن )٣(
ر خطوط وأعداد ونقش أمساء خاصة يزعم كاتبها أنه يـربط ـا             وهو لفظ يوناين، وهو يف علم السح      :  الطلسم )٤(

  .روحانيات الكواكب العلوية بالطبائع السفلية، جللب حمبوب أو دفع أذى
  ).٥/١٠١(، والفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم )٢/٥٦٨(املعجم الوسيط مادة طلسم : ينظر   

  ).٤/٢٤٠(حاشية ابن عابدين :  ينظر)٥(
  ).٣٨٤ص(، وتيسري العزيز احلميد )٣٩٥-٣/٣٩٤(شرح منتهى اإلرادات للبهويت :  ينظر)٦(
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واحلاصل أن األوىل قتل الساحر؛ لعمل مجع من مشاهري الصحابة، وعمل الناس به             
  .)١(غري نكري، واهللا أعلم يف خالفة عمر من 

 ال، أم بكفرهم قلنا سواء ، قتلهم جيب السحرة :": عثيمني بن حممد الشيخ قال
 يف يـسعون  ألـم  للقواعد، موافق السحرة بقتل فالقول أمرهم، وفضاعة ضررهم لعظم

  .ـه . أ.  )٢("الفساد أعظم من وفسادهم فساداً األرض
  

  

  :حكم حل السحر بسحر مثله_ هـ
ال :"  حكم حل السحر بسحر مثله، فيقـول       :بني الشيخ عبد الرزاق عفيفي    ي    

 <جيوز الذهاب إىل الساحر من أجل أن حيل السحر الذي جيده بسحر مثله؛ لعموم قوله                
 ، وحلديث جابر  )٣() ليس منا من تطري أو تطري له، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له               :(

:  والنـشرة  ،)٤() هي من عمل الشيطان    (:فقال عن النشرة    <سئل رسول اهللا    :  قال {

                                                
) ٣٠٣-١٢/٣٠٢(، واملغـين  )١٨٧-٢٧/١٨٥(، املقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف)٢/٤٧٤(فتح ايد   :  ينظر )١(

ملقنع ، التوضيح يف اجلمع بني ا     )٧٩٣-٥/٧٩٢(، املمتع شرح املقنع     )٤/٣٠٠(، اإلقناع   )٣٣٣-٥/٣٣٢(الكايف
-٢/٣٢٢(، الـدين اخلـالص    )٥/١٧٤(، منتهى اإلرادات مع حاشية النجدي       )٣/١٢٤٢(والتنقيح للشوكاين   

  ).٣٤٤ص (، املسائل العقدية يف فيض القدير )٧٦٤ص(، شرح الطحاوية )٣٢٣
  . )٢/١٣٣ ( الثمني اموع )٢(
إسناده جيد، وأخرجـه    : املناوي:  قال ،)١٤٧٧٠( أخرجه الطرباين عن عمران بن حصني يف املعجم الكبري برقم            )٣(

 ): "٣١٠ / ٦ ( الـصحيحة  السلـسلة ، : قال األلباين ). ٣٠٤٨(البزار يف البحر الزاخر مبسند البزار برقم        
 الطريق، ذا عمران عن إال نعلمه فال لفظه و بتمامه فأما ، وجه غري من بعضه روي قد : " قال و البزار أخرجه

 مـن  الطرباين رواه و ، جيد بإسناد البزار رواه ) : " ٥٢ / ٤ ( املنذري قال و " . هب بأس ال بصري محزة أبو و
 إال زمعة، بضعف مردود هو و قال، كذا " . حسن بإسناد إخل، ..." أتى من و : " قوله دون عباس ابن حديث

 و الربيع، بن إسحاق خال الصحيح رجال رجاله و البزار، رواه: " اهليثمي قال و. فنعم لغريه، حسن أنه يعين أن
 أمـا  و الترمجة، حبديث جيد فهو عنعنه، قد و مدلس - البصري هو و - احلسن لكن و ، نعم:  قلت". ثقة هو

 ،)٢٠٦٦ " ( اإلرواء " يف خمرجة هي و ،صحيح أسانيدها بعض و كثرية، شواهد فله ، ... " أتى من و: " قوله
 إسـناده  متجـاهال   )٣٥٩ / ١ " ( اللـهفان  إغاثـة  " على قهتعلي يف السنة على اجلاين ضعفه فقد ذلك مع و

  ".الصحيح
، والبيهقـي يف  )٣٨٦٨(، وأبو داود يف كتاب الطب باب يف النشرة بـرقم     )١٣٧٢١( أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٤(

  . )٣٩٤ - ٣٩٣ / ٣( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ). ٩/٣٥١(كتاب الضحايا باب النشرة 
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 بالتـداوي، وـى عـن       <هي حل السحر عن املسحور بالسحر؛ وقد أمر رسول اهللا           
تداووا، وال تداووا حبرام، فإن اهللا ما أنزل داء إالَّ أنزل لـه     ( :<فقال  التداوي باحملرم،   

، فيوجد  )٢()يهاإن اهللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عل        :( أنه قال  <، وروي عنه    )١()دواء
املشروعة ما فيه كفاية إلزالة هذا الداء، فعلى املسلم أن يعاجل نفسه مبا  من األدعية واألدوية    

شرع اهللا من قراءة القرآن و األذكار النبوية الواردة يف الرقية، واألدعية وطلب الشفاء من               
   Mr   q  p  o    n  m  l    k  j  vu   t  s   قال تعاىل  واألدوية اجلائزة،  اهللا

  ª  ©  ̈   §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡   �    ~  }|  {  z  y  x  wL ٢: الطالق  - 

٣(" ٣(.  
   .)٤(  هي  ضرب من العالج والرقية، يعاجل به من كان يظن أن به مساً من اجلن:النشرة

حل السحر عن املسحور، وال يكاد يقدر عليـه إال مـن            : النشرة: )٥(جلوزي  اقال ابن    
  . )٦(حريعرف الس

  :حل السحر عن املسحور، وهي نوعان: النشرة: وقال ابن القيم
                                                

، والبيهقي يف كتاب الضحايا باب النهي )٣٨٧٤(و داود يف كتاب الطب باب يف األدوية املكروهة برقم          أخرجه أب )١(
 املـرام  غاية ضعيف، وضعفه األلباين يف     )١٠/٥(،  )٩/٣٤٣(عن التداوي مبا يكون حراما يف غري حال الضرورة          

   .) ١٥٦٩( برقم  الصغري اجلامع ضعيف ، )٤٥٣٨( برقم  املشكاة ، )٦٦( برقم 
، وأخرجه البيهقي يف السنن   والعسل احللواء شراب باب األشربة كتاب يف مسعود   ابن عن أخرجه البخاري معلقاً     )٢(

 يف حبـان  ابـن  أخرجه ، و )٤/٢١٨(، واحلاكم يف املستدرك     )١/١٠٨(، والطحاوي يف معاين اآلثار      )١٠/٥(
 بـن  حـسان  خال الصحيح رجال رجاله : )٨٦ / ٥ ( الزوائد جممع يف اهليثمي وقال ،) ٢٣٣ / ٤ ( صحيحه
  .)٤/١٧٤( الصحيحة السلسلة يف بشواهده األلباين وصححه. حبان ابن وثقه وقد خمارق،

  ).٥٦٨-١/٥٥٦(فتاوى اللجنة :  ينظر)٣(
  ).٣٦٤ص(تيسري العزيز احلميد :   ينظر)٤(
أبـو  : تصانيف السائرة يف فنون العلـم      هو اإلمام العالمة  احلافظ املفسر، عامل العراق وواعظ اآلفاق، صاحب ال            )٥(

، أكثر  سالفرج عبدالرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا، ينتهي نسبه إىل أيب بكر الصديق                    
سـنة   :من التصنيف يف أنواع العلوم من التفسري واحلديث والفقه والزهد والوعظ والتاريخ وغريها، تـويف                

شكل من حديث الصحيحني ، وزاد  املسري يف علـم التفـسري، وتلبـيس             كشف امل : هـ،  ومن مصنفاته   ٥٩٧
  .إبليس

   ).٤/٣٢٩(، وشذرات الذهب )١٣٤٢/ ٤(، وتذكرة احلفاظ )٣/١١٦(وفيات األعيان : ينظر  
  ).٢/٤٠٨( غريب احلديث )٦(
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حله بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان؛ يتقـرب الناشـر واملنتـشر إىل        : أحدمها
  .بمبا حيالشيطان 

  .  )١(النشرة بالرقية، والتعوذات، واألدوية، والدعوات املباحة فهذا جائز : والثاين

، وفيه دليل علـى     )٢(" ابن مسعود يكره هذا كله    :" ئل عن النشرة  قال اإلمام أمحد وقد س    
  .كراهية اإلمام أمحد هلا

  .حمرمة، وجائزة: والنشرة قسمان
، وهـي حـل     )٣( ) من عمل الشيطان   هي: ( بقوله <فاحملرمة هي اليت عناها رسول اهللا       

ـ    ب،مبا حي السحر بسحر مثله، فيتقرب الناشر واملنتشر إىل الشيطان          ه عـن    فيبطـل عمل
  .املسحور

وأما اجلائز فهي اليت تكون بالرقية الشرعية، والتعوذات واألدوية املباحة، وهي اليت عناهـا        
  .)٥()٤(ابن املسيب

                                                
، )٢/٥٠٢(يـد  فـتح ا :  ذكر هذا القول عن ابن القيم، الشيخ حممد بن عبد الوهاب يف كتاب التوحيد،  ينظر           )١(

، و املسائل العقدية يف فيض القدير للمنـاوي عـرض ونقـد             )٢/٣٤١(وصديق حسن خان يف الدين اخلالص       
  ).٣٤١-٣٤٠ص(

، والبصري بأقوال اإلمام أمحد يعلم أنه يطلق لفظ الكراهة ويريد ا التحـرمي              )٣/٦٣( اآلداب الشرعية البن مفلح      )٢(
، )٤٠-١/٣٩(، إعالم املوقعني    )١٣٨ص(ىل مذهب اإلمام أمحد البن بدران       املدخل إ : مع األخذ بالقرائن، ينظر   

وما بعدها، مصطلحات الفقه احلنبلـي للثقفـي        ) ٧٩٧ص(أصول مذهب اإلمام أمحد للدكتور عبداهللا التركي        
  ).٣٤٠ص(، املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد )١/٢١(

، والبيهقـي يف  )٣٨٦٨(وأبو داود يف كتاب الطب باب يف النشرة بـرقم    ،  )١٣٧٢١( أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٣(
  . )٣٩٤ - ٣٩٣ / ٣( وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ). ٩/٣٥١(كتاب الضحايا باب النشرة 

أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي، اإلمام العلم، عامل أهل املدينة وسـيد التـابعني يف                   :   هو  )٤(
  ).هـ٩٤(نه، مسع من بعض الصحابة، كان صاحلاً زاهداً عابداً، تويف سنة زما

، )٢٤٦-٤/٢١٦(، سري أعالم النبالء     )٣٧٨-٢/٣٧٥(، وفيات األعيان    )١٧٥-٢/١٦١(حلية األولياء   : ينظر  
  ).١٠١-٩/٩٩(البداية والنهاية 

أي حيبس – أو يؤخذ - أي سحر -رجل به طب  : قلت لسعيد بن املسيب   :  جاء يف صحيح البخاري عن قتادة قال       )٥(
ال بأس به، إمنا يريدون اإلصالح؛ فأما ما ينفع فلم ينـه      :  عن امرأته أو يحل عنه أو ينشر؟ قال        -عن مجاع امرأته  

  .عنه
، )٥٧٦٥(صحيح البخاري كتاب الطب باب هل يستخرج الـسحر؟ معلـق، قبـل حـديث رقـم                  : ينظر  

)٤/١٨٤٠ .(  
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

قال بعض احلنابلة جيوز احلل :" :يقول مساحة الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ            
وكالم األصـحاب  ... بسحٍر ضرورة، والقول اآلخر أنه ال حيل، وهذا الثاين هو الصحيح      

هنا بني أنه حرام وال جيوز إال لضرورة فقط، ولكن هذا حيتاج إىل دليـل، وال دليـل إال                
  .كالم ابن املسيب

ومعنا حديث جابر يف ذلك، وقول ابن مسعود، وقول احلسن ال حيلُّ السحر إال سـاحر،                
يـا نفـوس    ه إال بسحر، والسحر حرام وكفر، أفيفعل الكفر لتح        وهو ال يتوصل إىل حلِّ    

 منـع   مريضة أو مصابة؟ مع أن الغالب يف املسحور أنه ميوت أو خيتل عقله، فالرسول            
  .)١("وسد الباب، ومل يفصل يف عمل الشيطان وال يف املسحور

أن ما كان منه بالسحر فيحرم، وما كان بالقرآن والدعوات واألدوية           : واحلاصل"   
  .)٢("املباحة فجائز، واهللا أعلم

  
  : تعلم السحرحكم _ و
حيرم تعلم السحر سواء للعمل به أو ليتقيه، وقد نص اهللا سبحانه     :" :قال الشيخ      

/  M  2  1   0 : وتعاىل يف كتابه الكرمي على أن تعلمه كفر، قال تعـاىل          

  A  @  ?  >  =  <  ;  :   98  7  6  5  4  3
D  C  B  Lلكبـائر وأمـر    على أن السحر أحـد ا <، وقد نص النيب    ١٠٢: البقرة

ويف الـسنن عنـد     .  فذكر منـها الـسحر     )٣()اجتنبوا السبع املوبقات  :( باجتنابه فقال 
   وأما قول من ؛)٤()من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك:(النسائي

                                                                                                                                          
  .لى النشرة بالقرآن والذكر وكالم ابن املسيب حيمل ع  
  ).٤١٩ص(، وتيسري العزيز احلميد )١٠/٢٣٣(، وفتح الباري )٣/٣٩٥(شرح منتهى اإلرادات : ينظر  

  ).١/١٦٥( فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم )١(
  ).٤٣١-١/٤٣٠(معارج القبول : ، وينظر)٣٦٤ص(  فتح ايد )٢(
M  T  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U : لـه تعـاىل    أخرجه البخاري كتاب الوصايا، باب قو      )٣(

_^L    ٨٩(، ومسلم كتاب اإلميان، باب بيان الكبائر وأكربها برقم )٢٧٦٧(برقم.(  
 / ٩(صحيح وضـعيف سـنن النـسائي        ، وضعفه األلباين يف     ) ٣٥٢٨( أخرجه النسائي يف كتاب احملاربة برقم        )٤(

  .)٨٢٢ / ١(امع الصغري لأللباين ضعيف اجل، ويف )١٧٥ص (، ويف غالية املرام )١٥١
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  .)١("فليس حبديث ال صحيح وال ضعيف ) تعلموا السحر وال تعملوا به:(قال 
السنة أن تعلم السحر ألي غرض؛ ال جيـوز؛ فقولـه            أئمة أهل    أكثروالذي عليه      

دليل  ،فيه١٠٢: البقرةMD  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  :  L  :تعاىل
كفر، وظاهره عدم الفرق بني تعلم السحر ليكون ساحراً، وتعلمـه            على أن تعلم السحر   

  .)٢(ليقدر على دفعه، وبه قال أمحد 
ئاً من السحر قليالً كان أو كثرياً كان آخر         من تعلم شي  :( أنه قال  <وقد روي عن النيب     

  .)٣()عهده من اهللا
ومن مث أفىت  بعض العلماء بكفر متعلم السحر كما نص عليه أصـحاب اإلمـام                   

 بـني أهـل   اًإن تعلم السحر، وتعليمه حرام، ال نعلم فيه خالف: : أمحد، قال ابن قدامة 
  . )٤( سواء اعتقد حترميه، أو إباحته ويكفر الساحر بتعليمه وتعلمه،: العلم، قال أصحابنا

  .)٥( وتعليمه حرمالصحيح الذي قطع به اجلمهور أن تعلم السحر : وقال النووي
وبني أن اهللا ذم الشياطني يف تعليمهم الناس السحر، وألن تعليمه يدعو إىل فعله، وفعلـه                

  .)٦(حمرم، فحرم ما يدعو إليه 
؛ ألنه ال خيرج عن كونه مبنياً على الـشرك، أو           وبناًء على ذلك فإنه ال جيوز تعلم السحر       

 :ضار بـالفرد واجلماعـة، قـال تعـاىل          الكذب، أو اخلداع والغش، وحنو ذلك مما هو 
M  g  f  e  d  c   b  a  `  _  ^]  \  [  Z   Y

                                                
  ).٥٥٠-١/٥٤٩( فتاوى اللجنة )١(
، )٣٢٦/ ٢(، والدين اخلالص لصديق حسن خـان  )٣١٥ص(، وفتح ايد )٣٨٣ص(تيسري العزيز احلميد  :  ينظر )٢(

  ).١٥٥-١٥١ص (السحر بني احلقيقة واخليال 
واملرسـل  -ان بن سليم، وهـو مرسـل        عن صفو ) ١٨٧٥٣(برقم  ) ١٨٤/ ١٠( أخرجه عبد الرزاق يف مصنفه       )٣(

، وروي موصوالً عن علي كما عند ابن        )١٠٣/ ١(، الدر املنثور    )١١/٤٧٩(احمللى البن حزم    : وينظر. -ضعيف
   ).١٧٦٥٣(عدي يف الكرت برقم 

، اإلقنـاع   )١٤٩-٢٧/١٣٣(املقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف      ) ٥/٣٣٣(الكايف  : وينظر). ١٢/٣٠٠( املغين   )٤(
  ).٣٤٠ص (، املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد )٤/٢٩٩(االنتفاع للحجاوي لطالب 

  ).٩/٣٤٦( روضة الطالبني )٥(
  ).٢٣-١٨/٢٢( اموع )٦(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  s  r  q  p  on   m  l  k  j  ihL  ؛ وما ال   ١٠٢: البقـرة
  .)١( مه حبالنفع فيه، وكان ضرره متحتماً ال جيوز تعل

  .وذا يتضح حرمة تعلم السحر مطلقاً واهللا أعلم
  
  

 

  .عبادة القبور_أ
بأن عبادة القبور شرك باهللا فاملكلف الذي يصدر منه ذلك يبني           :":يقرر الشيخ   

 وال يكون له احلكم فإن قبل وإالَّ فهو مشرك، إذا مات على شركه فهو خالد خملد يف النار       
  . )٢("معذوراً بعد بيان احلكم له

     
  

اعتقاد أن األولياء املوتى يقضون احلاجات ويفرجون الكربـات         هي  : عبادة القبور    
  .)٣( ستغاث ميستعان وفي

 M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É   Ê Ë Ì: يقول اهللا عز وجل   

Í Î Ï  L ٥: األحقاف.  
  .)٤()يدعو من دون اهللا نداً دخل النارمن مات وهو (  :<وقال رسول اهللا 
الكبائر سبع أولُهن اإلشراك  : "<قال رسول اهللا :  قال- رضي اهللا عنه  -وعن أيب هريرة    

               يوِم الزحِف، وقَـذف باهللا، وقتل النفس بغري حقِّها، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وفرار
  .)٥ ("احملصناِت، واالنتقالُ إىل األعراِب بعد هجرِتِه

  

                                                
  ).٢٤ص(حممد بن إبراهيم احلمد .السحر بني املاضي واحلاضر، د:  ينظر)١(
  ). ١/٣٨٨( فتاوى اللجنة : ينظر)٢(
  )٥٨ / ١(دم الصابئة معتقدهم وعبا)٣(
بـرقم   M  T  S  R  Q  P  O  N   ML  :قولـه  يف كتاب تفسري القرآن باب       أخرجه البخاري  )٤(

)٤٤٩٧.(  
  ).١٨٤٨(أخرجه البزار من رواية عمرو بن أيب سلمة،حسنه األلباين يف صحيح الترغيب رقم)٥(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

، وقبورية قوم نوح هـي أم القبوريـات؛ مث          القبور هي أصل شرك العامل    عبادة  و  
 انتشرت القبورية يف اليهود والنصارى والعرب والعجم من اهلند والترك والرببر وغريهـم؛         

واللفظ لألول، يف بيان مبـدأ      ،  )١( ، والعالمة نعمان اآللوسي   فقد قال اإلمام ابن أيب العز     
فإن املشركني من العرب كانوا يقـرون بتوحيـد    ": وتطور القبورية يف العاملعبادة القبور 

؛ ومل يكونوا يعتقدون يف األصنام أا مشاركة هللا يف خلق العامل ؛ بل كـان                ... الربوبية  
؛ تـارة   ، وغريهـم  من اهلند، والترك والرببر    :يها كحال أمثاهلم من مشركي األمم     حاهلم ف 
م شـفعاء   وم صاحلني من األنبيـاء والـصاحلني ، ويتخـذو         أن هذه متاثيل ق   : يعتقدون

؛ قال اهللا تعاىل حكاية عن قـوم نـوح        ؛  ويتوسلون م إىل اهللا؛ وهذا أصل شرك العرب       
Mu  v w x y  z { | } ~ � ¡  ¢ £ L وح بت يف  ؛ وقد ث  ٢٣: ن

ياء وغريها، عن ابـن عبـاس رضـي اهللا          ، وقصص األنب  صحيح البخاري وكتب التفسري   
  : وغريه من السلفعنهما،

ح؛ فلما ماتوا عكفوا على قبورهم، مث طال علـيهم          أن هذه أمساء قوم صاحلني يف قوم نو       
  .)٢(....."، وأن هذه األصنام بعينهااألمد، فعبدوهم

العملُ بقاعدِة سد الذرائع؛ فكلُّ     : من الوسائل الوقائيِة النافعِة جتاه هذا االحنراف      و   
ؤولُ إىل الشرِك فينبغي التحذير منها ومنعهـا محايـةً جلنـاِب            ما كان وسيلةً أو ذريعةً ت     

التوحيد؛ فالتهاونُ يف هذِه الوسائِل يفضي إىل الوقوِع يف الشرِك باهللا ـ عـز وجـل ـ     
 عليها، أمور حرمها الشارع؛ ألنهـا        الصالةُ عند القبوِر، والبناءُ    واخلروِج عن امللِة، فمثالً   

شرِك باهللا ـ تعاىل ـ، وقد أشار العالمة الشوكاين ـ رمحـه     طريق ووسيلةٌ تفضي إىل ال
فال شك وال ريب أن : (اهللا ـ إىل أن البناَء على القبور سبب رئيس يف عبادِة القبور فقال 

السبب األعظم الذي نشأ منه هذا االعتقاد يف األموات، هو ما زينه الشيطانُ للناِس مـن                
ليها، وجتصيصها، وتزيينها بأبلِغ زينة، وحتـسينها بأكمـِل         رفِع القبوِر، ووضِع الستور ع    

                                                
جالء العينني يف حماكمة األمحـدين،  : لفاتهنعمان خري الدين األلوسي، أبو الربكات، البغدادي احلنفي، من مؤ   :  هو )١(

  ).هـ١٣١٧(تويف سنة . اجلواب الفسيح ملا لفقه عبد املسيح، صادق الفجرين وغريها
  ).٥٧ص(، أعالم العراق حملمد جت األثري )٨/٤٢(األعالم : ينظر  

نجيم واملنجمون وحكم ذلك    الت.... ، الطحاوية )٤٠٨ / ١(جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية        :  ينظر )٢(
  .)٧/ ١ (املشعيب سامل بن ايد عبدل يف اإلسالم
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 فدخلها، ونظـر    ٍرب من القبور قد بنيت عليه قبةٌ      حتسني؛ فإنَّ اجلاهلَ إذا وقعت عينه على ق       
  على القبور الستور  رجالرائعة، والس      جمامر حوله املتأللئة، وقد سطعت      الطيب، فال شـك 

تعظيماً لذلك القرب، ويضيق ذهنه عن تصوِر ما هلذا امليـِت مـن             وال ريب أنه ميتلئُ قلبه      
املرتلِة، ويدخلُه من الروعِة واملهابِة ما يزرع يف قلبِه من العقائِد الشيطانيِة اليت هي من أعظِم       
مكائد الشيطاِن للمسلمني، وأشد وسائلِه إىل ضالل العباد، ما يزلزله عن اإلسالم قلـيالً              

لب من صاحِب ذلك القِرب ما ال يقدر عليه إال اهللا ـ سبحانه ـ، فيصري يف   قليالً، حىت يط
  .)١( )عداِد املشركني

  
   .الطواف بالقبور_ ب
بأن الطواف بالقبور حرام وإن كان حول قرب الـنيب          :" كذلك   :ويقرر الشيخ      

 ، وإن قصد التقرب إىل من فيها من املوتى فهو شرك أكرب خيرج مـن اإلسـالم، ألن                 <
، وصـرف   ٢٩: احلج M  ¥  ¤  £  ¢L  :الطواف عبادة؛ لقوله تعاىل   

العبادة أو شيء منها إىل غري اهللا شرك؛ والسجود على املقابر والذبح عليها وثنية جاهليـة                
وشرك أكرب، فإن كالً منهما عبادة، والعبادة ال تكون إالَّ هللا وحده فمن صرفها لغـري اهللا                 

¤  ¥  ¦  §  ¨  ©   M  £  ®  ¬  «  ª  :فهو مشرك، لقوله تعاىل
  ¸     ¶  µ  ´  ³  ²  ±°  ¯L ــام ــسك ١٦٣ - ١٦٢: األنع ــو : ، والن ه

  .)٢("الذبح
  
  : القبورند  ع الصالة-ج
بأنه ال جيوز بناء املساجد على القبور، وال جتـوز الـصالة يف             :":يبني الشيخ      

نسان األموات؛ جللب منفعة أو     املساجد اليت بنيت على قرب أو قبور، وال جيوز أن يدعو اإل           
  .)٣("دفع مضرة، بل دعاؤهم واالستغاثة م شرك أكرب خيرج عن ملة اإلسالم، والعياذ باهللا

                                                
  .)٨ / ١ (- الداء والدواء -املسالك واحللول لوثنية القبور . )١٧ ص ....(القبور رفع بتحرمي الصدور شرح  )١(
  ).٤٠١-١/٣٩٠(فتاوى اللجنة:  ينظر)٢(
  ). ١/٤٢٦(فتاوى اللجنة )٣(
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من أعظم الوسائل املفضية إىل عبادة القبور والشرك ا واختاذها أوثاناً تعبد مـن              
اترت النصوص  ، فقد تو   دون اهللا، العكوف عندها للصالة والدعاء والعبادة وسائر القرب        

يف النهي عن ذلك، ووردت بأبلغ عبارات التحذير وأشدها، إذ جاءت مقرونـة بـاللعن               
  .)١( والقتل والغضب، ووصف فاعلوها بأم شرار اخللق عند الرب عز وجل

ال جتلسوا على القبور :(<قال رسول اهللا :  فعن أيب مرثد الغنوي رضي اهللا عنه قال- ١
  .)٢()وال تصلوا إليها

   .)٣( ) ى عن الصالة إىل القبور<أن النيب :(عن أنس رضي اهللا عنه و- ٢
 <أن أم حبيبة وأم سلمة رضي اهللا عنهما ذكرتا للـنيب       :  وعن عائشة رضي اهللا عنها     -٣

إن أولئك إذا كان فـيهم الرجـل        :(<كنيسة رأينها باحلبشة فيها تصاوير، فقال النيب        
      الصاحل فمات بنوا على قربه مسجداً وصوا فيه تلك الصور، فأولئك شرار اخللـق        ور

  .)٤( )عند اهللا يوم القيامة
طفق يطـرح    ( < ملا نزل برسول اهللا   :  وعن عائشة وابن عباس رضي اهللا عنهما قاال        -٤

لعنة اهللا علـى    : (مخيصة له على وجهه فإذا اغتم ا كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك            
  . )٥( )حيذر ما صنعوا: (، قالت عائشة)اجداليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مس

أال وإن من كان قـبلكم كـانوا        ... (: يقول <مسعت النيب   :  قال س وعن جندب    -٥
، إين أـاكم    أال فال تتخذوا القبور مساجد    يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد،      

  )٦()عن ذلك
  

                                                
  .)٣٤/  ١(جالء البصائر   )١(
  ).٩٧٢(  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب النهي عن اجللوس على القرب والصالة عليه برقم )٢(
  ).٦٨٩٣ (رقم باجلامع صحيح يف األلباين الشيخ ، وصححه)٢٣٢٣(  أخرجه ابن حبان يف كتاب الصالة برقم )٣(
، )٤٢٧( ويتخذ مكاا مساجد بـرقم         أخرجه البخاري يف كتاب الصالة باب هل تنبش قبور مشركي اجلاهلية            )٤(

  ).٥٢٨(ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب النهي عن بناء املساجد على القبور برقم 
، ومسلم يف كتاب املـساجد ومواضـع        )٤٣٦(  أخرجه البخاري يف كتاب الصالة باب الصالة يف البيعة برقم             )٥(

  ). ٥٣١( برقم الصالة باب النهي عن بناء املساجد على القبور
  أخرجه مسلم يف كتاب يف كتاب املساجد ومواضع الصالة باب النهي عن بناء املساجد علـى القبـور بـرقم                      )٦(

)٥٣٢.(  
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  : والصالة عند القبور هلا حاالت ثالث هي
قصد بصالته الصالة لصاحب القرب، وصرف العبادة له، فهـذا هـو            أن ي : احلالة األوىل 

 ، و١٨: اجلن M 8 7  O  N  M  L  K  J  I  H   GL الشرك بعينه، كما   

 M 8 7  ut  s   r  q  p  o  n   m  l  k  j  i  h
  y  x   w  vL و ٥: البينة ،  M 8 7  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �

  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨      §L ٦٥: لزمرا.  
  

أن يقصد بالصالة عند القبور التربك ببقعة معينة فهذا بدعة، وهو حمـادة اهللا   : احلالة الثانية 
 أم  )١()...ال تصلوا إىل القبور   :( <ورسوله، وهو حمرم، سواء كان القرب يف قبلته، لقوله          

ة عنـد   مل يكن يف قبلته، فكل هذا ابتداع يف دين اهللا، وقد أمجع املسلمون على أن الصال               
وقال صاحب  )٢(. ال فضل فيها، وال مزية خري أصالً، بل مزية شر          - أي قرب كان   –القبور  

إن الصالة عند القبور وإليها، من اختاذها مساجد، امللعون من فعله           :" تيسري العزيز احلميد  
 .)٣(..."وإن مل ينب مسجداً، فتحرم الصالة يف املقربة وإىل القبور

ل أئمة الدين متفقون على النهي عن ذلك، وأنه ليس ألحـد      ب :" :وقال شيخ اإلسالم    
إن قصد الصالة عنـد     : أن يقصد الصالة عند قرب أحد، ال نيب وال غري نيب، وكل من قال             

قرب أحد، أو عند مسجد بين على قرب أو مشهد أو غري ذلك، أمر مشروع حبيث يستحب                 
 فقد مرق من الدين وخالف      ذلك، ويكون أفضل من الصالة يف املسجد الذي ال قرب فيه،          

  .)٤("إمجاع املسلمني، والواجب أن يستتاب قائل هذا ومعتقده، فإن تاب وإالّ قتل
  
  

                                                
صحيح مسلم مع شـرح النـووي       :  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز، باب الصالة على اجلنازة يف املسجد، ينظر            )١(

)٧/٣٨.(  
  ).٦٨١-٢/٦٨٠(سالم  اقتضاء الصراط املستقيم لشيخ اإل)٢(
  ).٣٢٧ص( تيسري العزيز احلميد )٣(
  ).٢٧/٤٨٨( جمموع الفتاوى )٤(
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أن يصلي عند القبور اتفاقا من غري أن يقصد التوجه لغري اهللا بالـصالة، أو               : احلالة الثالثة 
 أجازها كمـا   يقصد بركة البقعة، وهذه املسألة قد اختلفت أقوال العلماء فيها، فهناك من           

 : )٢( وهناك من حكم عليها بالكراهة كاإلمام الشافعي         : )١(يروى عن اإلمام مالك     
 ألا ذريعـة للـشرك      )٥( من حرمها  )٤( ملظنة النجاسة وهناك     )٣(وهو مذهب األحناف    

وعبادة أصحاب القبور، وهذا هو أرجح األقوال، وأصحها، وهو الـذي دلـت عليـه               
  . قاصد الشرع احلكيمالنصوص الشرعية، ويالئم م

  .البناء على القبور_ د
بأن البناء  على القبور بدعة منكرة، فيها غلو يف تعظيم مـن             :" :ويقرر الشيخ      

صحيحه عن أيب اهلياج حيان بن      دفن يف ذلك وهو ذريعة إىل الشرك، فقد روى مسلم يف            
أال تـدع  ، < ول اهللاأال أبعثك على ما بعثين عليه رس   : طقال يل علي    :(  قال )٦(حصني

أنه ى أن جيـصص     :( <، وثبت عنه    )٧()صورة إالَّ طمستها وال قرباً مشرفاً إالَّ سويته       
  .)٩( ")٨()القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه

                                                
  ).١/٩٠(املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس :  ينظر)١(
  ).١/٩٢(األم للشافعي :  ينظر)٢(
  ).٣٣٦/ ١(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع لعالء الدين الكاساين احلنفي :  ينظر)٣(
  ).٧٧٦-٢/٧٧٥(، واقتضاء الصراط املستقيم )٢٧/٣٤(الفتاوى جمموع :  ينظر)٤(

 ِعلَّة النهي بالنسبة للصالة يف املقربة خوف أن تكون ذريعة لعبادة القبـور،               :": قال الشيخ حممد بن عثيمني       )٥(
له حـرام فيكـون   والصالة على سطح احلجرة اليت يف املقربة قد تكون ذريعة، وال سيما أنَّ البناء على املقابر أص           

  ".صلَّى على بناء حمرم للِعلَّة اليت نهي عن الصالة يف املقربة من أجلها

  .)٢٤٩ / ٢(الشرح املمتع على زاد املستقنع  : ينظر  
  .حيان بن حصني األسدي أبو اهلياج ثقة من الطبقة الثالثة:   هو)٦(

  ) .١٢٤ص (تقريب التهذيب البن حجر : ينظر
  ).٩٦٩(يف كتاب اجلنائز باب األمر بتسوية القرب برقم   أخرجه مسلم )٧(
  ).٩٧٠( أخرجه مسلم يف كتاب اجلنائز باب النهي عن جتصيص القرب والبناء عليه برقم )٨(
  ).٤١٦-١/٤١٣(فتاوى اللجنة:  ينظر)٩(
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، مل يفعلـه    )١( ال ريب أن بناء القبب اليت على القبور أمر حمـدث يف اإلسـالم               
اعلم أنه قد اتفق الناس  : )٢(مام الشوكاين   الصحابة والتابعون بل هو من شر البدع، قال اإل        

إىل هذا الوقـت، أن رفـع       ي  سابقهم والحقهم وأوهلم وآخرهم من لدن الصحابة        
القبور والبناء عليها، بدعة من البدع اليت ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسـول اهللا لنـا                 

  . )٣( امللة مع ما يف ذلك من كونه ذريعة إىل الشرك، ووسيلة إىل اخلروج عن. عليها
والبناء على القبور من أعظم وسائل الشرك،       : : )٤(وقال الشيخ عبداهللا البسام        

M  C    B  A  : واملنع منه، قطع لتلك الوسائل املفضية إىل أعظم ذنب عصي اهللا به 

E  DL وأعظم البناء تلك القبب املشيدة على قبور امللـوك والزعمـاء          ١٣: لقمان ،
ها يف املساجد، حمادة هللا تعاىل ولشرعه وتوحيده، فيجب إزالتها وحمـو            والعلماء، وكثري من  

  .)٥(آثارها، وال جيوز إبقاء شيء منها 
فإن بناء املساجد على القبور ليس من دين املسلمني، بل          :" :قال شيخ اإلسالم        

ـ         <هو منهي عنه بالنصوص الثابتة عن النيب         ور  واتفاق أئمة الدين، بل ال جيوز اختاذ القب

                                                
  ).١/٢٤(املستدرك على جمموع فتاوى ابن تيمية، مجع حممد بن عبد الرمحن بن قاسم :  ينظر)١(
التحـف يف مـذاهب     : هو حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا الشوكاين مث الصنعاين، فقيه حمدث، من مؤلفاتـه                )٢(

  .هـ١٢٥٠السلف، الدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد، شرح الصدور يف حترمي رفع القبور، تويف سنة 
، معجـم املـؤلفني     )٦/٢٩٨(وما بعـدها، األعـالم      ) ٣/٢٠١(، أجبد العلوم    )٢/٢٠٤(البدر الطالع   : ينظر   

  ).٣٥-١/٧(، مقدمة كتاب تفسري الشوكاين )٥٤٢-٣/٥٤١(
، املسائل العقدية يف فيض القدير للمنـاوي عـرض          )١٧،  ٢٢،  ٧ص  (شرح الصدور بتحرمي رفع القبور      :   ينظر  )٣(

  ).٣٧٥ص(ونقد 
ولد يف مدينة عنيزة ، البسام ن محدأبو عبد الرمحن الشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد ب:  هو)٤(

 هـ إثـر سـكتة قلبيـة   ٢٧/١١/١٤٢٣تويف الشيخ يف ضحى يوم اخلميس املوافق ، هـ١٣٤٦يف القصيم عام  
 االختيـارات   ، و  توضيح األحكام شرح بلوغ املـرام      ، و تيسري العالم شرح عمدة األحكام    : من مؤلفاته . :

  .ومفاسد تقنني الشريعة رسالة يف مضار ، واجللية يف املسائل اخلالفية
   ).١٤-١/٩(تيسري العالم شرح عمدة األحكام : ينظر  

، والروضة الندية لصديق حسن     )٤٠٠-١/٣٩٩(فتح ايد   : وينظر). ٢/٥٥٣( توضيح األحكام من بلوغ املرام       )٥(
  ).١/١٧٨(خان 
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مساجد، سواء كان ذلك ببناء املساجد عليها أو بقصد الصالة عندها، بل أئمـة الـدين                
  .)١("متفقون على النهي عن ذلك

جيب هدم القباب اليت على القبور ألا أسست على معصية    :" :وقال ابن القيم       
غـري  ء  فبناء أسس على معصيته وخمالفته بنـا      . الرسول ألنه قد ى عن البناء على القبور       

 ـدم القبـور     < وهو أوىل باهلدم من بناء الغاصب قطعاً، وقد أمر رسـول اهللا              حمترم،
  .)٢("املشرفة

والسبب يف ذلك حرص الشارع على جانب التوحيد، ومنع وسائل الـشرك، ألن         
بناء املساجد عليها يؤدي إىل إقامة الصالة فيها وهذا فيه مشاة للمـشركني يف تعظـيم                

ود هلا والتقرب إليها، كذلك يؤدي إىل تعظيم أصحاب القبور مما قد يصل             األصنام بالسج 
  .لصرف العبادات إىل أصحاب القبور وهذا شرك أكرب

 عن اختاذ القبور مساجد ليس املقصود منه        <ومن اجلدير بالذكر أن ي الرسول          
. ن غري بناءمنع بناء املساجد عليها فقط، بل يدخل يف ذلك الصالة فيها والعكوف عليها م        

قاتـل اهللا   :"  يف شرحه لقوله عليه الصالة والسالم      :ويف ذلك يقول اإلمام ابن عبد الرب        
حترمي السجود علـى    ... يف هذا احلديث  ":"اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد     

  ، وحيتمل احلديث أن ال جتعل      ألقبور األنبياء، ويف معىن هذا أنه ال حيل السجود لغري اهللا            
قبور األنبياء قبلة يصلى إليها، وكل ما احتمله احلديث يف اللسان العريب فممنوع منه، ألنه               

  .)٣(" من أن يفعلوا فعلهم<إمنا دعا على اليهود حمذراً ألمته 
أما من قال بأن النهي عن البناء على القبور خيتص باملقربة املسبلة، والنـهي عـن     "   

  :وتى، وهذا باطل من وجوهالصالة فيها؛ لتنجسها بصديد امل
  .وهو حرام بنص الكتاب. أنه من القول على اهللا بغري علم:منها

من صلى : أن ما قالوه ال يقتضي لعن فاعله والتغليظ عليه، وما املانع له من أن يقول:ومنها
 مل يبني العلة، وأحال <أن النيب : ويلزم على ما قاله هؤالء. يف بقعة جنسة فعليه لعنة اهللا

  . ، وبعد القرون املفضلة واألئمة<مة يف بياا على من جييء بعده األ
                                                

  ).٢٧/٤٨٨( جمموع الفتاوى)١(
  ).١/٢١٠(م اجلوزية إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان البن قي:  ينظر)٢(
  ).٦/٣٨٣( التمهيد البن عبد الرب )٣(
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 عجز عن البيان، أو قصر < وهذا باطل قطعاً وعقالً وشرعاً؛ ملا يلزم عليه من أن الرسول
 بلَّغ البالغ املبني، وقدرته يف البيان فوق <يف البالغ، وهذا من أبطل الباطل؛ فإن النيب 

  .الزم بطل امللزومقدرة كل أحد، فإذا بطل ال
 الشديد إمنا هو فيمن اختذ قبور األنبياء مـساجد،          هذا اللعن والتغليظ  :ويقال أيضاً    

وجاء يف بعض النصوص ما يعم األنبياء وغريهم، فلو كانت هذه هي العلة لكانت منتفيـة   
 يف قبور األنبياء؛ لكون أجسادهم طرية ال يكون هلا صديد مينع من الصالة عند قبـورهم،        
فإذا كان النهي عن اختاذ املساجد عند القبور يتناول قبور األنبياء بالنص، علم أنَّ العلة ما                

  .)١("ذكره هؤالء العلماء الذين سبق ذكر بعض أقواهلم
  

  .<حال إلى زيارة قبر المصطفى رشد ال. هـ 

 وال جيوز أن يسافر إىل املدينة من أجل زيارة        :" : الشيخ عبد الرزاق عفيفي    قال   
ال تشد الرحال إال إىل ثالثة      :(  أنه قال  < أو قبور أخرى؛ ملا ثبت عن النيب         <قرب النيب   
واملـشروع زيـارة     ،)٢()املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد األقصى     : مساجد

 شرع له أن يسلم عليه وعلى       <مسجده والصالة فيه وليست بواجبة، ومن زار مسجده         
 وشيخه شيخ اإلسالم ابن تيمية ومجع كثري من         : وهذا قول ابن القيم      ،ب صاحبيه

أهل العلم رحم اهللا اجلميع، عمالً باحلديث املذكور، وبذلك يعلم أنه ال جيوز يف أصـح                
  .  )٣("ا من القبور ليل وال لغريمه وال لقرب اخل<قويل العلماء شد الرحال ال لقرب النيب 

إىل القبور، واألماكن الفاضلة، ألجل وهو القول الصحيح يف هذه املسألة، مبنع شد الرحال        
  .التعبد

 ألجل اإلفتـاء  –وهذه املسألة من أشهر املسائل اليت القى شيخ اإلسالم ابن تيمية              
 مسجونا بسجن القلعـة     : العنت واالضطهاد والسجن، وهي احملنة اليت مات فيها          -ا

                                                
  ).٢٥٦ -٢٥٥(فتح ايد :  ينظر)١(
، ومسلم يف كتـاب  )١١٣٩( أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب فضل الصالة يف مسجد مكة واملدينة برقم        )٢(

  ).١٣٩٧(احلج، باب ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد،برقم 
  ).٤٣٤ -١/٤٢٩(ة  فتاوى اللجن)٣(
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فقد ثبت أن أبا بصرة     ،  ي فهمه الصحابة رضوان اهللا عليهم     وهذا القول هو الذ   ؛  )١(بدمشق
أقبلت من الطور، صـليت     : من أين أقبلت؟ قال   : الغفاري لقي أبا هريرة وهو مقبل فقال      

ال تـشد  :(  يقـول   <أما إين لو أدركتك مل تذهب، إين مسعت رسـول اهللا            : فيه، قال 
فقد فهم الصحايب الذي روى احلديث أن الطور وأمثاله مـن مقامـات              .)٢()...الرحال

رجة يف العموم، ال جيوز السفر إليها، كما ال جيوز السفر إىل مـسجد غـري                األنبياء مند 
  . )٣(املساجد الثالثة

 وشد الرحـال  <وهذه املسألة من املسائل اليت اختلف العلماء فيها، خاصة يف زيارة قربه            
  :)٤(إليه

  واجبة، وبعضهم يراها من املندوبات فقد جاء يف        <يرى بعضهم أن زيارة قربه      : فاحلنفية
  .)٥("وزيارة قربه مندوبة، بل قيل واجبة ملن له سعة:" بعض كتبهم

  .)٦(كما أم أجازوا هذه الزيارة للنساء، وجعلوها من املندوبات 
 ومنع من شد    )٧( <زرنا قرب النيب    : فقد أُثر عن اإلمام مالك كراهته أن يقال       :  املالكية أما

  لهم ال ال :( <هة مالك لذلك لقوله ، وبني أن كرا)٨(الرحال إىل القرب القاضي عياض 
                                                

، الكواكب الدرية يف مناقب اتهد ابن تيمية ملرعي بن يوسف الكرمي            )٢٧٠-١٨/٢٦٧(البداية والنهاية   :  ينظر )١(
، ويف ضوء رأي شيخ اإلسـالم ابـن         )٣٢٨ص(، العقود الدرية يف مناقب ابن تيمية البن عبد اهلادي         )١٥٧ص(

  ).٢٧(تيمية جمموع الفتاوى الد 
  .بإسناد صحيح، أما نص احلديث فهو متفق عليه) ١٤٤٥(لطيالسي يف مسنده برقم  أخرجه ا)٢(
املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد        : ، ينظر لالستزادة  )٦٦٦-٢/٦٦٥( اقتضاء الصراط املستقيم     )٣(

  ).٣٧٣ -٣٦٧ص (
  ).٣٧٣ -٣٦٧ص (املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد :   ينظر لالستزادة)٤(
  ).٢/٦٢٦(  حاشية ابن عابدين )٥(
  ).٢/٦٢٦(حاشية ابن عابدين :   ينظر)٦(
  ).٢/٨٤(الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض اليحصيب :   ينظر)٧(
أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض اليحصيب األندلسي املالكي، املشهور بالقاضي، من أئمـة املالكيـة       :   هو  )٨(

، اإلمام العالمة احلافظ، كان إمام زمانه يف احلديث وعلومه والنحو وكالم العرب، وله شعر حسن، له                 وعلمائهم
اإلكمال يف شرح صحيح    " وكتاب  " الشفا بتعريف حقوق املصطفى   : "تصانيف نافعة تدل على غزارة علمه منها      

  .هـ٥٤٤للمازري، تويف " الُمعلم"كمل به كتاب " مسلم
-٢/٤٣(، ذيب األمساء واللغـات  )٤/١٣٨(، شذرات الذهب )٢٠/٢١٢( أعالم النبالء    سري: ينظر ترمجته يف    
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  .)١()، اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبور أنبيائهم مساجدجتعل قربي وثناً يعبد
وهناك من املالكية من أجاز ذلك، وأجابوا عما روي عن مالك من كراهيته هلذا القـول،                

 كره ذلـك ألن  إمنا: بأن ذلك منه قطعاً للذريعة، وقال بعضهم أنه كره االسم فقط، وقيل 
  .)٢( مع الناس ذا اللفظ <الناس يستعملون لفظ الزيارة بينهم، فكره تسوية النيب 

اختلف العلماء يف شد الرحال وإعمال املطـي إىل         :" :فقد قال النووي    : الشافعيةوأما  
غري املساجد الثالثة، كالذهاب إىل قبور الصاحلني، وإىل املواضع  الفاضلة وحنـو ذلـك،               

هو حرام، وهو الذي اختاره إمام احلرمني،       :  من أصحابنا  )٣(شيخ أبو حممد اجلويين     فقال ال 
  .)٤("واحملققون أنه ال حيرم وال يكره

وقـد  :" فقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية أن هلم قولني يف هذه املسألة فقال            : احلنابلةأما  
ال جيـوز،   : اأحـدمه : اختلف أصحابنا وغريهم، هل جيوز السفر لزيارا؟ على قـولني         

، وابن عقيـل،  )٥(واملسافرة لزيارا معصية ال جيوز قصر الصالة فيها، وهذا قول ابن بطة            
  .وغريمها؛ ألن السفر بدعة مل يكن يف عصر السلف

                                                                                                                                          
، أزهار الرياض يف أخبار القاضي عياض لشهاب الدين امحد بن حممـد املقـري            )٢١٨-٢٠/٢١٢(، السري )٤٤

  .التلمساين
  ).٤١٤(،برقم )١/١٧٢(  أخرجه اإلمام مالك يف املوطأ )١(
  ).٥/١١٥(ل األوطار ، ني)٢/٨٤(الشفا :   ينظر)٢(
أبو حممد، عبد اهللا بن يوسف الطائي اجلويين، شيخ الشافعية، كان إماماً يف التفسري والفقه، واألصول، مهيباً                 :   هو  )٣(

يف الفقـه، وغريمهـا، تـويف سـنة         " التبصرة"وكتاب  " التفسري الكبري "كتاب  : جمتهداً يف العبادة، من تصانيفه    
، الـسري   )٩٣-٥/٧٣(، طبقـات الـسبكي      )٢٥٨-٢٥٧(ني كذب املفتري    تبي: ترمجته يف : ينظر. هـ٤٣٨

)٦١٨-١٧/٦١٧.(  
  .وما بعدها) ٨/٢٧٢(اموع للنووي : ، وينظر)٩/١٠٦(  شرح صحيح مسلم )٤(
كان عاملاً  " اإلبانة"أبو عبد اهللا، عبيداهللا بن حممد بن حممد العكربي احلنبلي، شيخ العراق ، وصاحب كتاب                :   هو  )٥(

  .هـ٣٨٧ آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، تويف سنة جليالً،
-١٦/٥٢٩(، الـسري    )١٢٤-٣/١٢٢(، شذرات الذهب    )١٥٣-٢/١٤٤(طبقات احلنابلة   : ترمجته يف :  ينظر  

٥٣٣.(  
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أبو حامد الغـزايل، وأبـو      : أنه جيوز السفر إليها، قاله طائفة من املتأخرين، منهم        : الثاين
  . )٣(" املقدسي)٢(لشيخ أبو حممد ، وا)١(احلسن ابن عبدوس احلراين 

  
 واملتأمل يف أحكام الشريعة اإلسالمية، يرى حرص الشارع على أمتـه، وخوفـه        
عليها من الوقوع يف املهلكات اليت أهلكت األمم قبلها، وخاصة الشرك؛ ولذا سد الرسول              

ري  عن شد الرحال إىل غ   < كل طريق، وأغلق كل باب قد يوصل إليه، ومن ذلك يه             <
 يقتضي التحرمي؛   <املساجد الثالثة، ملا قد يؤدي إليه ذلك من البدع والشركيات، ويه            

 )٤(، كـابن الـصالح      <ولذلك فإن من جوز السفر لزيارة القبور وحنوها وخاصة قربه           
وغريه، فإن هؤالء ال يسلَّم هلم يف هذا الباب  وجتويزهم لذلك خمالف للنصوص الصحيحة               

إن : إنما أوجبنا ذلك تعظيماً له، فإننا نقـول هلـم         : ، فإن قالوا  <منه  الصرحية الصادرة   
  يتمثل يف موافقته واتباع شرعه، وحمبة ما حيب، وكراهية ما يكره، وفعل مـا                <تعظيمه  

أمر به، وترك ما ى عنه، وقد انا عن شد الرحال إىل غري املساجد الثالثة، وقربه داخل                 
  .يف عموم هذا النهي

 أن من أوجب زيارة قربه، أو أباحها، وأجاز شد الرحال إليه، فإن هذا قد كما   
يتضمن جعل القرب منسكاً يقصده الناس، كما يقصدون مكة واملشاعر وحنوها، وهذا هو 

                                                
أبو احلسن، علي بن عمر بن عبدوس احلراين احلنبلي، مفسر واعظ فقيه، كان من أهل اخلري والصالح، تويف                  :   هو  )١(

  .هـ٥٥٨سنة 
، معجـم املـؤلفني     )٤/١٨٣/١٨٤(، شذرات الذهب    )٢٤٤-١/٢٤١(ذيل طبقات احلنابلة    : ينظر ترمجته يف    

)٧/١٥٧.(  
  .  هذه كنية احلافظ عبد الغين املقدسي)٢(
-٣/٧٩(فتح الباري   : باختصار، وللمزيد حول األقوال السابقة انظر     ) ٦٧٢-٢/٦٧٠(  اقتضاء الصراط املستقيم      )٣(

  ).١١٦-٥/١١٢(، نيل األوطار )٨٠
تقي الدين أبو عمـرو اإلمـام احلـافظ         –عثمان بن صالح الدين عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشافعي           :  هو )٤(

أدب املفـيت واملـستفيت،   : هـ، من مؤلفاته٦٤٣العالمة، كان من كبار األئمة، وقد أفىت ومجع وألف تويف سنة           
  .علوم احلديث الذي يسمى مقدمة ابن الصالح وغريها

، )٣٣٦-٨/٣٢٦(، طبقـات الـشافعية      )١٤٤-٢٣/١٤٠(، السري   )١٤٣١-٤/١٤٣٠(تذكرة احلفاظ   : نظري  
  ).٦/٣٥٤(، النجوم الزاهرة )١٦٩-١٣/١٦٨(البداية والنهاية 
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عني ما يفعله عباد القبور، الذين يذهبون إىل قبور األنبياء واألولياء، ويفعلون عندها من 
اهللا، من الطواف حوهلا، واستالمها، وتقبيلها، وتعفري اخلدود الشركيات ما ال يعلمه إال 

 أشد التحذير، وى عنه؛ <على تراا، وغري ذلك، وهذا كله مما حذر منه الرسول 
 قد يترتب عليها هذه احملاذير، ومن هنا <ولذلك فإن إجازة السفر لزيارة قرب املصطفى 

ومحاية جلانب التوحيد، ومتشياً مع ما ورد فإنه يقال بعدم جواز ذلك سداً لذريعة الشرك، 
  .)١( <عنه 

  
  

  .الذبح عند القبور_ هـ
الذبح هللا عند القبور تربكاً بأهلها وحتـري الـدعاء          :":قال الشيخ عبد الرزاق        

عندها وإطالة املكث عندها رجاء بركة أهلها والتوسل جباههم أو حقهم وحنو ذلك بدع              
أما الذبيحة عند   . ، فيحرم فعلها وجيب نصح من يعمله      حمدثة، بل من وسائل الشرك األكرب     

القبور حترياً لربكات أهلها فهو منكر وبدعة ال جيوز أكلها؛ حسماً ملادة الشرك ووسائله،              
وسداً للذريعة، وإن قصد بالذبيحة التقرب إىل صاحب القرب صار شركاً باهللا أكرب ولـو               

 عمـل اللـسان وهـو األسـاس يف          ؛ ألن عمل القلوب أبلغ مـن       ذكر اسم اهللا عليها   
  .)٢("العبادات

ال شك يف أن الذبح هللا تعاىل عبادة يقصد ا تعظيمه سبحانه والتذلل له والتقرب                  
£  ¤  ¥  ¦  §  M : إليه، فصرفها لغري اهللا شرك أكرب ودليله، قوله تعـاىل         

  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª   ©  ¨L اهللا   وقـول رسـول   ،  ١٦٣ – ١٦٢: األنعام > 
  .)٣()ن اهللا من ذَبح لغري اهللالع:(

                                                
   ).١٦١-١٦٠ص(  منهج اإلمام ابن الصالح لعبد اهللا بن أمحد الغامدي )١(
  ).١/٤٣٥( فتاوى اللجنة )٢(
من حديث علي بن أيب     ) ١٩٧٨( باب حترمي الذبح لغري اهللا تعاىل ولعن فاعله برقم            أخرجه مسلم كتاب األضاحي    )٣(

   . سطالب 
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!  "  #  $  %  &  '  )  (      *   +  ,  M  :يقول اهللا تعـاىل   

   ;  :  9  8  7  6  5  4    3  2   1  0  /  .  -
  @?  >  =<L ٣: املائدة.  

ما ذبح لغري اهللا تعاىل، وقصد بـه        :" ٣: املائـدة  M  +   *      )  (  'L : ومعىن قوله تعاىل  
 أو بشر من الناس كما كانت العرب تفعل، وكذلك النصارى، وعـادة الـذابح أن          صنم

  .)١("يسمي مقصوده ويصيح به، فذلك إهالله
ظاهره ،  ٣: املائدة M  on  m       l  k   jL  :قوله تعاىل :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

ان هذا هـو املقـصود،      هذا ذبيحة لكذا، إذا ك    : أنه ما ذبح لغري اهللا تعاىل، مثل أن يقال        
  .)٢("فسواء لفظ به أو مل يلفظ

والذبح هللا عند القبـور      ،القلوب أبلغ من عمل اللسان وهو األساس يف العبادات           
وقد ذكر الـشيخ    " :رمة؛ ألا تؤدي إىل الشرك األكرب     احملسائل الشرك   تربكاً بأهلها من و   

اهللا عند قرب رجل صـاحل،       باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد         :حممد بن عبد الوهاب     
الرجل الصاحل؛ فإن عبادته هي الشرك األكرب،وعبـادة اهللا عنـده           : فكيف إذا عبده؟ أي   

وسيلة إىل عبادته، ووسائل الشرك حمرمة؛ ألا تؤدي إىل الشرك األكرب، وهـو أعظـم               
  .)٣("الذنوب

فإن :" -مناقشاً شبهات من يذبح لغري اهللا     – يوضح هذا األمر فيقول      :وهذا الصنعاين    
إن كان النحر هللا فألي شيء قربت مـا  : إمنا حنرت هللا، وذكرت اسم اهللا عليه، فقل      : قال

نعـم،  : تنحره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال             
هذا النحر لغري اهللا تعاىل، بل أشركت مع اهللا تعاىل غريه، وإن مل ترد تعظيمه فهل                : فقل له 

سيخ باب املشهد وتنجيس الداخلني إليه؟ أنت تعلم يقيناً أنك ما أردت ذلـك              أردت تو 
  .)٤("أصالً، وال أردت إال األول، وال خرجت من بيتك إال قصداً له

                                                
  ).٥/٢١( تفسري ابن عطية )١(
  ).٢/٥٦٣( اقتضاء الصراط املستقيم )٢(
  ).٢٤٣ص(فتح ايد  )٣(
ص (ة التوحيـد    ، الدر النضيد يف إخالص كلم     )٤/٢٢٥(سبل السالم للصنعاين    : ، ينظر )٣٣ص( تطهري االعتقاد    )٤(

٢١، ٢٠.(  
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٤   

أن من سجد لغري اهللا يعترب كافراً مرتداً عن اإلسالم مشركاً مع         :" :يقرر الشيخ     
نطق بالشهادتني وقت سجوده؛ إلتيانه مبا ينقض قوله من سجوده          اهللا غريه يف العبادة، ولو      

لكنه قد يعذر جلهله فال ترتل به العقوبة حىت يعلم وتقام عليه احلجة وميهل ثالثة               . لغري اهللا 
أيام؛ إعذاراً إليه لرياجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على سجوده لغري اهللا  بعد البيان                

، واملشرك ال تقبل منه األعمـال وإذا   )١()من بدل دينه فاقتلوه   :(<قتل لردته؛ لقول النيب     
M   z  y    x  w  v   u  t  s  r :تعـاىل مات على الشرك فإن اهللا ال يغفر له، قال         

~  }  |   {  Lوقولـه  ١١٦،  ٤٨: النساء ،: M    Q  P  O  N  M  L  K    J

   Z  Y  X  W  V  UT  S  RL اىل، وقوله تع  ٧٢: املائدة: M   ¡
  ¨  §               ¦  ¥  ¤  £  ¢L  أما إن تاب قبل املـوت توبـةً         ٨٨: األنعـام ،
M   z  y  x  w  v  u  t  s :نصوحا فإن اهللا يغفر له، كما قال سبحانه   

¥       ¤     £  ¢  ¡  �~  }    |  {  Lأمجع علماء اإلسالم أن هذه     . ٥٣: الزمر
M     x  w  v   u  t  s  r :آية النساء، وهي قوله تعـاىل     اآلية نزلت يف التائبني، أما      

~  }  |   {  z  y  Lفهي نزلت يف حق غري التائبني، وهم الذين         ١١٦،  ٤٨: النساء ،
  .)٢(" على كفرهم ومعاصيهمماتوا

  
، ففي الـسجود  ال ريب أن السجود عبادة هللا وحده، وهذا أمر ظاهر ال خفاء فيه         

، مما ال يكون إال هللا وحده ال شريك له، ولقـد            )٣( ذلل واالنقياد أبلغ معاين اخلضوع والت   
أخرب اهللا تعاىل بانقياد هذا الكون كله هللا وحده ال شريك له، وسجوده له تعاىل، فقـال                 

                                                
  ).٣٠١٧( أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري، باب ال يعذب بعذاب اهللا، برقم )١(
  ).٣٣٧-١/٣٣٤(فتاوى اجلنة:  ينظر)٢(
 ).٢٣٧ / ٥( جمموع الفتاوى، )٢٧ / ١(رشاد سامل  ل ،جامع الرسائل البن تيمية  )٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 M  K  J  I   H  G  F   E  D  C  B  A     @  ?L  :سبحانه

M  k   j  i  h  g  f  e : ، وقــال تعــاىل١٥: الرعــد

 n     m  l   q  p  o L وقال تعـاىل   ٧٧: احلج ، : M  $#  "  !

  54  3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %L 
  .٢٩:الفتح

وباجلملة فالقيام والركوع والسجود حق للواحد املعبـود        :" :يقول ابن تيمية       
العبـادة  ف... خالق السموات واألرض، وما كان حقاً خالصاً هللا مل يكن لغريه منه نصيب            

M   p  o  n   m  l  k  j  i  h :كلها هللا وحده ال شريك له، قال سـبحانه   

  y  x   w  v  ut  s   r  qL ١("٥: البينة(.  
:" ٥: الفاحتـة  M  6  5  4  3  2L :  عند قوله تعاىل   )٢(وقال املقريزي      

ـ    M   3  2L :وباجلملة فالعبادة املذكورة يف قوله تعاىل      ل واإلنابـة   هي السجود والتوك
والتقوى واخلشية والتوبة والنذر واحللف والتسبيح والتكبري والتهليل والتحميد واالستغفار          

  .)٣("وحلق الرأس خضوعاً وتعبداً، والدعاء، كل ذلك حمض حق اهللا تعاىل
 عن  <ى النيب   : " - يف مسألة السجود لغري اهللا ووسائلها        - :ل ابن تيمية    قا   

فإا تطلع بني قرين شـيطان، وحينئـذ   (:مس وعند غروا، وقال الصالة عند طلوع الش   
، وى عن حتري الصالة يف هذا الوقت، ملا فيه من مشاة الكفار يف              )٤()يسجد هلا الكفار  

الصورة، وإن كان املصلي يقصد السجود هللا ال للشمس، لكن ى عن املشاة يف الصورة               
                                                

  ).٢٧/٩٣(  جمموع الفتاوى )١(
 علي بن عبد القادر بن حممد، أبو العباس املقريزي، البعلبكي األصل، املصري املولد والوفاة، احلنفي                أمحد بن :   هو  )٢(

: مث الشافعي، تفقه وبرع، ونظر يف عدة فنون، وأُولع بالتاريخ فجمع منه شيئاً كثرياً، له مصنفات عديـدة منـها          
  ).هـ٨٤٥(له جتريد التوحيد املفيد، تويف سنة الواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار، ويعرف خبطط املقريزي، و

، الضوء الالمع ألهـل القـرن       )١/١٧٧(، واألعالم   )١/٧٩(، والبدر الطالع    )٧/٢٥٤(شذرات الذهب   : ينظر  
  ).٢/٢١(التاسع للسخاوي 

  .باختصار) ٢٨ص(تطهري االعتقاد للصنعاين : ،وينظر)٢٢ص(  جتريد التوحيد )٣(
املـسافر ومواضـع    تاب، ومسلم ك) ٣٢٧٣ (برقم  باب صفة إبليس وجنوده اخللق بدء تابأخرجه البخاري ك    )٤(

  ).٦١٢ (الصالة باب أوقات الصلوات اخلمس برقم
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

قصد اإلنسان السجود للشمس وقـت طلـوع        لئال يفضي إىل املشاركة يف القصد، فإذا        
الشمس ووقت غروا، كان أحق بالنهي والذم والعقاب، وهلذا يكون كافراً، كذلك من             

  .)١("دعا غري اهللا، وحج إىل غري اهللا هو أيضاً شرك، والذي فعله كفر
 أن السجود الشركي من األمور املتفق على حترميها عند الرسل : ويبني ابن تيمية     

أما السجود لغري اهللا وعبادته فهو حمرم يف الدين الذي اتفقت عليه            : " السالم، فيقول  عليهم
¯  °  ±  M  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  :رسل اهللا، كما قال سبحانه وتعاىل     

  ½  ¼  »  ºL ٢("٤٥: الزخرف(.  
وإذا تقرر كون السجود لغري اهللا تعاىل شركاً باهللا تعاىل، فينبغي أن نفـرق بـني                   

ود العبادة، وسجود التحية، فأما سجود العبادة فقد سبق احلديث عنه، وأما سـجود              سج
التحية فقد كان سائغاً يف الشرائع السابقة، مث صار حمرماً على هـذه األمـة، والتـسليم                 
واإلجالل هللا وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل، وإن صرف لغريه فهو               

 أحدهم ألب أو عامل وحنومها، وقصده التحيـة واإلكـرام           شرك وتنديد، ولكن لو سجد    
فهذه من احملرمات اليت دون الشرك، أما إن قصد اخلضوع والقربة والذلّ له فهـذا مـن                 
الشرك، ولكن لو سجد لشمس أو قمر أو قرب، فمثل هذا السجود ال يتأتى إال عن عبادة                 

  .)٣(وخضوع وتقرب فهو سجود شركي
ك تديناً وتقرباً فهذا من أعظم املنكرات وهو ضال مفتـر،        وعلى هذا فمن فعل ذل       

  .)٤(بل يبني له أن هذا ليس بدين وال قربة، فإن أصر على ذلك استتيب، فإن تاب وإال قتل
  
  

                                                
، واقتضاء الصراط املستقيم    )١١/٥٠٢(،)٢٣،  ٢٧/١١( الفتاوى جمموع   :نظري، و )٦١ص   (الرد على األخنائي    )١(

)٢/٧٦٨(.  
  .)٣٥٨ / ٤( موع الفتاوى جم،)١/١٩٢( الصراط املستقيم   اقتضاء)٢(
تفـسري ابـن عطيـة      : ، وينظر )٢٧٩-٢٧٨ص(عبد العزيز العبد اللطيف     .   نواقض اإلميان القولية والعملية، د      )٣(

، تفسري املنار حملمد رشـيد  )٢/٤٩١(، تفسري ابن كثري   )٩/٢٦٥)(١/٢٩٣(، وتفسري القرطيب    )٣٧٨-٩/٣٧٧(
  ).١/٢٦٥(رضا 

  ).١/٣٧٢(جمموع الفتاوى :   ينظر)٤(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  

 بأنه ليس لألصنام من صفات الربوبية واجلالل والكمـال مـا          :":يقرر الشيخ      
ا بذلك كذباً وزوراً، لذا ذمهم اهللا وأنكر عليهم هـذه           يوجب عبادا آهلة، فكان تسميته    

  M¾  ½  ¼  »   º  ¹  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±¿  À  :التسمية بقولـه  

Æ  Å  Ä  Ã  Â  ÁÇ  Í  Ì  Ë  Ê  É  È   L وبني  ٢٣: النجم ،
  .)١(" سبحانه أا جمرد أمساء ال حقيقة هلا وليس من العقل أو النقل سلطان يصفها

 

 منكـراً اهللا قـال   ،٢٣: النجم M  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±L :أل وقوله" 
 وتـسميتها   األصنامعليهم فيما ابتدعوه وأحدثوه من الكذب واالفتراء والكفر من عبادة           

M   º  ¹  ،أي من تلقاء أنفـسكم    ، M  ¸  ¶  µ  ´   ³  ²  ±L آهلة    

  ¿¾  ½  ¼  »L   ،    أي من حجة M  Ã  Â  Á  ÀL   ،   إال  أي ليس هلم مستند 
 هذه األصنام بظن    واإمنا عبد وحسن ظنهم بآبائهم الذين سلكوا هذا املسلك الباطل قبلهم          

ملا فتح رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  مكة بعـث     و(؛   آهلة ام أا تنفع وتضر ومسوه    همن
خالد بن الوليد إىل خنلة وكانت ا العزى فأتاها خالد وكانت على ثالث مسرات فقطـع                

ارجـع فإنـك مل      :(فأخربه فقال  <دم البيت الذي كان عليها مث أتى النيب         السمرات وه 
تها أمعنوا يف احليل وهم يقولون يا       ب فرجع خالد فلما أبصرته السدنة وهم حج       )تصنع شيئا 

عزى يا عزى فأتاها خالد فإذا امرأة عريانة ناشرة شعرها حتثو التراب على رأسها فغمسها               
وقد بعث  ،  )٢ ()تلك العزى (  فأخربه فقال     < رسول اهللا      بالسيف حىت قتلها مث رجع إىل     

 الـالت فهـدماها      إىل صنم    املغرية بن شعبة وأبا سفيان صخر بن حرب         <رسول اهللا     
                                                

  ).١/١٠٦(اإلحكام يف أصول األحكام :  ينظر)١(
 أيب، و)١١٤٨٣(  بـرقم  M  �  ~  }L  يف السنن الكربى يف كتاب التفسري بـاب    النسائي  أخرجه )٢(

 رواه: ، قال صاحب جممع الزوائد ومنبع الفوائد نور الـدين اهليثمـي           )٩٠٢ (رقمب )١٩٧/ ٢( مسنده يف يعلى
،اِنيرِفيِه الطَّبى ويحي نِذِر بنالْم وهو ِعيفوحسنه الشيخ مقبل الوادعي يف اجلامع الصحيح ممـا          )٦/١٧٦(،  ض ،

  ).٥٣٣(ليس يف الصحيحني برقم 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 مناة أبا سفيان صخر بن حرب        إىل <بعث رسول اهللا      و ، بالطائف وجعال مكاا مسجداً  
   .فهدمها

احلجة القاطعة ومع هذا ما تبعـوا مـا         ولقد أرسل اهللا إليهم الرسل باحلق املنري و           
 من الدالئل القطعية على     ،< وما فعل الرسول     في هذه اآليات  فجاؤوهم به وال انقادوا له      

بطالن عبادة هذه الطواغيت وأشباهها ماال مزيد عليه فسبحان من جعل كالمـه شـفاء               
)١("  ورمحةىدوه 
 

  

أن :" ..  الشرك األكرب أن جيعل هللا نداً يف التشريع، فيقول         ن من أ :يقرر الشيخ      
جيعل هللا نداً يف التشريع، بأن يتخذ مشرعاً له سوى اهللا أو شريكاً هللا يف التشريع يرتـضي               
حكمه ويدين به يف التحليل والتحرمي؛ عبادةً وتقرباً وقضاًء وفـصالً يف اخلـصومات، أو               

¨  M : قول تعـاىل يف اليهـود والنـصارى       يستحله وإن مل يره ديناً، ويف هذا ي       

  µ  ´  ³  ²   ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª   ©

   Ã  Â  Á  À  ¿¾     ½  ¼  »   º¹  ¸  ¶L ــة : التوب

، وأمثال هذا من اآليات واألحاديث اليت جاءت يف الرضا حبكم سوى حكـم اهللا أو                ٣١
 قـوانني وضـعية، أو      اإلعراض عن التحاكم إىل حكم اهللا والعدول عنه إىل التحاكم إىل          

 هي الشرك األكرب الذي يرتد به فاعله        )٢(عادات قبلية، أو حنو ذلك، فهذه األنواع الثالثة         
  .)٣("أو معتقده عن ملة اإلسالم

فرض اهللا احلكم بشريعته، وأوجب ذلك على عباده، وجعله الغاية مـن ترتيـل                 
 M W  V   U  T  S  R  Q  P  O  N  :الكتاب، فقال سبحانه   

  a`  _  ^    ]  \  [  Z  Y  XL وقال تعـاىل   ٢١٣: البقرة ، : M  ¸

                                                
  ). ١٧/١٠٣( تفسري القرطيب ، )٤/٢٥٥ (و )٢/٥١٧تفسري ابن كثري ،  )١/١٤٧(تيسري العزيز احلميد :  ينظر)١(
 اإلنسان هللا نداً، إما يف أمسائه أو صفاته، وإما أن جيعل له نداً يف العبادة بأن يـضرع                  هي أن جيعل  :  األنواع الثالثة  )٢(

  .إىل غريه تعاىل، والثالث أن جيعل هللا نداً يف التشريع
  ).١/٧٤٧(فتاوى اللجنة  )٣(
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  ÃÂ  Á         À  ¿   ¾   ½  ¼  »     º  ¹L وبـني سـبحانه     ١٠٥: النساء ،
 M  ª  ©     ¨  §  ¦¥  ¤  £¢  ¡  �  ~L  :اختصاصه وتفرده باحلكم، فقال    

كم مبا أنزل اهللا مـن صـفات   ، وجاءت اآليات القرآنية مؤكدةً على أن احل    )١(٥٧: األنعـام 
 من صفات   -وهو حكم الطاغوت واجلاهلية   –املؤمنني، وأن التحاكم إىل غري ما أنزل اهللا         

[   ^  _  `  M   g  f  e  d  c  b  a : املنافقني، قال سـبحانه   

  y  x  w  v  u  t      s   r  q   p  o  n  m   l  k  j  ih

 £  ¢  ¡    �     ~    }  |  {  z  ®  ¬  «  ª   ©  ¨  §    ¦  ¥  ¤ 
   Á     À  ¿  ¾    ½  ¼    »  º  ¹         ¸  ¶   µ   ´  ³  ²   ±  °¯

  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä    Ã  ÂL ٢( ٦٢-٦٠:  والنساء٥١  – ٤٧: النور(.  
حكم الكتاب  –وإذا خرج والة األمر عن هذا       :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         

ما حكم قوم بغـري  :( <ا بغري ما أنزل اهللا، ووقع بأسهم بينهم، قال     فقد حكمو  -والسنة
، كما قد جرى    يري الدول غأسباب ت  وهذا من أعظم     )٣()ما أنزل اهللا إال وقع بأسهم بينهم      

مثل هذا مرة بعد مرة يف زماننا وغري زماننا، ومن أراد اهللا سعادته جعله يعترب مبا أصـاب                  
  .)٤(" بنصره، وحيتسب مسلك من خذله اهللا وأهانهغريه، فيسلك مسلك من أيده اهللا

، نكرة يف سـياق     ٥٩: النساء M  Õ  Ô   Ó  ÒL : إن قوله :" :قال ابن القيم       
الشرط تعم كل ما تنازع فيه املؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، وجليه وخفيه، ولو مل                

فياً مل يأمر بالرد إليه، إذ      يكن يف كتاب اهللا ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه، ومل يكن كا            
من املمتنع أن يأمر تعاىل بالرد عند التنازع إىل من ال يوجد عنده فصل الرتاع ومنها أنـه                  
جعل هذا الرد من موجبات اإلميان ولوازمه، فإذا انتفى هذا الرد انتفى اإلميان، ضـرورة               

                                                
  ).٤٢(، الشورى آية )٧٠(، والقصص آية )٤٠(قوله تعاىل يف سورة يوسف آية :   ينظر)١(
  ).٢٩٤ص(قض اإلميان القولية والعملية نوا:   ينظر)٢(
وما مل حتكـم أئمتـهم بكتـاب اهللا    :( بلفظ) ٤٠١٩(  أخرجه ابن ماجه يف كتاب الفنت، باب العقوبات، برقم          )٣(

، ويف  )٤٠٠٩(، وحسنه األلباين يف صحيح ابن ماجـه بـرقم           )ويتخريوا مما أنزل اهللا إال جعل اهللا بأسهم بينهم        
  ).١٠٦(السلسة الصحيحة  برقم 

  ).٣٥/٣٨٧(  جمموع الفتاوى )٤(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

ن فإنه من الطرفني، وكـل      انتفاء امللزوم النتفاء الزمه، وال سيما التالزم بني هذين األمري         
  .)١("منهما ينتفي بانتفاء اآلخر، مث أخربهم أن هذا الرد خري هلم، وأن عاقبته أحسن عاقبة

 يتفطن له وهو أن احلكم بغري ما أنزل اهللا          أنوهنا أمر جيب    :": العز أيب ابنقال     
إما جمازيـا     ينقل عن امللة وقد يكون معصية كبرية أو صغرية ويكون كفراً           قد يكون كفراً  

 أن أصغر على القولني املذكورين وذلك حبسب حال احلاكم فإنـه إن اعتقـد               وإما كفراً 
كفر  احلكم مبا أنزل اهللا غري واجب وأنه خمري فيه أو استهان به مع تيقنه أنه حكم اهللا فهذا                 

أكرب وإن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا وعلمه يف هذه الواقعة وعدل عنه مع اعترافـه                 
 كفرا أصغر وإن جهل حكم أو جمازيا  كفراً أنه مستحق للعقوبة فهذا عاص ويسمى كافراً      ب

 له أجر على    خمطئاهللا فيها مع بذل جهده واستفراغ وسعه يف معرفة احلكم وأخطأه فهذا             
. )٢("اجتهاده وخطؤه مغفور 

 ختتلـف   ،احلكم بغري مـا أنـزل اهللا أقـسام        :"  : مساحة الشيخ ابن باز    يقول   
 أحسن من أن ذلك  يرى،أنزل اهللاامهم حبسب اعتقادهم وأعماهلم فمن حكم بغري ما      أحك

 من شرع    وهكذا من حيكم القوانني الوضعية بدالً      ،شرع اهللا فهو كافر عند مجيع املسلمني      
 لكونه استحل مـا   ، ولو قال إن حتكيم الشريعة أفضل فهو كافر         ويرى أن ذلك جائز    ،اهللا

 للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينـه وبـني          تباعاً،  ا  غري ما أنزل اهللا    أما من حكم ب    ،حرم اهللا 
احملكوم عليه أو ألسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص هللا بذلك وأن الواجب عليـه حتكـيم    

 أصـغر    أصغر وظلماً   فهذا يعترب من أهل املعاصي والكبائر ويعترب قد أتى كفراً          ،شرع اهللا 
  ة من ــ ومجاع)٣(  وعن طاووسبن عباس كما جاء هذا املعىن عن اب  أصغروفسقاً

                                                
، أضـواء البيـان     )٢/٩٠(، تفسري الـسعدي     )٣/٢٠٩(تفسري ابن كثري    : ، ينظر )٥٠-١/٤٩(  أعالم املوقعني     )١(

  ).٥٨ص(، احلاكمية يف أضواء البيان للسديس )٤/٨٣(
السنة البـن تيميـة     ، منهاج   )٦/١٩١(تفسري القرطيب   : ،  وينظر  )١/٣٦٤( و)١/٣٦٣(شرح العقيدة الطحاوية     )٢(

، )١٢/٢٩١ (-رسـالة حتكـيم القـوانني     –، فتاوى حممد بن إبراهيم      )١/٣٣٦(، مدارج السالكني    )٥/١٣١(
  ).١/٢٦٧(  حملمد بن أيب بكر الزرعيالروح، )٢/١٠٤(وأضواء البيان 

ـ  مـن . موالهم اهلدماين وقيل موالهم ياحلمري اليماين كيسان بن طاووس الرمحن عبد أبو:   هو  )٣(  عنيبالتـا  اركب
 ووفـور  فـضيلته  على واتفقوا التابعني من خالئق عنه وروى ،وغريهم وجابر عمر نابو عباس ابن مسع والعلماء

  .هـ١٠٦ سنة مبكة توىف وتثبته وحفظه علمه
 األدنـروي  حممـد  بـن  محد، طبقات املفسرين أل   )٩/٢٣٥(، البداية والنهاية    )٩/٣٨(سري أعالم النبالء    : ينظر  



   ٢٤٤  
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  )١("السلف الصاحل وهو املعروف عند أهل العلم واهللا ويل التوفيق
  
  

 ال بأن التشاؤم من الشهور أو األيام أو الطيور أو احليوانـات وحنوهـا       :":يقرر الشيخ   
 )٣(  هامـة  وال طرية وال)٢( ال عدوى:(  قال< أن رسول اهللا     س؛ وعن أيب هريرة     جيوز

 والتشاؤم من أعمال اجلاهلية وقـد  )٥() وفر من اذوم كما تفر من األسد  ،)٤(وال صفر   
ويبني الشيخ كذلك أن أحسن ما قيل يف هذا احلديث قول البيهقي، وتبعه             .أبطله اإلسالم 

علـى  ) ال عدوى :(< وغريهم أن قوله     )٦(ابن الصالح وابن القيم وابن رجب وابن مفلح       
                                                                                                                                          

  ).١٢ص(
  ).١/١٤٣( و)١/١٤٢(فتاوى مهمة  )١(
ال تعارض بينهما، فإن املنفي عدوى الطبع، واألمر بـالفرار ألن           :   ال عدوى، وفر من اذوم كما تفر من األسد          )٢(

اهللا أجرى العادة باإلعداء عند املخالطة، أو لئال يتفق للمخالط شيء بالقدرة باإلعداء، فيضن أنه عدوى فيقع يف                  
إىل آخـره،  ..). فر:( صل للمجذوم كسر خاطر برؤية الصحيح، أو ال عدوى عام، خص بقولهاحلرج، أو لئال حي  

  .أي ال عدوى إال ما استثنيت
  ).٥٥٤ص (خمتصر صحيح البخاري للزبيدي : ينظر  

نعـى إيلَّ نفـسي أو      : طائر يسمى البومة، وكان العرب يتشاءمون به إذا وقع على بيت أحدهم قال            :  هي اهلامة  )٣(
   .فهذا من عقيدة اجلاهلية. البوم ال يقع إالَّ على اخلراب: كانوا يتشاءمون ا، ويقولون.  من أهليأحداً

 / ٢ (فـوزان  بن صاحل للشيخ   إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد    ،  )٦٦٢ / ٥( النهاية يف غريب األثر        :ينظر  
امللخـص يف شـرح كتـاب       ،  )٢٥١ / ١ (القرعاوي عبدالعزيز بن مدحملاجلديد يف شرح كتاب التوحيد      ،  )٩

 صـاحل  بـن  حممـد  لعالمـة لالقول املفيد على كتاب التوحيـد      ،  )٢٢٨ / ١ (فوزان بن صاحلللشيخ  التوحيد  
  .)١/٥٦٣(العثيمني

 فجـاء  اجلـرب،  مـن  عدوى أشد أنه يزعمون والناس، املاشية صيبي البطن يف كوني داٌء: به املراد قيل: صفر ال )٤(
  .ذلك بإبطال احلديث فجاء به، يتشاءمون كانوا صفر شهر: املراد وقيل م،الزع هذا بنفي احلديث

النهايـة يف  ، )١/٥٦٤(القول املفيد على كتاب التوحيـد  ، )٢٢٨ / ١(امللخص يف شرح كتاب التوحيد    : ينظر  
  .)٦٩ / ٣(غريب األثر  

  ). ٥٧٠٧( أخرجه البخاري يف صحيحه يف كتاب الطب باب اجلذام برقم )٥(
حممد بن مفلح املقدسي مث الصاحلي احلنبلي، عامل تفقه وبرع ودرس وأفىت وأفاد، كان آية وغايـة يف نقـل           :   هو  )٦(

له مصنفات عديدة أشهرها    ) هـ٧٦٣(مذهب اإلمام أمحد، تتلمذ على شيخ اإلسالم ابن تيمية وغريه، تويف سنة             
  .كتاب الفروع

  ).٣/٧٢٩(جم املؤلفني ، ومع)٧/١٠٧(، واألعالم )٦/١٩٩(شذرات الذهب : ينظر  
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يعتقده أهل اجلاهلية، من إضافة الفعل إىل غري اهللا تعـاىل، وقـول الرسـول           الوجه الذي   
فألن هذه األمور تعدي بطبعها، وإالَّ فقد جيعل        ) وفر من اذوم كما تفر من األسد      :(<

وفر  :(اهللا مبشيئته خمالطة الصحيح من به شيء من األمراض سبباً حلدوث ذلك؛ وهلذا قال             
 يف وقـال ،)١()ال يورد ممـرض علـى مـصح       :(قال، و )دمن اذوم كما تفر من األس     

  .)٣("تعاىل اهللا بتقدير ذلك وكل، )٢()إذا  مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه:( الطاعون
  .مصدر تطري يتطري تطرياً وطرية: والطرية يف اللغة

  من الطيور، مث   )٥(التشاؤم بالسوانح والبوارح    : ، وأصله فيما يقال   )٤(وهي التشاؤم بالطري    
  .)٦(صار عاماً يف كل مكروه من قول أو فعل أو مرئي 

  :وأما يف االصطالح
  .)٧("فالتطري هو التشاؤم مبرئي أو مسموع"

  .وقد وردت النصوص الشرعية بالنهي عنها والتحذير منها
والطرية من الشرك املنايف لكمال التوحيد الواجب، لكوا من إلقـاء الـشيطان             "   

وقد ذمهم اهللا به ومقتـهم،  .  من عمل أهل اجلاهلية واملشركني     والتطري.وختويفه ووسوسته 
أن رسـول اهللا     : سفعن أيب هريرة    .  عن التطري، وأخرب أنه شرك     <وقد ى رسول اهللا     

                                                
  ).٢٢٢١(برقم ...أخرجه مسلم يف كتاب السالم، باب ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر )١(
، ومـسلم يف  )٦٩٧٣(أخرجه البخاري يف كتاب احليل باب ما يكره من االحتيال يف الفرار من الطاعون بـرقم     )٢(

  .سمن حديث عبد الرمحن بن عوف ) ٢٢١٩ (كتاب السالم باب الطاعون والطرية والكهانة وحنوها برقم
  ).٦٥٨-١/٦٥٦(فتاوى اللجنة :  ينظر)٣(
ص (، القـاموس احملـيط      )٤/٥١١(، لسان العرب    )٢/٧٢٨(، الصحاح   )٦٣٠ص(معجم مقاييس اللغة    :   ينظر  )٤(

٥٥٥.(  
  .ما مر من مياسرك إىل ميامنك، والبارح عكسه:   السانح)٥(

، غريب احلديث البـن اجلـوزي       )٣/١٥٣(، النهاية يف غريب احلديث      )١٢/١٧٠(شرح السنة للبغوي    : ينظر  
)٢/٤٨.(  

، فـتح البـاري     )١٤/٢١٨(، شـرح صـحيح مـسلم        )٩/٢٨٢(، التمهيد   )١٢/١٧٠(شرح السنة   :   ينظر  )٦(
)١٠/٢١٢.(  

ية ، الدرر الـسن   )٢٣/٦٧(، جمموع الفتاوى    )١٦/١٨١(تفسري القرطيب   : ، وينظر )٢/٢٤٦(  مفتاح دار السعادة      )٧(
)١١/٤١.(  
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 )٢(وال نوء   :(وزاد مسلم . )١(أخرجاه  ) ال عدوى وال طرية وال هامةَ وال صفر       :( قال <
  ).)٣(وال غُول 

 فقال –قاهلا ثالثاً – )٤()ال يعدي شيٌء شيئاً  :(  مسعود مرفوعاً    وألمحد والترمذي عن ابن   
 البعري أو بذنبه يف اإلبـل       )٦( من اجلرب تكون ِمبشفَر      )٥(يا رسول اهللا، إن النقْبة      : أعرايب

فمن أجرب األول؟ ال عدوى وال طـرية    :( <العظيمة فتجرب كلها؟ فقال رسول اهللا       
: <فـأخرب  ).  نفس، وكتب حياا ومصائبها ورزقها     وال هامة وال صفر، خلق اهللا كل      

فكما . أن ذلك كلَّه بقضاء اهللا وقدره، والعبدُ  مأمور باتقاء أسباب الشر إذا كان يف عافية            
فكـذلك  . أنه يؤمر أن ال يلقي نفسه يف املاء ويف النار، مما جرت العادة أنه يهلك أو يضر              

 على بلد الطاعون، فإن هذه كلـها أسـباب          اجتناب مقاربة املريض، كاذوم، والقدوم    
للمرض والتلف، فاهللا سبحانه هو خالق األسباب ومسبباا، ال خالق غـريه، وال مقـدر               

                                                
عـدوى وال   ، ومسلم يف كتاب السالم بـاب ال )٥٧٥٧( أخرجه البخاري يف كتاب الطب، باب ال هامة برقم       )١(

  ).٢٢٢٠(برقم ...طرية وال هامةَ وال صفر
 طلـوع  بـسبب  الرياح وهبوب األمطار نزول أنّ يعتقدون كانوا ألم النجم،: وهو األنواء، أحد: به املراد النوء )٢(

  .اجلاهلية اعتقاد من وهذا والكواكب، النجوم إىل هذا ويسندون م،النجو
تيـسري  ،  )٢٢٨ / ١(امللخص يف شرح كتاب التوحيد      ،  )١٠ / ٢(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد      : ينظر  

  .)٥٦ / ٢( الشيخ آل اهللا عبد بن  سليمان لالعزيز احلميد
 إذا خـصوصاً  الفلوات، يف الناس أمام تتشكّل شياطني أعمال من والغيالن الغيالن، أحد: -الغني بضم - غول وال )٣(

 أو يـسمعها،  أصواتاً أو تتنقّل، ناراً أمامه يرى بأن إما الطريق، عن تضله أشياء أمامه تتشكّل اإلنسان استوحش
  ).باألذان فبادروا الغيالن تغولت إذا(: < يقول وهلذا ذلك، غري

تيـسري  ،  )٢٢٨ / ١( امللخص يف شرح كتاب التوحيد       ،)١١ / ٢(التوحيد  إعانة املستفيد بشرح كتاب     : ينظر  
  .)٥٦/ ٢(العزيز احلميد 

،وأخرجه الترمذي يف كتاب القدر باب ما جاء ال عوى وال هامـة             )٤١٨٦( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٤(
  ).١١٥٢(برقم ) ١٤٣  /٣ ( الصحيحة السلسلة  يف األلباين، وصححه )٢١٤٣(وال صفر برقم 

أَول بدء اجلرب، ترى الرقعة مثل الكَف جبنِب البعِري، أَو وِركِه، أَو ِمبشفَِرِه، مث تتمشى فيه حـىت تـشِربه            : النقْبةُ   )٥(
  .متأله: كُلَّه، أَي 

  .)٧٦٥ / ١(لسان العرب ، )١٦٠ / ٩(ذيب اللغة ، )٢٩٣ / ٤(تاج العروس من جواهر القاموس  : ينظر  
 وال: ، وقال الليثمن ذي اخلف) اِملشفَر  ( من اإلنسان و    ) الشفَةُ  ( ويقال يف الفرق    ،  الغليظة  البعري شفة:   املشفر  )٦(

  .ِللْبعري إالَّ الِْمشفَر يقال
  .)٢٣٩ / ١١(ذيب اللغة ، )٤٨٧ / ١(املعجم الوسيط ، )٣١٨ / ١(املصباح املنري : ينظر  
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 فقويت الـنفس علـى      –وأما إذا قوي التوكل على اهللا واإلميان بقضاء اهللا وقدره           . غريه
 ففـي   – حيصل به ضرر     مباشرة بعض هذه األسباب، اعتماداً على اهللا، ورجاًء منه أن ال          

  .)١("هذه احلال مباشرة ذلك، ال سيما إذا كانت مصلحةً عامة أو خاصة
التطري هو التشاؤم مبرئي أو مسموع، فإذا استعملها اإلنسان         :" :قال العالمة ابن القيم     

فرجع ا من سفر وامتنع ا عما عزم عليه، فقد قرع باب الشرك، بل وجله، وبرئ مـن                  
  .)٢(" سبحانه، وفتح على نفسه باب اخلوف والتعلق بغري اهللالتوكل على اهللا

 بعروة التوحيد الوثقى، واعتصم حببله املتني، وتوكَّـل علـى اهللا،       كفمن استمس "   
: قال عكرمـة . هاجس الطرية من قبل استقرارها، وبادر خواطرها من قبل استكماهلا    قطع  

خري خري، فقال له ابن     : فقال رجل من القوم   كنا جلوساً عند ابن عباس، فمر طائر يصيح،         
وخـرج  . فبادره باإلنكار عليه، لئال يعتقد تأثريه يف اخلري والشر        . ال خري وال شر   : عباس

       فقال الرجل . طاوس مع صاحب له يف سفر، فصاح غراب :  خري  : خري، فقال طاوس وأي
  .)٤(" )٣(عند هذا؟ ال تصحب 

  .)٥(ثالثاً ) لطرية شركالطرية شرك، الطرية شرك، ا:(<قال 
وهذا صريح يف حترمي  الطرية، وأا من الشرك؛ ملا فيها من تعلق القلِب علـى غـري اهللا                   "

  ...تعاىل
وإمنا جعل الطريةَ من الشرك؛ ألم      ...واألوىل القطع بتحرميها؛ ألا شرك    : قال ابن مفلح  

راً إذا عملوا مبوجبها، فكـأم      كانوا يعتقدون أنَّ الطرية جتلب هلم نفعاً، أو تدفع عنهم ض          
  .أشركوا مع اهللا تعاىل

                                                
  . وما بعدها)٣٢٥(  فتح ايد )١(
  ).٢/٢٤٦(  مفتاح دار السعادة )٢(
يف  املـالكي  الـدينوري  مروان بن أمحد بكر أبوو ).١٠/٢١٥(  أخرجه الطربي عن عكرمة، كما يف فتح الباري    )٣(

  ).٩٣٧(، برقم )٢٩٧ / ٣(االسة وجواهر العلم 
  ).٣٤٨ص(ب التوحيد فتح ايد لشرح كتا: ، ينظر)٢/٢٣٥(  مفتاح دار السعادة البن القيم )٤(
صحيح وضـعيف   ، وصححه األلباين يف     )٣٩١٠( أخرجه أبو داود يف سننه يف كتاب الطب باب يف الطرية برقم              )٥(

  .صحيح حسن حديث الترمذي قال، )٣٩١٠(برقم سنن أيب داود  
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والطرية ال تضر من كرهها ومضى يف طريقه، وأما من مل خيلص توكله على اهللا، واسترسل      
مع الشيطان يف ذلك، فقد يعاقب بالوقوع فيما يكره؛ ألنه أعرض عن واجب اإلميان باهللا،        

ه وإحسانه، فال خري إال منه، وهـو الـذي   وهو الذي يدفع عنه الضر وحده بقُدرته ولطف 
×  M  Û   Ú     Ù  Ø :يدفع الشر عن عبده، فما أصابه من ذلك فبذنبه، كما قال تعاىل   

   ì  ë  ê  é  èç   æ  å  äã  â   á   à  ß  Þ  ÝÜL ١("٧٩: النساء(.  
  
  

 قدره، وعرفوا كمال عبوديتـهم لـه،        بأن املالئكة قدروا اهللا   :" :يقرر الشيخ      
وأخلصوا له تفرده بامللك والقهر والسلطان فتأدبوا معه حيث يقومون يوم القيامة صـفاً،              
ويتركون الكالم حىت يأذن هلم فيه، ويف ذلك رد على من يتعلق باألنبياء والصاحلني زعماً               

  .)٢(" منه أم ميلكون أن يشفعوا له عند اهللا
ري اهللا من األولياء والصاحلني لكشف ضر أو شفاء مريض أو تـأمني             ودعاء غ :":وقال  

M 8 7  L  K  J  I  H   G  شرك أكرب خيرج من اإلسالم،  –طريق خموف   
  O  N  ML ــن M 8 7  Ù  Ø×  Ö   Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ،و١٨: اجلـ

   ß  Þ    Ý  Ü  Û  ÚL ٣("١٠٦: يونس(.  
شرك باهللا يف اإلهلية وهو أعظم ذنب عصي اهللا به،          والغلو يف الصاحلني يؤول إىل ال        

: وأول شرك وقع على ظهر األرض، وهو ينايف التوحيد الذي دلَّت عليه كلمة اإلخالص              
  .)٤(شهادة أن ال إله اهللا 

                                                
، )٨٨-٨٥(قاد  ، واإلرشاد إىل صحيح االعت    )٣٣٦-٣٢٥(، فتح ايد     )٤/٨( مفلح البن الشرعية اآلداب:  ينظر )١(

  .حممد العلي. د.معىن حديث الشؤم يف ثالثة، أ
  ).٢٥٠ص(تفسري اجلاللني :  ينظر)٢(
  ).١/١٤١( فتاوى اللجنة )٣(
، إعانة املـستفيد بـشرح كتـاب التوحيـد     )١١٣ / ٣(شرح فتح ايد شرح كتاب التوحيد للغنيمان :   ينظر )٤(

  ).٧ص (املشعيب سامل بن ايد عبد لماإلسال يف ذلك وحكم واملنجمون التنجيم، )١/٢٦٦(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

!  "  M 8 7  .هو اإلفراط بالتعظيم بالقول واالعتقاد    :والغلو"   

 2  1  0  /  .  -,  +  *  )   (  '  &  %  $  # 
  ;:  9  8  7  6  5  4   3L ــساء ــوا : ، أي١٧١: الن ال ترفع

 وإن كان   -واخلطاب  . املخلوق عن مرتلته اليت أنزله اهللا، فترتلوه املرتلة اليت ال تنبغي إال هللا            
 فإنه عام يتناول مجيع األمة؛ حتذيراً هلم أن يفعلوا فعل اليهود والنـصارى؛              -ألهل الكتاب 

  . )١("فقد اختذه إهلاً:  من دون اهللافكل من دعا نبياً أو ولياً
M   y  x  w  v   u :  يف قول اهللا تعاىل    معن ابن عباس    )٢(ويف الصحيح     

  £  ¢   ¡  �  ~  }  |  {  zL هـذه أمسـاء رجـاٍل       :(،قال٢٣: نوح
أن انصبوا إىل جمالسهم اليت     : صاحلني من قوِم نوٍح، فلما هلكوا أوحى الشيطانُ إىل قومهم         

حىت إذا هلـك أولئـك      . ومل تعبد .  جيلسون فيها أنصاباً، ومسوها بأمسائهم، ففعلوا      كانوا
  ).ونسي العلم عِبدت

والشيطان هو الذي زين هلم عبادة األصنام، وأمرهم ا ، فصار هو معبودهم يف "   
M 8 7  N  ML  K     J  I  H  G  F  E   D  C احلقيقة، كما 

   UT  S  R  Q  P    O  ]  \  [  Z  Y  X  W  V
  c  b  a  `   _^L وهذا يفيد احلذر من الغلو ووسائل الشرك، ٦٢ – ٦٠: يس،

فإن الشيطان أدخل أولئك يف الشرك من باب الغلو يف . وإن كان القصد ا حسناً
  .)٣("الصاحلني واإلفراط يف حمبتهم

  
  
  
  

                                                
  ).٢٣١ص( فتح ايد )١(
بـرقم    M   ¡  �  ~  }  |  {  z   y  x  w  v   uL  أخرجه البخاري يف كتاب التفـسري بـاب         )٢(

)٤٩٢٠.(  

  ).٢٣٤-٢٣٣( فتح ايد )٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه
  
 )١()٢( 

ماء على جواز الرقى إذا كانـت مـن القـرآن أو            إمجاع العل :" :يقرر الشيخ   
ال بأس  :(<األذكار أو األدعية مع اعتقاد أا سبب ال تأثري له إالَّ بتقدير اهللا تعاىل، لقوله                

، أما الرقى املنهي عنها فهي الرقى املخالفة ملا ذكرنـا، كمـا      )٣()بالرقى ما مل تكن شركاً    
 أو ربطه بأي عضو من أعضاء الشخص فإن أما تعليق شيء بالعنق.صرح بذلك أهل العلم    

كان من غري القرآن فهو حمرم، بل شرك؛ ملا رواه اإلمام أمحد يف مسنده، عن عمران بـن                  
مـن  : قال) ما هذا؟ :(  رأى رجالً يف يده حلقة من صفر، فقال        <، أن النيب    طحصني  

 ما أفلحـت    انزعها فإا ال تزيدك إال وهناً، فإنك لو مت وهي  عليك           :(الواهنة، فقال 
من تعلق متيمة فال أمت اهللا له، ومـن         :( قال <وما رواه عن عقبة بن عامر عنه        . )٤()أبداً

، )٦()علق متيمة فقد أشـرك    من  :( ،ويف رواية ألمحد أيضاً   )٥()تعلق ودعة فال ودع اهللا له     

                                                
 األدعيـة  من أو الكرمي القرآن من انتك سواء والعافية، للشفاء طلباً والنفث القراءة: مجع رقية والرقية هي   :  الرقى )١(

  .املأثورة النبوية
 املعـروف  األندلسي اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن يبأل املخصص،  )١٤٦٨ص(القاموس احمليط   : ينظر  

 نخبة ل والسنة الكتاب ضوء يف اإلميان أصول كتاب،  )٢/٢٥٤(، النهاية يف غريب احلديث      )٤/٤٧٤ (سيده بابن
 / ١ ( للفـوزان  إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد    ،  )٤٣ص  (باعة الشؤون اإلسالمية بالسعودية      ط العلماء من

   .)١٦٨ / ٩ (-جمموع فتاوى ورسائل العثيمني ، )١٥٠
  .العوذ اليت تعلّق على اإلنسان وغريه بقصد دفع اآلفات عنه من أي شيء كان: واحدا متيمة وهي: التمائم )٢(

  ).١١٣ص (، تيسري العزيز احلميد )١٢/٦٩(، لسان العرب )٥/١٨٧٨( الصحاح: ينظر  
من حـديث  ) ٢٢٠٠( أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم باب ال بأس بالرقى مامل يكن فيه شرك، برقم                )٣(

  .سعوف بن مالك األشجعي 
، )٣٥٣١(م  ، وابن ماجه يف كتاب الطب بـاب تعليـق التمـائ           )١٩٤٩٨( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٤(

  ).١٠٢٩(برقم ) ٣/١٠١(وضعفه األلباين يف السلسلة الضعيفة 
، وابن ماجه خرج اجلزء األول منه يف كتاب الطب، باب تعليـق             )١٦٩٥١( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٥(

ئـد  جممع الزوا ، وقال صاحب    )٤/٤١٧(، واحلاكم يف املستدرك كتاب الرقي والتمائم          )٣٥٣١(التمائم، برقم   
، وضعف األلباين اجلزء األول من احلديث يف ضعيف ابن ماجه بـرقم             )١٠٣ / ٥ ( ورجاهلم ثقات  ومنبع الفوائد 

)٣٥٣١.(  

) ١/٨٠٩( يف السلسلة الصحيحة     :، وصححه الشيخ األلباين     )١٦٩٦٩(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٦(
  ).٤٩٢(برقم 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

إن :(  يقـول  <مسعت رسـول اهللا     :  قال طوما رواه أمحد وأبو داود عن ابن مسعود         
  .)٢() شرك)١( ائم والتولةالرقى والتم

  :  وإن كان ما علقه من آيات القرآن فالصحيح أنه ممنوع أيضاً؛ لثالثة أمور
  .عموم أحاديث النهي عن تعليق التمائم وال خمصص هلا: األول
  .سد الذريعة فإنه يفضي إىل تعليق ما ليس كذلك: الثاين

ه يف حـال قـضاء احلاجـة    أن ما علق من ذلك يكون عرضة لالمتهان حبمله مع     : الثالث
  .)٣("واالستنجاء واجلماع وحنو ذلك

  
  : عند اجتماع ثالثة شروطالرقى على جواز )٤( وقد أمجع العلماء 

  :الشرط األول -
 أن يكون بكالم اهللا تعاىل، أو بأمسائه وصفاته، أو باألدعية واألذكار املأثورة أو ما فيه               

  .ذكر اهللا سبحانه وتعاىل
اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى مامل يكن فيـه           :(<الشرط قوله   والدليل على هذا    

  .)٥()شرك

                                                
  . حبب املرأة إىل زوجها من السحر وغريهبكسر التاء وفتح الواو ما ي : التولَة)١(

 / ٤( جمموع فتاوى ابن باز   ،)١٠/٢٠٦(، فتح الباري    )١٥١ / ١(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد        :  ينظر  
  ).١/٢٠٠(، النهاية يف غريب احلديث)٨/١٣٥(،  العني ألمحد الفراهيدي )٣٣٢

، )٣٨٨٣(و داود يف كتاب الطب باب يف تعليق التمائم بـرقم  ، وأب)٣٦٠٤( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٢(
، واحلاكم يف املستدرك كتاب الرقـى والتمـائم         )٣٥٣٠(وابن ماجه يف كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم            

  ).٣٣١(برقم ) ١/٦٤٨(، وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة )٤/٤١٨(
  ).٣٣٢-١/٢٩٩(و)٢٦٨-١/٢٤٠(فتاوى اللجنة :  ينظر)٣(
  ).١٠/١٩٥(فتح الباري :  ينظر)٤(
  ).٢٢٠٠( أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العني والنملة والنظرة برقم )٥(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 كان ينفث على نفسه يف املرض الذي مـات       <أن النيب    :( لوعن عائشة      
،وقـد رقـى   )١()مسح بيد نفسه لربكتهأفيه باملعوذات فلما ثقل كنت أنفث عليه ن و  

  .)٢( <جربيل النيب 
  

 فإنـه جـائز     ألأما ما كان بـالقرآن وبـذكر اهللا         ف:": )٣(كذلك فقد قال البغوي     
  .)٤("مستحب

استعانة أو استغاثة بغري اهللا من مالئكـة أو جـن أو             أما الرقى اليت فيها دعاء أو     
  :غريهم أو التعوذ بطلسم أو عزمية وحنو ذلك، فقد جاءت األحاديث يف حترميها

  .)٥()إن الرقى والتمائم والتولة شرك:(< مثل قوله 
:" بقولـه )٦()ال بأس بالرقى مامل تكن شركاً      :(< على قوله    :شيخ اإلسالم   وقد علق   

M 8 7  Y        X  W فنهى عن الرقى اليت فيها شرك، كاليت فيها استعاذة باجلن كما     
  b  a  `   _  ^       ]  \     [  ZL ى العلماء عن التعازمي،      ٦: اجلن وهلذا ،

  .)٧(" يف حق املصروع وغريه، اليت تتضمن الشركواإلقسام اليت يستعملها بعض الناس
  

                                                
، وأخرجـه مـسلم يف   )٥٧٣٥( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الطب، باب الرقى بالقرآن واملعوذات برقم          )١(

  ).٢١٩٢(يض باملعوذات والنفث برقم صحيحه كتاب السالم باب رقية املر
  ).٢١٨٥( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب السالم باب الطب واملرض والرقى، برقم )٢(
معامل الترتيل، شرح السنة، األنوار يف مشائل       : احلسني بن مسعود بن حممد الفراء البغوي، شافعي، من مؤلفاته         :  هو )٣(

  ).هـ٥١٦(النيب املختار، تويف سنة 
  ).١/٣٥٤(، شذرات الذهب )٨/٤٥٤(ري أعالم النبالء س: ينظر  

  ).١٢/١٥٩( شرح السنة )٤(
، )٣٨٨٣(، وأبو داود يف كتاب الطب باب يف تعليق التمائم بـرقم  )٣٦٠٤( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٥(

ـ      )٣٥٣٠(وابن ماجه يف كتاب الطب باب تعليق التمائم برقم             ى والتمـائم   ، واحلاكم يف املستدرك كتاب الرق
  ).٣٣١(برقم ) ١/٦٤٨(، وصححه األلباين يف السلسة الصحيحة )٤/٤١٨(

  ).٢٢٠٠( أخرجه مسلم يف صحيحه يف كتاب السالم، باب استحباب الرقية من العني والنملة والنظرة برقم )٦(
  ).١/٣٣٦( جمموع الفتاوى )٧(



   ٢٥٣  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  :الشرط الثاين -
  . أن يكون باللسان العريب أو مبا يعرف معناه من غريه؛ فإن كان بغري هذا فمكروه

 عن كل ما ال يعرف معناه من ذلك، خشية    – أي العلماء    -وا   :":قال شيخ اإلسالم    
  .)١("أن يكون فيه شرك

هول فليس ألحد أن يرقى به، فضالً عن أن يدعو به ولو عـرف          كل اسم جم  :" وقال أيضاً 
معناه، ألنه يكره الدعاء بغري العربية، وإمنا يرخص ملن ال يعرف العربية، فأما جعل األلفاظ               

  .)٢("العجمية شعاراً فليس من اإلسالم
  
  :الشرط الثالث -

  . أن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاا، بل بتقدير اهللا تعاىل
  
  : قسمنييرى أن التمائم على أنه :ا تقدم يتبني من كالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي ومم
 حمرم وشرك، وهو ما يعلق بالعنق أو يربط بأي عـضو مـن أعـضاء                :القسم األول  -

  .الشخص من غري القرآن
  . ممنوع، وهي التمائم اليت تعلق ويكون فيها آيات من القرآن أو األدعية:القسم الثاين -
  
 فقد دلت أحاديث كثرية عليه، فعـن أيب   القسم األول  عن   :ا ذكره الشيخ    وم   

فأرسل رسوالً أن ال يبقني يف رقبة :(  يف بعض أسفاره<بشري األنصاري أنه كان مع النيب      
من تعلق شيئاً :(، وعن عبد اهللا بن عكيم مرفوعاً)٣()بعري قالدة من وتر أو قالدة إالّ قطعت       

  .)٤()وكل إليه
                                                

  ).١٣٧ص(فتح ايد : ، وينظر)١/٣٣٦( جمموع الفتاوى )١(
  ).١٦٧-١٦٦(تيسري العزيز احلميد : ، وينظر)١/٤٦٢(تضاء الصراط املستقيم  اق)٢(
، وأخرجه  )٣٠٠٥(أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اجلهاد باب ما قيل يف اجلرس وحنوه يف أعناق اإلبل برقم                  )٣(

  ).٢١١٥(مسلم يف كتاب اللباس والزينة، باب كراهية قالدة الوتر يف رقبة البعري برقم 
، والترمذي يف سننه كتاب الطب باب ما جاء يف كراهية التعلق بـرقم              )١٨٣٠٤(ه اإلمام أمحد يف مسنده       أخرج )٤(

  ).٢٠٧٢(برقم ) ٥/٧٢(، ضعفه الشيخ األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي )٢٠٧٢(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

يا رويفع، لعل احلياة تطول بـك، فـأخرب   :(<قال يل رسول اهللا  :  قال  )١( وعن رويفع 
دابة أو عظـم فـإن       )٤(أو استنجى برجيع    )٣( أو تقلد وتراً  )٢( الناس أن من عقد حليته    

  .)٥()حممداً برئ منه
  
  

  : فقد اختلف فيه العلماء على قولني:أما القسم الثاين
  ، وظـاهر   )٦(و بـن العـاص وغـريه        اجلواز وهو قول عبـد اهللا بـن عمـر         : األول -

  ، وبـه قـال أبـو جعفـر         )٩( وعطـاء ،  )٨(، وسعيد بن املسيب     )٧(ما روي عن عائشة   
                                                

ل ،املدين األنصاري النجاري السكن بن ثابت بن رويفع:  هو )١(  طرابلس على معاوية وأمره مبصر،  نزل صحابي جلی
ب مصرخملـد  بن مسلمة قبل من عليها أمري وهو بربقة وتويف إفريقية، فغزا هـ ٤٦ سنة الغرب،  وقـربه .  نائ
  .)بربقة (األخضر اجلبل يف مشهور

  ).٣/٣٦(، األعالم )٣/٢٩٩(، ذيب التهذيب )٣/٣٦(سري أعالم النبالء : ينظر  
ينظر النهاية يف غريـب احلـديث   . كانوا يفعلون ذلك تكرباً وعجباً   أي عاجلها حىت تنعقد وتتجعد، و     :  عقد حليته  )٢(

  ).٣/٢٧٠(البن األثري 
النهايـة يف   :  ينظر. مجع وتر القوس، وكانوا يقلدون اإلبل وغريها لئال تصيبها العني واألذى          : األوتار:  تقلد وتراً  )٣(

  .)٢٧٣ / ٥(لسان العرب ، )٣١٩ / ٥(غريب األثر  
  .العذرةالروث و:  الرجيع)٤(

  ).٢/٢٠٣(ينظر النهاية   
، )٩٢٨٤(، والنسائي يف كتاب الزينة، باب عقد اللحيـة بـرقم   )١٦٥٤٨( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده  برقم     )٥(

صـحيح وضـعيف   ، وصححه األلباين يف )٣٦(وأبو داود كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به برقم   
  ).٣٦( برقم )٢ / ١(سنن أيب داود  

  ).٣٩٨ -٧/٣٩٦(املصنف البن أيب شيبة :  ينظر)٦(
التمائم ما علق قبـل نـزول       :( أا قالت  كعن عائشة   ) ٤/٤١٨( لعل املقصود ما أخرجه احلاكم يف مستدركه       )٧(

  ). البالء، وما علق بعده فليس بتميمة
  ).٩/٣٥٠(السنن الكربى البيهقي : وينظر  
  ). ٥/٤٣( مصنف ابن أيب شيبة)٨(  
أبو حممد سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي، اإلمام العلم، عامل أهل املدينة، وسـيد               : ب هو وابن املسي   

طبقـات  :انظر. هـ٩٤كان صاحلاً زاهداً عابداً، تويف سنة      يالتابعني يف زمانه، مسع من عدد من الصحابة         
  ).٢٤٦-٤/٢١٦(، السري )١٧٥-٢/١٦١(، حلية األولياء)٧٤-٥/٦٠(ابن سعد 

  ). ٥/٤٣(ف ابن أيب شيبة مصن)٩(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

، )٥(، وابن حجـر     )٤(، وابن القيم    )٣(، وظاهر قول ابن تيمية      )٢( وأمحد يف رواية   )١(الباقر  
آن وأمسـاء اهللا    أما اليت فيها القر   . ومحلوا األحاديث الواردة يف النهي على التمائم الشركية       

  .وصفاته فكالرقية بذلك
ومجهور أصحاب هذا القول على أن التعليق اجلائز هو ما كان بعد نزول البالء، أما مـا                 

  .)٦(كان قبله فليس جبائز 
  
، وبه قـال مجاعـة مـن        )٨( وابن عباس    )٧(عدم اجلواز وهو قول ابن مسعود       :  الثاين -

   )١١(،وعقبة بن عامر )١٠(هر قول حذيفة ، وظا)٩(التابعني، منهم أصحاب ابن مسعود 

                                                                                                                                          

 سأبو حممد، عطاء بن أيب رباح القرشي، مفيت احلرم، اإلمام شيخ اإلسالم، ولد يف خالفة عثمـان    : وعطاء هو   
كان ثقةً فقيهـا عاملـاً مـن         ي كعائشة وأم سلمة، وأيب هريرة       ي،حدث عن مجاعة من الصحابة      
، )٣/٢٦١(، وفيات األعيان    )٣٢١-٥/٣٢٠( سعد   طبقات ابن :ينظر. هـ١١٥املكثرين يف احلديث، تويف سنة      

  ).٨٨-٥/٧٨(السري
.  هو حممد بن علي بن احلسني بن علي بن أيب طالب، املدين املشهور بايب جعفر الباقر، تابعي جليل كـان إمامـاً             )١(

-٤/٤٠١(الـسري : انظـر . هـ١١٤اتفق احلفاظ على االحتجاج به، تويف سنة       .جمتهداً كثري العبادة كبري الشأن    
  ).٩/٣٠٩(، البداية والنهاية )٤٠٩

  ).٢/٤٦٠(اآلداب الشرعية البن مفلح:  ينظر)٢(
  ).٦٥-١٩/٦٤( جمموع الفتاوى )٣(
  ).٤/٣٥٧( زاد املعاد )٤(
  ).٦/٢٠٦( فتح الباري )٥(
، )١٠/٢٠٧(، اجلامع ألحكام القـرآن      )١٦٥،  ١٦٤،  ١٧/١٦١(، التمهيد   )٤/٣٢٥(شرح معاين اآلثار    : ينظر )٦(

  ).١٣٧ص(، فتح ايد )٤/٣٥٧(اد زاد املع
  ).٥/٣٥(مصنف ابن أيب شيبة :  ينظر)٧(
  ).٣/٨١(اآلداب الشرعية: ينظر)٨(
  ).٣٧٥ -٧/٣٧٣(مصنف ابن أيب شيبة :  ينظر)٩(
  ).٥/٣٥(مصنف ابن أيب شيبة : ينظر)١٠(
  ).٥/٣٥(مصنف ابن أيب شيبة :  ينظر)١١(

ر، كان قارئاً عاملاً بالفرائض والفقه، وهو أحد من مجع القـرآن   عقبة بن عامر اجلهين، الصحايب املشهو     :وعقبة هو   
، أُسـد  )٤٣٠-٤/٤٢٩(اإلصـابة  :ينظر. هـ٥٨شهد الفتوح، وويل إمرة مصر ملعاوية رضي اهللا عنه تويف سنة    

  ).٣/١٨٣(، االستيعاب)٢٦٠-٣/٢٥٩(الغابة
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  .)٢(، واإلمام أمحد يف رواية )١( والنخعي،ي
واحتجوا بعموم األحاديث يف النهي عن التمائم واحلكم عليها بأـا شـرك، وال                

  . )٣(خيصصها من العموم، والقياس على الرقية ال يستقيم يوجد دليل شرعي 
ن تعلـق التمـائم مـن القـرآن واألوراد          مفيعدة علل   وقد ذكر القائلون باملنع        

، وهذه األسباب  يف معرض كالمه السابق   : الشيخ عبد الرزاق      بعضها ذكر،  )٤(الشرعية
اليت ذكرها املانعون من تعلق القرآن أسباب قوية، لذا ينبغي ترك ذلك واالعتماد على مـا         

  .)٥(واهللا أعلم-جاء السنة الصحيحة من الرقية الشرعية، ففيها خري كثري
  

  

األصل يف تصوير كل ما فيه      :" حكم التصوير يف اإلسالم، فيقول     :يقرر الشيخ     
، سواء كانت الصور جمسمة أم رسوماً علـى  حرامروح من اإلنسان وسائر احليوانات أنه     

؛ ملـا ثبـت يف األحاديـث        )٦(ورق أو قماش أو جدران وحنوها أم كانت صوراً مشسية           
ن ذلك وتوعد فاعله بالعذاب األليم؛ وألا عهد يف جنـسها أنـه             الصحيحة من النهي ع   

ذريعة إىل الشرك باهللا باملثول أمامها واخلضوع هلا والتقرب إليها وإعظامها إعظاماً ال يليق              
إالَّ باهللا تعاىل، وملا فيها  من مضاهاة خلق اهللا، وملا يف بعضها من الفنت كصور املمـثالت                  

  . ذلكوالنساء العاريات وأشباه

                                                
  ).٥/٣٦( مصنف ابن أيب شيبة )١(

زيد بن قيس النخعي الكويف، اإلمام احلافظ، فقيه العراق، اشـتهر بـالعلم   أبو عمران، إبراهيم بن ي  : والنخعي هو   
ـ ٩٦والزهد، كان مفيت أهل الكوفة تويف سنة         ، حليـة   )٥٠٢-٦/٤٩٣(طبقـات ابـن سـعد       :ينظـر . هـ

  ).٥٢٩-٤/٥٢٠(، السري )٣٤٠-٤/٢١٩(األولياء
  ).٢/٤٥٩(اآلداب الشرعية :  ينظر)٢(
  ).١٦٨-١٦٧(تيسري العزيز احلميد :  ينظر)٣(
  )١١٢ / ٣ (-الشاملة–فتاوى نور على الدرب :   ينظر)٤(
  ).١٣٨ص(فتح ايد :  وينظر كذلك)٥(
ملا كان هذا النوع من التصوير نشأ يف هذه العصور املتأخرة نشأ اخلالف بني العلماء، فمنهم من قـال جبـوازه                      )٦(

خذ حكم الغرض منه فإن كان الغرض حمرمـاً         أن التصوير الفوتوغرايف يأ   ، ومنهم من قال     ومنهم من قال بتحرميه   
  .كان حمرماً وإن كان الغرض منه جائزاً كان جائزاً ألن الوسائل هلا أحكام املقاصد
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 بومن األحاديث اليت وردت يف حترميها وذلك على أا من الكبائر حديث ابن عمر               
: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال هلم         :(  قال < أن رسول اهللا  

 <مسعـت رسـول اهللا      :  قـال  س، وحديث عبداهللا بن مـسعود       )١()أحيوا ما خلقتم  
:  قـال  س،وحديث أيب هريـرة     )٢()لقيامة املصورون إن أشد الناس عذاباً يوم ا     :(يقول

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا       : قال اهللا تعاىل  :(  يقول <مسعت رسول اهللا    
  .)٣()ةذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعري

 يل  )٤( من سفر وقـد سـترت سـهوة          <قدم رسول اهللا    :(قالتلوحديث عائشة   
يا عائشة، أشـد النـاس    :( تلون وجهه، وقال   <ول اهللا    فيه متاثيل، فلما رآه رس     )٥(بقرام

فقطعناه فجعلنـا منـه وسـادة أو    ) عذاباً عند اهللا يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا     
مـن صـور    :( يقول <مسعت رسول اهللا    : قالب، وحديث ابن عباس     )٦()وسادتني

، وحديثه أيضاً   )٧()صورة يف الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ           
كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفـساً فتعذبـه يف              :( قال <عن النيب   

                                                
، ومـسلم يف    )٥٩٥١( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب اللباس باب عذاب املصورين يوم القيامـة، بـرقم                )١(

  ).٢١٠٨( حليوان، برقم صحيحه كتاب اللباس والزينة باب حترمي تصوير صورة ا
، ومسلم يف كتـاب اللبـاس   ) ٥٩٥٠( أخرجه البخاري يف كتاب اللباس باب عذاب املصورين يوم القيامة برقم  )٢(

  .واللفظ له) ٢١٠٩(والزينة باب ال تدخل املالئكة بيتاً برقم 
، ومسلم يف   )٧٥٥٩برقم(  M  ¨  §  ¦  ¥L :  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب قول اهللا تعاىل           )٣(

  ).٢١١١(كتاب اللباس والزينة باب ال تدخل املالئكة بيتاً برقم 
  . الرف أو الطاق النافذة يف احلائط:  السهو)٤(

النهاية ،  )١/٤٥٩ (النجار حممد ـ القادر عبد حامد ـ الزيات أمحد ـ مصطفى براهيماملعجم الوسيط إل  : ينظر  
  .)١٠٤٧ / ٢ (اجلزري السعادات بوأليف غريب األثر 

  .الرقيقالستر : القرام  )٥(
  .)٢٥٤ / ٣٣( تاج العروس من جواهر القاموس  ،)٧٦ / ٤(النهاية يف غريب األثر  :  ينظر  

، ومسلم يف اللباس والزينة بـاب حتـرمي         )٥٩٥٤( أخرجه البخاري يف اللباس، باب ما وطئ من التصاوير برقم            )٦(
  . عائشةمن حديث) ٢١٠٧(تصوير صورة احليوان برقم 

 أخرجه البخاري يف كتاب اللباس باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، برقم                    )٧(
  ). ٢١١٠(، ومسلم يف كتاب اللباس والزينة باب ال تدخل املالئكة بيتاً برقم )٥٩٦٣(
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فإن كنت ال بد فاعالً فاصنع الشجر ومـا ال نفـس            :(ب، قال ابن عباس     )١()جهنم
فدل عموم هذه األحاديث على حترمي تصوير كل ما فيه روح مطلقاً، أمـا مـا ال      ؛  )٢()له

 كما ذكره ابـن عبـاس       فيجوز تصويرها بحار واجلبال وحنوها    روح فيه من الشجر وال    
  .)٣("  ، ومل يعرف من الصحابة من أنكر عليهب

من قواعد العقيدة اإلسالمية سد كل باب يوصل إىل الشرك، واحلث على إفـراد                
اهللا تعاىل باأللوهية والربوبية واألمساء والصفات، واملنع من كل قول أو فعل فيـه تـنقص             

لذا فقد تضافرت األحاديث على حترمي التـصوير        . ألفعالهالعاملني أو مضاهاة    جلانب رب   
  .وبيان الوعيد الشديد على من ارتكبه؛ ملا فيه من مضاهاة خللق اهللا وألنه ذريعة إىل الشرك

املضاهاة خبلـق اهللا، ألن اهللا      :  علة عظم عقوبة اهللا هلم، وهي      <وقد ذكر النيب     "
هو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور         تعاىل له اخللق واألمر، ف    

M  t : مجيع املخلوقات، وجعل فيها األرواح اليت حتصل ا احلياة، كما قـال تعـاىل            

  §  ¦  ¥  ¤  £       ¢  ¡  �  ~  }     |  {      z  yx  w  v   u
   ¹  ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±°   ¯    ®  ¬  «  ª  ©  ¨

  ¼  »  ºL فاملصور كما صور الصورة على شكل ما خلقه اهللا          ،٩ – ٧: ةالسجد
تعاىل من إنسان أو يمة، صار مضاهياً خلق اهللا، فصار ما صوره عذاباً له يوم القيامـة،                 
وكلف أن ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذاباً، ألن ذنبه مـن أكـرب                 

  .)٤("الذنوب
  :نهي عن التصوير علتني ومهاوميكن القول بأن من أبرز علل ال

                                                
  ).٢١١٠(قم  أخرجه مسلم يف كتاب اللباس والزينة ، باب ال تدخل املالئكة بيتاً بر)١(
، ومسلم كتاب اللبـاس     )٢٢٢٥برقم  ( أخرجه البخاري يف كتاب البيوع باب بيع التصاوير اليت ليس فيها روح              )٢(

  .ولفظه له) ٢١١٠(والزينة ، باب ال تدخل املالئكة بيتاً برقم 
  ).٧٢٤ -١/٦٦٠( فتاوى اللجنة )٣(
، شرح صحيح   )٦/٦٣٨(وائد مسلم للقاضي عياض     إكمال املعلم بف  : وينظر يف ذلك  ) ٧٩٨-٢/٧٩٧( فتح ايد    )٤(

، وشـرح   )٢٢/٧٠(، وعمدة القاري للعـيين      )١٠/٣٨٧،٣٨٣(، فتح الباري    )٧/٣٤١،٣٤٣(مسلم للنووي   
ص (، واملسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد          )٢٩/٣٧٠(، جمموع الفتاوى    )٢١/١٣٥(الكرماين  

٣٩٣.(  
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  . ملا فيه من مضاهاة خلق اهللا-١
   .)١( ألنه ذريعة إىل الشرك -٢

  .فلهذا حرم اإلسالم التصوير لذوات األرواح جبميع أنواعه سواء كان هلا ظل أو ال ظل هلا
تصوير صور احليوان شديد التحرمي،     : قال أصحابنا وغريهم من العلماء    :" :قال النووي   

الكبائر، ألنه متوعد ذا الوعيد الشديد املذكور يف األحاديث، وسواء صنعه مبـا    وهو من   
وسواء ما كان يف  . ميتهن أو يغريه فصنعته حرام بكل حال، ألن فيه مضاهاة خللق اهللا تعاىل            

  .ثوب أو بساط أو درهم أو دينار أو فلس أو إناء أو حائط أو غريها
غري ذلك مما ليس فيه صـورة حيـوان فلـيس    وأما تصوير صورة الشجر ورحال اإلبل و      

   .)٢("حبرام
إن كنت ال بد فـاعالً      :"...  للرجل الذي استفتاه عن التصوير     بوقد قال ابن عباس     

كلف أن يـنفخ    :(ويدل عليه قوله يف احلديث السابق     . )٣("فاصنع الشجر وما ال نفس له     
  . أعلمواهللا. على أن الوعيد خاص مبا له روح  فهذا يدل)...فيها الروح

  
  

الذي هـو   -بأن الرياء اليسري يف أفعال العبادات وأقواهلا،شرك أصغر         :" :يقرر الشيخ   
 ، وذلك كأن يطيل يف الصالة أحياناً لـرياه        -ذريعة إىل الشرك األكرب ووسيلة للوقوع فيه      
 روى اإلمام أمحد    ؛اناً ليسمعه الناس فيحمدوه   الناس، أو يرفع صوته بالقراءة أو الذكر أحي       

 إن أخوف ما أخـاف      :(<ل رسول اهللا    قا: قال س)٤(بإسناد حسن عن حممود بن لبيد       
 أما إذا كان ال يأيت بأصل العبادة إالَّ رياء ولوال ذلك            .)٥()الرياء: عليكم الشرك األصغر  

                                                
، إعالن النكري على املفتـونني بالتـصوير      )٣٨٥-١٠/٣٨٤(، فتح الباري    )١٤/٨١(شرح مسلم للنووي    :  ينظر )١(

  ).٦١ص(، حكم اإلسالم يف الصور والتصوير، لدندل جرب )٣٥ص(للشيخ محود التوجيري 
  ).٣/١٩٠(فتح الباري :، ينظر)١٤/٨١( شرح مسلم للنووي )٢(
  ).٥٥٠٦(م  أخرجه مسلم يف كتاب اللباس باب حترمي تصوير صور احليوان، برق)٣(
، أثبت له البخـاري  )هـ٩٦(، تويف سنة أبو نعيم، حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد   :  هو )٤(

  .والترمذي الصحبة، وقال عنه أبو زرعة أنه ثقة
  .)١١٢ / ١(شذرات الذهب ، )٤٨٣ / ٥(سري أعالم النبالء ، )١١٥ / ١ ( للذهيبالعرب يف خرب من غرب: ينظر  

 :ينظـر ). ١٤/٣٢٤(، والبغوي يف شـرح الـسنة   )٣/٤٧٩(، والطرباين يف الكبري     )٢٣١١٩( اإلمام أمحد برقم     )٥(
  ).٦٧٢-٦٧١ / ٢ ( أللباينلالصحيحة  السلسلة



   ٢٦٠  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

، وهو من املنـافقني  اً أكربمشرك شركما صلى وال صام وال ذكر اهللا وال قرأ القرآن فهو       
M  Q      P  O  N  M   L  K  J  I  H  :الذين قال اهللا فيهم   

     `   _  ^  ]  \  [  Z          Y  X  W  V  U  T      S  R

  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i  h  g  f   ed   c   b  a

  ¡  �  ~  }  |  {  z   y  xw  v  u  t  s
¦  ¥  ¤   £  ¢  ±  °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  

  ¾  ½  ¼»  º  ¹  ¸  ¶   µ  ´  ³  ²
  Ã  Â                 Á  À   ¿L وصدق فيهم قولـه تعـاىل يف        ١٤٦ – ١٤٢: النساء ،

أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غـريي             :(احلديث القدسي 
  .)٢(")١()تركته وشركه

  
راءيته، مراءاة، ورياء، إذا أريته على      : مشتق من الرؤية، وهي النظر، يقال     : اللغةالرياء يف   

  .)٣(خالف ما أنا عليه 
فقد ذكر أهل العلم له تعريفات متعددة، إال أنه وإن اختلفت عبارام   : االصطالحوأما يف   

  : فيها، فإن مدارها على أمرين
  .إرادة غري اهللا من دون اهللا: األول
  .)٤( اهللا مع اهللا إرادة غري: والثاين

                                                
  ).٢٩٨٥( أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق، باب من أشرك يف عمله غري اهللا برقم )١(
  ).٧٤٩ -١/٧٤٨( فتاوى اللجنة )٢(
، القـاموس احملـيط     )١٤/٢٩٦(، لـسان العـرب      )٦/٢٣٤٨(، الـصحاح    )٢/١٣٢٦(ذيب اللغة   : ر  ينظ  )٣(

  ).١٦٥٨ص(
، تيـسري  )١١/٣٣٦(، فتح الباري )٣/٢٥٧(، إحياء علوم الدين للغزايل )١١٣ص (التعريفات للجرجاين :   ينظر  )٤(

  ).٢/٤٩٣(، معارج القبول )٦١٧/ ٢(، فتح ايد )٥٣٧ص (العزيز احلميد 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 كالصالة، والسمعة ملـا     ،أن الرياء ملا يرى من العمل     : والفرق بينه وبني السمعة   "   
  .)١("ويدخل يف ذلك التحدثُ مبا عمله. يسمع؛ كالقراءة والوعظ والذكر

   Må    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  :تعاىل قال    

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æL  أي ليس يل مـن     ،  ١١٠: الكهـف

M   å    ä            ã  â الربوبية وال اإلهلية شيء، بل ذلك كله وحده ال شريك له، أوحاه إيلّ      
  æL  أي خيافه:  M   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    çL   قوله M  îL 

م يتناول األنبياء واملالئكة والـصاحلني واألوليـاء        نكرة يف سياق النهي تعم، وهذا العمو      
  .)٢(وغريهم

أي كما أن اهللا واحد ال إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون            :"  يف اآلية  :قال ابن القيم    
: العبادة له وحده ال شريك له، فكما تفرد باإلهلية جيب أن تفرد بالعبودية، فالعمل الصاحل              

ةهو اخلالص من الرياء املُقيبالسن ٣("د(.  
فتارةً يكون ريـاًء حمـضاً      : واعلم أنَّ العمل لغري اهللا أقسام     :" :قال ابن رجب       

M  V  U  T      S  R  Q      P  O  N  :كحال املنافقني،كما قال تعاىل   

  [  Z          Y  X  WL وهذا الرياء احملض ال يكاد يصدر من مؤمن يف         . ١٤٢: النساء
وقد يصدر يف الصدقة الواجبة أو احلج وغريمها مـن األعمـال            . ام  فرض الصالة والصي  

الظاهرة، أو اليت يتعدى نفعها، فإن اإلخالص فيها عزيز، وهذا العمل ال يشك مسلم أنـه      
  .حابط، وأن صاحبه يستحق املقت من اهللا والعقوبة

 وتارةً يكون العملُ هللا، ويشاركه الرياء، فإن شـاركه مـن أصـله فالنـصوص                 
من صلَّى يرائي فقد :( مرفوعاً س بن أوس  على بطالنه منها حديث شداد       الصحيحة تدلُّ 

 عز وجـل ، وإن اهللا   أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقد أشرك          

                                                
  .)٣٩٥ / ٤(شرح فتح ايد شرح كتاب التوحيد للغنيمان   )١(
اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل       ،  )٢/٩٣(،  )٤٥ / ١(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد        :   ينظر  )٢(

  .)١١٢ / ١(الشرك واإلحلاد  
  .)٩١/ ١(اجلواب الكايف    )٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

قليلِه وكثريه    عمله   هدحشأنا خري قسيم ملن أشرك يب، فمن أشرك يب شيئاً فإن            : يقول
ن أصل العمل هللا، مث طرأ      وأما إن كا  : ، مث قال  )١()أنا عنه غين  و.  به لشريكه الذي أشرك  

فإن كان خاطراً مث دفعه، فال يضره بغري خالف، وإن استرسل معه فهـل    : عليه نية  الرياء   
يحِبط عملَه أم ال، ويجازى على أصل نيته؟ يف ذلك اختالف بني العلماء من السلف، قد                

، ورجحا أن عمله ال يبطل بذلك،أنه يجازى بنيتـه األوىل،           حكاه اإلمام أمحد وابن جرير    
  .وهو مروي عن احلسن وغريه

  
ذلك،  الثناء احلسن يف قلوب املؤمنني بفأما إذا عمل العمل هللا خالصاً مث ألقى اهللا له           

ويف هذا املعىن جاء حديث أيب      . ففرح بفضل اهللا ورمحته، واستبشر بذلك، مل يضره بذلك        
أنه سئل عن الرجل يعمل العمل من اخلري حيمـده النـاس عليـه،               <النيب  ، عن   سذر  
   .)٣(")٢ ()تلك عاِجلُ بشرى املؤمن:(فقال

وأما الشرك األصغر؛ فكيسري الرياء، والتصنع للمخلـوق،        :" :قال ابن القيم       
 باهللا  وأنا. ما شاء اهللا وشئت، وهذا من اهللا ومنك       : واحللف بغري اهللا، وقوِل الرجل للرجل     

وبك، ومايل إال اهللا وأنت، وأنا متوكل على اهللا وعليك، ولوال اهللا وأنت مل يكن كـذا                 
  . )٤("وكذا، وقد يكون هذا شركاً أكرب حبسب حال قائله ومقصده

  

                                                
، وقال صاحب ذخرية احلفاظ حممد بن       )٧١٣٩(ملعجم الكبري برقم    ، والطرباين يف ا   )١٦٦٩١( أخرجه أمحد برقم     )١(

  ).٢٣٢٩ /٤" (ضعيف وشهر. أوس بن شداد عن غنم، بن الرمحن عبد عن: شهر  رواه:"طاهر املقدسي
  ).٢٦٤٢( أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب إذا أثين على الصاحل فهي بشرى وال تضره برقم )٢(
  ).١٦ص (بالنيات األعمال إمنا حديث واحلكم شرح مالعلو جامع  )٣(
  .)٣٤٤ / ١(مدارج السالكني    )٤(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  : توحيد األلوهية أو يقدح فيه من األقوالقضما ينا:ثانياً
  

هم مـن دون اهللا أو      ؤ أنه ال جتوز االستغاثة باألموات وال دعا        :":يقرر الشيخ     
مع اهللا، سواء كان املستغاث به نبياً أم غري نيب، وكذلك االستغاثة بالغائبني، وأن كل ذلك        

، وأنه ال تصح الصالة خلفهم لشركهم وال عشرم وال     شرك أكرب خمرج من ملة اإلسالم     
  .المامو

ه سبحانه وحده متوسالً جباههم أو طاف حول قبـورهم دون           وأما من استغاث باهللا وسأل    
أن يعتقد فيهم تأثرياً وإمنا رجا أن تكون مرتلتهم عند اهللا سبباً يف استجابة اهللا لـه فهـو                   
مبتدع آمث مرتكب لوسيلة من وسائل الشرك، وخيشى عليه أن يكون ذلك منه ذريعة إىل                

  .)١("وقوعه يف الشرك األكرب
  

؛  النـصر  طلـب : تنصارسهي طلب الغوث، وهو إزالة الشدة، كاال      : االستغاثة     
أن االستغاثة ال تكون إال مـن       : والفرق بني االستغاثة والدعاء    .طلب العون : واالستعانة

املكروب، والدعاء أعم من االستغاثة؛ ألنه يكون من املكروب وغريه؛ فكل استغاثة دعاء،             
  .)٢ (وليس كل دعاء استغاثة

  
  -:)٣( أقسام االستغاثةو   
 الرسـل  دأب وهو وأكملها األعمال أفضل من وهذا- وجل عز -باهللا االستغاثة :األول 

 % $ # " ! M:تعاىل قوله ودليله وأتباعهم والسالم الصالة عليهم

& ' (  ) * + , L ٩: األنفال.  

                                                
  ).١٧٥-١/١٦٢(و )١١٧-١/١٠٢(فتاوى اللجنة الدائمة :  ينظر)١(
 الرمحن عبد لشيخ ل الثالثة ، األصول )١/١٩٣(التوحيد كتاب بشرح املستفيد إعانة،  )١٧٩ص  (فتح ايد   :  ينظر )٢(

، )١٢١ص ( التوحيـد  كتـاب  شرح يف اجلديد،  )٢٨ / ٧(ع فتاوى ورسائل العثيمني     جممو،  )٢٢ص (الرباك
ص  (سـحمان  بـن  سليمان ل الشامية الداحضة الشبه على الشهابية املرسلة الصواعق،  )٢/٤٥٣(معارج القبول   

٢١٦.(  
  ، )٣٠ -٢٨ / ٧(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني :  ينظر)٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 عز و جـل وهـي       ومن أنواع العبادة االستغاثة باهللا     :": )١(قال حافظ حكمي     
 " ! M : من جلب خري أو دفع شر قال اهللا عـز و جـل              منه تعاىل  طلب الغوث 

# $ % & ' (  ) * + , L ال  : وقال تعـاىل   ،٩: األنف
M ̈© ª      « ¬    ®  ̄° ± ³²  ́  µ ¸¶ ¹ º 

» ¼ L يا حي يا قيوم يا ذا اجلـالل   :(< ومن دعاء النيب ،...اتاآلي ٦٢: النمل
ـ        واإلكرام    ويف الطـرباين    ،)٣() أسـتغيث  )٢( ك يا بـديع الـسموات واألرض برمحت

   منـافق يـؤذي   <بإسناده من حديث ثابت بن الضحاك أنـه كـان يف زمـن الـنيب      
   مـن هـذا املنـافق       <املؤمنني فقال بعـضهم قومـوا بنـا نـستغيث برسـول اهللا              

  ن  ـري ذلك مـوغ  ...    )٥()٤() يستغاث باهللاوإمناإنه ال يستغاث يب  :(<ال ــفق
                                                

معارج القبول، وأعـالم    : د احلكمي، عامل متفنن، سلفي املعتقد، من مؤلفاته       حافظ بن أمحد بن علي بن أمح      :  هو )١(
  ).هـ١٣٧٧(السنة املنشورة، اجلوهرة الفريدة يف حتقيق العقيدة، تويف سنة 

  .أمحد علوش. الشيخ حافظ بن أمحد حكمي، د: ينظر  
، "ستغيث أصلح يل شأين كلـه     أرمحتك  اللهم ب "ائزة، فيمكن لإلنسان أن يقول      اجل من األمور : االستغاثة بالصفة   )٢(

، وهذه استغاثة بالرمحة وهي صفة من صـفات         )ستغيثأيا حي يا قيوم برمحتك      : (<وهذا وارد يف قول النيب      
أعوذ بعزة اهللا وقدرته من     : (<كذلك جيوز لإلنسان أن يستعيذ بالصفة، واالستعاذة بالصفة مثل قول النيب            .اهللا

أخرجـه مـسلم،   ) أعوذ بكلمات اهللا التامات : (ذة بالعزة والقدرة، ومثل قوله    فهذه استعا ) شر ما أجد وأحاذر   
 احللف بالصفة جائز، مثل وعزة اهللا، وقدرة اهللا،          وكذلك .فهذه استعاذة بالصفة، فتكون االستعاذة بالصفة جائزة      

  . وجالل اهللا، وكالم اهللا، وحياة اهللا، ولكن ال ينبغي التوسع يف هذا الباب
  .)٤٠ ص (جبري بن اهللا عبد بن هاين: لدكتورلالية أيب اخلطاب الكلوذاين شرح د: ينظر  

يا حي يـا قيـوم      :(بلفظ) ٣٥٢٤( أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب ما جاء يف عقد التسبيح باليد برقم               )٣(
   ).٢٧٩٦(، حسنه األلباين يف صحيح الترمذي برقم )برمحتك أستغيث

 بن عبادة حديث من اللفظ هذا بغري) ١/٣٨٧ (الطبقات يف سعد وابن،  )٥/٣١٧ (داملسن يف أمحد  اإلمام أخرجه )٤(
  .والسنة الكتاب معناه على ودل لالعتضاد صاحل وهو): ١٥٢ص (االستغاثة كتاب يف تيمية ابن قال؛ الصامت

 <كره  . مبن دونه ، وال   <نص على أنه ال يستغاث بالنيب       ) إنه ال يستغاث يب، وإمنا يستغاث باهللا      :(<وقوله    " )٥(
أن يستعمل هذا اللفظ يف حقه، وإن كان مما يقدر عليه يف حياته؛ محايةً جلانب التوحيد، وسداً لذرائع الـشرك،                    

 < فإذا كان هذا فيما يقدر عليه النيب     . وأدباً وتواضعاً لربه، وحتذيراً لألمة من وسائل الشرك يف األقوال واألفعال          
ويعرضون عـن   . أل  به بعد وفاته، ويطلب منه أمور ال يقدر عليها إال اهللا           يف حياته، فكيف جيوز أن يستغاث     

االستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء، الذي له اخللق واألمر وحده، وله امللك وحده، ال إله غـريه، وال                
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  .)١("األحاديث
 فهـذا  حاضرين غري  ولكنهم اإلغاثة على القادرين باألحياء أو باألموات االستغاثة :الثاين

 مـن  حظاً هلم فيجعل الكون يف خفيا تصرفا هلؤالء أن يعتقد من إال يفعله ال ألنه شرك؛
 ± °̄  ®    ¬ »      M  ̈© ª:تعـاىل  اهللا قال الربوبية،

³²  ́  µ ¸¶ ¹ º » ¼ L ٦٢: النمل.  
ومن أنواع الشرك طلب احلوائج من املوتى، واالستغاثة م         :" : ابن القيم    قال    

والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العامل، فإن امليت قد انقطع عمله، وهو ال ميلك لنفـسه                
نفعاً وال ضراً، فضالً عمن استغاث به أو سأله أن يشفع إىل اهللا، وهذا ممن جهله بالشافع                 

  .)٢("واملشفوع له عنده
 حقيقة خداع الشيطان ملن يستغيثون بغـري اهللا،         :وبني شيخ اإلسالم ابن تيمية         

ومن هؤالء من يستغيث مبخلوق إما حي أو ميت، سواء كان ذلـك املخلـوق     :" فيقول  
مسلماً أو نصرانياً أو مشركاً، فيتصور الشيطان بصورة ذلك املستغاث به، ويقضي حاجة             

 أو هو ملَك تصور على صورته، وإمنا هو شيطان          ذلك املستغيث فيظن أنه ذلك الشخص،     
  .)٣("أضله ملا أشرك باهللا، كما كانت الشياطني تدخل يف األصنام وتكلم املشركني

  
 قـال  م، كاالستعانة جائز فهذا اإلغاثة على القادرين العاملني باألحياء االستغاثة :الثالث

   M ? @ A B C D E F G H:السالم عليه موسى قصة يف تعاىل اهللا
                                                                                                                                          

M 8 7  f   e  d ،و١٨٨: األعـراف  M 8 7  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #    "  !L .رب سواه 

 h  g  l  k     j  i     L  فأعرض هؤالء عن القرآن، واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه اآليـات         .٢١: اجلـن
فاعتقدوا الشرك باهللا ديناً، واهلدى ضالالً، فإنـا   . احملكمات، وتبعهم على ذلك الضالل اخللق الكثري واجلم الغفري        

  ".هللا وإنا إليه راجعون
  ).١٩٣-١٩٢(فتح ايد : ينظر  

  ).٥/٣٢٨(، جمموع فتاوى ابن باز )٨١ / ٨(منهاج السنة النبوية : ، ينظر)٤٥٣ / ٢(معارج القبول  )١(
، ت  لصنعاين، ل واأللطاف الكرامات من هلم وما األولياء حقيقة يف اإلنصاف: ، ينظر )١/٣٤٦( مدارج السالكني    )٢(

  ).٧٧ص  (البدر احملسن عبد بن الرزاق عبد
  ).٤٢٩ص(رمحن وأولياء الشيطان البن تيمية   الفرقان بني أولياء ال)٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

I KJ L يـستغيثون  الناس وأن القيامة يوم يف الطويل الشفاعة حبديث يفو .١٥: القصص 
  .)١( اهللا عند هلم ليشفع < بالنيب

 وإذا أكـرب،  شـرك  فهي اهللا، إال عليه يقدر ال فيما كانت إذا اهللا بغري فاالستغاثة   
 اسـتغاث  إذ ىموس صاحب من حصل كما جائزة فهي املخلوق، عليه يقدر فيما كانت
  .)٢ ( السالم عليه مبوسى

 سائر يطلب كما الدعاء منه يطلب احلي أن السنة مضت وقد" :اإلسالم شيخ قال   
  .)٣( "شيء منه يطلب فال وامليت والغائب املخلوق وأما ، عليه يقدر ما

 عليها يقدرون كانوا إذا جائز األحياء من احلوائج طلب : "اهللا رمحه الشوكاين قال
 اسـتغاثة  : " .. اهللا رمحـه  الرمحن عبد بن اللطيف عبد الشيخ وقال  . )٤( "..

 نـزاع  ال جائز هذا .. عدوه على نصره من عليه يقدر فيما احلاضر احلي املخلوق
   .)٥( " فيه

 عليـه،  قادر وهو الغوث أحد من طلبت وإذا ":: عثيمني بن حممد الشيخ قالو   
 إزالة يف بذاته له تأثري ال وأنه سبب جمرد أنه تعتقد أن لتوحيدك تصحيحاً عليك جيب فإنه

 وقد...؛التوحيد كمال يف قادح وهذا السبب، خالق وتنسى عليه تعتمد رمبا ألنك الشدة،
 عـن  العاجزين املخلوقني سائر من دونه من اًأحد يدعو أن < اًحممد نبيه سبحانه اهللا ى

  .)٦(" مةاأل جلميع عام والنهي الضر، ودفع النفع إيصال
  

                                                
، )٧٥١٠(  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب كالم الرب عز وجل يوم القيامة مع األنبياء وغريهم بـرقم                    )١(

  ).١٩٣(ومسلم يف كتاب اإلميان باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها برقم 
  .)٣٠٩ / ٢(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد  :  ينظر)٢(
  .)٤٦ ص( البكري على الرد )٣(
  .)٨٧ ص( النضيد الدرر  )٤(
  .)٣٤٦ ص( والتقديس التأسيس منهاج  )٥(
 عبد بن حممد بن امللك عبد، ل التوحيد لكتاب امليسر الشرح: ، ينظر )٢٦٠ / ١(القول املفيد على كتاب التوحيد         )٦(

  .)٨٣ص (القاسم حممد بن احملسن بدع، لاألصول الثالثة إىل الوصول تيسري، )٨٥ص (القاسم الرمحن
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 مبشلول يستغيث أن مثل خفية قوة له أن يعتقد أن غري من قادر غري حبي االستغاثة :الرابع
 وهي أخرى، ولعلة العلة هلذه فيمنع به باملستغاث وسخرية لغو فهذا. صائل عدو دفع على
 من ا ينقذ خفية قوة له أن عاجز وهو به املستغاث هلذا أن فتوهم غريه بذلك اغتر رمبا أنه

  .)١( الشدة
  

الدعاء أعم من االستغاثة؛ ألنه يكون من املكروب وغريه؛ فكل          وسبق القول بأن      
، والدعاء على نوعني دعـاء عبـادة ودعـاء          )٢ (استغاثة دعاء، وليس كل دعاء استغاثة     

مستلزم لدعاء املسألة، كما أن دعاء املسألة متضمن لدعاء العبـادة،          دعاء العبادة ف":مسألة
´  M    ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ : تعاىل عن خليلـه    وقد قال 

  Í  Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾
   Ó  Ò  Ñ     Ð  ÏÎL وهذا هو دعاء املسألة املتضمن للعبـادة،       ،٤٩ – ٤٨: مرمي 

، فإذا فصار الدعاء من أنواع العبادة؛ وكل أمٍر شرعه اهللا لعباده وأمرهم به، ففعلُه هللا عبادة      
 :صرف من تلك العبادة شيئاً لغري اهللا فهو مشرك، مصادم ملا بعث اهللا به رسوله من قولـه    

 M  A  @   ?  >  =  <  ;L ومن جعل بينه وبني اهللا وسـائط، يتوكـل      ١٤: الزمر ،
  .)٣("عليهم ويدعوهم ويسأهلم كفر إمجاعاً

ألمساء والصفات مـن    ومن مث فإن صرف دعاء املسألة لألموات إحلاد يف توحيد ا          "   
جهة ومن جهة أخرى شرك ظاهر يف العبادة، فالذي يستغيث ويطلب املدد من غـري اهللا                
يثبت له بداللة اللزوم صفة احلياة؛ ألنه لو اعتقد أنه ميت ما توجه إليه بالنـداء والـدعاء           

                                                
  .)٢٩ / ٧(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني   )١(
 الرمحن عبد لشيخ ل الثالثة ، األصول )١/١٩٣(التوحيد كتاب بشرح املستفيد إعانة،  )١٧٩ص  (فتح ايد   :  ينظر )٢(

، )١٢١ص ( التوحيـد  كتـاب  شرح يف اجلديد،  )٢٨ / ٧(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني     ،  )٢٢ص (الرباك
ص  (سـحمان  بـن  سليمان ل الشامية الداحضة الشبه على الشهابية املرسلة الصواعق،  )٢/٤٥٣(معارج القبول   

٢١٦.(  
 / ١(إعانة املستفيد بـشرح كتـاب التوحيـد        ،  )١٥/١٠(جمموع الفتاوى   : ، وينظر )١٨١،  ١٨٠( فتح ايد    )٣(

الضياء الشارق  ،  )١٢١ / ١ (لعبد ايد يوسف الشاذيل    البالغ املبني ،  )٢٧٣ / ١. (تيسري العزيز احلميد  ،  )١٩٤
 .)٤٦٠ / ١ (سحمان بن سليمان، ليف رد شبهات املاذق املارق
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

، فالفقري الـضعيف  ويثبت أيضا أنه يسمع ويبصر ويعلم ويقدر، ويثبت أيضا أنه قوي غين      
ــصد،  ــدعى وال يق M  Z  Y  X  W   V  UT  S  R  Q  P ال ي

  j   ih  g  f     e   d  c   b  a  `   _  ^  ]   \  [
  s   r       q  p  o  nm  l  kL ـ  ١٤ - ١٣: فاطر  اهللا عنـهم    ى، فنف

!  "     #  $  %  &'  M  أوصاف الكمال اليت انفرد ا عمن سـواه، و        

  .  -  ,  +  *    )  (  7  6  5   43  2   1  0  /
  @  ?  >   =  <;  :  9  8L فمن السميع ملا ذهب     .٧٣: احلج

 ملا توجه إيل فقري     ؟ ومن الغين  ىعمأ أصم أبكم؟ ومن البصري ملا استغاث بعاجز         املشرك إىل 
!  "  #  $  M معدم؟ ومن القدير ملا عكف على ضريح ميت ضعيف فقري؟           

   ,  +  *   )  (  '  &  %  7  6   54  3      2  1  0  /    .  - 
  B      A  @  ?  >  =  <  ;:  9    8L فدعاء املسألة وكـذلك     ٢٢ - ١٩: فاطر ،

دعاء العبادة توجه هللا بأمسائه وصفاته، وإفراده سبحانه بالتعظيم والدعاء واحلب اخلـوف             
     .)١( "والرجاء، فإذا صرف شيئا من ذلك لغري اهللا فإنه إحلاد وميل وشرك

     
  

بأن احللف بغري اهللا من ملك أو نيب أو ويل أو خملوق ما مـن                :":يقرر الشيخ     
 أنـه أدرك عمـر بـن        < عن رسول اهللا     باملخلوقات حمرم، ملا ثبت عن ابن عمر        

أال إن اهللا عز وجل  ينهاكم  :(<اخلطاب يف ركب وعمر حيلف بأبيه فناداهم رسول اهللا         
، ويف رواية أخرى عنه     )٢()لفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت        أن حت 

، وكانت قـريش حتلـف      )٣("من كان حالفاً فال حيلف إالَّ باهللا      :"  قال <أن رسول اهللا    
                                                

  .)٣٠١ / ١ (الرضواين الرازق عبد حممود/د ،أمساء اهللا احلسىن يف الكتاب والسنة  )١(
، ومسلم يف كتاب األميـان بـاب   )٦٦٤٦( أخرجه البخاري كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم برقم  )٢(

  ). ١٦٤٦(النهي عن احللف بغري اهللا برقم 
،ومسلم يف كتاب األميان ،باب النهي      )٢٦٧٩( أخرجه البخاري يف كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف برقم           )٣(

  ). ١٦٤٦(عن احللف بغري اهللا برقم 
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 عن احللف بغري    <، روامها مسلم وغريه، فنهى النيب       )١()ال حتلفوا بآبائكم  :( بآبائها فقال 
شركاً، روى عمر بن اخلطـاب     :  أنه مساه  <هي التحرمي، بل ثبت عنه      اهللا، واألصل يف الن   

، وعن ابـن عمـر أن       )٢()من حلف بشيء دون اهللا فقد أشرك      :(  قال < أن النيب    ط
، وقد محل العلماء ذلـك      )٣()من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك       :(  قال <رسول اهللا   

املخرج من امللة والعياذ باهللا  فهو       نه كفر دون الكفر األكرب      إ: على الشرك األصغر، وقالوا   
 مـن أن    ألن أحلف باهللا كاذباً أحب إيل     " : طمن أكرب الكبائر، وهلذا قال ابن مسعود        

من :(  أنه قال < ، عن رسول اهللا      ط ويؤيد ذلك ما رواه أبو هريرة     " أحلف بغريه صادقاً  
:  قـال ألخيـه    ، ومن ال إله إال اهللا   : ت والعزى فليقل  اللبا: حلف منكم فقال يف حلفه    

الت والعزى أن يقول بعد     ل من حلف من املسلمني با     <، فأمر   )٤()تعال أقامرك فليتصدق  
ال إله إال اهللا، ملنافاة احللف بغري اهللا كمال التوحيد الواجب؛ وذلك ملا فيـه مـن                 : ذلك

إعظام غري اهللا مبا هو خمتص باهللا وهو احللف به، وما ورد يف بعض األحاديث من احللـف      
باء فهو قبل النهي عن ذلك جرياً على ما كان معتاداً يف العرب اجلاهلية، واحللف بغري                باآل

  .)٥("اهللا قد يكون شركاً أكرب وقد يكون شركاً أصغر على حسب ما يقوم بقلب احلالف
أن الفقهاء؛كمالك، وأيب حنيفة، والشافعي رمحهم اهللا       :":ويقرر الشيخ كذلك       

مطلقاً منهي عنه سواء كان احمللوف به نبياً أم غـريه وال ينعقـد    إن احللف بغري اهللا     : قالوا

                                                
، ومسلم يف كتاب األميان بـاب  )٦٦٤٨(آبائكم برقم  أخرجه البخاري يف كتاب األميان والنذور باب ال حتلفوا ب        )١(

  ). ١٦٤٦(النهي عن احللف بغري اهللا برقم 
، أبو داود يف كتاب األميان والنذور باب كراهية احللـف باآلبـاء          )٥٣٥٢(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم         )٢(

، حـسنه و) ١٥٣٤(بغري اهللا برقم    ، والترمذي يف كتاب األميان والنذور باب يف الكراهية احللف           )٣٢٥١(برقم  
  إسناده صحيح علـى    ، وقال )٢٦٢٧( واإلرواء برقم    )٤١ / ٥(السلسلة الصحيحة الكاملة    وصححه األلباين يف    

  .شرط الشيخني
، واحلـاكم يف    )١٥٣٥(، بـرقم    اهللا بغـري  احللف كراهية يف: باب ،والنذور األميان :كتاب يف الترمذي أخرجه )٣(

  .)٩٩ /٢( الترمذي سنن صحيح يف األلباين وصححه ،)٧٩٠٣(ميان والنذور برقم املستدرك يف كتاب األ
، ومسلم يف كتاب )٦٣٠١( أخرجه البخاري يف كتاب االستئذان باب كل هلو باطل إذا شغله عن طاعة اهللا برقم               )٤(

  ).١٦٤٧(األميان باب من حلف بالت والعزى فليقل ال إله إال اهللا برقم 
  ).٣٥٨-١/٣٤٠(جنةفتاوى الل:  ينظر)٥(
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 )١( اإلسالم ابن تيميـة      خ، واختار ذلك شي   :ذلك مييناً، وهو القول الصحيح عن أمحد        
  .)٢("إنه هو الصواب:  وقال:

 عن رسول   س عمر بن اخلطاب      شرك؛ حلديث أمري املؤمنني    ألواحللف بغري اهللا       
): فقد كفر أو أشرك   :(وقوله)٣( )ف بغري اهللا؛ فقد كفر أو أشرك      من حل :(؛ أنه قال  <اهللا  

مبعىن الواو، فيكون قد كفر     ) أو(حيتمل أن يكون هذا شكاً من الراوي، وحيتمل أن يكون           
  .وأشرك، ويكون من الكفر الذي هو دون الكفر األكرب؛ كما أنه من الشرك األصغر

، أو  < حيلف باألمانة، أو حيلف بالنيب       وقد كثر من الناس اليوم من حيلف بغري اهللا؛ كمن         
وما أشبه هذه األلفاظ، وقد مسعنا ما ورد يف األحاديث          ... وحيايت وحياتك يا فالن   : يقول

 تعظيم له، ء، واعتباره كفراً أو شركاً؛ ألن احللف بالشي      ألمن النهي عن احللف بغري اهللا       
  .ى وجرمية عظم، واحللف بغريه شركألوالذي جيب أن يعظم وحيلف به هو اهللا 

والشرك األصغر ينقض التوحيد وخيلُّ به، وهناك أشياء من الشرك األصغر حذرنا منها اهللا              
ورسوله؛ صيانة للعقيدة، ومحاية للتوحيد؛ ألا تنقض التوحيد، ورمبا جتـر إىل الـشرك              

  .)٤(األكرب
 هب يكون حىت اإلسالم من خيرج الذي الشرك به يرد مل:"الطحاوي جعفر أبو قال  
 مـن  ألن تعـاىل،  اهللا بغري حيلف أن ينبغي ال أنه أراد ولكنه اإلسالم، عن خارجاً صاحبه
 بـه،  حملوفـا  تعـاىل  اهللا جعل كما به، حملوفا به حلف ما جعل فقد تعاىل اهللا بغري حلف

 فجعلـه  أعظـم،  وذلك به، حيلف فيما شريكا به حلف ما أو به حلف من جعل وبذلك
  .)٥("اإلسالم عن خارجا تعاىل باهللا كافرا به يكون الذي الشرك غري شركا بذلك شركا

                                                
  .)٢٠٤ / ١(جمموع الفتاوى   )١(
  ).٥٢٥ -١/٥٢٤(فتاوى اللجنة:  ينظر)٢(
، واحلـاكم يف    )١٥٣٥(، بـرقم    اهللا بغـري  احللف كراهية يف: باب ،والنذور األميان :كتاب يف الترمذي أخرجه )٣(

  .)٩٩ /٢( لترمذيا سنن صحيح يف األلباين وصححه ،)٧٩٠٣(املستدرك يف كتاب األميان والنذور برقم 
 التوحيـد  ،)٨ ص (، حملمد بن عبد الوهـاب   التبيان شرح نواقض اإلسالم    ،)٥٠٦ / ١١( جمموع الفتاوى    : ينظر )٤(

 / ١ (الوهـاب  عبـد  بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد، لوقرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني    
اإلميان حقيقته، خوارمـه،    ،  )٩٧-٩٦( إىل صحيح االعتقاد     ، اإلرشاد )٩ ص( جتريد التوحيد للمقريزي     ،)٣٨٣

  .)١٣٦ / ١ (عبد الرمحن بن صاحل احملمود. ، دنواقضه عند أهل السنة واجلماعة

  .)٣٨ / ١ (ىاجلنيد عبد اهللا شاكر حممد: د، سد الذرائع يف مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الصحيحة  )٥(
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 لفظي شرك أنه - أعلم واهللا - يعىن:"-للكالم السابق  نقله بعد- : األلباين الشيخ قال 
 كالم وهو لذاته، حمرم واآلخر الذرائع، سد باب من حترميه واألول ،اعتقادياً شركا وليس
  .)١("متني وجيه

 األحاديـث،  بعـض  يف جاء كما يث من احللف باآلباء   وما ورد يف بعض األحاد        
  :بأقوالوقد أجاب عن ذلك العلماء  ، )٢()صدق إنْ وأبيهَ أَفْلح(:< النيب كقول

 قـصد  غري من األلسنة على جيري وإمنا اليمني، به يقصد ال وأمثاله هذا أن: األول اجلواب
  .اليمني

 ألـا ؛ احلديث يف تثبت مل إا: وقال ظة،اللف هذه أنكر العلماء بعض أن: الثاين واجلواب
  .باطال فيكون ،< اهللا رسول إىل نسبته تصح فال؛ كذلك كان وما للتوحيد، مناقضة
 السابق يف وكانوا. )٣()صدق إن أفلح(: واألصل الرواة، من تصحيف أا: الثالث اجلواب

  .السفلى النقط حذفت إذا )اهللا( تشبه، )أبيه( و الكلمات، يشكلون ال
 ذلـك  وبعد اهللا، بغري احلِلف جيوز األول يف فكان النهي، قبل كان هذا أنّ: اجلواب الرابع 

 احللـف  عن بالنهي منسوخاً يكون وأمثاله )وأبيه أفلح(: فقوله اهللا، بغري احلِلف عن نهي
   .راجحال هو وهذا اهللا، بغري
  

 الـنظري : معناه الند ألنّ وتعاىل، هسبحان هللا األنداد اتخاذ من اهللا بغري احللف أن: والشاهد
  .)٤( وتعاىل سبحانه هللا وشبيهاً هللا ِندا به احمللوف جيعل اهللا بغري حيلف فالذي والشبيه،

                                                
  .)٢١٧ /١( الصحيحة األحاديث سلسلة  )١(
 اهللا عبيد بن طلحة عن )١١ (برقم ،اإلسالم أركان أحد هي اليت الصلوات باباألميان،   كتاب يف   مسلم  أخرجه    )٢(

  .س
  .)٤٦ (برقم... ، باب الزكاة من اإلسالماإلميانكتاب   يفالبخاري  أخرجه )٣(
القـول  ،  )٣٦٣ / ١(تاب التوحيد     اجلديد يف شرح ك   ،  )٢/١٦٢(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد      :   ينظر  )٤(

ط مكتبـة  . تيسري العزيز احلميد، )٢٤ / ١ (العلوان عبداهللا بن ناصر بن  سليمانلالرشيد يف أهم أنواع التوحيد  
، وقال الشيخ عبد    )٢١٦ / ٢( جمموع فتاوى ورسائل العثيمني    ،)١٠٧ / ١(فتح الباري   ،  )٥٢٧ / ١(الرياض    

 يتعلق أن جيوز ال الصحيحة لألحاديث خمالفة شاذة رواية -صدق إنْ وأبيه َ أَفْلح - هذه  أن  :":العزيز بن باز    
 تـصحيف  اللفـظ  هذا أن وحيتمل ، الثقات مجاعة الفرد فيه خالف ما وهو العلم أهل عند الشاذ حكم وهذا ا

 يكـون  أن وحيتمل  ،الرواة أو الكتاب بعض فصحفه واهللا أفلح األصل وأن - اهللا رمحه - الرب عبد ابن قال كما
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 ألن: "مسعود املتقـدم، فقـال     على كالم ابن     : تيمية ابن اإلسالم شيخ وعلق   
 مـن  أعظم التوحيد سنةوح شرك، صادقاً اهللا بغري واحللف توحيد، فيه كاذباً باهللا احللف
  .)١("الكذب سيئة من أشد الشرك وسيئة الصدق حسنة

  
  

أن سب الدين واالستهزاء بشيء من القرآن والسنة واالستهزاء         :":يقرر الشيخ     
 باملتمسك ما نظراً ملا متسك به كإعفاء اللحية وحتجب املسلمة؛ هذا كفر إذا صدر مـن           
 :مكلف، وينبغي أن يبني له أن هذا كفر فإن أصر بعد العلم فهو كـافر، قـال تعـاىل                  

MY  X  W  V  U   T  SZ  ^   ]  \  [  
g  f            e  d  c  b  a  `              _  L٢("٦٦ – ٦٥: التوبة(.  

من استهزأ بشيء فيه ذكر اهللا أو القرآن أو الرسول أو بشيء من الـسنة؛ فقـد              "   
 الستخفافه بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد، وكفر بإمجاع أهـل           ألكفر باهللا   

  .العلم
 M 8 7   ]  \  [  ZY  X  W  V  U   T  S

  k  j  i  hg  f            e  d  c  b  a  `              _  ^
  s  r  q  p   o  n  m  lL وقـد   ٦٦ – ٦٥: التوبة ،

 اآليتني الكرميتني؛ أنه ما حصل من املنافقني يف بعض الغزوات           جاء بيان سبب نزول هاتني    
 حممد بن كعب، وزيد بن أسلم،      ، وأصحابه؛ فقد روى ابن عمر     <من سخرية بالرسول    

ما رأينا مثل قرائنا هـؤالء أرغـب بطونـاً وال    : أنه قال رجل يف غزوة تبوك   (؛  )٣(وقتادة
                                                                                                                                          

 بـاهللا  يـؤمن  ملن جيوز ال شاذة فردة رواية فهي حال وبكل ، اهللا بغري احللف عن النهي قبل ذلك قال < النيب
 مـن  وأنـه  اهللا بغـري  احللف حترمي على الدالة الصرحية الصحيحة األحاديث وخيالف ا يتشبث أن اآلخر واليوم

  .)١٤٣/  ٣(جمموع فتاوى ابن باز  " الشركية احملرمات
  . مل أقف إىل اللحظة على كالم الشيخ يف مؤلفاته)١٦٢ / ٢(إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد    نقالً من )١(
  ).١/٣٨٧(فتاوى اللجنة :  ينظر)٢(
 روايـام  مـن  جمموع احلديث نأ  أي)دخل حديث بعضهم يف بعض  (: :  قال الشيخ حممد بن عبد الوهاب         )٣(
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فقـال لـه    . _ وأصحابه القراء    <هللا  يعين رسول ا  _ أكذب ألسناً وال أجنب عند اللقاء       
فذهب عوف إىل رسول    . <كذبت، ولكنك منافق، ألخربن رسول اهللا       : عوف بن مالك  

رحتـل  ا وقـد  < ليخربه، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل رسـول اهللا       <اهللا  
إمنا كنا خنوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا         ! يا رسول اهللا  : وركب ناقته، فقال  

 وأن احلجارة   < ناقة رسول اهللا     )١(كأين أنظر إليه متعلقاً بنسعة      :" قال ابن عمر  ). قالطري
]  \  M :<فيقول له رسـول اهللا      . إمنا كنا خنوض ونلعب   : تنكب رجليه، وهو يقول   

  hg  f            e  d  c  b  a  `              _  ^   ]L 
  .)٢("ه، وما يلتفت إليه وما يزيده علي٦٦ – ٦٥: التوبة

ففي هذه اآليتني الكرميتني مع بيان سبب نزوهلما دليل واضح على كفر من استهزأ    
باهللا أو رسوله أو آيات اهللا أو سنة رسوله أو بصحابة رسول اهللا؛ ألن من فعل ذلك، فهو 

مستخف بالربوبية والرسالة، وذلك مناف للتوحيد والعقيدة، ولو مل يقصد حقيقة 
  .االستهزاء

القول الصريح يف االستهزاء هذا ومـا       :": )٣(شيخ حممد بن عبد الوهاب      القال     
شاه، وأما الفعل الصريح؛ فمثل مد الشفة وإخراج اللسان ورمز العني وما يفعله كثري من          

  .)٤(!"الناس عند األمر بالصالة والزكاة؛ فكيف بالتوحيد؟
                                                                                                                                          

  ). ٤٨١ص (فتح ايد شرح كتاب التوحيد : ، ينظربعض يف بعضه دخل فلذلك
  والقطعة منـه     ،البعري صدر على تجعل عريضة تنسج وقد،  وغريه للبعري زماما يجعل مضفور سير: النسع بالكسر  )١(

  .ِنسعةٌ ومسي نسعاً لطوله
 ،)١١٥ / ٥(النهاية يف غريب األثر       ،  )٣٦٧/  ١ (للطلقايناحمليط يف اللغة    ،  )٩٩٠ / ١( القاموس احمليط    : ينظر  

  . )٣٣٨ / ١(كتاب العني 
 وقال. عمر ابن عن) ٦٤/ ٤ (حامت أيب وابن،  )١٦٩١٦ -١٦٩١١(  أخرجه ابن جرير الطربي يف تفسريه، برقم          )٢(

  ".حسن حامت أيب ابن إسناد): "٧١ ص (املسند الصحيح يف مقبل الشيخ
سليمان التميمي النجدي جمدد ما اندرس من العقيدة يف اجلزيرة العربيـة، تـويف              حممد بن عبد الوهاب بن      :   هو  )٣(

  .، وله مؤلفات ورسائل عديدة أمهها وأشهرها كتاب التوحيد)هـ١٢٠٦( يف الدرعية سنة :
  ).١/١٢٥(، وعلماء جند خالل مثانية قرون للشيخ عبد اهللا البسام )٦/٢٥٧(األعالم : ينظر  

حاشـية كتـاب    ، و )٢٥٨ص   (القاسم الرمحن عبد بن حممد بن امللك عبد ل التوحيد لكتاب امليسر الشرح:  ينظر )٤(
  .)٤٩/٥(التوحيد البن قاسم



   ٢٧٤  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

ذي يستهزىء بإعفـاء    ؛ كال <ومثل هذا االستهزاء بالسنة الثابتة عن رسول اهللا         "  
أو غري ذلك، وكاالسـتهزاء بـاألمر       ... اللحى وقص الشوارب، أو يستهزىء بالسواك     

  . باملعروف والنهي عن املنكر
وبه يعلم كفر من يتنقصون الشريعة اإلسالمية، ويصفوا بأا ال تـصلح هلـذا الوقـت              

إىل غـري  ... املـرأة احلاضر، وأن احلدود الشرعية فيها قسوة ووحشية، وأن اإلسالم ظلم           
  .)١("ذلك من مقاالت الكفر واإلحلاد؛ نسأل اهللا العافية والسالمة

  
 )٢( 

  .التوسل إىل اهللا بأوليائه_ أ
  :بأن التوسل إىل اهللا بأوليائه أنواع:":يقرر الشيخ   

أن يطلب إنسان من الويل احلي أن يدعو اهللا له بسعة رزق أو شفاء من مرض أو : األول
 حينما <، ومنه طلب بعض الصحابة  من النيب فهذا جائز –ية وتوفيق وحنو ذلك هدا

 ربه أن يرتل املطر، فاستجاب دعاءه وأنزل <تأخر عليهم املطر أن يستسقي هلم، فسأل 
وطلبهم منه أن يدعو ي عليهم املطر، ومنه استسقاء الصحابة بالعباس يف خالفة عمر 

إىل غري هذا مما حصل زمن ... ه وأمن الصحابة على دعائهاهللا برتول املطر فدعا العباس رب
  . وبعده من طلب مسلم من أخيه املسلم أن يدعو له ربه جللب نفع أو كشف ضر<النيب 

  
اللـهم  : أن ينادي اهللا متوسالً إليه حبب نبيه واتباعه إياه وحببه ألولياء اهللا بأن يقول           : الثاين

؛ ألنـه   فهذا جـائز   –يب ألوليائك أن تعطيين كذا      إين أسألك حبيب لنبيك واتباعي له وحب      
توسل من العبد إىل ربه بعمله الصاحل، ومن هذا ما ثبت من توسل أصحاب الغار الثالثـة                 

  .)٣(بأعماهلم الصاحلة 
                                                

   ).٨٢-٧٩(اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد، للشيخ صاحل الفوزان :  ينظر)١(
وسيالً عمل عمالً تقرب به إليه كتوسل، والواسـل         ما يتوصل به إىل الشيء ويتقرب به، وسل إىل اهللا ت          :  الوسيلة )٢(

  .الراغب إىل اهللا تعاىل
  ).٧٢٥/ ١١(، ولسان العرب )١٨٥/ ٥(، والنهاية يف غريب احلديث )٤/٦١٢(ترتيب القاموس :ينظر  

، ومسلم يف كتاب )٢٢٧٢(برقم ... أخرجه البخاري يف كتاب اإلجارة باب ن استأجر أجرياً فترك األجري أجره         )٣(
  ).٢٧٤٣(الرقاق باب قصة أصحاب الكهف الثالثة والتوسل بصاحل األعمال برقم 
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اللهم إين أسألك جباه نبيك :(  أن يسأل اهللا جباه أنبيائه أو ويل من أوليائه بأن يقول:الثالث

ان عظيماً عند اهللا وخاصة ؛ ألن جاه أولياء اهللا وإن كفهذا ال جيوز -مثالً) أو جباه احلسني
 غري أنه ليس سبباً شرعياً وال عادياً الستجابة الدعاء؛ وهلذا عدل الصحابة < حممد حبيبنا

 يف دعاء االستسقاء إىل التوسل بدعاء عمه العباس مع <حينما أجدبوا عن التوسل جباهه 
 أم توسلوا يم فوق كل جاه، ومل يعرف عن الصحابة أن جاهه عليه الصالة والسال

  . بعد وفاته وهم خري القرون وأعرف الناس حبقه وأحبهم له<به 
  

 أن يسأل العبد ربه حاجته مقسماً بوليه أو نبيه أو حبق نبيه أو حبق أوليائه بأن :الرابع
، فإن القسم  جيوزفهذا ال، )اللهم إين أسألك كذا بوليك فالن أو حبق نبيك فالن:( يقول

باملخلوق على املخلوق ممنوع، وهو على اهللا اخلالق أشد منعاً، مث ال حق ملخلوق على 
هذا هو الذي تشهد . اخلالق مبجرد طاعته له سبحانه حىت يقسم به على اهللا أو يتوسل به

  .)١("له األدلة، وهو الذي تصان به العقيدة اإلسالمية وتسد به ذرائع الشرك
  

  : )٢( التوسل عند أهل السنة واجلماعة قسمان وأقسام  
  .توسل مشروع - ١
 .توسل ممنوع - ٢
  

  : التوسل املشروع- أوالً
 أو حثنا عليه وفعله الصحابة <كل توسل جاءت به الشريعة، ووضحه الرسول 

  : وهو أنواع؛عليهم رضوان اهللا

                                                
  ).٢٠٢-١/٢٠١(جمموع الفتاوى : وينظر). ٥٠٠، ١/٤٩٩(فتاوى اللجنة  )١(
، )٢٠٩ / ٢(إعانة املستفيد بشرح كتـاب التوحيـد       ،  )٥٨ / ١(أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة       :   ينظر  )٢(

 / ١ (عثمـان  حممـد  الـرءوف  عبدحمبة الرسول بني االتباع واالبتداع      ،  )١٠ / ١(ل  التوصل إىل حقيقة التوس   
٣٣٩(.  
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M  E  D  C  :، كمـا يف قولـه     )١( التوسل إىل اهللا تعاىل بأمسائه وصفاته      -١

F  HG  L أي أن السائل يسأل اهللا تعاىل بأمسائه احلسىن كما جاء يف            ١٨٠: األعراف ،
اللهم إين أسألك بـأين     :  مسع رجالً يقول   <أن الرسول   :( السنة عن عبداهللا بن بريدة    

أشهد أنك أنت اهللا ال إله إالَّ أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن لـه                   
  .)٢()الذي نفسي بيده لقد سأل اهللا بامسه األعظمو: فقال: قال. كفواً أحد

 التوسـل   جيـوز :"جواز التوسل بالقرآن الكرمي، فيقول    يقرر   :وعليه فالشيخ      
بالقرآن؛ ألنه كالم اهللا لفظاً ومعىن، وكالمه تعاىل صفة من صفاته، فالتوسل به توسل              

رائـع الـشرك،    إىل اهللا بصفة من صفاته، وهذا ال ينايف التوحيد وليس ذريعة مـن ذ             
  .)٣("وكذلك التوسل إىل اهللا بربكة القرآن

 بذاتـه  وجل عز إليه التوسل ،إجابة وأقرا تعاىل اهللا إىل التوسل أنواع أعلى إنو  
 كما وهو تعاىل اهللا على وثناء وتقديس متجيد ألنه. العلى وصفاته احلسىن وأمسائه العلية
  .تعاىل إليه التوسل على احلض على ةباألمثل مكتظة والسنة والقرآن ،نفسه على أثىن

  

 : ويكون ذلك على وجهني: )٤( التوسل باألعمال الصاحلة - ٢
!  "  M : أن يتوسل بالعمل الصاحل إىل إجابة الدعاء كما يف قولـه تعـاىل             :األول

0  /  .  -  ,  +*    )  (  '  &  %  $     #L 
درت صخرة من جبـل فـسدت       الذين أووا إىل غار فاحن     ، وحديث الثالثة  ١٢٧: البقرة

                                                
، التوصل إىل حقيقة التوسل املشروع واملمنوع حملمـد نـسيب           )٤٩ص( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة    :  ينظر )١(

  ).١٤ص(الرفاعي 
 باب ما جاء يف جامع الدعوات عن النيب         ، والترمذي يف كتاب الدعوات    )١٢٢٠٠( أخرجه أمحد يف مسنده برقم       )٢(

، والنسائي يف السنن الـصغرى كتـاب        )١٤٩٥(، وأبو داود كتاب الوتر باب الدعاء برقم         )٣٤٧٥( برقم   <
، ويف صـحيح  )٢٧٦٣(، صححه األلباين يف صحيح الترمذي برقم )١٣٠٠(السهو باب الدعاء بعد الذكر برقم     

  ).٣٨٥٧(ابن ماجة برقم 
  ).٥٢٠ -١/٥١٩( اللجنة الدائمة فتاوى:  ينظر)٣(
، التوسل وأنواعه وأحكامه    )١٤ص(، التوصل إىل حقيقة التوسل      )٤٩ص( قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة    :  ينظر )٤(

  ).٣٥ص (لأللباين 
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. الَّ أن تدعوا اهللا بصاحل أعالكم     إنه ال ينجيكم من هذه الصخرة إ      : عليهم الغار، فقالوا  
فدعى كل واحد منهم اهللا وتوسل بعمل صاحل فعله ابتغاء وجه اهللا، فانفرجت الصخرة            

 بذكر حال الداعي املبينة الضـطراره  ألوكذلك التوسل إىل اهللا    .)١( وخرجوا ميشون 
M 8 7  Z    Y   X    W  V     U       T  S  :؛ كقول موسـى     )٢(حاجتهو

  [L ٢٤: القصص.  
 التوسل بالعمل الصاحل من أجل احلصول على ثواب اهللا وجنته ورضوانه؛ ألن             :والثاين

ومثل .  ا هي الوسيلة التامة هللا والدار اآلخرة       <األعمال الصاحلة اليت أمرنا الرسول      
©  M    °  ¯  ®  ¬  «  ª  : عند قول اهللا تعاىل    هذا كقول املؤمنني  

  ¿  ¾  ½  ¼    »  º  ¹  ¸  ¶  µ  ´³  ²  ±
  ÀL  وأصل العمل الصاحل بل أصل اإلميان واإلسالم هـو اإلميـان            ١٩٣: آل عمران ،

  . وطاعته، لذا كان التوسل باإلميان به وطاعته توسالً مشروعاً<بالرسول 
  

 كما  )٣( طلب الدعاء مشروع من كل مؤمن لكل مؤمن          إن:  التوسل بدعاء الغري   -٣
كـذلك فـإن    )٥()فمن لقيه منكم فليستغفر لكم    :()٤( عن أويس    <يف قول الرسول    

 أن يـدعو هلـم كمـا يف         <الصحابة عليهم رضوان اهللا كانوا يطلبون من الرسول         
 <دخل رجل املسجد يوم اجلمعة ورسـول اهللا         :  قال س، عن أنس    )٦(الصحيحني  

                                                
، برقم ... أخرجه البخاري يف كتاب اإلجازة، باب من استأجر أجري، فترك األجري أجره، فعمل فيه املستأجر فزاده          )١(

؛ مـن  )٢٧٤٣(، ومسلم كتاب الرقاق، باب قصة أصحاب الغار الثالثة والتوسل بصاحل األعمال، برقم )٢٢٧٢(
  .حديث عبد اهللا بن عمر

  ).١٤٨ص( منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة والرد على املخالفني عرضاً ودراسة لعبداهللا الغامدي )٢(
  ).١٣٤ص( قاعدة جليلة )٣(
 عامر بن جزء بن مالك القرين املرداوي اليمين، أبو عمرو سيد التابعني يف زمانه، القدوة الزاهـد،                  أويس  بن  :  هو )٤(

  . واستغفر له، مث رحل إىل الكوفة تويف يف معركة صفنيسرحل إىل احلج وزار املدينة ولقي عمر بن اخلطاب 
  ).٣٣-١٩(، السري )٨٧ -٢/٧٩(حلية األولياء : انظر  

  ). ٢٥٤٢(  برقم س فضائل الصحابة باب فضائل أويس القرين  أخرجه مسلم كتاب)٥(
، ومسلم كتاب صالة )١٠١٤( أخرجه البخاري كتاب اجلمعة، باب االستسقاء يف خطبة غري مستقبل القبلة برقم             )٦(

   ).٨٩٧(االستسقاء باب الدعاء يف االستسقاء برقم 
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يا رسول اهللا هلكت األموال وانقطعت السبل، فادع اهللا أن يغيثنا،           : طب، فقال قائم خي 
وهذا يف حال حياتـه     ). ...غثنااللهم أغثنا، اللهم أ   :( فرفع رسول اهللا؛ يديه مث قال       

  .فقط عليه الصالة والسالم
  

  :التوسل املمنوع: ثانياً
كتاب والسنة، كالتوسـل إىل     هو توسل العبد إىل اهللا سبحانه وتعاىل بوسيلة مل ترد بال          

  . )١(اهللا بذوات األنبياء واملالئكة والصاحلني والعرش والكرسي والكعبة 
  :وهلذا التوسل ثالثة أوجه هي

التوسل بوسيلة سكت عنها الشرع، وهو يف الواقع حمرم، وفيه نوع مـن الـشرك     -١
ـ   : كأن يقول املتوسل  : ويتلخص يف التوسل بذوات األموات     ل إليـك   اللهم إين أتوس

وهذا النوع مل يرد يف الكتاب والسنة ما يدل على صحة           . )٢(بالنيب أن تقضي حاجيت     
 وخلفائه الراشدين ترده ففي حـديث       <التوسل به، بل إن السنة الصحيحة عن النيب         

اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك          :( ساالستسقاء قال عمر    
 وليس بذاتـه؛  < فهذا يدل على أم كانوا يتوسلون بدعاء النيب .)٣()بعم نبينا فاسقنا  

 أعظـم مـن ذات   <ألنه لو كان التوسل بالذات لتوسلوا به بعد موته؛ ألن الرسول     
العباس، ولكن التوسل كان بالدعاء وليس بالذات وهذا يف حياته، وبعد مماته توسـلوا     

ابة التوسل بدعاء املتوسل به ال      فعلم أن املشروع عند الصح    . بدعاء غريه وشفاعة غريه   
  .)٤(بذاته 

  

اللهم إين  : كأن يقول املتوسل  : التوسل إىل اهللا جباه أحد اخلالئق أو حقه أو حرمته         -٢
وهذا الوجه من التوسل    . أتوسل إليك جياه فالن أو حبق فالن عندك أن تقضي حاجيت          

 اهللا وهذا صـحيح؛     يقضي أن املتوسل به من األنبياء والصاحلني وغريهم هلم جاه عند          
فإن هؤالء هلم عند اهللا مرتلة وجاه وحرمة تقضي أن يرفع اهللا درجام ويعظم أقدارهم         

                                                
  ).١٧٦ص (، والتوصل إىل حقيقة التوسل )١٠٧ص(قاعدة جليلة :  ينظر)١(
  ).١٧٧ص (، والتوصل إىل حقيقة التوسل )٥٠-٤٩(قاعدة جليلة :  ينظر)٢(
   ).٣٧١٠( برقم س أخرجه البخاري كتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد املطلب )٣(
  ).١٣٠-١٢٩(، وتلخيص االستعانة املعروف بالرد على البكري البن تيمية )١٠٥ص (قاعدة جليلة :  ينظر)٤(
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M   °  ¯  ®  ¬  «  ª  ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا بعد إذنـه لقولـه تعـاىل          

²±L ولكن هذا اجلاه واحلرمة سبب أجنيب عن املتوسل وال عالقة بينه            ٢٥٥: البقرة ،
وهذا اجلاه واحلرمة ينفع املتوسل إذا      . ، بل هذا من االعتداء بالدعاء     وبني إجابة الدعاء  

فأما إذا مل يكن منهم دعاء وال شفاعة، مل يكن سؤاله جبـاههم             . دعوا له وشفعوا فيه   
  .)١( ن اهللا مل جيعله سبباً إلجابة الدعاءأل نافعاً له؛

أما التوسل بيوم مـن     :"عدم جواز التوسل بيوم من األيام، فيقول      يقرر   :وعليه فالشيخ   
وما شاه، فال جيوز، ألنه توسل مبخلـوق فهـو          ) أدعوك ريب حبق يوم عرفه    (األيام مثل   

من عمل عمالً ليس    :( ذريعة إىل الشرك، وألن ذلك خمالف لألدلة الشريعة، مثل قوله           
  .)٣(")٢()عليه أمرنا فهو رد

 
 

سل اللهم إين أقسم عليك بفالن      ومثاله أن يقول املتو   : اإلقسام على اهللا باملتوسل به    -٣
أن تقضي حاجيت، وهذا ال جيوز ألن  األصل يف القسم واحللف أن يكون باهللا تعـاىل                

من حلف بغري   :(<، وقوله   )٤()من كان حالفاً فليحلف باهللا، أو ليصمت      :(<لقوله  
، فيتعني أنه ال جيوز القسم مبخلوق على خملوق؛ فكيف جيوز احللف           )٥()اهللا فقد أشرك  

ل وأعظم من أن يقسم عليه مبخلوقاته، بل هـو          ملخلوقات على اخلالق الذي هو أج     با
  .)٦(الذي يقسم به على خملوقاته سبحانه وتعاىل 

  
                                                

  ).٢٦٢ص(، شرح العقيدة الطحاوية )٥٦-٥٥(قاعدة جليلة : نظر ي)١(
  ).١٧١٨( أخرجه مسلم يف كتاب األقضية، باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور، برقم )٢(
  ).٥٢٠-١/٥١٩( فتاوى اللجنة الدائمة )٣(
  ).٦٦٤٦(م برقم  جزء من حديث أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائك)٤(
، أبو داود يف كتاب األميان والنذور باب كراهية احللف باآلباء برقم            )٥٣٥٢(أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٥(

، حـسنه و) ١٥٣٤(، والترمذي يف كتاب األميان والنذور باب يف الكراهية احللف بغـري اهللا بـرقم                )٣٢٥١(
  إسناده صحيح علـى    ، وقال )٢٦٢٧( واإلرواء برقم    )٤١ / ٥(السلسلة الصحيحة الكاملة    وصححه األلباين يف    

  .شرط الشيخني
  ).٢٦٢ص(، وشرح الطحاوية )١٧٧ص(، والتوصل إىل حقيقة التوسل )١٠٨ ،١٠٦(قاعدة جليلة :  ينظر)٦(
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   :< التوسل بالنيب_ ب

 واستشفاعه به أن    <ح حلديث توسل األعمى بالنيب      املعىن الصحي  :يقرر الشيخ      
 أنه على تقدير صحته فليس فيـه        : )٢(ة  بين ابن تيمي  :"؛ فيقول   )١(يرد اهللا تعاىل بصره   

 ربه أن يرد إىل هـذا       <، بل فيه التوسل إىل اهللا بدعائه        <دليل على التوسل بذات النيب      
  .)٣("األعمى بصره

  
اللهم :(؛ فلهذا قال يف دعائه    <وهذا األعمى شفع له النيب      :"يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية    

: فقال)  شئت صربت، وإن شئت دعوت لك      إن:( فعلم أنه شفيع فيه، ولفظه    ) فشفعه يف 
 أن يصلي ويدعو هو أيـضاً       < أن يدعو له، فأمره النيب       <ادع يل، فهو طلب من النيب       

أسألك وأتوجه  :( ، فدل ذلك على أن معىن قوله      )اللهم شفعه يف  :( لنفسه ويقول يف دعائه   
إذا أجـدبنا  اللهم إنا كنا  :( سبدعائه وشفاعته، كما قال عمر      : أي) إليك بنبيك حممد  

  ).توسلنا إليك بنبيك فتسقينا
 س علم رجالً أن يتوسل به يف حياته كما ذكر عمـر             < فهو: فاحلديثان معنامها واحد  

  .أم كانوا يتوسلون به إذا أجدبوا مث إم بعد موته إمنا كانوا يتوسلون بغريه بدالً عنه
 له الرسول كمن مل يدع لـه        فلو كان التوسل به حياً وميتاً سواء، واملتوسل به الذي دعا          

الرسول، مل يعدلوا عن التوسل به وهو أفضل اخللق وأكرمهم على ربه وأقـرم إلـيهم                
  . إىل أن يتوسلوا بغريه ممن ليس مثله-وسيلة

                                                
إن شئت دعوت، وإن شئت صربت فهو خـري  :" ادع اهللا أن يعافيين، فقال  :  فقال < أن رجالً ضريراً أتى النيب       )١(

اللهم إين أسألك وأتوجه إليك بنبيـك       "فادعه، فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعو ذا الدعاء          : فقال" لك
  "حممد نيب الرمحة، يا رسول اهللا يا حممد، إين توجهت بك إىل ريب يف حاجيت هذه لتقضى، اللهم فشفعه يف

نسائي يف كتاب الزينة، ما يقول إذا ، وال)٣٥٧٨(أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب يف دعاء الضيف برقم        
  ).٢٨٣٢(، صححه األلباين يف صحيح الترمذي برقم )١٠٤٢٠(راعه شيء، برقم 

  ).١/٣٢٥(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم : ينظر)٢(
  ).٥٣٠ -١/٥٢٦(فتاوى اللجنة : ينظر)٣(
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وكذلك لو كان األعمى توسل به ومل يدع له الرسول مبرتلة ذلك األعمى، لكان عميـان       
 مـع أـم     -عمى، فعدوهلم عن هذا إىل هذا     الصحابة أو بعضهم يفعلون مثل ما فعل األ       

السابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان، فإم أعلم منا بـاهللا             
ورسوله وحبقوق اهللا ورسوله وما يشرع من الدعاء وينفع وما مل يشرع وال ينفـع ومـا                 

ريج الكربـات   يكون أنفع من غريه، وهم يف وقت الضرورة وخممصة وجدب يطلبون تف           
 دليل على أن املشروع ما سلكوه دون ما         -وتيسري العسري وإنزال الغيث بكل طريق ممكن      

  .)١("تركوه
 ودعائه املستجاب، وما أظهر اهللا بربكة       < وهذا احلديث ذكره العلماء يف معجزات النيب        
اهللا عليـه   بربكة دعائه هلذا األعمى أعاد       <دعائه من اخلوارق واإلبراء من العاهات، فإنه        

   .)٢(بصره
  

                                                
  ).١٤/٢٠٢(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :  ينظر)١(
  ). ١٤/١٣٨( جمموع الفتاوى )٢(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

   :قسمني إىل ينقسم < بالنيب التوسلو
 يف مسلم كل على عني فرض وهذا. وطاعته < اهللا برسول باإلميان التوسل :أوالً     
. عـذر  بأي فيه يعذر وال عليه، احلجة قيام بعد اخللق من أحد عن يسقط وال حال، كل
  .واآلخرة الدنيا يف ورمحة خري كل إىل وسيلة وطاعته < بالرسول اإلميان اهللا جعل وقد

  :وجهني على النوع ذا التوسل ويقع
   .وجنته اهللا ثواب إىل وحمبته وطاعته بالرسول باإلميان املسلم يتوسل فتارة -
 إيـاه  وحـيب  له وطاعيت بنبيك بإمياين اللهم: مثال فيقول الدعاء يف بذلك يتوسل وتارة -

  .يل اغفر
  

 الـنيب  مع يفعلونه الصحابة كان كما. حياته يف وذلك وشفاعته، < بدعائه التوسل :ثانياً
  .هلم السقيا وطلب هلم، واالستغفار ،- كما يف حديث األعمى– منه الدعاء طلب من <

 هو وهذا العباد بني للقضاء رم عند هلم يشفع أن منه اخللق بطلب اآلخرة يف يكون كما
  . خرونواآل األولون عليه يغبطه الذي احملمود املقام

  :أيضاً وجهني على يقع التوسل من النوع وهذا 
 الـصحابة  كـان  كما ويشفع فيدعو والشفاعة الدعاء < الرسول من يطلب أن: األول

 االستسقاء وأحاديث. القيامة يوم يف ذلك منه اخللق يطلب وكما. هلم فيدعو منه يطلبون
  .توضيح أمت ذلك توضح وغريها

 حـديث  يف كمـا  وذلك ودعائه نبيه بشفاعة تعاىل اهللا لسؤا ذلك إىل يضيف أن: الثاين
 أن وأمره فيه وشفع الرسول له فدعا والشفاعة، الدعاء < الرسول من طلب فإنه األعمى

 وفيه. احلديث ) الرمحة نيب حممد بنبيك إليه وأتوجه أسألك إين اللهم(: فيقول اهللا يدعو
  .فيه نبيه عةشفا قبول اهللا يسأل أن فأمره )يف فشفعه اللهم (:

األحـوال   من حبال جيوز فال مماته بعد أما < حياته يف إال جيوز ال التوسل من النوع وهذا
 الـصحابة  ذلـك  يفعـل  ومل. آخر مكان أي يف وال قربه، عند ال الدعاء منه يطلب فال

  .)١( جائز ذلك أن صحيح بوجه عنهم ينقل ومل. بعدهم من وال والتابعون
                                                

 حممـد  الـرءوف  عبـد لحمبة الرسول بني االتباع واالبتداع ، )١٤٠، ١٠٥ / ١(جمموع الفتاوى : ينظر ملا سبق    )١(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  

جيري على ألسنة كثري من املـسلمني مـن         :" خطر هذه األقوال؛ فيقول    :يقرر الشيخ   
 عن ذلك، وأرشد    < النيب   ىما شاء اهللا وشئت، لوال اهللا وأنت، وحنو ذلك، وقد           :قوهلم

؛سداً لذريعة الشرك   ) ما شاء اهللا مث شئت     -أو -ما شاء اهللا وحده   :(من قاله إىل أن يقول    
:  من اعتقاد شريك هللا يف إرادة حدوث الكونيات ووقوعها، ويف معىن ذلك قـوهلم        األكرب

  .)١("لوال صياح الديك أو البط لسرق املتاع: توكلت على اهللا وعليك، وقوهلم
ما شاء اهللا   : إنكم تشركون؛ تقولون  : ، فقال <أن يهودياً أتى النيب     : ل )٢(عن قتيلة   

 ورب:  إذا أرادوا أنْ حيلفوا، أنْ يقولـوا       <لنيب  فأمرهم ا (. والكعبة: وشئت، وتقولون 
  .)٣ ()ما شاء اهللا مث شئت:  ، ويقولواالكعبة

والعبد وإن كان له مشيئةٌ فمشيئته تابعة ملشيئة اهللا، وال قدرة له على أن يشاء شيئاً إال إذا           "
M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º  :كان اهللا قد شاءه، كما قال تعاىل      

Ç  Æ  Å   È  L وقوله ٢٩ – ٢٨: التكوير ،:  M   D  C  B  A  @?  >  =
   T  S  R             Q  P  O  NM  L  K   J  I  H   G  F   EL ــسان : اإلن

٣٠ – ٢٩ .  
الرد على القدرية واملعتزلة نفاة القدر، الذين يثبتـون للعبـد           : ويف هذه اآليات واحلديث   

  .  من العبد وشاءهمشيئةً ختالف ما أراده اهللا تعاىل

                                                                                                                                          
 / ١(التوصل إىل حقيقـة التوسـل       ،  )٣٨٦ / ٢(التمهيد لشرح كتاب التوحيد       ،  )٣٤٢ -٣٣٩ / ١ (عثمان
  .)٢٨٨ / ٥(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني  ، )٣٢٢ / ٥(جمموع فتاوى ابن باز ، )٢٣٢

  ).١/٧٤٨( فتاوى اللجنة)١(
 بنت صيفي األنصارية، صحابية مهاجرة، هلا حديث يف سنن النسائي، وهو احلـديث املـذكور،            - ِبمثَناه مصغرة  )٢(

  . ورواه عنها عبد اهللا بن يسار اجلُعفي
  .)٢٢٨ / ٧(الوايف بالوفيات  : ينظر  

، وصححه األلباين يف صحيح وضـعيف  )٤٦٩٦(لف بالكعبة برقم أخرجه النسائي يف كتاب األميان والنذور ، احل      )٣(
  ).٣٧٧٣(سنن النسائي برقم 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

وأما أهل السنة واجلماعة فتمسكوا بالكتاب والسنة يف هذا الباب وغـريه واعتقـدوا أن               
من أفعال : مشيئة العبد تابعة ملشيئة اهللا تعاىل يف كل شيء مما يوافق ما شرعه اهللا وما خيالفه          

يه وأحبه، ومـا خالفـه   فما وافق ما شرعه رض   . فالكلُّ مبشيئة اهللا وإرادته   . العباد وأقواهلم 
M  S   R  Q  PO  N  M   L  K  J : كرهه من العبد، كما قـال تعـاىل       

  ZY   X  W  V  UTL  ما : < أن رجالً قال للنيب      :موعن ابن عباس    .٧: الزمـر
  .)١()أجعلتين هللا نداً؟ بل ما شاء اهللا وحده:( شاء اهللا وشئت، قال

بيان أن مـن سـوى   : فيه) أجعلتين هللا نداً؟( :وهذا  يقرر ما تقدم من أن هذا شرك؛ قال       
العبد باهللا ولو يف الشرك األصغر فقد جعله نداً هللا، شاء أم أىب، خالفاً ملا يقوله اجلاهلون،                 

من يرد اهللا بـه  ( و. مما خيتص باهللا تعاىل من عبادة، وما جيب النهي عنه من الشرك بنوعيه   
  .)٣(")٢()خرياً يفقهه يف الدين

ما شـاء   (و يف هذه األحاديث أن قول الرجل لغريه           ":: )٤( يخ األلباين قال الش    
، ألنه يوهم أن مـشيئة  شركا يف نظر الشارع، و هو من شرك األلفاظ           يعترب  )شئتاهللا و 

  )٥(..."، و سببه القرن بني املشيئتنيمشيئة الرب سبحانه و تعاىل العبد يف درجة
  
  
  
  

                                                
، والبيهقي   )٧٨٧ ( برقم ،املفرد األدب  يف البخاري، و )١٩٦٥(و)١٨٤٢( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )١(

لبـاين يف السلـسلة   ، وصححه األ)٥٣٨٦(يف السنن يف كتاب اجلمعة باب ما يكره من الكالم يف اخلطبة، برقم       
  ).١/٢١٦) (١٣٩(الصحيحة، برقم 

ــدين،       )٢( ــه يف ال ــرياً يفق ــه خ ــرد اهللا ب ــن ي ــاب م ــم ب ــاب العل ــاري يف كت ــه البخ  أخرج
  ).١٠٣٧(،وأخرجه مسلم يف كتاب الزكاة النهي عن املسألة برقم )٧٣١٢(و)٣١١٦(و)٧١(برقم

  ).٤٦٨-٤٦٥( فتح ايد)٣(
التوسـل  : ح جنايت بن آدم األلباين، أحد علماء احملدثني املعاصرين، من مؤلفاتـه           حممد بن ناصر الدين بن نو     :  هو )٤(

  .هـ١٤٢٠أنواعه وأحكامه، سلسلة األحاديث الصحيحة، وغريها، تويف سنة 
  .حياة األلباين وآثاره، حملمد بن الوليد الطرطوشي: ينظر  

  .)٢١٦ / ١(السلسلة الصحيحة   )٥(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  املبحث الثالث            

  توحيد األمساء والصفاتنواقض 
 
 < إثبات ما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسوله         توحيد اهللا يف أمسائه وصفاته يتضمن        

 مـن  < نفاه اهللا عن نفسه أو نفاه عنـه رسـوله   من صفات الكمال واجلالل، ونفي ما
 < همما أثبته اهللا لنفسه أو أثبته له رسول        صفات النقصان، وعلى ذلك يكون من نفى شيئًا       

أو استواءه أو علمه أو كالمه، وغري ذلك ممـا    كمن نفى قدرة اهللا، أو قيوميته أو بصره    -
كفر، ويدخل يف ذلك من أنقص كمال صـفات    فقد-هو ثابت هللا يف القرآن ويف السنة

عليم، ولكنه علم إمجايل، وأنـه سـبحانه ال    إن اهللا: -مثالً-، كمن قال -عز وجل -اهللا  
  .تفصيالتيعلم باجلزئيات وال

كمن ادعى أن اهللا يبصر كمـا يبـصر          شبه صفات اهللا بصفات املخلوقني،     وكذلك من 
عز -كسمع البشر، أو يتكلم ككالم البشر، ويف ذلك قدح فيما نفاه اهللا            البشر، أو يسمع  

 أية صفة   -عز وجل -هللا   صفات النقصان، وكذلك يكفر من أثبت       عن نفسه من   -وجل
، كمن أثبت هللا الـصاحبة أو الولـد أو      < ها عنه الرسول  نفا نفاها سبحانه عن نفسه أو    

النوم أو املوت أو الغفلة، وكل هذه النواقص ال جتوز يف حـق اهللا            من أثبت هللا   البنات، أو 
كل من ادعى لنفسه صفة من صفات اهللا، أو أثبت هذه الصفة ألي              تعاىل، وكذلك يكفر  

. أنا أعلـم كعلـم اهللا  : أو قال. عندي من احلكمة كما عند اهللا: خملوق، كقول من قال
  .)١( يكفر من يصدقه يف دعواه فيكفر من قال ذلك، وكذلك

  

                                                
وما ) ٢١ص(وما بعدها، الروضة الندية للفياض      ) ١٨ص( التنبيهات السنية للرشيد     :الواسطية مع شروحها  :   ينظر  )١(

، )٥/٥٨(جممـوع الفتـاوى     : إخل، وينظـر  ... وما بعدها، ) ٥٦ص  (بعدها، شرح العقيدة الواسطية للعثيمني      
-١/٢٧٧( ...لـ، واملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة          )٨٣ص  (واجتماع اجليوش اإلسالمية    

  ).٧/١٤٥(، التمهيد البن عبد الرب )٩٣٦ص(، شرح السنة للاللكائي )١١٦ص (، العلو للذهيب )٢٧٨
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

االقتداء بسلف هذه األمة يف  :" بأنه ال بد من    :  الشيخ عبدالرزاق  وعليه فقد بني     
خري قروا، بأن متر نصوص األمساء والصفات كما جاءت وتفسر مبعانيها اليت تدل عليها              

، مع تفويض العلم بكيفيتها <ب اليت ا نزل القرآن وكانت لسان النيب  حقيقة يف لغة العر   
M 8 7   43        2  1 إىل اهللا من غري حتريف وال تعطيل وال تشبيه وال متثيل   

  8  7  6     5L ونـؤمن  ؛،وال يلزم من ذلك تشبيه اهللا بعبـاده       ١١: الشورى 
  . كنهها تعاىل على احلقيقة، مع الكف عن اخلوض يفهللابذات 

وذلك ألن اهللا أعلم بنفسه من خلقه وأرحم م منهم بأنفسهم وكالمه أبلغ كالم                 
وأبينه، وله سبحانه احلكمة البالغة فيستحيل أن تتوارد النصوص وتتتابع اآليات واألحاديث    
على إثبات أمساء اهللا وصفاته بطريقة ظاهرة واضحة واملراد غري ما دلت عليـه حقيقـة،                

 منها أو يقصد رسوله عليه الصالة والسالم إىل معان جمازية من غري أن ينصب               ويقصد اهللا 
من كالمه دليالً على ما أراد من املعاين اازية اعتماداً على ما أودع عباده من العقل وقوة                 
الفكر، فإن ذلك ال يتفق مع كمال علمه تعاىل وسعة رمحته وفصاحة كالمه وقوة بيانـه                

 بوحيه، خري هلـم  <تركهم اهللا دون أن يعرفهم ويعرفهم به رسوله      وبالغ حكمته، وألن ي   
وأيسر سبيال، لعدم وجود املعارض للشبه الباطلة اليت زعموها أدلة وبراهني وما هـي إال               
اخلياالت ووساوس الشيطان، تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً فمن جحد شيئاً مـن هـذه                

رشد إىل ما تأوهلا عليه فقد أحلد يف آيات اهللا          النصوص أو تأوهلا على معان من غري دليل ي        
:  ;  >   M :وأمسائه وصفاته وحق عليه ما توعد اهللا به امللحدين يف ذلك بقولـه      

A  @  ?  >  =  Lــه٤٠: فــصلت M   I  HG  F  E  D  C :، وقول
  S  R         Q  P  O  NM   L  K  JL ١٨٠: األعراف.  

 إثبات األمساء والصفات توكيداً وبياناً فقـضت        وقد زادت السنة عن نصوص الكتاب يف      
على قول كل متأول حيرف كالم اهللا عن مواضعه، كما فعلت اليهود يف حتريفها لكتـاب           

  .)١("را وتالعبها بشريعة نبيها

                                                

  .بتصرف يسري يف البداية) ١٤٧-١٤٦(:  جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
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ومن تأمل كيفية ورود آيات     :" بطالن تأويل الصفات فقال    :وذكر الشيخ عبد الرزاق     
طعاً بطالن تأويلها مبا خيرجها عن حقائقها فإـا وردت          الصفات يف القرآن والسنة علم ق     

  .)١("على وجه ال حيتمل معه التأويل بوجه
!  "  #   $  %  &  '   M :وانظر إىل قوله تعـاىل    :" ومثل على هذا بقوله   

  /.  -  ,   +  *  )  (L هل حيتمل هذا التقسيم والتنويع تأويل       ١٥٨: األنعام ،
يان مالئكته أو آياته وهل يبقى مع هذا السياق شبهة أصالً أنه إتيانه إتيان اهللا جل جالله بإت   

!  "     #   $    %       &  '   )  (  *  +,   M :وكـذلك قولـه   . بنفسه

  5  4  3   2  1  0  /  .  -
  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :   98  7  6

  M  L   K  J  I  HG  F  E  D  CL ١٦٣: النـــساء – 

ق بني اإلحياء العام والتكلم اخلاص وجعلهما نوعني مث أكد فعل التكلم باملصدر             ، ففر ١٦٤
  .الرافع لتوهم ما يقوله احملرفون

M   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  Ê : وكذلك قوله 
Ý  Ü   Û  Ú  Ù  L فنوع تكليمه إىل تكليم بواسطة وتكلـيم   ٥١: الـشورى ،

#  $  %  &  '  M :لك قوله ملوسى عليـه الـسالم      بغري واسطة وكذ  
   (L ففرق بني الرسالة والكالم وإمنا تكون الرسالة بكالمه وكـذلك           ١٤٤: األعراف ،

إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البـدر يف  : (قول النيب عليه الصالة والسالم 
، واالحتراز ينايف   )٢()الصحو ليس دونه سحاب وكما ترون الشمس ليس دوا سحاب         

  . )٣("وال يرتاب يف هذا من له عقل ودين. إرادة التأويل
                                                

  ).١٣٠ص (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق )١(
ي يف كتاب صفة اجلنة باب ما جاء يف رؤية الرب تبـارك وتعـاىل   ، والترمذ)١٨٧٠٨( أخرجه اإلمام أمحد برقم    )٢(

  ). ٢٥٥٤(، صححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٢٥٥٤(برقم 
  ).١٣٠ص (: جمموعة ملفات الشيخ عبدالرزاق )٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
ومذهب سلف األمة وأئمتها أن يوصف اهللا مبا وصف به نفسه،           :" :قال شيخ اإلسالم    

؛ من غري حتريف وال تعطيل، ومن غري تكييف وال متثيل؛ فال جيوز      <ومبا وصفه به رسوله     
ه، وال جيوز متثيلها بصفات املخلوقني؛ بل هو سبحانه         نفي صفات اهللا اليت وصف ا نفس      

 M  8  7  6     5   43        2  1L ")٢( والشواهد يف هذا الباب كثرية )١( .  
وأما السلف واألئمة فلم يدخلوا مع طائفة من الطوائف فيمـا           :" :وقال شيخ اإلسالم    

ذلك هو املوافـق لـصريح      ابتدعوه من نفي وإثبات؛ بل اعتصموا بالكتاب والسنة ورأوا          
العقل؛ فجعلوا كل لفظ جاء به الكتاب والسنة من أمسائه وصفاته حقاً جيب اإلميان به وإن           
مل تعرف حقيقة معناه، وكل لفظ أحدثه الناس فأثبته قوم ونفاه آخرون فليس علينـا أن                

 جـاءت بـه     فإن كان مراده حقاً موافقاً ملا     . نطلق إثباته وال نفيه حىت نفهم مراد املتكلم       
الرسل والكتاب والسنة من نفي وإثبات قلنا به، وإن كان باطالً خمالفاً ملا جاء به الرسـل                 
والكتاب والسنة من نفي وإثبات منعنا القول به، ورأوا أن الطريقة اليت جاء ا القرآن هي                

  .)٣("الطريقة املوافقة لصريح املعقول وصحيح املنقول، وهي طريقة األنبياء واملرسلني
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢/١١١(منهاج السنة : ، وينظر)٥/١٩٥(  جمموع الفتاوى )١(
مة، ومنها احلموية لشيخ اإلسالم ابن تيمية، واجتماع اجليوش اإلسالمية البـن  كتب أئمة السنة وسلف األ:   ينظر )٢(

  .القيم وغريها
  ).٣٧-٣٦/ ٦(  جمموع الفتاوى )٣(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  املطلب األول                                          

 اإلحلاد يف أمساء اهللا وصفاته
ومن الشرك األكرب أن جيعل اإلنسان هللا نداً؛ يف أمسائه     :": قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي    

M   F  E  D  C :وصفاته، فيسميه بأمساء اهللا ويصفه بصفاته، قال اهللا تعاىل        
  HG  S  R         Q  P  O  NM   L  K  J  IL ــراف ، ١٨٠: األع

  .)١("ومن اإلحلاد يف أمسائه تسمية غريه بامسه املختص به أو وصفه بصفته كذلك
 ولذا ختم   اإلحلاد اللفظ اجلامع ألنواع املخالفات يف توحيد األمساء والصفات هو          

اء والصفات اليت ساقها يف بدائع       القول يف املسائل العشرين يف باب األمس       :به ابن القيم    
وأنه ال بد من معرفة اإلحلاد      ...الفوائد وقال بأن معرفته هي اجلامعة للوجوه املتقدمة كلها        

  .)٢(يف أمسائه ليحذر من الوقوع فيه 
هو امليل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد يف القرب الحنرافـه إىل  :  اللغة  يف واإلحلاد

  . )٣( الدين املائل عن احلق إىل الباطل جهة القبلة، ومنه امللحد يف
 وعليـه   )٤(هو العدول بأمساء اهللا وصفاته وآياته عن احلق الثابت          : االصطالحويف  

  .يف اآليات: يف األمساء والصفات؛ والثاين: فاإلحلاد يقع يف أمرين؛ األول
  

  :أنواع اإلحلاد
. بضدها تتـبني األشـياء    :  وال يعرف اإلحلاد إال مبعرفة االستقامة؛ ألنه كما قيل        

لى حقيقتها الالئقة   فاالستقامة يف باب أمساء اهللا وصفاته أن جنري هذه األمساء والصفات ع           
، على القاعـدة الـيت      باهللا عز وجل، من غري حتريف، وال تعطيل، وال تكييف، وال متثيل           

ب فـإن  لبـا ، فإذا عرفنا االستقامة يف هذا البابميشي عليها أهل السنة واجلماعة يف هذا ا 
                                                

  ).١/٧٤٦( فتاوى اللجنة الدائمة )١(
  ).١/١٦٩(  بدائع الفوائد )٢(
  ).٣/٣٨٨(لسان العرب :   ينظر)٣(
  ).١/١٦٩(  بدائع الفوائد )٤(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 تعاىل أنواعاً جيمعها    ، وقد ذكر أهل العلم لإلحلاد يف أمساء اهللا        خالف االستقامة هو اإلحلاد   
  :وهو على أنواع.  امليل ا عما جيب اعتقاده فيهاهو: أن نقول

 من -:ات، ومثاله، أو مما دلت عليه من الصف    إنكار شيء من األمساء   : النوع األول 
  .اهللا تعاىل كما فعل أهل اجلاهليةء ينكر أن اسم الرمحن من أمسا

: )١(أو يثبت األمساء، ولكن ينكر ما تضمنته من الصفات، كما يقول بعض املبتدعة        
  .إن اهللا تعاىل رحيم بال رمحة، ومسيع بال مسع

  :إنكار شيء من أمساء اهللا أو صفاته نوعان:"يقول الشيخ حممد بن عثيمني
أحداً أنكر أمساً من أمسـاء      إنكار تكذيب، وهذا كفر بال شك فلو أن           -  أ

أن يقول ليس هللا : اهللا، أو صفة من صفاته الثابتة يف الكتاب والسنة مثل       
            يد، فهو كافر بإمجاع املسلمني؛ ألن تكذيب خرب اهللا ورسوله كفـر

  .خمرج عن امللة
 :إنكار تأويل، وهو أن جيحدها، ولكن يؤوهلا، وهذا نوعان  - ب

ة العربيـة فهـذا ال يوجـب    أن يكون هلذا التأويل مسوغ يف اللغ    - ١
  .الكفر

أن ال يكون له مسوغ يف اللغة العربية، فهذا موجب للكفر، ألنـه           - ٢
M  Á  :نفاها نفياً مطلقاً فهو مكذّب حقيقة، ولو قال يف قوله تعاىل          

  Ã  ÂL املراد بيديه الـسماوات واألرض فهـو        ٦٤: املائدة ،
احلقيقـة  كافر، ألنه ال يصح يف اللغة العربية، وال هـو مقتـضى         

الشرعية فهو منكر مكذب، لكن إن قال املراد باليـد النعمـة أو             
 . )٢("القوة، فال يكفر؛ ألن اليد يف اللغة تطلق على النعمة

  

                                                
هم يثبتون األمساء، وينكرون الصفات، معتقدين أن إثباـا  ف أتباع واصل بن عطاء، وعمرو بن عبيد،   :املعتزلة مثل   )١(

  .يؤدي إىل تعدد القدماء
  .)٨٤ص (عواد املعتق. عتزلة، وأصوهلم اخلمسة، وموقف أهل السنة منها دامل: ينظر  

  ).٦٣-٢/٦٢( اموع الثمني )٢(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  . هأن يسمى اهللا سبحانه وتعاىل مبا مل يسم نفس: النوع الثاين

 سمي، فال حيل ألحد أن ي     مساء اهللا سبحانه وتعاىل توقيفية    أن أ : ووجه كونه إحلاداً  
هذا من القول على اهللا بال ِعلْم، ومن العـدوان يف           ؛ ألن   اهللا تعاىل باسم مل يسم به نفسه      

، وكما فعل   سفة فسموا اإلله بالعلة الفاعلة    ، وذلك كما فعل بعض الفال     حق اهللا عز وجل   
  .ا اهللا تعاىل باسم األب وحنو ذلكالنصارى فسمو

لى أوصاف املخلوقني فيجعلها دالة      أن يعتقد أن هذه األمساء دالة ع       :النوع الثالث 
  .على التمثيل

تعاىل دالة على متثيـل اهللا      أن من اعتقد أن أمساء اهللا سبحانه و       : ووجه كونه إحلاداً  
، وجعل كالم اهللا وكالم رسـوله       الستقامةفقد أخرجها عن مدلوهلا ومال ا عن ا       . خبلقه
لقه كفر، لكونـه تكـذيباً لقولـه       اهللا عليه وسلم داالً على الكفر، ألن متثيل اهللا خب          صلى
*  +   M : ، ولقوله ١١: الشورى M  8  7  6     5   43        2  1L تعاىل

  .  -    ,L من شبه  :" شيخ البخاري رمحها اهللا    )١( اخلزاعي قال نعيم بن محاد   . ٦٥: مرمي
 به  يس فيما وصف اهللا   ، ول جحد ما وصف اهللا به نفسه فقد كفر       ، ومن   اهللا خبلقه فقد كفر   

  .)٢("نفسه تشبيه
 أمساء اهللا تعاىل أمساء األصنام، كاشتقاق الالت مـن           أنه يشتق من   :النوع الرابع 

  .)٣(، ومناة من املّنان اإلله، والعزى من العزيز
  

                                                
امتحن ،   البخاري والدارمي ومحزة الكاتب    ، شيخ  أبو عبد اهللا املروزي األعور     نعيم بن محاد اخلزاعي احلافظ    :   هو  )١(

 ).هـ٢٢٩(عام فمات حمبوسا بسامراء 
اهللا الـذهيب     عبد مد بن أمحد أيب   حمل ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة        ،  )٢٠/١٠٣(السري  : ينظر  

  ).٣٢٤ /٢(الدمشقي 
، معارج  )١/٨٥(، شرح الطحاوية    )٣/٥٣٢(شرح السنة لاللكائي    : ، وينظر )١١٦ص  ( أخرجه الذهيب يف العلو      )٢(

  ).١/٣٦٥(القبول 
، بدائع الفوائد البن القيم )١/١٥٩(لشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا       ا جمموع فتاوى ورسائل  :  ينظر ألنواع اإلحلاد   )٣(

)١٩١-١/١٩٠.(  
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  املطلب الثاين                                           

  التحريف يف أمساء اهللا وصفاته
يبعد أن تتوارد النصوص على إثبات أمر يف أصـول          :":زاق عفيفي    عبد الر  قال الشيخ 

الدين، واملراد خالفه من غري دليل يرشد إىل ذلك اعتماداً على ما أودعه اهللا عبـادة مـن            
  . )٢("األصل احلقيقة حىت يكون دليل من العقل أو النقل:":ويقول كذلك . )١("العقول
  .)٣("ا دون إرجاع بعضها إىل اآلخرجيب اإلميان بالصفات مجيعه:" بأنه:ويبني 

  
  .)٥(العدول به عن وجهته : حتريف الكالم: ، وقيل)٤(هو التغيري واإلمالة : لغة: التحريف

تغـيري ألفـاظ األمسـاء      : هو تغيري النص لفظاً أو معىن، وبعضهم يقول       : ويف االصطالح 
  .)٦(والصفات، أو تغيري معانيها 

  :التحريف قسمان: أقسامه وأمثلته
M   K  J  I  :كمحاولة بعض املبتدعة قراءة قوله تعـاىل      : ريف اللفظ حت - ١

  M  LL بنصب لفظ اجلاللة؛  وذلك لنفي صفة الكالم         ١٦٤: النساء ،
 .عن اهللا سبحانه وجعل الكالم ملوسى

M  J  I  :ويروى أن جهمياً طلب من أيب عمرو بن العالء أحد القراء أن يقـرأ        

  M  L   KL   هبين فعلت ذلك فما تـصنع      : لة فقال له  ، بنصب لفظ اجلال
  .)٧(، فبهت اجلهمي ١٤٣: األعراف M  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �L  :بقوله

                                                
  ).٩ص( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسري اجلاللني )١(
  ).١٤٥ص( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسري اجلاللني )٢(
  ).١٥٣ص( تعليق الشيخ عبد الرزاق عفيفي على تفسري اجلاللني )٣(
  ).٩/٤٣(لسان العرب :  ينظر)٤(
  ).١/١٥٨(املصباح املنري :  ينظر)٥(
  ).٢٢ص( التنبيهات السنية  )٦(
  ).٢٢ص(بيهات السنية ، التن)١/٢١٨(الصواعق املرسلة :   ينظر)٧(
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وهو إبقاء اللفظ كما كان وصرف معناه عن املراد بـه؛ مثـل             : حتريف املعىن  - ٢
؛ كتأويالت األشاعرة الذين ساروا     )١(تأويل االستواء باالستيالء، واليد بالنعمة      

 :  طريقنييف تأويالم عرب
  .تأويل الصفات اليت ينفوا بصفة يثبتوا؛ كتأويل الرضا باإلرادة: األول
تأويل الصفات اليت ينفوا ببعض املخلوقات من النعم أو العقوبات؛ كتأويـل            : الثاين

وفوق ذلك غلو حتريف اجلهميـة    . الرضا بالثواب أو اجلنة، والغضب بالعقاب أو النار       
  .)٢(كلي، وأشد منه كفراً حتريفات الباطنية وغالة الصوفية الذي قادها للتعطيل ال

     
وقد . والتحريف حمرم ألنه تغيري لكالم اهللا سبحانه، وقول على اهللا بال علم                

واحملرفون فيهم شبه من    . ذم اهللا الذين حيرفون الكلم عن مواضعه من بين إسرائيل وغريهم          
  . اليهود والنصارى

 الكفر؛ وهذا إذا كان تكذيباً، أما إن كان التحريـف      وقد يصل التحريف إىل حد      
وكل مـن   :"؛ وهلذا قال شارح الطحاوية    )٣(تأويالً فهذا منه ما قد يكون خطأً معفواً عنه          

التحريف واالحنراف على مراتب؛ فقد يكون كفراً، وقد يكون فسقاً، وقد يكون معصية،             
  .)٤("وقد يكون خطأ

إن كان هـذا    :  بقوله :مد بن صاحل العثيمني     أما وجه ذلك فكما بينه الشيخ حم         
التأويل باعثه اهلوى والتعصب وليس عليه دليل فهو كفر ألن حقيقته التكذيب، وإن كان              
باعثه اهلوى والتعصب وله وجهه يف لغة العرب فهو فسق، إال إذا تضمن عيباً يف حـق اهللا     

 يف اللغة العربية فهـو     فهو كفر، وإن صدر هذا التحريف عن اجتهاد وحسن نية وله وجه           
  .)٥(خطأ، ألن اهللا سبحانه ال يكلف نفساً إال وسعها

  
                                                

  ).١/١٣(، شرح الطحاوية )٢/١٤٧(خمتصر الصواعق :   ينظر)١(
  ).١/٢١٥(الصواعق املرسلة :   ينظر يف أنواع التأويل)٢(
  ).٣٤ص (نواقض توحيد األمساء والصفات :   ينظر)٣(
  ).١/١٣(  شرح الطحاوية )٤(
  .ائلهضمن جمموع فتاويه ورس) ٢١ص(شرح ملعة االعتقاد :   ينظر)٥(
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  املطلب الثالث                                        
  )١(التعطيل يف أمساء اهللا وصفاته

 : مأخوذ من العطل الذي هو اخللو والفراغ والترك؛ ومنه قولـه تعـاىل             :التعطيل يف اللغة  
M  ±     °L أي " جيـد عاطـل  :"، أي تركها أهلها وأمهلوا ورودها، ومنه ٤٥ :احلج

  .)٢(خال من الزينة 
هو ختلية اهللا من صفاته؛ أي نفي صفاته سبحانه وإنكار قيامها بذاته جل             : ويف االصطالح 

  .)٣(شأنه 
  : أقسام التعطيل

  :من أهل العلم من قسم التعطيل إىل أربعة أقسام
  .صفات كمذهب جهمإنكار األمساء وال: القسم األول
  .إنكار الصفات وإثبات األمساء كطريقة أهل االعتزال: القسم الثاين

  .إثبات األمساء وبعض الصفات كمذهب الكالبية واألشاعرة: القسم الثالث
ال : وصف اهللا بسلب النقيضني وهو مذهب الباطنية املالحدة الذين قـالوا          : القسم الرابع 

  .)٤( موجود وال معدوم، وال حي وال ميت
 تقسيم آخر ينظر فيه إىل لفظ التعطيل نظرة مشولية ال تقتصر على توحيد              :والبن القيم   

  ::األمساء والصفات بل تشمل التعطيل يف أنواع التوحيد كلها، قال 
  :التعطيل ثالثة أقسام

تعطيل املصنوع من صانعه، كتعطيل الفالسفة الذين زعموا قدم هذه املخلوقـات            : األول
، ٢٤: اجلاثيـة  M  GF  E      D  CL : ف بطبيعتها، وكتعطيل الدهرية القـائلني     وأا تتصر 

  .وتعطيل الشيوعني القائلني ال إله واحلياة مادة
  .تعطيل الصانع من كماله املقدس بتعطيله من أمسائه وصفاته؛ كتعطيل اجلهمية: الثاين

                                                

  ).١٤٧-١٤٦(: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي : ينظر)١(
  ).٥/١٧٦٧(، الصحاح )١١/٤٥٣(لسان العرب :   ينظر)٢(
  ).٢٣ص (، التنبيهات السنية )١/١٦٩(بدائع الفوائد :   ينظر)٣(
  ).٣٨ص(الصفات التدمرية لشيخ اإلسالم يف معرض رده على هذه الطوائف، ونواقض توحيد األمساء و:   ينظر)٤(
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

 غـريه معـه كفعـل       تعطيل حق معاملته بترك عبادته كفعل الكافرين أو عبادة        : الثالث
  .)١(املشركني 

  
  .: ويتضح مما سبق أنه تناول توحيد الربوبية واألمساء والصفات واأللوهية يف تقسيمه   

  :حكم التعطيل
أما حكم التعطيل فقد يكون ناقضاً ألصل التوحيد أو لكماله؛ أي أنه قد يكون كفراً، وقد       

ويالً فيجري فيه حكم التأويل،     يكون دون ذلك؛ فإن كان تكذيباً فهو كفر، وإن كان تأ          
والتعطيل شر من الشرك، فـإن      :" :ومن التعطيل ما هو شر من الشرك، قال ابن القيم           

واملشرك مقر باهللا لكن عبد     ... املعطل جاحد للذات أو لكماهلا وهو جحد حلقيقة األلوهية        
  .)٢("معه غريه؛ فهو خري من املعطل للذات والصفات

من شبه اهللا بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما           :" عطلة فيقول ومن العلماء من كفر امل    
  .)٣("وصف اهللا به نفسه فقد كفر؛ فليس ما وصف اهللا به نفسه ورسوله تشبيه

  
  
 

                                                
  ).٣٩ص(، نواقض توحيد األمساء والصفات )٢٣ص(، التنبيهات السنية )٩٠ص (اجلواب الكايف :   ينظر)١(
، نـواقض   )٢٣ص  (، التنبيهات الـسنية     )٢/٤٥١/٤٥٢(النونية البن القيم مع شرحها توضيح املقاصد        :   ينظر  )٢(

رد على املعطلة، وقد نقض أسسهم شيخ اإلسالم ابن     ، وقد توىل أئمة السنة ال     ) ٤٠ص  (توحيد األمساء والصفات    
تيمية يف نقض التأسيس مبا ال مزيد عليه، ومن قبله نقدها أئمة السنة كالدارمي، والبخاري، وغريهم، ومن بعـده     

  .كأئمة الدعوة، ومن علماء العصر كابن باز وابن عثيمني والفوزان وغريهم
، معارج )١/٨٥(، شرح الطحاوية )٣/٥٣٢(شرح السنة لاللكائي    : ر، وينظ )١١٦ص  (  أخرجه الذهيب يف العلو       )٣(

  ).١/٣٦٥(القبول 
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  
  املطلب الرابع                                       

  )١(التكييف يف أمساء اهللا وصفاته
تعيني كنه الصفة، أي احلال اليت عليهـا        و ، االستفهام  اسم معناه  هو:  يف اللغة  )٢( التكييف

  .)٣( الشيء
كيفية يد اهللا أو نزوله إىل السماء الدنيا كذا         : حكاية كيفية الصفة؛ كقول القائل    : وشرعاً
  .)٤(وكذا 

  :طريقة أهل السنة يف جواب من سأل عن كيفية صفة من صفات اهللا
؛ جاء رجل إىل مالك )١( وغريمها   )٦( ربيعة    وشيخه )٥(جواب اإلمام مالك    : الطريقة األوىل 
، كيف استوى؟ قال ٥: طه M  ]  \  [  Z     YL يا أبا عبد اهللا : بن أنس فقال  

                                                

  ).١٤٧-١٤٦(: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)١(
؛ فال يصح أن يقال نثبت صفات اهللا من غري كيـف؛ ألن صـفات اهللا      "الكيف"و"التكييف"  جيب أن يفرق بني       )٢(

هولة؛ ولذلك فإن أهل السنة ينفون علمهم بالكيف إذ ال يعلم كيفية ذاته أو صـفاته             سبحانه هلا كيفية ولكنها جم    
إال هو سبحانه، وال ينفون الكيف؛ فإن كل شيء ال بد أن يكون على كيفية ما؛ فمن نفى الكيف فهو معطـل،         

  .ومن نفى علمه بالكيف فهو موحد قد فوض العلم بذلك إىل ربه
  ).٤٥ص (ناصر القفاري . د.والصفات، أنواقض توحيد األمساء : ينظر  

  ).١٤٢٥/ ٤(، الصحاح )٣٩٦٨/ ٥(لسان العرب :   ينظر)٣(

 :ضمن جمموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ حممد بن صاحل بـن عثـيمني    ) ٢٢ص  (فتح رب الربية    :   ينظر  )٤(
  ).١٩ص (، شرح العقيدة الواسطية للهراس )٤جـ (

 مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث، وتأهل للفتيا وجلس                إمام دار اهلجرة أبو عبد اهللا     :  هو )٥(
  .كتاب املوطأ: ، وله مؤلفات ورسائل من أمهها)هـ١٧٩(لإلفادة له إحدى وعشرون سنة، مات سنة 

، شـذرات الـذهب   )٨/٤٨(، سري أعـالم النـبالء   )١/٢٠٧(، وتذكرة احلفاظ    )٤/٣(وفيات األعيان   : ينظر  
)١/٢٨٨.(  

ربيعة بن فروخ القرشي التيمي املدين أبو عبد الرمحن، لقب بربيعة الرأي بن أيب عبد الرمحن، اإلمام الفقيـه      :    هو  )٦(
  ). هـ١٣٦(مفيت املدينة وعامل وقته، كان ذا فطنة وسنة من أئمة االجتهاد، تويف سنة 

 ،)٢٢٥٩ -٢٥٨ / ٣( التهذيب ، ذيب)٩٦-٦/٨٩(، سري أعالم النبالء )٥٢-٢/٥٠(وفيات األعيان : ينظر  
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  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

يعين )٢( مقالته، وعاله الرحضاء     شيء كما وجد من   فما رأيت مالكاً وجد من      : -الراوي-
:  عن مالك فقال   فسري: قال. وأطرق القوم وجعلوا ينظرون ما يأيت منه فيه       : قال. العرق

الكيف غري معقول، واالستواء منه غري جمهول، واإلميان به واجب، والسؤال عنه بدعـة،              
  .فإين أخاف أن تكون ضاالً، وأمر به فأخرج

أن القول يف الصفات كالقول يف الذات؛ فإن اهللا ليس كمثله شيء؛ ال يف              : الطريقة الثانية 
أن ذاته ال متاثل الذوات فكذلك صفاته سبحانه        ذاته، وال يف صفاته، وال يف أفعاله؛ فكما         

  .)٣(ال متاثل صفات سائر الذوات 
  

  : حكم التكييف
التكييف حرام ألنه من القول على اهللا بال علم؛ ألن اهللا أخربنا عن صفاته ومل خيربنا عـن                  

  .كيفيتها؛ أخربنا أنه استوى على العرش ومل خيرب كيف استوى وهكذا

M  Y   X  W    V   U   T  S  R    Q  P  :لم حرام؛ قال تعـاىل    والقول على اهللا بال ع    

  l     k  j  i  h  g  f  e       d  c    b  a  `  _  ^  ]       \  [  Z

mL ٣٣: األعراف.  
 أربع مراتـب وبـدأ      -يعين يف اآلية املتقدمة   –ورتب هذه احملرمات    :" :قال ابن القيم    

مبا هو أشد حترمياً منه وهو اإلمث والظلم، مث ثلث مبا هو            ، مث ثىن    )٤(بأسهلها وهو الفواحش    

                                                                                                                                          
  ).١/١٩٤(، وشذرات الذهب )٢٤٠ / ٨(وتاريخ بغداد 

، بإسناد جيد، كما قال احلافظ      )٥١٥ص(األمساء والصفات للبيهقي    :   هذا اجلواب مأثور عن اإلمام مالك، ينظر        )١(
كـائي  شـرح اعتقـاد أهـل الـسنة لالل    : ، وورد عن ربيعة شيخ مالك، ينظر    )١٣/٤٠٧(بن حجر يف الفتح     

  ). ٢٨١ص(، شرح الطحاوية )٤٤-٤٣ص (، التدمرية )٥١٦ص (، واألمساء والصفات للبيهقي )٣/٣٩٨(
  بضم الراء وفتح احلاء والضاد، وقد جاء يف كتب اللسان أنه العرق الكثري الذي يغسل اجللد لكثرته وال يكون إال           )٢(

  .من شكوى
  ).٧/١٥٤(لسان العرب : ينظر  

  ).١١٥-٥/١١٤(، جمموع الفتاوى )٤٤ص(التدمرية :   ينظر)٣(
  .  الفواحش من الكبائر لكن وصفها باألسهل بالنسبة ملا هو أكرب منها)٤(
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أعظم حترمياً منهما وهو الشرك به سبحانه، مث ربع مبا هو أشد حترمياً من ذلك كله؛ وهذا                 
  .)١("يعم القول عليه سبحانه بال علم يف أمسائه وصفاته وأفعاله ويف دينه وشرعه

  
  

                                                                                                                                          
  ).٥٠ص(نواقض توحيد األمساء والصفات : ينظر  

  ).٤٣-١/٤٢(  أعالم املوقعني )١(
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  املطلب اخلامس                                         

  التمثيل يف أمساء اهللا وصفاته
  .)١( هو إثبات مثيل للشيء، أو هو التشبيه: التمثيل يف اللغة

  . )٢(هو إثبات مثيل هللا عز وجل يف ذاته أو صفاته : واصطالحاً
  : أقسام التمثيل
ـ            : القسم األول  ن متثيل املخلوق باخلالق؛ وهو إثبات شيء للمخلوق مما خيتص به اخلالق م

  .)٣(الصفات  أو األفعال أو احلقوق
  .)٤(متثيل اخلالق باملخلوق : القسم الثاين

   

                                                
التشبيه والتمثيل، وذلك أن  ، وقد ذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية بأنه قد يفرق بني            )١١/٦١٠(لسان العرب   :   ينظر  )١(

، )١١٧ص(التدمريـة  : ينظر. املماثلة تقتضي املساواة من كل وجه خبالف املشاة، وقد يعرب بأحدمها عن اآلخر          
  ).٢٧ص( املثلى القواعدو

  ).١٦/٤ (عثيمني البن املثلى القواعد شرح الى، )٢٢ص (شرح العقيدة الواسطية للهراس :   ينظر)٢(
 عز وجل يف ذاته فإن شيخ اإلسالم ابن تيمية وهو من أعلم الناس بالفرق واملقاالت يذكر أنـه مل                    إثبات مثيل هللا    

  .إذن إثبات مثيل يف الذات مل يقل به أحد. تذهب طائفة إىل إثبات خالقني متماثلني
م بن احلكم   هو هشا  - كما يذكر شيخ اإلسالم ابن تيمية      –وأما إثبات مثيل له يف صفاته فإن أول من قال بذلك              

  .وتنسب له فرقة تسمى اهلامشية
  ).١/٣٤٤(درء التعارض :  ينظر  

كفعل من أشـرك يف     ) التمثيل يف األفعال  (كحال غالة الصوفية مع من يسموم األولياء، و       )التمثيل يف الصفات    ()٣(
امهم حيث عبدوها مع اهللا     كاعتقاد املشركني بأصن  ) والتمثيل يف احلقوق  (الربوبية كاملانوية والثانوية والفالسفة، و    

  .تعاىل
  ....)٥٢ص (نواقض توحيد األمساء والصفات :  ينظر  

  كاعتقاد اهلامشية أتباع هشام بن احلكم، وهشام بن سامل اجلواليقي، واليونسية أتباع يونس بن عبد الرمحن القمي                   )٤(
  .برياًالذين وصفوا اهللا سبحانه بصفات املخلوقني تعاىل اهللا عما يقولون علواً ك

  ).٩٧ص  (للرازياعتقادات فرق املسلمني واملشركني :ينظر  



   ٣٠٠  
  

 

 

  . نواقض التوحيد والقوادح فيه

  :حكم التمثيل
، قـال  ١١: الـشورى  M   43        2  1L : التمثيل كفر؛ ألنه تكذيب لقوله سبحانه     

من وصف اهللا فشبه صفاته بصفات أحد من خلق اهللا فهو كافر باهللا             :" إسحاق بن راهويه  
  .)١(..."العظيم

والعقل ال ميكن أن يفرض هللا مثيالً؛ لظهور التباين بني اخلالق واملخلوق ببداهة العقـول،               
لكن لفظ التشبيه الذي يستعمل مبعىن التمثيل صار يف كالم الناس لفظاً جممالً، يـراد بـه          

M  6     5   43        2  1 : املعىن احلق وهو ما نفاه القرآن بقولـه سـبحانه         

  8  7L م؛ فاملثبت لألمساء           ١١: ىالشورويراد به باطل وهو ما عناه اجلهمية وأضرا ،
والصفات هو عند اجلهمي ممثل؛ واملثبت للصفات هو عند املعتزيل ممثل؛ واملثبت جلميع ما              
أثبته اهللا ورسوله يف كتابه وسنة رسوله من األمساء والصفات هو عند األشاعرة والكالبية              

  .)٢(ال بد من التفصيل والبيان عند احلكم واملاتريدية ممثل، ولذلك 
  

  :نفي التمثيل أوىل من نفي التشبيه
  :وذلك لثالثة أوجه

والتعبري عن احلق باأللفاظ الشرعية اإلهليـة       "أن التمثيل هو الذي ورد بنفيه القرآن،        : أوالً
  .)٣("هو سبيل أهل السنة واجلماعة
رت يف النفي التمثيـل ومل أذكـر        ذك:"  يف تقرير ذلك   :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

 M   43        2  1L  :التشبيه ألن التمثيل نفاه اهللا بنص كتابه حيث قـال تعـاىل           

وكان أحب إيل من لفظ ليس يف كتاب        ، ٦٥: مرمي M  .  -    ,   +  *L ، ١١: الشورى
  .)٤("< اهللا وال يف سنة رسول اهللا

                                                
  ).١/٥٨(، شرح الطحاوية )٣/٥٣٢(  شرح أصول اعتقاد أهل السنة لاللكائي )١(
  ).٥٣ص (  نواقض توحيد األمساء والصفات )٢(
  ).٧١، ١/٧٠(  شرح الطحاوية )٣(
  ).٣/٢٦٦(  جمموع الفتاوى )٤(
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؛ ذلك أنه ما من موجودين إال وبينهما قـدر          أن نفي التشبيه مطلقاً يؤدي للتعطيل     : الثاين
وعلم أيـضاً بالعقـل أن كـل        :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      مشترك يتشاان فيه؛    

موجودين قائمني بأنفسهما فالبد بينهما من قدر مشترك؛ كاتفاقهما يف مسمى الوجـود،         
  .)١("ضوالقيام بالنفس، والذات وحنو ذلك؛ فإن نفي ذلك يفضي إىل التعطيل احمل

أن لفظ التشبيه استعمل فيما بعد يف غري ما وضع له حىت صار من األلفاظ املة                : الثالث
اليت حتتاج إىل بيان؛ فقد ينفي التشبيه ويراد به نفي احلق الذي وصف اهللا به نفسه ووصفه                 

 ، لذا فإن استعمال اللفظ الشرعي وهو التمثيل أوىل ألنه أدل على املعـىن،               <به رسوله   
  .ألن من طريقة أهل السنة التعبري باأللفاظ الشرعية البينة دون األلفاظ احملدثة املةو
مث إن اجلهمية واملعتزلة أدرجوا نفي الصفات يف مـسمى        :" : قال شيخ اإلسالم     

التوحيد؛ فصار من قال إن هللا علماً أو قدرة، أو أنه يرى يف اآلخرة، أو أن كالم اهللا مرتل                   
  .)٢("إنه مشبه وليس مبوحد: ولونغري خملوق؛ يق

  

                                                
  ).٣/٩٩(  جمموع الفتاوى )١(
  ).٣/٩٩(  جمموع الفتاوى )٢(
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جهود الشيخ يف 
تقرير بقية أركان 

 اإلميان.

 

 مخسة وفيه
 :مباحث
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  املبحث األول   

  .جهوده يف تقرير اإلميان باملالئكة
  يدـمته 

  :يف تعريف املالئكة
أصله مألك بتقدمي اهلمزة من األلوك، وهي       :")١( الكسائي قالواحد ومجع،   :املَلَك من املالئكة  

مث تركت مهزته لكثرة االستعمال فقيل ملـك        ... فقيل مألك  الرسالة مث قلبت وقدمت الالم    
  . )٢(..."فلما مجعوه ردوها إليه فقالوا مالئكة ومالئك

  .)٣("حامل األلوكة وهي الرسالة: وامللك يف اللغة:":قال شيخ اإلسالم 
  

  :أما التعريف االصطالحي
خمتلفة مسكنها السموات   أجسام لطيفة أعطيت قدرة على التشكُّل بأشكاٍل        :" فاملالئكة هي 

  .)٤("خلقت من النور
  

 ما يبني حقيقة املالئكـة، ويوضـح        <وقد ورد يف كتاب اهللا تعاىل وسنة رسوله         
  .أوصافهم، آيات كثرية، وأحاديث متعددة

M  Q  P      O  N   M  L : قولـه تعـاىل    :فمن الكتـاب  
SRL ٧٥: احلج.  

                                                
: ألسدي، شيخ القراءة والعربية، أحد القراء السبعة، له عدة تصانيف منها           أبو احلسن، علي بن محزة بن عبد اهللا  ا          )١(

معاين القرآن، وكتاب يف القراءات، وخمتصر يف النحو، مات بالري، ويف تاريخ موته أقوال أصحها أنه مات سنة                  
  . هـ١٨٩

-٩/١٣١(لسري  ، ا )٤٠٣-١/٣٩٩(، وطبقات املفسرين للداودي     )١٦٥-٢/١٦٢(بغية الوعاة   : ينظر ترمجته يف    
١٣٤ .(  

، تفسري الطربي   )٤/١٦١١(، الصحاح   )١٢٣٢ص(القاموس احمليط   : باختصار، وينظر ) ١٠/٤٩٦( لسان العرب    )٢(
)٤٤٧-١/٤٤٤.(  

  ).٢٥٧ص( النبوات )٣(
  ).٢/٥٣٣(، منهاج السنة )٦/٣٥٣( فتح الباري )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  Mx   w  v  u  t  s  r  q  p  o  :سبحانه وقوله

  ª  ©  ¨         §  ¦  ¥    ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |{  z  yL ١: فاطر.  
  

  .)١()خلقت املالئكة من نور( :<ه قول: ومن السنة
 خلق من خلق اهللا تعاىل، خلقهم لعبادته، واصطفاهم لقربـه، واختـصهم             فاملالئكة

  .بتدبري أمره، وجعلهم سفراءه ورسله إىل خلقه
ال خيفى أن املالئكة جنس     :"  حقيقة املالئكة، بقوله   :عفيفي  وقد بني الشيخ عبد الرزاق      

   .)٢("ويفعلون ما يؤمرون من خملوقات اهللا خلقهم اهللا من نور، ال يعصون اهللا ما أمرهم
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .لمن حديث عائشة ) ٢٩٩٦ ( أخرجه مسلم، يف كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحاديث متفرقة برقم)١(
  ).٥٠٥-٣/٥٠٤( فتاوى اللجنة )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  املطلب األول                                          

  :معىن اإلميان باملالئكة وما يتضمنه
وعلم التوحيد   :"اإلميان باملالئكة عند حديثه عن علم التوحيد، قال        : يقرر الشيخ 

يبحث عما جيب هللا من صفات  اجلالل والكمال ،وعما جيب للرسل واألنبياء، وما يستحيل        
 ،واملالئكة األطهار   بالكتب املرتلة،  وما يتصل بذلك من اإلميان     عليهم،وما جيوز يف حقهم،   

  .)١("والقضاءويوم البعث واجلزاء، والقدر 
املالئكة يؤمنون باهللا وبكل ما لـه مـن صـفات اجلـالل     :" كذلك أن :ويذكر

   .)٢("والكمال، ويقدسونه عما ال يليق به

  
خلقـت  :(  املالئكة خملوقة من نور، خلقها اهللا تعاىل لعبادته وطاعته، يقول النيب              

، وهـذا   )٣()صف لكم املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما و            
أصله الذي هو النور، ويف صفاته      يف  يبني أن خلق املالئكة مغاير خللق اآلدمي وخلق اجلانّ،          

 هو الركن الثاين من أركان اإلميان اليت ال يصح إميـان            ماإلميان  اليت خصم اهللا تعاىل ا، و     
  :العبد إال ا، وهو ينتظم أموراً أربعة

  . اإلميان بوجودهم:األول
 اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه كجربيل، وميكال، ومالك، فقد أخرب اهللا عنـهم،               :ثاينال

M  t   s  r  q  p  o  n  m : ومساهم بأمسائهم يف كتابه فقال    

  y  x  w  v  uL ــرة ــال٩٨: البق M        =  <  ;:  9    8  7  6  :، وق

  ?  >L م٧٧: الزخرف إمجاالً؛ ومن مل نعلم أمساءهم نؤمن  .  
  . اإلميان مبا علمنا من صفام:الثالث

                                                
  ) .٢٥٠ص(تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسري اجلاللني : ، وينظر)٥ص( مذكرة التوحيد )١(
  ).٨ص( تعليق الشيخ عبدالرزاق عفيفي على تفسري اجلاللني )٢(
  .لمن حديث عائشة ) ٢٩٩٦(ة برقم  أخرجه مسلم يف كتاب الزهد والرقائق باب يف أحاديث متفرق)٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  .)١( اإلميان مبا علمنا من أعماهلم :الرابع
قد دل الكتاب والسنة على أصناف املالئكة، وأـا         :" :يقول العالمة ابن القيم        

تترتل باألمر من عند اهللا يف أقطار العامل، وتصعد إليه باألمر،           ... موكلة بأصناف املخلوقات  
ويدخل البيت املعمور كل يوم منهم سبعون ألـف ملـك، ال            ...  السماء م  )٢(طت  قد أ 

بل ال ختلـو    ... والقرآن مملوء بذكرهم، وأصنافهم، وأعماهلم، ومراتبهم     ... )٣(يعودون إليه 
وأمـا ذكـرهم يف     ؛  سورة من سور القرآن عن ذكر املالئكة تصرحياً، أو تلوحياً، أو إشارة           

 أحـد  † وأشهر من أن يذكر، وهلذا كان اإلميـان باملالئكـة          األحاديث النبوية فأكثر  
  .)٤("األصول اخلمسة اليت هي أركان اإلميان

 على سؤال جربيل عن اإلميان ببيان أركانه الستة، وإخبـاره بـأن             < وإجابة النيب   
اإلميان باملالئكة ركن من أركان اإلميان، دليل واضح على أن وجود املالئكة ثابت بالـدليل       

  .عي الذي ال ميكن أن يتطرق إليه شكالقط
نص كتاب اهللا الكـرمي وسـنة       ملخالفته   ، ومن هنا كان إنكار وجود املالئكة كفر      

رسوله األمني، فمن كفر م أو حاول التشكيك يف وجودهم فهو كاذب كافر ال حظ لـه            
  .يف اإلسالم لتكذيبه هللا تعاىل ولرسوله وللمؤمنني

  

                                                
، ورسـائل يف العقيـدة البـن عثـيمني          )١١٦/ ٥(، فتاوى ابن عثيمني     )٢/٦٣(معارج القبول   :  ينظر ملا سبق   )١(

  ).٤٧ص (، اإلميان حملمد ياسني )٢٠-١٩ص(
 . حىت أنقـضتها   ،ا أن كثرة ما فيها من املالئكة أثقلته       : واملعىن ،وهو صوت األقتاب    األطيط احلنني والنقيض   : أط )٢(

  . به تقرير عظمة اهللا تعاىل أريدوإمنا هو كالم تقريب ، وهذا مثل وإيذان بكثرة املالئكة وإن مل يكن مثة أطيط
  ).١/٥٤(، النهاية يف غريب األثر للجزري )١/٤٩ (مود بن عمر الزخمشريحملالفائق يف غريب احلديث، : ينظر  

وقد دل هـذا  : وقال ابن الزملكاين. كثرة املالئكة، كثرة ال يسعها عقل البشر      وهذا مثل وإيذان ل   :   قال ابن األثري    )٣(
  .اخلرب وحنوه على أن املالئكة أكثر املخلوقات عددا، وأصنافهم كثرية

  ).٦/١١٧(، الدر املنثور للسيوطي )١/٥٤(النهاية يف غريب احلديث : ينظر  
  ).١/٣٣٧ (، وشرح العقيدة الطحاوية)١٣١-٢/١٢٥( إغاثة اللهفان )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

بعد أن ذكر مجلة من األحاديث الواردة يف - :ين  قال احلافظ ابن حجر العسقال
ويف هذا وما ورد من القرآن رد على من أنكر وجود املالئكة من :"- شأن املالئكة وصفام

  .)١("املالحدة
وما تواتر عن األنبياء من وصف املالئكة هو مما :":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

  .)٢(..."يوجب العلم اليقني بوجودهم يف اخلارج

                                                
  ).٦/٣٠٦( فتح الباري )١(
  ).٦/١٠٧( درء التعارض )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان
  

  املطلب الثاين                                         
  :أعمال املالئكة

قد أخرب اهللا سبحانه عن املالئكـة       :"  فيقول أعمال بعض املالئكة،   : يبني الشيخ  
 M  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9Lبأم  
م املوكل بأهل اجلنة،    فمنه. ، فهم حمل كرامته وإحسانه وحتت تصرفه وأمره       ٢٧ - ٢٦: األنبيـاء 

ومنهم املوكل بأهل النار، ومنهم محلة العرش، ومنهم احلافون بالعرش، واهللا أعلم بتفاصـيل           
  .)١("أعمال بقيتهم

  
  : وأمرهم بالقيام ا، فهي على قسمنيبالنسبة إىل األعمال اليت كلف اهللا ا املالئكة   

اهللا سبحانه، وتسبيحه لـيالً  أعمال عامة يشتركون مجيعاً فيها، وتتمثل يف عبادة           -  أ
 M  ¦  ¥  ¤   £  ¢  ¡L  :، قال تعاىل  واراً، بال ملل وال فتور    

  .٢٠: األنبياء
  .أعمال خاصة لبعض املالئكة، أمرهم اهللا بالقيام ا  - ب

 كثرية، دلّ القرآن الكرمي، والسنة الشريفة املطهرة على بعـٍض           واألعمال اخلاصة باملالئكة  
املالئكة بالنسبة إىل   ا طبقاً ملا بينه اهللا ورسوله؛ و      ب على املؤمن اإلميان     ، وهي مما جي   )٢( منها

   -:)٣(األعمال اليت يقومون ا أصناف 
7 8  ، و٧: غافر M   ¥  ¤      £  ¢  ¡L 7 8فمنهم حملةُ العرش،  - ١

M  `   _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  VL ١٧: احلاقة.  
                                                

  ).٤٦٩-٣/٤٦٨( فتاوى اللجنة )١(

وأما ذكرهم يف األحاديـث     ... القرآن مملوء بذكر املالئكة وأصنافهم وأعماهلم ومراتبهم       :": يقول ابن القيم     )٢(
  ).١/٣٣٧(رح العقيدة الطحاوية وش: ، وينظر)٢/١٣١(إغاثة اللهفان " النبوية فأكثر وأشهر من أن يذكر

وما بعدها، إغاثة اللهفان    ) ٤٩٠ص(الرد على املنطقيني البن تيمية      :   هذه األصناف ليس على سبيل احلصر، ينظر        )٣(
  .وما بعدها) ١/٦٣(وما بعدها، معارج القبول ) ٢/٤٠٥(وما بعدها، شرح الطحاوية ) ٢/١٢٥(البن القيم 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  .داد الكرامة ألهلهاومنهم املوكلون باجلنان وإع - ٢
ومنهم املوكلون بالناِر وتعذيِب أهلها، وهم الزبانية، ومقَدموهم تسعة عشر، وخازـا             -٣

 :، وقولـه  ٣٠: املـدثر  M 8 7  Y   X  W  VL مالك، وهو مقَدم اخلزنة، كمـا       
M  ?  >        =  <  ;:  9    8  7  6L وقولـه  ٧٧: الزخرف ، : M  Á

 Æ    Å  Ä  Ã  Â   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç L  ٤٩: غـافر ،
¶  ¸  M 8 7  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »   º  ¹  و

ÃL ٦: التحرمي.  
M 8 7  u  t  s  r  q  p ومنهم املوكلون حبفظ بين آدم يف الدنيا،  - ٤

  {z     y  x      w  vL أي معه مالئكة حيفظونه من بني يديه ومن خلفه، ١١: الرعد ،
  .)١(ختلّوا عنه :  اهللا تعاىلفإذا جاء قدر

M 8 7  t  s  r  q  p ومنهم املوكلون حبفظ أعمال العباد وكتابتـها،         -٥
  {z     y  x      w  v  uL ١١: الرعــد  M 8 7    6  5  4          3   2  1

  B  A  @  ?    >  =  <  ;  :  9   8        7L و ١٨ – ١٧: ق ،  M 8 7  O
   T   S  R  Q  P  U       L يتعـاقبون فـيكم     :(<، وقال   ١١ – ١٠: االنفطار 
،فمع اإلنسان مالئكة حيفظونه من املؤذيات، ومالئكـة        )٢()مالئكةٌ بالليل ومالئكة بالنهار   

  .حيفظون عليه أعماله وما يصدر منه
 إن :(سومن املالئكة من هو موكلٌ بالرحم وشأن النطفة، كما يف حديث ابن مسعود             -٦

ع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً، مث يكون علقة مثل ذلك، مث يكون مـضغة                أحدكم جيم 

                                                
  ).٢/١٣٩(، تفسري ابن كثري )١١٦ /١٣(تفسري الطربي :   ينظر)١(
، أخرجه البخاري يف كتاب مواقيت الصالة، باب فضل صـالة العـصر ،         س متفق عليه من حديث أيب هريرة        )٢(

، ومسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة، باب فضل صاليت الصبح والعصر واحملافظة عليهمـا               )٥٥٥(برقم  
)٦٣٢.(  
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

اكتب عملـه، ورزقـه،     : مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملَكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له          
  .)١()وأجله، وشقي أو سعيد

M 8 7  E  D  C  B  A ومنهم مالئكة موكلـون بقـبض األرواح،         -٧
  K  J  I  H  G     FL و ٦١: اماألنع ،  M 8 7  Ñ  Ð    Ï  Î  Í

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL املوت لـه أعـوانٌ مـن       ١١: السجدة وملَك،
  .)٢(املالئكة، يستخرجون روح العبد من جسمه حىت تبلغ احللقوم، فيتناوهلا ملك املوت

، فهم الذين حيركون اهلـواء      )٣( فيدبر اهللا سبحانه باملالئكة أمر السموات واألرض        
رون السحاب، وهم املدبرات أمراً، واملقسمات أمراً، اليت أقسم اهللا تعاىل ا يف كتابـه               وجي

  .)٤(الكرمي 
فكل حركة يف السموات واألرض من حركات األفالك، والنجوم،         :"... :قال ابن القيم    

والشمس، والقمر، والرياح، والسحاب، والنبات، واحليوان، فهي ناشـئة عـن املالئكـة             
وقد دل الكتاب والسنة على أصناف املالئكة، وأا موكلة         ... السموات واألرض باملوكلني  

بأصناف املخلوقات، وأنه سبحانه وكلّ باجلبال مالئكة، ووكلّ بالسحاب واملطر مالئكـة،           
  .)٥(..."ووكلّ بالرحم مالئكة تدبر أمر النطفة حىت يتم خلقها

  
  
  

                                                
، ومسلم، يف كتاب القدر،     )٣٢٠٨( كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة، برقم          متفق عليه، أخرجه البخاري، يف     )١(

  ).٢٦٤٣... (باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه وكتابة رزقه
، اللباب يف علوم القرآن أليب حفص عمـر بـن علـي الدمـشقي احلنبلـي                 )١٧/٢٣١(تفسري القرطيب   :  ينظر )٢(

  ).٧٨-٧٧(ن حملمد النورستاين ، بريق اجلمان بشرح أركان اإلميا)١٨/٤٤٣(
:  تدبريهم ألمر السموات واألرض مستفاد من عموم النصوص الدالة على أن اهللا وكل إليهم ذلك مثل قوله تعـاىل   )٣(

 M  ¡  �  ~L وقوله٥: النازعات ، : M 8 7  Á  À  ¿L ٤: الذاريات.  
، وتفسري القـرآن العظـيم   )٥٣٧-٢/٥٣٣(ة ، ومنهاج السن)٤٩٩-٢٧٥(الرد على املنطقيني البن تيمية     :  ينظر )٤(

  ). ٨/١٩٣(، وزاد املسري البن اجلوزي )٧/٢٠٥(
  .باختصار) ١٦١-٢/١٥٣( إغاثة اللهفان )٥(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  ؟هل املالئكة املوكلون باإلنسان ميوتون مبوته -
 أحوال  :" اإلجابة، وأن مثل هذا السؤال ليس مما كلفنا اهللا باعتقاده، فيقول           :يبني الشيخ   

املالئكة وشؤوم من الغيبيات، وال تعرف إال من قبل السمع، ومل يرد نص يف موت كتبـة          
احلسنات والسيئات عند موت من تولوا كتابة حسناته وسيئاته، وال نص ببقاء حيـام وال               

 وذلك إىل اهللا وليس ما سئل عنه مما كلفنا اعتقاده، وال يتعلـق بـه عمـل،             عن مصريهم، 
فالسؤال عن ذلك دخول فيما ال يعين؛ لذا ننصح السائل أن ال يدخل فيما ال يعنيه، ويبذل                 

  .)١("جهده يف السؤال عما يعود عليه وعلى املسلمني بالنفع يف دينهم ودنياهم
M    f  : بالبقاء قال سـبحانه    أسبحانه تفرده    من عظمة اهللا تعاىل وكمال ربوبيته       

  kj  i  h  gL و٨٨: القصص ،  M 8 7  W  V  U   T  S  R  Q  P  O
  Z  Y  XL ٢٧ – ٢٦: الرمحن.  

خيرب تعاىل أن مجيع أهل األرض سيذهبون وميوتون أمجعـون،          :" : قال ابن كثري    
وجهه الكرمي؛ فإن الرب تعاىل     وكذلك أهل السماوات إال ما شاء اهللا، وال يبقى أحد سوى            

  .)٢("ال ميوت، بل هو احلي الذي ال ميوت أبداً
ِلوقد اختيف املالئكة هل ميوتون أم هم ممن استثىن اهللا؟ف   

 كـان   < يف شرحه حلديث ابن عبـاس أن الـنيب           :يقول احلافظ ابن حجر العسقالين      
قوله :)٣()ن واإلنس ميوتونأعوذ بعزتك، الذي ال إله إال أنت، الذي ال ميوت، واجل  (:يقول

وال اعتبـار   ...  استدل به على أن املالئكة ال متوت، وال حجة فيه          )واجلن واإلنس ميوتون  (
M  i  h  g    f  :له، وعلى تقديره فيعارضه ما هو أقوى منه، وهو عموم قوله تعـاىل            

                                                
  ).٢/١٨٥( فتاوى اللجنة )١(
  ).٤/٢٨٧( تفسري ابن كثري )٢(
مـسلم يف كتـاب     ، و )٧٣٨٣(برقم    M  e        d   cL  : أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قوله تعاىل       )٣(

  ).٢٧١٧(الذكر والدعاء والتوبة، باب التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما مل يعمل، برقم 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  kjL مـن  ، مع أنه ال مانع من دخوهلم يف مسمى اجلن؛ جلامع ما بينـهم               ٨٨: القصص
  .)١("االستتار عن عيون اإلنس

ولكن "واملالئكة من خملوقات اهللا، جيوز عليهم املوت واهلالك، شأم شأن سائر املخلوقات 
  .)٢("جعل اهللا هلم أمدا بعيدا، فال يتوفاهم حىت يبلغوه

  .والقول مبوت املالئكة هو الذي عليه أكثر الناس
 الـذي :"  فأجاب   ،الئكة ميوتون    هل مجيع اخللق حىت امل     :: شيخ اإلسالم    ئلس 

 ... ملـك املـوت      )٣( وحىت عزرائيل عليه أكثر الناس أن مجيع اخللق ميوتون حىت املالئكة          
واهللا سـبحانه    ...واملسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك وقدرة اهللا عليه           

 إحيائهم وقـد قـال       البشر واجلن مث   إماتة مث حيييهم كما هو قادر على        قادر على أن مييتهم   
 وقد ثبت ، ٢٧: الـروم  M   FE  D  C  B  A      @  ?  >   =L  :سبحانه

                                                
  ).١٣/٣٧٠( فتح الباري )١(
-٥٨٣ص(املسائل العقديـة يف فـيض القـدير    : ، لإلستزاده ينظر)١/٣٠٢(  املنهاج يف شعب اإلميان للحليمي      )٢(

٥٨٤.(  
عزرائيل، إال أنه مل ترد تسمية ملك املوت ـذا االسـم يف     ملك املوتاشتهر أن اسم :":  قال ابن عثيمني )٣(

 السنة النبوية الصحيحة، وإمنا ورد ذلك يف بعض اآلثار واليت قد تكون مـن اإلسـرائيليات   القرآن الكرمي وال يف
  ذلـك، بـل  اجلزم بالنفي وال باإلثبات، فال نثبت أن اسم ملك املوت عزرائيل، وال ننفي وعلى هذا، ال ينبغي

M  Ð    Ï  Î  Í  :قـال اهللا تعـاىل   " ملك املوت"تعاىل ونسميه مبا مساه اهللا تعاىل به  نفوض األمر إىل اهللا

   Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  ÑL ١١: السجدة."  
مبصرح بامسه يف القرآن، وال يف األحاديث الصحاح، وقد جاء تسميته يف  وأما ملك املوت فليس" :قال ابن كثريو  
  ."واهللا أعلم اآلثار بعزرائيل، عضب
  .  اهـ"يف تسميته حديث مرفوع مل يرد": وقال السندي  
بـذلك يف   ومل أقف على تـسميته ": ، قال- بعد أن ذكر أن ملك املوت اشتهر أن امسه عزرائيل-وقال املناوي   

  .  اهـ"اخلرب
قال رمحه " . املوكل بقبض أرواح العاملني  وتونؤمن مبلك امل:"تعليقه على قول الطحاوي وقال الشيخ األلباين يف  

 وإمنا هو مـن  كما هو الشائع بني الناس فال أصل له،" عزرائيل"القرآن، وأما تسميته بـ  هذا هو امسه يف": اهللا
   .  اهـ"اإلسرائيليات

لفـاظ  األ،  )٣/١٦١(، فتـاوى ابـن عثـيمني        )٣/٣٢(، فيض القدير للمناوي     )١/٤٩(البداية والنهاية    :ينظر  
  .)٣٩٠ص (زيد  لبكر أبو اللفظية ومعجم املناهي ،)٢/٣٦( عبداهللا الدويشلاملوضحات 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 بـالوحي إن اهللا إذا تكلم     :( من غري وجه وعن غري واحد من الصحابة أنه قال          <النيب  عن  
 :( وىف رواية  ،)١() إذا مسعت املالئكة كالمه صعقوا    :( وىف رواية  ،)الغشيأخذ املالئكة مثل    

 أزيل  أي  -ئكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلوم           مسعت املال 
 يف فقد أخرب ،)٢()احلق احلق    قالوا ماذا قال ربكم قالوا احلق فينادون      -الفزع عن قلوم  

 جـاز  الغـشي  فإذا جاز عليهم صعق      الغشيهذه األحاديث الصحيحة أم يصعقون صعق       
«  ¼   M 8 7 صعق موسى عليـه الـسالم    هو مثل الغشي وصعق ...صعق املوت  

  ÄÃ  Â   Á  À  ¿  ¾  ½L والقرآن قد أخرب بـثالث  ، ١٤٣: األعراف 
¾  ¿  M  Ä  Ã   Â     Á  À :نفخات نفخة الفزع ذكرها يف سورة النمل يف قولـه         

  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL ٨٧: النمل .   
  %  &  '  )  (  !  "  #  $M : ونفخة الصعق والقيام ذكرمها يف قوله     

  8   7  6  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *L وأمـا  ،  ٦٨: الزمر
 فهو متناول ملن دخل يف اجلنة من احلور العني فإن اجلنة ليس فيها موت ومتنـاول                 االستثناء

 الصحيح أن يف وقد ثبت ،لغريهم وال ميكن اجلزم بكل من استثناه اهللا فإن اهللا أطلق يف كتابه           
إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخـذا              :( قال < نيبال

 وهذه الصعقة قد قيـل  ،)٣() اهللاستثناه أم كان ممن قبليبساق العرش فال أدرى هل أفاق       
  . القرآنيفإا رابعة وقيل إا من املذكورات 

                                                
، وابن خزمية يف    )٥١٥( أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة يف باب ذكر الكالم والصوت والشخص وغري ذلك برقم                 )١(

 يف ألن ضـعيف  ادهإسـن ، )٢٠٦(بـرقم  ... وصعق أهل السماوات... التوحيد يف باب صفة تكلم اهللا بالوحي 
 اخلزاعي محاد بن نعيمويف اإلسناد كذلك     شيخه من بالسماع يصرح ومل مدلس القرشي مسلم بن الوليد اإلسناد

  . كثريا خيطئ صدوق وهو
، ابن حبان يف صحيحه يف كتاب الـوحي بـرقم   )٤٧٣٨( أخرجه أبو داود يف كتاب السنة باب يف القرآن برقم       )٢(

، وللحديث شـواهد صـحيحة   ضعيف إسناده معاوية، أيب اخلرب هذا يف، )٢٠٧(وحيد ، وابن خزمية يف الت    )٣٧(
شـاهداً  ) ٤٨٠٠(بـرقم    )قلـوم  عن فزع إذا حىت:( باب سبأ، سورة تفسري  كتاب يف البخاريفقد أخرج   

  .للحديث السابق
يهـودي، بـرقم    أخرجه البخاري يف كتاب اخلصومات، باب ما يذكر يف اإلشخاص واخلصومة بني املـسلم وال             )٣(

  ).٢٣٧٥(، ومسلم يف كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى عليه السالم، برقم )٢٤١١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أم ال استثناه فيمن ءاالستثنا يف موسى وهل هو داخل يف قد توقف < النيب وبكل حال 
 اهللا مل ميكنا حنن أن جنزم بذلك وصار هذا مثل العلم استثىن مل خيرب بكل من النيبفإذا كان 

 واهللا أعلم ؛بوقت الساعة وأعيان األنبياء وأمثال مما مل خيرب به وهذا العلم ال ينال إال باخلرب
 . )١("وصلى اهللا على حممد وآله وصحبه وسلم

  
  
  
  
  
  
  

  

                                                
وما بعدها، العظمة أليب    ) ٣٢٥ص  (البعث والنشور للبيهقي    : ، وينظر )٢٦١- ٢٦٠ -٤/٢٥٩(  جمموع الفتاوى  )١(

  ).٥/٣٣٩( الدر املنثور ،)١١/٣٦٨(، فتح الباري )١٩/٣١١(، البداية والنهاية )٣/٨٢٢(الشيخ األصفهاين 
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   املطلب الثالث                                      
  

  :)١( تعريف اجلن وتأثريهم
أن اجلن صنف من خملوقـات اهللا ورد ذكـرهم يف            :":يقرر الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

 لإلنس أمـر    مس اجلن ومؤمنهم يف اجلنة وكافرهم يف النار،       مكلفون،  القرآن والسنة وهم    
يؤذي اجلين وهو يعلم أو ال يعلم، واجلين قد يؤذي اإلنسي            واإلنسي قد    –معلوم من الواقع    

 ومن  -ويصرعه أو يقتله، كما أن اإلنسي قد يؤذي اإلنسي ويضره، واجلين قد يؤذي اجلين               
نفى ذلك عن اجلن وهو مل حيط علماً بأحواهلم فقد قفا ما ليس له به علم وخالف مـا ورد                    

  ¤          ¥  �   ¡  ¢  M 8 7£ فيهم من آيات القرآن، فقد      

  ¬  «  ª  ©  ¨     §  ¦L واقرأ اآليات من سورة اجلن يف       ،١٥ – ١٤: الرمحن
 وجزاء من آمن منهم ومن كفر، فال عجب أن يتمكن جين مـن              أحواهلم وأعماهلم تفصيل  

إنسي وأن يصيبه بأذى، كما يتمكن اإلنسي من اجلين ويصيبه مبا يضره إذا متثل اجلين بصورة      
، وباجلملة فكل من اجلن واإلنس إما مؤمن وإما كافر، وطيب أو خبيث، ونافع              حيوان مثالً 

  .لغريه أو مؤذ له ضار به كل بإذن اهللا عز وجل
 لإلنس ال يعلمون منهما إالَّ ما جاء يف كتـاب اهللا       وأحواهلم غييب بالنسبة  فعامل اجلن   

بالكتاب والـسنة دون  ، فيجب اإلميان مبا ثبت يف ذلك <تعاىل أو صح من سنة رسول اهللا   
استغراب أو استنكار والسكوت عما عداه؛ ألن اخلوض نفياً أو إثباتاً قول بغري علم، وقـد                

: M   Ë  Ê  É   ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Áى اهللا تعاىل عن ذلك بقوله سـبحانه       

   Ò  Ñ  Ð          Ï  Î    Í  ÌL ٢(" ٣٦: اإلسراء(.  
  

  
                                                

 درج كثري من العلماء على التفضيل يف مسائل اجلن يف أبواب املالئكة، فالبخاري مثالً مجع البابني يف كتاب بـدء       )١(
وما بعدها، وكذلك   ) ١/١٦٣(، والبيهقي يف شعب اإلميان تكلم عن اجلن يف أبواب املالئكة            )٣/١١٦٥(اخللق  

  ).١٧٢ص( ابن القيم يف الروح مجع الكالم عن املالئكة واجلن
  ).٢٨٢ -١/٢٧٩(فتاوى اللجنة : ينظر )٢(
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_ 

  

  :للغةيف ا
 واحده جين، وهو مأخوذ من االجتنان، وهـو التـستر       )١(اسم جنس مجعي    : اِجلن بالكسر 

  .)٢(وقد مسوا بذلك الجتنام من الناس فال يرون، واجلمع ِجنان وهم اِجلنة .واالختفاء
  :يف االصطالح

 ليست أجـساماً وال  وهينوع من األرواح العاقلة املريدة املكلفة على حنو ما عليه اإلنسان،     
وهلا حياة وإدراك خاص ـا   ،دات روحانية خملوقة من عنصر ناري   جسيمات بل هي موجو   

 مستترون عن احلواس، ال يرون على طبيعتهم وال بصورم احلقيقية، وهلـم             ال يدرى مداه،  
قدرة على التشكل، يأكلون ويشربون ويتناكحون وهلم ذرية، حماسبون علـى أعمـاهلم يف              

  .)٣( اآلخرة
  
  
  
  

                                                
  :  اسم اجلنس على نوعني)١(

اسم جنس إفرادي، وهو ما دل على القليل والكثري من جنس واحد بلفظ واحد مثل ماء، تراب، زيـت                   : األول  
  .ومنه املصدر كضرب وشرب وقيام

ني واحده بالتاء غالباً وذلك بأن يكون الواحد بالتاء واللفظ الدال           اسم جنس مجعي، وهو ما يفرق بينه وب       : الثاين  
  .على اجلمع بغري التاء مثل كلم كلمة وبقر بقرة وعرب عريب وشجر وشجرة، وجن جين

  ).١(حاشية رقم ) ١٣ص(أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك : ينظر  
، الـصحاح   )١٠/٤٩٦(، ـذيب اللغـة      )١٣/٩٥(، لسان العـرب     )١/٣٢٣(العني للخليل بن أمحد     :   ينظر  )٢(

وينظر كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربيـة أليب حـامت الـرازي          ). ١٥٣٢ص  (، القاموس   )٥/٢٠٩٣(
  ).٢/٢٢٠(، اللوامع  )٢/١٧٢(

، دائرة معارف القرن    )٥/١٢(، والفصل يف امللل واألهواء والنحل       )١٣٣ص(العقائد اإلسالمية لسيد سابق     :  ينظر )٣(
، روح املعاين يف تفسري القرآن العظـيم والـسبع   )٢٩/٢١٨(، التحرير والتنوير البن عاشور )٣/١٨٥(العشرين  

  ).٢٩/١٠٢(املثاين لأللوسي 
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الشياطني كلمة عامة تشمل كل متمرد من شـياطني         :" الشياطني، فيقول  :يعرف الشيخ   
  .)١("اإلنس واجلن

  .)٣("كل متمرد من اجلن واإلنس والدواب شيطان:")٢(يقول ابن منظور 
يطلق على إبليس، ويطلق على جنس من اجلـن         ) شيطان(ن لفظ    ومن هذا يتضح أ   

  .ويطلق على املتمرد من اإلنس على أوامر ربه ردة من ذرية إبليس،وهم امل
 ،٣٦: البقـرة  M  ¼  »  ºL :فأما إطالقه على إبليس ففي مثل قوله تعاىل    

M   \  [  Z : وقولـه تعـاىل    ،٢٠: األعـراف  M  ¨  §   ¦L  :وقوله تعـاىل  
  c  b  a  `           _  ^   ]L وهذا غالـب إطالقـه،     ،  ٢٧: األعراف

  .فالشيطان علم يف الغالب على إبليس
M       7  6  5 :اجلن ففي مثـل قولـه تعـاىل    نوأما إطالقه على جنس م       

9  8L وقوله تعـاىل ،  ٢١٠: الشعراء: M   {  z  y  x  w  v  uL 
ــشعراء  M  `_  ^  ]L  ،٣٧: ص M  ¼  »  º  ¹   ¸L،٢٢١: الـ

   .وصف هلم اهاهنوهو ، ٥: امللك

                                                
  ).٣٦١-٣/٣٦٠( فتاوى اللجنة )١(
ـ ٦٣٠(أبو الفضل مجال الدين حممد بن مكرم بن علي األنصاري اإلفريقي املصري، ولد سنة       :   هو  )٢( ، وهـو  )هـ

، عشرون جملداً، مجع فيها أمهات كتب اللغـة، فكـاد      لسان العرب غوي حجة، أشهر أعماله وأكربها هو       إمام ل 
كـان  : "ابن حجر ن كتب األدب املطولة، وقال عنه       عمل على اختصار وتلخيص عدد هائل م      . يغين عنها مجيعاً  

 أعرف يف األدب وغريه كتابـاً مطـوالً إال وقـد     ال: "، ويقول الصفدي    "مغرى باختصار كتب األدب املطولة    
عمي يف آخر عمره وتـويف      . له شعر رقيق  ". اختصره، وأخربين ولده قطب الدين أنه ترك خبطه مخسمائة جملدة           

  ).هـ٧١١(مبصر سنة 
لنحـاة  ، وبغية الوعاة يف طبقات اللغويني وا      )٣٣-٥/٣١(الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة البن حجر         : ينظر  

  ).٥٣٤، ١/٣٨٨(، وحسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة للسيوطي )١/٢٤٨(للسيوطي 
  ).٩/٢٥٣(تاج العروس : ، وينظر)١٣/٢٣٨( لسان العرب )٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

M   =  <  ;  :  9 :ه على متمردي اإلنس ففي مثل قولـه تعـاىل         وأما إطالق 

  HG  F    E  D  C  B  A  @  ?  >L وهو هنا   ،١١٢: األنعام 
  .هلم أيضا وصف

_ 

  :الدليل السمعي
أفاض القرآن الكرمي والسنة النبوية يف احلديث عن  اجلن وأحواهلم يف مواضع كثرية، فقـد                

هم يف القرآن يف مواضع متعددة تقرب من أربعني موضعاً، عـدا  اآليـات الـيت             ورد ذكر 
حتدثت عن الشيطان، وهي كثرية، وانفردت سورة كاملة للحديث عن أحوال النفر الـذين            
استمعوا للقرآن من الرسول عليه الصالة والسالم وهو مبكة، وهي سورة اجلـن، إذ ورد يف               

!  "  #     $   %  &       M  : هذا النفر للقرآن، قال تعـاىل مطلعها إخبار اهللا لنبيه باستماع 
  8     7  6  5  43  2   1       0  /  .  -   ,  +    *  )  (  '

9L واعتربهم القرآن نوعاً آخر يشترك مع اإلنسان يف التكليـف، ورتـب        ٢ – ١: اجلن ،
    ;    >   =  M :  9   8 : القرآن اجلزاء هلم حسب أعماهلم يف الدنيا فقـال        

   B  A  @   ?  >L  واستنكر القرآن املزاعم اليت تقول بأن       ١٣: الـسجدة ،
M  Ù  Ø : - يف معرض احلديث عن موت سليمان عليه السالم     -اجلن يعلمون الغيب فقال   

   æ  å  ä  ã   â  á   à  ß      Þ   Ý  Ü    Û    ÚL وغــري . ١٤: ســبأ
  .)١(وال هذا املخلوق ذلك من اآليات اليت حتدثت عن أح

واعلم أن األحاديث يف وجود اجلن والشياطني ال حتصى، وكذلك أشعار           :" )٢(الدمريي  قال  
  .)٣("العرب وأخبارها، فالرتاع يف ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر

                                                
  ).٨٠-٧٩( عامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة للدكتور عبد الكرمي عبيدات )١(
بقاء القاهري الشافعي، عامل مشارك يف أنواع العلوم، من          هو حممد بن عيسى بن علي الدمريي، كمال الدين أبو ال           )٢(

  ).هـ٨٠٨(، وتويف سنة)هـ٧٤٢(تصانيفه حياة احليوان الكربى ، ولد سنة 
  ).٨٠-٧/٧٩(، الشذرات)٦٢-١٠/٥٩(الضوء الالمع للسخاوي : ينظر  

  ).١/١٨٨( حياة احليوان الكربى )٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :الدليل العقلي

يحاً ولو كان االستدالل بعدم رؤية الشيء على عدم وجوده صح         :")١( قال حممد رشيد رضا   
وأصالً ينبغي للعقالء االعتماد عليه، ملا حبث عاقل يف الدنيا عما يف الوجود من املواد والقوى        
اهولة، وملا كُشفت هذه امليكروبات اليت ارتقت ا علوم الطب واجلراحة إىل الدرجة اليت              

حـدث  وصلت إليها، وال تزال قابلة لالرتقاء بكشف أمثاهلا، وملا عرفت الكهرباء الـيت أ             
 وأخرب أمثاهلم ـا يف      –كشفها هذا التأثري العظيم يف احلضارة، ولو مل تكشف امليكروبات           

 لعدوه جمنوناً، وجزموا باستحالة وجود أحياء ال ترى، إذ يوجد يف نقطـة              –القرون اخلالية   
اخل، كما  ..املاء ألوف األلوف منها، وأا تدخل يف األبدان من خرطوم البعوضة أو الربغوث            

أن ما جيزم به علماء الكهرباء من تأثري يف تكوين العوامل، وما تعرفه الشعوب الكـثرية اآلن                 
 كله ممـا مل     –من ختاطب الناس ا من البالد البعيدة بآالت التلغرف والتليفون الالسلكية            

  .)٢("يكن يتصوره عقل، وقد وقع بالفعل
 اجلن ليس مبستبعد يف ميزان       ومما تقدم وغريه من األدلة الكثرية يدل على أن وجود         

العقل، يف الوقت الذي ثبت فيه وجود أشياء كثرية يف هذا الكون غائبة عن حواسنا، وجهل                
  .بعض الناس ذا املخلوق ليس مربراً إلنكار وجوده، فعلم اإلنسان حمدود جداً

  
  
  

                                                
 ولـد .. نسبه آلل البيـت   يرجع.. ء الدين القلموين احلسيين هو حممد رشيد بن علي رضا بن مشس الدين بن ا           )١(

مث تأثر  بكتب شيخ اإلسالم ابن تيمية        ، كان متصوفاً    هـ يف قرية قلمون جنوب طرابلس الشام      ٢٧/٥/١٢٨٢يف
لقد أحدثت له حركة ونشاط بدل اخلمـول وغيبـة الـوعي            و .. -رمحهم اهللا تعاىل   -وحممد بن عبدالوهاب    

هــ  ١٣٥٤ من مجادى األويل   ٢٣(يوم اخلميس املوافق    : تويف  ..الصوفيةدع والضالل كما يف     واالنغماس يف الب  
  :من مؤلفاته. عاما ، عن سبعني)م١٩٣٥ من أغسطس٢٢= 

  .تاريخ األستاذ اإلمام مناسك احلج ،حقيقة الربا ،السنة والشيعة، اخلالفة  
رشيد رضـا اإلمـام ااهـد    ، )٩/٣١٠(كحالة ، معجم املؤلفني لعمر رضا    )٦/١٢٦(األعالم للزركلي   : ينظر  

  . محد الشرباصي أل رشيد رضا،براهيم العدويإل
  ).٨/٣٦٦( تفسري املنار )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

_ 

  .أن اجلن مكلفون، وهلم إرادة واختيار¤
 عامة للثقلني   < ثبت باألدلة أن رسالة النيب       :"، هذه املسألة، بقوله   :يقرر الشيخ      

: يـس  M 8 7   Ó  Ò  Ñ   Ð  Ï  Î              Í  Ì  ËL اإلنس واجلن،   

 ١٠٤: يوسف M 8 7   ,  +   *  )  (    'L  واجلن من عقالء األحياء، و، ٧٠

 ١٠٧: األنبياء M 8 7       d  c         b  a  `  eL  واجلن من العاملني، و،

!  "  #  $  %&  '  )(  *  +  ,-  M 8 7   من العـاملني، و     كذلك واجلن،
  65  4  3  2  1   0    /  .L و< واجلن ممن بلغتهم رسالة حممد ، ١٩: األنعام ، 

 M 8 7  ®   ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤L ــان ، ١: الفرقـ
اإلنس واجلن وأصل كل منهما الذي منه خلق  واجلن من العاملني، وبعد أن بني سبحانه خلقه         

 الذي هو شريعة حملمد عليـه الـصالة         -وذكر كثريا من نعمه على عباده أنكر يف القرآن          
&  '  )  M : على اإلنس واجلن عدم شكرمها نعمـه فقـال         -والسالم وألمته عامة    

   *  )L وبعـد    الكونية الشاملة هلما   النعم مرات عقب إحدى وثالثون    ،١٨: الرمحن 
اهللا بتوحيده وطاعته وحتذيرا هلما من عواقب كفر نعمـه            هلما على شكر   أنواع اجلزاء محالً  

فهذه اآليات وما جاء يف معناها دالة على عموم رسالته صلى اهللا عليه وسـلم               ؛  تعاىل عليهم 
وأما كوم خلقوا قبل اإلنـس أو       . لإلنس واجلن، وأن شريعة اجلن هي الشريعة اإلسالمية       

وأما كوم قد أرسل إليهم رسـول  . م فال أثر له بالنسبة لتكليفهم بالشريعة اإلسالمية      بعده
  .)١("خاص م فال نعلم ذلك

  

 وقد سبق يف تعريف اجلن أم أمة مكلفة كاإلنس، وهلم إرادة واختيار، وهذا هـو               
M 8 7  F  E  D   C الذي تشهد له اآليات القرآنية واألحاديث النبوية،        

I   H  G  L و٥٦: الــــذاريات،  M 8 7  ¯    ®   ¬  «  ª  ©
                                                

  ).٣/٣٧١)(٣٦٤-٣/٣٦٣( فتاوى اللجنة )١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  °L وغري ذلك من اآليات اليت توعدت الكافرين مـن اجلـن واإلنـس              ١٣٠: األنعام ،
M  v  u  t  s  r  q    p  o  n        m  l  بالتعذيب يف النار، كقوله تعاىل    

  |  {        z        y  xwL اهللا  أن رسـول  سوعن أيب هريـرة     . ٢٥: فصلت > 
أعطيت جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت يل       : فُضلْت على األنبياء بست   :( قال

الغنائم، وجعلت يل األرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إىل اخللـق كافـة، وخـتم يب               
  .)١()النبيون

فإنه يشمل اجلن ) وأرسلت إىل اخللق كافة:(وحمل االستدالل قوله:")٢( قال السبكي   
وحديث مـسلم  : مث يقول. ه على اإلنس خاصة ختصيص بغري دليل، فال جيوز  واإلنس، ومحل 

  .)٣("الذي استدللنا به أصرح األحاديث الدالة على مشول الرسالة للجن واإلنس
 إىل غري ذلك من اآليات واألحاديث الدالة على تكليف اجلن، ويف هذا داللة علـى       

  .ميان وترك الكفرأن هلم إرادة واختياراً، وإال ملا طولبوا باإل
  
  .أن اجلن يتشكلون ويرون¤

 بالنسبة لإلنس ال يعلمون منهما إالَّ       وأحواهلم غييب عامل اجلن    :":قال الشيخ عبد الرزاق     
، فيجب اإلميان مبا ثبت يف ذلـك    <ما جاء يف كتاب اهللا تعاىل أو صح من سنة رسول اهللا             

  .)٤(" عداهبالكتاب والسنة دون استغراب أو استنكار والسكوت عما
والذي تشري إليه اآليات القرآنية واألحاديث النبوية أن اجلن يتـشكلون بالـصور                

واجلن يتصورون يف صور اإلنس والبهائم، فيتصورون يف صور         :":قال ابن تيمية    . املختلفة

                                                
  ).٥٢٣( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب املساجد ومواضع الصالة، املقدمة، برقم )١(
شفاء الـسقام يف  : ، تقي الدين، أبو احلسن، أشعري شافعي، من مؤلفاته        هو علي بن عبد الكايف بن علي السبكي        )٢(

  .هـ٧٥٦زيارة خري األنام، السيف املسلول علي من سب الرسول، الفتاوى، تويف سنة 
  ).  ٣/٦٣(، الدرر الكامنة )٦/١٤٦(طبقات الشافعية الكربى : ينظر  

  ).٢/٥٩٧( فتاوى السبكي )٣(
  ).٢٨٢ -١/٢٧٩(فتاوى اللجنة : ينظر )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

احليات والعقارب وغريها، ويف صور اإلبل والبقر والغنم واخليل والبغال واحلمري، ويف صور             
  .)١(" ويف صور بين آدمالطري،

لسنا ننكر مع كـون     :"وال مينع خلقهم من النار تشكلهم يف الصور املختلفة، يقول الباقالين          
أصلهم النار أن اهللا تعاىل يكثف أجسامهم ويغلظها، وخيلق هلم أعراضاً تزيد علـى مـا يف                 

  .)٢("النار، فيخرجون عن كوم ناراً، وخيلق هلم صوراً وأشكاالً خمتلفة
  :األدلة على تشكل اجلن ورؤيتهم -

M  L  K  J  I  H  G   F  E  D : فقولـه تعـاىل    القرآنأما من   

  Y  X   W  V  U  T  SR  Q  P  O   N  ML ــال : األنف

٤٨.  
جاء إبليس يوم بدر يف جند مـن        : عن ابن عباس قال   :"  يف تفسري هذه اآلية    )٣(قال الطربي   

 بين مدجل يف صورة سراقة بن مالك بن جعـشم،           الشياطني، معه رايته، يف صورة رجل من      
 M   SR  Q  P  O   N  M  L  K  JL فقال الشيطان للمـشركني   

 قبضة من التراب، فرمى ـا يف وجـوه          <، فلما اصطف الناس أخذ رسول اهللا        ٤٨: األنفال
 وكانت يده يف يد رجل من       –املشركني، فولوا مدبرين، وأقبل جربيل إىل إبليس، فلما رآه          

تزعم أنـك   : يا سراقة :  انتزع إبليس يده، فوىل مدبراً هو وشيعته، فقال الرجل         –املشركني  
]    \  [  ^    _  `  M  h  g  fe  d     c   b  a  :جــار لنــا؟ قــال

  j  iL ٤("، وذلك حني رأى املالئكة٤٨: األنفال(.  

                                                
  ).٣٢ص( إيضاح الدالئل يف عموم الرسالة البن تيمية )١(
  ).٦٥ص( الفتاوى احلديثية البن حجر اهليتمي )٢(
: حممد بن جرير بن يزيد بن كثري، أبو جعفر الطربي، اإلمام املفسر، أحد أعالم السلف، له مصنفات منـها               :   هو  )٣(

  ).هـ٣١٠(ك، صريح السنة وغريها، تويف سنة جامع البيان يف تأويل القرآن، تاريخ األمم وامللو
  ).٢/٢٦٠(، شذرات الذهب )١٤/٢٦٧(سري أعالم النبالء : ينظر  

 اجلهين صاحل بن اهللا عبد فيه ضعيف إسناده). ٢/٣٥٤(، أخرجه البيهقي يف دالئل النبوة       )١٠/١٨( تفسري الطربي    )٤(
  .احلال جمهول وهو اآلملي إبراهيم بن واملثىن مقبول وهو
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عت قريش بـدار    ومن األدلة ما ورد أن الشيطان تصور يف صورة شيخ جندي، عندما اجتم            
`  M 8 7     f   e  d   c  b   a ، )١( <النــدوة، لتمكــر بالرســول 

  r  q  p  o  nm   l  k  ji     h  gL ٣٠: األنفال.  
  
 فقد وردت أحاديث عديدة تدل على تشكل اجلن ورؤيتهم،          السنة املطهرة وأما يف      

  :جنتزئ بعضها لالستدالل على ذلك
إنَّ عفريتـاً مـن   :( <قال رسول اهللا  :  أنه قال  س هريرة    ثبت يف الصحيحني عن أيب     -١

فلقـد   ،)٢( ن اهللا أمكنين منـه فذعتـه  إ البارحة، ليقطع علي الصالة، و  تفلت علي اجلن  
أو (حىت تنظرون إليـه أمجعـون       مهمت أن أربطه إىل جنب سارية من سواري املسجد،          

  ¢  £  ¤  ¥  ¦  }  |  {     ~  �  ¡M : مث ذكرت قول أخي سليمان     ) كلكم

  ¨§L ٣()، فرده اهللا خاسئا٣٥ً: ص(.  
، فأخـذه   <وقد جاء يف روايات أن الشيطان جاء بشعلة من نار ليحرق ا وجه الرسول               

  .)٤(حىت وجد برد لسانه على يده الشريفة
 قول وأما. اآلدميني بعض يراهم قد وأم موجودون، اجلن أن على دليل فيه:"  النووي قال
 الغالب، على فمحمول ؛٢٧: األعـراف  M   rq      p  o  n  m   l  k  jL  : ىلتعا اهللا

                                                
، وعبد الرزاق   )٩/٢٢٧(، والطربي يف تفسريه     )٣٢٥١(رقم  برواية ابن عباس يف ذلك أخرجها أمحد يف مسنده            )١(

كتـاب  ) ٣٩٠٦، ٣٩٠٥( البخاري قصة اهلجرة الصحيحة يف احلديثني     اإلماموقد أورد   ،  )٥/٣٨٩(يف املصنف   
، )٩٥-٢/٩٣(سـرية ابـن هـشام       :  وأصحابه إىل املدينة، وينظر للقصة     <مناقب األنصار، باب هجرة النيب      

، تفـسري البغـوي     )٨٦/ ١ (علي بن عبد اهللا بن أمحد احلسين السمهودي         لخالصة الوفا بأخبار دار املصطفى،      
  ). ١/٢٤٠(، أمساء املدلسني للسيوطي )٢/٢٤٤(

  .خنقته:  ذُعته)٢(
  ).٢/١٠(ر الزخمشري ، الفائق حملمود بن عم)٤/٥٥٢(، تاج العروس للزبيدي )٢/٣٣(لسان العرب : ينظر  

، وأخرجـه   )٥٤١(كتاب املساجد باب جواز لعن الشيطان يف أثناء الصالة  بـرقم             .  أخرجه مسلم يف صحيحه    )٣(
  ).٣٤٢٣(البخاري بنحو هذا اللفظ، كتاب التفسري، باب هب يل ملكاً ال ينبغي ألحد من بعدي  برقم 

، وصححه األلباين يف صفة صـالة    )١٤٠(برقم لدارقطينا أخرجه، و )٣٩١٦( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٤(
  ).٨٤ص  (النيب 



   ٣٢٤  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 يربطـه؛  كـان  أنـه  ومن إياه، رؤيته من قال ما   النيب قال ملا حماالً؛ رؤيتهم كانت فلو
  .املدينة أهل ِولْداَنُ به ويلعب إليه، كلهم لينظروا

 إال اآليـة،  لظـاهر  ممتنعة؛ ةاألصلي وصورهم خلقهم على رؤيتهم إن: وقيل: القاضي قال
 يف آدم بنـو  يراهم وإمنا العادة، له خِرقَت ومن أمجعني، عليهم وسالمه اهللا صلوات لألنبياء
   .اآلثار يف جاء كما صورهم؛ غري صور
  .)١(  هـ .أ "  مردودة فهي مستند؛ هلا يصح مل فإن جمردة؛ دعوى هذه: قلت

  
 حبفظ زكاة   <وكلين رسول اهللا    :(  قال سرة   ما ورد يف صحيح البخاري عن أيب هري        -٢

 <ألرفعنـك إىل رسـول اهللا   : رمضان، فأتاين آت، فجعل حيثو من الطعام، فأخذته وقلت     
فقال الـنيب   . فخليت عنه، فأصبحت  :  حاجه شديدة، قال   ، ويل حمتاج وعلَّي عيال  إين  : قال
كا حاجـة شـديدة     قلت يا رسول اهللا ش    : ما فعل أسريك البارحة؟ قال    : يا أبا هريرة  :(<

أما إنه قد كذبك وسيعود، فعرفت أنه سيعود لقـول          : وعياالً فرمحته، فخليت سبيله، فقال    
ألرفعنـك إىل  :  إنه سيعود، فرصدته، فجعل حيثو من الطعام، فأخذته فقلـت <رسول اهللا  
. دعين فإين حمتاج وعلي عيال، ال أعـود، فرمحتـه فخليـت سـبيله       : قال. <رسول اهللا   

شـكا  : ما فعل أسريك؟ قلت يا رسول اهللا     :  يا أبا هريرة   :<ل يل رسول اهللا     فأصبحت، فقا 
فرصـدته  . أما إنه قد كذبك وسـيعود     : قال. حاجة شديدة وعياالً، فرمحته فخليت سبيله     

 وهذا آخر ثالث    <الثالثة، فجعل حيثو من الطعام، فأخذته فقلت، ألرفعنك إىل رسول اهللا            
مـا  : قلـت . دعين أعلمك كلمات ينفعك اهللا ا:  قال.مرات، إنك تزعم ال تعود مث تعود      

 M   zy  x   w   v  u  t  sL إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسـي       : هن؟ قال 
، حىت ختتم اآلية، فإنك لن يزال عليك من اهللا حافظ وال يقربنك شـيطان حـىت         ٢٥٥: البقرة

أسريك البارحة؟ فلت يـا  ما فعل :( <فأصبحت فقال يل رسول اهللا . تصبح، فخليت سبيله  
قـال  : ما هي؟ قلت  : زعم أنه يعلمين كلمات ينفعين اهللا ا فخليت سبيله، قال         : رسول اهللا 

M   w   v  u  t  s  إذا أويت إىل فراشك فاقرأ آية الكرسي من أوهلا حىت ختتم اآليـة            : يل

                                                
  ).٥/٢٩( شرح النووي ملسلم )١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  zy  xL  ح، لن يزال عليك من اهللا حافظ، وال يقربنك شيطان حىت تـصب           :  وقال يل
أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من        (:<وكانوا أحرص شيء على اخلري، فقال النيب        

  .)١()ذاك شيطان: ال، قال: ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريرة؟ قال
  .وهذه الرواية وغريها تدل على تشكل اجلن ورؤيتهم يف صورهم اليت تشكلوا ا

  
: ل على أيب سعيد اخلدري يف بيته، قال        دخ )٢(أن أبا السائب    :  روى مسلم يف صحيحه    -٣

 يف )٣(فجلست أنتظره حىت يقضي صالته، فسمعت حتريكاً يف عراجني  : فوجدته يصلي، قال  
ناحية البيت، فالتفت فإذا حية، فوثبت ألقتلها، فأشار إيل أن أجلـس، فجلـست، فلمـا                

كان فيه فىت منا    : قال. نعم: أترى هذا البيت؟ فقلت   : انصرف أشار إىل بيت يف الدار فقال      
 إىل اخلندق، فكان ذلك الفىت يستأذن       <فخرجنا مع رسول اهللا     : قال. حديث عهد بعرس  

خذ :( < بأنصاف النهار فريجع إىل أهله، فاستأذنه يوماً، فقال له رسول اهللا             <رسول اهللا   
 فأخذ الرجل سالحه مث رجع، فإذا امرأته بـني          ،عليك سالحك، فإين أخشى عليك قريظة     

اكفـف عليـك   : بني قائمة، فأهوى إليها بالرمح ليطعنها به، وأصابته غرية، فقالت لـه  البا
رحمك، وأدخل البيت حىت تنظر ما الذي أخرجين، فدخل فإذا حبية عظيمة منطويـة علـى                
الفراش، فأهوى إليها بالرمح فانتظمها به، مث خرج فركزه يف الدار، فاضطربت عليه، فمـا               

 فذكرنا ذلك له،   <فجئنا إىل رسول اهللا     : احلية أم الفىت؟ قال   : اً كان أسرع موت   يدرى أيهما 
إن باملدينة جناً قد أسـلموا،      : ، مث قال  استغفروا لصاحبكم : ادع اهللا حيييه لنا، فقال    : وقلنا

                                                
  ).٢٣١١(كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجال فترك الوكيل شيئاً فأجازه برقم .  أخرجه البخاري يف صحيحه)١(
: موىل عبد اهللا بن هشام بن زهرة ، ويقـال  : ل أبو السائب اَألنصاِري املدين ، موىل هشام بن زهرة ، ويقا      :   هو  )٢(

  .موىل بين زهرة
، معاين األخبار لبدر الـدين  )٦٤٣ص (  تقريب التهذيب البن حجر ،)٣٣/٣٣٨(ذيب الكمال للمزي   : ينظر  

  ).٥/٣٣٤(العيين 
  . أراد ا العيدان اليت يف سقف البيت:  العرجني)٣(

  ).٣/٢٠٤(ينظر النهاية يف غريب احلديث   
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

ثالثة أيام، فان بدا لكم بعد ذلك فـاقتلوه، فإمنـا هـو     )١( فإذا رأيتم منهم شيئاً فآذنوه   
  .)٢()شيطان

ديث داللة على أن اجلن يتشكلون يف صورة احليات، وقد كانت تلك             ففي هذا احل  
  .احلية اليت دخلت البيت عبارة عن جن يف صورة حية، صِرع الفىت بسببها

واجلن تتصور بصورة الكلـب     :":واجلن تتصور بصورة الكالب كذلك، قال ابن تيمية         
يطانية من غريه، وفيـه     األسود، وكذلك بصورة القط األسود، ألن السواد أمجع للقوى الش         

  .)٣("قوة احلرارة
 بقتل الكالب، حىت إن املرأة تقـدم        <أمرنا رسول اهللا    :(وعن جابر بن عبداهللا قال      

 علـيكم باألسـود البـهيم ذي     : عن قتلها وقال   <من البادية بكلبها فنقتله، مث ى النيب        
  .)٥()فإنه شيطان )٤(النقطتني 

رور الكلب األسود يقطع الصالة، فعن عبـداهللا ابـن          وقد أخرب عليه الصالة والسالم أن م      
، فانه يستره إذا كان     إذا قام أحدكم يصلي   :(<قال رسول اهللا    : الصامت عن أيب ذر قال    

بني يده مثل آخر الرحل، فإذا مل يكن بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطـع صـالته                  
ب األسود من الكلب األمحـر      ما بال الكل  :  قلت يا أبا ذر    ة والكلب األسود؟  أاحلمار واملر 

الكلـب  (  كما سألتين فقـال    <من الكلب األصفر؟ فقال يا ابن أخي سألت رسول اهللا           
  .)٦()األسود شيطان

                                                
  .أعلموه بأن خيرج:  آذنوه)١(

  ).١٦١/ ٣٤(، تاج العروس )٥ص (، خمتار الصحاح )١٣/٩(لسان العرب : ينظر  
  ).٢٢٣٦( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب السالم باب قتل احليات وغريها برقم )٢(
  .بتصرف) ٥٢/ ١٩( جمموع الفتاوى )٣(
وأما النقطتـان   ): ١٠/٢٣٧(لنووي يف شرح صحيح مسلم      قال ا : اخلالص السواد، ذي النقطتني   :  األسود البهيم  )٤(

  .معروفتان بيضاوان فوق عينيه، وهذا مشاهد معروف
  ).١٥٧٢(باب األمر بقتل الكالب برقم . كتاب املسافاة.  أخرجه مسلم يف صحيحه)٥(
  ).٥٠١( أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب الصالة باب قدر ما يستر املصلي برقم )٦(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 وهكذا يظهر لنا مما تقدم أن اجلن يتشكلون يف الصور املختلفة، وعندئـذ ميكـن               
ـ              ار الكـثرية يف    رؤيتهم، وهذا هو الذي عليه مجهور الفقهاء من املسلمني، ملا ورد من اآلث

  .تشكلهم ورؤيتهم، وقد مر قسم منها
إذا حصل منهم التشكل يف أجسام إنسية أو حيوانية فإم يصبحون أسـرى هـذا                اجلن   و

وحيصل هلم من التأثر بالعوارض مثلما حيصل للجنس الذي تشكلوا به، كمـا يف               التشكل،
  .هذه القصة

  
_)١( 

 M  À  ¿  ¾          ½  ¼»  º  ¹    ̧ ¶  µL إخباراً عنهم   : قال تعاىل    
هذا من قول اجلن، أي قال بعضهم لبعض ملا دعوا إىل اإلميـان             :" )٢(يقول القرطيب   .١١: اجلن

ومنـا دون   :" وأنا كنا قبل استماع القرآن منا الصاحلون ومنا الكافرون، وقيل         : <مبحمد  
  .)٣("حلني يف الصالحأي ومن دون الصا" ذلك

!  "  #  $  %&  '  M  : تعليقاً على قولـه تعـاىل     :يقول ابن القيم    

   2  1      0  /   .  -  ,  +  *   )  (L ــن  – ١٤: اجلــ

صـاحلني، ودون الـصاحلني،     : وقد تضمنت هذه اآليات انقسامهم إىل ثالث طبقات       :"١٥
أبـرار، مقتـصدون، وكفـار،      : الثةوهذه الطبقات بإزاء طبقات بين آدم، فإا ث       . وكفار

فالصاحلون بإزاء األبرار ومن دوم بإزاء املقتصدون، والقاسطون بإزاء الكفار، وهذا كمـا            
M  po  n  m  l : قسم سبحانه بين إسرائيل إىل هذه األقسام الثالثة يف قوله         

  vu  t  s  r   qL فهؤالء الناجون منهم، مث ذكـر       ١٦٨: األعراف ،
                                                

  ).٢٨٢-١/٢٧٩(للجنة فتاوى ا:  ينظر)١(
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري القرطيب املالكي، أحد مشاهري املفسرين وكتابـه                   :   هو  )٢(

  ).هـ٦٧١(من أوسع كتب التفسري مييل فيه إىل تتبع األحكام الفقهية، تويف سنة " اجلامع ألحكام القرآن"
، واملفسرون بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفات حملمد بن عبد           )١/٥٣٤(كشف الظنون حلاجي خليفة     : ينظر  

  ).٢٤٦ص (، طبقات املفسرين للداودي )١/٢٨٧(الرمحن املغراوي 
  ).١٩/١٥( تفسري القرطيب )٣(
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وملا كان اإلنس أكمل مـن اجلـن وأمت       . )١(و خلَف السوء الذين خلفوا بعدهم       الظاملني وه 
الرسـل واألنبيـاء    : عقوالً، ازدادوا عليهم بثالثة أصناف أُخر، ليس شيء منها للجن وهم          

  . )٢("واملقربون، فليس يف اجلن صنف من هؤالء بل حليتهم الصالح
  
_)٣( 

وجود اجلن ثابت بالكتاب والسنة واتفاق سلف :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
األمة، وكذلك دخول اجلين يف بدن اإلنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة، وهو أمر مشهود 
حمسوس ملن تدبره، يدخل يف املصروع ويتكلم بكالم ال يعرفه، بل وال يدري به، بل يضرب 

!  "   M  :، وال حيس به املصروع، وقوله تعاىلضرباً لو ضرب به مجل ملات

  .-  ,  +  *    )  (   '  &  %  $  #L وقوله ٢٧٥: البقرة ،
وقال يف موضع .  وغري ذلك، يصدقه)٤()إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم:(<

وليس يف أئمة املسلمني من ينكر دخول اجلين يف بدن املصروع وغريه، ومن أنكر :"آخر
عى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع، وليس يف األدلة الشرعية ما ينفي واد

  .)٥("ذلك
إن أقواماً يزعمون أن اجلين ال يدخل       : قلت أليب :" بن أمحد بن حنبل     وقال عبد اهللا  
  .)٦("يكذبون، هو ذا يتكلم على لسانه: يابين: يف بدن اإلنسي فقال

  
                                                

{  ~  �  ¡   ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  M  : يقصد ابن القيم قوله تعاىل بعد اآليـة الـسابقة          )١(
  ª  ©  ¨... L ١٦٩: األعراف.  

  ).١/٤١٦( طريق اهلجرتني وباب السعادتني)٢(
  ).٢٨٢-١/٢٧٩(فتاوى اللجنة :  ينظر)٣(
. من حديث أخرجه البخـاري يف صـحيحه     ) ٥٨٤ص( خمتصر الفتاوى املصرية لبدر الدين حممد بن علي البعلي           )٤(

اب بيـان   كتاب السالم ب  . وأخرجه مسلم يف صحيحه     ). ٦/٣٣٧(باب صفة إبليس وجنوده     . كتاب بدء اخللق  
  ).٤/١٧١٢(أنه يستحب ملن رؤي خاليا بامرأة 

  ).٢٤/٢٧٧( جمموع فتاوى ابن تيمية )٥(
  ).٧ص( إيضاح الداللة يف عموم الرسالة  البن تيمية )٦(
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اختلف العلماء يف إبلـيس     :"خالف العلماء يف هذه املسألة، فيقول      : يبني الشيخ    
ال خيفى أن املالئكة جنس من خملوقـات اهللا  : هل هو من املالئكة أو من اجلن؟  فقال مجاعة      
ويفعلون ما يؤمرون، وأما إبليس فقد ذكر اهللا         خلقهم اهللا من نور، ال يعصون اهللا ما أمرهم        

M 8 7  u        t     s    r  q   p   o    n  m  l  ن اجلن متعاىل أنه   
   {z     y  x  w  vL وذكر تعاىل عنه قوله يف تربير امتناعه يف الـسجود  ، ٥٠: الكهف

أما وجه االسـتثناء  ، ١٢: األعراف M  3  2  1  0   /  .  -  ,  +  *  )L آلدم 
ــاىل  ــه تع M       Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È  Ò  Ñ  Ð  Ï : يف قول

   Ô  ÓL جاء القـوم إال  : قول القائل فهو استثناء منقطع، ك، ٣١ - ٣٠: احلجر
وألنه خلق من نار السموم واملالئكة خلقت من نور؛ وألن له ذرية تتوالد واملالئكـة        ؛  محارا

خلقت املالئكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم            (:<وقال   ال تتوالد، 
ما كان إبليس من املالئكة طرفة عني قـط         : )٢( وقال احلسن البصري     ،)١()م  مما وصف لك  

ولكن خان إبليس الطبع، وذلك     ،  )٣(وإنه ألصل اجلن، كما أن آدم عليه السالم أصل البشر         
أنه كان مع املالئكة وتشبه م وتعبد وتنسك معهم فلهذا دخل يف خطام وعصى مبخالفة               

  .أمر اهللا بالسجود

                                                
من حديث عائـشة رضـي اهللا   ) ٢٩٩٦(أخرجه مسلم، يف كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحاديث متفرقة برقم  ) ١(

  .عنها
  احلسن بن أيب احلسن يسار البصري، كان من سادات التابعني وكربائهم، مجع كل فن من علـم                أبو سعيد :   هو  )٢(

وأمه امسها خرية موالة ألم سلمة أم املؤمنني رضي اهللا           ،سوزهد وورع وعبادة، وكان أبوه موىل زيد بن ثابت          
ظ القرآن يف خالفة عثمان،      ، نشأ باملدينة، وحف    س ولد احلسن لسنتني بقيتا من خالفة عمر بن اخلطاب         ،عنها

ومسعه خيطب مرات، وروى عن عمران بن حصني واملغرية بن شعبة ومجع من الصحابة رضي اهللا عنهم تويف سنة                   
  ). هـ١١٠(
  ).١/١٣٦(، شذرات الذهب )٤/٥٦٣(، السري )١/٧١(، تذكرة احلفاظ )٢/٥٦(وفيات األعيان : ينظر  

   ).٢٢٦   /١(  نقالً عن تفسري ابن جرير الطربي )٣(



   ٣٣٠  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

   
نوع من املالئكة   ألنه من    ،من جنس املالئكة  ن إبليس لعنه اهللا     إ : من أهل العلم   ونوقال آخر 

    لق غريهم من املالئكة من نور، استدلوا على ذلك بأنه لو مل يكن      خلقوا من نار السموم، وخ
، وال أنكر عليه عدم سجوده له، وبأن األصل يف          بالسجود آلدم من املالئكة ملا كان مأمورا      

�  M  :تصال؛ بأن يكون املستثىن من جنس املستثىن منه، وقد قـال تعـاىل            االستثناء اال 

  «  ª  ©  ¨    §      ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡L ٧٤ - ٧٣: ص  ،
إال أنه عصى اهللا تعاىل وأصر على التمـرد         . فاستثىن إبليس بعد املالئكة فدل على أنه منهم       

 القـول ،     هذا )١(ر ابن جرير الطربي     واختاة،  القيام يان فحقت عليه لعنة اهللا إىل يوم      والعص
بأن املالئكة منهم من خلق من نور، ومنـهم         : أصحاب القول األول  وأجاب عما استدل به     

من خلق من نار السموم، وإبليس من صنف املالئكة الذين خلقوا من نار السموم، وبأنه ال                
  M       Î : ا قال فيه  دليل على أن الصنف الذي خلق من نار السموم ال يتوالد، وبأن اهللا إمن             

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL من أجل أنه من قبيلة من املالئكة تـسمى   ، ٣١: احلجر
M   5  4 :اجلن، أو قيل له جان الختفائه كما مسى غريه من املالئكة جنة يف قوله تعاىل              

  98      7  6L مر  الختفائهم، وعلى القول بأنه من اجلن يكون دخوله يف أ، ١٥٨: الصافات
 وعلى كل حال هذه مسألة ال تترتب        ،اهللا مالئكته بالسجود آلدم من أجل كونه خمتلطا م        

  .)٢("عليها فائدة عملية والرتاع فيها ال طائل حتته
  

 اختلف العلماء يف جنس إبليس هل هو من املالئكة أم من اجلن؟ وذلـك لـورود                
رآن عند التعرض لـسجود املالئكـة   اآليات القرآنية باستثنائه من املالئكة يف مواضع من الق   

  . وقد سبق ذكرها×آلدم 

                                                
  ).١/٢٢٥( تفسري ابن جرير الطربي )١(
  .، بتصرف يسري)٥٠٩-٥٠٥،٥٠٧-٣/٥٠٤( فتاوى اللجنة )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

M 8 7    n  m  l وقد جاءت آية سورة الكهف مصرحة بأن إبليس من اجلن،           

   {z     y  x  w  v  u        t     s    r  q   p   oL ٥٠: الكهف.  
مـا الـشيخ    وإزاء هذه اآليات فقد انقسم العلماء يف هذه املسألة إىل فريقني سـاق أقواهل             

  .:عبدالرزاق عفيفي 
وقد ذهب ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا إىل أنه ال منافاة بني القـولني املتقـدمني، بـل             

  .اخلالف لفظي
 كان منهم باعتبار صورته ولـيس       -أي إبليس –والتحقيق أنه   :":قال ابن تيمية    

أحـد مـن املالئكـة ال       منهم باعتبار أصله وال باعتبار مثاله، ومل خيرج من السجود آلدم            
  .)١("جربائيل وال ميكائيل وال غريمها

الصواب التفصيل يف هذه املسألة، وأن القولني يف احلقيقة قول          :":وقال ابن القيم    
واحد، فإن إبليس كان مع املالئكة يف صورته وليس منهم مبادته وأصله، وكان أصله من نار                

  .)٢("ئكة واملثبت مل يتواردا على حمل واحدوأصل املالئكة من نور، فالنايف كونه من املال
ما ذكره ابن تيمية وابن القيم رمحهما اهللا فهو ترجيح لقول القائلني بأن إبليس من اجلـن ال              

  .من املالئكة
 

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٤/٢٤٦( جمموع الفتاوى )١(
  ).٢/١٠٤( تفسري القامسي )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  املبحث الثاين   
  

  .جهوده يف تقرير اإلميان بالكتب
  دـهيـمت   

  .يف تعريف الكتب
  .عىن مكتوب مجع كتاب، مب:الكتب يف اللغة
الكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل على مجع شيء إىل شـيء،             :" يقول ابن فارس  

  .)١("كتبت الكتاب أكتبه كتباً: من ذلك الكتاب والكتابة، يقال
هي الكتب اليت أنزهلا اهللا تعاىل على رسـله،         :"- اليت جيب اإلميان ا    -واملراد بالكتب هنا  

  .)٢("صلوا ا إىل سعادة الدنيا واآلخرةرمحة للخلق، وهداية هلم، لي
  

  .يف تعريف القرآن الكرمي
  :القرآن يف اللغة

القرآن يف األصل مصدر قرأ يقـرأ  :"  القرآن يف اللغة، فيقول  :يعرف الشيخ عبد الرزاق      
: القيامة M 8 7  Ú     Ù  Ø  ×  ÖL اجلمع والضم   : قراءة وقرآناً، ومعناه يف اللغة    

 يف صدرك فاتبع ذلك الذي مجع تالوة وبالغا وعمال وقد صار علمـاً              ، أي مجعناه لك   ١٨
   .)٤()٣("بالغلبة على الكتاب العزيز يف عرف علماء الشرع

  
                                                

، لسان العـرب    )٢٠٩-١/٢٠٨(، والصحاح   )٤/٣٠٩٧(ذيب اللغة   :، وينظر   )٩١٧ص( معجم مقاييس اللغة     )١(
  ).١٦٥ص(موس احمليط ، القا)٧٠٢-١/٦٩٨(

  ).٥/١٢٠( فتاوى ابن عثيمني )٢(
  ). ٣٥ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٣(
  ) .١/٢٧٨(، والربهان يف علوم القرآن للزركشي )٩/٢٧١(، وذيب اللغة )٢/٦٧(الصحاح يف اللغة : ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  :حصطالالقرآن يف اال
القرآن كالم اهللا حقاً لفظه ومعناه، تكلم به رب العاملني          :" القرآن، فيقول  :يعرف الشيخ    

حممد عليهما الصالة والـسالم دون تغـيري وال          وبلَّغه جربيل إىل     ×ومسعه منه جربيل    
M 8 7  o  n  m  l  k     j     i  h  g  f  e  d  c تبديل،  

  v  u     t  s  r  q  pL وقد تكفل اهللا حبفظه ومجعه      ١٩٥ – ١٩٢: الشعراء ،
، ٢٣: اإلنسان M 8 7  Ý   Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×L  وبيانه له    <يف قلب حممد    

M 8 7  Ì  Ë   Ê  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í و
   ß   Þ  Ý    Ü  Û  Ú     ÙL وليس كالمه مثل كالم  اإلنـس أو         ١٩ – ١٦: القيامة ،

اجلن أو املالئكة، بل بصفة وكيفية خمتصة به تعاىل ال يعلم حقيقتها إالَّ اهللا سبحانه ال يشابه                 
: الشورى M 8 7  6     5   43        2  1  8  7L فيها خلقه، كما    

،وكما أن ذاته تعاىل ال تشبه الذوات فصفاته ال تشبه صفات أحد من املخلوقات، تعاىل               ١١
  .)١("اهللا عما يقول الظاملون علواً كبرياً

  
 وهذا التعريف موافق لتعريف أهل السنة؛ بأن القرآن كالم اهللا، مرتل غري خملـوق،             

، قائمة بذاته، على ما يليق جبالله وعظمته، وأنه         منه بدا، وإليه يعود، وأن كالم اهللا صفة هللا        
تعاىل مل يزل متكلماً، إذا شاء، ومىت شاء، وكيف شاء، وهـو مـتكلم حبـرف وصـوت       

  .)٢(يسمع

                                                
،و اإلحكام يف أصول  )٣٥ص(رزاق عفيفي   جمموعة ملفات الشيخ عبد ال    : ، وينظر )٢١٠-٣/٢٠٩( فتاوى اللجنة    )١(

  ).٤/٢٠٩(،)٣/٤٠(األحكام 
، )١/٣٤٨(، التوحيد البن خزميـة      )١/٢٨١(، السنة لعبداهللا بن أمحد      )١٧٤ص(شرح العقيدة الطحاوية    :  ينظر )٢(

، ومناهل العرفـان يف علـوم       )١٤٩ص(، خلق أفعال العباد للبخاري      )٤١٦ -١/٤١٢(السنة البن أيب عاصم     
  ).١/١٢(لزرقان القرآن ل
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 ولقد اختص القرآن الكرمي خبصائص كثرية، ولعل هذه اخلصائص سبب االختالف           
عرفه ا ال يذكرها اآلخر، يف تعريف القرآن بني العلماء، فكل تعريف يذكر خاصية للقرآن ي    

  .وهلذا تعددت التعريفات
  

  : سبب تسمية القرآن ذا االسم -
ومسي قرآناً جلمعة ما حتتـاج إليـه      :"  سبب تسمية القرآن، فيقول    : يبني الشيخ   

7 األمة يف سعادا وصالحها عاجالً وآجالً من عقائد وعبادات وأخالق ونظم املعامالت             

 M 8              Æ  Å  Ï  Î     Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç
   Õ  Ô      Ó  Ò  Ñ  ÐL وقــال١١١: يوســف ،: M  A  @  ?

  D  C  BL ١("وملا فيه من اجلمع بني السور واآليات، ٨٩:النحل( .  
  

 ومسي القرآن قرآناً ألن القارئ يظهره ويبينه ويلفظه من فيه، وقيل مسي القرآن ألنه              
القرآن قرآناً ألنه مجع القصص واألمر والنـهي والوعـد          جيمع السور فيضمها، وقيل مسي      

  .)٢(والوعيد واآليات والسور بعضها إىل بعض 
: وهناك إشارة دقيقة استنبطها بعض العلماء من تسميته بالقرآن والكتـاب فقـال              

روعي يف تسميته قرآناً كونه متلواً باأللسن كما روعي يف تسميته كتاباً كونه مدوناً باألقالم            
تا التسميتني من تسمية شيء باملعىن الواقع ويف تسميته ذين االمسني إشارة إىل أن مـن                فكل

حقه العناية حبفظه يف موضعني ال يف موضع واحد، أعين أنه جيـب حفظـه يف الـصدور،                  
أن تضل إحدامها فتذكر األخرى، فال ثقة لنا حبفظ حافظ حـىت يوافـق              . والسطور مجيعاً 

صحاب املنقول إلينا جيالً بعد جيل على هيئته اليت وضع عليها أول            الرسم امع عليه من األ    
وذه . مرة وال ثقة لنا بكتابة كاتب حىت يوافق ما هو عند احلفاظ باإلسناد الصحيح املتواتر              

                                                
  ).١/٢١٦(،و اإلحكام يف أصول األحكام )٣٥ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
، والنهاية يف غريب احلـديث واألثـر   )٢/٦٧(، والصحاح يف اللغة    )١/٤٩٦( احمليط يف اللغة للصاحب بن عابد        )٢(

  ).٤/٣٠(البن األثري 
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العناية املزدوجة اليت بعثها اهللا يف نفوس األمة احملمدية اقتداًء بنبيها بقي القـرآن حمفوظـاً يف          
  .)١(حرز حريز 

  
  :الفرق بني القرآن وبني احلديث و الكتب األوىل -

ال تسمى األحاديث النبوية قرآناً ألن ألفاظها مـن         :"  الفرق بينهما، فيقول   :يبني الشيخ   
وال تسمى الكتب األوىل كالتوراة قرآناً لرتوهلا على غـريه          . الرسول وإن كان معناها وحياً    

  . )٢(" ألنه ليس مما يتعبد بتالوتهمن األنبياء وال يسمى احلديث القدسي قرآناً
  

  :هناك فروق كثرية ذكرها العلماء منها
 وأن احلديث القدسي أوحيت ألفاظه من اهللا على         ،أن القرآن أوحيت ألفاظه من اهللا اتفاقا      -

د فيه الرسـول واأللفـاظ مـن         واحلديث النبوي أوحيت معانيه يف غري ما اجته        ،املشهور
 . <الرسول

صائصه من اإلعجاز والتعبد به ووجوب احملافظة على أدائه بلفظه وحنـو            أن القرآن له خ   و-
 واحلكمة يف هذا التفريـق  ؛ وليس للحديث القدسي والنبوي شيء من هذه اخلصائص ،ذلك

 وكان مظنة للتغيري    ،أبيح أداؤه باملعىن لذهب إعجازه      فلو ،أن اإلعجاز منوط بألفاظ القرآن    
أما احلديث القدسي واحلديث النبـوي       ،تشريع والترتيل والتبديل واختالف الناس يف أصل ال     

 ومل مينحهما تلك اخلصائص     ، وهلذا أباح اهللا روايتهما باملعىن     ،فليست ألفاظهما مناط إعجاز   
 ختفيفا على األمة ورعاية ملصاحل اخللق يف احلالني         ،والقداسة املمتازة اليت منحها القرآن الكرمي     

   .من منح ومنع
من قرأ حرفـاً    :(سالقرآن ثواب عظيم كما جاء يف حديث ابن مسعود           أن ثواب تالوة     -

من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول آمل حرف ولكن ألف حـرف                 

                                                
  ).١٣-١٢( النبأ العظيم حملمد دراز)١(
  ).١/٢١٦(، و اإلحكام يف أصول األحكام )٣٥ص(جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  )٢(
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، واحلديث القدسي والنبوي ليس يف تالوما الثواب الـوارد          )١()والم حرف وميم حرف   
 .)٢(لتالوة القرآن 

                                                
، شـعب   )٣٢٣-١/٣١٧(، املنهاج يف شعب اإلميان للحليمـي        )١/٢٩٣(تعظيم قدر الصالة للمروزي     :  ينظر )١(

عـارج  ، م )١٢/١٧٢(، فتح الباري    )٤٢٥-٢/٤٢٤(، شرح الطحاوية البن أيب العز     )١/٤٤٧(اإلميان للبيهقي   
  ).٢٤٢-٣/٢٤١(، فتاوى ابن عثيمني )١٤٩-١/١٤٨(، أضواء البيان للشنقيطي)٢/٦٧٥(القبول

، )٢٤-٢٣ص(، مباحث يف علوم القرآن ملناع القطان      )٣٨-١/٣٧(مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين       : ينظر )٢(
، ودراسات يف علـوم  )٩ص( دراز ، النبأ العظيم لعبداهللا)١٨ص(مدخل إىل علوم القرآن والتفسري لفاروق محادة    

  ).٦٠٦-٦٠٣(املسائل العقدية يف فيض القدير : ، ولالستزادة)٢٤-٢٢ص(القرآن الكرمي لفهد الرومي
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  املطلب األول                                         

  .معىن اإلميان بالكتب وما يتضمنه
 أخـرب :" اإلميان بالكتب، وأن ذلك يتضمن التصديق ـا، فيقـول        :بين الشيخ   

 يثبت منها مـا   ،مهيمنا عليها وأنه أنزل القرآن مصدقا ملا قبله من الكتب السماوية          ب سبحانه
   .)١("شاء اهللا إثباته وينسخ منها ما شاء سبحانه

واإلميان بالكتب هو الركن الثالث من أركان اإلميان اليت ال يصح إميان العبد إال ا،               
  :والكتب املرتلة من عند اهللا تعاىل قسمان

  .ما مل يرد تسميته يف القرآن والسنة، وهي أكثرها، فهذه جيب اإلميان ا إمجاالً: األول
  :ما ورد تسميته يف القرآن والسنة، وهي: الثاين
  .×املرتل على موسى : التوراة - ١
 .×املرتل على عيسى : اإلجنيل - ٢
 .×املرتل على داوود : الزبور - ٣
 .إوموسى صحف إبراهيم  - ٤
 .، وهو آخرها<القرآن العظيم املرتل على نبينا حممد  - ٥

 بعد نزوله ونسخه هلا     -خاصة–فهذه جيب اإلميان ا على التعيني، ويزيد القرآن عليها          
  .)٢( مبا فيه بوجوب تصديقه والعمل

  
  
  
  
  

                                                
  ).٣/٣٣٧( فتاوى اللجنة )١(
، وشـعب اإلميـان     )٣٢٣-١/٣١٧(، واملنهاج يف شعب اإلميان      )١/٢٩٣(تعظيم قدر الصالة للمروزي     :  ينظر )٢(

، وأضواء  )٢/٦٧٥(، ومعارج القبول    )١٢/١٧٢(، وفتح الباري    )٤٢٥-٢/٤٢٤(ة  ، شرح الطحاوي  )١/٤٤٧(
  ).٢٤٢-٣/٢٤١(، وفتاوى ابن عثيمني )١٤٩-١/١٤٨(البيان 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

  :شرع من قبلنا -
وأن األدلة  ..بأن القرآن ذكر كثرياً مما اشتملت عليه التوراة؛         :":وقال الشيخ عبد الرزاق     

  .)١("إمنا دلت على وقوع التحريف فيهما، والنسخ إمنا كان لبعض ما فيهما من أحكام فقط
  

مل   شرع لنا ما    شرع من قبلنا   نذي عليه األئمة وأكثر العلماء أ     الو :":قال شيخ اإلسالم    
  أو ،< وهذا إمنا هو فيما ثبت أنه شرع ملن قبلنا من نقل ثابت عن نبينا    ،يرد شرعنا خبالفه  

فإن هذا ال جيوز أن حيتج به يف شرع املـسلمني أحـد مـن                ال مبا يروى     ،مبا تواتر عنهم  
"املسلمني

)٢(
. 

  
ا شرعا لنا إال بدليل على       وكون شرع من قبلنا الثابت بشرعن      :":قال الشنقيطي   

 وخالف اإلمام   ،النسخ هو مذهب اجلمهور منهم مالك وأبو حنيفة وأمحد يف أشهر الروايتني           
إن شرع من قبلنا الثابت بشرعنا ليس شرعا لنا         :  يف أصح الروايات عنه فقال     :الشافعي  

ب إال بنص من شرعنا على أنه مشروع لنا وخالف أيضا يف الـصحيح عنـه يف أن اخلطـا    
M  l  k  j : واستدل لألول بقوله تعـاىل    .  يشمل حكمه األمة     <اخلاص بالرسول   

   on  mL بأن الصيغة اخلاصة بالرسول ال تشمل األمـة وضـعا          : وللثاين،  ٤٨: املائدة
: فإدخاهلا فيها صرف للفظ عن ظاهره فيحتاج إىل دليل منفصل ومحل اهلـدى يف قولـه                 

M  ÅÄ  ÃL قوله والدين يف  ،٩٠: األنعام  : M  M  L  K  J  IL ١٣: الشورى ،
: عملية ألنه تعاىل قـال يف العقائـد       على خصوص األصول اليت هي التوحيد دون الفروع ال        

M  0  /   .  -        ,   +   *   )  (  '  &  %  $  #  "  !L ٢٥: األنبياء ،

                                                
  ).٢٤٩ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
، )١/١٦٩(، واقتضاء الـصراط     )٢/٤٣٦(اجلواب الصحيح :مع تصرف يسري، وانظر   ) ١/٨٧( التوسل والوسيلة    )٢(

، عمـدة القـاري     )٢/٦٤(، عـون املعبـود      )١/١٧٤(، واملسودة لعبد السالم ابن تيمية       )١/٢٥٨(والصدفية  
، تفـسري البيـضاوي     )٢/٥٥(، ودقائق التفسري البن تيميـة       )٤/٣٠٦(و)١٠/٣٦٣(، فتح الباري    )١١/١٧٨(
  ).٢٣٣ص (، تفسري السعدي )٢/٦٣(، تفسري ابن كثري )٢/٣٢٧(
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، ٣٦: النحـل  M  ON  M   L  K  J  I  H  G  F  E  DL  :وقال
 M   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯L: وقــال 

 . ٤٥: الزخرف
فدل ذلك  ،  ٤٨: املائدة M   on  m  l  k  jL  :وقال يف الفروع العملية     

إنا معشر األنبيـاء إخـوة       (:<على اتفاقهم يف األصول واختالفهم يف الفروع كما قال          
  .)٢("أيب هريرة رضي اهللا أخرجه البخاري يف صحيحه من حديث )١()لعالت ديننا واحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ومسلم )٣٤٤٣(برقم ...) واذكر يف الكتاب مرمي :(  كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهللا        أخرجه البخاري يف    )١(

  ).٢٣٦٥(يف كتاب الفضائل باب فضل عيسى عليه السالم برقم 
  ).١/٣٧٦(  أضواء البيان )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  

  املطلب الثاين                                         
  .معىن اإلميان بالقرآن وما يتضمنه

قام رسول اهللا : قال:()١( زيد بن األرقم يف صحيح مسلمحديث : يسوق الشيخ 
مد اهللا وأثىن عليه ووعظ وذكر مث  يوماً فينا خطيباً مبكان يدعى مخاً بني مكة واملدينة؛ فح<

أما بعد، أال أيها الناس، فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيب، وأنا تارك :(قال
فحث ) فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا به

  .)٢(" على كتاب اهللا ورغب فيه
،  وهو مأمور باالستماع     <ء على الرسول    القرآن مرتل مقرو  :": ويقول الشيخ   
  .)٣("له، واعتقاده، والعمل به

أنزل اهللا القرآن وجعله    :" أن القرآن آخر الكتب السماوية، فيقول      : بني الشيخ  و
 خامت األنبياء وجعل إليه بيان القرآن وتفضيل       <خامت الكتب السماوية كما جعل نبيه حممداً        

M 8 7  ;  :  9  8  7     6   5 ه آياته وأحكامه بقوله وعمله وسريت   
  ?   >  =   <L ٤("٤٤: النحل(.  

  
  
  
  
  
  

                                                

  ).٢٤٠٨(، برقم س أخرجه مسلم، يف كتاب الفضائل، باب من فضائل علي بن أيب طالب )١(
  ).١/٣٢٥( أصول األحكام  اإلحكام يف)٢(
  ).٣/٤٠( اإلحكام يف أصول األحكام )٣(
  ).٣٥( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :خصائص القرآن -
  : القرآن معجز-١

M  L  K :  كمال القرآن يف تعليقه على قولـه تعـاىل         :بني الشيخ عبد الرزاق     
  Y  X  W  V   U  T   S  R    Q      P    O  NML ٨٢: النساء ،  

نفي اختالف التناقض عموماً عن القرآن؛ فال تناقض يف أخباره بـل           اآلية ظاهرة يف    :"فيقول
يصدق بعضها بعضاً وال يف أحكامه بل هي حمض احلكمة البالغة والعدالة التامة، وال ضعف               
يف أسلوبه وعباراته؛ فإنه يف ذروة الكمال فصاحة وبالغة؛ فكان بذلك معجزاً يف أخبـاره               

 يكون  التناقض بني آراء اتهـدين الخـتالف          وقد. وأحكامه وحججه يف براعة أسلوبه    
  .)١("مداركهم ومع ذلك فمخطئهم معذور مأجور

 بيانـه    يف القرآن مستغنٍ :" بأن القرآن مستغين عن غريه، فيقول      :وبني الشيخ عبد الرزاق     
  .)٢("عن غريه، فإن انضم إىل ذلك دليل العقل كان من تضافر النقل والعقل

  .)٣("معجز برسالتهوالقرآن :": ويقول الشيخ 
   

، وأقـروا بكونـه أظهـر       )٤( القول بإعجاز القرآن مما اتفق عليه أهل القبلة يف اجلملة         
باقية على صـفحات    – هذه الشريعة    ، وألن  ، وأبينها وأعالها، وأشرفها    معجزات النيب   

:( <  خصت باملعجزة  العقلية الباقية؛ لرياها ذوو البصائر، كما قال          -الدهر إىل يوم القيامة   
ما من األنبياء نيب إال أعطي ما مثله آمن  عليه البشر؛ وإمنا كان الذي أوتيته وحياً أوحاه                  

  .)٥()اً يوم القيامةاهللا إيلَّ، فأَرجو أن أكون أكثرهم تابع

                                                
  ).٤/٢١( اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).١/٢٢٦( اإلحكام يف أصول األحكام )٢(
  ).٢/٥٧( اإلحكام يف أصول األحكام )٣(
  ).٢٣-٤/٣(، اإلتقان يف علوم القرآن للسيوطي )٢٣٨-٢/٢٢٦(الربهان يف علوم القرآن للزركشي :  ينظر)٤(
، ومسلم ، كتـاب اإلميـان بـاب    )٤٩٨١( البخاري ، يف كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، برقم        )٥(

  .س، من حديث أيب هريرة )١٥٢( برقم <وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 
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إن معناه أن معجزات األنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، فلم يـشاهدها إال مـن              : قيل"
ىل يوم القيامة، وخرقُه العادةَ يف أسلوبه وبالغته وإخباره         ومعجزة القرآن مستمرة إ   . حضرها

باملغيبات، فال مير عصر من األعصار إال ويظهر فيه شيء مما أخرب به أنه سيكون، يدل على                 
  .صحة دعواه

املعىن أن املعجزات الواضحة املاضية كانت حسية تشاهد باألبصار؛ كناقـة صـاحل             : وقيل
اهد بالبصرية، فيكون من يتبعه ألجلها أكثر، ألن الـذي          وعصا موسى، ومعجزة القرآن تش    

يشاهد بعني الرأس ينقرض بانقراض مشاهده، والذي يشاهد بعني العقل باٍق، يشاهده كل             
  .)١("من جاء بعد األول مستمراً

  .وميكن نظم القولني يف كالم واحد؛ فإن حمصلهما ال ينايف بعضه بعضاً: :قال ابن حجر 
أن كتاب اهللا تعاىل معجز، مل يقدر واحد علـى معارضـته بعـد              : الءوال خالف بني العق   

¸  M 8 7  À   ¿  ¾  ½  ¼  »  º   ¹ حتديهم بذلك،   
  ÁL فلوال أن مساعه حجة عليه مل يقف أمره على مساعه، وال يكون حجـة إال   ٦: التوبة ،

  .)٢(وهو معجزة 
  
  :حفظ اهللا لكتابه -٢

انه األمة حبفظ كتابه، وتكفل هلا ببقاء دينه لتقوم         وعد سبح :" ذلك، فيقول  :وبني الشيخ   
 وال تشريع بعد تشريعه، حـىت       <به احلجة دائماً وتسقط املعاذير، حيث ال نيب بعد حممد           

 M 8 7   n  m   l  k      j  i  h  gL يرث اهللا األرض ومـن عليهـا        
ه والنقص منـه، ومـن   ، فقيض سبحانه هلذا الكتاب املبني من حيفظه من الزيادة في ٩: احلجر

التقدمي والتأخري يف آياته أو كلماته، وحتريف ألفاظه أو معانيه بسوء فهمها وبياا بغري مـا                
قصد منها وأريد ا من التأويالت الباطلة واآلراء الزائفة قصداً أو عن غري قصد، فما مـن                 

تاب اهللا، ويدفع   عصر من العصور إال وفيه من أئمة الدين وأهل البصرية فيه من ينفي عن ك              
                                                

  ).٢/٢٢٨( اإلتقان يف علوم القرآن )١(
، االعتقـاد واهلدايـة للبيهقـي      )٢٥/٢٥(و)٢٠/١٣(وعمـدة القـاري للعـيين       :، وينظـر  )٩/٦(لباري  فتح ا )٢(

  .وما بعدها) ٢٥٥ص(فهد الرومي .د.،ودراسات يف علوم القرآن،أ)٢٠٩ص(
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 اإلسالم هلذا الدين احلنيف من تأويالت  أدخلوا ـا           ما كاد به أعداء   ،  <عن سنة رسوله    
الريب والشكوك على من يستهويهم زخرف القول، ومن شبهات موهوها علـى ضـعفاء              

 ال تزال طائفة من أمـيت       :(<العقول، إجنازاً من اهللا لوعيده يف كتابه وتصديقاً لقول نبيه           
، وإبقاًء للحجة على اخللق وحفاظاً      )١(احلديث..)ن حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون      ظاهري

  .)٢("هلذا النور وهذه اهلداية رمحة بالعباد
M   m   l  k      j  i  h  g :تكفل اهللا حبفظ القرآن لقولـه سـبحانه        

nL ـ   ، إليهم  السابقة إىل من أنزهلا    ووكل حفظ الكتب  ، ٩: احلجر ريـف   التح ا فوقع فيه
  . والتبديل

الكتـب  :" فيقـول  ، ما وقع يف الكتب السماوية الـسابقة       :يقرر الشيخ    وهنا  
السماوية السابقة وقع فيها كثري من التحريف والزيادة والنقص كما ذكر اهللا ذلك، فال جيوز     
للمسلم أن يقدم على قراءا واالطالع عليها إالَّ إذا كان من الراسخني يف العلم ويريد بيان                

  .)٣(" ورد فيها من التحريفات والتضارب بينهاما
:"  فيقـول  ١٩: القيامة M 8    ß   Þ  Ý    Ü  ÛL  على قوله    :يعلق الشيخ    

 حبفظ القرآن   <والذي يظهر يل أن البيان عام ألنه اسم جنس مضاف؛ فاهللا تكفل لرسوله              
ة على املراد بعامه    ونشره وإشهاره وتيسري تالوته، وتكفل بإيضاح متشاه مبحكمه، والدالل        

  .)٤("ومطلقه
، ووعده )٥( وقد ضمن اهللا حفظ كتابه بأن ال يأتيه الباطل من بني يديه أو من خلفه            

ومن األدلة الواضحة على حفظ اهللا لكتابه، عدد الذين أخذوا القرآن يف األمصار ويف              . احلق

                                                
، )٧٣١١(برقم ...) ال تزال طائفة من أميت ظاهرين :(< البخاري، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة ، باب قوله       )١(

  ).١٩٢٠(برقم ...) ال تزال طائفة من أميت ظاهرين:(<اب اإلمارة، باب قوله ومسلم كت
  ).٣٦_ ٣٥( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
  ).٤٣٤_٣/٤٣٣( فتاوى اللجنة الدائمة )٣(
  ). ٣/٤٠( اإلحكام يف أصول األحكام )٤(

)٥(  M 8 7  q  p  o  n     m  lk   j    i  h  g  f  e  d  cL ٤٢: فصلت.  
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

فوه حىت صـار ال     البوادي ويف األسفار واحلضر، وضبطوه حفظاً من بني صغري وكبري، وعر          
  .)١(يشتبه على أحد منهم حرف، ولو زادوا ونقصوا أو غريوا لظهر

  
  :املوانع اليت متنع شرعاًً كتابة املصحف بغري العربية   

 املوانع اليت متنع شرعاً كتابة املصحف حبروف التينية وحنوها وبيان           :بني الشيخ    
 ويف مجعـه يف     <صحف يف عهد النيب     ثبت أن كتابة امل   : أوالً :"ما فيها من اخلطر، فيقول    

 رمسـا  س كانت باحلروف العربية، بل قصد عثمان معهد أيب بكر ومجعه يف عهد عثمان   
معينا أمر بكتابته به عند اختالف كتبة املصحف من األنصار والقرشيني يف رسم احلـروف،     

م وجود   ، وأمجع عليه التابعون ومن بعدهم إىل عصرنا، رغ         نووافقه على ذلك الصحابة     
لغات وحروف غري عربية ووجود كتبة مسلمني من غري العرب ووجود مـن حيتـاج إىل                 

عليكم بسنيت ( : أنه قال<تسهيل القراءة من املصحف حبروف غري العربية، وثبت عن النيب       
، فكانت احملافظة على كتابـة املـصحف        )٢()وسنة اخللفاء الراشدين  املهديني من بعدي      

 وخلفائه الراشدين، وسائر الـصحابة  <ة عمالً مبا كان يف عهد النيب باحلروف العربية واجب  
  . والقرون املشهورة هلا باخلري وعمالً بإمجاع األمةن
 أن احلروف الالتينية نوع من احلروف املصطلح على الكتابة ا عند أهلها، فهي قابلة               :ثانياً

د مرة، فإذا فتح هذا الباب للتغري والتبديل حبروف لغة أخرى بل حروف لغات أخرى مرة بع      
تسهيال للقراءة فقد يفضي ذلك إىل التغيري كلما تغريت اللغة، واختلف االصطالح يف الكتابة     
لنفس العلة، وقد يؤدي ذلك إىل حتريف القرآن بتبديل بعض احلروف من بعض والزيـادة               

ط على مر األيـام  عليها والنقص منها، وخيشى أن ختتلف القراءة تبعاً لذلك ويقع فيها التخلي 
والسنني، وجيد عدو اإلسالم مدخالً للطعن يف القرآن باالختالف واالضطراب بني نـسخه             

                                                
  ). ٤٠ص(إعجاز القرآن حملمد بن الطيب الباقالين :  ينظر)١(
 يف كتاب العلم باب ما جاء يف األخذ بالسنة واجتنـاب            الترمذي أخرجه، و )١٦٦٩٤( أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٢(

. )٤٦٠٧(كتاب السنة باب يف لزوم السنة بـرقم        داود وأبو صحيح، حسن حديث وقال )٢٦٧٦(البدعة برقم   
 احلـديث  هذا تصحيح األلباين ونقل ،)٤٢(يف املقدمة باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني برقم          ماجة وابن
، وصححه األلباين يف حتقيقه لكتاب صفة الفتـوى         )١/٥٨( املصابيح مشكاة على تعليقه يف املقدسي الضياء عن

  ).  ٥٤ص (واملفىت واملستفيت البن تيمية 
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وهذا من جنس البالء الذي أصيبت به الكتب اإلهلية األوىل حينما عبثـت ـا األيـدي                 
واألفكار  وقد جاءت شريعة اإلسالم بسد ذرائع الشر والقضاء عليها حمافظة على الـدين،               

  . للشر والفسادومنعاً
 ألعوبة بأيدي النـاس،   - القرآن - خيشى إذا رخص يف ذلك أو أقر أن يصري كتاب اهللا           :ثالثاً

كلما عن إلنسان فكرة يف كتابة القرآن اقترح تطبيقها فيه، فيقترح بعضهم كتابته بالعربيـة               
حلروف وآخرون كتابته بالسريانية وهكذا مستندين يف ذلك إىل ما استند إليه من كتبه بـا              

الالتينية من التيسري ورفع احلرج والتوسع يف االطالع والبالغ وإقامة احلجة، ويف هذا ما فيه               
 أال يهـدم بنـاء   )٢( أو جده املنصور  )١(وقد نصح مالك بن أنس الرشيد       .من اخلطر العظيم  

 سلزبري   ليعيدها إىل بنائها الذي بناه عبداهللا بن ا        )٣(الكعبة الذي أقامه عبد امللك بن مروان        
  .)٤("، خشية أن تصري الكعبة ألعوبة بأيدي الوالة×على قواعد إبراهيم اخلليل 

                                                
 عبد اهللا بن عباس  بنأمري املؤمنني ابن املهدي حممد بن املنصور أيب جعفر عبد اهللا بن حممد بن على              هارون الرشيد    )١(

بن عبد املطلب القرشي اهلامشي أبو حممد ويقال أبو جعفر وأمه اخليزران أم ولد كان مولده يف شوال سنة سـت                
بويع له باخلالفة بعد موت أخيـه موسـى         وقيل سبع وقيل مثان وأربعني ومائة وقيل إنه ولد سنة مخسني ومائة و            

  .ل سنة سبعني ومائة بعهد من أبيه املهدي وكان الرشيد أبيض طويال مجيال واهلادي يف ربيع األ
  ).١/٢٨٣(تاريخ اخللفاء ، و)٢١٣ /١٠( البداية والنهاية :ينظر  

 ولد سنة مخس    ،المة الربيرية أم ولد   املنصور أبو جعفر عبد اهللا بن حممد بن علي بن عبد اهللا بن عباس وأمه س               هو   )٢(
   . ما بني احلجون وبئر ميمون يف ذي احلجة سنة مثان ومخسني ومائة  يف بطن مكةدفن، وتسعني

  ).٩/٤٧١( تاريخ اإلسالم ، و)١/٢٥٩( تاريخ اخللفاء :ينظر  
 قصي بن كالب أبـو      عبد امللك بن مروان بن احلكم بن أيب العاص بن أمية بن عبد مشس ابن عبد مناف بن                  هو   )٣(

ولد سنة ست وعشرين بويع بعهد من أبيه يف خالفة ابن الزبري فلم تصح خالفته وبقي متغلبا على مـصر               ،  الوليد
مث غلب على العراق وما واالها إىل أن قتل ابن الزبري سنة ثالث وسبعني فصحت خالفتـه مـن يؤمئـذ        والشام

 ويف سنة ست ومثانني فـتح  ،عبة وأعادها على ما هي عليه اآلن    واستوثق له األمر ففي هذا العام هدم احلجاج الك        
وفيها مات اخلليفة عبد    ،  حصن بولق  وحصن األخرم وفيها كان طاعون الفتيات ومسى بذلك ألنه بدأ يف النساء              

  .امللك يف شوال وخلف سبعة عشر ولدا
  ).٩/٦١(،البداية والنهاية )١/٢١٥( و)١/٢١٤( تاريخ اخللفاء :ينظر  

  ).١٠٦ص(موعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي جم )٤(
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والعلماء رمحهم اهللا حظروا كتابة القرآن حبروف غري عربية، وعلى هذا جيب عنـد                 
ترمجة القرآن ذا املعىن إىل أية لغة أن تكتب اآليات القرآنية إذا كتبت باحلروف العربيـة،                

  .)١(ل وحتريف يف لفظه؛ فيتبعها تغري وفساد يف معناه كيال يقع إخال
     

 عن كتابة القرآن باحلروف الالتينية، فأجابت بعد        )٢( سئلت جلنة الفتوى يف األزهر      
ال شك أن احلروف الالتينية املعروفة خالية       :"محد اهللا والصالة والسالم على رسوله، بقوهلم      
ع ما تؤديه احلروف العربية فلو كتب القـرآن         من عدة حروف توافق العربية، فال تؤدي مجي       

 لوقع اإلخالل والتحريف يف     - كما يفهم من االستفتاء    –الكرمي ا على طريقة النظم العريب       
لفظه، ويتبعهما تغري املعىن وفساده، وقد قضت نصوص الشريعة بأن يصان القرآن الكرمي من          

 سلفاً وخلفاًَ على أن كل تـصرف        كل ما يعرضه للتبديل والتحريف، وأمجع علماء اإلسالم       
يف القرآن يؤدي إىل حتريف يف لفظه أو تغيري يف معناه ممنوع منعاً باتاً، وحمرم حترمياً قاطعـاً،                  
وقد التزم الصحابة رضوان اهللا عليهم ومن بعدهم إىل يومنا هذا كتابة القـرآن بـاحلروف                

  .)٣("العربية
 طبيعـة : وذلك العتبارات متعددة منـها    ، تحيلةرآن الكرمي ذا املفهوم مس    الترمجة للق ألن  

، وقراءتـه ، وفـصاحته ، وبالغتـه ، ومبانيه، ومعانيه، وأسلوبه، وإعجازه، ورمسه، القرآن
  . وغري ذلك، وجتويده

                                                
لـدكتور  لترمجة القرآن الكرمي وأثرها يف معانيـه        : وما بعدها، وينظر لالستزادة   ) ٢/٣١( مناهل العرفان للزرقاين     )١(

ترمجة القرآن وما فيها  عبد الوكيل الدرويب،لندعوا غري العرب إىل اإلسالم  ترمجة القرآن وكيف، رمضانت جند
أمحد إبراهيم مهنا، ترمجـات  .د ، دراسة حول ترمجة القرآن الكرمي مد رشيد رضا،حملومنافاة اإلسالم  فاسدمن امل 

  .عبد اهللا عباس الندوي. معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب د 
ـ  القاهرةوتوجد يف   . جامعة القرويني   جامعة األزهر هي من أكرب اجلامعات يف العامل أنشأت بعد             )٢( وكـان  . صر مب

حيـث  ) جامع القاهرة، الذي مسى األزهر فيما بعد(عاً باسم  العبيدية مبصر جامالدولة الباطنيةنشأا يف أول عهد   
املعـز لـدين اهللا   م، وصلى فيه اخلليفة ٩٧٠/هـ٣٥٩أرسى حجر أساسه يف الرابع والعشرين من مجادى األوىل        

م، إيذانا باعتماده   ٩٧٢/هـ٣٦١ األوىل من شهر رمضان سنة       صالة اجلمعة  الدولة الفاطمية  ثاين خلفاء    الفاطمي
إىل جانب دراسـة  ، اجلامع الرمسي للدولة اجلديدة، ومقراً لنشر الدين والعلم يف حلقات الدروس اليت انتظمت فيه  

  .والفلك واملنطق والقراءات واللغة الدينعلوم أخرى يف 
  .األزهر يف ألف عام للدكتور حممد عبد املنعم خفاجى: ينظر  

  ).٧/٤٥(جملة األزهر :  ينظر)٣(
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تكاد كلمة األئمة والفقهاء وجمتهدي املذاهب تتفق على حظر ترمجة القرآن الكرمي،               
، لوال اخلالف واالضطراب فيما     )١(  غري الصالة  وسواء أكانت هذه الترمجة يف الصالة أو يف       

نقل عن اإلمام أيب حنيفة وصاحبيه من جواز قراءة القرآن بالفارسية يف خـصوص الـصالة     
م على أن أبا حنيفة رجع      ، ولكن اتفق احلنفية مجيعا يف كتابا      )٢(للعاجز عن القراءة بالعربية     

  .ال يعد ذلك املرجوع عنه قوالً له وال خيفى أن اتهد إذا رجع عن قوله عن رأيه
  :جواز تفسري القرآن الكرمي بغري العربية

 جواز تفسري القـرآن الكـرمي بغـري العربيـة،           :ي   الشيخ عبدالرزاق عفيف   بني   
آيات القرآن وإن مل يفهمها العجم، ومن يف حكمهم من النصوص مباشرة، ميكـن              :"فيقول

  .)٣(" يكون العيب فيها ولكن يف تصورهاأن يفهمومها بتفسريها هلم بلغتهم، وإذن ال
  
لغـات    تفسري للقرآن الكرمي إىل شـىت )٤( وانتشاره حيتم ترمجة، إن عاملية اإلسالم   

  .لئال حيرم من مثراته وفوائده أي مسلم على وجه البسيطة، العامل
                                                

، )٢٣٦-١/٢٣٢(حاشية الدسوقي على شـرح الـدردير   : ، املالكية)٣/٣٧٩(اموع للنووي  : الشافعية:  ينظر )١(
اختلفت نقول احلنفية يف هذا املقام، واضطرب النقل بنوع خاص          : ، احلنفية )١/٥٢٦(قدامة  املعين البن   : احلنابلة

  .عن اإلمام
أمجع األئمة على أنه ال جتوز قراءة القرآن        ) :" ٦٧،  ٦٦،  ٣٣،  ٣/٣٢(  قال أحد علماء األحناف يف جملة األزهر          )٢(

ءته بغريها من قبيل التصرف يف قراءة القرآن مبـا          بغري العربية خارج الصالة، ومينع فاعل ذلك أشد املنع، ألن قرا          
خيرجه عن إعجازه، بل مبا يوجب الركاكة؛ وأما القراءة يف الصالة بغري العربية فتحرم إمجاعاً للمعىن املتقدم لكن                  

  لو فرض وقرأ املصلي بغري العربية، أتصح صالته أم تفسد؟
إذا قرآ املصلي بغري العربية مع قدرته عليهـا اكتفـى    :  أوالً ذكر احلنفية يف كتبهم أن اإلمام أبا حنيفة كان يقول           

مىت كان قادراً على العربية ففرضه قراءة النظم العريب، ولو قـرآ بغريهـا             :"بتلك القراءة، مث رجع عن ذلك وقال      
 فسدت صالته خللوها من القراءة مع قدرته عليها، واإلتيان مبا هو من جنس كالم الناس حيث مل يكن املقـروء                   

ورواية رجوع اإلمام هذه تعزى إىل أقطاب يف املذهب، منهم نوح ابن مرمي، وهـو مـن أصـحاب أيب             ". قرآنا
حنيفة، ومنهم علي بن اجلعد، وهو من أصحاب أيب يوسف ومنهم أبو بكر الرازي، وهو شيخ علماء احلنفيـة يف         

  ...".عصره بالقرن الرابع
  ).١/٢٢٥( اإلحكام يف أصول األحكام )٣(
  .هي اليت تم بشرح وتوضح ملعاين القرآن بلغة غري لغته، أي بلغة أعجمية ال عربية:لترمجة التفسريية  ا)٤(

والقرآن الكرمي مليء باملعاين واألسرار اجللية واخلفية، إىل درجة تعجز املخلوق عن اإلحاطة ـا، فـضالً عـن                    
ودة، ألن قدرة صاحبه حمدودة، مهما حلّـق يف مسـاء           حماكاا، بلغة عربية أو غري عربية، أما التفسري فمعانيه حمد         
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حديثاًقدمياً و، ومظهراً من مظاهر حوار احلضارات، الترمجة وسيلة من وسائل الدعوة وتعد 
تبليغ معاين القرآن   : خاصة وأن ترمجة تفسري القرآن الكرمي هلا فوائد عظيمة منها           .ومستقبالً

و دفع الشبهات واألباطيـل الـيت       ، كل أمة بلساا  ،  لألمة اإلسالمية مجعاء   الكرمي بتفسريه 
 و كشف النقاب عن مجال القرآن الكـرمي ،  اإلسالم بالقرآن الكرمي وتفسريهأعداء ألصقها
  . وتعريب األعاجم، وإحياء لغة العرب، وحماسنه
وال ريب يف أن تفسري القرآن بلسان أعجمي ملن ال حيسن العربية، جيري يف حكمه                 

فكالمها عرض ملا يفهمه املفسر من كتاب اهللا        . جمرى تفسريه بلسان عريب ملن حيسن العربية      
ا ملـا يـستطاع مـن املعـاين         بلغة يفهمها خماطبه، ال عرض لترمجة القرآن نفسه، وكالمه        

وتفسري القرآن الكرمي يكفي يف حتققه أن يكون بيانـاً          . واملقاصد، ال حكاية جلميع املقاصد    
ملراد اهللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية ولو جاء على احتمال واحد؛ ألن التفسري يف اللغة هـو                 

فسري يف االصطالح علـم     اإليضاح والبيان، ومها يتحققان ببيان املعىن ولو من وجه وألن الت          
يبحث فيه عن القرآن الكرمي من حيث داللته على مراد اهللا بقدر الطاقة البشرية وهذا يتحقق   

وإذا كان تفسري القرآن بياناً ملراد اهللا       . أيضاً بعرض معىن واحد من مجلة معان حيتملها الترتيل        
رب وما ليس بلغة العرب، ألن      بقدر الطاقة البشرية، فهذا  البيان يستوي فيه ما كان بلغة الع           

أن يستويف هذا  : كالً منهما مقدور للبشر، وكالً منهما حيتاجه البشر، بيد أنه البد من أمرين           
النوع شروط التفسري باعتبار أنه تفسري، وأن يستويف شروط الترمجة باعتبار أنه نقل ملا ميكن               

  .)١(من معاين اللفظ العريب بلغة غري عربية 
  
  
  

                                                                                                                                          
  .البالغة والبيان والعلم واملعرفة

أو اإلنكليزية ، تفسري القرآن باللغة الفرنسية مثالً» أو» «ترمجة تفسري القرآن  «فيحسن أن تسمى مثل هذه الترمجة         
 إال إىل األلفـاظ، وألن هـذه    ألن الترمجة ال تـضاف    » ترمجة معاين القرآن  «وهكذا، وال جيوز أيضا أن تسمى       

  .الترمجة توهم أا ترمجة للقرآن نفسه
  .ضوابط وفوائد ترمجة القرآن الكرمي للدكتور حممد حممود كالو) ١٦٢(جملة املعرفة العدد : ينظر  

  ).٢/٣٠(مناهل العرفان يف علوم القرآن :  ينظر)١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  :)١(بعض االستدالالت على إعجاز القرآنالرد على 

                                                
وهو مبعىن الفـوت  : واإلعجاز مصدر أعجز. القدرةالضعف أو عدم    : اإلعجاز مشتق من العجز   :  تعريف اإلعجاز  )١(

  .أمر خارق للعادة، مقرون بالتحدي، سامل من املعارضة: واملعجزة يف اصطالح العلماء. والسبق
أي نسبة العجز إىل الناس بسبب عدم قدرم على         –إعجاز القرآن الناس أن يأتوا مبثله       : وإعجاز القرآن يقصد به     

  .-اإلتيان مبثله
هو إدراك األشياء على حقائقهـا، أو هـو   : والعلم. وصف اإلعجاز هنا بأنه علمي نسبة إىل العلم    : العلمتعريف    

  .العلم التجرييب: واملقصود بالعلم يف هذا املقام. صفة ينكشف ا املطلوب انكشافاً تاماً
  :وعليه فيعرف اإلعجاز العلمي مبا يلي  
حبقيقة أثبتها العلم التجرييب، وثبت عدم إمكانيـة إدراكهـا بالوسـائل      هو إخبار القرآن الكرمي أو السنة النبوية          

   .البشرية يف زمن الرسول 
سعد يلدرم، الشيخ حممـد  . د.تأصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة تأليف الشيخ عبد ايد الزنداين، أ     : ينظر  

، ٣٢٢ص(ردات للراغب األصفهاين    ، واملف )٥/٣٧٠(، لسان العرب مادة عجز      )١٨-١٧ص  (األمني ولد حممد    
  ).٤ص(، وإرشاد الفحول للشوكاين )٣٤٣
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

دوران األرض حـول     :مسألة يف االستدالل على     )١(  على رشاد خليفة   :الشيخ  يرد   -أ
M    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò :إن قوله تعـاىل   :" فيقول ،نفسها وحول الشمس  

Ù  Lدليل على دوران األرض حول نفسها وحول الشمس وجعل إثبـات            ٨٨: النمل ،
ك بالقرآن معجزة خالدة، وهذا خطأ بل حتريف للقرآن عن مواضعه وتفسري له بغري مـا                ذل

قصد منه ودل عليه وسياق الكالم، فإن اآلية نزلت بيانا ألهوال يوم القيامة عند الـنفخ يف                 
¾  ¿  M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  :الصور، بدليل قوله تعاىل   

  Ñ  Ð    Ï  Î  ÍÌ  Ë  ÊL مث قال بعدها   ٨٧: ملالن ،:  M    Õ  Ô  Ó  Ò
...L     ونظري ذلك قوله تعـاىل ، : M   p  o  n  m  l  k  j  i  h

  t  s  r  qL فتفسريها بدوران األرض لتكون معجـزة خمـالف         ٦ – ٤: الواقعة ،
لسياق الكالم وخروج ا عن نظائرها من آيات القرآن الواردة يف نفس املوضوع بل خمالف               

ية نفسها فإن الدوران ال يقابل اجلمود بل الذي يقابل مجود اجلبال وجعلها رواسي             لظاهر اآل 
                                                

الواليـات   هاجر إىل ،جبمهورية مصر العربية مبحافظة الغربية كفر الزيات  ولد يف مدينة     رشاد خليفة مصري،  :  هو )١(
 يف مـا بعـد      األمريكية يف جمال الكيمياء احليوية وحصل على اجلنسية         وختصص) م١٩٥٩( للدراسة يف    املتحدة

 الكـرمي  والقران ١٩مزعومة بني الرقم  استخرج رشاد عالقة. عمل خبرياً لدى اليونسكو، ليصبح مواطناً أمريكياً 
ن آ والقـر  ١٩ وقام بتأليف العديد من الكتب فيما يتعلق بـالرقم           ،بشكل عام، وكلماته وحروفه بشكل خاص     

أسس مجعيـة    .م١٩٨٣، وكانت الطبعة األوىل عام      )معجزة القرآن الكرمي  : (الكرمي ، مثّ جعله يف كتاب بعنوان      
 وتنبذ العمـل بالـسنة وحـديث    ، وحده ال شريك لهاهللابواليت تدعو إىل اإلسالم " املسلمون املتحدون الدولية "

M    p  o  n  m  l  k  :٨١: آل عمـران   نه الرسول املصدق املـذكور يف أادعى  <رسول اهللا 

  �  ~}  |     {  z  y  x  w  v  u  t   s  r  q
   ±  °  ̄   ®  ¬  «  ª  ©̈   §   ¦¥  ¤  £  ¢  ¡L     و ،

 هو نوع خاص من الرسل    النيب حممد هو آخر املرسلني، فقال أن        إنطرح مفهوما بديال للمفهوم اإلسالمي القائل       
وعلى ذلك    حيويها كتام املوجود بالفعل،    اليترسول فقط فيبني للناس النبوءات      يبلغ كتاب حيوى نبوءات، أما ال     

  مـات رشـاد خليفـة   ،)م١٩٩٠(  يناير٣١يف  و. ن هو آخر كتاب من اهللا  آن القر  أل األنبياءفمحمد هو خامت    
وقيـل   الباكـستانية " الفقراء" واالعتقاد الشائع أن الفاعل هو مجاعة        أريزونا توسان من والية     مسجدمطعونا يف   

  .غريهم
  .http://ar.wikipedia.orgرشاد خليفة على موقع : ينظر  
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

لألرض كوا هباء منبثا كالعهن املنفوش تطريها الرياح فتمر مر السحاب بعد أن كانـت               
فكيف جيعل اخلطأ يف بيان املراد من       . أحجارا صلبة متماسكة مستقره على األرض أوتادا هلا       

 رسول اهللا<ا أن حممداً اآلية معجزة يثبت ،وأن القرآن ت ١("زل من رب العاملنين( .  
  
أن قطعي الوحي وقطعي العقل ال يتعارضان،       : قاعدة عظيمة ألهل العلم وهي    هناك     

درء (فقطعي العقل يؤيد قطعي الوحي، ولذا ألف شيخ اإلسالم ابن تيمية كتابـه العظـيم                
 فإن حدث تعارض بني العقل والنقل فـالقطعي         ، جملداً أحد عشر يف  ) تعارض العقل والنقل  

منهما يقضي على الظين، وإن حدث تعارض بني ظين الوحي وظين العقل فظـين الـوحي                
  .مقدم، حىت يثبت العقلي أو ينهار

  . السنة دوران األرض من األمور اليت مل يرد فيها نفي وال إثبات ال يف الكتاب وال يفو
  

                                                
  ).٧٩ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  :وأسوق األقوال يف هذه املسألة
  .أن الشمس هي اليت تدور على األرض:القول األول

: البقرة M  \  [    Z   Y  X  WL  : ، قال×  أن إبراهيمداللةووجه ال

 ولكن األرض إن اهللا مل يأت ا من املشرق؛: ؛ إذاً اهللا أتى ا من املشرق؛ وهم يقولون٢٥٨
  .بدورا اطلعت عليها

 يدير األرض حىت ترى الشمس من املشرق؛ فأدرها إن اهللا: مل يقل سبحانه وتعاىل  واهللا
وجيب علينا أن نأخذ يف هذا األمر بظاهر القرآن، وأال نلتفت لقول ! حىت ترى من املغرب

أحد خمالف لظاهر القرآن؛ ألننا متعبدون مبا يدل عليه القرآن؛ هذا من جهة؛ وألن الذي 
  ١٤: امللك M 8 7  0  /  .  -   ,  3     2  1 L  أنزل القرآن أعلم مبا خلق

، »تزول«، و»تغرب«، و»تطلع«، و»تأيت«: ؛ فإذا كان يقول يف كالمه إن الشمس
؛ كل هذه األفعال يضيفها إىل الشمس؛ ملاذا حنن جنعلها على العكس من ذلك، »تتوارى«و

   !!!ونضيفها إىل األرض
ار، ألن اهللا أضاف األفعال إنَّ الشمس هي اليت بدوراا يكون الليل والنه: وعلى هذا نقول

فأسند  )١()أتدري أين تذهب؟(:س  قال أليب ذر حينما غربت الشمس< والنيب ،إليها
وحنن نعلم علم اليقني أن اهللا تعاىل أعلم خبلقه وال نقبل حدساً وال ظناً، ولكن الذَّهاب إليها، 

ويكون الليل والنهار، لو تيقنا يقيناً أن الشمس ثابتة يف مكاا وأن األرض تدور حوهلا، 
  .فحينئذ تأويل اآليات واجب حىت ال خيالف القرآن الشيء املقطوع به

  
M  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  :ومن اآليات الدالة على هذا املعىن قول اهللا تبارك وتعاىل

  áà          ß  Þ     Ý  Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×L ٨٨: النمل.  
ين دوران األرض، فإنك ترى اجلبال فتظنها ثابتة ولكنها  بعض الناس قال إنَّ هذه اآلية تع

 7 8 تسري، وهذا غلط وقول على اهللا تعاىل بال علم ألن سياق اآلية يأىب ذلك كما 

                                                
، وصححه األلبـاين يف  )٢١٨٦( أخرجه الترمذي يف كتاب الفنت، باب ما جاء يف طلوع الشمس من مغرا برقم      )١(

  ).٢١٨٦(برقم ) ٥/١٨٦(صحيح وضعيف سنن الترمذي 
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M    Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã   Â     Á  À  ¿  ¾

         ß  Þ     Ý  Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  áà 
   æ  å  ä  ã  â   ,  +  *  )  (  '  &  %  $   #  "  !L 

زعم بأن يوم القيامة تكون األمور من فاآلية واضحة أا يوم القيامة، وأما . ٨٩ - ٨٧: النمل
فال حسبان يف اآلخرة، فهذا غلط أيضاً  M    Õ  Ô  Ó  ÒL : حقائق وهنا يقول

,  M : من به وال حنرفه بعقولنا، مث إن اهللا يقولألنه إذا كان اهللا أثبت هذا فيجب أن نؤ

  8  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -
  B   A  @  ?  >  =  <  ;  :      9L فإذا قلنا إن ، ٢: احلج 

زلزلة الساعة هي قيامها، فقد بين اهللا أن الناس يراهم الرائي فيظنهم سكارى وما هم 
علينا مجيعاً أن جنري اآليات على ظاهرها وأن بسكارى، وعلى كل حال فإن الواجب 

نعرف السياق ألنه يعني املعىن ، فكم من مجلة يف سياق يكون هلا معىن ولو كانت يف غري 
هذا السياق، لكان هلا معىن آخر، ولكنها يف هذا السياق يكون هلا املعىن املناسب هلذا 

  .)١(السياق
  

                                                
فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الـشيخ        ،  )٢/٥٥ (مفتاح دار السعادة البن القيم    :  ينظر مراجع القول األول    )١(

 هـي  لقاءات الباب املفتوح  ،  )٦٤ / ٦ (و)٢٣ /  ٦( تفسري سورة الكهف   تفسري القرآن للعثيمني   ،)٩٧ / ١٣(
 كـل  مبرتلـه  - ثـراه  اهللا طيب - العثيمني صاحل بن حممد الشيخ فضيلة يعقدها كان لقاءات سلسلة عن عبارة
 اخلميس يف السلسلة هذه وانتهت )هـ١٤١٢ (العام يف تقريباً شوال أواخر يف اللقاءات ههذ الشيخ ابتدأ .مخيس
  .)٢١ / ٩٧( اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام وهي مسجلة ).هـ١٤٢١ (عام صفر، شهر من عشر الرابع
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 .حول نفسها وحول الشمسأن األرض هي اليت تدور :   القول الثاين

M  Ü  Û   ÚÙ    Ø          ×  Ö    Õ  Ô  Ó  Ò : ومن أدلة هذا القول، قوله تعاىل     
   æ  å  ä  ã  â  áà          ß  Þ     ÝL ووجه االستدالل يف هـذه      ٨٨: النمل ،

  .الكوناآلية الكرمية، أنه تعاىل عرضها يف مساق التذكري والتنبيه على قدرته الباهرة يف هذا 
M 8 7  Ò : فإن اخلطاب للبشر هنا يف الدنيا، ألن اآلية وردت بـصيغة اخلطـاب            

  Ó...L              اآلية ، بنصب اجلبال بالبناء للمعلوم، فهو تعاىل خياطب البشر، خياطب كـل
  .ناظٍر وكل عاقل، يرى بعينيه شيئاً يدعوه إىل التفكر والتأمل

  آلخرة، وليست حكاية عن أحوال الدنيا؟إن اآلية وردت يف سياق حديث ا: وقد يقول قائل
  :فيجاب بأن هذا القول بعيد، لألسباب التالية

 M Á  À  ¿  ¾L : اختالف الصيغة عن سابقاا يف التعبري، فهناك قال سبحانه  :أوالً
، بالبناء للمجهول، وهنا وردت العبارة بلفظ اخلطاب، ولو كـان احلـديث عـن     ٨٧: النمل

بالبناء للمجهول، على النسق السابق، أي ترى يف ذلـك         ) رى اجلبالُ وت(اآلخرة جلاء التعبري    
اليوم اجلبالُ، برفع اجلبال ال بنصبها، ألنه يصبح خرباً ال خطاباً، فهذه املغايرة تدل علـى أن          

  .األمر هنا يف الدنيا
  

M   Û :انه لفت القرآن أنظار املتأملني يف آياته البينات، لفتة بديعة رائعة يف قوله سبح             :ثانياً

  áà          ß  Þ     Ý  ÜL فبني أن هذه الغرائب املدهشة يف الدنيا هي أثر صـنع           ٨٨: النمل،
اهللا وتدبريه هلذا الكون، واخلراب والدمار ال يسمى صنعاً، وال يدخل يف حيز اإلتقان، فعند               

  .باإلتقانصنع، وال يوصف : قيام الساعة تتزلزل اجلبال وتتطاير، ومثلُ هذا ال يقال له
 وهو الصادق املصدوق أن الناس حيشرون يوم القيامة على أرض بيضاء            <أخربنا النيب   : ثالثاً

رصة  حيشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، عفراء، كقُ        :( مستوية كما يف الصحيحني     
ِقالني   لَ، ليس فيها عـ         )١() ألحدٍ م ي ،أي مثل قرص اخلبز األبيض، اخلالص البياض، فأين ه

                                                
اهللا األرض يـوم     متفق عليه من حديث سهل بن سعد الساعدي، أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق، باب يقبض                 )١(

، ومسلم، يف كتاب صفة القيامة واجلنة والنار، باب يف البعث والنشور وصفة األرض يوم               )٦٥٢١(القيامة، برقم   
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اجلبال حىت ينظر الناس إليها يوم القيامة؟ فهذا نص قاطع على أنه ليس يف اآلخرة جبال وال                 
  .وهاد، وال قصور وال بناء

  

M  ¼           »  º¹    ¸  ¶  µ  ´  ³  ² : ومن اآليات الدالة أيضاً قوله تعاىل     
  ¿  ¾  ½L ة، إىل حركة   ، فقد أشارت اآلية الكرمية، إشارة دقيقة لطيف       ٣٣: األنبياء

  .األرض ودوراا، للمتمعن يف النص القرآين املعجز
  : ووجه االستدالل باآلية الكرمية من طريقني

 إطالق الظرف الزماين وإرادة املظروف، فإن كال من الليل والنهار ظرف زمان، وال              :األول
ق ظـرف   بد هلما من مكان، واملكان الذي يظهر فيه نور الليل والنهار هو األرض ؛ وإطال              

الزمان، وإرادة احملل واملكان، معروف يف اللغة ومشهور، كإطالق الصفة وإرادة املوصوف،            
  .والقرآن نزل بلغة العرب، وباألساليب اليت يتخاطبون ا

  
«           ¼  ½  ¾  M :  إن اهللا تعاىل عرب عن هذه األفالك بصيغة اجلمـع فقـال            :الثاين

¿L م عن الشمس والقمر فحسب، لذكرمها بلفـظ التثنيـة،    ، ولو كان الكال   ٣٣: األنبياء
فدل على أن الليل والنهار يسبحان أيضاً، وملا كان املراد بالليل والنـهار             ) يسبحان( :فقال

إن اهللا خلق األرض، والشمس، والقمر، كل من هذه الثالثة، يسبح       :األرض فإن املعىن يصبح   
قة، ولفتة عجيبة بارعـة، علـى دوران        يف ملكوت اهللا الواسع، ويكون يف ذلك إشارة دقي        

  .)١(األرض وحركتها
  

أي يدورون كما نقله احلافظ ابن كثري عن        : ٣٣: األنبياء M 8 7  ¿  ¾L ومعىن  
 املغزل يدور فال: )٢( جماهد قال وكذايدورون كما يدور الغزل يف الفلكة،       : ابن عباس قال  

                                                                                                                                          
  ).٢٧٩٠(القيامة ، برقم 

معجزة القـرآن    ، و )٥٢ -٢٥(حركة األرض ودوراا حقيقة علمية أثبتها القرآن حملمد الصابوين          : ينظر ملا سبق     )١(
  .)٥١ / ١  ( و)٥٠ / ١(

جماهد بن جرب املكي األسود، أبو احلجاج، إمام حافظ مفسر، من أئمة التابعني، أخذ التفسري عن ابن عباس،             :   هو  )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 وال به، إال يدورون ال والقمر، والشمس النجوم كذلك باملغزل، إال الفلكة وال بالفلكة، إال
M 8 7  =  <  ;  :  9      8  7  كمـا  ـن،  إال يدور

  D  C  B     A  @  ?>L ١(٩٦: األنعام(.  
  

:ونستطيع أن نقول    

ألن مصدرمها واحد وغايتـهما     ؛ وذلك    أن يتعارضا  -عقال- ميكن   أن العلم والقرآن ال   -١
ذا الكون وما فيـه مـن       ، فاهللا هو الذي خلق ه     عاىلا هو اهللا سبحانه وت    ، فمصدرمه واحدة

، وما كان مـن اهللا      ا الدين وما فيه من أخبار وأحكام      ، وهو الذي شرع هذ    معارف وعلوم 
   .فإنه ال يتناقض

  بـدوران األرض   -:ومنهم الشيخ عبدالرزاق عفيفي     – العلماء   السبب يف عدم قول    -٢
فة إىل ظنهم أن إثبـات دوران األرض         يف ذلك باإلضا   هو عدم صحة الدليل النقلي عندهم     

وال شك أن دوران األرض حول نفسها مث حـول اموعـة            . جمرد نظريات قابلة للنقض   
  .حول ارة أصبح حقيقة علمية ثابتةوالشمسية بأكملها 

 ثبت لدينا بالدليل القاطع أن اختالف الليل والنـهار بـسبب             إذا )٢(والعلماء يقولون    -٣
  . يف القرآن ما ينفي ذلكفليس دوران األرض 

، مشاهدة بالصور الـيت بثتـها       )١( لقد أصبح دوران األرض حقيقة علمية مقطوعاً ا          -٤
رآهـا رواد الفـضاء وهـم يف        .. األقمار الصناعية، ومل تعد نظرية حتتمل النقاش واجلدل       

                                                                                                                                          
  ).هـ١٠٢(تويف سنة 

  ).٣/٢٧٩(، حلية األولياء أليب نعيم األصبهاين )٤/٤٤٩(، سري أعالم النبالء )٥/٤٦٦(طبقات ابن سعد : ينظر  
  ).٥/٣٤١( تفسري ابن كثري )١(
إجابة عن سؤال  -  الوجه الثاين من دروس املسجد النبوياألوليف الشريط -يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا   )٢(

أنـا   : مـن دوران األرض   علميـاً توما ثب، ٦١: النمل M  r  q  p  oL  :كيفية اجلمع بني قوله تعاىل
 إىل األمر الذي موكولةن ما يثبته أو ينفيه وجنعل هذه القرآ شخصيا ال أستطيع أن أنفي وال أثبت وال يتبني يل يف

. ذلـك  احلسية الواقعية، وإذا ثبت حساً ثبوت ال شك فيه أا تدور فليس يف القرآن ما ينايف حيددها من الناحية
 -سورة الكهف–، تفسري القرآن )١/٧٠(جمموع فتاوى ورسائل العثيمني : وينظر.  كالم الشيخ رمحه اهللانتهى
  .وهي موجودة يف موقع الشيخ رمحه اهللا) ٢/٣٣(، وفتاوى نور على الدرب فتاوى تفسري )٦/٢٣( عثيمني البن
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 مركبتهم الفضائية تسبح يف هذا الكون الرحب الفسيح، تشرق عليهم وتغرب شأا كشأن            
سائر الكواكب، فصوروها حالة اإلشراق وحال املغيب، وال ميكن للعاقل أن يكذب ما يراه              
بالبصر، ألن إنكار احملسوسات ضرب من اخلَبل؛ وما ظاهرة اخلسوف والكسوف، وظاهرة            

  .الليل والنهار، وتعاقب الفصول األربعة، إال دليل واضح على دوران األرض
  
استدالله علـى أن     يف   :على رشاد خليفة  كذلك   : في عبد الرزاق عفي   يرد الشيخ   -ب

§  ¨  ©  M  «    ª :إن قوله تعاىل  :"  فيقول ،نور القمر مستفاد من الشمس    

  ®  ¬...L وقوله تعاىل  ٥: يونس ،: M   n  m  l  k  j    i  h  g

  r  q  p  oL  دليل على أن نور القمر مستفاد من نور الـشمس،      ٦١: الفرقـان،
 إعجاز القرآن وهذا استنباط باطل، فإنه ليس يف اآليتني دليل على ذلك وال       وذلك دليل على  

. فهم العرب منهما هذه النظرية العلمية وهم أهل العربية وأعرف باللغة اليت ا نزل القـرآن   
وإعجاز القرآن ال حيتاج يف إثباته إىل ما ذكر احملاضر وكون نور القمر مستفاداً مـن نـور                  

وته على القرآن، بل عرف من طريق آخر كحادث خـسوف القمـر             الشمس ال يتوقف ثب   
فيعرف من له دراية بعلم الفلـك،       ... املتكرر على مر الزمان ومعرفة ذلك يف متناول البشر        

  .)٢("فكيف جيعل ذلك دليالً تثبت به الرسالة وإعجاز القرآن
   
شرعي فضالً عن    ليس ممن له قدم يف العلم ال       كثراً ممن كتب يف اإلعجاز العلمي     إن  "   

علم التفسري، وكان من أخطار ذلك أن جعلت األحباث يف العلوم التجريبية أصالً يحتكمون              
والذي يدل على وقوع االحنـراف يف هـذا         . إليه، كما وقع لغريهم من الطوائف املنحرفة      

 االجتاه احلرص الزائد على إثبات حديث القرآن عن كثري من القضايا اليت ناقشها البـاحثون              
  ...التجريبيون

وإن كتاب اهللا أعلى وأجل من أن جيعل عرضة هلذه العقول اليت مل تتأصل يف علم التفـسري،          
  ...؟"اتقوا التفسري، فإمنا هو الرواية عن اهللا:"فأين هم من قول القائل

                                                                                                                                          
  ).٦/٢٦٨(، يف ظالل القرآن لسيد قطب )١٩/٤٥)(٢/٧٨(التحرير والتنوير :  ينظر)١(
  ).٧٩ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

وإن إشارة القرآن إىل بعض هذه املسائل املرتبطة بالعلوم التجريبية مل يكن هو املقصد األول،             
 يرتل القرآن من أجلها، وإذا وازنت بني املعلومات العقدية والشرعية، ظهـر لـك أن                ومل

 هي األصل املـراد     -كيف يعرفون رم، وكيف يعبدونه    :أي  –املعلومات العقدية الشرعية    
بإنزال القرآن، وهي اليت تكفل اهللا ببياا للناس، أما املعلومات الدنيوية مبـا فيهـا العلـوم                 

موكولة للناس، وإن جاءت فإا جتيء مرتبطة بالداللة على حكم عقـدي أو      التجريبية فهي   
شرعي، فهي جاءت تبعاً وليس أصالةً؛ أي أن القرآن مل يقصد أن يذكرها على أا حقيقـة     

على توحيد اهللا وأحقيته للعبادة، أو على حكم تشريعي،         : علمية جمردة، بل ليستدل ا مثالً     
  .)١( "أو على إثبات اليوم اآلخر

  
وقد تكون بعض القضايا العلمية صحيحة يف ذاا، لكن اخلطأ يقع يف كون اآلية تدل عليه،                
وتفسر ا، كما يف هذه املسألة فحقيقة أن نور القمر مستفاد من نور الشمس حقيقة علمية                

، واهللا  ، إال أن االستدالل عليها ذه اآليتني، فيه نوع من تفسريمها بغري املراد منهما             )٢(ثابتة  
  .أعلم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٦٣، ٥٢(اعد الطيار  مقاالت يف علم القرآن وأصول التفسري ملس)١(
  ).٣٨٨ / ١٠( و)١٩٨ / ٦( ، روح املعاين )٤٨٣٣ / ١(، التحرير والتنوير  )٦١٥ / ٢(فتح القدير  :  ينظر)٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  املبحث الثالث    

  .جهوده يف تقرير اإلميان بالرسل
  دـمتهي  

  .يف تعريف النيب والفرق بينه وبني الرسول واحلكمة من إرسال الرسل
  

اخلرب، فإن كان املراد    : مشتق من النبأ، مبعىن   : النيب:" فيقول النيب :يعرف الشيخ    
فاعل، وإن كان املراد أن اهللا خيـربه مبـا          :  إليه، فهو فعيل، مبعىن    أنه خيرب أمته مبا أوحى اهللا     

باهلمزة وسكون  ( مفعول، ويصح أن يكون مأخوذاً من النبء      : يوحي إليه، فهو فعيل، مبعىن    
االرتفاع والظهور، وذلك لرفعـة قـدر       : ، وكلها مبعىن  )بالواو( ، أو النبوة، أو النباوة    )الباء

١(" مرتلتهالنيب، وظهور شأنه، وعلو(.  
  

  .)٢(مبعىن العلو والرفعة ) النبوة(أو ) النباوة(مبعىن اخلرب، أو ) النبأ(مأخوذ من :  لغةالنيب
والربط بني النيب واملعىن اللغوي واضح ذلك أن النيب ذو رفعة وقدر عظيم يف الدنيا واآلخرة،             

هتدي ا العباد فيما يكون فيـه       فاألنبياء كما هو معلوم أشرف خلق اهللا وهم األعالم اليت ي          
  .)٣(صالح دينهم ودنياهم

: مبعىن البعث والتوجيه، يقال، أرسلت فالناً يف رسالة       ) اإلرسال(مأخوذ من   :  لغة والرسول
أي بعثته، فهو مرسل ورسول؛ وجيمع الرسول على أرسل، ورسل ورسل، ورسالََء، وسموا             

  . )٤( ، لتبليغ اخللق أمر اهللا ووحيهألون من قبل اهللا الرسل بذلك ألم مبعوثون وموجه
  

  
                                                

  ).٤٥ص( مذكرة التوحيد )١(
، )١/١٦٢(، لسان العرب    )١/٧٤(، الصحاح   )١٠٠٩ص(، معجم مقاييس اللغة     )٤/٣٤٨٩(ذيب اللغة   : ينظر )٢(

  ).١٧٢٢ ص(القاموس احمليط 
  ).٢/٥٩١(املصباح املنري للفيومي :  ينظر)٣(
، لـسان العـرب     )٤/١٧٠٨(، الـصحاح    )٤٠٢ص(، معجم مقاييس اللغـة      )٢/١٤٠٧(ذيب اللغة   :  ينظر )٤(

  ).١٣٠٠ص(، القاموس احمليط )١١/٢٨٣(
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اإلعالم يف خفاء بإشارة، أو كتابة، أو إهلام،        :لغةالوحي  :" بقوله الوحي :ويعرف الشيخ   

  .أو مناجاة، أو حنو ذلك
  .)١("هو إعالم اهللا نبيه حبكم شرعي، وحنوه، بواسطة، أو بغري واسطة: وشرعاً

  
ال نعلم أن اهللا أوحى إىل :" :األنبياء والرسل ، قال  ووحي التشريع من خصائص     

أحد  غري األنبياء والرسل صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني وحي تشريع؛ أما وحي اإلهلام               
.  /     M 8 7  5  43  2   1     0 فقد أوحى اهللا إىل أم موسى وإىل النحل، 

C     B  A    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7  6  D  

   F  EL ــصص M 8 7  _  ^  ]  \  [   Z      Y  X  W ، ٧: القـ
  d  c  b    a  `L ٢("٦٨: النحل(.  

  

      وهو أيضاً اإلشارة والكتابة والرسالة واإلهلام والكالم       . الوحي الِكتاب ومجعه وِحي
لّمه ى أيضاً وهو أَن يكيِه وحياً وأَوحك يقال وحى إليه الكالم ِحياخلفي وكل ما ألقَيته إىل غري    

7 وأَوحـى أشـار     . وأَوحى اُهللا إىل أنبيائه   . ووحى وأَوحى أيضاً أي كتب    . بكالم خيفيه 
 M 8  »  º  ¹  ¸L ٣( ١١: مرمي(.  

  
  
  

                                                
  ).٤٦ص( مذكرة التوحيد )١(
  ).٣/٢٧٦( فتاوى اللجنة )٢(
 ١٥(، ولسان العرب  ) ٢٨٥ / ١٠( املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري    :، وينظر )٣٣٧ / ١( خمتار الصحاح      )٣(

، تفـسري  )٣٩٢ / ٦(، فتح القـدير   )٥٣ / ١٦(، تفسري القرطيب      )١٧٢٩ / ١(، والقاموس احمليط      )٣٧٩/  
، تفـسري   )٧٨ / ٤(، النكت والعيون للماوردي       )١٠٦ / ١٤(، تفسري اللباب البن عادل        )٦٩ / ٤(الرازي    

، جمموع فتـاوى ابـن   )٧٠ / ٧(، خمتصر تفسري البغوي املسمى مبعامل الترتيل لعبداهللا الزيد )٣٧٠ / ٥(ازن    اخل
  ).٩ / ٦(و)١٢١،١٥٢،٢٣٥، ١١٣ / ١) (التفسري(تيمية 
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  :)١(  اللغوي باملعىنأما أنواع الوحي

ن إهلام اخلواطر أو اإلهلام الفطري لإلنسان وهو ما يلقيـه اهللا يف روع اإلنـسا               - ١
.  /     M 8 7   السليم الفطرة، الطاهر الروح، كالوحي إىل أم موسى،       

    @  ?>   =   <  ;      :  9  8  7  6  5  43  2   1     0
   F  E  D  C     B  AL ومنــه الــوحي إىل . ٧: القــصص

ــواريني،  M 8 7  ¡       �  ~  }  |      {  z  y احل
  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢L ١١١: املائدة.  

M 8 7   Z      Y  X  W اإلهلام الغريزي للحيوان، كالوحي إىل النحل،        - ٢
  d  c  b    a  `  _  ^  ]  \  [L ٦٨: النحل. 

M 8 7  >  =  <  ;  :  9 األمر الكوين للجمادات،     - ٣
  K   J  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @  ?

  O  N  M  LL و٥ – ١: الزلزلــــة ،  M 8 7  )      (  '  &
+*L ١٢: فصلت. 

M 8 7  \  [  Z  Y ما يلقيه اهللا إىل املالئكة مـن أمـر ليفعلـوه،             - ٤

   cb  a  `  _  ^  ]L و ١٢: األنفال ،  M 8 7   M  L

   Q  P  O  NL فاإلحياء األول من اهللا سـبحانه إىل جربيـل          ١٠: النجم ،
 .< والثاين من جربيل إىل حممد ×

                                                
، )٥٠ص(، والقرآن الكرمي تارخيه وعلومه حملمـد البـدري          )٣٨-٣٧(الوحي احملمدي حملمد رشيد رضا      :  ينظر )١(

  ).١٧٥-١٧٤(، ودراسات يف علوم القرآن للرومي )٣٣-٣٢(وم القرآن للقطان ومباحث يف عل



   ٣٦٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

M  ³  ²  إىل قومه    ×كإحياء زكريا   اإلشارة السريعة جبارحة من اجلوارح       - ٥

   ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´L ١١: مرمي. 
]  \  [  ^        _  M 8 7 وسوســة الــشيطان،   - ٦

  a`L ــام M 8 7   =  <  ;  :  9  ، و١٢١: األنعـــ
  HG  F    E  D  C  B  A  @  ?  >L 

  .١١٢:األنعام
  

  :، فهي)١(وأما أنواع الوحي باملعىن الشرعي
أيت امللك الرسول كصلصة جرس يف شدة الصوت، وهو أشده على النيب            أن ي  - ١

، فقد جاءه مرة وفخذه على فخذ زيد بن ثابت، فثقل على زيد حىت كاد               <
، وهذا النوع من أشهر األنواع وأكثرها، ووحي القرآن كلـه         )٢(يرض فخذه   

 بغري هـذا النـوع،   <من هذا القبيل ومل يرتل شيء من القرآن على الرسول    
M  k     j     i  h  g  f  e  d  c  :ويدل على هذا قوله تعاىل    

  v  u     t  s  r  q  p  o  n  m  lL ١٩٢: الشعراء - 

M 8 7  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  :، وقوله تعـاىل  ١٩٥

   Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê     ÉL النحـــل :

١٠٢ .  
 .، وهو أخف عليه)٣(أن يتمثل له امللك رجالً فيكلمه  - ٢
:( لكما جاء يف حديث عائشة      ، وهو أول مراتب الوحي      )٤(املناميةالرؤيا   - ٣

 وعنـد مـسلم     – من الوحي الرؤيا الـصاحلة       <أول ما بدئ به رسول اهللا       
                                                

  ).١٨٠-١٧٧(، ودراسات يف علوم القرآن للرومي )٤٩-١/٤٤(مدارج السالكني :  ينظر)١(
  .من حديث عائشة رضي اهللا عنها) ٣٢١٥(البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة برقم :  ينظر)٢(
  ).٨( صحيحه، يف كتاب اإلميان، باب بيان اإلسالم واإلميان واإلحسان  برقم  أخرجه مسلم يف)٣(
  ).٣/١٥٨(تعليق الشيخ عبد الرزاق على اإلحكام يف أصول األحكام :  ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 يف النوم وكان ال يرى رؤيـا إال جـاءت مثـل فلـق الـصبح                 -الصادقة
 يف املنام كما جاء عنه يف القرآن        ×، ووقع الوحي إلبراهيم     )١()احلديث...
  MÐ   Ý  Ü   Û  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ      Ô  Ó  Ò  Ñ :قوله

   ç  æ  å  ä  ã   â  á  àß  Þ  %     $  #  "  !
  1  0        /  .  -,  +   *  )  (  '  &

2L ١٠٥ - ١٠٢: الصافات. 
 أن رسول   ساإللقاء يف القلب أو اإلهلام أو النفث، ومنه حديث ابن مسعود             - ٤

أن نفساً لن متـوت حـىت    )٢(  روعيإن روح القدس نفث يف:(  قال <اهللا  
 .)٣()تستكمل رزقها، أال فاتقوا اهللا، وأمجلوا يف الطلب

 علـى صـورته   <كما أتى جربيل النيب  . أن يأتيه امللك على صورته احلقيقية      - ٥
 .)٤(احلقيقية

أن يكلمه اهللا سبحانه، كما كلمه يف ليلة اإلسراء واملعـراج ، وهـو أمسـى                 - ٦
 .درجاته

                                                
  <، ومسلم يف كتاب اإلميان باب بدء الوحي إىل الرسول           )٤( أخرجه البخاري يف املقدمة باب بدء الوحي برقم          )١(

   ). ١٦٠(برقم 
  . الروع بضم الراء القلب واخلَلَد واخلاطر وهو املراد هنا وبالفتح اخلوف والفزع)٢(

  ).٨/١٣٧(، ولسان العرب )١/١١٠(خمتار الصحاح : ينظر  
، وابن عبد الـرب يف  )١٤/٣٠٤(، والبغوي يف شرح السنة     )١١٥٢-١١٥١( أخرجه القضاعي يف مسنده الشهاب     )٣(

 يف فتح البـاري     :، قال ابن حجر     )٣/١٤٥٨(ربيزي يف مشكاة املصابيح     ، واخلطيب الت  )١/٢٨٤(التمهيد  
وحديث أن روح القدس نفث يف روعي أخرجه ابن أيب الدنيا يف القناعة، وصححه احلاكم من طريق                 ):(١/٢٧(

  ).١٩ص(وصححه األلباين يف خترجيه ألحاديث مشكلة الفقر ) ابن مسعود 
،ومسلم، كتاب اإلميان بـاب يف      )٢٣٣٤(خللق، باب ذكر املالئكة برقم    صحيح البخاري، يف كتاب بدء ا     :  ينظر )٤(

  ).١٧٤(ذكر سدرة املنتهى برقم
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 M 8 7   Ì  Ë  Ê  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í       L منه تكليم اهللا   و،  ٥١: الشورى
فأوحى اهللا إيل ففرض علي مخسني صالة يف كل         :(  يف املعراج حيث قال    < لنبينا حممد 
  .)١()يوم وليلة

والوحي جبميع أنواعه باملعىن الشرعي يصحبه علم يقيين ضروري من النيب بأن ما ألقي إليـه           
رات النفس وال وسوسة الشياطني وهذا العلم اليقيين ال حيتاج          حق من عند اهللا ليس من خط      

  .)٢(إىل مقدمات وإمنا هو من قبيل إدراك األمور الوجدانية كاجلوع والعطش 
  
  :الفرق بني النيب والرسول -

من بعثه اهللا إىل قوم،      الرسول   إن:" الفرق بينهما، فيقول   :  عبد الرزاق عفيفي   بني الشيخ 
أو مل يرتّل عليه كتاباً لكن أوحى إليه حبكم مل يكن يف شريعة من قبلـه؛                وأنزل عليه كتاباً،    

من أمره اهللا أن يدعو إىل شريعة سابقة دون أن يرتل عليه كتاباً، أو يوحي إليه حبكم                  والنيب 
، نمها مترادفا : جديد ناسخ أو غري ناسخ، وعلى ذلك، فكل رسول نيب، وال عكس، وقيل            

  .)٣("واألول أصح
  

ف الناس يف تعريف النيب والرسول، والفرق بينهما على قولني كما بينهما الشيخ    اختل    
  ::عبدالرزاق عفيفي 

  .)٤(أما مبعىن واحد، وال فرق بينهما : أحدمها
  .)٥(أما متغايران : ثانيهما

                                                
 يبلفظه، البخار ) ١٢٦(برقم  )١/١٤٦... ( إىل السموات  < صحيح مسلم،كتاب اإلميان باب اإلسراء بالرسول        )١(

  ).٧٥١٧(كتاب التوحيد باب قوله وكلم اهللا موسى تكليما  برقم 
  ).٨٧ص (دراسة القرآن الكرمي حملمد أبو شيبة  املدخل ل)٢(
  ).٤٥ص( مذكرة التوحيد )٣(
، غاية املرام يف علم الكـالم       )٧٠ص(، أعالم النبوة للماوردي   )٥٦٧ص(شرح األصول اخلمسة لعبد اجلبار      :  ينظر )٤(

  ).٣٣٧ص(، املواقف يف علم الكالم لعبدالرمحن اإلجيي )٣١٧ص(لآلمدي 
، والدرة فيما جيب اعتقاده البـن حـزم         )١/٢٣٩(، واملنهاج للحليمي  )١/٢٩٨(للخطايب  أعالم احلديث   :  ينظر )٥(

، ولوامع  )١/١٥٥(، شرح الطحاوية    )٢/٧١٤(، والنبوات البن تيمية     )١٢٠-٥/١١٩(، والفصل له    )٣٨٠ص(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

والقول باملغايرة بينهما، وثبوت الفرق فيهما هو قول اجلمهـور، وإن اختلفـوا يف حتديـد           
  .)١(وجهه

  .:وهو ما قرره الشيخ 
النيب هو الـذي    :"  بني النيب والرسول، بقوله    : وقد فرق شيخ اإلسالم ابن تيمية       

ينبئه اهللا، وهو ينبئ مبا أنبأ اهللا به، فإن أرسل مع ذلك إىل من خالف أمر اهللا ليبلغه رسالة من         
إىل أحد يبلغه عـن  اهللا إليه فهو رسول، وأما إذا كان إمنا يعمل بالشريعة قبله ومل يرسل هو              

M 8 7  _     ^  ]  \  [  Z  Y  X اهللا رسالة، فهو نيب وليس برسول         

  f  e  d  c   b      a       `L وقوله،  ٥٢: احلج : M  _     ^  ]  \L احلج :

 املطلق الرسول هو هذا نإف ،رسول بأنه أحدمها خص وقد ،النوعني يعم إرساالً فذكر،  ٥٢
 ثكـشي  أنبيـاء  قبله كان وقد ،× كنوح اهللا خالف من إىل رسالته بتبليغ أمره الذي

 يفعلونـه  مبـا  اهللا مـن  وحي يأتيهم األنبياء فأولئك ،مكلماً نبيا كان آدم وقبلهما وإدريس
 التـوراة  بشريعة يأمرون إسرائيل بين أنبياء وكذلك ،م مؤمنني لكوم املؤمنني به ويأمرون

 أرسلوا فإن التوراة شرع يف كانوا ولكن معينة قصة يف خاص وحي أحدهم إىل يوحى وقد
 شـرط  من وليس فهم رسل،  له شريك ال وحده وعبادته اهللا توحيد إىل يدعوم كفار إىل

 وداود إبـراهيم  ملـة  على وكان رسوال كان يوسف نإف جديدة بشريعة يأيت أن الرسول
  .)٢("التوراة شريعة على وكانا رسولني كانا وسليمان

  
النيب والرسول بينهما عموم وخصوص مطلق، وكذا النبوة والرسالة، فالرسالة أعـم            وعليه ف 

من جهة نفسها؛ إذ النبوة داخلة يف الرسالة، كما أا أخص من جهة أهلها؛ إذ كل رسول                 
  .)٣(نيب، وليس كل نيب رسوالً، والرسالة أفضل من النبوة، والرسول أفضل من النيب

  
  
  

                                                                                                                                          
  ).٥/٧٣٥(، أضواء البيان )١/٤٩(األنوار البهية 

  .املصادر السابقة:  ينظر)١(
  ).٢/٧١٤( النبوات )٢(
  ).٥٠-١/٤٩(، لوامع األنوار البهية )١/١٥٥(، شرح الطحاوية )٧-٦ص(اإلميان البن تيمية :  ينظر)٣(



   ٣٦٦  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان
  
  

  املطلب األول                                          
  :اإلميان باألنبياء والرسل عموماً

  : اإلميان برسالة األنبياء-
جيب اإلميان برسالة كل من ثبتت رسالته بالقرآن أو الـسنة           :":يقول الشيخ عبدالرزاق    

M    j  i  h  g :الصحيحة فمن آمن ببعضهم وكفر ببعض فقد كفر؛ لقوله تعاىل         
  on  m  l   k  z  y  x  w  v  u   t  s  r  q      p

  |{L و٢٨٥: البقرة ،  M 8 7  G  F  E  D   C  B  A
  S  R   Q  P  O  N  M  L   K  J  I  H

  a  `  _  ^  ]  \[    Z  Y  X  W  V  U  T
  on  m   l  k  j  i  h  g  f  e  d   c  b

  t  s  r  q  pL ١("١٥٢ – ١٥٠: النساء( .  
وجوب تكليف العباد مبا جاءت به الرسل عليهم الصالة والسالم          :"كذلك:الشيخ  ويقول  

  .)٢("عقيدة وعمالً.. 
  

 اإلميان بأنبياء اهللا ورسله ركن من أركان اإلميان اليت ال يصح إميان العبد إال ـا،                  
  :وهذا الركن ال بد له من أربعة أمور

  .اإلميان بأن رسالتهم حق من اهللا تعاىل: األول
فـإن هللا   اإلميان مبن علمنا امسه منهم بامسه، ومن مل نعلم امسه منهم فنؤمن به إمجـاالً      : الثاين

  .رسالً وأنبياء ال يعلم عددهم وأمساءهم إال هو سبحانه
  .تصديق ما صح عنهم من أخبارهم:الثالث

                                                
  ).٢٦١_٣/٢٦٠( فتاوى اللجنة )١(
  ). ٧ص( شبهات حول السنة )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  .)١(اس املرسل إىل مجيع الن<العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم، وهو خامتهم حممد : الرابع
وباجلملة فينبغي للعاقل أن يعلم أن قيام ديـن         :": ويقول شيخ اإلسالم ابن تيمية        

اهللا  يف األرض إمنا هو بواسطة املرسلني صلوات اهللا وسالمه عليهم أمجعني، فلوال الرسل ملا                
عبد اهللا وحده ال شريك له، وملا علم الناس أكثر ما يستحقه سبحانه من األمسـاء احلـسىن           

  .)٢("ات العلى، وال كانت له شريعة يف األرضوالصف
واملقصود أن من كفر بنيب من األنبياء فقد كفـر بـسائر            :"...: قال ابن كثري      

األنبياء فإن اإلميان واجب بكل نيب بعثه اهللا إىل أهل األرض فمن رد نبوته للحسد أو العصبية   
اناً شرعياً، إمنا هو عن غرض وهوى       أو التشهي تبني أن إميانه مبن آمن به من األنبياء ليس إمي           

فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعضهم أو كلهم ال غبار على وضوح كفـره              . )٣("وعصبية
  .ألن كفره بالرسل كفر باهللا تعاىل

 اإلمجاع على كفر ساب نيب من األنبياء أو إنكار رسـالته،            : وحيكي ابن تيمية    
ألنبياء قتل باتفاق األئمة، وكان مرتـداً،       من خصائص األنبياء أن من سب نبياً من ا        :"فيقول

كما أن من كفر به ومبا جاء به كان مرتداً، فإن اإلميان ال يتم إال باإلميان بـاهللا ومالئكتـه       
  .)٤("ورسله

واملسلمون آمنوا باألنبياء كلهم ومل يفرقوا بني أحد منهم، فإن اإلميان جبميـع             :"ويقول أيضاً 
د منهم فقد كفر م كلهم، ومن سب نبياً من األنبياء           النبيني فرض واجب، ومن كفر بواح     

  .)٥("فهو كافر جيب قتله باتفاق العلماء

                                                
، شعب اإلميان للبيهقـي     )٢٣٨-١/٢٣٧(، املنهاج للحليمي    )١/٣٩٣(تعظيم قدر الصالة حملمد املروزي      :  ينظر )١(

، فتـاوى ابـن   )٢/٦٧٧(، معارج القبـول   )١/١١٨(، فتح الباري  )١/١٠٢( جامع العلوم واحلكم     ،)١/٣٧١(
  ).٤٧١ص(، مباحث العقيدة يف سورة الزمر لناصر الشيخ )١٢٥-١/١٢٤(عثيمني 

  ).٢٤٩ص( الصارم املسلول )٢(
  ).٢/٤٤٥( تفسري ابن كثري )٣(
  ).١/٢٦١( الصفدية )٤(
، اية  )٤/١٣٤(، وغين احملتاج للخطيب الشربيين      )٥/١٣٠( الرايق البن جنيم     البحر: ، وينظر )٢/٣١١( الصفدية   )٥(

  ).٣/٣٨٦(، شرح منتهى اإلرادات للبهويت )٧/٣٩٥(احملتاج للرملي 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 كفر وردة إن كـان مـن مـسلم،     -أي األنبياء –وسبهم  :" :ويقول ابن تيمية      
  .)١("وحماربة إن كان من ذمي

  
  : حاجة البشر إىل الرسل-

يق بعاقل رشيد عرف كمال حكمـة    ال يل :" حاجة البشر إىل الرسل، فيقول     :يبني الشيخ   
اهللا وسعة رمحته، وعرف واقع الناس وما هم فيه من هرج ومرج وفساد وضالل؛ أن ينكـر          
حاجة البشر إىل قيادة رشيدة، عمادها وحي اهللا وشريعته، تعتصم به، وتدعو الناس إليـه،               

وقـد  ...ؤونهفإن اإلنسان قد يقصر عقله يف كثري من أحواله وش         . وديهم إىل سواء السبيل   
فكان يف ضرورة إىل معني يساعده يف ما قـصر عنـه   ...يعجز عن العلم مبا جيب عليه عمله      

ومن أجل ذلـك أرسـل اهللا       ... إدراكه أو عجز عنه فهمه، ويهديه الطريق يف أصول دينه         
  .)٢("الرسل وأنزل الكتب

 ألن عقول بل يف أشد الضرورة إليهم؛:"- يف حديثه عن حاجة البشر للرسل - وقال كذلك   
الناس خمتلفة أعظم اختالف، وال تستطيع أن تستقل مبعرفة ما يرضي اهللا سبحانه أو يسخطه               
من األقوال واألعمال والعقائد، ومن أجل ذلك أرسل اهللا رسله من نـوح عليـه الـصالة                

 الذي بعثه اهللا بدين شامل كامل باق عام للبشرية إىل           <والسالم إىل أن ختموا بنبينا حممد       
  .)٣("يرث اهللا األرض ومن عليها وهو خري الوارثنيأن 

اقتضت حكمـة اهللا أن يرسـل       :" بعض احلكم من إرسال الرسل، فيقول      :ويبني الشيخ   
رسله باهلدى ودين احلق رمحة منه بعباده، وإقامة للعدل بينهم، وتبصرياً هلم مبا جيب علـيهم          

ى أنفسهم، وإعذاراً إليهم؛ فإنه   من حقوق خالقهم وحقوق أنفسهم وإخوام، وإعانةً هلم عل        
بل إن اهللا ..ال أحد أحب إليه من العذر من اهللا، فمن أجل ذلك أرسل الرسل، وأنزل الكتب       

   . )٤(.."أرسلهم ملصاحل البشر وسعادم يف الدنيا واآلخرة
  

                                                
  ).٥٦٥ص( الصارم املسلول )١(
  ).١٥-١٤(احلكمة من إرسال الرسل )٢(
  ).٣/٢٥٨( فتاوى اللجنة )٣(
  ).٥٩-٥٦(مذكرة التوحيد : ار؛ وينظرباختص)٢٣-١٣( احلكمة من إرسال الرسل )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 والرسالة :"وما أروع كالم ابن تيمية عندما يتحدث عن حاجة البشر إىل الرساالت، فيقول            
 روح والرسـالة  ،شيء كل إىل حاجتهم فوق إليها وحاجتهم ،منها هلم البد للعباد ةضروري

 ملعونة مظلمة والدنيا ؟والنور واحلياة الروح عدم إذا للعامل صالح فأي وحياته ونوره العامل
 من ويناله ،الرسالة مشس قلبه يف تشرق مل ما العبد وكذلك الرسالة مشس عليه طلعت ما إال

M 8 7  i            h  g  ، كمـا  األمـوات  مـن  وهو ،ظلمة يف فهو هاوروح حياا

  w  v  u  t  s         r  q   p  o  n  m   l  k  j
yxL الرسـالة  بروح اهللا فأحياه اجلهل ظلمة يف ميتاً كان املؤمن وصف فهذا .١٢٢: األنعام 
  .)١("الظلمات يف القلب فميت الكافر وأما الناس يف به ميشى نورا له وجعل ،اإلميان ونور

ال :" ويؤكد ابن القيم على ضرورة وأمهية اإلميان باألنبياء عليهم الـسالم، فيقـول            
سبيل إىل السعادة والفالح ال يف الدنيا، وال يف اآلخرة إال على أيدي الرسل، وال سبيل إىل                 

 إال علـى    معرفة الطيب من اخلبيث على التفصيل إال من جهتهم، وال ينال رضا اهللا ألبتـه              
أيديهم، فالطيب من األعمال واألقوال واألخالق، ليس إال هديهم وما جاؤوا بـه، فهـم               
امليزان الراجح الذي على أقواهلم وأعماهلم وأخالقهم توزن األقوال واألعمال واألخـالق،            
ومبتابعتهم يتميز أهل اهلدى من أهل الضالل، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البـدن إىل              

العني إىل نورها، والروح إىل حياا، فأي ضرورة وحاجة فرضت، فضرورة العبـد             روحه و 
وحاجته إىل الرسل فوقها بكثري، وما ظنك مبن  إذا غاب عنك هديه وما جاء به طرفة عني،                  
فسد قلبك، وصار كاحلوت إذا فارق املاء ووضع يف املقالة، فحال العبد عند مفارقة قلبه ملا                

حلال، بل أعظم، ولكن ال حيس ذا إال قلب حي وما جلـرح مبيـت   جاء به الرسل كهذه ا  
  .)٢("إيالم

M 8 7  G  F  E  D   C :": قال الشيخ حممد بـن عثـيمني        

  I   HL وهلذا أعطى اهللا البشر عقوالً، وأرسل إليهم رسالً، وأنـزل          ...٥٦: الذاريات
 لضاعت احلكمة مـن     كالغرض من خلق البهائم؛    م كتباً، ولو كان الغرض من خلقهم      عليه

                                                
  ).٩٤، ١٩/٩٣( جمموع الفتاوى )١(
  ).٢/٢(مفتاح دار السعادة : ، وينظر)١/٦٩( زاد املعاد )٢(
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إرسال الرسل، وإنزال الكتب؛ ألنه يف النهاية يكون كشجرة نبتت، ومنت، وحتطمت، وهلذا          
 M 8 7  )(   '  &  %  $  #  "   !L  فالبـد أن  ،  ٨٥: القـصص

  .)١("يردك إىل معاٍد جتازى على عملك إن خرياً فخري، وإن شراً فشر
  : سبب جعل الرسل من البشر-

أما إرساهلم من البشر؛ فألن ذلك أكمـل يف إقامـة      :" بب ذلك، فيقول   س :يبني الشيخ   
احلجة؛ لكوم من جنسهم يستطيعون التفاهم معهم وسؤاهلم عما يهمهم ويتمكنون مـن             

±  M  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  :فهم كالمهم؛ لقول اهللا عز وجل     
  Ê  É  È  Ç  Æ  Å          Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½

 Ë  Ð  Ï  Î  Í  Ì  L ــراء M 8 7  f ، و٩٥ – ٩٤: اإلســ
  on  m  l  k  j  i  h   gL ٢("٤: إبراهيم(.  

وإرسال اهللا الرسل ليس مستحيالً يف نفسه، وال عبثاً حىت جيايف           :"  كذلك :ويقول الشيخ   
فطر وإن ال .. حكمة اهللا؛ بل هو جائز عقالً، داخل يف نطاق قدرة اهللا الشاملة وإرادته النافذة             

السليمة اليت فطر اهللا عليها الناس ال تستبعد أيضاً ما مضت به سنة اهللا يف عباده، وقضت به                  
وليس بدعاً أن خيتـار  .. حكمته وعدله يف خلقه من إرساله سبحانه رسالً مبشرين ومنذرين     

اب اهللا نبياً من البشر، ويبعث يف الناس رسوالً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكت              
وشـاء  ..واحلكمة، بل ذلك مقتضى احلكمة وموجب العقل وما جرت به سنة اهللا يف أنبيائه             

اهللا أن يكون سكان األرض من البشر؛ فاقتضت حكمته أن يكون رسـوله إلـيهم مـن                 
جنسهم، بل اقتضت حكمته ما هو أخص من ذلك وأقرب إىل الوصول للغايـة وحتـصيل                

 القرآن، وعرف تاريخ األمم؛ تبني له أن سنة اهللا يف           ومن نظر يف آيات   ..املقصود من الرسالة  
  . )٣("عباده أن يرسل إليهم رسالً من أنفسهم

                                                
  .)١٠ / ١(القول املفيد على كتاب التوحيد  )١(
  ).٢٥٩_٢٥٨/ ٣( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٥٩-٥٦(يد مذكرة التوح:  باختصار؛ وينظر)٢٣-١٣( احلكمة من إرسال الرسل )٣(
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M    º     ¹  ¸  ¶  µ  ´  ³ :قولـه تعـاىل   معـىن    : الشيخ   بنييو

  À¿  ¾  ½   ¼    »L القصد من اآلية الـرد      :"، قائالً ٢٠: الفرقان
ا يكون من املالئكة ال من البشر، فـرد          لزعمه أن الرسول إمن    <على من كفر برسالة حممد      

اهللا عليهم زعمهم ببيان أن سننه سبحانه يف إرسال رسل إىل البشر أن يصطفيهم من البشر،                
  .)١("وأم يأكلون الطعام وميشون يف األسواق شأم يف ذلك شأن البشر

فـسهم   اخلبري أن يكون الرسل الذين يرسلهم إىل البشر من البشر أن           شاء اهللا احلكيم  
 M 8 7  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL  ومل يكونوا من املالئكة لعدة أسـباب        ١١٠: الكهـف ،

  :منها
أن اهللا اختارهم بشراً ال مالئكة ألنه أعظم يف االبتالء واالختبار، ففـي احلـديث               -

  .)٢() بك وأبتليإمنا بعثتك ألبتليك:(القدسي الذي يرويه مسلم يف صحيحه
سبقت هلم منه احلسىن، فإن اختيار اهللا لبعض عباده ليكونـوا           أن يف هذا إكراماً ملن      -

M 8 7  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X   W  V رسالً تفضيالً هلـم،     

  kj  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `L ٥٨: مرمي. 
 .أن البشر أقدر على القيام والتوجيه، وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة-
دما يقترحون رؤية املالئكة، وأن يكـون الرسـل        صعوبة رؤية املالئكة، فالكفار عن    -

إليهم مالئكة ال يدركون طبيعة املالئكة، وال يعلمون مدى املـشقة والعنـاء الـذي         
 .سيلحق م من جراء ذلك

 مع كونه أفـضل اخللـق،   <فاالتصال باملالئكة ورؤيتهم أمر ليس بسهل، فالرسول     
دما رأى جربيل على صـورته      وهو على جانب عظيم من القوة اجلسمية والنفسية عن        

 يعـاين مـن اتـصال    <أصابه هول عظيم ورجع إىل مرتله يرجف فؤاده، وقد كان  
M   <  ;   :  9  8  7 :الوحي به شدة، ولذلك قال تعاىل يف الرد عليهم  

                                                
  ).٣/٣١٢( فتاوى اللجنة )١(
 أخرجه مسلم يف صحيحه كتاب اجلنة وصفة نعيم أهلها باب الصفات اليت يعرف ا يف الدنيا أهل اجلنة وأهـل                     )٢(

  .من حديث عياض بن محار ااشعي) ٢٨٦٥(النار برقم 
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  =L ذلك أنّ الكفار ال يرون املالئكة إال حني املوت أو حني نزول      ٢٢: الفرقان ،
ر أم رأوا املالئكة لكان ذلك اليوم يوم هالكهمالعذاب، فلو قُد.  

فكان إرسال الرسل من البشر ضرورياً كي يتمكنوا من خماطبتهم والفقـه عنـهم،                 
7 8 . والفهم منهم، ولو بعث اهللا رسله إليهم من املالئكة ملا أمكنـهم ذلـك             

M  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »    º  ¹   ¸  ¶  µ  ´  ³  ²  ±

  Å          Ä  Ã  Â  Ì   Ë  Ê  É  È  Ç  Æ
  Ð  Ï  Î  ÍL فلو كان سكان األرض مالئكـة     ٩٥ – ٩٤: اإلسراء ،

ألرسل اهللا إليهم رسوالً من جنسهم، أما وأن الذين يسكنون األرض بشر فرمحـة اهللا       
´  M 8 7  ¸  ¶  µ وحكمته تقتضي أن يكون رسـوهلم مـن جنـسهم           

      ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹L ــشر ال ، وإذ١٦٤: آل عمــران ا كــان الب
لو شـاء اهللا أن     –يستطيعون رؤية املالئكة والتلقي عنهم بيسر وسهوله فيقتضي هذا          

!  "  #  M 8 7  أن جيعلـه رجـالً     -يرسل ملكاً رسوالً إىل البـشر     

  *  )   (  '  &  %  $L لـو  " ، فاهللا خيرب أنه   ٩: األنعام
ه واالنتفاع باألخذ عنـه،     بعث رسوالً ملكياً، لكان على هيئة رجل، ليمكنهم خماطبت        

  .)١("ولو كان كذلك اللتبس األمر عليهم
  
  

 والتباس األمر عليهم بسبب كونه يف صورة رجل، فال يستطيعون أن يتحققوا مـن                
كونه ملكاً، وإذا كان األمر كذلك فال فائدة من إرسال الرسل من املالئكة على هذا النحو،           

ال حيقق الغرض املطلوب، لكونه الرسول امللـك ال         بل إرساهلم من املالئكة على هذا النحو        
  .)٢(يستطيع أن حيس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعاالم وإن تشكل بأشكاهلم

  

                                                
  ).٣/٩( تفسري ابن كثري )١(
  ).٦٨ -٦٥(الرسل والرساالت لعمر األشقر :  ينظر)٢(
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  : الفرق بني الرسل-
وأما الفرق بني الرسل يف املكانة واملرتلة والتفاوت بينـهم يف الفـضل              :":يقول الشيخ   

!  "  #  $  %   M 7 8والدرجة فهذا صحيح ورد به النص الشرعي،        

  10  /  .   -,       +  *  )  ('  &L وأفضلهم أولو العزم، وهم   ٢٥٣: البقرة، :
نوح، وإبراهيم، وموسى، وعيسى، وحممد عليهم الصالة والسالم، وأفضل هؤالء اخلمـسة            
اخلليالن إبراهيم وحممد الختصاصهما باخللة وهي كمال احملبة عليهم الـصالة والـسالم،             

أنا سـيد   :( رسل على اإلطالق خامت النبيني حممد عليهم الصالة والسالم؛ حلديث         وأفضل ال 
:( ، وحديث )١()ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع وأول مشفع            

أنا أكثر األنبياء   :(، وحديث )٢() ...وال فخر  أنا قائد املرسلني وال فخر، وأنا خامت النبيني       
، وأحاديث اختصاصه بالشفاعة العظمى     )٣()أنا أول من يقرع باب اجلنة     تبعاً يوم القيامة، و   

 وغـري  )٤(وإقدامه عليها بعد اعتذار األنبياء عنها، وإنقاذ الناس من هول املوقف بشفاعته هلم          
  .)٥("ذلك من األحاديث اليت وردت يف تفضيله، وإمجاع األمة على ذلك

إالَّ أنه ينبغي للمسلم أن يتأدب مـع        :" ال عند املفاضلة بينهم، فق    األدب :مث بني الشيخ    
األنبياء فال خيوض يف التفضيل بينهم إالَّ يف مقام التعليم واإلرشاد وحنو ذلك، خشية أن جير                

 أنـه  سذلك إىل اجلدل والتفاخر، وأن يكون ذريعة إىل انتقاص بعضهم، فعن أيب هريـرة              

                                                
من حـديث  ) ٢٢٧٨( على مجيع اخللق برقم < أخرجه مسلم يف صحيحة يف كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا          )١(

  .سأيب هريرة 
، من حديث جابر    )٥/٤٨٠(، والبيهقي يف الدالئل     )١٧٠( رقمب األوسط يف ، والطرباين )١/٣١( أخرجه الدارمي    )٢(

 رجالـه  وبقيـة  أعرفـه  ومل خباب بن عطاء بن صاحل فيه) : ٨/٢٥٤ ( يف جممع الزوائداهليثمى قالبن عبد اهللا،   
  .الشفاعة له: ينظر. فيه صاحل بن عطاء جمهول: ، وقال الشيخ مقبل الوادعيثقات

  ).١٩٦(برقم ...  أنا أول الناس يشفع يف اجلنة< أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب يف قول النيب )٣(
:( إىل أن قال  )... لو استشفعنا إىل ربنا يرحينا    : نني يوم القيامة لذلك فيقولون    جيمع اهللا املؤم   (: منها حديث أنس   )٤(

  ) فيأتوين فأنطلق فأستأذن على ريب فيؤذن يل
، ومـسلم   )٤٤٧٦(احلديث أخرجه البخاري كتاب تفسري القرآن باب قول اهللا وعلم آدم األمساء كلها بـرقم                  

  ). ١٩٣(برقم ...  تبعاً يف اجلنة أنا أول الناس<كتاب اإلميان باب يف قول النيب 
  ). ٢٦٢-٢٦١/ ٣(فتاوى اللجنة )٥(
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والـذي  :(ودي يف قسم يقسمه   استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود، فقال اليه        :(قال
أي خبيث وعلى   :( فرفع املسلم يده فلطم وجه اليهودي، فقال      ) اصطفى موسى على العاملني   

ال تفـضلوين   (:< فاشتكى املسلم، فقال رسول اهللا       <، فجاء اليهودي إىل النيب      )<حممد  
يف مثل هـذه   احلديث، فنهى عن الدخول يف املفاضلة بينه وبني األنبياء       )١( ...)على األنبياء 

احلالة؛ خشية أن جير إىل ما ال حتمد عقباه، وإن كان تفضيل بعضهم على بعـض ثابتـاً يف              
  .)٢("القرآن والسنة، وتعني من هو أفضل ثابتاً بالنص الصريح

  
7  أخرب اهللا تبارك وتعاىل يف كتابه الكرمي أنه فضلّ بعض النبيني على بعض، كما                 

 M 8  ¤  £   ¢¡  �  ~  }  |  {  ¦  ¥L ٥٥: اإلسراء.  
 وقد أمجعت األمة على أن الرسل أفضل من األنبياء، والرسل بعد ذلك متفاضـلون                

!  "  #  $  %  &  ')  (  *  +       ,-   M 8 7 فيما بينـهم كمـا      

  :9  8  7      6  5  4  3  2  10  /  .L البقــرة :

٢٥٣.  
7  : املذكورون يف قوله تعـاىل     وأفضل الرسل واألنبياء مخسة هم أولو العزم، وهم         

 M 8  W  V  U  T   S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I

  g  f  e  d                 c  ba  `  _   ^  ]  \  [Z  Y  X
  ihL ١٣: الشورى.  

                                                
 من حديث أيب سعيد اخلـدري، والبخـاري         )ال تفضلوا بعض النبيني على بعض     ( :بلفظ)٣/٤١( أخرجه أمحد    )١(

بـرقم  ... كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل وإن يونس ملن املرسلني إىل قولـه  فمتعنـاهم إىل حـني          
  .)ال تفضلوا بني أنبياء اهللا(:، بلفظ)١٥٩ (×، ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل موسى )٣٤١٤(

  ).٣/٣٠٩(و)٣/٢٦٣( فتاوى اللجنة )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 على غريه   < تواترت نصوص الكتاب والسنة نصاً وظاهراً يف الداللة على أفضليته             
، )١(<ها غري واحد من أهل العلم ممـن كتبـوا يف خصائـصه           من األنبياء والرسل، وأورد   

  .)٢(وأمجعت األمة على القول مبقتضاها 
ال خالف أنه أكرم البشر، وسيد ولد آدم، وأفضل الناس       :":يقول القاضي عياض       

مرتلة، عند اهللا، وأعالهم درجة، وأقرم زلفى، واعلم أن األحاديث الواردة يف ذلك كثرية              
  .)٣("جداً

وقرر السلف ذلك يف عقائدهم، وعدوه من معاقد العقائد، اليت جيب اإلميان ـا،                 
باب ما فضل اهللا عز وجل بـه        :" يف كتاب الشريعة باباً بعنوان     )٤(فقد عقد اإلمام اآلجري     

، وقال احلافظ عبد الغين     )٥(" يف الدنيا من الكرامات على مجيع األنبياء عليهم السالم         <نبينا  
ونعتقد أن حممداً املصطفى خري اخلالئق، وأفضلهم وأكرمهم        : فصل:" عقيدته  يف )٦(املقدسي  

  .)٧("على اهللا عز وجل، وأعالهم درجة، وأقرم إىل اهللا وسيلة

                                                
 للخيـضري   <، اللفظ املكرم خبصائص الـنيب       )٢٢٣ص(غاية السؤل يف خصائص الرسول البن امللقن        :  ينظر )١(

  ).٢/٣١٤(، اخلصائص الكربى للسيوطي )٢/٥(
  ).٣/٥٣(، تفسري ابن كثري )١/٢١٥(يف حكاية إمجاعهم الشفا للقاضي عياض : ينظر )٢(
  ).١/٢١٥( الشفا )٣(
اإلمام احملدث الفقيه الشافعي أبو بكر حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي، كـان عاملـاً عابـداً    :   هو )٤(

: ، وله عدة تـصانيف أشـهرها  )هـ٣٦٠(ة  سن:صاحب سنة واتباع، انتقل إىل مكة وجاور ا، وا تويف   
  .كتاب الشريعة

، وشـذرات الـذهب     )٣/٩٣٦(، تذكرة احلفـاظ     )٤/١١٣(، وفيات األعيان    )٢/٢٣٩(تاريخ بغداد   : ينظر  
)٣/٣٥.(  

  ).٣/١٥٥٢( الشريعة )٥(
فظ صادق عابد    هو تقي الدين أبو حممد عبدالغين بن عبدالواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي، إمام عامل حا                 )٦(

االقتصاد : أثري متبع، وكان آمراً باملعروف ناهياً عن املنكر، ال خياف يف اهللا لومة الئم، له مصنفات عديدة منها                 
  ).هـ٦٠٠(يف االعتقاد، وذم الرياء، وفضائل احلج، تويف سنة ستمائة

  ).٤/٣٤٥(، وشذرات الذهب )٤/١٣٧٢(، وتذكرة احلفاظ )٢١/٤٤٣(السري : ينظر  
  ).١٩٦ص(القتصاد يف االعتقاد  ا)٧(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

والعبد الرسول أفضل عند اهللا من النيب امللك، وهلذا كان أمر نوح وإبراهيم وموسى                
  .)١(وعيسى أفضل عند اهللا من داود وسليمان ويوسف 

  
 أوجه اجلواب عما ورد من النهي عن التفضيل بني األنبياء           :ويبني ابن أيب العز       

  :"مع ثبوته يف الكتاب والسنة، فأجاب على هذا مبا يلي
  .)٢( إمنا ى عن تفضيله على موسى لسبب، ما وقع بني املسلم واليهودي <أن النيب -١

لعصبية وهوى النفس وهـو أمـر        عن هذا التفضيل ألنه على وجه احلمية وا        <فنهى النيب   
مذموم، بل حىت اجلهاد الذي هو ذروة سنام اإلسالم يكون مذموماً حابطاً إذا كـان علـى       

  .وجه احلمية والعصبية وليس إلعالء كلمة اهللا
 ى عن التفضيل الذي يؤدي إىل تنقص املفضول، ومعلوم أن هذا ال جيوز،              < أن النيب    -٢

  .السالمفال حيل تنقص األنبياء عليهم 
، أمـا   " أفضل من موسـى    <حممد  "  إمنا ى عن التفضيل اخلاص، كقول      < أن النيب    -٣

  .التفضيل العام بدون ذكر عني املفضول املقابل فال بأس به، كما دلت عليه األحاديث
فهذا يدل علـى    . )٣()ال ينبغي ألحد أن يفضل نفسه على يونس بن مىت         :( أما حديث  -٤

، ولـيس فيـه ـي    ×د أن يفضل نفسه على يونس بن مىت    العموم، أي ال ينبغي ألح    

                                                
، ورسالة الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان لعبـد        )١٦٢-١١/١٦١(جمموع فتاوى شيخ اإلسالم     :  ينظر )١(

، فتاوى وأحكام يف نيب اهللا عيسى أجاب عنها الشيخ ابن جربين مجع علي العمـاري                )١٨٦ص(الرمحن اليحي   
)٨٢-٨١.(  

والـذي  :(استب رجل من املسلمني ورجل من اليهود، فقال اليهودي يف قسم يقسمه           :(ال عن أيب هريرة س أنه ق      )٢(
، فجـاء   )<أي خبيث وعلى حممد     :( فرفع املسلم يده فلطم وجه اليهودي، فقال      ) اصطفى موسى على العاملني   

  . احلديث.) ..ال تفضلوين على األنبياء:(< فاشتكى املسلم، فقال رسول اهللا <اليهودي إىل النيب 
 من حديث أيب سعيد اخلـدري، والبخـاري         )ال تفضلوا بعض النبيني على بعض     ( :بلفظ)٣/٤١(أخرجه أمحد     

بـرقم  ... كتاب أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل وإن يونس ملن املرسلني إىل قولـه  فمتعنـاهم إىل حـني          
  .)وا بني أنبياء اهللاال تفضل(:، بلفظ)١٥٩ (×، ومسلم كتاب الفضائل باب من فضائل موسى )٣٤١٤(

، )٤٦٣٠( أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكال فضلنا علـى العـاملني بـرقم       )٣(
 ما ينبغي لعبد أن يقول أنا       :(كالمها بلفظ   )  ٢٣٧٧...  (×ومسلم يف كتاب الفضائل باب يف ذكر يونس         

   ).خري من يونس بن مىت
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وهـو   < على يونس، ألن التفضيل هنا يكون خاصاً مبحمد          <املسلمني أن يفضلوا حممداً     
  .)١(" مستثىن من العموم

 قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخرب به؛ وأنه قال ذلك                <أنه  :"وزاد النووي   
  .)٢(..."أدباً وتواضعاً

 ما ينبغي لعبد أن (: قال<عن النيب  سحديث ابن عباس  :": وقال البيهقي 
ري والتفضيل ذهب ونسبه إىل أمه ، فمن تكلم يف التخي )٣()يقول أنا خري من يونس بن مىت

، وإن كان قد أبق وذهب مغاضبا ومل  ليس ألحد أن يفضل نفسه على يونس:إىل أنه أراد به
  . قومهرب على ما ظن أنه يصيبه منيص

  .م يف التخيري بني األنبياء مجلة ذهب إىل اإلمساك عن الكالم من ومن
يري بينهم من وجـه اإلزراء       أن معىن النهي عن التخيري بني األنبياء ترك التخ          بعضهم  وذكر

خالل بالواجب مـن حقـوقهم،      ، فإنه رمبا أدى ذلك إىل فساد االعتقاد فيهم واإل         ببعضهم
 قـد  ، فإن اهللا عز وجل يعتقد التسوية بينهم يف درجاممعناه أن، وليس   وبغرض اإلميان م  

!  "  #  $  %  &  ')  (  *  +       ,-   M :أخرب أنه قد فاضل بينهم فقال     
  10  /  .L أنا سيد ولد (:< ، عن النيب س حديث أيب هريرةو،  ٢٥٣: البقرة 

 من النـاس    د يتوهم كثري  ، ق يف يونس بن مىت    <، عن النيب    س وحديث ابن عباس   )٤()مآد
، وذلك أنه أخرب يف حديث أيب هريرة أنه سيد ولـد آدم ، والـسيد         أن بني احلديثني خالفاً   

 ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس          (:سود ، وقال يف حديث ابن عباس        أفضل من امل  
أنا سـيد    :( ووجه التوفيق بني احلديثني واضح، وذلك أن قوله         واألمر يف ذلك بني    )بن مىت 

 اهللا تعاىل به من الفضل والسؤدد، وحتدث بنعمـة اهللا            إمنا هو إخبار عما أكرمه     )ولد آدم   
                                                

  ).١٦٣-١/١٥٩(شرح الطحاوية :  ينظر)١(
  ).٥٢١-٦/٥٢٠(فتح الباري :، وانظر)١٥/١٠٨/١٠٩( شرح النووي على صحيح مسلم)٢(
، )٤٦٣٠( أخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب قوله ويونس ولوطا وكال فضلنا علـى العـاملني بـرقم       )٣(

ي لعبد أن يقول أنا      ما ينبغ  :(كالمها بلفظ   )  ٢٣٧٧...  (×ومسلم يف كتاب الفضائل باب يف ذكر يونس         
   ).خري من يونس بن مىت

  ).١٦٣-١/١٥٩(شرح الطحاوية :  ينظر)٣(
  ).٢٢٧٨( على مجيع اخللق برقم < مسلم يف صحيحة كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا )٤(
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، وإعالم ألمته وأهل دعوته علو مكانه عند ربه وحمله من خصوصيته ليكون إميام       تعاىل عليه 
ه  هلم من الالزم ل    ، وكان بيان هذا ألمته وإظهاره     ته واعتقادهم لطاعته على حسب ذلك     بنبو

  .واملفروض عليه
  -:جهني  ، فإنه يتأول على و×أما قوله يف يونس و 
  . إمنا أراد به من سواه من الناس دون نفسه)ما ينبغي لعبد (:أن يكون قوله  : أحدمها 

لقول منه ، ويكون هذا ااما مطلقا فيه ويف غريه من الناسأن يكون ذلك ع : والوجه اآلخر
، ال ينبغي يل أن أقول أنا خري منه:  التواضع لربه يقولعلى سبيل اهلضم من نفسه، وإظهار

ها ، وال بلغتنلتها كرامة من اهللا وخصوصية منه، مل أنلها من قبل نفسيألن الفضيلة اليت 
، وإمنا خص يونس بالذكر فيما نرى واهللا أعلم ملا قد فتخر اأحبويل وقويت، فليس يل أن 

رب صربه على أذى قومه ، وخرج مغاضبا له ومل يصقص اهللا علينا من شأنه وما كان من قلة 
وهذا أوىل الوجهني وأشبههما مبعىن احلديث ، فقد جاء ...،كما صرب أولو العزم من الرسل

 فعم )١()ما ينبغي لنيب أن يقول إين خري من يونس بن مىت(:<من غري هذا الطريق أنه قال 
  .)٢("م به األنبياء كلهم ، فدخل هو يف مجلته

  

                                                
هم ، وأبو داود يف سننه يف كتاب السنن، باب يف التخيري بني األنبياء علـي              )١٧٦٠( أخرجه أمحد يف مسنده برقم       )١(

  ).٣/١٩٦(إسناده صحيح :، قال عنه احملقق الشيخ أمحد شاكر)٤٦٧٠(السالم برقم 
  .مع تصرف يسري) ٤٩٧-٥/٤٩٥( من دالئل النبوة للبيهقي )٢(
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   يكون يف حق األنبياء والرسل اخلطأ؟هل -
نعم، األنبياء والرسل قد خيطئون، ولكن اهللا تعاىل ال يقرهم على خطئهم،      :":يقول الشيخ   

بل يبني هلم خطأهم؛ رمحة م وبأممهم، ويعفو عن زلتهم، ويقبل توبتهم؛ فضالً منه ورمحة،               
  .)١("واهللا غفور رحيم

نبياء معصومون من الكبائر دون الصغائر هو       القول بأن األ  :" : قال شيخ اإلسالم      
قول أكثر علماء اإلسالم، ومجيع الطوائف حىت إنه قول أكثر أهل الكالم كما ذكـر أبـو                 

 وهو أيضاً قـول أهـل التفـسري         )٣( أن هذا القول قول أكثر األشعرية        )٢(احلسن اآلمدي   
بعني وتابعيهم إال ما يوافق     واحلديث والفقهاء بل مل ينقل عن السلف واألئمة والصحابة والتا         

  .)٤(..."هذا القول
  : واستدل أهل السنة واجلماعة على قوهلم بأدلة من الكتاب والسنة  

  من الكتاب
  .١٢١: طه M   ¦  ¥  ¤  £  ¢L  : قوله تعاىل-
  .١٦: القصص M   ]      \  [  Z      Y  X  WL :× وقوله عن موسى -
M     n  m  l  t  s  r       q  p  o  :× وقوله عن يـونس      -

  uL ٨٧: األنبياء.  
   ١:الفتح M  /  .   -  ,  +  *  )  (  'L  :< وقوله تعاىل عن نبيه حممد -
  

                                                
  ).٣/٢٦٤( فتاوى اللجنة )١(
ـ                     )٢( ة  هو علي بن أيب علي بن حممد بن سامل سيف الدين التغليب اآلمدي، سيف الدين احلنبلي مث الشافعي، أحد أئم

  ). هـ٦٣١(، وتويف سنة)هـ٥٥١(الكالم يف وقته، أشعري مشتغل بالفلسفة، له تصانيف كثرية، ولد سنة 
-٣/٣٢٣(، الشذرات )٣/١٣٤(، لسان امليزان )٢٢/٣٦٤(، سري أعالم النبالء    )٣/٢٩٣(وفيات األعيان   : ينظر  

٣٢٤ .(  
حلسن األشعري يف مذهبه الثاين بعد رجوعه عـن         هم طائفة من طوائف أهل الكالم، ينتسبون إىل أيب ا         :  األشعرية )٣(

  .االعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط هللا تعاىل، ويوافقون املرجئة يف اإلميان، واجلربية يف القدر
  ).٥٣-٥٠(، خبيئة األكوان لصديق حسن خان )١/٩٤(امللل والنحل للشهرستاين : ينظر  

  ).٦/٢٩٨(، واجلواب الصحيح )٤٧٢-١/٤٧٠(منهاج السنة : ، وينظر)١٠/٣١٣(و)٤/٣١٩( جمموع الفتاوى )٤(
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  ومن السنة
  .)١( فيشفع <حديث الشفاعة واعتذار األنبياء عنها حىت تصل إىل نبينا -

ع التوبـة   وأما قوهلم إن الذنوب تنايف الكمال، فهذا صحيح مع عدم التوبة ولكن م            
فغري صحيح ألن التوبة تغفر احلوبة، وال تنايف الكمال، وال يتوجه إىل صاحبها الذم واللوم،               
بل إنه يف أحيان كثرية يكون العبد بعد توبته خرياً منه قبل وقوع الذنب، وذلك ملا يقوم يف                  

السـتغفار  قلب العبد من اإلنابة واخلوف واخلشية من اهللا سبحانه وتعاىل، يدفعه إىل كثرة ا             
M  ¬  «  ª :وقد قال تعاىل يف فضل التوبـة      . وبذل اجلهد يف العمل الصاحل حملو السيئات      

   ±     °   ¯  ®L هللا أفـرح    :(، وقال عليه الصالة والـسالم     ٢٢٢: البقرة 
  .)٢()بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالة

لى الذنب، وال يؤخرون التوبة، فاهللا عصمهم من         ال يقرون ع   -صلوات اهللا عليهم  –فاألنبياء  
  .)٣(ذلك وهم بعد التوبة أكمل منهم قبلها 

يستوحش كثري من الناس من أن يلحقوا باألنبيـاء ذنوبـاً،          :": )٤( قال ابن قتيبة    
كراه واسـت خمالفة كتاب اهللا جل ذكـره،        على   -صلوات اهللا عليهم  –وحيملهم الترتيه هلم    
  . )٥("بعيدة باحليل الضعيفةمسوا أللفاظه املخارج الالتأويل، وعلى أن يلت

  
                                                

، بـرقم   ٣١: البقـرة  M  C  B  A  @L :  أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب قـول اهللا تعـاىل  )١(
) ١٩٧(بـرقم   ) أنا أول الناس يـشفع يف اجلنـة       :( <، ومسلم يف كتاب اإلميان باب يف قول النيب          )٤٤٧٦(

  .سلك ومجيعهم من حديث أنس بن ما
 ،   س من حديث عبد اهللا بن مسعود      )٦٣٠٨( أخرجه البخاري يف صحيحه كتاب الدعوات، باب التوبة، برقم           )٢(

  . سمن حديث أيب هريرة )٢٦٧٥(وأخرجه مسلم يف كتاب التوبة، باب يف احلض على التوبة والفرح ا 
  ).١٥/١٥٠(و)٣١٣-١٠/٢٩٣(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
تفـسري  : مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو حممد، خطيب أهل السنة وأحد أئمة السلف، من مؤلفاتـه         هو عبداهللا بن     )٤(

غريب القرآن، تأويل خمتلف احلديث، االختالف يف اللفظ والرد على اجلهمية وتأويل مشكل القـرآن وغريهـا،    
  .هـ٢٧٦تويف سنة 

  ).٢/١٦٩(، شذرات الذهب)١٣/٢٩٦(سري أعالم النبالء: ينظر  

  ).٤٠٢ص (:ويل مشكل القرآن البن قتيبة  تأ)٥(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  : عدد األنبياء والرسل-

!  "  #  M  :ال يعلم عدد األنبياء والرسل إال اهللا؛ لقوله تعاىل        :":يقول الشيخ   

  /.  -  ,  +  *   )  (  '  &  %  $L  واملعروف  ٧٨: غـافر ،
  .)١("منهم من ذكروا يف القرآن أو صحت خبربه السنة

يجب اإلميان مبا مسى اهللا تعاىل يف كتابه منهم، واإلميان بأن هللا تعاىل سواهم رسالً وأنبياء ال                 ف
  .يعلم أمساءهم إال هو سبحانه
 مسى اهللا يف كتابه مـن       ؤمن مبا تفأن  ) ورسله( وأما قوله :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

هم إال الذي أرسـلهم، وتـؤمن       رسله، وتؤمن بأن هللا سواهم رسالً وأنبياء، ال يعلم أمساء         
إميانك بسائر الرسل إقرارك م، وإميانـك       .  وإميانك به غري إميانك بسائر الرسل      <مبحمد  

مبحمد إقرارك به وتصديقك إياه دائباً على ما جاء به، فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائض،        
  .)٢("رياتوأحللت احلالل، وحرمت احلرام، ووقفت عند الشبهات، وسارعت يف اخل

وقد ورد يف حتديد عدد األنبياء والرسل أحاديث خمتلف يف ثبوا، منها ما ذكـر يف                
:( ، ويف روايـة   )مائة ألف وعشرون ألف   :(، عن عدد األنبياء، فقال    <سؤال أيب ذر للنيب     

ثالمثائـة  : مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثالمثائة وثالثة عشر، ويف رواية           
  .)٣()رومخسة عش

  
  
  
  

                                                
  ).٣/٢٦٥( فتاوى اللجنة )١(
  ).٧/٣١٣( جمموع الفتاوى )٢(
، والطـربي يف    )٧/٢٤٤(، وابن عدي يف الكامـل       )٣٦١(، برقم   )٧٩-٢/٧٦( أخرجه ابن حبان يف اإلحسان       )٣(

  . ضعيف:  ابن بازمتروك، وقال: ، وهذا احلديث معلول كما ذكر العلماء، وقال الذهيب)١/٧٦(تارخيه 
، فتـاوى  )١٢٣-١/١٢٢(، واللسان   )٢/١٤٢(، اجلرح والتعديل أليب حامت الرازي       )٧٣-١/٧٢(امليزان  : ينظر  

  ).١/٧٩(نور على الدرب 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

  : حيام يف قبورهم وأن األرض ال تأكل أجسادهم-
إذا مات اإلنسان ولياً أو غري ويل، فإن جسمه         :" بعض خصائصهم، فيقول   :يقرر الشيخ   

ال يرفع إىل السماء، وإمنا تصعد روح املؤمن إىل السماء وأما األجساد فإا تبقى يف األرض؛                
، كمـا   ٥٥: طه M S  R  Q  P  O   N  M  V  U  T L :لقوله تعاىل 

 فقد ثبت من حديث أوس بـن أوس       حاشا أجساد األنبياء  أن األجساد تفىن ويأكلها الدود      
إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلـق آدم، وفيـه            :( <قال رسول اهللا    :  قال س

قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا على من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضـة              
بليت، : يقولون: يا رسول اهللا، وكيف تعرض صالتنا عليك وقد أرمت؟ قال         : فقالوا) علي
  .)٢(")١()إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء:(قال
  

 قد ذاق املوتة األوىل اليت هي موتة الدنيا ال          <وكونه  :":وقال احلافظ ابن حجر       
 كتابه بأن الشهداء أحياء عند رم يرزقـون         ينايف حياته الربزخية حيث أخربنا اهللا تعاىل يف       

ومل ينالوا ذلك إال مبتابعتهم وإميام م اإلميان الصادق، وحياة األنبياء الربزخية تفوق حياة              
  .)٣("الشهداء إذ هم أفضل اخللق على اإلطالق

 حياً يف قـربه  <ومن املعلوم أنه مل يكن  :" : )٤(قال الشيخ سليمان بن سحمان         
ة الدنيوية املعهودة، اليت تقوم فيها الروح بالبدن، وتدبره وتصرفه، وحيتاج معهـا إىل              كاحليا

                                                
، والنـسائي يف كتـاب   )١٦٣٦( بـرقم < أخرجه ابن ماجة يف كتاب ما جاء يف اجلنائز باب ذكر وفاته ودفنه         )١(

 / ٦( " الفـتح  " يف احلـافظ  قـال ، )١٦٧٨( يوم اجلمعة برقم <صالة على النيب اجلمعة، باب األمر بإكثار ال    
  ).٥(برقم ) ١/٣٤(، وصححه األلباين يف إرواء الغليل غريه و خزمية ابن صححه: )٤٨٨

  ).٣/٢٦٦( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٦/٤٨٨( فتح الباري )٣(
لنجدي، ولد يف قرية السقا من قرى أا سـنة         سليمان بن سحمان بن مصلح بن محدان اخلثعمي العسريي ا         :   هو  )٤(

: هـ، كاتب فقيه، انتقل مع أبيه إىل الرياض فتلقى عن علمائها التوحيد والفقه واللغة، ومـن مـصنفاته                 ١٢٦٦
الضياء الشارق يف الرد على شبهات املاذق املارق والصواعق املرسلة الشهابية وغريها، كف بصره يف آخر حياته،                

  ).هـ١٣٤٩(عام وتويف يف الرياض 
  ).٣/١٢٦(، األعالم )٢-١ص(مقدمة كتابه الضياء الشارق لعبد السالم برجس : ينظر  
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 حياة برزخيـة، وروحـه يف       <الطعام والشراب واللباس والنكاح، وغري ذلك، بل حياته         
الرفيق األعلى وكذلك أرواح األنبياء، واألرواح متفاوتة يف مـستقرها يف الـربزخ أعظـم       

 أعلى عليني يف املأل األعلى، وهـي أرواح األنبيـاء صـلوات اهللا              تفاوت، فمنها أرواح يف   
 ليلة اإلسراء، ونبينا يف املرتلـة       <وسالمه عليهم وهم متفاوتون يف منازهلم كما رآهم النيب          

  .)١("العليا اليت هي الوسيلة
مبيناً الفرق بني الروح وبني ما يعهد من األجساد املخلوقة،           - : وقال ابن القيم    

 منازهلا بعد موا وعالقتها بأبداا اليت فارقتها، واملكانة اخلاصة ألرواح األنبيـاء             وموضحاً
ينا أن عرض مقعد امليت عليه من اجلنة والنار ال يـدل             وقد ب  :"...-عليهم الصالة والسالم  
 بل هلا إشراف واتصال بالقرب      ، من مجيع الوجوه    وال على فنائه دائماً    ،على أن الروح يف القرب    

 آخر تكون يف الرفيق األعلى      لروح شأناً ل فإن   ، وذلك القدر منها يعرض عليه مقعده      ،نائهوف
 اهللا عليه روحه فريد     م املسلم على امليت رد     حبيث إذا سلّ   ، وهلا اتصال بالبدن   ،يف أعلى عليني  

 حيث يعتقـد أن     ، وإمنا يغلط أكثر الناس يف هذا املوضع       ،عليه السالم وهي يف املأل األعلى     
 ، اليت إذا شغلت مكانا مل ميكن أن تكون يف غـريه           ،وح من جنس ما يعهد من األجسام      الر

 بل الروح تكون فوق السموات يف أعلى عليني وترد إىل القرب فترد السالم           ،وهذا غلط حمض  
 ويردهـا اهللا  ، يف الرفيق األعلى دائمـاً <  وروح رسول اهللا   ،وتعلم باملسلم وهي يف مكاا    

 <  وتسمع كالمه وقد رأى رسـول اهللا       ،فترد السالم على من سلم عليه     سبحانه إىل القرب    
 فإما أن تكون سريعة احلركة ، ورآه يف السماء السادسة والسابعةه،موسى قائما يصلى يف قرب  

 وإما أن يكون املتصل منها بالقرب وفنائه مبرتلـة شـعاع الـشمس              ،واالنتقال كلمح البصر  
  .)٢("وجرمها يف السماء
 ال تـننت،    هممقابر ف حاشا أجساد األنبياء  األجساد تفىن ويأكلها الدود،       وإذا ماتت 

  .)٣(  ال يبلون، وتراب قبورهم طاهرإمبل 
  

                                                
  ).٨٢ص(  الصواعق املرسلة الشهابية )١(
  ).١٤٩ص( الروح )٢(
 مـسلك   ، و )٣٠٥ / ١ (للبيهقـي االعتقاد   ،و)١/٤٥٦(، شرح الطحاوية    )٢٧/١٦٠(جمموع الفتاوى   :  ينظر )٣(

  ).١٠٢ص  (علي بن حممد الفقيهي لات البعثالقرآن الكرمي يف إثب
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

  :ما ورد يف أفراد األنبياء والرسل -
وال يبعد يف نظر العاقل، وال يستحيل يف تقدير الفكر، أن خيتص واهب             :": يقول الشيخ 

ة يف الفكر، ورحابة يف الصدر، وكمال صرب، وحسن         بسع: النعم، ومفيض اخلري بعض عباده    
قيادة، وسالمة يف األخالق، ليعدهم بذلك لتحمل أعباء الرسالة، ويكشف هلم عما أخفـاه              
عن غريهم، ويوحي إليهم مبا فيه سعادة اخللق، وصالح الكون، رمحةً للعاملني، وإعـذاراً إىل     

 بيده ملكوت كل شيء، وهـو   -سبحانه-الكافرين، وإقامة للحجة على الناس أمجعني، فإنه      
الفاعل املختار، ال مانع ملا أَعطى، وال معطي ملا منع، وال راد ملا قَضى، وهو على كل شيء                  

  .)١("قدير

: األنعام M  ÈÇ  Æ  Å   Ä   Ã  L :قوله تعاىل  يف تفسري    :قال القرطيب   

: البقرة M 8 7  V   U  T  S  R  Q  P  O  NL  و ، ١٢٤

وعلى اجلملة فقد حصل العلم القطعي، واليقني الضروري        :"  غري ذلك من اآليات     إىل ، ٢١٣
اجعة إىل أمـره     واخللف على أن ال طريق ملعرفة أحكام اهللا تعاىل اليت هي ر             السلف وإمجاع

إن هناك طريقا آخر يعرف ـا  : جهة الرسل، فمن قال     منها إال من   يءويه، وال يعرف ش   
يث يستغىن عن الرسل فهو كافر يقتل وال يستتاب، وال حيتاج معه            أمره ويه غري الرسل حب    

إىل سؤال وال جواب، مث هو قول بإثبات أنبياء بعد نبينا عليه الصالة والسالم، الـذي قـد               
  .)٢("جعله اهللا خامت أنبيائه ورسله، فال نيب بعده وال رسول

  

  

  

                                                
  ).٤٦ص( مذكرة التوحيد )١(
  .)٤١ / ١١(تفسري القرطيب  )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

  :×آدم _ ١
 إنه نيب، وعلى ذلك  يكون أول األنبياء         :وأما آدم فقيل   :": قال الشيخ عبدالرزاق عفيفي   

: البقرة M    Ü   Û  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ         Ô  Ó  Ò  Ñ  ÐL  :ل قوله تعاىل  بدلي

 ١١٥: طه M   @  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7   6  5L : وقوله تعاىل، ٣٧

اً يدل على أنه    ، وغري ذلك من اآليات اليت فيها إحياء اهللا إليه، وال نعلم دليالً صحيحاً صرحي              
  .)١("رسول عليه الصالة والسالم

  

 أن رجـالً    س كان أول نيب، وقد روي عن أيب أمامـة           × من املعتقد أن آدم       
  .)٣( )٢() نعم، مكلم: يا رسول اهللا، أنبياً كان آدم؟ قال:( قال

كان رسوالً إىل ولده، وكانوا، أربعني ولداً يف عشرين بطناً، يف كل            :"  قال القرطيب 
&  '  )  (  *  +    M  :طن ذكر وأنثى، وتوالدوا حىت كثروا، كما قال اهللا تعاىل         ب

  21         0  /  .  -  ,L ٤("١: النساء(.  
دم رسول مشكل مع ما ثبت يف حديث الشفاعة املتفـق           آبأن  القول  :" :قال الشنقيطي   

!  M  :له قوله تعاىل    عليه من أن نوحا عليه وعلى نبينا الصالة والسالم أول الرسل ويشهد             

   ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "L والظاهر أنـه ال طريـق       ،١٦٣: النساء 
 : للجمع إال من وجهني 

                                                
  ).٣/٢٧٧( فتاوى اللجنة )١(
، وصححه األلبـاين يف     )٧٥٤٥(برقم  ) ٨/١١٨(، وأخرجه الطرباين يف املعجم الكبري       )٢/٢٦٢ (احلاكم أخرجه )٢(

  ).١٣/٩٢) (٣٢٨٩(السلسة الصحيحة الكاملة برقم 
كتب ورسائل وفتاوى   ،  )١/٣٠٦(تفسري القرطيب   ،  )١٤/٣٧( التفسري الكبري    ، و )١/١٠١(البداية والنهاية   :  ينظر )٣(

، )١/٢٠٢(اإلاج  ،  )١٥/٢٣٨(جمموع الفتاوى   ،  )١٣/١٠٦(عون املعبود   ،  )١٥/٢٣٨(ابن تيمية يف التفسري     
  ). ١/٨٢(تلبيس إبليس ، )١/١٥٦(متهيد األوائل وتلخيص الدالئل 

  ).٢٦٤-١/٢٦٣( اجلامع ألحكام القرآن )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

دم أرسل لزوجه وذريته يف اجلنة ونوح أول رسول أرسل يف األرض ويدل هلذا              آ أن   :األول
 فإنه أول رسول بعثـه اهللا       ولكن ائتوا نوحا  (:ا ثبت يف الصحيحني وغريمها ويقول     اجلمع م 

 لو مل يرد به االحتراز عن رسـول         ) إىل أهل األرض   (:فقوله. احلديث  )١( )إىل أهل األرض  
  .  يفهم من مفهوم خمالفته ما ذكرنابعث لغري أهل األرض لكان ذلك الكالم حشوا بل

 ونوح  دم أرسل إىل ذريته وهم على الفطرة مل يصدر منهم كفر فأطاعوه           آأن  : الوجه الثاين 
هو أول رسول أرسل لقوم كافرين ينهاهم عن اإلشراك باهللا تعاىل ويأمرهم بإخالص العبادة              

. ١٩: يونس M  º  ¹   ¸  ¶             µ  ´L : له وحده ويدل هلذا الوجه قوله تعاىل        
M  S  R  Q  P  O  N : على الدين احلنيف أي حىت كفر قوم نوح وقولـه           : أي

  TL ٢("اهللا تعاىل أعلم و. ٢١٣: البقرة(.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                

، بـرقم   ٣١: البقـرة  M  C  B  A  @L :  أخرجه البخاري يف كتاب التفسري، باب قـول اهللا تعـاىل  )١(
) ١٩٧(بـرقم   ) أنا أول الناس يـشفع يف اجلنـة       :( <، ومسلم يف كتاب اإلميان باب يف قول النيب          )٤٤٧٦(

  .سومجيعهم من حديث أنس بن مالك 
  ).١/١٥٥(  أضواء البيان )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :×نوح _ ٢

نوح أول الرسـل إىل أهـل األرض ؛ ملـا ثبـت يف            :":قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
أنت أول رسـول    : أن املؤمنني أتوا نوحاً فقالوا    ( :الصحيحني يف حديث الشفاعة الطويل    

  .)٢( ")١()أرسله اهللا إىل أهل األرض، فاشفع إىل ربنا
  

M  < رسوالً يوحى إليه، وهو ما جاء يف قوله تعاىل خلامت النبيني             × كان نوح    

   ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "  !L وكما جـاء يف     ١٦٣: النساء ،
M             Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï       Î  Í   Ì  Ë  Ê  É  È     Ç  Æ :قوله تعاىل 

  Û       Ú  Ù  Ø  ×  ÖL ويف قولـه   ٣٧ – ٣٦: هود ،: M  ¿
  Å     Ä  Ã    Â  Á     ÀL وكان أول شيء أرسل به نـوح         ٢٧: املؤمنون ،× 

هو الدعوة إىل توحيد اخلالق، والتعريف باهللا، وأنه هو الذي جتب له العبـادة دون سـواه،                
وترك عبادة غريه مما يتخذونه للعبادة مثل التماثيل واألوثان واألصنام، وما ترمز إليـه مـن                

^   _  `  M 8 7   d  c  b   a خلوقات أياً كانت هذه املخلوقات،      امل
  o  n  m  lk       j  i  h  g  f  eL ٣( ٢٣: املؤمنون(.  

  
  
  
  
  

                                                
، ومسلم يف صحيحة كتـاب اإلميـان   .. أخرجه البخاري كتاب أحاديث األنبياء باب قوله تعاىل إنا أرسلنا نوحاً         )١(

  . س، من حديث أيب هريرة )١٩٤(باب أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها برقم 
  ).٣/٢٧٧( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٦٩ص(مين والعقائدي حملمد وصفي  تاريخ األنبياء والرسل واالرتباط الز)٣(



   ٣٨٨  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :×إبراهيم _ ٣

ذكر اهللا سبحانه يف سورة األنعام واألنبياء والشعراء والعنكبـوت دعـوة            :":قال الشيخ   
ره عليهم عبادة غري اهللا وحتطيمه أصنامهم ومـا       أباه وقومه إىل التوحيد وإنكا     ×إبراهيم  

 :دار بينه وبينهم من احملاجة، وختمها بإلقائهم إياه يف النار، وإجنائه منها، فقـال سـبحانه               
M  ¬  «   ª           ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �  ~

   º    ¹  ¸   ¶  µ  ´  ³         ²  ±  °   ¯  ®
  ¿  ¾  ½  ¼   »L  ـ ، فاملقصود هو بيان أن إبـراهيم عليـه         ٧١ – ٦٨: اءاألنبي

 وجه فصرب ابتغاء السالم بلغ البالغ املبني وأقام احلجة على الكافرين، وأنه ابتلي البالء العظيم   
  .)١("اهللا الكرمي فأجناه اهللا من النار وأبطل كيد الكفار وقد مت كل ذلك بفضل اهللا ورمحته

دلـت   :" يف النـار، بقولـه     ×إبراهيم   على من أنكر إلقاء      : ويرد الشيخ   
: أرادوا به كيدا وأخرب سبحانه عنهم أـم قـالوا          ×النصوص على أن أعداء إبراهيم      

M  ²     ±  °   ¯  ®  ¬  «L  ــم قــالوا، ٩٧: الـصافاتوأ :M  ¡  � 

  ¦  ¥   ¤  £  ¢L  ودل قوله تعـاىل ، ٦٨: األنبيـاء : M   ª           ©  ¨  §
   ¯  ®  ¬  «L م نفذوا خمططهم الذي كادوا به إلبـراهيم  ، ٦٩: األنبياءعلى أ

عليه السالم وألقوه يف النار فجعلها سبحانه بردا وسالما عليه كما دلت السنة الـصحيحة               
الثابتة عن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم على تفصيل ذلك، فمن أنكر إلقاء إبراهيم عليـه                 

ردة يف ذلك على جمرد الكيد والتخطيط لذلك فهو كافر        السالم يف النار وتأول النصوص الوا     
مكذب للقرآن والسنة الصحيحة قائل على اهللا بغري علم ملحد يف آيات اهللا وسنة رسـوله                

  .)٢("صلى اهللا عليه وسلم وخمالف ملا علم من الدين بالضرورة وأمجعت عليه األمة
 تعاليم الدين، كما أوحي إىل       أوحي إىل إبراهيم أن يدعو قومه إىل ما أمر اهللا به من             

7 8 : < ونوح والنبيني بينهما، وهو قوله تعاىل حملمد الرسول الكرمي           <خامت النبيني   
                                                

  ).٢٨١-٣/٢٨٠( فتاوى اللجنة )١(
  ).٣/٣٥٦( فتاوى اللجنة )٢(



   ٣٨٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 M  /  .  -   ,+  *  )  (   '  &       %    $   #     "  !

   98  7  6  5  4  3   2  1  0
  =  <  ;  :L قوله تعـاىل  ، ومنهم إبراهيم، وذكر اهللا الوحي يف        ١٦٣: النساء: 

M  +  *  )  (   '  &  %  $  #  "  !
  1  0   /  .  -,L ومعىن قوله تعـاىل    ٧٣: األنبياء ،   : M  "L  : أي

  .×وغريها من اآليات الدالة على نبوته . رسالً
M   K :وكان أول شيء تضمنته رسالة إبراهيم، الدعوة إىل اإلميان باهللا ووحدانيته قال تعاىل            

P  O  N  M   L  W   V  U  T  S  R  Q  L ٨٦ – ٨٥: الـــصافات ،
 M 8 7      ̈ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡    �        ~  }  |  {  z          y

  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬    «  ª      ©L  ولقد فعل   ٤: املمتحنـة ،
�  ¡  ¢  £    ¤  ¥  ¦  M  ...ما يثبت هلم فساد عقيدم يف عبادة األصنام       

  ©  ¨  §L وبني لقومه أن اهللا هو اخلالق وهو اهلادي، وهو الذي           ٩٦ – ٩٥: الصافات ،
إم يتبعون ما وجدوا عليه آباءهم مـن        : ، وأنه ال حجة هلم يف قوهلم      ...يطعمهم ويسقيهم 

¥  M عبادة هذه األصنام، فإنه من سوء الرأي، وفساده، أن يتبع املرء آباءه يف فعل الباطـل     

ª  ©          ¨  §  ¦  ´       ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬   «  
  Ä  Ã  Â  Á    À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶      µ

  Æ  ÅL ي إبراهيم بعد أن حطم علـى قومـه األصـنام،           ابتل مث،  ٨٠ – ٧٥: الشعراء
~  �  ¡  ¢  M 8 7 وحكموا عليه بأن يلقوه يف النار فنجاه اهللا منها          

 ª           ©  ¨  §  ¦  ¥   ¤  £         ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «  
  µ  ´  ³L و،  ٧٠ – ٦٨: األنبياء  M 8 7  $  #  "  !
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

     5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +     *    )  (  '  &   %

6L ١(  ٢٤: العنكبوت(.  
ين،  ويتضح من هذا أن إبراهيم عليه السالم بلغ البالغ املبني وأقام احلجة على الكافر

 ابتغاء وجه اهللا الكرمي فأجناه اهللا من النار وأبطل كيد الكفـار             الء العظيم فصرب  وأنه ابتلي الب  
  .وقد مت كل ذلك بفضل اهللا ورمحته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ومن لطائف التعبري القرآين لفؤاد سندي       )١٢٢-١١٢(تاريخ األنبياء والرسل واالرتباط الزمين والعقائدي       :  ينظر )١(

)١٧٤-٩٩.(  



   ٣٩١  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
   :  ×عيسى -٤

   . باملسيح× سبب تسمية عيسى -أ
مسي عيسى ابن مرمي    :"  باملسيح، فيقول  × سبب تسمية عيسى     :يبني الشيخ   

مسـي مـسيحاً    : على ذي عاهة إالَّ برأ بإذن اهللا، وقال بعض السلف         باملسيح ألنه ما مسح     
ملسحه األرض وكثرة سياحته فيها للدعوة إىل الدين، وعلى هذين القولني يكـون املـسيح               

ألنه مسح  : مسي مسيحاً؛ ألنه كان ممسوح القدمني ال أمخص له، وقيل         : مبعىن ما سح، وقيل   
مبعـىن  -، وعلى هذين القولني يكـون مـسيح         ن مباركاً بالربكة أو طهر من الذنوب فكا     

  .)١("، واهللا أعلمواألظهر األول ، -ممسوح
ألنه كان مسيح القـدمني ال      :مسني باملسيح لكثرة سياحته، وقيل    : قال بعض السلف  

ألنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ بإذن اهللا تعاىل، وقيـل              : أمخص هلما، وقيل  
ألنه خرج من بطن أمه ممـسوحاً       : حه األرض أي قطعها، وقيل    ملس: ملسح زكريا إياه، وقيل   

ألن اهللا تعاىل مسحه أي خلقـه خلقـاً    : ألنه مسح بالربكة حني ولد، وقيل     : بالدهن، وقيل 
  .)٢(حسناً، وقيل غري ذلك 

  

  . من أم بال أب× خلق ا نبيه عيسى -ب
  M 8 7...  m من أم بال أب، كمـا  ×خلق اهللا نبيه عيسى  :":يقول الشيخ   

  ~    }  |  {                z  y  x  w  v  u    t  s  r  q   p  o  n

  «  ª  ©  ¨  §¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡�...  9L  ٢٧ – ١٦: مرمي.  

                                                
  ).٣/٣١٠( فتاوى اللجنة )١(
، وشرح صحيح مسلم للنووي، بـاب ذكـر         )٦/٥٧٩( حجر، كتاب أحاديث األنبياء      فتح الباري البن  :  ينظر )٢(

، البدايـة والنهايـة     )٢٠/١٤٢(، خمتصر تاريخ ابن عساكر      )١/٤٠٣(واملسح الدجال    ×املسيح ابن مرمي    
  ).٢/٢١(، تاريخ الطربي )٥١٦-٢/٥١٥(



   ٣٩٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

فدل ذلك على أنه من أمه مرمي فقط بإذن اهللا وكلمته ال من أب ليكون آية للناس، ومـع                    
أنطق اهللا تعاىل ابنها عيسى وهو يف املهد برباءا، ذلك امها اليهود بأا جاءت به من الزنا ف       

 M 8 7...   [     Z  Y  X  W  V   U            T  S  R         Q  P  ON  M

  i    h  g  f  e  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \
  y  x  w  v  u  t  s  r   q  p  o  n  m  l  k  j

     ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡  �  ~  }  |  {   z  «  ª    ©  ¨  § 
  ¿  ¾        ½    ¼  »  º  ¹  ¸      ¶   µ´  ³²  ±  °  ¯  ®               ¬L ٣٥ - ٢٧: مرمي .  

فربأه اهللا ذه املعجزة أن يكون له أب من الزنا، ونزه سبحانه نفسه أن يكـون لـه        
، وصدقها اهللا ولد، وإذن فليس عيسى ولد اهللا، وأخربت مرمي عن نفسها أا مل ميسسها بشر      

يف ذلك، ونسبه سبحانه إىل أمه يف أكثر من موضع يف القرآن، ولو كان من أب لنـسبه إىل       
أبيه، كما هي سنته تعاىل يف كالمه، فدل ذلك على أنه من أم فقط، وهو نيب اهللا ورسوله،                  

  . )١("كما دلت عليه اآليات السابقة وغريها
: آل عمـران   M 8 7  v  z  y    x   w L  :يقول جل وعال  :" قال ابن كثري    

: آل عمـران   M 8 7  }|   {L ، أي يف قدرة اهللا حيث خلقه مـن غـري أب             ٥٩

~  �  ¡  ¢  £    ¤    ¥      ¦  M 8 7 ،حيث خلقه من غـري أب وال أم،         ٥٩

  §L  فالذي خلق آدم من غري أب وال أم قادر على أن خيلق عيسى من غري                ٥٩: آل عمران ،
واألحرى، وإن جاز ادعاء األلوهية يف عيسى لكونه خملوقاًَ من غـري أب             أب بطريق األوىل    

فجواز ذلك يف آدم بطريق األوىل، ومعلوم باالتفاق أن ذلك باطل فدعواه يف عيسى أشـد                
بطالناً وأظهر فساداً، ولكن الرب جل جالله أراد أن يظهر قدرته خللقه حني خلـق آدم ال                 

ذكر بال أنثى وخلق عيسى من أنثى بال ذكر كمـا           من ذكر وال من أنثى وخلق حواء من         
  .)٢("خلق بقية الربية من ذكر وأنثى

                                                
  ).٢٩٢، ٣/٢٩١( فتاوى اللجنة )١(
  ).٤/٥٤(اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح : ، وينظر)١/٣١٦(ران  تفسري القرآن العظيم سورة آل عم)٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  . زعم أن عيسى عليه السالم له أب   الرد على من-ج

 إن زعم أن عيسى عليه السالم له أب مناقض لنصوص القرآن الدالة على              :":قال الشيخ   
لمة اهللا وأن اهللا جعله آية       قد أحصنت فرجها وأا مل ميسها بشر وأنه ك         ×أن أم عيسى    
M 8 7     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À للنــاس، 

   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  ËL ٤٥: آل عمران ، M   "  !

   (  '  &  %   $  #L ٤٦: آل عمران ،  M 8 7  -  ,  +  *  )
1  0  /   .  Lو ٤٧: آل عمران،  M 8 7  I     H  G  F   E  D  C

K  J   W  V  U  T      S   R   Q  P  O  N  M  L  
  h  g   f  e   d  c  b  a           `  _  ^  ]  \       [  Z  Y  X

  y  x  w  v  u    t  s  r  q   p  o  n  m  l  k  j  i
  ª  ©  ¨  §¦    ¥  ¤  £  ¢  ¡�  ~    }  |  {                z

  ³  ²  ±  °   ¯  ®  ¬  «L و ٢٢ - ١٦: رميم ،  M 8 7  ¸
  Ä  Ã  Â   Á  À  ¿  ¾  ½  ¼     »  º   ¹

   É  È  Ç  Æ  ÅL ا من الزنا       ،١٢: التحرميفهذه اآليات قررت حصانتها وبراء  
ا مل ميسها بشر، وصرحت بأن عيسى عليه السالم كلمة اهللا وآيته ألقاها إىل               دقتها يف وصأ 

ى إمنا كان من نفخ جربيل فيها بإذن اهللا وأمره فمن أنكر  مرمي ودلت على أن محل مرمي بعيس      
ذلك وزعم أن عيسى كان من أب وأم فهو كافر ملحد يف آيات اهللا متـهم ملـرمي بالزنـا           

   .)١("ابن هللا كالنصارى ×كاليهود، أو مدع أن عيسى 

                                                
  ).٣/٣١١(فتاوى اللجنة : وينظر)٣٤٩-٣/٣٤٨( فتاوى اللجنة )١(



   ٣٩٤  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

عيسى مـن أم بـال أب آيـة        :"١٧: املائـدة  M  ²±  °  ¯L  :قال القرطيب عند قوله تعاىل    
  .)١("لعباده

يعين من غري اعتراض عليه فيما خيلق ألنه خلق آدم من غري أب وأم وخلـق                :" وقيل كذلك 
: املائدة M   ¹   ̧ ¶         µ  ´  ³L عيسى من أم بال أب وخلق سائر اخللق من أب وأم         

  .)٢(" يعين أن اهللا تعاىل ال يعجزه شيء أراده فال اعتراض ألحد من خلقه عليه، ١٧

M      ¥    ¤    £  ¢  ¡  �  ~  }|   {  z  y    x   w   v  :ند قول اهللا تعاىل   وقيل ع 

  §  ¦L  خلق عيسى من أم دون أب مبوجـب كونـه ابـن اهللا    فليس  ،  ٥٩: آل عمران
  .)٣("تعاىل

  .×عيسى  ا ل رفع -د 
ذهب أهـل الـسنة     :"، فيقول ×يقرر الشيخ معتقد أهل السنة واجلماعة يف رفع عيسى          

ماعة إىل أن املسيح عيسى ابن مرمي عليه الصالة والسالم مل ميت وإمنا رفع إىل الـسماء                 واجل
وسيرتل يف آخر الزمان حكماً عدالً يف هذه األمة مث ميوت، وعلى ذلك دلت نصوص القرآن       

@  M  C  B  A :واألحاديث الصحيحة، قال اهللا تعاىل يف فرية اليهود والرد عليها         
J  I  H  G   F  E  D  V  U  T  S   R  Q  PO  N  M  L  K  

  m  l  k  ji  h  g  f  e  d  c  b   a`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  XW
  o   nL م قتلوه أو صـلبوه،          ،  ١٥٨ – ١٥٧: النساءفأنكر سبحانه على اليهود زعمهم أ

ن شاء مـن    وأخرب أنه رفعه إليه رمحة به وتكرمياً له، وجعل ذلك آية من آياته اليت يؤتيها م               
M  f  e :رسله، وما أكثر آيات اهللا يف عيسى ابن مرمي ، ومقتضى اإلضراب يف قوله تعاىل            

                                                
  ).٦/١١٩(  تفسري القرطيب )١(
  ).٢/٢٨( للخازن لباب التأويل يف معاين الترتيل  )٢(
، ١٧/٢٦٨(، جممـوع الفتـاوى   )٦٥ص (يـة   النبوات البن تيم  : ، ينظر )٣/٣٦٣)(١/٦٨٧(  التحرير والتنوير     )٣(

  ).١٣٣ص  (تفسري السعدي، )٢/٢٩٦( للسخاوي الضوء الالمع، )٢٨٢
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  ji  h  gL  ن اهللا قد رفع عيسى بدناً وروحاً حىت يتحقق به أن يكو ،  ١٥٨ – ١٥٧: النـساء
ن الرد على زعم اليهود أم قتلوه أو صلبوه؛ ألن القتل والصلب إمنا يكون للبدن أصالة؛ وأل            

رفع الروح وحدها ال ينايف دعواهم الصلب والقتل فال يكون رفعها وحدها رداً عليهم؛ ألن               
ذلك مقتضى كمال عزته وقوته وتكرميه ونصره من شاء من رسله حسبما قضى به قولـه                 

M 8 7  r  q  p و،  ١٥٨: النساء M  o   n  m  l  kL :تعاىل يف ختام اآلية   
 |  {   z  yx  w   v  u   t  s  �  ~  } L فأخرب ١٥٩: النساء ،

موت عيسى، وذلـك    : سبحانه بأن مجيع أهل الكتاب سوف يؤمنون بعيسى قبل موته، أي          
عند نزوله آخر الزمان حكماً عدالً داعياً إىل اإلسالم، كما سيجيء بيانه يف حديث نزوله،               

عهم معه ولبيـان  وهذا املعىن هو املتعني فإن الكالم سيق لبيان موقف اليهود من عيسى وصني      
سنة اهللا يف إجنائه ورد كيد أعدائه، فيتعني رجوع الضمريين ارورين إىل عيـسى رعايـة                

أن : لسياق الكالم، وتوحيداً ملرجع الضمريين، وثبت يف احلديث الصحيح عن أيب هريـرة            
والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكماً مقسطاً، فيكسر  :(  قال <النيب  
 قـال أبـو   )١()ليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال يقبله أحـد    الص

 .١٥٩: النساءM x  w   v  u   t  s  r  q  p  ....  L :اقرءوا إن شئتم(  :هريرة

، )٢()كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي وإمامكم منكم        :(  قال < و يف رواية عنه عن النيب       
ال تزال طائفة من أميت     :(  يقول < جابر بن عبد اهللا مسع النيب        أن: وثبت يف الصحيح أيضاً   

 فيقـول   <فيرتل عيسى ابـن مـرمي       :( قال) يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة      
،  )٣()ال، إن بعضكم على بعض أمراء تكرمة اهللا هذه األمة         : تعال صل بنا، فيقول   : أمريهم

، وعلـى أن  < أنه حيكم بشريعة نبينا حممد فدلت األحاديث على نزوله آخر الزمان، وعلى  
إمام هذه األمة يف الصالة وغريها أيام نزول عيسى من هذه األمة، وعلى ذلـك ال تكـون                  

                                                
، مسلم كتاب اإلميان باب نزول عيسى ابن مـرمي  )٢٢٢٢( أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قتل اخلرتير برقم        )١(

  ).١٥٥( برقم <حاكما بشريعة نبينا حممد 
، مسلم كتاب   )٣٤٤٩(ديث األنبياء باب نزول عيسى ابن مرمي عليهما السالم برقم            أخرجه البخاري كتاب أحا    )٢(

  ).١٥٥( برقم <اإلميان باب نزول عيسى ابن مرمي حاكما بشريعة نبينا حممد 
  ).١٥٦( برقم < أخرجه مسلم كتاب اإلميان باب نزول عيسى ابن مرمي حاكماً بشريعة نبينا حممد )٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 حيث مل يأت عيسى برسالة جديدة،       <هناك منافاة بني نزوله وبني ختم النبوة بنبينا حممد          
عقب حلكمه، وهو العزيز احلكيم وهللا احلكم أوالً وآخراً يفعل ما يشاء وحيكم ما يريد، وال م      

 ونزولـه آخـر   × بعد أن ذكر أحاديث رفع عيسى  )١(قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      ...
 من رواية أيب هريرة وابن      <فهذه أحاديث متواترة عن رسول اهللا       :(الزمان من طرق كثرية   

العـاص  مسعود وعثمان بن أيب العاص وأيب أمامة والنواس بن مسعان وعبداهللا بن عمرو بن               
  .)٢("إخل... ، وفيها داللة على صفة نزوله ومكانهشوجممع بن جارية وحذيفة بن أسيد 

 يتضح منهج أهل السنة واجلماعة يف ذلك؛ قال         : ومما سبق من كالم الشيخ عبد الرزاق        
 نزل من الـسماء مل  وإذا يف السماء مل ميت بعد حيوعيسى   :":شيخ اإلسالم ابن تيمية    

  .)٣("ب والسنة ال بشيء خيالف ذلك واهللا اعلم بالكتاإالحيكم 
  

  . صلب ودفن×  حكم من زعم أن عيسى-هـ
 صلب أو قتل فهو كافر؛ ملخالفتـه        ×من زعم أن عيسى     :" أن :يبني الشيخ   

  .)٤("<لصريح القرآن، وملا ثبت من األحاديث عن النيب 
رآن يـرد   من زعم أنه قُتل أو صلب فصريح الق       :":قال الشيخ عبدالعزيز بن باز      

فقوله ظاهر البطالن بل هو مـن  ...إنه مل يرفع إىل السماء: قوله ويبطله وهكذا قول من قال   
  .<أعظم الفرية على اهللا تعاىل، والكذب عليه، وعلى رسوله 

 مل يرتل إىل وقتنا هذا، وسوف يرتل يف مستقبل الزمان كما أخرب             ×فإن املسيح   
فقـد أعظـم     ...إن املسيح قتل أو صلب    : قالوما تقدم يعلم أن من      . <بذلك رسول اهللا    

 ومن كذب اهللا ورسوله فقد كفر، والواجب        <على اهللا الفرية بل هو مكذب هللا ولرسوله         

                                                
  ).٣/٢٢٦ (جمموع الفتاوى:   ينظر)١(
  ). ٣٤٧، ٣٣٣، ٣٣٢، ٣٣٠، ٣٢٧، ٣٠٨ ،٣٠٧، ٣٠١، ٣٠٠، ٢٩٣،٢٩٩، ٣/٢٦٦(فتاوى اللجنة :  ينظر)٢(
التصريح مبا تواتر يف    ،  )٦/٤٩٣(، فتح الباري    )١/٣٠٥ (بن مسعون الأمايل  : ، وينظر )٤/٣١٦(  جمموع الفتاوى     )٣(

ها، عون املعبود حملمد مشـس احلـق آبـادي        وما بعد ) ٥٦ص  ( حملمد أنور شاه الكشمريي اهلندي       نزول املسيح 
)١١/٣٠٧.(  

  ). ٣/٢٩٣(فتاوى اللجنة :  ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

أن يستتاب من قال مثل هذه األقوال وأن توضح له األدلة من الكتاب والسنة فـإن تـاب                  
  .)١("ورجع إىل احلق وإال قتل كافراً

  
  
  

  . والزم هذا القول،  باإلماتة يفو الرد على من فسر الت-و

إن : ومن قال من املـسلمني :" الفهم اخلاطئ ملن فسر التويف باإلماتة، فيقول   :جيلي الشيخ   
 موتاً حقيقياً، مث رفعه إليه حينما كاد له اليهود وعزموا علـى             ×اهللا تعاىل أمات عيسى     

فته ظواهر نـصوص  صلبه وقتله، فقد شذ عن مجاعة املسلمني وضل عن سواء السبيل؛ ملخال         
والذي حداهم إىل هذا فهمهم اخلاطئ لقولـه        . <القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن النيب       

 M  >  =  <  ;  :   9  8  7  6  5  4  3L  :تعاىل
حيث فسر التويف باإلماتة فخالف بذلك ما صح عن السلف من تفسريه بقبض            ،٥٥: آل عمران 

 مجعا بـني نـصوص      ، وختليصه بذلك من الذين كفروا     حيااهللا إياه من األرض ورفعه إليه       
الكتاب والسنة الصحيحة الدالة على رفعه حيا وعلى نزوله آخر الزمان وعلى إميـان أهـل         

 اهللا عنهما من تفسري     رضي ما روي عن ابن عباس    الكتاب مجيعا وغريهم به حني نزوله، أما        
 عنه  )٣(  من رواية علي بن أيب طلحة       فلم يصح سنده النقطاعه، إذ هو      )٢( التويف هنا باإلماتة  

                                                

  ).١/٤٣٣( التوحيد وما يلحق به : جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز )١(

)٢(   M  :   9  8  7  6  5  4  3L يعين بعد ذلك وقال علي بن أيب طلحة عـن  ،  ٥٥: آل عمران
أي مميتك وقال حممد بن إسحاق عمن ال يتهم عن وهب بن منبه قال توفـاه اهللا ثـالث                 ابن عباس إين متوفيك     

ساعات من أول النهار حني رفعه إليه قال ابن إسحاق والنصارى يزعمون أن اهللا توفاه سبع ساعات مث أحياه قال        
ق إين متوفيك من الـدنيا  إسحاق بن بشر عن إدريس عن وهب أماته اهللا ثالثة أيام مث بعثه مث رفعه قال مطر الورا  

 :وليس بوفاة موت وكذا قال ابن جرير توفيه هو رفعه وقال األكثرون املراد بالوفاة هاهنا النوم كما قال تعـاىل                   
M  $  #  "  !L ٦٠: األنعام.  

  ).١/٣٦٧(تفسري ابن كثري : ينظر  
موىل آل العبـاس بـن عبـد        ،  سنأبو حممد ، أبو احل    ،  القرشي الشامي  احلمصي    علي بن أيب طلحة اهلامشي     هو   )٣(

  . هـ١٤٣ حديث، تويف عام ٥١، روى صدوق، املطلب
  ).٤٠٢ص (، تقريب التهذيب )٦/١٨٨(اجلرح والتعديل : ينظر  
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 من تفسري   )١(  منبه اليماين  بن يصح أيضا ما روي عن وهب     وعلي مل يسمع منه ومل يره ومل        
، وابن هم عن وهب بن منبه  ع عمن مل يسم   )٢(التويف باإلماتة؛ ألنه من رواية حممد بن إسحاق       

 فإنـه  ،اال يف معىن التويفإسحاق مدلس وفيه جمهول، مث هذا التفسري ال يزيد عن كونه احتم          
  :فسر مبعانقد 

 .ففسر بأن اهللا قد قبضه من األرض بدنا وروحا ورفعه إليه حيا  -
 .وفسر بأنه أنامه مث رفعه  -

 .صح عن السلف ، وهو ماوبأنه مييته بعد رفعه ونزوله آخر الزمان -

ألقوال  إذ الواو ال تقتضي الترتيب وإمنا تقتضي مجع األمرين له فقط، وإذا اختلفت ا             
يف معىن اآلية وجب املصري إىل القول الذي يوافق ظواهر األدلة األخرى، مجعا بني األدلـة،                
وردا للمتشابه منها إىل احملكم، كما هو شأن الراسخني يف العلم دون أهل الزيـغ الـذين                 

  .)٣("يتبعون ما تشابه من الترتيل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وقانا اهللا شرهم
  

 اهللا رفعه بل النصارى، زعم كما يقتل مل السالم عليه عيسى بأن الكرمي رآنالق جزم
   ...)).ِإلَيِه اللَّه رفَعه بل ، يِقينا قَتلُوه وما : ((... تعاىل قال إليه، تعاىل

                                                
، أبو عبد اهللا، ليماين ، الصنعاين ، الذماري ، األبناوي ، اخلراساين        ا وهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار          )١(

   .هـ١١٠، تويف عام نهرمى بالقدر ورجع ع، ثقة
، )١٤٠/ ٣١(، ذيب الكمال للمزي     )٥/٤٨٧(، الثقات أليب حامت     )١/٢٧٤(التاريخ األوسط للبخاري    : ينظر  

  ).٧/٤٢٨(، لسان امليزان )٥٨٥ص (تقريب التهذيب 
 الـسري   حممد بن إسحاق بن يسار أبو بكر القرشي املطليب موالهم، املدين، إمام حافظ أخباري، عالمـة يف                :  هو )٢(

 احملـدثني  أكثر عند حديثه؛ و واملغازي واملبعث  املبتدأ واملغازي، وله فيها كتاب السرية النبوية، كتاب اخللفاء، و        
صدوق يدلس رمي بالتشيع والقدر من صغار اخلامسة، تويف سنة          : ، قال عنه ابن حجر    التدليس من خال إذا حسن

   .على الصحيح) هـ١٥١(
، )٢/٥٤(، وتقريب التهـذيب     )١/١٧٢(، وتذكرة احلفاظ    )٧/٣٣(، والسري   )٤/١٠٣(وفيات األعيان   : ينظر  

  ).١٣٤ص(الفهرست البن ندمي 
  ).٣٢٨، ٣٢٢-٣٢١/ ٣)(٣٠٥-٣١٦،٢٩٣،٣٠٢-٣/٣١٥(فتاوى اللجنة :  ينظر)٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 وإنمـا  النهائية، املوتة × عيسى موت على يدل نص الكرمي القرآن يف يرد ملو
M   9  8  7  6  5  4  3  :يف قوله تعـاىل    التويفو الوفاة لفظ ورد الذي

:L  ومن أخـرى  معاين حتتمل بل املوت، يف معناها ينحصر ال ألفاظ وهذه ،٥٥: آل عمران،
  :هذه املعاين

أن املراد بذلك وفاة املوت ألنه الظاهر من اآلية  بالنسبة إىل من مل يتأمل بقية                 :أوالً
 وعلى هذا املعىن يكون يف اآلية تقـدمي    )١(ذا املعىن   األدلة، وألن ذلك قد تكرر قي القرآن        

  .وتأخري
 عن مجاعة من السلف )٢( معناه القبض، نقل ذلك ابن جرير يف تفسريه        :القول الثاين 

 من عـامل األرض إىل  ماقابضاإين : واختاره ورجحه على ما سواه وعليه فيكون معىن اآلية       
توفيت مايل من فالن أي     : ذا املعىن قول العرب   ومن ه . عامل السماء وأنت حي ورافعك إيلّ     

  .قبضته كله وافياً
 أن املراد بذلك وفاة النوم، ألن النوم يسمى وفاة، وقد دلت األدلـة              :القول الثالث 

، فوجب محل اآلية على وفاة النوم مجعاً بني األدلة، وألن النوم يصدق        ×على عدم موته    
 M 8 7 7  =   <  ;  :     9   8 عليه أنه وفاة أي شبيه ـا كمـا          

  A@  ?  >...L  أي يتوىف األحياء يف املنام حبيث تفارقهم أرواحهم فراقاًً          ٤٢: الزمـر ،
خاصاً يفقدون فيه اإلحساس والصوت واحلركة االختيارية مث تعود إليهم أرواحهـم عنـد              

 الـذي    احلمد هللا  :( أنه كان يقول عند القيام من النوم       <اليقظة، وقد ورد عن رسول اهللا       
إين متوفيك وفاة نوم حبيث ال      : فعلى هذا يكون املعىن   . )٣()أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور     

                                                

)١( M 8 7  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  ÍL  وقوله تعـاىل  ،  ١١: الـسجدة: M   £     ¢  ¡   �

  §  ¦¥    ¤L وغريها من الكتب، ٥٠: الاألنف.  
  ).٣/٢٨٩( تفسري الطربي )٢(
،  سعن حذيفة   )٧٣٩٤( أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب السؤال بأمساء اهللا تعاىل واالستعاذة ا برقم               )٣(

وأخرجه مسلم يف كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار باب ما يقول عند النـوم وأخـذ املـضجع بـرقم                   
  .س رباء عن ال)٢٧١١(
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تشعر بالرفع إىل السماء، أي أنه رقد نوماً عميقاً مث يف حال نومه رفعه اهللا كما شـاء فلـم              
  .)١(يستيقظ إال بعد ما رفع إىل السماء 

ل، وبكل فاحلق الذي دلت عليه األدلة البينة        والقوالن األخريان أرجح من القول األو     
 رفع إىل السماء حياً وأنه مل ميت بـل مل يـزل حيـاً يف    ×وتظاهرت عليه الرباهني أنه   

السماء إىل أن يرتل يف آخر الزمان، ويقوم بأداء املهمة اليت أسندت إليه املبينة يف أحاديـث                 
ا اهللا عليه، ومن هنا يعلم أن تفسري  ، مث ميوت بعد ذلك املوتة اليت كتبه       <صحيحة عن حممد    

التويف الذي يكون بعد    : التويف باملوت قول ضعيف مرجوح وعلى فرض صحته فاملراد بذلك         
نزوله يف آخر الزمان، فيكون ذكره يف اآلية قبل الرفع من باب املقدم ومعناه التـأخري، ألن                 

  . )٢(الواو ال تقتضي الترتيب، كما نبه عليه أهل العلم 
  
  

  :زم القول مبوت عيسىلوا
 اللوازم اليت تلزم من يقول بأن اهللا أمات عيسى حني كاد له اليهود،      :ذكر الشيخ   

 ×إن من يقول بإماتة اهللا لعيسى حني كاد له اليهود إما أن يعترف برتول عيسى          :" فقال
  .آخر الزمان عمالً مبا ورد من األحاديث الصحيحة يف ذلك وإما أن ينكر نزوله

رف به لزمه أن يثبت لعيسى موتاً مث حياة يف الدنيا مث موتاً عند الكيد والرفع         فإن اعت 
®  M  :مث حياة مث موتاً بعد الرتول مث حياة عند البعث، وهذا خمالف بال دليل لقوله تعـاىل      

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³  ²  ±  °  ¯L 

   M    Y  X  W  V  U  T  S  R      [  Z :ولقوله تعاىل ،  ٢٨: البقرة
  _  ^  ]  \L ١١: غافر.  

                                                
  . وهو ما رجحه الشيخ عبداهللا بن جربين هو أن الوفاة هنا هي النوم أي أن اهللا رفعه إليه وهو نائم )١(

 أجاب عنها فضيلة الشيخ العالمة عبداهللا بن جربين أمد اهللا عمـره             × فتاوى وأحكام يف نيب اهللا عيسى     :ينظر  
  ).١٥-١٤(على طاعته ونفعنا بعلمه مجع وختريج علي العماري 

  ).١٣٥-٧/١٣٣(، أضواء البيان )١/٤٣٣( التوحيد وما يلحق به : جمموع فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز )٢(
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أنكر نزوله بعد رفعه كان راداً لألحاديث الصحيحة املتلقاة بالقبول عند علماء            وإن   
املسلمني الشاهدة شهادة صرحية برتوله ودعوته إىل احلق وحكمه به وقتله اخلرتير وكـسره              

  .إخل ما ثبت من أحواله بعد نزوله..الصليب
لص منه إالَّ بالقول مبا قال به أهل السنة واجلماعة من إجنـاء اهللا   وكال األمرين ال خم  

  .)١("عيسى من كيد اليهود ورفعه إليه بدناً ورحاً، وإنزاله آخر الزمان حكماً عدالً
  
اآليات القرآنية على   قد دلت   مل ميت بل رفعه اهللا إليه، و      ×سبق إثبات أن عيسى        

  : ثالثة مواضع من القرآن، وذلك يفنزوله إىل األرض يف آخر الزمان
M  }  |  {   z  yx  w   v  u   t  s  r  q  p : قوله تعـاىل  : األول"

  �  ~L فقد دلت اآلية على أنه ليس أحد من أهل الكتاب إال وسـيؤمن              ،١٥٩: النساء 
بعيسى عليه السالم عبداً هللا ورسوالً من عنده، وذلك سيكون قبل موت عيسى، ومعلوم أن               

 حىت اآلن، مما يعين أنه مما سوف يقع فيما نستقبله من الزمان، ألن اآلية جـاءت          هذا مل يقع  
  .يف سياق تقرير بطالن ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليمه

فإن اآليات قبلها كانت تتحدث عن    ،  ٦١: الزخرف M  #  "  !L : قوله تعاىل   : الثاين
اآلية يعود إليه، فيكون خروجه من عالمـات      عيسى عليه السالم، ولذا فإن الضمري يف هذه         

وإنـه لَعلَـم   {الساعة وأماراا، ألنه يرتل قبيل قيامها، ومما يدل على ذلك القراءة األخرى            
عالمة وأمارة، وهي مروية عن ابن عباس و جماهد وغريمها          : بفتح العني والالم أي   } للساعة  

  .من أئمة التفسري 
ويف هذا اآلية عدد    ،  ٤٦: آل عمران  M "  !  %   $  #  L :قوله تعاىل   : الثالث  

اهللا تعاىل بعض خصائص عيسى ودالئل نبوته، فكان منها كالمه يف املهد وهـو رضـيع،                
وكالم الرضيع من اخلوارق الدالة على النبوة وال شك، وذكر منها كالمه وهـو كهـل،                

ـ               ن اآليـات،   والكهولة سن بداية ظهور الشيب، فما هو وجه كون كالمه وهو كهـل م
وكيف حيسن اإلخبار به ال سيما يف مقام البـشارة  ! والكالم من الكهل أمر مألوف معتاد ؟      

ال بد أن يكون املراد ذا اخلرب أن كالمه كهالً سيكون آية ككالمه طفالً، وهذه احلالة                ! ؟
                                                

  ).٣٥٢، ٣٠٥-٣/٢٩٣(فتاوى اللجنة :  ينظر)١(
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سنة، مل تقع فيما مضى من حياته اليت كان فيها بني الناس ألنه رفع وهو ابن ثالث وثالثني                  
فلم يبق إال أن هذه اخلصيصة ستتحقق فيما يستقبل من الزمان، ويكون املعىن أنه سريفع إىل                

 إىل  - كما ثبت يف احلديث      -السماء قبل أن يكتهل، مث يرتل فيبقى يف األرض أربعني سنة            
أن يكتهل، فيكلم الناس كهالً كما كلمهم طفالً، وتتحقق له هذه اآلية واملعجزة اليت أخرب               

  .)١("  عنها يف كتابهاهللا
ألحاديـث  وراداً ل لآليات الواضـحات    خمالفاً   فيكونعليه فمن قال مبوت عيسى      و   

الصحيحة املتلقاة بالقبول عند علماء املسلمني الشاهدة شهادة صرحية برتولـه ودعوتـه إىل           
  . ما ثبت من أحواله بعد نزولهإىل آخر..احلق وحكمه به وقتله اخلرتير وكسره الصليب

   دأن يقر مبا قال به أهل السنة واجلماعة من إجناء اهللا عيسى من كيـد اليهـود             وعليه فال ب 
 ينفعه فال الشقاء عليه كُتب من أما،  ورفعه إليه بدناً ورحاً، وإنزاله آخر الزمان حكماً عدالً        

 M   È  Ç  Æ      Å  Ä  ÃL  الصحيحة والسنة العزيز الكتاب آيات من كرذُ ما
  .٢٦٩: البقرة

  
  . بعد نزوله من السماء× الداللة على موت عيسى -ز

|  {  ~   �    ¡  ¢  £  ¤           M :قولـه تعـاىل     ويف :":يقول الشيخ   
  ¦  ¥L ال خيلدون يف الدنيا، وأهـل الـسنة          األنبياء واملرسلني  احلكم بأن ،  ٨: األنبياء 

 إال أن الكتاب والسنة ،ت كغريهيؤمنون بذلك، وأن عيسى كغريه من املرسلني يأيت عليه املو         
دال على أن ذلك بالنسبة له ال يكون إال بعد نزوله من السماء حكما عدال فيكسر الصليب                 

  .ويقتل اخلرتير
لو شاء اهللا أن يهلكه وأمه ومن يف األرض مجيعا من املخلوقات لفعـل ولكنـه مل يعمهـم            

 اقتضتها حكمته سبحانه، وكان     باهلالك، بل أجرى فيهم سنته باإلهالك يف مواقيت حمدودة        
  .)٢("ا تآمر عليه اليهود وال بعد رفعهمن حكمته أنه مل يهلك عيسى عليه السالم حينم

                                                
 / ١٠ (الشحود نايف بن علي والسنة القرآن يف الباحث وإعداد مجعاملفصل يف الرد على شبهات أعداء اإلسالم         )١(

٤٩١(.  
  ).٣١٤-٣/٣١٢(اوى اللجنة  فت)٢(
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 أمهام شىت ودينهم    )١( األنبياء إخوة لعالت  :(  قال < أن النيب    سعن أيب هريرة    

ل فـإذا   واحد، وإين أوىل الناس بعيسى ابن مرمي ألنه مل يكن بيين وبينه نيب، وإنـه نـاز                
رأيتموه فاعرفوه، رجل مربوع إىل احلمرة والبياض، عليه ثوبان ممصران، كأن رأسه يقطر           
وإن مل يصبه بلل، فيدق الصليب ويقتل اخلرتير ويضع اجلزية ويدعو الناس إىل اإلسالم،              
ويهلك اهللا يف زمانه امللل كلها إال اإلسالم، ويهلك اهللا يف زمانه املسيح الدجال، مث تقع                

منة على األرض حىت ترتع األسود مع اإلبل،والنمار مع البقر، والذئاب مـع الغـنم،       األ
فيمكث أربعني سـنة مث يتـوىف ويـصلى عليـه           ويلعب الصبيان باحليات ال تضرهم،      

  .)٢("املسلمون
 بعض ذكر ولكن السالم، عليه عيسى موت مكان لنا يبني نص الشارع عن يرد مل 

 عليـه  اهللا صلى اهللا رسول مع يدفن إنه وقيل النبوية، املدينة يف السالم عليه ميوت أنه العلماء
  .عنهما اهللا رضي وصاحبيه وسلم

 : وقيـل  احلليمـي،  ذكره املقدسة باألرض: فقيل يدفن حيث واختلف" :: القرطيب قال
  .)٣("األخبار من ذكرناه ما على   النيب مع يدفن

  

   .× بعض معجزات عيسى - ط
اآليات واملعجزات اليت أجراها اهللا على     ومن   :"ه املعجزات، فيقول   بعض هذ  : يبني الشيخ 

 إبـراء عيـسى األكمـه       ...أيدي رسله وكانت حجة هلم على أممهم يف إثبات الرسالة؛           
ه املوتى بإذن اهللا إىل غري هذا مما هو كثري معلوم، فرفع عيسى حيا وإبقاؤه               ؤواألبرص وإحيا 

                                                
إميـام واحـد    ) األنبياء أوالد عالت    ( ويف احلديث   . بنو رجل واحد من أمهات شىت       : بنو العالت   : لعالت    )١(

  ).٢٣ / ٢(املعجم الوسيط .  خمتلفة وشرائعهم
 السلـسلة  " يف األلبـاين  قـال ، و )٤١٦٣(، واحلاكم يف املستدرك برقم      )٩٠١٧( أخرجه أمحد يف املسند  برقم        )٢(

 ) ٣٨٤ / ٦ " ( الفتح " يف احلافظ قال كما صحيح إسناد  هذا )٢١٨٢(حديث رقم   ) ٢١٤ / ٥( " الصحيحة
   .مسلم شرط على هو و

 - تفـسري املـاوردي    -النكـت والعيـون   ،   )١١٣ / ٢ ( البهية األنوار لوامع نظريو ، ) ٧٩٤ / ٢ ( التذكرة  )٣(
)٣/٤٣٨(.   
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من خوارق العادات اليت هي سنة  كغريه )١( هذا العموم    من ذلك مما استثين  قرونا ونزوله بعد    
  .)٢("اهللا مع رسله وال غرابة يف ذلك

 M 8 7  V  U  T   SR  Q   P  O  N  M   L  K  J  I
Z     Y  X  W...  L  ومن جنس اآليات واملعجـزات لعيـسى       . ٤٩: آل عمران

 واألبـرص  -يولد أعمىوهو من - خلق الطري والنفخ فيه آية ومعجزة، وإبراء األكمه      ×
الذي يف جلده بياض  فيمسحه حىت يربأ هو أيضاً معجزة وآية من ربه، وكذا إخبارهم مبـا                
يدخرون يف بيوم وما خيفونه من أسرارهم، وكذا إحياء املوتى بإذن اهللا وحنو ذلـك مـن                 

هـو اهللا   اآليات اليت تدل على أنه مرسل من ربه، واليت ألجلها زعم النصارى لعنهم اهللا أنه                
M 8 7  >  =   <  ;    :  9  8  7  6 فكفروا بـذلك كمـا      

  IH  G  F   E  D  C  B  A  @?...L  إمنا هـذه    ٧٢: املائـدة ،
  )٣(.اآليات للداللة على صدقه وأنه مرسل من ربه

  
  .×  عبودية عيسى - ي

M  É  È  Ç  Æ    Å  Ä  Ã  :قوله سبحانه:" العبوديةمبيناً هذه  : قال الشيخ
Ê  Í   Ì  Ë  L وأن اهللا أنعم عليه ×ثبت العبودية لعيسى ي.٥٩: الزخرف ،

بالرسالة وليس ربا وال إهلا، وأنه آية على كمال قدرة اهللا، ومثل أعلى يف اخلري يقتدى به 
  .)٤( "أن عيسى وأمه عبدان ضعيفان كسائر خلق اهللاو ..؛ويهتدى ديه

                                                

، ٦٢: األحـزاب  M   Ò  Ñ  Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È   Ç  Æ  ÅL  :  أي من قول اهللا تعاىل      )١(

هذه اجلملة وإن كانت عامة إال أا خصصت باآليات واملعجزات اليت أجراها اهللا على            :" قال الشيخ عبد الرزاق     
  ). ٣/٣١٣(فتاوى اللجنة " أيدي رسله وكانت حجة هلم على أممهم يف إثبات الرسالة

  ).٣/٣١٣( فتاوى اللجنة )٢(
، )٤/٤٦(، اجلواب الصحيح البن تيميـة       )٤٧،  ٢١(البن جربين   × فتاوى وأحكام يف نيب اهللا عيسى       :  ينظر )٣(

  ).٢/٩٣(، نظم الدرر للبقاعي )١/٣٦٥(تفسري ابن كثري 
  ).٣١٤-٣/٣١٣( فتاوى اللجنة )٤(
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M  ]  \  [     Z  Y :له تعاىليف تفسري قو: قال الشيخ عبد الرمحن السعدي

  a  `   _  ^L فخاطبهم بوصفه بالعبودية، وأنه ليس فيه صفة يستحق  :" ٣٠: مرمي
M  Y   لإلله، تعاىل اهللا عن قول النصارى املخالفني لعيسى يف قولهبناًا، أو ا أن يكون إهلاً

  \  [     ZL موافقتهنيدعاملو ،٣٠: مرمي .  
 M 8 7  ̂   ]L وقضى أن يؤتيين الكتب : أي،  ٣٠: مرمي ، M 8 7

  a  `   _L فأخربهم بأنه عبد اهللا، وأن اهللا علمه الكتاب، وجعله من مجلة ،  ٣٠: مرمي
  .)١("أنبيائه، فهذا من كماله لنفسه

  
  :× سليمان -٥

 جعل اهللا تعـاىل تـسخريه   :"، فيقول× بعض ما خص اهللا به سليمان       :يقرر الشيخ   
 كإالنة احلديد وإسالة عني القطر وتسخري الريح        ، آية خارقة للعادة   ×الشياطني لسليمان   

والطيور وتعليمه لغة الطري وحنو ذلك من خوارق العادات اليت خص اهللا ا سليمان استجابة               
: ص M    ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~     }  |  {L :لدعائه

٣٥،    M ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¼  »  º  ¹   ¸ L 
  .)٢("٣٧ - ٣٦: ص

  

M   q      p  o       n  m :كما جاء يف قوله تعاىل    ×أوحي إىل سليمان      وقد

  £  ¢  ¡  �  ~  }   |  {     z  y  x  w  v  u       t          s    r
   ¥  ¤L فكانت الدعوة إىل اإلميان بالوحدانية هي أسـاس دعـوة           ٣١ – ٢٩: النمل ،

 هي أبرز الرساالت اليت وضحت فيها عقيـدة         ×ن، وال شك أن رسالة سليمان       سليما

                                                
 / ١١(، تفسري األلوسـي       )٤٠١/  ٣) (التفسري(جمموع فتاوى ابن تيمية     : ، وانظر )٤٩٢ / ١(تفسري السعدي      )١(

  ).٢٢٨ / ٥(، تفسري ابن كثري  )١٠٢ / ١١(، تفسري القرطيب  )٢٣٠ / ٥(، تفسري البغوي  )٤٩٠
  ).٣/٣٦٢( فتاوى اللجنة )٢(
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وجود الشياطني وضوحاً تاماً، وأن اهللا سبحانه وتعاىل أعطاه من امللك ما مل يعِط غريه مـن                
 عني القطر، وإالنة    ةمعرفة منطق الطري، وخدمة اجلن واإلنس له، والريح جتري بأمره، وإسال          

®  ¯  °  ±  M  ´  ³  ²  :ق العادات استجابة لـه    احلديد وحنوها من خوار   

  ¼  »  º  ¹   ¸  ¶  µL ١(   ٣٧ - ٣٦: ص( .  
 خبـصائص ال توجـد   األنبيـاء ال ريب أن اهللا خص      فإنه   :":قال شيخ اإلسالم    

 بل النيب الواحد له آيات      ،األنبياء يأيت به غري     أن من آيام ما ال يقدر       أن وال ريب    ،لغريهم
 وفرق البحر فإن هـذا مل يكـن لغـري           ، كالعصا واليد ملوسى   ،األنبياءريه من   مل يأت ا غ   

 وكانشقاق القمر والقرآن وتفجري املاء من بني األصابع وغري ذلك من اآليات اليت مل          ،موسى
 وهو  ، وكالناقة اليت لصاحل فإن تلك اآلية مل يكن مثلها لغريه          ،األنبياء من   < تكن لغري حممد  

 بـل ومـن   األنبيـاء نه اشترك فيه كثري من     إ ف ، املوتى إحياء خبالف   ضاألرخروج ناقة من    
}  |  {     ~  �  ¡  M 8 7  وملك سليمان مل يكن لغريه كما قـال            ،الصاحلني

   ¬      «  ª    ©  ¨§  ¦  ¥  ¤  £  ¢L فطاعة اجلن والطري وتـسخري   ، ٣٥: ص
 ويف  ،ل هذه اآلية لغـري سـليمان       مل يكن مث   ، مكان له وملن معه    إىلالريح حتمله من مكان     
 إال وقد أويت من اآليات ما آمن    األنبياء ما من نيب من      :(أنه قال   <الصحيحني عن النيب      

على مثله البشر وإمنا كان الذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا                
 -  .  /  ,  M  وهو من حني أتى بالقرآن وهو مبكـة يقـرأ            ،)٢()يوم القيامة 

  >  =  <     ;  :  9  8  7   6  5  4  3  2  1  0

?L  ومنها ما يأيت به عدد ، ما خيتص به النيباألنبياء  فقد ظهر أن من آيات     ،٨٨: اإلسـراء 
 عن اهللا بغيبه الذي اإلخبار وهو  ، كلهم وخيتصون به   األنبياء ومنها ما يشترك فيه      ،األنبياءمن  

M   Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  Ç :ال تعـاىل  ، ق  اهللا قال  إالال يعلمه   
                                                

، تفـسري   )١/٧١٣(، تفسري الـسعدي     )٢٤٨-٢٣٩(تاريخ األنبياء والرسل واالرتباط الزمين والعقائدي       :  ينظر )١(
  ).٦/٤٥٩(فتح الباري ، )١٥/٢٠٥(القرطيب 

، ومسلم يف كتـاب اإلميـان،   )٤٩٨١( أخرجه البخاري يف كتاب فضائل القرآن، باب كيف نزل الوحي، برقم    )٢(
  ).١٥٥( برقم <باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد 
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  á   à  ß  Þ      Ý  Ü  Û  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò  Ñ

   ê  é  è           ç  æ  å  ä  ã  âL ١(" ٢٨ - ٢٦: اجلن(.  
  
  
  
  :×اخلضر -٦

م تـويف   الصحيح من أقوال العلماء أن اخلضر عليه السال       :" يف تعمري اخلضر   :يقول الشيخ   
M  È  Ç  ÆÅ   Ä  Ã       Â  Á  À : ؛ لقوله تعاىل  <قبل إرسال اهللا لنبيه حممد      

  Ë  Ê  ÉL فقـد   <، وعلى تقدير أنه بقي حياً حىت لقي نبينا حممداً           ٣٤: األنبياء 
( :بقوله فيما ثبت عنه    < مبدة حمدودة، بينها     <دلت السنة على وفاته بعد وفاة نبينا حممد         

م هذه فإنه على رأس مائة سنة ال يبقى على وجه األرض ممن هـو عليهـا             أرأيتكم ليلتك 
، وعلى هذا يكون شأنه شأن األموات ال يسمع نداء من ناداه وال جييب من               )٢( )اليوم أحد 

دعاه وال يهدي من ضل عن الطريق إذا استهداه وعلى تقدير أنه حي إىل اليوم فهو غائب،                 
ز دعاؤه وال االستنجاد به يف شدة أو رخاء؛ لعموم قولـه  شأنه شأن غريه من الغائبني ال جيو     

، وما جاء يف معنـاه مـن        ١٨: اجلن M   O  N  M  L  K  J  I  H   GL :تعاىل
اآليات؛ مث هذا هو األصل الغالب يف سنة اهللا يف بين آدم فيجب البقاء معه حىت  يثبت مـا                    

  .)٣("تثناء اخلضر عليه السالمينقل عنه من األدلة، ومل يثبت فيما نعلم ما يدل على اس
  

والصحيح أن اخلضر نـيب ملـا   :" القول الصحيح يف نبوته، فيقول   :مث يبني الشيخ    
ذكره اهللا تعاىل يف سورة الكهف من قصته مع موسى عليهما السالم فإن فيها أنـه خـرق                  

ليتيمني سفينة كانت ملساكني يعملون يف البحر، وقتل غالماً مل يرتكب جرمية ، وأقام جداراً           
                                                

  ).١/٢١٨(النبوات  )١(
: اب فضائل الصحابة، باب قولـه ، ومسلم، كت)١١٦( أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب السمر يف العلم برقم       )٢(

  .،من حديث عبداهللا بن عمر به)٢٥٣٧(ال تأيت مائة سنة برقم 
    ). ٢٨٦، ٣/٢٨٥(فتاوى اللجنة  )٣(
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بال أجر يف قرية أىب أهلها إطعامهما، وأنكر موسى كل ذلك عليه فبني له السبب أخرياً، مث                 
: ختمت القصة بأن كل ذلك كان منه بوحي من اهللا وذلك فيما أخرب اهللا عنه مـن قولـه                  

M  Ò  Ñ  Ð  Ï     Î  Í  Ì  Ë  ÊÉ  È   Ç  ÆL ١(" ٨٢: الكهف( .  
  

، أو بكسر أوله وإسكان ثانيه، عبد مـن عبـاد اهللا،            أوله وكسر ثانيه  اخلضر بفتح   
 يف القرآن الكرمي جمملة، وفصلت بعض أحوالـه يف          ×ذكرت قصته مع نيب اهللا موسى       

  .)٢(السنة النبوية، وقد اختلف الناس حوله اختالفاً كثرياً 
اخلضر اختلف يف امسه، ويف اسم أبيه، ويف        :":يقول احلافظ ابن حجر العسقالين      

  .)٣("يف نبوته، ويف تعمريهنسبه، و
  

  :وقد اختلف أهل العلم يف نبوته على أقوال أشهرها قوالن
 أنه نيب وهو قول اجلمهور، واختلف القائلون به يف كونه نبياً رسوالً أو نبيـاً   :األول

  .)٤(فقط، وأكثرهم على القول بنبوته دون رسالته 
  .)٥(وافقهم  أنه ويل ال نيب، وهو قول بعض الصوفية ومن :والثاين

 قول اجلمهور بأنه نيب ال ويل، وقول من قال منهم بنبوته دون رسـالته،               والصحيح
  .واألدلة على ذلك كثرية، وقد ذكرها غري واحد من أهل العلم

  .)٦("والذي ال يتوقف فيه اجلزم بنبوته:":يقول احلافظ ابن حجر العسقالين 

                                                
  ).٢٨٧، ٣/٢٨٦( فتاوى اللجنة )١(
، والزهر النضر يف حال اخلضر البن حجـر         )٥/١٣١(فتوى يف اخلضر البن تيمية ضمن جامع الرسائل له          :  ينظر )٢(

  .،وما بعدها)٧٣ص(، واخلدر يف أمر اخلضر للقارئ العسقالين
  ).٦/٤٣٣( فتح الباري )٣(
، احلـذر يف أمـر      )٦/٤٣٤(، فتح الباري    )٤٧٦-٢/٤٧٥(، مدارج السالكني    )١١/١٦(تفسري القرطيب   : ينظر )٤(

  .)١٦ / ١١( تفسري القرطيب  ، و)١٥/٣٢٠(، روح املعاين لأللوسي )٨٣ص(اخلضر 
  ).٧٠، ٤٨( الغالية لليافعي نشر احملاسن:  ينظر)٥(
  ).١٦٢ص( الزهر النضري )٦(



   ٤٠٩  
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يعـين القـول    –عليه اجلمهور   واملشهور ما   :"... : )١(ويقول العالمة األلوسي    
  . )٢(" وشواهده من اآليات واألخبار كثرية، ومبجموعها يكاد حيصل اليقني-بنبوته

 الرمحة :"٦٥: الكهف M  V   U  TL  :قوله تعاىل يف تفسري :وقال القرطيب  
 ، ٦٥: الكهف M 8 7  [  Z  Y  X  WL ...النعمة: وقيل.يف هذه اآلية النبوة

  .)٣("أي علم الغيب

  :وقد اختلف العلماء كذلك فيما يتعلق حبياته وتعمريه على قولني
  .)٤(القول بوفاته، وهو ما عليه احملققون من أهل العلم :األول
  . )٥(القول بتعمريه، وهو قول لبعض الصوفية ومن وافقهم : والثاين

  
  :األدلة من الكتاب والسنة على قول من قال بوفاته

  : من الكتاب
-  M 8 7 Á  À  ÆÅ   Ä  Ã       Â L فاخلـضر إن كـان     ٣٤: األنبياء ،

  .)٦(بشراً فقد دخل يف هذا العموم ال حمالة، وال جيوز ختصيصه منه إال بدليل صحيح 

                                                
 هو حممود شكري بن عبد اهللا بن حممود اخلطيب، البغدادي، احلسيين، املشهور بأيب املعـايل األلوسـي، سـلفي               )١(

غاية األماين يف الرد على النبهاين، فتح املنان تتمة منهاج التأسيس رد صلح اإلخوان، صـب         : حنفي، من مؤلفاته  
  ).هـ١٣٤٢(لعذاب على من سب األصحاب وغريها، تويف سنة ا
  ).٣/٨١٠(، معجم املؤلفني )٧/١٧٢(األعالم : ينظر  

  ).١٥/٣٢٠( روح املعاين )٢(
  ). ١٦ / ١١(تفسري القرطيب )٣(
 ، فـتح )١/٣١٢(، البداية والنهاية البن كـثري  )٧٢ص(، املنار املنيف البن القيم     )٥/١٣١(جامع املسائل   :  ينظر )٤(

  ).٦/٤٣٤(الباري 
  ).٣٩٥ص (، نشر احملاسن الغالية )١٥١ص(لطائف املنن البن عطاء اهللا السكندري :  ينظر)٥(
  .)٣٤١ص  / ٥ج  (- تفسري ابن كثري ، و)١/٣١٢(، البداية والنهاية )٧٠-٦٩(املنار املنيف :  ينظر)٦(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

-  M 8 7  u  t   s  r  q    p  o  n  m  l  k

  ~}  |     {  z  y  x  w  vL  قال ابن عبـاس   ٨١: آل عمران ،
  .)١("ذ عليه امليثاق لئن بعث حممد وهم أحياء، ليؤمن به وينصرنهما بعث اهللا نبياً إال أخ:"س

 <فاخلضر إن كان نبياً أو ولياً فقد دخل يف هذا امليثاق، فلو كان حياً يف زمن النيب                  
لكان أشرف أحواله أن يكون بني يديه يؤمن مبا أنزل اهللا عليه، وينصره أن يصل أحد مـن                  

  .)٢( فدل ذلك على موته <تمع مع النيب األعداء إليه، ومل يثبت أن اخلضر اج
  

  :ومن السنة
 أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة ال يبقـى علـى ظهـر                :(<قوله  
  .)٣()األرض أحد

 وإمنا علمها عند اهللا، وأقسم باهللا، ما علـى األرض           :(- عن الساعة  - <وقوله  
  .)٤()نفس منفوسة تأيت عليها مائة سنة

  
  .)٥("ذه األحاديث الصحاح تقطع دابر دعوى حياة اخلضرفه:"قال ابن اجلوزي

   
  . القطع مبوته-واهللا أعلم-ومبجموع هذه األدلة فإن الراجح 

                                                
حازم، كالمها عن أيب نعيم، عن سـفيان،       من طريق املثىن وأمحد بن      ) ٧٣٢٧(برقم  ) ٣/٣٣٠( أخرجه ابن جرير     )١(

  .عن حبيب، عن سعيد بن جبري، عن ابن عباس ب بنحوه
  .بلفظه عن ابن عباس، وبنحوه عن مجع من الصحابة والتابعني)١/٤٠٥(وذكره ابن كثري يف تفسريه   

  ).١/٣١٢(البداية والنهاية :  ينظر)٢(
، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قولـه  )١١٦(  برقم  أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب السمر يف العلم        )٣(

  .، من حديث عبداهللا بن عمر به)٢٥٣٧(برقم ...) ال تأيت مائة سنة:( <
، من حديث جـابر  )٢٥٣٧(برقم ...) ال تأيت مائة سنة: ( < أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب قوله   )٤(

  .سبن عبداهللا 
، وأصل كالمه يف كتابه عجالة املنتظر يف شرح حال اخلضر وهـو  )١/٣١٣(ية والنهاية  نقله عنه ابن كثري يف البدا )٥(

  ).٦٦٢-٦٥٧ص(املسائل العقدية يف فيض القدير : غري مطبوع، ولالستزادة ينظر
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           املطلب الثاين                                

  . < اإلميان بنبينا حممد
  دـمتهي  
 

  .ًشهادة أن ال إله إال اهللا وأن محمدا رسول اهللا   
 اًأن حممد(و) أن ال إله إال اهللا (شهادة": الشهادة، فيقول :الشيخ عبد الرزاق عفيفي     يفسر  

ال معبود حبـق إال  ): ال إله إال اهللا(هي الركن األول من أركان اإلسالم، ومعىن        ) رسول اهللا 
دة هللا   مجيع العبـا   اًمثبت) إال اهللا (بادة لغري اهللا،     مجيع الع  اًنافي) ال إله . ( وهي نفي وإثبات   اهللا،

واإلميان  < اإلقرار برسالة حممد  : فمعناها) حممد رسول اهللا  (وأما كلمة   وحده ال شريك له،     
، واجتناب كل ما ينافيها من األقوال واألعمال واملقاصد         اً واعتقاد  وفعالً ا واالنقياد هلا قوالً   

ا ى عنـه    طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخرب واجتناب م       : والتروك، وبعبارة أخرى معناها   
  .)١("وزجر وأن ال يعبد اهللا إال مبا شرع

 ال إله إال اهللا هي كلمة اإلخالص وعنوان التوحيد، وال يتم إسالم عبد دون حتقيق معناها،                
  .والعمل مبدلوهلا

وهي تعين إفراد اهللا سبحانه وتعاىل بالعبادة وحده ال شريك له، والرباءة من كـل معبـود                 
  .)٢(هللا ال معبود حبق إال اهللا سواه، فمعىن ال إله إال ا

  

ه فيما أخرب، واجتناب ما     ، وتصديق  رسول اهللا طاعته فيما أمر     ومعىن شهادة أن حممداً      
، وأن تعلم وتعتقد بأن حممد بن عبد اهللا القرشـي  ى عنه وزجر، وأال يعبد اهللا إال مبا شرع    

                                                
  ).٨٧-١/٨٦( فتاوى اللجنة  )١(
، جممــوع )٧/٢٨٥(، تفــسري البغــوي  )٣١٨-١١/٣١٧)(٩/١٦١(تفــسري الطــربي  :  ينظــر)٢(

، شـرح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب          )١/٢١٥(، تفسري ابن كـثري      )٢٠٥-١٣/٢٠٢)(٣/١٠١(الفتاوى
، جمموعـة الرسـائل     )٦،  ٥(، تطهري االعتقاد للصنعاين   )٤٨،  ٤٧(، جتريد التوحيد املفيد للمقريزي    )١/٤٤(العز

 إلـه إال اهللا     ، مفتاح اجلنـة ال    )١/١٢١(، فتح ايد  )٧٤،  ٧٣(، تيسري العزيز احلميد   )٢/١٢٠(واملسائل النجدية 
  ).٦/٢٧٣)(٤/٥٠٨(، أضواء البيان)٢/٤١٦(، معارج القبول للحكمي)٦٢، ٦٠(للمعصومي احلنفي
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عبد ال يعبد ، ورسـول ال       إىل مجيع اخللق من اجلن واإلنس ، وأنه           اهلامشي رسول اهللا    
، وأن تعلم وتعتقد     دخل اجلنة ، ومن عصاه دخل النار       يكذب ، بل يطاع ويتبع ، من أطاعه       

بأن تلقي التشريع سواء يف العقيدة ، أم يف شعائر العبادات اليت أمر اهللا ـا ، أم يف نظـام                     
يف جمـال التحليـل   احلكم والتشريع ، أم يف جمال األخالق ، أو يف جمال بناء األسـرة ، أو       

نه رسول اهللا املبلغ عنه      أل <ال يكون إال عن طريق هذا الرسول الكرمي حممد          . . والتحرمي  
 وكمـال االقتـداء،   تباعاالفال يتحقق معىن شهادة أن حممداً رسول اهللا إال بتمام   ،    شريعته

)١( <  الكرميدي النيب
. 

  
  

  :هوجوب اتباع
تباعه عليه الصالة والسالم يف كل ما       اى وجوب   األدلة متضافرة عل  :":قال الشيخ      

جاء به من التشريع فعالً كان أو قوالً، أمراً أو ياً، إمياناً به وتسليماً له وعمالً مبقتضاه؛ إالّ                  
أن املتبع فيه من التشريع ليس على وزن واحد يف حكمه، بل جزيئاته متفاوتة يف الرتبة؛ فمنه            

تباعه عليه الصالة والسالم يف كل ذلك على الوجه         ان واجباً   املطلوب واملمنوع واملباح، فكا   
الذي بينته األدلة التفصيلية بإجياب الواجب وندب املندوب والعمل بكل منهما يف درجتـه،         
والتوسع يف املباح بفعله تارة وتركه أخرى، ومنع احملرم واملكروه وجتنب كل منهما حسب              

تباع واإلمجال إمنا هو يف املتبع فيه فريجع يف بيان          ر يف وجوب اال   وباجلملة األمر ظاه  . درجته

                                                
األصـول  ،  )١٠٨ / ١ ( للدكتور عبد العزيز العبد اللطيـف      ن عبد الوهاب  ب دعاوى املناوئني لدعوة حممد      : ينظر )١(

لشيخ حممد بن مجيل زينو     ل ، عقيدة املسلم    )٤١ /  ١ ( اخلطايب لإلمامالغنية عن الكالم وأهله     ،    )٨ / ١(الثالثة  
 بـن  الرمحن عبدلدين احلق   ،  )١٦٩ / ١ (السحيم صاحل بن اهللا عبد بن مدحملاإلسالم أصوله ومبادئه    ،  )٥ / ٨(

 الـشؤون  وزارة  نـشر  العلمـاء  من نخبةلأصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة       ،  )٥٢ – ٥١  (عمر آل محاد
موسوعة الدفاع عن رسـول اهللا      ،  )٣٣٩ / ١ (السعودية العربية اململكةب واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية

كتاب العلم للعثيمني    ،  )٢٠٤ / ٤  (الشحود نايف بن علي والسنة القرآن يف الباحث ورتبها هلا وقدم مجعها <
 بـن  احملسن عبدلالكرمي من أخالق الرسول ، )٣١٥ / ١(صاحل آل الشيخ      لشرح العقيدة الطحاوية    ،  )٥٢ / ١(

  .)٤٦ / ١ج   (البدر العباد محد



   ٤١٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

درجته إىل األدلة التفصيلية ليرتل على ضوئها كل فعل أو قول مرتلته، وهو شبيه يف اجلملـة           
  .)١(" اآلية٩٠: النحل M   O   N  M  L  K  J...L :بقوله تعاىل

 M P      O  N  M  L  : عودة الضمري يف قوله تعـاىل : وبني الشيخ   

  TS  R                Q...L مجلـة   :" ، فيقول ٦٣: النور M...  W  V  U...L  ٦٣: النـور ،
 M  TS  R                Q  P      O  N  M  L...L : جاءت تابعة لقوله تعـاىل    

، تقريراً للنهي وديداً ملن خالف؛ فكان الواجب رجوع الضمري إىل الرسول؛ فإنـه    ٦٣: النور
ية بالتحذير من خمالفة أمره على أن نصوص الشريعة قررت التالزم بني طاعة             املقصود يف اآل  

  .)٢("<اهللا وطاعة رسوله ومعصية اهللا ومعصية رسوله 
اتباع غري سـبيل املـؤمنني        و  <بني مشاقة الرسول    :" : ويقول كذلك الشيخ    

تباع لغري فهو اشاقة للرسول؛   كالتالزم بني معصية اهللا ومعصية رسوله، فكل ما كان م          تالزم
سبيل املؤمنني، وكذا العكس، كما أن كل معصية هللا معصية لرسوله وكـل طاعـة هللا أو                 

¦  §  ¨©  M 8 7  ª لقضائه طاعة لرسوله ولقضائه، وكـذا العكـس،     

  ¸¶  µ     ´  ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬  «
  Ä    Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½   ¼  »  º  ¹

   Ê  É  È  Ç  Æ  ÅL و،  ١٤ - ١٣: النساء M 8 7   #         "  !

  7    6  5  4  3  2  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $

  :  9     8L و،  ٣٦: األحزاب M 8 7   K  J  I...L  ث ويف احلـدي . ٦٩: النـساء

                                                
املسألة السادسة من مسائل األوامر والنـواهي يف كتـاب          : ، ينظر )٢٤٠-١/٢٣٩( اإلحكام يف أصول األحكام      )١(

  .للشاطيب"املوافقات"
  ).١/٢٤٤،٢٤٩(اإلحكام:، وينظر)١/٢٤٢( اإلحكام)٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

فلم يكتف بأحدمها   .  إخل )١()...من أطاعين؛ فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا           :(
   .)٢("خر ومل ينفك عنهعن اآل

  
 وساقه من نصوص شرعية حمكمة يـبني وجـوب          : ما ذكره الشيخ عبدالرزاق     

 وحمبته وتصديقه وطاعته واالنقياد له، يعد من أصول اإلميان الذي           <اإلميان بنبوة نبينا حممد     
ـ                   رف وال  ال يتم إميان العبد إال به، وال يستقيم له أمر إال باعتقاده، بل إنه ال يقبل للمرء ص

عدل إال بتوحيد متابعته وج طريقه؛ إذ مجيع السبل غري سبيله مسدودة، وكـل األعمـال    
<  ?  @             M 8 7    G  F  E   D  C   B  A على غري هديـه مـردودة،       

  Z  Y   X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M   L  K  J  IHL  آل

ــران  M O  N  M  L  K  J  I  T  S   R  Q  P ، ٣٢ – ٣١: عمــــ

  \  [  Z   Y  XW  V  UL  ٦٩: النـساء،   M 8 7   >

  N  M  L  K  J  I   H  G  F  E  D  C  B  A  @  ?
  S  R   Q  POL ــساء [  ^    _  `  M 8 7  b   a ، ١١٥: النـ

  i  h  g      f  e  d  cL وهكذا يف كثري من النصوص القرآنية      . ٦٣: النور
  .الكرمية

يا رسول اهللا ومن يـأىب؟      : ، قالوا كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب       :(<ال  وقد ق   
   .)٣()من أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب:( قال

يا قوم إين رأيت اجليش : إمنا مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قوماً فقال      :( وقال
ائفة من قومه فأدجلوا فـانطلقوا علـى        بعيين، وإين أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه ط       

                                                
، ومسلم يف كتاب )٢٩٥٧( اب يقاتل من وراء اإلمام ويتقي به  برقم          أخرجه البخاري يف كتاب اجلهاد والسري ب       )١(

  . س، من حديث أيب هريرة  )١٨٣٥(برقم ... اإلمارة باب وجوب طاعة األمراء 
  ).١/٢٧٣( اإلحكام يف أصول األحكام )٢(
/ ١٣الفتح ) ( ٧٢٨٠(  برقم   < أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالسنة، باب اإلقتداء بسنن النيب             )٣(

  . س، من حديث أيب هريرة )٢٤٩
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

مهلهم فنجوا، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكام، فـصبحهم اجلـيش فـأهلكهم             
واجتاحهم، فذلك مثلًُ من أطاعين فاتبع ما جئت به، ومثلُ من عصاين وكذب مبا جئت               

  .)١()به من احلق
ظـل رمحـي،    بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له، وجعل رزقي حتت            :( <وقال  

  .)٢()وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم
يف ثالثـة    <نظرت يف املصحف فوجدت فيه طاعة رسـول اهللا          :"قال اإلمام أمحد    

  .)٣("وثالثني موضعاً
واملقصود أن حبسب متابعة الرسـول تكـون العـزة          :":وقال العالمة ابن القيم        

 أن حبسب متابعته تكون اهلداية والفالح والنجاة؛ فاهللا سبحانه علق           والكفاية والنصرة، كما  
سعادة الدارين مبتابعته، وجعل شقاوة الدارين يف خمالفته، فألتباعه اهلدى واألمن والفـالح             

 <والعزة والكفاية والنصرة والوالية والتأييد وطيب العيش يف الدنيا واآلخرة، وقد أقـسم              
، )٤()كون هو أحب إليه من ولده ووالده والنـاس أمجعـني          ال يؤمن أحدكم حىت ي    (بأن  

¬  ®  ¯   °      ±  M   ¶    µ  ´  ³  ² :وأقسم اهللا سبحانه بقوله   

   Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹  ¸L ٦٥: النساء.  

                                                
/ ١٣الفـتح ) ( ٧٢٨٣(  بـرقم    < أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب االعتصام بالسنة، اإلقتداء بسنن النيب            )١(

من ) ١٧٨٩-٤/١٧٨٨) (١٩(برقم  ...  على أمته  <، ومسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل باب شفقته         )٢٥٠

  .سحديث أيب موسى األشعري 
  ).٧/١٢١(إسناده صحيح : أمحد شاكر لشيخ، وقال عنه ا)٥٠٩٣(جه اإلمام أمحد يف مسنده برقم  أخر)٢(
  ).١/٢٦٠( اإلبانة البن بطة )٣(
، )٥٨/ ١الفـتح  )  ( ١٥(  من اإلميان برقم < أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب اإلميان، باب حب الرسول        )٤(

) ٤٤(بـرقم  ...   أكثر من األهـل والولـد  <ول اهللا ومسلم يف صحيحه، كتاب اإلميان باب وجوب حمبة رس    

ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه مـن ولـده   :(  ولفظ البخاري  س، من حديث أنس ابن مالك       )١/٦٧(
فوالذي نفـسي بيـده ال   :(  بلفظس، وعند البخاري أيضاً وغريه من حديث أيب هريرة  )ووالده والناس أمجعني  

  ).ن والده وولدهيؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه م
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 M 8 7  10  /  .  -   ,  +  *  )  (  '  &  %    $  #         "  !L  و
ه وتعاىل التخيري بعد أمره وأمر رسوله، فليس ملؤمن أن خيتار شيئاً    ، فقطع سبحان  ٣٦: األحـزاب 
  .)١(..."<بعد أمره 

  
  

  .   بعض املسائل املتعلقة باإلميان بنبينا حممد-
علـى      باإلميان بنبينا حممـد املتعلقةلبعض املسائل   : عرض الشيخ عبد الرزاق عفيفي    

  :يما يليوهي فوجه اخلصوص، 
   .< عجزاتهبيان بعض م: أوالً 

، وال ريـب أن  ...تقرير النبوة باملعجزات: ق املشهورة عند أهل الكالم والنظر   الطري  
املعجزات دليل صحيح، ولكن الدليل غري حمصور يف املعجزات، فإن النبوة إمنا يدعيها أصدق     

  .)٢(الصادقني أو أكذب الكاذبني، وال يلتبس هذا إال على أجهل اجلاهلني
  
> ثبوت معجزاته-١

  : أنواع<األمور اليت تتصل بنبوة حممد :": قال الشيخ 
  .منها ما نقل تواتراً من إخباره عن نفسه أنه نيب ودعوته الناس التباعه واإلميان به-
  .<ومنها ما نقل تواتراً من معجزاته -
  .ومنها داللة ما شوهد أو نقل من معجزاته على ما ادعاه من الرسالة-

فاألخبار فيهما متواترة عن حمسات ومشاهدات، وهي أقـوى           فأما األول والثاين    
 ونسبته إليه من اخلرب عن البالد النائية، واخللفاء         <نقالً وآكد إثباتاً لصدور ما تضمنته عنه        

وامللوك والوجهاء يف العصور املاضية، ومن اإلخبار عن شجاعة علي وكرم حامت، وحنوها من          

                                                
  ).٣٨ -١/٣٧( زاد املعاد)١(

الشفا للقاضي عياض، إذ عقد فصالً يف وجوب طاعته عليه الصالة والسالم وآخر يف وجـوب اتباعـه                  : وينظر  
  .وما بعدها)٢/٦(وامتثال سنته واالقتداء ديه، وثالثاً يف الوعيد على خمالفته وعصيان أوامره 

  .)١/١٥٨(شرح الطحاوية :  ينظر)٢(
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ستفاضة والتواتر، فمن أنكر ذلك فهو إما جمنون أو مكابر          األمور اليت يضرب ا املثل يف اال      
  .ال تصح مناظرته

فيكفي بعض ما نقل من معجزاته يف إثبات رسالته يقيناً ولو بطريق النظـر؛ وإالّ    : أما الثالث 
ما قامت بذلك احلجة على من أرسله اهللا إليهم وال سقطت به معاذيرهم وال استبيحت بـه         

م وال كان ثواب وال عقاب، وذلك باطل بنصوص القـرآن والـسنة        دماء املخالفني وأمواهل  
القولية والعملية املستفيضة بل املتواترة، فمن أنكر رسالته بعد مشاهدة اآليـات أو الـبالغ               
الصحيح فهو أيضاً إما جمنون وإما مكابر حسود أو مقلد خمدوع غلبه على أمره من هـم يف          

  .)١("نظره من كرباء قومه
حكمة اهللا سبحانه وتعاىل تأييد األنبياء والرسل بالـدالئل واحلجـج           ولقد اقتضت   

والرباهني اليت تبني صدقهم فيما يدعون الناس إليه من عبادة اهللا وحده ال شريك له والكفر                
7 . مبا سواه حىت تقوم احلجة على الناس، وال يبقى ألحد عذر يف عدم تصديقهم وطاعتهم              

 M 8  $  #  "  !L أي بالدالئل واآليات البينات واحلجـج       ،  ٢٥: احلديد 
  .)٢(الباهرات اليت تدل على صدقهم 

 تبلغ ألفاً، بل قد قال بعضهم إن ما يف < وذكر أهل العلم أن أعالم نبوة حممد 
  .)٣( ال ميكن لبشر اإلحاطة ا <القرآن من اآليات اليت تدل على نبوة نبينا حممد 

  


                                                
  ).٢/٤٧(و ) ٢/٢٥( اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).٣/٣١٥( تفسري القرآن العظيم )٢(
  ).٤/٧٩،٢٤٩(، واجلواب الصحيح )١/١٠(دالئل النبوة للبيهقي :  ينظر)٣(
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< ذكر بعض معجزاته -٢

  . عن الغيب بإخبار اهللا لهاإلخبار - 

  :من الغيب:" أقسام الغيب، فقال:بني الشيخ عبد الرزاق 
 كتحديد الوقـت الـذي    مرسالًاً وال نبي مقرباًع عليه ملكاًما استأثر اهللا بعلمه فلم يطل   -١ 

7 8  يقوم فيه اخللق هللا رب العاملني للحساب، فإنه ال يعلم مىت تقوم الـساعة إال اهللا،               

M Ã  Â  Á  Õ  Ô    Ó  ÒÑ     Ð    Ï  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  
    ê  é      è  ç  æ  å  ä   ã  â  áà   ß       Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö

   ì  ëL  و ١٨٧: األعـراف ، M 8 7   ,  +*  )  (   '  &  %$  #    "  !

  2  1  0  /  .   -L و،  ٦٣: األحزاب M 8 7    Ï  Î  Í  Ì  Ë

  Ð  ß  Þ  Ý    Ü  Û      Ú  Ù     Ø  ×     Ö  Õ          Ô   Ó  Ò  ÑL ــات  - ٤٢: النازع

أن جربيـل سـأل     « ، وروى البخاري ومسلم يف صحيحيهما احلديث الطويل املشهور          ٤٥
  ..)١()!ما املـسؤول عنـها بـأعلم مـن الـسائل          (: قال" مىت الساعة؟  "<رسول اهللا   

  
 <ض عباده كاألمور املستقبلة اليت أخرب ـا رسـول اهللا            ومن الغيب ما أعلمه اهللا بع      -٢

 :فكانت معجزة له وآية من آيات اهللا خص اهللا ا رسوله، وهي داخلـة يف قولـه تعـاىل                  
M  Ó  Ò  Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê   É  È  ÇL ويف  ٢٧ - ٢٦: اجلن ،

،  ١٧٩: آل عمران M ¸¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®       ¬  «       ª  © L :قوله
ـ     اً كلي اً مل يكن يعلم الغيب علم     <وذا يتبني أن النيب      ـ  اً، وإمنا كان يعلمه علم  يف  اً جزئي

ثـال ال   حدود ما أطلعه اهللا عليه، شأنه يف ذلك شأن إخوانه النبيني، واملقصود اإليضاح بامل             
  .)٢("لالستقصاء

                                                
، ومـسلم يف كتـاب      )٥٠(برقم  ...  عن اإلسالم  < أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب سؤال جربيل النيب           )١(

  .ش، من حديث أيب هريرة )٨(ان اإلميان واإلسالم واإلحسان برقم اإلميان باب بي
  ).١٧٧-٢/١٧٦(، )١/٤٧٧(، )٤٥٣-١/٤٥٠(فتاوى اللجنة : ينظر). ١٧١-٢/١٧٠( فتاوى اللجنة  )٢(
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تص ا نفسه جل وعـال، دون       علم الغيب من األمور اليت استأثر اهللا تعاىل ا، واخ         
من سواه من ملك مقرب أو نيب مرسل، وهو يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب                 

  .)١(مىت شاء وإذا شاء 
، ولو شـاء اهللا     مه عليه السالم على الظاهر    وجترى أحكا ":: قال القاضي عياض     

ب الذي استأثر به     وكل ذلك من علم الغي     ...ألطلعه على سرائر عباده وخمبآت ضمائر أمته        
عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحدا إال من ارتضى من رسول فيعلمه منه ما شاء ويـستأثر           

 حال أهـل    <، وخفي عليه    وة من عصمته  مبا شاء، وال يقدح هذا يف نبوته، وال يفصم عر         
، حىت يأتيه الـوحي     أمور كثرية يطول عدها    <اإلفك حىت جاءه اخلرب من اهللا، وخيفى عليه         

  .)٢("ربهاخب
  
  

  . خصائص النيب : ثانياً
وامتاز ا إما عن >اخلصائص النبوية هي الفضائل واألمور اليت انفرد ا النيب

  .إخوانه األنبياء، وإما عن سائر البشر
  : وهي ضربان

  .من التشريعات اإلهلية>وهي ما اختص به النيب: خصائص تشريعية: األول
دون < الفضائل والتشريفات اليت كرم اهللا ا نبينا وهي: خصائص تفضيلية: والثاين

غريه
)٣(





                                                
، أشـراط الـساعة     )٢/٥٧١(، ومعارج القبول    )٩٥ص(، وأعالم السنة املنشورة     )٥/٧٣(ودرء التعارض   :  ينظر )١(

  ).١٥ص(
  .وما بعدها) ٢/١٨٦(اء بتعريف حقوق املصطفى  الشف)٢(
  ).٢٥-٢٣( بني الغلو واجلفاء للصادق حممد <خصائص املصطفى :  ينظر)٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

:إىل قسمنيمن اخلصائص :الرزاقوميكن تقسيم ما أورده الشيخ عبد

 > 

 

    . بالسماع يف قربه<اختصاصه  -

 ال يسمعون نداء األحياء من بـين آدم         اًأن األموات عموم  : األصل:":قال الشيخ   
ومل يثبـت يف  ،  ٢٢: فاطر M  B      A  @  ?  >  =  <L : دعاءهم، كما قال تعاىلوال

يسمع كل دعاء أو نداء من البشر        <الكتاب وال يف السنة الصحيحة ما يدل على أن النيب           
 أنه يبلغه صالة وسالم من يصلي ويـسلم         <حىت يكون ذلك خصوصية له، وإمنا ثبت عنه         

 عنه كالمها سواء يف ذلك؛ ملا ثبت        اً عليه عند قربه أو بعيد     ن من يصلي  عليه فقط، سواء كا   
 < جييء إىل فرجة كانت عند قرب الـنيب           أنه رأى رجالً   :(نعن علي بن احلسني بن علي       

 مسعته من أيب عن جدي عن رسول اهللا         اًأال أحدثكم حديث  : عو فنهاه، وقال  فيدخل فيها فيد  
، وصلوا علي فإن تسليمكم يـبلغين     م قبوراً  وال بيوتك  ال تتخذوا قربي عيداً   (: أنه قال  <

  .)١() أين كنتم
 فهو حـديث    ) بلغته   اًند قربي مسعته، ومن صلى علي بعيد      من صلى علي ع   (:أما حديث 

 ضعيف عند أهل العلم
)٢(.  

ما من أحد يـسلم علـي إال رد اهللا علـي     (: قال< أن النيب س أيب هريرة   حديثوأما  
ليس بصريح أنه يسمع سالم املسلم، بل حيتمل أنه يرد           ف .)٣()روحي حىت أرد عليه السالم    

                                                
 إسناده مسلسل بأهـل  ):١٢٧ص(، وقال األلباين يف حتذير الساجد   )٨٥٨٦( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )١(

 إسـناده   ):٩/٤٤٨(شيخ ابن عثيمني يف جمموع فتاويه       ، وقال ال  البيت، إال أن أحدهم وهو علي بن عمر مستور        
   .متصل وفيه عنعنة لكنها ال تضر

. )١٦٩٦(برقم   ، )٤/١٣٦ (الضعفاء الكبري   يف العقيلىو) . ١٥٨  (رقمب اإلميان شعب يف البيهقي  أخرجه : ينظر )٢(
 ، وقـال جمهـول  وهو السدي مروان بن وحممد احلديث ضعيف وهو احلنفي عمرو بن العالء فيه ضعيف  إسناد و
، واأللباين يف سلسة األحاديث الـضعيفة        )٢٤١ / ٢٧ " ( الفتاوى جمموع " يف تيمية ابن اإلسالم شيخ هوضعب

  ). ٢٠٣(برقم 
، وصححه األلبـاين يف سلـسلة األحاديـث         )٢٠٤١( أخرجه الترمذي كتاب املناسك باب زيارة القبور برقم          )٣(

  ). ٢٢٦٦(الصحيحة برقم 
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عليه إذا بلغته املالئكة ذلك، ولو فرضنا مساعه سالم املسلم مل يلزم منه أن يلحق به غريه من                  
  .)١("الدعاء والنداء

مساع األصوات من خواص األحياء، فإذا مات اإلنسان ذهب         " : كذلك : وقال  
>  =  <  ?  @  M 8 7 وال يسمع حديثهم،    مسعه فال يدرك أصوات من يف الدنيا        

  B      AL عدم مساع من يدعوهم إىل اإلسالم بتشبيههم      <فأكد تعاىل لرسوله    ،  ٢٢: فاطر
باملوتى، واألصل يف املشبه به أنه أقوى من املشبه يف االتصاف، بوجه الشبه، وإذًا فـاملوتى                

ين الذين صموا آذام عـن دعـوة   أدخل يف عدم السماع وأوىل بعدم االستجابة من املعاند     
 :قلوبنا غلف، ويف هـذا يقـول تعـاىل   : الرسول عليه الصالة والسالم وعموا عنها، وقالوا   

M   _  ̂   ]   \  [  Z  Y  X  W   V  UT  S  R  Q  P
  o  nm  l  k  j   ih  g  f     e   d  c   b  a  `

  s   r       q  pL ى الكفار الذين قربوا يف القليب يـوم         وأما مساع قتل   ،١٤ – ١٣: فاطر
هل وجدمت ما وعد ربكم حقًا، فإنا وجدنا مـا           (: إياهم وقوله هلم   <بدر نداء رسول اهللا     

نداءه   حينما استنكروا  )٢()ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم      (: وقوله ألصحابه  ) وعدنا ربنا حقًا  
 من األصل العـام بالـدليل،      أهل القليب فذلك من خصوصياته اليت خصه اهللا ا فاستثنيت         

ما  (:<وهكذا مساع امليت قرع نعال مشيعي جنازته مستثىن من هذا األصل، وهكذا قوله              
 مستثىن مـن هـذا      )٣()من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم            

  .)٤("األصل
  

                                                
  .تصرف يسري) ٤٧٣ -١/٤٧٢(لجنة   فتاوى ال)١(
، وأخرجه مسلم كتاب اجلنة وصـفة نعيمهـا   )٣٩٧٦( أخرجه البخاري كتاب املغازي باب قتل أيب جهل برقم         )٢(

  .س، من حديث أنس بن مالك )٢٨٧٣(برقم ... باب عرض مقعد امليت من اجلنة
صـحيح  : ينظـر . ، وقد حسنه األلباين)٢٠٤١(زيارة القبور :، كتاب املناسك باب   )٢/٢١٨( أخرجه أبو داود     )٣(

  .٢٠٤١ح ) ١/٥٧٠(سنن أيب داود 
  ).٤٧٩-١/٤٧٨( فتاوى اللجنة  )٤(
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ري من ومن املعلوم أن االعتقاد بأن املوتى يسمعون هو السبب األقوى لوقوع كث
املسلمني اليوم يف الشرك األكرب، أال وهو دعاء األولياء والصاحلني وعبادم من دون اهللا عز 

فإذا تبني أن الصواب بأن املوتى ال يسمعون مل يبق حينئذ معىن لدعاء املوتى من ... وجل
  .)١(دون اهللا تعاىل 

ن أحـد يـسلم   ما م:( يف معىن رد الروح للسالم يف حديث)٢( قال ابن عبد اهلادي 
) ...ما من أحد يسلم علي    :( بعد قوله ) إال رد اهللا علي روحي    :( فإن قوله ) :"... ...علي

يقضي رد الروح بعد السالم، وال يقتضي استمرارها يف اجلسد، ولـيعلم أن رد الـروح يف        
 البدن وعودها إىل اجلسد بعد املوت ال يقتضي استمرارها فيه، وال يستلزم حياة أخرى قبل              
يوم النشور نظري احلياة املعهودة، بل إعادة الروح إىل اجلسد يف الربزخ إعادة ال تزيل عـن                 

بل هي نوع حياة برزخية، واحلياة جنس حتتها أنواع، وكذلك املوت،           ... امليت اسم املوت  
 إذا استيقظ مـن   <فإثبات بعض أنواع املوت ال ينايف احلياة، كما يف احلديث الصحيح أنه             

  .)٤(")٣()احلمد اهللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور:( النوم قال
هل وجدمت ما وعدكم :(  وقف على قليب بدر فقال<أن النيب  : معن ابن عمر 

وهم ابن : ، فذكر ذلك لعائشة فقالت) إم ليسمعون اآلن ما أقول:(وقال )ربكم حقاً
، مث قرأت قوله )لذي قلت هو احلقإم ليعلمون اآلن أن ا:( <عمر إمنا قال رسول اهللا 

  .، حىت قرأت اآلية٨٠: النمل M  <  ;  :  9L  :تعاىل

                                                
  ).١١-١٠(اآليات البينات للشيخ األلباين :  ينظر)١(
حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامة، أبـو عبـد اهللا،         :   هو  )٢(

الصارم املنكى يف الرد على     : قد، من أعالم احملدثني، وأحد تالمذة شيخ اإلسالم ابن تيمية، من مؤلفاته           سلفي املعت 
  ).هـ٧٤٤(السبكي، احملرر يف األحكام، تويف سنة 

، )٦/١٤١(، شذرات الـذهب     )٤/١٥٠٨(، تذكرة احلفاظ للذهيب     )٣/٣٣١(الدرر الكامنة البن حجر     : ينظر  
  .)١٤/٢١٠(البداية والنهاية 

، كتاب  )٤/٢٠٨٣(، ومسلم   ٥٩٥٣ما يقول إذا نام، ح      : ، كتاب الدعوات، باب   )٥/٢٣٢٦( أخرجه البخاري    )٣(
  .٢٧١١ما يقول عند النوم وأخذ املضجع، ح :الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار، باب

نية البن عيسى   ، وشرح  النو   )١٦٣-١٦٢(الروح البن القيم    : وينظر. ، باختصار )٢١٤ -٢١٣( الصارم املنكي    )٤(
)١٧٠-١/١٦٩.(  
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د أنكرت هذا املعىن قل اعلم رمحك اهللا أن عائشة :" :قال القرطيب 
>  =  <  ?  @  M      A  :، وقوله٨٠: النمل M  <  ;  :  9L :واستدلت بقوله تعاىل

  BL نه جائز أن يكونوا يسمعون يف وقت ما أو يف حال ، وال تعارض بينهما، أل٢٢: فاطر
ما، فإن ختصيص العموم ممكن وصحيح إذا وجد املخصص، وقد وجد هنا بدليل ما 

، وباملعلوم من سؤال )٢()إنه ليسمع قرع نعاهلم:( ، وبقوله عليه الصالة والسالم )١(ذكرناه
  .)٣("امللكني للميت يف قربه وجوابه هلما وغري ذلك مما ال ينكر

ن آبعض آيات القر   كواحلاصل أن تأول عائشة     :":وقال الشيخ حممد الشنقيطي     
  :الثة أمور  ويتأكّد ذلك بث<ال ترد به روايات الصحابة العدول الصحيحة الصرحية عنه  

   . أن رواية العدل ال ترد بالتأويل:األول
يسمعون اآلن ما أقول    إم ل< ملا أنكرت رواية ابن عمر عن النيب ك أن عائشة :الثاين
فأنكرت )  ليعلمون اآلن أن الذي كنت أقول هلم هو احلقإم (<  إن الذي قاله:قالت

 ومعلوم أن من ثبت له العلم صح منه السماع كما ،السماع ونفته عنهم وأثبتت هلم العلم
   .نبه عليه بعضهم

   .وايات الصحيحة هو ما جاء عنها مما يقتضي رجوعها عن تأويلها إىل الر:الثالث
يـونس بـن   ومن الغريب أن يف املغازي البن إسحاق روايـة       :: قال ابن حجر   

 )أقول منـهم   ما أنتم بأمسع ملا   (  بإسناد جيد عن عائشة مثل حديث أيب طلحة وفيه         )٤(بكري

                                                
  . مع أهل القليب< من حديث النيب )١(
، ومسلم كتاب اجلنـة وصـفة       )١٣٣٨( أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب امليت يسمع خفق النعال برقم             )٢(

  ).٢٨٧٠(نعيمها وأهلها باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب القرب والتعوذ منه برقم 
  ).١٨١ص( التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة )٣(
 ، صدوق : قال ابن معني   ؛يونس بن بكري بن واصل احلافظ أبو بكر الشيباين الكويف احلمال صاحب املغازي            :   هو  )٤(

 وقال ابن   ، مما ينقم عليه التشيع    : قال الشيخ مشس الدين    ، ليس حبجة  : وقال أبو داود   ، حمله الصدق  :وقال أبو حامت  
 وروى له أبـو داود والترمـذي   ، وروى له مسلم تبعاً   ، ضعيف احلديث  : وقال العجلي  ، ثقة إال أنه مرجئ    :نيمع

  .وابن ماجه
  ).٢٩/١٧٧(الوايف بالوفيات للصفدي : ينظر  
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 فكأا رجعت عن اإلنكار ملا ثبت عندها من         اًه أمحد بإسناد حسن فإن كان حمفوظ      وأخرج
  .)١(صحابة لكوا مل تشهد القصة انتهى منهرواية هؤالء ال

   . واحتمال رجوعها ملا ذكر قوي ألن ما يقتضي رجوعها ثبت بإسنادين
 كان )٢(  إن أحدمها جيد واآلخر حسن مث قال ابن حجر قال اإلمساعيلي          :: قال ابن حجر  

يد عليـه   عند عائشة من الفهم والذكاء وكثرة الرواية والغوص على غوامض العلم ما ال مز             
لكن ال سبيل إىل رد رواية الثقة إال بـنص مثلـه يـدلّ علـى نـسخه أو ختصيـصه أو               

  .)٤(")٣(استحالته
ال معارضة بني حديث ابن عمر واآليـة، ألن  : )٥(قال ابن التني    :" :وقال العيين   

ه املوتى ال يسمعون ال شك، لكن إذا أراد اهللا إمساع ما ليس من شأنه السماع مل ميتنع كقول                 
M    ¾  ½  ¼  »  º  ¹ :، وقولـه  ٧٢: األحزاب M 8 7  ²  ±  °L : تعاىل

        ¿L ا، ويكون معىن قولـه تعـاىل          ١١: فصلتوأن النار اشتكت إىل ر،:  M  ;  :  9

<L مثل قوله٨٠: النمل ،: M   c  b  a  `  _L مث قوله تعاىل٥٦: القصص ،:  M  9

  <  ;  :L وقبله ٨٠: النمل ،:  M 8 7  :  9  8  7  6   5   4  32  1  0

  D  C  B  A      @  ?  >  =  <  ;L ــل ــث ٨٠ – ٧٩: النم ــو اللي ــال أب ، ق
هذا مثل ضربه للكفار، فكما أنك ال تسمع املوتى فكـذلك ال تفقـه   : :)٦(السمرقندي  

                                                
  ).٧/٣٠٤( فتح الباري )١(
  : هو)٢(
  ).٧/٣٠٤( فتح الباري )٣(
  ).١٣٥ -٦/١٣٤(أضواء البيان  )٤(
 اعتنـاء  لـه . مفسر حمدث فقيه التني، بابن الشهري. املالكي املغريب الصفاقسي التني بن احدالو حممد عبد  أبو :هو )٥(

، تـويف سـنة      وغريمها رشد ابن وكذلك ،البخاري شرح يف حجر ابن احلافظة اعتمده والتفسري، الفقه يف زائد
   ".الصحيح البخاري شرح يف الفصيح املخرب : " تصانيفه من؛  )هـ٦١١(
حملمد بـن حممـد      الزكية النور شجرة،  )١/٦٣٥(  إلمساعيل باشا  العارفني هدية ،)١/٤٦(ظنون  كشف ال : ينظر  

  .)١٦٨ص (خملوف 
 هو أبو الليث نصر بن حممد بن أمحد بن إبراهيم البخاري السمرقندي، عالمة من أئمة احلنفية ورائد من الزهـاد،                )٦(

ين، وهو صاحب كتاب تنبيه الغافلني وكتاب بستان        قدم بغداد وحدث ا، وهو مفسر ينقل عنه كثري من املتأخر          
  .هـ٣٧٣العارفني، تويف سنة 
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وال يسمع    M: قرأ ابن كثري    M 8 7  D  C  B  A      @  ?  >  =L كفار مكة،   
" وال تـسمع  "والبـاقون   " ال يسمع "على أنه فاعل    " الصم"بفتح الياء وبضم     DL   الصم

، ٨٠: النمـل  M 8 7  D  C  B  AL  :على املفعولية، قوله  " الصم"باخلطاب ونصب   
  .)١("يعين إذا أعرضوا عن احلق مكذبني

 :" -٨٠: النمـل  M  D  C  B  AL  : عند قول اهللا تعاىل–: )٢(وقال الزخمشري 
ال األصم ألنه إذا تباعد عن الداعي بأن توىل عنه مدبراً كـان أبعـد عـن إدراك         تأكيد حل 

  .)٣("صوته
:" -٨٠: النمـل  M  D  C  B  AL  : عند قول اهللا تعـاىل     – :وقال الشوكاين   

ظاهر نفي إمساع املوتى العموم، فال خيص منه إال ما ورد بدليل كما ثبت يف الصحيح أنـه                  
يا رسول اهللا إمنا تكلم أجـساداً ال أرواح هلـا،           : فقيل له  خاطب القتلى يف قليب بدر       <

  . )٥(")٤( ما ورد من أن امليت يسمع خفق نعال املشيعني له إذا انصرفوا وكذلك
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  ).٩ص(، ومقدمة حتقيق كتاب تنبيه الغافلني )١٣/٣٠١(تاريخ بغداد : ينظر  

  ).١٣٥-٦/١٣١(أضواء البيان : ، وينظر)٨/٢٠٢( عمدة القاري شرح صحيح البخاري )١(
زخمشري اخلوارزمي، العالمة النحـوي كـبري املعتزلـة والـداعي إىل       أبو القاسم حممود بن عمر بن حممد ال       :  هو )٢(

ـ ٥٣٨كان رأساً يف البالغة والعربية وله نظم جيد، تويف سنة           ) هـ٤٦٧(االعتزال، ولد    : مـن تـصانيفه   . هـ
  .الكاشف يف التفسري، وأساس البالغة، وغريها

  ).١٢/٢١٩(والنهاية ، البداية )٢٥٦-٢٠/٢٥٢(، السري )٢٦٠-٤/٢٥٤(وفيات األعيان : ينظر  
  ).٣/٣٨٧(  الكشاف )٣(
، ومسلم كتاب اجلنة وصـفة      )١٣٣٨(  أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة، باب امليت يسمع خفق النعال، برقم              )٤(

  ).٢٨٧٠(نعيم أهلها، باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه برقم 
  ).٤/١٥١( فتح القدير )٥(
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  . النبيني)١( بأنه خامت<اختصاصه  -

:( <والترمذي واحلاكم من طريق أنس، قال       أمحد  يف معناه ما رواه اإلمام      :":قال الشيخ   
 احلديث، ويف آخر عند أمحد )٢()والنبوة قد انقطعت؛ فال رسول بعدي وال نيب       إن الرسالة   

 احلديث، وقد صح يف ذلك املعىن أحاديث بلغـت          )٣()ال نبوة بعدي إال املبشرات    :( بلفظ
    .)٤("ردرجة التوات

  
كقوله ،  ٤٠: األحزابM Ä  Ã  Â  Á   À    L:وقوله تعاىل:" :قال ابن كثري 

فهذه اآلية نص يف أنه ال نـيب  ،  ١٢٤: األنعـام  M   Ä   Ã  ÈÇ  Æ  ÅL  عز وجل
بعده وإذا كان ال نيب بعده فال رسول بعده بالطريق األوىل واألحرى ألن مقـام الرسـالة                 

 املتواترة عن   األحاديثأخص من مقام النبوة فإن كل رسول نيب وال ينعكس وبذلك وردت             
 :أنس بن مالك رضي اهللا عنه قـال        عنف نمن حديث مجاعة من الصحابة       <رسول اهللا   

إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بعدي وال نيب قال فـشق             :(<قال رسول اهللا    
يا الرجل  ؤذلك على الناس فقال ولكن املبشرات قالوا يا رسول اهللا وما املبشرات قال ر             

  اهللا  قال رسـول   : قال سعن أيب سعيد اخلدري     و )٥()املسلم وهي جزء من أجزاء النبوة     
مثلي ومثل النبيني كمثل رجل بىن دارا فأمتها إال لبنة واحدة فجئت أنا فأمتمـت                 :(<

                                                
سرها وقد قرئ ما، والفتح مبعىن اخلتام واالنتهاء، واملعىن أنه انتهاء النبيني فهو كاخلامت              خامت بفتح التاء وك   :  يقال )١(

والكسر مبعىن أنه خامتهم يعين جاء آخرهم فلم يبق بعده نيب، فيه انتهت النبوة              . والطابع الذي يكون عند االنتهاء    
  .<والرسالة 

  ).١٢/١٦٥(، ولسان العرب)١/٧١(خمتار الصحاح : ينظر  
، والترمذي يف كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت املبـشرات           )١٣٤١٢( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٢(

  .صحيح اإلسناد) ٢٢٧٢(، قال األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٢٢٧٢( برقم 
  .إسناده صحيح): ٨/١٢٩(األلباين يف إرواء الغليل   قال،)٢٣٢٨٣(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم )٣(
  ).١٥٢-٣/١٥١( اإلحكام يف أصول األحكام )٤(
، والترمذي يف كتاب الرؤيا باب ذهبت النبوة وبقيت املبـشرات           )١٣٤١٢( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٥(

  .صحيح اإلسناد) ٢٢٧٢(، قال األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم )٢٢٧٢( برقم 
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قال فضلت على األنبياء   :(<عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن رسول اهللا         و )١()تلك اللبنة 
بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت يل الغنـائم وجعلـت يل األرض             

عن العرباض بن سـارية  و ،)٢()ىل اخللق كافة وختم يب النبيونمسجدا وطهورا وأرسلت إ   
 خلامت النبيني وإن آدم ملنجـدل يف         يف أم الكتاب   إين عند اهللا  :(  < قال يل النيب     : قال س

يقول إن يل أمساء أنا حممد       :(< قال مسعت رسول اهللا      سعن جبري بن مطعم     و ،)٣()طينته
عاىل يب الكفر وأنا احلاشر الذي حيشر الناس علـى          وأنا أمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا ت       

 <فمن رمحة اهللا تعاىل بالعباد إرسال حممـد       ؛  )٤()قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نيب      
إليهم مث من تشريفه هلم ختم األنبياء واملرسلني به وإكمال الدين احلنيف له وقد أخـرب اهللا                 

تواترة عنه أنه ال نيب بعده ليعلموا أن كل من           يف السنة امل   <تبارك وتعاىل يف كتابه ورسوله      
 بـأنواع  وأتـى  رق وشعبذولو خت ادعى هذا املقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل           

السحر والطالسم فكلها حمال وضالل عند أويل األلباب كما أجرى اهللا سبحانه وتعاىل على              
 من األحوال الفاسدة واألقـوال    باليمامة )٦(  باليمن ومسيلمة الكذاب   )٥( يد األسود العنسي  

الباردة ما علم كل ذي لب وفهم وحجى أما كاذبان ضاالن لعنهما اهللا وكذلك كل مدع        
لذلك إىل يوم القيامة حىت خيتموا باملسيح الدجال فكل واحد من هؤالء الكذابني خيلـق اهللا                

                                                
 < كتاب الفضائل باب ذكر كونـه   ومسلم،)٣٥٣٤ ( كتاب املناقب باب خامت النبيني برقم      ريوأخرجه البخا  )١(

  ).٢٢٨٧(برقم خامت النبيني
  ).٥٢٣( أخرجه مسلم يف كتاب املساجد ومواضع الصالة املقدمة برقم )٢(
ـ    ،) ٢/٦٥٦(،  اإلسـناد  صحيح: احلاكم، قال   )١٦٧١٢( أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٣( ، )٤١٧٥( رقمحـديث ب

  ).١٥٩ص(وصححه األلباين يف شرح الطحاوية 
)) من بعـدي امسـه أمحـد     ((: فأخرجه البخاري يف كتاب تفسري القرآن باب قوله تعاىل         أخرجاه يف الصحيحني   )٤(

  ).٢٣٥٥( برقم <، ومسلم يف كتاب الفضائل باب يف أمسائه )٤٨٩٦(برقم
ر، أسلم يوم أسلمت اليمن، مث ارتد عـن اإلسـالم،           عيهلة بن كعب بن عوف العنسي املذحجي، ذو احلما        :  هو )٥(

  .  هـ١١وادعى النبوة، قتل سنة 
  ).٥/١١١(األعالم : ينظر  

مسيلمة بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفي الوائلي، أبو مثامة، ادعى النبوة، وتلقب بالرمحن، حـىت عـرف           :   هو  )٦(
  . هـ١٢برمحان اليمامة، قتل سنة 

  ).٧/٢٢٦(، األعالم )١/٢٣(شذرات الذهب : ينظر  
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ا من متام لطف اهللا     تعاىل معه من األمور ما يشهد العلماء واملؤمنون بكذب من جاء ا وهذ            
تعاىل خبلقه فإم بضرورة الواقع ال يأمرون مبعروف وال ينهون عن منكر إال علـى سـبيل                 
االتفاق أو ملا هلم فيه من املقاصد إىل غريه ويكون يف غاية اإلفـك والفجـور يف أقـواهلم                   

 وهذا ات، اآلي٢٢١: الـشعراء  M 8 7  {  z  y  x  w  v  uL وأفعاهلم كما  
ال األنبياء عليهم الصالة والسالم فإم يف غاية الرب والصدق والرشد واالسـتقامة             خبالف ح 

والعدل فيما يقولونه ويفعلونه ويأمرون به وينهون عنه مع ما يؤيدون بـه مـن اخلـوارق                 
للعادات واألدلة الواضحات والرباهني الباهرات فصلوات اهللا وسالمه عليهم دائما مـستمرا            

  .)١("اتمادامت األرض والسمو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، سبل اهلدى   )١/٨(وما بعدها، اخلصائص الكربى   ) ٢/٥(اللفظ املكرم :، وينظر )٤٩٥-٣/٤٩٤(تفسري ابن كثري     )١(

  ).٥/٣٠٠(، شرح الزرقاين )٥٧-١١/٥٦(والرشاد 
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  . بأن الشيطان ال يتمثل عليه<اختصاصه  -

معىن احلديث على :" ،فيقولمن رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة <  قوله: الشيخ ريفس
يف املنام على صورته اليت كان عليها يف الدنيا فسريى  <أن من رأى النيب : هذه الرواية

؛ ملا دل ن اخلرب يف دنياه؛ ألن رؤياه على صورته حقتأويل رؤياه ووقوع ما أشارت إليه م
   .)١()فإن الشيطان ال يتمثل يب (:عليه قوله آخر احلديث

قال النيب : عن أنس رضي اهللا عنه قالف  بيقظته<وليس املراد أنه يرى ذات الرسول    
  احلديث،)٢()... من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب (: بلفظ<

 على صورته اليت كان عليها يف الدنيا فرؤياه حق، فإن الشيطان ال <من رأى النيب : ومعناه
من رآين يف املنام فسرياين،  (:مسلم يف صحيحه هذا احلديث بلفظيتمثل بصورته، وروى 

صدق الرؤيا وأن تأويلها :  على الشك، ومل يذكر كلمة اليقظة، ومعناه)٣()أو فكأمنا رآين
   .)٤("سيتحقق

  
مضت سنة اهللا أن جعل الناس أحياء يف الدنيا بعـد أن            :" كذلك : وقال الشيخ   

، مث مييتهم فيها عند انتهاء آجاهلم مث يبعثهم يوم          ؛ ليبلوهم أيهم أحسن عمالً     أمواتاً كانوا
®  ¯  °  ±  M   ² :القيامة للحساب واجلزاء، قـال اهللا تعـاىل       

  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  µ   ´³L وقال سبحانه ،  ٢٨: البقرة
¬  ®   ¯  °   ±  M  ¸  ¶  µ  ´  ³  ² :يف سورة املؤمنون  

  ¹L  وجعل سبحانه تلك السنة الكونية عامة لألنبياء واملرسـلني  ،  ١٦ – ١٥: املؤمنـون 
M  Û  Ú  Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó :، قال اهللا تعـاىل    <حىت نبينا حممد    

                                                
  ).٢٢٦٦(برقم...  أخرجه مسلم يف كتاب الرؤيا باب قوله من رآين يف املنام)١(
  ).٦٩٩٣( يف املنام  برقم < باب من رأى النيب كتاب التعبري البخاري  يف  أخرجه)٢(
  ).٢٢٦٦(برقم) من رآين يف املنام فقد رآين:( أخرجها مسلم ، كتاب الرؤيا، باب قول النيب عليه الصالة والسالم )٣(
  ).٤٨٥-١/٤٨٤( فتاوى اللجنة  )٤(
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   ß  Þ  Ý  ÜL بعـدما بلـغ    <هللا  فتويف رسـول ا  ،  ٣١ – ٣٠: الزمر
الرسالة وأكمل اهللا به دينه وأقام به احلجة على خلقه، وصلى عليه أصحابه رضـي اهللا                

، وقام من بعده اخللفـاء      كعنهم صالة اجلنازة، ودفنوه حيث مات يف حجرة عائشة          
الراشدون، وقد جرى يف أيامهم أحداث ووقائع فعاجلوا ذلك باجتهادهم ومل يرجعوا يف             

أنه رآه يف اليقظة حيا وكلمه أو مسع         ، فمن زعم بعد ذلك    <رسول اهللا   شيء منها إىل    
منه شيئًا قبل يوم البعث والنشور فزعمه باطل؛ ملخالفته النصوص واملشاهدة وسنة اهللا يف              
خلقه، وليس يف هذا احلديث داللة على أنه سريى ذاته يف اليقظة يف احلياة الدنيا؛ ألنـه                 

فسريى تأويل رؤيـاه؛ ألن     : اين يوم القيامة، وحيتمل أن املراد     فسري: حيتمل أن املراد بأنه   
 )١()فقـد رآين   (:<هذه الرؤيا صادقة بدليل ما جاء يف الروايات األخرى من قولـه             

عليها أيام حياته    <وقد يراه املؤمن يف منامه رؤيا صادقة على صفته اليت كان            . احلديث
  .)٢("الدنيوية

  
 ال يرى يف اليقظة هو القول الراجح؛ أما من          <   من أن النيب   : وما ذكره الشيخ    

  : يقظة بعد وفاته فريد عليهم من وجوه<قال جبواز رؤيته 
أن القول بذلك معارض باألدلة النقلية والعقلية واحلسية الدالة على وفاة الـنيب              - ١

 .)٣(، وال يرد على ذلك حياته يف قربه إذ حياته فيه حياة برزخية <
  
، < وفاته لو كانت، ممكنة، لكان أوىل الناس ا أصحابه           يقظة بعد  <أن رؤيته    - ٢

وال سيما مع قيام املقتضي هلذه الرؤية، فإنه قد جرى بني الصحابة من الرتاع يف               
 .)٤(كثري من املسائل ما يستدعي ظهوره هلم وفصله بينهم 

                                                
  ).٦٩٩٣(، برقم  يف املنام< باب من رأى النيب  البخاري يف كتاب التعبري أخرجه)١(
  ).٤٨٦-١/٤٨٥( فتاوى اللجنة  )٢(
، الـصواعق  )١٧١-٢/١٦٠(، توضيح املقاصد البن عيـسى   )٤٩-٣٢(حياة األنبياء بعد وفام للبيهقي      :  ينظر )٣(

  ).١/٤٠٢(، شرح الكافية الشافية للهراس )١٠١-٩٨(املرسلة الشهابية البن سحمان 
  ).٣٩٣-٧/٣٩٢(جمموع الفتاوى :  ينظر)٤(



   ٤٣١  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

القول باستمرار التشريع، وأن خيلو     : أن القول بذلك يلزم منه لوازم باطلة، منها        - ٣
 فيزار جمرد القرب ويسلم على غائب، وأن يكـون مـن رآه             <القرب من جسده    
 .)١(صحابياً وغريها

 
 هل هي رؤية لذاته على احلقيقة أو رؤية         <أن القائلني بذلك اضطربوا يف رؤيته        - ٤

، وهذا حمسوس واالختالف فيها على      )٢(مثال هلا، وهل تكون بالقلب أو بالبصر        
 .اهذا الوجه يدل على عدم حتققه

 
أن القائلني بذلك مل يذكروا على قوهلم هذا دليالً يعتمد عليه، ومـا ذكـروه                - ٥

 :أمران
  ٣()من رآين يف املنام، فسرياين يف اليقظة:( حديث(:  

واحلديث أخرجه البخاري من طريق عبد اهللا بن املبارك، عن يونس بن يزيد، عن حممد               
  . بهسبن شهاب الزهري، عن أيب هريرة 

  :ن وجهنيواجلواب عنه م
، أصحها أن املراد به التـشبيه   )٤( أن أهل العلم اختلفوا يف املراد باحلديث على أقوال           -أ

:( والتمثيل، ويدل لذلك روايات احلديث األخرى فقد رواه بقية أصحاب الزهري بلفظ           
من رآين يف املنام فسرياين يف اليقظة أو فكأمنا رآين يف اليقظة، ال يتمثـل الـشيطان                 

  .)٥()يب

                                                
  ).٤٠٢-١٢/٤٠١(فتح الباري :  ينظر)١(
  ).٢/٢٦٣(أقواهلم يف احلاوي للفتاوى جلالل الدين السيوطي :  ينظر)٢(
  ).٦٩٩٣( يف املنام  برقم <  باب من رأى النيب  البخاري يف كتاب التعبري أخرجه)٣(
  ).١٥/٢٤(، وشرح صحيح مسلم )١٢/٣٨٥(فتح الباري :  ينظر)٤(
، بـرقم  )مـن رآين يف املنـام فقـد رآين     :( رؤيا، باب قول النيب عليه الصالة والسالم       أخرجه مسلم يف كتاب ال     )٥(

)٢٢٦٦.(  



   ٤٣٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 يقظة بعد وفاته وإن كان أحد األقـوال يف املـراد   < أن محل احلديث على رؤيته   -ب
 ضعيف؛ إذ إن مجاعة رأوه يف املنام ومل يذكر واحد منهم أنـه رآه         باحلديث إال أنه قول   

  .)١(يف اليقظة، ومعلوم أن خرب الصادق ال يتخلف 
       ا العامة من رؤية     أو يتناقله  توأما احلكايات اليت يذكرها املصنفون يف الكراما
  : يقظة بعد وفاته<النيب 

فهذه احلكايات ليست حجة شرعية جيب املصري إليها؛ إذ هي كذب خمتلق، أو تزويـر               
  .)٢(شيطان مرق؛ وهلذا مل يقع مثل هذا ألحد من الصحابة والتابعني هلم بإحسان 

  

  . طالب بشفاعته لعمه أيب< اختصاصه -
 يوم القيامة، بسبب شـفاعة  اً أهل النار عذاب أبو طالب هو أخف   :" : قال الشيخ      
؛ ملـا رواه    <له يف ذلك، وإمنا خيفف اهللا عنه ما هو فيه من العذاب بشفاعة النيب                <النيب  

 (: صلى اهللا عليه وسـلم قـال     مسلم يف ذلك عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أن رسول اهللا           
وملـا رواه    . )٣() منهما دماغـه    أبو طالب، وهو ينتعل بنعلني يغلي      أهون أهل النار عذاباً   

يا رسول اهللا، هل نفعت أبا طالب بشيء        (:ن العباس بن عبد املطلب أنه قال      مسلم وغريه ع  
نعم، ولوال أنا لكـان يف الـدرك األسـفل مـن     (: فإنه كان حيوطك ويغضب لك؟ قال   

صرك، وطك وين يا رسول اهللا، إن أبا طالب كان حي       : قلت(: ويف رواية عن العباس      ،)٤()النار
 ،  )٥()نعم، وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إىل ضحـضاح           (: فهل نفعه ذلك؟ قال   

، ذكر عنده عمه أبـو طالـب   <وروى مسلم أيضا، عن أيب سعيد اخلدري أن رسول اهللا      
 لعله تنفعه شفاعيت يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منـه                (:فقال

   .)٦()دماغه 
                                                

  ).١٢/٣٨٥(فتح الباري :  ينظر)١(
  ).٢٢٦-٢/٢٢٥(، غاية األماين )٤٤ص(قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة :  ينظر)٢(
  .)٢١٢( أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب أهون أهل النار عذاباً برقم )٣(
  ).٢٠٩( لعمه أيب طالب والتخفيف عنه بسببه برقم < أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب شفاعة النيب )٤(
  ).٢٠٩( لعمه أيب طالب والتخفيف عنه بسببه برقم < أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب شفاعة النيب )٥(
خرجه مسلم يف كتاب اإلميـان بـاب   ، و أ)٣٨٨٥ أخرجه البخاري يف كتاب املناقب باب قصة أيب طالب برقم   )٦(

  ). ٢١٠( لعمه أيب طالب والتخفيف عنه بسببه برقم <شفاعة النيب 



   ٤٣٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أم مـن    < كافرا فهو خملد يف النار، سواء كان من أقارب الـنيب             وكل من مات   
!  "         #  $  %  &   '    M :غريهم؛ لعموم قوله تعاىل   

  -  ,  +  *)   (L وما جـاء يف معناهـا مـن اآليـات         ،  ١٠: التغابن")١(.  
  

يخ  لعمه أيب طالب ودليلها ما سبق ذكره من كالم الش          <  وهذه الشفاعة خاصة بالنيب     
 لعمـه يف ختفيـف      <، ومما سبق يظهر أن سبب شفاعة الرسول         :عبد الرزاق عفيفي    

 ونصرته له، حىت ورد أنه أهون أهل النار عـذاباً يـوم             <العذاب هو دفاعه عن الرسول      
  .القيامة

وينبغي أن نعلم هنا أن هذه الشفاعة اليت نفعت أبا طالب، مع كونه كـافراً، شـفاعة                 
  .)٢(خراج من النار ختفيف فقط، ال شفاعة إ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
  ).٤٩٠-١/٤٨٨( فتاوى اللجنة  )١(
، وجممـوع   )٣١ص(، والبعث والنشور للبيهقي   )١/٢٤٩(التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة للقرطيب      :  ينظر )٢(

  ).٤٨ -٤٧(ناصر اجلديع .سنة والرد على املخالفني فيها، د، والشفاعة عند أهل ال)١/١٤٤(الفتاوى 



   ٤٣٤  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

  . بتعدد أمسائه< اختصاصه -

)١(" نفسه بشيء منه إال مخسة أمساء أو ستة فقط  مل يصح تسمية النيب:" :قال الشيخ 
.  

أنا حممد، وأنـا    : يل مخسة أمساء  :( <قال رسول اهللا    :  قال سعن جبري بن مطعم        
وأنا احلاشر الذي حيشر الناس على قـدمي،        أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر،         

  .)٢()وأنا العاقب

معناه أن هذه األمسـاء مـذكورة يف كتـب اهللا           ) يل مخسة أمساء  : (قوله:" قال اخلطايب 
  .، فأي اسم وجد منها فهو امسه وصفته)٣(تعاىل

ـ     أي أمحـد   ) أمحـد (قدمه ألنه أشرفها، و   ) حممد(وأما حممد وأمحد فهما مشهوران،ف
فقد ذكر تفسريه يف احلديث؛ وهو      ) احلاشر(فاألنبياء محادون، وهو أحدهم، وأما      احلامدين،  

اآلخر، ): العاقب(، و)٤()أنا أول من تنشق عنه األرض:(الذي حيشر الناس على أثره، كقوله   
  .)٦(")٥("عقبت القوم أعقبهم إذا جئت آخرهم: أين خامت األنبياء، جاء عقبهم، يقال: يريد

 كلها نعوت ليست أعالما حمضة رد التعريف بل أمساء          <ء النيب   أمسا:" :قال ابن القيم    
مشتقة من صفات قائمة به توجب له املدح والكمال فمنها حممد وهو أشهرها وبه مسـي يف   

 االسـم  ومنها أمحد وهو    ،مبا يوافق عليه كل عامل من مؤمين أهل الكتاب        ...  التوراة صرحياً 
                                                

  ).١٧٤ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  )١(
، ومـسلم يف    )٣٥٣٢(  برقم    < أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب املناقب، باب ما جاء يف أمساء رسول اهللا               )٢(

  ).٢٣٥٥( برقم<صحيحه، كتاب الفضائل باب يف أمسائه 
 أمسـاء   <وإمنا اقتصر على هذه األمساء مع أن له         : قال العلماء ):"١٥/١٠٦(النووي يف شرح صحيح مسلم       قال   )٣(

  ".غريها؛ ألا موجودة يف الكتب املتقدمة وموجودة لألمم السابقة
  ). ٢٢٧٨( على مجيع اخلالئق برقم < أخرجه مسلم يف صحيحه، كتاب الفضائل باب تفضيل نبينا )٤(
  ).١٥٨٨-٣/١٥٨٧(ث يف شرح صحيح البخاري  أعالم احلدي)٥(
، والشفا بتعريف حقوق املـصطفى للقاضـي عيـاض          )٣٣ص( ومعانيها البن فارس     <أمساء رسول اهللا    :  ينظر )٦(

، وزاد  )٢٢-١/٢١(، وذيب األمساء واللغـات      )١٠٦-١٥/١٠٤(، وشرح صحيح مسلم     )٢٣٥-١/٢٢٨(
  ).٩٧-١/٨٦(املعاد



   ٤٣٥  
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 املتوكل ومنها املاحي واحلاشر والعاقب واملقفي ونيب التوبة          ومنها ،... مساه به املسيح     الذي
الشاهد واملبـشر والبـشري     :  ويلحق ذه األمساء   ، امللحمة والفاتح واألمني   ونيبونيب الرمحة   

والنذير والقاسم والضحوك والقتال وعبد اهللا والسراج املنري وسيد ولد آدم وصاحب لـواء              
ذلك من األمساء ألن أمساءه إذا كانت أوصاف مدح فله          احلمد وصاحب املقام احملمود وغري      

من كل وصف اسم لكن ينبغي أن يفرق بني الوصف املختص به أو الغالب عليه ويشتق له                 
  : نوعان < وأمساؤه ؛...منه اسم وبني الوصف املشترك فال يكون له منه اسم خيصه 

عاقب واحلاشر واملقفـي    خاص ال يشاركه فيه غريه من الرسل كمحمد وأمحد وال         :  أحدمها
  .ونيب امللحمة

ما يشاركه يف معناه غريه من الرسل ولكن له منه كماله فهو خمتص بكمالـه دون                :  والثاين
   .أصله كرسول اهللا ونبيه وعبده والشاهد واملبشر والنذير ونيب الرمحة ونيب التوبة

 كالـصادق   وأما إن جعل له من كل وصف من أوصافه اسم جتـاوزت أمسـاؤه املـائتني     
إن هللا ألـف  : واملصدوق والرؤوف الرحيم إىل أمثال ذلك ويف هذا قال من قال من النـاس     

  .)٢(" ألف اسم ومقصوده األوصاف< وللنيب )١( اسم

  

  

  

  

                                                
 اسم ثالمثائة يف التوراة وثالمثائة يف الزبور وثالمثائة يف اإلجنيل وتسعة وتسعني يف القرآن            إن هللا ألف   :قال القشريي   )١(

  .وواحدا يف صحف إبراهيم
 لصاحل عبـد  الثمر الداين شرح رسالة القريواين، )٢/٦٣١( لعلي الصعيدي العدوي املالكي  حاشية العدوي : ينظر  

  ).٧٠٥ص (السميع اآليب األزهري 
  ).٦/٥٥٨(، فتح الباري )١٧٢ص(جالء األفهام البن القيم : ، وينظر)٨٤ / ١(د زاد املعا  )٢(



   ٤٣٦  
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  .هء برؤية من ورا<اختصاصه -

إنه ال خيفـى علـي       (:أنه قال ألصحابه   <ثبت عنه     :": قال الشيخ عبدالرزاق  
أنه كسائر البشر ال    :  واألصل )١() أراكم من وراء ظهري    ركوعكم وال خشوعكم، إين   

  .)٢("يرى من وراء احلجاب الذي ال ختترقه األبصار إال ما خصه الدليل

  

والصواب املختار أنه حممول على ظاهره، وأن هذا اإلبـصار،          : :ال ابن حجر    ق 
رج ، فـأخ  )٣(، اخنرقت فيه العادة، على هذا عمل املصنف         <إدراك حقيقي، خاص به     

، وحكاه القاضـي   )٤(هذا احلديث يف عالمات النبوة، وكذا نقل عن اإلمام أمحد وغريه            
  .)٥(عياض عن مجهور العلماء 

  ...أي من خلف ظهري  )من وراء ظھري  :(<قوله " :: قال اإلمام العيينو   
  :العلماء اختلفوا يف معىن هذه الرؤية فقال قومو
 ، وإما بطريق اإلهلام   ،ان يوحى إليه بيان كيفية فعلهم      إما بطريق أنه ك    ،املراد ا العلم   -

 : < وهذا ليس بشيء ألنه لو كان ذلك بطريق العلم ما كانت فائدة يف التقييد بقولـه               
  ).من وراء ظھري(
وقال قوم املراد به أنه يرى من عن ميينه ومن عن يساره ممن تدركه عينه مع التفـات                   -

 :  اإلمام أمحد  أنكر ذلك  و يس بشيء وهو ظاهر   وهذا أيضاً ل  ،  يسري يف بعض األحوال   
 .إنكارا شديدا

وإن إبصاره إدراك حقيقي اخنرقت      < وقال اجلمهور وهو الصواب إنه من خصائصه       -
 .له فيه العادة وهلذا أخرجه البخاري هذا احلديث يف عالمات النبوة 

                                                
برقم )١/٥١٥..( متفق عليه من حديث أنس، فأخرجه البخاري يف الصالة باب عظة اإلمام الناس يف إمتام الصالة                )١(

  ).٤٢٥(ومسلم يف الصالة باب األمر بتحسني الصالة برقم ). ٤١٩(
  ).١/٤٧٧( فتاوى اللجنة  )٢(
  . يعين البخاري)٣(
  ).١/٥١٤( الفتح )٤(
  ).٤/١٤٩(شرح النووي ملسلم : وينظر). ٣٣٧-٢/٣٣٦( إكمال املعلم للقاضي عياض )٥(



   ٤٣٧  
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  -:من خلف ظهره < يف كيفية رؤية النيب  العلماء كذلكاختلفو 
  .ه دائماًءكانت له عني خلف ظهره يرى ا من ورافقيل  - 
وقيل كانت له بني كتفيه عينان مثل سم اخلياط يعين مثل خرق اإلبرة يبـصر مـا ال                   - 

 .حيجبهما ثوب وال غريه
وقيل بل كانت صورهم تنطبع يف حائط قبلته كما تنطبع يف املرآة أمثلتهم فيها فيـشاهد     - 

  .)١("بذلك أفعاهلم

  .ألقوال يف كيفية الرؤية تفتقر للدليل الصحيح واهللا أعلموكل هذه ا
  

طرف منـها،    :الشيخ عبد الرزاق    كثرية، وما ذكره     < واخلصائص الثابتة لنبينا  
  .)٢( وقد أفردها غري واحد من أهل العلم مبصنفات خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 التمهيد البن عبد الـرب  ،)١٧١ / ٦( تفسري ابن كثري     :، وينظر )٤/١٥٧( عمدة القاري    ،)٥/٢٥٥(عمدة القاري   )١(

  .)٣١٧ / ١٢(آلثار للطحاوي مشكل ا، )١/٢٦١( فصول من السرية ، )١٨/٣٤٦(
، اللفظ املكرم حملمـد اخلـضريي   )٢٢٣ص( لعمر بن علي بن امللقن      <غاية السول يف خصائص الرسول      :  ينظر )٢(

، )١٢٣ص(، مرشد احملتار حملمد بن علي بن طولون   )٢/٣١٤(، اخلصائص الكربى جلالل الدين السيوطي       )٢/٥(
، وذكر املنجد يف معجم ما ألف عن     )٧٩-٣١(حممد بن إبراهيم    خصائص املصطفى بن الغلو واجلفاء لصادق بن        

  ).١٩٠-١٨٧( مجلة منها <رسول اهللا 



   ٤٣٨  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  

 > 

 
  .لق اخل خلق بأنه املقصود من<اختصاصه  -

فأجـاب  ) لوالك لوالك ما خلقـت األفـالك  ( عن هذا احلديث   : سئل الشيخ   
لكنـه  : وأقـول : إنه موضوع، مث قال    : )٢(قال الصغاين : ، وقال )١(ذكره العجلوين " :بقوله

بل هو باطل لفظًا ومعىن؛ فإن اهللا تعاىل إمنا خلـق           : نقول. معناه صحيح وإن مل يكن حديثًا     
: الذاريات M   I   H  G  F  E  D   CL :بحانهاخللق ليعبدوه، كما قال س    

 يدل على أن اخللق خلقوا من أجله ال األفالك وال غريها < ومل يثبت حديث عن النيب     ،  ٥٦
موضوع، ومما يدل   : قال الصغاين   :  وقال )٣(من املخلوقات، وذكره حممد بن علي الشوكاين      

  M Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø   ×    Ö  Õ  ß  Þ :على ذلك قولـه تعـاىل     
   î  í  ì     ë  ê  é  è  ç  æ  å         ä  ã  â   á  àL ٤("١٢: الطالق(. 

مل ختلق السموات :" احلكمة من خلق السماوات واألرض، فقال: ويبني الشيخ 
M   ×    Ö  Õ :، بل خلق ملا ذكره اهللا سبحانه من قوله عز وجل<واألرض من أجله 

  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  é  è  ç  æ  å         ä  ã  â 

                                                
وهو إمساعيل بن حممد بـن عبـد         )كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس          (يف   )١(

لباس عما اشتهر من األحاديث على      كشف اخلفاء ومزيل اإل   : اهلادي العجلوين الدمشقي، أبو الفداء، من مؤلفاته      
ألسنة الناس، شرح احلديث املسلسل بالدمشقيني، الفيض اجلاري شرح صحيح البخاري وغريها، تـويف سـنة                

  .هـ١١٦٢
  ).١/٣٢٥(، األعالم )١/٢٥٩(سلك الدرر : ينظر  

 عنه مسلم والترمذي    هو حممد بن إسحاق بن جعفر الصغاين اخلرساين، أبو بكر، نزيل بغداد، أحد الثقات، روى              ) ٢(
  ).هـ٢٧٥(ومات سنة 

  ).٣/٤٠٣(، معجم البلدان )١/٥٠(طبقات احلفاظ للسيوطي : ينظر  
  ).١/٣٢٦(يف الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة  )٣(
  ).١/٤٦٥(فتاوى اللجنة  ) ٤(



   ٤٣٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

   î  í  ì     ë  êL فهو مكذوب على النيب )١( أما احلديث املذكور، ١٢: الطالق > 
  .)٢(" ال أساس له من الصحة

  
  :املقصود من اخللق قول باطل من وجوه <والقول بأنه 

 أن القول بذلك يعارض النصوص الشرعية الدالة على أن املقصود مـن اخللـق          -١
،  ٥٦: الـذاريات  M  I   H  G  F  E  D   CL :بتالؤهم بالعبادة كقوله تعاىلا

 ، وأن اهللا تعاىل هو    ٢: امللـك  M  32    1   0   /  .  -   ,  +L  :وقوله سبحانه 
M  L  K     J  I  H  G  :املمد للمخلوقات واملتصرف فيها كيف يشاء كقولـه سـبحانه         

  NML  وقوله جل وعال   ٢٨٤: البقـرة ، :  M  ®¬  «   ª  ©  ¨  §

   ¹   ̧ ¶         µ  ´  ³  ²±  °  ¯L ١٧: املائدة.   
 وما أخرب اهللا به عنه وأخرب هـو عـن           < أن القول بذلك ينايف بشرية الرسول        -٢

M  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  :نفسه كقوله تعـاىل  

  é  è    ç   ï  î  í    ì  ë  êL وقوله سبحانه ١١٠: الكهف ،:  M  #    "  !

  5  4  3  2  1  0  /              .  -  ,+  *  )  (  '  &  %  $

  ?  >  =       <   ;    :  9     8  76L يا معشر قريش أو :( <، وقوله  ١٨٨: األعراف
يئاً، يا عباس بن عبد املطلب ال أغين    كلمة حنوها اشتروا أنفسكم ال أغين عنكم من اهللا ش         

ال أغين عنك من اهللا شيئاً، يا فاطمة بنت          < عنك من اهللا شيئاً، يا صفية عمة رسول اهللا        
  .)٣()حممد سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك من اهللا شيئاً

القول مأخوذ من بعض الفلسفات الفاسدة، والعقائد الباطلة كالفلـسفة   أن هذا  -٣
  .، والعقيدة النصرانيةاهلندية

                                                
  ).لوالك لوالك ما خلقت األفالك(احلديث هو) ١(
  ).١/٤٦٩(فتاوى اللجنة ) ٢(
) ٣/١٤٩٧(،  ٢١٤: الـشعراء  M   R  Q  P  OL :البخاري، كتاب التفسري، باب قوله تعاىل أخرجه )٣(

  . بهسمن حديث أيب هريرة ) ٤٧٧١(برقم 



   ٤٤٠  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  .)١(  أن غاية ما استدلوا به أحاديث موضوعة ال تقوم ا احلجة-٤
 كان كوكباً، أو    <ما يذكرون أن النيب     :" :وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية       

أن العامل كله خلق منه، أو أنه كان موجوداً قبل أن خيلق أبواه، أو أنه كان حيفظ القرآن قبل            
  . جربيل، وأمثال هذه األمور، فكل ذلك كذب مفترى باتفاق أهل العلم بسريتهأن يأتيه به

، بل خلق كل واحد من أبويه، ونفخ اهللا فيـه           <واألنبياء كلهم مل خيلقوا من النيب       
  .الروح

وال كان كلما يعلم اهللا لرسله وأنبيائه يوحيه يأخذونه بواسطة سوى جربيـل، بـل     
ليهم، وتارة يكلمهم من وراء حجاب كما كلم موسى بـن           تارة يكلمهم اهللا وحياً يوحيه إ     

عمران وتارة يبعث ملكاً فيوحي بإذنه ما يشاء، ومن األنبياء من يكون على شريعة غـريه،                
  .كما كان بين إسرائيل على شريعة التوراة

وأما كوم كلهم يأخذون من واحد فهذا يقوله وحنوه أهل االحتاد من أهل الوحدة              
  .)٢("عريب صاحب الفتوحات املكية والفصوص وأمثاهلماواالحتاد كابن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، مظاهر االحنرافات العقدية عند الـصوفية    )٢٨٠ص(، حقيقة الصوفية للقاسم     )٣/٣٨٤(اجلواب الصحيح   :  ينظر )١(

)١/٣٩٣.(  
  ).٣٦٨-١٨/٣٦٧( جمموع الفتاوى )٢(



   ٤٤١  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  . بأنه خلق من نور<اختصاصه  -

 بأنه نور من نور اهللا إن أريد به أنه          <وصف الرسول   :"قال الشيخ مبيناً هذه العبارة       
جاء نور ذايت من نور اهللا فهو خمالف للقرآن الدال على بشريته، وإن أريد بأنه نور باعتبار ما     

 نور هو نور    <به من الوحي الذي صار سببا هلداية من شاء من اخللق فهذا صحيح، وللنيب               
الرسالة واهلداية اليت هدى اهللا ا بصائر من شاء من عباده، وال شك أن نور الرسالة واهلداية            

ــن اهللا،  M 8 7   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò    Ñ  Ð  Ï  Î   Í          Ì  Ë  Êمـ

Ü   Û  Ú  Ù   â  á  à     ß  ÞÝ  L  وليس هـذا النـور      . ٥١: الـشورى
 فهـو دم وحلـم   <مكتسبا من خامت األولياء كما يزعمه بعض املالحدة ، أمـا جـسمه             

إخل، خلق من أب وأم ومل يسبق له خلق قبل والدته، وما يروى أن أول ما خلـق            ... وعظم
 <هه وأن هذه القبضة هي حممد       ، أو أن اهللا قبض قبضة من نور وج        <اهللا نور النيب حممد     

ونظر إليها فتقاطرت فيها قطرات فخلق من كل قطرة نبيا، أو خلق اخللق كلهم من نـوره                 
  .)١("<عن النيب  ، فهذا وأمثاله مل يصح منه شيء<

M 8 7  نور هدى ورشاد، كما      <النيب  :" كذلك :وقال الشيخ عبد الرزاق     

  >   =  <     ;  :  9L ــشورى +   ,   -    .   M 8  7و، ٥٢: ال

  9  8  7     6  5      4   3  2  1  0  /L ــزاب ،  ٤٦ - ٤٥: األح
وليس بدنه نورا وليس هو من نور اهللا الذي هو وصفه، بل هو حلم وعظم وما خالطهمـا،                  
خلق من أب وأم كغريه كما مضت بذلك سنة اهللا تعاىل يف البشر، وكان يأكل ويـشرب                 

M  N  M :  إذا مشى يف مشس أو حنوها، وأما قوله تعاىل         ويقضي من شأنه، وله ظل    

  [   Z  Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

  e  d  c  b  a          ̀ _  ^  ]  \

  g   fL ما بعثه اهللا به من الوحي، مـن  : ، فاملراد بالنور يف ذلك ١٦ - ١٥: املائدة
                                                

جممـوع  [ وما بعـدها مـن     ٣٦٦ص  (و). ٤٦٨-٤٦٧فتاوى اللجنة   : ،وينظر)٤٤٧-١/٤٤٦( فتاوى اللجنة      )١(
  .)اجلزء الثامن عشر البن تيمية،] الفتاوى



   ٤٤٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

لسنة الصحيحة أنه نور عرش اهللا، أمـا  عطف اخلاص على العام ومل يثبت يف القرآن وال يف ا  
   .)١("خلق من نور اهللا فهو حديث موضوع <ما يروى من أن النيب 

 خلق من نور؛ فال بد من أن يبني مراده وإال فقوله هذا             < ومن قال بأن نبينا حممد        
  :باطل من وجوه

 ال من ، فإن البشر خملوقون من التراب< أن القول بذلك ينايف بشرية نبينا حممد - ١
: الروم M  X  W   V  U   T  S  R  Q  P  O  N  ML :النور، قال تعاىل

خلقت املالئكة من نور، وخلق اجلان من مارج من نار، وخلق آدم مما :(  <وقال . ٢٠
  .)٢()وصف لكم

بأنه خلق من نور حيتاج إىل خمصص،  <فهذا خرب عام يف مجيع البشر، فتخصيص نبينا حممد 
  . )٣(وال خمصص

 خملوق من < أن القول بذلك يفضي إىل بعض العقائد الفاسدة كاعتقاد أن النيب - ٢
نور اهللا تعاىل، وأن العامل كله خلق من نوره، وأنه أول املخلوقات، وأن خلقه متقدم على 

  .)٤(العرش والقلم، وقد التزم مجاعة من القائلني بذلك ذه العقائد
  .)٥(فات القدمية، والنظريات الفاسدة أن القول بذلك مأخوذ من بعض الفلس- ٣

  
  
  
  

                                                
  ).١/٤٦٤(فتاوى اللجنة ) ٤٦٧-١/٤٦٦(فتاوى اللجنة  : ، وينظر)١/٤٦٣( فتاوى اللجنة  )١(
 كمن حديث عائشة   ) ٢٩٩٦(برقم) ٤/٢٢٩٤(ديث متفرقة    أخرجه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب يف أحا        )٢(

  .به
  ).١/٣٣٣(، فتاوى ابن عثيمني )٩٥-١١/٩٤(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
، اإلبريـز   )٢/٤٦(، اإلنسان الكامل لعبد الكرمي اجلليلـي        )١/١١٩(الفتوحات املكية البن عريب الطائي      :  ينظر )٤(

  ).٢٥٢ص(ألمحد بن املبارك
، )٢٨٠ص(، حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ لعبـد الـرؤوف القاسـم           )٣/٣٨٤( الصحيح   اجلواب:  ينظر )٥(

، االحنرافات العقدية عند الصوفية )٢٠١،  ٢٧٩،  ١/٢١٠(التصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق لزكي مبارك        
  ).١٠٩ -١٠٠(، خصائص املصطفى بني الغلو واجلفاء )١/٣٩٣(إلدريس حممود إدريس 



   ٤٤٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  . بأنه رأى ربه<اختصاصه  -

 ربه يف الدنيا بعيين رأسه على الـصحيح         <مل ير نبينا حممد     :" مبيناً : قال الشيخ   
من قويل العلماء يف ذلك وإمنا رأى جربيل عليه السالم على صورته معترضا األفق، وهذا               

  :  ;      >  =  <  ?  @  M 9   8  7  6  B  A :هو املراد بقوله تعاىل   

  U    T           S  R   Q  P  O  N   M  L  K     J  I  H  G  F   E  D  C

  g  f  e  d  c  b  a  `  _    ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V

  u  t    s     r  q  p  o  n  m    l  k    j   i  hL ١("١٧ – ٥: النجم(.  
ائل اخلالفية بني أهل السنة واجلماعة واخلالف فيها قد وقع بني            هذه املسألة من املس   

 بعد تفصيله فيها وحكايته لألقوال، وترجيحه       - وغريهم، قال ابن أيب العز     نالصحابة  
وحنن إىل تقرير رؤيته جلربيل أحوج منا إىل تقرير رؤيتـه لربـه             : -لنفي الرؤية البصرية  

على، فإن النبوة ال يتوقف ثبوـا عليهـا         تعاىل، وإن كانت رؤية الرب تعاىل أعظم وأ       
  .)٢(ألبته

قد اتفق أئمة املسلمني على أن أحداً من املـؤمنني ال  :":وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية   
اهري األمة اتفقـوا     خاصة مع أن مج    <يرى اهللا بعينه يف الدنيا، ومل يتنازعوا إال يف النيب           

 <ت اآلثار الصحيحة الثابتة عـن الـنيب         ه بعينه يف الدنيا، وعلى هذا دل      على أنه مل ير   
 أـم   عباس وال عن اإلمام أمحد وأمثاهلم     ومل يثبت عن ابن     . والصحابة وأئمة املسلمني  

إما إطالق الرؤيـة، وإمـا تقييـدها     : إن حممداً رأى ربه بعينه، بل الثابت عنهما       : قالوا
   .)٣("بالفؤاد، وليس يف شيء من أحاديث املعراج الثابتة أنه رآه بعينه

  
  
  

                                                
  ).١/٣٧٠(اإلحكام يف أصول األحكام ) ١٩٢، ٢/١٨٨(فتاوى اللجنة : ، وينظر)٢/١٩٢(للجنة  فتاوى ا )١(
  .كتاب الغنية يف مسألة الرؤية البن حجر العسقالين: وينظر). ٢٢٥-٢٢٤( شرح الطحاوية )٢(
  ).٢/٥١٩(شرح أصول اعتقاد أهل السنة : ، وينظر)٥/٤٩٠) (٢/٣٣٥( جمموع الفتاوى )٣(



   ٤٤٤  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :وعقالً نقالً متضافرة واألدلة

  :النقلية األدلة فمن
�  ¡  ¢  £  ¤   ¥  ¦  §  ¨  ©  M  ®  ¬  «ª  :تعاىل قوله -

  ¯L ١٤٣: األعراف.  
  .)١() تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت:(<قوله  -

  :وجه االستدالل به
 <الدنيا، وقد خاطب به رسـول اهللا        أن احلديث صريح يف نفي رؤية اهللا تعاىل يف          

  .)٢(أصحابه، فإذا كانت الرؤية الدنيوية منتفية يف حقهم فغريهم من باب أوىل 
  

  :العقلية األدلة وأما
 شـعاع  يف التحديق نستطيع ال كما وضعفنا ذلك عن لعجزنا الدنيا يف اهللا نر مل ..."
 بـصره  لـضعف  بـل  يتـها، رؤ المتنـاع  ال تراها، أن اخلفاش تطيق ال كما بل الشمس،

  .)٣(..."وعجزه
  
  :املعراج ليلة أ هللا < النيب رؤية أما
 ليلة لربه < النيب رؤية يف وأتباعهم والتابعني الصحابة من السلف أقوال اختلفت فقد

   :أضرب ثالثة على جمملها يف وهي املعراج،
  .مطلقاً الرؤية تثبت أقوال:األول
  .مطلقاً الرؤية تنفي أقوال:الثاين

  .البصرية ال القلبية الرؤية تقيد أقوال:لثالثا

                                                
من حديث بعض أصحاب الـنيب      ) ٢٩٣١(برقم  ) ٢٢٤٥/ ٤(، كتاب الفنت، باب ذكر ابن صياد         أخرجه مسلم  )١(

  . به<
  ).١٣/٦٩( ينظر فتح الباري )٢(
  ).٦/١٣٦(جمموع الفتاوى : ، وينظر)٣٥٨-٣٥٧/ ١( بيان تلبيس اجلهمية )٣(



   ٤٤٥  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  :مذهبني على أقواهلم حترير يف بعدهم العلم أهل اختلف مث ومن
 يوجـب  تنـوع  ال تضاد اختالف أقواهلم بني االختالف أن يرى من :األول املذهب

  .ووجهه منها الراجح القول يف بذلك القائلون واختلف اجلمع، ال بينهما الترجيح
 يوجـب  تـضاد  ال تنوع اختالف أقواهلم بني االختالف أن يرى من :ثاينال واملذهب

  .)١( الترجيح ال اجلمع
 شـيخ  منـهم  احملققني من مجع واختاره – أعلم واهللا– الصحيح هو الثاين واملذهب

 ،)٦(والسفاريين ،)٥( العز أيب وابن ،)٤( كثري وابن ،)٣( القيم ابن وتلميذه ،)٢( تيمية ابن اإلسالم
  .: عفيفي الرزاق عبد الشيخ اختيار وهو وغريهم؛ ،)٧( قيطيوالشن

 عباس بنا عن الصحيح يف ثبت فالذي الرؤية وأما :": تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول
  .الرؤية أنكرت وعائشة ،"مرتني بفؤاده ربه حممد ىرأ" :قال أنه

 رؤيـة  أثبـت  عباس وابن العني رؤية أنكرت عائشة :فقال بينهما مجع من الناس فمن
 حممـد  رأى:"يقول تارة بالفؤاد، مقيدة أو مطلقة، هي عباس ابن عن الثابتة واأللفاظ الفؤاد،

  ...بعينه رآه أنه صريح لفظ عباس ابن عن يثبت ومل "حممد رآه:"يقول وتارة ،"ربه
 يف وال الصحابة، من أحد عن ذلك ثبت وال بعينه، رآه أنه يقتضي ما األدلة يف وليس

 صـحيح  يف كمـا  :أدل نفيه على الصحيحة النصوص بل ذلك، على يدل ما والسنة الكتاب

  .)٨()أراه أىن نور :(فقال ربك؟ رأيت هل < اهللا رسول سألت :قال ذر أيب عن مسلم

                                                
، شرح اعتقاد أهـل     )٣٦١-٣٠٨ص  (، الرؤية للدار قطين     )٥٦٣ -٢/٤٧٧(كتاب التوحيد البن خزمية     :  ينظر )١(

، تفسري ابن كثري    )٣/٣٧(، زاد املعاد    )٥٠٩/ ٦،  ٣٨٦/ ٣،  ٢/٣٣٥(، جمموع الفتاوى    )٥٢٣-٣/٥١٢(السنة  
، )٢٥٦-٢٥٠/ ٢(، لوامع األنوار البهية  )٨/٦٠٨(، فتح الباري    )٢٢٥-٢٢٢م١(، شرح الطحاوية    )٢٦٣/ ٤(

  ).٣٦٣/ ٣(أضواء البيان 
  ).٥١٠-٦/٥٠٩(جمموع الفتاوى :  ينظر)٢(
  ).٣٨ -٣٧/ ٣(زاد املعاد :ينظر )٣(
  ).٤/٢٦٣(تفسريه :ينظر )٤(
  ).٢٢٥-١/٢٢٢(شرح الطحاوية :نظر  )٥(
  )٢٥٥-٢٥٤/ ٢(لوامع األنوار البهية :ينظر )٦(
  ).٣/٣٩٩(أضواء البيان :ينظر )٧(
  ).٢٩١(، برقم )نور أنا أراه:( < أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب يف قوله )٨(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

!  "  #  $  %  &  '  )     (     *  M  :تعاىل قال وقد

  21  0     /  .  -   ,  +L كان ذكر  ، ولو كان قد رآه نفسه بعينه ل       ١: اإلسراء
  .ذلك أوىل

M  {  z  y  x   w  v ،  ١٢: الـنجم  M  \  [  Z  Y  XL : وكذا قوله 

  |L ولو كان رآه بعينه لكان ذكر ذلك أوىل١٨: النجم ،.  
M  H  G  F  E  D  C  B   A :  عن ابن عباس يف قولهويف الصحيحني

  ML  K   J  IL ليلة أسري < هي رؤيا عني أريها رسول اهللا: "، قال٦٠: اإلسراء 
 وهذه رؤيا اآليات؛ ألنه أخرب الناس مبا رآه بعينه ليلة املعراج، فكان ذلك فتنة هلم، )١("به

حيث صدقه قوم وكذبه قوم، ومل خيربهم أنه رأى ربه بعينه، وليس يف شيء من أحاديث 
  .)٢("املعراج الثابتة ذكر ذلك، ولو كان قد وقع ذلك لذكره كما ذكر ما دونه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
برقم ) ١٤٦١/ ٣  (٦٠: اإلسراء M  H  G  F  E  D  C  B   AL بخاري، كتاب التفسري، باب      أخرجه ال  )١(

)٤٧١٦.(  
  ).٥١٠-٦/٥٠٩( جمموع الفتاوى )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  . بشريته : ثالثاً

  .  كسائر البشر< النبي -١

 هـو   < نبينا حممد    :" كسائر بين آدم، فيقول    < أن نبينا حممد     :يبني الشيخ عبدالرزاق    
كسائر بين آدم خلقه اهللا من ذكر وأنثى بالنص من الكتاب والسنة وبشهادة الواقع احلسي،               

عاىل ميزه بالرسـالة    خلوقات إال أن اهللا ت    مث توفاه عند انتهاء أجله، فوجوده ممكن كسائر امل        
  .)١( " عليهم السالم لألنبياءاً إىل الناس كافة وخامتفاصطفاه رسوالً

  

M  Ú      Ù  Ø      ×   Ö  :لقول اهللا تعاىل من جنس البشر < وال ريب أن الرسول 

  ì  ë  ê  é  è    ç  æ   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  î  í  

ïL و١١٠: الكهف ،  M 8 7     p  o  n  m  l  k   j  i        h  g  f
  r  qL و٣٣: املؤمنون ،  M 8 7     S   R  Q            P  O  N  M  L    K  J

  [  Z    Y  XW  V  U  TL ٦: فصلت.  
 رقدوأ صلي أصوم وأفطر وأ ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكينينإ  واهللا أما:( <ولقوله 

   .)٢() فمن رغب عن سنيت فليس مين،وأتزوج النساء
 M  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL  : بعد قوله تعاىلقال ابن عباس    

 علم اهللا رسوله التواضع لئال يزهو على خلقه فأمره اهللا أن يقر فيقول أنا آدمي ، ١١٠: الكهف
ين اهللا به يوحى إيل أمنا إهلكم إله واحد ال شريك مثلكم إال إين خصصت بالوحي وأكرم

  .)٣(له
M      ×   Ö ع فقال أن يسلك مسلك التواض <أمر سبحانه نبيه : :وقال الشوكاين    

  Ú      Ù  ØL  إن حايل مقصور على البشرية ال يتخطاها إىل امللكية ومن كان هكذا أي 

                                                
  ).٤٥٩-١/٤٥٨( فتاوى اللجنة  )١(
، ومسلم يف كتـاب النكـاح بـاب    )٥٠٦٣( أخرجه البخاري يف كتاب النكاح باب الترغيب يف النكاح برقم           )٢(

  ).١٤٠١(برقم ... كاح ملن تاقت نفسه إليهاستحباب الن
  ).٣/١٨٧(تفسري البغوي :  ينظر)٣(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

ال    إليه من اهللا سبحانه قبالوحيز عنهم  اإلحاطة بكلمات اهللا إال أنه امتايفهو ال يدع
  .)١(  وكفى ذا الوصف فارقا بينه وبني سائر أنواع البشريوحى إيل

  
 
  . ليس بشراً مثلنا< الرسول -٢

هذه الكلمة جمملـة   :" أن مثل هذا العبارة حتتمل حقاً وباطالً، فقال        : يبني الشيخ   
 للبشر من كل وجه،      أنه ليس مماثالً   < للنيب   ، فإن أريد ا إثبات البشرية      وباطالً اًحتتمل حق 

بل يشاركهم يف جنس صفام فيأكل ويشرب ويصح وميرض ويذكر وينسى وحييا وميوت             
 اًاء إليه وإرساله إىل الناس بـشري      ويتزوج النساء وحنو ذلك وخيتص مبا حباه اهللا به من اإلحي          

ق، وهو الذي شهد به الواقع وأخرب به         فهذا ح  - اً منري اًسراج إىل اهللا بإذنه و    اً، وداعي اًونذير
M 8 7   å    ä            ã  â  áà      ß    Þ  Ý  Ü  Û  Ú      Ù  Ø      ×   Ö القرآن،  

   ï  î  í    ì  ë  ê  é  è    ç  æL فأمره أن خيرب أمتـه      ،  ١١٠: الكهف
 بـشريعة التوحيـد     بأنه بشر مثلهم إال أن اهللا اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليـه            

¢  £   ¤  M  :واهلداية، وقال تعاىل يف بيان ما جرى من احلوار بني الرسل وأممهم           

  ±  °  ¯    ®   ¬  «ª  ©   ¨  §  ¦  ¥

  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶µ   ´  ³  ²
   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã      Â  '  &  %  $  #  "  !

 3  2  10  /  .  -  ,  +   *  )  (  7   6  5  4         
  @   ?  >  =  <  ;:  9  8L م     ،١١ – ١٠: إبراهيمفأقر الرسل بـأ

    بشر مثلنا ولكن اهللا من      على من يشاء من عباده مبا شاء         عليهم بالرسالة فإن اهللا سبحانه مين 
  .ويصطفي منهم من أراد؛ ليخرج به الناس من الظلمات إىل النور، ومثل هذا يف القرآن كثري

                                                
، وتفـسري البغـوي   )٢/٥١٩(، وتفسري ابـن كـثري   )١/٤٨٩(، وتفسري السعدي )٣/٣١٨(فتح القدير  :  ينظر )١(

  ).٣٥٦، ٣/٣٥٥(، وأضواء البيان )٣/١٨٧(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أو أنه بشر لكنه ال مياثل البشر يف جـنس            أصالً اًوإن أريد به أن الرسول ليس بشر      
 يف كل صفة من صفام؛ فهـذا   اً كلي اًمن الوجوه، بل خيتلف عنهم اختالف     صفام بوجه ما    

باطل يكذبه الواقع، وكفر صريح ملناقضته ملا صرح به القرآن من إثبات بشريتهم ومماثلتـهم    
  .ما اختـصهم اهللا بـه مـن الـوحي والنبـوة والرسـالة واملعجـزات               للبشر فيما عدا    

فيجيء الكالم عليه يف وإن أريد أنه ليس مثل البشر من جهة أنه يعلم الغيب أو كامل القدرة     
  .)١( اجلواب عن األمر الثاين والثالث

وإن أريد غري ذلك فعلى من يتكلم مبثل هذه الكلمات أن يعرب عن مراده ويـبني قـصده           
  .ث معه فيهليبح

 إال مع التفصيل والبيان؛ ملا فيهـا  اً وال إثبات  اًحال ال يصح إطالق هذه الكلمة نفي      وعلى كل   
من اللبس واإلمجال، ولذا مل يطلقها القرآن إثباتا إال مع بيان ما خص به رسـله، كمـا يف                  

  M R  Q            P  O  N  M  L    K  J     S :اآليات املتقدمة وكما يف قوله تعاىل     

  `  _  ^  ]  \  [  Z    Y  XW  V  U  T

  d            c  b     aL ٧ - ٦: فصلت.  
انتقاص الرسـل، والتـذرع إىل إنكـار        : وكما خيشى من التعبري مبماثلتهم للبشر بإطالق      

الغلو يف الرسل، وجتاوز احلد م إىل ما ليس من          : رسالتهم؛ خيشى من نفي املماثلة بإطالق     
فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان؛ ليتميز احلق مـن         . ل من شؤون اهللا سبحانه    شأم، ب 

  .)٢("الباطل واهلدى من الضالل
  . يف العنصر السابق<وقد سبق احلديث عن بشرية الرسول 

  
  
  
  
  

                                                
  ). ٤٥٥ -١/٤٥٠(فتاوى اللجنة  :  ينظر)١(
  ).٤٥٨ -١/٤٥٠ ( فتاوى اللجنة )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  . كامل القدرة< الرسول -٣

 قـدرة   إن أريد بكمـال   :"ينب الشيخ أن مثل هذه العبارة حتتمالً حقاً وباطالً، فقال            
 الكمال النسيب بالنظر إىل بين جنسه من البشر فهو مسلم بـه، وإن أريـد بـه         <الرسول  

وتشبيه للمخلوق باخلـالق؛ ألن الكمـال        <الكمال املطلق فهو باطل، وغلو يف الرسول        
فقدرتـه حمـدودة     <املطلق يف القدرة وحنوها من اختصاص اهللا جل شأنه، أما الرسـول             

ه من ذاته؛ ولذا تفاوتت قوة وضعفًا يف صحته ومرضه، وأمره اهللا            مستمدة من اهللا وليست ل    
 وأمره اهللا   ،  ٥٠: العنكبوت M  �  ~  }  |L أن يقول للكفار حني طلبوا منه اآليات      

»  ¬  ®  ¯  °  ±  M 8 7  ² : أن يقول هلم حينما استعجلوا العـذاب      

  ¸¶  µ  ´   ³L عليه الـصالة  إىل غري ذلك مما يدل على أنه،  ٥٨: األنعام 
والسالم ليس له الكمال املطلق قوة واقتدارا وإمنا ذلك إىل اهللا وحده، ومن ذلك احلـديث                

وحديث ، )١( إنه سقط عن فرسه وجحش شقه حىت صلى بالناس جالساً    : الصحيح الذي فيه  
عن ابن عباس   وحيد، ف ، ويف ذهابه للطائف قبل اهلجرة للدعوة إىل الت        )٢(إصابته يف غزوة أحد   

وفيـه عـن    ،  )٣()<  اشتد غضب اهللا على قوم أدموا وجه نيب اهللا         (:قال <أن النيب    ن
 أما واهللا إين ألعرف مـن كـان   (: فقال<سهل بن سعد وهو يسأل عن جرح رسول اهللا     

عليهـا  كانت فاطمـة  : ومن كان يسكب املاء ومبا دووي، قال <يغسل جرح رسول اهللا  
كب املاء بان، فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد تغسله وعلي يس  < رسول اهللا    السالم بنت 

وكـسرت   . )٤()ها فاستمسك الدم  الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصري فأحرقتها وألصقت        
 كمال القدرة ملـا     <رباعيته يومئٍذ وجرح وجهه وكسرت البيضة على رأسه، فلو كان له            

  .)٥("ر البيضة على رأسهقدر أحد من أعدائه على إيذائه جبرح وجهه وكسر رباعيته وكس
                                                

  ).٣٧٨احلديث الذي أخرجه البخاري يف كتاب الصالة باب الصالة يف السطوح واملنرب اخلشب برقم :  ينظر)١(
 بـاب  املغـازي،   كتـاب  يف تعليقاً البخاري، و )١٧٩١ (رقمبأحد   غزوة باب اجلهاد،كتاب   يف مسلم أخرجه   )٢(

M  {   z  y      x  wL ١٢٤١/ ٣( ١٢٨: آل عمران.(  
  ).٤٠٧٤( من اجلرح يوم أحد، برقم  < أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب ما أصاب النيب  )٣(
  ).٤٠٧٥(من اجلراح يوم أحد برقم  < أخرجه البخاري يف كتاب املغازي باب ما أصاب النيب )٤(
  ).٤٥٥-١/٤٥٣( فتاوى اللجنة  )٥(



   ٤٥١  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
وأما الكمال املطلق فهو هللا وحده ال يـشاركه فيـه           ،  بشرياً  كامل كماالً  <النيب   

كما ذكر ذلك الشيخ عبد     ،  مرسالً  من كان ال ملكا مقربا وال نبياً       خملوق من خملوقاته كائناً   
فـوق   أن يطرى فريفع     <وقد حذر النيب    . ومجيع املخلوقات يلحقها النقص     ،  :الرزاق  

ال تطروين كما أطرت النصارى ابن       (:<مرتلته، أو يعطى بعض خصائص األلوهية، فقال        
أي ال متدحوين بالباطل وال جتاوزوا احلد        . )١()عبد اهللا ورسوله  : مرمي، إمنا أنا عبد، فقولوا    

وروى أمحد والنسائي   . يف مدحي كما عملت النصارى مع عيسى فمدحوه حىت جعلوه إهلا          
يا رسول اهللا؛ يا خرينا وابن خرينا وسيدنا وابن سيدنا، فقال رسـول اهللا              : وا له أن أناسا قال  

قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد اهللا ورسـوله،  : يا أيها الناس   (:<
  .)٢()ما أحب أن ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا عز وجل

  
 والكامل أشرف من    ، كاملة وناقصة   أن املوجودات منقسمة إىل    عاقلال خيفى على    و

 ومهما تفاوتت درجات الكمال واقتصر منتهى الكمال على واحد حىت مل يكـن              ،الناقص
 إال مبا أقدره متصف جبميع صـفات        ،وكل ما سواه عاجز ال قدرة له       ،الكمال املطلق إال له   

  .)٣(  وكل ما سواه فالزمه النقص وليس الكمال املطلق إال له وهو اهللا،الكمال
  

  
  
  
  

                                                
  ).٣٤٤٥(برقم ...  واذكر الكتاب مرمي أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء باب قول اهللا)١(
 واحلرام احلالل أحاديث ختريج يف املرام غاية، وصححه األلباين يف     )١٣٥٥٣( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم        )٢(

  ).٩٩ص (
، شرح كتاب التوحيد    )١/١٠٢(، معارج القبول    )٧/٣٦٢(، درء التعارض    )٣/١٠١٠(الصواعق املرسلة   :  ينظر )٣(

، املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن         )٢/٥٧٤(،تفسري ابن كثري    )١/٤٦٦( السعدي   ،تفسري)١/٩١(
  ).١/٤٧(حملمد بن حممد الغزايل أبو حامد 



   ٤٥٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  .< وفاته -٤

ومـن ذلـك قولـه      ،  ميـت  <دل القرآن على أن الرسـول       :": قال الشيخ   
 M  QP  O  N  ML :وقوله تعاىل  ،٣٠: الزمـر  M  ×   Ö  Õ  Ô  ÓL:تعاىل

M 8 7   Ä  Ã       Â  Á  À و  داخل يف هـذا العمـوم،  <وهو ،  ٥٧: العنكبوت
  Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅL  وقـال ٣٤: األنبيـاء ،: MO   T  S  R  Q  P  

  Z  Y  X  W  V  UL إىل أمثال ذلك من اآليات الدالـة    ...  ،٢٧ - ٢٦: الرمحن
ه وصلوا عليه ودفنوه، ولـو      قد غسلوه وكفنو   نعلى أن اهللا قد توفاه إليه؛ وألن الصحابة         

قد طلبت   ك حياته الدنيوية ما فعلوا به ما يفعل بغريه من األموات، وألن فاطمة              اًكان حي 
من الـصحابة، بـل       العتقادها مبوته، ومل خيالفها يف ذلك االعتقاد أحد        <ثها من أبيها    إر

قد اجتمعوا الختيار خليفـة      ن وألن الصحابة    بأن األنبياء ال يورثون   : سأجاا أبو بكر    
 كحياته يف دنيـاه ملـا   اً، ولو كان حيسللمسلمني خيلفه، ومت ذلك بعقد اخلالفة أليب بكر  

 إمجاع منهم على موته، وألن الفنت واملشاكل ملا كثرت يف عهـد عثمـان         فعلوا ذلك، فهو  
، وقبل ذلك وبعده مل يذهبوا إىل قربه الستشارته أو سؤاله يف املخرج مـن تلـك       موعلي  

 كحياته يف دنياه ملا أمهلوا ذلـك وهـم يف           الفنت واملشكالت وطريقة حلها، ولو كان حياً      
ن البالء، أما روحه فهي يف أعلى عليني؛ لكونه أفضل      ضرورة إىل من ينقذهم مما أحاط م م       

  .)١("اخللق، وأعطاه اهللا الوسيلة وهي أعلى مرتلة يف اجلنة عليه الصالة والسالم
   

إن رجـاال مـن   : فقـال .  قام عمر<ملا تويف رسول اهللا :(  قالسعن أيب هريرة  
 ما مات، ولكنـه قـد    واهللا< قد تويف، وإن رسول اهللا <املنافقني يزعمون أن رسول اهللا  

فقد غاب عن قومه أربعني ليلـة، مث رجـع          . ذهب إىل ربه، كما ذهب موسى بن عمران       
وأقبل أبو بكر، حىت نزل     : قال. موسى، فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم زعموا أنه قد مات        

 فلم يلتفت إىل شيء، حىت دخـل        -وعمر يكلم الناس  -حني بلغه اخلرب  . على باب املسجد  

                                                
  ).١٢٨-١/١٢٢(فتاوى اللجنة  : ، وينظر)٤٨١ -١/٤٧٠( فتاوى اللجنة  )١(



   ٤٥٣  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 مسجى يف ناحية البيت، عليه برد ِحبرة،   < يف بيت عائشة، ورسول اهللا       <  على رسول اهللا  
بأيب أنت وأمي، أما املوتـة الـيت        : فأقبل حىت كشف عن وجهه، مث أقبل عليه فقبله مث قال          

وخرج . مث رد الربد على وجهه    . فقد ذُقتها، مث لن تصيبك بعدها موتة أبداً       : كتبها اهللا عليك  
فلما رآه أبـو  . فأىب إال أن يتكلم. على رسلك يا عمر، أنصت: قال ف -وعمر يكلم الناس  –

. فلما مسع الناس كالم أيب بكر أقبلوا عليه، وتركوا عمـر          . بكر ال ينصت أقبل على الناس     
فإن حممداً قـد    . أيها الناس، إنه من كان يعبد حممداً        : مث قال . فحمد اهللا تعاىل، وأثىن عليه    

M 8 7  :مث تال هذه اآليـة    : قال. ، فإن اهللا حي ال ميوت     ومن كان يعبد اهللا تعاىل    . مات

  U  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C

  a  `  _  ^  ]\  [       Z  Y  X  W  VL  قال ١٤٤: آل عمران ، :
ا وأخـذه : فو اهللا لكأن الناس مل يعلموا أن هذه اآلية نزلت، حىت تالها أبو بكر يومئذ، قال        

فو اهللا مـا هـو إال أن   : قال أبو هريرة فقال عمر. الناس عن أيب بكر، فإمنا هي يف أفواههم    
فعثرت حىت وقعت إىل األرض، ما حتملين رجالي، فاحتملين رجالن،          . مسعت أبا بكر تالها   

  .)١()وعرفت أن رسول اهللا قد مات
  

يـت ومهـا يف      حينما دخلوا عليه وهو م      م كما قال أبو بكر وعمر    إال  وال نقول   
 ت ما أنزل إليك ونـصح     ت اللهم إنا نشهد إنك قد بلغ      <الصف األول حيال رسول اهللا      

 ال  ك وحـد  ونؤمن بك  ، يف سبيل اهللا حىت أعز اهللا تعاىل دينه ومتت كلمته          تألمتك وجاهد 
حىت يعرفـه بنـا     مجع بيننا وبينه    ا فاجعلنا إهلنا ممن يتبع القول الذي أنزل معه و         كشريك ل 
  وال نـشتري بـه مثنـاً     رحيما ال نبغي باإلميان بدالً      باملؤمنني رؤوفاً  تن ك إنكه ف وتعرفنا ب 

  .)٢(أبداً
  
  

                                                
خمتصر سرية الرسـول حملمـد بـن عبـد          ،  )٨/٤٠٣(، ومسند الشاميني للطرباين     )٢/٣٣٧(الدر املنثور   :  ينظر )١(

  ).٢٤٧-٢٤٦ (:الوهاب
  ).٧/٢٥١(دالئل النبوة :  ينظر)٢(



   ٤٥٤  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  : وإثبات موته< الحياة البرزخية لنبينا محمد - ٥

 حي يف قربه حياة برزخية حيصل له < إن نبينا حممداً:" هذا بقوله: يقرر الشيخ 
زاء له على أعماله العظيمة الطيبة اليت قام ا يف ا التنعم يف قربه مبا أعده اهللا له من النعيم ج

ه دنياه، عليه من ربه أفضل الصالة والسالم، ومل تعد إليه روحه ليصري حيا كما كان يف دنيا
 كحياته يوم القيامة، بل هي حياة برزخية وسط اً جيعله حيومل تتصل به وهو يف قربه اتصاالً

، وبذلك يعلم أنه قد مات، كما مات غريه ممن سبقه بني حياته يف الدنيا وحياته يف اآلخرة
  .)١("من األنبياء وغريهم

 :" أن تفاصيل احلياة الربزخية األصل فيها أا من الغيب، فيقـول           :ويبني الشيخ      
½  ¾  ¿  M 8 7  Á  À اختصاص اهللا بعلمها،    : واألصل يف األمور الغيبية   

  Ï  Î  Í  Ì  ËÊ  É     È  Ç  Æ  ÅÄ   Ã  Â  Ô        Ó  Ò  Ñ  Ð

   ß  Þ          Ý  Ü  Û  Ú   Ù  Ø  ×  Ö  ÕL و، ٥٩: األنعام M 8 7   8  7
  F  E  D      C  B  A@   ?  >  =  <  ;  :    9L لكن  ،  ٦٥: النمل 

M 8 7   É  È  Ç اهللا تعاىل يطلع من ارتضى من رسله على شيء من الغيب،            
 Ñ  Ð   Ï  Î   Í  Ì  Ë        Ê  Ú  Ù    Ø  ×  Ö  Õ     Ô  Ó  Ò 

  Ü  ÛL و ٢٧ - ٢٦: اجلن ، M 8 7   a  `  _  ^    ]  \   [            Z  Y  X
  q  p  o     n   m  l  k  j  i  h  g     f  ed   c  bL وثبت يف حديث ،  ٩: األحقاف

 يف أثوابه، فـدخل      ملا تويف عثمان بن مظعون أدرجناه      (:طويل من طريق أم العالء أا قالت      
، فقلت رمحة اهللا عليك أبا السائب، شهاديت عليك فقد أكرمك اهللا عز             <علينا رسول اهللا    

ال أدري بأيب أنت وأمـي،      :  فقلت )وما يدريك أن اهللا أكرمه    (:< رسول اهللا    وجل، فقال 
دري أما هو فقد جاءه اليقني من ربه، وإين ألرجو له اخلري، واهللا ما أ    :(<فقال رسول اهللا    

                                                
  ).٤٨١-١/٤٨٠(فتاوى اللجنة  : ، وينظر)٤٧١ -١/٤٧٠( فتاوى اللجنة  )١(



   ٤٥٥  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

مـا   (:ويف رواية له  ،  )١()واهللا ال أزكي بعده أحدا أبدا     :  فقلت )وأنا رسول اهللا ما يفعل يب     
 قد أعلمه اهللا    < ، وقد ثبت يف أحاديث كثرية أن النيب          )أدري وأنا رسول اهللا ما يفعل به      

، أن جربيل سـأل     سبعواقب بعض أصحابه فبشرهم باجلنة، ويف حديث عمر بن اخلطاب           
مث مل يـزد علـى أن        )٢()املسؤول عنها بأعلم من السائل     ما (: الساعة، فقال  عن <النيب  

أخربه بأماراا، فدل على أنه علم من الغيب ما أعلمه اهللا به دومنا سـواه مـن املغيبـات،                
.  أنه مغفور له يف سـورة الفـتح        <كما أن اهللا سبحانه أخرب نبيه       . وأخربه به عند احلاجة   

يب يف اجلنة وأبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجلنـة، وعثمـان يف              الن (:لأنه قا  <وصح عنه   
اجلنة، وعلي يف اجلنة، وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة،            

وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بن         - وهو ابن أيب وقاص      - وسعد بن مالك يف اجلنة    
يعا، وهذا كله من علم الغيب الذي أطلع اهللا نبيـه            رضي اهللا عنهم مج    )٣()اجلراح يف اجلنة  

  .)٤(".عليه
  

 فال نثبت من احلياة الربزخية إال ما ورد به الدليل ألا من األمور الغيبية، فإن كان                
  . ال يعلم الغيب إال ما أعلمه اهللا فغريه من البشر ال يعلمون من باب أوىل<الرسول 

  
بـن  ياة املعروفة يف الدنيا، يقول الـشيخ سـليمان ا         واحلياة الربزخية ختتلف عن احل        

 حياً يف قربه كاحلياة الدنيوية املعهودة، اليت تقـوم          <ومن املعلوم أنه مل يكن      :": سحمان
فيها الروح بالبدن، وتدبره وتصرفه، وحيتاج معها إىل الطعام و الشراب واللباس والنكـاح،              

                                                
  ).٢٦٨٧(برقم  لشهادات باب القرعة يف املشكالتالبخاري يف كتاب ا أخرجه )١(

 يف كتـاب   مـسلم ، و )٥٠(برقم  ...  عن اإلميان    < سؤال جربيل النيب      يف كتاب اإلميان باب    البخاري أخرجه   )٢(
  .)٨(اإلميان باب بيان اإلميان واإلسالم واإلحسان ووجوب اإلميان بإثبات قدر اهللا سبحانه وتعاىل برقم 

، والترمـذي  )٣٩، ٣٨، ٣٧ / ٥(، وأبو داود    )١٨٨،  ١٨٧ / ١( اإلمام أمحد من حديث سعيد بن زيد          أخرجه )٣(
، ومل يذكر أبا عبيدة، كما أخرجه اإلمام أمحد من حديث عبد الرمحن بـن               )٤٩ / ١(، وابن ماجه    )٦٥١  /٥(

 سنن وضعيف صحيح، واحلديث صححه األلباين يف      <، وذكر أبا عبيدة ومل يذكر الرسول        )١٩٣ / ١(عوف  
  ).١٣٣(، ويف صحيح ابن ماجة برقم )٤٦٤٩( برقم داود أيب

  ).١٢٨-١/١٢٢(فتاوى اللجنة   )٤(



   ٤٥٦  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

الرفيق األعلى وكذلك أرواح األنبيـاء،       حياة برزخية، وروحه يف      <وغري ذلك، بل حياته     
واألرواح متفاوتة يف مستقرها يف الربزخ أعظم تفاوت، فمنها أرواح يف أعلى عليني يف املأل               
األعلى، وهي أرواح األنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم وهم متفاوتون يف منازهلم كما رآهم       

  .)١("هي الوسيلة ليلة اإلسراء،ونبينا يف املرتلة العليا اليت <النيب 
الـذي جيـب أن     :")٢()األنبياء أحياء يف قبورهم   :(  قال األلباين معلقاً على حديث      

اإلميان مبا جاء يف احلديث دون الزيادة عليه باألقيـسة واآلراء           : يتخذه املؤمن يف هذا الصدد    
  يف قـربه حقيقيـة     <كما يفعل أهل البدع الذين وصل األمر ببعضهم إىل ادعاء أن حياته             

يأكل ويشرب وجيامع النساء، وإمنا هي حياة برزخية ال يعلـم حقيقتـها إال اهللا سـبحانه                 
  .)٣("وتعاىل

   
   وهل نفذ فيه السحر؟< هل سحر النبي -٦

 من البشر، فيجوز أن يصيبه ما يصيب البـشر مـن            < الرسول   :":قال الشيخ      
مراض وتعدي اخللق عليه وظلمهم إياه كسائر البشر إىل أمثال ذلك مما يتعلـق      األوجاع واأل 

ببعض أمور الدنيا اليت مل يبعث ألجلها، وال كانت الرسالة من أجلها، فغري بعيد أن يصاب                
مبرض أو اعتداء أحد عليه بسحر وحنوه خييل إليه بسببه يف أمر من أمور الدنيا ما ال حقيقـة          

 زوجاته وهو مل يطأهن، أو أنه يقوى على وطئهن حىت إذا جاء             وطئأنه  له، كأن خييل إليه     
إحداهن فتر ومل يقو على ذلك، لكن اإلصابة أو املرض أو السحر ال يتجاوز ذلك إىل تلقي                 
الوحي عن اهللا تعاىل وال إىل البالغ عن ربه إىل العاملني؛ لقيام األدلة من الكتـاب والـسنة                  

 يف تلقي الوحي وبالغه وسائر ما يتعلق بشؤون الدين،          < وإمجاع سلف األمة على عصمته    
عائشة رضي اهللا عنها أا     ، فقد ثبت عن     <والسحر نوع من األمراض اليت أصيب ا النيب         

لبيد بن األعصم حىت كان رسول      : رجل من بين زريق يقال له      < سحر رسول اهللا     (:قالت
حىت إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعـا          خييل إليه أنه كان يفعل الشيء وما يفعله،          <اهللا  

                                                
  ).٨٢ص( الصواعق املرسلة الشهابية )١(
  ).٢/١٨٩(السلسلة الصحيحة . إسناده جيد: ، قال األلباين)١٤٧/ ٦( أخرجه أبو يعلى يف مسنده )٢(
  ).٢/١٩١( السلسلة الصحيحة )٣(



   ٤٥٧  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 فيما استفتيته فيـه،     أفتاينيا عائشة، أشعرت أن اهللا      ( :قال مث دعا مث دعا مث       <رسول اهللا   
فجاءين رجالن فقعد أحدمها عند رأسي واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي              

: مطبوب، قـال : ما وجع الرجل، قال: عند رجلي أو الذي عند رجلي للذي عند رأسي 
: يف مشط ومـشاطة، قـال     : يف أي شيء؟ قال   : لبيد بن األعصم، قال   : ومن طبه؟ قال  

 يف <فأتاها رسـول اهللا  :  قالت)يف بئر ذي أروان: أين هو؟ قال  : وجف طلعة ذكر، قال   
يا عائشة، كأن ماءها نقاعة احلنـاء، وكـأن خنلـها رؤوس            (:أناس من أصحابه، مث قال    

ال، أما أنا فقـد عافـاين اهللا        (: ا رسول اهللا، أفال أحرقته؟ قال     ي: فقلت:  قالت )الشياطني
  .)١()فأمر ا فدفنت )شرا فكرهت أن أثري على الناس

ومن أنكر وقوع ذلك فقد خالف األدلة وإمجاع الصحابة وسلف األمة متشبثًا بشبه وأوهام              
)٢("ال أساس هلا من الصحة فال يعول عليها

.  
لسحر هو نوع من املرض الذي يتعلـق بالـصفات           من ا  < والذي وقع للرسول    

والعوارض البشرية والذي ال عالقة له بالوحي وبالرسالة اليت كُلف بإبالغها، لذلك يظـن              
 وليس األمر كما يظنون ألن ما  وعيبقصن من السحر هو <البعض أن ما أصاب الرسول   

ألمراض واآلالم وحنـو    وقع له هو من جنس ما كان يعتريه من األعراض البشرية كأنواع ا            
ذلك، فاألنبياء صلوات اهللا وسالمه عليهم يعتريهم من ذلك ما يعتري البشر كما قـال اهللا                

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  /  M  :وتعاىل سبحانه

  10L على أن الذي أصابه كان من جنس املـرض          )٣(، واستدل ابن القصار   ١١: إبراهيم 
  .)٤()أما أنا فقد شفاين اهللا:( ديث آخريقول الرسول يف ح

                                                
 يف كتاب السالم بـاب الـسحر بـرقم           ومسلم ،)٥٧٦٣( يف كتاب الطب باب السحر برقم         البخاري  أخرجه )١(

)٢١٨٩(.  
  ).٥٧٠ -١/٥٦٩(فتاوى اللجنة   )٢(
 هو علي بن أمحد البغدادي القاضي أبو احلسن املعروف بابن القصار تفقه باألري،  قاله الشريازي وله كتاب يف                    )٣(

مسائل اخلالف ال أعرف للمالكيني كتاب يف اخلالف أكرب منه وكان أصوليا نظارا ويل قضاء بغداد وقال أبو ذر                   
  .هـ٣٩٨ت من املالكيني وكان ثقة قليل احلديث، تويف سنة مثان وتسعني وثالمثائة  هو أفقه من رأي

  ).١/١٩٩(  إلبراهيم بن علي اليعمري املالكيالديباج املذهب: ينظر  
  ).٣٢٦٨( أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق باب صفة إبليس وجنوده برقم )٤(
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 والنيب عما يـدخل يف       الشرع قد نزه اهللا سبحانه وتعاىل    :" :قال القاضي عياض    
أمره لبساً، وإمنا السحر مرض من األمراض وعارض من العلل جيوز عليه كأنواع األمـراض         

 الشيء وال يفعلـه،     وأما ما ورد أنه كان خييل إليه أنه فعل         .مما ال ينكر وال يقدح يف نبوته      
فليس يف هذا ما يدخل عليه داخلة يف شيء من تبليغه وشريعته، أو يقدح يف صدقه لقيـام                  
الدليل، واإلمجاع على عصمته من هذا، أما ما طرأ عليه يف أمر دنياه اليت مل يبعث بـسببها،           

ـ                ه مـن   وال فُضل من أجلها، وهو فيها عرضة لآلفات كسائر البشر، فغري بعيد أن خييل إلي
  .)١("أمورها ما ال حقيقة له، مث ينجلي عنه كما كان

  

   . بعض األقوال الكفرية والبدع يف نبينا : رابعاً
  . األقوال الكفرية-١

  
  .القول بوحدة الوجود-

:  هي، ٨: الـنجم  M   E  D  C  BL : إن حقيقة قوله تعاىل    : على من قال   :يرد الشيخ   
 إال  < فال تزعم أنه كان هناك وجـودان فمـا رأى            هللا تعاىل  ليس مغاير    <أن رسول اهللا    

  . نفسه
الصواب أن الذي دنا فتدىل جربيل عليه الصالة والـسالم حـىت رآه             :" : فيقول الشيخ   

فتدىل هـو اهللا    ، ومن زعم أن الذي دنا       <، كما صح بذلك اخلرب عن النيب        <الرسول اهللا   
 مـا رأى يف  < اً وجودان، وأن حممد بأنه ليس هناك  ، مث القول  اً فاحش أًتعاىل فقد أخطأ خط   

ــسه  ــت إال نف ــك الوق ــدة(ذل ــول بوح ــودق ــريح)  الوج ــر ص ــك كف   .وذل
ن أن  ع الًليس على احلق، بل على الباطل، وأنه ليس مبؤمن فض         ويتبني أن من قال ذا القول       

                                                
 مجعها السحر حديث يف الطاعنني على العلم أهل ردود، و )١٢٥-٤/١٢٤(زاد املعاد   : ، وينظر )٢/١٦٠( الشفاء   )١(

  .الوادعي هادي بن مقبل: الشيخ 
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، بل كافر مرتد عن ملة اإلسالم إن كان قـد زعـم أنـه               يكون من أهل السنة واجلماعة    
  .)١("مسلم

سألة يف الفصل الثاين من الباب الثاين من هذه الرسـالة           امل  هذه  احلديث مفصالً عن   رتآثو
  .، خشية التكرار واإلطالةوالذي هو بعنوان جهوده يف بيان الفرق واملذاهب املعاصرة

  
 

  
  . البدع-٢
  .< التردد على قرب النيب-

ال يـشرع   و":، فقال < احلكم يف التردد على قرب النيب        : بني الشيخ عبدالرزاق    
 يعود اً والدعاء عنده وال اختاذه عيد<للمسلم كلما دخل املسجد النبوي التردد إىل قرب النيب   

إليه املرة بعد املرة؛ ملا رواه أبو داود بإسناد حسن رواته ثقات عن أيب هريرة رضي اهللا عنـه        
صلوا علي فإن   ، و اًتكم قبورا، وال جتعلوا قربي عيد     ال جتعلوا بيو   (: قال <أن رسول اهللا    

 جييء إىل   جالًً أنه رأى ر   ( عن علي بن احلسني      ي، وملا رو  )٢() صالتكم تبلغين حيث كنتم   
أال أحدثكم حديثًا مسعتـه     : " فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال     <فرجة كانت عند قرب النيب      

، اً وال بيـوتكم قبـور  اًال تتخذوا قربي عيـد ( : قال<من أيب عن جدي عن رسول اهللا  
 وإسناده جيد، وكان الصحابة رضـي اهللا        )٣()علي فإن تسليمكم يبلغين أين كنتم     وصلوا  

وأعرف حبقه على األمة وبآداب زيارتـه    <عنهم أحرص على اخلري منا وأحب لرسول اهللا         
 والدعاء عنده، لكن ثبت     <منا، ومع ذلك مل ينقل عن أحد منهم أنه كان يتردد على قربه              

:  فقـال < إىل املدينة من سفر فقط جاء إىل قرب الـنيب            أنه كان إذا حضر    معن ابن عمر    
، مث ينصرف،   )السالم عليك يا رسول اهللا، السالم عليك يا أبا بكر ، السالم عليك يا أبتاه              (

                                                
  ).٤٦٢ -١/٤٦١( فتاوى اللجنة  )١(
،  )٢٠٤٢(، وأبو داود يف كتاب املناسك، باب زيارة القبور بـرقم  )٨٧٩٠(  أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم      )٢(

صـحيح  "ويف ) ٧٢٢٦ ( بـرقم  "اجلامع صحيح "يف األلباين هوصحح ،) ٩٣ص" (األذكار "يف النووي صححهو
  ).٢٠٤٢(برقم " وضعيف سنن أيب داود

  ).٨٨ص ) (١٠(، صححه األلباين يف تلخيص أحكام اجلنائز برقم )٨٥٨٦( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم )٣(
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 كلما دخل   <وهلذا كره مالك بن أنس رمحه اهللا ألهل املدينة أن يأيت أحدهم إىل قرب النيب                
  . )١(")إال ما أصلح أوهلالن يصلح آخر هذه األمة : (املسجد، وقال

      

العيد اسم مـا يعـود مـن         ":: قال اإلمام بن تيمية      )وال جتعلوا قربي عيداً   (     
 العام على وجه معتاد عائدا ما يعود السنة أو يعود األسـبوع أو الـشهر وحنـو                 االجتماع

   .)٢("ذلك
ذ مـن املعـاودة      العيد ما يعتاد جميئه وقصده من زمان ومكان مأخو         :: وقال بن القيم     

 بالعبـادة  االنتـساب واالعتياد فإذا كان امسا للمكان فهو املكان الذي يقصد فيه االجتماع      
 للحنفاء  وبغريها كما أن املسجد احلرام ومىن ومزدلفة وعرفة واملشاعر جعلها اهللا تعاىل عيداً            

كانية فلما جاء ومثابة للناس كما جعل أيام العيد منها عيدا وكان للمشركني أعياد زمانية وم         
اهللا باإلسالم أبطلها وعوض احلنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر كما عوضهم عـن أعيـاد                

   .)٣(املشركني املكانية بكعبة ومىن ومزدلفة وسائر املشاعر انتهى 
 ما يعاد إليه أي ال جتعلوا قربي عيدا تعودون إليه مىت أردمت أن تـصلوا                :وقيل العيد  

املعاودة واملراد املنع عما يوجبه وهو ظنهم بأن دعاء الغائب ال يصل            علي فظاهره منهي عن     
وصلوا علي فإن صالتكم تبلغين حيث كنتم   أي ال تتكلفوا املعـاودة إيل                إليه ويؤيده قوله  

   .)٤( فقد استغنيتم بالصالة علي
احلديث يشري إىل أن ما ينالين منكم مـن الـصالة           " :بن تيمية اوقال شيخ اإلسالم     

   .)٥( انتهى"كم من قربي وبعدكم عنه فال حاجة بكم إىل اختاذه عيداربسالم حيصل مع قوال

                                                
  ).٤٨٠-١/٤٧٩( فتاوى اللجنة )١(
، شـرح كتـاب     )٣/١١(مرقاة املفاتيح لعلي بن سلطان القاري       : ، وينظر )١٨٩ص  (  اقتضاء الصراط املستقيم     )٢(

، تيسري العزيز احلميد لسليمان بـن عبـد اهللا   )١٦٦ص (التوحيد لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب      
  ).١٥٧ص (

  ).١/١٩٠( إغاثة اللهفان )٣(
، عـون املعبـود     )٢٨٦ص  (حلميـد   ، تيسري العزيز ا   )٣٠٥ص(شرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبداهللا       :  ينظر )٤(

)٦/٢٣.(  
  .)٣٠٧ ص(الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان  )٥(
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 ألن املقصود منها هو الصالة والـسالم     <واحلديث دليل على منع السفر لزيارته       " 
وهذا ميكن استحصاله من بعد كما ميكن من قرب وأن من سافر إليـه               <عليه والدعاء له    

ه عيدا وهو منهي عنه بنص احلديث فثبت منع شد الرحل           وحضر من ناس آخرين فقد اختذ     
ألجل ذلك بإشارة النص كما ثبت النهي عن جعله عيدا بداللة النص وهاتـان الـداللتان                
معمول ما عند علماء األصول ووجه هذه الداللة على املراد قوله تبلغين حيث كنتم فإنـه                

ال حيصل له القرب إال باختيار السفر إليه        يشري إىل البعد والبعيد عنه  صلى اهللا عليه وسلم             
والسفر يصدق على أقل مسافة من يوم فكيف مبسافة ففيه النهي عن السفر ألجل الزيـارة                

   .)١("واهللا أعلم
هذا ما    رأى رجال ينتاب القرب فقال يا      )٢( وقد روي أن احلسن بن احلسن بن علي        

صلوات اهللا وسالمه عليه دائما إىل يوم       أنت ورجل باألندلس منه إال سواء أي اجلميع يبلغه          
  .)٣( الدين

الرسول سد الطريق املُفضية إىل الشرك، بنهيه عن اختاذ قربه عيداً، ألن هذا مـن                و 
  .وسائل الشرك، ومن الطرق املوصلة إىل الشرك

 من أجل الصالة عليه والـسالم       <يف احلديث النهي عن التردد على قرب الرسول         و 
وسيلة إىل الشرك، ومن اختاذه عيداً، وهلذا ما كان الصحابة رضي اهللا عنـهم  عليه، ألن هذا   

كلما دخلوا املسجد يذهبون إىل قرب الرسول ليسلموا عليه أو يصلوا عليه، أبداً، إمنا يفعلون               
 .)٤(هذا إذا جاءوا من سفر فقط، ألنك إذا أكثرت التردد عليه صار من اختاذه عيداً

  

                                                
  ).٦/٣٣( عون املعبود )١(
  ). هـ٩٠( تويف سنة املدينة يف ووفاته إقامته، حممد أبو ، اهلامشيطالب أيب بن علي بن احلسن بن احلسن:  هو)٢(

  ).٢/١٨٧(، األعالم للزركلي )١١/٣١٨(الوايف بالوفيات للصفدي : ينظر  
 : :قال ابن تيمية   اللفظة ذكرها شيخ اإلسالم ابن تيمية يف أكثر من موضع وعزاها لسعيد بن منصور يف سننه)٣(

أخربين سهيل ابن أيب سهيل قال رآين احلسن بـن   وروى سعيد بن منصور يف سننه حدثنا عبد العزيز بن حممد( 
  . إخل..."عنه  اهللاحلسني بن علي بن أيب طالب رضي

  ).١٩٢-١/١٩١(، إغاثة اللهفان )٢٧/١٢٢( ، جمموع الفتاوى  )٣٣١ص (اقتضاء الصراط املستقيم : ينظر  
إعانـة  ،    )٢/٥٣٠(معارج القبول   ،  )١/٣٠٥(شرح كتاب التوحيد    ،  )٣/٥١٦(تفسري ابن كثري    :  ينظر ملا سبق   )٤(

  ) .٢٥-٦/٢٢(د  عون املعبو،)٨٣ / ٢(املستفيد بشرح كتاب التوحيد  
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  .<  التوسل جباه النيب-

 أو حرمته أو بركته أو جباه  <من توسل إىل اهللا يف دعائه جباه النيب         :":قال الشيخ   
بيك أو حرمته أو بركته أعطـين       اللهم جباه ن  : (غريه من الصاحلني أو حرمته أو بركته فقال       

خيرج عن اإلسـالم،   اً فليس مبشرك شرك  مثالً) اب النار  أو أدخلين اجلنة وقين عذ     اً وولد ماالً
 للمسلم من فعل شيء يفضي إىل الشرك، وال شك          اً لذريعة الشرك، وإبعاد   اًنوع؛ سد لكنه مم 

أن التوسل جباه األنبياء والصاحلني وسيلة من وسائل الشرك اليت تفضي إليه على مر األيـام،          
على ما دلت عليه التجارب وشهد له الواقع، وقد جاءت أدلة كثرية يف الكتاب والسنة تدل                

 أن سد الذرائع إىل الشرك واحملرمات من مقاصد الشريعة، من ذلك قولـه              داللة قاطعه على  
|  {  ~       �  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §     ¨©  M  ®  ¬   «          ª :تعاىل

  ¹  ¸                ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °  ¯L فنـهى سـبحانه     ،١٠٨: األنعام
 دون اهللا مع أا باطلة؛ لئال يكون ذلـك          املسلمني عن سب آهلة املشركني اليت يعبدوا من       

 ذريعة إىل سب املشركني اإلله احلق سبحانه انتصارا آلهلتهم الباطلة جهلًا منهم وعـدوانا،             
حتـرمي  : يه صلى اهللا عليه وسلم عن اختاذ القبور مساجد؛ خشية أن تعبد، ومنـها             : ومنها

ينتها للرجال األجانب، وحترمي خروجها من     خلوة الرجل باملرأة األجنبية، وحترمي إبداء املرأة ز       
بيتها متعطرة، وأمر الرجال بغض البصر عن زينة النساء، وأمر النـساء أن يغضـضن مـن             
أبصارهن؛ ألن ذلك كله ذريعة إىل االفتتان ا ووسيلة إىل الوقوع يف الفاحـشة، قـال اهللا           

ــاىل M  ]  \  [   Z  YX  W  V   UT  S  R  Q  P   O  N :تع

  ^  d  c  b    a  `  _L  وثبت يف احلديث . اآلية  ٣١ - ٣٠: النـور
؛ وألن  )١() لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيـائهم مـساجد          (:قال <ن النيب   أ

فية، ومل يرد يف الكتاب وال يف       التوسل باجلاه واحلرمة وحنومها يف الدعاء عبادة، والعبادة توقي        

                                                
، ومسلم يف كتـاب  )١٣٣٠( أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب ما يكره من اختاذ املساجد على القبور برقم     )١(

  ).٥٢٩(برقم ... املساجد ومواضع الصالة  باب النهي عن بناء املساجد على القبور
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ما يدل على هذا التوسل، فعلم أنه بدعـة، وقـد قـال              وال عن أصحابه     <سنة الرسول   
  .)٢(")١() ليس عليه أمرنا فهو ردمن عمل عمالً(:<
فإن اهللا تعاىل أكرم ويكرم شخصاً مثالً جباه غريه عنده سـبحانه كمـا        :" :قال الشيخ   و

قصة موسى واخلضر يف سـورة الكهـف        -أكرم الصغريين بصالح أبيهما رمحة من ربك        
ور أن يدعو اإلنسان ربه بشخص أو جباه شـخص فهـذا هـو الـذي مل              واحملظ -وغريها
)٣("يشرع

.  
وقد سبق احلديث عن هذا يف فصل نواقض التوحيد والقوادح فيه املبحـث الثـاين                  

  .)٤(نواقض توحيد األلوهية والقوادح فيه يف مسألة التوسل، وآثرت اإلحالة له خشية التكرار

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
وبنحوه يف البخـاري يف كتـاب   ). ١٧١٨(برقم .. أخرجه مسلم يف كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة          )١(

  ).٢٦٩٧(الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود برقم 
  ).٥٢٠، ٥١٦، ٥١٣، ٥١١، ٥٠٦-٥٠٥، ٥٠٣ -١/٥٠١( فتاوى اللجنة  )٢(
  ).١٩٤ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  )٣(
  ).١٧٨-١٧١:( ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  

   . االحتفال باملولد-

يف نظري ونظر الكثريين من أهل السنة واجلماعة أن االحتفـال           :":ال الشيخ   ق 
 مل حيتفل مبولد    <وجيب التسليم من كل منصف أن النيب        ... بدعة منكرة  <مبولد الرسول   

نفسه وال مبولد غريه من الرسل والصحابة مع امتداد حياته بعد الرسالة وال احتفل مبولـده                
 أكرم اخللـق علـى   <ون املشهود هلم باخلري، ورسول اهللا أحد من الصحابة وهم خري القر    

ني إىل قلوم ولو احتفلوا مبولده لنقل لتوفر الدواعي على نقله؛ فيكفي            وسهم وأحب العامل  نف
أما مـا   ..يف االستشهاد على أن ترك االحتفال مبولده سنة وأن فعله بدعة لعدم نقلهم لفعله             

 مـن  ن والرباء بن عازب وأنس بن مالـك  ذكر عن حسان بن ثابت وعلي بن أيب طالب 
 فإم مل يلتزموا فيه وقتاً معيناً يتخذونه مومساً وجمتمعاً وهذا متفق عليـه              <الثناء على النيب    

 تدريساً أو دفاعاً عنه عند وجود الدواعي لـذلك دون           <ومندوب إليه لشرح سرية النيب      
من أو مكان بعينه يعترب مومسـاً  زالتزام   وإمنا البدعة    التزام حال معينة أو زمان أو مكان معني       

ويعتاد الناس االجتماع فيه شأم فيه كشأم يف األعياد بل هذا رمبا أدى إىل الغلو يف إعظام            
ال تطـروين كمـا أطـرت النـصارى ابـن           :( وإطرائه وقد ى عن ذلك فقال      <النيب  
  .)٢(")١()مرمي

ال أصل له فلم يكن يف السلف        حمدث   عيداً اليوم هذا اختاذ :":قال شيخ اإلسالم    
ال من أهل البيت وال من غريهم من اختذ ذلك عيدا حىت حيدث فيه أعماال إذ األعياد شريعة                 

 خطب وعهود ووقائع يف أيام متعددة       <من الشرائع فيجب فيها االتباع ال االبتداع وللنيب         
ب له متعـددة    مثل يوم بدر وحنني واخلندق وفتح مكة ووقت هجرته ودخوله املدينة وخط           

يذكر فيها قواعد الدين مث مل يوجب ذلك أن يتخذ مثال تلك األيام أعيادا وإمنا يفعل مثـل                  
هذا النصارى الذين يتخذون أمثال أيام حوادث عيسى عليه السالم أعيادا أو اليهود وإمنـا               

بعض وكذلك ما حيدثه    العيد شريعة فما شرعه اهللا اتبع وإال مل حيدث يف الدين ما ليس منه               
                                                

  ).٣٤٤٥(برقم ... بياء باب قول اهللا واذكر يف الكتاب مرمي أخرجه البخاري يف كتاب أحاديث األن)١(
  ). ٢٠٢ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي  )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 وتعظيما له واهللا    <الناس إما مضاهاة للنصارى يف ميالد عيسى عليه السالم وإما حمبة للنيب             
مع اختالف    عيدا <قد يثيبهم على هذه احملبة واالجتهاد ال على البدع من اختاذ مولد النيب              

هـذا  الناس يف مولده فإن هذا مل يفعله السلف مع قيام املقتضى له وعدم املانع منه ولو كان             
خريا حمضا أو راجحا لكان السلف رضي اهللا عنهم أحق به منا فإم كانوا أشد حمبة لرسول                 

 وتعظيما له منا وهم على اخلري أحرص وإمنا كمال حمبته وتعظيمه يف متابعته وطاعته               <اهللا  
واتباع أمره وإحياء سنته باطنا وظاهرا ونشر ما بعث به واجلهاد على ذلك بالقلب واليـد                

ان فإن هذه هي طريقة السابقني األولني من املهاجرين واألنصار والـذين اتبعـوهم              واللس
 .)١("بإحسان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
املورد يف عمل املولد للفاكهاين، وحكم االحتفـال باملولـد          : ، وينظر )٢٩٥-١/٢٩٤( اقتضاء الصراط املستقيم     )١(

حتفال باملولد النبوي عبدالعزيز بن باز، الرد القوي على         النبوي والرد على من أجازه حملمد بن إبراهيم، حكم اال         
الرفاعي واهول وابن علوي وبيان أخطائهم يف املولد النبوي حلمود التوجيري، اإلنصاف فيما قيل يف املولد مـن      

ال الغلو واإلجحاف أليب بكر اجلزائري، والقول الفصل يف حكم التوسل خبري الرسل إلمساعيل األنصاري، االحتف              
  .باملولد بني االتباع واالبتداع حملمد بن سعد شقري 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :مسألـة

  . هل ينعقد ميينا أو ال<اإلقسام بالنيب 
إن :  قـالوا ن أئمة الفقهاء؛ كمالك ، وأيب حنيفة ، والشافعي رمحهم اهللا    إ:" :قال الشيخ   

، وهو اً غريه وال ينعقد ذلك ميين أماًعنه سواء كان احمللوف به نبي     نهي   م اًاحللف بغري اهللا مطلق   
إنـه هـو    : القول الصحيح عن أمحد رمحه اهللا، واختار ذلك شيخ اإلسالم ابن تيمية وقال            

، وبعض احلنابلـة    اً جيوز، وينعقد ميين   < والقول اآلخر عنه أن احللف بنبينا حممد         ؛الصواب
 القول جبواز ذلك وانعقاده جواز اإلقسام على اهللا بالنيب أو      عمم ذلك يف األنبياء، وينبين على     

، وقد ذكر ابن تيمية أن القول جبـواز         <األنبياء، وعليه خيرج حديث توسل األعمى بالنيب        
احللف بالنيب وانعقاده قول ضعيف شاذ، وكذا ما بين عليه من جواز اإلقسام على اهللا به وما                 

له شيخ اإلسالم هو الصواب وهو قول مجهـور أهـل           يناسبه من التوسل به كذلك، وما قا      
  .)١("العلم، وهو مقتضى األدلة الشرعية

  

  :اختلف العلماء يف حكم احللف بغري اهللا
  :  األحناف-١

يرى بعض األحناف أن احللف بغري اهللا ال جيوز، بل هو منهي عنه، ويف ذلك يقول اإلمـام                  
  . )٢("حيد واإلخالصال حيلف إال باهللا متجرداً بالتو:":أبو حنيفة 

بينما الكثري من األحناف ال سيما املتأخرين منهم يذهبون إىل جواز ذلك وبعـضهم يـرى                
  .)٣(كراهيته 

  : املالكية-٢
ويف حرمة  ... ال جيوز احللف بالنيب والكعبة من ما عظمه اهللا تعاىل         :"  يف الشرح الصغري   جاء

زى من كل ما عبـد مـن دون اهللا         وإن قصد حبلفه بكالع   ... احللف بذلك وكراهيته قوالن   

                                                
  ).٥٢٥-١/٥٢٤( فتاوى اللجنة  )١(
  ).٢١-٣/٨،٩(بدائع الصنائع للكساين :  ينظر)٢(
  ).٤/٣٠١(،  والبحر الرائق يف شرح كرت الرقائق لزين الدين بن جنم احلنفي )٣/٧٠٥(حاشية ابن عابدين :  ينظر)٣(
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وإن مل يقصده فحرام قطعـاً    ... التعظيم من حيث أنه معبود فكفر وارتداد عن دين اإلسالم         
  . )١("بال ردة

مباحـة ومكروهـة   : واألميان تنقسم على ثالثة أقـسام     :"  )٢(وجاء يف مقدمات ابن رشد      
... سىن، وبصفة من صفاته تعاىل    وحمظورة، فاملباحة احللف باهللا تعاىل، أو باسم من أمسائه احل         

واحملظورة أن حيلف بالالت والعزى والطواغيت أو بشيء     ... واملكروهة احللف بغري اهللا تعاىل    
مما يعبد من دون اهللا تعاىل، ألن احللف بالشيء تعظيم له والتعظيم هلذه األشياء كفر بـاهللا                 

  . )٣("تعاىل
  : الشافعية- ٣

 اهللا فهي مكروهة منهي عنها من قبل قول رسـول اهللا            وكل ميني بغري  :" : قال الشافعي   
   .)٥(" )٤()تصم إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ومن كان حالفاً فليحلف باهللا أو لي:(<

  . )٦("فكل من حلف بغري اهللا كرهت له وخشيت أن تكون ميينه معصية:" وقال
جربيـل والـصحابة واآلل،   احللف باملخلوق مكروه، كالنيب والكعبة و:" :وقال النووي  

قال األصحاب أي حراماً أو     . أخشى أن يكون احللف بغري اهللا معصية      : :وقال الشافعي   
قـال  ... القطع بأنه ليس حبرام بل مكـروه واملذهب :" إمثاً، فأشار إىل تردد فيه، قال اإلمام     

  . )٧(..." كفراألصحاب فلو اعتقد احلالف يف احمللوف به من التعظيم ما يعتقده يف اهللا تعاىل

                                                
  ).٢/٢٠٣ ( الشرح الصغري للدردير)١(
أبو الوليد حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي، اإلمام العالمة شيخ املالكيـة قاضـي اجلماعـة                 :  هو )٢(

بقرطبة، كان فقيهاً عاملاً، حافظاً للفقه عارفاً بالفتوى، من أهل الرياسة يف العلم مع الدين والفضل، تـويف سـنة            
  ).هـ٥٢٠(
، هدية العارفني إلمساعيل باشا البغـدادي  )٤/٦٢(، شذرات الذهب   )٥٠٢-١٩/٥٠١(سري أعالم النبالء    : ينظر  

)٢/٨٥.(  
  ).٣٠٩-٣٠٨ص(  مقدمات ابن رشد )٣(
، وأخرجه مسلم يف كتاب األميان،      )٦٦٤٦( أخرجه البخاري كتاب األميان والنذور، باب ال حتلفوا بآبائكم برقم            )٤(

  ). ١٦٤٨(باب النهي عن احللف بغري اهللا تعاىل، برقم 
  ).٧/٥٥( األم )٥(
  ).٧/٥٦( األم )٦(
  ).١١/٦( روضة الطالبني للنووي )٧(
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  : احلنابلة-٤

وال جيوز احللف بغري اهللا وصفاته حنو أن حيلف بأبيـه أو الكعبـة أو               :" :قال ابن قدامه    
مث إن مل يكن احللف بغـري       ... وهذا أصل جمموع عليه   : قال ابن عبد الرب   ... صحايب أو إمام  

  . )١(..."تعاىلاهللا حمرماً فهو مكروه، فإن حلف فليستغفر اهللا تعاىل، وليذكر اهللا 
وحيرم احللف بغري اهللا وغري صفاته ولو كان احللف بنيب ألنه شرك       :" وجاء يف كشاف القناع   

  .)٢(..."يف تعظيم اهللا
  
وقد ثبت أنه ال جيوز القسم بغري اهللا ال باألنبيـاء       :" :  ابن تيمية  قال شيخ اإلسالم     

 مل بالنيب كفارة فيه حىت لو حلف و احللف باملخلوقات ال تنعقد به اليمني وال       ...وال بغريهم   
 وأىب حنيفة وأمحد يف     والشافعيتنعقد ميينه ومل جيب عليه كفارة عند مجهور العلماء كمالك           

إحدى الروايتني بل ى عن احللف ذه اليمني فإذا مل جيز أن حيلف ا الرجل وال يقسم ا                  
  .)٣("على خملوق فكيف يقسم ا على اخلالق جل جالله

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٤٩٢-٩/٤٩١( املغين )١(
  ).٦/١٨٨( كشاف القناع للبهويت )٢(
  ).١/١٠٦(التوسل والوسيلة ، )١/٢٦٢(شرح العقيدة الطحاوية :وينظر ،)١/٢٨٦(جمموع الفتاوى  )٣(
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           املطلب الثالث

  . )١(خوارق العادات
 عن خوارق العادات وذكر منها، املعجزة والـسحر         :حتدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

  :والكرامة، وفرق بني املعجزة والسحر، وفيما يلي بيان ذلك
   : املعجزة-١ 

بشر، ومل يقع يف دائـرة  كل ما مل تبلغه طاقة ال:" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي   
وقد تطلق املعجزة على ما خرج عن طاقة العامـة مـن اخللـق دون          قدرم، فهو معجزة،    

، واختراع بعض اآلالت، واألجهزة احلديثة، وغريها ممـا ال          كبعض املسائل العلمية  اخلاصة،  
ن يقوى عليه إال خواص الناس، وكالغوص، والسباحة، ومحل األثقال، وهذا عجز نسيب يكو           

  .)٢("يف خملوق دون آخر
  

  :املعجزة بقوله : يعرف الشيخ

هي األمر اخلارق للعادة اخلارج عن سنة اهللا يف خلقـه، الـذي             : زةباملعجواملراد  "
يظهره اهللا على يد مدعي النبوة تصديقاً له يف دعواه، وتأييداً له يف رسالته، مقروناً بالتحدي                

عجزوا كان ذلك آية من اهللا تعاىل على اختياره إيـاه،           ألمته، ومطالبتهم أن يأتوا مبثله، فإذا       
  .)٤( )٣("وإرساله إليهم بشريعته

                                                
  :ما خيالف نظامها، وهي ثالثة أنواع:االسنن الكونية، وخوارقه:  والعادات)١(

  .تأييداً له وحتدياً لقومه <املعجزات؛ على يد النيب : األوىل  
  .الكرامة؛ على يد الويل تأييداً له وإكراماً: والثانية  
  .السحر؛ على يد الساحر املشعوذ فتنة وابتالًء: والثالثة  

  ).٦٠ص( مذكرة التوحيد )٢(
  ).٦٠ص( مذكرة التوحيد )٣(
، وشـرح العقيـدة     )٢٨،  ١١،  ٢ص  (النبوات  : يف تعريف املعجزة اصطالحاً، عند أهل السنة واجلماعة       :  ينظر   )٤(

شرح األصـول اخلمـسة للقاضـي اهلمـذاين         : وعند املعتزلة ). ١/٢٩٠(، لوامع األنوار    )١/٥٥٨(الطحاوية  
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  : ضرورة املعجزة لألنبياء والرسل:ويبني الشيخ 
 يف   دعوى شيء غري مـألوف     ،معجزةفإن خرب اإلنسان عن نبوة نفسه بال        :"فيقول

ته سبحانه، وما عهده البشر     سنة اهللا مع خلقه، فال تقبل حىت تؤيد مبا جيعلها جارية على سن            
  . )١("يف إرساله رسله، خبالف إخبار إنسان عدل عن مثله 

  .)٢("فإن دعواه النبوة بال معجزة على خالف سنة اهللا يف إرساله رسله:":ويقول 
 املعجـزات  يف عليهم غريهم وقياس ،األنبياء ليسوا كغريهم يف املعجزات    :":وقال الشيخ   

  .)٣(" باطل
 ةآيات األنبياء وبراهينهم هي األدلـة، والعالمـات املـستلزم         :"مقال شيخ اإلسال  

لصدقهم، فمعجزات األنبياء هي آيام وبراهينهم كما مساهم اهللا بـذلك، ألن الـدليل ال               
يكون إال مستلزماً، للمدلول عليه، خمتصاً به، وال يكون مشتركاً بينه وبني غريه، بل إما أن                

  .)٤( صوص، أو يكون أخص منهيكون مساوياً له يف العموم واخل
حينئذ فإن جنس األنبياء، متميزون عن غريهم باآليات والدالئل الدالة على صدقهم،            

أـا  : اليت يعلم العقالء أا مل توجد لغريهم، بل إذا عرب عنها بأا خرق عادة، فاملراد بذلك       
ن النظائر، فـال يوجـد      خارجة عن األمر املعتاد لغري األنبياء، وأا من العجائب اخلارجة ع          

  .)٥(نظريها لغري األنبياء
  
  
  

                                                                                                                                          
م النبوة أليب حـسن علـي       ، وأعال )١٦ص(اإلنصاف الباقالين   : وأما تعريفه عند األشاعرة   ). ٥٧٢ -٥٦٨ص(

  ).١٨ص(للماوردي 
  ).٢/٤٧( اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).٢/٥٢(اإلحكام يف أصول األحكام )٢(
  ).٢٢ص( شبهات حول السنة )٣(
  ).٢٨، ١١، ٢ص(النبوات :  ينظر)٤(
  )١١٢ص(النبوات :  ينظر)٥(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :السحر-٢

  : السحر بقوله:يعرف الشيخ 
؛ فيشمل قوة   كل ما دق، ولطف، وخفي سببه     : اللغةفهو يف   : أما السحر "    

البيان، وفصاحة اللسان، ملا يف ذلك من لطف العبارة، ودقة املسلك، ويشمل النميمة ملا فيها              
 وتلطفه يف خداع من منّ بينهما ليتم له ما يريد من الوقيعـة، ويـشمل       من خفاء أمر النمام،   

العزائم العقد اليت يعقدها الساحر، وينفث فيها مستعيناً باألرواح اخلبيثة من اجلن، فيـصل              
  .)١("بذلك يف زعمه إىل ما يريد من األحداث واملكاسب

  .)٢(كل ما دق، ولطف، وخفي سببه : :والسحر كما بني الشيخ 
  : قد عرف بتعاريف متعددة، منهاو
  .)٣(صرف الشيء عن حقيقته إىل غريه  -
 .)٤(كل أمر خيفى سببه، ويتخيل على غري حقيقته وجيري جمرى التمويه واخلداع -
  .وغري ذلك. )٥(هو إخراج الباطل يف صورة  احلق  -

  : فهوأما التعريف االصطالحي للسحر
ن والقلوب، فيمرض ويقتل، ويفرق بني       تؤثر يف األبدا   )١( وعقد   )٧( ورقى   )٦(عزائم  

  .)٢(املرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجني عن اآلخر 
                                                

  ).٦١ -٦٠( مذكرة التوحيد )١(
  ).٢/٤٥(، القاموس احمليط )٤/٣٤٨( العرب ، لسان)٢/٦٧٩(معجم الصحاح :  ينظر)٢(
  ).٣٧٠ -٢٨٢(ذيب اللغة لألزهري :  ينظر)٣(
  ).٤١٩/ ١(املعجم الوسيط :  ينظر)٤(
  ).١٣٨/ ٣(معجم مقاييس اللغة :  ينظر)٥(
واح، كأنه أقسم على الداء، والعزمية من الرقى اليت يعزم ا علـى اجلـن واألر              : هي الرقى، وعزم الراقي   :  العزائم )٦(

  .اآليات اليت تقرأ على ذوي اآلفات ملا يرجى من الربء ا: وعزائم القرآن
، لـسان   )٣٣/٨٩(، تاج العروس للزبيـدي      )٢/٥٩٩(املعجم الوسيط لعدة مؤلفني منهم أمحد الزيات        :  ينظر  

  ).١٢/٤٠٠(العرب 
  .إذا عوذ ونفث يف عوذته: رقى الراقي رقية ورقياً:  الرقى)٧(

  ).١٤/٣٣٢(ب لسان العر:ينظر
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  :الفرق بني املعجزة والسحر
  : وبذلك يتبني الفرق بني املعجزة والسحر:"  بينهما، فيقولالفرق :ويبني الشيخ 

إمنا هي خلق حمض من اهللا تعاىل على        .  ليست من عمل النيب، وكسبه     فاملعجزة -١
  .ف سنته يف الكائناتخال

فمن عمل الساحر، وكسبه سواء أكان تعويذات، أم بياناً، أم منيمة،            : السحر وأما  
أم غري ذلك، وله أسبابه ووسائله اليت قد تنتهي مبن عرفها ومهـر فيهـا، واسـتعملها إىل                   

           ا، فليس خارقاًَ للعادة، وال خمالفاًَ لنظام الكون يف ربط األسباب مبسبباا، والوسائل  مسببا
  .مبقاصدها
تظهر على يد مدعي النبوة لتكون آية على صدقه يف رسالته اليت ا             : واملعجزة -٢

هداية الناس من الضاللة، وإخراجهم من الظلمات إىل النور، واألخذ بأيديهم إىل ما ينفعهم              
  .وأخالقهم، وأبدام، وأمواهلم، يف عقائدهم
فة، أو صناعة ميوه ا الساحر علـى النـاس،          فهو خلق ذميم، أو خرا    : السحرأما  

ويضللهم، وخيدعهم ا عن أنفسهم، وما ملكت أيديهم، ويتخذها وسيلة لكسب العـيش             
من غري حله، ويفرق ا بني املرء وزوجه، والصديق وصديقه، وباجلملة يفسد ا أحـوال                

  .األمة خبفاء، والناس عنه غافلون
 محيدة، وعاقبته مأمونة، فهو صريح يف القول        املعجزة سرية من ظهرت على يده       -٣

والفعل، صادق اللهجة، حسن العشرة، سخي، كرمي، عفيف عما يف أيدي الناس، يدعو إىل              
  .احلق، وينافح دونه بقوة وشجاعة

                                                                                                                                          
الـسواحر الـاليت يعقـدن يف       :  هو عقد اخليط اليت تنفث فيها السواحر فقد فسر ابن قدامة ذلك بقوله            :  العقد )١(

  .سحرهن، وينفثن يف عقدهن
  ).١٦٦/ ٤(الكايف البن قدامة : ينظر  

  ).١٦٤/ ٤(الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل، البن قدامة املقدسي :  ينظر)٢(
  :ذا التعريف عن ابن قدامة بعض املؤلفني منهموقد نقل ه  

  ).٣٩٤/ ٣(الشيخ منصور البهويت يف شرح منتهى اإلرادات  -١
 ).٣٨٢ص(سلمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبدالوهاب يف تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد  -٢
 ).٧٩ص(محد بن علي بن عتيق يف إبطال التنديد باختصار شرح التوحيد  -٣
  ).٢٨٥ص(د الرمحن بن حسن آل الشيخ يف فتح ايد لشرح كتاب التوحيد الشيخ عب -٤
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فسريته ذميمة، ومغبته وخيمة، خائن خداع سيئ العشرة، يأخـذ وال           : الساحرأما  
يف ستره، خشية أن يفتضح أمره، وينكشف سـره،  يعطي، يدعو إىل الباطل، ويسعى جهده    

  .فال يتم ما أراد من الشر والفساد
 يقود األمم والشعوب إىل الوحـدة والـسعادة،         املعجزة من ظهرت على يده      -٤

  .فتح البالد، ويكون العمرانوعلى يده يسود األمن والسالم، ويويهديها طريق اخلري، 
  .)١("فرقة، والتخريب والفوضى، واالضطرابفهو آفة الوحدة، ونذير ال: الساحرأما 

  .)٢( على أهم الفروق بني املعجزة والسحر : قد أتى الشيخ 
  

 فوجود للنبوة، مناقض هو بالسحر خيتص ما مجيع إن :: تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 ءالشي عدم استلزم فإمنا النبوة، على دليالً يكون أن وميتنع بنيب، ليس صاحبه أن على يدل ذلك

 )٥(للنبوة مناقض )٤( الكواكب وعبادة )٣( الطالسم أهل به يأيت ما وكذلك ، وجوده يستلزم ال

M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô   Ó  :بالـساحر  الـنيب  شبه من عن تعاىل اهللا قال وهلذا

   Ü  Û  ÚL ٤٨: اإلسراء.  

                                                
  ).٦٢-٦٠( مذكرة التوحيد )١(
، وحجـة اهللا    )١٢٧ص(، وإثارة احلق على اخللق حملمد إبراهيم احلسين         )٢٥٧- ١٢٨(النبوات  :  ينظر لالستزادة  )٢(

  ).١٦ص(، وأعالم النبوة )١٠ص(على العاملني ليوسف النبهاين  
 العلوية الكواكب روحانيات ا يربط أنه كاتبها يزعم وأعداد خطوط السحر علم يف وهو. يوناين لفظ: طلسمال )٣(

 والكلـدانيون،  والبـابليون،  القـدماء،  املـصريون  اشتغل وقد،   أذى دفع أو حمبوب، جللب السفلية، بالطبائع
  .األندلس يف اريطي أمحد بن مسلمة هوبعد حيان، بن جابر املشرق يف به واشتغل الطالسم، بعلم والسريانيون

  .٥/٧٧٠ لوجدي املعارف دائرة، )٢/٥٦٨ ( الوسيط املعجم :نظري   
 ويـسجدون  ويعبدوا، والنجوم، والقمر الشمس يدعون الذين الكواكب دعوة  أهل :: اإلسالم شيخ قال  )٤(

 والعـرب  والتـرك  اهلند من ركوناملش ذلك يفعل وكما ذلك، يفعلون وقومه كنعان بن النمرود كان كما هلا،
 كـبرية  قطعة الفن هذا يف صنفه الذي كتابه يف الرازي اخلطيب بن حممد اهللا عبد أبو ذكر وقد. وغريهم والفرس

 كثرياً تقضي عنه منفصلة أشخاص ألحدهم حيصل وأنه هؤالء، عن بذلك األخبار تواترت وقد. هؤالء أحوال من
  . واكبالك روحانية ويسموا حوائجه، من

  .)١٢٤١,١١٧٣، ١٩٢ (الصفدية: نظري  
  ).٢٧٣/ ١(النبوات لشيخ اإلسالم :  ينظر)٥(
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  : الكرامة-٣

 عبـاده  من عبد دي على تعاىل اهللا يظهره للعادة خارق أمر :الكرامة:": الشيخ قال
 األمر وذلك ،اًحق به ينصر أو اًنفع له حيقق أو اًضر عنه به فيدفع له اًإكرام اًميت أو اًحي الصاحلني

 نفسه، عند من باملعجزة يأيت أن ميلك ال النيب أن كما أراد إذا به يأيت أن الصاحل العبد ميلك ال

   .)١("وحده اهللا إىل ذلك كل بل
  

 العلم أهل أئمة عرف يف الكرامة كذلك و للعادة خارق كل عمت" :اللغة يف فاملعجزة

 والكرامـة  للنيب املعجزة فيجعلون بينهما اللفظ يف يفرقون املتأخرين من كثري ولكن املتقدمني

  .)٢( "للعادة اخلارق األمر ومجاعها للويل
  

 لـدعوى  مقارن غري شخص قبل من للعادة خارق أمر ظهور ابأ" :الكرامة وتعريف

 بدعواها مقرونا كان وما ،استدراجا يكون الصاحل والعمل باإلميان مقرونا يكون ال فما ،نبوةال

  .)٣( "معجزة يكون
  

 عبـدا  يكـرم  مل تعاىل اهللا وأن ،االستقامة لزوم الكرامة مناإ :": العز أيب ابن يقول
 ومعاداة يائهأول ومواالة رسوله وطاعة طاعته وهو ويرضاه حيبه فيما موافقته من أعظم بكرامة

!  "  #  $  %  &  '  )  M    فيهم اهللا قال الذين اهللا أولياء هم وهؤالء أعدائه

  +   *  )L ٦٢: يونس.  
 ألجل ذلك فليس بالضراء أو بغريها أو العادة خبرق السر من عبده به اهللا يبتلي ما وأما

 عـصوه  إذا قوم ا وشقي هأطاعو إذا قوم ا سعد قد بل عليه هوانه وال ربه على العبد كرامة

                                                
  ).١/٥٧٤( فتاوى اللجنة )١(
  ).١/٥٥٨( شرح العقيدة الطحاوية )٢(
  ).١/١٠٦( قطف الثمر )٣(
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: الفجـر  M  n   m  l  k  j  i  h    g  f  e  d   cL    تعاىل قال كما

١٥.  
 وقسم ،العادة خبرق درجتهم ترتفع قسم :أقسام ثالثة األمور هذه يف الناس كان وهلذا

  .)١("املباحات مبرتلة حقهم يف يكون وقسم ،اهللا لعذاب ا يتعرضون
 وال قـدرة  وال حتدي وال فيه هلم قصد ال ،أولياءه ا يكرم اهللا عند من شيء الكرامةو

 ،اخلـوالين  مسلم وأيب ،حضري بن وأسيد ،السالم عليها عمران بنت مرمي قصة يف كما ،علم
  .)٢( بكرامات خصت فإا ،الكهف أصحاب قصةو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).١/٥٦٠( شرح الطحاوية )١(
  ).١٥٢ص ( ن النيسابوري لعبد الرمحالغنية يف أصول الدين، )١/١٩٨(شرح كتاب التوحيد : ينظر)٢(
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  املبحث الرابع    

  .جهود الشيخ يف تقرير اليوم اآلخر
  متهيد      

  يف تعريف اليوم اآلخر
  

  .األيام واحد :اليوم
 مـن  الواحـد  :اليـوم  وهـي  واحـدة،  كلمة وامليم والواو الياء:"فارس ابن يقول

  .)١(..."األيام
  .املتقدم نقيض :واآلخر

 وهـو  فروعـه،  ترجع إليه صحيح، واحد أصل والراء واخلاء اهلمزة":فارس ابن يقول

  .)٢("التقدم خالف
 كاحليـاة  إليـه  مقدمة كان ما كل فيه ويدخل القيامة، يوم :هنا خراآل مباليو واملراد

  .)٣( الساعة وأشراط الربزخية،
 أمسـاء  عليـه  ويطلق ،)٤("احملدودة األزمنة آخر أو الدنيا، أيام آخر ألنه "بذلك ومسي

  .)٥( تسطريه عن يغين مبا كتبهم يف معانيها وبينوا أدلتها، وأوردوا العلم، أهل ذكرها أخرى

                                                
، لـسان العـرب     )٥/٢٠٦٥(، الـصحاح    )٤/٣٩٩٠(ذيب اللغة   : ، وانظر )١١١١ص( معجم مقاييس اللغة     )١(

  ).١٥١٤ص(، القاموس احمليط )١٢/٦٤٩(
، )٤/١١(، لـسان العـرب   )٢/٥٧٦(، الصحاح )١/١٣١(ذيب اللغة : ، وانظر)٩٣ص( معجم مقاييس اللغة    )٢(

  ). ٤٣٦ص(القاموس احمليط 
، إحيـاء علـوم     )٢/١(، شعب اإلميان    )١/٣٣٦(، املنهاج يف شعب اإلميان      )١/٣٩٣(تعظيم قدر الصالة    :  ينظر )٣(

  ).٥/١٢٧(، فتاوى ابن عثيمني )٢/٧٠٣(، معارج القبول )٣/١٤٥(، جمموع الفتاوى )٤/٤٤١(الدين 
  ).٥/١٢٧(فتاوى ابن عثيمني : ، وانظر)١/١١٨( فتح الباري )٤(
، )١/٣٢٣(، النهاية البن كثري     )١/٣٢٨(، التذكرة يف أحوال املوتى للقرطيب       )٤/٤٤١(حياء علوم الدين    إ:  ينظر )٥(

  ).٢/١٦٨(، لوامع األنوار البهية )١١/٤٠٣(فتح الباري 
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 إال العبد إميان يصح ال اليت اإلميان أركان من اخلامس الركن هو اآلخر باليوم واإلميان

  :أمور أربعة يتضمن وهو ا،
        وأشـراط  القـرب،  وعـذاب  كاملوت، له مقدمة هو مما قبله يكون مبا اإلميان :األول

  .الساعة
  .بالبعث اإلميان :والثاين

  .اآلخر اليوم وأحوال ،زاءواجل باحلساب اإلميان :والثالث
  .)١( والنار باجلنة اإلميان :والرابع

  
 الشيخ ذلك بني كما املعصوم، عن ثبت ما إال فيها، لالجتهاد جمال ال الغيبية واألمور

    .)٢(: عفيفي الرزاق عبد
  

 كتابـه  يف وتعـاىل  سبحانه اهللا أخرب ما بكل اإلميان هو :اآلخر باليوم اإلميان ومعىن

 وما القيامة يوم وأحوال ونعيمه وعذابه القرب فتنة من املوت بعد يكون مما < رسوله به وأخرب
 وغريها والنار، واجلنة والصراط واحلوض واحلساب وامليزان والصحف واحلشر البعث من فيها

  .)٣( الدنيا عن لتأخره اآلخر باليوم ومسي السنة أو الكتاب يف الثابتة األمور من
 هـي  وليست احملدودة، القصرية الدنيا احلياة هي ليست اإلسالمي التصور يف واحلياة 

  .احملدود القصري اإلنسان عمر

                                                
، جمموع الفتاوى   )٢/٥(، شعب اإلميان    )١/٣٣٦(، املنهاج يف شعب اإلميان      )١/٣٩٣(تعظيم قدر الصالة    :  ينظر )١(

  ).٥/١٢٧(اوى ابن عثيمني ، فت)٢/٧٠٣(
  ).١٩٤ص( تعليقات الشيخ على تفسري اجلاللني )٢(
، الفتاوى السعدية للشيخ عبـد      )١٤٢ص(العقيدة الواسطية البن تيمية مع شرحها للدكتور صاحل الفوزان          :  ينظر )٣(

  ).١٦ص(الرمحن السعدي 
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 أخرى دار إىل املكان يف ومتتد اآلباد، أبد إىل الزمان يف طوالً متتد اإلسالمي التصور يف احلياة إمنا
 األرض جهو عمرت اليت األجيال من لكثري تتسع نار أو واألرض، السماوات عرضها جنة يف

  .)١( منها وإياكم اهللا أعاذنا السنني من أحقاباً

                                                
  ).٢٨، ٢٧ص ( الساعة ليوسف الوابل ، وأشراط)٤، ٣ص (اليوم اآلخر يف ظالل القرآن ألمحد فايز :  ينظر)١(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

      املطلب األول                                  
  .احلياة الربزخية

 عن عذاب القرب ونعيمه، وهل يرى أهل الربزخ : حتدث الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
  .بعضهم بعضا، وفيما يلي ذكر ذلك

  .)١(  فالربزخ بني الدنيا واآلخرة،ني شيئني كل حاجز ب:اللغةوالربزخ يف 
  .)٢(  ما بني املوت والبعث أو النار عن اجلنة- أي البشر- هو مدة احتباسهم:واصطالحاً

  
  : هثبوت عذاب القرب ونعيم: أوالً

M  p  o   n  m  l  k  j    i  h  : عند قوله تعـاىل    :قال الشيخ   

  sr  qL ت عذاب القرب كما يقول أهـل الـسنة،         فيه دليل على إثبا   :"٤٦ - ٤٥: غافر
M  t  :وذلك ألن عرضهم على النار غدواً وعشياً بعد املوت وقبل الساعة، بدليل قولـه             

  |  {  z  y  x    w  v  uL ٣("٤٦: غافر(.  
كان يستعيذ يف صالته من    :( <وثبت يف األحاديث الصحيحة أن النيب        :" :وقال الشيخ   

واستعاذ باهللا من عذاب القرب ثالث مرات يف بقيـع          ،  )٤()لكعذاب القرب ويأمر أصحابه بذ    
، ولو مل يكن عذاب القرب ثابتاً مل يستعذ باهللا          )٥(الغرقد حينما كان يلحد مليت من أصحابه        

  .)٦("وال أمر أصحابه به

                                                
  ).٢٠/ ١(، خمتار الصحاح )٣/٨(، لسان العرب )٣/١٢٢(إعراب القرآن أليب جعفر النحاس :  ينظر)١(
  ).١/٩٤(رفع األستار للصنعاين :  ينظر)٢(
  ).٤٤٣-٣/٤٤٢(فتاوى اللجنة : ، وانظر)١٤ص( تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٣(
، ومسلم يف كتـاب املـساجد       )٢٨٢٢( كتاب اجلهاد والسري باب ما يتعوذ من اجلن برقم            أخرجه البخاري يف   )٤(

  ، )٥٨٨(ومواضع الصالة باب ما يستعاذ منه يف الصالة برقم 
" الـشريعة "، واآلجري يف )٦٧٣٧(، وعبد الرزاق يف مصنفه برقم )١٨١٤٠( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم    )٥(

رجـال  : ، وقال اهليثمي  يف جممع الزوائد      )٢،  ١،  ٢٠(ثبات عذاب القرب برقم     ، والبيهقي يف إ   )٣٧٠-٣٦٧ص(
 أحكـام اجلنـائز وبـدعها   ، وقال الـشيخ األلبـاين يف    )٤٠-١/٣٧(أمحد رجال الصحيح، وصححه احلاكم      

  .وكأن على رؤوسنا الطري صحيح على شرط الشيخني: القسم األول منه إىل قوله): ١٩٨ص(
  ).٣/٤٤٣( فتاوى اللجنة )٦(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

=  <  ?  @  M  C  B  A : أن قوله تعـاىل    <وقد بني النيب    :" :وقال  

  N   M  LK  J  I  HG  F  E   D  Q  P  OL ٢٧: إبراهيم ،
يدخل فيه تثبيت املؤمن وخذالن الكافر عند سؤال كل منهما يف قربه، وأن املؤمن يوفق يف                 
اإلجابة وينعم يف قربه، وأن الكافر خيذل ويتردد يف اإلجابة ويعذب يف قربه، وسيجيء ذلك               

حني عن ابن   ، ومن أدلة عذاب القرب أيضاً ما ثبت يف الصحي         سيف حديث الرباء بن عازب      
إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أمـا أحـدمها         :(  مر بقربين فقال   < أن النيب    معباس  

فدعا جبريدة رطبة فـشقها  ) فكان ال يستربئ من البول، وأما اآلخر  فكان ميشي بالنميمة   
  .)١()لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا:( نصفني وغرز على كل قرب واحدة وقال

 يف ثبوت سؤال امليت يف قربه وثبوت نعيمه فيـه أو            <ر عن رسول اهللا     وقد تواترت األخبا  
 ن للشك يف ذلك، ومل يعرف عن الـصحابة   عقيدته وعمله مبا ال يدع جماالً      عذابه حسب 

يف ثبوت ذلك خالف؛ ولذا قال بثبوته أهل السنة واجلماعة، ومما ورد يف ذلـك مـا رواه                  
 س عن الرباء بن عـازب       يف صحيحه ، واحلاكم   اإلمام أمحد يف مسنده، وأبو داود يف سننه       

، فقعد وقعدنا حولـه كـأن علـى         <كنا يف جنازة يف بقيع الغرقد فأتانا رسول اهللا          : قال
إن :( ثالث مرات، مث قال) أعوذ باهللا من عذاب القرب   :( رؤوسنا الطري وهو يلحد له، فقال       

  .)٣(")٢()احلديث...االعبد املؤمن إذا كان يف إقبال من اآلخرة وانقطاع من الدني
 منها الشيخ تاب والسنة واإلمجاع وقد ذكر جزءاً بالكه       وقد ثبت عذاب القرب ونعيم

 يف هذه الفتنة من حديث الرباء ابن < يف حديثه السابق؛ واألحاديث تواترت عن النيب :
  .)٤( نعازب، وأنس بن مالك، وأيب هريرة وغريهم 

                                                
، ١٣٦١( أخرجه البخاري يف كتاب اجلنائز باب اجلريد على القرب وباب عذاب القرب من الغيبة والنميمـة بـرقم          )١(

  ).٢٩٢(، ومسلم يف كتاب الطهارة باب الدليل على جناسة البول ووجوب االسترباء منه برقم )١٣٧٨
" الـشريعة "، واآلجري يف )٦٧٣٧(فه برقم ، وعبد الرزاق يف مصن)١٨١٤٠( أخرجه اإلمام أمحد يف مسنده برقم    )٢(

رجـال  : ، وقال اهليثمي  يف جممع الزوائد      )٢،  ١،  ٢٠(، والبيهقي يف إثبات عذاب القرب برقم        )٣٧٠-٣٦٧ص(
  ).٣٩٦ص(، وصححه األلباين يف شرح العقيدة الطحاوية )٤٠-١/٣٧(أمحد رجال الصحيح، وصححه احلاكم 

  ).٤٤٧، ٤٤٣/ ٣( فتاوى اللجنة )٣(
، )٢/٥٧٨(، وشرح الطحاويـة     )١/٣٨٤(، والروح البن القيم     )٤/٢٨٥: (، وينظر )٤/٢٥٧(جمموع الفتاوى    )٤(

  ).١٢٥ص (ونظم املتناثر للكتاين 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  .)١( منها ألعوذ باهللا وأمجعت األمة على وقوعها، والت
  .)٢(وهي عامة لكل ميت مقبور وغري مقبور، وإضافتها للقرب للغالب 

  
  :هل يرى أهل الربزخ بعضهم بعضاً: ثانياً

 حديثاً يعتمد عليه، يف أن أهل <وال نعلم عن النيب :" :       ويقول الشيخ عبد الرزاق 
  .)٣("الربزخ يرى بعضهم بعضاً ويتحدث بعضهم مع بعض

         املسألة من مسائل الغيب اليت ال جمال للعقل فيها، وال حكم إال  للنصوص، وقـد                 
وردت األحاديث يف تزاور املؤمنني يف قبورهم، واألمر بتحسني األكفان ملوتـاهم، ألجـل            
ذلك، وهذا يقتضي أنه حيصل هلم تزاور يف قبورهم على هيئة وكيفية، ال علم لنا ا، إمنـا                  

  .)٤(لغيب، وأمور الربزخ وأحواله ال تقاس بأحوال الدنيا ذلك يف علم ا
أرواح معذبة، وأرواح منعمة، فاملعذبة يف      :  قسمان - كما بني ابن القيم    –        واألرواح  

شغل مبا هي فيه من العذاب عن التزاور والتالقي، واألرواح املنعمة املرسلة غري احملبوسـة،                
  .)٥(نها يف الدنيا، وما يكون من أهل الدنيا فتتالقى، وتتزاور، وتتذكر ما كان م

 الرفيـق  يف < حممد نبينا فروح عملها، مثل على هو الذي، رفيقها مع تكون روح كلو"
M  N  M  L  K  J  I : تعاىل اهللا قول وتالقيها تزاورها، على والدليل األعلى،

  \  [  Z   Y  XW  V  U  T  S   R  Q  P  OL 

                                                
  ).٢٧٩ص (رسالة إىل أهل الثغر لألشعري :  ينظر)١(
يوطي ، وشرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور للـس        )٥٧٩/ ٢(، وشرح الطحاوية    )٢٩٩/ ١(الروح  :  ينظر )٢(

  ).٨٢ص (، مجع الشتيت يف شرح أبيات التثبيت للصنعاين )٢/٩(، ولوامع األنوار البهية )١٤٣ص (
  ).٣/٤٥٦( فتاوى اللجنة )٣(
، واملسائل العقدية يف فيض القدير     )٧٢ص  (التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة حملمد بن فرج القرطيب           :   ينظر  )٤(

  ).٧٠٧-٧٠٥ص (للمناوي عرض ونقد 
وما بعدها، وقد أكثر ابن القيم والسيوطي من إيراد األحاديث واآلثار واحلكايات علـى       ) ١٧ص  (الروح  :   ينظر  )٥(

وما بعدها، والتـذكرة    ) ١٨٢ص(  جلالل الدين السيوطي   شرح الصدور بشرح حال املوتى والقبور     : ذلك؛ ينظر 
  ).٣٦٩-٢٤/٣٦٨(، وجمموع الفتاوى )١٥٥ص (
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أحـب  من مع واملرء اجلزاء، دار ويف الربزخ، دار ويف الدنيا، يف ثابتة عيةامل وهذه،  ٦٩: النساء
  .الثالث الدور هذه يف

 مل بالذين يستبشرون وأم يرزقون، رم عند أحياء بأم الشهداء عن اهللا أخرب وقد         
 ،تالقـيهم  على يدل وهذا وفضل، اهللا من بنعمة يستبشرون وأم خلفهم، من م يلحقوا

 حتصر، أن من أكثر وأدلتها املسألة هذه فشواهد األموات، وأرواح األحياء أرواح تالقي وأما
 األحيـاء،  أرواح تلتقي كما واألموات األحياء أرواح وتلتقي بذلك، شاهد والواقع واحلس

M  C  B  A@  ?  >  =   <  ;  :     9   8  7 : تعـاىل  اهللا قال

  LK  J    I  H  G   F  E  DL ابـن  عن جبري بن سعيد فعن،  ٤٢: الزمر 
 املنـام،  يف تلتقـي  واألمـوات،  األحيـاء  أرواح أن بلغين: قال اآلية هذه يف ب عباس

 ويدل ،)١(أجسادها إىل األحياء أرواح ويرسل املوتى، أرواح اهللا فيمسك بينهم، فيتساءلون
 احلـي،  يعلم ال مبا يتامل وخيربه فيستخربه، منامه يف امليت يرى احلي أن -أيضا- ذلك على

 يعلم مل مكان يف امليت دفنه مبال أخربه ورمبا واملستقبل، املاضي يف أخرب كما خربه فيصادف
  .)٢( "عليه بدين أخربه ورمبا سواه، به

 أحـوال الـدنيا وأحـوال     فتبصر األرواح جتول يف الربزخ :)٣( قال احلكيم الترمذي         
وال اآلدميني وأرواح حتت العـرش وأرواح طيـارة إىل          املالئكة تتحدث يف السماء عن أح     

  .)٤( اجلنان إىل حيث شاءت على أقدارهم من السعي إىل اهللا أيام احلياة

                                                
 عدم يف البينات اآليات،  )٢٦٢ص  (، شرح الصدور    )١٥/٢٦٠(، وتفسري القرطيب    )٢٤/٩ )تفسري الطربي :  ينظر )١(

  ).١٠٦ص ( لأللوسي حتقيق األلباين السادات احلنفية مذهب على األموات مساع
 الدورة ضمن مفرغة أشرطة عن عبارة وهو اهللا حفظه الراجحي عبدالعزيز الشيخ فضيلة، ل الطحاوية العقيدة شرح )٢(

  ).٢٩٩ص(، موجودة يف املكتبة الشاملة تيمية ابن اإلسالم شيخ جبامع أقيمت اليت العلمية
ختم الوالية، ونوادر   : حممد بن علي بن احلسن بن بشر، أبو عبد اهللا، املشهور باحلكيم الترمذي، من مؤلفاته              :   هو  )٣(

  ).هـ٣١٩(األصول، وعلل الشريعة وغريها، تويف سنة 
  ).٢/٢٤٥(، طبقات الشافعية الكربى )١٣/٤٣٩(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٢٤٣ص(شرح الصدور  )٤(
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  املطلب الثاين                                         

  .احلياة اآلخرة، وما تتضمنها
  :يلي اقفها،فيمامو بعض يف وفصل اآلخرة، احلياة عن : الرزاق عبد الشيخ حتدث

  :البعث :أوالً
   :اللغة يف البعث
  :به ويراد يطلق فقد ،)١( به علق ما باختالف اللغة يف البعث تعريف خيتلف
  .أرسلته أي ابتعثته أو فالناً بعثت يقال :اإلرسال - ١
 .أيقظه إذا منامه من بعثه :يقال :النوم من البعث - ٢
  .باركة قبل وكانت أثرا إذا هابعثت :للناقة قيل ومنه البعث، أصل وهو :اإلثارة - ٣

   :الشرع يف والبعث
  .)٢(واجلزاء للحساب أحياء قبورهم من إخراجهمو املوتى اهللا إحياء :به يراد الشرع يف البعث
  :"البعث" لكلمة واللغوي الشرعي املعىن بني املقارنة

 قبل، من ساكناً كان ملا اإلثارة اللغة يف البعث معاين من أن وذلك ظاهراً، ترابطاً جند           

 M   L  K  J  I  H  G  F  E  DL  :تعاىل قوله يف كما اإلرسال وكذا
، وهذا ما جاء يف كلمة البعث مراداً ا معناها الشرعي الذي هو إرسال احلياة إىل ٣٦: النحل

  .)٣(األموات وإثارا من جديد لتتهيأ ملا يراد منها من االنطالقة إىل املوقف للحساب 
     

  
  

                                                
  ".بعث"، وغريمها من كتب اللغة يف مادة )١/١٦٨(، القاموس احمليط )٣٣٥ -٢/٣٣٤(ذيب اللغة :  ينظر)١(
يد ، العقائد اإلسالمية لـس    )١٧٠ص  (، شرح جوهرة التوحيد للبيجوري      )٢٠٦/ ٣(تفسري القرآن العظيم    :  ينظر )٢(

  ).٢/١٥٧(، لوامع األنوار البهية )٣/٤)(١١/٣٩٣(، فتح الباري )٢٦٩ص (سابق 
  ).١/٦٢(احلياة اآلخرة لغالب عواجي :  ينظر)٣(
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 به، القطع توجب متنوعة، وطرق متعددة، بأوجه والعقلية، النقلية باألدلة ثابت البعثو    

، ومل يـشذ    )٢("ووقوعه جوازه على آخرهم عن امللل أهل أمجع " وهلذا ،)١( حبصوله واإلميان
  .)٣(منهم إال طوائف ال عربة ا 

 ويعيـدهم  العبـاد  مجيع يبعث تعاىل اهللا أن شرعاً اجلزم جيب أنه اعلم ":)٤( السفاريين قال
 إىل ويـسوقهم  آخـره،  إىل العمـر  أول من البقاء شأا اليت وهي األصلية أجزائهم جبميع

  .)٥(" األمة سلف وإمجاع والسنة بالكتاب ثابت حق هذا فإن القضاء، لفصل حمشرهم
  

M   K  J  I  H  G  F  E  D :تعـاىل  قوله على معلقاً : الشيخ قال 

 N  M   L  ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U    T  S  R  Q      P  O 

  f  e  d  c    b  a   `  _  ^L اآليـات،  فهـذه "، ٦٥ – ٥٨: الواقعة 

 املعاد، على قدرته إلثبات وسيقت البعث، منكرو به ظنه عما وتقديسه تعاىل اهللا لترتيه ذكرت

  .)٦(" اآليات من قبلها ما إليه يرشد كما
 فينبتـون  الذنب عجب من القيامة يوم الناس خلق سبحانه اهللا يعيد :": الشيخ قال 

 عـراة  حفاة قبورهم من خيرجون مث النوى، من والنخل احلب، من الزرع ينبت كما سوياً منه

                                                
، )٩/٢٢٤(، جمموع الفتـاوى     )١/٢٧٧(كتاب البعث البن أيب داود، البعث والنشور للبيهقي، التذكرة          :  ينظر )١(

  ).١٥٧/ ٢( البهية ، لوامع األنوار)٥٩٧ -٢/٥٨٩(شرح الطحاوية 
    ).٣٧٢ص ( املواقف يف علم الكالم لإلجيي )٢(
، لوامع األنـوار    )٥٨٩/ ٢(، شرح العقيدة الطحاوية     )٣١٦ -٣١٣،  ٢٦٢،  ٢٨٤/ ٤(جمموع الفتاوى   :  ينظر   )٣(

م ، واتفاق الشرائع على البعث للشوكاين، واليوم اآلخر بني اليهودية واملسيحية واإلسال           )١٥٩ -١٥٧/ ٢(البهية  
  ).١٢٠ص(فرج اهللا عبد الباري . د

حممد بن أمحد بن سامل السفاريين، أبو العون، أحد علماء احلديث واألصول واألدب، ولد يف نابلس من قرى                  :  هو )٤(
غذاء األلباب شـرح منظومـة اآلداب، ولوامـع     : ، له تصانيف عدة منها    )هـ١١٨٨(فلسطني، وتويف ا سنة     

  .، البحور الزاخرة يف علوم اآلخرةالبهية وسواطع األسرار األثرية األنوار
  ).٦/١٤(األعالم : ينظر  

  ). ١٥٧ / ٢ ( األنوار لوامع )٥(
  ).٢٢-٢١(يد مذكرة التوح:  ينظر)٦(



   ٤٨٥  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أهدى هم بل املوقف، طريق يضلون ال مبثوث فراش أو منتشر جراد كأم سراعاً، ،)١( غرالً

 واملعارج القمر سورة من البعث آيات قرأ ومن...يوفضون بنص إىل كأم ،)٢( القطا من إليه

 إنكـم  :(قـال  < النيب أن :الصحيحني يف وثبت تقدم، مما الكثري له يتبني وأمثاهلا والقارعة

?             @  M             I  H  GF  E  DC  B  A  : قـرأ  مث )غـرالً  عراة حفاة حمشورون

  K   JL ٣("١٠٤: األنبياء(.  
 ولقد .اإلسالم عن خارج ومنكره بالضرورة، الدين من معلوم أمر بالبعث اإلميان إن  

 ،< نبيه سنة ويف تعاىل اهللا كتاب يف لشأنه والتعظيم العناية من مبزيد اآلخر اليوم ذكر خص
 جيد العقيدة، خصوم جمادلة يف الكرمي القرآن لطريقة املتتبع فإن املسلمون؛ ذلك على أمجع وقد
 اليوم ملنكري الدامغة والرباهني احلجج تلك من واسعاً قسطاً أخذ اآلخر باليوم اماالهتم أن

  .)٤( املطهرة السنة يف وكذا اآلخر،
 األجـسام  أن :العقالء ومجهور السلف عليه الذي القول :": احلنفي العز أيب بن علي قال

 النـشأة  يف استحال كما أخرى نشأة اهللا ينشئها مث تراباً، فتستحيل حال إىل حال من تنقلب
 سـوياً،  خلقاً أنشأه مث وحلماً عظاماً صار مث مضغة صار مث علقة صار مث نطفة كان فإنه األوىل،

  .)٥("الذنب عجب إال كله يبلى أن بعد اهللا يعيده :اإلعادة كذلك
 وعلى القيامة يف بالبعث القول على فرقهم تنابذ على القبلة أهل اتفق :"حزم ابن ويقول   

 هـي  اليت االبتالء دار يف وتناسلهم الناس ملكث أن :القول هذا ومعىن ذلك، أنكر من تكفري
 عـز  اهللا حييـي  مث األرض، يف من كل مات األمد ذلك ىانته فإذا تعاىل، اهللا يعلمه أمداً الدنيا

                                                
  .مجع أغرل وهو األقلف واألغلف الذي ال خينت  )١(

 حملمد تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم   ،  )٣٠/٨٧ (تاج العروس ،  )١١/٤٩٠(لسان العرب   : ينظر  
  ).٢/١٥٤ (غريب احلديث البن اجلوزي، )٢/١٣٢( للقاضي عياض مشارق األنوار، )١٥٩ص (احلميدي 

طا وهو نوع من اليمام يؤثر احلياة يف الصحراء ويتخذ أفحوصه يف األرض ويطري مجاعات ويقطع                 القطاة واحدة ق   )٢(
  . مسافات شاسعة وبيضه هرقَّط

  ". قطا)"٢/٧٤٨(املعجم الوسيط : ينظر  
  ).٤٥٩-٣/٤٥٨( فتاوى اللجنة )٣(
  ). ١/٧٣(عواجي احلياة اآلخرة ما بني البعث إىل دخول اجلنة أو النار للدكتور غالب :  ينظر)٤(
  ).٤٦٤ص( شرح الطحاوية )٥(



   ٤٨٦  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 أرواحهـم  ورد املذكور، األمد انقضاء إىل احليوان وجل عز اهللا خلق منذ مات من كل وجل
 جـزاءهم،  ووفاهم أعماهلم مجيع عن وحاسبهم واحد موقف يف ومجعهم أعياا،ب كانت اليت

  .)١("والسنن القرآن جاء وذا السعري، يف وفريق اجلنة يف واإلنس اجلن من ففريق
  

  :الشفاعة :ثانياً
  .والطلب الوسيلة وهي الوتر، خالف :لغة الشفاعة
 والشفع الشيئني، مقارنة على يدل صحيح أصل والعني، والفاء الشني( :فارس ابن قال         

  .)٢()له ومِعيناً مطلبه ملتمساً ثاِنيه جاء إذا لفالٍن فالنٌ وشفَع ..الوتر خالف
  .)٣( مضرة دفع أو منفعة جبلب للغري التوسط :االصطالح يف والشفاعة

 :  ٤٨: املدثر M  %  $  #  "  !L  :تعاىل قوله على معلقاً : الشيخ قال   
 ككالم كافر شأن يف شافع تكلم ولو شفاعة، فيهم يقبل فال لكفرهم عنهم يرض مل هللا ألن"

  .)٤("يقبل مل أبيه شأن يف ربه مع اخلليل إبراهيم
 وقد القرآن، يف ثابتة القيامة يوم الصاحلني وشفاعة < النيب شفاعة:" : الشيخ قال   

 الكبائر ألهل شفاعيت :(< لهقو ومنها القرآن، يف جاء ما تفسر صحيحة أحاديث فيها وردت

  .أنواع والشفاعة ،)٥()أميت من
 ستة الشفاعة أن : -القيم ابن يعين-  وذكر:" : )٦( حسن بن الرمحن عبد الشيخ قال

  :أنواع
                                                

  ).٤/٧٩(الفصل البن حزم :  ينظر)١(
  ).٥٣١ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
  ).٢/٢٤٦(، لوائح األنوار )٣٩٩/ ٢(النهاية البن األثري :  ينظر)٣(
  ).٢٣٠ص( تعليق على اجلاللني )٤(
، والترمذي )٤٧٣٩(سنة باب يف الشفاعة برقم   ، وأبو داود يف كتاب ال     )١٢٨١٠(برقم  ) ٣/٢٣٠(  أخرجه أمحد    )٥(

، وابن حبان يف الـصحيح      )٢٤٣٦،  ٢٤٣٥(كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء يف الشفاعة برقم            
  ).٨٣٠( برقم اجلنة ظالل يف األلباين حسنه، و)١/٩(، واحلاكم يف املستدرك )، موارد٢٥٩٦(برقم 

ولد يف الدرعية سنة    . شيخ أبو احلسن، عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب           العالمة ادد الثاين، ال   :  هو )٦(
هـ، من مؤلفاته، فتح ايد،و قرة عيون املوحدين،و ملخص منهاج السنة، وإرشاد طالب اهلدى، تـويف                ١١٩٣

  .هـ١٢٨٥سنة 



   ٤٨٧  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 < إليه تنتهي حىت والسالم الصالة عليهم العزم أولو عنها يتأخر اليت الكربى الشفاعة :األول
 من يرحيهم حىت رم إىل هلم ليتشفعوا األنبياء إىل اخلالئق بيرغ حني وذلك ،)هلا أنا( :فيقول

  .أحد فيها يشركه ال ا خيتص شفاعة وهذه املوقف، يف مقامهم
  .عليه املتفق الطويل حديثه يف هريرة أبو ذكرها وقد دخوهلا، يف اجلنة ألهل شفاعته :الثاين

 أال هلـم  فيـشفع  بـذنوم  رالنـا  اسـتوجبوا  قد أمته من العصاة من لقوم شفاعته :الثالث

  .اهـ.يدخلوها
 ـا  واألحاديـث  بذنوم، النار يدخلون الذين التوحيد أهل من العصاة يف شفاعته :الرابع

 أنكرهـا،  مـن  وبـدعوا  قاطبة السنة وأهل الصحابة عليها أمجع وقد ، < النيب عن متواترة
  .بالضالل عليه ونادوا جانب، كل به وصاحوا
 فيهـا  ينازع مل مما وهذه درجام، ورفعة ثوام زيادة يف اجلنة أهل من وملق شفاعته :اخلامس

 قـال  كمـا  شفيعاً، وال ولياً اهللا دون من يتخذوا مل الذين اإلخالص بأهل خمتصة وكلها أحد

: األنعام M  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹¸  ¶    µ   ́ ³  ²  ±  °L :تعاىل

٥١.   
 بـأيب  خاصـة  وهذه عذابه، خيفف حىت النار أهل من ارالكف أهله بعض يف شفاعته :السادس

  .)٢(")١(.اهـ.وحده طالب
 اليت األخرى الشفاعة أحاديث أو العظمى الشفاعة حديث أنكر من :": الشيخ قال 

 وسلف واجلماعة السنة ألهل خمالف فهو احلديث أئمة من وغريه صحيحه يف البخاري رواها

  .)٣("والضالل الزيغ أهل مذهب ذاهب األمة
 الـيت  موتتهم بعد املؤمنني عصاة وال املؤمنون وال الكفار ميوت ال :": الشيخ قال 

 ناس لكن كالنوم، حقيقي غري موتاً وال حقيقياً موتاً ال الدنيا احلياة يف أجلهم انتهاء عند ماتوها
 لـشفاعة با أذن فحمـاً  كانوا إذا حىت إماتة فأماتتهم بذنوم النار أصابتهم املؤمنني عصاة من

                                                                                                                                          
ارة البحوث العلمية واإلفتـاء     ، مقدمة فتح ايد طبعة رئاسة إد      )٤٠ص(، علماء الدعوة    )٣/٣٠٤(األعالم  :ينظر  

)١٥ -٩.(  
  ).١٧٦، ١٧٥ص ( فتح ايد )١(
  ).٤٧٣، ٣/٤٧٢( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٣/٤٧٦(فتاوى اللجنة )٣(



   ٤٨٨  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 الـذين  النار أهل أما :(< اهللا رسول قال :قال اخلدري سعيد أيب حديث يف جاء كما فيهم،

 :قـال  أو-بـذنوم  النار أصابتهم ناس ولكن حييون، وال فيها ميوتون ال فإم أهلها هم
 فبثوا ضبائر ضبائر م فجيء بالشفاعة نذأ فحماً كانوا إذا حىت إماتة فأماتتهم -خبطاياهم

 محيـل  يف تكون احلبة نبات فينبتون عليهم، أفيضوا اجلنة، أهل يا :قيل مث اجلنة، أار على

  .)٢(")١( البادية يف كان قد < اهللا رسول كأن :القوم من رجل فقال )السيل
  .واإلمجاع والسنة بالكتاب ثابتة الشفاعة    
 M ¬  «     ª  ©  ¨    §  ¦  ¥  ¤  £  °  ¯      ® L  :تعاىل فقوله :الكتاب فأما

  .وغريها من اآليات الدالة.١٠٩: طه
 وقد أورد الشيخ    )٣( يف إثبات الشفاعة     <فقد تواترت األحاديث عن النيب      :  السنة وأما من 

  . هذا يف كالمه السابق:
أحاديث الشفاعة كثرية متـواترة، منـها يف         :": يقول شيخ اإلسالم  ابن تيمية       

  .)٤("نن واملسانيد مما يكثر عددهالصحيحني أحاديث متعددة، ويف الس
فقد أمجع سلف األمة وأئمتها على إثبات الشفاعة، وعدها من معاقد العقائد            : اإلمجاعوأما  

  .)٥(اليت جيب اإلميان ا، والرد على من أنكرها 

                                                
  ).١٨٥( أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب إثبات الشفاعة وإخراج املوحدين من النار برقم )١(
  ).٣/٤٧٨( فتاوى اللجنة )٢(
ص (، قاعدة جليلة يف التوسـل والوسـيلة         )٣٥/ ٣(، شرح صحيح مسلم     )٢/٣٩٩(عاصم  السنة  البن    :  ينظر )٣(

، لوامـع   )٤٢٦/ ١١(، فتح الباري    )٢٥٨/ ١(، شرح العقيدة الطحاوية     )٢٢ص(، إثبات الشفاعة للذهيب     )١٢
  ).٢٠٨/ ٢(األنوار البهية 

  ).٣١٤/ ١( جمموع الفتاوى )٤(
، الـدين   )٢٠٨/ ٢(، لوامع األنـوار البهيـة       )١/١٤٨(لفتاوى  ، جمموع ا  )٣٥/ ٣(شرح صحيح مسلم    :  ينظر )٥(

  ).٢/٢٢(اخلالص لصديق حسن خان 



   ٤٨٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

فكان ... أدركنا العلماء يف مجيع األمصار:"  يقول أبو حامت وأبو زرعة رمحهما اهللا 
  .)١("فاعة حقالش... مذهبهم 

  
  .)٢( هي الشفاعة اليت استجمعت شروطها، وانتفت موانعها :والشفاعة املثبتة

اهللا ال يشفع عنده أحد إال بإذنـه، وال يـأذن يف             :" : يقول العالمة ابن القيم     
وهو ال يرضى من القول والعمل إال التوحيد واتبـاع          ... الشفاعة إال ملن رضي قوله وعمله     

  .الرسول
  .)٣("ة أصول تقطع شجرة الشرك من قلب من وعاها وعقلهافهذه ثالث

  
  :والشفاعة قسمان

  . ولغريه كاملالئكة والنبيني واملؤمنني<الشفاعة العامة الثابتة للنيب : أحدها
  .، واليت ال يشاركه فيها أحد<الشفاعة اخلاصة بالنيب : ثانيهما

 الختالفهم يف أدلتها من حيـث       والشفاعة بقسميها أنواع، اختلف أهل العلم يف عدها تبعاً        
 منـها   ة مجل :الصحة والداللة، ومجلتها عندهم مثانية أنواع، وقد ساق الشيخ عبدالرزاق           

  .يف كالمه السابق
وأدلة هذه األنواع، والكالم يف ثبوا وداللتها مبسوط يف مواضعه من كتب أهل 

  .)٤(العلم
  

                                                
  ).١٧٧/ ١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة :  ينظر)١(
، فتح  )١٣٦ -١٣٠/ ٤(،  )٩٧-٣/٩٤) (٦٦-٢/٦٥(، جمموعة الرسائل النجدية     )٢/١٥٨(الدرر السنية   :  ينظر )٢(

  ).٨٢ -٦٩ص (اصر اجلديع ، الشفاعة للدكتور ن)٢/٣٥٥(ايد 
  

  ).٣٤١/ ١( مدارج السالكني )٣(
، الدرة فيما جيب اعتقاده     )٥٦٤ -٤٥٩/ ٢(، احلجة يف بيان احملجة      )٥٨٨/ ٢(كتاب التوحيد البن خزمية     :  ينظر )٤(

، شرح صحيح مـسلم     )٧٨ -٥٦/ ٢(، التذكرة   )١/٢٨٩(، الشفا بتعريف حقوق املصطفى      )٢٩٧-٢٩٤ض(
 -٤٢٦/ ١١(، فتح البـاري     )١/٢٨٢(، شرح العقيدة الطحاوية     )١٤٧/ ٣(الفتاوى  ، جمموع   )٣٦-٣٥/ ٣(

  .وما بعدها) ٣٨ص (، الشفاعة للدكتور ناصر اجلديع )٤٢٨
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :)١( الرؤية :ثالثاً

: املطففني M  Z  Y    X  W  V       U   TL  :تعاىل ولهق على معلقاً : الشيخ قال   

 هلـم  تعذيباً رؤيته عن الكافرين حجب إذا فإنه القيامة، يوم رم املؤمنني رؤية إثبات فيه:" ١٥

  .)٢("هلم نعيماً املؤمنني منحها فقد
  

   :يلي فيما  بعضها وسنذكر ،)٣(واإلمجاع والسنة الكتاب بنص تعاىل اهللا رؤية ثبتت لقد 
  :الكرمي القرآن من األدلة-

 الداللة ظاهرة أل اهللا كتاب من بأدلة تعاىل اهللا رؤية على واجلماعة السنة أهل يستدل 
 ذلك كان املوقف يف أو اجلنة يف ذلك كان سواء تعاىل رؤيته ثبتت وإذا له، الرؤية ثبوت على

  .وقوعها إمكان فنفى احلق عن خرج ملن إبطاالً
  : احلق أهل ا يستدل اليت األدلة ومن

  ٢٦: يونس M  &%  $  #  "  !L  :سبحانه قال -
  :االستدالل وجه

 بـذلك  فـسرها  كما الكرمي اهللا وجه إىل النظر هي :والزيادة اجلنة، هي :احلسىن أن

 :< اهللا رسـول  قـرأ  :قال صهيب عن صحيحه يف مسلم روى فقد ،)٤( < الرسول
M  &%  $  #  "  !L  ، النـار  وأهل اجلنة، اجلنة أهل دخل إذا :(قال 

 ينجزكمـوه،  أن ويريـد  موعداً اهللا عند لكم إن اجلنة، أهل يا :مناٍد نادى النار،

                                                
 فيمـا  < يف الدنيا فقد سبق احلديث عليها يف املطلب الثاين من الفصل الرابع يف خصائص النيب أل أما رؤية اهللا   )١(

  . ألاختصاصه بأنه رأى ربه عد من خصائصه وهو غري ثابت يف 
  ).٢٦٦ص ( تعليق الشيخ على اجلاللني )٢(
 ، كتاب الرؤيـة للـدارقطين     )٤٠٦/ ٢(، كتاب التوحيد البن خزمية      )٨٧ص(الرد على اجلهمية للدارمي     :  ينظر )٣(

، جمموع الفتاوى   )٢٣٦/ ٢(، احلجة يف بيان احملجة      )١٦٠/ ٣(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة       )٣٠٨-٩١ص(
، شـرح  )٣١٩-٢٦٧ص(، حـادي األرواح     )٢٥٣/ ٢(، بيان تلبيس اجلهميـة      )١٦/٨٤،  ٥/٤٨٥،  ٢/٢٩(

  ).٢/٢٤٣(، لوامع األنوار البهية)١٣/٤٢٤(، فتح الباري )٢١٥-٢٠٧/ ١(الطحاوية 
  ).١/٢١١(، شرح الطحاوية )٢٧٠ض(حادي األرواح :  ينظر)٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 مـن  وجيرنـا  اجلنة، ويدخلنا وجوهنا، ويبيض موازيننا، يثقل أمل هو؟ ما :فيقولون

 النظـر  من إليهم أحب شيئاً أعطاهم فما إليه، فينظرون احلجاب، فيكشف النار؟

  .)١()الزيادة وهي ،إليه
وغري ذلك من . ١٥: املطففـني  M  Z  Y    X  W  V       U   TL :  وقوله تعاىل -

  .اآليات
  :االستدالل وجه

 أوليـاءه  أن على دليالً هذا كان السخط، يف الكافرين عن احتجب إذا تعاىل اهللا أن 

  .)٢( السلف أئمة من مجع احتج وذا الرضا، يف يرونه
  
  :السنة املطهرة األدلة من -
؛ ثبتت كذلك يف السنة النبويـة باألحاديـث         ألوكما ثبتت الرؤية من كتاب اهللا          

 أهل من واحد غري ومجعها ،)٤( :، كما ذكر شيخ اإلسالم      )٣(الصحيحة املشهورة املتواترة  

 وسـاقها  األرواح حـادي  كتابه يف القيم ابن العالمة وتتبعها ،)٥( مستقلة مصنفات يف العلم

  .)٦( حديثاً ثالثني فبلغت خمرجيها إىل معزوة
 قد مشهورة، كثرية هذا يف واآلثار األحاديث إن :": تيمية ابن اإلسالم شيخ وقال

 املصنفون وذكرها ولآلجري، نعيم وأليب للدارقطين الرؤية كتاب مثل كتباً، فيها العلماء دون
 بـن  وحنبل حنبل، بن أمحد بن اهللا عبد وقبلهم شاهني، وابن والالكائي، بطة، كابن السنة يف

                                                
  ).١/١٦٣) (١٨١( يف اآلخرة رم سبحانه  برقم  أخرجه مسلم، كتاب اإلميان، باب إثبات رؤية املؤمنني)١(
  ).٢١٢-١/٢١١(، شرح الطحاوية )٢٧٢ص(، حادي األرواح )٤٤٣/ ٢(كتاب التوحيد البن خزمية :  ينظر)٢(
، )٦/٤٦٩(، جمموع الفتـاوى  )٢/٢٤٥(، احلجة يف بيان احملجة      )٣/٤٧٠(شرح أصول اعتقاد أهل السنة      :  ينظر )٣(

  ).٣١٩، ٢٧٧ص (حادي األرواح 
  ).١٤٧ص ( األزهار املتناثرة )٤(
التصديق بالنظر إىل اهللا تعـاىل يف       : ، ومما هو مطبوع   )٦/٤٨٦( ذكر طائفة منها شيخ اإلسالم يف جمموع الفتاوى          )٥(

  .اآلخرة لآلجري، والرؤية للدارقطين، ورؤية اهللا تعاىل البن النحاس
  ).٣٠٧-٢٧٧ص (حادي األرواح :  ينظر)٦(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 والـسنن  ديواملـسان  الـصحيح  أصحاب وخرجها وغريهم، والطرباين، واخلالل، إسحاق،

  .)١("وغريهم
  

  :املطهرة السنة من األدلة بعض ونذكر
 نـرى  هل اهللا، رسول يا :أناس قال :قال س هريرة أيب عن الصحيحني يف جاء فمما -

 يـا  ال :قالوا سحاب؟ دوا ليس الشمس يف تضارون هل :(فقال القيامة؟ يوم ربنا

 كان من :فيقول الناس اهللا جيمع كذلك، القيامة يوم ترونه فإنكم :(قال .اهللا رسول

 ويتبـع  القمر، يعبد كان من ويتبع الشمس، يعبد كان من فيتبع فليتبعه، شيئاً يعبد

 غـري  يف اهللا فيأتيهم ،)٢( منافقون فيها األمة هذه وتبقى الطواغيت، يعبد كان من

 مكاننا هذا منك، باهللا نعوذ :فيقولون ربكم، أنا :فيقول يعرفون، اليت ،)٣( الصورة

 :فيقول يعرفون، اليت الصورة يف اهللا فيأتيهم عرفناه، ربنا أتانا فإذا ربنا، يأتينا حىت
  .احلديث )٤()فيتبعونه ربنا، أنت :فيقولون ربكم أنا

  .)٥() حىت ميوتألربه أنه لن يرى أحد منكم  اتعلمو:( <وقال  -

                                                
  ).٤٨٦/ ٦(وى  جمموعة الفتا)١(
إمنا بقوا يف زمرة املؤمنني؛ ألم كانوا يف الدنيا متسترين م؛ فيتسترون م أيـضاً يف                : قال العلماء :"  قال النووي  )٢(

اآلخرة، وسلكوا مسلكهم ودخلوا يف مجلتهم وتبعوهم ومشوا يف نورهم، حىت ضرب بينهم ِبسور له باب باطنـه    
  ).١/٤٢٨(شرح النووي ملسلم " ، وذهب عنهم نور املؤمننيفيه الرمحة وظاهره من قبله العذاب

 إثبات الصورة هللا تعاىل مما كثر فيه الكالم بني العلماء، وقد جاءت السنة بإثبات الصورة هللا تعاىل وأن إطالق هذه               )٣(
  . اللفظة على اهللا ليس فيها حمذور إال عندما يتخيل الشخص فيها معىن التشبيه

 أن الـصورة  -واهللا تعاىل أعلـم –والذي عندي ):"٢٦١ص " (تأويل خمتلف احلديث"تيبة يف  قال أبو حممد ابن ق      
ليست بأعجب من اليدين واألصابع والعني، وإمنا وقع اإللف لتلك يئها يف القرآن، ووقعت الوحشة من هـذه                  

  ".ألا مل تأت يف القرآن، وحنن نؤمن باجلميع، وال نقول يف شيء منه بكيفية وال حد
، ونقض أساس التقديس البن تيميـة، وعقيـدة    )٤٥٥ص (نقض تأسيس الرازي لشيخ اإلسالم ابن تيمية  : ينظر  

أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحن حلمود التوجيري، وشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري للشيخ                 
  ).٢٠٠-١٩٨ص (، وصفات اهللا عز وجل للسقاف )٦٨-٢/٣٢(عبد اهللا الغنيمان 

صحيح مـسلم يف كتـاب     : ، وينظر )٦٥٧٤( أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم برقم            )٤(
  ).٦٣٣(املساجد ومواضع الصالة باب فضل صالة الصبح والعصر واحملافظة عليها برقم 

  ).٢٢٤٥/ ٤) (٢٩٣١( أخرجه مسلم، كتاب الفنت، باب ذكر ابن صياد برقم )٥(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :اإلمجاع وأما -

 الكـرمي  اهللا وسـؤال  اآلخـرة،  يف الرؤية إثبات على وأئمتها األمة سلف أمجع فقد

  .)١( العلم أهل من واحد غري إمجاعهم وحكى حصوهلا،
  :والنار اجلنة :رابعاً

  :اآلن ووجودمها والنار اجلنة خلق -١
  .تفنيان ال باقيتان وأما ، اآلن موجودتان خملوقتان والنار اجلنة إن :" : الشيخ قال 

  :واجلماعة السنة أهل مذهب بيان يلي وفيما
 يف خمـالف  هلم يعرف ومل .الدنيا يف موجودتان والنار اجلنة أن على السنة أهل اتفق 

  .)٢("األمة وإمجاع والسنة، بالكتاب ذلك على واستدلوا اإلسالم، صدر
  :"فقال واإلمجاع، والسنة الكتاب من ذلك على : فيعفي الرزاق عبد الشيخ ودلل       
!  "  #  $  %  &  '  )   M  :تعـاىل  قولـه  :الكتاب من األدلة

  -  ,  +  *  )L و ،١٣٣: آل عمــران M 8 7  f  e  d  c

  u   t  s  rq  p  o      n  m  l       k              j  i  h  g

  ~        }  |   {  z  yx  w  vL فدل التعبري عن إعداد اجلنة للمؤمنني ٢١: ديداحل ،
  .بالفعل املاضي على أا موجودة بالفعل يف الدنيا

7 ، و٢٤: البقرة M 8 7   ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð   Ï   ÎL و

 M 8  Í       Ì  Ë  Ê   É  ÈL و١٣١: آل عمران ، M 8 7               {  z  y

  ¡  �   ~  }   |L فدل التعبري باملاضي على أن النار وجدت فعال٢٢ً – ٢١: النبأ ،.  
  

                                                
، )٥١٠،  ٦/٤٦٩(، جمموع الفتاوى    )٣/١٥(، شرح صحيح مسلم     )١٠٣ص(همية للدارمي   الرد على اجل  :  ينظر )١(

  ).٢٤٠/ ٢(، لوامع األنوار البهية )٣١٩ص(حادي األرواح 
  ).١٠ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 ومـسلم  البخاري رواه ما منها كثرية، اآلن وجودمها على الدالة فاألحاديث :السنة من وأما

 مـات  إذا أحدكم إن :(قال < اهللا رسول أن م عمر بن اهللا عبد حديث من صحيحهما يف

 مـن  كان وإن اجلنة، أهل فمن اجلنة أهل من كان إن والعشي، بالغداة مقعده عليه عرض

 يف مسلم وروى ،)١()القيامة يوم اهللا يبعثك حىت مقعدك هذا :يقال النار، أهل فمن النار أهل
 جربيل أرسل والنار اجلنة اهللا خلق ملا :(قال < اهللا رسول أن هريرة أيب حديث من صحيحه

 ما وإىل إليها فنظر فذهب فيها، ألهلها أعددت ما وإىل إليها فانظر اذهب :فقال اجلنة، إىل

 فحفت باجلنة فأمر دخلها، إال أحد ا يسمع ال وعزتك، :فقال فرجع فيها، ألهلها اهللا أعد

 رجـع،  مث إليها فنظر :قال فيها، ألهلها أعددت ما وإىل إليها فانظر رجعا :فقال باملكاره،

 فـانظر  اذهب :الق النار، إىل أرسله مث :قال أحد، يدخلها أال خشيت لقد وعزتك، :فقال

 :فقال رجع مث بعضا، بعضها يركب هي فإذا فنظر :قال فيها، ألهلها أعددت ما وإىل إليها
 مـا  إىل فانظر ذهبا :قال مث بالشهوات، فحفت ا فأمر ا، مسع أحد يدخلها ال وعزتك،

 منـها  ينجو أال خشيت لقد وعزتك :فقال عفرج إليها، فنظر فذهب فيها، ألهلها أعددت

 وروى ألهلـها،  والنـار  اجلنة من كل إعداد يف صرحيان احلديثان فهذان.)٢()دخلها إال أحد

 إمنـا  :(< اهللا رسول قال :قال مالك بن كعب حديث من السنن وأصحاب املوطأ يف مالك

 يف وجـاء  ،)٣()القيامة يوم جسده إىل اهللا يرجعها حىت اجلنة شجر يف تعلق طري املؤمن نسمة
 حـدثهم  وأنـه  أصحابه خيطب وهو والنار اجلنة رأى < النيب أن الشمس خسوف حديث
 هللا خمالفتهما أجل من األرض إىل يهبطهما أن قبل اجلنة وحواء آدم أسكن اهللا أن وثبت ،عنهما

  .منها األكل عن امها اليت الشجرة من بأكلهما

                                                
، ومـسلم يف    )١٣٧٩( أخرجه البخاري يف كتاب اجلمعة باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي  بـرقم                 )١(

كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب عرض مقعد امليت من اجلنة أو النار عليه وإثبات عذاب القرب والتعوذ منـه       
  ).٢٨٦٦(برقم 

 أخرجه الترمذي يف كتاب صفة اجلنة والنار باب ما جاء حفت اجلنة باملكاره وحفت النار بالـشهوات  بـرقم                     )٢(
، حسنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي        )٤٦٨٤(ن والنذور برقم    ، والنسائي يف كتاب األميا    )٢٥٦٠(

  ).٣٦٦٩(، ويف صحيح الترغيب والترهيب برقم )٢٥٦٠(برقم 
، وصححه األلباين يف شرحه على العقيـدة      سمن حديث كعب بن مالك      ) ١٥٣٤٩( أخرجه اإلمام أمحد برقم      )٣(

  ).٣٧٨(الطحاوية برقم 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 من نابتة نبتت ىتح الدنيا يف بوجودمها القول على يزالوا مل األمة هذه صدر فإن :اإلمجاع وأما

  .)١("وجودهم قبل األمة وبإمجاع بالنصوص، حيتجون وهم ذلك فأنكرت ةواملعتزل القدرية
 السنة فأهل والنار، باجلنة التام والتصديق اجلازم االعتقاد :اآلخر باليوم اإلميان من إن 
  :يعتقدون واجلماعة

 ألوليائه أعدها اهللا كرامة دار فاجلنة تفنيان، وال ألهلهما معدتان موجودتان والنار اجلنة أن -أ

  .والكفار واملنافقني املشركني ألعدائه هوان دار أعدها عذابه دار والنار واألبرار، املقربني
 وكما موت، وال خلود :منهما كل ألهل يقال فيه، النص جاء كما ميوتون ال أهلهما أن -ب

 بعـض  ذكر سبق وقد ،٣٩: ةالبقـر  M   ?  >  =  <L  :منهما كل أهل عن سبحانه قال
  .السابق : الرزاق عبد الشيخ كالم يف األدلة

.  /  M  5  43   2  1  0  :تعاىل قال متجدد، أبدي نعيم يف اجلنة أهل أن -ج

  G  F  E  DC  B  A  @   ?>  =  <  ;:  9  8  7  6

HL  تعـاىل  وقال ،٢٥: البقـرة:  M  w  v  u  t   s  r  q  p

}|  {  z    y  x  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~   L ٥٧: النساء.  
 أبـدي  عـذاب  يف النار وأهل ،١٠٨: هود M   á  à  ß  ÞL  :نعيمهم يف تعاىل وقال

M  d  c   b   a  `  _   ̂ ]          \  [  Z  :تعاىل قال دائم، سرمدي

  o  n  m  l   k    j  ih  g  f  eL  تعاىل وقال ،٥٦: النـساء:  M  ¡

  £    ¢  ¬  «  ª  ©   ¨      §  ¦  ¥  ¤L ٢( ٢٣: اجلن(.  
  
  
  

                                                
  ).١٠ص(الرزاق عفيفي  جمموعة ملفات الشيخ عبد )١(
 اخلميس الرمحن عبد بن حممد .، د حنيفة أيب اإلمام عند الدين أصول،  )٢/٤٠٧ (النهاية يف املالحم والفنت   :   ينظر  )٢(

  ).٥٥، ٢/٥٤ (العثيمني صاحل بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموع، )٦٤٠(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :اآلن والنار اجلنة وجود أنكروا من شبهة -
 تبقـى  اممنه كالً ألن عبث، اجلزاء يوم قبل والنار اجلنة خلق :أوالً :": الشيخ قال   

  .اهللا على حمال والعبث أحد، ا جيزى أن دون طويلة مدة معطلة
 بالنقـل،  إال يعـرف  ال غييب أمر يف بالعقل الصحيحة للنصوص معارضة بأنه :أوالً وأجيب

 نسمات وأرواحهم قبورهم، يف ينعمون املؤمنني ألن فائدة، فيه الدنيا يف وجودمها بأن :وثانياً

 مقعـده  منهم كل ورؤية النار على بالعرض قبورهم يف يعذبون والكفار اجلنة، شجر يف تعلق
  .بعبث ليس فوجودمها بيانه، تقدم كما اهللا يبعثه أن إىل فيها

M  o  n :وقولـه ،  ٨٨: القـصص  M  kj  i  h  g    fL :تعاىل بقوله :ثانياً استدلوا

   rq  pL  املوت فيهما من كل وذاق هللكتا اآلن موجودة كانتا فلو :قالوا،  ١٨٥: آل عمران 

  .وختريبها الدنيا إاء أجل من الصور يف األول النفخة عند
 ألمـا  األوىل، النفخة عند والفناء، اهلالك يصيبه مما مستثىن والنار اجلنة من كال أن وأجيب

!  "  #  $  %  &  '  )  (  *     +  ,  -  M 8 7  للبقـاء،  خلقتا

  /.L شـيء  كل املعىن وأيضاً األدلة، بني مجعاً بقاءه اهللا شاء من عموم يف أدخلتا،  ٦٨: الزمر 
 ألمـا  اهلالك، عليه كتب مما ليستا والنار واجلنة هالك، تاملو ذوق أو اهلالك عليه اهللا كتب
 اهللا، وجه به أريد ما إال حابط عمل كل وجهه إال هالك شيء كل معىن وأيضاً ، للجزاء خلقتا

  .٨٨: القصص M  ed      c  b   a  `_  ^  ]  \  [  ZL :اآلية صدر يف قوله بدليل
 M  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦L :قوهلـا  من فرعون امرأة عن اهللا ذكره مبا :ثالثاً استدلوا

 مين أمتك أقرئ حممد يا فقال يب، أسرى ليلة إبراهيم لقيت :(< الرسول وبقول ،١١: التحرمي
 اهللا سـبحان  غراسها وأن قيعان، وأا املاء، عذبة التربة، طيبة اجلنة بأن وأخربهم السالم

 له غرست وحبمده اهللا سبحان :قال من :(< ولهوق ،)١()أكرب واهللا اهللا إال إله وال اهللا واحلمد

                                                
، )٣٤٦٢(سبيح والتكبري والتهليل والتحميد بـرقم        أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب ما جاء يف فضل الت           )١(

  ).٣٤٦٢(صححه األلباين يف صحيح الترمذي برقم 
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

 ملـا  منها مفروغاً خملوقة غري اجلنة كانت فلو :قالوا .سننه يف الترمذي مهاروا)١()اجلنة يف خنلة

 يغرس تزال ال وأا قيعان، أا (:< قال وملا فيها، بيتاً هلا يبين أن را من فرعون امرأة طلبت

  .)٢( )العابدين من والتكبري والتهليل ديحمتوال التسبيح كان كلما فيها
 فيها اهللا خيلق تزال ال أا إال عدمها على ال اآلن اجلنة وجود على دليل ذكرمت ما بأن وأجيب

 فيها فاإلنشاء النعيم من أنواعا القيامة يوم فيها اهللا جيدد بل الذاكرون، ذكره ما النعيم من أنواعاً

  .)٣("اآلبدين أبد متجدد فيها والنعيم القيامة، ويوم اليوم مستمر
    
 سـلفاً  قاطبـة  واجلماعة السنة أهل مذهب اآلن ووجودمها والنار اجلنة خبلق القول 

 واملعتزلـة  اجلهمية ذلك يف وخالف ،)٦(  واملاتريدية )٥( األشاعرة من وافقهم ومن )٤( وخلفاً

  .اآلن ووجودمها خلقهما بنفي فقالوا )٧( وافقهم ومن
 اآلن، موجودتان خملوقتان والنار اجلنة أن على السنة أهل اتفق:": العز أيب بنا العالمة يقول
 :وقالت ذلك فأنكرت والقدرية، املعتزلة من نابغة نبغت حىت السنة، أهل ذلك على يزل ومل
 خالف من وبدعوا وضللوا مواضعها، عن النصوص وحرفوا ...القيامة يوم اهللا ينشئهما بل

  .)٨("شريعتهم
  

                                                
  ).٤٢٣ص(، صححه األلباين يف شرح الطحاوية )١٠٣( أخرجها الطرباين يف املعجم الصغري برقم )١(
) ٣٤٢٦(تحميـد بـرقم   أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب ما جاء يف فضل التسبيح والتكبري والتهليل وال    )٢(

  ).٣٤٦٢(وحسنه، وحسنه كذلك األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي برقم 
  ).١١ص( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٣(
، احلجة يف بيان احملجـة     )٦/١١٨٤(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة       )٢٠٦ص  (الشرح واإلبانة البن بطة     :  ينظر )٤(

، شـرح العقيـدة الطحاويـة       )١١ص(، حـادي األرواح     )٣٤٦-٨/٣٤٥(، درء التعارض    )٤٧٥-١/٤٧١(
  ).٢/٢٣٠(، لوامع األنوار البهية )٦٢٠ -٢/٦١٤(

، أصـول الـدين للبغـدادي    )٣١٩ص(، اإلرشـاد  )٣٤٩/ ١(مقاالت اإلسالميني أليب حسن األشعري :  ينظر )٥(
  ).٥/١٠٧(، شرح املقاصد )٢٣٧ص(

  ).٢٤٩-٢٤٧ص(، املسايرة البن اهلمام )١٦٦-١٦٥ص(أصول الدين للبزدوي :  ينظر)٦(
  ).١٦١-١٦٠ص(متشابه القرآن للقاضي عبد اجلبار :  ينظر)٧(
  ).٢/٦٤١( شرح الطحاوية )٨(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

  
  :والنار اجلنة مدوا -٢

 أن إىل منهم اجلمهور  وذهب تفىن، ال اجلنة أن على السنة أهل اتفق :": الشيخ قال 
  .النار بفناء منهم قليلة طائفة وقالت تفىن ال أيضاً النار

  :الكتاب من اجلنة بقاء على والدليل
 M 8 0/  .  -   ,+  *   )  (  '&  %  $  #  "  !L  قوله 

7  ، و٤٨: احلجر M   Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼L 7 8  ، و٣٥: الرعد

 M 8  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �L و ٥٤: ص ،  M 8 7      ¥  ¤  £  ¢

  ®   ¬  «     ª  ©¨  §  ¦L ــدخان M 8 7  Ï  Î  Í  ، و٥٦: الـ

   á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú    Ù  Ø  ×   Ö  Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ  ÐL 
  .١٠٨: هود

M  Û  Ú    Ù : بقولـه  االستثناء من خلود املؤمنني يف اجلنـة      واختلف السلف يف        

ÝÜL اجلنة دخوهلم قبل النار يف املؤمنني عصاة ميكثها اليت للمدة استثناء إنه :فقيل ،١٠٨: هود 
 مدة إال واألرض السموات دامت ما اجلنة يف املؤمنون خيلد فاملعىن اجلنة، يف خلودهم مدة من
  .اجلنة دخوهلم وقيل النار يف ؤمننيامل عصاة يقضيها أن ربك شاء

 ال وأنـت  ذلك، غري أرى أن إال أكرمن ال واهللا :كقولك يفعله، وال الرب استثناء إنه :وقيل 
  .هإكرام إال ترى

 أـم  ال اهللا، مـشيئة  يف خلـودهم  مـع  بأم إلعالمهم االستثناء أن من :قيل منه وقريب 

 أن كونية إرادة إرادته ذلك ينايف وال اهللا، مشيئة نم خرجوا منها ومتكنهم اجلنة يف باستقرارهم

M  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð :تعـاىل  قوله ونظريه فيها، خيلدوا

   Ý  Ü  ÛL 7 : ، وهو سبحانه بقاء ما أوحى به إىل رسـوله، وقولـه           ٨٦: اإلسراء

 M 8  ON  M    L  K  J  IL قلـب   ، وهو سبحانه ال يشاء اخلتم علـى       ٢٤: الشورى 
M   O   N  M :تعاىل وقوله البصرية، وصفاءرسوله، بل أراد له استمرار اهلداية واإلمداد بالنور         

  WV  U  T  S  R  Q  PL  وقد شاء سبحانه إعالمهـم بـه،    ١٦: يـونس ،
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

وتالوة رسوله القرآن عليهم، إىل غري هذا من النظائر اليت يقصد بذكر املشيئة فيها إثبـات                
  .أن األمور ملا خترج من دائرة تقديره سبحانه وتصريفهكمال االختيار، و

، وعليه يكون االستثناء منقطعاً، واملعىن خالدين فيها        "لكن"مبعىن  " ال" ابن جرير أن      واختار
سوى ما شاء ربك من زيادة النعيم، أو لكن هنا من زيادة النعيم واإلكرام على اخللود ما ال                  

قطع أمد اخللود ولكن املراد زيادة نعيم إىل جانب خلـودهم   إال اهللا، فليس املراد   هيقدر قدر 
  . ١٠٨: هود M   á  à  ß  ÞL :يف اجلنة بدليل ما ختمت به اآلية من قوله تعاىل

  
  :السنةالدليل من 

 )١()من يدخل اجلنة ينعم وال يبـأس وخيلـد وال ميـوت            :( <  على أبدية اجلنة قوله       -
 رموا فال تشبوا وأن أبدا تسقموا فال تصحوا أن لكم إن اجلنة أهل يا مناد ينادي :(وقوله

 النـار  أهـل  ويا موت، فال خلود اجلنة أهل يا :(وقوله ،)٢()أبدا متوتوا فال حتيوا وأن أبدا،

  .)٤(" )٣()موت فال خلود
  

 للسلف كثرية آراء ففيها :النار أبدية أما :"فقال ،النار أبدية يف اآلراء : الشيخ بني 

  :رأيان منها
 فيها خملدا بقي دخل ومن تفىن، ال باقية النار إن :قالوا السلف، مجهور رأي :األول 

   . منها خيرجون فإم املؤمنني عصاة من دخلها من إال أبدا
|  {  ~  �   ¡   ¢  £        M :تعاىل بقوله الكافرين من ا ومن بقائها على واستدلوا

 ±°  ¯  ®   ¬  «  ª  ©¨  §     ¦  ¥  ¤  ¶  µ  ´  ³  ² 
   ¸L وقوله١٦٧: البقرة ،: M  º  ¹  ̧   ¶  µ     ́  ³  ²  ±  °  ¯

                                                
  ).٢٨٣٦(برقم ...  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها باب يف دوام نعيم أهل اجلنة )١(
  ).٢٨٣٧(برقم ... باب يف دوام نعيم أهل اجلنة  أخرجه مسلم يف كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )٢(
، ومسلم كتاب اجلنـة وصـفة نعيمهـا    )٦٥٤٨( أخرجه البخاري يف كتاب الرقاق باب صفة اجلنة والنار برقم          )٣(

  ).٢٨٥٠(وأهلها باب النار يدخلها اجلبارون واجلنة يدخلها الضعفاء برقم 
  ).١٢-١١( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٤(
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

   É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿   ¾  ½  ¼  »L ٣٦: املائدة ،
M   y   x       w  v :هولق، ٧٥: الزخرف M  .  -  ,   +  *  )  (L :وقوله

         ¦  ¥¤   £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {     z  ©              ̈ §    

ªL وقوله٣٦: فاطر ، : M 8 7   @  ?  >  =  <  ;:  9L اإلسراء :

  .، وغريها من اآليات٩٧
ر نصيبهم من العذاب فيها، ونسب      فاأن النار تفىن بعد أن يستويف الك      : الرأي الثاين    

وابـن  ،  )١( هذا القول إىل عمر بن اخلطاب وعبد اهللا بن مسعود وأيب هريرة من الـصحابة              
M  [   Z  Y  X :، واستدل هلذا الرأي بقوله تعاىل     ومجاعة)٢(تيمية وابن القيم    

  k  j   i  h  g  f  e  d    c  b  a`  _  ^  ]  \
  ~  }  |  {         z  yx  w  v     u  t  s  r    q  p  on  m     lL األنعام :

ــال١٢٨ ¼  ½   ¾  ¿    ±  M  »  º  ¹  ¸  ¶      µ   ´  ³  ² :، وقـ

  Ì      Ë  Ê  É  È  Ç  ÆÅ  Ä  Ã   Â  Á  ÀL استثىن : ، قالوا ١٠٧ – ١٠٦: هود
  M  Ã   Â  وبقوله يف اآلية الثانية     M    yx  w  v     uLمن اخللود يف اآليتني بقوله يف اآلية األوىل       

  ÆÅ  ÄL   ذاب كما جـاء  يأِت بعد االستثناءين ما يدل على عدم االنقطاع وانتهاء الع      ومل
M   à  ß  Þ :عقب االستثناء من اخللود يف نعيم اجلنة، فإن اآلية ختمت بقوله تعـاىل            

                                                
ص (حممد بن عبد اهللا الـسمهري       . د.الرد على من قال بفناء اجلنة والنار لشيخ اإلسالم ابن تيمية حتقيق أ            :  ينظر )١(

٥٣.(  
 )١٨/٣٠٧( اإلسـالم  شيخ فتاوى جمموع يف جاء النار، فناء بعدم قوالً القيم وابن تيمية البن أن ننبه أن ينبغي  )٢(

 ال مـا  املخلوقات من أن على واجلماعة السنة أهل وسائر وأئمتها ألمةا سلف اتفق وقد: " سؤال إجابة يف قوله
 الكالم أهل من طائفة إال املخلوقات مجيع بفناء يقل ومل ذلك، وغري والعرش والنار كاجلنة بالكلية يفىن وال يعدم

 رسـوله،  وسنة ،اهللا كتاب خيالف باطل قول وهذا وحنوهم، املعتزلة من وافقه ومن صفوان بن كاجلهم املبتدعني،
أما ابن القيم   ؛  النار بفناء يقول ال أنه يف صريح ت شيخ اإلسالم شيء   مؤلفا وليس يف    "وأئمتها األمة سلف ومجاع

يف أنه يقـول   ذكر بعض اآلثار وبعض األدلة للقائلني بفناء النار، ولكنه ليس صرحياً" حادي األرواح"ففي كتاب   
 الـرد  شرحكالم الشيخ عبد العزيز الراجحي يف       :  ينظر .قول بفناء النار  بفناء النار، لكن ذكر بعض األدلة ملن ي       

، والرد على من قال بفناء اجلنة والنار وبيان األقوال يف ذلك لشيخ اإلسالم ابـن  - املكتبة الشاملة – اجلهمية على
  .السمهري. د.تيمية حتقيق أ
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  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

   áL قبله الذي االستثناء أن على قرينة فكان واستمراره النعيم دوام على دال وهو ،١٠٨: هود 

¢  £  M  :تعاىل بقوله أيضاً واستدلوا االختيار كمال إثبات به يراد إمنا اإلخراج، به يراد ال

  ¥  ¤L  واستدلوا ،، جتعل اللبث يف النار مدة حمدودة، فدل على انتهاء العذاب        ٢٣: النبـأ 

 النيب عن صحيحة يف البخاري روى وقد رمحته، موجب واجلنة غضبه، موجب النار بأن أيضاً

 )غضيب سبقت رمحيت إن العرش، فوق عنده فهو كتاباً كتب اخللق اهللا قضى ملا :(قال أنه <
 سبق قد غضبه لكان النار تفن ومل النار، يف الكافر بقي فلو قالوا )غضيب تغلب( رواية ويف )١(

  .مستحيل خرب وخلف ربه، عن < الصادق خلرب خلف هذا ويف رمحته،
 نـزاع  فال منها خروجهم وعدم أبداً فيها رفاالك خلود على الدالة النصوص من ورد وما قالوا
 أهـل  بقائهـا  حال يف منها خيرج وإمنا باقية، النار دامت ما لعذابا يف البقاء يعين لكنه فيه،

 وينقض حبسه ينهدم من وبني قائم، حبس وهو احلبس من خيرج من بني فرق وهناك التوحيد،
 عـن  جواباً صلح وإن بأنه هذا يناقش وقد البناء، بانتقاض سجنه وينتهي حبسه فيبطل بناؤه،

 وأن غرامـاً،  كان وأنه مقيم، عذاا أن يف الصرحية نصوصال عن جواباً يصلح فال اخللود أدلة

 عذاباً، اهللا يزيدهم بل خيفف وال العذاب عنهم يفتر ال وأم سعرياً، اهللا وأدها هبت كلما النار
 إن :قـال  أن إال اللهم العذاب، ليذوقوا غريها جلود اهللا بدهلم جلودهم نضجت لكما وأم

  العذاب دوام على دلت اليت النصوص مجيع على مسلط السابقتني اآليتني يف باملشيئة االستثناء

  .)٢("أعلم واهللا سبحانه اهللا إىل فليترك اهللا شئون من فاملوضوع حال كل وعلى واستمراره،
  
 نعيمها، ودوام اجلنة، ببقاء القول على )٤( وافقهم ومن )٣( واجلماعة السنة أهل أمجع 

  .وأهلها بفنائها فقالوا ةاجلهمي ذلك يف وخالف أهلها، وخلود
                                                

  ).٧٤٢٢(هو رب العرش العظيم برقم  أخرجه البخاري يف كتاب التوحيد باب وكان عرشه على املاء و)١(
  ).١٣-١٢( جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
، عقيـدة الـسلف وأصـحاب       )١٤٠ -١٣٩ص(، أصول السنة البن زمنني      )٢٠٨ص  (الشرح واإلبانة   :  ينظر )٣(

 ، بيـان تلبـيس    )٢٥٣/ ٢(، احلجة يف بيان احملجـة       )١٣ص(، مراتب اإلمجاع البن حزم      )٣٦٤ص  (احلديث  
  ).٦٢٠/ ٢(، شرح الطحاوية )٣٢٣ص(، حادي األرواح )٥٨١/ ١(اجلهمية 

، املسايرة )١٦٦ -١٦٥ص (، أصول الدين للبزدوي   )٢٣٨ص  (، أصول الدين للبغدادي     )٨٣/ ٤(الفصل  :  ينظر )٤(
  ).٢٤٩ -٢٤٧ص(
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 مثانيـة  علـى  أهلـها  وخلود عذاا، ودوام ،بقائها يف الناس اختلف فقد النار وأما

  :ثالثة أمهها ،)١(أقوال
 الكفار فيها ويبقى ، يشاء من منها خيرج تعاىل اهللا وأن تفىن، ال باقية كاجلنة النار أن :األول

  .له انقضاء ال أبدياً بقاًء
 فإنه يفنيها، مث يشاء، ما يبقيها مث يشاء، من منها خيرج تعاىل اهللا وأن تفىن، نارال أن :والثاين

  .إليه تنتهي أمداً هلا جعل
M      Ë  Ê  É  È  Ç  :سـبحانه  قولـه  عند والوقوف كله، ذلك عن اإلمساك :والثالث

ÌL ١٠٧: هود.  
ول مجهور أهل السنة  أن النار كاجلنة باقية ال تفىن، وهو ق- واهللا أعلم– والقول الصحيح

)٢( واجلماعة
 وحكاه بعضهم إمجاعاً،

)٣(
.  

  
 مـن  أمـا  الكتاب من أدلة : الشيخ ذكر وقد والسنة الكتاب من متظافرة واألدلة

  :السنة
 يا :فيقول بينهم مؤذن يقوم مث النار، النار أهل ويدخل اجلنة، اجلنة أهل يدخل :(< فقوله

  .)٤()فيه هو فيما خالد كل وت،م ال النار أهل ويا موت، ال اجلنة أهل

                                                
  ).٤٢٢-١١/٤٢١(، فتح الباري )٢/٦٢٤(، شرح الطحاوية )٣٣٢-٣٢٩ص(حادي األرواح :  ينظر)١(
ص (، عقيدة السلف وأصحاب احلديث إلمساعيل الصابوين        )١٤٠-١٣٩ص(أصول السنة البن أيب زمنني      :  ينظر )٢(

، كشف األستار   )٢٦١-٢/٢٦٠(، شرح الطحاوية    )٤٣٦،  ٢/٢٦٣(، احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين       )٣٦٤
  ).٢/٢٣٠(، لوامع األنوار )٢/٧٨٩(يف إبطال قول من قال بفناء النار للشوكاين 

، رفع األستار إلبطال أدلـة القـائلني   )٥٨١/ ١(، بيان تلبيس اجلهمية )١٣ص(مراتب اإلمجاع البن حزم  :  ينظر )٣(
  ).١١٦ص(بفناء النار للصنعاين 

، ) ٤/٢٠٤٩) (٦٥٤٤( أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب يدخل اجلنة سبعون ألفاًَ بغـري حـساب بـرقم                 )٤(
مـن  ) ٤/٢١٨٩) (٢٨٥٠(ها اجلبارون واجلنة يدخلها الـضعفة  بـرقم          ومسلم، كتاب احلنة، باب النار يدخل     

  .حديث ابن عمر رضي اهللا عنهما به
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 نـاس  ولكـن  حييـون،  وال فيها ميوتون ال فإم أهلها هم الذين النار أهل أما :(< وقوله

 أذن فحمـاً  كـانوا  إذا حـىت  إماتـة  فأمام -خبطاياهم قال أو– بذنوم النار أصابتهم

  .)١()...بالشفاعة
 يطول عنهما واجلواب الصرحية، لةاألد هذه معارضة على أدلتهما تقوى ال اآلخران والقوالن

  .إعادته عن يغين السابق كالمه يف  : عفيفي الرزاق عبد الشيخ ذكره وما بتسطريه، املقام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
من حديث أيب سـعيد اخلـدري   ) ١٧٢/ ١) (١٨٥( أخرجه، مسلم، كتاب اإلميان، باب إثبات الشفاعة  برقم      )١(

  . بهس
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  املبحث اخلامس       

  .جهود الشيخ يف تقرير اإلميان بالقضاء والقدر
  متهيد    

  .يف تعريف القضاء والقدر
 علـم  وتعاىل سبحانه اهللا أن :معناه :"فقال ،الشرع يف رالقد معىن : الشيخ أورد

 هـي  وهذه خلقه، أراد ما وخلق منها وجد ما وشاء عنده وكتبها وجودها قبل كلها األشياء
 يكون حىت الكمال على بالقدر مؤمناً العبد يكون وال ا، اإلميان جيب اليت األربع القدر مراتب

 بـاهللا  تـؤمن  أن :(قال اإلميان عن سأله ملا جربيل أجاب أنه < النيب عن ثبت كما ا، مؤمناً

 يف < عنـه  وثبـت  ،)١()وشره خريه بالقدر وتؤمن اآلخر واليوم ورسوله وكتبه ومالئكته
 أمنا وتعلم بالقدر تؤمن حىت اإلميان طعم جتد لن إنك :(له قال أنه الصامت بن عبادة حديث

 املعـىن  هذا أوضح وقد احلديث، )٢( )ليصيبك يكن مل أخطأك وما ليخطئك يكن مل أصابك

  .)٤(" )٣( الواسطية العقيدة يف : تيمية ابن اإلسالم شيخ
  
   :التعريف

  :لغة القضاء معىن -١
 األلف بعد جاءت لَما الياء أنّ إال قضيت، من ألنه قَضاي؛ :أصله ويقصر، باملد، هو 

  .مهزت
 وإتقانه أمر إحكام على يدلٌ صحيح صلأ املعتلّ واحلرف والضاد القاف :" فارس ابن يقول

  .)٥("وإنفاذه
                                                

  ).٨(برقم ...  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب بيان اإلسالم )١(
  ).١/١٩٤(الشريعة لآلجري باب اإلميان بأنه ال يصح لعبد اإلميان :  ينظر)٢(
  . تكلم شيخ اإلسالم عن القدر يف مواضع عديدة من هذا الكتاب)٣(
  ).٣/٥١٢( فتاوى اللجنة )٤(
  ).٨٩٣ص( معجم مقاييس اللغة )٥(
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 معىن أصل هو وهذا األمر، وإمتام الشيء إحكام هو اللغة يف القضاء معىن أن تقدم مما ويتبني

  .)١( القدر مبعىن يأيت وقد اللغة، يف الواردة القضاء
 ؛)٢(واملوت الم،واإلع والفراغ، واحلكم، واألداء، األمر، :منها عدة معان على القضاء ويطلق
  .)٣( اللغة كتب ذكرا أخرى اشتقاقات وهناك اللغة، يف )القضاء( معاين أهم هي وهذه

  
  :لغة القدر معىن -٢

  .قَدراً يقدر قَدر مصدر :اللغة يف والقدر
  .)٤("وايته وكنهه الشيء مبلغ على يدلّ صحيح أصل والراء والدال القاف:" فارس ابن يقول

  .)٥( والتقدير والتضييق، والطّاقة، والقضاء، احلكم، :منها عدة معان على رالقد ويطلق
  
  :شرعاً والقدر القضاء معىن -٣

 احملفوظ، اللوح يف هلا وكتابته كوا، قبل باألشياء اهللا علم :الشرع يف والقدر بالقضاء واملراد

  .)٦( ومشيئته تهوكتاب علمه به سبق ما على هلا أ وخلقه لوقوعها، سبحانه ومشيئته
  :إمجاالً وهي أربع، القدر ومراتب 

  .القدمي بعلمه عاملون اخللق ما علم اهللا أن أي:العلم  -  أ
 .احملفوظ اللوح يف اخلالئق مقادير كتب اهللا أن:الكتابة  - ب

                                                
  ).٤٢٢ص(مفردات القرآن للراغب األصبهاين :  ينظر)١(
، القـاموس احملـيط     )١٨٦/ ١٥(، لـسان العـرب      )٢٤٦٣/ ٦(، الـصحاح    )٣/٢٩٨٦(ذيب اللغة   :  ينظر )٢(

  ).١٧٠٨ص(
، )١٥/١٨٦(، ولـسان العـرب   )١٠٥١/ ٣(، وذيب الصحاح )٦/٢٤٦٣(الصحاح ): قضى(يف مادة :  ينظر )٣(

  .، وغريها)٥١٣ص(، وأساس البالغة للزخمشري )١٠/٣٩٦(وتاج العروس 
  ).٨٧٦ص( معجم مقاييس اللغة )٤(
  ).٥٩١ص(، القاموس احمليط )٧٤/ ٥(، لسان العرب )٢/٧٨٦(، الصحاح )٢٨٩٦/ ٣(ذيب اللغة :  ينظر)٥(
/ ٢(، جامع الرسـائل     )٢١٧/ ١(، شرح صحيح مسلم     )٢٩٧/ ٤(، معامل السنن    )١/١٤٢(شرح السنة   :  ينظر )٦(

/ ٢(ى ابن عثـيمني     ، فتاو )٣٤٩،  ٣٤٥/  ١(، لوامع األنوار البهية     )١٤٩-١٤٨/ ٣(، جمموع الفتاوى    )٣٥٥
٨١-٧٩.(  
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 واألرض السموات يف ليس وأن يكن، مل يشأ مل وما كان اهللا شاء ما أن أي:املشيئة  - ت

 .يريد إال ملكه يف يكون وال سبحانه مبشيئته إال سكون وال حركة من
 على دلت كما العباد أفعال ذلك ومن شيء، لك خالق اهللا أن:والتكوين اخللق  - ث

  .)١( النصوص ذلك
 قوي، ربط من الشرعي واملعىن والقدر القضاء من لكل اللغوي املعىن بني ما سبق مما ويتبني 
 أن كمـا  وإنفاذه، وإتقانه األمر إحكام إىل ترجع القضاء ومعاين اآلخر، مبعىن يأيت منهما فكل
 وشاءها وكتبها فعلمها اخللق، مقادير قدر وتعاىل سبحانه واهللا التقدير، إىل ترجع القدر معاين

 معـىن  بـني  ما ذلك خالل من ويتبني أقدارها، حسب فتقع ومقدرة مقتضية وهي وخلقها،

  .)٢( ترابط من والشرع اللغة يف والقدر القضاء
   

 واختلف متغايرة، معان أم واحد مبعىن مها هل والقدر القضاء لفظي يف العلم أهل اختلف وقد

  .)٣( وجهه حتديد يف بينهما بالتغاير القائلون
 فإذا وخصوص، عموم بينهما والقدر القضاء لفظي أنّ املسألة هذه يف -أعلم واهللا– والراجح

  .القضاء لمش مفرداً القدر أطلق وإذا القدر، مشل مفرداً القضاء أطلق
 واملراد تغيري، أو إعدام أو إجياد من خلقه يف تعاىل اهللا يقضيه ما بالقضاء فاملراد اجتمعا إذا وأما

   .)٤( الحق والقضاء سابق فالقدر األزل، يف تعاىل اهللا قدره ما بالقدر
  
  

                                                
وذلك عند الداللة على وجوب اإلميـان     ) القضاء(أكثر وروداً يف الكتاب والسنة من لفظ        ) القدر( يلحظ أن لفظ     )١(

وتؤمن :(  وحديث جربيل، ٤٩: القمر :  M   ã        â  á  à              ß  ÞLذا الركن من أركان اإلميان، مثل قوله تعاىل
  ).ه وشرهبالقدر خري

  ).٤٠ص(القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه للدكتور عبد الرمحن احملمود : ينظر  
  ).٣٩ص (القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه :  ينظر)٢(
، )٦٢،  ١/٥٢(، فتاوى ابن عثـيمني      )٢٣/١٤٥(، عمدة القاري للعيين     )٤٧٧،  ١١/١٤٩(فتح الباري   :   ينظر  )٣(

  ).٣٠ص (القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة  
، فتاوى ابن عثيمني    )٥١٣-٥١٢/ ١٠(الدرر السنية يف األجوبة النجدية موعة من أئمة الدعوة النجدية           :   ينظر  )٤(

)٦٢، ١/٥٢.(  
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   املطلب األول                                        

  .لقدر وما يتضمنهمعىن اإلميان بالقضاء وا
  
 بكل أحاط قد تعاىل اهللا أن واجلماعة السنة أهل عقيدة :": الرزاق عبد الشيخ قال   

 ال كائن فهو وكتبه علمه ما كل وأن سيكون ما كل احملفوظ اللوح يف كتب وأنه علماً، شيء
ن اآليات إىل غري ذلك م... ، ٧٥: األنفال M   Ù  Ø  ×  Ö  Õ    ÔL  :تعاىل اهللا قال حمالة،
أن تـؤمن بـاهللا   :(  ملا سأله جربائيل عن اإلميـان قـال  <وثبت يف الصحيح أن النيب   ... 

  .)٢(...")١( )ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
 اللـوح  يف وكتب وعلماً، رمحة شيء كل وسع تعاىل اهللا أن ثبت :": الشيخ وقال   

 مانع ال كله األمر بيده شيء، كل وقدرته مشيئته وعمت القيامة، يوم إىل كائن هو ما احملفوظ
 وما ذلك على دل وقد .قدير  شيء كل على وهو قضى ملا راد وال منع ملا معطي وال أعطى ملا
 القرآن من طلبها ومن العلم، أهل عند معروفة، كثرية وهي والسنة، الكتاب نصوص معناه يف

، ٦٢: العنكبـوت  M  ¾  ½  ¼  »  º    ¹L  :تعـاىل  هقول ذلك من وجدها، السنة ودواوين
M  6               5  4  3  2  :وقولـه  ،٤٩: القمـر  M   ã        â  á  à              ß  ÞL : وقوله

   B  A  @   ?  >  =   <    ;     :  9   8  7L ١٣: السجدة ،
ال إله إال اهللا :( ة من قوله  يف ذلك ما حث على الذكر به عقب الصال         <ومما ثبت عن النيب     

وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير، اللهم ال مـانع ملـا                   
، وكذا ما جاء يف حـديث       )٣()أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد          

ن أ: اإلميـان :(  بقوله < عن اإلميان فأجاب النيب      < من سؤال جربيل رسول اهللا       سعمر  

                                                
  ).٨(برقم ...  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب بيان اإلسالم )١(
  ).٣٥٤-٣/٣٥٢( فتاوى اللجنة )٢(
، ومسلم يف كتاب املـساجد ومواضـع        )٨٤٤( أخرجه البخاري يف كتاب األذان باب الذكر بعد الصالة برقم            )٣(

  ). ٥٩٣(الصالة باب استحباب الذكر بعد الصالة وبيان صفته برقم 
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فهـذه  ،  )١()تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشـره           
النصوص وما يف معناها تدل على كمال علمه تعاىل مبا كان وما هو كائن على تقديره كل                 

  .)٢("شؤون خلقه، وعلى عموم مشيئته وقدرته، ما شاءه سبحانه كان وما مل يشأ مل يكن
  

 إميان العبد   دس من أركان اإلميان اليت ال يصح      القدر هو الركن الس   ان بالقضاء وا  اإلمي
  : إال ا، وهو يتضمن أربعة أمور

 مجلة وتفصيالً، أزالً وأبداً، سواء كان       اإلميان بأن اهللا تعاىل علم بكلّ شيء      : األول
  .ذلك ِمما يتعلّق بأفعاله أو بأفعال عباده

  .اللوح احملفوظاإلميان بأنّ اهللا كتب ذلك يف : الثاين
M  {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q : ويف هذين األمرين يقول اهللا تعاىل     

  ¦   ¥  ¤  £  ¢       ¡  �~  }   |L ٧٠: احلج.  
 <مسعت رسـول اهللا    :  قال مويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص           

  .)٣()خبمسني ألف سنةكتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض :( يقول
، سواء كانت ممـا     اإلميان بأن مجيع الكائنات ال تكون إال مبشيئة اهللا تعاىل         : الثالث

  .يتعلّق بفعله أم مما يتعلّق بفعل املخلوقني
، وقال  ٦٨: القصص M  ´³  ²  ±  °   ¯L : قال اهللا تعاىل فيما يتعلّق بفعله     

 M  Q  P  O  N   ML ــراهيم ــال٢٧: إب  M X          ]    \  [   Z  Y : ، وق

_^L ٦: آل عمران .  
M§  ¦  ¥  ¤   £   ¢  L : وقال تعاىل فيما يتعلق بفعل املخلـوقني      

  .١٣٧: األنعام M   º  ¹  ¸  ¶  µ´  ³  ²  ±  °L : ، وقال٩٠: النساء
  . بذواا، وصفاا، وحركتهااإلميان بأنّ مجيع الكائنات خملوقة هللا تعاىل: الرابع

                                                
  ).٨(برقم ...  أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان باب بيان اإلسالم )١(
  ).٥١٩ -٣/٥١٨( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٢٦٥٣( أخرجه مسلم يف كتاب القدر باب حجاج آدم موسى عليهما السالم برقم )٣(
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، ٦٢: الزمر M  i  h  g           f  e   d  cb  a   ̀  _L :  تعاىلقال اهللا
   .٢: الفرقان M   Ã   Â    Á     À  ¿  ¾L : وقال

ولإلميان بالقدر أمهية كربى بني أركان اإلميان، يدركها كل من له إملام ولو يـسري               
ـ       سنة النبويـة علـى   بقضايا العقيدة اإلسالمية وأركان اإلميان؛ ولذلك ورد التنصيص يف ال

  .وجوب اإلميان بالقدر خريه وشره
  :وترجع أمهية هذا الركن ومرتلته بني بقية أركان اإلميان إىل عدة أمور"

 ارتباطه مباشرة باإلميان باهللا تعاىل، وكونه مبنياً على املعرفة الصحيحة بذاته            :األول
د جاء يف صفاته سبحانه صـفة       تعاىل وأمسائه احلسىن، وصفاته الكاملة والواجبة له تعاىل، وق        

وعلى هذا  "العلم، واإلرادة، والقدرة، واخللق، ومعلوم أن القدر إمنا يقوم على هذه األسس،             
األساس قامت عقيدة اإلميان بالقضاء والقدر، فكان اإلميان ما متمماً لإلميان باهللا تعـاىل،              

  .)١("وبصفاته، وعنصراً من حقيقته املشرقة
 بتوحيد اهللا وربوبيته ال يتم إال باإلميان بصفاته تعاىل، فمن زعم            وال شك أن اإلقرار   

أن هناك خالقاً غري اهللا تعاىل فقد أشرك، واهللا تعاىل خالق كل شيء، ومـن ذلـك أفعـال     
  .)٢(العباد

 مل يذكر ركن اإلميان بالقدر يف كتاب اهللا تعاىل مع بقية            -واهللا أعلم -وهلذا السبب   
 السنة، ألن اإلميان بالقدر هو إميان بربوبيته وأمسائـه وصـفاته،            أركان اإلميان كما ورد يف    

  .ومراتب القدر األربع هي صفات اهللا تعاىل
 حني ننظر إىل هذا الكون، ونشأته، وخلق الكائنات فيه، ومنها هذا اإلنسان،             :الثاين

ـ        :  قال اكتب،: أول ما خلق اهللا القلم قال له       (جند أن كل ذلك مرتبط باإلميان بالقدر، ف
، واإلنسان يوجد على هذه     )٣()اكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة      : رب وماذا أكتب؟ قال   

األرض، وينشأ تلك النشأة اخلاصة، ويعيش ما شاء اهللا يف حياة مـتغرية، فيهـا الـصحة                 
                                                

  ).١١٦ص( مع اهللا يف صفاته وأمسائه احلسىن حلسن أيوب )١(
  .حتقيق األلباين) ٣٠٤ص(شرح العقيدة الطحاوية :  ينظر)٢(
الرضا بالقـضاء بـرقم       يف كتاب القدر باب ما جاء    : ، والترمذي )٢٢١٩٦( أخرجه إلمام أمحد يف مسنده برقم        )٣(

، )٤٧٠٠(، من حديث عبادة بن الصامت، وأبو داود يف كتاب السنة ، باب القدر بـرقم   )٤/٤٥٧(،  )٢١٥٥(
  ).٢١٥٥(صححه األلباين يف صحيح الترمذي برقم 
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وينظـر  ... والسقم، والغىن والفقر، والقوة والضعف، والنعم واملصائب، والفرح واحلـزن           
، ينظر  ... فريى تفرق هذه الصفات على الناس، وعلى اجلماعات والدول         اإلنسان من حوله  

  .إىل كل ذلك فال جيد املخرج إال يف العقيدة الصحيحة، وعلى رأسها اإلميان بالقدر
 واإلميان بالقدر هو احملك احلقيقي ملدى اإلميان باهللا تعـاىل علـى الوجـه               :الثالث

نسان بربه تعاىل، وما يترتب على هذه املعرفة        الصحيح، وهو االختيار القوي ملدى معرفة اإل      
من يقني صادق باهللا، ومبا جيب له من صفات اجلالل والكمال، وذلك ألن القدر فيه مـن                 

  .التساؤالت واالستفهامات الكثرية ملن أطلق لعقله احملدود العنان فيها
ـ        رآن وقد كثر االختالف حول القدر، وتوسع الناس يف اجلدل والتأويل آليـات الق

الواردة بذكره، بل وأصبح أعداء اإلسالم يف كل زمن يثريون البلبلة يف عقيدة املسلمني عن               
طريق الكالم يف القدر، ودس الشبهات حوله، ومن مث أصبح ال يثبت على اإلميان الصحيح               
واليقني القاطع إال من عرف اهللا بأمسائه احلسىن وصفاته العليا، مسلماً األمـر هللا، مطمـئن                

س، واثقاً بربه تعاىل، فال جتد الشكوك والشبهات إىل نفسه سبيالً، وهذا وال شك أكرب               النف
  .)١("دليل على أمهية اإلميان به بني بقية األركان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
   ). ٨٥ -٨٣( القضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه )١(
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  املطلب الثاين                                           

  .أفعال العباد
 االختيارية خملوقة هللا مكـسوبة       السنة أن أفعال العباد    مذهب أهل :" :قال الشيخ   

  .)١("للعبد، فخلقه إياها ال ينايف كسب العبد هلا 
 يف أفعال العبادة أا كسب هلم على معىن تعلـق قـدرم             رد الشيخ على من قال    و

مبباشرم اليت هي أكسام، ووقوع هذه األفعال أو بعضها على وجـوه ختـالف قـصد                
، ..راد غري مكتسبها واهللا ربنا، خلقنا وخلق أفعالنـا        مكتسبها يدل على موقع أوقعها كما أ      

  .)٢("وهذا إىل القول باجلرب أقرب منه إىل القول بإثبات االختيار للعبد يف أفعاله:" فقال
M   I   H  G  F  :ال يريد اهللا كوناً وال شرعاً أن يظلم عباده لقوله         :" :قال الشيخ   

  LK  JL ٣()ا عبادي إين حرمت الظلم على نفـسي ي:(، ولقوله يف احلديث ٤٠: النساء( 
وإن كان يريد كوناً ال شرعاً أن يظلم بعض العباد بعضاً لوقوعه منهم، ولـو مل يـرده مل                   

 .)٤("يقع
  

  .اضطرارية واختيارية: أفعال العباد قسمان
كحركات املرتعش ونبضات العروق وحنو ذلك، وهذه ال خالف بني   : فاالضطرارية

  .ارجة عن قدرة العبدالناس يف كوا خ
 وقد اختلف الناس فيهـا،      -وهي حملّ البحث هنا   -)٥( ما سوى ذلك     :واالختيارية

  : وتعددت مذاهبهم جتاهها، وحاصل الكالم عليها ما يلي
  : أفعال العباد االختيارية هلا متعلقان

                                                
  ).٢/٣٤( اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).١٧٨ص ( جمموعة ملفات الشيخ )٢(
  ).٢٥٧٧(أخرجه مسلم يف كتاب الرب والصلة واآلداب، باب حترمي الظلم برقم  )٣(
  ).١٢ص ( تعليق الشيخ على اجلاللني )٤(
  ).٨/٤٠٥(جمموع الفتاوى :  ينظر)٥(
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  . من حيث خلقه هلا وعدمهألتعلّقها باهللا : األول
  .يث قدرم عليها وعدمها تعلّقها بالعباد من ح:والثاين

بأنّ أفعال العباد كلّها من طاعة ومعصية، وخري وشـر،          : فأهل السنة واجلماعة قالوا   
خملوقة هللا تعاىل، وأنّ العباد هلم قدرة على أفعاهلم، وهم فاعلون هلا على احلقيقة، وهي قائمة                 

. الثـواب والعقـاب  م، ومنسوبة إليهم، ومن مث فإم يستحقّون عليها املـدح والـذّم و            
  .لداللة نصوص الوحيني  فجمعوا يف قوهلم بني املتعلقني، وقالوا ِبكال اجلهتني،   

  : فمن األدلة على خلق اهللا ألفعال العباد
  ٩٦: الصافات M  ©  ¨  §  ¦  ¥L  :قوله تعاىل

  ٤٩: القمر M   ã        â  á  à              ß  ÞL  :وقوله سبحانه
  .درة العباد على أفعاهلم ونسبتها هلم حقيقةومن األدلة على ق

  ٦٣: املؤمنون M  Q  P   O  N  M  L  K  J  IL  :قوله تعاىل
  ١٧: السجدة M  }  |            {  z   yL  :وقوله سبحانه

M  ?  >  =  <  ;  :  9  8 : ألومجع اهللا بني األمرين يف قوله       

  I  H  G  F  E  D  C  B  A   @L ١( ١٠ – ٧: الشمس(.  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، ٣٧٤ -٣٧٣/ ٣(وى  ، جمموع الفتا  )١٤٤ -١/١٤٢(، شرح السنة للبغوي     )١٨٨ص(خلق أفعال العباد    :  ينظر )١(

، لوامـع  )٢/٦٤٠، ١/٣٢١(، شرح الطحاوية )٣٦٣، ١/٣٣٣(، شفاء العليل )٤٨٨ -٤٨٦،  ١١٨-٨/١١٧
  ).٩٠ -١٣ص (، أفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم للدكتور عبد العزيز احلميدي )٢٩١/ ١(األنوار البهية 
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  :وقد خالف أهل السنة واجلماعة يف ذلك أهل الطّوائف والفرق

 قالوا باملتعلق األول دون الثاين فأثبتوا خلق اهللا ألفعال العبـاد           فاجلهمية اجلربية ومن وافقهم   
  .)١(ونفوا قدرة العباد عليها، وسووا بني أفعاهلم االختيارية وأفعاهلم االضطرارية 

 قالوا باملتعلق الثاين  دون األول فنفوا خلق اهللا ألفعال العباد،            قدرية ومن وافقهم  واملعتزلة ال 
  .)٢(وقالوا بأن العباد هم الذين خلقوا أفعاهلم، وأثبتوا قدرة العباد املطلقة على أفعاهلم

 فأحدثت نظرية الكسب، وحارت أفهامهم      ورامت األشعرية التوسط بني اجلربية والقدرية     
  .)٣(ضطربت أقواهلم يف التعبري عنها يف تصورها، وا

وحاصلها أن الكسب هو االقتران العادي بني قدرة العبد احلادثة وفعله الواقع بقدرة                
  .)٤(اهللا وحدها 

إنّ أفعال العباد خلق هللا وكسب للعباد، وليس لقدرة العبـد           : وبناء على ذلك قالوا      
  .)٥( ال ا املخلوقة فيه أثر يف فعله، ولكن الفعل حيدث عندها

  :، وبيان بطالنه يطول، فأكتفي بطرف منهوالرد على الكسب األشعري
 أن النصوص الشرعية قد دلت على خلق اهللا ألفعال العباد وإثبات القدرة هلم عليهـا،                -١

ونسبتها هلم حقيقة، واستحقاقهم املدح والذم والثواب والعقاب وفقاً هلا، وقد تقدم ذكـر              
  .بعضها

                                                
  ).٢١١ص(، الفرق بني الفرق )٨٧/ ١(ستاين ، امللل والنحل للشهر)١/٣٣٨(مقاالت اإلسالميني :  ينظر)١(
، شرح األصول اخلمـسة     )٩/٩٥)(٤٣،  ١٦،  ٨/ ٨(املغين يف أبواب العدل والتوحيد للقاضي عبد اجلبار         :  ينظر )٢(

وما بعدها، إنقاذ البشر من اجلرب والقدر لعلي بن احلسني الكاظم املرتضي ضمن             ) ٣٣٦ص  (للقاضي عبد اجلبار    
  ).٣٠٥-٢٥٦/ ١(رسائل العدل 

، )٩٧/ ١(، امللل والنحل للـشهرستاين      )١٨٨ص(، اإلرشاد للجويين    )١٣٣ص  (أصول الدين للبغدادي    :  ينظر )٣(
  ).٢٦٣/ ٤(، شرح املقاصد ملسعود التفتازاين )٢٢٣ص(، غاية املرام لآلمدي )٧٧ص (القضاء والقدر للرازي 

ي األشاعرة دون تعيينه، واستحسنه يف بيان قوهلم    عن بعض متأخر  ) ٣٦٨/ ١( يف شفاء العليل     : نقله ابن القيم     )٤(
  .وتلخيص اختالفهم

، القـضاء   )٩٧/ ١(، امللل والنحل للـشهرستاين      )١٨٨ص(، اإلرشاد   )١٣٣ص(أصول الدين للبغدادي    :  ينظر )٥(
  ).٢٦٣/ ٤(، شرح املقاصد )٢٢٣ص(، غاية املرام )٧٧ص(والقدر للرازي 
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الكسب ذا املعىن قول حادث بعد انقضاء القرون الثالثة املفضلة فلم يعرف             أن القول ب   -٢
 .القول به إال يف زمن األشعري

 أن القول بالكسب ذا املعىن قول متناقض؛ إذ القائل به ال يستطيع أن يوجد فرقاً بـني     -٣
 وهذا  )١(جلرب  الفعل الذي نفاه عن العبد، والكسب الذي أثبته له، وهلذا فإن حقيقته القول با             

 .:ما قاله الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
 أن القول بالكسب ذا املعىن قول غري معقول؛ إذ ال حقيقة له وال حاصل حتته، ولـذا                  -٤

شنع أعداء األشاعرة به عليهم، وعده بعض األشـاعرة عقـدة تـورط فيهـا أصـحاب                 
 .)٢(األشعري

باطلني، قال ما األشـعري ومجهـور       أن القول بالكسب ذا املعىن مبين على أصلني          -٥
القول بأنّ الفعل هو املفعول واخللق هو املخلـوق،         : أصحابه والتزموا ما يراد عليهما، ومها     

 .)٣( وأن قدرة العبد ال يكون مقدورها إال مقارناً للفعل ال خارجاً عنه
ي، وفر  أن كبار أعالم األشاعرة اضطربت أقواهلم يف الكسب، وذهب كلّ منهم إىل رأ             -٦

إىل قول، فمنهم من حنا إىل التصريح حبقيقة املذهب وهو اجلرب، ومنهم من اقترب إىل القول                
مبذهب أهل السنة واجلماعة يف ذلك، ومنهم من سعى إىل النهوض باملذهب األشعري مـن               

  .)٤( عثرته وتوجيه قول إمامه مبا ال يوافقه عليه أصحابه األشاعرة فضالً عن غريهم
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣/٢٠٩(، منهاج السنة )٤٠٧-٤٠٣ ،٣٧٨، ٨/١١٩(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
  ).٣٧٠/ ١(، شفاء العليل )٢٠٩/ ٣(منهاج السنة :  ينظر)٢(
  ).١٢٠-١١٩/ ٨(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
  ).٣٦٩/ ١(، شفاء العليل )١٢٩-١٢٨/ ٨(جمموع الفتاوى :  ينظر)٤(
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  املطلب الثالث                                          
  .التحسني والتقبيح

  .)١("والقول بالتحسني والتقبيح العقليني، أصل فاسد:" :قال الشيخ 
  :أقوال بعض الفرق يف التحسني والتقبيح، فيقول :ويبني الشيخ 

مصلحة كان ا   الصحيح أن حمل الرتاع احلسن والقبح، مبعىن اشتمال الفعل على           " 
هل تثبت األحكام مبا    : حسناً أو على مفسدة كان ا قبيحاً، مث نشأ عن ذلك خالف آخر            

   يتوقف ذلك على ورود الشرع؟ميف األفعال من حسن أو قبح ولو مل يرد شرع أ
ومن يف حكمهم إىل نفي احلسن والقبح ذا املعىن وجعلومها تابعني           : فذهب اجلربية 

  لذلك جعلوا العلل يف باب القياس أمارات،ألمر الشرع ويه، 
ا وبناء احلكم عليهما ولو مل يرد شرع؛ فـأثبتوا لـزوم            مإىل إثبا : وذهب املعتزلة  

األحكام هلا فإذا أدرك العقل احلسن يف فعل قضى بطلبه، وإذا أدرك القبح يف فعـل حكـم               
  كم،مبنعه، ولذلك جعلوا العلل يف باب القياس بواعث ودواعي لبناء احل

إىل إثبات احلسن والقبح العقليني ونفـوا الـتالزم بينـهما وبـني        : وذهب مجاعة  
وأثبتوا بأدلة الفطرة والعقل والنقل ما ذكر من        . ال يثبت حكم إال بالشرع    : األحكام، وقالوا 

  احلسن والقبح وأا ال تستلزم احلكم بل تنفيه حىت يثبته الشرع،
 رداً على اجلربية يف نفيهم هلما، وجعلوا أدلة اجلربية          وجعلوا أدلة  املعتزلة يف إثباما      

؛ فأخذوا احلق من قول الفريقني، وردوا باطل        رداً على املعتزلة يف إثبات أحكام الشرع ما       
  .)٢("كل منهما مبا مع اآلخر من أدلة احلق

احلق أن يف األفعال صفات هي منشأ حسنها أو قبحها، وقد دل            :" :وقال الشيخ   
احلس أو الفطرة والعقل والشرع، واملخالف يعترف بذلك يف تعليلـه األحكـام             على ذلك   

                                                
  ).٥٨ص( مذكرة التوحيد )١(
د األول من مدراج السالكني البن القيم، وإىل جـواب أهـل      راجع ال ). ١/١١٣( اإلحكام يف أصول األحكام      )٢(

  . العلم واإلميان البن تيمية؛ ففيهما تفصيل املذاهب وبسط األدلة
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وبيان حكمها وأسرارها وخاصة يف القياس وبيان ميزة الشريعة اإلسالمية علـى غريهـا،              
  .)١("واملمنوع استلزامها لألحكام الشرعية وإثباا ما دون شرع

لشيء وقبحه ذاتياً يف الشيء     يقصد بالتحسني والتقبيح هنا معرفة ما إذا كان حسن ا         
  .نفسه، ومدركاً بالعقل، أم أنه اعتباري ونسيب، وليست األشياء يف ذاا حسنة وال قبيحة

  : وقد اختلف أهل الكالم يف ذلك على قولني رئيسيني 
  .قول املعتزلة، وهو أن احلسن والقبح يف األشياء ذايت، وميكن إدراكه بالعقل: األول
أنه : رة، وهو أن احلسن والقبح يف األشياء اعتباري، ونسيب، أي          قول األشاع  :الثاين

  .ليس صفة الزمة وذاتية يف الشيء، وإمنا يعرف حسن األشياء وقبحها باعتبارات إضافية
  

  : وقبل هذا أرى من املهم بيان معاين احلسن والقبح، وحتديد حمل الرتاع، فأقول
عليه بني أهل الكالم وغريهـم،      يطلق احلسن والقبح على عدة معان، بعضها متفق         

  .وبعضها خمتلف فيه
  : واملعاين اليت تراد باحلسن والقبح هي

 يطلق احلسن والقبح ويراد به ما يوافق غرض الفاعل من األفعال وما خيالفه،              :األول
فما يوافق غرضه يسمى حسناً، وما خيالفه يسمى قبيحاً، ويعرب عنه مبوافقة ومالئمة الطبـع،          

احلسن ما فيه مصلحة، والقبح ما فيـه        : قد يعرب عنه باملصلحة واملفسدة، فيقال     ومنافرته، و 
  .مفسدة، وما خال منهما فليس شيئاً منهما، بل هو عبث

مثالً مصلحة  ) قُِتل زيد (واحلسن والقبح ذا املعىن اعتباري ونسيب، وليس ذاتياً، فإن          
  .)٢(ألعدائه، ومفسدة ألوليائه 

                                                
  ).١١٩، ١١٦، ١/١١٤: (، وينظر)١/١٢٢(اإلحكام يف أصول األحكام  )١(
، األربعـني للـرازي   )١/٧٩(، اإلحكام لآلمـدي  )١/٥٦(املستصفى يف علم األصول ألبو حامد الغزايل   :  ينظر )٢(

  ).٣٢٤ص(، املواقف يف علم الكالم لإلجيي )٢٤٦ص(
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  .)١(ة كمال، أو صفة نقص، كالعلم واجلهل  كون الشيء صف:الثاين
  

ألنه عائد إىل املوافقة    :  األول  راجع إىل املعىن    أن هذا املعىن   :ويرى شيخ اإلسالم    
واملخالفة، وهو اللذة واألمل، فالنفس تلتذ مبا هو كمال هلا، وتتأمل بالنقص، فيعود الكمـال               

  .)٢(والنقص إىل املالئم واملنايف 
  .)٣(نزاع بني أهل الكالم أما عقليان يستقل العقل بإدراكهما وهذان املعنيان ال 

  .)٤( كون الفعل يتعلق به املدح والثواب، أو الذم والعقاب :الثالث
فما تعلق به املدح والثواب يف الدنيا واآلخرة كان حسناً، وما تعلق به الذم والعقاب               

  .يف الدنيا واآلخرة كان قبيحاً
  . فيه الرتاع بني أهل الكالموهذا املعىن هو الذي وقع

  
وباجلملة فإن اجلميع متفقون على أن من األشياء ما ال يدرك إال بالشرع، وذلـك               

  .كبعض تفاصيل الشرائع والعبادات
كما أن اجلميع متفقون على أن احلسن والقبح مبعىن املالءمة واملنافرة لإلنسان معلوم             

  .بالعقل
ن على أن كون بعض األفعـال مالئمـاً         والعقالء متفقو :" :يقول شيخ اإلسالم    

لإلنسان، وبعضها منافياً له، إذا قيل هذا حسن وهذا قبيح، فهذا احلسن والقبح ممـا يعلـم                 
وال ريب أن من أنواعه ما ال يعلم إال بالشرع، ولكن الرتاع فيمـا              ...بالعقل باتفاق العقالء  

  .)٥("قبحه معلوم لعموم اخللق كالظلم والكذب وحنو ذلك
املعتزلة واألشاعرة يف هذه املسألة، يظهر جلياً أن كل         : عراض أقوال الطائفتني  وباست

  .طائفة أصابت من جهة، وأخطأت من جهة أخرى
                                                

  ).٣٢٣ص(، املواقف )٢٩٣ص(احملصل للرازي :  ينظر)١(
  .، ضمن جمموع الفتاوى)٨/٣١٠(رسالة االحتجاج بالقدر لشيخ اإلسالم ابن تيمية :  ينظر)٢(
  ).٨٢ص(بيع املدخلي احلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل، للدكتور حممد ر:  ينظر)٣(
  ).٣٢٤ص(، املواقف )٢٩٣ص(احملصل للرازي :  ينظر)٤(
  .، ضمن جمموع الفتاوى)٨/٣٠٩( رسالة االحتجاج بالقدر )٥(
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 يف أن لتلك األفعال حسناً وقبحاً ذاتيـاً ميكـن إدراكـه بالعقـل،     أصابوافاملعتزلة  
  . يف ترتيب التكليف والعقاب على ذلكواؤوأخط

 زعمهم أن تلك األفعال مل تثبت هلا صـفة احلـسن             يف واؤ أخط كما أن األشاعرة  
 يف قـوهلم بـأن   وأصابواوالقبح إال خبطاب الشرع، وأا يف ذاا ليست حسنة وال قبيحة،         

  .)١(التكليف والعقاب موقوف على خطاب الشرع، ويف إثبام للحسن والقبح الشرعيني
 يف أكثر من سـتني      :ومن أبرز من رد على األشاعرة وبني فساد قوهلم ابن القيم            

  .)٢(وجهاً
  .)٣(وقد دل على فساد هذا املذهب الشرع والعقل والفطرة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢٥٧ -٢٤٨(، القضاء والقدر للدكتور احملمود )٣١٩ -١/٣١٨(موقف املتكلمني للدكتور الغصن :  ينظر)١(
  ).١١٨ -٢/٦٢(كتابه مفتاح دار السعادة :  ينظر)٢(
  .وما بعدها) ٣١٩ص (موقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة للدكتور سليمان الغصن :  ينظر)٣(



   ٥١٩  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان
  
  

  هل اإلنسان خمري أم مسري؟
أمـا  ،  اإلنسان خمري ومسري  :"، قائالً : جييب على هذا الشيخ عبد الرزاق عفيفي        

وبصراً وإرادة فهو يعرف بذلك اخلري مـن        فألن اهللا سبحانه أعطاه عقالًَ ومسعاً        ًكونه خمريا 
الشر، والنافع من الضار وخيتار ما يناسبه، وبذلك تعلقت به التكاليف من األمـر والنـهي،    

  واستحق الثواب على طاعة اهللا ورسوله، والعقاب على معصية اهللا ورسوله؛
�  M  :ا قال سبحانه فألنه ال خيرج بأفعاله وأقواله عن قدر اهللا ومشيئته، كموأما كونه مسرياً  

  µ  ́   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬    «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢    ¡

   ̧     ¶L وقال سبحانه ٢٢: احلديد ، :  M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º

   È  Ç  Æ  ÅL وقال سبحانه ٢٩ - ٢٨: التكوير ،  : M  @?  >  =  <  ;  :L 
ات كثرية وأحاديث صحيحة كلها تدل على ما ذكرنـا ملـن    اآلية، ويف الباب آي ٢٢: يونس

  . )١("تأمل الكتاب والسنة
     

إن اهللا حكم عدل علي حكـيم ال يظلـم   :"  مبيناً حكمة اهللا وأنه ال يظلم:وقال الشيخ   
مثقال ذرة جواد كرمي يضاعف احلسنات ويعفو عن السيئات، ثبت ذلك بالفعل الـصريح              

كمال حكمته ورمحته وواسع مغفرته أن يكلف عباده دون أن          والنقل الصحيح فال يتأتى مع      
يكون لديهم إرادة واختيار ملا يأتون وما يذرون وقدرة على ما يفعلون، وحمـال يف قـضائه      

  . مكرهونوعليه ملجئونالعادل وحكمته البالغة أن يعذم على ما هم إىل فعله 
 من عقائد اإلميان الثابتة اليت جيب اإلذعان         وإذاً فقدر اهللا احملكم العادل وقضاؤه املربم النافذ       

هلا وثبوت االختيار للمكلفني وقدرم على حتقيق ما كلفوا به من القضايا اليت صـرح ـا        
الشرع وقضى ا العقل، فال مناص من التسليم ا والرضوخ هلا، فإذا اتسع عقل اإلنـسان                

 عن ذلك فليفوض أمره هللا، وليتهم       إلدراك السر يف ذلك فليحمد اهللا على توفيقه، وإن عجز         

                                                
  ).٥١٧ -٥١٦/ ٣( فتاوى اللجنة )١(
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نفسه بالقصور يف إدراك احلقائق فذلك شأنه يف كثري من الشؤون، وال يتهم ربه يف قـدره                 
  .)١("وقضائه وتشريعه وجزائه فإنه سبحانه هو العلي القدير احلكيم اخلبري

هم بعث اهللا سبحانه الرسل وأنزل علي     :"  يف توفيق اهللا العبد لإلميان     : يقول الشيخ   
الكتب مبشرين ومنذرين إىل مجيع األمم لئال يكون للناس على اهللا حجة بعد الرسل، ووفق               
من شاء من عباده إىل اإلميان فضالً منه ورمحة، وخذل من شاء منهم فلم يوفقـه لإلميـان                  

M  Ý  Ü        Û  Ú   Ù  Ø    ×  Ö   Õ  Ô   Ó  :حكمة منه وعدالً، كما قال تعاىل

   ÞL كما علم سبحانه يف علمه السابق قبل خلق اخللق أن من عباده مـؤمنني   ٢٥: يونس ،
  .)٢("سيدخلهم اجلنة وأن منهم كافرين سيدخلهم النار

  
مبين على مسألة التحسني والتقبيح، وقد وقع اخلـالف يف          " الظلم"  القول يف معىن    

  :معىن الظلم على ثالثة أقوال
إما أنه التصرف يف ملك الغري، أو  :  تعريف الظلم  ، وهؤالء قالوا يف   قول اجلهمية واألشاعرة   .١

الظلم بالنـسبة هللا غـري ممكـن        : أنه خمالفة اآلمر الذي جتب طاعته، وهؤالء يقولون       
الوجود، بل كل ممكن إذا قدر وجوده فإنه عدل، والظلم منه ممتنع غري مقدور، وهـو     

  .حمال لذاته كاجلمع بن الضدين، وكون الشيء موجوداً معدوما
     وهؤالء يقولون لو عذب اهللا املطيعني ونعم العاصني مل يكن ظاملاً، ألن الظلم عنـدهم            

إمنا هو التصرف يف ملك الغري، واهللا تعاىل مالك امللك، فأي فعل فعلـه ولـو كـان           
تعذيب أنبيائه ومالئكته وأهل طاعته، وتكرمي أعدائه من الكفار والشياطني مل يكـن             

  . إال يف ملكه، وكذلك فليس هناك آمر فوقه حىت خيالفهظاملاً، ألنه مل يتصرف
  . )٣(        وهذا قول مجهور األشاعرة، وهو قول كثري من أصحاب مالك والشافعي وأمحد

  
                                                

  ).٥٢١-٣/٥٢٠( فتاوى اللجنة )١(
  ).٥٢٧ -٥٢٦/ ٣(فتاوى اللجنة : ؛ وينظر)٥٢٣-٣/٥٢٢( فتاوى اللجنة )٢(
جممـوع  " قاعدة يف املعجـزات والكرامـات     "،  )٨/٩٠(جمموع الفتاوى   "  القضاء والقدر  أقوم ما قيل يف   : " ينظر )٣(

، شرح  )٦٢ -٤٩/ ٩) (٤٩٢،  ٨/٢٢(، الدرء   )٣١٧ -٣١٦/ ١(، منهاج السنة    )٣٥٥ -١١/٣٤٧(الفتاوى  
  ).١٦١ص(األصفهانية 
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إن الظلم مقدور هللا تعاىل، ولكنه مرته عنه، وهذا حق،          : ، وهؤالء يقولون  قول املعتزلة  .٢
 نظري الظلم من اآلدمـيني بعـضهم        ولكنهم جيعلون الظلم الذي حرمه اهللا وترته عنه       

لبعض، وشبهوه يف األفعال ما حيسن منها وماال حيسن بعباده، فضربوا له من أنفسهم              
  .)١(األمثال، ولذلك فهم يسمون مشبهة األفعال

إذا أمر العبد ومل يعنه جبميع ما يقدر عليه من وجـوه اإلعانـة     :"         وبناء على هذا قالوا   
إنه ال يقدر أن يـضل      : موا أنه ال يقدر أن يهدي ضاال كما قالوا        كان ظاملا له، والتز   

إذا أمر اثنني بأمر واحد، وخص أحدمها بإعانته علـى فعـل    : مهتديا، وقالوا عن هذا   
املأمور كان ظاملاً إىل أمثال ذلك من األمور اليت هي من باب الفـضل واإلحـسان،                

كان فعله مقدرا ظلـم لـه، ومل   جعلوا تركه هلا ظلماً، وكذلك ظنوا أن التعذيب ملن     
  .)٢("يفرقوا بني التعذيب ملن قام به سبب استحقاق ذلك ومن مل يقم

        فاهللا عند املعتزلة عدل ال يظلم ألنه مل يرد وجود شيء من الـذنوب، ال الكفـر وال                  
الفسوق وال العصيان، بل العباد يفعلون ذلك بغري مشيئته، واهللا مل خيلق شيئا من أفعال           

  .)٣(لعباد ال خرياً ال شراً، ألنه لو كان خالقاً هلا مث عاقب العاصني لكان ظاملاً هلما
: الظلم وضع الشيء يف غري موضعه وهذا معناه يف اللغة، يقال          :  قالوا قول أهل السنة،   .٣

، وعلى هذا املعىن بىن أهـل       )٤(من أشبه أباه فما ظلم، ومن استرعى الذئب فقد ظلم           
إن اهللا تعاىل حكم عدل يـضع       :  الذي نزه اهللا نفسه عنه فقالوا      السنة تعريفهم للظلم  

األشياء يف مواضعها، فال يضع شيئاً إال يف موضعه الذي يناسـبه، وال يفـرق بـني                 
  .)٥(متماثلني، وال يسوي بني خمتلفني 

        وعلى هذا فالظلم الذي حرمه اهللا على نفسه، وترته عنه فعالً وإرادة هو ما فسره بـه                 
 األمة وأئمتها أنه ال حيمل املرء سيئات غريه، وال يعذب مبا مل تكسب يداه، وأنه      سلف

 اهللا خوفه عـن  ىال ينقص من حسناته فال جيازي ا أو ببعضها، وهذا الظلم الذي نف     
                                                

  ).١/٣١٥(منهاج السنة :  ينظر)١(
  ).١/٥٩(شرح قصيدة ابن القيم ألمحد عيسى :  ينظر)٢(
  ).١/١٢٣(جامع الرسائل البن تيمية :  ينظر)٣(
  ).٤٦٧ص(تأويل مشكل القرآن : ، وينظر)١٢/٣٨٠(، ولسان العرب)١٧٠/ ١(الصحاح :  ينظر)٤(
  ).١٢٤/ ١(جامع الرسائل :  ينظر)٥(



   ٥٢٢  
  

 

 

  جهود الشيخ في بقية أركان اإليمان

: طـه  M  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð   Ï  Î    Í   Ì  Ë     Ê  ÉL  :العبد بقوله 

ه من سيئات غريه وال ينقص من حسناته،        ال خياف أن حيمل علي    : ، قال املفسرون  ١١٢
  .)١(يظلم بأن يؤاخذ مبا مل يعمل : وقيل

ويتلخص مذهب أهل السنة فقوهلم هو الوسط، ومل ينتج عنه إال ما هو حق                  
 حيث إم أثبتوا الشرع والقدر، وجعلوا للعبد إرادة وقدرة          )٢(فيما قالوه حول القدر     

بعد قيام احلجة الرسالية، وأهل السنة مل ينفـوا         ا يفعل فعله، وعليها مدار التكليف       
 على قوهلم يف التحسني والتقبيح، كما أـم مل          فعلت األشعرية بناء  قدرة العبد كما    

ينفوا قدرة اهللا على أفعال العباد كما فعلت املعتزلة بناء على مذهبـهم يف التحـسني                
 .)٣(والتقبيح 

  

                                                
  ).٩٢ -١/٩٠(، منهاج السنة )٥٠٧ص(زاد املسري سورة طه ، شرح الطحاوية :  ينظر)١(
  ).٤٤ -٤٢/ ٢(السعادة مفتاح دار :  ينظر)٢(
  ).١٣٢٥-١٣٢٣(، موقف ابن تيمية من األشاعرة للمحمود )٢٥٧ص (القضاء والقدر للمحمود :  ينظر)٣(



   ٥٢٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 املبحث األول   

          جهوده يف الصحابة واإلمامة،
  .وفيه مطلبان

  املطلب األول                                       
  .الصحابة

  متهيد       
  .تعريف الصحابة

  .مجع صحايب: الصحابة
  .)١(من الصحبة، والصحبة مصدر صحب فهو صاحب مشتق : يف اللغةوهو 

الصاد واحلاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة الشيء ومقاربته، ومـن            :" يقول ابن فارس  
  .)٢(..."ذلك الصاحب، واجلمع صحب

  :يف االصطالحوأما 
  .)٣(فقد اختلف أهل العلم فيمن يصدق عليه اسم الصحايب، وتعددت تعريفام له 

أصح ما وقفت عليه مـن ذلـك أن   :" :ا ما قاله احلافظ ابن حجر العسقالين        وخنتار منه 
وهذا التعريف مـبين علـى   ...  مؤمناً به، ومات على اإلسالم؛    <من لقي النيب    : الصحايب

 ومن تبعهمـا، ووراء     )٥( وشيخه أمحد بن حنبل      )٤(األصح املختار عند احملققني كالبخاري      
  .)٦(..."ذلك أقوال أخرى شاذة

                                                
  ).١٣٤ص(، القاموس احمليط )١/٥١٩(، لسان العرب )١/١٦١(، الصحاح )٢/١٩٧٨(ذيب اللغة :  ينظر)١(
  ).٥٨٧ص( معجم مقاييس اللغة )٢(
  ).٥٠-٣٠ص(يق منيف الرتبة ملن ثبت له شرف الصحبة للعالئي سياق أقواهلم وأدلتهم يف حتق:  ينظر)٣(
  ).٥-٧/٣(فتح الباري :  ينظر)٤(
  ).١٦٠-١/١٥٩(شرح أصول االعتقاد :  ينظر)٥(
، واملقنع )٢/٤٩١(، اختصار علوم احلديث البن كثري     )٤/٢٤٣(منهاج السنة   : ، وينظر )١٥٩-١/١٥٨( اإلصابة   )٦(

  ).٢/٤٩١(يف علوم احلديث البن امللقن 



   ٥٢٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  .< أصول أهل السنة واجلماعة يف أصحاب رسول ا: الًأو
؛ معاقبة  < أن من أصول أهل السنة واجلماعة يف أصحاب رسول اهللا            :  يبني الشيخ 

ية يف مساويهم منها مـا  اآلثار املرو؛ وأن <من يقوم بلعن أحد من أصحاب رسول اهللا     
منـها هـم فيـه    ونقص وغير عن وجهه، والـصحيح  هو كذب ومنها ما قد زيد فيه  

 إما جمتهدون مصيبون فلهم أجران وإما جمتهدون خمطئون هلم أجـر واحـد،              نمعذورو
واخلطأ مغفور هلم وهم مع ذلك ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معـصوم عـن             

؛ وأن أهل السنة واجلماعة قلوم وألسنتهم سليمة على أصـحاب           هكبائر اإلمث وصغائر  
ا شجر بني الصحابة فال يقال بالعصمة لطائفة والتـأثيم          رسول اهللا؛ وأم ميسكون عم    

وأن كل واحدة من الطائفتني مؤمنة وقد شهد هلا القرآن بأن قتال املـؤمنني ال                ألخرى
 M  po  n  m  l  k   j  iL : خيرجهم عن اإلميان فقال تعـاىل     

 .)١ (٩: احلجرات
عتقاد عدالتهم، وأنـه    إذن فمذهب أهل السنة واجلماعة يف الصحابة هو حمبتهم، وا           

جيب تعظيمهم سيما املهاجرين واألنصار؛ واعتقاد فضلهم؛ واإلمساك والكـف عـن            
اخلوض فيما شجر بني الصحابة من حروب ومنازعات؛ وأال يتعرض لواحد منهم بسب             
أو تعريض، فلهم من الفضائل وحسن الشمائل الكثري؛ كنصرة اإلسالم والـذب عـن              

؛ فهم من حاز قصب السبق يف مضمار املآثر، وتربزهم على من            الدين، واملعاونة والتبليغ  
  :، وقد قيل يف مدحهم)٢( املناقب واملفاخر ءسواهم يف اقتنا

)٣(مشوس العال سحب الندا باملواهب   جبال احلجى أسد الوغا غصص العدا
.  

                                                
، و جمموع الفتـاوى  )١٦١-١٦٠ص(، اإلبانة الصغرى البن بطة )٣٩٦ -٣/٣٩٣(فتاوى اللجنة الدائمة   :  ينظر )١(

)١٥٦-٣/١٥٤.(  
ــر   )٢( ــاء اهللا؛  ينظ ــة إن ش ــات القادم ــبق يف اجلزئي ــا س ــان م ــيأيت بي ــدي: س ــيض الق ــاوي ف ر للمن

، شرح الـسنة    )١/٥(م املوقعني   وما بعدها، أعال  ) ٦/٢٤٣(، وطبقات السبكي    )٥/٥١٦)(٢/٤٥٣)(١/٣٤٧(
 ، واملسائل العقدية يف     )٢/٣٧٦(، ولوامع األنوار البهية     )٢/٦٨٩(، وشرح العقيدة الطحاوية     )١٤/٦٨(للبغوي  

  . )٨٨١ص (فيض القدير للمناوي عرض ونقد 
 مبـضمون   البيت يف حاشية ياسني العلمي على التصريح      : )١/٥٩( قال عبد السالم هارون معجم شواهد العربية         )٣(

  .دون ذكر قائله) ٢/٩٦(ح لألزهري التوضي



   ٥٢٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  .عدالة الصحابة: ثانياً

  .)١("والصحابة عدول:" :قال الشيخ 
  .)٢(عدل يعِدلُ عدولة وعدالة : ر عدل، يقالمصد: اللغةالعدالة يف 

: العني والدال والالم أصالن صحيحان، لكنهما متقابالن كاملتـضادين   :"يقول ابن فارس  
  .)٣("أحدمها يدل على استواء، واآلخر يدل على اعوجاج

، وأمجعها قـول    )٤(فقد اختلف أهل العلم يف تعريفها اختالفاً كثرياً         :  االصطالح أما يف 
 -هيئة راسخة يف الـنفس :  أي–هي ملكة :" فإنه عرفها بقوله: )٥(افظ السيوطي   احل

  ".متنع من اقتراف كبرية، أو صغرية دالة على اخلسة، أو مباح خيل باملروءة
  .)٦("عبارة، أحسن يف حدهاوهذه أحسن :" مث أعقب ذلك بقوله

  
  :ناألدلة على عدالة الصحابة 

  .الكتاب والسنة واإلمجاعاألدلة على عدالتهم كثرية من 
  :فقد أثىن اهللا عليهم يف آيات كثرية منها: الكتابأما من 

!  "  #$  %  &  '  )  (       *  +,   -  .  /  M  0  :قوله تعاىل

  C   B  A@   ?  >  =  <;    :  9  8  7   6  54  3   2  1

                                                
  ).٢/١٠١( تعليق الشيخ على اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).١٣٣١ص(، القاموس )١١/٤٣٠(، لسان العرب )٥/١٧٦٠(، والصحاح )٣/٢٣٥٨(ذيب اللغة :  ينظر)٢(
  ).٧٤٥ص ( معجم مقاييس اللغة )٣(
  ).١٠٢ص (ب الكفاية يف علوم احلديث للخطي:  ينظر)٤(
 هو عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد، املشهور جبالل الدين السيوطي، أشعري املعتقد، شافعي املذهب، مكثر من                   )٥(

األمر باالتباع والنهي عن االبتداع، اخلصائص الكربى، شرح الصدور بأحوال املـوتى            : التصنيف، من مصنفاته  
  .هـ٩١١والقبور وغريها، تويف سنة 

  ).٨/٥١(، شذرات الذهب )٧٠-٤/٦٥( الالمع الضوء: ينظر  
  ).٤١٣ص ( األشباه والنظائر )٦(



   ٥٢٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  F           E  D

S  RQ   ]  \  [  Z  Y  X  W  V   U  T  L ٢٩: الفتح.  
  :فأحاديث كثرية كذلك فيها بيان خرييتهم وأفضليتهم منها:  السنةوأما من

خري أميت قرين مث الـذين يلـوم مث   :(  قال< عن النيب   سحديث عمران بن حصني     
  .وغري ذلك من األحاديث. )١()الذين يلوم

  .ة على عدالتهمفقد أمجع أهل السن: اإلمجاعأما 
الذي  ذهب إليه مجهور السلف واخللف أن العدالة         :" : )٢(قال صالح الدين العالئي     

 وهي األصل املستصحب فيهم إال أن يثبـت بطريـق قـاطع        نثابتة جلميع الصحابة    
ارتكاب واحد منهم ِلما  يوجب الفسق مع علمه، وذلك مما مل يثبت صرحياً عن أحـد                 

حاجة إىل البحث عن عدالة من ثبت له الصحبة وال الفحـص             فال   - حبمد اهللا  –منهم  
  . )٣("عنها خبالف من بعدهم

 عـدول،   نفيتضح مما سبق أن من أصول معتقد أهل السنة واجلماعة أن الصحابة                
ومل يترك أمر عدالتهم للناس بل ثبت ذلك يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، وإمجاع أهل   

)٤(ذلك إال مجاعات شاذة متبعة هلواها ال يعتد خبالفهاالسنة قاطبة، ومل خيالف يف 
.  

                                                
  ).٣٦٥٠( برقم < البخاري يف كتاب املناقب باب فضائل أصحاب النيب أخرجه )١(
حتقيـق  : خليل بن كيكلدي بن عبد اهللا الدمشقي املعروف بصالح الدين العالئي، شافعي متفنن، من مؤلفاته  :  هو )٢(

ن ثبت له شرف الصحبة، جزء يف تفسري الباقيات الصاحلات، جامع التحصيل ألحكام املراسـيل               منيف الرتبة مل  
  ).هـ٧٦١(وغريها؛ تويف سنة 

  ).٦/١٩٠(، شذرات الذهب )٢/٩١(الدرر الكامنة : ينظر  
الكفاية يف علم الروايـة للخطيـب البغـدادي         : ، ينظر )٦٠ص( حتقيق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة          )٣(

، والباعـث   )٣٠٦-٣٠٥ص(، وآداب الشافعي ومناقبه للرازي      )١/١٢٩(، واالستيعاب البن عبد الرب      )٦٧ص(
  ).١٧٧-١٧٦ص(احلثيث البن كثري 

، )٩٦، ٩٣ص(، والكفاية يف علم الرواية للخطيب  )١٦/١٩٧(، تفسري القرطيب    )١/٩(اإلصابة البن حجر    :  ينظر )٤(
، وفتح املغيث )٢٦٦ص(، وألفية السيوطي  )٢٦٤ص  (البن الصالح   ، وعلوم احلديث    )١/٩(اإلصابة البن حجر    

  ).٣٤٩ص(



   ٥٢٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

)١(وعدالتهم ال تعين عصمتهم من الذنوب واملعاصي          
ـ   .   مبينـاً   :ة  يقول ابن تيمي

 ال يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم   )٢(هم     : نعقيدة السلف يف الصحابة     
 وهلم من السوابق والفضائل   عن كبائر اإلمث وصغائره، بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة،         

ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حىت يغفر هلم من السيئات ما ال يغفـر ملـن      
)٣(بعدهم، ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات ما ليس ملن بعدهم 

.  

  .سب الصحابة: ثالثاً
ال :(  من سب الصحابة، فقـال     <وحذر   :"ن يف من سب الصحابة      :قال الشيخ   

 أصحايب، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبـاً مـا أدرك مـد أحـدهم وال                تسبوا
 أو شتمهم وخاصة الثالثة أبا بكر وعمـر         <فمن سب أصحاب رسول اهللا      .)٤()نصيفه

فقد خالف كتاب اهللا وسنة رسوله وعارضهما بذمه إياهم، وكـان           ... يوعثمان  
 هلم ودعا اهللا أال جيعل يف قلبه        حمروماً من املغفرة اليت وعدها اهللا من جاء بعدهم واستغفر         

  .)٥("غالً على املؤمنني
 وما هلم من فضل وسبق يف هذه األمة، وهلذا فإن سـبهم             نسبق بيان عدالة الصحابة     

  .حرام بالكتاب والسنة، واإلمجاع
M  [  Z  Y  X  W  V  U  T   S  R  Q  :قوله تعاىل : الكتابفمن  

  _  ^   ]  \L ٥٧: األحزاب.  

                                                
 املراد بالعدالة الثابتة جلميع الصحابة هي قبول روايتهم من غري تكلف البحث عن أسباب العدالة وطلب التزكية،                  )١(

  .رضي اهللا عنهمال يقع منهم إذ تعمد الكذب يف الرواية واالحنراف فيها 
  ).٢/٢١٥(الراوي شرح التقريب هامش تدريب : ينظر  

أهل السنة واجلماعة، فبعد أن بني معتقدهم يف أن الصحابة عدول، بني أن عدالتهم رضي اهللا عنهم ال تعـين                  :  أي )٢(
  .عصمتهم، فنفى العصمة عن أفرادهم، أما جمموعهم رضي اهللا عنهم فال جيتمع على ضاللة

  ).٤/١٥٥(إعالم املوقعني : ينظر  
  ).٢٣٢ص(املنتقى من منهاج االعتدال للذهيب : ، وينظر)١٤٦ص(لواسطية شرح اهلراس  العقيدة ا)٣(
  ).٢٥٤١(برقم ) ١٩٦٨-١/١٩٦٧( مسلم يف صحيحه من طريق أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أخرجه )٤(
  ).٣/٤٠٠(فتاوى اللجنة  )٥(



   ٥٢٨  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 سب أصحابه وقد أخرب أن إيذاءهم إيذاء له، ومـن آذاه فقـد آذى               < النيب   ومن أذية 
  . وأي أذية للصحابة أبلغ من سبهم)١(اهللا

`  M  h  g  f  e  d   c  b  a  :وقوله تعاىل 

   l  k  j  iL ٥٨: األحزاب.  
 M   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

:  9  8  7   6  54  3           E  D  C   B  A@   ?  >  =  <;    
  RQ   P   O  N  M  L  K   J  I  H  G  FL الفــتح :

٢٩.  
 أنه ال يسبهم شخص إال ملا وجد يف         يووجه داللة اآلية على حترمي سب الصحابة        

قلبه من الغيظ عليهم، وقد بني تعاىل يف هذه اآلية إمنا يغاظ م الكفار، فدلت على حترمي     
  .)٢(هم، والتعرض هلم مبا وقع بينهم على وجه العيب هلم سب

  .وقد جاءت اإلشارة إىل حترمي سبهم يف غري ما آية من كتاب اهللا تعاىل
  

فقد جاءت النصوص القطعية الدالة على حترمي سبهم وجترحيهم أو الطعـن            :  السنة ومن
  :فيهم واحلطّ من قدرهم، ومن ذلك

الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباً      ال تسبوا أصحايب، فو     :( < قوله  
  .)٣()ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه

                                                
 فبحيب أحبهم فمن بعدي غرضا تتخذوهم ال أصحايب يف اهللا اهللا :"< اهللا رسول قال :قال مغفل بن اهللا عبد عن  )١(

 أن يوشـك  اهللا آذى ومن اهللا آذى فقد آذاين ومن آذاين فقد آذاهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن أحبهم
   . هذا حديث غريب، ال نعرفه إال من هذا الوجه:قال أبو عيسى" يأخذه

، وابن حبـان يف     )٣٨٦٢( برقم   ،<أخرجه الترمذي يف كتاب الدعوات باب فيمن سب أصحاب رسول اهللا              
 (  بـرقم الطحاويـة  ختريج ضعيف، وقد ضعفه األلباين يف )٧٢٥٦( عن مناقب الصحابة برقم <كتاب إخباره  

  . )١١٦٠( برقم  الصغري اجلامع ضعيف، ويف  )٢٩٠١( برقم  الضعيفةويف السلسلة  ، )٦٧٣ ( ، )٤٧١
، عقيدة أهل السنة واجلماعـة      )١/٢٢٩(ح السنة للبغوي    ، شر )٢٩٧-١٦/٢٩٦(اجلامع ألحاكم القرآن    :   ينظر  )٢(

  ).٨٣٦-٢/٨٣١(ناصر بن علي الشيخ . ، دييف الصحابة الكرام 
  ).٢٥٤١(برقم ) ١٩٦٨-١/١٩٦٧( مسلم يف صحيحه من طريق أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري أخرجه )٣(



   ٥٢٩  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
؛ )١( إمجاعاً قطعياً عدالتهميففقد أمجع أهل العلم على حترمي سبهم والطعن        : اإلمجاعوأما  

: باب حترمي سب الصحابة، مث قال     :" :يقول اإلمام حمي الدين أبو زكريا حيي النووي         
 حرام من فواحش احملرمات سواء من البس الفنت منـهم           ي ابة الصح اعلم أن سب  

وسب أحـدهم   : قال القاضي عياض  ... وغريه ألم جمتهدون يف تلك احلروب متأولون      
  .)٢("من املعاصي الكبائر

 مما ال  ينبغي أن ينـتطح فيـه          نحرمة سب الصحابة    :" :يقول العالمة األلوسي    
  .)٣("كبشان، أو يتنازع فيه اثنان

فمن طعن فيهم أو سبهم فقد خرج من الدين ومرق من ملة املسلمني             :" :لذهيب  قال ا 
ألن الطعن ال يكون إال عن اعتقاد مساويهم، وإضمار احلقد فيهم، وإنكار ما ذكره اهللا               

 من ثنائه عليهم، وبيـان فـضائلهم        <تعاىل يف كتابه من ثنائه عليهم، وما لرسول اهللا          
الوسائط طعن يف األصـل، واالزدراء بالناقـل ازدراء         ، والطعن يف    ...ومناقبهم وحبهم 

  .)٤("باملنقول، هذا ظاهر ملن تدبره، وسلم من النفاق، ومن الزندقة واإلحلاد يف عقيدته
 على أصناف، فمنهم من ال ريب يف كفره، ومنـهم مـن ال     نوالساب للصحابة      

  :ذلكحيكم بكفره، ومنهم من يتردد فيه وكالم شيخ اإلسالم اآليت يبني 
من سبهم سـباً ال يقـدح يف عدالتـهم وال يف      :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         

دينهم، مثل  وصف بعضهم بالبخل، أو اجلنب، أو قلة العلم، أو عدم الزهد، وحنو ذلك،                

                                                
وما بعدها،  ) ٣/١٠٦٧(سلول  ، والصارم امل  )١٦/٩٣(، وشرح صحيح مسلم     )١١١٤-٢/١١٠٨(الشفا  :  ينظر )١(

، والـرد   )٧٢-٦٣ص(، إلقام احلجر ملن زكى ساب أيب بكر وعمر للسيوطي           )٥٩٣-٢/٥٧٠(فتاوى السبكي   
، وإرشاد الغيب إىل مذهب أهل      )٢٠-١١/١٥(على الرافضة للشيخ حممد بن عبد الوهاب ضمن جمموع مؤلفاته           

 على من سـب األصـحاب لأللوسـي         ، وصب العذاب  )٦٩-٥٠ص  ( للشوكاين   <البيت يف صحب النيب     
  ).٤٧٠ص(

، )٥/٢٤٩١(، الشريعة لآلجـري     )٤٧٠(السنة البن أيب عاصم     : ، وينظر )٩٣-١٦/٩٢(  شرح صحيح مسلم      )٢(
  ).٢/٣٩٥(احلجة يف بيان احملجة لألصبهاين 

  ).٤٩ص ( األجوبة العراقية )٣(
  . باختصار٢٨٢للذهيب صاملنسوب  الكبائر )٤(



   ٥٣٠  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

، وال حيكم بكفره مبجرد ذلك، وعلى هـذا         )١(فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير     
  .علماءحيمل كالم من مل يكفر من ال

 حمل اخلالف فيهم، لتردد األمر بني لعن الغـيظ ولعـن            من لعن وقبح مطلقاً فهذا    وأما  
  .االعتقاد

 قليالً ال يبلغـون  اً إال نفر<وأما من جاوز ذلك إىل أن زعم أم ارتدوا بعد رسول اهللا     
بضعة عشر نفساً، أو أم فسقوا عامتهم، فهذا ال ريب يف كفره؛ فإنه مكذب ملا نـصه         
القرآن يف غري موضع من الرضى عنهم والثناء عليهم،بل من يشك يف كفر مثل هذا فإن                

  .)٢(..."كفره متعني، فإن مضمون هذه املقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق
  .عليه فحكم الساب خيتلف باختالف اعتقاده، ومن سبه، ومتعلق سبه

ة وأمارة ألهل األهواء والبـدع،       باب للزندقة، وعالم   نوليعلم أن سب الصحابة        
 أو أبغـضه  <ومن انتقص واحداً من أصحاب رسول اهللا     :" يقول اإلمام أمحد بن حنبل    

حلدث كان منه، أو ذكر مساوئه، كان مبتدعاً حىت يترحم عليهم مجيعاً، ويكون قلبـه               
  .)٣("هلم سليماً

  
  
  
  
  
  
  

                                                
عقوبة غري مقدرة شـرعاً بقـصد     : املنع، والنصرة، والتأديب، واصطالحاً   :  يطلق على معان منها    يف اللغة :  التعزير )١(

  .منها منع اجلاين من املعاودة وردعه عن املعصية
  ).٧/٣٤٥(، وحاشية الروض املربع )٥٦٢-٤/٥٦١(لسان العرب : ينظر  

ع مؤلفـات الـشيخ حممـد بـن     الرد على الرافضة ضمن جممـو : ، ينظر)١١١١-٣/١١١٠( الصارم املسلول   )٢(
  ).١٩-١١/١٨(عبدالوهاب 

  .ضمن عقائد أئمة السلف مجع فواز زمريل) ٣٣ص( رسالة أصول السنة له )٣(



   ٥٣١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  .فضل الصحابة واملفاضلة فيما بينهم: رابعاً
 خري هذه األمة وقد أثـىن اهللا علـيهم يف           <صحابة رسول اهللا     :" :خ  قال الشي    

!  "  #  $  %  &   '  M  :كتابه، قال اهللا تعـاىل      

  4          3  2  1  0  /    .  -  ,  +  *  )  (
  ;  :  9  8   76  5L وقـال تعـاىل    ١٠٠: التوبة ، : M   b  a  `  _  ^

m  l   k  j  i  h  g  f  e  d  c  p  o  n  
  r  qL إىل غري ذلك من اآليات اليت أثىن اهللا فيها على الصحابة ووعدهم    ١٨: الفتح ،

بدخول اجلنة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي من هؤالء السابقني، وممن بـايع حتـت               
 نفسه لعثمان فكانت شهادة له وثقة منه به، وكانت أقـوى         <الشجرة، فقد بايع النيب     

 يف أحاديث كثرية إمجـاالً وتفـصيالً        <، وقد أثىن عليهم النيب      <  من بيعة غريه للنيب   
اجلنـة يف مجاعـة آخـرين مـن         ، وبشر هؤالء ب   اًوخاصة أبا بكر وعمر وعثمان وعلي     

  .)١("الصحابة
وهم يتفاوتون فيما بينهم، فبعضهم فـوق بعـض درجـات،            :":وقال الشيخ      

 مكة وأنفق يف سبيل اهللا وقاتل       فأعالهم درجة أهل بيعة الرضوان وكل من آمن قبل فتح         
M  ÄÃ  Â     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : إعالء لكلمة اهللا، قال اهللا تعاىل     

   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  ÙL س، وعن أيب سعيد اخلدري      ١٠: احلديد 
ول فسبه خالد، فقال رس   ف وبني خالد بن الوليد شيء،       أنه كان بني عبد الرمحن بن عو      

ال تسبوا أحداً من أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد                :( <اهللا  
، فدل احلديث على أن من أسلم قبل فتح مكـة وقبـل صـلح              )٢()أحدهم وال نصيفه  

ليد، وإذا كـان    احلديبية كعبد الرمحن بن عوف أفضل ممن أسلم بعدمها  كخالد بن الو            
                                                

  ).٤٠٠-٣/٣٩٨( فتاوى اللجنة )١(
  ).٢٥٤١(برقم ) ١٩٦٨-١/١٩٦٧( أخرجه مسلم يف صحيحه من طريق أيب هريرة وأيب سعيد اخلدري )٢(



   ٥٣٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

حال خالد بن الوليد ومن أسلم معه أو بعده من الصحابة بالنسبة لعبد الرمحن بن عوف                
 الـصحابة    بعد والسابقني معه إىل اإلسالم هو ما ذكر يف احلديث فكيف حبال من جاء            

ال  :( <قـال الـنيب   :  قال س ، ويف صحيح مسلم عن جابر        بالنسبة إىل الصحابة    
 < أن النيب س، ويف حديث عمران بن حصني      )١()ع حتت الشجرة  يدخل النار أحد باي   

 قال عمران فال أدري أذكر     )٢()ذين يلوم ذين يلوم، مث ال   خري الناس قرين مث ال    :( قال
  .)٣("بعد قرنه قرنني أو ثالثة

 يف القرآن والتوراة واإلجنيـل،      <أثىن اهللا تبارك وتعاىل على أصحاب رسول اهللا         "    
  .)٤(" من الفضل ما ليس ألحد بعدهم<لسان رسول اهللا وسبق هلم على 

، وصنفوا )٥(والقول مبقتضى ذلك من معاقد العقائد اليت أمجع عليها أهل السنة واجلماعة             
  .)٦(فيها املصنفات، وأفردوا يف تقريرها املؤلفات 

  :وما أمجل ما قاله السفاريين يف منظومته
ــصحابة  ــة كالـ ــيس يف األمـ   ولـ

ــضل وا    . ــابةيف الف ــروف واإلص   ملع
.  

ــارا    ــاهدوا املخت ــد ش ــإم ق   ف
ــوار     . ــرار    واألن ــاينوا    األس   وع

.  
  وجاهــدوا يف  اهللا  حــىت  بانـــا  

  دين اهلـدى  وقـد  مسـا  األديانـا               .
.  

ــل  ــم  الترتي ــى  يف   حمك ــد أت   وق
  من فضلهم مـا يـشفي مـن غليـل             .

.  
  ويف األحاديـــث  ويف   اآلثـــار  

ــوم    و    . ــالم   الق ــعارويف ك   األش
.  

                                                

 بـرقم  ١٨: الفـتح  M  c   b  a  `  _  ^L : تفسري، باب قوله تعاىل أخرجه النسائي يف كتاب ال )١(
 بيعة أهلباب فضائل أصحاب الشجرة      ي، وأخرجه مسلم بنحوه يف كتاب فضائل الصحابة         )١١٤٤٤(

  ).٥٣٠(، وقد صححه األلباين يف خترجيه للعقيدة الطحاوية برقم )٢٤٩٦( برقم ي الرضوان
   ).٢٦٥٢(ات باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد برقم  أخرجه البخاري يف كتاب الشهاد)٢(
  ).١٤ص  (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٣(
  ).٤٤٣-١/٤٤٢( يف مناقب الشافعي : أورده البيهقي عن اإلمام الشافعي )٤(
ع بيـان العلـم     ، جام )٨-١/٧(، اجلرح والتعديل البن أيب حامت       )٢/٦٨٩(العقيدة الطحاوية مع شرحها     :  ينظر )٥(

، جممـوع   )٢٨٩ص(، عقيدة السلف وأصحاب احلديث      )٦٩-٦٨ص(، شرح السنة للرباري     )٢/٣٦(وفضله  
  ).٣٨٠-٢/٣٧٩(، لوامع األنوار البهية )١٥٦-٣/١٥٢(الفتاوى 

  .معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات املؤمنني وآل البيت حملمد بن إبراهيم الشيباين:  ينظر)٦(



   ٥٣٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  ما قـد ربـا مـن أن حيـيط نظمـي           
  )١(عن بعضه فاقنع وخذ عـن علـم             .

. 
  

   : نوقد اختلف الناس يف الكالم يف املفاضلة بني الصحابة   
  . فمنهم من أمسك عن اخلوض فيها-
  . ومنهم من تكلم مبقتضى النصوص-

  .)٢(ب عمر والذي عليه إمجاع أهل السنة واجلماعة قاطبة القول بأفضلية أيب بكر مث

ما اختلف أحد من الصحابة والتابعني يف تفضيل أيب بكـر           :" :يقول اإلمام الشافعي    
ـ                  يوعمر وتقدميهما على مجيع الصحابة، وإمنا اختلـف مـن اختلـف منـهم يف عل

  .)٣("وعثمان
وروينا عن مجاعة من التـابعني      :"  بعد ذكره قول الشافعي هذا بسنده      :قال البيهقي   

  .)٤("وأتباعهم حنو هذا
من أدركت من أصحاب النيب والتابعني مل خيتلفوا        :" : )٥(وقال حيىي بن سعيد القطان      

  .)٦("يف أيب بكر وعمر وفضلهما، وإمنا كان االختالف يف علي وعثمان
  :ومجلة أقوال السلف رمحهم اهللا يف املفاضلة بني عثمان وعلي ثالثة

  .)٧(تفضيل عثمان على علي، هو قول مجهورهم : األول
  .)١("تفضيل علي على عثمان، وهو قول أكثر أهل الكوفة: الثاين

                                                
  ).٣٨٣-٢/٣٧٧(ع شرحها لوامع األنوار  الدرة املضية م)١(
، شـرح  )٢/٤٠٤(، السنة للخـالل  )٢/٥٧٤(، السنة لعبد اهللا بن أمحد )٥٦٨ص(السنة البن أيب عاصم     :  ينظر )٢(

، جممـوع الفتـاوى     )١٥/١٤٨(، شرح صحيح مسلم     )٥٢٢ص(، االعتقاد للبيهقي    )٧/١٣٦(أصول االعتقاد   
  ).٢٢٤-٨/٢٢٣(، منهاج السنة )٤/٤٢١)(٣/١٥٣(

  ).٥٢٢ص( أورده البيهقي يف االعتقاد )٣(
  ).٥٢٢ص( االعتقاد للبيهقي )٤(
  .هـ١٩٧ هو حيي بن سعيد بن فروخ القطان، إمام يف احلديث والسنة، تويف سنة )٥(

  ).٩/١٧٥(، سري أعالم النبالء )١٤/١٣٥(تاريخ بغداد : ينظر  
  ).٧/١٣٦٧( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٦(
، فتح البـاري    )٨/٨٥)(٨٥-٨٢،  ٢/٧٣(، منهاج السنة    )٤/٣٠٣(، معامل السنن    )٢١٤/ ٣(عاب  االستي:  ينظر )٧(

)٧/١٦.(  



   ٥٣٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

التوقف عن املفاضلة بينهما، وهو قول بعض أهل املدينة، ورواية عن اإلمام مالـك   : والثالث
:)٢(.  

  .)٣( تقدمي عثمان على عليىوقد استقر إمجاع أهل السنة واجلماعة بعد عل
رين باجلنة؛ مث أهل بدر وكانوا ثالمثائـة وبـضعة          وأفضل الصحابة بعدهم بقية العشرة املبش     

عشر؛ مث أهل بيعة الرضوان؛ على الصحيح؛ مث أهل أحد؛ مث بقيـة املهـاجرين؛ مث بقيـة                  
  .)٤(األنصار

، ومجاع هذه األوجه    نوقد دل الكتاب والسنة على أوجه التفاضل بني الصحابة             
ليت تتفاضل مرتلتـها عنـد اهللا       هو ما سلف من كل واحد منهم من أعمال الرب والطاعات ا           

  :فمن أوجه التفاضل بينهم. تعاىل
!  M  : فالسابق إىل اإلسالم أفضل من املسبوق، قال تعاىل        :السبق إىل اإلسالم  * 

  -  ,  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "L التوبـــة :

١٠٠.  
ن أنفقوا من    فمن أنفق قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذي         :اإلنفاق واجلهاد قبل الفتح   * 

M  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ      Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  :بعده وقاتلوا، كما قال تعاىل    

  â  á  à  ß  Þ  ÝÜ  Û  Ú  Ù   Ø×  Ö  Õ  Ô  Ó  ÒL ١٠: احلديد.  
اعملوا ما شئتم   : طلع على أهل بدر فقال    العل اهللا أن يكون     :( < فقد قال    :شهود بدر * 

  .)١()فقد غفرت لكم

                                                                                                                                          
  ).٧/١٦(، فتح الباري )٤/٤٢٦(،جمموع الفتاوى )٨/٢٢٤(، منهاج السنة )٤/٣٠٣(معامل السنن :  ينظر)١(
، فـتح البـاري     )٣٦-٣٥ص(ه  ، االنتقاء ل  )٢/١٨٦(، جامع بيان العلم البن عبد الرب        )٦/٤٥١(املدونة  :  ينظر )٢(

)٧/١٦.(  
، فـتح البـاري     )٣/١٥٣(، وجمموع الفتـاوى     )١٤٩ص(، ومقدمة ابن الصالح     )٣/٢١٤(االستيعاب  :  ينظر )٣(

)٧/٥٨)(٧/٣٤.(  
، االقتـصاد يف االعتقـاد للمقدسـي        )١٤٩ص(، مقدمة ابن الـصالح      )٦٨ص(شرح السنة للرباري    :  ينظر )٤(

، فتح الباري   )١/٥٠١(، اختصار علوم احلديث البن كثري       )١٥٣-٣/١٥٢(، جمموع الفتاوى    )٢٠٣-١٩٨ص(
  ).٣/١١٢٦(، معارج القبول )٢/٣٥٧(، لوامع األنوار البهية )٧/٥٨(



   ٥٣٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  . فمن شهد له ا أفضل، كشهادته للعشرة باجلنة: باجلنة<اهللا شهادة رسول * 
!  "    #  $  %  M  : فمن شهدها أفضل، قال تعاىل     :شهود بيعة الرضوان  * 

   +*  )  (  '  &L ــال تعــاىل١٠: الفــتح ^  _  `  M  d  c   b  a  :، وق

  g  f  eL ٢( ١٨: الفتح(.  
  .< جر بني أصحاب رسول امذهب أهل السنة واجلماعة فيما ش: خامساً

إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول      :( <علق الشيخ على قول الرسول         
 )٣()كان حريصاً على قتل صـاحبه :(هذا القاتل فما بال املقتول؟ فقال       : فقيل) يف النار 

  :وبيان كيفية احلكم ذا احلديث يف الفتنة الكربى أيام اخلالفة الرشيدة
مذهب أهل السنة واجلماعة الكف عما شجر بني أصحاب رسول          :" : الشيخ    فقال
 والترضي عنهم مجيعاً، واعتقاد أم كانوا جمتهدين فيما عملوا، فمن أصاب فلـه         <اهللا  

أجران، ومن أخطأ فله أجر وخطؤه مغفور، واحلديث املذكور إمنا هـو يف املـسلمني               
  .)٤(" شرعياللذين يقتتالن ظلماً وعدواناً ال باجتهاد

من السنة الواضحة الثابتة البينة املعروفة ذكر حماسـن         :" :قال اإلمام أمحد بن حنبل      
 أمجعني، والكف عن ذكر ما شجر بينهم، فمن سب أصـحاب          <أصحاب رسول اهللا    

 أو واحداً منهم أو انتقصه أو طعن عليه أو عرض بعيبهم أو عاب أحـداً                <رسول اهللا   
ث خمالف ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً، بل حبهم سنة،            منهم فهو مبتدع رافضي خبي    

  .)٥("والدعاء هلم قربة، واالقتداء م وسيلة، واألخذ بآثارهم فضيلة
  

                                                                                                                                          
، ومسلم يف   )٤٢٧٤(برقم  ...  البخاري يف كتاب املغازي باب غزوة الفتح وما بعث حاطب بن أيب بلتعة             أخرجه )١(

  ).٢٤٩٤(م كتاب الفضائل باب من فضائل أهل بدر برق
منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة والرد على املخالفني عرض ودراسة لعبـداهللا              :   ينظر ملا سبق من أوجه      )٢(

  ).٢٤٤-٢٤٣ص (حممد الشظيفي . ، مباحث املفاضلة يف العقيدة، د)٣٦٤-٣٦٢ص(أمحد الغامدي 
، ومسلم يف كتاب الفـنت    )٣١(برقم  ... نني اقتتلوا    أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب وإن طائفتني من املؤم          )٣(

  ).٢٨٨٨(وأشراط الساعة باب إذا تواجه املسلمان بسيفيهما برقم 
  ) ٤٠٠ص /٣( فتاوى اللجنة )٤(
  ).١/٣٠( طبقات احلنابلة )٥(



   ٥٣٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 وذكر زالم، ونشر حماسنهم ومناقبهم،      <اإلمساك عن ذكر أصحاب رسول اهللا       "  
ـ         سان الـذين  وصرف أمورهم إىل أمجل الوجوه، من أمارات املؤمنني املتبعني هلـم بإح

!  "  #  $  %  &  '      )     (  M  : بقوله ألمدحهم اهللا   

  ,  +  *L ١("١٠: احلشر(.   
  .)٢(والقول بذلك هو ما عليه أهل السنة واجلماعة قاطبة قوالً وعمالًَ 

وميسكون عمـا شـجر بـني       :"  يف تقرير عقيدم   :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية      
منها ما هو كذب، ومنها ما قـد  : ار املروية يف مساويهمالصحابة، ويقولون إن هذه اآلث 
  .زيد فيه ونقص وغري عن وجهه

  .)٣(..."ن خمطئونون مصيبون، وإما جمتهدوهم فيه معذورون إما جمتهد: والصحيح منه
 هو أوىل باحلق يف قتاله مع معاوية، ويف         سوالذي عليه مجهور أهل السنة واجلماعة أن علياً         

  .)٤( أمجعني نلحة والزبري قتاله مع عائشة وط
ما أقـول   :"ما تقول فيما كان بني علي ومعاوية، قال       :  بعد أن قيل له    :قال اإلمام أمحد    
  .)٥("فيهم إالّ احلسىن

  
  
  
  

                                                
  ).٣٤٧ص( اإلمامة والرد على الرافضة أليب نعيم )١(
، ترتيه خال املؤمنني معاوية     )٢٦٨ص(، الشرح واإلبانة    )٣٦٣،  ٣٤٢ -٣١٤(اإلمامة والرد على الرافضة     :  ينظر )٢(

، عقيدة الـسلف وأصـحاب احلـديث للـصابوين          )٨٨-٨٥ص(بن أيب سفيان من الظلم والفسق أليب يعلى         
-٢/٤٩٨(، اختصار علوم احلديث     )١٠/٩٢(، سري أعالم النبالء     )١٥٦-٣/١٥٢(، جمموع الفتاوى    )٢٩٤ص(

  ).٣/١٢٠٨(، معارج القبول )٧٢٥-٢/٧٢٢(، شرح الطحاوية )٥٠١
  ).١٥٦-٣/١٥٤(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
، شرح العقيـدة    )٥٥-٣٥/٥١)(٤٣٩-٣/٤٠٧،٤٣٦(، جمموع الفتاوى      )٩/٣٩(شرح صحيح مسلم    :  ينظر )٤(

، والصواعق احملرقـة  )٣٩-٢/٣٨(، لوائح األنوار )١٣/٦٧)(٦/٦١٩(، فتح الباري   )٧٢٤-٢/٧٢٣(الطحاوية  
)٦٢٣-٢/٦٢٢.(  

  ).٢١٤-٢١٣( مناقب اإلمام أمحد البن اجلوزي )٥(



   ٥٣٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  .حجية قول الصحابي: سادساً

 يف أن قول الصحايب حجة على       -ال فرق بني الصحايب والتابعي      :" :قال الشيخ      
 بينهما يف العلم والتقوى ال يوجب أن يكون قول األعلـم            ؛ فإن التفاوت  -قول التابعي 

األتقى حجة على من دونه، ألن الصحايب من أهل االجتهاد، واخلطأ ممكن عليه؛ فـال               
  .)١(..."جيب على التابع اتهد العمل مبذهبه كالصحابيني والتابعيني

يف التقصري،  ال شك أن الصحابة أهل لالجتهاد وال يتهم مثلهم           :" :وقال الشيخ      
  .)٢("وقد خطأ بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه؛ بل جوز كلٌ اخلطأ على نفسه يف اجتهاده

كان الصحابة أعرف باهللا تعاىل وأبعد نظراً وأدق فهمـاً يف نـصوص             :" :وقال     
، ونزول الوحي عليه، ومل     <الشريعة ممن جاء بعدهم لصفاء أذهام ومكام من النيب          

ف يف التوحيد، وال مناظرات يف مسائله لرجوعهم إىل الفطرة السليمة،           يكن بينهم اختال  
واألدلة العقلية الصرحية، ونصوص الشريعة الصحيحة، وبعدهم عن موارد الشبه ومنازع           

وإمنا تكلموا يف تفاصيل الفروع لوقوعهـا، وضـرورة النـاس إىل معرفـة              ... األهواء
 األدلة، وللتفاوت يف البالغ والفهـم،       أحكامها، واختلفوا يف مسائل منها؛ لإلمجال يف      

  .)٣("وحنو ذلك من األسباب، واتفقوا يف مسائل مل يوجد فيها املقتضي للخالف
     

 قول الـصحايب  من قال من العلماء :" ، فيقول :يفصل املسألة شيخ اإلسالم ابن تيمية       
ومل  مل خيالفه غريه من الصحابة وال عرف نـص خيالفـه مث إذا اشـتهر         كان نإحجة ف 

قروه مل ينكره أحد منـهم      أ على القول فقد يقال إمجاع إقراري أم         ينكروه كان إقراراً  
  .وهم ال يقرون على باطل

 وأما إذا مل يشتهر فهذا إن عرف أن غريه مل خيالفه فقد يقال هو حجة وأما إذا عـرف                  
  .أنه خالفه فليس حبجة باالتفاق

                                                
  ).١٨٥-١٨٣/ ٤( تعليق الشيخ على اإلحكام يف أصول األحكام )١(
  ).٢٢٨/ ٤( تعليق الشيخ على اإلحكام يف أصول األحكام )٢(
  ).٢٧٦/ ٤( تعليق الشيخ على اإلحكام يف أصول األحكام )٣(



   ٥٣٨  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  .مل جيزم بأحدمها وأما إذا مل يعرف هل وافقه غريه أو خالفه 
ا خيالفها بـال   ال فيم<ومىت كانت السنة تدل على خالفه كانت احلجة يف سنة رسول اهللا             

  .)١("ريب عند أهل العلم
  
  .حمبة الصحابة: سابعاً
أهل السنة واجلماعة حيبون أصحاب رسـول       :"  :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي         

: هللا عليهم وترضى عنهم، قـال تعـاىل   ويثنون عليهم ويترضون عنهم كما أثىن ا  <اهللا  
M  +  *  )  (  '   &  %  $  #  "  !

  :  9  8   76  5  4          3  2  1  0  /    .  -  ,
  ;L وقــال تعــاىل١٠٠: التوبــة ، : M  *       )  (  '  &  %  $#  "  !

,+L  ء اهللا  إىل آخر السورة، إىل غري ذلك من اآليات اليت وردت فيها ثنـا            ٢٩: الفـتح
ويرى أهل السنة أن ...عليهم وترغيب املؤمنني يف حبهم والدعاء هلم وملن تبعهم بإحسان      

حب الصحابة دين وإميان وإحسان لكونه امتثاالً للنصوص الـواردة يف فـضلهم، وأن              
بغضهم نفاق وضالل لكونه معارضاً لذلك، ومع ذلك فهم ال يتجاوزون احلد يف حبهم              

: النساء M  &  %  $  #  "  !L : ه تعاىلأو يف حب أحد منهم لقول

  .)٢("، وال جيفون أحداً منهم، وال يتربءون منه١٧١
  
، وجيب  <، وصفوة هذه األمة وأفضل هذه األمة بعد نبيها          الصحابة هم خري القرون      

بهم ونترضى عنهم ونرتهلم منازهلم، فإن حمبتهم واجبة علـى كـل      علينا أن نتوالهم وحن   
فهم محلـة هـذا     . ن وقرىب إىل الرمحن، وبغضهم كفر وطغيان      وإميا، وحبهم دين    مسلم
، فالطعن فيهم طعن يف الدين كله ألنه وصلنا عن طريقهم بعد أن تلقوه غضا طريا                الدين

                                                
  للخطيب البغـدادي الكفاية يف علم الرواية،  )٣/٤٠٦(النبوية  منهاج السنة    :، وينظر )١/١٠٤(التوسل والوسيلة    )١(

  ).١/١٨٧(  للسيوطيتدريب الراوي، )١/٤١٥(

  ).١٤ص  (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(



   ٥٣٩  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 مشافهة ونقلوه لنا بكل أمانة وإخالص ونشروا الدين يف كافة ربوع            <عن رسول اهللا    
ديهم بالد الدنيا فدخل الناس يف ديـن اهللا         األرض يف أقل من ربع قرن وفتح اهللا على أي         

   .)١( اًجأفوا
وقد دل الكتاب والسنة على وجوب مواالة الصحابة وحمبتهم وأا دليل صدق إميان                

  .الرجل 
وإذا . ٧١: التوبـة Me  d   c  b  a  L : قوله تعاىل    فمن الكتاب   

زكية اهللا ورسوله هلم فإن  بإميام بل هم أفضل املؤمنني لت      اً مقطوع <كان أصحاب النيب    
  .دليل إميان من قامت به هذه الصفةمواالم وحمبتهم 

آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق      (:أنه قال    < حديث أنس عن النيب      ومن السنة  
 .)٢()بغض األنصار

 ال يسع املقام ذكرها على أنه حيسن التنبيه هنا علـى مـا         اًوالنصوص يف هذا كثرية جد    
مواالة الصحابة رضوان اهللا عليهم من اآلثار الطيبة يف الدنيا واآلخـرة ممـا          يترتب على   

 .يشحذ اهلمم على حتقيق مواالم 
M  Å : فمن آثار مواالم الطيبة يف الدنيا الفالح والغلبة والنصر كما قال تعـاىل                 

  Ð  Ï  Î  Í  Ì   Ë  Ê  É  È   Ç   ÆL كـل  ":ن كثري   قال اب . ٥٦: املائدة
ضي بوالية اهللا ورسوله واملؤمنني فهو مفلح يف الدنيا واآلخرة ومنصور يف الـدنيا              من ر 

 .)٣("واآلخرة
 كمـا يف    <ومن مثار حمبتهم يف اآلخرة ما يرجى ملُحبهم من احلشر معهم لقول الـنيب               

اهللا يا رسـول    :  فقال < جاء رجل إىل رسول اهللا       : قال سحديث عبد اهللا بن مسعود      

                                                
 والـدعوة  واألوقـاف  اإلسـالمية  الشؤون وزارة العلماء من نخبةل والسنة الكتاب ضوء يف اإلميان أصول:  ينظر )١(

، وشرح صـحيح مـسلم للنـووي      )٨/٣٨(، وتفسري القرطيب    )٢٥٤ص (السعودية العربية اململكة - واإلرشاد
)١٦/٨٣.(  

  ).١٧( أخرجه البخاري يف كتاب اإلميان باب عالمة اإلميان حب األنصار برقم )٢(
  ).٢/٧٢( تفسري ابن كثري )٣(



   ٥٤٠  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

املرء مـع مـن     ( :<، فقال رسول اهللا      ومل يلحق م   اًأحب قوم كيف تقول يف رجل     
  .)٢()١( )أحب

   
  .علم الصحابة :ثامناً
يبني الشيخ أن الصحابة ال جيوز يف حقهم مجيعاً أن جيهلوا أمراً من أمور القـرآن أو                  

ال جيوز أن جيهل الصحابة مجيعاً أمراً من أمـور القـرآن            :" :لفظة من ألفاظه؛ فقال     
ثبوت ية أو خيطئوا فيه مجيعاً؛ ألن ذلك ينايف نصوص الكتاب والسنة الدالة على              التشريع

  .عصمة األمة يف إمجاعها
وجيوز أن جيهل بعضهم احلكم القرآين أو خيطئ فيه ويعلمه غريه، أما إمجاعهم على اخلطأ      

  .)٣("فغري جائز وال واقع
ذا من خرييتهم فهم كما      أعلم الناس وأفقههم يف دين اهللا، وه       نلقد كان الصحابة       

 بني  <، وخرييتهم وفضلهم جاء من وجود رسول اهللا         )٤()...خري القرون :(يف احلديث 
أظهرهم يعلمهم ويرشدهم مع ما صاحب ذلك من إميان صادق وذهن وقـاد لتلقـي               

 <أولئك أصحاب حممد    :  وقد ذُكر الصحابة عنده قال     : العلم، قال احلسن البصري   
 لـصحبة   ألقلوباً وأعمقها علماً، وأقلها تكلفاً، قوم اختارهم اهللا         كانوا أبر هذه األمة     

  .)٥(نبيه، وإقامة دينه، فتشبهوا بأخالقهم وطرائقهم فإم كانوا على اهلدى املستقيم
وقد نزل القرآن الكرمي موافقاً لرأي أحدهم؛ فإذا علمت آراءهم وعلمهم وفقههـم               

، وقال قتـادة  <اء أصحاب رسول اهللا   العلم: :علمت حبق أم علماء، يقول جماهد       
                                                

، ومسلم يف كتاب الرب والـصلة       )٦١٦٨(برقم   ... أل أخرجه البخاري يف كتاب األدب باب عالمة حب اهللا           )١(
  ).٢٦٤١(واآلداب باب املرء مع من أحب برقم 

 والـدعوة  واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة العلماء من خنبة تأليف  أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة     :  ينظر )٢(
  .)٣٥٨ -٣٥٧ / ١( السعودية العربية اململكة - واإلرشاد

  )٤٠١ص/ ٣(فتاوى اللجنة  )٣(
، ومسلم يف كتاب الـرب والـصلة        )٦١٦٨( البخاري كتاب األدب باب عالمة حب اهللا عز وجل برقم            أخرجه )٤(

  ).٢٦٤١(واألدب، باب املرء مع من أحب برقم 
  ).٤/١٦٨٦( كتاب الشريعة لآلجري )٥(



   ٥٤١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

¤  ¥  ¦  §   ¨    ©  M  ±  °  ¯      ®  ¬  «      ª  :يف قوله تعاىل  

  µ   ´      ³   ²L ١( <هم أصحاب حممد : ، قال٦: سبأ(.  
يتبعونه حـق  : ، قال١٢١: البقرة M  I  H    GL : وقال ابن عباس يف قوله تعاىل    

هـؤالء  :" )٢(وقال قتادة . ن حرامه وال حيرفونه عن مواضعه اتباعه، حيلُون حالله وحيرمو   
 آمنوا بكتاب اهللا فصدقوا به وأحلوا حالله وحرموا حرامه وعملوا مبا            <أصحاب حممد   

  .)٣(يعملون به حق علمه : وقال جماهد: فيه
إن العلم احلقيقي والعلم النافع هو العلم الذي يعمل به صاحبه، وهذا كـان حـال                  

، ويصف ابن عمر رضي اهللا عنـهما ذلـك          <هكذا كان يربيهم نبيهم      و نالصحابة  
لقد لبثنا برهة من دهر وأحدنا ليؤتى اإلميان قبل القرآن، ترتل السورة على حممد              : فيقول

 فنتعلم حالهلا وحرامها، وأمرها وزجرها، وما ينبغي أن يوقف عنده منها، كما يتعلم              <
حدهم القرآن قبل اإلميان، يقرأ ما بني فاحتته        أحدكم السورة، ولقد رأيت رجاالً يؤتى أ      

إىل خامتته ما يعرف حالله وال حرامه، وال أمره وال زاجره، وال ما ينبغي أن يوقف عنده     
  .)٤(" منه، وينثره نثر الدقل

 وأرضاهم، كيـف ال  نومن تتبع أقوال الصحابة علم عمق فهمهم، وسعة علمهم      
:(... < أن نتمسك بسنتهم يف قولـه        <ل اهللا   ، وقد أوصانا رسو   )٥(وهم خري القرون    

فإنه من يعش منكم يرى اختالفاً كثرياً، وإياكم وحمدثات األمور فإا ضاللة فمـن              
أدرك ذلك منكم فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهـديني، عـضوا عليهـا              

                                                
  ).٤٤٦(، وهداية احليارى يف أجوبة اليهود والنصارى البن القيم )٢٢/٤٤(تفسري الطربي :  ينظر)١(
قتادة بن دعامة بن عزيز بن سدوس أبو اخلطاب السدوسي البصري الضرير األكمه، حافظ العصر، وقـدوة                 :  هو )٢(

  . هـ١١٨املفسرين واحملدثني، كان من أوعية العلم وممن يضرب به املثل يف قوة احلفظ، تويف سنة 
  ).١/١٥٣(، والشذرات )٨/٣٥١(ذيب التهذيب : ينظر  

  ). ١/٣٦٤(، اإلميان البن مندة )٥٢٠ -١/٥١٨(ي تفسري الطرب:  ينظر)٣(
  .هو رديء التمر ويابسه: ، والدقل)١/٣٦٩( كتاب اإلميان البن مندة )٤(

  ).٢/١٢٧(النهاية يف غريب احلديث واألثر البن األثري : ينظر  
  ).٤٥٦ص ( اليهود والنصارى البن القيم  أجوبةهداية  احليارى  يف:  ينظر)٥(



   ٥٤٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

سنة  صارت   < ولفقههم ومعرفتهم بقول اهللا وقول رسوله        ن ؛ فلعلمهم    )١()بالنواجذ
وقد أمرنا رسـول  . اخللفاء منهم متبوعة، وطريقتهم هي طريق النجاة عند حصول الفنت   

قال :  قال س باالقتداء م واالهتداء ديهم والتمسك بعهدهم، فعن ابن مسعود           <اهللا  
اقتدوا باللذين من بعدي من أصحايب، أيب بكر وعمر، واهتدوا دي           :( <رسول اهللا   

  .)٢() مسعودعمار، ومتسكوا بعهد ابن
هذا هو فضل الصحابة وهذا هو فقههم وعلمهم، فما حقهم علينا؟ لقد فرط أناس               

يف حق الصحابة وأفرط آخرون، واحلق هو قول أهل احلق أهل السنة واجلماعة، وهذا ما        
  . سيتضح يف املبحث التايل إن شاء اهللا

  
  . الصحابةقف أهل البدع وأهل السنة  منمو: تاسعاً
بغضوا عثمان وعليا وعمرو بن العاص ومعاوية       أأما اخلوارج فقد     :" :خ  قال الشي    

 من الصحابة وتربءوا منهم، وهلذا مسوا النواصب ملناصبتهم عليا ومن وااله العداوة             اًوكثري
  .والبغضاء، وبراءم من كثري من الصحابة

ءوا منـهم،    من الصحابة وترب   اًافض فقد أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وكثري       ووأما الر 
وقالوا ال والء إال برباء، أي ال يصح من أحد والء آلل البيت حىت يتربأ مـن أيب بكـر              
وعمر وعثمان ومن تبعهم، ومسوا رافضة، ألم رفضوا جملس زيد بن علي زين العابدين              

  . من أجل مواالته أبا بكر وعمر، فسماهم رافضة

                                                
، والترمذي يف كتاب العلم، باب األخـذ        ) ٤/٢٠٠(د يف سننه كتاب السنة باب يف لزوم السنة          و دا  أبو أخرجه )١(

وقال عنه حسن صحيح، واللفظ له، ولقد صحح األلباين إسناده          ) ٢٦٧٦(برقم  ) ٥/٤٤(بالسنة واجتناب البدع    
  ).١/١٥(دين ، وابن ماجه يف املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراش)٢/٣٤٢(يف صحيح سنن الترمذي 

وقال حديث  )٣٨٠٥(برقم  ) ٥/٦٧٢( الترمذي يف سننه، أبواب املناقب، باب مناقب عبد اهللا بن مسعود             أخرجه )٢(
  ).٣/٢٣٠(حسن غريب من هذا الوجه، وصحيح األلباين إسناده يف صحيح سنن الترمذي 



   ٥٤٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 الصحابة ومن تبعهم بني اخلـوارج        وسط يف مواالة   أهل السنة واجلماعة  وذا يعلم أن    
وقد رد أهل السنة مذهب اخلوارج والروافض مبا تقدم من النصوص العامة             . والروافض

  .)١("يف فضل الصحابة وبالنصوص اخلاصة يف فضل واحد أو مجلة منهم
اقتـدوا  : (  أنه قال <  روى أصحاب السنن من طريق حذيفة بن اليمان عن النيب              

، ومن ذلك ما رواه مسلم يف صحيحه من طريـق    )٢() وعمر بكر  أيببعدي  باللذين من   
أال أستحي من رجل تستحي     :(  قال يف شأن عثمان وتكرميه       < أن النيب    لعائشة  

 ومنها ما رواه البخاري ومسلم من طريق سعد بن أيب وقاص أن رسول              )٣()منه املالئكة 
 موسـى إال أنـه ال نـيب    أنت مين مبرتلة هارون من (:  قال لعلي بن أيب طالب     <اهللا  

  . إىل غري هذا من األحاديث الدالة على فضل الصحابة إمجاالً أو تفصيال)٤()بعدي
  .)٥( اً طرفني ووسط<صار الناس مع  صحابة رسول اهللا 

، بفاخلوارج جفت بعض الصحابة، وفرطت يف حقهم، وكفرت عليـاً وعثمـان             
  .)٦(واحلكمني ومن رضي بالتحكيم، وتربأت منهم 

فريق علي :  املعتزلة فلم جترؤ على القول بالتكفري وقالت بالتفسيق، وأن أحد الفريقني           أما
بن أيب طالب أو معاوية بن أيب سفيان فاسق غري مقبول الشهادة، وزاد بعض املعتزلـة                ا

  .)١(، والتجرؤ على سب الصحابة مجلةببالتربؤ من معاوية وعمرو بن العاص 

                                                

  ).١٩ص  (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
وقال حديث حسن غريـب  ) ٥/٦٧٢(سننه، أبواب املناقب، باب مناقب عبد اهللا بن مسعود  أخرجه الترمذي يف  )٢(

  ).٣/٢٣٠(من هذا الوجه، وصحيح األلباين إسناده يف صحيح سنن الترمذي 
  ).٢٤٠١( برقم س أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، باب من فضائل عثمان بن عفان )٣(
  ).٢٤٠٤( برقم سائل علي بن أيب طالب  أخرجه مسلم يف كتاب الفضائل، باب من فض)٤(
املنتقى من منهاج  االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال وهو خمتصر منهاج الـسنة           : يف هذا املعىن  :  ينظر )٥(

  ).١/٢٢٢(، والسنة لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل )٧٤ص(البن تيمية للذهيب 
ى والة األمر، ويستحلون قتال املسلمني، وهم الذين خرجـوا     اخلوارج هم الذين يكفرون باملعاصي، وخيرجون عل       )٦(

  .على علي ابن أيب طالب وقاتلهم بالنهروان
، والفرق بـني  )١/١٣٢(، وامللل والنحل للشهرستاين )١/١٦٧(مقاالت اإلسالميني أليب حسن األشعري    : ينظر  

  ).٥٠ص(الفرق للبغدادي 



   ٥٤٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

و واجلفاء؛ فغلوا يف حب علي بن أيب طالب حـىت ألّهـه             أما الشيعة فقد مجعوا بني الغل     
وجفوا مع بعض الصحابة وسبوهم     .ببعضهم، وفضله آخرون على أيب بكر وعمر        

 بكر وعمر، حىت صـار ذلـك مـن          اورموهم باجلهل، واستطالوا يف شتمهم خاصة أب      
 عالمات الروافض ووصفهم، ومل يكتفوا بالسب والشتم للصحابة الكرام حىت جـاوزوه     
إىل القول بالتربؤ من أفاضلهم كأيب بكر وعمر وكثري من الصحابة، وجتميع الشيعة على              

ال والء إال برباء، أي ال والء لعلي        : ، وقالوا )٢(القول بالتربي والتويل قوالً وفعالً وعقداً       
، بل من الـشيعة     )٣(بن أيب طالب واعتقاد إمامته إال بالرباءة من أيب بكر وعمر وعثمان             

  .)٤(فر أكثر الصحابة نعوذ باهللا من الضالل من يك
  

، واحلق مع أهل الوسط أهل      نهؤالء هم الذين فرطوا أو أفرطوا يف حق الصحابة            
  : يف أمور نعددهانالسنة واجلماعة، ويتلخص معتقدهم يف الصحابة 

  .الصحابة كلهم عدول ثقات: عدالة الصحابة - ١
 . تفريط، ومن غري تفريقوجوب حمبة الصحابة وتوقريهم من غري إفراط وال - ٢
وجوب ذكر حماسنهم، والترضي عنهم والدعاء هلم، وعدم اخلوض فيما شـجر             - ٣

 .بينهم إال باحلق
 .، أو ذكر أحدهم مبا يسوءنالنهي عن سب الصحابة  - ٤

  . وقد تقدم احلديث عن كل واحد مما سبق
  
  
  
  

                                                                                                                                          
، وتأويل خمتلف احلـديث البـن قتيبـة         )١/٦٣(نحل للشهرستاين   ، وامللل وال  )٨٣ص(الفرق بني الفرق    :  ينظر )١(

  ).٤٩ص(، الربهان يف عقائد أهل األديان لعباس السكسكي )١/٢٣٥(، مقاالت اإلسالميني )٦٩ص(
  ).١/١٦٩(امللل والنحل للشهرستاين :  ينظر)٢(
  ).٢/٦٩٧(شرح العقيدة الطحاوية الين أيب العز احلنفي :  ينظر)٣(
  ).٢٢ص(ق بني الفرق للبغدادي الفر:  ينظر)٤(



   ٥٤٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  املطلب الثاين                                      

  .اإلمامة
  متهيد   

  تعريف اإلمامة
  .)١(..."تقدمهم: أمهم وأم م:" مصدر من الفعل أم، يقال:يف اللغةاإلمامة 

 إمام األئمة، واخلليفة إمام الرعيـة،       <كل من اقتدي به وقدم يف األمور، والنيب         : واإلمام"
  .)٢("والقرآن إمام املسلمني

يفات عدة، وهي وإن اختلفت يف األلفـاظ        فقد عرفها أهل العلم بتعر    : يف االصطالح وأما  
  . وابن خلدون رمحهما اهللا)٤(، ومن أشهرها تعريفا املاوردي )٣(فهي متقاربة يف املعاين 

  .)٥("اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا به:" يقول املاوردي
ر الـشرعي يف مـصاحلهم      اإلمامة هي محل الكافة على مقتضى النظ      :" ويقول ابن خلدون  

األخروية والدنيوية الراجعة إليها؛ إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشرع يف حراسة الدين               
  .)٦("وسياسة الدنيا به

                                                
، ولـسان العـرب   )٥/١٨٦٥(، والـصحاح  )١/٢٠١(ـذيب اللغـة   : ، وينظر)١٣٩٢ص( القاموس احمليط    )١(

)١٢/٢٤.(  
  ).٤٨ص ( معجم مقاييس اللغة )٢(
، )٧٥٠ص(، شرح األصول اخلمسة     )٣٩٥ص(، املواقف   )١٥ص(غياث األمم يف اجتياث الظلم للجويين       :  ينظر )٣(

  ).١٧ص (، إكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة لصديق حسن )٣٥ص (التعريفات
أعـالم النبـوة، األحكـام      : علي بن حممد بن حبيب املاوردي، أبو احلسن، البصري الشافعي، من مؤلفاته           :  هو )٤(

  .هـ٤٥٠السلطانية، النكت والعيون يف تفسري القرآن الكرمي وغريها، تويف سنة 
  ).٣/٢٨٥(، شذرات الذهب )١٨/٦٤(ء سري أعالم النبال: ينظر  

  ).٥ص( األحكام السلطانية )٥(
  ).١٩٠ص( املقدمة )٦(



   ٥٤٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

وليس هناك فرق بني لفظيت اإلمامة واخلالفة، إذ عامة النصوص الواردة يف هذا الباب تـدل                
يء منها ما ينبئ على تغاير معنييهما       على إطالق إحدى الكلمتني على األخرى ومل يرد يف ش         

  .أو الفرق بينهما، وهذا ما أفاده مجع من أهل العلم أيضاً ووجد يف منصوص كالمهم
  

  .)١("جيوز أن يقال لإلمام اخلليفة واإلمام وأمري املؤمنني:" قال النووي
 ا، فـإن  واإلمامة عند أهل السنة واجلماعة من أعظم واجبات الدين؛ ألنه ال قيام للدين إال     

، وال يتم ذلك إال     ...اهللا تعاىل أوجب على األمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجلهاد          
  . بالقوة واإلمارة

ال بد للناس من إمارة بـرة كانـت أو          :" سقال أمري املؤمنني علي بن أيب طالب           
لسبيل ويقـام ـا     يؤمن ا ا  : هذه الربة قد عرفناها فما بال الفاجرة؟ قال       : فاجرة، قيل له  

  .)٢("احلدود وجياهد ا العدو ويقسم ا الفيء
جيب أن يعرف أن والية أمر الناس من أعظم واجبات          :" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية       

الدين؛ ألنه ال قيام للدين إالًَّ ا، فإن بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتماع حلاجة بعضهم                
؛ ألن اهللا تعاىل أوجب األمـر بـاملعروف        ...تماع من رأس  إىل بعض، وال بد هلم عند االج      

والنهي عن املنكر، وال يتم ذلك إالَّ بقوة وإمارة، وكذلك ما أوجبه اهللا من اجلهاد، والعدل،                
وإقامة احلج واجلمع واألعياد، ونـصر املظلـوم، وإقامـة احلـدود ال تـتم إالَّ بـالقوة                  

  .)٣(..."واإلمارة
  
  
  
  
  

                                                
، وتـاريخ املـذاهب اإلسـالمية أليب زهـرة     )١٧١ص(مقدمة ابن خلدون   : ، وينظر )١٠/٤٩( روضة الطالبني    )١(

  ).٩/٨٣" (خلف"، ولسان العرب مادة )١/٢٠(
  ).٦٤ -٦٣ص(، والسياسة الشرعية )١/٥٤٨( منهاج السنة )٢(
  .باختصار) ١٢٩ص( السياسة الشرعية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(



   ٥٤٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  .حكم اإلمامة: أوالً
إنابة ويل أمر عام للمسلمني يتوىل شئوم وتنتظم بـه أمـورهم            :" :قال الشيخ      

وجيتمع مشلهم واجب على املسلمني، وجيب عليهم أن خيتاروا من بينهم من يصلح للقيام              
بواجب األمة، وإن مل يكن يف األمة من يصلح لذلك إال واحد تبني عليهم أن يقيمـوه                 

ليه أن يتقبل تويل هذا املنصب، حفاظاً لكياا، وحتقيقـاً ملـا      والياً عاماً عليهم، وتعني ع    
واحلكمة يف ذلـك رعايـة   ... ينهض ا سياسة وتدبرياً، وثقافة وعلماً، وإنتاجا وكسباً     

وقد شهدت الفطرة بضرورة إقامة ويل عام علـى املـسلمني علـى             ... مصلحة األمة، 
، بل عرف اإلنسان أن اختـاذ      ويبذل وسعه يف توحيد كلمتهم ومل شعثهم      ... مصاحلهم  

ماوات، فإنا ال نكاد جند طائفة مـن        جالقيادة وضرورا أمر جبلت عليه احليوانات الع      
إال اختـذت لنفـسها قيـادة تـنظم مـسريها      ... احليوانات على اختالف أنواعهـا    

وتنصيب الوالة واألئمة أمر معروف طبعت عليه القبائل واألمم، وكمـا دل            ...وعملها
يف بعث السرايا أنه ما بعث سرية إال وقد أمر عليهـا أمـرياً    <ستمر من النيب العمل امل 

وأوصاها بطاعته، ودل عمله يف البالد اإلسالمية أنه مل يترك بلداً دون أن يـؤمر علـى                 
أهلها أمرياً ومل يسافر عن املدينة إال وقد أمر عليها أمرياً، فإذا كان هذا شأنه يف الواليات       

ات العامة ألزم، والعناية ا أمت وأوجب، وال تكون والية خاصة يف أمـة       اخلاصة، فالوالي 
  .)١("إال عن طريق الوالية عامة

  .)٢(نصب اإلمام واجب بداللة الكتاب، والسنة، واإلمجاع، والقواعد الشرعية   
 M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  ÇL :  قوله تعـاىل   :فمن الكتاب 

  .٥٩: النساء
جب على املسلمني طاعة أويل األمر منهم، وهم العلماء واألمراء، واألمر           فاهللا سبحانه أو  

بالطاعة دليل على وجوب نصب ويل األمر؛ ألن اهللا تعاىل ال يأمر بطاعة من ال وجـود               

                                                
  ). ٢٠-١٩ص ( : جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
، واملقدمة الزهراء يف إيضاح )١٩ص(، واألحكام السلطانية أليب يعلى      )٥ص(األحكام السلطانية للماوردي    :  ينظر )٢(

  ).٤٨ص( أهل اإلسالم البن مجاعة  حترير األحكام يف تدبري،)٦٩ص(اإلمامة الكربى للذهيب 



   ٥٤٨  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  .)١(يقتضي األمر بإجيادهله، وال يفرض طاعة من وجوده مندوب، فاألمر بطاعته 
، واليت يطول ذكرها وإيضاح وجه املراد منها وغري ذلك من اآليات الدالة على هذا املعىن    

وبيان معانيها، ويكفي أن مجيع آيات احلدود والقصاص واألحكام اليت ال يستطيع القيام             
  .ا وتنفيذها إال اإلمام دالة على وجوب وجوده وإقامة منصبه

   خلع يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومـن             من:( < قوله   :ومن السنة 
  .)٢()مات وليس يف عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

  . حيث تولّى زعامة الدولة اإلسالمية األوىل<وفعله 
فقد اتفق السواد األعظم من املسلمني على اختالف طوائفهم على وجوب           : أما اإلمجاع 

  .)٣(نصب اإلمام، ومل يشذ عن ذلك إال النجدات، من اخلوارج ونفر من املعتزلة 
اتفق مجيع أهل السنة، ومجيع املرجئة، ومجيـع الـشيعة،          :" :ابن حزم   يقول العالمة   

ومجيع اخلوارج على وجوب اإلمامة، وأن األمة واجب عليها االنقياد إلمام عادل، يقيم             
 حاشا النجدات   <فيهم أحكام اهللا، ويسوسهم بأحكام الشريعة اليت أتى ا رسول اهللا            

 فرض اإلمامة، وإمنا علـيهم أن يتعـاطوا احلـق          ال يلزم الناس  : من اخلوارج فإم قالوا   
  .)٤("بينهم
، وقد حكى هذا اإلمجـاع      < على االشتغال ا قبل دفن النيب        ن الصحابة   أمجعوهلذا  

  .)٥(غري واحد من أهل العلم 

                                                
من سـورة  ) ٥٩(، وغري ذلك من التفاسري يف آية )٥/١٥٠(تفسري الطربي  ، و)٢/٢٠٦(تفسري البيضاوي  :  ينظر )١(

  .النساء 
هللا من حديث عبـد ا ) ١٨٥١(برقم ) ٣/١٤٧٨( أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة اخللفاء         )٢(

  . بهمبن عمر 
 يعزى القول بذلك إىل عبد الرمحن بن كيسان املشهور بأيب بكر األصم وهشام بن عمرو الفـوطي مـن كبـار                      )٣(

  .املعتزلة
   ).١٦٣ص(، الفرق بني الفرق )٢/١٤٩(مقاالت اإلسالميني : ينظر  

  ).٤/١٤٩( الفصل )٤(
، األحكـام الـسلطانية أليب   )٥ص_انية للماوردي   ، األحكام السلط  )١٤٤ص(مراتب اإلمجاع الين جزم     :  ينظر )٥(

، ١٢/٢٠٥(، شرح صحيح مـسلم      )١/٢٦٤(، تفسري القرطيب    )١٠/٨٤(، شرح السنة للبغوي     )١٩ص(يعلى  



   ٥٤٩  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  .الواجب حنو األئمة: ثانياً

ر، وقد دلت عناية الكتاب والسنة باحلث الكثري على طاعة والة األمو          :":قال الشيخ   
والتحذير الشديد من اخلروج عليهم ومنازعتهم مكتفية يف تقبل الوالية بـاخلرب عنـها              

  .)١("وانتظام األمر ا 
  : السمع والطاعة هلم-١

دلت النصوص الشرعية على وجوب السمع والطاعة لوالة األمر وأئمة املسلمني ما مل يأمروا             
  : مبعصية، منها

  ٥٩: النساء MÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  ÑÐ  Ï   Î  L  :قوله تعاىل
على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية، فـإن    :( <وقوله  

  .)٢()أمر مبعصية فال مسع وال طاعة
هم رفأهل السنة واجلماعة يرون السمع والطاعة لإلمام يف غري معصية اهللا، فمن ويل من أمو              

فإن طاعته واجبة براً كان أو فـاجراً مـا مل يـأمر              واختيار أو غلبة وقهر،      شيئاً عن رضى  
مبعصية، فإن أمر مبعصية فال مسع وال طاعة له يف ذلك األمر، وال يرون اخلروج علـيهم وإن      
جاروا، كما يرون اجلهاد معهم والدعاء هلم، ودفع الصدقات إليهم إذا طلبوها، والـصالة              

M  É  È  Ç  :االً ألمره حيث قالخلفهم؛ ألن طاعتهم يف معروف طاعة هللا تعاىل وامتث      

  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL ٥٩: النساء.  
 األمر، مـا مل     دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أويل      :" :يقول العالمة ابن أيب العز      

، كيف  ٥٩: النساء M  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊL  :يأمروا مبعصية، فتأمل قوله تعاىل    
                                                                                                                                          

، وشـرح النـووي لـصحيح مـسلم         )١٨٣ -١/١٨٢(، واجلامع ألحكام القـرآن      )١٣/٢٠٨(فتح الباري   
  ).٨-٧ص (، والصواعق احملرقة البن حجر اهليتمي )١٢/٢٠٥(

  ).٢٠ص  (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
، )٧١٤٤(بـرقم   ) ٤/٢٢٣٢( أخرجه البخاري، كتاب األحكام، باب السمع والطاعة لإلمام ما مل تكن معصية              )٢(

بـرقم  ) ٣/١٤٦٩(ومسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب طاعة األمراء يف غري معـصية وحترميهـا يف املعـصية                 
  . بهببن عمر من حديث ا) ١٨٣٩(



   ٥٥٠  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 أويل األمر منكم؟ ألن أويل األمـر ال يفـردون   وأطيعوا: ، ومل يقل   M  Í  ÌL  :قال
بالطاعة، بل يطاعون فيما هو طاعة هللا ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول؛ ألنه مـن يطـع                 
الرسول فقد أطاع اهللا، فإن الرسول ال يأمر بغري طاعة اهللا، بل هو معصوم يف ذلك، وأمـا                  

  .ا هو طاعة هللا ورسولهويل األمر، فقد يأمر بغري طاعة اهللا، فال يطاع إال فيم
وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا، فألنه يترتب على اخلروج عن طاعتهم من املفاسد أضـعاف             
ما حيصل من جورهم، بل يف الصرب على جورهم تكفري السيئات ومضاعفة األجور، فإن اهللا               

 يف  تعاىل ما سلطهم علينا إال لفساد أعمالنا، واجلزاء من جنس العمـل، فعلينـا االجتـهاد               
  .)١("االستغفار والتوبة وإصالح العمل

إم ال يوجبون طاعة اإلمام يف      :" ويقول ابن تيمية متحدثاً عن مذهب أهل السنة واجلماعة        
كل ما يأمر به، بل ال يوجبون طاعته إال فيما تسوغ طاعته فيه يف الشريعة، فـال جيـوزون       

م بطاعة اهللا فأطاعوه، مثل أن يـأمرهم  طاعته يف معصية اهللا وإن كان إماماً عادالً، فإذا أمره 
بإقامة الصالة وإيتاء الزكاة والصدق والعدل واحلج واجلهاد يف سبيل اهللا، فهم يف احلقيقة إمنا               

فأهل السنة ال يطيعون والة األمور مطلقاً، إمنا يطيعـوم يف ضـمن طاعـة       ... أطاعوا اهللا 
  .)٢("<الرسول 

  
  : عدم اخلروج عليهم-٢

  : الشرعية على حترمي اخلروج على والة األمور وأئمة املسلمني، منهادلّت النصوص 
من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات، فميتته جاهلية، ومن خرج على            :( <قوله  

  .)٣()، فليس مينأميت يضرب برها وفاجرها، وال يفي بذي عهدها
تـصلون علـيهم،    خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، ويصلون عليكم و       :( <وقال  

: يا رسـول اهللا   : وشرار أئمتكم الذين تبغضوم ويبغضونكم وتلعنوم ويلعنونكم، قيل       
                                                

، وشرح أصول اعتقاد أهـل الـسنة        )١٧-٣٥/٥(جمموع الفتاوى   : ، وينظر )٥٤٣-٢/٥٤٢( شرح الطحاوية    )١(
)١٨١-١/١٨٠.(  

  ).٣/٣٨٧( منهاج السنة )٢(
) ١٨٤٨(برقم  ) ٣/١٤٧٦( أخرجه مسلم، كتاب اإلمارة، باب وجوب مالزمة مجاعة املسلمني عند ظهور الفنت              )٣(

  . بهسمن حديث أيب هريرة 



   ٥٥١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

ال ما أقاموا فيكم الصالة، ومن ويل عليه واٍل فرآه يـأيت            : أفال ننابذهم بالسيف؟ فقال   
  .)١()شيئاً من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن يداً من طاعة

 أصول أهل السنة واجلماعة لزوم اجلماعة، وترك قتال األئمة واخلروج علـيهم             فمن   
  .وإن جاروا

ومن خرج على إمام من أئمة املسلمني وقد كان النـاس اجتمعـوا             :" :قال اإلمام أمحد    
عليه، وأقروا له باخلالفة بأي وجه كان الرضا والغلبة، فقد شق هذا اخلارج عصا املسلمني،               

، فإن مات اخلارج عليه مات ميتةً جاهلية، وال حيلُّ قتـال            < رسول اهللا    وخالف اآلثار عن  
السلطان، واخلروج عليه ألحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع علـى غـري الـسنة                 

  .)٢(..."والطريق
ال تنازعوا والة األمور يف واليتهم وال تعترضوا عليهم إال أن تروا منهم منكراً              :" قال النووي 
ونه من قواعد اإلسالم، فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم وقولوا باحلق حيـث مـا      حمققاً تعلم 

كنتم، وأما اخلروج عليهم وقتاهلم فحرام بإمجاع املسلمني وإن كانوا فسقة ظـاملني، وقـد               
  .)٣(..."تظاهرت األحاديث مبعىن ما ذكرته، وأمجع أهل السنة أنه ال ينعزل السلطان بالفسق

                                                
من حـديث عـوف بـن مالـك     ) ١٨٥٥( مسلم يف كتاب اإلمارة، باب خيار األئمة وشرارهم  برقم       أخرجه )١(

  .األشجعي
  ).١/١٨١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة )٢(
، واإلبانة أليب   )٥٤٤-٢/٥٤٠(شرح العقيدة الطحاوية    : ، وينظر )٢٢٩/ ١٢( شرح النووي على صحيح مسلم       )٣(

، )٧٦-٧٥ص(، واعتقاد أئمة احلديث لإلمساعيلي      )٤١-٣٨ص(، والشريعة لآلجري    )٦١ص(عري  احلسن األش 
، والعقيـدة الواسـطية مـع    )٢٤٦-٢٤٢ص(، واالعتقاد للبيهقي )٢٧٨-٢٧٦ص(والشرح واإلبانة البن بطة  

، عقيـدة  )٢٩٧-٢٩٦ص(، رسالة إىل أهل الثغر لعلي بن إمساعيل األشعري          )٢٥٩ -٢٥٧ص(شرحها للهراس   
  ). ٢٩٤ص (سلف وأصحاب احلديث ال



   ٥٥٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  املبحث الثاين     

  : يف تقرير مسائل األمساء واألحكامهجهود
  

  متهيد       
  :يف تعريف مسائل األمساء واألحكام، وأمهيتها

  .مؤمن، ومسلم، وكافر، وفاسق:  أمساء الدين، مثل:املراد باألمساء
  .)١(أحكام أصحاب هذه األمساء :  أحكام هؤالء يف الدنيا واآلخرة، أي:واملراد باألحكام

مسائل اإلسالم واإلميان، والكفر    : هذه املسائل أعين  :" :ابن رجب   يقول احلافظ      
 علق ذه األمساء السعادة والشقاوة، واسـتحقاق        ألوالنفاق مسائل عظيمة جداً، فإن اهللا       

  ...اجلنة والنار، واالختالف يف مسمياا أول اختالف وقع يف هذه األمة
صانيف متعددة، وممن صنف يف اإلميان من       وقد صنف العلماء قدمياً وحديثاً يف هذه املسائل ت        

، وحممد )٣(، وأبو بكر بن أيب شيبة )٢(اإلمام أمحد، وأبو عبيد القاسم بن سالم    : أئمة السلف 
  .)٥(" رمحهم اهللا وكثرت فيه التصانيف بعدهم من مجيع الطوائف)٤(بن أسلم الطوسي 

 وضرورة العناية ا وفيمـا       إىل أمهية هذه املسائل،    :وقد أشار الشيخ عبد الرزاق عفيفي       
  .:يلي عرض لكالمه 

                                                
  ).١٣/٣٨(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
غريـب  :  هو القاسم بن سالم بن عبد اهللا، املشهور بأيب عبيد، من أئمة احلديث وكبار السلف، مـن مؤلفاتـه                   )٢(

  .هـ٢٢٤احلديث، واإلميان، وغريمها، تويف سنة 
  .)٢/٥٤(، شذرات الذهب )١٠/٤٩٠(سري أعالم النبالء : ينظر  

عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم أيب شيبة العبسي موالهم، املشهور بابن أيب شيبة، من حفاظ احلـديث وأعـالم    :  هو )٣(
  .هـ٢٣٥املصنف، واإلميان، واألدب وغريها، تويف سنة : السلف، من مؤلفاته

  ).٢/٨٥(، شذرات الذهب )١١/١٢٢(سري أعالم النبالء : ينظر  
 بن يزيد، أبو احلسن، الكندي، اخلرساين، الطوسي، من أئمة السلف وعبادهم، تـويف            هو حممد بن أسلم بن سامل      )٤(

  .هـ٢٤٢سنة 
  ).٢/١٠٠(، وشذرات الذهب )١٢/١٩٥(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).١/١١٤( جامع العلوم واحلكم )٥(



   ٥٥٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  املطلب األول                                           

  .جهوده يف مسائل اإلميان
  : تعريف اإلميان-١

  :اللغةاإلميان يف 
، وهو مبعىن اإلقرار ال جمرد التصديق؛ فإن اإلميـان          )١(مصدر آمن يؤمن إمياناً فهو مؤمن       

  :يتضمن أمرين
  .اإلخبار: أحدمها
  .االلتزام: ثانيهما

  .)٢(والتصديق إمنا يتضمن األول دون الثاين، خبالف اإلقرار فإنه يتضمنهما مجيعاً 
معلوم أن اإلميان هو اإلقرار ال جمرد التصديق،        :" :وهلذا يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية       

  .)٣("هو االنقيادواإلقرار يتضمن قول القلب الذي هو التصديق، وعمل القلب الذي 
   :الشرعوأما اإلميان يف 

  .فهو حقيقة مركبة من اعتقاد القلب، وقول اللسان، وعمل اجلوارح
أن اإلميان  : قول أهل السنة واجلماعة   :" ، بقوله :كما عرفة الشيخ عبد الرزاق عفيفي       

  .)٤("قول باللسان وعمل باألركان وتصديق باجلنان
  
  
  
  

                                                
، )١٣/٢١(لعـرب  ، لسان ا)٥/٢٠٧١(، الصحاح )٨٨ص(، معجم مقاييس اللغة )١/٢٠٩(ذيب اللغة   :  ينظر )١(

  ).١٥١٨ص(والقاموس احمليط 
  ).٥٣١-٧/٥٣٠(جمموع الفتاوى :  ينظر)٢(
  ).٦٣٨/ ٧(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
  ).٢٤٨/ ٣( فتاوى اللجنة )٤(



   ٥٥٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  : الكتاب والسنة واإلمجاعواألدلة على ذلك متظافرة من

  :الكتابفمن 
M   m  l  k  j  i  h  g  f   e  d  c  :قوله تعـاىل  

  ts  r  q  p  o  nL إىل قولـــه:  M  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿

   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌË   Ê   É  È  ÇÆ   ÅL ٤١: املائدة  

ميـان، مث   من شدة حرصه على اخللق يشتد حزنه ملن يظهـر اإل    <كان الرسول حممد    "
فـإن  . فأرشده اهللا تعاىل، إىل أنه ال يأسى وال حيزن على أمثال هؤالء           . يرجع إىل الكفر  

وهلذا قـال  . إن حضروا مل ينفعوا، وإن غابوا مل يفقدوا . هؤالء، ال يف العري وال يف النفري      
M  r  q  p  o  n   m  l  مبينا للسبب املوجب لعدم احلزن علـيهم      

  tsL     وحيزن عليهم، من كان معدودا من املؤمنني، ظاهراً وباطناً        فإن الذين يؤسى .
وحاشا هللا، أن يرجع هؤالء عن دينهم، ويرتدوا، فإن اإلميان إذا خالطت بشاشته القلوب    

 اإلميان من حقق     ووجه االستدالل  فاملعىن ؛)١( "مل يعدل به صاحبه غريه، ومل يبغ به بدال        
   .ظاهراً وباطناً

  
اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال           :(< قوله   :السنةومن  

  .)٢()إله إال اهللا ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان
، وقد عـين    )٣("فهذه الشعب تتفرع من أعمال القلب، وأعمال اللسان، وأعمال البدن         "

  .)٤(مجع من أهل العلم بعدها وفقاً لذلك 

                                                
  ).٢٣١ص (  تفسري السعدي )١(
ميان، بـاب   ، ومسلم واللفظ له، كتاب اإل     )٩(برقم  ) ١/٢٩( أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب أمور اإلميان         )٢(

  .سمن حديث أيب هريرة ) ٣٥(برقم ) ١/٦٣(عدد شعب اإلميان 
  ).١/٥٢( فتح الباري )٣(
-٢/٦٥٠(، اإلبانة الكربى البن بطة حتقيق رضا نعـسان  )٩٤٠-٥/٩١١(شرح أصول اعتقاد أهل السنة :  ينظر )٤(

٦٥٣.(  



   ٥٥٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  .)١(فقد أمجع سلف األمة وأئمتها على أن اإلميان اعتقاد وقول وعمل:عاإلمجاأما    

 )٣)(٢(وكيع بن اجلـراح  : وقد حكى اإلمجاع على ذلك غري واحد من أهل العلم، منهم        
 رمحهـم   )٧(، وابن عبد الرب     )٦(، والبغوي   )٥(، والبخاري   )٤(وأبو عبيد القاسم بن سالم      

  .اهللا مجيعاً
، ومنهم األشاعرة )٨(اجلماعة يف ذلك عامةُ الطوائف والفرق وقد خالف أهل السنة و       

فإم اتفقوا على أن اإلميان هو تصديق القلب، وأن أعمال اجلـوارح غـري داخلـة يف              
  .)٩(مسماه، واختلفوا يف إقرار اللسان على قولني 

                                                
، )٧٩ص(، اإلميـان للعـدين   )٦٦ص( سالم ، واإلميان أليب عبيد القاسم بن)٤٦ص(اإلميان البن أيب شيبة  :  ينظر )١(

، وشرح أصول اعتقـاد     )٢/٧٦٠(، اإلبانة الكربى، حتقيق نعسان      )٢/٦١١(، الشريعة   )٢/٥(اإلميان البن مندة    
، وشـرح   )٢٠٧ص(، وأصول السنة البن أيب ومـنني        )١/٤٠٣(، واحلجة يف بيان احملجة      )٤/٨٣٠(أهل السنة   

، )١٥٢(، ومسائل اإلميان أليب يعلـى       )٢٦٤ص( وأصحاب احلديث    ، وعقيدة السلف  )٦٧ص(السنة للرباري   
، وشـرح  )٢٩٥-٢٩٣ص(، واإلميان لشيخ اإلسـالم ابـن تيميـة       )١٨١ص(االقتصاد يف االعتقاد للمقدسي     

  ).١/٤٠٣(، ولوامع األنوار البهية )٢/٤٥٩(الطحاوية 
الزهد، : ث، من أئمة السلف، من مؤلفاته      هو وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي، أبو سفيان، الرؤاسي، إمام حمد             )٢(

  .هـ١٩٧التفسري، فضائل الصحابة وغريها، تويف سنة 
  ).١/٣٤٩(، شذرات الذهب )٩/١٤٠(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٩٦ص(كتاب اإلميان للعدين :  ينظر)٣(
  ).٦٦ص(اإلميان له :  ينظر)٤(
  ).٥/٨٨٦(شرح أصول اعتقاد أهل السنة :  ينظر)٥(
  ).٣٩-١/٣٨(شرح السنة : ر ينظ)٦(
  ).٩/٢٣٨(التمهيد :  ينظر)٧(
، شـرح   )٧٢ص(، اإلميان لشيخ اإلسالم     )٥١-١٣/٤٧(، جمموع الفتاوى    )١/٢١٣(مقاالت اإلسالميني   :  ينظر )٨(

  ).٢/٤٥٩(الطحاوية 
ه مع القدرة عليه    أنه ال يكفي التصديق وحده بل ال بد معه من اإلقرار بالشهادتني باللسان، فإن ترك              : القول األول  )٩(

  .كان كافراً خملداً يف النار
  .أنه من أهل اجلنة، وتركه التلفظ به معصية فقط: القول الثاين  
، و حتفة احملتاج بشرح املنهاج للهيثمي حتقيـق         )١٣٤١-٣/١٣٤٠(املنح املكية يف شرح اهلمزية للهيثمي       : ينظر  

، )١٠٥-١/١٠٤(، إحياء علوم الدين للغزايل      )٢٦٣ص(، الفتاوى احلديثة للهيتمي     )٤/١١٢(عبد اهللا بن حممود     



   ٥٥٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

والذي عليه مجهورهم أن اإلميان هو جمرد التصديق القليب، وأما إقرار اللـسان وعمـل               
  .)١(جلوارح فهي خارجة عن مسماه ا

وهذا قول باطل ألن اإلميان ليس يف اللغة جمرد التصديق ولو فرضنا أنه كذلك يف اللغـة            
  .)٢(فإن األعمال داخلة يف مسماه 

  : زيادة اإلميان ونقصانه-٢
  .)٣("مذهب أهل السنة واجلماعة أن اإلميان يزيد وينقص :" : قال الشيخ   

: حممد M  É  È  Ç  Æ  Å  Ä   ÃL : له تعاىل  عند قو  : قال الشيخ   

اعهم من زيادة إميان املهتمني باسـتم  ذهب إليه أهل السنة يف ذلك دليل على ما :"  ١٧
  .)٤("ن استماع تدبر واعتبارآللقر

  .تواترت نصوص الوحيني يف الداللة على زيادة اإلميان ونقصانه   
=   <  ?  @  M  <  ;  :  9  8  7  :قال تعـاىل  : الكتابفمن  

  H  G   F  E   D  C   B  AL ٢: األنفال.  
خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من              :( <قوله  : ومن السنة 

خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج مـن                   
و اآليات واألحاديـث يف     . )٥()من خري النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن ذرة            

  .هذا املعىن كثرية
                                                                                                                                          

حممـد بـن عبـد العزيـز الـشايع      . آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف، د  
  ).٦٦٥-٦٦٤ص(

، شـرح   )٣٣٣ص(، اإلرشاد للجـويين     )٢٤٧ص(، وأصول الدين للبغدادي     )٣٨٩ص(التمهيد للباقالين   :  ينظر )١(
  ).٥/١٧٥(ازاين حتقيق د عبد الرمحن عمرية املقاصد للتفت

  ). ٧/٥٨٣)(٧/٥٤١(، وجمموع الفتاوى )٢/٤٧٣(شرح الطحاوية :  ينظر)٢(
، وتعليق الشيخ على    )٣/٢٥٣(فتاوى اللجنة   : ، وينظر )٢٤٤ص   (:جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي       )٣(

  ).٨٠ص(تفسري اجلاللني 
  ).٨٠ص (تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٤(
، ومسلم، كتاب اإلميان، بـاب  )٤٤(برقم ) ١/٣٨( أخرجه البخاري، كتاب اإلميان، باب زيادة اإلميان ونقصانه     )٥(

  . بهسمن حديث أنس بن مالك ) ١٩٣(برقم ) ١/١٨٢(أدىن أهل اجلنة مرتلة فيها 



   ٥٥٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

وكل دليل يدل على زيادة اإلميان فهو دليل على نقصه والعكس بالعكس، إذ ما قبـل                
  .)١(الزيادة قبل النقصان 

  
  .)٣(، وانعقد عليه إمجاعهم)٢(والقول مبقتضى ذلك هو ما ذهب إليه أهل السنة واجلماعة 

ون ومن بعدهم من علماء أهل السنة على أن اإلميـان يزيـد     والتابع نواتفق الصحابة   
  .)٤(بالطاعة وينقص باملعصية 

  .)٥("اإلميان يزداد وينقص :" سقال أبو هريرة 
إذا : ما زيادته ونقصانه؟ قـال : اإلميان يزيد وينقص، قيل له:" سوقال عمري بن حبيب  

  .)٦("ضيعنا فذلك نقصانه ومحدناه وخشيناه فذلك زيادته، فإذا غفلنا وألذكرنا اهللا 
لقيت أكثر من ألف رجل من العلمـاء        :" وروى الاللكائي بسنده عن البخاري أنه قال      

  .)٧("باألمصار، فما رأيت أحداً منهم خيتلف يف أن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص

                                                
  ).١/٤٧(اري ، فتح الب)٣/٢٣٧(، الفصل )١/١٦٠(، شعب اإلميان )٢/٦٨٨(السنة للخالل :  ينظر)١(
، اإلبانة الكربى،   )٩٤ص(، واإلميان للعدين    )٧٢ص(، اإلميان أليب عبيد     )١/٣١٠(السنة لعبد اهللا بن أمحد      :  ينظر )٢(

، وأصول السنة البن أيب زمنني      )٣/١٨(، وشرح أصول االعتقاد     )٦٠٣م٢(، والشريعة   )٢/٨٦١(نعسان  : حتقيق
، وعقيـدة الـسلف    )٦٧ص(، وشرح السنة للربـاري      )١٩٧ص  (، والتبصري يف الدين البن جرير       )٢٠٧ص(

، االقتصاد يف   )٣٩٥ص(، ومسائل اإلميان أليب يعلى      )٢٥٢،  ٩/٢٤٣(، والتمهيد   )٢٦٤ص  (وأصحاب احلديث   
، ولوامع األنوار البهية    )٢/٤٦٦(، وشرح الطحاوية    )٧/٥٠٥(، وجمموع الفتاوى    )١٨١ص(االعتقاد للمقدسي   

  ).١٣١-٣٣ص(انه لعبد الرزاق العباد ، وزيادة اإلميان ونقص)١/٤١١(
، ومدارج السالكني   )٧/٦٧٢(، وجمموع الفتاوى    )٩/٢٣٨(، والتمهيد   )٣٩-١/٣٨(شرح السنة للبغوي    :  ينظر )٣(

)١/٤٢١.(  
  ).٣٩-١/٣٨(شرح السنة للبغوي :  ينظر)٤(
  ).٢١٤(برقم ) ٢/٥٨٢( الشريعة لآلجري )٥(
، صريح الـسنة للطـربي      )١/٣١٥(السنة لعبد اهللا بن اإلمام أمحد       ، و )٢١٥(برقم  ) ٢/٥٨٣( الشريعة لآلجري    )٦(

  ).٢٥ص(
  ).١/٦١(، فتح الباري )٢٣٠(برقم ) ١٩٧-١/١٩٣( شرح أصول اعتقاد أهل السنة )٧(



   ٥٥٨  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

، وابـن   )٢(اإلمام مالك، والشافعي، وأمحد، والثـوري       : )١(وممن قال بزيادته ونقصانه     
  .)٦(، والبخاري كما يف صحيحه )٥(، ووكيع )٤(، وابن جريج )٣(عيينة

  
  : الفرق بني اإلميان واإلسالم-٣

 من اإلميان واإلسالم يطلق عند االنفراد على مجيـع أحكـام      كلٌّ:" :قال الشيخ      
الشريعة عقيدة وعمالً وقوالً وخلقاً، وإذا اجتمعا كما يف حديث سؤال جربيـل الـنيب               

السالم كان اإلسالم لألحكام الظاهرة واإلميان لألحكام الباطنة، مـع          عليهما الصالة و  
استلزام كل منهما إذا صح لآلخر؛ فكل إميان صحيح يستلزم إسالماً صحيحاً، وكـل              

  .)٧("إسالم صحيح ال يكون إال عن إميان صحيح
  

اختلف أهل العلم رمحهم اهللا يف اإلميان واإلسالم هل مها مبعىن واحـد، أم معـان                
  : غايرة؟ واخلالف جار بني أهل السنة واجلماعة على قولنيمت

                                                
  ).٢٥٣ص(، مسائل اإلميان أليب يعلى )٩٦٤-٥/٩٦٣(شرح أصول اعتقاد أهل السنة :  ينظر)١(
ن مسروق الثوري، إمام احلفاظ، أمري املؤمنني يف احلديث، سـاد النـاس يف              أبو عبد اهللا، سفيان بن سعيد ب      :  هو )٢(

  .هـ٦١زمانه بالورع والعلم والتقوى، وانتفع بعلمه خلق كثري، تويف سنة 
  ).٢٧٩-٧/٢٢٩(، السري )٣٩١-٢/٣٨٦(، وفيات األعيان )٧/١٤٤)(٦/٣٥٦(حلية األولياء : ينظر  

 الكويف، من كبار األئمة، كان عاملاً متقناً جموداً، مجع وصنف، وانتهي إليـه  أبو حممد، سفيان بن عيينة اهلاليل:  هو )٣(
  .هـ١٩٨علو اإلسناد، تويف سنة 

  ).٤٧٥-٨/٤٥٤(، السري )٣٩٣-٢/٣٩١(، وفيات األعيان )٩٥-٤/٩٤(التاريخ الكبري : ينظر  
حلافظ، صاحب التصانيف، وأول من أبو خالد، عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي، اإلمام، ا          :  هو )٤(

  .هـ١٥٠دون العلم مبكة، تويف سنة 
  ).٣٣٦-٦/٣٢٥(، السري )١٦٤-٣/١٦٣(، وفيات األعيان )٣٥٨-٥/٣٥٦(اجلرح والتعديل : ينظر  

وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي، أبو سفيان، الراسي الكويف، اإلمام احلافظ، حمدث العراق، كان من حبور         :  هو )٥(
  .هـ١٩٦هـ، وقيل ١٩٧وأئمة احلفظ، ثقةً مأموناً رفيعاً كثري احلديث حجة، تويف سنة العلم 

  ).١٧١-٩/١٤٠(، والسري )٨/١٧٩(، والتاريخ الكبري )١/٢١٩(اجلرح والتعديل : ينظر  
  ).١/١١(صحيح البخاري :  ينظر)٦(
  )١/٦٤( تعليق الشيخ على اإلحكام )٧(



   ٥٥٩  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

، وحممد ابن )١(البخاري  :  أن اإلميان واإلسالم مبعىن واحد، وممن قال ذا القول         :أحدمها
  . رمحهم اهللا مجيعاً)٥(، وابن عبد الرب )٤(، وابن مندة )٣()٢(نصر

  الـسلف مـن الـصحابة      أن اإلميان واإلسالم مفترقان، وهو قول كثري من         : وثانيهما
، )١٠(، واخلطـايب    )٩(، وابـن بطـة      )٨)(٧(، واختاره اخلالل    )٦(والتابعني ومن بعدهم    

ــائي ــى )١٢)(١١(والاللك ــو يعل ــبهاين )١٣(، وأب ــم األص ــو القاس   ، )١٥)(١٤(، وأب

                                                
  ).١/١١٤(به فتح الباري ، ويف شرح مذه)١/٢٧( صحيح البخاري )١(
تعظيم قدر الصالة،   :  هو حممد بن نصر بن احلجاج املروزي، أبو عبد اهللا، من أئمة السلف وأعالمهم، من مؤلفاته                )٢(

  .هـ٢٩٤واختالف الفقهاء، وقيام الليل وغريها، تويف سنة 
  ).٢/٢١٦(، وشذرات الذهب )١٤/٣٣(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٥٣١-٢/٥٠٦(ة  تعظيم قدر الصال)٣(
  ).١/٣٢١( اإلميان له )٤(
  ).٢٥٠، ٩/٢٤٧(التمهيد :  ينظر)٥(
  ، )٤/٨١٢(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة )٣/٦٠٢(السنة للخالل :  ينظر)٦(
السنة، :  هو أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد اخلالل، أبو بكر، سلفي حنبلي، من أبرز علماء احلنابلة، من مؤلفاته            )٧(

  .هـ٣١١ لعلوم أمحد، واحلث على التجارة والصناعة والعمل، وغريها، تويف سنة اجلامع
  ).٢/٢٦١(، وشذرات الذهب )١٤/٢٩٧(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٣/٦٠٢( ينظر السنة له )٨(
  ).١٨٢ص(الشرح واإلبانة :  ينظر)٩(
  ).٤/٣١٥( معامل السنن )١٠(
شـرح  : لرازي الاللكائي، أبو القاسم، سلفي شافعي، من مؤلفاتـه        هو هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي ا         )١١(

   .هـ٤١٨أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة، وكرامات األولياء وغريها، تويف سنة 
  ).٣/٢١١(، وشذرات الذهب )١٧/٤١٩(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٤/٨١٢(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة :  ينظر)١٢(
  ).٤٣٦ -٤٢١ص (ل اإلميان مسائ:  ينظر)١٣(
 هو إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي التيمي األصبهاين أبو القاسم، املعروف بقوام السنة، سلفي شافعي، من                   )١٤(

احلجة يف بيان احملجة، وشرح عقيدة أهل السنة، ودالئل النبوة، وسري السلف الصاحلني وغريها، تـويف                : مؤلفاته
  . هـ٥٣٥سنة 

  ).٤/١٠٥(، شذرات الذهب )٢/٨(م النبالء سري أعال: ينظر  
  ).٤٠٧-١/٤٠٦(احلجة يف بيان احملجة :  ينظر)١٥(



   ٥٦٠  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 رحم اهللا   )٥(، وابن رجب    )٤(، وابن كثري    )٣(، وابن تيمية    )٢(، وابن الصالح  )١(والبغوي  
  .اجلميع

القائلون بالتفريق بينهما يف حتديد وجهه، واألكثر على أنه إذا قرن بينهما             واختلف  
فإن اإلسالم يفسر باألعمال الظاهرة واإلميان يفسر باألعمال الباطنة، كما يف حـديث             

  .جربيل وغريه من اآليات واألحاديث اليت قرنت بينهما
 حيث فسر   )٦( القيس   وأما إذا أفرد أحدمها فيدخل فيه اآلخر، كما يف حديث وفد عبد           

  حيث فسر اإلسالم مبا      )٧(اإلميان مبا فسر به اإلسالم، وكما يف حديث عمرو بن عبسة            
  .فسر به اإلميان

اسم اإلسالم واإلميان إذا أفرد أحدمها دخل فيه اآلخـر          :" :يقول احلافظ ابن رجب     
مها على بعض ما ودل بانفراده على ما يدل عليه اآلخر بانفراده، فإذا قرن بينهما دل أحد   

  .)٨("يدل عليه اآلخر بانفراده ودل اآلخر على الباقي، وقد صرح ذا مجاعة من األئمة
  .:وهذا ما قرره واختاره الشيخ عبد الرزاق عفيفي 

  
  

                                                
  ).١/١٤٥(شرح صحيح مسلم :  ينظر)١(
  ).٣٤٥ص(، واإلميان البن تيمية )١/١٤٨(شرح صحيح مسلم :  ينظر)٢(
  ).٣٤٩، ٣٤٣ص(اإلميان له :  ينظر)٣(
  ).٤/٢٣٠(تفسريه :  ينظر)٤(
  ).١٠٨-١/١٠٥(م واحلكم جامع العلو:  ينظر)٥(
شـهادة أن  : قالاهللا ورسوله أعلم،   :  قالوا آمركم باإلميان باهللا وحده، أتدرون ما اإلميان باهللا وحده؟        :( < قال   )٦(

أخرجه البخاري، كتاب   ) ...ال إله إال اهللا وأن حممد رسول اهللا، وإقام الصالة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان             
، ومسلم، كتاب اإلميان، باب األمـر باإلميـان بـاهللا      )٥٣(برقم  ) ١/٤١( اإلميان   اإلميان، باب أداء اخلمس من    

  ).١٧(برقم ) ٤٨ -١/٤٧ (<ورسوله 
تؤمن بـاهللا ومالئكتـه   :( وما اإلميان؟ قال: ، قال)اإلميان (:<قال : أي اإلسالم أفضل  : س قال عمرو بن عبسة      )٧(

 -٢٨/٢٥١(، وأمحـد    )٢٠١٠٧(بـرقم   ) ١١/١٢٧( أخرجه عبد الرزاق     )وكتبه ورسله والبعث بعد املوت    
 رواه أمحد ورجاله ثقات، وصححه    : وقال) ٣/٢٠٧)(١/٥٩(،وأورده اهليثمي يف امع     )١٧٠٢٧(برقم  ) ٢٥٢
  ).٢٩٠٣ (يف السلسلة الصحيحة برقم األلباين الشيخ

  ).١/١٠٦( جامع العلوم واحلكم )٨(



   ٥٦١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  املطلب الثاين

  جهوده يف مسائل الكبائر
  

  :تعريف الكبرية: أوالً
  . ضد الصغرية:اللغةالكبرية يف 

  .)١("ف والباء والراء أصل صحيح يدل على خالف الصغريةالكا:" يقول ابن فارس
  :وهي مشتقة من الكُبِر وهو ال خيرج عن معنيني

  .العظمة: أحدمها
  .)٢( اإلمث الكبري: وثانيهما

  
  :االصطالحوأما يف 

فقد اختلف أهل العلم يف تعريفها اختالفاً كثرياً، وتعددت أقواهلم فيها، حىت زادت على              
  .)٣(العشرين 

وأما الكبائر فقد اختلف السلف فيها اختالفاً ال يرجع إىل تبـاين            :":ول ابن القيم    يق
  .)٤("وتضاد، وأقواهلم متقاربة

  : ومجلة هذه األقوال ترجع إىل أحد أمرين
  .تعريفها بالعد؛ وقد اختلفوا يف عدها: أحدمها
  .)٥( ؛ وقد اختلفوا يف حدهاتعريفها باحلد: ثانيهما

                                                
  ).٩١٥ص ( معجم مقاييس اللغة )١(
  ).٦٠١ص (، القاموس احمليط )٥/١٢٥(، لسان العرب )٢/٨٠١(، الصحاح )٤/٣٠٩٠(لغة ذيب ال:  ينظر)٢(
ومـا  ) ١١/٣٥٠(، جمموع الفتاوى    )٥٧-٢/٨٥(، شرح صحيح مسلم     )٢٠٤ -٢/٢٠١(تفسري البغوي   :  ينظر )٣(

  ).٣٢٧-١/٣٢١(بعدها، مدارج السالكني 
  ).١/٣٢٠(مدارج السالكني  )٤(
  ).١/٣٢٠( مدارج السالكني )٥(



   ٥٦٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

بأا كل ذنب ختمه اهللا بنار، أو  : ، وحدها واب تعريف الكبرية باحلد   وأوىل األقوال بالص  
  .)١( وما قاربه يف املعىن.لعنة، أو عذاب غضب، أو

  
  :حكم مرتكب الكبرية: ثانياً
:"  عقيدة أهل السنة واجلماعة يف مرتكب الكبرية، فيقـول         :عبد الرزاق    الشيخ   يبني

لمني مصراً على كبرية من كبائر الذنوب عقيدة أهل السنة واجلماعة أن من مات من املس     
كالزىن والقذف والسرقة يكون حتت مشيئة اهللا سبحانه إن شاء اهللا غفر لـه وإن شـاء    

M   u  t  s  r  :عذبه على الكبرية اليت مات مصراً عليها، ومآله إىل اجلنة؛ لقوله تعاىل           

  �~  }  |   {  z  y    x  w  vL  يحة املتواترة الدالة   ، ولألحاديث الصح  ٤٨: النـساء
كنا عند الـنيب    : سعلى إخراج عصاة املوحدين من النار، وحلديث عبادة بن الصامت           

وقـرآ آيـة    ) أتبايعوين على أال تشركوا باهللا شيئاً وال تزنوا وال تسرقوا         : (  فقال <
فمن وىف منكم فـأجره     :(  يعين اآلية املذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ اآلية        -)٢(النساء
اهللا، ومن أصاب يف ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً من               على  

   .)٤(" )٣()ذلك فستره اهللا فهو إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له
  : اختلف الناس يف مرتكب الكبرية من جهتني

  .امسه: األوىل
  .حكمه: والثانية

                                                
  .وهذا القول هو املأثور عن أكثر السلف، واختاره مجع من احملققني من أهل العلم )١(

، اآلداب الـشرعية  )٢٢ص(، الكبائر للـذهيب   )١/٣٢٧(، مدارج السالكني    )١١/٦٥٠(جمموع الفتاوى   : ينظر  
  ).١٢١ص (، الذخائر )١٢/١٨٨(، فتح الباري )٢/٥٢٥(، شرح الطحاوية )١/٢٤٢(البن مفلح 

!  "  #  $  %  &    '  )  (   M  :آية بيعة النساء، وهي  : أي): ٨/٦٤٠(ابن حجر يف فتح الباري       قال   )٢(

  ,  +    *L اهـ. ١٢: املمتحنة.  

، )٣٨٩٢( مبكة وبيعة العقبة، بـرقم  <كتاب مناقب األنصار، باب وفود األنصار إىل النيب     البخاري يف    أخرجه )٣(
، ٧٢١٣،  ٧١٩٩،  )٧٠٥٥،  ٦٧٨٤،  ٣٨٩٣،  ١٨(ق وأرقـام احلـديث    وقد رواه بغري هذا اللفظ من عدة طر       

٧٤٦٨(.  
  .)٧٤٣-١/٧٢٦:(، وينظر)٧٢٩-١/٧٢٨( فتاوى اللجنة )٤(



   ٥٦٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

خالد يف النار، واختلفوا يف امسـه يف        إىل أنه يف اآلخرة      )٢(واملعتزلة   )١(فذهب اخلوارج   
  .، فكفره اخلوارج، وقال املعتزلة أنه يف مرتلة بني املرتلتنيالدنيا وحكمه فيها

 مـن أهـل   اآلخرةوذهبت املرجئة إىل أن مرتكب الكبرية مؤمن كامل اإلميان، وأنه يف         
  .)٣(اجلنة إذا مات موحداً مؤمناً وإن زىن وسرق وقتل 

إن مرتكب الكبرية مؤمن بإميانه فاسق بكبريتـه،        : اجلماعة، فقالوا  أهل السنة و   وتوسط
وأن حكمه يف الدنيا حكم بقية املسلمني، وهو يف اآلخرة إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء                 

  .)٤(غفر له 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
، أليب الربيـع سـليمان   ، خمتصر تاريخ اإلباضـية )١/١١٥(، امللل والنحل )١/١٦٨(مقاالت اإلسالميني  : ينظر )١(

  .)٣١٥-٢/٣١٢(يد الساملي  لعبد احلميد مح، ومشارق أنوار العقول)٦٦ص(الباروين 
  ).٦٦٦ص (للقاضي عبد اجلبار شرح األصول اخلمسة : ينظر )٢(
  ).١٠٨ص(، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني )١٤٠-١/١٣٩(امللل والنحل : ينظر )٣(
، شـرح الـسنة   )١٧٦، ١٧٥، ١/١٦٢(، شرح أصول اعتقاد أهل السنة      )٧٣ص(شرح السنة للرباري    : ينظر )٤(

، عقيدة الـسلف    )٢/٥٢٤(، شرح الطحاوية    )٤/٣٠٧)(٣٧٤،  ٣/١٥١(، جمموع الفتاوى    )١/١٠٣(للبغوي  
  .)٢٧٦ص(وأصحاب احلديث للصابوين 



   ٥٦٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  لثاملطلب الثا                                        

  جهوده يف مسائل الكفر والتكفري
  

  :تعريف الكفر: أوالً
  .)١(مصدر كَفَر يكْفُر كُفْراً : لغةالكفر 

الكاف والفاء والراء أصل صحيح يدل على معىن واحد، وهو الـستر     :" يقول ابن فارس  
  .)٢("ضد اإلميان، مسي بذلك تغطية احلق: والكفر... والتغطية

  .)٤("م بدونهجحد ما ال يتم اإلسال:" ،وقيل)٣(فالكفر ضد اإلميان : يف الشرعوأما 
  .)٥("الكفر عدم اإلميان باتفاق املسلمني:" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية 

    
قال أهل السنة واجلماعة بأن الكفر يكون باالعتقاد، أو القول، أو العمـل، أو ـا               

مجيعاً، وأن الكفر بالقول والعمل يقع مبجرده، دون اشتراط اقترانه بالتكذيب أو عـدم              
  .)٦(كوما عالمة أو دليالً عليهما االنقياد، أو 

  
  

                                                
  ).٦٠٥ص(، والقاموس احمليط )٥/١٤٤(، ولسان العرب )٢/٨٠٧(، والصحاح )٤/٣١٦٠(ذيب اللغة :  ينظر)١(
  ).٩٣١-٩٣٠ص( معجم مقاييس اللغة )٢(
، وجممـوع الفتـاوى     )١٦٢ص(، والتبصري يف معامل الدين البـن جريـر          )٢/٥٤٩(الصالة  تعظيم قدر   :  ينظر )٣(

  ).٢/٤٢١(، وخمتصر الصواعق املرسلة )١٢/٣٣٥)(٧/٦٣٩(
إيثار احلق على اخللق البن الـوزير       : ، وينظر )٤٠ص  ( العني وأثر يف عقائد أهل األثر لعبد الباقي املواهيب احلنبلي            )٤(

  ).١٥ص(ف يف اعتقاد السلف لعثمان النجدي ، وجناة اخلل)٣٧٧-٣٧٦ص (
  ).٢/٨٦( جمموع الفتاوى )٥(
) ٣/٩٥٥(، والصارم املـسلول  )٥٥٨-٥٥٧، ٢٢٠/ ٧(، وجمموع الفتاوى )٢/٩٣٠(تعظيم قدر الصالة   :  ينظر )٦(

أو وما بعدها، والتوسط واالقتصاد يف أن الكفر  يكون بالقول أو الفعـل     ) ١٠/١٤٩(وما بعدها، والدرر السنية     
  .االعتقاد لعلوي السقاف



   ٥٦٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  :التحذير من التكفري بغري حق، وضرورة االحتياط يف احلكم به :ثانياً

 مال جيوز نفي اإلميان عن املسلم، بل هو حرام؛ ملا ورد عن ابن عمـر                :" :قال الشيخ   
إن كـان   ، فقد باء ا أحدمها، ف     يا كافر : إذا قال الرجل ألخيه   :( <قال رسول اهللا    : قال

من دعـا   :(  يقول < أنه مسع رسول اهللا      س، وعن أيب ذر     )١()كما قال وإالَّ رجعت عليه    
  .)٤(")٣()عليه )٢( رجالً بالكفر، أو يا عدو اهللا وليس كذلك إالَّ حار

 M  m  l  k   j  iL :  معلقاً على قولـه تعـاىل      :قال الشيخ   و   
ر بالذنب ضرورة، ألن اهللا مسى املقتـتلني        دل ذلك على أن املؤمن ال يكف      :" اآلية ٩ : احلجرات

  .)٥("مؤمنني، وأخرب أم إخوة ملن يصلح بينهم ممن مل يشاركهم يف القتال
فمنها ما هـو شـرك،      : ختتلف كبائر الذنوب يف فحشها وعظم جرمها      :" :قال الشيخ   

ـ       : ومنها ما ليس بشرك، ومذهب أهل السنة واجلماعة        ها أم ال يكفرون مسلماً مبا كان من
، أما ما كان من الكبائر مثل االستعانة بغري اهللا كدعاء األمـوات لتفـريج               ...دون الشرك 

الكربات والنذر لألموات والذبح هلم فهذه الكبائر وأمثاهلا كفر أكرب جيب البيان ملن ارتكبها              
  .)٦("وإقامة احلجة عليه، فإن تاب بعد البيان قبلت توبته وإال قتله ويل أمر املسلمني لردته

      

                                                
، ومـسلم كتـاب     )٦١٠٤( البخاري كتاب األدب، باب من كفر أخاه بغري تأويل فهو كما قال برقم               أخرجه )١(

  ).٦٠(يا كافر برقم : اإلميان بيان حال إميان من قال ألخيه املسلم
 : ينظـر .يرجـع  أي ١٤: االنشقاق Mr  q  p  o      n  s      L  :تعاىل قوله ومنه عليه، رجع أي املهملة، باحلاء:  حار)٢(

  ).٢/١١٧( معجم مقاييس اللغة ،)١/٢٠٥(املعجم الوسيط 
من حـديث   ) ٦١(برقم  ) ١/٨٠( أخرجه مسلم، يف كتاب اإلميان، باب حال إميان من رغب عن أبيه وهو يعلم                )٣(

  . بهسأيب ذر 
  ).٢/١٤٠( فتاوى اللجنة )٤(
  ).٩٥ص (ني  تعليق الشيخ على تفسري اجلالل)٥(
  ).١٣٧-٢/١٣٦( فتاوى اللجنة )٦(



   ٥٦٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، واحلكم به مبحض العقل وجمـرد             
  .)١(الرأي من القول على اهللا بغري علم 

  .وهلذا وردت النصوص بالتحذير من التكفري بغري حق، وضرورة االحتياط يف احلكم به  
M   ¢  ¡  �   ~  }  |  {  z  y  x    w  v  u   t  :قال تعاىل 

¥  ¤  £  °   ¯®    ¬  «  ª  ©  ¨  §   ¦  
  ¿  ¾  ½        ¼  »     º  ¹¸   ¶  µ  ´  ³  ²  ±

ÀL ٩٤: النساء.  
  . األدلة من السنة يف كالمه السابق:وقد بني الشيخ 

  
وقد ذكر الفقهاء من شىت املذاهب يف كتبهم كتاب املرتد، وبينوا فيه من األحكـام                  

  .)٢(رة التكفري، وضرورة االحتياط يف احلكم به املترتبة على الردة ما يؤكد خطو
وهلذا كان أهل العلم والسنة ال يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك املخالف يكفـرهم؛               "

  .)٣("ألن الكفر حكم شرعي، فليس لإلنسان أن يعاقب مبثله
.  ١٥: اإلسراء M  À  ¿     ¾  ½  ¼        »  ºL  :قوله تعاىل :":قال اإلمام ابن كثري 

  .)٤("ال بعد قيام احلجة عليه بإرسال الرسول إليهإ  إخبار عن عدله تعاىل وأنه ال يعذب أحداً
  
  
  
  

                                                
، والعواصـم و    )٢/٤٢١(، وخمتصر الصواعق املرسـلة      )٥/٢٤٤(، منهاج السنة    )١/٢٤٢(درء التعارض   :  ينظر )١(

  ).٤/١٧٨(القواصم يف الذب عن السنة أليب القاسم حممد الوزير 
، وجامع األمهات البـن احلاجـب       )٦/٩١(مام  ، وفتح القدير البن اهل    )٧/١٣٤(بدائع الصنائع للكاساين    :  ينظر )٢(

، وكرت الراغبني شرح منـهاج الطـالبني        )٧/٢٨٣(، وروضة الطالبني    )١٢/١٣(، والذخرية للقرايف    )٥١٢ص(
  ).٦/١٦٧(، وكشاف القناع للبهويت )٦/١٦٤(، والفروع البن مفلح )٤/٢٦٧(للمحلي 

  ).١/٣٨١(الرد على البكري لشيخ اإلسالم ) ٣(
  .وما بعدها) ٣/٢٩(ن كثري تفسري اب )٤(



   ٥٦٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

   
  :عدم املؤاخذة قبل اإلنذار

أن : املسلمون ال حيكمون على غريهم بأم يف النار إال بـشرط وهـو            :" :قال الشيخ   
 :ألاملـدعوين؛ لقولـه اهللا   يكونوا قد بلغهم القرآن أو بيان معناه من دعاة اإلسالم بلغـة    

M  65  4  3  2  1   0    /  .L وقوله سبحانه ١٩: األنعام ،:  M  ½  ¼        »  º

  À  ¿     ¾L فمن بلغتهم الدعوة اإلسالمية من غري املسلمني وأصر علـى    ١٥: اإلسراء ،
ه ال يسمع   والذي نفسي بيد  :" <كفره فهو من أهل النار ملا تقدم من اآليتني، ولقول النيب            

يب أحد من هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميوت ومل يؤمن بالذي أرسلت به إالَّ كـان                  
أما الذين مل تـبلغهم  . ، واألدلة يف هذا املعىن من اآليات واألحاديث كثرية      )١("من أهل النار  

يف ، واألصح من أقوال أهل العلم    ألالدعوة على وجه تقوم به احلجة عليهم فأمرهم إىل اهللا           
  .)٢("أم ميتحنون يوم القيامة فمن أطاع األوامر دخل اجلنة ومن عصى دخل النار: ذلك

الكفر حكم شرعي متلقى من نصوص الشريعة، واحلكم به مبحض العقل وجمرد الرأي مـن               
  .)٣(القول على اهللا بغري علم 

ة إال بعـد   يف خلقه، أنه ال يؤاخذ باملخالف- سبحانه-جرت سنته :" : )٤( يقول الشاطيب   
إرسال الرسل، فإذا قامت احلجة عليهم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ولكلّ جـزاء               
مثله؛ كما أنه تعاىل أنزل القرآن برهاناً يف نفسه على صحة ما فيه، وإقامة للحجة وزاد على                 

  .)٥(" يدي رسوله عليه الصالة والسالم من املعجزات ما يف بعضه كفاية

                                                
  ).١٥٣(برقم ... < مسلم كتاب اإلميان باب وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد أخرجه )١(
  ).٤٩٧-٣/٤٩٦( فتاوى اللجنة )٢(
، خمتصر الـصواعق  )٥/٢٤٤(، منهاج السنة   )١/٢٤٢(، درء التعارض    )٢/١٠٦٥(للقاضي عياض    الشفا:   ينظر  )٣(

  ).٢/٤٢١(املرسلة 
أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطيب، حمدث، فيه أصويل لغوي، كان                :   هو  )٤(

  .املوافقات، وكتاب االعتصام: ، وله مؤلفات منها)هـ٧٩٠(من أئمة املالكية، مات سنة 
  ).١/٧٥(، واألعالم )١/٧٧(معجم املؤلفني : ينظر  

  .بتصرف يسري) ٣/٣٧٧(  املوافقات )٥(



   ٥٦٨  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

ب إال من   ذِّسلف واألئمة أن اهللا تعاىل ال يع      والذي عليه ال  :":بن تيمية   قال شيخ اإلسالم ا   
ب إال من خالف الرسل كما دلّ عليه الكتاب والسنة، ومن مل تقـم              ذِّبلغته الرسالة، وال يع   

، فهؤالء فيهم أقـوال،     )١(عليه احلجة يف الدنيا بالرسالة كاألطفال، واانني وأهل الفترات          
ه اآلثار أم ميتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فـإن    أظهرها ما جاءت ب   

  .)٢(" أطاعوه استحقوا الثواب، وإن عصوه استحقوا العذاب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . <هي ما بني كل نبيين كانقطاع الرسالة بني عيسى عليه السالم وحممد :   الفترة)١(

  ).٢/٣٤(تفسري ابن كثري : ينظر  
، ومـدارج   )٤١٤ص  (طريق اهلجـرتني    : ، وينظر )١/٣١٠(  اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح البن تيمية           )٢(

  ).١/١٨٨(السالكني 



   ٥٦٩  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  :اعتبار املقاصد يف التكفري: ثالثاً

 احلكم بالكفر يتناول الظاهر والباطن للتالزم بينهما، وهو فرع عن القول بأن اإلميان               
  .)١(اعتقاد وقول وعمل 

  :)٢(وهلذا فإن االعتقادات واألقوال واألعمال الكفرية من حيث هي قسمان 
  .ما ال حيتمل إال الكفر: األول

 ودينه، وإهانة املصحف وحنو ذلك؛ فإن هذه األعمال         <كسب اهللا تعاىل ورسوله        
  . إىل قرائن أحوالهال حتتمل إال الكفر فال ينظر إىل قصد من عملها وال إىل نيته وال 

والردة هي الكفر بعد اإلسالم، وتكون بالقول، والفعل، واالعتقـاد،          :":الشيخ  قال  
والشك، فمن أشرك باهللا، أو جحد ربوبيته أو وحدانيته أو صفة من صـفاته أو بعـض    
كتبه أو رسله، أو سب اهللا أو رسوله، أو جحد شيئاً من احملرمات امع على حترميها أو                 

 أو جحد وجوب ركن من أركان اإلسالم اخلمسة، أو شك يف وجوب ذلـك          استحله،
 أو غريه من األنبياء، أو شك يف البعـث، أو سـجد لـصنم أو                <أو يف صدق حممد     

  .)٣ (" فقد كفر وارتد عن دين اإلسالم-كوكب وحنوه
من يعتقد ذلك كافر؛ ألنه     :" فيمن يعتقد تصرف أحد يف الكون سوى اهللا        :قال الشيخ   و

 مع اهللا غريه يف الربوبية، بل هو أشد كفراً من كثري من املشركني الذين أشركوا مـع             أشرك
  .)٤("اهللا غريه يف األلوهية

إن سب اهللا أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناً          :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية        
. دهسواء كان الساب يعتقد أن ذلك حمرم، أو كان مستحالً له، أو كان ذاهالً  عن اعتقـا                 

  .)٥("هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلني بأن اإلميان قول وعمل

                                                
  ).٢١٧-٢١٢ص(ة واجلماعة للدكتور عبد اهللا القرين ضوابط التكفري عند أهل السن:  ينظر)١(
  ).٣/٩٥٥( الصارم املسلول )٢(
  .)٢٤، ١٨،٢٢، ١٥، ١٣-٢/١٢(: وينظر ،)٧-٦/ ٢(فتاوى اللجنة  )٣(
  ).٦٥ ،٤٤، ٢٥/ ٢: ( وينظر)١/٥٨( فتاوى اللجنة )٤(
  ).٣/١٠٧(، أعالم املوقعني )١٤٢ص(شرح األصفهانية : ، وينظر)٧/٦١٦( جمموع الفتاوى )٥(



   ٥٧٠  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

لو أخذ يلقي املصحف يف احلش، ويقول أشهد أن ما فيه كالم اهللا، أو جعل يقتل                :" ويقول
نبياً من األنبياء، ويقول أشهد أنه رسول اهللا، وحنو ذلك من األفعال اليت تنايف إميان القلـب،      

  .)١("من بقليب مع هذه احلال كان كاذباً فيما أظهره من القولفإذا قال أنا مؤ
واحلكم بالكفر هنا إمنا هو للفعل ال للفاعل، إذ ال يلزم من احلكم بكفـر الفعـل تكفـري        "

  .)٢(" الفاعل؛ لكون تكفريه يتوقف على وجود الشروط وانتفاء املوانع
  

  : ما حيتمل الكفر وعدمه:ثانياً
شاء سر املسلمني لعدوهم وحنو ذلك؛ فإن هذه األعمـال حتتمـل            كالسجود لغري اهللا، وإف   

  .الكفر وعدمه، فاملعترب فيها قصد من عملها ونيته وقرائن أحواله
 وسائر ما جاء به يف الشريعة إذا <كل من آمن برسالة نبينا حممد     :":قال الشيخ      

 عن اإلسالم    مرتداً سجد بعد ذلك لغري اهللا من ويل وصاحب قرب أو شيخ طريق يعترب كافراً             
 إلتيانه مبا ينقض قولـه      ؛ مع اهللا غريه يف العبادة، ولو نطق بالشهادتني وقت سجوده          مشركاً

 قد يعذر جلهله فال ترتل به العقوبة حىت يعلم وتقام عليه احلجـة              لكنه. من سجوده لغري اهللا   
سجوده لغري اهللا    إعذارا إليه لرياجع نفسه، عسى أن يتوب، فإن أصر على            ؛وميهل ثالثة أيام  

  .)٤(" )٣()من بدل دينه فاقتلوه (: لقول النيب صلى اهللا عليه وسلم؛بعد البيان قتل لردته
فالسجود لغري اهللا حيتمل أن يكون عبادة وقربة، فهو حينئذ كفر، وحيتمل أن يكون                 

ه،  مبجرد سجوده ل   س بكفر معاذ    <تعظيماً وحتية، فهو حينئذ معصية؛ وهلذا مل حيكم النيب          
  .)٥(وإمنا استفصل منه

:  قال <ملا قدم معاذ من الشام سجد للنيب        :(  قال س ففي احلديث عن عبد اهللا بن أيب أوىف       
أتيت الشام فوافيتهم يسجدون ألساقفتهم وبطارقتـهم فـوددت يف          :  قال ما هذا يا معاذ؟   

                                                
  ). ٤/٣٦٠(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
  ).٦٩٧ص(  آراء ابن حجر اهليتمي االعتقادية )٢(
  أخرجه اإلمام البخاري يف صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما )٣(
  ).٣٣٥-١/٣٣٤( فتاوى اللجنة )٤(
  ).٤/٣٦٠(جمموع الفتاوى :  ينظر)٥(



   ٥٧١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 يـسجد  فال تفعلوا، فإين لو كنت آمراً أحداً أن : <نفسي أن نفعل ذلك بك، فقال النيب        
  .)١()لغري اهللا ألمرت املرأة أن تسجد لزوجها

  
  

  :موانع التكفري: رابعاً
 أن احلكم بالكفر على من تلبس به مينع منه موانع عدة قرر بعـضها يف       :يرى الشيخ   

  .كالمه
الكفر يف صفات اهللا تعاىل هو إنكار ما علم ثبوته منها بعـد الـبالغ أو                :" :  فقال  

ومن خالف احلق يف ذلـك      ... ملقصود بدون شبهة يعذر مبثلها    اإلحلاد فيه بتحريف عن ا    
لشبهة  عناداً بعد البيان وإقامة احلجة فهو كافر غري معذور، ومن خالف يف ذلك متأوالً             

  .)٢("يعذر مبثلها فهو خمطىء معذور، ويؤجر على اجتهاده
 أهل العلم   ملا كان احلكم بالكفر يلزم منه لوازم عدة، ويبىن عليه أحكام كثرية؛ ذكر               

: ما مينع منه، ويقدح يف احلكم به، وحبثوا يف ضوابط كل منـها، ومجلتـها أربعـة، هـي              
 .)٦(، واإلكراه )٥(، والتأويل )٤(، واخلطأ )٣(اجلهل

                                                
) ٣٢/١٤٥(، وأمحـد  )١٨٥٣(بـرقم  ) ١/٥٩٥( على املرأة  أخرجه ابن ماجة، كتاب النكاح، باب حق الزوج      )١(

، وقـال   إسناده صاحل وله ما يشهد له فيتقوى بـه ):٦/٣٦٠(الشوكاين يف نيل األوطار ، وقال )١٩٤٠٣(برقم  
  .إسناده حسن): ٧/٥٥(األلباين يف إرواء الغليل 

  ).٣/١٧٤( فتاوى اللجنة )٢(
، )٤٠٩-١١/٤٠٧(، )٧/٦١٩(، )٣/٢٣١(، )١/٤٩١(ى  ، جممـوع الفتـاو    )٤٧-١٨/٤٦(التمهيـد   :  ينظر )٣(

، وفتـاوى   )١٠/٤٣٢(، والدرر الـسنية     )٦/٥٢٣(، وفتح الباري    )١/٣٦٧(، ومدارج السالكني    )٣٥/١٦٥(
، وفتاوى الشيخ )٥٣٠-٢/٥٢٨(، وجمموع فتاوى الشيخ ابن باز   )٩٩-٢/٩٦)(٥٢٨،  ١/٢٢٠(اللجنة الدائمة   

  .وما بعدها) ١/٢٢٥(ان االعتقادية للدكتور حممد الوهييب ، ونواقض اإلمي)١٣٨-٢/١٢٦(ابن عثيمني 
  ).١٣/٢٩(، وفتح الباري )١٧/٧١(شرح صحيح مسلم :  ينظر)٤(
، )٤١٤ص(، والدرة البـن حـزم       )١٠٦٥-٢/١٠٥١(، والشفا   )٥١١-٢/٥١٠(احلجة يف بيان احملجة     :  ينظر )٥(

 التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيـف      ، ومنهاج )٤/١٧٦(، والعواصم والقواصم    )٣/٢٣١(وجمموع الفتاوى   
  ).٢٠٩ص(، واإلرشاد يف معرفة األحكام )١٠٢ص(بن عبد الرمحن 

-٢/٣٧٠(، وجامع العلـوم واحلكـم   )١/٥٦(، والفتاوى الكربى البن تيمية )١٠/١٨٢(تفسري القرطيب   :  ينظر )٦(
  ).٣/١٩٧(، وفتح القدير للشوكاين )١٢/٣١٤(، وفتح الباري )٣٧١



   ٥٧٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

فمن وقع يف كفٍر عمالً أو قوالً مث أقيمت عليه احلجة وبين له أنَّ هذا كفر خيُرج من امللـة               "
رهٍ  على فعله طائعاً غري    فأصكْرداً غري     مه يكفر ولو كان الـدافع         خمطئ، متعمٍل فإنوال متأو 

لذلك الشهوة أو أي غرٍض دنيوي، وهذا ما عليه أهل احلق وعليه ظاهرين إىل قيام الـساعة   
  .)١("إن شاء اهللا

واملتأولون من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطؤوا يف فهم ما جاء يف الكتاب والـسنة               "   
 م بالرسول واعتقادهم صدقه يف كل ما قال، وأن ما قاله كان حقاً والتزموا ذلـك،           مع إميا

لكنهم أخطؤوا يف بعض املسائل اخلربية أو العملية، فهؤالء قد دل الكتاب والسنة على عدم               
والتابعون ي  خروجهم من الدين، وعدم احلكم هلم بأحكام الكافرين، وأمجع الصحابة           

  .)٢("على ذلكومن بعدهم من أئمة السلف 
وضابط التأويل املعترب اإلعذار به شرعاً واملانع من الكفر ما كان تأويالً سائغاً خبالف ما هو                
دون ذلك، وهذا خيتلف باختالف ظهور املسائل، وصراحة أدلتها، وقوة التأويـل فيهـا،              

  .)٣(وورود الشبهة عليها، وسالمة قصد املتأول، وامتالكه آلة النظر 
 مجلة من املسائل اليت يعذر بالتأويل فيها فيقاس عليها          :إلسالم ابن تيمية    وقد ساق شيخ ا   

  .)٤(حنوها
  
  :من يعذر لعدم البالغ ال رد اجلهل -
بأنه ال يعذر املكلف بعبادة غري اهللا أو تقربه بالذبائح لغري اهللا أو             :":يقرر الشيخ      

 اهللا إالَّ إذا كان يف بالد غـري  نذره لغري اهللا وحنو ذلك من العبادات اليت هي من اختصاص         
إسالمية ومل تبلغه الدعوة، فيعذر لعدم البالغ ال رد اجلهل؛ ملا رواه مسلم عن أيب هريرة                

                                                
  ).١٤ص  (السقَّاف القادر عبد بن علوي، لاالعتقاد أو العمل أو بالقول يكون الكفر أن يف واالقتصاد التوسط  )١(
  )٢٠٧ص(  اإلرشاد يف معرفة األحكام البن سعدي )٢(
، )٤١٤ص(، والدرة البـن حـزم   )١٠٦٥-٢/١٠٥١(، والشفا  )٥١١-٢/٥١٠(احلجة يف بيان احملجة     :   ينظر  )٣(

، ومنهاج التأسيس والتقديس للشيخ عبد اللطيـف       )٤/١٧٦(، والعواصم والقواصم    )٣/٢٣١(وجمموع الفتاوى   
، آراء ابـن حجـر اهليتمـي االعتقاديـة          )٢٠٩ص(، واإلرشاد يف معرفة األحكام      )١٠٢ص(بن عبد الرمحن    

  ).٦٩٤ص(
  ).٣٦-٢٠/٣٣(جمموع الفتاوى :   ينظر)٤(
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

يده ال يسمع يب أحد مـن هـذه         والذي نفس حممد ب   :( أنه قال  <، عن رسول اهللا     س
ليه الـدخول يف  أَي ممن هو موجود يف زمين وبعدي إىل يوم القيامة فكلُّهم جيب ع          -األمة
يهودي وال نصراين ومل يؤمن بالذي أرسلت به إالَّ كـان مـن أصـحاب                 - طاعته
، < من مسع به، من يعيش يف بالد إسالمية قد مسع الرسـول    <فلم يعذر النيب     ،)١()النار

  .)٢("فال يعذر يف أصول اإلميان جبهله
ب عليه التلبس به، كمـن      العذر باجلهل له اعتبار يف مسألة التكفري بالنسبة ملن يغل            

  .أسلم حديثاً، ومن نشأ يف البادية وحنومها
اً مـن   هللا تعاىل أمساء وصفات جاء ا كتابه، وأخرب ا نبيه أمته، وال يسع أحد             "    

 القول ا   <ردها؛ ألن القرآن نزل ا، وصح عن رسول اهللا          خلق اهللا قامت عليه احلجة      
 ذلك بعد ثبوت احلجة عليه فهو كافر، فأما قبـل           فيما روى عنه العدول، فإن خالف بعد      

 يقدر بالعقل، وال بالروية والقلـب        ال ثبوت احلجة عليه فمعذور باجلهل؛ ألن علم ذلك       
  .)٣("والفكر، وال نكفر باجلهل ا أحداً إال بعد انتهاء اخلرب إليه به
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 إىل مجيع النـاس  < وجوب اإلميان برسالة نبينا حممد  مسلم من حديث أيب هريرة يف كتاب اإلميان، باب         أخرجه )١(

  ).٢١٩(ونسخ امللل، برقم 
  ).١/٧٦٥( فتاوى اللجنة )٢(
، اجتماع اجليوش   حتقيق بدر البدر  ) ١٢٤ص(إثبات صفة العلو البن قدامة      : ، ينظر )١٧٧ص(خمتصر العلو للذهيب     )٣(

  .)٦١ص (خلق أفعال العباد للبخاري ، )١٣/١٥١(، احمللى البن حزم )١٩٥ص( البن القيم اإلسالمية
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا
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  ½¼  »  º  ¹      ¸  ¶  µL ١٥٧ - ١٥٥: األنعام .  
  .إىل غري ذلك من اآليات الدالة على أن احلجة ال تقوم إال بعد العلم والبيان

  يف اعتبار اجلهل عذراً، حديث أيب هريرة أن رسول           )١(ولعل من أظهر األدلة     : وأما السنة 
إن رجالً مل يعمل خرياً قط فقال ألهله إذا مات فأحرقوه، مث اذروا نصفه يف               :(  قال <اهللا  

بحر، فواهللا لئن قدر اهللا عليه ليعذبنه عذاباَ ال يعذبه أحداً من العاملني، فلما              الرب ونصفه يف ال   
مات الرجل، فعلوا به كما أمرهم، فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه، وأمر البحر فجمع ما فيـه،       

من خشيتك يا رب وأنت أعلم، فغفر       : مل فعلت هذا؟ قال   : فإذا هو قائم بني يديه، مث قال      
  . )٢()اهللا له

فإن كان ممن ال يعرف الوجوب كحديث اإلسالم،        " ::قال ابن قدامة املقدسي       
  .)٣("مل حيكم بكفره: والناشئ بغري دار اإلسالم، أو بادية بعيدة عن األمصار وأهل العلم

 من  - ومن جالسين يعلم ذلك مين       -إين دائماً   :": وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية        
عين إىل تكفري، وتفسيق، ومعصية إال إذا علم أنـه قـد            أعظم الناس ياً عن أن ينسب م      

قامت عليه احلجة الرسالية اليت من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخـرى، وعاصـياً                
أخرى، وإين أقرر أن اهللا تعاىل قد غفر هلذه األمة خطأها، وذلك يعم اخلطـأ يف املـسائل         

سلف يتنازعون يف كثري من املسائل، ومل يشهد اخلربية القولية، واملسائل العملية، وما زال ال      
 وكنت أبين أن ما نقـل عـن          ...أحد منهم على أحد ال بكفر، وال بفسق، وال مبعصية         

فهو أيضاً حق، لكن جيب     : السلف واألئمة من إطالق القول بتكفري من يقول كذا وكذا         
نه وإن كان القول تكذيباً ملـا    والتكفري هو من الوعيد، فإ     ...التفريق بني اإلطالق والتعيني   

                                                
وهـو  :" هذه األدلة حديث الذي أمر أهله بإحراقه والذي قال عنه ابن تيمية              دواألدلة هاهنا كثرية، ولعلم من آك      )١(

عمـرو،  وعقبة بن ، رواه أصحاب احلديث واألسانيد من حديث أيب سعيد، وحذيفة،   <حديث متواتر عن الين     
، وجمموع  )٤٠٩،  ١١/٤٠٨(جمموع الفتاوى   : ، ينظر )١٢/٤٩١(موع الفتاوى   جم". وغريهم من وجوه متعددة   

   ).٤/١٧٥(، العواصم والقواصم البن الوزير )١٩٦-١٠/١٩٤(الزوائد للهيتمي 
 مسلم يف كتاب التوبة، باب يف سعة رمحـة     أخرجه، و )٣٤٧٨( البخاري يف كتاب أحاديث األنبياء برقم        أخرجه )٢(

  ).٢٧٥٦(اهللا، برقم 
  . )١٣١ / ٨( املغين  ) ٣(



   ٥٧٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسالم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثـل              <قاله الرسول   
هذا ال يكفر جبحد ما جيحده حىت تقوم عليه احلجة، وقد يكون الرجل مل يـسمع تلـك                  
النصوص، أو مسعها ومل تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلـها وإن               

  .)١("خمطئاً كان 
إن الذي مل تقم عليه احلجة هو       : " : وقال شيخ اإلسالم حممد بن عبد الوهاب         

الذي حديث عهد باإلسالم والذي نشأ ببادية، أو يكون ذلك يف مـسألة خفيـة مثـل                 
ضحها اهللا كتابه فإن  يعرف، وأما أصول الدين اليت أو     فال يكفر حىت    )٢(الصرف والعطف   

  .)٣("فمن بلغه فقد بلغته احلجةالقرآن، حجة اهللا هي 
إن الشخص املعني إذا قال ما يوجب الكفر، فإنه ال حيكـم            :" - يف موضع آخر   -ويقول

بكفره، حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها، وهذا يف املسائل اخلفية اليت خيفى دليلـها     
لـم مـن الـدين      على بعض الناس وأما ما يقع منهم يف املسائل الظاهرة اجللية، أو ما يع             

بالضرورة فهذا ال يتوقف يف كفر قائله، وال جتعل هذه الكلمة عكازة تدفع ا يف حنر من                 
  .)٤("كفر البلدة املمتنعة عن توحيد العبادة والصفات، بعد بلوغ احلجة ووضح احملجة

واحلاصل أن اجلاهل معذور مبا يقوله أو يفعله مما يكون كفراً، كما يكون معذوراً                 
، قوله أو يفعله مما يكون فسقاً، وذلك باألدلة من الكتاب والسنة، وأقوال أهل العلـم              مبا ي 

، )٥( هو مقتضى حكمة اهللا تعاىل، ولطفه، ورأفته، فلن يعذب أحداً حـىت يعـذر إليـه              و

                                                
  . )٢٢٩ / ٣ (   جمموع الفتاوى)١(
 كالصرف، سحري عمل: والعطف .بغضها إىل زوجته حمبة عن مثالً كصرفه يهواه؛ عما الرجل صرف: الصرف )٢(

 -فتاوى ورسائل حممد بن إبراهيم آل الشيخ        :  ينظر .شيطانية بطرق حمبته إىل يهواه ال عما الرجل يعطف ولكنه
 لصاحل آل الـشيخ  التوحيد كتاب لشرح التمهيد، )٣٣ / ١ (للعلوانالتبيان شرح نواقض اإلسالم   ،  )١٤٤ / ١(
)١/٤٢٢(.   

  ).٣/١١(الشيخ حممد بن عبد الوهاب جمموع مؤلفات  )٣(
 ، )٦٦ / ١( الـدرر الـسنية     ،  )١٢/١٨٠،  ٤/٥٤(جمموع الفتاوى البن تيمية     : ، ينظر )٨/٢٤٤(الدرر السنية    )٤(

  ).٢٧، ٤/٢٦( جمموع فتاوى ابن باز ،)٧٤، ١/٧٣( حممد بن إبراهيم فتاوى الشيخ
®  M  : قيام احلجة تقتضي اإلدراك وفهم الداللة، واإلرشاد، وإن مل يتحقق توفيق أو انتفاع كما قال اهللا تعـاىل                  )٥(

  ´   ³   ²  ±  °  ¯L ١٧: فصلت.  
  ).٧٤ص(د اللطيف عبد العزيز العب.نواقض األميان القولية والعملية ،د: ينظر  
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

والعقول ال تستقل مبعرفة ما جيب هللا تعاىل من احلقوق، ولو كانت تستقل بذلك مل تتوقف         
  .لاحلجة على إرسال الرس

  
  :احلكم فيمن رد السنة : خامساً

 فهو كافر، فمن مل يقبل منها       -أي كلها –احلكم فيمن رد السنة مجلة      :" :قال الشيخ   
: إال ما كان يف القرآن فهو كافر ألنه معارض للقرآن ومناقض آلياته، واهللا تعاىل يقـول            

 M  RQ  P  O  NL ــران ــاىل٣٢: آل عم ــول تع M  r  q  p : ، ويق

  u   t  s  xw  v  L ويقـول تعـاىل    ٧: احلشر ، : M  J  I  H   G

  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  LKL ٩٢: املائدة...  ، M  È  Ç

               Û  Ú  Ù  Ø       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò  ÑÐ  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É

   å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  ÜL تنازع الرعيـة،   : ، أي ٥٩: النساء
ه إىل اهللا والرسول، فلم جيعله إىل اهللا         فردو  M  Õ  ÔL ن العلماء واحلكام    وأولو األمر م  

وحده، بل جعلـه إىل اهللا وإىل الرسـول، ورده إىل اهللا رده إىل كتـاب اهللا، ورده إىل                
الرسول بعد وفاته رده إىل سنته عليه الصالة والسالم، فدعواه أنه يعمل بالقرآن عقيـدة         

 دعوة باطلة، -)القرآنية(هذه الطائفة اليت تسمى نفسها  –مجلة  وعمالً وخلقاً ويرد السنة     
، وأخذ ما   <وهو مناقض لنفسه ألنه كذب آيات القرآن اليت فيها األمر باتباع الرسول             

جاء به، وطاعته فيما جاء به من عند اهللا عموماً دون أن خيص آيات القرآن، مث هـو يف           
وات؟، وكيف يصوم؟، وعـن أي      الوقت نفسه كيف يصلي؟ وكيف حيدد أوقات الصل       

شيء يصوم؟، وتفاصيل الصيام كيف يعرفها؟، وكيف حيج بيت اهللا احلرام؟، فليس هناك   
إال أركان حمدودة من احلج يف سورة البقرة، وكذلك أين نـصب الزكـاة؟ وكيـف                

  .)١("يزكي؟
       

                                                
  ).٤٩-٤٧ص(شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي  )١(
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

فمن يدعي هذا   :" : أن من ادعى هذا فهو مناقض لنفسه فقال          :مث بني الشيخ       
الط ومناقض لنفسه، ومناقض للقرآن؛ ألنه رد آياته الكثرية اليت ورد فيها األمر بطاعة              مغ

 واألخذ مبا جاء به، ومناقض إلمجاع املسلمني وإلمجاع الصحابة رضوان اهللا            <الرسول  
عليهم، فإم مجيعاً مل يشذ واحد منهم عن األخذ بالسنة، فإذاً هو كافر بـالقرآن وإن                

: ، والكافر بآية منه كالكافر بكل آياته، كافر باإلمجاع منكر لـه أي            ادعى أنه مؤمن به   
إمجاع الصحابة رضوان اهللا عليهم، فما فيهم واحد شذ عن السنة وأنكرها مجلـة، وإذا               

، <أنكر أحدهم شيئاً فإا ينكر حديثاً من جهة الراوي ال من جهة أنه كالم الرسـول     
  .السنة: أي

 يقوم بالصلوات اخلمس على وجهها املعلوم مـن الـدين            وهذا أيضاً ال يقوى على أن     
ن ال جيد هذا يف كتـاب  ابالضرورة، فصالة العصر أربع ركعات، وصالت الصبح ركعت   
 <، وتعليم الرسول    )١( <اهللا فمن أين جاء هذا؟ ما جاء إال من تعليم جربيل للرسول             

ه كافر بـالقرآن كـافر      ألصحابه، فمن أين يأيت ذا؟ فهذا جممل الرد عليه، وإثبات أن          
باإلمجاع اليقيين، كافر باملعلوم من الدين بالضرورة، من مثل أن ركعات الظهر أربـع،              
والعصر أربع، والعشاء أربع، واملغرب ثالث، والصبح ركعتان، وكافر أيضاً بتفاصـيل            

  .)٢("الصيام ألا ليست يف القرآن، وهي معلومة من الدين بالضرورة، فلذلك كان كافراً
   
 على أريكته، حيدث حبديث من      يوشك أن يقعد الرجل متكئاً    (:<قال رسول اهللا       

بيننا وبينكم كتاب اهللا، فما وجدنا فيه من حالل استحللناه، ومـا            : حديثي، فيقول 
  . )٣()وجدنا فيه من حرام حرمناه

                                                
، ومسلم يف كتاب املـساجد ووضـع   )٣٢٢١١( أخرجه البخاري يف كتاب بدء اخللق، باب ذكر املالئكة برقم            )١(

، من حديث أيب مسعود قلت أما حديث تعليم جربيل للـنيب          )٦١٠(الصالة باب أوقات الصلوات اخلمس برقم       
 يقول نزل جربيل فأمين فصليت معه مث صليت معه مث صليت معه مث صـليت معـه    < قال مسعت رسول اهللا      <

  .حيسب بأصابعه مخس صلوات
  ).٥١ص(وينظر)٤٩-٤٧ص( شبهات حول السنة )٢(
 ،)٤٦٤٠( يف كتاب السنة باب يف لزوم السنة برقم           وأبو داود  ،)١٦٧٢٢( يف مسند الشاميني برقم      أخرجه أمحد  )٣(

  .)٨١٨٦( يف صحيح وضعيف اجلامع برقم وصححه األلباين ،يف كتاب العلماحلاكم و
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

، يقرءون القرآن الكرمي وينكرون السنة      نيمجاعة يسمون أنفسهم القرآني   ظهرت  وقد    
نبوية بالكلية، واحلق أم منكرون للقرآن الكرمي قبل إنكار السنة؛ فمنكر السنة منكر             ال

للقرآن بال ريب؛ إذ كيف يصلي وكم صالة يصليها، وما أركان الصالة، وما سـننها               
ومبطالا؟ وكيف يزكي وكيف يصوم وكيف حيج؟ وأنكر بعض املعاصـرين الـسنة             

بعض املعاصرين ممن ليس هلـم اختـصاص بالـسنة      وأنكر  . القولية، وأقر السنة العملية   
أحاديث الشفاعة، وأولوا اآليات القرآنية الصرحية يف الشفاعة، والبعض اآلن يتكئ على            
أريكته وينفخ أوداجه مث يضعف أحاديث الشيخني البخاري ومسلم اليت أمجعت األمـة             

  .)١( على صحتها
  

  :احلكم بغري ما أنزل ا: سادساً
أن النظم اليت وضعت ليتحاكم إليها الناس، مضاهاة لتشريع اهللا داخلة            : يرى الشيخ   

هو كل ما عبد مـن دون اهللا مطلقـاً        : معىن الطاغوت العام  :" يف معىن الطاغوت، فقال   
تقرباً إليه بصالة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو جلوء إليه فيما هو من شأن اهللا لكـشف                   

  . وحنو ذلك<ن كتاب اهللا وسنة رسوله ضر أو جلب نفع أو حتكيماً له بدالً م
!  "  #  $  %  &  '  )  (  *         M  :واملراد بالطاغوت يف قوله تعـاىل  

  9  8  7  6  5  4     3    2  1  0  /  .  -  ,  +

  ?  >  =    <  ;  :L كل ما عدل عن كتاب اهللا تعـاىل          ٦٠: النساء ، 
وقوانني وضعية أو تقاليد وعادات متوارثـة أو         إىل التحاكم إليه من نظم       <وسنة نبيه   

: ومن ذلك يتبني  . رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك، أو مبا يراه زعيم اجلماعة أو الكاهن           
أن النظم اليت وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع اهللا داخلة يف معىن الطاغوت، لكن              

                                                
 يف < النيب عصمة حول شبهات رد،)٣٩ / ٦(لعلي بن نايف الشحود      <موسوعة الدفاع عن رسول اهللا      : ينظر )١(

 الـشبهات    ودفـع  نعدالة الصحابة   ،  )١/٥٢٩ (الشربيىن إمساعيل حممد السيد عماد ل الشريفة النبوية السنة ضوء
  .)١ / ١ (لعماد الدين الشربيين 
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 يسمى طاغوتـاً، وإمنـا      من عبد دون اهللا وهو غري راض بذلك كاألنبياء والصاحلني ال          
  .)١("الشيطان الذي دعاهم إىل ذلك وزينه هلم من اجلن واإلنس: الطاغوت

M  z  y  x  w   v  u  t  :األصل يف احلكم بغري ما أنزل اهللا قوله تعاىل           

  }  |  {L ٤٤: املائدة.  
اهللا على وال ريب أن من مل يعتقد وجوب احلكم مبا أنزل :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      

رسوله فهو كافر، فمن استحل أن حيكم بني الناس مبا يراه هو، عدالً من غري اتباع ملا أنزل                  
اهللا، فهو كافر، فإنه ما من أمة إال وهي تأمر باحلكم بالعدل، وقد يكون العدل يف دينها ما                  

 اهللا سـبحانه    رآه أكابرها، بل كثري من املنتسبني إىل اإلسالم حيكمون بعادام اليت مل يرتهلا            
وتعاىل كسوالف البادية، وكأوامر املطاعني فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي احلكم بـه          
دون الكتاب والسنة، وهذا هو الكفر، فإن كثرياً من الناس أسلموا، ولكـن مـع هـذا ال             

 احلكم  حيكمون إال بالعادات اجلارية هلم اليت يأمر ا املطاعون، فهؤالء إذا عرفوا أنه ال جيوز              
إال مبا أنزل اهللا، فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن حيكموا خبالف ما أنزل اهللا، فهم كفـار،                  

  .)٢("وإال كانوا جهاالً
والـصحيح أن  :"  تفصيل يف احلكم بغري ما أنزل اهللا، أوضحه بقوله    :والبن القيم      

  .حلاكماألصغر واألكرب، حسب حال ا: احلكم بغري ما أنزل اهللا يتناول الكفرين
فإنه إن اعتقد وجوب احلكم مبا أنزل اهللا يف هذه الواقعة، وعدل عنه عصياناً مع اعترافه بأنه                 

  .مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر
  .وإن اعتقد أنه غري واجب، وأنه خمري فيه، مع تيقنه أنه حكم اهللا، فهذا كفر أكرب

  .)٣("وإن جهله وأخطأه، فهذا خمطئ، له حكم املخطئني
فانظر كيف سـجل تعـاىل علـى        :" : الشيخ حممد بن إبراهيم آل الشيخ        قال   

احلاكمني بغري ما أنزل اهللا، الكفر والظلم والفسوق، ومن املمتنع أن يـسمي اهللا سـبحانه                
إما كفر عمل، وإما كفـر  : احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافراً وال يكون كافراً، بل كافر مطلقاً      

                                                
  ).٧٩٤-١/٧٨٤( فتاوى اللجنة )١(
  ).٥/١٣٠( منهاج السنة )٢(
  ).١/٣٤٦( مدارج السالكني )٣(
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  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 من رواية طاووس وغريه يـدل       )١( يف تفسري هذه اآلية      ن اعتقاد، وما جاء عن ابن عباس     
على أن احلاكم بغري ما أنزل اهللا كافر، إما كفر اعتقاد ناقل عن امللة، وإما كفر عمل ال ينقل    

  .)٢("عن امللة
  
  :تكفري املعني وغري املعني: سابعاً 

 فيما دفعه من    من استغاث بغري اهللا   : تكفري غري املعني مشروع بأن يقال     :" :يقول الشيخ   
اختصاص اهللا كافر، كمن استغاث بنيب من األنبياء أو ويل من األولياء أن يشفيه أو يـشفي                 

  .ولده مثالً
وتكفري املعني إذا أنكر معلوماً من الدين بالضرورة؛ كالصالة، أو الزكاة أو الـصوم بعـد                

ولو مل يشرع تكفري  ويل األمر قتله كفراً،   ىالبالغ واجب، وينصح، فإن تاب وإالَّ وجب عل       
  .)٣("املعني عندما يوجد منه ما يوجب كفره ما أقيم حد على مرتد عن اإلسالم

ال نكفر من أهل القبلة أحداً، وبني من يكفر   : مذهب أهل السنة وسط بني من يقول        
املسلم بكل ذنب دون النظر إىل توفر شروط التكفري وانتفاء موانعه، فهم يطلقون الـتكفري               

، ولكن حتقق التكفري على املعني ال بد له من توفر شروط، وانتفاء موانع، أمـا                على العموم 
  .تكفري غري املعني فمشروع

املقالة اليت هي كفر بالكتاب والسنة واإلمجاع يقال هـي          :" :قال شيخ اإلسالم       
وال جيب أن حيكم يف كل شخص       ... كفر قوالً يطلق، كما دل على ذلك الدالئل الشرعية        

  .)٤(..."بأنه كافر حىت يثبت يف حقه شروط التكفري وتنتفي موانعهقال ذلك 

                                                
، ومـدارج   )١٩١-٦/١٩٠(، واجلامع ألحكام القـرآن      )٥٩٧-٤/٥٩٢(جامع البيان يف تأويل القرآن      :  ينظر )١(

  ).٣٤٦-١/٣٤٤(السالكني 
  ).١٣ص ( حتكيم القوانني)٢(
  ).٢/١٤٠( فتاوى اللجنة )٣(
  ).٣/٣٥٤(جمموع الفتاوى : باختصار، وينظر) ٣٥/١٦٥( جمموع الفتاوى )٤(



   ٥٨١  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

ومواقف السلف من أحاديث الوعيد ملن ارتكب الكبائر وعدم إنفاذها على األعيان               
، أما إذا توفرت الشروط وانتفت املوانع يف إحلاق التكفري باملعني فإنه            )١(مستفيضة مشهورة   

  .قتليطلق عليه ويستتاب فإن تاب وإالّ 
وحقيقة األمر يف ذلك أن القول قد يكون كفراً فيطلـق           :" :وقال شيخ اإلسالم       

من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص املعني الذي قال ذلك           : القول بتكفري صاحبه، ويقال   
  .ال حيكم بكفره حىت تقوم عليه احلجة اليت يكفر تاركها

  MU  T  Y  X  W  V  :وهذا كما هو يف نصوص الوعيد، فإن اهللا يقـول         

  b  a  `  _^  ]   \  [  ZL فهذا أو حنوه من النصوص ١٠: النساء ،
حق لكن الشخص املعني ال يشهد عليه بالوعيد، فال يشهد ملعني من أهل القبلة بالنار، جلواز            
أن ال يلحقه وعيد لفوت شرط أو ثبوت مانع، فقد ال يكون التحرمي بلغه، وقد يتوب مـن                  

  . ذلكفعل احملرم، وحنو
وهكذا األقوال اليت يكفر قائلها، قد يكون الرجل مل تبلغه النصوص املوجبة ملعرفة احلق، أو               
مل تثبت عنده، أو مل يتمكن من فهمها، أو مل يفهمها لشبهة عرضت له يعذره اهللا ا، فمن                  

ـ                 واء كان من املؤمنني جمتهداً يف طلب احلق وأخطأ، فإن اهللا يغفر له خطأه كائناً ما كان، س
  .يف املسائل النظرية أو العملية

  .)٢("، ومجاهري أئمة اإلسالم<هذا الذي عليه أصحاب رسول اهللا 
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٨٢/ ١(، و الرد على البكري )٢٨٩-٢٧٨/ ٢٠(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
ص (بن تيمية   ، وبغية املرتاد ال   )١٦٥-١٦٣/ ١(االستقامة البن تيمية    : ، وينظر )٢٣١-٣/٢٣٠( جمموع الفتاوى    )٢(

  .وما بعدها) ١/١٩٣(، ومنهج ابن تيمية يف مسألة التكفري للمشعيب )٢/٦٠٤(، ومنهاج السنة )٣٥٤-٣٥٣



   ٥٨٢  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  املبحث الثالث    

  .جهوده يف تقرير الوالء والرباء
  .تعريف الوالء والرباء: أوالً

  .)١(إذا أحبه؛ واملواالة ضد املعاداة : احملبة؛ واىل فالن فالناً: اللغة يف الوالء
الوالية هي النصرة واحملبة واإلكرام واالحترام والكون مـع احملبـوبني           :االصطالحالوالء يف   

  .)٢(ظاهراً وباطناً 
  .)٣(برئ إذا ختلص، وبرئ إذا ترته وتباعد، وبرئ إذا أعذر وأنذر : اللغة يفالرباء

  .)٤(هو البعد واخلالص والعداوة بعد اإلعذار واإلنذار : االصطالحالرباء يف 
وأصـل  . ضد العـداوة  : الوالية:" قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    : شرح تعريف الوالء والرباء   

هذا يلـي   : القريب، يقال : والويل...البغض والبعد : احملبة والتقرب، وأصل العداوة   : الوالية
أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهـو ألوىل رجـل          :(<أي يقترب منه، ومنه قوله      : هذا
  .ب رجل إىل البيتأي ألقر.)٥()ذكر

فإذا كان ويل اهللا هو املوافق املتابع له فيما حيبه ويرضاه، ويبغضه ويسخطه ويأمر به وينـهى         
فمن عادى أولياء اهللا فقد عاداه، ومـن عـاداه فقـد        ... عنه، كان املعادي لوليه معادياً له     

  .)٦("حاربه
  

                                                
  ).٤/٢٩٤(، والقاموس احمليط )٩٨٦-٣/٩٨٥(لسان العرب :  ينظر)١(
، واإلميـان  )٩٠-٩٨ص (من مفاهيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم حملمد سعيد القحطاين :  ينظر )٢(

  ).١٤٥ص(لنعيم ياسني 
  ).١/٨(، والقاموس احمليط )١/١٨٣(لسان العرب :  ينظر)٣(
  ).٩٠ص(من مفاهيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم حملمد سعيد القحطاين : ينظر )٤(
لم يف كتاب الفـرائض     ، ومس )٦٧٣٢( البخاري يف كتاب الفرائض باب مرياث الولد من أبيه وأمه برقم             أخرجه )٥(

  ). ١٦١٥(برقم ... باب أحلقوا الفرائض بأهلها 
  ).٧ص( الفرقان البن تيمية )٦(



   ٥٨٣  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

     
  .تقرير الوالء والرباء: ثانياً

ء والرباء أصل من أصول اإلسالم، ومها مظهران من مظاهر          الوال :" :قال الشيخ       
  .إخالص احملبة هللا، مث ألنبيائه وللمؤمنني

وهذا أصل من أصول اإلميان وأمـا أمهيتـه   . مظهر من مظاهر كراهية الباطل وأهله  : والرباء
 اليت  ، وغفل الناس عن مميزات املؤمنني     !فألنه قد اختلط احلابل بالنابل    : بالنظر للوقت احلاضر  

يتميزون ا عن الكافرين، وضعف اإلميان يف قلوم حىت ظهرت فيهم مظـاهر يكرههـا               
  .املؤمن

والوا الكافرين أمما ودوالً، وزهدوا يف كثري من املؤمنني، وحطوا من قدرهم وساموهم سوء              
  .)١("العذاب

، ٢٩: الفـتح  M   ,+  *       )  (  'L :  على قوله تعـاىل    :وعلق الشيخ   
دلَّ ذلك على ما كان عليه سلف األمة من الوالء للمؤمنني، ووجـوب التـراحم               :" بقوله

بينهم، والرباء من الكافرين، وإعالم العداوة والبغضاء، وذلك خالف ما عليه املـسلمون             
  .)٢("اليوم

ى اهللا تعاىل املؤمنني أن يوالوا اليهود وغريهم من الكفار والء ود          :" :قال الشيخ   
:  ونصرة، وأن يتخذوهم بطانة ولو كانوا غري حماربني للمسلمني، قـال تعـاىل          وحمبة وإخاء 

M  .  -  ,  +  *   )  (    '  &  %  $  #  "  !
  <  ;   :  9  8  7  65  4  3  2   1  0  /

  ?>  =L ادلة٣("، وما يف معناه من نصوص الكتاب والسنة٢٢: ا(.  
ك الكفار يف أعيادهم ويظهـر الفـرح        ال جيوز للمسلم أن يشار    :" :قال الشيخ   

والسرور مبناسبام ويعطل األعمال سواء كانت دينية أو دنيوية، ألن مشاركتهم مـشاة             
:(  أنه قـال   <ألعداء اهللا احملرمة، ومن التعاون معهم على الباطل، وقد ثبت عن رسول اهللا              

                                                
  ).١٧٣، ١٧٢ص (املرجع السابق : ، وينظر)١١٧، ١١٦ص (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
  ).٩٢ص( تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٢(
  ).٢/٦٤( فتاوى اللجنة )٣(



   ٥٨٤  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

M  À  ¿  Ä  ÃÂ  Á : ، واهللا سبحانه وتعاىل يقـول     )١()من تشبه بقوم فهو منهم    

   Ñ  Ð  Ï  Î     Í  ÌË  Ê  ÉÈ     Ç  Æ   ÅL ٢("٢: املائدة( .  
  

  . أمهية الوالء والرباء-١  
M   Z  Y  X  :إن الوالء والرباء شرط يف اإلميان، كمـا قـال تعـاىل              

  j  i  h  g  f  e  d   c  b  a  `  _  ^]  \  [
x  w   v  u       t  s  r  q  p  o  n  m   l  k  

  |   {  z  yL ٨١ – ٨٠: املائدة.  
فذكر مجلة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الـشرط، وجـد           :" يقول ابن تيمية عن هذه اآلية     

اليت تقتضي مع الشرط انتفاء املشروط، على أن اإلميان املذكور ينفـي         ) لو(املشروط حبرف   
ب، ودلّ ذلك على أن من      اختاذهم أولياء ويضاده، وال جيتمع اإلميان واختاذهم أولياء يف القل         

  .)٣(..."اختذهم أولياء، ما فعل اإلميان الواجب من اإلميان باهللا والنيب وما أنزل إليه
أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض       :( <والوالء والرباء أوثق عرى اإلميان، كما قال        

  .)٤()يف اهللا
فهل يتم الدين أو يقام علم      :" )٥(يقول الشيخ سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب            

اجلهاد، أو علم األمر باملعروف والنهي عن املنكر إال باحلب يف اهللا والبغض يف اهللا، واملعاداة                
يف اهللا واملواالة يف اهللا، ولو كان الناس متفقني على طريقة واحدة، وحمبة من غري عداوة وال                 

                                                
، وصححه األلباين   )٤٠٣١(، وأبو داود يف كتاب اللباس باب يف لبس الشهرة برقم            )٩٢،  ٥٠/ ٢( أمحد   جهأخر )١(

  ).١٢٦٩(، ويف اإلرواء برقم )١٠٩(يف غاية املرام برقم 
  ).١٠٠-٢/٩٥)(٧٨ -٧٤/ ٢(املرجع السابق : ، ينظر)٢/٧٣( فتاوى اللجنة )٢(
  ).١٤ص( اإلميان )٣(
  ).١٨٠٥٣( أمحد برقم أخرجه )٤(
: سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب، أحد أئمة الدعوة السلفية النجدية، حمدث فقيه، من مؤلفاتـه              :  هو )٥(

تيسري العزيز احلميد شرح كتاب التوحيد، حاشية على املقنع يف الفقه، الدالئل يف عدم مواالة أهل اإلشراك، تويف                
  .هـ١٢٣٣سنة 

  ).٣٧ص(، وعلماء الدعوة لعبد الرمحن آل الشيخ )٢/٣٤١(قرون للبسام علماء جند خالل مثانية : ينظر  



   ٥٨٥  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

ملؤمنني والكفار، وال بني أولياء الـرمحن       بغضاء، مل يكن فرقان بني احلق والباطل، وال بني ا         
  .)١("وأولياء الشيطان

وأصل املواالة احلـب،    :" )٢(يقو ل الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ             
وأصل املعادة البغض، وينشأ عنهما من أعمال القلوب واجلوارح ما يدخل يف حقيقة املواالة              

  .)٣("، وكاجلهاد واهلجرة، وحنو ذلك من األعمالواملعاداة كالنصرة واألنس واملعاونة
  . مشاركة الكفار يف أعيادهم-٢

أما نئتهم بشعائر الكفر املختصة م فحرام باالتفاق، وذلـك مثـل أن يهنـأهم                 
عيدك مبارك، أو نأ ذا العيد، فهذا إن سلم قائله من الكفر فهـو مـن                : بأعيادهم فيقول 

ئه بسجوده للصليب، بل ذلك أعظم إمثاً عند اهللا، وأشد مقتاً من         احملرمات، وهو مبرتلة أن يهن    
  .التهنئة بشرب اخلمر وقتل النفس وارتكاب الزنا وحنوه

وقد كان أهل الورع من أهل العلم يتجنبون نئة الظلمة بالواليات، ونئة اجلهال مبنـصب            
 بلي الرجل فتعاطاه دفعاً     القضاء والتدريس واإلفتاء جتنباً ملقت اهللا وسقوطهم من عينه، وإن         

لشر يتوقعه منهم فمشى إليهم ومل يقل إال خرياً ودعا هلم بالتوفيق والتـسديد فـال بـأس                  
  .)٤(ذلكب

  
  
  
  
  

                                                
  ).٣٨ص( رسالة أوثق عرى اإلميان )١(
عبد اللطيف بن عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب، النجدي األزهري، مـن أعـالم الـدعوة                   :  هو )٢(

 داود بن جرجيس، ومصباح الظـالم  منهاج التأسيس يف كشف شبهات: السلفية اإلصالحية يف جند، من مؤلفاته   
  .هـ١٢٩٣يف الرد على من كذب على الشيخ اإلمام، وعيون املسائل وغريها، تويف سنة 

  ).٤/١٨٢(، األعالم )٤٧ص(علماء الدعوة لعبد الرمحن بن عبد اللطيف آل الشيخ : ينظر  
  ).٢/١٥٧( الدرر السنية )٣(
  ).٢٠٦ -١/٢٠٥( أحكام أهل الذمة البن القيم )٤(



   ٥٨٦  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

  
  :معاملة الذمي

الوفاء له بذمتـه؛ لآليـات    : الطريقة املثلى يف معاملة املسلمني للذمي     :" :قال الشيخ   
M      J  I : عاملته بالعدل، بقوله تعاىل   واألحاديث اليت أمرت بالوفاء بالعهد، وبره وم      

  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L  K
  _     ^L ولني القول معه، واإلحسان إليه عموماً إالَّ فيما منـع منـه          ٨: املمتحنة ،

د النص  الشرع، كبدئه بالسالم، وتزوجيه املسلمة، وتوريثه من املسلم، وحنو ذلك مما ور           
  .)١("مبنعه

M  K      J  I  :يعلم أن الوالء شيء واملعاملة شيء آخر واألصل يف هذا قوله تعاىل              

     ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T       S    R  Q  P  O  N   M  L
  _L وقد اختلف أهل العلم يف تفسريها على أقوال عدة٨: املمتحنة ، :  

عـين  :  أن أوىل األقوال يف ذلك بالصواب قول من قال         :وأقرا ما رجحه ابن جرير       
كم يف الدين من مجيع أصناف امللل واألديان أن        ينهاكم اهللا عن الذين مل يقاتلو      ال: بذلك

M    R  Q  P  O  N   M :  عم بقوله  ألألن اهللا   . تربوهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم   

U  T       SL  لم خيصص به بعـضاً دون       ، مجيع من كان ذلك صفته، ف       ٨: املمتحنـة
  .)٢(بعض 

 يستبقي أسباب الود يف النفوس بنظافـة        - حىت يف حالة اخلصومة    –واإلسالم بفعله هذا    
السلوك، وعدالة املعاملة انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن اخلري يف أن ينـضووا               

  .)٣(حتت لوائه الرفيع 
الكافر الذِّمي الذي له عهد، بيننـا        :"قال فضيلة الشيخ عبد العزيز الراجحي حفظه اهللا       

نه عهد أو صلح، أو دخل إىل البالد بذمة أو عهد وما أشبه ذلك، فهؤالء ال جيـوز                  يوب
                                                

  ).٢/٩٤( فتاوى اللجنة )١(
  ).٢٨/٦٦( تفسري الطربي )٢(
  ).٦/٣٥٤٤(يف ظالل القرآن :  ينظر)٣(



   ٥٨٧  
 

 

  .إلمامة، واألسماء واألحكام، والوالء والبراءجهود الشيخ في مسائل الصحابة، وا

 مل  اًمن قتل معاهـد    (:<قتلهم، وال أخذ أمواهلم، بل إن ذلك فيه الوعيد الشديد، قال            
وماله إمنـا هـذا     مه  فمن كبائر الذنوب، فليس كل كافر حيل د       ،  )١()يرح رائحة اجلنة  

  .)٢("ي بيننا وبينه حرب، وبيننا وبينه سالح، هذا حالل دمه ومالهذالكافر احلريب ال
  

                                                
  ).٣١٦٦( أخرجه البخاري يف كتاب اجلزية، باب إمث من قتل معاهداً بغري جرم برقم )١(
 يف  الراجحـي  الشيخ عبد العزيز بن عبـد اهللا هاشرح إلمام أبو عبيد القاسم بن سالم لشرح رسالة كتاب اإلميان  )٢(

  ).١/٣٠٧(دورة علمية وهي مفرقة على املكتبة الشاملة  



 
 
 
  

  
  :ثاينالباب ال       

منهج الشيخ وجهوده يف الرد 
  .على املخالفني

  
  : فصولثالثةوفيه متهيد و    
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   ٥٩٠  
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  .في التعريف بأهل السنة والجماعة وتميزهم عن الفرق
  : التعريف بأهل السنة واجلماعةً:أوال   

  

 حممودةً كانت أو مذمومة السرية والطريقة: اللغة يف.  
السني والنون أصل واحد مطرد، وهو جريان الشيء واطراده         :" : قال ابن فارس     

ومما ... سننت املاء على وجهي أسنه سناً، إذا أرسلته إرساالً        : يف سهولة، واألصل قوهلم   
  .)١("تهسري: <وسنة رسول اهللا . السنة، وهي السرية: اشتق منه

وما تصرف منها، واألصـل  ) السنة(وقد تكرر يف احلديث ذكر  :" :)٢(قال ابن األثري  
  .)٣("فيها الطريقة والسرية

  

) الـسنة ( والذي يهمنا هنا اصـطالح      )٤(  فلها عدة إطالقات    االصطالح أما السنة يف    
اإلسـالمية،  يف جمال العقائد، خاصة ملا حدث االفتراق يف األمة          " أهل السنة : "حينما يقال 

استوصوا بأهل السنة خـرياً فـإم       :  قال :وعن سفيان الثوري  :" :يقول ابن رجب    
 اليت كان عليها هو وأصحابه، الساملة       <، ومراد هؤالء األئمة بالسنة طريقة النيب        )٥("غرباء

أهل الـسنة مـن     :" يقول : )٦( من الشبهات والشهوات، وهلذا كان الفضيل بن عياض       
                                                

، ولـسان  )٢١٤٠-٥/١٢٣٨(الـصحاح للجـوهري   : ، وينظر )سن(مادة  ) ٦١،  ٣/٦٠( معجم مقاييس اللغة     )١(
  ).٢٢٨-١٣/٢٢٠(العرب 

 ولـد سـنة   مي الشيباين اجلزري مث املوصلي، جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكر           :  هو )٢(
، ولـه  )هـ٦٠٦( سنة :كان فقيهاً حمدثاً أديباً حنوياً ورعاً عاقالً، ذا بر وإحسان، تويف باملوصل   ،  )هـ٥٤٤(

   . ، والنهاية يف غريب احلديث<مصنفات بديعة منها جامع األصول يف أحاديث الرسول 
  ).٥/٢٢(، وشذرات الذهب )٢١/٤٨٨(، والسري )٤/٧(وفيات األعيان : ينظر  

  ).٢/٢٢٣( النهاية يف غريب احلديث واألثر  )٣(
، والسنة ومكانتها يف التشريع اإلسالمي )١٣/٢٤٥(فتح الباري   : فعند احملدثني، ينظر  :   السنة هلا اصطالحات عدة    )٤(

املوافقـات  : ه، ينظر ؛ وعند علماء أصول الفق    )١/١(، ودراسات يف احلديث النبوي لألعظمي       )٤٧ص(للسباعي  
؛ )٣١ص(إرشاد الفحـول للـشوكاين      : ؛ وعند الفقهاء، ينظر   )٢/٤٠٩(، والنهاية البن األثري     )٤/٣(للشاطيب  

: ؛ وقد تطلق السنة على كل ما دل عليه دليل شـرعي، ينظـر  )٤/٤(املوافقات : وتطلق يف مقابل البدعة ، ينظر     
  ).٦-٤/٤(، واملوافقات )٤٨ص(السنة للسباعي

  ).٤٩( الاللكائي يف شرح السنة برقم رجهأح )٥(
 أحـد أعـالم     الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي اخلراساين، اإلمام القدوة الثبت الزاهد العابد،             :  هو )٦(



   ٥٩١  
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، وذلك ألن أكل احلالل من أعظم خصال السنة اليت          )١("طنه من حالل  عرف ما يدخل يف ب    
مث صار يف عرف كثري من العلماء املتأخرين مـن أهـل          . ن وأصحابه   <كان عليها النيب    
السنة عبارة عما سلم من الشبهات يف االعتقادات خاصـة يف مـسائل             : احلديث وغريهم 

 اآلخر، وكذلك يف مسائل القدر، وفـضائل        اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم     
الصحابة، وصنفوا يف هذا العلم تصانيف ومسوها كتب السنة، وإمنا خصوا هذا العلم باسـم           
السنة ألن خطره عظيم، واملخالف فيه على شفا هلكة، وأما السنة الكاملة فهـي الطريقـة                

)٢("الساملة من الشبهات والشهوات
.  

:"  يف االصطالح، فقال   أهل السنة واجلماعة   :فيفي   وقد عرف الشيخ عبد الرزاق ع     
هم من كانوا على مثل ما كان عليه حممد بن عبد اهللا عليه الـصالة والـسالم وأصـحابه                  

  .)٤()٣("رضوان اهللا عليهم أمجعني، فهؤالء هم أهل السنة واجلماعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
 سـنة    بسمرقند ونشأ بأبيورد، وسكن مكة حىت تويف ا        )هـ١٠٧( سنة    ولد ،القرن الثاين اهلجري   يف   التصوف

  .)هـ١٨٧(
، عبد الرمحن الـسلمي  أليب طبقات الصوفية، )٤٤٨ص(، وتقريب التهذيب )٨/٤٢١(سري أعالم النبالء : ينظر  

  .٢٠٠٣، دار الكتب العلمية، ط)٢٧-٢٢ص(
  ).٨/١٠٤(، وأبو نعيم يف احللية )٥١( الاللكائي يف شرح السنة برقم  بلفظ مقاربأحرجه )١(
  ).١/٢٥(موقف ابن تيمية من األشاعرة للدكتور عبد الرمحن احملمود :، ولالستزادة)٢٠-١٩ص ( كشف الكربة )٢(
  ).٢/٢٤٠(املرجع السابق : ، وينظر)٢/٢٣٠( فتاوى اللجنة )٣(
  ).٢٢ص(، واحلوادث والبدع أليب شامة )١٦٠(رقم ب) ١/٨٣(شرح السنة لاللكائي : ينظر )٤(



   ٥٩٢  
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  : متيز أهل السنة واجلماعة عن بقية الفرقًثانیا

كان الناس أمة واحدة على احلق مبا أودع اهللا فيهم مـن فطـرة              " ::قال الشيخ      
اإلسالم، ومبا عهد إليهم من اهلدى والبيان، فلما طال عليهم األمـد قـست قلـوم،                

إال أنه سبحانه جرت سـنته، واقتـضت        ... فاجتالتهم الشياطني عن الصراط املستقيم    
          دي الناس إليه، إجنازاً للوعد  حكمته، أن يقيض للحق يف كل عصر مجاعة تقوم عليه، و
M   l  k      j  i  h  g  :حبفظ دينه، وإقامةً للحجة، وإسقاطاً للمعاذير، قال تعـاىل       

   n  mL افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة كلها يف         :(<، وقال   ٩: احلجر
 فرقـة كلـها يف النـار إال         على اثنتني وسبعني  النار إال واحدة، وافترقت النصارى      

احدة، وستفترق هذه األمة علـى ثـالث وسـبعني فرقـة كلـها يف النـار إال                  و
من كان على مثل    :( من الفرقة الناجية؟ قال   ! يا رسول اهللا  : ويف رواية، قالوا  .)١()واحدة

  ).هي اجلماعة يد اهللا على اجلماعة:( ويف رواية، قال). ما أنا عليه اليوم وأصحايب
ة أهل السنة واجلماعة، وإن شعارها كتاب اهللا،         وقد تبني من ذلك أن الفرقة الناجي      

وهدي رسوله، عليه الصالة والسالم وما كان عليه سلف األمة الذين يؤمنون مبحكـم              
  .النصوص، ويعملون ا، ويردون إليه ما تشابه منها

 وأما الفرق الضالة، فشعارها مفارقة الكتاب، والسنة، وإمجاع سلف األمة، واتباع           
ما مل يأذن به اهللا من البدع واآلراء الزائفة بناًء على أصول وضـعوها،              األهواء، وشرع   

يوالون عليها، ويعادون، فمن وافقهم عليها، أثنوا عليه وقربوه، وكان يف زعمهم مـن              
أهل السنة واجلماعة، ومن خالفهم تربأوا منه ونبذوه، وناصبوه العداوة والبغضاء، ورمبا            

  .)٢("إلسالم ملخالفته ألصوهلم الفاسدةرموه بالكفر، واخلروج من ملة ا
  

                                                
، وابن حبان يف كتاب التاريخ، ذكـر  )٣٩٩٢( ابن ماجة يف سننه يف كتاب الفنت باب افتراق األمم برقم         أحرجه )١(

، وصححه األلباين يف صحيح وضعيف سنن ابن ماجة بـرقم           )٦٢٤٧(افتراق اليهود والنصارى فرقا خمتلفة برقم       
  ).١٤٢٩(لة األحاديث الصحيحة برقم ، ويف سلس)٣٩٩٢(

، تعليـق الـشيخ   )٩٣ص (تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني : ، وينظر)١١٦ -١٠٩ص( مذكرة التوحيد للشيخ    )٢(
  ).٢٩٣-٢/٢٩٢(، فتاوى اللجنة )٤/١٢٩(على اإلحكام 



   ٥٩٣  
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  :)١( وقد متيز أهل السنة واجلماعة عن بقية الفرق مبيزات عديدة منها 
،  الـصحيحة  <كتاب اهللا وسنة رسوله     :  اقتصارهم يف مصدر التلقي على الوحي      -ً)أوال( 

  :ويكون ذلك .والتحذير من خمالفتها
 تبارك وتعاىل والفوز جبنته والنجـاة مـن         أنه ال يتحقق رضا اهللا    ب االعتقاد اجلازم    -   

  .)٢( عذابه إال باإلميان ما والعمل مبا جاءا به
M  M  L  K  : االعتقاد بأن هذا الدين كامل، واهللا تبارك وتعاىل يقـول            -  

  VU  T  S  R  Q  P   O  NL ومسألة كمال الدين مـن   ، ٣: المائدة
فكل مـا  :":اهللا، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية املسائل املهمة يف بيان منهج السلف رمحهم   

حيتاج الناس إليه يف دينهم، فقد بينه اهللا ورسوله بياناً شافياً، فكيـف بأصـول التوحيـد                 
  .)٣("واإلميان
 وجوب تقدمي الشرع على العقل عند توهم التعارض، وإالّ ففي حقيقة الواقـع ال        -  

  .)٤( ميكن أن يتعارض النقل الصحيح مع العقل الصريح
األدب مع نصوص الكتاب والسنة، وذلك بأن تراعى ألفاظهما عند بيان العقيدة،             -  

  . )٥(الشرعية  وأن ال تستخدم األلفاظ واملصطلحات املومهة غري
  
  
  
  
  

                                                
  .اجع لالستزادةوير بتلخيص واختصار مع بعض الزيادات )٧١-١/٥١(موقف ابن تيمية من األشاعرة :  ينظر)١(
، شـرح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب العـز      )١/٢٧٧(، درء التعارض)١ص(أصول السنة البن زمنني :  ينظر )٢(

  ).  ١/٩٩(، األحكام البن حزم )١/٢٢٨(
  ).١٧/٤٤٣(تفسري سورة اإلخالص، ضمن جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
، قواعد املنهج السلفي مـصطفى      )٢/٧٤١،٧٤٢(سلة  ، الصواعق املر  )١/١٤١(درء تعارض العقل والنقل     :  ينظر )٤(

  ).٢٥٧-٢٥٣(حلمي 
  ).٢/١١٠(،  نقض التأسيس )٥/٨٦(درء التعارض : ينظر)٥(



   ٥٩٤  
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ا(   عدم اخلوض يف علم الكالم والفلسفة، واالقتصار يف بيان وفهم العقيدة على ما يف               - ً)ثانی

  : يف التايلالكتاب والسنة، وجتلى هذا
إذا أراد اهللا :" )١( : احلرص على العلم النافع مع العمل، قال معروف الكرخـي          -  

بعبد خرياً فتح له باب العمل، وأغلق عنه باب اجلدل وإذا أراد اهللا بعبد شراً أغلق عنه باب                  
  .)٣(وللعلم النافع عالمات ذكرها بعض العلماء . )٢("العمل وفتح له باب اجلدل

ن البدع، ومن ذلك علم الكالم، وقد كان موقـف الـسلف واضـحاً               النهي ع  -  
 ولـيس هـذا     )٤(ومشهوراً من علم الكالم، وموقف السلف من علم الكالم كان ألسباب            

  .موطن بسطه وتسطريه
 الرد على املنحرفني وأصحاب األهواء مبنهج متميز، فالسلف رمحهم اهللا ملا حذروا            -   

كتفوا ذا، وإمنا ردوا وناقشوا أصحاب البدع باألدلة النقلية         من املنطق ومن علم الكالم مل ي      
  .والعقلية املبنية على الكتاب والسنة

والسلف رمحهم اهللا مل ينهوا عن جنس النظر واالستدالل، ولكن معارضتهم تركزت علـى              
  .)٥(األساليب الكالمية املبنية على غري الكتاب والسنة 

  
  
  
  

                                                
تـويف سـنة   . معروف بن فريوز أو فريزان، أبو حمفوظ البغدادي الكرخي، أحد الزهاد، مدحه اإلمام أمحـد     :  هو )١(

  سنة الوالدة ).هـ٢٠٠(
، وطبقـات احلنابلـة     )١٣/١٩٩(لكرخي وأخباره البن اجلوزي، وتاريخ بغداد       مناقب معروف ا  كتاب  : ينظر  

  ).٩/٣٣٩(، وسري أعالم النبالء )١/٣٨١(
  ).١٢٣-١٢٢(، وابن اجلوزي يف مناقب معروف الكرخي )٨/٣٦١( أبو نعيم يف احللية أحرجه )٢(
  ).٥٤-٥١(بيان فضل علم السلف على اخللف البن رجب :  ينظر)٣(
، )٦١-٦٠(، ومنهج علماء احلديث والسنة مصطفى حلمي        )٥٨-٥٥( فضل علم السلف البن رجب       بيان: ينظر)٤(

  ).٢٧٧ص (ومنطق ابن تيمية 
  ).٤٠ص(، منهج علماء احلديث والسنة له )٨٥ص (قواعد املنهج السلفي مصطفى حلمي :  ينظر)٥(



   ٥٩٥  
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ا(  عقيدة ومن ذلك خرب اآلحاد، وهذا من القواعد الكربى يف منهج            حجية السنة يف ال    -ً)ثالث

السلف رمحهم اهللا ومتيزوا ا عن كثري من أهل األهواء والبدع؛ والقول بأن أخبار اآلحاد ال            
  .)١(تفيد العلم ومن مث فال حيتج ا يف العقيدة بدعة كربى تلقفها أو أحدثها املعتزلة

أحاديث اآلحاد الصحيحة قد تفيد الـيقني إذا  :" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
احتفت بالقرائن وأفادت غلبة الظن وعلى كلتا احلالتني جيب االحتجاج ا يف إثبات العقيدة              

  :منها... وسائر األحكام الشرعية ولذلك أدلة كثرية 
  إىل ملوك الدول ووجهائها ككسرى وقيصر      )٢( الناس بكتبه    اً كان يرسل آحاد   <أن النيب   

يدعوهم فيها إىل اإلسالم عقيدته وشرائعه ولو كانت احلجة ال تقوم عليهم بذلك لكـوم               
  .)٤()٣(..."أحاداً ما اكتفى بإرسال كتابه مع واحد لكونه عبثاً

  
ا(   بالعقيدة، لذلك فـأقواهلم وتفاسـريهم       < أن الصحابة أعلم الناس بعد الرسول        -ً)رابع

اكتمل فيهم الفهم واملعرفة ألصول الدين الـيت دل  للنصوص حجة ألم رضي اهللا عنهم قد      
  .<عليها كتاب اهللا املرتل وسنة رسوله 

                                                
،شرح الكوكب املنري   )١/٢(بن عبد الرب    ، والتمهيد ال  )٧٢ص  ( الكفاية يف علم الرواية للخطيب البغدادي        : ينظر )١(

، واملـسودة يف أصـول الفقـه آلل تيميـة           )١/١٩(،ولوامع األنوار البهيـة     )٢/٣٥٢(البن النجار الفتوحي    
-٥٤٠/ ٢(، شـرح العقيـدة الطحاويـة البـن أيب العـز             )٢٦٣-٢٠/٢٥٩(،وجمموع الفتاوى   )٢٤٨ص(

 ص( للقاضـي عبـد اجلبـار    األصول اخلمسةشرح، )١٠٥ -١٠٤(،ومذكرة يف أصول الفقه للشنقيطي   )٥٤٣
٧٦٩(.  

  ).١٣/٢٤٤(يف ذلك كتاب أخبار اآلحاد من صحيح البخاري :  ينظر)٢(
  ).٣٣ -٢٧ص (:شبهات حول السنة للشيخ عبد الرزاق عفيفي : ، ينظر)١٦٠ص( جمموعة ملفات الشيخ )٣(
كتاب األحكـام يف أصـول األحكـام         ولذلك أدلة كثرية ذكرها أبو حممد على بن حزم يف مباحث السنة من               )٤(

ومـا بعـدها، و     )١/٧٥( ، وذكرها ابن القيم يف كتابه الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلـة           )٨٨-٢/٧٨(
  .وما بعدها) ١/٤٠١"(احلجة يف تثبيت خرب الواحد" الشافعي يف اجلزء الثالث من كتابه الرسالة فصل يف 
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  تمهيد     

 وملكانة الصحابة عند السلف حرصوا على تدوين أقـواهلم وآرائهـم يف خمتلـف              
وحنـن نطلـب    - )٢(اجتمعت أنا والزهري    :"  قال )١(املسائل، فقد روى صاحل بن كيسان       

نكتب مـا   : مث قال الزهري  : ، قال <بنا ما جاء عن النيب      نكتب السنن، فكت  :  فقلنا -العلم
فكتـب ومل   : قـال . ال، ليس بسنة، ال نكتبه    : فقلت أنا : قال. جاء عن أصحابه فإنه سنة    

  .)٣("أكتب، فأجنح وضيعت
  

سا(   التسليم ملا جاء به الوحي، مع إعطاء العقل دوره احلقيقي، وعـدم اخلـوض يف                -ً)خام
ال للعقل فيه، فالسلف رمحهم اهللا مل يلغوا العقل كما يزعم خصومهم            األمور الغيبية مما ال جم    

من أهل الكالم، أو من ال خربة له مبذهب السلف من غريهم، كما أم مل حيكموه يف مجيع                  
  .)٤(أمورهم كما فعل أهل الضالل، وإمنا وزنوا األمر مبوازين الشرع 

  
قلية حياكمون النصوص إليها، كمـا     مل يكونوا يتلقون النصوص ومعهم أصول ع       -ً)سادسا( 

فعل املعتزلة وغريهم الذين وضعوا أصوالً عقلية، مث ملا جاءوا إىل القرآن والسنة وما فيهمـا                
من دالالت يف االعتقاد، نظروا فما وجدوه موافقا لتلك األصول العقلية أخذوا بـه، ومـا                

  .وجدوه خمالفا لشيء منها أولوه أو أنكروا االحتجاج به
  

                                                
 عمر بن عبد العزيز، ثقة، ثبت، فقيه، مـات          أوالدأو أبو احلارث، مؤدب     كيسان املدين، أبو حممد     صاحل بن   :  هو )١(

  .هـ١٤٠: بعد سنة
، والتقريـب   )٥/٤٥٤(، وسري أعالم النبالء     )١/١٤٨(، وتذكرة احلفاظ    )٦/٣٨٠(ذيب تاريخ دمشق    : ينظر  

  ).٦٣ص (، وطبقات احلفاظ )١/٣٦٢(
  .هـ١٢٥لزهري املدين، فقيه حافظ متقن، تويف سنة حممد بن مسلم بن عبيد اهللا، أبو بكر القرشي ا:  هو)٢(

، وغاية النهايـة يف طبقـات القـراء    )٤/١٧٧(، وفيات األعيان )١٥٧ص(طبقات ابن سعد اجلزء املتمم  : ينظر  
  ).٩/٤٤٥(، وذيب التهذيب )٥/٢٤(، والوايف للصفدي )٥/٣٢٦(، وسري أعالم النبالء )٢/٢٦٢(

، وأبو نعيم يف    )٢/٣٨٨(، وابن سعد يف الطبقات      )٢٠٤٨٧(ورقمه  ) ١١/٢٥٨( عبد الرزاق يف املصنف      أحرجه )٣(
  ).٣/٣٦٠(احللية 

  ).٤٧٨ص (املدرسة السلفية حملمد بن عبد الستار نصار :  ينظر)٤(
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  تمهيد     

 الرجوع إىل مجيع النصوص الواردة يف مسألة معينة، وعدم االقتصار على بعضها             - ً)سابعا( 
دون البعض اآلخر، وهذا ناشئ من أم ال يفرقون بني النصوص وليس لديهم أصول عقلية               
متقررة سلفا عندهم ليأخذوا من النصوص ما وافقها ويدعوا ما خالفهـا، فمذهبـهم هـو       

  .ذا املنهج،بل يأخذون جبميع النصوصالوسط فال يسلكون مثل ه
  
ا (   التزام العدل واإلنصاف مع أعدائهم، فهم يعترفون مبا عند اخلصوم من حق، وال              - ً)ثامن

يعميهم ما جيدونه عندهم من ضالل فيصدهم عن قول احلق فيهم، أو يدعوهم إىل رميهم مبا                
  .ليس فيهم من الباطل

  
، فعندهم أن كل أحد يؤخذ مـن قولـه          <لرسول   ال يتعصبون لشخص إالّ ل     - ً)تاسعا ( 

  .ويترك إالّ اهلادي البشري عليه الصالة والسالم، ألنه الذي ال ينطق عن اهلوى
  
ة، إقرار من كان منهم موافقـاً للكتـاب والـسنة،           موقفهم من الفرق اإلسالمي    -ً)عاشرا(

    . من كان خمالفاً للكتاب والسنةىواإلنكار عل

 على ما وافقوا فيه كتاب اهللا وسنة        -أي أصحاب الفرق  – نقرهم:" :قال الشيخ   
  .)١("، وننكر عليهم ما خالفوا فيه الكتاب والسنة<رسوله 

اجلماعات اإلسالمية تدخل يف الفرقة الناجية، إالَّ من أتى منهم مبكفر           :" :مث قال   
ملهم به خيرج عن أصل اإلميان، لكنهم تتفاوت درجام قوة وضعفاً بقدر إصابتهم للحق وع          

وخطئهم يف فهم األدلة والعمل، فأهداهم أسعدهم بالدليل فهماً وعمالً، فاعرف جهـات              
نظرهم، وكن مع أتبعهم للحق وألزمهم له، وال تبخس اآلخرين إخوام يف اإلسالم فتـرد               
عليهم ما أصابوا فيه من احلق، بل اتبع احلق حيثما كان ولو ظهر على لسان من خيالفك يف                  

ل، فاحلق رائد املؤمن، وقوة الدليل من الكتاب والسنة هي الفيصل بـني احلـق               بعض املسائ 
  .)٢("والباطل

                                                
  ).٣٠٦( فتاوى اللجنة )١(
  ).٢٤٠، ٢/٢٣٨(فتاوى اللجنة :  ينظر)٢(



  
  الفصل األول   

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

وفيه ثالثة  
 :مباحث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
 
 
 
  

منهجه يف الرد على 
 .املخالفني
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  .منهجه في الرد على المخالفين
  

  املبحث األول    

مصادر الشيخ عبد الرزاق عفيفي يف ذكر 
  .الفرق وتارخيها

 مسلك التوثيق يف ذكر الفرق وقد أحال يف كثري من كالمه على الفرق   : سلك الشيخ    قد
  -:إىل الكتب اآليت ذكرها

)١( أليب احلسن األشعري) مينيمقاالت اإلسال( .١
. 

  

٢. ) (لعبد القاهر البغدادي)٣()٢(. 
  
  

 .)٥()٤(البن حزم)  والنحل واألهواءالفصل يف امللل( .٣
  

                                                
علي بن إمساعيل بن سامل بن إمساعيل األشعري أبو احلسن، شيخ األشاعرة وإمامهم، مر بثالثـة أطـوار يف                   :  هو )١(

طور انتحل فيه االعتزال، وطور سلك فيه مسلك ابن كالب، وطور ج فيه منهج الـسلف مـع لوثـة          : حياته
  ).هـ٢٣٤(ع وغريها، تويف سنة مقاالت اإلسالميني، اإلبانة، اللم: اعتزالية، ومن مؤلفاته

  ).٢/٣٠٣(، شذرات الذهب )١٥/٨٥(سري أعالم النبالء : ينظر  
فتـاوى  ).٣/١٣٨(، )٢/٢٤٦(، )١/١٨٠(تعليقه على اإلحكـام  : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي     )٢(

  ). ٢/٢٩٩،٣٧٤(اللجنة 
ه الشافعي، نزل خراسان، وأحد أعـالم الـشافعية،     أبو منصور عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي الفقي         :  هو )٣(

أصول الـدين،والفرق بـني   : كان عالمة ماهراً يف فنون كثرية، وله مصنفات يف النظر والعقليات، ومن مصنفاته        
  ).هـ٤٢٩(الفرق، تويف سنة 

  ).١٢/٤٨(، والبداية والنهاية )١٧/٥٧٢(، والسري )٣/١٧٤(وفيات األعيان : ينظر  
  ).٢/٢٩٩،٣٧٤(فتاوى اللجنة : : الشيخ عبد الرزاق عفيفي  ينظر إلحالة)٤(
: علي بن أمحد بن سعيد بن حزم األندلسي القرطيب اليزيدي، فقيه حمدث متكلم، له مؤلفات كـثرية، منـها         :  هو )٥(

  ).هـ٤٥٦(الفصل يف امللل واألهواء والنحل، والدرة فيما جيب اعتقاده، واحمللى، تويف سنة 
  ).٣/٢٩٩(، شذرات الذهب )١٨/١٨٤(لنبالء سري أعالم ا: ينظر  



   ٦٠٠  
 

 

  .منهجه في الرد على المخالفين

٤. ) (للشهرستاين)٢()١(. 
  
  

)٣(البن تيمية) منهاج السنة( .٥
. 

  

)٤(البن تيمية) جمموع الفتاوى( .٦
. 

 

٧. ) (البن تيمية)٥(. 
 

)٦(البن القيم) دارج السالكنيم( .٨
.  

 

)٧( للذهيب)املنتقى ( .٩
. 

  

)٨(للذهيب) امليزان( .١٠
.  

  

 .)٩(البن حجر) يزانلسان امل( .١١
  

                                                
، فتـاوى   )٣/١٣٨(،  )٢/٧(،  )١/٢٢٩(تعليقه على اإلحكـام     : :  ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي         )١(

  ).٣٧٤، ٣٠٠-٢/٢٩٩(اللجنة فتاوى اللجنة 
ام يف علم الكـالم،     اية اإلقد : حممد بن عبد الكرمي بن أمحد الشهرستاين، أشعري متكلم، له مصنفات منها           :  هو )٢(

  ). هـ٥٤٨(امللل والنحل، مصارعة الفالسفة، تويف سنة 
  ).٤/١٤٩(، شذرات الذهب )٢٠/٢٨٦(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٢/٢٩٩،٣٧٥(فتاوى اللجنة : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٣(
  ).١٥٥ص(جمموعة ملفات الشيخ : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٤(
  ).٢/٢٤٦(تعليقه على اإلحكام : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٥(
  ).٢/٢٦٤(فتاوى اللجنة : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٦(
  ).٣٧٥، ٢/٣٧٤(فتاوى اللجنة : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٧(
  ).١/١٨٠( على اإلحكام تعليقه: : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٨(
  ).١/٢٢٩(تعليقه على اإلحكام : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٩(
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  .منهجه في الرد على المخالفين

)٢()١( حملب الدين اخلطيب)كتاب اخلطوط العريضة( .١٢
. 

 

 .)٤()٣(للدهلوي) االثين عشريةالتحفة خمتصر (  .١٣
 

)٦()٥(لعبد الرمحن الوكيل) هذه هي الصوفية( .١٤
. 

  
  

                                                
  ).٣٧٥، ٢/٣٧٤(فتاوى اللجنة : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )١(
 بغداد من حمب الدين بن أيب الفتح بن عبد القادر بن صاحل بن عبد الرحيم بن حممد اخلطيب، أصل أسرته من             :  هو )٢(

 ومكتبتـها،  الـسلفية  املطبعة نشأوأ،  سنوات ست " األزهر جملة " حترير توىل عبد القادر اجليالين،  ذرية الشيخ   
اخلطـوط  : "؛ وله من التصانيف   )هـ١٣٨٩(، تويف سنة    وغريها التراث كتب من كبري عدد نشر على فأشرف

الذي بني فيه كذب الروافض على اهللا وعلى رسوله وعلى كتابه وعلى آل البيـت               " العريضة لدين اإلثىن عشرية   
  .، وغريهاحطني موقعة ذكرى، العرب جزيرة يف البشرية املوجات اجتاه، اإلسالم يف األول الرعيلالطاهرين، 

 ١٩٨٦ دمـشق  –فكـري فيـصل   » ، تاريخ علماء دمشق يف القرن الرابع اهلجـري      )٥/٢٨٢(األعالم  : ينظر  
)٨٦٢-٢/٨٤٧.(  

  ).٣٧٥، ٢/٢٩٩،٣٧٤(فتاوى اللجنة ::  ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٣(
 ،"بستان احملـدثني ": له من املصنفات هـ،١٢٣٩بدالعزيز غالم حكيم الدهلوي، املتوىف هو احملدث الشاه ع:  هو)٤(

، السيد حممود شكري األلوسي  : نقله إىل العربية  " حتفة االثنا عشرية  "يف مهمات علم احلديث، و    " العجالة النافعة "و
 هــ،  ١١٧٦هلوي، املتوىف سنة اإلمام الشاه ويل اللّه الد ابن احملدثوهو . حمب الدين اخلطيب وغريها: قهحقو

  .إمام ضة احلديث يف اهلند
الـسلفية   شـبكة سـحاب       على خمتصر التحفة االثىن عشرية لشاه عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي رمحه اهللا           :ينظر  

http://www.sahab.net.  

  ).٢/٢٦٤(فتاوى اللجنة : : ينظر إلحالة الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٥(
 بعد انتخابه كرئيس عـام جلماعـة   : عبد الرزاق عفيفي الوكيل عني نائبا للشيخ   بن عبد الوهاب    الرمحن الشيخ عبد :  هو )٦(

،  وبعد سفر الشيخ عبـد الـرزاق عفيفـي إىل    )م١٩٥٩  أغسطس٢٧  هـ١٣٧٩  صفر٢٢(سنة احملمدية يف  أنصار ال 
ـ ١٣٨٠  حمرم ١٥(نتخب رئيساً عاماً للجماعة يف       ا السعودية حممد خليل  وانتخب الدكتور   ) م١٩٦٠  يوليو ٩ املوافق    ه

 نائبا له، مث انتدب الشيخ الوكيل بعد ذلك للتدريس يف كلية الشريعة مبكة املكرمة، وظل يـشغل وظيفـة أسـتاذ           هراس
هـذه  : من مؤلفاتهجون،  ودفن يف احلمبكة )  هـ١٣٩٠  مجادى األوىل٢٢( للعقيدة بقسم الدراسات العليا إىل أن تويف يف      

مصرع التصوف  ،  حقق كتاب إعالم املوقعني عن رب العاملني البن قيم اجلوزية         ،  الصفات اإلهلية ،  صوفيات،  هي الصوفية 
  . وغريهالإلمام البقاعي

  .http://ar.wikipedia.org عبد الرمحن الوكيل : ينظر  
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  حث الثايناملب     

  .طريقته يف الكالم على الفرق
   

  :، ما يلي يف الكالم على الفرق:من مسات منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي 
اإلجياز واالختصار يف حكاية اآلراء، ونقل األقوال والروايـات، واالقتـصار يف           - ١

معظمها على موطن الشاهد منها، دون سردها كاملة، بل قد يشري إىل الرواية أو           
اخلوارج والفرق التابعـة    :شارة دون ذكرها، كما يظهر ذلك يف طائفة       إثة  احلاد

  .هلا، واملعتزلة، والصوفية وغريها
ملعتزلـة، والـشيعة، واإلمساعيليـة،      ا: التعقيب على اآلراء يف بعض الفرق حنو       - ٢

وغريها، فلم يقتصر دور املؤلف يف تلك الطوائف على العرض فقـط، بـل              ...
 ويعتقده، سواء كان نقداً، أو مناقشة، أو بيان ما يلـزم  عقب على اآلراء مبا يراه  

منها، أو مقارنتها بغريها من آراء الطوائف األخرى، بـل األديـان واملـذاهب       
 . اآلراء، وغري ذلك من التعقيباتاملنحرفة، واإلشارة إىل أا مصدر بعض تلك

 آراء كل   ذكر ما جيمع الطائفة الواحدة من مسائل وآراء، قبل اخلوض يف تفصيل            - ٣
 .كاخلوارج، والدروز وغريهم: فرقة منها، وهذا يف بعض الطوائف

ـ ا يف بيان الرد على اآلراء اليت تفردت  - غالباً –االقتصار   - ٤  ا الطائفة، ومتيزت 
عن غريها، فيورد آراء أتباعها يف تلك املسائل، حنو اجلربية يف مسائل أفعال العباد     

ت، واخلوارج والشيعة يف مسائل اإلمامة وما       والقدر، والصفاتية يف مسائل الصفا    
يتعلق ا، واملرجئة يف مسائل اإلميان، وحنو ذلك وهذا املنـهج سـار عليـه يف         
اجلملة، وقد يسترسل حينا يف بعض الطوائف، فيورد آراء أتباعها يف غري تلـك              

  .إن شاء اهللا تعاىلبيانه املسائل، كما سيأيت 



   ٦٠٣  
 

 

  .منهجه في الرد على المخالفين

األدلة املقدمة لدى الطائفة نفسها، مثل طريقـة        حني يورد أدلة طائفة ما، يقدم        - ٥
ومـا ثبـت     املتكلمني وغريهم واألشعرية ما ثبت بالعقل بذكر األدلة العقلية،        

 .بالسمع بذكر األدلة النقلية، وحنو ذلك
العناية بتعريف بعض أمساء الفرق، كاخلوارج والشيعة واملعتزلة وغريهم، فقـد            - ٦

 .عرف بتلك األمساء وبني املراد منها
هم وخمالفتهم ألهل السنة واجلماعة     ءيف معرض رده على بعض الفرق يبني أخطا        - ٧

 .مثل صنيعه مع اجلهمية واملعتزلة واألشعرية وغريهم
 .بيانه حلكم اإلسالم يف بعض الفرق مثل الدروز والنصريية والقادرية وغريهم - ٨
 بعض مؤسسي الفرق باحلديث وبيان خللهم مثل        :خص الشيخ عبد الرزاق      - ٩

 .ثه عن عبد القادر اجليالين ومجال الدين األفغاينحدي
عطاء العقل أكرب مما يستحق فـريد بـه         إدعوته إىل االعتدال فقد دعا إىل عدم         -١٠

 .الشرع
 يف كالمه على الفرق بوجه عام، وقد خيـالف أو           :وأخرياً هذه مسات منهج الشيخ      

  .لييغاير بعضها يف بعض الطوائف، أما منهجه يف مناقشتها فهو كما ي
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  املبحث الثالث    

  .منهجه يف مناقشتها
الكتـاب والـسنة     من هدي     هو منهج متميز استقاه    :منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي      

  .وطريقة أهل العلم
  : فكان مما متيز به أسلوب الشيخ يف النصيحة والردود العلمية

 قولـه   ،؛ ومما يـذكر يف هـذا      والسنة يف ذلك القرآن     ، إذ مقياسه  العدل واإلنصاف  :أوالً
وهؤالء الذين خرجوا عن أهل السنة واجلماعة يف مسائل من أصول الدين، ففيهم من              :":

 وأئمة اهلدى مـن مـسائل أصـول         نالسنة بقدر ما بقي لديهم مما وافقوا فيه الصحابة          
ـ       ثرياً، اإلسالم، وفيهم من البدع واخلطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قلـيالً كـان أو ك

، ومـن  )١("وأقرم إىل أهل السنة واجلماعة أبو احلسن األشعري ومن تبعه عقيدة واستدالالً        
إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوجود يؤمن به بعض الـصوفية ال           :" :له  وذلك ق 
  .)٢("كلهم
 ،ما يعتقـده   االعتماد يف أسلوب املناقشة على إيراد األدلة الشرعية والعقلية اليت تؤيد             :ثانياً

 ويتضح هذا يف ردود الشيخ      احلكم يف بعض املسائل،   أحياناً  ويبني  فقد سلك طريقة التوثيق،     
وجـود اهللا معلـوم مـن الـدين     :" ومن ذلك رده على ما يعتقده امللحدون، فيقول   ،  :

بالضرورة، وهو صفة هللا بإمجاع املسلمني، بل صفة هللا عند مجيع العقالء حىت املـشركني ال           
 ذلك إال ملحد دهري، وال يلزم من إثبات الوجود صفة هللا أن يكون له موجد؛ألن     ينازع يف 

 على مـن    :؛ ومن ذلك أيضاً ، رده       )٣("، ووجود حادث  ...الوجود نوعان، وجود ذايت   
من أنكر وجحد شيئاً من أركان اإلسالم أو من واجبـات           :" أنكرت أركان اإلسالم، فقال   

  .)٤(" ومارق من دين اإلسالمالدين املعلومة بالضرورة فهو كافر
                                                

  ).١٥٧ص( جمموعة ملفات الشيخ )١(
  ).٢٢٠ص(جمموعة ملفات الشيخ )٢(
  ).٣/١٩٠( فتاوى اللجنة )٣(
  ).٢/٤٩٤( فتاوى اللجنة )٤(
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، فلـم   ة املخطـئ   التواضع وخفض اجلناح وعدم االستعالء والتكرب والترفع يف خماطب         :ثالثاً

االستعالء والتكرب قبيل من شيء:لشيخ عبد الرزاق عن احفظ ي .  
 ال يغتر إنسان:" :قوله   هلم، ومن ذلك      والنصح اخلريبة  الرمحة والشفقة باخللق، وحم    :رابعاً

ا آتاه اهللا من قوة يف العقل وسعة يف التفكري، وحصيلة يف العلم، فيجعـل عقلـه أصـالً،                 مب
ونصوص الكتاب والسنة الثابتة فرعاً، فما وافق منهما عقله قبله واختذه ديناً وما خالفه منهما        

... ثقة بعقلـه ...  به لسانه وحرفه عن موقعه، وأوله على غري تأويله إن مل يسعه إنكاره لوى
  .)١("إخل  ...<اماً لرسول اهللا وا

عدم ااملة أو احملاباة     القيام باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، والنصح للخلق، و         :خامساً
:"  على من ال يرى اتباع الشريعة اإلسالمية، بقولـه         :ه   رد ،يف ذلك، ومما يذكر يف ذلك     

 فهو كافر خيرج من ملـة       <د  من اعتقد أن هناك أحداً يسعه اخلروج من اتباع شريعة حمم          
,  -  .    /  M    0  :اإلسالم، وشريعته هي القرآن الذي أوحاه اهللا إليه، قال تعاىل         

   5  4  3  2  1L السنة النبوية الـيت هـي تبـيني        : ، ومن الشريعة  ١٠٦: اإلسراء
M  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  :وتفصيل للقرآن، قـال تعـاىل     

   á  à  ß  Þ  ÝL ٢("٦٤: النحل(.  
، مع تقيده باألدب النبوي الكرمي، فجمـع يف        :إحياؤه لسنة الرد على املخالفني       :اًسادس

ذلك بني هدي السلف يف الردود على املخالف وبني التأدب بآداب السنة النبوية املطهـرة               
على صاحبها أفضل الصالة والسالم، إذ املراد هو التصويب، وإرشاد ذلك املخطئ ولـيس              

 جهوده يف بيان الفـرق واملـذاهب املعاصـرة        ، وهذا يتضح يف     تشفي وإسقاط اآلخرين  ال
  .)٣(جبالء

                                                
، وشبهات حول   )١٢٨-١٢٧(و  ) ٨٩-٨٨(جمموعة ملفات الشيخ  : وينظر).٤١-٤٠ص( جمموعة ملفات الشيخ     )١(

  .وما بعدها )٥٨(السنة 
  ).٢/٣٩٤( فتاوى اللجنة )٢(
نهج الشيخ وجهـوده يف الـرد علـى         م( يف فصول ومباحث     : ويتضح جلياً مجيع ما ذكر من منهج الشيخ          )٣(

  .)املخالفني
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 ومن   على اخلطأ يعقبه بذكر مذهب السلف الصحيح فيه،        :يف معرض رد الشيخ      :سابعاً
ما ذكر من أن الروح تنتقل من إنسان      :" يف رده على من قال بتناسخ األرواح       :قوله  ذلك  

M  =  <  ;  :  9  8  7  6  :األصل يف ذلك قوله تعاىل  إىل آخر ليس بصحيح، و    

  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  E  DC  B  A  @   ?  >
  S  RL  وجاء تفسري هذه اآلية فيما رواه مالك يف موطئه أن عمر بن          ١٧٢: األعـراف ، 

ال عنها،   يس <مسعت رسول اهللا    : س سئل عن هذه اآلية السابقة، فقال عمر         ساخلطاب  
إن اهللا تعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريتـه،             :( <فقال رسول اهللا    

خلقت هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية             : فقال
معـىن هـذا    : ، قال ابن عبد الرب    )١() خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون      : فقال

 وعبد  س من وجوه ثابتة كثرية من حديث عمر بن اخلطاب           < عن النيب    احلديث، قد صح  
وقد أمجع أهل السنة . أمجعني وغريهم ياهللا بن مسعود وعلي بن أيب طالب وأيب هريرة      

أن القول بانتقال الروح من جسم إىل آخر هو قـول أهـل             : واجلماعة على ذلك وذكروا   
  .)٢("التناسخ وهم من أكفر الناس، وقوهلم هذا من أبطل الباطل

 واضـحاً يف التحقيـق العلمـي        : أن منهج الشيخ عبد الرزاق عفيفي      ويتضح مما سبق   
  .ملقنعواألسلوب الرفيع ا

  

                                                
، واحلـاكم يف    )٥٠٧١(، والترمذي برقم    )٤٧٠٣(، وأبو داود برقم     )٣١١( اإلمام أمحد يف مسنده برقم       أحرجه )١(

، )٤٧٠٣(صحيح وضعيف سنن أيب داود برقم       : ينظر الظهر مسح إال صحيح،، قال األلباين    )١/٢٧(املستدرك  
  ).٢٦٦(وخترجيه للطحاوية برقم 

  ).٤٣٥-٢/٤٣٤( فتاوى اللجنة )٢(



  
  الفصل الثاين    

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  
  

جهوده يف بيان الفرق 
 متهيد وفيه     .واملذاهب املعاصرة

 :وسبعة مباحث
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  التمهيد        
تر إنسان  غال ي :"  حمذراً :بني الشيخ عبد الرزاق عفيفي سبب ضالل الفرق، فقال             

مبا آتاه اهللا من قوة يف العقل وسعة يف التفكري، وحصيلة يف العلم، فيجعـل عقلـه أصـالً،                 
الثابتة فرعاً، فما وافق منهما عقله قبله واختذه ديناً وما خالفه منهما     ونصوص الكتاب والسنة    

... ثقة بعقلـه ... لوى به لسانه وحرفه عن موقعه، وأوله على غري تأويله إن مل يسعه إنكاره 
لذين نقلوا إلينا نصوص الـشريعة      وااماً لثقات األمة وعدوهلا، ا     ... <وااماً لرسول اهللا    
فأي عقل من العقول جيعل أصالً حيكم يف نصوص  ... ريقهم قوالً وعمالً  ووصلت إلينا عن ط   

الشريعة فترد أو ترتل على مقتضاه فهما وتأويالً، أعقل اخلوارج يف اخلروج علـى الـوالة،            
وإشاعة الفوضى وإباحة الدماء، أم عقل اجلهمية يف تأويل نـصوص األمسـاء والـصفات               

، أم عقل املعتزلة ومن وافقهم يف تأويـل نـصوص           وحتريفها عن مواضعها ويف القول باجلرب     
أمساء اهللا وصفاته ونصوص القضاء والقدر وإنكار رؤية املؤمنني رم يوم القيامة، أم عقـل               
الغالة يف إثبات األمساء والصفات والغالة يف سلب املكلفني املشيئة والقدرة على األعمال، أم           

  .)١("إخل...عقل من قالوا بوحدة الوجود
  
 شك أن سبب ضالل الفرق على وجه العموم هو عدوهلم عن الصراط املـستقيم               ال   

M   R  Q  P  ON  M  L  K  J : قال تعـاىل  . الذي أمرنا اهللا باتباعه   

  WV  U  T  SL ١٥٣: األنعام.  
هذا سبيل اهللا، مث خـط      :(  خطّاً وقال  <خط لنا رسول اهللا      : سقال ابن مسعود       

، مث  )هذه سبل، على كل سبيل شيطان يدعو إليـه        : ره وقال خطوطاً عن ميينه وعن يسا    
  .)٢( ١٥٣: األنعام M  M  L  K  J...L  :قرأ

                                                
، وشبهات حول   )١٢٨-١٢٧(و  ) ٨٩-٨٨(جمموعة ملفات الشيخ  : وينظر).٤١-٤٠ص( جمموعة ملفات الشيخ     )١(

  .وما بعدها)٥٨(السنة 
، واحلـاكم يف    )١١١١٠(بـرقم   ) وأن هذا صراطي مستقيما   ( النسائي يف كتاب التفسري باب قوله تعاىل         أحرجه )٢(

حـديث  وقـال  ) ٢/٣٤٨)(٣٢٤١(كتاب التفسري باب أنا وأصحايب حيز والناس حيز ال هجرة بعد الفتح برقم       
  ). ٥٨٧ص ( خترجيه ألحاديث الطحاوية ، وصححه األلباين يفصحيح اإلسناد
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وعموماً فإن الذين احنرفوا عن الصراط املستقيم تشعبت م الطرق، فهنـاك أهـل                 
، وهناك أهل التحريف والتأويل كاملعتزلة وغريهم مـن         )الفالسفة ()٢( والتخييل   )١(الوهم  
الذين ادعوا أن النصوص الشرعية مـن   )٤( والتضليل )٣(لكالم، وهناك أهل التجهيل     علماء ا 

قرآن وسنة يراد ا خالف مدلوهلا الظاهر وأن املراد اخلفي ال يعلمه غريهم وإىل هذا الصنف    
  .تنتمي الباطنية، وما كل ذلك إال أم أقحموا العقل فيما ليس له

ه، فمن مظاهر اعتباره للعقل وعدم إلغائـه لـه أن    ولقد اعترب اإلسالم العقل ومل يلغ       
أطلق له العنان يف التفكري فيما يدركه ويشاهده، ومنعه من التفكري والتخـبط فيمـا ال               
يدركه وال يقع حتت حسه من املغيبات اليت ال ميكن أن يـصل يف تفكـريه فيهـا إىل                   

  .)٥(نتيجة
  :وقد جاء عن السلف رمحهم اهللا قوهلم

  . عقل أعني بالتوفيق، وعقل كيد باخلذالن:العقل نوعان" 
 يدعو صاحبه إىل موافقة أمر األمر املفترض الطاعة، واالنقياد         :فالعقل الذي أعني بالتوفيق   

 يطلب بتعمقه الوصول إىل علم مـا     :والعقل الذي كيد  ... حلكمه، والتسليم ملا جاء عنه    

                                                
)١(    مهطَرات القلِْب، واجلمع     : الوخ كما يف احملكم ،  أو هو       : ِمن ، أوهام ) : ِد فيهدريف املُتطَر جوحروقـال  ) م ،

عاين اجلُزئيـة   هو قوة جسمانية لإلنسان حملُّها آخر التجويِف األوسط من الدماغ، من شأا إدراك امل             : احلكماء  
املتعلِّقَة باحملسوسات، كشجاعة زيٍد، وهذه القُوةُ هي اليت تحكُم يف الشاة بأن الذِّئب مهروب منـه، وأن الولـد       

  .وهو أضعف من الظن، معطوف عليه، وهذه القوة حاكمةٌ على القوى اجلُسمانية كلها، مستخدمةٌ
 للمطـرزي   املغـرب يف ترتيـب املعـرب      ،  )٣٤/٦٢(لعروس  ، تاج ا  )٣٢٩ص  (التعريفات للجرجاين   : ينظر  

  ).٩٤٣ص ( أليوب الكفومي كتاب الكليات، )٢/٣٧٤(
  .٦٦: طه M  :   9  8  7  6  5  4L  :، ومنه قوله تعاىلتصِوير خياِل الشيء يف النفْس :   التخييل)٢(

  ).٢٨/٤٥٠(، تاج العروس )٨٢ص (، خمتار الصحاح )١١/٢٣١(لسان العرب : ينظر
،  النسبة إىل اجلهل و اهلة بوزن املرحلة األمر الذي حيمل على اجلهل ومنه قـوهلم الولـد جمهلـة        هو: التجهيل  )٣(

  .اجلهل ضد العلمو
  ).٤٩ص (، خمتار الصحاح )١١/١٢٩(لسان العرب : ينظر  

  .ثري الضالل ومضلَّلٌ ال يوفَّق خلريك: رجلٌ ِضلِّيل، ووالتضالل كالتضليل، تصيري اإلنسان إىل الضالل: التضليل   )٤(
ص (، كتاب الكليات    )١١/٣٤٩(، لسان العرب    )٤/٥٠(املخصص أليب حسن علي بن إمساعيل النحوي        : ينظر  

٤٤.(  
  ).٢٧٣ -١/٢٦٢(ملكانة العقل يف اإلسالم يف كتاب موقف املتكلمني للغصن :  ينظر)٥(
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بالغة؛ ليعرفوا عجزهم عن    استأثر اهللا بعلمه، وحجب أسرار اخللق عن فهمه، حكمة منه           
  .)١(..."درك غيبه، ويسلموا ألمره طائعني

  .فللعقول حد، إن وقفت عنده جنت وسلمت، وإن تعدته ضلت وعطبت
إن اهللا تعاىل خلق العقول وأعطاها قوة التفكري، وجعل هلا حـداً            :" :يقول السفاريين   

اإلهلـي، فـإذا    تقف عنده من حيث ما هي مفكرة، ال من حيث ما هي قابلة للوهب               
استعملت العقول أفكارها فيما هو يف طورها وحدها، ووفت النظر حقه أصابت بـإذن         
اهللا تعاىل، وإذا سلطت األفكار على ما هو خارج عن طورها، ووراء حدها الذي حده               

  .)٢(..."اهللا هلا، ركبت منت عمياء، وخبطت خبط عشواء
عل أصالً حيكم يف نصوص الشريعة      وإذا جعلنا العقل هو األصل فأي عقل من العقول جي         

  .فترد أو ترتل على مقتضاه فهما وتأويالً
 والـسنة  للكتـاب  املخالفون مث:"  يف قوله:ولقد أحسن شيخ اإلسالم ابن تيمية        

 حييلها العقل أن يزعم الرؤية أنكر من نإف ،مريج أمر يف الباب هلذا املتأولني من األمة وسلف
 خملـوق  غـري  كالمه يكون وأن وقدرة علماً هللا أن حييل ومن ،لالتأوي إىل فيها مضطر وأنه
 حـشر  حقيقـة  ينكـر  من بل ،التأويل إىل فاضطر ذلك أحال العقل نإ :يقول ذلك وحنو

 إىل مـضطر  وأنـه  ذلك أحال العقل أن يزعم اجلنة يف احلقيقي والشرب واألكل األجساد
 إىل مـضطر  نـه أو ذلك أحال قلالع أن يزعم العرش فوق ليس اهللا أن يزعم ومن ،التأويل
   .التأويل

 حييله فيما مستمرة قاعدة منهم لواحد ليس أنه هؤالء قول فساد على دليال ويكفيك   
   أحاله العقل أن اآلخر يعيد ما وأوجب جوز العقل أن يزعم من منهم بل العقل

 حيث نسأ بن مالك اإلمام عن اهللا يفرض ،والسنة الكتاب يوزن عقل بأي شعري ليت فيا 
  .هؤالء جلدل حممد إىل جربيل به جاء ما تركنا رجل من أجدل رجل جاءنا كلما أو :قال

   :وجوه من وهو اآلخر به خصم مبا خمصوم هؤالء من وكل 
  .ذلك حييل ال العقل أن بيان :أحدها 

                                                
  ).١٨٧ ص( نقله قوام السنة عن ابن السمعاين يف احلجة )١(
  .)١٠٥ / ١(لوامع األنوار البهية   )٢(
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   .التأويل حتتمل ال الواردة النصوص أن :والثاين 
 جـاء  أنـه  كمـا  باالضطرار ا جاء الرسول أن علم قد األمور هذه عامة أن :والثالث 

 القرامطـة  تأويل مبرتلة هذا عن حييلها الذي فالتأويل رمضان شهر وصوم اخلمس بالصلوات
   .النبوات به جاءت ما وسائر والصوم والصالة احلج يف والباطنية

 مـن  النصوص يف كان نإو النصوص به جاءت ما يوافق الصريح العقل أن يبني أن :الرابع 
 علـى  الوجوه من ذلك غري إىل جممال يعلمه وإمنا التفصيل درك عن العقل يعجز ما التفصيل

 عامـة  يف اليقني إىل له سبيل ال العقل بأن معترفون الفحول هؤالء من األساطني الوجوه أن
  .اإلهلية املطالب

 املعلـوم  ومـن  عليـه  هو ما على النبوات من ذلك علم يتلق فالواجب هكذا كان وإذا 
 بـاهللا  وكفـى  كله الدين على ليظهره احلق ودين باهلدى حممدا بعث تعاىل اهللا أن لمؤمننيل

  .)١("شهيدا
من البدهي لدى كل مسلم أن اإلسالم ـ عقيدة وسلوكا ـ هو امليزان الصحيح   و   

احلكم، واحلكم العدل يف تقومي األديان واملذاهب، واحلكم على مـدى اسـتقامة األمـم               
  . هاوالشعوب أو احنراف

  :وعلى هذا فإن املتأمل حلال البشرية الدينية اليوم يرى أن الناس على أربعة أصناف
، يؤمن باهللا ويأمر    < مسلم متمسك بدينه معتصم بكتاب اهللا وسنة رسوله           :الصنف األول 

وهؤالء رغم قلتهم منتشرون ـ  .باملعروف وينهى عن املنكر على هدى من دين اهللا وبصرية
 وهم الطائفـة   ائر املعمورة يربطهم رباط العقيدة الصحيح وأخوة اإلميان،حبمد هللا ـ يف س 
 < بقوله يف احلديث الصحيح عن مجاعة من الصحابة أن رسـول اهللا              <اليت عناها رسول    

 ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمـر          ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق،       : ( قال
 قيام الساعة كما هـو صـريح يف أحاديـث            : هنا واملقصود بأمر اهللا  .)٢()اهللا وهم كذلك  

  .)٣()حىت تقوم الساعة (:أخرى
                                                

  ).٣٠ -٥/٢٨( جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم )١(
ال تزال طائفة من أميت ظاهرين علـى احلـق، بـرقم            <  مسلم يف صحيحة يف كتاب اإلمارة باب قوله          أحرجه )٢(

)١٩٢٠.(  
، وصـححه األلبـاين يف السلـسلة    )٦ (، برقم< ابن ماجة يف كتاب املقدمة باب اتباع سنة رسول اهللا         أحرجه )٣(
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,  -  .  M د يف الدنيا واآلخرة بنعمة اإلسالم واإلميان        عسومن كان من هذه الطائفة؛      

  43    2  1  0  /L ٢٨: الكهف .  
 الكفر أو    املنتمون لإلسالم وهم على شيء من االحنراف والضالل أو على           : الصنف الثاين 

  ري ممن يدعي اإلسالم من الـصوفية، والرافـضة، والباطنيـة،          اجلهل، وهم مع األسف كث    
   والقوميـة،  كاالشـتراكية، والبعثيـة،    :اب املبادئ واالجتاهات اهلدامة    وأصح والنصريية،

  . وسواهم من ذوي االحنراف العقدي والعمليمانية،والعل
لى اهللا عليه وسلم تلك الطائفة املنصورة الظاهرة    وهؤالء هم الذين استثىن منهم رسول اهللا ص       

  .على احلق رغم قلتها
 هؤالء دعاة شر على أبواب جهنم، وميلكون من األساليب والوسائل اجلذابة واخلادعة ما              و 

يشكل خطرا على شباب املسلمني الذين مل يتسلحوا بالعقيدة اإلسـالمية الـصافية الـيت               
  . حتصنهم

  
 وهم الذين ينتمون إىل األديان     إما كتابيون،  :وهؤالء: الديانات الضالة أتباع   :الصنف الثالث 

  . املرتلة من اهللا يف أصلها ولكن دخلها التحريف والشرك مث نسخت، وهم اليهود والنصارى
وإما وثنيون يتبعون دينا مبتدعا يقوم يف أصله على الشرك والوثنية وتقديس املخلوقـات،               

فوشسيني واوس وأكثر الفالسفة، وهذا الصنف كـافر صـريح      كالربامهة والبوذيني والكن  
  .الكفر، وعلى املسلم أن ال يرتبط معهم بأخوة أو مودة أو والء؛ ألم حمادون هللا ورسوله

 وهم الذين ال يدينون بدين، أو يتبعون مذاهب جتحـد وجـود              :املالحدة :الصنف الرابع 
دهريون والشيوعيون وبعـض العلمـانيني      اخلالق سبحانه وتعاىل، وهم بعض الفالسفة وال      

  .)١( وحنوهم، وهم كفار مالحدة
  
  
  

                                                                                                                                          
  ).٦(، ويف صحيح وضعيف سنن ابن ماجة برقم )٢٧٠(الصحيحة برقم 

  ).١٣-١١ص(املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة للدكتورين العقل والقفاري :  ينظر)١(
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  املبحث األول   

  .اخلوارج
  متهيد   

 

  . هم الذين يكفرون باملعاصي، ويخرجون على أئمة املسلمني ومجاعتهم:اخلوارج
ألزارقة والصفرية  ، ومن تفرع عنهم من ا     )احملكمة احلرورية (اخلوارج األولني   : ويشمل ذلك 
  ).وهم الباقون إىل اليوم( ، واألباضية )وهذه الثالث قد انقرضت(والنجدات، 

كما يشمل اسم اخلوارج كل من أخذ بأصوهلم وسلك سبيلهم، كجماعات التكفري              
واهلجرة يف هذا العصر وحنوهم، وعلى هذا فإن اخلوارج قـد خيرجـون يف كـل زمـان،         

 كذلك  < عن اخلوارج األولني، فقد أخرب       <ا أخرب النيب    وسيظهرون يف آخر الزمان، وكم    
سيخرج قوم يف آخـر الزمـان،       :( <عن املتأخرين، وأم خيرجون يف آخر الزمن، قال         

أحداث األسنان، سفهاء األحالم، يقولون من خري قول الربية، ال جياوز إميام جناجرهم،       
لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلـهم    ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما          

  .)٢()١()أجراً ملن قتلهم يوم القيامة
؛ اخلوارج تعريفاً سياسياً عاماً، اعترب فيه اخلروج        )٣( وقد عرف الشهرستاين يف كتابه    

كل من خرج   :" على اإلمام املتفق على إمامته الشرعية خروجاً يف أي زمن كان حيث يقول            
جلماعة عليه يسمى خارجياً، سواء كان اخلـروج يف أيـام           على اإلمام احلق الذي اتفقت ا     

  ."الصحابة على األئمة الراشدين، أو كان بعدهم على التابعني بإحسان واألئمة يف كل زمان
  
  

                                                
  ).٦٩٣٠(يهم،برقم  صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عل)١(
  ).٢١ص ( اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم للدكتور ناصر بن عبد الكرمي العقل )٢(
  ).٢/١١٣(، والفصل البن حزم )١/٢٠٧(مقاالت اإلسالميني : ، وينظر)١/١١٤( امللل والنحل )٣(
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سيخرج قـوم يف  :( < معلقاً على قول الرسول    :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي          
حالم يقولون من قول خري الربية ال جياوز إميـام          آخر الزمان حداث األسنان سفهاء األ     

حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرمية، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن             
)١() يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة      

 يف  < هذا احلديث وما يف معناه قالـه الـنيب           :" 
ـ    الدين ويكفرون املسلمني بالـذنوب الـيت مل     اخلوارج؛ ألم يغلون يف   : الطائفة املسماة ب

 وأنكروا عليـه أشـياء      سجيعلها اإلسالم مكفرة، وقد خرجوا يف زمن علي بن أيب طالب            
فدعاهم إىل احلق وناظرهم يف ذلك فرجع كثري منهم إىل الصواب وبقي آخرون، فلما تعدوا               

ث املذكور ومـا جـاء يف    وقاتلهم األئمة بعده؛ عمالً باحلدي    سعلى املسلمني قاتلهم علي     
معناه من األحاديث، وهلم بقايا إىل اآلن، واحلكم عام يف كل من اعتقد عقيـدم يف كـل          

)٢("زمان ومكان
.  

  

 أو يف   < حتديد بدء نشأة اخلوارج هل كان ذلك يف عهد النيب            خيتلف املؤرخون يف  
 األزرق وخروجه    أو أن نشأم مل تبدأ إال بظهور نافع بن         ،شعهد عثمان أو يف عهد علي       

 القول بأن نشأم بدأت بانفصاهلم عن       :هـ؛ واختار الشيخ عبد الرزاق عفيفي       ٦٤عام  
وخروجهم عليه، وهذا الرأي هو الذي عليه الكثرة الغالبة من العلماء            سجيش اإلمام علي    

إذ يعرفون اخلوارج بأم هم الذين خرجوا على علي بعد التحكيم، ومن هؤالء األشـعري               
:" رخ للخوارج، وأقدم من أرخ هلم منهم هم اخلارجون على اإلمام علي وقال عنـهم              فقد أ 

)٣("والسبب الذي مسوا له خوارج خروجهم على علي بن أيب طالب
.  

وبسط هذه األقوال يطول، وعلينا أن نفرق بني بدء نزعة اخلروج على صورة مـا،               
ي حتافظ عليه وتعمل بـه علـى   وظهور اخلوارج كفرقة هلا آراؤها اخلاصة، وهلا جتمعها الذ        

  .نصرة هذه اآلراء
                                                

  ).٦٩٣٠(مة احلجة عليهم،برقم  صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقا)١(
  ) .١١٩ص(مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق :، وينظر)٢/٣٦٨( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٢٥٧ص (، فجر اإلسالم ألمحد أمني )٧٤ص(الفرق بني الفرق : ، وينظر)١/٢٠٧(مقاالت األشعري  )٣(
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 <والواقع أن بدء نزعة اخلروج قد بدأت بذرا األوىل علـى عهـد رسـول اهللا                 
باعتراض ذي اخلويصرة عليه؛ أما خروجها كطائفة هلا اجتاهها السياسي وآراؤها اخلاصـة،             

يهم مصطلح   منذ وقعة صفني، وهم الذين ينطبق عل       سفهو خروج الذين خرجوا على علي       
  .)١(اخلوارج باملعىن الدقيق هلذه الكلمة 

  
  : أوصاف اخلوارج-

وتشري األحاديث اليت ورد فيها ذكر اخلوارج إىل        :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
وقد صحت هذه األحاديث بأوجه عديدة بلغت عـشرة         . أوصافهم، واألمر بقتاهلم، وذمهم   

خرجها مسلم يف صحيحه، وخرج البخـاري       أوجه، كما ذكر اإلمام أمحد بن حنبل، وقد         
)٢("طائفة منها

.  
واخلوارج هم أول من كفَّر املسلمني، يكفِّرون بالذنوب،        :" :وقال شيخ اإلسالم    

)٣("ويكفرون من خالفهم يف بدعتهم، ويستحلون دمه وماله
.  

وأول بدعة حدثت يف اإلسالم بدعة اخلوارج والشيعة، حدثتا يف أثناء خالفة            :" وقال
 بن أيب طالب، فعاقب الطائفتني، أما اخلوارج فقاتلوه فقتلهم، وأما الشيعة            ي املؤمنني عل  أمري

فحرق غاليتهم بالنار، وطلب قتل عبد اهللا بن سبأ فهرب منه، وأمر جبلد من يفضله على أيب                 
)٤("بكر وعمر

.  
لـي،   بقتاهلم، قاتلهم ع   < الذين أمر الرسول     )٥(  نياخلوارج املارق "فصار هؤالء هم    

، ومل يكفّـرهم علـي      - من الصحابة والتابعني ومن بعدهم     –واتفق أئمة الدين على قتاهلم      

                                                
  ).٤٧ -٣٧ص (غالب عواجي /  اخلوارج للدكتور:  ينظر)١(
  ).٧/٢٧٩(وى  جمموع الفتا)٢(
  ).٧/٢٧٩( جمموع الفتاوى )٣(
) ١/٧٤٢(، وما بعدها، ومـسلم      )١٢/٢٩٠(صحيح البخاري فتح الباري     : ، وينظر )٧/٢٧٩(جمموع الفتاوى    )٤(

  .وما بعدها
  ".ميرقون من الدين:"  هلم يف احلديث الصحيح< مسيت اخلوارج املارقة من وصف الرسول )٥(



   ٦١٦  
 

 

  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

وسعد، وغريمها، بل جعلوهم مسلمني مع قتاهلم، ومل يقتلهم علي حىت سفكوا الدماء احلرام،        
  .)١("ومل يغنم أمواهلم

 مل يكفـر    إذا كان املسلم متأوالً يف القتال أو التكفري       :  أنه :مث بني شيخ اإلسالم     
  .)٢(بذلك

وهلذا كان أول من فارق مجاعة املسلمني مـن أهـل البـدع،             :" وقال شيخ اإلسالم أيضاً   
)٣("اخلوارج املارقون

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢٨٢/ ٣(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
  ). ٣/٢٨٣(جمموع الفتاوى :  ينظر)٢(
  )٣/٣٤٩(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
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وحديث العلماء يف الفرق اإلسـالمية عـن        :" :وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي        
أمـا طلحـة،    .  من أجل التحكيم   سالذين خرجوا على علي     اخلوارج؛ إمنا هو عن هؤالء      

  .)١("والزبري، ومعاوية، ومن تبعهم، فلم يعرفُوا عند علماء املسلمني ذا االسم
تطلـق  ) اخلوارج(صارت كلمة :"  على إطالق كلمة اخلوارج، فقال  :مث استرسل    

مامته يف أي عصر من     على كل من خرج على إمام من أئمة املسلمني، اتفقت اجلماعة على إ            
وإذن فأول من أحـدث     . العصور، دون أن يأيت ذلك اإلمام بكفر ظاهر ليس له عليه حجة           

هذه البدعة يف هذه األمة؛ اجلماعة اليت خرجـت علـى علـي بـن أيب طالـب سـنة                    
)٢()..."هـ٣٩(

.   
  
أطلقت على أولئك النفر الذين خرجوا على علي بن أيب طالب           ) خوارج(إن كلمة      

إذ اعترب هؤالء التحكيم خطيئـة تـؤدي إىل         " صفني" قبوله التحكيم عقب معركة      بعدس  
أن يتوب من هذا الذنب، وانتهى األمر بأن خرجـوا مـن       " علي"الكفر، ومن مث طلبوا من      

وقد قبل اخلوارج هذه التسمية، ولكنهم فسروا اخلروج بأنه خروج من بيـوم             . معسكره
M     Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ : تعاىلجهاداً يف سبيل اهللا، وفقاً لقوله

  ÉÈ  Ç  Æ  Å  ÄL راة(وقد أطلق على اخلوارج أيضاً اسم       . ١٠٠: النساءورمبا يكونون ) الش
 :هم الذين وصفوا أنفسهم بذلك؛ ألم يزعمون أم باعوا أنفسهم هللا، كما يف قوله تعاىل              

 M  ³  ²±    °  ¯   ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ´
  º¹   ¸  ¶  µL  ـ  . ١١١: التوبـة ؛ الحنيازهم يف أول    )احلرورية(ومسوا أيضاً ب

ـ   . بالقرب من الكوفة  " حروراء"أمرهم إىل قرية     ؛ لرفعهم شـعار    )احملكمة(كما مسوا أيضاً ب
ـ  . والتفافهم حوله " ال حكم إال هللا   " ؛ ملناصبتهم علياً ومـن وااله   )النواصب(ومسوا كذلك ب

                                                
  ).١٢٠ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق )١(
  ).١٢٢ -١٢٠ص(مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق  )٢(
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 مـن  بتخليد؛ لقوهلم )الوعيدية(ومسوا بـ. ، وبراءم من كثري من الصحابةالعداوة والبغضاء 
  . ارتكب كبرية يف النار

يف معناه األول الـذي يـشري إىل االنـشقاق،          ) اخلوارج(ومهما يكن من شيء، فإن اسم       
  . )١(ومفارقة اجلماعة، أصبح االسم السائر على هذه اجلماعة 

، )٢()خيرجون على حني فرقة من املسلمني     (م   وصفهم بأ  <ومسوا بذلك ألن النيب        
وألم خيرجون على أئمة املسلمني، وعلى مجاعتهم باالعتقاد والسيف، وهذا وصف عـام             

)٣(لكل من سلك سبيلهم إىل يوم القيامة 
.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 ،)١٨٧/١٩٤(، واخلوارج يف العصر األموي لنايف حممود معـروف          )١/١١٤(امللل والنحل للشهرستاين    :  ينظر )١(

، ودراسة عـن    )٥/٥٥(، وتاريخ الطربي    )٤٦،  ٣٧/٣٨(العقود الفضية يف أصول اإلباضية لسامل أمحد احلارثي         
  ).٥٣ص (الفرق يف تاريخ املسلمني للدكتور أمحد حممد جلي 

، ومسلم يف كتاب الزكـاة      )٦١٦٣( البخاري يف كتاب األدب باب ما جاء يف قول الرجل ويلك، برقم              أحرجه )٢(
  ).١٠٦٤(وارج وصفام، برقم باب ذكر اخل

  ).٢٢ص( اخلوارج أول الفرق يف التاريخ )٣(
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: مومن أصوهلم اليت اشتركت فيهـا فـرقه       :" يف بيان بعض أصوهلم    :قال الشيخ      
والقول بأن .  وتكفريهمن من علي، وعثمان، وطلحة، والزبري، وعائشة، وابن عباس    الرباءة

 كما تقول أهل    - وال يف قريش فقط    -كما تقول الشيعة  –اخلالفة ليست يف بين هاشم فقط       
؛ بل يف األمة عرا وعجمها، فمن كان أهالً هلا، علماً، واستقامة يف نفسه، وعدالة                -السنة

جاز أن خيتار إماماً للمسلمني، واخلروج على أئمة اجلور، وكل من ارتكب منهم             يف األمة؛   
  ). اخلوارج(كبرية؛ ولذلك مسوا 

  .عقيدة، وقول، وعمل:  عندهمواإلميان
: ومن أصوهلم أيـضاً . وقد وافقوا يف هذا أهل السنة واجلماعة، وخالفوا غريهم من الطوائف 

  . كافر بالكبائر، فمن ارتكب كبرية فهوالتكفري
  ).وعيدية( من ارتكب كبرية يف النار إال النجدات يف األخريين؛ ولذا مسوا  وختليد

  . القرآنخبلقالقول :  ومن أصوهلم أيضاً
  .أن يكون اهللا قادراً على أن يظلموإنكار  

  . التشريع والتكليف على إرسال الرسل وتوقف
فمن وافقهم يف هذه األصول فهو       السمع والطاعة على العقل، على تقدير التعارض؛          وتقدمي

)١("ومن وافقهم يف بعضها، ففيه منهم بقدر ذلك. منهم، وإن خالفهم يف غريها
.  

  
  

  :)٢(نستطيع القول بأن منهجهم وأصوهلم ومسام العامة كالتايل    
بالكفار يف األحكام والدار    ) املسلمني(، وإحلاق أهلها    )الكبائر (التكفري باملعاصي  - ١

 .قتالواملعاملة وال
                                                

غاية املراد يف نظم االعتقاد لنور      :، وينظر يف أصول اخلوارج    )١٢٢ -١٢١ص( مذكرة التوحيد للشيخ عبد الرزاق       )١(
، خمتـصر   )١٣ص(، ورسالة يف فرق الشيعة واخلوارج وتكفريهم غالم للدبسي          )١٢ص(الدين الساملي العماين    

  .)٦٥ص(تاريخ اإلباضية للباروين 
  .استفدت منه طريقة السرب والتقسيم) ٣٣-٣١ص(اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم :  ينظر)٢(
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أـم يكفـرون    : يف اخلوارج وأهل البدع   ..والفرق:" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفريهم بالذنوب استحالل دماء املسلمني وأمواهلم،          

وكذلك يقول مجهور الرافـضة،     . وأن دار اإلسالم دار حرب، ودارهم هي دار اإلميان        
 وطائفة من غـالة املنتـسبة إىل أهـل احلـديث والفقـه              ومجهور املعتزلة، واجلهمية،  

)١(ومتكلميهم
.  

 وإمجاع السلف أا بدعة، وهو جعـل  <فهذا أصل البدع اليت ثبت بنص سنة الرسول    
)٢("العفو سيئة وجعل السيئة كفراً

.  
 سـني  فهو مذهب اخلوارج، والتكفري باعتقـاد        سنيوأما التكفري بذنب أو اعتقاد      :" وقال

)٣("مذهب الرافضة واملعتزلة وكثري من غريهم
.   

من أصول اخلوارج اعتبار مرتكب الكبرية كافراً فقد بىن اخلوارج رأيهم فيـه علـى                 
إن العمل بأوامر الدين واالنتهاء عما ى عنه جزء من اإلميان، فمن عطل األوامـر،               : قوهلم

ومل يقـف  .  ال يتجـزأ وال يتـبعض    وارتكب النواهي ال يكون مؤمناَ، بل كافراً إذ اإلميان        
 والواليـة،   ؤاخلوارج عند هذا احلد، بل اعتربوا اخلطأ يف الرأي ذنباً، واختذوا هذا مبدأ للترب             

فمن ارتكب خطأ تربؤوا منه وعدوه كافراً، ومن اتبع رأيهم، وسلم من الذنوب يف ظنـهم                
وىل، وعلياً قبل التحكيم،    تولوه، وبناء على ذلك تولوا أبا بكر، وعمر، وعثمان يف سنيه األ           

 غري وبدل، ومل يسر سرية أيب بكـر         -يف زعمهم –وتربؤوا من عثمان يف سنيه األخرية ألنه        
 حينما قبل التحكيم وحكموا أيضاً بكفره، كمـا        يوعمر، وحكموا بكفره، وتربؤوا من عل     

، وعمرو  تربؤوا وكفروا كالً من طلحة، والزبري، وأم املؤمنني عائشة، وأيب موسى األشعري           
)٤(بن العاص، ومعاوية، وحكام بين أمية 

.  
أمجعت اخلوارج على إكفار علي بن أيب طالب أن حكَّم، وهم خمتلفون            :" قال األشعري 

شرك أم ال؟ وأمجعوا على أن كل كبرية كفر، إال النجدات، فإا ال تقـول               : هل كفره 

                                                
  ). ٣٥ص(اخلوارج أول الفرق يف التاريخ : ينظر) خوارج:(  ولذلك كان بعض السلف يسمي كل أهل األهواء)١(
  ).١٩/٧٣( جمموع الفتاوى )٢(
  ).١٩/٧٥(جمموع الفتاوى )٣(
  ).٤٦٨ -٤/٤٦٧(، وجمموع الفتاوى )٧٤ -٧٢ص (الفرق بني الفرق :  ينظر)٤(
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 دائمـاً إال النجـدات   ذلك، وأمجعوا على أن اهللا سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذاباًَ       
)١("أصحاب جندة

.  

  

 .، أو أحدمها أحياناً-غالباً– اعتقاداً وعمالً اخلروج على أئمة املسلمني - ٢
 اًأما اخلوارج فقد أبغضوا عثمان وعلياً وعمرو بن العاص ومعاوية وكثري           :" :قال الشيخ   

االه العـداوة   وا منهم، وهلذا مسوا النواصب ملناصبتهم عليا ومـن و         ؤ وترب نمن الصحابة   
  . )٢("والبغضاء، وبراءم من كثري من الصحابة

 

 ومعاملتهم معاملة الكفار يف الـدار واألحكـام،         اخلروج على مجاعة املسلمني    - ٣
 .والرباء منهم وامتحام، واستحالل دمائهم

فهؤالء أصل  :" - يف معرض ذكره لصفات اخلوارج     - : قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    
 أئمة اهلدى ومجاعة املسلمني أم خارجون عـن العـدل، وأـم    ضالهلم اعتقادهم يف 

ضالون، وهذا مأخذ اخلارجني عن السنة من الرافضة وحنوهم، مث يعدون ما يرون أنـه               
)٣("ظلم عندهم كفراً، مث يرتبون على الكفر أحكاماً ابتدعوها

.    
 

ـ          صرف نصوص  - ٤ روج  األمر باملعروف والنهي عن املنكر إىل منازعة األئمة واخل
 .عليهم، وقتال املخالفني

 

حـدثاء  :( < وأغلبهم كما وصفهم النيب      ، فيهم واألعراب  كثرة القراء اجلهلة   - ٥
 .)٤()األسنان سفهاء األحالم

 

، وكثرة العبادة كالصالة والصيام، وأثر السجود،       ظهور سيما الصاحلني عليهم    - ٦
 غـري   على(وتشمري الثياب، ومسهمة وجوههم من السهر، ويكثر فيهم الورع          

                                                
  ).٣٤٥ -٣٣٦ص(اخلوارج لغالب عواجي : ، وينظر)١/١٧٠( مقاالت اإلسالميني )١(
رسالة يف فرق الشيعة واخلـوارج وتكفريهـم        : ، ينظر )١٩ص   (:جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي        )٢(

  .)١٣ص(م للدبسي غال
  ).٢٨/٢٩٧( جمموع الفتاوى )٣(
  ).٦٩٣٠( صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم،برقم )٤(
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 <، والصدق والزهد، مع التشدد والتنطع يف الدين كما وصـفهم الـنيب              )فقه
 .)١()...حتقرون صالتكم إىل صالم:(

، وقلة احلصيلة من العلم الشرعي، كما وصـفهم الـنيب           ضعف الفقه يف الدين    - ٧
 .)٢()ون القرآن ال جياوز حناجرهمؤيقر:(<

 

 الفقه يف الدين أحد، كما قال        من الصحابة وال األئمة والعلماء وأهل      ليس فيهم  - ٨
 . -يعين الصحابة– )٣("وليس فيكم منهم أحد:" ابن عباس

 

، حىت زعموا أم أعلم من علي وابن عباس   الغرور والتعامل والتعايل على العلماء     - ٩
وسائر الصحابة، والتفّوا على األحداث الصغار واجلهلـة قليلـي العلـم مـن              

 .رؤوسهم
 

حيث أخذوا بآيات الوعيد وتركوا آيات الوعـد،        ؛  اخللل يف منهج االستدالل    -١٠
واستدلوا باآليات الواردة يف الكفار، وجعلوها يف املخالفني هلم من املـسلمني؛            

انطلقوا إىل آيات نزلت يف الكفـار       :" كما قال فيهم ابن عمر رضي اهللا عنهما       
)٤("فجعلوها على املؤمنني

. 
ـ    :" :ل شيخ اإلسالم    قا    ارقوا ـا مجلـة املـسلمني     وهلم خاصتان مشهورتان ف

خروجهم عن السنة، وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة، أو ما ليس حبـسنة             : حدامهاإوأئمتهم،  
اعدل، :  حيث قال له ذو اخلويصرة التميمي      <حسنة، هذا هو الذي أظهروه يف وجه النيب         

ومن يعـدل إذا مل أعـدل، لقـد خبـت          ! ويلك:( <فإنك مل تعدل، حىت قال له النيب        

                                                
، )٦٩٣١(صحيح البخاري، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم،بـرقم                )١(

  ) .١٠٦٤( يف كتاب الزكاة باب ذكر اخلوارج وصفام، برقم ومسلم
، ومـسلم يف كتـاب   )٥٠٥٨(،برقم .. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إمث من راءى بقراءة القرآن   )٢(

  ).١٠٦٦(الزكاة باب التحريض على قتل اخلوارج، برقم 
، سـنن البيهقـي الكـربى    )٢/١٦٤(يحني ، املستدرك علـى الـصح    )٥/١٦٦(سنن النسائي الكربى    :   ينظر  )٣(

  ).٢/١٨٨(، االعتصام للشاطيب )٨/١٧٩(
  ).١٠/٢٣٣( شرح السنة للحسني بن مسعود البغوي )٤(
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 سـفهاً وتـرك     <فإنك مل تعدل، جعل منه لفعل النيب        : ، فقوله )١()إن مل أعدل  وخسرت  
أمر له مبا اعتقده هو حسنة من القسمة اليت ال تصلح، وهـذا وصـف         "اعدل:"عدل، وقوله 

تشترك فيه البدع املخالفة للسنة، فقائلها ال بد أن يثبت ما نفته السنة، وينفي ما أثبتته السنة،         
، ويقبح ما حسنته السنة، وإال مل يكن بدعة، وهذا القدر قد يقع مـن          حيسن ما قبحته السنة   

  .بعض أهل العلم خطأ يف بعض املسائل، لكن أهل البدع خيالفون السنة الظاهرة املعلومة
 طاعته يوجبوا ومل سنته، يف ويضل جيور أن نفسه الرسول على جوزوا اخلوارجأن  : ثانيهاو

 بـزعمهم  ختـالف  اليت السنة من شرعه ما دون القرآن من بلغه فيما صدقوه وإمنا ومتابعته،
   .القرآن ظاهر

 لـو  الرسول أن يرون فإم هذا؛ على احلقيقة يف يتابعوم اخلوارج غري البدع أهل وغالب
)٢( "اتبعوه ملا مقالتهم خبالف قال

.   
 

  . واقتصارهم على االستدالل بالقرآن غالباًاجلهل بالسنة -١١
 نفسه أن جيور ويضل يف < واخلوارج جوزوا على الرسول      :":قال شيخ اإلسالم       

سنته، ومل يوجبوا طاعته ومتابعته، وإمنا صدقوه فيما بلغه من القرآن؛ دون ما شـرعه مـن                 
 وغالب أهل البدع واخلـوارج يتـابعوم يف         ؛ ظاهر القرآن  - بزعمهم –السنة اليت ختالف    

 حيكى عـن    خبالف مقالتهم ملا اتبعوه،كما   احلقيقة على هذا، فإم يرون أن الرسول لو قال          
)٤( يف حديث الصادق املصدوق       )٣(عمرو بن عبيد  

 وإمنا يدفعون عن نفسهم احلجة؛ إمـا        ،
فيطعنون تارة يف اإلسناد، وتارة يف املنت، وإال فهم ليـسوا           . برد النقل، وإما بتأويل املنقول    

                                                
 البخاري يف صحيحة، كتاب استتابة املرتدين، باب قتل اخلوارج وامللحدين بعد إقامة احلجة عليهم،بـرقم          أحرجه )١(

)٦٩٣٣.(  
  ).٧٣-١٩/٧٢( جمموع الفتاوى )٢(
عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري، القدري رأس املعتزلة، عرف بالزهد والعبادة، رويت له أقوال شـنيعة يف                  :  هو )٣(

  ).هـ١٤٤(موقفه من النصوص، وكذبه العلماء، تويف سنة 
  ).٦/١٠٤(، سري أعالم النبالء )١٢/١٦٢(للخطيب البغدادي تاريخ بغداد : ينظر  

 وهـو الـصادق     <حدثنا رسول اهللا    : ابن مسعود رضي اهللا عنه يف القدر، قال       عن  :  حديث الصادق املصدوق   )٤(
احلديث يف صحيح البخاري كتاب بدء اخللـق        ...) إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً        :( املصدوق

  ).٢٦٤٣(برقم .. ، ومسلم كتاب القدر باب كيفية خلق اآلدمي يف بطن أمه)٣٢٠٧(باب ذكر املالئكة، برقم
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فيطعنون تارة يف اإلسناد، وتارة يف املنت، وإال فهم ليسوا متبعني           . النقل، وإما بتأويل املنقول   
)١(" بل وال حبقيقة القرآن،<وال مؤمتني حبقيقة السنة اليت جاء ا الرسول 

.   
واخلوارج ال يتمسكون :"  ما يترتب على تعطيل السنة، فقال      :وبني شيخ اإلسالم       

من السنة إال مبا فسر جمملها دون ما خالف ظاهر القرآن عندهم، فال يرمجون الـزاين، وال                 
كـون املرتـد    ليس يف القرآن قتل املرتد، فقد ي      : يرون للسرقة نصاباً، وحينئٍذ فقد يقولون     

)٢(..."عندهم نوعني
. 

والذي أدى باخلوارج إىل مثل هذه اآلراء هو سوء فهمهم للقرآن، فهم مل يقـصدوا           
معارضته، ولكن فهموا منه ما مل يدل عليه، فظنوا أنه يوجب تكفري أرباب الـذنوب، وإذا                

إن عثمان  : مث قالوا . ركان املؤمن هو الرب التقي، فمن مل يكن براً تقياً، فهو كافر خملد يف النا              
فكانت بدعة اخلوارج هلا    . وعلياً، ومن واالمها ليسوا مبؤمنني؛ ألم حكموا بغري ما أنزل اهللا          

 األوىل أن من خالف القرآن بعمل أو رأي أخطأ فيه فهو            –كما يقول ابن تيمية     –مقدمتان  
)٣(دمتني خطأ والثانية أن عثمان وعلياً، ومن واالمها كانوا كذلك، وكال املق. كافر

 .   
  

، لذلك يكثر   )عواطف بال علم وال فقه    ( واختالف الرأي وتغيريه     سرعة التقلب  -١٢
 .تنازعهم وافتراقهم فيما بينهم، وإذا اختلفوا تفاصلوا وتقاتلوا

 

سرعة إطالق احلكم علـى   (التعجل يف إطالق األحكام واملواقف من املخالفني     -١٣
 ).املخالف بال تثبت

 

 .، ومنه احلكم باللوازم والظنونامهااحلكم على القلوب وا -١٤
 

 واجللد واجلفاء والغلظة يف األحكـام والتعامـل، ويف القتـال            القوة واخلشونة  -١٥
  .واجلدل

 

                                                
  ).١٩/٧٣( جمموع الفتاوى )١(
  ).٤٩-٤٨/ ١٣( جمموع الفتاوى )٢(
  ).٦٧ص (، ودراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني )٣١-١٣/٣٠(جمموع الفتاوى :  ينظر)٣(
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 .، وقلة الصرب، واستعجال النتائج)١(، وضيق العطَن قصر النظر -١٦
)٢("فهم جهال فارقوا السنة واجلماعة عن جهل:" :قال شيخ اإلسالم 

.  
 

، ويدعون أهل األوثان كمـا وصـفهم يف         م وخياصموم يقتلون أهل اإلسال   -١٧
  .)٣( احلديث

  
  
  

  

األزارقة، والنجدات، والـصفرية، والعجـاردة،      : ورءوسهم ستة :" :قال الشيخ      
  .)٤("واألباضية، والثعالبة، وعنها تتفرع فرقهم

العلمـاء يف  كثرة اخـتالف  يظهر  حصر فرق اخلوارج األصلية منها أو الفرعية     عند   
 على تقسيم فرقهم الرئيسية أو الفرعية       ذلك، وذلك ألن كتب الفرق اإلسالمية مل تتفق أبداً        

، ، وبعضهم يعدها سـبعاً    ، وبعضهم يعدها مخساً   على عدد معني، فنجد بعضهم يعدها أربعاً      
)٥( ... وعشرين، وآخرون مخساًوبعضهم يعدها مثاناً

  . إخل 
  :اء الفرق، وهذا يعود بالطبع إىل عوامل هامة ومنهاوهكذا يتباين عددهم عند علم   
أن اخلوارج كانوا من الفرق الثائرة املضطهدة من جهة خصومهم وهم عامـة النـاس،         -١

  . األمر الذي أدى إىل عدم التمكن من الدراسة الدقيقـة لفـرقهم يف عـصر خـروجهم                
  أعني الناس؛ إما خوفاً     أم هم أنفسهم سامهوا يف إخفاء أمرهم حبيث أخفوا كتبهم عن           -٢

                                                
 ما حول احلوض والبئر من مبارك اإلبل ومناخ القوم وجيمع على أعطان عطنت اإلبـل تعطـن عطونـا                    العطن )١(

ع الصرب واحليلة عند الشدائد سخي كـثري املـال          سوفالن واسع العطن وا   بعد الورد،   وإعطاا حبسها على املاء     
  .وضده ضيق العطن

  ).٢/٦٠٩(، املعجم الوسيط )١٥٦٩ص (، القاموس احمليط )٢/١٤(العني للخليل بن أمحد : ينظر  
  ).٣/٤٦٤( املنهاج )٢(
  ).٣٢٨-٢/٣١٨(مشارق أنوار العقول للساملي :  ينظر)٣(
  ).١٢١ -١٢٠ص(لتوحيد للشيخ عبد الرزاق مذكرة ا )٤(
  )١/١٨٣(، مقاالت اإلسالميني )٢٤ص (الفرق بني الفرق :  ينظر)٥(
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 قلة فراغ اخلوارج الذين وهبوا كـل أوقـام    وهي قليلة جداً،عليها منهم أو ضنا ا عنهم 
  .للحرب أو اإلعداد هلا على طول حيام

وأقوال اخلوارج إمنا عرفناها من نقل الناس عنهم مل نقف هلم علـى     :":قال شيخ اإلسالم    
تزلة، والرافضة، والزيدية، والكرامية، واألشـعرية،  كتاب مصنف، كما وقفنا على كتب املع   

والساملية، وأهل املذاهب األربعة، والظاهرية، ومذاهب أهل احلديث، والفالسفة، والصوفية          
)١("وحنو هؤالء

.  
أم مل ينعموا باالستقرار واهلدوء الذي ينتج عنهما نظرهم يف العلوم وحتقيقهم ملذهبهم              -٣

وقد يعـود    ، صحيحا ة تأرخيا مضبوطا يساعد على حصرها حصراً      وتأرخيهم لفرقهم املختلف  
  . قلة فراغ اخلوارج الذين وهبوا كل أوقام للحرب أو اإلعداد هلا على طول حيامل ذلك

  .  لتفرقهم إىل فرق سبب تافه كاٍفأدىنأم كانوا سريعي التفرق؛ إذ  -٤
  .)٢( وهلذا تشعبت فرقهم واختلط أمرها على املؤرخني    
  
 الفرق اليت ذكرها عن  موجزاً تعريفاً- تعاىلإن شاء اهللا- فسوف أقدم هنا  على كلٍ و   

متيزهم عن غريهم، مع      اليت همئ آرا ذكر مؤسس كل فرقة، وبعض     على   ، مركزاً )٣(األشعري
 عند كل فرقة يف موطنها، ألن املقام يضيق         :اإلحالة إىل كالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي        

  . ذلكعن بسط القول يف
وأول من أحدث اخلالف بينهم نـافع بـن األزرق احلنفـي،    :" :قال األشعري     

)٤("والذي أحدثه الرباء من القعدة، واحملنة ملن قصد عسكره، وإكفار من مل يهاجر إليه
.  

هـ حـني   ٦٤ويعد افتراق ابن األزرق أول انقسام يف اخلوارج، وكان ذلك سنة            "   
  :إىل أربع فرق كربىفاصلوا ابن الزبري، فافترقوا 

 .األزارقة - ١
 .الصفرية - ٢

                                                
  ).٤٩-٤٨/ ١٣( جمموع الفتاوى )١(
  ).١٩٣ص(اخلوارج تارخيهم وآراؤهم االعتقادية وموقف اإلسالم منها لغالب عواجي :  ينظر ملا سبق)٢(
  ).١٦٩، ١/١٦٨(مقاالت اإلسالميني :  ينظر)٣(
  ).١٦٩، ١/١٦٨( مقاالت اإلسالميني )٤(
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 .النجدات - ٣
 .وقد انقرضت هذه الثالث

    .)١("األباضية وهي الباقية إىل اليوم - ٤
     
ويؤيد هذا التقسيم ما ذكره األشعري من أن أصل قول اخلوارج إمنـا هـو قـول                    

لنجدية، األزارقة واإلباضية والصفرية والنجدية، وكل األصناف سوى األزارقة واإلباضية وا         
)٢(فإمنا تفرعوا عن الصفرية 

.  
  

  .)٣ (األزارقة: أوالً
، وقد كثر خـروجهم وحـروم للدولـة         )٤( أيب راشد نافع ابن األزرق     تباعهم أ 

اإلسالمية حىت إن املهلب بن أيب صفرة بقي يف حربه هلم تسع عشرة سنة إىل أن فرغ مـن                   
  .)٥(أمرهم أيام احلجاج 

  :بدع األزارقة-
                                                

  ).٣٨ص ( اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم للدكتور ناصر العقل)١(
  ).٤/١٥٦(الفصل يف امللل واألهواء والنحل :  ينظر)٢(
، وتعليق الشيخ على اإلحكـام      )١٢٣ص(عنهم يف مذكرة التوحيد     : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي      :  ينظر )٣(

)١/٢٢٩.(  
 كـان . نسبتهم وإليه ،األزارقة رأس: راشد أبو احلروري، الوائلي، البكري احلنفي، قيس بن األزرق بن نافع : هو )٤(

  .عباس بن اهللا عبد أمره أول يف صحب. البصرة أهل من. وفقيههم قومه أمري
. الكبري املعجم من عباس ابن مسند يف بعضها الطرباين أخرج ،جزء يف جمموعة: الذهيب قال عنه، رواها أسئلة وله  

 علـي  بـني ) التحكيم (قضية كانت أن إىل عليا، ووالوا،  )عثمان (على الثورة أنصار من له وأصحاب هو وكان
 هـم  لذلك، وعرفوا علي، على باخلروج ونادوا الكوفة، ضواحي من قرية وهى) حروراء (يف فاجتمعوا ومعاوية،

 العقـل  حيري مبا الناس ويعترض ،األهواز سوق إىل يذهب) الترمجة بصاح (نافع وكان باخلوارج رأيهم، تبع ومن
 يـوم  وقتـل  حربه يف األهوال ولقي صفرة أىب بن املهلب قاتله فتاكا، جبارا) نافع (وكان ،)الذهيب يقول كما(
  ).هـ٦٥(األهواز سنة  من مقربة على) دوالب(
 والعقد الفريد ألمحد بن حممد بن عبد ربه         ،)١١٩-١/١١٨( امللل والنحل    ،)٣/٣٤١(الكامل البن األثري    : ينظر  

  ).٩٣ص (، تلبيس إبليس )٢/٣٩٠(األندلسي 
  ).١/١٢٠(امللل والنحل :  ينظر)٥(
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?   @  M  D  C  B  A :  وقالوا إن اهللا أنزل يف شـأنه       سوا عليا    أم كفر  -١ 

  P  O  N  M    L  K  J  I   H  G  F  EL وكذلك كفروا   ٢٠٤: البقرة ،
  . وقالوا بتخليدهم يف الناريعثمان وطلحة والزبري وعائشة وعبداهللا بن عباس 

  . تكفريهم القاعد عن القتال-٢ 
  . والنساء إباحة قتل أطفال املخالفني-٣ 
  . إسقاط الرجم عن الزاين-٤
  . إسقاط حد احملصنات من النساء-٥
  . أن التقية غري جائزة يف قول وال عمل-٦ 
  . جتويزهم أن يبعث اهللا تعاىل نبيا يعلم أنه يكفر بعد نبوته أو كان كافرا قبل البعثة-٧ 
 وخيلد يف النار مع سائر  أنه من ارتكب كبرية من الكبائر فإنه كافر كفرا خيرج عن امللة            -٨ 

الكفار واستدلوا بكفر إبليس لعنه اهللا وقالوا ما ارتكب إال كبرية حيث أمر بالـسجود آلدم         
  .)١(فامتنع وإال فهو عارف بوحدانية اهللا 

 ذهبوا إىل أن خمالفيهم مشركون، وأحلقوا م يف الشرك أطفاهلم، وأم مجيعاً خملدون يف            -٩
وأن دار خمالفيهم دار حرب يستباح منها ما يستباح يف دار        . م وقتاهلم النار، ومن مث حيل قتله    

احلرب من قتل األطفال والنساء، وسلب الذراري، وغنيمة األموال، وأن مـن خـالفهم ال           
  .حيفظ له عهد، وال تؤدى إليه أمانة

وقعد عن اللحاق م، وإن كان     ) يقصدون غري معسكرهم  (  أن من أقام يف دار الكفر         -١٠
  . ى رأيهم، اعتربوه مشركاًعل

 وأن من قصدهم البد من استعراضه، وامتحانه للتأكد من صدق نيته، وذلك يدفع إليه       -١١
أسري من خمالفيهم، ويأمروه بقتله، فإن قتله صدقوه يف أنه منهم، وإن مل يقتله اعتربوه منافقاً                

  .)٢(ومشركاً وقتلوه 

                                                
، )٢٠١ص(، اخلوارج للعـواجي  )١/١٦٢(الفصل يف امللل والنحل حباشية الشهرستاين :  ينظر ملا سبق من بدعهم    )١(

  ).٣١ص (معجم ألفاظ العقيدة 
  ).١٢٢-١/١٢١(، وامللل والنحل للشهرستاين )٨٣ص(الفرق بني الفرق : بقينظر ملا س )٢(
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)١(جة أنه مل يرد يف القرآن نص عليه  إسقاطهم حد الرجم عن الزاين احملصن حب-١٢
.  

كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف احملصن من الرجال مع وجوب احلد علـى               -١٣
  مبا ورد يف القرآن- يف زعمهم–قاذف احملصنات من النساء، متسكاً أيضا 

)٢(
.  

ب الشيء  وذهبوا أيضاً إىل أن يد السارق تقطع يف القليل، والكثري من غري اعتبار لنصا             -١٤
املسروق، وأن القطع يكون من املنكب، كما أوجبوا على احلـائض الـصالة والـصوم يف       

  . )٣(حيضها 
  . )٤( كما أم حرموا قتل النصارى واليهود، وأباحوا قتل املسلمني-١٥

وهذه اآلراء واضح فيها اجلهل، وعدم العلم، والفهم للقرآن، وعدم اإلملام بالسنة، ويصدق              
  . )٥()يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم :( <ل الرسول عليهم ذا قو

  
  .)٦(الصفرية : ثانياً

  .من فرق اخلوارج أتباع زياد بن األصفر
وقوهلم كقول األزارقة يف تكفري أصحاب الذنوب، ولكنهم ال يرون قتل أطفال خمـالفيهم              

  .ونسائهم
  :وهم ثالث فرق

  .فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك - ١
اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حـد، واحملـدود            وفرقة تقول إن     - ٢

 .خارج من اإلميان وغري داخل يف الكفر

                                                
  ).١/١٢١( امللل والنحل للشهرستاين )١(
  ).١/١٢١( امللل والنحل )٢(
  ).٤/١٨٩( واألهواء والنحل البن حزم ل الفصل يف املل)٣(
، )١٢٢-١/١٢٠(لنحل  ، امللل وا  )٨٤-٨٣ص(، الفرق بني الفرق     )١٧٤-١/١٦٩(مقاالت اإلسالميني   : ينظر )٤(

  ).٧٣ص(دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جلي 
، ومـسلم يف كتـاب   )٥٠٥٨(،برقم .. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إمث من راءى بقراءة القرآن   )٥(

  ).١٠٦٦(الزكاة باب التحريض على قتل اخلوارج، برقم 
  ).١٢٠ص( يف مذكرة التوحيد هلم: لذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٦(
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  .)١(وفرقة تقول إن اسم الكفر يقع على صاحب الذنب إذا حده الوايل على ذنبه - ٣
  

  .)٢ ( النجدات العاذرية:ثالثاً
  .)٣(النجدات فرقة من فرق اخلوارج أتباع جندة بن عامر احلنفي   
  : النجدات العاذرية ِبدع-
 الدين عندهم معرفة اهللا تعاىل، ومعرفة رسله عليهم الصالة والـسالم، وحتـرمي دمـاء              -١

، واإلقرار مبا جاء من عند اهللا مجلة، فهذا واجب    )٤()ويقصدون موافقيهم يف املذهب   (املسلمني  
إىل أن تقوم على اجلميع معرفته، وال عذر يف اجلهل به؛ ما سوى ذلك، فالناس معذورون فيه      

 النجدات مبدأ العذر باجلهل يف أحكام الفروع، حىت         وتبين. عليهم احلجة يف احلالل واحلرم    
  . مسوا العاذرية

 فرقوا يف حكمهم على مرتكب الذنب بني من يأيت الذنوب، ويصر عليها، وبني مـن                -٢ 
أو كذبـة   واعتربوا األول مشركاً، وإن كان الذنب نظرة بـسيطة،          . يأتيها من غري إصرار   

صغرية، أو غريها من الصغائر، وأما الثاين فهو مسلم، وإن اقترف الكبائر كالزنا، والسرقة،              
وبناء على هذا ميكن أن يفهم ما نسب إىل جندة من أنه توىل أصحاب احلدود    . وشرب اخلمر 

ـ   : من موافقيه، وقال   ار لعل اهللا يعذم بذنوم يف غري جهنم، مث يدخلهم اجلنة، وزعم أن الن
  .ال يدخلها إال من خالف يف دينه

  . )٥( ونسب إىل النجدات أيضاً أم أسقطوا حد اخلمر، وقالوا بعدم وجوب اإلمامة-٣
                                                

، امللل والنحل للـشهرستاين     )٩٠ص(، الفرق بني الفرق للبغدادي        )١/١٨٢(املقاالت لألشعري   :  ينظر ملا سبق   )١(
  ).٢٥٨ص (، معجم ألفاظ العقيدة )١/١٣٧(

  ).١٢٤ص(عنهم يف مذكرة التوحيد : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٢(
وخيتلف النقل يف مكـان     . بن عبد اهللا بن ساد بن املفرج احلنفي أو الثقفي كما يقول بعضهم            جندة بن عامر    :  هو )٣(

خروجه؛ فبعضهم يرى أنه كان من اليمامة ومنها انتشر أمره إىل بقية البلدان وهذا هو املشهور، وقـد قتـل يف                     
  .السنة الثانية والسبعني من اهلجرة

، وتلبس  )١/١٧٤(، ومقاالت األشعري    )١/١٢٢(وامللل والنحل   ،  )٢٠٦،  ٤/٢٠١(الكامل البن األثري    : ينظر  
  ).٨٧ص (، والفرق بني الفرق )٩٥ص(إبليس 

  . يظهر من هذا أن من مل يكن منهم فليس من املسلمني)٤(
، )٩١ص(، ومقاالت اإلسالميني    )٨٩-٨٧ص(، والفرق بني الفرق   )١٢٤-١/١٢٣(امللل والنحل   : ينظر ملا سبق   )٥(
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وهذه اآلراء كذلك واضح فيها اجلهل، وعدم العلم، والفهم للقرآن، وعدم اإلملام     

  .)١()ناجرهميقرؤون القرآن ال جياوز ح :( <بالسنة، ويصدق عليهم ذا قول الرسول 
   .)٢(األباضية:رابعاً

  .)٣(هم أتباع عبد اهللا بن أباض التميمي، ونسبت إليه
  
  :األباضية بني فرق اخلوارج -
يدعي األباضيون أم ليسوا خوارج، وينفون عن أنفسهم هذه النسبة، واحلقيقة أم               

سائل عديـدة  ليسوا من غالة اخلوارج كاألزارقة، مثالً، لكنهم يتفقون مع اخلوارج يف م    
  :منها

  .أن عبد اهللا بن إباض يعترب نفسه امتداداً للمحكمة األوىل من اخلوارج - ١
 . كما يتفقون مع اخلوارج يف تعطيل الصفات - ٢
 . والقول خبلق القرآن - ٣
  .)٤( وجتويز اخلروج على أئمة اجلور  - ٤

 إذا عرفنا أن األباضية فرق من فرق اخلوارج الكربى، بإمجـاع املـؤرخني الـذين      
وهم ومن بعدهم، فإنه من الضروري أن نتعرف على موقع األباضية بـني فـرق               عاصر

                                                                                                                                          
، )٤٣ص(، التبـصري يف الـدين    )٦٧ص( ، التنبيه والـرد      )١/١٧٥( مقاالت األشعري    ،)٩٥ص(تلبس إبليس   

  .)٢٥ص(، والربهان يف معرفة عقائد أهل األديان )٥٥ص(اعتقادات فرق املسلمني واملشركني 
، ومـسلم يف كتـاب   )٥٠٥٨(،برقم .. صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إمث من راءى بقراءة القرآن   )١(

  ).١٠٦٦(باب التحريض على قتل اخلوارج، برقم الزكاة 
  ).١٢٧ص(مذكرة التوحيد  )٢(
عبد اهللا بن إباض بن تيم الالت بن ثعلبة التميمي من بين مرة عبيد رهط األحنف بن قيس، تويف يف أواخـر                      :  هو )٣(

  .أيام عبد امللك بن مروان
، األباضـية لعلـي حيـي معمـر     )١٠٣، ٢٤(، والفرق بني الفرق    )١/١٣٤(امللل والنحل للشهرستاين    :  ينظر  

  ).٢/١٧٩(، الكامل للمربد )١٩ص(، وخمتصر تاريخ اإلباضية للباروين )٣٥٣، ٣٠ص(
، )٥٨/ ١( املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة للدكتور مانع اجلهين نشر النـدوة العامليـة            )٤(

  ).٤/١٥٦(الفصل يف امللل واألهواء والنحل :وينظر
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اخلوارج؛ فاألباضية ال ختالف سائر اخلوارج يف غالب أصوهلم، وأشهر مسألة اختلفـوا             
فيها مع غريهم من فرق اخلوارج بعد أن فارقوا ابن الزبري، حيث مل يربأ مـن عثمـان                  

  :، وهيي
ي حكمهم على بقية املسلمني، فأغلب اخلوارج يرون   مسألة املوقف من املخالفني، أ    

ما عداهم من املسلمني كفاراً مشركني، جيب قتاهلم وال جيوز مناكحتهم وال إرثهم وال              
  .أكل ذبائحهم، ودارهم دار حرب

بأم كفار  :  أما األباضية، فإا وإن رأت جواز قتال املسلمني أحياناً، إال أا تقول           
أحكام املوحدين من حيث النكاح واإلرث والـسيب والغنـائم،          نعمة، وجيرون عليهم    

  .وجواز معايشتهم واإلقامة بينهم
وهذه املسألة من املسائل اليت أمجع كُتاب الفرق على أن األباضية خالفت فيها سائر                 

اخلوارج، وأا تعد من الفوارق الرئيسية، بل هي امليزة اليت أضفت على األباضية مسـة               
ه املخالفني، واليت جعلت األباضية تعايش بقية املسلمني وتـساملهم حـىت            االعتدال جتا 

  .)١(اليوم
  .)٢(فرق األباضيةالبعض  -
  :، وهي)٣( بعض الفرق األباضية :بني الشيخ عبد الرزاق عفيفي    

  .)٤(احلفصية - ١
                                                

ومـا  )١/١٨٣(مقـاالت اإلسـالميني لألشـعري    :، وينظـر )٦٥-٦٤( اخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم  )١(
، اإلباضـية بـني الفـرق    )١/١٣٣(، وامللل والنحل للشهرستاين  )١٠٣ص(بعدها،والفرق بني الفرق للبغدادي     

  .، )١٥ص (امر عبد اهللا فاحل ، معجم ألفاظ العقيدة أليب عبد اهللا ع)٢٤٧ص(اإلسالمية لعلي حيي معمر 
فرقة األباضية من الفرق الضالة؛ ملا فيهم من البغي والعدوان واخلروج على          :" : قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي     )٢(

  ".، وال جتوز الصالة خلفهمم عثمان بن عفان وعلي بن أيب طالب
  ).٣٦٩/ ٢(فتاوى اللجنة :ينظر  

  ).١٢٨ -١٢٧ص(مذكرة التوحيد  : ينظر)٣(
فرقة من فرق األباضية أصحاب حفص بن أيب املقدام، وله أقوال خترج عن اإلسالم، كإنكـار النبـوة                  :  احلفصية )٤(

  .وقد أثبت علماء الفرق بأا أوىل فرق اإلباضية، وإنكاره اجلنة والنار واستحالل كثري من احملرمات
  أن تكون هـذه الفرقـة مـن    -)٢١مية صاإلباضية بني الفرق اإلسال( يف كتاب-ينفي  علي حيىي معمر   ولكن  

  .اإلباضية أشد النفي بل ويشك فيها ويف وجودها، وينكر أن يكون هلذه الفرقة أو زعيمها ذكر يف كتب اإلباضية
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  .)١(احلارثية - ٢
ـ               ن  وقد اندثرت هذه الفرق اليت انشقت عن اإلباضية، وقد تربأ سائر اإلباضـية م

أفكارهم وكفروهم لشططهم وابتعادهم عن اخلط اإلباضي األصلي، الذي ال يـزال إىل          
)٢(يومنا هذا 

.  
 

، من اخلوارج قوياً وحازماً، وقـد       والسلف من بعدهم  ي  كان موقف الصحابة       
 يناظروم ويعلموم كما     كانوا جتلى يف التحذير منهم ومن بدعهم ومقاالم الفاسدة، كما        

  .ب  بن أيب طالب وابن عباس يفعل عل
  .وكانوا يروم شرار اخللق

  .وكانوا يقاتلوم إذا حدث منهم قتال أو بغي أو قطعوا السبل وتعرضوا ملصاحل املسلمني
  :وإليك مناذج من مواقف السلف من اخلوارج

  :سذكر البـن عبـاس   :  قالأخرج اآلجري يف الشريعة عن ابن طاووس، عن أبيه         - ١
يؤمنون مبحكمه ويضلون عند متشاه، وما يعلم تأويله إال اهللا والراسـخون يف العلـم               "

)٣("يقولون آمنا به
  . يعين مبا يصيبهم عند قراءة القرآن من الصعق والغشي.

عدالً كـان    -فال ينبغي ملن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام           :" قال اآلجري  - ٢
 فخرج ومجع مجاعة وسل سيفه واستحل قتال املسلمني، فال ينبغي له أن             -ائراًاإلمام أو ج  

يغتر بقراءته للقرآن وال بطول قيامه يف الصالة وال بدوام صيامه، وال حبـسن ألفاظـه يف               

                                                                                                                                          
 ،)١٠٤ص(، الفرق بني الفرق     )١/١٨٣(، مقاالت األشعري    )٣/١١٠(الفصل يف امللل واألهواء والنحل       :ينظر  

   ).١٥٠ص(معجم ألفاظ العقيدة 
أصحاب احلارث بن يزيد األباضي اخلارجي، خالف األباضية يف قوله بالقدر على مذهب املعتزلـة ويف                :  احلارثية )١(

 وبعـده  أباضـى  بن اهللا عبد إال األوىل احملكمة بعد إمام هلم يكن مل انه احلارثية وزعمت،  االستطاعة قبل الفعل  
  . االباضى مزيد ابن حارث

   ).١٣٩ص (، معجم ألفاظ العقيدة )١٠٥ص(الفرق بني الفرق : ينظر  
  ). ١/٦١(، املوسوعة امليسرة )١/٨٥(تاريخ املذاهب اإلسالمية حملمد أبو زهرة :  ينظر)٢(
  ).٢٨ -٢٧ص ( الشريعة )٣(
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 أخبـار ال يـدفعها   <العلم، إذا كان مذهبه مذهب اخلوارج، وقد روي عن رسول اهللا          
)١(" ال خيتلف يف العلم ا مجيع أئمة املسلمنيكثري من علماء املسلمني، بل لعله

. 
إن مل  :  قـال  ٧: آل عمـران   M  y  x  w  v  uL عن قتادة   : )٢(وأخرج ابن بطة     - ٣

يكن احلرورية والسبئية فال أدري من هم؟ ولعمري لو كان أمر اخلوارج هدى الجتمـع               
فيه اختالفـاً   ولكنه كان ضاللة فتفرق، وكذلك األمر إذا كان من عند غري اهللا وجدت              

... كثرياً، فواهللا إن احلرورية لبدعة وإن السبئية لبدعة ما أنزلت يف كتاب وال سنهن نـيب             
واحلرورية والسبئية والروافض أصحاب عبد اهللا بن سبأ، الذين حرقهم علي بن أيب طالب              

 .)٣( بالنار وبقي بعضهم س
  
 وقتاهلم هلم، إال أـم      ورغم شدة موقف الصحابة واألئمة من بعدهم من اخلوارج           

  .توقفوا يف تكفريهم
ومما يدل على أن الصحابة مل يكفّروا اخلوارج أم كـانوا          :" : قال شيخ اإلسالم     

 وغريه من الصحابة يصلون خلـف جنـدة         سيصلون خلفهم، وكان عبد اهللا بن عمر        
سلم، كمـا  احلروري، وكانوا أيضاً حيدثوم ويفتوم وخياطبوم كما خياطب املسلم امل  

كان عبد اهللا بن عباس جييب جندة احلروري، ملا أرسل إليه يسأله عن مسائل، وحديثه يف       
البخاري، وكما أجاب نافع بن األزرق عن مسائل مشهورة، وكان نـافع ينـاظره يف               
أشياء بالقرآن كما يتناظر املسلمان، وما زالت سرية املسلمني على هذا، مـا جعلـوهم    

  .)٤("هم الصديقمرتدين كالذين قاتل

                                                
  ).٢٨ص( الشريعة )١(
بانة الكربى، اإل: عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي املشهور بابن بطة، حنبلي سلفي، من مؤلفاته           :  هو )٢(

  .هـ٣٨٧واإلبانة الصغرى، تويف سنة 
  ).٣/١٢٢(، شذرات الذهب )١٦/٥٢٩(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٦٠٨-٢/٦٠٧(اإلبانة :  ينظر)٣(
  ).٢٤٨-٥/٢٤٧( منهاج السنة )٤(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

واخلوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتاالً لألمة وتكفريا هلا، ومل يكن       :" :وقال كذلك   
يف الصحابة من يكفرهم، ال علي بن أيب طالب وال غريه، بل حكموا فـيهم حبكمهـم يف                  

  .)١("املسلمني الظاملني املعتدين، كما ذكرت اآلثار عنهم بذلك يف غري هذا املوضع
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢١٨-٢١٧/ ٧( جمموع الفتاوى )١(
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  املبحث الثاين    

  .الشيعة
: الـشياع :" اللغة يف التعريف ذا املصطلح يف       :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي         

خواصـه،  : وشيعة الرجـل  . شاع اخلرب إذا انتشر، وكَثُر التكلُّم به      : القوة واالنتشار، يقال  
ياه يف مذهبه، وسريهم     إ ألتباعهمنسب جيمعهم، أو    ومجاعته الذين ينتشرون، ويتقوى م؛ ل     
  .)١()"أشياع(، وجتمع شيع على )شيع( على منهاجه وسننه، وجتمع الشيعة على

كل من شايع   : واملراد بالشيعة هنا  :" ، بقوله ح االصطال  معناها يف  :ويبني الشيخ      
علي بن أيب طالب خاصة، وقال بالنص على إمامته، وقصر اإلمامة على آل البيت، وقـال                

ال والء لعلي إال برباء من غـريه مـن       : وقال. ة من الكبائر، والصغائر، واخلطأ    بعصمة األئم 
وقد يثبت بعض الزيديـة     . اخللفاء الذين يف عصره قوالً، وفعالً، وعقيدةً، إالَّ يف حال التقية          

فهذه أصول الشيعة اليت يشترك فيها مجيع فرقهم، وإن اختلفت كل فرقة            . الوالء دون الرباء  
 ذه األصـول، فهـو      -اإلسالمفمن قال ممن ينتسب إىل      –بعض املسائل   عن األخرى يف    

٢("ومن قال بشيء منها، ففيه من التشيع حبسبه. ، وإن خالفهم فيما سواهاشيعي(.  
الزيدية، واإلمامية، : ورءوس فرق الشيعة مخسة:"  رءوسهم، فيقول  :ويبني الشيخ      

  .)٣("اء من مل جيعل اإلمساعيلية فرقة رئيسةومن العلم. والكيسانية، والغالة، واإلمساعيلية
  .)٤(من حيث مدلوهلا اللغوي تعين القوم، والصحب، واألتباع، واألعوان  :الشيعة   

، خالل التاريخ اإلسالمي، واستخدمت للداللة      اختذت معناً اصطالحيا  " شيعة" كلمة   ولكن
فوض إىل نظر األمة، ويتعني     على مجاعة اعتقدت بأن اإلمامة ليست من املصاحل العامة، اليت ت          

القائم ا بتعيينهم، بل هي ركن الدين، وقاعدة اإلسالم، وال جيوز لنيب إغفاله، وال تفويضه               
                                                

  ).١٢٩ص ( مذكرة التوحيد )١(
  ).١٣٠ -١٢٩ص ( مذكرة التوحيد )٢(

  ).١٣٠ص ( مذكرة التوحيد )٣(
املعجـم  ،  )٩٥٠ / ١(القاموس احملـيط      ،  )٣٧٥ / ٤(الصحاح للجوهري   ،  )١٨٨ / ٨(لسان العرب     :  ينظر )٤(

  .)٤١ / ٣(ذيب اللغة ، )١٢٦٩ / ٢( النهاية يف غريب األثر  ،)٥٠٣ / ١(الوسيط 
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

إىل األمة، بل جيب عليه تعيني اإلمام هلم؛ فأصبح االعتقاد بالنص والوصية يف اإلمامة معيـار         
 األئمة وغريها من العقائـد      التمييز بني الشيعة وغريهم من فرق اإلسالم، مع القول بعصمة         

)١(الباطلة
.  

 وهذه اجلماعة هي من فضلت إمامة علي بن أيب طالب وبنيه على اخلليفة عثمان بن                  
عفان، ومن بعده من األئمة، مع تفضيلهم إمامة أيب بكر الصديق وعمر بن اخلطاب رضـي                

 ي فكان أبنـاء علـي     اهللا عن اجلميع؛ ويف وقتها مل يكن اخلالف دينياً وال الرتاع قبلياً           
يفدون إىل احلكام ويصلون خلفهم، ومع ذلك مل تتميز به طائفة خمصوصة بأصول ختالف ا               

  .مجاعة املسلمني
إىل أن تطورت عقائد الشيعة إىل حد إنكار الكثري من املسلمات واألسس اليت قـام                  

. لـشيعة األوائـل  ولذلك أطلق عليهم علماء السلف روافض متييزاً هلم عن ا     . عليها اإلسالم 
ومن أبرز مسات الشيعة بفرقهم أم من أسرع الناس سعياً إىل الفنت يف تاريخ األمـة قـدمياً       

ولذلك انقسمت الشيعة إىل فرق كثرية، من أشهرها الرافضة اإلمامية االثنا عشرية،         . وحديثاً
)٢(والزيدية، وإمساعيلية وغريها

.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).١٦٧ص(دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جلي :  ينظر)١(
ـ     )١٧١ / ١ (للجرجاينالتعريفات  ،  )١٠٨٥-٢/١٠٨٤(املوسوعة امليسرة   :  ينظر )٢( ي ، الشيعة والسنة إلحسان إهل

  ).٢٤٧ص (وما بعدها،ومعجم ألفاظ العقيدة ) ٤٠-٣١ص (ظهري 
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 تطرف بعضها، فرفعت عليـاً وذريتـه إىل مرتبـة           تنسب إىل الشيعة فرق متعددة       

مل يصل  وبعضها. ، ومرتبته<أعلى من مرتلة النيب     " علي"األلوهية، أو النبوة، وجعلت مرتلة      
وقد أنكر الشيعة أنفسهم نسبة تلك الفـرق الغاليـة   . إىل هذا املستوى من الغلو واالحنراف   

)١(إليهم، أو إىل اإلسالم     
إلسالمية مجيعاً يثبتون عالقة وطيدة بني هذه       ولكن كُتاب الفرق ا   ، 

وإذا مل يكن هلؤالء الغالة صلة بالتشيع يف صـورته          . الفرق الغالية، وبني التيار الشيعي العام     
العامة، فإم، وال شك، اختذوا من التشيع ستاراً، ومن حب آل البيت وسـيلة إىل نـشر                 

  .)٢(أفكارهم املنحرفة وعقائدهم الباطلة 
  
، : إن شاء اهللا فرق الشيعة اليت تناوهلا الشيخ عبد الـرزاق عفيفـي       انه رسأذكو   

، حميالً  ، خشية اإلطالة وإثقال كاهل الرسالة      ونشأا  متجنباً اإلسهاب يف تعريفها    معدداً هلا، 
  :)٣( يف موطنهةإىل كالم الشيخ عن كل فرق

  .)٥()٤( الشيعة اإلمامية االثنا عشرية -١

                                                
 ، الشيعة يف امليزان حملمـد )٦٤ص  (-وهو من اإلماميـة -املقاالت والفرق لسعد بن عبد اهللا األشعري القمي   :  ينظر )١(

  ).٢٩١/٢٩٤ص(جواد مغنية 
ومـا  ) ٤٧ص(، الشيعة وآل البيت إلحسان إالهي ظهري        )١٨١-١٨٠ص(دراسة عن الفرق ألمحد جلي      :  ينظر )٢(

  ).٢٧٦ص(بعدها، فجر اإلسالم ألمحد أمني 
ومـا  )١/١٧٣(وما بعدها، امللل والنحـل  )٦٦ص(مقاالت اإلسالميني   :  وآلراء هذه الفرق ومعرفة أصوهلا، ينظر      )٣(

  .وما بعدها) ١٢٣ص(دها، الفرق بني الفرق بع
  ).٣٨٠، ٢/٣٧٤(عنهم يف فتاوى اللجنة : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٤(
 الشيخني إمامة يرفضون الذين فهم الرافضة عنهم قيل فإذا أمساء، عدة هلا فرقةهذه ال :  الشيعة اإلمامية االثنا عشرية    )٥(

 فهـم  الشيعة، عنهم قيل وإذا؛  < النيب أصحاب ويشتمون ويسبون ،ي باخلطا بن وعمر الصديق بكر أيب
 عـشر  اثـين  بإمامة ،فالعتقادهم عشرية ثنااال هلم قيل وإذا؛  بإمامته وقالوا اخلصوص على س علياً شايعوا الذين
 على حد زعمهم، وادعـت هـذه        العسكري احلسن بن حممد وهو  بسامراء السرداب دخل الذي آخرهم إماماً،

قة بأن هؤالء االثين عشر هلم من األمور ما ليس لغريهم كادعائهم الغيب ويعلمون مىت ميوتون ويعلمون مـا                   الفر
 وإذاكان وما سيكون وما إن كان كيف سيكون وهذا ما جاء يف أصح كتبهم وهو الكايف يف األصول للكليين؛                    

وجعلوا من اإلمامة القضية األساسية اليت       الم،اإلس أركان من خامساً ركناً اإلمامة جعلوا فألم اإلمامية هلم قيل
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  .)٢()١(الزيدية -٢
)٣(الرافضة -٣

.  

  .)٥()٤ (الزرارية -٤
  .)٦(اإلمساعيلية -٥
)٧( النصريية -٦

.  
                                                                                                                                          

 مـن  كـان  الذي عندهم، السادس اإلمام وهو الصادق جعفر اإلمام إىل فلنسبتهم جعفرية هلم قيل  وإذا شغلتهم،
  .الفرقة هذه فقه وزوراً كذباً إليه وينسب عصره، فقهاء

، الربهـان يف معرفـة   )٢٩ص(بني الفرق ، الفرق )١/١٤٦(،  امللل والنحل    )١/٦٥(مقاالت اإلسالميني   : ينظر  
، املوسوعة امليـسرة    )٢٧٠-٢٠٣ص  (، دراسة عن الفرق ألمحد جلي       )٦٥ص(عقائد أهل األديان للسكسكي     

  ).٢٢-٢١ص (، معجم ألفاظ العقيدة )١/٥١(
  ).١٣٢-١٣١ص(عنهم يف مذكرة التوحيد : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)١(
 فرق العدلية القدرية اليت تقول بالعدل، إذ تنفي خلق اهللا تعاىل ألفعال العباد بزعم نفي اجلرب،                 إحدى:  والزيدية هي  )٢(

أقرب فـرق   ) اهلادوية(وتعد الزيدية   . كما تعطل نصوص الصفات الذاتية والفعلية هللا تعاىل حتت دعوى التوحيد          
ثين عشرية وباقي فرق الشيعة، كمـا أن        الشيعة إىل أهل السنة واجلماعة، إذ يتصف مذهبهم باالبتعاد عن غلو اال           

كان يرى صحة إمامة أيب بكر وعمر وعثمان رضي           الذي ،نسبتها ترجع إىل مؤسسها زيد بن علي زين العابدين        
ومن مذهبهم جواز إمامة املفضول مـع وجـود         . اهللا عنهم مجيعاً، ومل يقل أحد منهم بتكفري أحد من الصحابة          

رفت، ما عدا اهلادوية، عن مبادئ زيد هذه ورفضوا خالفة الشيخني وتربؤوا مـن  األفضل، إال أن فرق الزيدية احن    
  . عثمان وقالوا بالرجعة وعصمة األئمة موافقة للرافضة 

، )١/١٥٤(، امللـل والنحـل للـشهرستاين        )٢٩ص(، الفرق بني الفرق     )١/١٣٦(مقاالت اإلسالميني   : ينظر  
-٢٧٧ص(سة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحـد جلـي           ، درا )٧٧ص(اعتقادات فرق املسلمني واملشركني     

  ).٢٢٨-٢١٧ص(، معجم ألفاظ العقيدة )١/٧٦(، املوسوعة امليسرة )٢٩٦
  ).٦٨٩ص(مع التعليق عليه، ينتقل إىل " الباطنية" عن الرافضة جتده يف مبحث :كالم الشيخ )٣(
  ).٢٤ص( الشيخ عنهم يف جمموعة ملفات: لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٤(
وقد كان زرارة   ،  "التيمية " ويدعون ، )هـ ١٥٠ت(فرقة من فرق الشيعة الرافضة أتباع زرارة بن أعني          :  الزرارية )٥(

 بن جعفـر  إمامته، وقال بإمامة موسى  عن مسائل فلم جيبه عن بعضها فأنكر بن جعفرعمارياً إالَّ أنه سأل عبداهللا
 خلـق  مث قـادراً  وال عاملاً يكن مل تعاىل اهللا إن يقول  وكان ،طالب أيب نب علي بن احلسني بن علي بنبن حممد   

 .وبصراً ومسعاً وإرادة وقدرة وحياة علما لنفسه
  ).٢١٦ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة )٥٢ص (، الفرق بني الفرق )١/١٠١(مقاالت اإلسالميني لألشعري : ينظر  

  ).٦٨٩ص(مع التعليق، ينتقل إىل " باطنيةال"  وهي من فرق الشيعة أفردت يف املبحث الرابع )٦(
  ).٦٨٩ص(مع التعليق، ينتقل إىل " الباطنية" وهي فرقة من غالة الشيعة أفردت يف املبحث الرابع  )٧(
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  .)٢()١(الكيالية -٧
  .)٤()٣ ( اهلشامية-٨
  .)٦()٥( النعمانية-٩

                                                
  ).٢٤ص(عنهم يف جمموعة ملفات الشيخ : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)١(
الكيال، وكان من دعاة واحد من أهل البيت بعد جعفر بن حممـد             فرقة من غالة الشيعة أتباع أمحد بن        :  الكيالية )٢(

  .وادعى اإلمامة أوالً، مث ادعى أنه القائم ثانيا.الصادق، وهو من األئمة املستورين
  ).٣٥٦-٣٥٥ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة )٢/١٧(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ينظر  

  ).٢٤ص(عنهم يف جمموعة ملفات الشيخ : فيفي لكالم الشيخ عبد الرزاق ع:  ينظر)٣(
وانتقال اإلمامة منه : فرقة من غالة الشيعة أتباع أيب هاشم ابن حممد بن احلنفية قالوا بانتقال حممد بن احلنفية           : هي )٤(

  .إىل ابنه أيب هاشم
  ).٤٤٨ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة )١/٢٠١(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ينظر  

  ).٢٤ص(عنهم يف جمموعة ملفات الشيخ : لكالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)٥(
  . فرقة من غالة الشيعة أصحاب حممد بن النعمان أيب جعفر األحول، امللقب بشيطان الطاق، وهم الشيطانية أيضاً)٦(

ضى إليه أسرار من أحواله وعلومـه،       وهو تلميذ الباقر حممد بن علي بن احلسيين، وأف        . هو مؤمن الطاق  : والشيعة تقول 
. وافق هشام بن احلكم يف أن اهللا تعاىل ال يعلم شيئاً حىت يكون            : قيل. وما حيكى عنه من التشبيه فهو غري صحيح       

اعفوين عـن   : وحيكى عن داود أنه قال    . وقال إن اهللا تعاىل نور على صورة إنسان رباين، ونفى أن يكون جسماً            
M  å  :وذكر أنه سئل عن قوله تعـاىل    . فإن يف األخبار ما يثبت ذلك     : عما وراء ذلك  الفرج واللحي، واسألوين    

  é      è  ç   æL قال إذا بلغ الكالم إىل اهللا تعاىل فأمسكوا٤٢: النجم ،.  
  ).٤٣٣-٤٣٢ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة )٢/٢٣(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ينظر  
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  املبحث الثالث    

  .أهل الكالم
  متهيد     

وعلمت أن املعطلة مـن     :" ، والذي قال فيه   : كالم ابن القيم     :  ذكر الشيخ   
M  r  :مكابرة، ويكفي ظهور شاهد الصنع فيك خاصة، كما قال تعاىل         أعظم الناس عمى و   

  w  v  u  tsL أل، فاملوجودات بأسرها شواهد صـفات الـرب         ٢١: الذاريات ،
ونعوته، وأمسائه؛ وهي كلها تشري إىل األمساء احلسىن وحقائقها، وتنادي ا، تـدل عليهـا،     

  : وخترب ا بلسان احلال، كما قيل
ــطور  الك ــل س ــاتأم ــات فإ   ائن

  مــن امللــك األعلــى إليــك رســائل    .
.  

  وقد  خط فيها  لـو  تأملـت خطـاً           
  أال كل شـيء مـا خـال اهللا باطـل              .

.  
ــا  ــصفات لر ــات ال ــشري بإثب   ت

   )١(فصامتها  يهدي  ومـن هـو قائـل             .
.  

 على صفات خالقهـا، ونعـوت       ت فلست  ترى شيئاً أدل على شيء من داللة  املخلوقا          
وقد تنوعت أدلتها حبسب تنوعها؛ فهي تدل عقالًَ، وحساً، وفطرةً،          . أمسائهكماله، وحقائق   
  .)٢("هـ.ا. ونظراً، واعتباراً

مقابلة العقلـي بالـشرعي   :"  طريقة املتكلمني، مث رد عليهم؛ بقوله    : بني الشيخ      
، تشعر بأن رؤية اهللا وترتيهه عن الشريك وحنومها إمنا ثبت بالدليل العقلي ال بدليل الـشرع               

وهذه طريقة كثري من املتكلمني؛ فإم يرون أن أدلة النصوص خطابية ال برهانية ال تكفـي                
إلثبات القضايا العقلية واملسائل األصولية، اللهم إال يف طريق اخلـرب كتابـاً وسـنة بعـد                 

  .)٣("االستقراء، وبعد ثبوت أصل الشرع بالعقل
                                                

عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين       ، وهي من شعر     )٣٥٦ / ٣(مدارج السالكني   بن القيم يف    ذكر هذه األبيات ا    )١(
هـ، ١١٤٣هـ، وا تويف عام     ١٠٥٠النابلسي، حمدث حافظ فقيه أديب مؤرخ مفسر صويف، ولد بدمشق عام            

  .)٣٢ / ٤( األعالم للزركليو، )٣٠ / ٣ ( سلك الدرر للمرادي :نظر ترمجته يفي. وهذا البيت يف ديوانه

   ).٣/٣٥٦(  مدارج السالكني :، وينظر)٣٨ص( مذكرة التوحيد )٢(
  ).١/٣٧٠(تعليق الشيخ على اإلحكام  )٣(



   ٦٤٢  
 

 

  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

 صحيح؛ فـإن نـصوص      وهذا غري :"  على هذه الطريقة، فيقول    : ويرد الشيخ   
الشرع كما جاءت باخلرب الصادق يف القضايا العقلية وغريها جاءت بتقرير احلق يف ذلـك               
بأوضح حجة وأقوى برهان لكنها مل جتيء على أسلوب الصناعة املنطقية املتكلفة بل علـى               
أسلوب من نزل القرآن بلغتهم بأفصح عبارة وأعلى بيان وأقرب طريق إىل الفهم وأيـسره               

 األحكام، ومن تتبع أدلة القرآن يف إثبات التوحيد والرسالة والبعث وغري ذلـك مـن     ألخذ
أصول التشريع واستقرأ السنة يف ذلك تبني له خطأ أولئك الذين وصموا رم وكتابه ونبيه                
وسنته مبا ال يصدر إال من عدو للمسلمني يريد الكيد هلم يف أصول دينهم ومصادر تشريعهم       

ما يزعمه أصوالً عقلية وغالبها شكوك وحمارات، وإن كان فيها شيء من            لريدهم بذلك إىل    
األدلة احلقة؛ فقد جاء به الشرع، فاللهم أغننا بكتابك وسنة نبيك عن موارد الوهم ومزالق               

  .اللهم آمني.)٢( )١("الضالل
فيجب :"  يف معرض الرد على من رد السنة ملخالفتها للعقل، فقال          : وبني الشيخ   

ان أن يتهم عقله وتفكريه بدالً من أن يتهم رسوله، أو الرواة العدول، أو أن يتهم                على اإلنس 
 أكثر من ثقته يف تفكريه، فإن العقل قاصر، وجـرب           <ربه يف وحيه، وليثق بربه وبرسوله       

  .عليه اخلطأ كثرياً، ومداه حمدود، وما جيهله أكثر مما يعلمه
د يف وحي اهللا الكمال والصدق، وأن يعتقد يف         فعليه أن يعتقد يف تفكريه القصور، وأن يعتق       

الرواة الذين استوفوا شروط النقل املضبوطة املعروفة عند احملدثني الثقة م أكثر مـن ثقتـه                
  . )٣("بتفكريه

الواقع حقيقة أنه ما ام أحد دليال للدين إال وكان املتهم هـو             :" :قال ابن القيم       
 فاآلفة من الذهن العليل ال يف نفس الدليل وإذا رأيـت             وذهنه عقلهالفاسد الذهن املأفون يف     

لعظمته وشرفه استعصى عليـك      من أدلة الدين ما يشكل عليك وينبو فهمك عنه فاعلم أنه          
وأما بالنـسبة إىل    ؛  وأن حتته كرتا من كنوز العلم ومل تؤت مفتاحه بعد هذا يف حق نفسك             

                                                
  ).١/٣٧٠(تعليق الشيخ على اإلحكام  )١(
  ).٣/١١٣٦(، الصواعق املرسلة )٨/٤٨(درء التعارض :  ينظر)٢(
  ).٥٨ص(املرجع السابق : ، ينظر)١٩ص( شبهات حول السنة )٣(
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 مل إن أيسر شيء عليك للنصوص فغريك فام آراء الرجال على نصوص الوحي وليكن ردها  
  .)١("تفعل ذلك فلست على شيء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢/٣٣٥( مدارج السالكني )١(
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  . األول مطلبال 
   .)١( عليهم : قول بعض الفرق يف الصفات ورد الشيخ عبد الرزاق 

، ومنها بعض احنرافات الفرق يف صفات اهللا عز وجلل :تطرق الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
  :ما يلي

  . اجلهمية-١
  : هم وخمالفتهم ألهل السنة؛ فمنهاء يف معرض رده على اجلهمية أخطا:الشيخ بني 

 خمالفتهم ملا تتوارد النصوص على إثباته من غري دليل يرشد إىل ذلك؛ معتمدين يف ذلك                -١
على ما أودعه اهللا عباده من القول؛ ومن ذلك نفيهم صفة العلو ذاتاً ومرتلة عـن اهللا عـز                   

  .)٣(تواء مبعىن االستيالء ، وزعمهم أن االس)٢(وجل
 أـم   ون يزعم  قيام اجلهمية بتحريف آيات الكتاب وتفسريها بغري ما قصد منها، وهم           -٢

 والصواب ؛ ا ومعارضتها بالشبه   التكذيب وهذا مثل  ،اضطروا إليه فرارا من تشبيه اهللا خبلقه      
 . وعظيم سلطانه   ما يليق جبالله   أن تثبت هذه الصفات على     الذي عليه أهل السنة واجلماعة    

  .)٤(كما أن رؤية املؤمنني رم يوم القيامة ثابتة على ما يليق به فال يلزم التشبيه 
 إنكارهم لصفات اهللا على احلقيقة ومن ذلك صفة الرضا واحملبة هللا عز وجـل، فهـذه                 -٣

  .)٥(الصفات تثبت هللا مبا يليق جبالله سبحانه
 ، الزمها الذي فسروها به    ونتفيثب الً منهم، خر، تأوي  إرجاعهم بعض الصفات لبعضها اآل     -٤
هذه الـصفات   فيثبتون   أهل السنة واجلماعة  أما  ، فلزمهم ما فروا منه؛       على ثبوا  يدل عقالً ف

  .)٦(هللا حقيقة على ما يليق جباللهاليت يرد ا الدليل 

                                                
 علـى  :  هلذا القسم تعلق وثيق مببحث األمساء والصفات وقد أُفرد هنا لبيان ردود الشيخ عبدالرزاق عفيفـي             )١(

  . الصفاتةبعض نفا
  ).١٩٧، ٩ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني :  ينظر)٢(
  ).١٤٥ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني :  ينظر)٣(
  ).٢٨١، ٢١١،٢٨٠، ٢٧ص،(ليق الشيخ على تفسري اجلاللني تع:  ينظر)٤(
  ).٩٦، ٨٩ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني :  ينظر)٥(
  ).١٥٣،١٧١،١٩٥ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني :  ينظر)٦(
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 حقيقة   الكالم  هللا    نفيهم صفة الكالم عن اهللا عز وجل؛ أما أهل السنة واجلماعة فيثبتون            -٥
  .)١(مسعه موسى يف حينه تعاىل نادى موسى حقيقة بكالم ، ومنه أن اهللاعلى ما يليق به
 إحدى الفرق الكالمية اليت تنتسب إىل اإلسالم، بنت مذهبها على مقاالت            اجلهمية

  .)٢(كالمية، وهلا ثالثة إطالقات 
فعاله، ويردون النـصوص    اجلهمية األوىل الغالة، الذين ينكرون أمساء اهللا وصفاته وأ        : األول

املتعلقة ا، أو يؤولوا، ويقولون باإلرجاء واجلرب، ويسمون أيضاً باجلهميـة اخلالـصة، أو              
  .احملضة
املثبتون لألمساء دون الصفات من املعتزلة ومن وافقهم، مـن الرافـضة، والزيديـة،              : الثاين

  .، وحنوهم)٤(، والضرارية )٣(واخلوارج، والنجارية 
  فاتية، وهـم الفـرق الكالميـة الـيت تثبـت األمسـاء احلـسىن وبعـض                 الص: الثالث

  ، )٦( واألشـاعرة  )٥(الصفات على اختالف بينهم فيما يثبـت ومـا ينفـى، كالكالبيـة           

                                                
  ).٢٥٢ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني :  ينظر)١(
  ).٢٧١-٢٧٠، ١/٢٦٥(  التسعينية البن تيمية )٢(
أصحاب احلسني بن حممد النجار، وهم جربية يف األفعال، معطلة يف الصفات، مرجئة يف اإلميان، وأهم                :   النجارية  )٣(

  .برغوثية، زعفرانية، مستدركة: فرقهم ثالث
  ).٢٠٧ص(، الفرق بني الفرق )١/١٩٩(، املقاالت )١/١٣٨(امللل والنحل للشهرستاين : ينظر  

رو الكويف، وهم يشاون النجارية يف كثري من أقواهلم، وقد عدها الـشهرستاين      أصحاب ضرار بن عم   :   الضرارية  )٤(
  .من اجلربية، وعدها كل من ابن حزم، والسكسكي ضمن املعتزلة، وعدها األشعري والبغدادي فرق مستقلة

  ).٣٩ص(، الربهان )٢١٣ص(، الفرق بن الفرق )١/١٤٢(امللل والنحل : ينظر  
أن أمساء اهللا وصفاته لذاته ال هي اهللا وال هي غريه،           : بد اهللا بن سعيد بن كالب من آرائهم       هم أتباع ع  :   الكالبية  )٥(

وأا قائمة باهللا، وال جيوز أن تقوم بالصفات صفات، وأن الصفات ال تتغاير، وأن العلم ال هو القدرة وال غريها،                   
وأن القرآن معىن قـائم     . زيد وال ينقص  وكذلك سائر الصفات، وأن اإلميان ال يتفاضل مبعىن أنه شيء واحد ال ي            

  .بالنفس ال يتعلق بالقدرة واملشيئة، وأنه الزم لذات اهللا
ص (، اية اإلقدام يف علم الكـالم للـشهرستاين          )٢٢٧-٢/٢٢٥،  ٢٥٣-١/٢٤٩(مقاالت اإلسالميني   : ينظر  

  ).٥٠ص (، أصول الدين لعبد القاهر البغدادي )١٨١
ائف أهل الكالم، ينتسبون إىل أيب احلسن األشعري يف مذهبه الثاين بعد رجوعه عـن  هم طائفة من طو:   األشاعرة  )٦(

  .االعتزال، وعامتهم يثبتون سبع صفات فقط هللا تعاىل، ويوافقون املرجئة يف اإلميان، واجلربية يف القدر
  ).٥١-٥٠ص (، خبيئة األكوان لصديق حسن خان )١/٩٤(امللل والنحل للشهرستاين : ينظر  
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  .، ومن وافقه)١(واملاتريدية 
  

 حمرز الراسيب، ضال مبتـدع،       ينتسبون إىل اجلهم بن صفوان السمرقندي أيب       نسبة اجلهمية 
 سـنة   )٢( كان صاحب خصومات وكالم، قتلـه سـلَم بـن أَحـوز              زرع شراً عظيماً،  

القول بنفي األمساء والصفات عن اهللا تعاىل، وأن العبد جمبور على           : ، من بدعهم  )٣(هـ١٢٨
  .)٤(فعله وال قدرة له وال اختيار، وأن اإلميان إمنا هو املعرفة، وأنه ال يزيد وال ينقص، وغريها

  
  :بدع اجلهمية

إن اإلميان هو املعرفة فقط، وأن الكفـر هـو          : اب اإلميان، فقالوا  اإلرجاء يف أبو   - ١
  .اجلهل فقط، فكانوا بذلك أشد الطوائف غلواً يف اإلرجاء

 .اجلرب يف أبواب القدر، فهم جربية خالصة، ينكرون قدرة العبد على أفعاله - ٢
كالـصراط، وامليـزان،    : القول بفناء اجلنة والنار، وإنكار بعـض الـسمعيات         - ٣

 .والشفاعةواحلوض، 
جواز اخلـروج  : األمر باملعروف والنهي عن املنكر، واملقصود به عند أهل البدع     - ٤

 .)٥(على احلاكم اجلائر 
                                                

هم طائفة من طوائف أهل الكالم، ينتسبون إىل أيب منصور املاتريدي، وعامتهم يثبتون مثـان صـفات   : ملاتريدية  ا )١(
بالكالم النفسي، وأن القرآن حكاية عن كالم اهللا، ويوافقون األشاعرة يف كـثري مـن               : فقط هللا تعاىل، ويقولون   

  .أصوهلم
وما بعدها، املاتريدية دراسة    ) ١٦ص( أليب املعني النسفي     وما بعدها، التمهيد  ) ٢ص(أصول الدين للبزدوي    : ينظر  

  .وتقومياً للدكتور أمحد احلريب
  .  سلَم بن أَحوز بن أربد، من بين كابية بن حرقوص، كان على شرطة نصر بن سيار خبرسان)٢(

  ).١/١٦٣(، توضيح املشتبه )١٣/١٤٨(البداية والنهاية : ينظر  
  ). ٢/١٤١(، واألعالم )١/٤٢٦ (ميزان االعتدال:   ينظر)٣(
، )١/٢١٤(، مقاالت اإلسالميني    )١١٠ص  (التنبيه والرد على أهل األهواء والبدع حملمد بن أمحد امللطي           :   ينظر  )٤(

، امللل والنحل للشهرستاين    )٤/٢٠٤(، الفصل   )١٤٥ص  (، امللل والنحل للبغدادي     )٢١١ص(الفرق بني الفرق    
-١٣/١٤٧(، البداية والنهاية    )١/٤٢٦(، ميزان االعتدال    )٦/٢٦(الم النبالء   ، سري أع  )٤ص(، الربهان   )١/٨٦(

٢٢١، ١٩٩، ١٤٨.(  
، منهاج السنة   )١٧/١٩٩،  ١٦/١٦٥،  ٤٦٧-٨/٤٦٦(، جمموع الفتاوى    )١/٢٧٨(مقاالت اإلسالميني   :   ينظر  )٥(
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 مواقف وجهود بارزة يف حماربة البدع وأهلها عموماً،         -رمحهم اهللا – الصاحل   كانت للسلف 

قالة وكوا  وجهود متميزة يف حماربة بدعة اجلهمية وأهلها خصوصاً، وذلك خلطورة هذه امل           
  .)١(أول مقالة تعارض الوحي بالرأي 

فأما الرد على اجلهمية القائلني بنفي الـصفات وخلـق          :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية      
القرآن، ففي كالم التابعني وتابعيهم واألئمة املشاهري من ذلك شيء كثري، ويف مسألة القرآن           

، وابن شاهني والاللكائي، وغريهم من      من ذلك آثار كثرية جداً، مثل ما روى ابن أيب حامت          
  .)٢("غري وجه

  .)٣(وقد نقل اإلمجاع عن السلف الصاحل على تكفري اجلهمية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
ناصر . د.دمياً وحديثاً، أ  ، اجلهمية واملعتزلة نشأا وأصوهلا ومناهجها وموقف السلف منها ق         )٣٢-٣/٣١(النبوي  
، النفي يف أبواب صفات اهللا عز وجل بني أهل السنة واجلماعة واملعطلـة ألزرقـي سـعيداين                  )١٢٧ص(العقل  

  ).٥٢٢-٥٢١ص(
  ).١٠٧٠-٣/١٠٦٩(الصواعق املرسلة :   ينظر)١(
  ).١٢/٤١٨(  جمموع الفتاوى )٢(
، اجلهميـة   )٤٤٨-١٧/٤٤٧(جممـوع الفتـاوى     ،  )٢/٣٤٤(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة       :   ينظر  )٣(

  ).١٢٢-١٠٩ص(واملعتزلة 
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  . املعتزلة-٢                                 

  :سبب تسمية املعتزلة ذا االسم
احلسن واعتزل واصل بن عطاء جملس      :" :قال كذلك الشيخ عبد الرزاق عفيفي          

اعتزلنا واصل، فـسمي    :  يقرئ مذهبه واجتمع إليه تالميذ فقال احلسن       اسطوانةوجلس إىل   
مسوا بذلك العتزاهلم رأي الفريقني اخلوارج واملرجئة وليس        : من تبعه يف ذلك املعتزلة، وقيل     

  .)٢()١("صحيحاً فإن أهل السنة توسطوا بني الفريقني وال يسمون بذلك
  

املعتزلة يف معرض رده على بعض خمالفام ملنهج أهل الـسنة   أصول   :وقد بني الشيخ    
  :)٣(واجلماعة؛ فمن أصوهلم 

استفاد املعتزلة من الفلسفة اليونانية ومتكنوا منها وصـبغوها         :" :قال الشيخ    - ١
بصبغة دينية واستغلوها يف اجلدل واحلجاج والرد على امللحدين الذين دخلوا يف            

اً فأثاروا الفنت وولدوا الشكوك يف املـسائل        اإلسالم ظاهرا وقلوم تفيض كفر    
 . )٤("الدينية

قوهلم يف مرتكب الكبرية أنه يف مرتلة بني املرتلتني ال مؤمن وال كـافر، وقـد                 - ٢
خالفوا بذلك أهل السنة واجلماعة من السلف فإم ال حيكمون خبروج املـؤمن             

  .من اإلميان بارتكابه الكبرية
وبذلك نفوا عنه الـصفات، خـشية تعـدد    قوهلم أن أخص أوصاف اهللا القدم       - ٣

اهللا عامل لذاته قادر لذاته إىل آخره، أو عامل بعلم هو عني ذاتـه              : القدماء، فقالوا 
إن : قادر بقدرة هي ذاته ال معىن قائم بالذات؛ وخالفوا أهل السنة الذين قـالوا             

                                                
  ).٢٢ص: (،وينظر)٢ص(جمموعة ملفات الشيخ  )١(
، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني حملمد بن عمر بن احلسني الـرازي             )١/٥٨٨(شرح العقيدة الطحاوية    :  ينظر )٢(

  ).٣/٧٥٥(ر ليحىي بن أيب اخلري العمراين  ، واالنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرا)١/٣٩(
  ).٣-٢ص(جمموعة ملفات الشيخ :  ينظر)٣(
  ).٢٢ص(جمموعة ملفات الشيخ  )٤(
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صفات اهللا تعاىل قائمة بالذات مالزمة هلا، وليست هنـاك ذات جمـردة عـن               
 .)١(ت الصفا

 .إن كالم اهللا خملوق يف كل: وقالوا - ٤
 .بأن اهللا ال يرى باألبصار يوم القيامة وتأولوا كل النصوص يف ذلك: وقالوا - ٥
أخضعوا العقل يف ردهم ملا ثبت من صفات هللا قائمة بذاته مثل الرؤية وغريهـا                - ٦

 .وكأم أخذوا ذلك من الفالسفة
بـأن  : درته سبحانه وتعاىل، وقالوا   نفوا القدر مبعىن إنكار عموم مشيئته ومشول ق        - ٧

: العبد مريد لفعل نفسه االختياري خالق له بقدرته اليت أودعها اهللا فيه، وقـالوا             
ا ألنفسهم الشر، وقد خالفوا      اخلري والناس هم الذين أرادو     -كونا–اهللا أراد   بأن  

ـ   خالفاً أهل السنة يف ذلك فقد أثبتوا هللا  عموم قدرة ومشيئته الكونية            ة  للمعتزل
 .)٢(ال يكون من اهللا فعل إال بإرادته إذ ، ومن ذهب مذهبهم

أوجبوا على اهللا عقالً أن يدخل من مات على اإلميان والطاعة والتوبة اجلنة، كما               - ٨
رتكب كبرية النار وخيلد فيها ومسوا هذا وعـداً         اجيب عليه عقالً أن يدخل من       

 .ووعيداً وكأم أخذوا هذا من اخلوارج
بأن العقل يدرك حسن احلسن     : ن، وقالوا احسني والتقبيح العقلي  الت ومن أصوهلم  - ٩

بأنه لو مل يرد الشرع ببيان احلسن والقبـيح   :  وقالوا ،وقبح القبيح فتمكينه معرفة   
 . أصل فاسدذا وهلوجب بالعقل فعل احلسن وترك القبيح؛

 بأن اهللا حكيم فال يفعل إال الصالح، وأوجبوا عليه بالعقل رعايته ذلـك،            : قالوا -١٠
أما األصلح فقد اختلفوا يف وجوبه ومسوا ذلك عدالً وكأم أخذوا هذا األصـل    

قوهلم يف التحسني والتقبيح     على ما ذهبوا إليه من       وهذا مبين من زعماء القدرية،    
 .؛ وبذلك خالفوا أهل السنة واجلماعة الذين يثبتون القدر جبميع مراتبه)٣(العقليني

  

                                                
  ).١/١٦١(فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي :  ينظر)١(
  ).٢٦١، ٣٢،٨٠، ١٢ص( تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٢(
  ).٥٨ص(مذكرة التوحيد :  ينظر)٣(
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شأت بالتزامن تقريباً مع نشأة اجلهميـة، أو بعـدها          من أهم الفرق الكالمية اليت ن        
  .بقليل، فرقة املعتزلة، وهي من أكرب الفرق الكالمية اليت عرفت بآرائها املستقلة

 من الفرق الكالمية العقالنية املنتسبة لإلسالم، ظهرت يف عصر التـابعني، أواخـر              املعتزلة
لنظر العقلي ارد أساساً لعقائـدها   العصر األموي، وانتشرت يف العصر العباسي، اعتمدت ا       

وأفكارها، فخلطوا بني الشرعيات والفلسفة والعقليات يف كثري من مسائل العقيدة، وهـم             
، )١(التوحيـد   :  عنهم، وهـي   ةفرق وطوائف جيمعهم غالباً القول باألصول اخلمسة املعروف       

األمر باملعروف والنـهي عـن      ، و )٤(، واملرتلة بني املرتلتني     )٣(، والوعد والوعيد    )٢(والعدل  
  .)٦( )٥(املنكر 

 كان نتيجة تطور تارخيي ملبادئ فكرية وعقدية وليدة النظر العقلي ارد            إن نشأة االعتزال  
يف النصوص الدينية، وذلك نتيجة التأثر بالفلسفة اليونانية واهلنديـة، والعقائـد اليهوديـة              

  .)٧(والنصرانية 
، مع شيخه احلسن البصري     )٨(نشئه بقصة واصل بن عطاء      وقد ارتبط هذا التطور يف أصل م      
يا إمام الدين، لقد ظهرت يف زماننا مجاعـة يكفـرون           : حني دخل رجل على جملسه فقال     

                                                
ون به سلب ملعىن الكثرة والتعدد والتركيب فنفوا عن اهللا مجيع الصفات وأولوا كل نص متواتر جاء بإثبات             يقصد  )١(

  .شيء من ذلك
  .  يقصدون به نفي أن يكون اهللا خالقاً ألفعال العباد)٢(
قبة العاصي، وعدم     يقصدون به أنه جيب على اهللا إنفاذ وعده ووعيده، وإال كان خملفاً للميعاد فرتبوا على هذا معا                  )٣(

  .خروج أهل الكبائر من النار، وإنكار الشفاعة هلم
  يقصدون ا مرتكب الكبرية فهو عندهم ليس مؤمناً وال كافراً ولكنه بني الكفر واإلميان يف الدنيا وخالد يف النار                     )٤(

  .يف اآلخرة
  .ف واخلروج على احلاكم الشرعي  يقصدون به نشر األصول اليت اعتقدوها واألمر ا فأباحوا قتل املخال)٥(

، ٣٥٥-٣٤٥، ١٣٦-١٣٥، ١٤١( شرح األصول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار      : ينظر لتفسري معىن هذه األصول      
-٢٥٥،  ٢٥٤-٢٠٩،  ٢٠٧-١٥١(عواد املعتق   .د.، املعتزلة وأصوهلم اخلمسة وموقف أهل السنة منها أ        )٦٩٧
  ).١/٤٦٦(، مقاالت اإلسالميني )٢٨٢-٢٦٥، ٢٦٤

  ).١/٦٩(املوسوعة امليسرة :   ينظر)٦(
  ).١/٦٩(، املوسوعة امليسرة )١٢٧ض (اجلهمية واملعتزلة :   ينظر)٧(
  واصل بن عطاء الغزال، أو حذيفة املخزومي البصري القدري، رأس املعتزلة وإمامهم، صاحب عبد اهللا بن حممـد    )٨(

  ).هـ١٣١(ة بن احلنفية، كان بليغاً، يلثغ يف الراء فيتجنبها، تويف سن
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أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم كفر خيرج به عن امللة، وهم وعيدية اخلوارج، ومجاعـة              
ن، بل العمل على مذهبهم ليس      يرجئون أصحاب الكبائر، والكبرية عندهم ال تضر مع اإلميا        

كناً من اإلميان، وال يضر مع اإلميان معصية، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، وهـم مرجئـة    ر
  األمة، فكيف حتكم لنا يف ذلك اعتقاداً؟

أنا ال أقول إن صاحب الكبرية      : فتفكر احلسن يف ذلك، وقبل أن جييب قال واصل بن عطاء          
ل هو يف مرتلة بني املرتلتني، ال مؤمن وال كـافر، مث قـام              مؤمن مطلقاً، وال كافر مطلقاً، ب     

واعتزل إىل أسطوانة من أسطوانات املسجد يقرر ما أجاب على مجاعة من أصحاب احلسن،              
  .)١(اعتزل عنا واصل، فسمي هو وأصحابه معتزلة : فقال احلسن

م حمنـة   وقد كان السلف يردون على أقواهلم، وما املواقف اليت اختذها السلف أيـا               
القول خبلق القرآن إال صورة عظيمة من صور التحدي والوقوف يف وجه ترويج هذه الفرقة               

 الذي كان موقفه حقيقاً بأن جيعله إماماً        :ملذهبها بني الناس، وخباصة موقف اإلمام أمحد        
  .)٢(ألهل السنة واجلماعة يف ذلك العصر وبعده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                                          
  ).٥/٤٦٤(، سري أعالم النبالء )٤/٣٢٩(ميزان االعتدال : ينظر  

  ).٥/٤٦٤(، سري أعالم النبالء )١١٨ص(، الفرق بني الفرق )١/٤٢(امللل والنحل :   ينظر)١(
  ).٤٠٥-١٤/٣٩٣(البداية والنهاية :   ينظر)٢(
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  . األشعرية- ٣

 األشعرية يف معرض رده على بعض خمالفام ملنهج أهل السنة  أصول:بني الشيخ 
  :واجلماعة؛ فمن أصوهلم

 ذهب األشعرية يف صفة الكالم هللا بأا صفة نفسية ذاتية قدمية قائمة بذات اهللا تعـاىل،                 -١
  .)١ (ليست حبرف وال صوت، ووافقوا يف ذلك مذهب الكالبية

للحوادث، فلزمهم بذلك نفي قيام الصفات       نفت األشعرية حدوث الكونيات بأا حمل        -٢
  .)٢ (الفعلية باهللا والتزموا تأويل النصوص املثبتة لصفات األفعال مبا يسمونه قدمياً

  .)٣( قوهلم باجلرب ومسوه كسباً -٣
املسببات توجد عند وجود األسباب ال ا، والنتائج توجد عند وجود األدلـة        قوهلم إن    -٤

واجلماعة أا توجد ا لكن ال بذاا بل جبعل اهللا هلـا أسـباباً              ال ا، ومذهب أهل السنة      
  .)٤ (ملسبباا، ودالئل على نتائجها 

ا قدمية غري خملوقة، وأا شيء واحد يف نفسه، أ األشعرية يرون أن أحكام اهللا خطابه، و       -٥
    .)٥(وإن تعددت باعتبار متعلقاا وتعلقاا 

  
شاعرة يعد من أصعب األمور اليت تواجه الباحـث يف          إن احلديث عن األشعرية واأل    

العقيدة ويف باب الصفات خصوصاً؛ لالنتشار الواسع هلذا املذهب، مما يستوجب اهتمامـاً             
، ممـا   )٦(خاصاً به؛ ولقربه أيضاً من معتقد أهل السنة واجلماعة يف العديد من أبواب املعتقد               

                                                
  ).٢/١٧٣ (،  وتعليق الشيخ على اإلحكام)١٧٧ص(جمموعة ملفات الشيخ : ينظر )١(
  ).١٧٧ص(جمموعة ملفات الشيخ :  ينظر)٢(
  ).١٥٧ص(جمموعة ملفات الشيخ :  ينظر)٣(
  ).٣/٢٨٦( تعليق الشيخ على اإلحكام )٤(
  ).٣/٣١٣( تعليق الشيخ على اإلحكام )٥(
 وإن كان يف كالمهم من األدلة الصحيحة وموافقة السنة مـا ال يوجـد يف              :" :  قال شيخ اإلسالم ابن تيمية        )٦(

كالم عامة الطوائف، فإم أقرب طوائف أهل الكالم إىل السنة واجلماعة واحلديث، وهم يعدون من أهل الـسنة         
املعتزلة والرافضة وغريهم؛ بل هم أهل السنة واجلماعة يف البالد اليت يكـون أهـل             : واجلماعة عند النظر إىل مثل    

  ".املعتزلة والرافضة وحنوهم: البدع فيها هم
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املذهب، بينه وبني مذهب أهل السنة واجلماعة،       أوجد خلطاً عند الكثري ممن كتبوا عن هذا         
  .)١(فكان من الواجب الوقوف عند هذه األمور 

 فرقة كالمية واسعة االنتشار، تنتسب إىل أيب احلسن األشعري، ظهرت يف            األشعرية
  .القرن الرابع اهلجري وما بعده

 حـول   بن كالب تدور  ابدأت أصوهلا بنزعات كالمية خفيفة، تلقفها األشعري عن           
نفي الصفات االختيارية، مع القول باجلرب واإلرجاء، مث تطـورت وتوسـعت يف املنـاهج               

 فرقة كالميـة حمـضة، ذات       -الثامن وما بعده  –الكالمية حىت أصبحت يف القرون املتأخرة       
منهج عقالين فلسفي، مع خلط ذلك بالصوفية والقبورية، فاختذت الرباهني العقلية الكالمية            

  .)٢( خصومها من املعتزلة والفالسفة وغريهم وسيلة يف حماجة
هم أتباع املذهب األشعري الذين حادوا عن منهج السلف أهل السنة واجلماعة            : واألشاعرة
  .)٣(يف العقيدة 

  :أهم معتقدام 
إضافة إىل مصادر التلقي املعروفـة      –يعتمد األشاعرة يف مصادر التلقي للعقيدة        - ١

 علـى   -قرآن الكرمي والسنة النبوية واإلمجاع    ال: لدى أهل السنة واجلماعة وهي    
العقل، بل هو املصدر األساس لديهم، وهو املعول عليه واملقدم إذا وجد إيهـام              

  .)٤(التعارض بينه وبني النصوص الشرعية 
يقولون بأن أول واجب على املكلف هو النظـر، أو القـصد إىل النظـر، أو                 - ٢

 .)٥(الشك
                                                                                                                                          

، ١٠٢-٤/١٠١(، درء التعـارض   )٨/٢٣٠،  ٦/٥٥(، جممـوع الفتـاوى      )٢/٨٧(ن تلبيس اجلهمية    بيا: ينظر  
  ).١٩١-١٩٠ص(، التدمرية )٦/٢٩٢

  ).٦١٤ص(  النفي يف باب الصفات )١(
  ).١/٨٧(، املوسوعة امليسرة )٤٩ص (ناصر العقل . د.الفرق الكالمية املشبهة واألشاعرة واملاتريدية أ:   ينظر)٢(
  ).٥١-٥٠ص (، خبيئة األكوان لصديق حسن خان )١/٩٤(مللل والنحل للشهرستاين ا:   ينظر)٣(
، أساس التقـديس يف  )٣٦٠-٣٥٩ص (اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقادية أليب املعايل اجلويين     :   ينظر  )٤(

  ).٥٣-٤/٥٠(، شرح املواقف للجرجاين )١٢٦-١٢٥ص (علم الكالم للفخر الرازي 
، موقف )٤٠٧-٤٠٥(، ميزان العمل ألبو حامد الغزايل )٤٢٦ص (لرسالة القشريية لعبد الكرمي القشريي      ا:   ينظر  )٥(

  ).٦٧٠-٦٦٧، ٦٤٤-٦٣٢، ٥٩٩-٥٩٥/ ٢(ابن تيمية من األشاعرة 
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لعمدة يف تلقي العقائد، بل إم يسلطون عليها        ال جيعلون النصوص الشرعية هي ا      - ٣
ما داللة أو   عنيتها  ظقواعدهم العقلية وخيضعوا للتأويل والتحريف أو الرد حبجة         

ثبوتاً، إذا خالفت معقوالم الفاسدة، وال يوردون النصوص إال اعتـضاداً ملـا             
 .)١(قرروه سلفاً بقواعدهم العقلية 

أن -. أن اهللا واحد يف ذاته ال قسيم له       -: هيالتوحيد عندهم يشمل ثالثة أمور       - ٤
وال . )٢( أن اهللا واحد يف أفعاله ال شريك لـه  –. اهللا واحد يف صفاته ال شبيه له     

ال خالق إال اهللا، ويفسرون األلوهية بأا القدرة على         : إله إال اهللا عندهم معناها    
 .)٣(االختراع 

إىل مـذهب اجلهميـة، إذ   األشاعرة مرجئة يف أبواب اإلميان ومذهبهم أقـرب         - ٥
يقولون بأنه التصديق القليب فقط، واختلفوا يف النطق بالشهادتني، أيكفي عنـه            
التصديق القليب أم ال بد منه؛ وال يقولون بزيادة اإلميان ونقصانه، كمـا أـم               

 .)٤(يوجبون االستثناء يف اإلميان 
ـ            - ٦ ني مـذهب   يعتمدون يف باب القدر على نظرية الكسب، يف حماولة للتوفيق ب

 .)٥(القدرية واجلربية، وهي تؤول يف آخرها إىل اجلرب، ويعجز التعبري عن تفسريها
خالية من احلكمـة، وال     : قالوا بأن إرسال الرسل راجع إىل املشيئة احملضة، أي         - ٧

دليل على صدق النيب إال املعجزة؛ وينكرون صدور مجيع الذنوب من األنبيـاء،             
، وغري ذلك من املسائل اليت خالفوا فيهـا         )٦(مةصغريها وكبريها، ملنافاا العص   

  .)٧(منهج أهل السنة واجلماعة 
                                                

  ).١٣٢-١٢٣ص (  أساس التقديس )١(
اإلقـدام يف علـم الكـالم    ، اية )٣٤-٣٣ص(اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به للباقالين         :   ينظر )٢(

  ).٩٠ص (للشهرستاين 
  ).١٢٤ص(، شرح أمساء اهللا احلسىن للرازي )١٢٣ص(أصول الدين :   ينظر)٣(
  ).٨/٣٥١،٣٦٠(، شرح املواقف )٣١١ص(، غاية املرام يف علم الكالم لآلمدي )٣٩٧ص(اإلرشاد :   ينظر)٤(
  ).٧٧ص(، اية اإلقدام )٢٠٣-١٨٧ص(د ، اإلرشا)١٣٣ص (، أصول الدين )٤٦-٤٥ص(اإلنصاف :   ينظر)٥(
، غاية املرام   )٣٧٠ص  (، اية اإلقدام    )٣٨-٣٧ص  ( والكرامات للباقالين    تالبيان عن الفرق بني املعجزا    :   ينظر  )٦(

)٢٣٤.(  
  ).٦٢٢-٦٢٠ص(سفر احلوايل، النفي يف باب صفات اهللا عز وجل . منهج األشاعرة يف العقيدة د:   ينظر)٧(
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  : مسائل أصول الدين بعض يفهم أهل السنة واجلماعة ممن خالفموقف

وهؤالء الذين خرجوا عن أهل السنة واجلماعة يف مـسائل مـن            :" :قال الشيخ      
 وأئمة اهلـدى  نوا فيه الصحابة أصول الدين، ففيهم من السنة بقدر ما بقي لديهم مما وافق    

من مسائل أصول اإلسالم، وفيهم من البدع واخلطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قلـيالً                
كان أو كثرياً، وأقرم إىل أهل السنة واجلماعة أبو احلسن األشعري ومـن تبعـه عقيـدة                 

  .)١("واستدالالً
 وأيب الفـرج ابـن    )٣(يهقي   والب )٢(وموقفنا من أيب بكر الباقالين      :" :قال الشيخ      

 زكريا النووي وابن حجر العسقالين، وأمثاهلم ممن تأول بعـض نـصوص              وأيب )٤(اجلوزي  
صفات اهللا تعاىل أو فوضوا يف أصل معناها، أم يف نظرنا من كبار علماء املسلمني الـذين                 

 من أهل السنة    نفع اهللا األمة بعلمهم فرمحهم اهللا رمحة واسعة وجزاهم عنا خري اجلزاء، وأم            
 بـاخلري،   < وأئمة السلف يف القرون الثالثة اليت شهد هلا النيب           نفيما وافقوا فيه الصحابة     

                                                
  ).١٥٧ص(ات الشيخ  جمموعة ملف)١(
القاضي أبو بكر حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن القاسم املعروف بالباقالين البصري الشافعي األصويل                 :  هو )٢(

املتكلم املشهور، كان على مذهب أيب احلسن األشعري ومؤيداً اعتقاده وناصراً طريقته سكن بغـداد، وصـنف                 
  ).هـ٤٠٣( ببغداد سنة :ويف التصانيف الكثرية يف علم الكالم وغريه، ت

، وشـذرات الـذهب     )٢/٢٠٧(، والعـرب للـذهيب      )٤/٩٨(، ووفيات األعيان    )٢/٤٥٥(تاريخ بغداد   : ينظر  
)٣/١٦٨.(  

احلافظ العالمة أبو بكر أمحد بن احلسني بن علي بن موسى البيهقي الشافعي صاحب التصانيف، لزم احلاكم                 :  هو )٣(
يث وحفظه يف صباه، وتفقه وبرع، وارحتل إىل العراق واجلبال واحلجـاز،            مدة فأخذ عنه وعن غريه، كتب احلد      

شعب اإلميان وكتاب األمساء والصفات وكتاب البعـث      : ، وله مصنفات عديدة منها    )هـ٤٥٨( سنة   :تويف  
  .والنشور

  ).٣/٣٠٤(، وشذرات الذهب )٢/٣٠٨(، والعرب )٣/١١٣٢(، وتذكرة احلفاظ )١/٩٦(وفيات األعيان: ينظر  
أبو الفرج عبد : العالمة احلافظ املفسر، عامل العراق، وواعظ اآلفاق، صاحب التصانيف السائرة يف فنون العلم          :  هو )٤(

، أكثـر مـن     س الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا، ينتهي نسبه إىل أيب بكر الـصديق                  
 سـنة   :د والوعظ والتاريخ وغريهـا، تـويف        التصنيف يف أنوا ع العلوم من التفسري واحلديث والفقه والزه         

  .كشف املشكل من حديث الصحيحني، وزاد املسري يف علم التفسري، وتلبيس إبليس: ، ومن مصنفاته)هـ٥٩٧(
  ).٤/٣٢٩(، وشذرات الذهب )٤/١٣٤٢(، وتذكرة احلفاظ )٣/١١٦(وفيات األعيان : ينظر  
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وأم أخطؤوا فيما تأولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف األمة وأئمة السنة رمحهم              
  .)٢()١("اهللا سواء تأولوا الصفات الذاتية وصفات األفعال أم بعض ذلك

، فأجاب  عقدي خطأ وعنده مات من على الترحم حكم :  ابن عثيمني  شيخال فضيلةل  ئس
 لكن البدع؛ أهل ِمن معينة طائفة إىل ينتسبون ال باخلري، هلم مشهود علماء هناك... " :بقوله

 فإن اهللا رمحهما النووي و العسقالين حجر ابن مثل البدع؛ أهل كالم من شيٌء كالمهم يف
 بعض إن: يل قيل حىت وجه، كل من مطلقاً تاماً قدحاً فيهما قدحوا الناس من السفهاء بعض
 فهذان. صحيح غري وهذا أشعري، حجر ابن ألن ؛ الباري فتح يحرق أن جيب: يقول الناس

 قدماه، مثلما الرسول أحاديث باب يف لإلسالم قدم أحداً أن اليوم أعلم ما بالذات الرجالن
 كـان  مـا  قبلها، قد -اهللا على أَتأَلَّى وال- وقوته حبوله وتعاىل سبحانه اهللا أن على ويدلك

 رياض كتاب فاآلن العامة، عند حىت بل العلم، طلبة لدى الناس؛ لدى القبول من ملؤلفاما
 أن وأمتىن عظيماً، انتفاعاً به الناس وينتفع مسجد، كل يف ويقرأ، جملس كل يف يقرأ الصاحلني

 عـن  يقـال  فكيف. مسجده ويف بيته يف به ينتفع كلٌّ لكتاب،ا هذا مثل كتاباً يل اهللا جيعل
 وجيـب ! كتبهما يف القراءة جيوز وال عليهما، الترحم جيوز ال ضاالن، مبِتدعان إما: هذين

 احلـال  بلسان هلؤالء أقول فإين! اهللا سبحان! ؟ مسلم صحيح شرح و ، الباري فتح إحراق
  :املقال وبلسان

  سدوا الذي املكان سدوا أو اللوِم ِمن   ألبيكم اأب ال عليهم أَِقلُّوا 
. اهللا يشاء أن إال الرجالن، هذان قدم مثلما واملسلمني لإلسالم يقدم أن يستطيع كان من
 اهللا نفع ممن شاكلتهما على كان وملن العسقالين، حجر والبن للنووي، اهللا غفر: أقول فأنا
  .)٣("ذلك على وأمنوا. واملسلمني اإلسالم م
  
أخطاء اجتهادية تـأول فيهـا       من كان عنده     :"قال الشيخ صاحل الفوزان حفظه اهللا        

ال يحكم عليه   : ، كابن حجر ، والنووي ، وما قد يقع منهما من تأويل بعض الصفات               غريه
، ويرجى هلما املغفرة مبا قدماه مـن  هذا الذي حصل منهما خطأ   :  يقال   بأنه مبتدع ، ولكن   

                                                
  ).١٥٨ص( جمموعة ملفات الشيخ )١(
  ).١/٥١٢(، وشرح كتاب التوحيد لسليمان بن عبد اهللا )١٣/٢٢٧)(٣٩٢/ ٧)(٤/١٤(تاوى جمموع الف:  ينظر)٢(
  .)٩السؤال رقم /٤٣" (لقاءات الباب املفتوح"  كالم الشيخ حممد بن صاحل العثيمني يف )٣(
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، موثوقان عند أهل     عليه وسلم، فهما إمامان جليالن     نة رسول اهللا صلى اهللا    خدمة عظيمة لس  
   .)١("العلم

مثل النووي ، وابن حجر العسقالين       :" :  وقال الشيخ حممد ناصر الدين األلباين        
 ، أنـا أعـرف أمـا مـن       إم من أهل البـدع    : ، وأمثاهلم ، من الظلم أن يقال عنهم         

 أمنا ورثوه مـن     ، وظنوا قصدوا خمالفة الكتاب والسنة، وإمنا وِهموا     ما  ، لكنهما   "األشاعرة"
  :ظنوا شيئني اثنني: العقيدة األشعرية

  .يقول ذلك، وهو ال يقول ذلك إالَّ قدمياً؛ ألنه رجع عنهأن اإلمام األشعري : أوالً
  .)٢("ب، وليس بصواتومهوه صواباً: وثانياً

  
  
  .نو امللحد- ٤
وجود اهللا معلـوم مـن الـدين        :"  يعتقده امللحدون، فيقول    على ما  :رد الشيخ      

بالضرورة، وهو صفة هللا بإمجاع املسلمني، بل صفة هللا عند مجيع العقالء حىت املـشركني ال           
ينازع يف ذلك إال ملحد دهري، وال يلزم من إثبات الوجود صفة هللا أن يكون له موجد؛ألن      

  .)٣("، ووجود حادث...الوجود نوعان، وجود ذايت
هو امليل، وورود هذه اللفظة يقترن بأمساء اهللا وآياته كما قال عـز  :  اإلحلاد يف اللغة   

  .١٨٠: األعراف M  NM   L  K  J  IL : وجل
  :امليل عما جيب اعتقاده أو عمله وهو قسمان: فاإلحلاد يف االصطالح

  .يف أمساء اهللا: أحدمها
  .يف آياته: الثاين

  : حلق الواجب فيها وهو أربعة أنواعوهو العدول عن ا: يف أمسائه
  . أن ينكر شيئا منها أو مما دلت عليه الصفات كما فعلت املعطلة-١

                                                
  ).٣/٢٤٠( فتاوى اللجنة الدائمة: ، وينظر)٢١٢ ، ٢/٢١١(املنتقى من فتاوى الفوزان  )١(
  ".من هو الكافر ومن هو املبتدع ) "٦٦٦ شريط رقم(من  )٢(
  ).٣/١٩٠( فتاوى اللجنة )٣(
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  . أن جيعلها دالة على تشبيه اهللا خللقه كما فعل املشبهة-٢
" أبـا " أن يسمى اهللا مبا مل يسم به نفسه ألن أمساء اهللا توقيفية كتسمية النـصارى لـه      -٣

  .وحنو ذلك" لة فاعلةع" وتسمية الفالسفة له 
  . أن يشتق من أمسائه أمساء لألصنام كاشتقاق الالت من اإلله والعزى من العزيز-٤

وهي ما جاءت به الرسل مـن األحكـام         -وأما اإلحلاد يف آياته فيكون يف اآليات الشرعية         
   .-يف السموات واألرضلقه وخيوهي ما خلقه اهللا -ويف اآليات الكونية ، -واألخبار

أمـا  ،  أحكامها عصيان أو أخبارها تكذيب أو حتريفها فهو الشرعية اآليات يف اإلحلاد فأما
  .)١(اإلحلاد يف اآليات الكونية فهو نسبتها إىل غري اهللا أو اعتقاد شريك أو معني له فيها 

@  M  I  H  G   F  E  DC  B  A  :قال تعاىل:":قال شيخ اإلسالم  

  JL وقال عـن إبلـيس     ،١٢٦: األنعام   M  U  T  S  R   Q  P  O  N  M

  V... L وقال تعاىل  ١٧ - ١٦: األعراف M  ¤     £  ¢  ¡  �  ~  }  |

  §  ¦   ¥L من أكابر متبعيه فإنه قعد هلم على صراط اهللا امللحدون وهؤالء .  ٢٠: سبأ
   .)٢("املستقيم فصدهم عنه حىت كفروا برم وآمنوا أن نفوسهم هي معبودهم وإهلهم

صار أهل السنة يصفون اهللا     :" )٣(ال شيخ اإلسالم يف معرض رده على املتكلمني         وق
بالوجود وكمال الوجود، وأولئك يصفون بعدم كمال الوجود، أو بعدم الوجود بالكليـة؛             

  .هـ.أ" فهم ممثلة معطلة؛ ممثلة يف العقل والشرع، معطلة يف العقل والشرع
  

  . احللولية- ٥
 بذاتـه يف األرض     ألمن اعتقد أن اهللا     :"لولية، فيقول   مذهب احل   :يبني الشيخ      

إن اهللا حـال يف     : فهذا خمالف للكتاب والسنة واإلمجاع وهو مذهب احللولية الذين يقولون         

                                                
  ).٢٣ص (: فتح رب الربية بتلخيص احلموية البن عثيمني )١(
  ).٢/٢٦٧( جمموع الفتاوى )٢(
  ).٥/١١٠(  يف كتاب دقائق التفسري)٣(
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كل مكان فمن قال بذلك عن جهل بين له احلكم، فإن أصر أو كان يقول ذلـك ال عـن                   
  .)١("جهل فهو كافر باهللا فال تصح الصالة خلفه

 احللول ال ترتبط بفرقة أو طائفة معينة بل هي معتقد طوائف عدة وفرق كثرية              عقيدة   
، -أي عيسى ابن مـرمي - يف الناسوت -أي اهللا-أوهلا النصارى الذين قالوا حبلول الالهوت    

مث تبعهم غالة الروافض الذين يقولون حبلول الذات اإلهلية بعلي بن أيب طالب، وجاء بعدهم               
  . )٣()٢( الذات اإلهلية يف من يشاء من البشرحلول سلكوا مسلك جلهميةطوائف من املعتزلة وا

  : واحللول نوعان
 من النصارى وحنوهم ممن يقولون إن الالهوت حـل  )٤(وهو قول النسطورية    : حلول خاص 

ـ     يف الناسوت كحلول املاء يف اإلناء وهو قول الرا         ن أيب فضة الذين يقولون إنه حل يف علي ب
  .طالب

وهو القول الذي ذكره أئمة أهل السنة واجلماعة عن طائفة اجلهمية املتقدمني            : امواحللول الع 
  .)٦()٥( الذين يقولون إن اهللا بذاته يف كل مكان

                                                
  ).٣/٢٠١( فتاوى اللجنة )١(
، "عـريب  ابـن  فـصوص  "يف ذلك جاء كما والصوفية ،اجلهمية حلولية  من الضالل أهل بعض بذلك نزغ وقد )٢(

 واالحتاد؛ احللول أهل أرباب من وغريهم، واحلالج، سبعني ابن: -أيضا- ذلك إىل ذهب وممن، "املكية فتوحاته"و
 أحـدهم  والتفت. -ذلك عن اهللا تعاىل- اهللا إال اجلبة يف وما، أنا إال اجلبة يف ما: قال أنه بعضهم عن يروى وهلذا

  .ذاته يف حال اهللا أن يزعم ألنه ؛-كبريا علوا ذلك عن اهللا تعاىل-. فاعبدون.. أنا إال إله ال: وقال، ميذهتال إىل
  ).٣٩٤ص (التوجيري أمحد بن احملسن عبد بن  محد. شرح الفتوى احلموية، د:ينظر  

  ).٣/٣٦٦(، اجلواب الصحيح )٢/٢٩٨(جمموع الفتاوى :   ينظر)٣(
ى قالوا إن مرمي مل تلد اإلله إمنا ولدت اإلنسان وأن اهللا مل يلد اإلنسان إمنا ولـد اإللـه،    هي فرقة من فرق النصار   )٤(

  .وموطنها يف املوصل والعراق وخراسان، وهم منسوبون إن نسطور وكان بطريركا يف القسطنطينية
  ).١/٤٩(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ينظر  

مسألة العلو يقولون بأحد قولني حينما يسئلون عن علو اهللا سبحانه وتعاىل، فبعـضهم              املخالفني ملنهج السلف يف      )٥(
واحلقيقة أن هـذين القـولني   ! إن اهللا تعاىل ال داخل العامل وال خارجه: اهللا يف كل مكان، وبعضهم يقول     : يقول

 وحقيقتـه يف    ... الباطل ال شك أن هذا القول ينبت منه احللول       ف... إن اهللا يف كل مكان    : باطالن، أما من يقول   
وذا استدل األئمة   ...النهاية االنتهاء إىل إنكار وجود اهللا؛ ألن معىن ذلك أنه سبحانه وتعاىل ليس له ذات متميزة               

  .احللول مذاهب بطالن به  وبينوا،رمحهم اهللا تعاىل
  . املكتبة الشاملة)٣ / ٦(احملمود عبد الرمحن . د ،شرح كتاب ملعة االعتقاد :ينظر  

ص (حممـد الـسعوي     .، والتدمرية حتقيـق د    )٢٥٢ص(التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية البن مهدي        :  ينظر )٦(
١٠٧.(  
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 البـشر   يف اهللا   قال حبلـول   أن من    األمة وباجلملة فال خالف بني      :":قال شيخ اإلسالم    
  .)١("باح الدمفهو كافر م ،به وإن البشر يكون إهلا وهذا من اآلهلة واحتاده

 ألن اإلحلاد؛ هذا من أعظم إحلاد وال، الكفر هذا من أعظم كفر مثة هناك ليس ":ذلك ك قال
 ما فكل، األرض وجه على شرك مثة هناك ليس أنه.. عليه يلزم االعتقاد هذا أو، الكالم هذا
 عبـدوا  ما: قالوا العجل عبدوا فالذين، هؤالء قول حد على هللا عبادة فهو اهللا دون من عبد
 عبـدوا  الـذين ، املـسيح  عبـدوا  الذين، عزير عبدوا الذين، األصنام عبدوا الذين، اهللا إال

 مـن  أعظم كفر وأي الشرك؟ هذا من أعظم شرك وأي، األحجار عبدوا والذين، األشجار
 شيء كل يف -تعاىل- اهللا أن فزعموا الضالل أهل بعض بذلك نزغ وقد: يقول الكفر؟ هذا

 هـذا  يف، مكـان  كـل  ويف العرش فوق اهللا أن يزعمون. العرش يف وه كما كائنا بنفسه
  .)٢("-ذلك عن اهللا تعاىل- احلشوش يف حىت ؛-سيأيت كما- السيارة يف، السوق يف، املسجد

                                                
   .)٤٨١ / ٢ (جمموع الفتاوى )١(
  .)٤٨٦-٤٨١ / ٢(جمموع الفتاوى   : وينظر،)٣٩٤/ ١(التوجيري محد . د،  شرح الفتوى احلمويةنقالً عن )٢(
.  
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   الثاني مطلبال 

   . قول بعض الفرق يف القدر
 مؤمنـهم  النـاس،  فيها خاض اليت الكربى املوضوعات من "والقدر القضاء" موضوع   
 الفالسـفة  أذهـان  وشـغلت  اجلميع، فيها تكلم وقد واألزمان، العصور مر على كافرهم،و

  .غريهم من امللل أهل من الطوائف وأتباع واملتكلمني
 أحـداث  من فيها وما اليومية وأحواهلم الناس حبياة القدر ارتباط وهو واضح ذلك يف والسبب
  .وتقلبات
  :أقوال ثالثة إىل دائماً ترجع فهي بعده، أو اإلسالم قبل تتغري مل -بإمجال– القدر يف واألقوال

 وال إرادة لـه  وليس أفعاله على جمبور اإلنسان إن :يقولون الذين اجلرب، أهل قول - ١
 يسمى ما وهو وافقهم، ومن اجلهمية مذهب اإلسالمية الفرق يف هذا وميثل قدرة،

  .احلتمي باملذهب املتأخرة العصور يف
 وأن خالقـه،  عـن  أفعاله يف اإلنسان واستقالل رادة،اإل حرية أهل قول ويقابلهم - ٢

 هـذا  وميثل أفعاله، خيلق الذي هو أنه كما اهللا، إرادة عن مستقلة إرادة له اإلنسان
 .وافقهم ومن ،)القدرية( املعتزلة املذهب

 شـيء،  كـل  خالق اهللا وأن القدر يثبتون ، وهؤالء هؤالء بني وسط قول وهناك - ٣
 لـه  أن كما اهللا، ملشيئة خاضعة ولكنها ومشيئة إرادة انلإلنس إن :أيضاً ويقولون

 وأتباع السلف مذهب وهذا .تعاىل هللا خملوق وأفعاله هو لكنه فعله، ا يفعل قدرة
 .األنبياء

 ويف طائفة، إىل املسائل بعض يف متيل أخرى، فرق تنشأ قد -الثالث – الطوائف هذه وبني

  .)١(مذهبها على يغلب ما حسب عليها احلكم ويكون ثانية، طائفة إىل األخرى املسائل
  -:يلي فيما لبعضهم ونعرض

  
  

                                                
  ).٣/١٣٠٨(من األشاعرة موقف ابن تيمية :  ينظر)١(
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  . اجلربية واملعتزلة-١

مبعىن تـوفر األسـباب واآلالت، وهـي منـاط         : األوىل: القدرة نوعان :" :قال الشيخ   
التكليف، فيها يتمكن العبد من القيام مبا كلف به، وهي موجودة يف كل مكلف مـسلم أو               

 وتكون مقارنة للفعل وقد تتقدم عليه، وبذلك يتـبني أن التكليـف             كافر مطيع أو عاص،   
مبعىن التوفيق وهذه مقارنة للفعل وموجودة فيمن أطاع دون         : والثانية. بالفعل ال يتقدم عليها   

  .من عصى وليست مناطاً للتكليف
هـب  وقد أثبت اجلربية القدرة مبعىن التوفيق ونفوا القدرة مبعىن توفر األسباب واآلالت، وذ            

  .)١("املعتزلة إىل العكس
عرض :"القدرة اليت يتمكن ا العبد من الفعل، تسمى باالستطاعة، وقد عرفت بأا             

عبارة عـن   :"، وهي يف عرف املتكلمني    )٢("خيلقه اهللا يف احليوان يفعل به األفعال االختيارية       
  .)٣("صفة ا يتمكن احليوان من الفعل والترك

  :أقوالوقد وقع اخلالف فيها على 
قول اجلهمية،  وهو أنه ليس للعبد أي استطاعة، ال قبل الفعل وال معه، بل لـه                  - ١

  .)٤(قدرة شكلية غري مؤثرة يف الفعل أصالً، وتسمى فعال له جتوزاً 
وهو أن اهللا تعاىل قد مكن اإلنسان مـن االسـتطاعة،   :قول املعتزلة ومن وافقهم    - ٢

 .)٥(ى ضده، وهي موجبة للفعلوهذه االستطاعة قبل الفعل، وهي قدرة عليه وعل

                                                
  ).١/١٧٩( تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
  ).١٢ص( التعريفات للجرجاين )٢(
  ).١٢ص(التعريفات  )٣(
، اإلرشاد إىل )٢١١١ص(، الفرق بني الفرق    )١/١٢٢(، البحر الزخار البن املترضى      )١/٨٥(امللل والنحل   :  ينظر )٤(

  ).٢١٥ص( للجويين االعتقادقواطع األدلة يف أصول 
، نظرية التكليف آراء القاضي عبـد اجلبـار      )١١٦ص  (، الفرق بني الفرق     )١/٣٠٠(مقاالت اإلسالميني   : ينظر )٥(

  ).٣٩٨ص (وما بعدها، شرح األصول اخلمسة للهمداين املعتزيل ) ٣١٧ص(الكالمية، لعبد الكرمي عثمان 
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وهو أن االستطاعة مع الفعل ال جتوز أن تتقدمه وال          : قول األشاعرة ومن وافقهم    - ٣
أن تتأخر عنه، بل هي مقارنة له، وهي من اهللا تعاىل، وما يفعله اإلنسان ا فهو                

 .)١(كسب له 
وهو الذي عليه حمققو املتكلمون وأهـل الفقـه واحلـديث           –قول أهل السنة     - ٤

 : وهو التفصيل-صوف وغريهموالت
 فهناك استطاعة للعبد مبعىن الصحة والوسع، والتمكن وسالمة اآلالت، وهـي الـيت          -أ

تكون مناط األمر والنهي، وهي املصححة للفعل، فهذا ال جيب أن تقارن الفعـل، بـل            
M  :تكون قبله متقدمة عليه، وهذه االستطاعة املتقدمة صاحلة للضدين ومثاهلا قوله تعاىل           

  ¦¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |L  فهذه االستطاعة قبل الفعل ٩٧: آل عمران ،
  .ولو مل تكن إال مع الفعل ملا وجب احلج إال على من حج، وملا عصى أحد بترك احلج

وهذه االستطاعة هي مناط األمر والنهي، وهي اليت يتكلم فيها الفقهاء وهي الغالبـة         
  .يف عرف الناس

عة اليت جيب معها وجود الفعل، وهذه هي االسـتطاعة املقارنـة،             وهناك االستطا  -ب
M  :  9  8  7     6      5  4  :املوجبة له، ومن أمثلتها قولـه تعـاىل       

;L ــه٢٠: هــود M  Q   P    O  N  M  L  K  J  I        H  G : ، وقول

RL ـ       "،  ١٠١: الكهف هم، فاملراد بعدم االستطاعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوس
فنفوسهم ال تستطيع إرادته وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صده               
هواه أو رأيه الفاسد عن استماع كتب اهللا املرتلة واتباعها وقد أخرب أنه ال يستطيع ذلك،        

، وهي االستطاعة الكونية اليت هـي منـاط         )٢("وهذه االستطاعة هي املقارنة املوجبة له     
  .)٣(ر، وا يتحقق وجود الفعل القضاء والقد

  
                                                

  ).١٤٢ص(أيب يعلى لقاضي عتمد ل، امل)٨٣ص(، معامل أصول الدين للرازي )٢٢٠-٢١٩ص (ينظر اإلرشاد  )١(
  ).١/٦١( درء التعارض )٢(
-٣٦٩،  ٨-١/٧(، ومنهاج السنة    )٤٤١،  ٣٧٦ -٣٧١،  ٢٩٢-٢٩٠،  ١٣٠-٨/١٢٩(جمموع الفتاوى   :  ينظر )٣(

  .)١٣٣٢-٣/١٣٣١(احملمود .، موقف ابن تيمية من األشاعرة، د)٩/٢٤١(درء التعارض ، )٣٧٣
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وقد توسط أهل السنة واجلماعة يف مسألة القدر وقدرة العباد بني املعتزلة املـسمون                 
، الذين انتشر على أيديهم القول بنفي القدر، وإنكار علم اهللا السابق باألمور؛             "القدرية"بـ

لوا بأن اهللا جيرب العبـاد علـى        وبني اجلربية الذين نفوا الفعل عن العبد وأضافوه إىل اهللا وقا          
أعماهلم، والعباد جمبورون على أفعاهلم وإمنا تضاف األعمال إىل العباد على جهة ااز فقـط      

إا مضيئة ألن اهللا جعلها كذلك؛ ومـن أهـم فـرق    : كما تنسب للشمس ضوؤها فيقال  
  .)١ (اجلربية اجلهمية

  
رط احلادث أو سبب يتوقـف      إن التأثري إذا فسر بوجود ش     :":قال شيخ اإلسالم       

 فهذا حق،   - وكل ذلك خبلق اهللا تعاىل     –حدوث احلادث به على سبب آخر، وانتفاء موانع         
وتأثري قدرة العبد يف مقدورها ثابت ذا االعتبار، وإن فسر التأثري بأن املؤثر مستقل بـاألثر               

 اهللا وحـده    من غري مشارك معاون وال معاوق مانع، فليس شيء من املخلوقات مؤثرا، بل            
فإذا عـرف  ...خالق كل شيء ال شريك له وال ند له، فما شاء اهللا كان وما مل يشأ مل يكن     

ما يف لفظ التأثري من اإلمجال واالشتراك ارتفعت الشبهة، وعرف العـدل املتوسـط بـني                
  .)٣()٢("الطائفتني

اب االلتفات إىل األسباب شرك يف التوحيد، وحمو األسـب       :" :وقال شيخ اإلسالم       
أن تكون أسباباً نقص يف العقل، واإلعراض عن األسباب يف الكلية قدح يف الشرع، وجمـرد   
األسباب ال يوجب حصول املسبب، فإن املطر إذا نزل وبذر احلب مل يكن ذلك كافيـاً يف                 
حصول النبات، بل ال بد من ريح مربية بإذن اهللا وال بد من صرف االنتفاء عنه، فال بد من                   

وزوال املوانع، وكل ذلك بقضاء اهللا وقدره، وكذلك الولد ال يولـد مبجـرد              متام الشروط   

                                                
) ١٦٨ص(عبد الرمحن احملمـود     .، القضاء والقدر ،د   )٣٦٨(ميان البن تيمية    ، اإل )١٩ص(الفرق بني الفرق    :  ينظر )١(

  .وما بعدها
  ).٣٩٠-٨/٣٨٩(و)٤٨٨-٨/٤٨٧(نفس املرجع: وينظر)١٣٥-٨/١٣٤( جمموع الفتاوى )٢(
، شـرح  )٦٨-٢/٦٧(االنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد أليب احلسن اخلياط      :   ينظر غلو اجلهمية يف القدر      )٣(

  ). ٢/٨٨(، الكشاف للزخمشري )٢٣٣ص(ول اخلمسة للقاضي عبد اجلبار األص
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إنزال املاء يف الفرج، بل كم من أنزل ومل يولد له، بل ال بد من أن اهللا شاء خلقه، فتحبـل                     
  .)١("املرأة وتربيه يف الرحم، وسائر ما يتم به خلقه من الشروط وزوال املوانع

، ٤٩: القمـر  M   ã        â  á  à              ß  ÞL  :عز وجـل  قال اهللا   :" قال ابن عبد الرب      
فليس ألحد مشيئة تنفذ    . ٢٩: التكـوير  M   È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  ÀL  :وقال

إال أن تنفذ منها مشيئة اهللا تعاىل، وإمنا جيري اخللق فيما سبق من علم اهللا، والقدر سر اهللا ال                   
حلجاج فيه مرجتة، ال يفتح شيء منها إال بكسر شـيء     يدرك جبدال وال يشفي منه مقال، وا      

وغلقه، وقد تظاهرت اآلثار وتواترت األخبار فيه عن السلف األخيـار الطيـبني األبـرار               
M  é باالستسالم واالنقياد واإلقرار بأن علم اهللا سابق ،وال يكون يف ملكه إال ما يريـد،                

   í  ì  ë  êL ٢("٤٦: فصلت(.  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .وما بعدها،)٨٣ص(ملعارف البن رجب ، ولطائف ا)٤١-٣٩ص(اجلواب الكايف : ينظر)٨/٧٠( جمموع الفتاوى )١(
  .، )١٩٦-١٦/١٩٥(شرح صحيح مسلم للنووي : ، وينظر)١٤ -٦/١٣( التمهيد )٢(
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  . األشعرية-٢

متعلق القدرة احلادثة األخذ باألسباب وهي مؤثرة فيها بـتمكني    :" :وقال الشيخ      
اهللا هلا وإقداره لعبده عليها، أما ترتيب املسببات عليها فمن اهللا، فهو وحده سبحانه الـذي                

 يف  يوجد املسببات بأسباا ال عندها كما يقول األشعرية، فمثالً حز إبراهيم اخلليل بالسكني            
رقبة ولده، وضرب موسى الكليم البحر بعصاه، ورمى حممد اخلليل احلصى، كل ذلك مـن           
فعل املخلوق، أما أن تنقطع الرقبة أو ينفلق البحر أو يصيب احلصى من رمي به فإىل اهللا إن                  
شاء رتب ذلك فحصل كما يف األخريين، وإن شاء مل حيصل كما يف قصة الذبيح مع أبيـه                  

   .)١("صالة والسالمإبراهيم عليهم ال
الذي عليه السلف وأتباعهم وأئمة أهل الـسنة        :" :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية         

ومجهور أهل اإلسالم املثبتون للقدر، إثبات األسباب، وأن قدرة العبد مع فعله هلـا تـأثري                
 كتأثري سائر األسباب يف مسبباا، واهللا تعاىل خلق األسباب واملسببات، واألسباب ليـست            
مستقلة باملسببات، بل ال بد هلا من أسباب أخرى تعاوا، وهلا مع ذلك أضـداد متانعهـا،                 
والسبب ال يكون حىت خيلق اهللا مجيع أسبابه، ويدفع عنه أضداده املعارضة له، وهو سبحانه               
خيلق مجيع ذلك مبشيئته وقدرته كما خيلق سائر املخلوقات، فقدرة العبد سبب من األسباب،             

د ال يكون ا وحدها، بل ال بد من اإلرادة اجلازمة مع القدرة، وإذا أريد بالقدرة                وفعل العب 
القوة القائمة باإلنسان فال بد من إزالة املوانع كإزالة القيد واحلبس وحنو ذلك، والصاد عـن   

  .)٢("السبيل كالعدو وغريه
من كالم شـيخ    وحيسن هنا أن أسوق خالصة اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف القدر ملخصاً             

  ::اإلسالم ابن تيمية 
  : القدر يشمل أربع مراتب يف درجتني-١
أن اهللا تعاىل علم ما اخللق عاملون بعلمه القدمي، الذي هو موصـوف بـه               : الدرجة األوىل "

أزالً، وعلم مجيع أحواهلم من الطاعات واملعاصي واألرزاق واآلجال، مث كتب اهللا يف اللوح              

                                                
  ).١/١٨٩(نفس املرجع : وينظر)١/١٨٠( تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
  ).٤٨٨-٨/٤٨٧( جمموع الفتاوى )٢(
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فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكـن ليـصيبه،             احملفوظ مقادير اخللق،    
  .جفت األقالم، وطويت الصحف

وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتفصيالً، فقد كتـب يف اللـوح                
احملفوظ ما شاء، وإذا خلق جسد اجلنني قبل نفخ الروح فيه بعث إليه ملكاً، فيـؤمر بـأربع       

  .اكتب رزقه، وأجله، وعمله، وشقي أم سعيد:  لهكلمات، فيقال
  . الكتابة: العلم، والثانية: األوىل: فهذه الدرجة تشمل مرتبتني

مشيئة اهللا النافذة وقدرته الشاملة، وهو اإلميان بأن ما شاء اهللا كان ومـا مل               : الدرجة الثانية 
ال مبـشيئة اهللا     السموات وما يف األرض من حركة وال سـكون إ           يف يشأ مل يكن، وأن ما    

سبحانه وتعاىل، ال يكون يف ملكه إال ما يريد، وأنه سبحانه على كل شـيء قـدير مـن                   
املوجودات واملعدومات، فما من خملوق يف األرض وال يف السماء إال اهللا خالقه سبحانه، فال               
خالق غريه، وال رب سواه، ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته، وطاعة رسله، وـاهم عـن              

ته، وهو سبحانه حيب املتقني واحملسنني واملقسطني، ويرضى عن الذين آمنوا وعملـوا             معصي
الصاحلات، وال حيب الكافرين، وال يرضى عن القوم الفاسقني، وال يـأمر بالفحـشاء، وال     

  .يرضى لعباده الكفر، وال حيب الفساد
  .ق والتكويناخلل: اإلرادة واملشيئة، والثانية: األوىل: فهذه الدرجة تشمل مرتبتني

أن اهللا خـالق    : أما أفعال العباد فهي داخلة يف املرتبة الرابعة، ومذهب السلف فيها           - ٣
أفعال العباد، والعباد فاعلون حقيقة، والعبد هو املؤمن والكافر، والرب والفـاجر، واملـصلي              

م وإراد١("موالصائم، وللعباد قدرة على أعماهلم، وهلم إرادة، واهللا خالقهم، وخالق قدر(.  
  
  
  
  

  
                                                

، ملعـة   )٢٩ص(شفاء العليل البن القـيم      : مع تصرف يسري، وينظر   ) ٢٢-٢١ص( العقيدة الواسطية البن تيمية      )١(
ومـا  ) ٥٠٢،  ٣٩٤ص(وما بعـدها و   ) ٢٧٦-٢٧٤ص(، وشرح الطحاوية    )٢٠-١٩ص(االعتقاد البن قدامة    

  .وما بعدها) ٢/٣٢٦(قبول حلافظ حكمي بعدها، ومعارج ال
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  . الثالثمطلبال

  .املرجئةاإلميان عند بعض 
  .التأخري: اإلرجاء:" :قال الشيخ 

  .اإلميان جمرد التصديق:  واملرجئة من املتكلمني والفقهاء أصناف منهم من قال
  . اإلميان جمرد النطق بالشهادتني:  ومنهم من قال
  .التصديق وعمل القلب: ومنهم من قال
  .إلميان التصديق وقول اللسان، وهم املرجئة الفقهاءا:  ومنهم من قال

 ومسوا مرجئة لتأخريهم بعض مسمى اإلميان عن الدخول يف مفهومه، وهناك طوائف أخرى             
  .)١("من املرجئة

وقع اخلالف بني الطوائف يف حقيقة اإلميان، وهل األعمال داخلـة فيـه وحكـم                  
  : على أقوال-مرتكب الكبرية

اجلماعة ومجاهري السلف، إن اإلميان قول واعتقـاد وعمـل، قـول             قول أهل السنة و    -١
باللسان، واعتقاد باجلنان، وعمل باألركان، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، قالوا ومرتكب           

  .الكبرية مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ويف اآلخرة حتت املشيئة
د وعمل، وأمـا مرتكـب      اإلميان قول واعتقا  :  قول املعتزلة واخلوارج، وهؤالء يقولون     -٢

  :الكبرية
 فحكمه يف الدنيا عند املعتزلة أنه ليس مبؤمن وال كافر، بل هو يف مرتلة بني املرتلتني، ومن     -أ

  .وأما عند اخلوارج فهو كافر مباح الدم واملال. مث فليس مباح الدم
  .كفار وأما حكمه يف اآلخرة فقد اتفق اخلوارج واملعتزلة على أنه خملد يف النار كال-ب
 أن اإلميان قول واعتقاد، وأما األعمال فغري        -من أتباع أيب حنيفة   – قول مرجئة الفقهاء     -٣

  .وأما حكم مرتكب الكبرية عندهم فهو موافق ملذهب أهل السنة. داخلة فيه
أن اإلميان هو املعرفة فقط، وما عداها من تصديق القلب وإقراره، ومـن             :  قول اجلهمية  -٤

والزم قوله أن إبليس وفرعون ومن      .  داخل يف اإلميان، وهذا قول اجلهم      القول والعمل، فغري  

                                                
  ).٢/٢٤٦(تعليق الشيخ على اإلحكام  )١(



   ٦٦٩  
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شاهم ممن عرف اهللا وعاند فسب اهللا ورسوله، وعاداهم، وقتل األنبياء، وهدم املـساجد،              
  . أنه مؤمن كامل اإلميان-وأهان املصاحف

وليس داخـال   أن اإلميان هو التصديق، وأما قول اللسان فهو دليل عليه           :  قول املاتريدية  -٥
  .فيه، وأما العمل فغري داخل فيه

وهذا إلثبات إميانه يف الدنيا، أما يف اآلخرة        . أن اإلميان قول باللسان فقط    :  قول الكرامية  -٦
  . فهو خملد يف النار-كاملنافق–فمن مل يرافق قوله ما يف قلبه من االعتقاد الصحيح 

  :نوهلم يف اإلميان قوال:  قول الكالبية واألشعرية-٧
  .أنه قول واعتقاد وعمل، وهذا قول موافق ألهل السنة واجلماعة: أحدمها
 هو ونأن اإلميان جمرد تصديق القلب ومعرفته، وخيتلف تعبري األشاعرة هنا فتارة يقول     : والثاين

  .)١(املعرفة كقول جهم، وتارة يقولون هو التصديق 
  .أما مذهبهم يف مرتكب الكبرية فهو موافق لقول أهل السنة

ويالحظ أن القول الثاين هو الذي اشتهر عند األشاعرة، وهو الذي نصره أئمتهم ممن جـاء                
  .)٢(بعد األشعري، وهو الذي استقر عليه املذهب؛ وهذه خالصة األقوال يف اإلميان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ).٢/٩٤(، وجمموع الفتاوى )١٦٠ص(، والتسعينية )٢٣٩-١٨٩ص (اإلميان البن تيمية :  ينظر)١(
  )١٣٥١-٣/١٣٤٩(موقف ابن تيمية من األشاعرة :  ينظر)٢(
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  املبحث الرابع    

  .الباطنية

  متهيد         
لى كل من يذهب إىل التأويل بالباطن يف القرآن  نسبة إىل التأويل بالباطن، تصدق ع  :الباطنية

  .الكرمي، أو احلديث الشريف
أن النصوص الشرعية من قرآن وسنة هلا ظـاهر         : ولقد تستروا بفكرة ضالة وخبيثة مؤداها     

  .وباطن
ما يفهمونه بوساوسهم وأوهامهم اخلبيثـة دون   : فالظاهر ما يفهم من النص العريب، والباطن      

 فهم هذا الباطن، إالَّ حمض اخلرافات اليت تساعدهم على حتويل الـنص            قاعدة يرجع إليها يف   
الشرعي إىل ألوان كفرهم وحتقيق غايتهم اليت يرمون إليها، وهي سلخ املسلمني من عقيدم              

  . وحتويلهم عن دينهم
وقد انقسم أهل هذا املذهب الباطين إىل فرق عديدة لكل منها صورة خاصة مـن الكفـر                 

  .)١(ها كلها هدف واحد هو هدم اإلسالم، والنيل من عقيدة املسلمني والضالل، وجيمع
وتعترب احلركات الباطنية من أخطر احلركات يف تاريخ العامل اإلسالمي، وكـذلك               

الرافضة والطائفتان متداخلتان يف املنهج واالعتقاد واملوقف من أهل السنة، وال عجـب؛ إذ              
نه، وإن كان التطور يف بعضها قد يصل إىل الغلو أو           كلها قائمة على مبدأ التشيع ومنطلقة م      

اإلباحة كما حدث لإلمساعيلية والقرامطة، إال أن القاسم املشترك بينها هو دعوى مـواالة              
 - من اإلمامة وغريهـا    -أهل البيت والقيام بالواجب حنوهم، واستخالص حقوقهم املغتصبة       

 بدور خطري يف عاملنـا اإلسـالمي    تقوم-حىت اآلن–من أعدائهم؛ وهذه احلركات ال تزال    
 بدعم كبري مـن اليهـود والنـصارى         -كما حيظى من يتبناها من دول وغريها      –وحتظى  

 ويقصد –؛ إذ أدرك أعداء اإلسالم أن حرب املسلمني -من شيوعيني وال دينيني –واملالحدة  

                                                
  ).٣٢-٣١ص(ات للدكتور حممد جماهد نور الدين حبوث ودراسات يف املذاهب والتيار:  ينظر ملا سبق)١(
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ضة لإلسالم   ال تتم إال بإحياء الطائفية بينهم ودعم تلك الفرق واحلركات املناه           -أهل السنة 
  .)١(احلق 

إنه مذهب ظاهره الرفض، وباطنـه الكفـر        :" :وصدقت فيهم مقولة أيب حامد الغزايل       
  .)٢("احملض، ومفتتحه حصر مدارك العلوم يف قول اإلمام املعصوم

  
  :ومن فرق الباطنية

  الرافضةغالة  -١
 وأما الروافض فقد أبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وكثرياً          :":قال الشيخ      

من الصحابة وتربءوا منهم، وقالوا ال والء إال برباء، أي ال يصح من أحد والء آلل البيـت                  
حىت يتربأ من أيب بكر وعمر وعثمان ومن تبعهم، ومسوا رافضة، ألم رفضوا نصرة زيد بن                

وقـالوا بتناسـخ    ... علي زين العابدين من أجل مواالته أبا بكر وعمر، فسماهم رافـضة           
  .)٣("األرواح
، خبفـاء   انتقص اهللا وطعن يف أفعاله وشرائعه اليهود والرافـضة        :" :قال الشيخ   و  

 ، وتعذر الفصل بينهما عليهم؛ فمنعت اليهود النـسخ محايـة          )٤(الفرق بني النسخ والبداء     
جلناب اهللا يف زعمهم، وجهلت الرافضة را؛ فحكمت بأن اهللا يبدو له من املصاحل واملفاسد               

  ).تعاىل اهللا عن ذلك علواً كبرياً(نقض ما أبرمه ما كان خفياً عليه؛ في
ومن تبني أمر اليهود وحسدهم ملن جاء بعد موسى من األنبياء، وكيدهم لشرائع اإلسـالم،            
وتبني حال الرافضة، ووقف على فساد دخيلتهم وزندقتهم؛ بإبطان الكفر وإظهار اإلسالم،            

سالم منهجهم؛ علم أن ما قـالوه مـن    وأم ورثوا مبادئهم عن اليهود وجوا يف الكيد لإل        
الزور والبهتان، إمنا كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله، وعصبية ممقوتـة دفعتـهم إىل      

                                                
  ).١/١١٥(موقف ابن تيمية من األشاعرة :  ينظر)١(
  ).٣٧ص ( فضائح الباطنية حتقيق عبد الرمحن بدوي )٢(
، فتـاوى   )٢٤ص(جمموعة ملفـات الـشيخ      :، وينظر )١٩ص   (: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي        )٣(

  ).٣/٣٦٨) (٤٣٥-٢/٤٣٤(اللجنة
  .:يف التعليق الذي يعقب كالم الشيخ ) النسخ والبداء( ينظر ملعىن  )٤(
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الدس واخلداع وإعمال معاول اهلدم سراً وعلناً للشرائع ودوهلا القائمة عليها، ومن قرأ آيات              
  .)١("سيئالقرآن وتاريخ الفريقني ظهر له ما هم عليه من الدخل واملكر ال

¥  ¦  §  ¨  ©M  ª  : مبيناً ما سبق يف تعليقه على قوله تعاىل:وقال الشيخ    

   ¯  ®  ¬  «L يف آخر اآلية أن كل ما يكون منه من         ) تعاىل(بني  :" ٣٩: الرعد
حمو وإثبات وتبديل وتغيري واقع مبشيئته فعالً وكونياً أو تشريعاً، ومسطور عنده يف أم الكتاب     

؛ فكتب ما هو كائن من ناسخ ومنسوخ وسعادة وشقاوة وسائر ما يكون من              جرى به القلم  
وكتابه، ورهـني بأسـبابه     ) تعاىل(التغيري والتبديل كل منها يف وقته الذي حدد له يف علمه            

حسب ما تقتضيه احلكمة، وبذلك يتبني أنه ال يلزم من احملو واإلثبات عموماً أن يكون بـدا    
 كل ما كان وما سيكون من فعل أو تشريع تفسري عملي وتطبيق             هللا أمر كان خفياً عليه، بل     

  .)٢("واقعي دقيق موافق لسابق علمه، وما جرى به قلمه يف كتابه
  :حدثت انقسامات داخل املذاهب الرافضية الباطنية   

  .:االنقسام الذي وقع حول من يكون اإلمام بعد جعفر الصادق : ومنها
 –موسى واستمرت اإلمامة بعده إىل اإلمام الثـاين عـشر           اإلمام بعده ابنه    :  قالت :فطائفة

 عشرية، ومن يطلـع  ا وهؤالء هم الرافضة املوسوية، واجلعفرية، االثن  -املهدي املنتظر عندهم  
على عقائدهم ومذاهبهم يرى أنه ال ميكن أن يكونوا طائفة معتدلة حبال من األحـوال، إال                

  .حال التقية
الذي مات يف عهـد     – ابنه إمساعيل    - بعد جعفر الصادق   –اإلمام بعده أي    :  قالت :وطائفة

 وهؤالء هم طائفة اإلمساعيلية اليت انبثقت منها حركة القرامطة، والدولة الفاطميـة يف              -أبيه
  .)٣(املغرب ومصر، واإلمساعيلية يف بالد فارس وغريها

  
  

                                                
  ).١٣٧ -٢/١٣٦( تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
  ).١٣٩ -٢/١٣٨(تعليق الشيخ على اإلحكام  )٢(
  ).١١٧ص ( موقف ابن تيمية من األشاعرة )٣(
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مامة علـى   هي تلك الطائفة من الشيعة اليت تعتقد بأحقية أهل البيت يف اإل    :الرافضة   
، وأن اإلمامة ركن من أركان الدين بنص الـنيب          يباقي الصحابة، مبن فيهم الشيخان      

ا، كل من يقول بالبداء والرجعة والغيبـة        بياء واألئمة معصومون، ويشمل أيض    ، وأن األن  <
  .والتويل والتربي إال يف حالة التقية

صحابة، وقد أطلق عليهم هذا ويرجح العلماء سبب التسمية لرفضهم إمامة الشيخني وأكثر ال 
االسم بعد رفضهم إمامة زيد بن علي، وتفرقهم عنه؛ لعدم موافقته على أفكارهم، وكانت              

  .)١(تسمى من قبل اخلشبية واإلمامية، ومن أشهر فرقهم االثنا عشرية
  : الرافضة غالةأخطر عقائد

قرآن ظاهراً وباطناً، وأن    وإمنا كان فاسداًَ ألنه صدر عن اعتقادهم أن لل         :التأويل الفاسد  -١
املراد منه باطنه دون ظاهره، وأن علم الباطن مقصور عليهم وحدهم، فانطلق غالة الرافضة              
كغريهم من غالة الباطنية حيرفون لفظ القرآن عن معناه إىل ما يتفق مع عقيدم وأهوائهم؛               

ية، ونـشروا اإلباحـة     وبالتأويل الفاسد حتلل الروافض من القيم األخالقية، والشعائر  الدين         
 : استحلوا الزنا، وشرب اخلمر، وقالوا بترك الصالة، مؤولني قوله تعاىل      )٢(فاخلطابية. واإلحلاد

 M  8  7  6  5  43    2  1  0  /L ٢٨: النساء.  
وهذا شبيه  . اخل...خففت عنا يا أبا اخلطاب، وقالوا من عرف اإلمام فال حرج عليه           : وقالوا

  .ويل والتحريف، وله صلة قوية مبا كان عليه اوس من الفرسبنهج اليهود يف التأ
  
  

                                                
، )٦٥ص(قـاالت اإلسـالميني     ، م )١/١٥٥(، امللل والنحـل     )٣٦-١٣/٣٥(جمموع الفتاوى البن تيمية     : ينظر )١(

، )٧٧ص  (، اعتقادات فرق املسلمني واملشركني لإلمـام الـرازي          )٣٠-٢٩ص(والتبصري يف الدين لإلسفراييين     
  ).٤٤ -٤٣ص (، حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات )٢/١٠٦٥(املوسوعة امليسرة 

سدي األجدع موىل بين أسد، وهو الـذي  هي فرقة من غالة الشيعة، أصحاب أيب اخلطاب حممد بن أيب زينب األ             )٢(
فلما وقف الصادق على غلوه الباطل يف حقـه         . عزا نفسه إىل أيب عبد اهللا جعفر بن حممد الصادق رضي اهللا عنه            

فلما اعتزل عنه . وشدد القول يف ذلك، وبالغ يف التربؤ منه واللعن عليه        . تربأ منه ولعنه، وأمر أصحابه بالرباء ة منه       
وقال بأهلية جعفر بن حممد، وألوهية آبائه رضـي         .وزعم أبو اخلطاب أن األئمة أنبياء، مث آهلة       .لنفسهادعى اإلمامة   

  ...واإلهلية نور يف النبوة، والنبوة نور يف اإلمامة. وهم أبناء اهللا وأحباؤه. اهللا عنهم
  ).١٧-٢/١٥(الفصل يف امللل واألهواء والنحل البن حزم : ينظر  
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أي القول بتشبيه اهللا باإلنسان، وأن له تعاىل أعضاء كأعضائه، والقول        : التشبيه واحللول  -٢

    أو كال يف البشر، وهـذا       م حلول اإلله بذاته أو روحه جزء      باحللول أيضاً حني اعتقد غال
ـ  قوي الصلة بوثنية الفرس وحتري     القول فات اليهود والنصارى، وهو مناف لعقيدة التوحيد، ف

فحلول الشيء ال يتصور إالّ إذا كان احلال حبيث ال يتعني إالّ بتوسط             : باحللول باطل وحمال  
وأما التـشبيه  . احملل، وال ميكن أن يتعني واجب الوجود سبحانه بغريه، فحلوله يف غريه حمال  

شرعية على غري وجهها الصحيح فوصفوا اهللا سبحانه فقد نتج عن تأويلهم لبعض النصوص ال     
  .)١( مبا ال يليق به، وما ذلك إالّ لركوم إىل التأويل املهلك وتركهم للتفويض املدرك

  
 وال جيوز على اهللا؛ ألنه خمالف متاماً للنسخ املقـرر           ،)٢(وهو مما قالت به اليهود       :البداء -٣

 شيء كان جيهله أو جيهل احلكمة منه، مث بدا له أن يفعله،             شرعاً إذ أن البداء مبعىن أنه بدا هللا       
  .وهو خمتلف متاماً عن معىن النسخ. وهذا مفهوم يؤدي إىل جواز التغري عليه سبحانه

  
 وهو القول برجعة اإلمام مرة أخرى إىل احلياة بعد موته ليؤدي دوره يف هداية               :الرجعة -٤

   .)٣(هود أيضاً يقول ا اليالناس إىل مذهبه، وهذه 
  
 أي القول بتناسخ األرواح وانتقاهلا من جسم إىل جسم وهذا هـو الثـواب               :التناسخ -٥

والعقاب، وهو معىن القيامة عندهم، ويكون ذلك يف الدنيا فيثاب املطيع مثالً بـأن تنتقـل                
                                                

  ).٤٩ص (ت يف املذاهب والتيارات حبوث ودراسا:  ينظر)١(
 قـد  الرافضة وأن ، تعاىل هللا البداء دعوى بطالن بيان يف النفس تعاىل اهللا رمحه اهللا جار موسى العالمة أطال وقد  )٢(

 عقائـد  شـنائع  كشف يف الوشيعة نظريف ، وغريه التكوين سفر من ، التوراة نصوص ونقل ، اليهود من أخذوه
 سـفر  (،)٥: فقرة السادس، الفصل التكوين، سفر(التوراة  : ، وينظر )١٢٠ ـ ١١٠ (،بالرق صاحل. د،  الشيعة

 األول، صـموئيل  وسـفر ( ،)١٨: فقرة الثاين، الفصل قضاة، وسفر( ،)١٤ ،١٢: فقرة ٣٢: الفصل اخلروج،
ـ  أخبار وسفر( ،)١٦: فقرة ،٢٤: الفصل الثاين، صموئيل وسفر (،)٣٤ ،١٠: فقرة عشرة اخلامس الفصل  اماألي
: فقـرة  ،٧: الفصل عاموس، وسفر( ،)١٠: فقرة ،٤٢: الفصل أرميا، وسفر( ،)١: فقرة ،٢١: الفصل األول،

  .وغريها )١٠: فقرة ،٣: الفصل يونان، وسفر( ،)٣
  ).٥ : فقرة ،٤:الفصل إصحاح ( القدمي العهد : نظر  ي)٣(
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روحه إىل شيٍء حسن كالطاووس مثالً، ويعاقب ارم العاصي بأن تنتقل روحه إىل شـيء               
ويبلـغ  :" يقول ابن حزم. ةفاجلزاء يف الدنيا وليس هناك حياة آخر   .  الكلب أو قرد   قبيح مثل 

األمر مبن ذهب منهم إىل هذا أنه يأخذ أحدهم البغل واحلمار فيعذبه ويضربه ويعطشه وجييعه   
  .)١("على أن روح أيب بكر وعمر حلت فيها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
ص (ث ودراسات يف املـذاهب والتيـارات        ، حبو )١/١٧٢(امللل والنحل للشهرستاين    :  ينظر ملا سبق من عقائد     )١(

،واألديان والفرق واملذاهب املعاصـرة للعبـد       )٤/٢٩٣(، وجمموع فتاوى العقيدة حملمد بن صاحل العثيمني         )٤٩
  ).٢٤٥ -٢٣٩ص(القادر بن شيبة احلمد 
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  . اإلمساعيلية-٢

اعتقـاد أن اهللا    :" لية الذين يعتقدون أن اهللا حل يف علي        يف اإلمساعي  :قال الشيخ     
حل يف علي أو غريه كفر حمض خمرج من ملة اإلسالم، وكذلك اعتقاد أن هنـاك أحـداً                   

M  X  W  V    U  :يتصرف يف السماء واألرض غري اهللا سبحانه كفر أيضاً، قال تعاىل          

h   g  f     e   d  c  b  a  `  _  ^   ]  \  [  Z  Y  

  w  v  u  t  s  rq   p  o  n  ml  k  j  iL ــراف : األعــ

١("٥٤(.  
من اعتقد أن هناك :"  على من ال يرى اتباع الشريعة اإلسالمية، بقوله     :رد الشيخ      

 فهو كافر خيرج من ملة اإلسالم، وشريعته هي <أحداً يسعه اخلروج من اتباع شريعة حممد        
,  -  .    /  M  4  3  2  1    0  :اىلالقرآن الذي أوحاه اهللا إليه، قال تع      

   5L  السنة النبوية اليت هي تبيني وتفصيل للقرآن، قال تعاىل : ، ومن الشريعة  ١٠٦: اإلسـراء: 
 M  à  ß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò

   áL ٢("٦٤: النحل(.  
نكر وجحد شـيئاً    من أ :" ، قائالً :أنكرت هذه الفرقة أركان اإلسالم، فرد عليهم الشيخ         

من أركان اإلسالم أو من واجبات الدين املعلومة بالضرورة فهو كافر ومـارق مـن ديـن     
  .)٣("اإلسالم

 فرقة باطنية، انتسبت إىل اإلمام إمساعيل بن جعفر الـصادق، ظاهرهـا             اإلمساعيلية    
 حـىت   التشيع آلل البيت، وحقيقتها هدم عقائد اإلسالم، تشعبت فرقها وامتدت عرب الزمان           

وقد مالت إىل الغلـو الـشديد       . وقتنا احلاضر، وحقيقتها ختالف العقائد اإلسالمية الصحية      
  .لدرجة أن الشيعة االثين عشرية يكفرون أعضاءها

                                                
  ).٢/٣٩٣( فتاوى اللجنة )١(
  ).٢/٣٩٤( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٢/٤٩٤( فتاوى اللجنة )٣(
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اإلمساعيليـة   ، و )١(وقد تشعبت اإلمساعيلية لفرق عده هي؛ اإلمساعيلية القرامطـة             
، )٥(اإلمساعيليـة البـهرة   ، و)٤(يلية الشام  ، وإمساع )٣(اإلمساعيلية احلشاشون    ، و )٢(الفاطمية  

                                                
حممد بن إمساعيل بـن جعفـر        إىل النتسام ،اإلمساعيلية هلم  يقال ،الفالسفة أتباع املالحدة الزنادقة من فرقة هم   )١(

انقلب على اإلمساعيلية الباطنية وقام       الذي ،البقار األشعث بن قرمط إىل نسبة قيل القرامطة، هلم ويقال،  الصادق
 وحقيقتها  ،ساب إىل حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق        ظاهرها التشيع آلل البيت واالنت     ؛بإنشاء مذهباً خاصاً به   

حكموا يف فترة   قالوا إن لإلسالم ظاهراً وباطناً،       ،اإلحلاد واإلباحية وهدم األخالق والقضاء على الدولة اإلسالمية       
يدة اليت جمازر حبق املسلمني وهم الطائفة الوح وارتكبوا، من الفترات اجلزيرة وبالد الشام والعراق وما وراء النهر

ت ألهداف سياسـية ودينيـة   ، وقد متيزت بالقتل واالغتياالالكعبة املشرفة جترأت على سرقة احلجر األسود من
  .متعصبة

معجـم ألفـاظ     ،)٤/٣٠( ابن خلدون    تاريخ،  )٧١ / ١١(البداية والنهاية    ،)٣٥/١٤١(جمموع الفتاوى    :ينظر  
  ).٣٣٣ص (العقيدة 

مذ نشأت وحىت عبيـد اهللا   ومتتد] 'دور الستر'وتسمي تلك الفترة بـ[يت بدأت سرية هي أهم الفرق اإلمساعيلية ال )٢(
الضالة دولة يف غرب إفريقيا وحكمت الشمال اإلفريقـي   املهدي الذي نقلها من السرية إىل العلنية وأقام لدعوته

، وقـد  لة شكلوها يف الـيمن بالتزامن ـ التقرييب ـ مع دو  ، األيويب رمحه اهللا  والشام إىل أن أزاهلا صالح الدين
ذهب العلماء أن مذهب هذه الفرقة شر من اليهود والنصارى بل شر من غالة الرافضة الذين يدعون بألوهية علي               

  .بن أيب طالب
والزالت ، وفارس وبالد الشرق  تواجدوا قدميا بالشام، عرفوا باحلشاشني ألم كانوا يكثرون من تدخني احلشيش )٣(

  .ة إىل اآلنهلم مناطق مستقل
سلمية واخلـوايب والقـدموس    امتلكوا قالعا وحصونا يف طول البالد وعرضها فيما مضى، وما تزال هلم بقايا يف )٤(

  .ومصياف وبانياس والكهف
هم إمساعيلية اهلند واليمن، وعملوا بالتجارة فوصلوا إىل اهلند واختلط م اهلندوس، وكمعظم الـشيعة جيمعهـم                  )٥(

' علماء البـهرة 'ال يعرف عنهم أحد شيئا وال ' مستورين' لكنهم خالفا لإلمامية يعتقدون بأئمة، ئمةاالعتقاد باأل
 الشيعة الذين كانوا يف مـصر  الفاطميني؛ ويذهب أحد األقوال يف نشأة وتطور طائفة البهرة، أم أصالً من             ذام
بلد إىل أخر حىت انتـهى    عندما انتهى العصر الفاطمي هاجر الكثريون من مصر وانتقلوا من            العصر الفاطمي إبان  

  البهرة مالجي حممد برهان الدين هو الزعيم الثاين واخلمسون ،ةاإلمساعيليزعيم فرقة ؛ اهلندم املقام إىل جنوب 
الزعيم يعد من أغنياء العامل  حلادي واخلمسني طاهر سيف الدين ، وهذاوقد استلم زمام الزعامة بعد وفاة الزعيم ا

  . مبا حيلبه من أتباعه
-٢/٣٨٨(،  )٣٨٧-٢/٣٨٦(،  )٢٧٣ – ٢/٢٧٢(فتاوى اللجنة   :  ينظر كالم الشيخ عبد الرزاق عفيفي عنهم        

٣٩٠.(  
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  .)٣(، واملكارمة )٢(اإلمساعيلية الواقفة  ، و)١(واإلمساعيلية األغاخانية 
ويتضح أن اإلمساعيلية يف بدايتها كانت إحدى الفرق الشيعية، ولكنها غلـت يف أئمتـها               

سـالمية كـافرة    وتأثرت مبؤثرات كثرية حىت وصل األمر إىل أن اعتربا معظم الفـرق اإل            
وخارجة من حظرية اإلسالم، ملا أسبغوه على إمامهم من صفات تصل به إىل ما يشبه مقـام           
األلوهية، ولقوهلم بالتناسخ وإنكارهم صفات اهللا سبحانه وتعاىل، ولعدم استمدادهم عقيدم     

)٤(من خالص الكتاب والسنة
.  

  :أخطر عقائد اإلمساعيلية
 ويرون أن ذلك مـن مـستلزمات التوحيـد    ينفون عن اهللا ما وصف به نفسه،  - ١

 من فالسفة اليونان عن العلـة األوىل،        )٥(اخلالص على غرار ما قال به أفالطون        

                                                
القيادة الرئيـسي هلـم    يا ومركزيسكنون نريويب ودار السالم وزجنبار ومدغشقر والكنغو واهلند وباكستان وسور )١(

؛ وهي فرقة نبعت من اإلمساعيلية، ومؤسسها حسن علي شاه، امللقب هو وأبناؤه الذين خلفوه يف                مدينة كراتشي 
  ).آغاخان(زعامة الفرقة 

  .وقالت برجعته بعد غيبته 'األئمة املستورين'هي فرقة إمساعيلية وقفت عند األمام حممد بن إمساعيل وهو أول  )٢(
، ١٤٩،  ٧٩،  ٤٧ص(، معجم ألفـاظ العقيـدة       )٣٥/١٢٨(جمموع الفتاوى   : ينظر ملا سبق من فرق اإلمساعيلية       

، )١٣٢،  ١٣١ص(، واملوجز يف املذاهب واألديان املعاصرة       )٢/٤٠٣(، واملوسوعة امليسرة    )٣٣٣،  ٣١٦،  ٢٨٠
  ).٤٧ص(، التحفة املهدية لفاحل بن مهدي )٢٥٧ص (ممدوح احلريب .موسوعة فرق الشيعة د

 يف جنـران  مدينـة  يف مستقرون اآلن وهم،  ديصاء بن ميمون: له يقال مؤسس يهودي  اإلمساعيلية  املكارمة فرقة     )٣(
، وتنتشر هذه الطائفة يف قبيلة يام باليمن، ويعرفون باملكارمة، ويقدس هـؤالء زعـيمهم،               ةالعربي اجلزيرة جنوب
وبعض أفـراد هـذه الطائفـة       ! اعه على قطع  يف اجلنة     إنه ينتحل مذهب البابوات من صنع صكوك ألتب       : ويقال

  .يقيمون يف اهلند، وباكستان
،دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني اخلـوارج        )١/٣٨٩(، املوسوعة املسرية    )٣٥ص(القرامطة لطه الويل    : ينظر  

   ).٣٤٠ص(أمحد جلي .والشيعة د
، معجـم ألفـاظ     )٥١ص  (املذاهب والتيارات   ، حبوث ودراسات يف     )٣٨٩-١/٣٨٣(املوسوعة امليسرة   :  ينظر )٤(

  ).٤٣ص(العقيدة 
الفيلسوف املعروف أفالطون بن أرسطون، وقد حتدر أفالطون من ساللة ارستقراطية رفيعة، ولد يف أثينا سنة                :  هو )٥(

م، كان من فالسفة اليونان، وكانت معظم كتابات أفالطون عبارة عن           . ق ٣٤٨م، ومات يف أثينا سنة      . ق ٤٢٩
 حوار باإلضافة إىل ثالث عشرة رسالة إىل      ٢٨ات، بطلها الرئيس سقراط، وقد اتفق النقاد على صحة نسبة           حماور

  .أفالطون
، الفكر اليوناين   )١٠-٩ص  (، وأفالطون للدكتور أمحد األهواين      )١٧٣ص  (أفالطون، لعبد الرمحن بدوي     : ينظر  

، وعيون األنباء يف    )٦٢ص(نية ليوسف كرم    ، وتاريخ الفلسفة اليونا   )١٩٥ص  (أفالطون للدكتور حسني حرب     
  ).٨٠-١(طبقات األطباء ملوفق الدين اخلزرجي 
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وبذلك ال يوصف اهللا بصفات تستوحى معانيها من        . وأا واحدة من كل وجه    
 .جتارب احلس؛ ألا إضافات ال تتفق مع الواحدة اخلالصة

مع غريها من الفرق الضالة اليت حاولت طمـس معـامل           وهذا ما اشترك فيه اإلمساعيلية      
  .اإلسالم وتقويض أصوله

فإن العقل األول هو الذي دبر الكون وأرسـل         ) األلوهية(بناء على عقيدم يف      - ٢
 .الرسل والوحي إىل األنبياء

 .الذي نسخ شريعة اإلسالم" حممد بن إمساعيل"والناطق السابع عندهم بالوحي هو 
لدعوة اإلمساعيلية، وهو وارث األنبياء مجيعاً، ووارث كل من         اإلمام وهو حمور ا    - ٣

سبقه من األئمة، ويصفونه بصفات ترفعه إىل ما يشبه اإلله، وخيـصونه بعلـم              
 .)١(الباطن ملا له من صفات قدسية، فهو يد اهللا وجنب اهللا ووجه اهللا 
دم إغالقه على   وهكذا نرى اإلمساعيلية تصل إىل أخطر النتائج، وهي فتح باب النبوة وع           

فالنبوة .  مل يكن خامت النبيني، وال برسالته أكمل الدين        < أن حممداً    اإلطالق، وهذا يعين  
  !!.مستمرة بصفة دورية

يف العصر احلديث، وهـذا     ) دعوة القاديانية والبهائية  (وعلى هذه الفكرة اخلبيثة قامت      
هم، وسوء نيتهم،   القدر من عقائد اإلمساعيلية كاف للحكم بكفرهم وموضح خلبث هدف         

  .وافت فكرهم
ويتبني مما سبق أن مذهب اإلمساعيلية قد تأثر بعقائد الفرس القدمية، واألفكار اهلندية             
املشوشة، واملسيحية احملرفة، وعناصر من الفلسفة اليونانية اليت انصهرت كلها يف عقيدة            

د املهلك الـذي    باطنية تقوم على استخالص الباطن من الظاهر عن طريق التأويل الفاس          
  .)٢( ميكنهم من توجيه دعوم إىل كافة مستويات أتباعهم

  
                                                

  ). بتصرف٦٧ص (دراسات يف الفرق واملذاهب القدمية واملعاصرة لعبد اهللا األمني :  ينظر)١(
سن بن  ، فرق الشيعة للح   )٥٨-٥٣ص  (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات      :  ينظر ملا سبق من عقائد فاسدة      )٢(

التبصري ،  )٢/٩١(، الفصل يف امللل واألهواء والنحل       )١/٤٦(، الفرق بني الفرق     )٦٩ -١/٦٨(موسى النوبتخي   
، منهاج النبوة البـن     )١/١٦(، فضائح الباطنية للغزايل     )١/٣٨( لطاهر اإلسفراييين    يف الدين ومتييز الفرقة الناجية    

  ).٨/١٢)(٦/٤٣٧(تيمية 
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  : النصريية-٣

من غالة الشيعة يرون ظهور الروحانيـات       : النصريية واإلسحاقية :" :قال الشيخ   
يف صور جسمية خرية أو خبيثة ويزعمون أن اهللا يظهر يف صورة إنسان وأن جزءاً مـن اهللا                  

ب ويفصل ماال طاقة ألحد به من البشر ويرون أيضاً إباحة احملـارم          حل يف علي به يعلم الغي     
 مشاركة علي هللا يف اإلهلية واإلسحاقية أميل إىل         لتكاليف إال أن النصريية أميل إىل     وإسقاط ا 

مشاركة علي حملمد يف النبوة؛ والنصريية نسبة إىل حممد بن نصري النمريي واإلسحاقية نـسبة   
  .)١("رثإىل إسحاق بن زيد بن احلا

 يف رده على من قال بتناسخ األرواح والـيت هـي مـن عقائـد                :قال الشيخ   
ما ذكر من أن الروح تنتقل من إنسان إىل آخر ليس بصحيح، واألصل يف ذلـك                :"النصريية

M  DC  B  A  @   ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  :قوله تعاىل 

  S  R  Q  P  O     N  M   L  K  J  IH  GF  EL وجـاء    ١٧٢: عرافاأل ، 
 سئل عن هـذه اآليـة       ستفسري هذه اآلية فيما رواه مالك يف موطئه أن عمر بن اخلطاب             

إن اهللا  :( < يسال عنها، فقال رسـول اهللا        <مسعت رسول اهللا    : سالسابقة، فقال عمر    
خلقت هؤالء للجنـة    : تعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال          

خلقت هؤالء للنـار  : اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقالوبعمل أهل  
 <معىن هذا احلديث، قد صح عن النيب        : ، قال ابن عبد الرب    )٢() وبعمل أهل النار يعملون   

 وعبد اهللا بن مسعود وعلي بـن أيب         سمن وجوه ثابتة كثرية من حديث عمر بن اخلطاب          
قد أمجع أهل السنة واجلماعـة علـى ذلـك          و. أمجعني وغريهم  يطالب وأيب هريرة    

                                                
  ).٢٥ص(جمموعة ملفات الشيخ  )١(
، واحلـاكم يف    )٥٠٧١(، والترمذي برقم    )٤٧٠٣(، وأبو داود برقم     )٣١١( اإلمام أمحد يف مسنده برقم       أحرجه )٢(

، )٤٧٠٣(صحيح وضعيف سنن أيب داود برقم       : ينظر الظهر مسح إال صحيح،، قال األلباين    )١/٢٧(املستدرك  
  ).٢٦٦(وخترجيه للطحاوية برقم 
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أن القول بانتقال الروح من جسم إىل آخر هو قول أهل التناسخ وهم من أكفـر                : وذكروا
  .)١("الناس، وقوهلم هذا من أبطل الباطل

  
هي حركة باطنية ظهرت يف القرن الثالث اهلجري هم أتباع حممد بن            : )٢(النصريية  

 بناء  سة الشيعة الذين قالوا بألوهية علي بن أيب طالب          نصري النمريي ويعد أصحاا من غال     
على اعتقادهم بأن ظهور الروح باجلسد اجلسماين أمر جييزه العقل، فهو يشبه ظهور جربيل              
عليه السالم بصورة بشر، وظهور الشيطان بصورة إنسان يتكلم بلسانه، إىل آخر ما قالوا به               

فال عجب أن تراهم . ى اإلسالم وزلزلة بنيانه   من معتقدات فاسدة باطلة قصدوا ا نقض عر       
) العلـويني (وقد أطلق عليهم االستعمار الفرنسي لسوريا اسم . مع كل غاز ألرض املسلمني 
  .)٣(ستراً وتغطية حلقيقة أمرهم 

  
  :أخطر عقائد النصريية

 مثلثـة األجـزاء     - يف نظرهم  –وهي ألوهية   :  يقولون بألوهية اإلمام وعصمته    -١
كما هـي عنـد     . معىن واسم وباب  : فهي عندهم . قة كما هي عند النصارى    متحدة احلقي 

  .أب وابن وروح قدس: النصارى
  .علي بن أيب طالب، وهو اهللا العلي القدير عندهم: أما املعىن فهو

  .حممد بن عبد اهللا، وهو حجاا النوراين: وأما االسم فهو

                                                
  ).٤٣٥-٢/٤٣٤( فتاوى اللجنة )١(
 الطوائف اليت تؤلـه أو      ألم من " العلويني" النصريية أنفسهم يرفضون هذه التسمية، ويطلقون على أنفسهم اسم           )٢(

 بن أيب طالب، وتعبده، ويذهب النصريية إىل أن هذا هو االسم األصلي للطائفـة ولكـن األتـراك                   تقدس علي 
وأن . ال اليت يسكنوا نكاية م، واحتقاراً هلمحرموهم من هذا االسم وأطلقوا عليهم اسم النصريية نسبة إىل اجلب          

الفرنسيني عند انتدام على سوريا يف بداية هذا القرن، أعادوا االسم القدمي للطائفـة، وأصـدروا مرسـوماً يف                   
  .م مسيت مبوجبه جبال النصريية بأراضي العلويني املستقلة١/٩/١٩٢٠
  ).٣٥٧ص(عن الفرق يف تاريخ املسلمني وما بعدها، دراسة ) ٤٠١ص(تاريخ العلويني : ينظر  

، املوجز يف املذاهب واألديان لناصر القفـاري        )٣٥٧ص(دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني ألمحد جلي         :  ينظر )٣(
-٣٥/١٤٥(، جمموع الفتاوى    )١٢٠-١/١١٩(،موقف ابن تيمية من األشاعرة      )١٣٨-١٣٦ص(وناصر العقل   

١٦٠.(  
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  .النوراينسلمان الفارسي الذي يوصل إىل احلجاب : وأما الباب فهو
ثـين عـشر حـىت      ء الثالثة يتنقلون يف األئمة اال     وبعد انتهاء دور النبوة أصبح هؤال     

  .)١(حسب ادعائه ) حممد بن نصري النمريي( خلفوها إىل 
  
من .  ويزعمون بأن للعقيدة باطناً وظاهراً، وأم وحدهم العاملون بباطن األسرار          -٢

حتت اسـم    ()٢(خالص لعلي، وقد قام سلمان      هو مدخل لتعليم اإل   : ذلك قوهلم بأن القرآن   
  .)٣(!بتعليم القرآن حملمد) جربيل

  .)٤(وهلم قداسات شبيهة بقداسات النصارى تدل بألفاظها على صريح كفرهم 
  

قال به الغالة يف كل ملـة، فهـو عقيـدة مـشتركة بـني أهـل                 :  القول بالتناسخ  -٣
 دار الدنيا، وأن القيامة إمنا هي خروج        ومقتضى مذهب هؤالء الغالة أن ال دار إالَّ       .الديانات

إن خرياً فخري وإن شراً فشر، وأم مـسرورون يف          . الروح من البدن ودخوهلا يف بدن آخر      
  .هذه األبدان أو معذبون فيها

واألبدان هي اجلنات وهي النار، وأم منعمون يف األجسام احلسنة األنيسة املنعمة، ومعذبون          
وهة من كالب وقرود وخنازير وحيات، وأن املؤمن عندهم يتحول          يف األجسام الرديئة املش   

  .)٥(سبع مرات قبل أن يأخذ مكانه بني النجوم 

                                                
  ).١٠٨ص (بد اهللا أمني دراسات يف الفرق لع:  ينظر)١(
  : يذهب الشيعة إىل أن لكل إمام باباً، وأن أبواب األئمة كانوا على النحو التايل)٢(

  .علي، وبابه سلمان الفارسي -١
 .احلسن، وبابه قيس بن ورقة املعروف بالسفينة -٢
 .يكن له باب عشر باباً عدا حممد املهدي فلم وجعلوا لكل إمام من االثين... جرياحلسني، وبابه رشيد اهل -٣
، ودراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني       )٢٣٥،  ٢٠٢-٢٠١ص  (تاريخ العلويني حملمد أمني غالب الطويل       : ينظر  

  ).٣٥٨-٣٥٧ص (
  ).٥١٤-٥١٣ص (املوسوعة امليسرة :  ينظر)٣(
  ).٦١ص ( حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات )٤(
  ).٣٢ص (فرق الشيعة للنوخبي :  ينظر)٥(
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وعلماء اإلسالم جممعون على كفر القائلني بالتناسخ إلنكارهم معلوماً من الدين بالـضرورة             
  .)١(وهو اإلميان باليوم اآلخر وما يتعلق به 

  
وأسـقط التكـاليف    : )٢(حل اللواط بني الرجال     قال ابن نصري بإباحة احملارم وأ      - ٤

وتلـك  . الشرعية استناداً إىل تأويالم الباطنية الفاسدة اليت ال تستند إىل دليـل          
، ذلـك أن    )٥( واملزدكيـة    ،)٤( ةوالزرادشـتي ،  )٣(نزعة قدمية ترتبط باوسية     

للمجوس طبقة من الكهنة كانت تبيح الـزواج باألقـارب املقـربني، يقـول              
عرف عن مزدك دعوته إىل اإلباحية، واستباحة أموال الناس وأـا           : رستاينالشه

 الذي تـوىل احلكـم يف   )٦(الثاين " يزدجرد"يفء، واستحالل النساء، فقد تزوج     

                                                
  ).٦٢-٦١ص (وث ودراسات يف املذاهب والتيارات حب:  ينظر)١(
  ).٥١٣ص ( املوسوعة امليسرة )٢(
النور والظلمة، واألول قدمي، والثاين حادث خالفاً للثنويـة الـذين           : إن للعامل إهلني  : عبدة النار ويقولون  :  اوس )٣(

  .فرسيقولون بأزليتهما واختالفهما يف اجلوهر والطبع، ونشأت اوسية يف بالد ال
، اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي      )١/٣١٠(رسالة إىل أهل الثغر لعلي بن إمساعيل أبو حسن األشعري           :ينظر  

  ). ١/٢٦٩(، الفرق بني الفرق )٤/٦٩٥(
 أتباع زرادشت من أهل أذربيجان، زعموا أن هلم أنبياء وملوكا، وهم طائفة من اوس، قالوا بأنه ال ينـسب هللا                     )٤(

ولكن اخلري والشر والفساد والطهارة واخلبث إمنا حصلت من امتزاج النور والظلمة، ولو مل ميتزجـا ملـا   الظلمة،  
  .كان وجود للعامل ومها يتغالبان حىت ينتصر النور، وهلم من االعتقادات الباطلة األخرى

، مـسائل  )١/٨٦(رازي ، للاعتقادات فرق املسلمني واملشركني،  )٢/٧٧(الفصل يف امللل واألهواء والنحل      :ينظر  
  ).٥٠ص (اجلاهلية حملمد بن عبد الوهاب 

كان إباحياً زنديقاً ادعى النبوة، وأظهر دين اإلباحية، واملزدكية فرقة من اوس  .  أتباع مزدك بن نامذان من الثنوية      )٥(
 النور يفعل بالقـصد     عباد النار، وقول املزدكية كقول املانوية يف األصلني النور والظلمة إال أن مزدك كان يقول              

واالختيار، والظلمة تفعل على اخلبط واالتفاق؛ وأصل الشيوعية احلمراء من املزدكية اليت نادي ا كارل ماركس                
  .واحتضنها لينني، من قوهلم بأن األشياء كلها ملك هللا مشاع بني الناس ال خيتص به أحد

، التحفة املهديـة لفـاحل بـن مهـدي          )١٤١،  ١٣٤ص  (اعتقادات فرق املسلمني واملشركني، للرازي      :  ينظر  
  ).٣٨٠ص(

يزدجرد بن رام جور بن يزدجرد بن رام بن سابور ذي األكتاف امللك املشهور، ومـن ولـده كـسرى                  : هو )٦(
  .نوشروان بن قباذ بن فريوز بن يزدجرد األصغر

  ).٩/٢٢٢(د عبد اهللا قيسي الدمشقي  حملم يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم،توضيح املشتبه: ينظر  
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 الذي حكم يف    )١(" رام جور "القرن اخلامس امليالدي من ابنته، كما عرف أن         
عادة الـزواج باحملـارم     القرن السادس امليالدي قد تزوج من أخته، ويذكر أن          

أي  –وكانت أكثر شيوعاً بني أهل التقى       ". الزرادشتية" منتشرة يف   كانت عادة   
  .)٢(آلهلتهم إرضاء -الكهنة

  
  :حكم اإلسالم يف النصريية

ـ    :" :يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية       هـم  " النـصرية "هؤالء القوم املوصوفون املسمون ب
 أكفر من اليهود والنصارى، بل وأكفر من كثري مـن           : الباطنية )٣(وسائر أصناف القرامطة    

فـإن هـؤالء   ...  أعظم من ضرر الكفار احملـاربني   <املشركني، وضررهم على أمة حممد      
يتظاهرون عند جهاد املسلمني بالتشيع ومواالة أهل البيت، وهم يف احلقيقة ال يؤمنون باهللا،              

ب وال عقاب، وال جنة وال نـار، وال         وال برسوله، وال بكتابه، وال بأمر وال بنهي وال بثوا         
، وال مبلة من امللل السالفة، بل يأخذون كالم اهللا ورسـوله            <بأحد من املرسلني قبل حممد      

               ا علم الباطن مـن ذلـكا، ويدعون أاملعروف عند املسلمني ويتأولونه على أمور يقرو
ان أسرارهم، وحـج    كتم: معرفة أسرارهم، والصيام املفروض   : إن الصلوات اخلمس  : قوهلم

أبو بكر وعمر، وأن الـنيب العظـيم        : زيارة شيوخهم، وأن يدي أيب هلب مها      : البيت العتيق 
                                                

و قـد   ،  ) م ٤٣٨ (، تويف    رام اخلامس  املؤرخني عند ، ويطلق عليه  رام جور بن يزدجرد أحد ملوك الفرس       : هو )١(
  . أطالت األساطري حكمه وسريته

محـد   ألمـآثر اإلنافـة   ،)٧٩ / ٤٨(تاريخ اإلسالم للـذهيب  ، )٤٠٦ / ١(للطربي  تاريخ األمم وامللوك     :ينظر  
   ).١/٢٨٤(القلقشندي 

  ).٢/٤٢٤(امللل والنحل للشهرستاين :  ينظر)٢(
هـ بظهور ميمون بن ديصان الذي نصب للمسلمني احلبائل وكان يبطن اوسـية   ١٧٦ كان ظهور هذه الطائفة      )٣(

، ويظهر اإلسالم، وكان جيعل لكل آية تفسرياً ولكل حديث تأويال، وجعل الفرائض والسنة رمـوزا وإشـارات            
وكان خيدم إمساعيل بن جعفر، وظهر أيام محدان قرمط فاجتمعا وتساعدا على نشر هذا املذهب الشنيع، فـسموا       

واسـقطوا  .بالقرامطة؛ وأصل القرمطة يف اللغة تقارب الشيء بعضه من بعض، يقال خط مقرمط ومشي مقرمط              
دين الباطين وبذلك يسمون باطنيني وال يؤمر       العبادات وقالوا ال يأمر ا إال العوام؛ والدين احلقيقي عندهم هو ال           

  .به إال اخلواص منهم
، فرق الشيعة للحـسن بـن موسـى         )٢/٣٠٥(، درء التعارض    )٤٧ص(التحفة املهدية لفاحل بن مهدي      : ينظر  

  ). ١/٧٢(النوبتخي 
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واإلمام املبني هو علي بن أيب طالب، وهلم يف معاداة اإلسالم وأهله وقائع مشهورة وكتـب                
وصنف علماء املسلمني كتباً يف كشف أسرارهم، وهتك أستارهم، وبينوا ما هم            ... مصنفة

وقد اتفق علماء اإلسـالم علـى أن مثـل هـؤالء ال جتـوز               ... ر والزندقة يه من الكف  عل
، وال تباح ذبائحهم، وال جيوز دفنهم يف مقابر املسلمني، وال يصلى على مـن        ...مناكحتهم

وأما استخدام هؤالء يف ثغر من ثغور املسلمني أو حصوم وجندهم فهو            ... مات منهم أبداً  
 الغنم، فإم من أغش الناس للمسلمني ولوالة        يم الذئاب يف رع    استخد نمن الكبائر مبرتلة م   

  .)١(" أمرهم، ومن أحرص الناس على إفساد امللة والدولة
ومبثل هذا قال أكثر علماء اإلسالم ممن يوثق يف دينهم ويعتد بآرائهم يف هـؤالء املـارقني                 

  .)٢(اخلارجني على تعاليم الدين 
  
  : الدروز-٤

 أصل الدروز فرقة سرية من فرق القرامطة الباطنية يتسمون بالتقية           :":قال الشيخ   
وكتمان أمرهم على من ليس منهم، ويلبسون أحياناً لباس التدين والزهد والورع ويظهرون             

حـىت  ... الغرية الدينية الكاذبة، ويتلونون ألواناً عدة من الرفض والتصوف وحب آل البيت           
 ووجدوا من احلكام من يواليهم وينصرهم ظهـروا    إذا سنحت هلم الفرصة وقويت شوكتهم     

  ...على حقيقتهم
 مث حـل يف     س يقولون باحللول، فهم يعتقدون أن اهللا حل يف علـي            -أ: مبادئهم

أوالده بعده واحداً بعد واحد حىت حل يف احلاكم العبيدي أيب علي املنصور بـن العزيـز،                 
  .ب ويظهرفاإلهلية حلت ناسوته ويؤمنون برجعة احلاكم وأنه يغي

نون حقيقة مذهبهم إالَّ ملن كان منهم، بل ال يفشون سـرهم        ي التقية، فهم ال يب    -ب
  .إالَّ ملن أمنوه ووثقوا به من مجاعتهم

                                                
  .بتصرف) ٣٥٧، ٣/٣٥٦، ٣٥/٤١٥،٣، ٥٠١-٢٨/٤٧٧( جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية )١(
، )١/٣٠٢(، املنتقى من منهاج االعتدال للـذهيب        )٣/٦٨٤(، املواقف لإلجيي    )٣/١١٨٠(معارج القبول   :  ينظر )٢(

  ).٧/٢١٩(، منهاج السنة )١/٦٨(زيارة القبور البن تيمية 
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 عصمة أئمتهم، فهم يرون أن أئمتهم معصومون من اخلطأ والذنوب، بل أهلوهم             -ج
  .وعبدوهم من دون اهللا كما فعلوا ذلك باحلاكم

، فهم يزعمون أن لنصوص الشريعة معـاين باطنـة هـي             دعواهم علم الباطن   -د
وص الـشريعة وحتـريفهم     املقصودة منها دون ظواهرها، وبنوا على هذا إحلادهم يف نـص          

  .وامرها ونواهيهاألخبارها وأ
إن الطبائع مولدة للحياة، واملوت ينـشأ      :  يقولون بقول أهل الطبيعة، فيقولون     -هـ

قتل حبادث  :  أي -لسراج عند انتهاء الزيت إالَّ من اعتبط      عن فناء احلرارة الغريزية كانطفاء ا     
  .مثالً

فهم يظهرون التشيع وحب آل البيـت ملـن         :  النفاق يف الدعوة واملخادعة فيها     -و
يدعونه، وإذا استجاب هلم دعوه إىل الرفض وأظهروا له معايب الصحابة وقدحوا فيهم، فإذا              

ا قبل منهم ذلك انتقلوا به إىل الطعـن يف          قبل منهم كشفوا له معايب علي وطعنوا فيه، فإذ        
إم كانوا أذكياء   : إن هلم بواطن وأسراراً ختالف ما دعوا إليه أممهم، وقالوا         : األنبياء، وقالوا 

  .)١("إخل..  ليحققوا بذلك مصاحل وأغراضاً دنيويةةوضعوا ألممهم نواميس شرعي
اإلمساعيلية وقد اشـترك يف     إحدى الفرق الباطنية اليت تأثرت كثرياً بعقائد        : الدروز

 جعلت اخلليفة بأمر اهللا حمور      -ليس هذا اال لبسطها   -تأسيس هذه الفرق عدة شخصيات      
  .)٢(العقيدة الدرزية 

  :)٣(أخطر عقائد الدروز 
، وأن روح اإلله قـد حلـت يف         )٤( يقولون بألوهية احلاكم بأمر اهللا الفاطمي        -١

  :م بأمر اهللا طبيعتنيجسده، وهذه العقيدة تقوم على أن للحاك
                                                

  .باختصار) ٤٠٥ -٢/٤٠٠(فتاوى اللجنة  )١(
  ).٦٨-٦٦ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر)٢(
، ودراسات  )٢٢٦-٢٢٤ص  (، واملوسوعة امليسرة    )٧٠-٦٨ص  (اسات يف املذاهب والتيارات     حبوث ودر :  ينظر )٣(

  ).٢٦٣ص(، احلركات الباطنية يف اإلسالم ملصطفى غالب )١٥٧ -١٤٤ص ( األمني يف الفرق لعبد اهللا
تفكري، وقـد    احلاكم الذي دارت حوله هذه الدعوة، كان ذا شخصية شاذة غريبة األطوار فاسدة املزاج خمتلطة ال                )٤(

نسب إليه من األفعال، والتصرفات ما يدل على أن الشيطان متكن منه ولبس عليه، وسيطر على حياته؛ وكـان                   
يقول من أرخوا له، أنه خيترع يف كل وقت أموراً، وأحكاماً حيمل الرعية عليها، وكان يفرض الشيء مث ينقـضه،    

  ).هـ٤١١(تويف سنة 
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  .خفيفة ألن اهللا سبحانه وتعاىل اختذ احلاكم حجاباً له طبيعة الهوتية) أ(
ظهر ا بصورة احلاكم بأمر اهللا املتجسد أمام الناس، ليعبـد اهللا             طبيعة ناسوتية ) ب(

  .هظاهراً موجوداً رمحة منه بعباد
  .اتوقد ظهر اإلله يف صورة إنسان؛ ألن اإلنسان أفضل املخلوق

. واحلاكم بأمر اهللا هو الصورة الناسوتية األخرية هللا؛ وهلذا فهم يعبدونه ويقدسـونه            
وحني قتل احلاكم بأمر اهللا سارع دعاة تأليهه إىل القول بأنه مل يقتل ومل ميت ولكنه اختفى                 

  .أو رفع إىل السماء وسريجع وميأل األرض عدالً
غضباً منهم، وسوف يظهر يف اليوم املوعود وإمنا غاب احلاكم بأمر اهللا اختباراً هلم أو        

  .من حتت صخرة بيت املقدس
فكل درزي ميوت تنتقل روحه ليحل يف أول مولود منـهم         :   ويقولون بالتناسخ  -٢

وهم مجيعاً من أهل اجلنة، واملسيئ فيهم تطهر روحه بتنقلها يف أجسام فقراء             . ال من غريهم  
  . الرؤساء واألغنياءأو مرضى فإذا طهرت لبست أجسام السعداء من

والفرق بني تناسخ الدروز وتناسخ النصريية يكمن يف اجلسم الذي تنتقل إليه الروح،             
 –ويـوم احلـساب   . فهو عند الدروز ال يكون غري جسم اإلنسان بالذات خبالف النصريية 

 هو اية مراحل انتقال األرواح وتناسخها يف األجسام، وحينئذ ينتـصر التوحيـد         -عندهم
  . عقائد الشركعلى

وعقيدة التناسخ اليت يقول ا الدروز وغريهم من الفرق الباطنية ختـالف اإلسـالم              
  .وإمجاع علماء املسلمني

 وهم يبغضون أهل الديانات األخرى واملـسلمني علـى وجـه اخلـصوص،              -٣
  .ويستبيحون دماءهم، وأمواهلم، وغشهم كلما تيسر هلم ذلك

 ما قبلها، وينكرون مجيع أصول اإلسـالم         ويعتقدون بأن ديانتهم نسخت كل     -٤
  .وفروعه

                                                                                                                                          
-٤/١٧٦(، والنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة البن تغري بردي           )١٠-١٢/٩ (البداية والنهاية البن كثري   : ينظر

  .، واحلاكم بأمر اهللا وأسرار الدعوة الفاطمية حملمد عبد اهللا عنان)١٨٥
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 وينكرون القرآن الكرمي، ويقولون إنه من وضع سلمان الفارسي، وهلم مصحف            -٥
  ".املنفرد بذاته"خاص م ميسى 

 التستر والكتمان من أصول معتقدام وليس هذا من باب التقية وإمنا هو مـن               -٦
  .أصول ديانتهم

  
  :حكم اإلسالم فيهم

 عمـا   :سئل شيخ اإلسالم ابن تيميـة       :" حكم اهللا فيهم، فيقول    :لشيخ  يبني ا 
وهؤالء الدرزية والنصريية كفـار باتفـاق       : حيكم به يف الدروز والنصريية، فأجاب مبا يأيت       

املسلمني، ال حيل أكل ذبائحهم وال نكاح نسائهم، بل وال يقرون باجلزية فإم مرتدون عن               
هود وال نصارى وال يقرون بوجوب الصلوات اخلمس وال         دين اإلسالم ليسوا مسلمني وال ي     

وجوب صوم رمضان ووجوب احلج، وال حترمي ما حرم اهللا ورسوله مـن امليتـة واخلمـر                 
   .)٢(...")١(وغريمها وإن أظهروا الشهادتني مع هذه العقائد، فهم كفار باتفاق املسلمني

من بعض الوثنيات القدميـة،  كذا نرى أن الدروز كونوا هلم ديناً جديداً استمدوه    وه   
والفلسفة اليونانية، وبعض التصورات املسيحية، وخلطوا ذلك كله، بل بنوه على بعض آراء             
الشيعة اإلمساعيلية، ومن مث ال ينبغي أن يعدوا من املسلمني، أو يعـاملوا معاملـة الفـرق                 

 من الغالية، ويقولون    بأم أعظم كفراً  : "اإلسالمية، وقدمياً قال فيهم شيخ اإلسالم ابن تيمية       
بقدم العامل، وإنكار املعاد، وإنكار واجبات اإلسالم وحمرماته، وهم من القرامطـة الباطنيـة       
الذين هم أكفر من اليهود والنصارى، ومشركي العرب، وغايتهم أن يكونوا فالسفة علـى              

هـرون  وقوهلم مركب من قول الفالسفة، واوس، ويظ. مذهب أرسطو، وأمثاله، أو جموساً 
إن كفر هؤالء مما ال خيتلف فيه املسلمون، بل هم الكفرة الضالون، فال يباح              ... التشيع نفاقاً 

أكل طعامهم، وتسىب نساؤهم وتؤخـذ أمـواهلم، فـإم زنادقـة مرتـدون ال تقبـل                 
ظهر :" يف حاشيته أن الدروز ال ملة هلم إذ يقول         )٤(كما ذكر ابن عابدين     . )٣("إخل...توبتهم

                                                
  ).٣٥/١٦١(جمموع الفتاوى :  ينظر)١(
  ).٤٣٢ -٢/٤٠٥(فتاوى اللجنة :  ينظر)٢(
  ).٣٥/١٦٢( جمموع الفتاوى )٣(
ولـد يف  .  يف عـصره احلنفيةبن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي، فقيه الديار الشامية، وإمام         حممد أمني   :  هو )٤(
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 حكم القاضي املنصوب يف بالد الدروز يف القطـر الـشامي،            -أي الفقهاء –من كالمهم   
ويكون درزياً ويكون نصرانياً، فكل منهما ال يصح حكمه على املسلمني فإن الدرزي ال ملة     

  .)١("له كاملنافق، والزنديق، وإن مسى نفسه مسلماً
  
  
  : القاديانية-٥

لقد صدر احلكم من حكومـة      :"  احلكم يف الطريقة القاديانية،بقوله    :بني الشيخ   
الباكستان على هذه الفرقة بأا خارجة عن اإلسالم، وكذلك صدر مـن رابطـة العـامل                

 يف الرابطة  عليها بذلك، ومن مؤمتر املنظمات اإلسالمية املنعقد      اإلسالمي مبكة املكرمة احلكم     
 نيب يوحى إليه    أا طائفة تدعي أن مرزا غالم أمحد اهلندي       : واخلالصة... هـ١٣٩٤يف عام   

وأنه ال يصح إسالم أحد حىت يؤمن به، وهو من مواليد القرن الثالث عشر، وقد أخـرب اهللا                  
، وأمجع علماء املسلمني علـى  )٢( هو خامت النبيني <سبحانه يف كتابه الكرمي أن نبينا حممداً     

 لكتاب   فهو كافر لكونه مكذباً    ألذلك، فمن ادعى أنه يوجد بعده نيب يوحى إليه من اهللا            
 الدالة على أنه خامت النبيني، وخمالفاً <، ومكذباً لألحاديث الصحيحة عن رسول اهللا     ألاهللا  

  .)٣("إلمجاع األمة

                                                                                                                                          
الـذي أطلـق     وعرف املترجم بابن عابدين، وهي شهرة تعود إىل جده حممد صالح الدين     سورية عاصمة   شقدم

تعرف باسم حاشية ابن    ) تاررد احملتار على الدر املخ    (وتسمى: احلاشية: عليه اللقب لصالحه، من مؤلفاته الكثرية     
عابدين، رفع األنظار عما أورده احلليب على الدر املختار، العقود الدرية يف تنقيح الفتـاوى احلامديـة ،الرحيـق         

 . هـ١٢٥٢ سنة  ربيع الثاين٢١الدقائق للنسفي، وغريها؛ تويف يف   ، شرح كرت الفرائضاملختوم يف 
حلية البـشر يف تـاريخ      ،  )٦/٣٦٧(هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل باشا البغدادي          :  ينظر  

 إلمساعيل باشـا    إيضاح املكنون يف الذيل على كشف الظنون      ،  )٢/٢٥( لعبد الرزاق البيطار     القرن الثالث عشر  
  ).٣/٧(حممد أمني 

  ).١/١٨٣(مصرع التصوف لربهان الدين البقاعي : ، وينظر)٥/٣٥٥( حاشية ابن عابدين )١(
، ٨٤، ٤/٨١(و )٢٤٨، ٣/٧٩(، و)٤١٢، ٢/٣٩٨(مـسند أمحـد   : ، وينظر)٤٠(سورة األحزاب اآلية :  ينظر )٢(

  ).٢٢٨٧، ٢٢٨٦(، ومسلم برقم )٣٥٣٥(، والبخاري برقم )٥/٢٧٨(و)١٢٨، ١٢٧
  ).٣١٤-٢/٣١٢( فتاوى اللجنة )٣(
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إن :(<روى اإلمام أمحد والترمذي واحلاكم من طريق أنس، قال          :" :قال الشيخ      
محـد  احلديث، ويف آخر عند أ    )١()الرسالة والنبوة قد انقطعت؛ فال رسول بعدي وال نيب        

احلديث، وقد صح يف ذلك املعىن أحاديـث بلغـت          )٢()ال نبوة بعدي إال املبشرات    :(بلفظ
  .)٣("درجة التواتر، وفيها الرد على القاديانية ومن ذهب مذهبهم يف عدم ختم النبوة

  

  .باهلند) قاديان( تنسب الطائفة القاديانية إىل مدينة 
؛ وال خيفـى أن  "غالم أمحد "ؤسس مذهبهم   نسبة إىل م  ) األمحدية(وأحياناً يطلق عليهم اسم     

القاديانية وليدة السياسة اإلجنليزية؛ وكذلك البيئة الفكرية يف اهلند هلا دورها الفعال يف ظهور          
  .)٤(حنلة القاديانية الباطلة 

  

                                                
، والترمذي يف جامعه يف كتاب الرؤيا بـاب ذهبـت النبـوة وبقيـت          )١٣٤١٢( أمحد يف مسنده برقم      أحرجه )١(

صـحيح  ): ٢٢٧٢(، وقال عنه األلباين يف صحيح وضعيف سنن الترمذي حديث رقم            )٢٢٧٢(املبشرات برقم   
  . اإلسناد

  .ثقات رجاله): ٧/١٧٣ ( الزوائد يف جممعاهليثمى قال، )٢٣٢٨٣( أمحد يف مسنده برقم أحرجه )٢(
) ولكن رسول اهللا وخامت النبيني    :(تفسري ابن كثري لقوله تعاىل    : ، ينظر )١٥٢-٣/١٥١( تعليق الشيخ على اإلحكام      )٣(

  .األحزاب
  ).١١١-١٠٨ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر)٤(
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  :عقائد القاديانية
ادعى غالم أمحد القادياين يف بادئ أمره أنه داعية إىل اإلصالح وجتديد الـدين،               - ١

عى أنه املسيح املوعود واملهدي املنتظر، وأخرياً ادعى النبوة وأفضليته علـى            مث اد 
  .األنبياء عليهم السالم

 ويعتقد القاديانيون بأن اهللا يصوم، ويصلي، وينام، ويصحو، ويكتب، وخيطئ،           - ٢
 .- تعاىل اهللا عن قوهلم علواً كبرياً–وجيامع 

ومكة املكرمة، بل أفضل منـهما      كاملدينة املنورة   ) قاديان(يعتقد القاديانيون أن     - ٣
 .حرم، وأا هي قبلتهم، وإليها حجهم) قاديان(وأن أرض 

 .يبيحون اخلمر واألفيون واملخدرات واملسكرات - ٤
القاديانية حترم اجلهاد، وتقول بالطاعة العمياء للحكومات اإلجنليزية؛ ألم أولو           - ٥

! انية فهو كـافر   األمر بنص القرآن حسب زعمهم، ومن ال يلتزم بتعاليم القادي         
)١(. 

  :حكم اإلسالم فيها
، ومـن   )ال نيب بعدي  (إن األمة قد فهمت باإلمجاع من هذا اللفظ         : يقول اإلمام الغزايل  

عدم وجود نيب بعده أبداً ، وأنه ليس فيه تأويل وال ختصيص، ومنكـر              ... قرائن أحواله 
  .)٢(هذا يكون منكراً لإلمجاع 

أنكرت اجلهاد لتصبح الشعوب اإلسالمية بقرة      والقاديانية كشفت عن وجهها حني         
!  "  M  وقد قـال تعـاىل    .. حلوباً للمستعمرين يأخذون لبنها، ويظلموا يف علفها      

   -  ,  +  *  )  (               '  &  %   $  #Lران :  آل عم

كما أن للقاديانية عالقات وطيدة مع إسرائيل، فقد فتحت هلـم إسـرائيل املراكـز               ،  ١٤٩
دارس ومكنتهم من إصدار جملة تنطق بامسهم وطبع الكتـب والنـشرات لتوزيعهـا يف               وامل

  .)٣(العامل
                                                

 حملمد أنـور  التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح    ،  )١١٣-١١١ص  (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات      :  ينظر )١(
  ).٤٢٠-١/٤١٦(، املوسوعة امليسرة )٧٨، ١/٣٨(شاه الكشمريي 

  ).١١٣ص ( االقتصاد يف االعتقاد للغزايل )٢(
  ).١١٣ص ( حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات )٣(
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جممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املـؤمتر اإلسـالمي يف دورة            )١(وكان قرار      
 كـانون األول    ٢٨ – ٢٢هــ، املوافـق     ١٤٠٦ ربيع اآلخر    ١٦ – ١٠انعقاد مؤمتر الثاين جبدة من      

 القاديانية والفئة املتفرعة عنها اليت تدعي الالهورية، مـن       عن ئهستفتا عند ا  ،م١٩٨٥) ديسمرب(
ن ما ادعاه مريزا غالم أمحد من النبـوة         إ :"ارمها يف عداد املسلمني أو عدمه، قالوا      حيث اعتب 

والرسالة ونزول الوحي عليه إنكار صريح ملا ثبت من الدين بالضرورة ثبوتاً قطعياً يقينياً من               
وهذه الدعوى من  . ، وأنه ال يرتل وحي على أحد بعده       <سالة والنبوة بسيدنا حممد     ختم الر 

وأمـا  . مريزا غالم أمحد جتعله وسائر من يوافقونه عليها مرتدين خارجني عـن اإلسـالم             
الالهورية فإم كالقاديانية يف احلكم عليهم بالردة، بالرغم من وصفهم مريزا غالم أمحد بأنه              

  .)٢("<مد ظل وبروز لنبينا حم
ويتضح مما سبق وبعد أن أفىت علماء اإلسالم بكفرهم،  أن القاديانية دعوة ضالة، ليست من                
اإلسالم يف شيء، وعقيدا ختالف اإلسالم يف كل شيء، ويتضح تأثرهم باملسيحية واليهودية   

  .واحلركات الباطنية يف عقائدهم وسلوكهم على الرغم من ادعائهم اإلسالم ظاهريا 
  

  :البهائية -٦
×  M   ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø :  عند قوله تعاىل   :قال الشيخ   

  -  ,  +         *              )  (  '&  %  $  #  "  !L ١٣: النمل – 

ال التمويـه   ، مل يبق بيده سالح إ     إن فرعون حينما أخذته احلجة، وانتصر عليه موسى        :"١٤
  .، ويذيقهم العذاب األليمهلموإنذار موسى ومن آمن به أن يذ، على قومه

  .وقد كتب على نفسه أن جيعل العاقبة للمتقني! ؟ واهللا من ورائهم حميط! أىن له ذلكو

  .١٠٣: اإلسراء M  É  È  Ç  Æ  Å     Ä  Ã  Â  Á  ÀL  :وقال تعاىل 

                                                
  ).٤/٢ (٤: قرار رقم )١(
  ).٢٠٩ /١العدد الثاين، (جملة امع  )٢(
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، ا يف عصور متعاقبة بأمسـاء خمتلفـة       ، واإلحلاد أناس ظهرو   وقد ورث ذلك الزيغ   
  . متنوعةواشتهروا بألقاب

 وأحيانـاً   )برجال احلقيقة، ووحدة الوجـود    (وأخرى   : )بالدهريني(فتارة يسمون   
  .)بالبهائيني( وآونة - اللقب اجلديد -. )بالوجوديني( ، وأخرى )بالشيوعيني(

 اختلفت حروفها ومبانيهـا، وائتلفـت مقاصـدها،     غري ذلك من العبارات اليت  إىل
هو أنه ليس للعامل    ،   واحد، وتدور حول حمور واحد      إيل غرض  يواحتدت معانيها، فكلها ترم   

 .، وليس له إله يعبد ويقصدرب خيلق ويدبر
 – تعاىل –، ودليل وجوب وجوده  موجدمن دليل حاجة املمكن إىل)١(دمومبا تق

،  النظر، وموجب العقل، وما يصدق ذلكبهم، وخروجه عن مقتضىيظهر لك فساد مذه
  .)٢("ويؤيده من أدلة السمع

  
  :ائيةالبه
 البهاء، وقد ادعى النبوة والرسالة مث األلوهية وزعم         رقة ضالة مؤسسها املريزا حسني علي      ف

؛ وتقطن الغالبية العظمى من البـهائيني يف        -اًتعاىل اهللا عن ذلك علواً كبري     –أن اهللا حل فيه     
  . )٣(إيران وقليل منهم يف العراق وسوريا ولبنان وفلسطني احملتلة وغري ذلك 

  :)٤( كارهم ومعتقدامبعض أف
يعتقد البهائيون أن الباب هو الذي خلق كل شيء بكلمته وهو املبـدأ الـذي                - ١

  .ظهرت عنه مجع األشياء
يقولون باحللول واالحتاد والتناسخ وخلود الكائنات، وأن الثواب والعقاب إمنـا            - ٢

 .يكونان لألرواح فقط على وجه يشبه اخليال
                                                

  ).٢٨-١٦ص(مذكرة التوحيد :  ينظر)١(
  ).٢٥-٢٤ص( مذكرة التوحيد )٢(
  ).٤١٥ -٤٠٩ص(، املوسوعة امليسرة )٥٣ص(طه الدسوقي / البهائية وسائل وغايات، د: ينظر)٣(
، البهائية أضواء وحقائق، إلحسان إهلي ظهري، البهائية تارخيها وعقيدا،          )٤١٣-١/٤١٢(املوسوعة امليسرة   :  ينظر )٤(

  ).١٦٤-١٦٠ص(لرمحن الوكيل، املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة لعبد ا
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 . بصلب املسيحيوافقون اليهود والنصارى يف القول - ٣
 .يؤولون القرآن تأويالت باطنية ليتوافق مع مذهبهم - ٤
 .ينكرون معجزات األنبياء وحقيقة املالئكة واجلن، كما ينكرون اجلنة والنار - ٥
 .حيرمون احلجاب على املرأة، وحيللون املتعة، وشيوعية النساء واألموال - ٦
 . االستعماريةحترمي اجلهاد ومحل السالح وإشهاره ضد األعداء خدمة للمصاحل - ٧
 . خامت النبيني، مدعني استمرار الوحي<ينكرون أن حممداً  - ٨

  ...وغري ذلك من هذه املعتقدات الفاسدة
وال شك أن احلركات الباطنية كانت هي األصل الذي نشأت عنه البهائية بل الكثري                  

ة، منذ تارخيها من الفرق املنحرفة واإلحلادية، وقد ركزت البهائية بل الكثري من الفرق املنحرف     
األول على حماربة اإلسالم من خالل التأكيد على أنه دين قدمي حيتاج إىل التجديد والتطوير؛               
والبهائية هي حنلة أساسها فكر شيعي تنقلت مع الدعوة الباطنية عـرب التـاريخ وظهـرت                

  .)١(بوضوح يف القرن الثالث عشر اهلجري 
  

  :حكم اإلسالم فيهم
عتنق مذهبـهم  ا بكفر البهائيني وخروجهم عن اإلسالم وأن من       أفىت علماء املسلمني      

من املسلمني صار مرتداً عن اإلسالم، كما قرر جممع الفقه اإلسالمي املنعقد يف مكة املكرمة               
  .)٢(هـ ١٣٩٨عام 

  
  
  
  
  

                                                
، البهائية صـليبية    )١٢٥ص(أسعد السمحراين   /، البهائية والقاديانية ،د   )٤٢ص  (حممد عبده مياين    /البابية ،د :  ينظر )١(

  ).٦١ص(الغرس إسرائيلية التوجيه حملمود ثابت الشاذيل 
، والعقيـدة، لعمـر سـليمان    )٩٠ص (ات املعاصرة للشيخ حممد صاحل العثيمني العقيدة واألديان واالجتاه :  ينظر )٢(

  ).١٣١ص(، والبهائية والقاديانية )١٩٦-١٩٥(األشقر 
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  املبحث اخلامس   

  .الصوفية
لون مجاعة الطرق الصوفية مبتدعة وهم ضـا      :" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي        
  .)١("مضلون

  .)٢("يغلب على الطرق الصوفية البدع:" :وقال الشيخ  
إن القول بسقوط التكاليف أو بوحدة الوجود يؤمن به بعض الـصوفية      :" :وقال الشيخ    

  .)٣("ال كلهم
إن الصوفية نسبوا إىل الِصفة لشبههم      : قيل:"  سبب تسمية الصوفية، فقال    :مث بني الشيخ    

قراء كانوا يأوون إىل صفة يف املسجد النبـوي، وهـذا لـيس              ف نجبماعة من الصحابة    
نسبوا إىل  : بصحيح، فإن النسبة إىل الِصفة صفّي بتشديد الفاء وياء النسب دون واو، وقيل            

صفوي، وألم  ) الصفوة(صفوة؛ لصفاء  قلوم وأعماهلم، وهذا خطأ أيضاً؛ ألن النسبة إىل            
نسبوا إىل الصوف؛ ألنه كان شعاراً هلم يف اللباس،      : تغلب فيهم البدعة وفساد العقيدة، وقيل     

  .)٤("وهذا أقرب إىل اللغة وإىل واقعهم
اخل ...التجانية، والقادرية، واخللوتيـة   : الطرق الصوفية طوائف شىت منها    :" :قال الشيخ   

  .)٥("وال ختلو طائفة منها من البدع، وإن تفاوتت يف ذلك، فمنها املقل ومنها املكثر
  

  : فيةالصوتعريف 
التصوف حركة دينية انتشرت يف العامل اإلسالمي يف القرن الثالث اهلجري كرتعات               

 صارت طرقـا  مث تطورت تلك الرتعات بعد ذلك حىت ،فردية تدعو إىل الزهد وشدة العبادة   
                                                

  ).٢/٢٦٥(، )٢/٢٩٧( فتاوى اللجنة )١(
  ).٣٠٤-٢٩٦،٢٩٨،٣٠٠، ٢٩٥، ٢٨٢ -٢/٢٦٩(املرجع السابق : ، ينظر)٢/٢٦٨(فتاوى اللجنة  )٢(
  ).٢٢٠ص(جمموعة ملفات الشيخ  )٣(
  ).٢/٢٦٦(فتاوى اللجنة  )٤(
  ).٢/٢٩٩( فتاوى اللجنة )٥(
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مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى املتصوفة تربية النفس، والسمو ا بغية الوصـول إىل              
 طريق اتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا يف        ال عن   واملشاهدة )١(بالكشف تعاىل   معرفة اهللا 

. اهلندية والفارسية واليونانية املختلفـة    : املسار حىت تداخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية      
أن الزهد مأمور بـه،  : ويالحظ أن هناك فروقاً جوهرية بني مفهومي الزهد والتصوف أمهها     

ة واجلماعة؛ وقد اختلف يف مرجـع  والتصوف جنوح عن طريق احلق الذي اختطَّه أهل السن       
رجحه شـيخ    يف كالمه السابق، وهو ما       :تسميتها بالصوفية كما ساق اخلالف الشيخ       

 كبرية من العلماء من أا نسبة إىل الصوف،          وطائفة )٣( وابن خلدون  )٢(اإلسالم ابن تيمية    
بالتايل فقد أبطلـوا    إذ كان شعار رهبان أهل الكتاب الذين تأثر م األوائل من الصوفية، و            

كل االستدالالت واالشتقاقات األخرى على مقتضى قواعد اللغة العربية، مما يبطل حماولـة             
، أو حماولة نسبة أنفسهم إىل      <نسبة الصوفية أنفسهم ألهل الصفة من أصحاب رسول اهللا          

 وهي نـسبة تفتقـر إىل الـدليل    نعلي بن أيب طالب واحلسن البصري، وسفيان الثوري   
 كثرياً، اختالفاً فيه اختلف فقد االصطالح يف التصوف تعريف أمازها احلجة والربهان؛    ويعو

                                                
يف املصطلح الشرعي هو كرامة من الكرامات للمؤمن الصاحل امللتزم بالكتاب والسنة غري املبتدع، هـو        :   الكشف  )١(

 حـصل  أن حيصل للويل من العلم ما ال حيصل لغريه أو يكشف له من األمور الغائبة عنه ما ال يكشف لغريه كما            
لعمر بن اخلطاب حني كُشف له من األمور الغائبة عنه ما ال يكشف لغريه كما حصل لعمر بن اخلطاب حـني                     

اجلبل " سارية بن زنيم"كُشف له وهو خيطب يف املدينة عن إحدى السرايا احملصورة يف العراق فقال لقائدها وامسه         
تعين رفع احلجب عن قلب الصويف وبـصره بعـد     : يا سارية فسمعه القائد فاعتصم اجلبل؛ ويف املصطلح الصويف        

احتاده مع اهللا، ليعلم صاحب الكشف بعد ذلك كل ما جيري يف الكون، أو أن يكشف للصويف عن معان جديدة                    
يف القرآن والسنة واآلثار فيما يعرف بعلم احلقيقة اليت ال يعلمها علماء الشريعة أو علماء الظاهر، ويقـال عـن                    

هو االطالع على ما وراء احلجاب من املعاين الغيبية واألمور اخلفية وجـوداً      : أهل احلقيقة الكشف يف االصطالح    
وشهوداً، ويزعمون أم يتلقون الكشف عن اخلضر، أو عن ملك اإلهلام، أو أم يتلقونه عن اهللا تعاىل رأساً وبال                   

لصفات، يف مقام البقـاء بعـد   ودرجات الكشف النهائية عندهم تتحقق بشهود أحدية الذات يف صور ا   . واسطة
]  \  M الفناء، والكشف ذا املعىن الصويف ما هو يف احلقيقة إال إحياءات شيطانية ووسـاوس نفـسية       

   f  e  d  c  b  a`  _         ̂ ]L ١٢١: األنعام.  
  ).٢/١١٣٠(، املوسوعة امليسرة )٤/٣١٠(جمموع فتاوى العقيدة البن عثيمني : ينظر  

  ).١٦١ص( اجلوزي البن إبليس تلبيس، )٢٤-١١/٦( الفتاوى موعجم:   ينظر)٢(
  ).٤٦٧ص (مقدمة ابن خلدون :   ينظر)٣(
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 باحلقـائق،  األخـذ : وقيل اهللا، مع املعاملة صفاء هو: وقيل االعتراض، عن اإلعراض: فقيل
  .اخلالئق أيدي يف مما واإلياس بالدقائق، والكالم
 منها قددا وطرائق شتى مذاهب توصار تطورت مث للزهد بداية كانت فالصوفية وباجلملة

  .)١( الزندقة حد يصل ما منها بل يبعد، ما ومنها السنة من يقرب ما
  
إمنا هي  ... وال شك أن ما يدعوا إليه الصوفية من الزهد، والورع والتوبة والرضا             "   

 يف  أمور من اإلسالم، وأن اإلسالم حيث على التمسك ا والعمل من أجلها، ولكن الصوفية             
ذلك خيالفون ما دعا إليه اإلسالم، إذ ابتدعوا مفاهيم وسلوكيات هلذه املصطلحات خمالفة ملا              

  .، وصحابته<كان عليه الرسول 
 لكن الذي وصل إليه بعضهم من احللول واالحتاد والفناء، وسلوك طريق ااهدات              

  . )٢("الصعبة، إمنا احندرت هذه األمور إليهم من مصادر دخيلة على اإلسالم
  
  
  

  :ومن أشهر الطرق الصوفية املعاصرة
  . القادرية-١

والشيخ عبد القادر اجليالين وإن كـان رأيـه يف          :" :قال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
استواء اهللا على عرشه وحنوه من صفات اهللا سديداً، ال يلزم أن يكون رأيه يف سائر مـا                  

 ؛)٣(ي هذه على رقبـة كـل ويل هللا        قدم: قاليراه يف الدين سديداً، فقد عرف عنه أنه         
وروي عنه ذلك من طرق عدة وتأوله له من حيسن الظن به، من ذلك ما ذكره الـشيخ             

                                                
) ١/٢٤٩(، املوسوعة امليـسرة     الوكيل عبدالرمحنل الصوفية، هي وهذه ،)٦٠-٥٩ص( اجلرجاين تعريفات:  ينظر )١(

  ).٢٦١-٢٦٠ص(وما بعدها، معجم ألفاظ العقيدة 
  ).١/٢٧٠( املوسوعة امليسرة )٢(
  ).١١ ص (الشطنويف اللخمي جرير بن يوسف بن علي احلسن أيب الدين نور لاألنوار ومعدن األسرار جة  )٣(
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أنه من شطحات الشيوخ اليت ال يقتدى م فيها         .  يف عوارفه  )١(أبو حفص السهروردي    
  .<وال يقدح يف مقامام وال منازهلم فكل أحد يؤخذ من كالمه ويترك إال املعصوم

د قيل إن أبا الفرج ابن اجلوزي صنف كتاباً ينقم فيه على الشيخ عبـدالقادر أشـياء          وق
فإذا كان هذا حاله ففي اإلفراط يف الثناء عليه تغرير بالناس وحث هلم علـى               ... كثرية  

التزام طريقته وقراءة كتبه، وأكثر الناس ال مييز بني احلق والباطل والسنة والبدعة، فيقـع       
  .)٢("مد عقباهبذلك فيما ال حي

الشيخ عبد القادر اجليالين تنسب له      :" ، كذلك :وقال الشيخ عبد الرزاق عفيفي      
وهو برئ من قصيدة كفرية براءة الذئب من دم ابن يعقـوب، وأتباعـه              ... طريقة القادرية 

  .)٣("يكذبون عليه كثرياً وينسبون إليه ما هو بريء منه
  
  

                                                
: عمر بن حممد بن عبد اهللا القرشي، التيمي، البكري، السهروردي، البغدادي، صويف شافعي، مـن مؤلفاتـه     :  هو )١(

  . هـ٦٣٢التقى وغريها، تويف سنة عوارف املعارف، واملشيخة، وأعالم اهلدى، وعقيدة أرباب 
  ).٨/٣٣٨(، طبقات الشافعية للسبكي )٢٢/٣٧٥(سري أعالم النبالء : ينظر  

  ).٢٩٩-٢٩٠ص(ترمجة اجليالين يف طبقات احلنابلة البن رجب : ، ينظر)١٨١ص( جمموعة ملفات الشيخ )٢(
  ).٢/٣٥٧( فتاوى اللجنة )٣(
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  :الشيخ عبد القادر اجليالينالتعريف ب -
بن أيب صاحل عبـد اهللا ابـن         الشيخ العامل الزاهد حميي الدين أبو حممد عبد القادر        : هو

 سنة إحدى وسـبعني وأربـع       ، جبيالن  ولد ،جنكي دوست اجليلي احلنبلي شيخ بغداد     
عاش الشيخ عبد القادر تسعني سنة وانتقل إىل اهللا يف عاشر ربيع اآلخر             ،  )هـ٤٧١(مئة

يف  وشيعه خلق ال حيصون ودفن مبدرسـته         ،)هـ٥٦١(سنة إحدى وستني ومخس مئة    
  .)١( رمحه اهللا تعاىل بغداد

الشافعي واحلنبلي، وكانت فتواه حمل رضا العلماء بالعراق،        : كان يفيت على املذهبني      
فقد كان متبحراً يف علوم الشريعة وعلوم اللغة، حىت ذاع صيته بني معاصريه واتـسعت               

ج على يديه الكثري؛ وقد كان عبد القادر اجلـيالين          شهرته، فكثر أتباعه ومريدوه، وختر    
كثري الذرية أجنب تسعاً وأربعني ولداً؛ محل أحد عشر منهم تعاليمه وطريقته، ونشروها             
ما بني غرب آسيا واإلقليم املصري، مث اتسعت طريقته وانتشرت حىت مشلت يف ايـة               

ويقـصد  . زر اهلند الشرقيةالقرن التاسع عشر حدود العامل اإلسالمي ما بني مراكش وج  
  .)٢(إىل مقامه كل عام مجوع هائلة من أتباعه للزيارة والتربك 

إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه صاحل، دين خير، كـثري           :":قال عنه السمعاين    
  .)٣("الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة

     
  :أقوال أهل العلم يف الشيخ عبد القادر-

ويف اجلملة الـشيخ عبـد      : "بقوله ترمجة الشيخ عبد القادر   الذهيب خامتاً    قال اإلمام        
كبري الشأن، وعليه مآخذ يف بعض أقواله ودعاويه، واُهللا املوعد، وبعـض ذلـك              القادر

   . )٤("مكذوب عليه
كان له مست حسن، وصمت غري األمر باملعروف        :": وقال عنه احلافظ ابن كثري           

 فيه زهد كثري، وله أحوال صـاحلة ومكاشـفات، وألتباعـه     والنهي عن املنكر، وكان   
                                                

  ).٤٥١ -٢٠/٤٣٩( سري أعالم النبالء، )٢٩٩-٢٩٠ص(طبقات احلنابلة البن رجب : ينظر )١(
  .، )١٤٣-١٤٢ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر)٢(
  ).٤/٢٠٠(، شذرات الذهب )٢٠/٤٤١(سري أعالم النبالء : ينظر)٣(
  ).٢٠/٤٥١( سري أعالم النبالء )٤(
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وأصحابه فيه مقاالت، ويذكرون عنه أقواالً وأفعاالً، ومكاشفات أكثرها مغاالة، وقـد            
، وفيهما أشياء حـسنة،     )فتوح الغيب (، و )الغنية(كان صاحلاً ورعاً، وقد صنف كتاب       

ت املشايخ ، تويف ولـه  وذكر فيهما أحاديث ضعيفة وموضوعة، وباجلملة كان من سادا    
  . )١("تسعون سنة ودفن باملدرسة اليت كانت له

إمام احلنابلة وشيخهم يف عصره، فقيه صاحل، دين خيـر،          ":: قال ابن السمعاين         
   . )٢("كثري الذكر، دائم الفكر، سريع الدمعة

الشيوخ ومن ساق   ": وقال احلافظ ابن رجب معتذراً ملا صدر من الشيخ عبد القادر               
املتأخرين مساق الصدر األول، وطالبهم بطرائقهم، وأراد منهم ما كان عليـه احلـسن              
البصري وأصحابه مثالً من العلم العظيم، والعمل العظيم، والورع العظـيم، والزهـد              
العظيم، مع كمال اخلوف واخلشية، وإظهار الذل واحلزن واالنكسار، واالزدراء علـى            

ملعارف واحملبة والشوق وحنو ذلك، فال ريب أنـه يـزدري        النفس، وكتمان األحوال وا   
املتأخرين، وميقتهم، ويهضم حقوقهم، فاألوىل ترتيل الناس منازهلم، وتوفيتهم حقوقهم،          

وملا كان الشيخ أبو     .ومعرفة مقاديرهم، وإقامة معاذيرهم، وقد جعل اهللا لكل شيء قدراً         
صدر األول، قل من كان يف زمانـه        بن اجلوزي عظيم اخلربة بأحوال السلف وال      االفرج  

يساويه يف معرفة ذلك، وكان له أيضاً حظ من ذوق أحواهلم، وقسط من مشاركتهم يف               
معارفهم، كان ال يعذر املشايخ املتأخرين يف طرائقهم املخالفة لطرائق املتقدمني ويـشتد             

.. .ياء كثريةإنه صنف كتاباً ينقم فيه على الشيخ عبد القادر أش       : وقد قيل ؛  إنكاره عليهم 
 وللشيخ عبد القادر رمحه اهللا كالم حسن يف التوحيد والصفات، والقدر،            -إىل أن قال  -

  .ويف علوم املعرفة موافق للسنة
، ومجع أصحابه مـن     "فتوح الغيب "، وكتاب   "الغنية لطاليب طريق احلق   " وله كتاب        

 وحنوها بالسنة، بالغاً    جمالسه يف الوعظ كثرياً، وكان متمسكاً يف مسائل الصفات والقدر         
    .)٣("يف الرد على من خالفها

                                                
  ).١٢/٢٥٢( البداية والنهاية )١(
، وسري أعـالم النـبالء   )٣٩/٨٩(، وتاريخ اإلسالم للذهيب )١/١١٩(جب  البن رذيل طبقات احلنابلة :  نقالً عن  )٢(

)٢٠/٤٤١.(  
  ).١٢١-١/١٢٠( البن رجب ذيل طبقات احلنابلة )٣(
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وقد ينقل عن اجليالين من الكرامات وخوارق العادات ما مل ينقل عن غريه، لكثـرة            
ما نسب إليه أتباعه من ذلك؛ والنقاد من أهل الرواية ال حيفلون ذه النقول إذ ال أسانيد هلا                  

  .)١(حيتج ا 
  :القادرية

  .إىل عبد القادر اجليالين تنسب القادرية   
  :، فمن أهم عقائدهمفرقة من فرق الصوفية واليت هي القادريةأما بالنسبة لفرقة 

يؤمن أتباع الطريقة القادرية بعقيدة وحدة الوجود اليت تدين ا الصوفية، وقد ورد ذلك           -١
كـل شـيء،    احلمد هللا الذي وجد يف      : "يف ثنايا بعض مؤلفات شيخها اجليالين، منها قوله       

ومعىن الوصول إىل اهللا عز وجل خروجك عن اخللـق،          : " وقوله ،)٢("وحضر عند كل شيء   
فإذا وصلت إىل احلق عز وجل ـ على ما بينا ـ فكن آمناً أبداً من سواه عز وجـل، فـال     

  .)٣("ألبتهترى لغريه وجوداً 
.  الكائنات عن قلبه    االعتقاد بأنه بإمكان الصويف رؤية اهللا يف الدنيا، وذلك برفع حجب           -٢

املؤمن العارف له عينان ظاهرتان، وعينان باطنتـان، فـريى بـالعينني            : "يقول عبد القادر  
الظاهرتني ما خلق اهللا عز وجل يف األرض، ويرى بالعينني الباطنتني ما خلق اهللا عز وجل يف                 

  .)٤("السماوات، مث يرفع احلجب عن قلبه، فرياه، فيصري مقرباً
وطالّا، بزعم أن مقصود الصوفية هو الوصـول إىل االمتـزاج بـالوجود    ـ ذم اآلخرة    ٣

. )٥("يف الزهد يف الدنيا واآلخـرة     ) أي الصوفية (شجاعة اخلواص   :"اإلهلي، إذ يقول اجليالين   
دنياك وآخرتك، وجترد عن األكوان، وافن عن الكل، وتطيـب          : اخلع نعليك "ويقول أيضا   

  .)٦("بالتوحيد

                                                
  ).١١/١٧١( دائرة املعارف اإلسالمية )١(
ـ         ، نقالً عن الفيوضات الرباني    )١٨٧ص  (عقيدة الصوفية للقصري     )٢( د ة يف املآثر واألوراد القادريـة إلمساعيـل حمم

   .القادري
  .، نقالً عن فتوح الغيب لعبد القادر اجليالين)١٨٨ص( عقيدة الصوفية للقصري)٣(
  .، نقالً عن الفتح الرباين لعبد القادر اجليالين)١٨٩ص ( عقيدة الصوفية للقصري )٤(
  .، نقالً عن فتوح الغيب لعبد القادر اجليالين)١٨٩ص( عقيدة الصوفية للقصري )٥(
  .، نقالً عن فتوح الغيب لعبد القادر اجليالين)١٨٩ص(ة للقصري  عقيدة الصوفي)٦(
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  . النقشبندية-٢

تكثر البدع عند مجاعة الطرق الصوفية عموماً كالذكر اجلمـاعي      :" : الشيخ   قال
اهللا اهللا،  : يف صفوف أو حلقات بصوت واحد وذكرهم اهللا باالسم املفرد بصوت واحد مثل            

وذكرهم بكلمـة آه، ويف     .. هو، هو   : وذكرهم بضمري الغائب مثل   ... حي حي،قيوم قيوم  
: الستغاثة بغري اهللا وطلب املدد من األمـوات مثـل         ا: نشيدهم على األذكار شر كثري، مثل     

 وغريهم، ويف كتبهم بدع كثرية وشر مستطري، وخيص     ، واجليالين، )٢(، والشاذيل   )١(البدوي  
النقشبندية وذكرهم اهللا بلفظ اجلاللة يف الورد اليومي حبركات قلبية مع نفس تشبه حركـة               

 شيخه وورده اليـومي مـع اعتقـاد         اللسان بالكالم دون حتريك للسان واستحضار املريد      
وساطته يف جناته يوم القيامة، وهذه األمور كلها من البدع املنكرة؛ ألن تلـك األذكـار مل                 

 أنـه   < فيما أوحي إليه من الكتاب والسنة، وقد ثبت عنـه            <يثبت منها شيء عن النيب      
 هذا ما ليس   من أحدث يف أمرنا   :(، وقال )٣()من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد       :( قال

  .)٥(")٤()منه فهو رد
  

                                                
 أصـله . املصرية الديار يف الشهرة صاحب املتصوف، البدوي، العباس أبو احلسيين، إبراهيم بن علي بن  أمحد :  هو  )١(

 ظـاهر ال امللـك  أيام يف مصر ودخل. واملدينة مبكة وأقام البالد وطاف ،)هـ ٥٩٦( سنة   بفاس ولد املغرب، من
 يف شأنه وعظم هـ٦٣٤ سنة والعراق سورية وزار. ضيافته درا يف وأنزله وعسكره، هو الستقباله فخرج بيربس،

 حيـث  ،)هـ ٦٧٥( سنة   طنطا يف ودفن وتويف. الظاهر امللك بينهم كبري مجهور طريقته إىل فانتسب مصر بالد
، حـزب : من مؤلفاته . مبولده احتفاًء املصري رالقط أحناء مجيع من الناس إليها يفد عظيمة سوق عام كل يف تقام

  .اللطيف عبد فهمي حملمد البدوي السيد كتاب منها كتب، يف سريته بعضهم أفرد وقد، صلوات، وصايا
  ).١/١٧٥(، األعالم )٣٤٥ /٥( الذهب شذرات: ينظر  

 من الشاذلية، الطائفة رأس: سناحل أبو املغريب، لشاذيلا هرمز ابن يوسف بن اجلبار عبد بن اهللا عبد بن  علي :  هو  )٢(
ـ  ٦٥٦( وتويف سـنة   ،)هـ٥٩١(، ولد سنة  إليها فنسب تونس، قرب " شاذلة " وسكن،  املتصوفة ، مـن   )هـ
  .الوكيل ونعم اهللا حسبنا خواص يف اجلليل السر، والشاذيل حزب املسماة األوراد :مؤلفاته

  ).٤/٣٠٥(األعالم : ينظر  
  ).١٧١٨(ضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم  مسلم يف صحيحة كتاب األقأحرجه )٣(
  ).١٧١٨( مسلم يف صحيحة كتاب األقضية باب نقض األحكام الباطلة ورد حمدثات األمور برقم أحرجه )٤(
  ).٣٦٢-٢/٣٦١( فتاوى اللجنة )٥(
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املعـروف بـشاه    ) اء الدين حممد بن حممد البخـاري      ( تنسب إىل    :النقشبندية
  ).هـ٧٩١(هـ بقرية قرب خبارى واملتوىف ٦١٨ املولود سنة )١(نقشبند

زعمهـم أن اهللا يـرى يف الـدنيا،      : وهي فرقة صوفية فيها احنرافات كثرية منـها        
من دون اهللا وقوهلم بفناء النار ووحدة الوجود وزعمهم معرفـة علـم          واالستعانة مبشاخيهم   

  .)٢ (الغيب وكثري من البدع
وأصول الطريقة النقشبندية متوافقة يف كثري من تفاصيلها مـع الطـرق الـصوفية       
فإن فيها من البدع والشركيات والقول بوحدة الوجود وما حيكونه عن أحـوال             . األخرى

فهم املطلق يف ذرات الكون، ما ال يشك معه أحد يف أن هـذه       مشاخيهم وخصائصهم وتصر  
الطريقة إحدى طرق الصوفية الغالة، اخلارجني على الكتاب والسنة، مع إصرار أصـحاا             

  . )٣(ا بأا طريقة سنية ال خترج عن أهل السنة واجلماعة شربا واحد
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 مسي نقشبند، ألن رسول     :، وقيل  النطباع صورة لفظ اهللا على ظاهر قلبه من كثرة ذكر اهللا           :، قيل لقب بنقشبند  و )١(

  . وضع كفه الشريف على قلب الشيخ حممد اء الدين االويسي نقشبند، فصار نقشا يف القلباهللا 
  ).٥٣٩ص( مد أمني الكردي اإلربليحمل تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب: ينظر  

، ومعجم ألفاظ   )٦٥٤ص(، معجم البدع لرائد صربي      )١٤٧ص  (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات      :  ينظر )٢(
  ).٤٣٨ص (العقيدة 

 لعبـد   )٣ص  (احلدائق الورديـة    و )٥ص( األنوار القدسية    ،)٣ص(حملمد أمني الكردي     املواهب السرمدية :  ينظر )٣(
  .)٩ص(داب الطريقة النقشبندية حملمد بن عبد اهللا اخلاين وكتاب البهجة السنية يف آ. ايد اخلاين
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  : التيجانية-٣

أمحد التيجاين وأتباعه امللتزمون لطريقته، مـن       " : ضالل هذه الفرقة، فيقول    :يبني الشيخ   
أشد خلق اهللا غلواً وكفراً وضالالً وابتداعاً يف الدين، ملا مل يشرعه اهللا سبحانه وال رسـوله                 

>")١( .  
 وسـنته،  <الطريقة التيجانية طريقة منكرة ال تتفق مع هدي رسول اهللا          :" :قال كذلك   

  .)٢(..." يعمل ا من ملة اإلسالم والعياذ باهللابل فيها بدع شركية خترج من يعتقدها أو
مع اللجنة الدائمة لإلفتاء يف الطريقة التيجانيـة،        )٣( حبثاً كامالً  :وقد أفرد الشيخ       

  :وتضمن هذا البحث التايل
  .كلمة عن أمحد التيجاين، ومنشئ هذه الطريقة، ومصدرها - ١
 .نبذ من عقيدته وعقيدة أتباعه - ٢
 . د هذه العقيدةحكم الشريعة فيمن يعتق - ٣
  

 هي إحدى الفرق الصوفية اليت تشترك مع غريها يف اإلميـان مبعتقـدات              :التيجانية   
 <الصوفية ويزيدون على هذه املعتقدات شيئاً خاصاً م كاالعتقاد بإمكانية مقابلة الـنيب              

دون ) أغلقالفاتح ملا ( قد خصهم بصالة   <لتقاء به التقاء مادياً يف هذه الدنيا، وأن النيب          واال
 العباس أمحد بن حممـد بـن     أيب: سواهم من املسلمني، وتنسب فرقة التيجانية إىل مؤسسها       

عـني  (املولود بقرية تسمى    ) هـ١٢٣٠-١١٥٠(املختار بن أمحد بن حممد سامل التيجاين        
  .من القرى الصحراوية اجلزائرية) ماضي

ينة فاس املركز األول يف قرية أيب مسغون، وصارت مد) هـ١١٩٦(وقد أنشأ طريقه عام 
هلذه الطريقة وا زاويته التيجانية، ومنها انطلقت دعوته إىل طريقته، فانتشرت يف القارة 

  .)٤(اإلفريقية بوجه عام، وصار هلذه الطريقة أتباع ودعاة 

                                                
  ).٢/٣٢٣( فتاوى اللجنة )١(
  ).٣٤٣، ٢/٣٢٤(فتاوى اللجنة : ، ينظر)٢/٣١٨( فتاوى اللجنة )٢(
  ).٣٤١-٢/٣٢٤( حاشية فتاوى اللجنة الدائمة )٣(
االستقصا ألخبار دول   ، و )١/٢٨١(، املوسوعة امليسرة    )١٤٨ص  (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات      :  ينظر )٤(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

  
  :)١( أهم أفكارهم وعقائدهم

هم مؤمنون باهللا سبحانه على حنو صويف، فهم يؤمنون بوحدة الوجود، كما  - ١
  ).وحدة الشهود(منون بالفناء الذي يطلقون عليه اسم يؤ

 : قسمان– عندهم –الغيب  - ٢
  .استأثر اهللا بعلمه": غيب مطلق "
يغيب عن بعض املخلوقني دون بعض، وهم يزعمون أن مشاخيهم يعلمون ": غيب مقيد"

  .الغيب
 لقاًء <أنه قد التقى بالنيب " أمحد التجاين"يدعي زعيمهم ومؤسس مذهبهم  - ٣

اليت " صالة الفاتح ملا أغلق "<  مادياً، وأنه كلمة مشافهة، وتعلم من النيب حسياً
وهذا ! تكفر الذنوب وتضاعف الثواب أكثر من ثواب قراءة القرآن آالف املرات

من شأنه أن يؤدي إىل فتورهم وكسلهم يف أداء العبادات والتهاون ا، وهذا 
  .خمالف ملا يأمر به الدين وحيث عليه

 ).خامت األنبياء (<كما أن النيب ) خامت األولياء(إن أمحد التجاين هو : يقولون - ٤
والواضح أن هذه الطريقة قد تأثرت مبا ذهب إليه بعض أعالم الصوفية كابن 

وقد ساعد على تقبل هذه األفكار وانتشارها جهل . عريب، واحلالج، وغريمها
ئة اإلسالمية، حىت أن العامة بالدين الصحيح، وانتشار البدع واخلرافات يف البي

  .!عدد التيجانيني يف نيجرييا وحدها بلغ عشرة ماليني نسمة
  
  

  
  
  

                                                                                                                                          
  ).١٣٠، ١٠٥، ٣/٨٣( ألمحد بن خالد الناصري املغرب األقصى

  ).١/٢٨١(، املوسوعة امليسرة )١٤٩ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر يف أفكارهم وعقائدهم)١(
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  .يةلو الربي-٤

 ال ظل لـه،  <الذين يعتقدون أن النيب  ) الربيلوية( على دعوى فرقة     :يرد الشيخ   
هذا القول باطل مناف لنصوص القرآن والسنة الصرحية الدالة على أنه صلوات اهللا             :" فيقول
ه عليه بشر ال خيتلف يف تكوينه البشري عن الناس وأن له ظالً كما ألي إنسان، وما                 وسالم

أكرمه اهللا به من الرسالة ال خيرجه من وصفه البشري الذي خلقه اهللا عليه من أم وأب، قال                  
!  "  #  $  %  &  '  M  :، وقال تعاىل١١٠: الكهف M  Ú      Ù  Ø      ×   ÖL  :تعاىل

  (L خلق من نور اهللا      <؛ أما ما يروى من أن النيب        ١١ :إبراهيم )فهـو حـديث     )١ 
  .)٢("موضوع

  
  . هي فرقة صوفية نشأت يف اهلند أيام االستعمار الربيطاين:الربيلوية   

والذي مسى نفسه عبد ) هـ١٣٤٠- ١٢٧٢(أمحد رضا خان بن تقي علي خان : ومؤسسها
  .املصطفى

، وتتلمذ على املرزا غالم قادر بيك       "اترابرديش"ة  بوالي" بريلي"ولد أمحد رضا خان يف بلدة       
وقرأ على بعـض    ) هـ١٢٩٥(الشقيق األكرب للمريزا غالم أمحد القادياين، كما زار مكة          

كان حنيل اجلسم مصاباً بأمراض مزمنة فكان حاد املزاج، شـديد الغـضب،             . املشايخ فيها 
مرجـع  "، و "خالص االعتقاد "و،  "أنباء املصطفى "له عدد من املؤلفات منها      . بذيء اللسان 

  .)٣("حدائق خبشش"، وله ديوان شعر "الغيب
  

                                                
، )٤٢ص(ابر بن عمرو األنصاري      ورد يف اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة للكنهوي من حديث عبد اهللا بن ج              )١(

 موضـوع  حديث وهو اهـ،" عليه يعتمد إسناد له ليس:")١/٣١٢(  للفتاوى    احلاوي يف السيوطي احلافظ قال
 الرسـول  أن ونشروه واعتقدوه زعموه فيما الصوفية عمدة هو احلديث وهذا املتصوفة، اصطالحات وفيه جزما،

 املخلوقـات  كل وأن ،كبرياً علوا يقولون عما اهللا تعاىل اهللا نور نم جزء وأنه الوجود، أول وهو الكون، قبة هو
  .منه بأجزاء خلقت

  ).١/٤٦٤( فتاوى اللجنة )٢(
  ).١٥٠ص ( حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات )٣(



   ٧٠٧  
 

 

  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

  
  :أهم أفكارهم وعقائدهم

مييز هذه الفرقة عن غريها مغاالة أفرادها يف حمبة وتقديس األنبياء واألولياء بـصفة عامـة،                
  . الذي وصفوه مبا يرفعه فوق خصائص البشر<وخاصة نبينا حممد 

ألولياء من بعده لديهم قدرة على التصرف يف الكون، حـىت            وا <فهم يعتقدون أن حممداً     
حـدائق  ( إىل قريب من مرتبة األلوهية، يقول أمحد رضا خـان يف ديوانـه               <رفعوا النيب   

 ال أستطيع أن أقول لك اهللا، وال أستطيع أن أفـرق بينكمـا،              <أي يا حممد    :")١()خبشش
  ".فأمرك إىل اهللا هو أعلم حبقيقتك 

؛ والنيب يف نظرهم حاضـر      )٢(ستأثر اهللا بعلمه    ا واألولياء يعرفون ما     <يب  كما زعموا أن الن   
، وجيعلونه  <بعد موته، وناظر ألفعال اخللق يف كل زمان ومكان، فهم ينكرون بشرية النيب              

نوراً من نور اهللا؛ وهم كذلك يستغيثون باألنبياء واألولياء، ويشيدون القبور وجيصـصوا،             
تربكون ا، إىل آخر ما وقعوا فيه من أمور الشرك وخمالفـة الـشرع          وينذرون هلا النذور وي   

بالغلو يف الدين أحياناً، والتهجم واالفتراء على العلماء العاملني من أمثال اإلمام حممد بن عبد            
الوهاب، واإلمام ابن تيمية، وتلميذه اإلمام ابن القيم، وكل من دعا إىل التوحيد اخلـالص،               

    .)٣( ونبذ الشرك والشركاء
     
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)٢/١٠٤ ()١.(  
  ).٥٤-٥٣ص(خالص االعتقاد ألمحد رضا خان :  ينظر)٢(
  .، الربيلوية عقائد وتاريخ إلحسان إهلي ظهري)١٥٢-١٥٠ص (ت حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارا: ينظر )٣(
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  املبحث السادس   

    .القومية
  متهيد       

لقد عاشت األمة اإلسالمية ردحاً طويالً من الزمان تتقدم اتمعات اإلنسانية ومتلك               
  .زمام القيادة العاملية، فصنعت لإلنسانية تارخياً جميداً يغتبط به كل إنسان وتقر به عينه

 يف الترف املادي والعقلي وضيعوا األوقات فيما ال فائـدة           حىت انغمس الكثري من املسلمني    
على حد سواء، حيثُ    " غربية وشرقية "فيه، فصار العامل اإلسالمي فريسة للحضارة األوربية        

ال موجـود   "التقى الفكر الغريب والشرقي يف انتكاس الفطرة اإلنسانية فكان أساس فلسفتها            
نيب يعربد يف بالد اإلسالم حياول الـسيطرة عليهـا،          ، وانطلق الغزو الفكري األج    "إال املادة 

هــ، وأصـاب    ١٣٤٢وفرض وصايته الكاملة على أهلها، فألغيت اخلالفة اإلسالمية سنة          
العامل اإلسالمي ما أصابه من آثار سيئة نتيجة هذا الغزو الفكري املادي امللحـد، ومـا زال      

  .يعاين من هذه اآلثار حىت اآلن
  :ومن هذه اآلثار

  :أثر الغزو الفكري الغريب يف العامل اإلسالمي: أوالً
  .االستشراق - ١

 . إثارة الشبهات- أ
 . تشجيع الفكر الفاسد-ب
 . حتريف الكلم عن مواضعه-ج
 اعتدادهم بكتبهم وأحباثهم وإيهام بعض الدارسني بدقتها - د

 .وصحتها
  . التنصري-    التبشري- ٢

  . مدارس التبشري-         أ
  . البعثات من الدول اإلسالمية إىل الدول الغربيةم أما يئة الفرصة-   ب  
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  .     فصل الدين عن الدولة- ٣
  .     إحياء القوميات وإسقاط اخلالفة اإلسالمية- ٤

  .أثر الغزو الفكري املاركسي يف العامل اإلسالمي: ثانياً
  .أهم العوامل الداخلية اليت مكنت للتيارات الفكرية الضالة: ثالثاً

  .يناجلهل بالد - ١
 .انتشار البدع واخلرافات - ٢
 .)١(نشاط األقليات غري املسلمة  - ٣

 بسيطة عـن    بإملاحهوليس هذا جمال البسط فيما سبق ذكره من آثار إال أين أحببت أن آيت               
  .فكرة الغزو الفكري للعامل اإلسالمي وأن القومية ضمن هذا الغزو

إال أنـه    )٢( مية حتدث مباشرة عن القو    : وإن مل يكن الشيخ عبدالرزاق عفيفي        
حتدث عن العلمانية واليت تعود لثالث حركات منها، حركة القومية اليت هي جمال حـديثنا،    

  .)٥( )٤( ، وحركة الناصرية)٣( وحركة البعث
  

                                                
، التغريب طوفان مـن الغـرب   )١٧ص(التغريب أخطر التحديات يف وجه اإلسالم ألنور اجلندي         :  ينظر ملا سبق   )١(

، اإلسالم واحلضارة العربية حملمد     )٢٠٤-١٩٨ص(، واقعنا املعاصر حملمد قطب      )١٥ص(للواء أمحد عبد الوهاب     
  ).٣٣ص(ناصر العمر . ، فتياتنا بني التغريب والعفاف ،د)١٨ص(حسني حممد 

  . حديثاً له عن القومية: مل أجد فيما قرأت ووقع بني يدي من تراث الشيخ عبد الرزاق عفيفي )٢(
وهو حزب قومي علمـاين، يـدعو إىل االنقـالب       ،  )م١٩٤٣(حزب ولد عام    "  حزب البعث العريب االشتراكي    )٣(

أمة عربية واحـدة ذات  (فاهيم والقيم العربية لصهرها وحتويلها إىل التوجه االشتراكي، شعاره املعلن    الشامل يف امل  
  .وهي رسالة احلزب، أما أهدافه فتتمثل يف الوحدة واحلرية واالشتراكية) رسالة خالدة

  . حزب البعث تارخيه وعقائده، لسعيد بن ناصر الغامدي،)١/٤٧٠(املوسوعة امليسرة : ينظر  
 -م١٩٧٠-١٩٥٤رئيس مصر عـام  –  الناصرية حركة قومية عربية، نشأت يف ظل حكم مجال الدين عبد الناصر )٤(

احلريـة واالشـتراكية    : واستمرت بعد وفاته، واشتقت امسها من امسه، وتبنت األفكار اليت كان ينادي ا وهي             
  .والوحدة، وهي نفس أفكار األحزاب القومية اليسارية العربية األخرى

، الناصرية يف قفص االام، لعبد املتعال اجلربي، الناصـرية وثنيـة سياسـية،             )١/٤٨٥(املوسوعة امليسرة   : نظري  
  .فهمي الشناوي.د

 ـ  ٣.  ـ منع رجال الدين من التدخل يف شؤون السياسة والقضاء القـوميني  ٢.  ـ فصل الدين عن الدولة ١( )٥(
 من املبدأ األساسـي الـسادس يف        هياليت  وهي املبادئ العلمانية    . )إزالة احلواجز بني خمتلف الطوائف واملذاهب     

احلزب الـسوري   سس   مؤ - نطون سعادة ، كما بني ذلك صاحب كتاب احملاضرات العشر أل        فكر القومية عقيدة  
  .)٩٤ص( -لقومي االجتماعيا
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  :القومية
 هي حركة سياسية فكرية متعصبة، تدعو إىل متجيد العرب، وإقامة دولة موحدة هلـم،              

وهـي  . للغة والتاريخ، وإحالهلا حمل رابطة الـدين على أساس من رابطة الدم والقرىب وا   
  .)١(صدى للفكر القومي الذي سبق أن ظهر يف أوربا 

دعوة جاهلية إحلادية ـدف إىل حماربـة        :"  بأا :يصفها مساحة الشيخ ابن باز         
وقد أحدثها الغربيـون مـن      :" ويقول عنها ". اإلسالم والتخلص من أحكامه وتعاليمه    

فاعتنقها كثري من   ... إلسالم والقضاء عليه يف داره بزخرف من القول       النصارى حملاربة ا  
العرب من أعداء اإلسالم، واغتر ا كثري من األغمار ومن قلدهم من اجلهال، وفـرح               

هي دعوة باطلـة  :" ويقول، أيضاً". بذلك أرباب اإلحلاد وخصوم اإلسالم يف كل مكان  
  .)٢("ر لإلسالم وأهلهوخطأ عظيم ومكر ظاهر وجاهلية نكراء وكيد ساف

ويراد ا أن أبناء األصل الواحد واللغة الواحدة ينبغي أن       " القومية"تطلق هذه الكلمة        
السعي : يكون والؤهم واحداً، وإن تعددت أرضهم وتفرقت أوطام، كما يراد ا أيضاً   

الء للوصول إىل توحيد الوطن حبيث جتتمع القومية الواحدة يف وطن شامل، فيكون الـو             
للقومية مصحوباً بالوالء لألرض، ولكن يظل الوالء للقومية هو األصـل حـىت وإن مل               

  .)٣(تتحقق وحدة األرض 
  

  :تارخيها
اليت مل ختل من بعض أنواعها عـصور  ) العصبية( إن مفهوم القومية يف هذا العصر يقوم على  

ـ          نس، وعـصبية اللغـة،     اجلاهلية عرب تاريخ اإلنسانية الطويل، فعصبية القبيلة، وعصبية اجل
وعصبية الدين، كلها تدل على أن القومية نزعة جاهلية قدمية مل تبتكرها جاهليـة القـرن                

  .العشرين

                                                
  ).١/٤٤٤( املوسوعة امليسرة )١(
  ).٣١٨-١/٢٨٠(والكتاب موجود بكاملة يف فتاويه :   نقد القومية العربية للشيخ ابن باز )٢(
  ).٢٧٣ص ( حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات )٣(
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كان مولد القوميات يف أوربا حركات إصالحية مبتورة غري ناضـجة اسـتغلها أصـحاب            
  .األطماع واألهواء وحولوها إىل شؤم وشرور

ار لإلنسان فيها، من املولد يف أرض معينة، والكالم         تقوم على أمور ال خي    " القومية"إن فكرة   
  .إخل... بلغة األرض واتمع الذي ولد فيه، وعلى املصاحل املادية البحتة

  .ويف الوقت نفسه تنبذ ما لإلنسان فيه اختيار كاإلميان باهللا وما جاء على لسان رسله
 أوربا فقد قامت أوربا بتـصدير  ورغم هذه اآلثار السيئة الناجتة عن نعرة القومية والوطنية يف 

دعاوي القومية والوطنية إىل الشرق اإلسالمي؛ لتحارب املسلمني من داخـل نفوسـهم،             
  .وتزعزع العقيدة يف قلوم

وهكذا فإن تيار الفكرة القومية كانت مهمته إقصاء اإلسالم وتفريـغ القـضية الـسياسية               
  .)١(واالجتماعية بوجه عام من احملتوى اإلسالمي 

 واليت نشأت من الثـورة      - قد شجعت الدول األوربية الكربى على ظهور القومية العربية        و
  . )٣(ق اإلسالمي  يف صورا العلمانية؛ لتحقيق مطامعها يف احتالل الشر-)٢(العربية 

  
  :موقف اإلسالم من الدعوة القومية

 منـها، وسـد     اإلسالم حيارب القومية باعتبارها عصبية جاهلية، أنكرها اإلسالم وحـذر         
ومصادر الـشريعة  . منافذها، فال بقاء للدين العاملي واألمة الواحدة مع هذه العصبية املمقوتة        

اإلسالمية زاخرة برفض هذه العصبية اجلاهلية وتشنيعها، بل ترفـضها األديـان الـسماوية      
  .الصحيحة كلها، النصوص الواردة يف ذلك أكثر من أن تستقصى

                                                
  ).٢٧٩-٢٧٣ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر ملا سبق من تاريخ القومية)١(
 وأحدثته والدميقراطية احلرية باسم وكانت   وتوحيدها العربية األمة لتحرير ١٩١٦ عام انفجرت اليت العربية الثورة  )٢(

  .والرعية العثمانيني احلكام بني فجوة  الدعوات هذه
حـة املكـر الثالثـة      ، أجن )١٥٥ص (الغزايل مد، حمل العريب البعث وأسطورة العربية القومية حقيقة اخلديعة: ينظر  

 للغـزو  شـاملة  منهجيـة  ودراسـة ( وتوجيه وحتليل دراسة ، االستعمار - االستشراف - التبشري : وخوافيها
  ).٢١٤ص (امليداين حبنكَة حسن بن الرمحن عبد، ل)الفكري

  ).٧٨، ٧٧ص ( أساليب الغزو الفكري  للدكتور علي جريشة )٣(
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 من االنتماء  لوطنهم وحبهم له فهذا أمر فطر عليه احليوان فـضالً              إن اإلسالم ال مينع الناس    
عن اإلنسان، فاحليوان حيب جحره ويدفع عنه، والطري يألف عشه وحيافظ عليـه، فكيـف               

  !باإلنسان؟
ولكن اإلسالم ينكر أن تكون رابطة الدم أو اللغة أو األرض أو املصاحل املشتركة أقوى مـن         

M  M      L  K : رابطة الدين والعقيدة الصحيحة، قـال تعـاىل       رابطة اإلسالم أو أعلى من      

      W  V  U  T  S   R   Q  P  O  N

  d  c  b  a  `   _  ^  ]  \  [  Z  Y   X
  m  l  k   j  i  h  gf  eL ٢٤: التوبة.  

 والقوميون العرب يوالون كل عرب أياً كانت ديانته، فهم ينحون الدين جانباًٍ ويفصلونه عن             
الدولة، ويتجمعون حتت لواء القومية العربية، معتقدين أن قوميتهم العربية حتقق هلـم مـن               
املنافع ما يعجز اإلسالم عن حتقيقه، وهذا جهل فاضح، وخمالفة صرحية لنـصوص القـرآن               

  .)١(الكرمي اليت تدل على وجوب بغض الكافرين ومعادام وحترمي مواالم 
  

يت تعد من األحـزاب واحلركـات واالجتاهـات          العلمانية وال  :ذكر الشيخ     
  .املعاصرة، واليت دف هلدم اإلسالم، فآثرت أن أُدرجها هنا للترابط بينها وبني القومية

  .العلمانية -
إذا كانت حتكم  بغري ما أنزل اهللا فاحلكومة         :"  عن احلكومة العلمانية، فقال    :سئل الشيخ   
  .)٢("غري إسالمية

  

                                                
، )٢٨٦ -٢٧٩ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات : الدعوة القومية  ينظر ملا سبق من موقف اإلسالم من         )١(

  ).٣٢١-١/٣٢٠(فتاوى الشيخ ابن باز 
  ).١/٧٨٩( فتاوى اللجنة )٢(
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دنيوي، أو مادي، أو لـيس      : معناها" علماين"إلجنليزي أن كلمة     جاء يف القاموس ا      
بديين، فاملقصود من الكلمة هو إقامة احلياة بعيداً عن الدين، أو الفصل الكامل بني احليـاة                

  .)١(والدين 
العاملية، ومنها الالدينية،   : تأيت ملعان منها  : وجاء يف معجم ألفاظ العقيدة أن العلمانية        

وكلمة العلمانية اصطالح جاهلي غريب يـشري إىل        . عن الدولة وعن احلياة    ومنها فصل الدين  
  .)٢(انتصار العلم على الكنيسة اليت حاربت التطور باسم الدين 

  : العلمانيةةنشأ
كانت أوربا يف العصور الوسطى غارقة يف حبر من الظلمات تعيش يف ظروف دينية                 

ملرتل وحرف القساوسة ديانة املسيح، وعملـوا      متردية للغاية، فقد عبثت الكنيسة بدين اهللا ا       
  .على تشويهها، وقدموها للناس يف صورة منفردة متجها العقول ويرفضها الشعور

فتعارض هذا الدين املبدل مع مصاحل الناس يف دنياهم ومعامالم، ويف نفس الوقت تعارض              
  .مع حقائق العلم الثابتة

م ويناصر ارمني، فما كان من  األوربيون إال         فكان ال بد من التمرد على دين حيارب العل        
أن قاموا بإبعاده وطرده من كافة جوانب احلياة، ولكنهم أعلنوا حربا على الدين كله حـىت               

  .اإلسالم
وفكرة العلمانية ومستها املميزة هي اإلحلاد؛ ولقد أصبح الطابع املميز للفكر العلماين               

  .)٣(هللا هو التمرد على الدين املرتل من عند ا
  

  : موقف اإلسالم واملسلمني منها
ال ميكن التعايش السلمي بني العلمانية واإلسالم؛ ألن الدين احلق ال ميكن أن يكون                 

عقيدة مفصولة عن الشريعة فالعقيدة أصل يدفع إىل الشريعة، وااللتزام بالشريعة هو مقتضى             

                                                
 Oxford ADVANCED LEARNERS Dictionary 7 th adition،  )١٣٧١ص (أكسفورد معجم : ينظر)١(

(page 1371) .  
  ).١٠٥ص(دكتور السيد أمحد فرج جذور العلمانية لل: ، وينظر)٣٠٠ص  ()٢(
،  حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات       )١٣٦-١٢٨ص(العلمانية نشأا وتطورها للدكتور سفر احلوايل       : ينظر )٣(

  ).٢٦٦ -٢٦٣ص (
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داً رسول اهللا، حبيث ال تكون الشهادة  العقيدة ذاا، مقتضى شهادة أن ال إله إال اهللا وأن حمم          
. صحيحة وقائمة إن مل تؤد عند صاحبها هذا املعىن وهو االلتزام مبا جـاء مـن عنـد اهللا                  

¬  M: والتحاكم إىل شريعة اهللا ورفض التحاكم إىل أي شريعة سوى شريعة اهللا، قال تعاىل 

   ½  ¼  »  º      ¹  ¸  ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®

  ¾   Á  À  ¿L ١( ٦٥: النساء(.  
فلما نفى اإلميان حىت توجد هذه الغاية دل ذلك على أن           :" :قال اإلمام ابن تيمية        

 .)٢("هذه الغاية فرض على الناس فمن تركها كان من أهل الوعيد
 بسهولة ووضوح أا   العلمانيةوانطالقاً من هذا املفهوم نستطيع أن نرى حكم اهللا يف              

 : نظام طاغويت جاهلي يتناىف مع ال إله إال اهللا من ناحيتني أساسيتني متالزمتني: باختصار
  .  من ناحية كوا حكماً بغري ما أنزل اهللا-:أوال
 احلكم بغري ما أنزل اهللا، فهذا هو معىن قيام احلياة علـى غـري              - بداهة   - تعين   العلمانيةإن  

 نظام جاهلي ال مكان ملعتقده يف دائرة اإلسالم، بل هو     -بالبديهة أيضاً -الدين، ومن مث فهي     
: املائدة Mu  t  }  |  {  z  y  x  w   v  L  :كافر بنص القرآن الكرمي   

٤٤ .  
  . من ناحية كوا شركاً يف عبادة اهللا-:ثانيا

 غري الشرك الذي هو الناقض األكرب والذي ال شك          -من نواقض اإلسالم العشرة     ف   
 :  نوع منه كما سيأيت ناقضانالعلمانيةأن 
 من اعتقد أن غري هدي النيب صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم أكمل من هديه أو أن حكـم غـريه      -١

  . أحسن من حكمه كالذين يفضلون حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر
وج عن  من اعتقد أن بعض الناس يسعه اخلروج عن شريعة حممد كما وسع اخلضر اخلر              -٢

  .)٣(  فهو كافر-عليه السالم-شريعة موسى 

                                                
   ).٥٢٠/ ١(، تفسري القرآن العظيم )٢٦٦ -٢٦٣ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات :  ينظر)١(
  ).٣٣ص(يمية  كتاب اإلميان البن ت)٢(
  ).٣٨-٣٧(جمموعة التوحيد، ابن عبد الوهاب وابن تيمية، وغريمها من العلماء :  ينظر)٣(
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M   K  J  I  H  G  F  E  D   C  B  A  :قال تعاىل   

  X  W  V  U  T  S  R   Q  P  O  N  M  L
  a  `  _  ^  ]  \[    Z  YL  وإذا كانت الردة    ،١٥١ - ١٥٠: النـساء

عظم من خروج اخلـارج     عن أصل الدين أعظم من الكفر بأصل الدين، فالردة عن شرائعه أ           
  .)١( األصلي عن شرائعه

                                                
    ).٦٩٨-٦٦٩ص(العلمانية نشأا وتطورها للدكتور سفر احلوايل : ينظر)١(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

  
  املبحث السابع    

  .مذاهب وفرق معاصرة
  :من فرق وأديان إىل ثالثة أقسام : لعلي أُقسم ما ذكره الشيخ عبد الرزاق عفيفي

  . األدیان الشرقیة: القسم األول
  .الربامهة -١

عوا فيلسوفا يـسمى    إم مجاعة من حكماء اهلند تب     : قيل: الربامهة:":قال الشيخ   
  .فنسب إليه" برهم"إم طائفة عبدت صنماً يسمى : فنسبوا إليه، وقيل" برهام"

 اهللا نبياً، ويبعث من عباده رسوالً، وزعمـوا أن  ي أن يصطفتطرف الربامهة فأحالوا و
، يف التمييز بني املفاسد واملـصاحل     ، إما لعدم احلاجة إليهم اعتماداً على العقل         إرساهلم عبث 

وإما الستغناء اهللا عن عباده، وعـدم       . اج إليه العباد يف املعاش واملعاد     تفاء بإدراكه ما حيت   واك
 ال ينتفع بطاعتهم، وال يتضرر      – سبحانه   –، إذ هو     خرياً كانت أم شراً    ،حاجته إيل أعماهلم  

  .ملعصيتهم
ة  عدم كفاية العقل يف إدراك املصاحل واملفاسد وحاجة العامل إىل الرسـال            تقرر وقد  
 ىعبثاً بـل هـو مقتـض      ، فليس إرساهلم    م، مع غىن اهللا عن اخللق وأعماهلم      حتقيقاً ملصاحله 

  .وموجب فضله وإحسانه ورمحته بعباده، واهللا عليم حكيم احلكمة،
إن إرسال اهللا الرسل ليس مستحيالً يف نفسه، وال عبثاً حىت جيايف حكمة اهللا؛ بل هو                

؛ مع أن بعض الربامهة قد اعترف لشاملة وإرادته النافذةجائز عقالً، داخل يف نطاق قدرة اهللا ا   
، وعندهم من البـدع الـشركية       ؛  برسالة آدم، وآخرين منهم اعترفوا برسالة إبراهيم        

   .)١("ووسائل الشرك واخلرافات الشيء الكثري
  
  
  

                                                
، ٣٠٨/ ٢(، فتـاوى اللجنـة   )١٦٦-١٦٥ص(، جمموعة ملفات الـشيخ    )٥٩-٥٨ص(مذكرة التوحيد :   ينظر  )١(

  ).١٦ص (، احلكمة من إرسال الرسل )١/١١٣(ليق الشيخ على اإلحكام ، تع)٣٠٩
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  .هم الذين يزعمون أن العقل يغين عن الوحي: الربامهة
نـسبة إىل  " الربمهيـة " على الديانة اهلندوسية اسم   ويف القرن الثامن قبل امليالد أطلق     

وهذا أحد األقوال وسبق يف كالم الشيخ       -"اهللا" معناه   )١(وهو يف اللغة السنسكريتية   " برمهاً"
 ورجال دين اهلندوس يعتقدون أنه اإلله املوجود بذاته الذي ال           - بعض األقوال األخرى   :

زيل املستقل الذي أوجد الكائنات كلـها       تدركه احلواس وإمنا يدرك بالعقل وهو األصل األ       
يف طبائعهم بعنصر   ومنه يستمد العامل وجوده؛ ويعتقد اهلندوس أن رجال هذا الدين يتصلون            

  .)٢("الربامهة"ولذلك أطلق عليهم اسم " الربهم"
عندما أرى البقرة ال أجدين     : "ومن أبرز زعمائهم زعيم اهلند غاندي، يقول مفاخراً        

ولقد قـاده عقلـه إىل      " ين أعبد البقر وسأدافع عن عبادم أمام العامل أمجع        أرى حيواناً ألن  
  .)٣(تفضيل أمه البقرة على أمه اليت ولدته 

  .)٤( ديانة وثنية يعتنقها معظم أهل اهلند -اهلندوسية-والربمهية  
  : وعندهم من البدع الشركية ووسائل الشرك واخلرافات الشيء الكثري فمنها

 ـ ال تؤمن حبياة أخرى فيهـا   ون ـ كما يقول  بعد املوت عندهمنمصري اإلنساأن 
جنة ونار وثواب وعقاب، وإنما يرتبط مصري النفس مبوضوع التناسخ، حيث تنتقل األنفس             
من بدن إىل آخر، وأعمال اإلنسان هي اليت حتدد مصري النفس، فإذا سلك سبيل اخلري واتبع                

                                                
وجنـوب  هلا موقع يف اهلند     . واجلانية،  والبوذية،  للهندوسيةوسية   وهي لغة طق   اهلند قدمية يف    لغة:  السنسكريتية هي  )١(

. ، وهلا جزء مركزي يف التقليد اهلندوسـي    القرون الوسطى  يف   أوروبا يف   واليونانية الالتينية مشابه للغة    شرق آسيا 
-كما أن بعض الربامهيـة  . تدرس يف اهلند كلغة ثانية. ة هي إحدى االثنتني وعشرين لغة رمسية للهند    السنسكريتي

 . يعتربوا لغتهم األم-وهم الوعاظ من الطبقة العالية
لقد كانت اللغة السنسكريتية وما زالت يف اهلند يف املعابد فيسمح فقـط لكهنـة الربامهـا بقـراءة النـصوص             

أدب لغيت البايل والرباكريت، األدب الدرافيدي الباكر،       : يف املاضي فتواجدت يف األدب اهلندي     أما  ، السنسكريتية
  وغريه . األدب البنغايل

  . ar.wikipedia.org، املوسوعة احلرة ويكيبيديا) السنسكريتية(مادة : ينظر  
  ).٦٨ -٥٩ص ( األديان والفرق واملذاهب املعاصرة لعبد القادر شيبة احلمد )٢(
  ).٦٩ص (، ومعجم ألفاظ العقيدة )٣٧ص(الرسل والرساالت، عمر األشقر :  ينظر)٣(
  ).٩٨٥، ٢/٧١٢( املوسوعة امليسرة )٤(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

ة يف األبدان واحتدت بالروح الكلية، وإالَّ تبقى يف هذه          الفضائل انعتقت نفسه من دورة احليا     
  .الدورة متنقلة من بدن إىل آخر

يتكون اتمع حسب اهلندوسية مـن أربـع        ف: الطبقات األربع وعندهم ما يسمى ب   
  .الربامهة، الكشاتريا، الويشاش، الشودر: طبقات هي

         التمييز يف مصدر ما يتكو ن منه أهل كـلّ طبقـة      ومزاعم اهلندوسية تصل إىل حد ،
لسعادة العالـم خلق برمها الربامهة من وجهه، والكشتريني من ذراعيه، والويش من       :يقولونف

  .فخذيه، والشودر من قدميه
 يربط املرأة بزوجها رباطاً أبدياً، لذلك انتشر عندهم إذا مات  عندهم الزواجكذلك ف 

  .)١(نه خري هلا أن ال تبقى بعدهالزوج قبل الزوجة أن حترق األرملة مع جثمان زوجها أل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 /٥(دائـرة املعـارف   ، )٦٨-٥٩ص(األديان والفرق واملذاهب املعاصرة، لعبد القادر شيبة احلمد         :  ينظر ملا سبق   )١(

لقديـم، جون كولر، ترمجـة كامـل يوسـف    الفكر الشرقي ا، و)٥٤٨، ٩( ،)٣٧٧ ـ  ٣٧٥،  ٣( ،)٣٧٤
  الـدكتور  ،أديان اهلند الكـربى ، و)١٦٢، ٩٧، ٧٩، ٧٨ ص (حسني، مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام،   

   .)١٣٦، ١٣٥، ١٢٦، ١٢٥، ١١٤ص (أمحد شليب
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  .الثنوية -٢

طائفة تزعم أن النور والظلمة أزليان قدميان فنـسبت إىل          : الثنوية:" :قال الشيخ   
  .)١("االثنني

ـ     -يعتقدون–عقيدة للمجوس   : التثنية والثنوية  . ني الظلمـة والنـور     أن العامل له إهل
دميان خبالف اوس فـإم قـالوا حبـدوث الظـالم          ويعتقدون أن النور والظلمة أزليان ق     

وبتساويهما يف القدم واختالفهما يف اجلوهر والطبع والفعل واحليـز واملكـان واألجنـاس              
  .)٢(واألبدان واألرواح 

والثنوية مذهب ديين فلسفي قدمي ميثل أحد أطوار الديانة اوسية، شـاع يف بـالد             
إليه فرق حتمل أمسـاء أصـحاا، ومـن أقـدمها           فارس قبل النصرانية وبعدها، وانتسبت      
  .الزرادشتية والديصانية واملانوية واملزدكية

ويقوم مذهب الثنوية على أساس أن العامل مركب من أصلني قدميني أزليني وممتزجني             
الـصفاء  : النور والظلمة، وخيتلفان يف اجلوهر والطبع والصفات والفعل، فجوهر النور         : مها

: اخلري والصالح، وفعل الظلمة   : وفعل النور . القبح واللؤم :  وجوهر الظلمة  والنقاء واجلمال، 
  .الشر والفساد والفوضى

إال أن طوائف الثنوية ختتلف يف تقرير طريقة هذا االمتزاج، ومل يتأثر من املـسلمني               
  .)٣(بالثنوية إال قلة امت بالزندقة 

  
  
  
  
  

                                                
  ).١/١١٣( تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
  ).٨٤ص(ظ العقيدة ، معجم ألفا)١/٢٨٥( امللل والنحل للشهرستاين:  ينظر)٢(
  ).٢٩٩-١/٢٩٠( ، وامللل والنحل للشهرستاين )٢/١٠٣٢(املوسوعة امليسرة :  ينظر)٣(



   ٧٢٠  
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  .ما تفرع عن الیھودیة: القسم الثاني

  .نية املاسو-١
  :" عن املاسونية، وأسوق كالمه مع شيء من التقسيم:تكلم الشيخ 

  :تعريفه هلا: أوالً
هي مجعية سرية سياسية دف إىل القضاء على األديان واألخالق الفاضلة   :  املاسونية

وإحالل القوانني الوضعية والنظم غري الدينية حملها، وتسعى جهدها يف إحـداث انقالبـات      
  . لطة مكان أخرى بدعوى حرية الفكر والرأي والعقيدةمستمرة وإحالل س

  : ونظرياابيانه ألهدافها: ثانياً
م يف  ١٨٦٥يف مؤمتر الطالب الذي انعقد يف       ... ويؤيد ذلك ما أعلنه أحد املاسونية     

جيب أن يتغلب اإلنسان على اإلله، وأن       : مدينة لييج اليت تعترب أحد املراكز املاسونية من قوله        
  .ب عليه، وأن خيرق السموات وميزقها كاألوراقيعلن احلر

سوف نقوي حرية   : نصه ما    م١٩٢٢ ويؤيده ما ذكر يف احملفل املاسوين األكرب سنة         
الضمري يف األفراد بكل ما أوتينا من طاقة، وسوف نعلنها حرباً شعواء على العدو احلقيقـي                

  .للبشرية الذي هو الدين
املاسونية تتخذ من النفس اإلنسانية معبـوداً هلـا،      إن  :  ويؤيده أيضاً قول املاسونيني   

إنا ال نكتفي باالنتصار على املتدينني ومعابدهم، إمنا غايتنا األساسية إبـادم مـن              : وقوهلم
  . الوجود

إىل غري هذا   ... ستحل املاسونية حمل األديان وأن حمافلها ستحل حمل املعابد          : وقوهلم
م لألديان وحرم هلا حرباً شعواء ال هوادة فيهامما فيه شدة عداو.  

  :نشأا ل:بيانه : ثالثاً
 واجلمعيات املاسونية من أقدم اجلمعيات السرية اليت ال تزال قائمة وال يزال منشؤها             

. غامضاًَ وغايتها غامضة على كثري من الناس، بل ال تزال غامضة على كثري مـن أعـضائها    
ع دفني ولشدة حرصهم على كتمـان مـا         إلحكام رؤسائها ما بيتوا من مكر سيء وخدا       

  .أبرموه من ختطيط، وما قصدوا إليه من نتائج وغايات
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  :األسس اليت استقت منها املاسونية نظرياا: رابعاً
 وقد وضعت أسس املاسونية على نظريات فأخذت من مصادر عدة، أكثرها التقاليد        

  ... اليهودية
لقد تيقن اليهود أن خري وسيلة      :  قوهلم ويؤيد أيضاً ما ذكر يف سجالت املاسونية من       

  ...هلدم األديان هي املاسونية، وأن تاريخ املاسونية يشابه تاريخ اليهود يف االعتقاد
  :حقيقة املاسونية: خامساً

وعلى أن املاسونية يف ظاهرها دعوة إىل احلرية يف العقيـدة والتـسامح يف الـرأي،          
قتها ودخيلة أمرها دعوة إىل اإلباحية واالحنالل       واإلصالح العام للمجتمعات، ولكنها يف حقي     

  ...وعوامل هرج ومرج وتفكك يف اتمعات
  :حكم من هو عضو فيها:سادساً

 وعلى هذا فمن كان من املسلمني عضواً يف مجاعة املاسونية وهو على بينـة مـن                
فهو كـافر  أمرها، ومعرفة حبقيقتها ودفني أسرارها، أو أقام مرامسها وعين بشعائرها كذلك،   

  .يستتاب فإن تاب وإالَّ قتل، وإن مات على ذلك فجزاؤه جزاء الكافرين
ومن انتسب إىل املاسونية وكان عضواً يف مجاعتها وهو ال يدري عن حقيقتـها وال                   

يعلم ما قامت عليه من كيد لإلسالم واملسلمني وتبييت الشر لكل من يسعى جلمع الـشمل              
عوة العامة، والكلمات املعسولة اليت ال تتنـاىف حـسب          وإصالح األمم، وشاركهم يف الد    

ظاهرها مع اإلسالم فليس بكافر، بل هو معذور يف اجلملة خلفاء واقعهم عليـه، وألنـه مل                 
لكن جيب عليه أن يتربأ منهم إذا تبني له         ... يشاركهم يف أصول عقائدهم وال يف مقاصدهم      

 أسرارهم وما بيتوا للمسلمني من      أمرهم ويكشف للناس عن حقيقتهم ويبذل جهده يف نشر        
 .)١("كيد وبالء ليكون ذلك فضيحة هلم ولتحبط به أعماهلم

  
  
  

                                                
  ).٤٤٥-٢/٤٤٠( فتاوى اللجنة )١(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

الـذين بنـوا هيكـل    " ن األحراروالبناؤ"ويراد ا   " املاسونية" تطلق كلمة     : املاسونية
بطهم نقابة أو رابطة رمسية، فكونوا ألنفسهم       مان، فهم أصحاب حرف خمتلفة ال تر      سلي
ويف هذا إشعار بأا قامت علـى اإلخـاء         " أخ"لى كل عضو فيها كلمة      عية أُطلق ع  مج

  .فهي دعوة خلري البشرية كما يزعمون! واحملبة واملساواة بني أفراد البشرية كلها
ولو كانت هذه حقيقتها فعالً فلماذا ختتفي يف الظالم لتعمل فيه وترهب النور وختشاه؟              

برموزها، أو حياول الكشف عـن طالمسهـا        املعروف أن املاسونية دد كل من يبوح        
  .)١(!بالقتل واإلبادة

املاسونية آلة صيد بيد اليهود يصرعون ا كبار الساسة،         :" يقول أحد املؤرخني احملدثني   
  .)٢("وخيدعون األمم الغافلة والشعوب اجلاهلة

 

  :األفكار واملعتقدات
   .خزعبالت وخرافاتوبكل الغيبيات ويعتربون ذلك  يكفرون باهللا ورسله وكتبه· 
 العمل على إسقاط احلكومات الشرعية وإلغاء أنظمة احلكم الوطنية يف البالد املختلفة· 

  .والسيطرة عليها
 .إباحة اجلنس واستعمال املرأة كوسيلة للسيطرة· 
 .تقسيم غري اليهود إىل أمم متنابذة تتصارع بشكل دائم العمل على· 
  .الطائفية العنصرية احد وإحياء روح األقلياتبث مسوم النـزاع داخل البلد الو· 
  .الحنالل واإلرهاب واإلحلاداو دمي املبادئ األخالقية والفكرية والدينية ونشر الفوضى· 
ذوي املناصب احلـساسة لـضمهم    استعمال الرشوة باملال واجلنس مع اجلميع وخاصة·

  . والغاية عندهم تربر الوسيلة،خلدمة املاسونية
  خص الذي يقع يف حبائلهم بالشباك من كل جانب إلحكام السيطرةإحاطة الش·

 .كما يريدون ولينفذ صاغراً كل أوامرهم ريهي عليه وتس
إليهم يشترطون عليه التجرد من كل رابط ديين أو  الشخص الذي يليب رغبتهم يف االنضمام·

 .خالصاً للماسونية أخالقي أو وطين وأن جيعل والءه
                                                

  ).٢٠٩ص (حبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات : ينظر )١(
  ).٢٥ص( املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها للدكتور عبد الرمحن عمرية )٢(
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

  .منه بأية وسيلة ممكنة صعد هلم به حاجة يعملون على التخله ومل تكل شخص استفادوا من·
 .التدمريية العمل على السيطرة على رؤساء الدول لضمان تنفيذ أهدافهم·
  .متكاملة السيطرة على الشخصيات البارزة يف خمتلف االختصاصات لتكون أعماهلم·
كسالح فتاك شديد  ستخدامهاالسيطرة على أجهزة الدعاية والصحافة والنشر واإلعالم وا·

  .الفاعلية
 االتـصال  وإباحـة  ،والشابات إىل االنغماس يف الرذيلة وتوفري أسباا هلـم  دعوة الشباب·

 .وتوهني العالقات الزوجية وحتطيم الرباط األسري ،باحملارم
املاسونيني كمنظمة األمم املتحـدة   السيطرة على املنظمات الدولية بترؤسها من قبل أحد ·

، ومنظمات الطلبة والشباب والـشابات   لتربية والعلوم والثقافة ومنظمات األرصاد الدوليةل
  .)١( يف العامل

  
  :موقف اإلسالم من املاسونية

نبهت اهليئات اإلسالمية على خطر املاسونية، وخـداعها، وأهـدافها، وحـذرت               
  . املسلمني من الوقوع يف شباكها

  : المي املنعقد يف مكة التحذير التايلم أصدر املؤمتر اإلس١٩٧٤ففي عام 
مجاعة سرية هدامة هلا صلة وثيقة بالصهيونية العاملية اليت حتركهـا وتـدفعها            : املاسونية(

            خلدمة أغراضها، وتتستر حتت شعارات جذابة كاحلرية واإلخاء واملساواة، وما إىل ذلك
  .)٢()اخل...الفكرمما أوقع يف شباكها كثرياً من املسلمني وقادة البالد وأهل 

  
  :وأصدرت جلنة الفتوى باألزهر الشريف بياناً ذا الصدد جاء فيه

                                                
، )١٢٠ -١١٠ص ( رسائل يف األديان والفرق واملـذاهب حملمـد احلمـد     :  ملا سبق من أفكار ومعتقدات      ينظر )١(

-٤٧ص(وما بعدها، املوجز يف األديان واملذهب املعاصـرة         )١/٤٩٤(املذاهب الفكرية املعاصرة لغالب عواجي      
٥٥.(  

، اليهودية للـدكتور    )٢٣٤ص(سيد صاحل   العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية للدكتور سعد الدين ال        : ينظر )٢(
  ).١٢٢ص ( رسائل يف األديان والفرق واملذاهب حملمد احلمد  ،)٢٤٩ص (أمحد شليب 
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

فإن اإلسالم واملسلمني حيارم األعداء العديدون من كل جانب وبكل ... أما بعد(
األسلحة من مادية وأدبية، يريدون بذلك الكيد لإلسالم واملسلمني، ولكن اهللا ناصرهم 

  .)١()ومعزهم
  .اللجنة الدائمة اليت سقناها يف أول هذه اجلزءوكذلك فتوى 

  
  
  :والعيسوية -٢

فرقة من اليهود تنتسب إىل أيب عيسى إسـحاق بـن           : والعيسوية:" :قال الشيخ   
يعقوب األصفهاين، ادعى النبوة وبدأ دعوته زمن مروان بن حممد احلمار، وحارب أصحاب             

  .)٢("املنصور بالري
ع أيب عيسى إسحاق بن يعقوب األصفهاين ابتـدع         طائفة من اليهود أتبا   : العيسوية

دعوته يف زمن آخر ملوك بين أمية مروان بن حممد، وادعى أنه نيب وأنه املسيح املنتظر، وكان         
يعترف بالتلمود، ويقول بنبوة عيسى وحممد إىل العرب، فتبعه كثري من اليهود وادعـوا لـه       

  .)٣(نصورآيات ومعجزات، وقد قتل مع أصحابه من قبل جنود امل
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .هـ١٤٠٥، عدد شوال )٥٧ /١٠( ورد هذا البيان يف جملة األزهر )١(
والفـصل البـن   كتاب امللل للشهرستاين ،     : ، ينظر ترمجهم ومذاهبهم يف      )٣/١٤٣( تعليق الشيخ على اإلحكام      )٢(

  .حزم
، رسالة الرد علـى الرافـضة   )١/١٧٩(، الفصل امللل والنحل البن حزم الظاهري )١/٥٠٦(امللل والنحل  :  ينظر )٣(

  ).٣٠٣ص(، ومعجم ألفاظ العقيدة )١٤٤ص( حامد املقدسي وألب
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

  
  .من ینكرون المحسوسات: القسم الثالث

  .السوفسطائية -
  :ا ثالث فرقإقيل : السوفسطائية :":قال الشيخ 

عنادية، وهي اليت تنكر حقائق األشياء احلسية والعقلية وتكـذب حـسها            : األوىل
  .وعقلها وترى ذلك ومهاً وخياالً

ال أدري  :  األشياء وتتردد فيها وتقـول     وهي اليت تشك يف حقائق    : الالأدرية: الثانية
  .أهلا وجود أو ال

وهي اليت ترى أن ليس لألشياء حقيقة ثابتة يف نفسها، بل تتبع إدراك             : عندية: الثالثة
من أدركها وعقيدة من خطرت بباله، وهذه مذاهب باطلة بضرورة احلس والعقل، ومعـىن              

  .احلكمة املموهة: السفسطة
، وهو ما كانت مقدماته ومهية كاذبة أو شبيهة بـاحلق           وتطلق على نوع من األدلة    

  .)١("وليست به
ومنهم من ضعف عقله، وضاقت مداركه؛ فعميت عليه احلقائق،         :" :وقال الشيخ   

واشتبه عليه األمر الواضح؛ فأنكر البديهيات، ورد اآليات البينات، بل منهم من انتهى بـه               
  .)٢("ه احلواس؛ كالسوفسطائيةاحنراف مزاجه وضعف عقله إىل أن ينكر ما تدرك

  
والسفسطائيون فرقة ينكرون احملسوسات، وهم من أصناف الكفـرة الـذين قبـل            

م، ونظريتهم تقوم   .ق٤٨٠ولد سنة   " بروتاجوراس"اإلسالم، وهم فالسفة اليونان وزعيمهم      
على أنه ليس هناك وجود خارجي مستقل عما يف أذهاننا، فيما يظهر للشخص أنه احلقيقـة     

  .)٣( هو احلقيقة له، فإذا رأى السراب ماء فهو عنده حقيقة ماء يكون

                                                
  ).٤٧ص(، وكتاب التوحيد )١٩ج(فتاوى بن تيمية : ، ينظر)٢/٢٦(تعليق الشيخ على اإلحكام  )١(
  ).١٦٦ص(: جمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي : ، وينظر)١٧ص (احلكمة من إرسال الرسل  )٢(
، واملعجم الفلسفي، مع    )٣/١٧٣(، وكشاف اصطالح الفنون، حملمد علي التهانوي        )٦٣ص(التعريفات  :  ينظر )٣(

  ).٢/١٧٠( املسرية ، املوسوعة)٢٢٩-٢٢٨ص(، معجم ألفاظ العقيدة )١/٦٥٨(اللغة العربية القاهرة 
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  .جهوده في بيان الفرق والمذاهب المعاصرة

 ،الفلسفة لفظ يوناين ومعناها حمبة احلكمة :":قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 مث ، وهلذا يقولون سوفستيا أي حكمة مموهة،والفيلسوف يف لغتهم حمب احلكمة

طائفة ممن حيكي  وأما ما يقوله ،كثرت يف األلسنة فقيل سفسطة أي حكمة مموهة
شيعته و وأنه كان هو "سوفسطا" رجال كان امسه ملمقاالت الناس إن يف العا

 وطائفة ، وجعلوا هذه أربع فرق فرقة جتزم بنفي احلقائق؛ينكرون احلقائق كلها
 وطائفة واقفة يقولون ،جتزم بنفي العلم ا وتقول ليس عند أحد منهم علم بشيء

 ، وطائفة جتعل احلقائق تتبع العقائد، الالأدريةال ندري تسمى املتجاهلة وتسمى
 فهذا النقل على ظاهره ،فكل من اعتقد شيئا فهو يف نفس األمر على ما اعتقد

باطل ليس يف العامل طائفة معروفة تقول بشيء من هذه األقوال يف كل شيء وال 
ولكن كل من هذه األقوال قد يعرض لكثري من الناس يف ، "سوفسطا"رجل امسه 

عض األمور فيكون قد سفسط يف ذلك األمر كالكفار الذين جحدوا ما علموا أنه ب
!  "  #  $  %  &'  )  (              *         +  M  :تعاىل  قال،احلق

  -  ,L وقال١٤: النمل ،:  M   )  ('  &   %  $  #  "  !

  0  /  .  -  ,  +  *L وقال تعاىل: البقرة:  M  ¬    «     ª  ©

®  ²  ±  °  ̄   L ١(" ٣٣: األنعام(.  
وإمنـا املقـصود أن   : " رأي يف السفسطة يقول فيـه   :ولشيخ اإلسالم ابن تيمية     

) سوفسطا(وهي  ) سوفسيقيا(الناقلني للمقاالت وأهل اجلدل صاروا يعتربون باللفظة املعربة         
ول ومذهب  عن هذا املعىن الذي يتضمن إنكار احلق ومتويه بالباطل، وظن من ظن أن هذا ق              

هو عارض النيب آدم يف كثري من أمورهم، عام لطائفة يف كل حق، وليس األمر كذلك، وإمنا        
 املوضع وإن كان مقـراً      فكل من جحد حقاً معلوما وموه ذلك بباطل فهو مسفسط يف هذا           

  .)٢("بأمور أخرى

                                                
  ).٣٢٤-٢/٣٢٣( الصدفية )١(
  ). ١/٣٢٤( بيان تلبيس اجلهمية )٢(



  
  الفصل الثالث    

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 

  
  

    

جهوده يف الرد على 
 متهيد وفيه     .األعالم

 :وثالثة مباحث
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  .جهوده في الرد على األعالم

  املبحث األول     

 املخالفات العقدية يف جهوده يف الرد على
  . اجلاللنيتفسري

  متهيد  
  .يهفَومؤلِّ بالكتاب التعريف

: يـه اجللـيلني   نسبة إىل مؤلِّفَ  " اجلاللني  " سمي هذا التفسري بـ     : تفسري اجلاللني 
؛ وهو من التفاسري القيمة املفيدة، اليت القـت          جالل الدين السيوطي   ، و يل الدين احمللَّ  جال

انتشاراً واسعاً بني املسلمني، وعم النفع به ديار املسلمني كافة، ملا امتاز به من عبارة وجيزة،                
  .)١(ح بين، ليس فيه تعقيد وال غموضوأسلوب واض

 بتأليف هذا التفسري يف القرن الثامن : لدين احمللَّيبدأ اإلمام جالل ا    :بداية التأليف 
اهلجري من سورة الكهف وانتهى به إىل سورة الناس، وعندما شرع يف تفسري سورة الفاحتة               
وما بعدها وافته املنية قبل أن يتم كتابة تفسري النصف األول من القرآن؛ مث جـاء اإلمـام                  

 بإمتام تفسري مـا مل يـتمكن   فقام -اسع اهلجري  وهو من علماء القرن الت  -السيوطي بعده   
؛ فشرع يف تفسري سورة البقرة، وأمت التفسري        سائراً على ج األول   ،   من تفسريه  ياإلمام احمللَّ 

وبعمل هذين اإلمامني اكتمل هذا التفسري، الذي كان له من القبول           . إىل اية سورة اإلسراء   
  .)٢( الكثري

  
  

                                                
  ).٤٩-٢/٤٨(مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين :  ينظر)١(
إيضاح املكنون يف الـذيل      ،)٤/١٥٢(، خالصة األثر للمحيب     )١/٤٤٥(كشف الظنون ملصطفى عبد اهللا      :  ينظر )٢(

طبع طبعـات   ، وينظر ملقدمات تفسري اجلاللني فقد       )٣/٣٠٤( إلمساعيل باشا بن حممد أمني       على كشف الظنون  
وأخرى حباشية املصحف وثالثة مع حاشية الصاوي ورابعة مع حاشية اجلمـل   كثرية متنوعة طبع مرة وحده جمرداً  

  .وأوسع حواشيه حاشية اجلمل
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  .جهوده في الرد على األعالم

  
   :خان اشترك يف تأليفه الشيوقد

هـ، وتـويف سـنة   ٧٩١ولد سنة  حممد بن أمحد، :وامسه)١( "جالل الدين احمللي" -
  .هـ٨٦٤

هـ، وتويف ٨٤٩ ولد سنة عبد الرمحن بن أيب بكر، :وامسه "السيوطي جالل الدين" -
 .هـ٩١١سنة 

  
  : نيومنهج املؤلِّفَ

ومـن ثَـم    كان يقوم على ِذكِْر ما تدل عليه اآليات القرآنية، وما يفهم منها،           -١
ويقوم كذلك على إعراب ما حيتاج إىل إعراب، دون توسع          . اختيار أرجح األقوال وأصحها   

  .أو تطويل يخرج عن القصد، بل يف حدود ما يفي بالغرض، ويوضح املقصود واملطلوب
  

ني التنبيه على القراءات القرآنية املشهورة علـى وجـه          وكان من منهج املؤلِّفَ     -٢   
  .  وجيز، واإلعراض عن القراءات الشاذة غري املرضية لطيف، وبتعبري

  
                                                

 ولد ـا  اليت ، ىاحمللة الكرب  واحمللى نسبة إىل مدينة،العالمة احملقق جالل الدين حممد بن أمحد احمللي الشافعي  :  هو )١(
  . سنة٧٣ عن عمر )هـ٨٦٤(وتوىف سنة )هـ٧٩١ (يف سنة

 أنـه   أخالقـه كان على غاية من العلم والعمل والزهد والورع واحللم حىت كان من             : "الصاويقال عنه العالمة      
 ".ديقضى حوائج بيته بنفسه مع كونه كان عنده اخلدم والعبي

سـورة   حىت آخر القرآن العظيم مـع تفـسري        سورة الكهف   ومؤلفاته تفسري القرآن الكرمي من أول      أعمالهأهم    
 ما حيتاج والتنبيه على القراءات املختلفة املـشهورة علـى   إعرابوقد اعتمد على التفسري على   . يف النهاية  الفاحتة

 .وجه لطيف وتعبري وجيز مع ترك التطويل
 ومنهاج معلمـه جـالل   أسلوبالتفسري على     بست سنوات فتمم هذا    هبعد جالل الدين السيوطي   وجاء تلميذه   

وذاعت تـسميته مـا    "تفسري اجلاللني" وبذلك مسى تفسريمها سورة اإلسراء قرة حىت آخرالدين احمللي من الب
 ويسترشد بعملهما فكانـا     بأسلوما يهتدي بعدمها يف تفسري القرآن      أتى نطاق وصار من     أوسعواشتهرت على   

  . العصرأهلرائدين عظيمني لكثري من 
طبقـات  ،  )٢/١٨٦( للقنوجي   أجبد العلوم ،  )١/١٤٨( للسيوطي    مصر و القاهرة   حسن احملاضرة يف أخبار   : ينظر  

  ).٣٣٦/ ١(، ألمحد بن حممد األدنوي املفسرين للداودي
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ونظراً ألمهية هذا التفسري، وما امتاز به عن غريه من التفاسري، فقـد           :جهود العلماء 

اجتهت إليه ِهمم كثٍري من العلماء؛ فوضعوا عليه التعاليق املفيدة، وكتبـوا عليـه احلواشـي     
، وحاشية  )١( تبت على هذا التفسري، حاشية اجلمل     الشارحة، وكان من أهم احلواشي اليت كُ      

  . )٣( اليت بدأت من سورة غافر إىل الناس: وحاشية الشيخ عبد الرزاق عفيفي ،)٢(الصاوي
ومما يؤخذ على هذا التفسري أنَّ مؤلِّفيه مل يلتزمـا منـهج    :املآخذ على هذا التفسري 

أمجع الـسلف علـى إثباـا، دون        أهل السنة واجلماعة يف مسائل األمساء والصفات، اليت         
 فني رمحهما اهللا فيـه علـى منـهج   سارا املؤلِّ؛ بل ف، أو تعطيل، أو تكييف، أو متثيلحتري

  . يف تأويل الصفات، ووقعت هلما بعض اإلسرائيلياتاألشاعرة
أنه بقي حيـتفظ     وعلى الرغم من املآخذ اليت أخذت على هذا التفسري، بيد           

مع كتب التفسري األخرى، وقد اعتـرب أحـد          مية، جنبا إىل جنب   مبكانته يف املكتبة اإلسال   
   . الكتب اليت يرجع إليها يف فهم الكتاب العزيز

  
  
  
  
  
  

                                                
 قـرى  إحدى (عجيل منية أهل من فاضل: باجلمل املعروف األزهري، العجيلي منصور بن عمر بن سليمان:   هو  )١(

 اجلاللني، تفسري على حاشية ،-جملدات أربع- اإلهلية الفتوحات:منها مؤلفات له. القاهرة إىل انتقل) مبصر الغربية
  .الشافعية فقه يف املنهج، شرح على حاشية الوهاب فتوحات و ،الترمذية لشمائل بشرح احملمدية املواهب و
  ).٣/١٣١(األعالم : ينظر  

 تويف. مبصر الغربية، إقليم يف) احلجر ءصا (إىل نسبته مالكي، فقيه: بالصاوي الشهري اخللويت، حممد بن  أمحد :  هو  )٢(
 فقـه  يف الدردير أمحد الشيخ كتب بعض على وحواش ،اجلاللني تفسري على حاشية :مؤلفاته من. املنورة باملدينة
  .البوصريي مهزية شرحو ، السنية الفرائد و ،املالكية

  ).١/٢٤٦(األعالم  ،)٣٦٤ ص(  الزكية يف طبقات املالكية للمخلوفالنور شجرة: ينظر  
  ). ٤٩-٢/٤٨(مناهل العرفان يف علوم القرآن للزرقاين :  ينظر)٣(
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  .  على اجلاللني يف تعليقه: عبد الرزاق عفيفي  الشيخمنهج

  :)١( منهجه يف تعليقه على تفسري اجلاللني :بني الشيخ 
  .أن يكون التعلق موجزاً - ١
 .لسلف إمجاالً يف آيات األمساء والصفاتيبني فيه مذهب ا - ٢
 .يبني حتريف املتأولني، وغلو أهل البدع يف الصاحلني - ٣
  . مسائل توحيد العبادة عند الكالم على اآليات اليت تتصل بذلكةإضاف - ٤

 
  : الشيخ على اجلاللنيتعقيب

فسري اآلية، وذكر بعض     مسألة خلق القرآن وبني الصواب يف ت       : علق الشيخ    -١
  .لذين ذهبوا مذهب السلفن ااملفسري

M  W  V  U  :عند قوله تعاىل"  باإلجياد:اجلعل" تفسري ى راداً عل:فقال الشيخ   

  [  Z  Y   XL تفسري اجلعل باإلجياد مبين على القول خبلـق  :"  ٣: الزخرف
القرآن لفظاً فقط أو لفظاً ومعىن، ذلك خطأ والصواب تفسري اجلعل بـاإلنزال أو الوصـف    

 أو البيان، كما ذكر ابن جرير والبغوي وغريمها ممن يذهب مذهب السلف مـن               والتسمية
  . )٢("املفسرين

  
 يف معرض رده مسألة الغلو يف الصاحلني اليت ظهرت يف تفـسري        : بني الشيخ    -٢

  .اجلاللني
: األحقاف M   ã  â  á     à  ß  Þ   ÝL  : عند قوله تعاىل:فقال الشيخ 

القيامة، أما الدنيا فيخاف فيها األنبياء وحيزنون، فقد خاف موسى          هذا إمنا يتحقق يوم     :" ١٣
وهارون أن يطغى عليهما فرعون، وأوجس موسى يف نفسه خيفة حني ألقى السحرة حباهلم              
وعصيهم، فكان منها ما كان، وخاف يعقوب على يوسف أن يأكله الذئب، وحزن علـى               

                                                
  ).٥ص(مقدمته على تفسري اجلاللني :  ينظر)١(
  ).٤١ص( تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٢(
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 على عدم إميان قومـه وكـاد        <ل  غيبة ولديه حىت ابيضت عيناه من احلزن، وحزن الرسو        
يهلك أسفاً لعدم استجابتهم له، وحزن على موت ولده إىل غري ذلك، فمن جعل ذلك جزاء          
من اهللا للصاحلني يف الدنيا فقد حرف كالم اهللا عن مواضعه وجعله عرضة للكذب وخلـف         

هلـك  (: الوعد، وكان من الغـالة يف األنبيـاء والـصاحلني، وصـدق فيـه حـديث               
  .)٢(")١()ناملتنطعو

  
 منهج اجلاللني يف نصوص األمساء والصفات بأنـه منـهج           : أوضح الشيخ    -٣

اجلهمية واملعطلة الذين نفوا علو اهللا بذاته على خلقه، ونفوا عنه نسبة ايء، وبني الـشيخ                
  . الصواب يف ذلك:

: ١٦: امللـك  M  G  F  EL  : يف رده على تفـسري قولـه تعـاىل         :فقال الشيخ   
 اجلهميةَ الذين نفوا علو اهللا بذاتـه        – يف تأويل اآلية     –اتبع الشارح   ):" وقدرتهسلطانه  (بـ

أأمنتم اهللا الذي يف العلو أو يف معـىن         : على خلقه والصواب أن السماء، مبعىن العلو، واملعىن       
  .)٣("أأمنتم اهللا الذي على السماء: على، والتقدير

  ½  ¾  ¿  «  ¼M  : يف رده كذلك عند تفسري قوله تعاىل:وقال الشيخ 

  ÀL  يء هللا إىل نسبته ألمره وحنوه من تأويـل  "):أمره(بـ ٢٢: الفجـرالعدول عن نسبة ا
اجلهمية الذين حييلون أن يكون من اهللا نفسه جميء، والصواب أن اهللا بنفسه جييء يوم القيامة            

  . )٤("سلفلفصل القضاء، كما نصت عليه اآلية وبينته األحاديث الصحيحة وهو مذهب ال
  
 خطأ اجلاللني يف إرجاع بعض الصفات إىل بعضها اآلخر، وأن           : بني الشيخ    -٤

  .ذلك من تأويلهم لنصوص األمساء والصفات

                                                
  ).٢٦٧٠( مسلم يف كتاب العلم باب هلك املتنطعون برقم أحرجه )١(
  .)٧٠-٦٩ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )٢(
  ).٢١١، ١٩٧ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )٣(
  ).٢٨٠ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )٤(
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 ١: اادلـة  M  4  3  2  1     0L  :فقد رد الشيخ  عليهم عند تفسري قوله تعـاىل 

 تدرك به األصوات  الصواب أن العلم غري السمع والبصر، فالسمع      :" :عامل، فقال الشيخ    :
 سراً، والبصر تدرك به املرئيات، والعلم حميط بذلك وبغريه من أحوال العلم،             مجهراً كانت أ  

وكل من السمع والبصر والعلم من صفات اهللا اليت تثبت بالسمع والعقل، فيجب اإلميان ا               
  .)١("مجيعها دون إرجاع بعضها إىل اآلخر

  
م لتأويل اجلهمية، وأن الزم الصفة اليت فسروا       بني الشيخ خطأ اجلاللني يف أخذه      -٥

  .ا تدل عقالً على ثبوت الصفة اليت نفوها، وبني منهج السلف يف إثبات الصفات
: الـصف  M  ¡  �   ~L  : على املفسر ملا فـسر قولـه تعـاىل         :فقد رد الشيخ    

 يتـصف   هذا من تأويل اجلهمية نفاة الصفات الذين حييلون أن        :" ، فقال )ينصر ويكرم (بـ٤
اهللا باحملبة حقيقة، فيؤولون ما ورد من ذلك بالنصر واإلحسان، أما السلف فيثبتـون احملبـة             
صفة هللا حقيقة على ما يليق جبالله، ويتبع ذلك النصر وحنوه من آثارها، بل ثبوت الزمهـا                 

  .)٢("الذي فسروها به يدل عقالً على ثبوا، فلزمهم ما فروا منه
  
  .اليد وبني الصواب يف ذلكر التأويل لصفة  نقد الشيخ على املفس-٦

السلطان (بـ ١: امللك M  $     #L  : يف رده على تفسري قوله تعاىل:فقال الشيخ 
األول عموم قدرة اهللا وكمال تصرفه يف الكون بيسر وسـهولة،           : ها هنا أمران  ):" والقدرة

عاىل، وهذا مستفاد مـن     وهذا مستفاد من كون امللك بيد اهللا، والثاين ثبوت صفة ذات هللا ت            
إضافة اليد إليه تعاىل، فكل من األمرين حق مستفاد من اآلية، أما ما ذكر الشارح فمع مـا                  
فيه من تأويل اليد فراراً من إثباا صفة هللا فيه اضطراب يف العبارة، إذ تقدير الكالم علـى                   

ك أن الـسلطان    تفسريه ترته عن صفات احملدثني الذي يف تصرفه السلطان والقدرة، وال ش           
  .)٣("والقدرة ليسا يف التصرف

                                                
  ).١٥٣ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )١(
  ).١٧١ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )٢(
  ).١٩٥ص(تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني  )٣(
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 فراراً مـن    )١(  أن من حجج النفاة، أم اضطروا لذلك التأويل        : بني الشيخ    -٧

، -ألن التعطيل هو نفي الصفات وجحودهـا        وهذا هو حقيقة التعطيل،    - تشبيه اهللا خبلقه  
  .فبني خطأهم يف ذلك، وأثبت صفة رؤية املؤمنني لرم يوم القيامة

يقال (بـ  ٢٨: الفجر M  7    6   5L  :ال يف رده على الشارح ملا فسر قوله تعاىلفق
 هذا من التأويل الـذي يـزعم نفـاة    "):ارجعي إىل أمره وإرادته: هلا ذلك عند املوت، أي    

الصفات أم اضطروا إليه فراراً من تشبيه اهللا خبلقه، والصواب أن الرجوع إىل اهللا لقاؤه يوم                
كما أن رؤية املؤمنني رم     . قوف بني يديه للحساب واجلزاء على ما يليق جبالله        القيامة والو 

يوم القيامة ثابتة على ما يليق به فال يلزم التشبيه، أو املراد بالنفس الروح ولقاؤها را حـني     
  .)٣()٢("خروجها من اجلسد ساعة املوت

  
  
  

                                                
وهلذا قال كثري منـهم  :"  بيان منوذج ملقاالت هؤالء الذين فتحوا باب التأويل يف: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية    )١(

 أن األمة إذا اختلفت يف تأويل اآلية على         -كأيب احلسني البصري، ومن تبعه كالرازي والآلمدي وابن احلاجب        –
ا أن تكون األمة فجوزو. قولني، جاز ملن بعدهم إحداث قول ثالث، خبالف ما إذا اختلفوا يف األحكام على قولني         

جمتمعة على الضالل يف تفسري القرآن واحلديث وأن يكون اهللا أنزل اآلية، وأراد ا معـىن مل يفهمـه الـصحابة        
وهم لو تصوروا هذه املقالة مل يقولوا هذا فإن أصلهم أن األمة ال             . إن اهللا أراد معىن آخر    : والتابعون، ولكن قالوا  

  "جتتمع على  ضاللة
  ).١٣/٥٩(لفتاوى جمموع ا: ينظر  

  ).٢٨١ص( تعليق الشيخ على تفسري اجلاللني )٢(
ابتدع املتأخرون معىن للتأويل مل يكن معروفا عند السلف من الصحابة           :" قال الشيخ عبد الرمحن احملمود حفظه اهللا       )٣(

 شـيخ   هو صرف اللفظ من االحتمال الراجح إىل االحتمال املرجـوح، وقـد أوىل            : والتابعني وتابعيهم، وقالوا  
اإلسالم هذه املسألة اهتماماً كبرياً، وعرض هلا يف مناسبات عديدة من كتبه، وانطلق يف ذلك من بيـان معـاين                    

 يف  -التأويل–التأويل الواردة يف الكتاب السنة وأقوال السلف، حيث أوضح من خالل التتبع الدقيق ملوارد لفظه                
 أنه مبعىن   -١:  من ذلك إىل أن التأويل ورد عندهم مبعنيني        الكتاب والسنة وأقوال الصحابة، وأئمة السلف وانتهي      

"  أنه مبعىن التفسري؛ أما املعىن الثالث فليس معروفـاً عنـدهم  -٢املرجع واملصري، واحلقيقة اليت يؤول إليها الشيء،    
  ).١٥-١/١٤(، الدرء )٣٧٢-١٧/٣٦٤(جمموع الفتاوى : ، وينظر)٣/١١٤٤(موقف ابن تيمية من األشاعرة 
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  املبحث الثاين    

  .جهوده يف الرد على اآلمدي
  متهيد     

  .بالكتاب ومؤلفه التعريف
كتاب يف أصول الفقه اإلسالمي يبحث يف األلفاظ وما          :اإلحكام يف أصول األحكام   

 والكالم يف األخبار وأحكامها يف فصل مطـول،         ،القرآن والسنة  يتعلق ا، واألدلة الشرعية   
 واالستثناء الواردة يف القرآن والسنة والعموم واخلصوص، واجلمع وعرض لألوامر والنواهي

واإلشارة واإلعجاز والتشبيه، والنسخ واملتشابه، مث تكلم يف ختام الكتاب  والكناية بالضمري
)١( اإلمجاع عن مبحث

 .  
  :)٢(املؤلف 
احلسن علي بن أيب علي حممد بن سامل التغليب اآلمدي، ولـد بآمـد عـام                هو أبو   

  . بدمشقهـ٦٣١ سنةوتويف ليلة االثنني وقت صالة املغرب ثاين صفر هـ، ٥٥١
أبكار األفكار يف أصول الدين ثالث جملدات، واختصره يف كتـاب           : تصانيفهمن  و

منائح القرائح جملد، جملد لطيف يف أصول الفقه، اإلحكام يف أصول األحكام يف جملـدين،               
كتاب منتهى السول يف علم األصول جملد، كتاب رموز الكنوز جملد، لباب األلباب جملد يف               

ئد الفوائد يف احلكمة جملد، الغرائب وكشف العجائب يف االقترانات الـشرطية            املنطق، فرا 
جملد، شرح جدل الشريف جملد، غاية األمل يف اجلدل، الباهر يف احلكم الزواهر، حكمـة               
ثالث جملدات، غاية املرام يف علم الكالم جملدتان، ثالث تعاليق خالف، كشف التمويهات             

                                                
 هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني     ،  )١/١٧(، كشف الظنون    )١٧-١/١٥(مقدمة كتاب اإلحكام  : نظر ي )١(

  ).٥/٧٠٧(إلمساعيل باشا 
  ).١/١٧(، كشف الظنون )٢٣٠ -٢١/٢٢٥(  للصفدي الوايف بالوفيات:  ينظر)٢(
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ة كبرية، مآخذ على احملصول جملـدة، املآخـذ اجلليـة يف            على اإلشارات والتنبيهات جملد   
  .املواخذات اجلدلية جزء

  
إن اآلمدي درس الفلسفة بأقسامها املختلفة   :" : قال فيه الشيخ عبد الرزاق عفيفي     

وتوغل فيها وتشبعت ا روحه حىت ظهر أثر ذلك يف تأليفه، ومن قرأ كتبه وخاصة ما ألفه                 
يتبني له ما ذكرت، كما يتبني له منها أنه كان قوي العارضـة             يف علم الكالم وأصول الفقه      

كثري اجلدل واسع اخليال كثري التشقيقات يف تفصيل املسائل والترديد والسرب والتقـسيم يف              
وما اآلمدي إال عامل من البشر خيطئ       ... األدلة إىل درجة قد ينتهي بالقارئ أحياناً إىل احلرية        

له ولنرد عليه خطأه، ولنستغفر اهللا له، وليكن شأننا معـه           ويصيب؛ فلننتفع بالصواب من قو    
  .)١("كشأننا مع غريه من علماء املسلمني

  
  :)٢(منهج الشيخ عبد الرزاق يف تعليقه على اإلحكام 

عدم الوقوف من الكتاب موقف الشارح، ألنه غين بوضوحه عن شرحه كما       - ١
  .  من أخطاء عقديةه، لكنه وقف وقفة املدقق ملا في:ذكر 

 على نقد الدليل، والتنبيه على خطأ يف رأي وتأويٍل لنص،           :اقتصر الشيخ    - ٢
 .وبيان لضعف حديث، أو تصحيح لتحريف يف األصول اليت طبع عليها

االكتفاء أحيانا عن تفصيل القول أو بيان اخلطأ يف البحـث باإلشـارة إىل               - ٣
 . مراجع معتمدة

  
  
  
  
  

                                                
  ).١٤-١٣ص( :  مقدمة كتاب اإلحكام يف أصول األحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق:  ينظر)١(
  ).١١-١٠ص( : مقدمة كتاب اإلحكام يف أصول األحكام بتعليق الشيخ عبد الرزاق :  ينظر)٢(
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  :مديرد الشيخ على اآل

 بـأن  : لليهود والرافضة، ووضح الـشيخ  رمدي إذ اعتذ بني الشيخ خطأ اآل    -١
  .مبادئ الرافضة موروثة من اليهود

اعتذر اآلمدي عن اليهود والرافضة     :"  يف معرض رده على اآلمدي     :فقال الشيخ   
 الفصل ، وتعذر)١( بني النسخ والبداءيف انتقاصهم هللا وطعنهم يف أفعاله وشرائعه خبفاء الفرق          

 ؛)٢( را اليهود النسخ محاية جلانب اهللا يف زعمهم، وجهلت الرافضة           بينهما عليهم؛ فمنعت  

                                                
  :معاٍن له البداء )١(

  .وجل عز اهللا يف االعتقاد هذا يعتقد عاقالً أظن علم،وال ما له يظهر أن وهو:العلم يف البداء  
  .وحكم أراد ما خالف على صواب له يظهر أن وهو: اإلرادة يف والبداء  
 األوامـر  أن ظن النسخ يجوز مل ومن. لك خبالف بعده آخر بشيء يأمر مث بشيء يأمر أن وهو: األمر يف والبداء  

  .متناسخة املختلفة األوقات يف املختلفة
  :وجهني من والبداء النسخ بني والفرق  
  . احلال يهإل يؤول ما يدري ال واآلمر باألمر يأمر أن هو: البداء أن: أحدمها  
 مـن  وحتمه علمه يف ذلك سبق قد بد وال كذا، وقت يف سيحيله أنه يدري واآلمر باألمر يأمر أن: هو والنسخ  

  .قضائه
 إفـساد  علـى  داالً سببه يكون والبداء األول، اخلطاب لصحة املوجب إفساد يوجب ال النسخ سبب أن: والثاين  

 الفعـل  بـذلك  حيصل ال املطلوب أن فيتبين مطلوباً، به يقصد عملب يأمره أن: مثل. األول األمر لصحة املوجب
  .عنه الرجوع يوجب ما له فيبدو

اإلحكام يف  : ، وكالم اآلمدي  )٨٣ ص(اجلوزي   البن القرآن نواسخ،  )١/١٤٨(امللل والنحل للشهرستاين    : ينظر  
  ).٣/١٣٦(أصول األحكام 

   : الذين اقروا بالنسخالرافضةاء ومن علم ، النسخبأنواع الرافضةاقر كبار علماء ) ٢(
 آية وذكر النسخ حني شرح "تفسري القران صاحب كتاب جممع البيان يف"، الطربسي  علي الفضلأبو الشيخ -١  

  . سورة البقرة١٠٦يه آالنسخ 
 النسخ يف كتابة التبيان يف تفـسري  أنواع  وذكرالطائفة، بشيخ الرافضةامللقب عند  الطوسي حممد بو جعفر أ-٢  

  ).٥١٦ / ٢ ( الفقه أصولالعدة يف  ه كتابوأيضا ، مقدمة املؤلف)١٣ -١(القران 
  ).٣٥ص (يف كتابه الناسخ واملنسوخ  العتائقي احللي كمال الدين عبد الرمحن -٣  
  ).٢٢٢ص (يف كتابه حملات من تاريخ القران  حممد علي -٤  
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تعـاىل  -فحكمت بأن اهللا يبدوا له من املصاحل واملفاسد ما كان خفياً عليه؛ فينقض ما أبرمه     
 ؛ ومن تبني أمر اليهود وحسدهم ملن جاء بعد موسى من األنبياء،             -اهللا عن ذلك علواً كبرياً    

، وتبني حال الرافضة، ووقف على فساد دخيلتـهم وزندقتـهم؛           وكيدهم لشرائع اإلسالم  
بإبطان الكفر وإظهار اإلسالم، وإم ورثوا مبادئهم عن اليهود وجوا يف الكيد لإلسـالم              
منهجهم علم أن ما قالوه من الزور والبهتان، إمنا كان عن قصد سيئ وحسد للحق وأهله،                 

مال معاول اهلدم سراً وعلناً للشرائع ودوهلـا        وعصبية ممقوتة دفعتهم إىل الدس واخلداع وإع      
القائمة عليها، ومن قرأ آيات القرآن وتاريخ الفريقني ظهر له ما هم عليه من الدخل واملكر                

  .)١("السيئ
  
  .، وبني تناقضه منهج اآلمدي يف العقيدة بأنه منهج األشاعرة: أوضح الشيخ -٢

إنه بىن تعبريه علـى     :  صنعه؛ لقلنا  أحكام اهللا من  : لو قال املعتزيل  :" :قال الشيخ   
 لكن اآلمدي أشـعري يـرى أن أحكـام اهللا           ؛مذهبه من أن كالم اهللا خملوق لفظه ومعناه       

ا قدمية غري خملوقة، وأا شيء واحد يف نفسه، وإن تعددت باعتبـار متعلقاـا          أخطابه، و 
  إن أحكــام اهللا مــن صــنعه؛  : ؛ فكيــف يقــول هنــا  )٢( ...وتعلقاــا

                                                                                                                                          
!  "  #  $  %  &  '  M  آيةشرح  الوة حنيفقد اقر بنسخ الت الكاشاين حمسن امللقب بالفيض العالمة -٥  

   -,  +  *  )  (L  ن نرفع رمسهاأب  ننسهاأو  ...ن نرفع حكمهاأ بآية ما ننسخ من :"قال، ١٠٦: البقـرة" ،
  .رفع تالوا  نرفع رمسها أي نرفع خطها وهذا يعينأنشرح الكاشاين واملعروف يف كتابه 

 ( والفروع األصول علمي إىل يف كتابة غنية الرتوع ، النسخأنواعجوز  احلليب علي بن زهرة  محزة بنهالفقي  -٦  
٣٤٤ ٣٤٣ / ٢ .(  
  ). ٤٢٨/ ١( الشريعة أصول آلة الذريعة يف كتابة ،النسخ أنواعامللقب علم اهلدى جوز  املرتضي السيد -٧  

  ).١٣٧-٣/١٣٦(  تعليق الشيخ على اإلحكام )١(
 : وقع اخلالف يف مسألة تعليل أفعال اهللا على أقوال:"وفقه اهللاعبد الرمحن احملمود .  قال الشيخ د)٢(

إن اهللا تعاىل خلق املخلوقات، وأمر املأمورات، ال لعلة         : ، وهؤالء يقولون  التعليلقول من نفى احلكمة وأنكر       -١  
ول ابن وال لداع وال باعث، بل فعل ذلك حملض املشيئة، وصرف اإلرادة، وهذا مذهب اجلهمية واألشاعرة وهو ق                

، وحمـصل أفكـار     )٢٩٧ ص(وما بعدها، واية األقدام     ) ٢٦٨ ص(اإلرشاد للجويين   : نظر ي –. حزم وأمثاله   
ومـا  ) ٨/١١١٠(األحكـام البـن حـزم    .  ط دار املعرفة-) ٣/١٧٤(، الفصل  )٢٠٥ ص(املتقدمني للرازي   

 -.بعدها
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أحكام اهللا من شرعه، إحقاقاً للحق، وأدباً مع اهللا يف نسبة صـفاته             : بغي أن يقول   فكان ين 
  . )١("إليه، وليسلم من التناقض

  
  
  
  

                                                                                                                                          
مة حممودة، ولكن هـذه احلكمـة خملوقـة،         إن اهللا فعل املفعوالت وخلق املخلوقات، وأمر باملأمورات حلك         -٢  

 لعبد اجلبار ،املغين يف أبواب التوحيد والعدل   : نظر ي -. منفصلة عنه، ال ترجع إليه، وهذا قول املعتزلة ومن وافقهم         
 -).٩٣-١١/٩٢، ٦/٤٨(اهلمذاين 

 .قول من يثبت حكمة وغاية قائمة بذاته تعاىل، ولكن جيعلها قدمية غري مقارنة للمفعول -٣  
 حبـسب  لكـن  تعاىل، الرب إىل تعود احلكمة وهذه حممودة، حلكمة باملأمورات وأمر املفعوالت فعل اهللا إن -٤  

 املعتزلـة  قول خبالف واقعة، مقصودة حكمة فهذه وميجدوه، عليه ويثنوا ليحمدوه اخللق خلق تعاىل واهللا علمه،
 وهـم  لـه  خملوق فهو ذلك منه وجد من: ولونيق الذين الكرامية قول وهذا. العباد نفع هي حكمة أثبتوا فإم

  -).٨/٣٩ (الفتاوى جمموع: نظر ي-. له خموقه فليس ذلك منه يوجد مل ومن املؤمنون،
 -.ورمحـة  حكمـة  ذلـك  يف له بل خلق، ما كل يف حكمة اهللا أن وهو السلف ومجهور السنة أهل قول -٥  

  -).٤٣٤-٤٠٠ص(، شفاء العليل البن القيم )٣٦-٨/٣٥(جمموع الفتاوى :ينظر
  .قولني إىل تنتهي أا ويالحظ املسألة، هذه يف األقوال خالصة هذه  
  .وافقهم ومن األشاعرة قول وهو احلكمة، نفاة: أحدمها   
 تعـود  حكمة يثبتون الذين املعتزلة قول أشهرها: أقوال على وهؤالء. احلكمة يثبتون الذين اجلمهور قول: والثاين  

 مـا  أقوم: نظر ي -. تعاىل الرب إىل تعود حكمة يثبتون الذين السلف مجهور وقول الرب، إىل تعود وال العباد إىل
 العروبـة  دار ط) ٩٨-١/٩٧ (السنة منهاج ،)٩٨-٩٧ ،٩٣-٨/٨٣ (الفتاوى جمموع - والقدر القضاء يف قيل

 رءد ،)٢٠٣-١٧/١٩٨ (- الفتـاوى  جممـوع  - واإلميان العلم أهل جواب ،)٢/٢٧:ص (واالستغاثة احملققة،
  -.احملققة العروبة دار ط) ٩٥-١/٩٤ (السنة ومنهاج ،)٣٨١-٨/٣٧٧ (الفتاوى جمموع ،)٨/٥٤ (التعارض

 غـري  القدرة الكسب وإثبات اجلرب إىل امليل إىل ذلك دفعه - كاألشاعرة - والتعليل احلكمة نفي من أن ويالحظ  
 اخلـالقني  هـم  العباد يكون بأن إال تتم ال احلكمة هذه جعلوا العباد، إىل تعود حكمة أثبت ومن. للعبد املؤثرة

  .املعتزلة قول وهذا ألفعاهلم
 سيأيت كما - القدر باب يف وسطا مذهبهم جاء ولذلك الباطلة، اللوازم هذه من الزم يلزمهم فلم السنة أهل أما  

  "– اهللا شاء أن
  ).٢٧٠ / ٥(موقف ابن تيمية من األشاعرة : ينظر  

  ).٣/٣٥٨(م تعليق الشيخ على اإلحكا )١(
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  املبحث الثالث    

  .جهوده يف الرد على آخرين
 

 مجال الدين األفغاين. 
مجال الدين األفغاين من الرجال الـذين اشـتهروا بـني النـاس        :" :قال الشيخ      

 والنهوض باألمم اإلسالمية وبعث الوعي فيهم وإيقاظهم من رقـدم وقـد             باإلصالح
اختلف الكاتبون من حياته يف تقديره ذماً ومدحاً وثناًء وقدحاً فمنهم من أحسن الظن به              
فأثىن عليه وأعلى من شأنه وعده من كبار املصلحني املخلصني لإلسالم واملسلمني الذين             

من براثن االستعمار وذل االستعباد، ومنهم من أسـاء         أيقظوا الشعوب ليحرروا بالدهم     
الظن به فرماه باملاسونية واملكر واخلداع ووصمه بالكفر واإلحلاد والسعي يف تفـويض             
العروش والكيد لإلسالم والقضاء على اخلالفة اإلسالمية شأنه يف ذلك شأن غريه ممـن              

ومـن يناوئـه   حظي بشهرة يف جانب احلياة من أنـصاره ومـن يواليـه وخـصومه         
  . )١(..."ويعاديه

 مل جيزم يف كالمه السابق مبدح مجال الدين األفغاين          :فالشيخ عبد الرزاق عفيفي        
 األفغاين باملاسونية، فيه تردد وشكوك وختمني ىوال ذمه، ألن ما استند عليه يف احلكم عل       

  .وظنون ال تنهض للقطع باحلكم على الرجل
  

                                                
  ).٢٠٨ص(جمموعة ملفات الشيخ  )١(
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  :التعريف به
، املـشهور جبمـال     )٢(  احلسيين املازندراين الشيعي الرافضي   )١( رحممد بن صفد  هو     

عـام   )٣( إيـران  بأسد آباد مـن مازنـدران يف مهـدان بـبالد             الدين األفغاين، ولد  
 مرض الـسرطان  على إثر   ) م١٨٩٧( عام   استنبول  ، وتويف يف    )م١٨٣٨()هـ١٢٥٤(

   .)٤(ي سفل يف فكه الالذي ظهر
  :احلكم عليه

 األفغاين مكاناً مرموقاً يف ضة العرب احلديثة، وال سيما يف مصر،             حيتل مجال الدين     
ولكنه مل يرتبط مبصر وحدها، وإمنا توزعت حياته بني إيران وأفغانستان وتركيا واهلنـد              

جنلترا وروسيا، وكان شخصاً غري مرغوب فيه يف كثري من البالد اليت نزل به،              إوفرنسا و 
 فيها الكثري من التباين والتعارض، وكان سبب هذا هو       ومع هذا نظر إليه املؤرخون نظرة     

    . )٥(نقص املعلومات اليت تتعلق حبياته وغموضها 

                                                
  .البطل ممزق الصفوف: وهو اسم إيراين شيعي يعين )١(
مجال  :وشخصية خمتلفة،ومن هذه األمساء وقد اختلف املترمجون يف نسبه ألنه كان يظهر يف كل أرض باسم جديد )٢(

مجال الـدين  ،  الكابلياألفغاينمجال الدين  ، مجال الدين احلسيين، األسد آبادي مجال الدين، الدين اإلستانبويل
  . مجال الدين الرومي، الطوسي

 مجال الدين األفغاين للدكتور علي عبد     ،  )٣/٣١٣ (لعلي الوردي حملات اجتماعية يف تاريخ العراق احلديث       : ينظر  
  ).٢٧ص(احلليم حممود 

، ونشأ يف كابول عاصـمة  س احلسني بن علي ألسرة أفغانية عريقة ينتهي نسبها إىلولد بأفغانستان وكان    : وقيل )٣(
  .، وأنه سين املذهباألفغان

مجـال الـدين األفغـاين    ، وحممد عمارة.  د،مجال الدين األفغاين املفترى عليه: فيمن يرى أنه مفترى عليه   : ينظر  
  .لسيد يوسفل ،والثورة الشاملة

 لـرزق اهللا بـن      تاريخ اآلداب العربية   ، و )٢٣٤-٢٣١ص (علي شلش ، ل  بني دارسيه  األفغاينمجال الدين   :  ينظر )٤(
  ).١/١٦٣(يوسف 

، وللتوسع يراجع الكتـاب الـسابق والواقـع يف         )٦-٥ص (علي شلش ، ل  بني دارسيه  األفغاينمجال الدين   :  ينظر )٥(
منهج املدرسة العقليـة يف  ، و)٣/٣١١(صفحة، حملات اجتماعية يف تاريخ العراق احلديث،  لعلي الوردي         )٢٤٤(

  )..١٥٥ ص(لشيخ فهد الرومي التفسري ل
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  .جهوده في الرد على األعالم

تشري :" حبث طويل يف سرية مجال الدين األفغاين        بعد )١( يقول مصطفى فوزي غزال      
 فالظاهر أنه شيعي إمامي اثنا عـشري علـى      أن األفغاين كان يف عقيدته خللٌ      الروايات

، بل إنه يعترب هذه النظرية هي       )٢(يرانيني، كما أنه يؤمن بصحة نظرية دارون        مذهب اإل 
من مفاخر املسلمني، وأم السابقون إليها، كما أنه يؤمن بوحدة الوجود على الطريقـة          
الفلسفية اليت تقول بأن الوجود احملسوس وغري احملسوس يشكل جمموعة الذات اإلهليـة،             

ة ميكن الوصول إليها بااهدة والرياضـة، عـدا علـى           كما أنه يرى أن النبوة مكتسب     
التالعب بالنصوص القرآنية وتكييفها لتنسجم مع العلوم العصرية اليت ال زالت يف نطاق             

 أن بني التقية والعمل يف السر تالوماً وكالمهـا         ىوجيب أن ال ننس   ... التجربة واالختبار 
  .)٣("شيعة وهو قائم على الكذب واخلداعمن بدع ال

أما األفغاين فهو رجل رافضي تلبس بلباس السنة، ومسـى          :"قال عنه الشيخ سفر احلوايل    
األصل، وهو رجل باطين يقول بوحدة األديان، كما أنـه           نفسه األفغاين رغم أنه إيراين    

                                                
، دعوة مجال الدين األفغاين يف ميـزان اإلسـالم         :له من املؤلفات    غزال،    بن عبد العزيز    مصطفى فوزي  رالدكتو )١(

الغربية  أفول مشس احلضارة و، رة من نافذة اخلمورأفول مشس احلضا،  والتبشري احليل واألساليب يف الدعوة إىلو
   .وغريهاو فضائح الكنائس والباباوات والقسس والرهبان والراهبات، ،  من نافذة اجلرائم

 أن إىل أرقـى  أخـرى  سالالت إىل السنني مرور مع تطور صغري نكائ املخلوقات أصل أن: دارون نظرية تقول )٢(
 فـإن  قرد من يتطور مل وأنه ، مباشرة اإلنسان خلق اهللا أن ، تقول السماوية األديان أن ومبا ، اإلنسان إىل وصلنا

 نساناإل تكون وخاصة دارون نظرية إن ونقول ، موجود غري واهللا خاطئة األديان إذن ، دارون نظرية خيالف هذا
 كل فقبل " خان الدين وحيد األستاذ قال ، نظر ووجهة رأي أي نظرية هي بل أبداً علمياً تثبت مل عملية قرد من

 أكثر شيئاً تثبت ال االرتقاء نظرية أن ، اآلن حىت كلياً ثابتة غري نظرية تزال ال الداروينية أن يفوتنا أال جيب شيء
 وقال،   "إثباته ميكن وال ثابت غري االرتقاء " كيث آرثر وقال ، "واحد وقت يف توجد مل املختلفة األنواع أن من

 أي جتربـة  أو مشاهدة من متكيننا من اآلن حىت يتمكنوا مل االرتقاء نظرية حمامي إن " خان الدين وحيد األستاذ
 كيـف  ، مـا  معمل يف املباشرة بالرؤية لك يثبتوا أن بوسعهم ليس املثال سبيل فعلى مزاعمهم عليه تقوم أساس
 حقيقـة  الطفـرات  تكون أن ميكن هل " يوسف علي حممد األستاذ وقال ،"فيها حياة ال مادة من احلياة توجد
 املـسماة  الفاكهة ذبابة وخاصة الكائنات من كثري يف الطفرات هلذه املتصلة الطويلة الدراسة أن ، للتطور وسيلة

 غـري  األنـواع  أما ، املميت النوع من تكون الطفرات نم العظمى الغالبية أن على تدل ميالنوجستر دورسوفيال
 املتعادل النوع من األقل على أو ، التشويه إىل يؤدي الذي النوع من تكون هلا املصاحبة التغريات فإن منها املميتة
  . "الفرد قوة من تضعف فسيولوجية تأثريات حيدث الذي

  ).٣/٥٤ (الشحود نايف بن علي، إعدادو مجع، الدين يف إكراه ال آية شرح يف املفصل: ينظر   
  ).٣٨٧-٣٨٤ص  (دعوة مجال الدين األفغاين يف ميزان اإلسالم )٣(
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  .جهوده في الرد على األعالم

نـستطيع  -، فهو رجل علومه يف بالطات ملوك أوروبا عميل للسياسة اإلجنليزية، وتلقن
  .)١(" ال صلة له باإلسالم-أن نقول

   

                                                
  .http://www.alhawali.com موقع الشيخ سفر احلوايل عقيدة مجال الدين األفغاين وحممد عبده، : ينظر)١(
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، والصالة والسالم على عبده، ورسوله حممد بن عبـد          الذي بنعمته تتم الصاحلات   احلمد هللا   
  : ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعدوأصحابهاهللا وعلى آله 

 كان من   الذيأعالم هذه األمة    من  فهذه اية هذا البحث، حيث عشنا فيما مضى مع علَم           
، :وهو الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي       ،  نوادر عصره علماً وأدباً وفضالً وكرماً ونبالً      

فأشـكر اهللا    ؛وكان الكالم حول منهجه يف تقرير عقيدة السلف، وموقفه من املخالفني هلا           
ـ    ما وفق إليه من إمتام هذا البحث، حبسب اجلهد والطاقة، وال أ            على ه الكمـال   دعـي في

واإلحاطة، فإن أصبت فيما حبثته وعرضته فهو من فضل ريب وتوفيقه، فله احلمد والفـضل               
والثناء احلسن، وإن أخطأت يف ذلك أو بعضه فهو مين ومن الشيطان واهللا ورسوله منه براء،               

  .، فلم أقصد سوى احلقوأستغفر املوىل جل وعز وأتوب إليه
  :ذا البحث فيما يليهل الصةخليه من كن إجياز أهم ما توصلت إومي

 الذاتية، تبني يل إعراضـه      : من خالل دراسة سرية الشيخ عبد الرزاق عفيفي        - ١
  . عن الشهوات الدنيوية ومهّته يف املقامات العلوية عند رب العاملني:

 .مكانته العلمية البارزة حيث يعد شيخ جيل من علماء اململكة العربية السعودية - ٢
 ،:ي العقيدة، واألحكام الشرعية عند الشيخ عبد الرزاق عفيفي تلقِّأن مصادر    - ٣

 وبالعقـل املـوزون     واإلمجاع املؤيد ما،  هي الكتاب العزيز، والسنة املطهرة،      
 عامالً جبميع األدلـة، غـري       : وقد كان    ؛وبالفطرة السليمة مبوازين الشرع،   

والتـابعني،  من الصحابة   -مطرح لبعضها، مقدماً فهم السلف الصاحل وعلمهم        
فهو ذا ج منهج    .  على فهمه وفهم من بعدهم     -أهل القرون املفضلة وأحواهلم   

 .أهل احلديث، أهل السنة واجلماعة
 .اء الربانيني الراسخني يف العلم بني العلم والعمل، وهذا هو دين العلم:ربطه  - ٤
 سلوكه مسلك السلف يف بيان العقيدة باألدلة وتأصيلها والرد علـى خمالفيهـا             - ٥

 .، وقرر ما عليه أهل السنة واجلماعةومناقشتهم ورد باطلهم
 يف باب النقـد     -كسالمة منهجه – بسالمه صدره    :متيز الشيخ عبد الرزاق      - ٦

والتعديل  والتجريح للعلماء وغريهم، واعتداله يف احلكم على الناس، وكان ذلك       
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 وهذا منهج يقوم على العلم      لى املذاهب والفرق وبيان عورها،    واضحاً يف رده ع   
 .الراسخ، واإلنصاف احلق، والعدل املبين على التثبت والديانة

 وشخصيته  :للشيخ عبد الرزاق     الشخصيةة بالسمات   دأيضاً ال يفوتين اإلشا    - ٧
ـ            ن العلمية، اليت اتسمت باألمانة العلمية، والتجرد لطلب احلقيقة، والبحـث ع

 .ضع اجلم والسرية احلميدةالقول املدلل بأدلة الوحيني مع التوا
 سار على خطى الـسلف يف       :تبني فيما سبق أن الشيخ عبد الرزاق عفيفي          - ٨

باب األمساء والصفات، فقد كان منهجه يف هذا الباب يقوم على إثبات األمسـاء   
والصفات هللا عز وجل كما يليق جبالله، من غري تكييف وال متثيل، ومـن غـري     

 . إا متر كما جاءت يف الكتاب والسنةتأويل وال حتريف وال تعطيل، بل
 خطر الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي اهللا به وقد تطـرق لـبعض              :أوضح   - ٩

 .، والسحر، واحلكم بغري ما أنزل اهللاألعمال الشركية كاحللف بغري اهللا
 عن عقيدة أهل السنة واجلماعة، فقرر أن اإلميـان          :يف باب اإلميان، حتدث      -١٠

 .ر األدلة على ذلكقول وعمل، يزيد وينقص، وذك
؛ مع رده على بعض      والصوفية وغريهم ورد عليهم     للخوارج والشيعة  :تطرق   -١١

  .األعالم كاجلاللني واآلمدي وغريهم
 سلفياً صـرفاً،    : العقيدة وجدته     باب  يف  وسربها  فبقراءيت لكتبه وحترير أقواله    وبعد،

زم من خالل التتبـع  فلم أجد له مسألة واحدة خالف فيها السلف أبداً، وذا أقطع وأج           
  .واالستقراء ألكثر كتبه

واحلمد هللا أوالً وآخراً، والصالة والسالم على خري خلق اهللا حممد بن عبد اهللا وعلى آله                
   .وأصحابه وأتباعه ومن وااله

 M  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó   Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì

   Û  ÚL ١٨٢ – ١٨٠: الصافات.  
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Y    Z  [  \  ]  ^  _  `  a     b  c            d  L  
٤٤٩  ٧ -  ٦  

M ¹  º  »  ¼  ½  ¾   ¿        L  ٤٢٤  ١١ 

M 2  3      4       5   6  L  ١٤١  ١٢  
M &  '  (      )  +*   L  ٣٦١  ١٢ 

M l  m        n  o  p    q  r  s  t  u  v  xw  y        z        {  
|  L  

٣٢١  ٢٥  

M :  ;  <  =  >  ?  @  A L  ٢٩٣، ٥٥  ٤٠  
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M é  ê  ë  ì  í   L  ٦٦٥  ٤٦  

      الشورىسورة 
M w  x  y  z  {  |  L  ١٢٤  ٨  
M Á Â Ã Ä Å Æ  Ç ÉÈ L  ١٥٠  ١٠  

M 1  2        34   5     6  7  8  L  ١١  

٦٢، ٤٨، ٤٤ ،
١٠٩، ١٠٨ ،
١٢٢، ١٢١ ،
١٤٥، ١٤٤ ،
١٧٤، ١٥٥ ،
١٨٧، ١٨١ ،
٢٨٨، ٢٨٦ ،
٣٠٠، ٢٩١ ،

٣٣٣  
M 1  2        43   L  ٣٠٠  ١١  
M I  J  K  L  M  L  ٣٣٨  ١٣  
M I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S   T  U  V  W  X  

Y  [Z  \  ]  ^   _  `  ba  c                 d  e  f  g  ih  L  
١٣  

٣٧٣ 

M I  J  K  L    M  ON  L  ٤٩٨  ٢٤ 

M t  u      v  w  x  y  L  ١٦٩  ٤٨  
M Ê  Ë  Ì          Í   Î  Ï  Ð  Ñ    Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  ×  Ø   Ù  Ú  

Û   Ü  Ý L  
٤٤١، ٢٨٧  ٥١  

M Ê  Ë  Ì          Í   Î  Ï  Ð  Ñ    Ò  L  ٣٦٤  ٥١  
M 9  :  ;     <  =   >  L  ٤٤١  ٥٢  

      الزخرفسورة 
: M U  V  W  X   Y  Z  [  L  ٧٣١  ٣  

M ¯  °  ±  ²  ³  ´  µ    ¶  ¸  ¹  º  »  ¼  ½L  ٣٣٩، ٦١  ٤٥  
M Ã  Ä  Å    Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì   Í  L  ٤٠٥  ٥٩  
M !  "  #  L  ٤٠١  ٦١  
M (  )  *  +   ,  -  .  L  ٥٠٠  ٧٥ 
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M 6  7  8    9  ;:  <  =        >  ?  L  ٣٠٩، ٣٠٥  ٧٧  
M v  w  x  y  z       {  |       ~}  L  ٩٩  ٨٤  
M Â  Ã  Ä  Å   Æ  ÇÈ  É  Ê  Ë  L  ٦٠  ٨٧  

      الدخانسورة 
M ¢  £  ¤  ¥      ¦  §  ©¨  ª     «  ¬   ®  L  ٤٩٨  ٥٦ 

      اجلاثيةسورة 
M C  D      E  GF  L  ٢٩٤  ٢٤  

      األحقافسورة 
M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä  Å   Æ  Ç È É   Ê Ë Ì Í 

Î Ï  L  
٢٢٣  ٥  

MX  Y  Z            [   \  ]    ^  _  `  a   b  c   de  f     g  h  i  j  k  l  m   

n     o  p  q  L  
٤٥٤، ١٣٧  ٩  

M Ý   Þ  ß  à     á  â  ã   L  ٧٣١  ١٣  
      حممدسورة 

M Ã   Ä  Å  Æ  Ç  È  É  L  ٥٥٦  ١٧  
M Ü  Ý     Þ     ß   à   á  â  ã       L  ٦١  ١٩  
M Ü  Ý     Þ     ß   à   á  â  ã       ä  åæ  ç  è  é  

ê  ë   L  
١٩  

٧٩ 

M ¶  ¸    ¹  º  »  ¼   ½  ¾  ¿  À  Á  L  ١٧٩  ٢٨  
      الفتحسورة 

M '  (  )  *  +  ,  -   .  /  L  ٣٧٩  ١ 

M u  v  w   x  y  z    {|  }  ~  �  L  ١٧٤  ٦ 

M ^  _  `  a  b   c  d  e  f  g  L  ١٧٢  ٨  
M '  (  )  *+   L  ١٢٢  ١٠  
M !  "    #  $  %  &  '  (  )  +*   L  ٥٣٥  ١٠  
M ^  _  `  a  b   c  d  e  f  g  h  i  j  k   l  

m  n  o  p  q  r  L  
٥٣١  ١٨  

M ^  _  `  a  b   c  d  e  f  g  L  ٥٣٥  ١٨  
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M !  "  $#  %  &  '  (  )       *  ,+   -  .  /  0  1  

2   3  54  6   7  8  9  :    <;  L  
٢٩  

٥٢٥، ٢٣٨ ،
٥٢٨  

M !  "  $#  %  &  '  (  )       *  ,+   L  ٥٢٥، ٥٦  ٢٩  
M '  (  )       *  ,+   L  ٥٨٣  ٢٩  

      احلجراتسورة 
M i  j   k  l  m  n  po  L  ٥٢٤  ٩  
M i  j   k  l  m  L  ٥٦٥  ٩  

      قسورة 
M !  "  #  $  %  &  '  ()  L  ١٧٧  ١٦  
M 1  2   3          4  5  6    7        8   9  :  ;  <  =  >    ?  @  A  BL  ٣٠٩  ١٨ – ١٧ 

      الذارياتسورة 
M r  ts  u  v  w  L  ٦٤١  ٢١  
M Â  Ã  Ä     L  ١٢٢  ٤٧  

M C   D  E  F  G  H   I  L  ٥٦  
٣٦٩، ٣٢٠ ،
٤٣٩، ٤٣٨  

      الطورسورة 
M :  ;  <    =  >  ?  @  A  B  L  ١٥٧، ٦٩  ٣٥  
M :  ;  <    =  >  ?  @  A  B  C  D   E  FG  L  ١٥٧  ٣٦ - ٣٥  

      النجمسورة 
M 6  7  8   9   :  ;      <  =  >  ?  @  A  B  C  D  E   F  

G  H  I  J     K  L  M   N  O  P  Q   L  
٤٤٢  ١٧ – ٥  

M B  C  D  E   L  ٤٥٨  ٨  
M L  M   N  O  P  Q   L  ٣٦١  ١٠ 

M X  Y  Z  [  \  L  ٤٤٦  ١٢ 

M v  w   x  y  z  {  |  L  ٤٤٦  ١٨ 

M ±  ²  ³   ´  µ  ¶  ¸  ¹  º   »  ¼  ½  ¾¿  À  Á  Â  Ã  

Ä  Å  ÆÇ   È  É  Ê  Ë  Ì  Í  L  
٢٤٠  ٢٣  

      القمرسورة 
M Þ  ß              à  á  â        ã   L  ٥٠٧، ١٣٨  ٤٩ ،
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
٦٦٥، ٥١٢  

M @  A   B  C  D  E  F   L  ١٣٨  ٥٥  
      الرمحنسورة 

M �   ¡  ¢  £  ¤          ¥  ¦  §     ¨  ©  ª  «  

¬  L  
٣١٤  ١٥ – ١٤  

M &  '  (  )  *   L  ٣٢٠  ١٨ 

M O  P  Q  R  S  T   U  V  W  X  Y  Z  L  ٢٧ - ٢٦  
٣١١، ١١١ ،

٤٥٢  
M T   U  V  W  X  Y  Z  L  ١٢٧، ١١١  ٢٧  
M ?  @  A  B  C  D  L  ٨٥  ٤٦  

      الواقعةسورة 
M h  i  j  k  l  m  n  o  p   q  r  s  t  L  ٣٥٠  ٦ – ٤  
M D  E  F  G  H  I  J  K   L   M  N  O  P      Q  R  S  

T    U   V  W  X  Y  Z  [  \  ]  ^  _  L  
٤٨٤  ٦٥ – ٥٨  

      احلديدسورة 
M Æ    Ç  È  É  ÊË  Ì  Í  Î  Ï  Ð   L  ١٩٠، ١٥٦  ٣  
M ¹  º  »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á     Â  ÄÃ  Å  Æ  Ç  È  É  Ê  

Ë  Ì      ÎÍ  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  Ø×   Ù  Ú  Û  ÝÜ  

Þ  ß  à  á  â  L  

٥٣١  ١٠  

M Å  Æ  Ç  È  É  Ê  Ë  Ì      ÎÍ  Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô  Õ  Ö  

Ø×   Ù  Ú  Û  ÝÜ  Þ  ß  à  á  â  L  
٥٣٤  ١٠  

M c  d  e  f  g  h  i  j              k       l  m  n      

o  p  rq  s  t   u  v  w  yx  z  {   |  }        ~  L  
٢١  

٤٩٣ 

M �  ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  «    ¬  ®  ¯  ±°  ²  
³  ´  µ  ¶      ¸  L  

٥١٩  ٢٢  

M !  "  #  $  L  ٤١٧  ٢٥  
      اادلةسورة 

M !  "  #  $  %  &  '  (  )  *  +   ,  -   ./  0     1  2  

3  4  L  
١٤٤  ١  
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M 0     1  2  3  4  L  ٧٣٣  ١  
M !  "  #   $  %  &  '  (  )  *  +,  -  .    /  0  1  2      3   4  

  Lاآلية ...
١٣٥  ٧  

M å  æ  ç  è  éê  ë   ì  í  î  ï   L  ١٤٢  ٢١  
M !  "  #  $  %  &  '    (  )   *  +  ,  -  .  

/  0  1   2  3  4  65  7  8  9  :   ;  

<  =  ?>  L  

٥٨٣  ٢٢  

      احلشرسورة 
M p  q  r  s  t   u    v  xw  L  ٥٧٦  ٧  
M !  "  #  $  %  &  '      (     )  *  +  

,  L  
٥٣٦  ١٠  

M m  n  o  p  q  r      ts  L  ١٠٠  ٢٢  
M }  ~  �   ¡   ¢    £     ¤    ¥  ¦  §  ¨  ©  ª       

«  ¬®  ¯  °  ±  ²   ³  L  
٧٥  ٢٣  

M §  ¨  ©  ª       «  ¬®  ¯  °  ±  

²   ³  L  
١٠٤  ٢٣  

      املمتحنةسورة 
M y          z  {  |  }  ~        �    ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦  §  ¨     ©      ª  

«    ¬  ®  ¯  °  ±  ²  ³  ´  L  
٣٨٩  ٤  

M I  J      K  L  M   N  O  P  Q  R    S       T  U  V  W  X  ZY  

[  \  ]  ^     _  L  
٥٨٦  ٨  

M ¤  ¥  ¦  §   ¨  ©  ª   «¬  ®  ¯  °  ±  ²      ³  ´  µ¶  L  ١٠٩  ١٠  
M J  K  L  M   N  O  P  Q  R     L  ١٧٤  ١٣ 

      الصفسورة 
M ~   �  ¡  L  ٧٣٣  ٤  
M »   ¼  ½  ¾  ¿À  L  ١٢٤  ٥  

      املنافقونسورة 
M d  e    f  L  ١٤٣  ٨ 

      التغابنسورة 
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
w   xy  z  {   |  }  L  ١٤٦  ٦ 

M !  "         #  $  %  &   '    (   *)  +  

,  -  L  
٤٣٣  ١٠  

      الطالقسورة 
M j  k    l  m  n    o  p  q   r   s  t   vu  w  x  y  z  {  

}|  ~    �   ¡  £¢  ¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª  L  
٢١٩  ٣ -  ٢  

M w  x  y  z  {  }|  ~    �   ¡  £¢  L  ٨٩  ٣  
M Õ  Ö    ×   Ø  Ù  Ú  Û  Ü  Ý  Þ  ß  à  á   â  ã  ä         å  

æ  ç  è  é  ê  ë     ì  í  î   L  
٤٣٨  ١٢  

      التحرميسورة 
M ¶  ¸  ¹  º   »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â  ÃL  ٣٠٩  ٦ 

M ¦  §  ¨  ©  ª  «  ¬  L  ٤٩٦  ١١  
M ̧  ¹   º  »     ¼  ½  ¾  ¿  À  Á   Â  Ã  

Ä  Å  Æ  Ç  È  É   L  
٣٩٣  ١٢  

      امللكسورة 
M !  "  #     $  %       &  '         (  )    *  L  ١٣٩، ١٢٢  ١  
M #     $  L  ٧٣٣  ١  
M +  ,   -  .  /   0   1    32  L  ٤٣٩  ٢ 

M ]  ^  `_  L  ٣١٧  ٥ 

M ,   -  .  /  0   1  2     3  L  ٣٥٢، ١٣٧  ١٤  
M D  E  F  G  L  ١١٤  ١٦  
M E  F  G  L  ٧٣٣  ١٦  

      احلاقةسورة 
MV  W  YX  Z  [  \  ]  ^  _   `  L  ٣٠٨  ١٧ 

      نوحسورة 
M u   v  w  x  y   z  {  |  }  ~  �  ¡   ¢  £  L  ٢٤٩  ٢٣  

      اجلنسورة 
M !  "  #     $   %  &       '  (  )  *    +  ,   -  .  /  0       1   

2  43  5  6  7     8  9   L  
٢ – ١  

٣١٨ 
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M W  X        Y  Z  [     \  ]       ^  _   `  a  b  L  ٢٥٢  ٦  
M µ  ¶  ¸   ¹  º  ¼»  ½          ¾  ¿  À  L  ٣٢٧  ١١ 

M !  "  #  $  &%  '  (  )   *  +  ,  -  .   

/  0      1  2   L  
١٤  

٣٢٧ 

M G   H  I  J  K  L  M  N  O  L  ١٨  
٢٤٨، ٢٢٧ ،

٤٠٧  
M ¡  ¢    £  ¤  ¥  ¦  §      ¨   ©  ª  «  ¬  L  ٤٩٥  ٢٣  
M Ç  È  É   Ê        Ë  Ì  Í   Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô     Õ  Ö  

×  Ø    Ù  Ú  Û  Ü  L  
٤٠٧   ٢٧ - ٢٦  

M Ç  È  É   Ê        Ë  Ì  Í   Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó  Ô     Õ  Ö  
×  Ø    Ù  Ú  Û  Ü  Ý      Þ  ß  à   á  â  ã  ä  å  æ  ç           

è  é  ê   L  

٤٠٦  ٢٨ - ٢٦  

      املدثرسورة 
M V  W  X   Y  L  ٣٠٩  ٣٠ 

M !  "  #  $  %  L  ٤٨٦  ٤٨  
      القيامةسورة 

M Ê   Ë  Ì  Í  Î     Ï  Ð  Ñ  Ò  Ó   Ô  Õ  Ö  ×  Ø  Ù     Ú  Û  

Ü    Ý  Þ   ß   L  
٣٣٣، ٤٨  ١٩ – ١٦  

M Ö  ×  Ø  Ù     Ú  L  ٣٣٢، ٤٧  ١٨  
M Û  Ü    Ý  Þ   ß   L  ٣٤٣  ١٩  

      اإلنسانسورة 
M º    »  ¼  ½  ¾  ¿  À  Á  Â   Ã  Ä  L  ١٠٩  ٢  
M ×   Ø  Ù  Ú  Û  Ü   Ý  L  ٣٣٣، ٤٨  ٢٣  
M =  >  @?  A  B  C  D   E   F  G   H  I  J   K  L  NM  O  

P  Q             R  S  T   L  
٣٠ – ٢٩  

٢٨٢ 

M H  I  J   K  L  MN  L  ١٢٤  ٣٠  
M H  I  J   K  L  MN  O  P  Q             R  S  T   L  ١٢٥  ٣٠  

      املرسالتسورة 
M 0  1  2  3  L  ١٣٩  ٢٣  
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
      النبأسورة 

M y  z  {               |   }  ~   �  ¡  L  ٤٩٣  ٢٢ – ٢١ 

M ¢  £  ¤  ¥  L  ٥٠٠  ٢٣ 

M ²  ³  ´  L  ٥٢  ٢٦  
      النازعاتسورة 

M Ë  Ì  Í  Î  Ï   Ð  Ñ  Ò  Ó   Ô          Õ  Ö     ×  Ø     Ù  Ú      Û  
Ü    Ý  Þ  ß  L  

٤١٨  ٤٥ - ٤٢  

      التكويرسورة 
M º  »  ¼  ½   ¾  ¿  À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È   L  ١٢٤  ٢٩ - ٢٨  
M À  Á  Â  Ã  Ä  Å  Æ  Ç  È   L  ٦٦٥  ٢٩  

      االنفطارسورة 
M O  P  Q  R  S   T          U  L  ٣٠٩  ١١ – ١٠ 

      املطففنيسورة 
M JI  LK  M  N  O  P  Q         R  S  L  ٥٢  ١٤  
M T   U       V  W  X    Y  Z  L  ٤٩٠  ١٥  

      الفجرسورة 
M c   d  e  f  g    h  i  j  k  l  m   n  L  ٤٧٤  ١٥  
M »  ¼  ½  ¾  ¿  À  L  ٧٣٢، ١٨٣  ٢٢  
M 5   6    7  L  ٧٣٤  ٢٨  

      الشمسسورة 
M 8  9  :  ;  <  =  >  ?  @   A  B  C  D  E  F  G  

H  I  L  
١٠ – ٧  

٥١٢ 

      البينةسورة 
M h  i  j  k  l  m   n  o  p  q  r   s  tu  v  w   

x  y  L  
٢٣٨، ٨٤،٢٢٧  ٥  

      الزلزلةسورة 
M 9  :  ;  <  =  >  ?  @   A  B  C  D  E  F  

G  H  I  J   K  L  M  N  O  L  
٥ – ١  

٣٦١ 

      اإلخالصسورة 
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  رقم الصفحة  رقمها  اآلية
M !  "  #  $  %  &  '  (  L  ١٤٠  ٢ -  ١  
M !  "  #  $  %  &  '  (  )  *   +  ,  -  .  /  

0  1  2  3   L  
١٢١  ٤ -  ١  

      الفلقسورة 
MD  E  F  G   H  I  L  ٢٠٢  ٤  
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  النبويةفهرس األحاديث

  رقم الصفحة  احلديث
 يعين  -وقرآ آية النساء  )  أتبايعوين على أال تشركوا باهللا شيئاً وال تزنوا وال تسرقوا         

فمن وىف منكم فأجره على اهللا، ومن :( اآلية املذكورة، وأكثر لفظ سفيان قرأ اآلية   
ه أصاب يف ذلك شيئاً فعوقب فهو كفارة له، ومن أصاب منها شيئاً من ذلك فستر     

  اهللا فهو إىل اهللا إن شاء عذبه وإن شاء غفر له

٥٦٢  

  ٣٥١   أتدري أين تذهب
  ١٨٥   أتسخر يب؟ أو تضحك يب وأنت امللك

  ٢١٣   أتشهد أين رسول اهللا
  ٢٢١   اجتنبوا السبع املوبقات

 ٢٨٣   أجعلتين هللا نداً؟ بل ما شاء اهللا وحده
  ٢٤٥   إذا  مسعتم به بأرض فال تقدموا عليه

  ١٢٥  أراد اهللا بقوم عذاباً؛ أصاب العذاب من كان فيهم مث بعثوا على أعماهلم إذا 
  ٥٣٥   إذا التقى املسلمان بسيفيهما فالقاتل واملقتول يف النار

 إذا تقرب إيلَّ العبد شرباً تقربت إليه ذراعاً، وإذا تقرب إيلَّ ذراعاً تقربت منه باعاً،      
  وإذا أتاين ماشياً أتيته هرولة

١٨٠  

إذا تلقَّاين عبدي بشٍرب؛ تلقَّيته بذراع، وإذا تلقاين بذراع، تلقيته بباع، وإذا تلقاين              
  ١٨٣  بباع، جئته أتيته بأسرع

 اهللا عند لكم إن اجلنة، أهل يا :مناٍد نادى النار، النار وأهل اجلنة، اجلنة أهل دخل إذا 
 وجوهنـا،  ويبيض ازيننا،مو يثقل أمل هو؟ ما :فيقولون ينجزكموه، أن ويريد موعداً

 شيئاً أعطاهم فما إليه، فينظرون احلجاب، فيكشف النار؟ من وجيرنا اجلنة، ويدخلنا
الزيادة وهي إليه، النظر من إليهم أحب  

٤٩٠  

 ٣١٢   إذا مسعت املالئكة كالمه صعقوا
  ١٥٤   إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه، فإن اهللا خلق آدم على صورته

يا كافر، فقد باء ا أحدمها، فإن كان كمـا قـال وإالَّ             :  الرجل ألخيه   إذا قال 
  رجعت عليه

٥٦٥  

 إذا قام أحدكم يصلي، فانه يستره إذا كان بني يده مثل آخر الرحل، فإذا مل يكن                
  بني يديه مثل آخرة الرحل، فإنه يقطع صالته احلمار واملرأة والكلب األسود

٣٢٦  
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  رقم الصفحة  احلديث
على رأس مائة سنة ال يبقى على وجه األرض ممن هـو             أرأيتكم ليلتكم هذه فإنه     

  عليها اليوم أحد
٤٠٧  

  ٤١٠   أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس مائة سنة ال يبقى على ظهر األرض أحد
  ٢٤٠   ارجع فإنك مل تصنع شيئا

  ٣٢٥  إن باملدينة جناً قد أسلموا:  استغفروا لصاحبكم، مث قال
 ٤٥٠  ) وجه نيب اهللا اشتد غضب اهللا على قوم أدموا

  ١٧٨   أشد الناس عذاباً عند اهللا يوم القيامة الذين يضاهون خبلق اهللا
  ٢٥١   اعرضوا علي رقاكم، ال بأس بالرقى مامل يكن فيه شرك

  ١٣٩  أن اهللا أقدر عليك منك على هذا الغالم!  اعلم أبا مسعود
  ١٠١  لشيطان الرجيم أعوذ باهللا العظيم، وبوجهه الكرمي، وسلطانه القدمي من ا

  ٤٨٠   أعوذ باهللا من عذاب القرب
وأحاِذر ة اهللا وقدرته من شر ما أجد١٣٨   أعوذ ِبعز  

  ٣١١   أعوذ بعزتك، الذي ال إله إال أنت، الذي ال ميوت، واجلن واإلنس ميوتون
 افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحـدة، وافترقـت              

ى اثنتني وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة، وستفترق هذه األمـة            النصارى عل 
  على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة

٥٩٢  

  ٢٧١   أفلح إن صدق
  ٢٧١   أَفْلحَ وأبيه إنْ صدق

  ٥٤٣   اقتدوا باللذين من بعدي أيب بكر وعمر
دوا ـدي عمـار،      اقتدوا باللذين من بعدي من أصحايب، أيب بكر وعمر، واهت         

  ٥٤٢  ومتسكوا بعهد ابن مسعود

  ٥٤٣   أال أستحي من رجل تستحي منه املالئكة
 أال إن اهللا عز وجل  ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، فمن كان حالفاً فليحلف باهللا أو                

  ليصمت
٢٦٨  

  ١٩٢   أال إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم، ومن كان حالفاَ فليحلف باهللا أو ليصمت
  ٢٠٥  القالة بني الناس: أال أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة 

  ٤٩   أال إني أوتيت القرآن ومثله معه
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  رقم الصفحة  احلديث
 أال وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصاحليهم مساجد، أال فال             

  تتخذوا القبور مساجد، إين أاكم عن ذلك
٢٢٦  

  ٥٨٣   ذكر أحلقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو ألوىل رجل
  ٤٥٧   أما أنا فقد شفاين اهللا

 أما إنه قد صدقك وهو كذوب، تعلم من ختاطب منذ ثالث ليال يا أبا هريـرة؟                
  ذاك شيطان: ال، قال: قال

٣٢٥  

 أصـابتهم  ناس ولكن حييون، وال فيها ميوتون ال فإم أهلها هم الذين النار أهل أما 
  بالشفاعة أذن فحماً كانوا إذا حىت إماتة فأمام -خبطاياهم قال أو– بذنوم النار

٤٨٨  

 أما بعد، أال أيها الناس، فإمنا أنا بشر يوشك أن يأيت رسول ريب فأجيـب، وأنـا    
تارك فيكم ثقلني أوهلما كتاب اهللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب اهللا واستمسكوا 

  به
٣٤٠  

واهللا ما أدري وأنا رسول      أما هو فقد جاءه اليقني من ربه، وإين ألرجو له اخلري،            
  ٤٥٤  اهللا ما يفعل يب

 أما واهللا  إين ألخشاكم هللا وأتقاكم له لكين أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج              
  النساء، فمن رغب عن سنيت فليس مين

٤٤٧  

 أما واهللا إين ألعرف من كان يغسل جرح رسول اهللا  ومن كان يسكب املاء ومبا             
 السالم بنت رسول اهللا  تغسله وعلي يـسكب          كانت فاطمة عليها  : دووي، قال 

املاء بان، فلما رأت فاطمة أن املاء ال يزيد الدم إال كثرة أخذت قطعة من حصري           
  فأحرقتها وألصقتها فاستمسك الدم

٤٥٠ 

 فمن اجلنة أهل من كان إن والعشي، بالغداة مقعده عليه عرض مات إذا أحدكم إن 
 اهللا يبعثك حىت مقعدك هذا :يقال النار، أهل فمن رالنا أهل من كان وإن اجلنة، أهل
  القيامة يوم

٤٩٣ 

  ٦٢٣  إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً 
 إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن أمه أربعني يوماً، مث يكون علقة مثـل ذلـك، مث              

 اكتب: يكون مضغة مثل ذلك، مث يبعث اهللا ملَكاً فيؤمر بأربع كلمات، ويقال له            
  عمله، ورزقه، وأجله، وشقي أو سعيد

٣٠٩ 

 ٢٦٠  الرياء:  إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر
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  رقم الصفحة  احلديث
  ٢٥٧   إن أشد الناس عذاباً يوم القيامة املصورون

 ٢٥٧  أحيوا ما خلقتم:  إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال هلم
دي وال نيب قال فشق ذلـك علـى         إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فال رسول بع       

الناس فقال ولكن املبشرات قالوا يا رسول اهللا وما املبشرات قال رؤيـا الرجـل               
  املسلم وهي جزء من أجزاء النبوة

٤٣٦  

  ٢٥٢، ٢٥١   إن الرقى والتمائم والتولة  شرك
  ٣٢٨   إن الشيطان جيري من اإلنسان جمرى الدم

  ٤٨٠   اآلخرة وانقطاع من الدنيا إن العبد املؤمن إذا كان يف إقبال من
 ٣١٢   إن اهللا إذا تكلم بالوحي أخذ املالئكة مثل الغشي

لبيـك ربنـا   : فيقولـون ! يا أهل اجلنـة :  إن اهللا تبارك وتعاىل يقول ألهل اجلنة     
  ١٦٣  هل رضيتم: فيقول. وسعديك

 خلقـت :  إن اهللا تعاىل خلق آدم مث مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذريته، فقال            
: هؤالء للجنة وبعمل أهل اجلنة يعملون، مث مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال            

  خلقت هؤالء للنار وبعمل أهل النار يعملون
٦٨٠، ٦٠٦  

  ٣٨٢   إن اهللا حرم على األرض أن تأكل أجساد األنبياء
  ١٥٣   إن اهللا خلق آدم على صورته

القسط ويرفعه، يرفع إليـه      ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض          عز وجل  إن اهللا   
عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه              

  ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه
١٥٩  

إىل ...(لبيك وسعديك : فيقولون! يا أهل اجلنة  :  يقول ألهل اجلنة   عز وجل  إن اهللا   
  ل من ذلكأال أعطيكم أفض: فيقول:) أن قال فيه

١٧٩  

  ٢١٩   إن اهللا مل جيعل شفاء أميت فيما حرم عليها
  ١٤٩   إن اهللا هو احلَكَم، وإليه احلُكم، فِلم تكىن أبا احلكم؟

  ١٧١   إن اهللا حيب العبد التقي، الغين، اخلفي
  ١٧٢   إن اهللا يرضى لكم ثالثاً ويكره لكم ثالثاً

  ٤٦٧  حالفاً فليحلف باهللا أو ليصمت إن اهللا ينهاكم أن حتلفوا بآبائكم ومن كان 
  ٣٨٧أنت أول رسول أرسله اهللا إىل أهل األرض، فاشفع         :  أن املؤمنني أتوا نوحاً فقالوا    
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  رقم الصفحة  احلديث
  إىل ربنا

 إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق فأجد موسى آخـذا بـساق        
  العرش فال أدرى هل أفاق قبلي أم كان ممن استثناه اهللا

٣١٣ 

ئك إذا كان فيهم الرجل الصاحل فمات بنوا على قربه مسجداً وصوروا فيه              إن أول 
  تلك الصور، فأولئك شرار اخللق عند اهللا يوم القيامة

٢٢٦  

  ٥٠٧   أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره
 ١٧٤  بعده مثله إن ريب قد غضب اليوم غضباً مل يغضب قبله مثله، ولن يغضب 

 إن رجالً مل يعمل خرياً قط فقال ألهله إذا مات فأحرقوه، مث اذروا نصفه يف الرب                
ونصفه يف البحر، فواهللا لئن قدر اهللا عليه ليعذبنه عذاباَ ال يعذبه أحداً من العاملني،               
فلما مات الرجل، فعلوا به كما أمرهم، فأمر اهللا الرب فجمع ما فيه، وأمر البحـر                

من خشيتك يا   : مل فعلت هذا؟ قال   : ما فيه، فإذا هو قائم بني يديه، مث قال        فجمع  
  رب وأنت أعلم، فغفر اهللا له

٥٧٤  

 ١٧٤   إن رمحيت غلبت غضيب
 ٣٦٤   إن روح القدس نفث يف روعي

  ٢٨٠   إن شئت صربت، وإن شئت دعوت لك
ن اهللا أمكنين منـه   إنَّ عفريتاً من اجلن تفلت علي البارحة، ليقطع علي الصالة، وإ 

حىت تنظرون  فذعته، فلقد مهمت أن أربطه إىل جنب سارية من سواري املسجد،            
  )أو كلكم(إليه أمجعون 

٣٢٣  

 إن يف اجلنة مائة درجة أعدها اهللا للمجاهدين يف سبيله كل درجتني ما بينهما كما 
أعلى اجلنة بني السماء واألرض فإن سألتم اهللا فاسألوه الفردوس فإنه أوسط اجلنة و           

  وفوقه عرش الرمحن ومنه تفجر أار اجلنة
١٦٦  

  ٩٩، ٩٨   إن هللا تسعة وتسعني امسا مائة إال واحدا من أحصاها دخل اجلنة
 إن من أفضل أيامكم يوم اجلمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيـه               

  الصعقة، فأكثروا على من الصالة فيه، فإن صالتكم معروضة علي
٣٨٢  

  ٢٠٣   إن من البيان لسحراً
  ٢١٤   إن يكنه فلن تسلط عليه، وإن مل يكنه فال خري لك يف قتله

 ٢٦٠   أنا أغىن الشركاء عن الشرك، من عمل عمالً أشرك معي فيه غريي تركته وشركه



   ٧٩١  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  احلديث
  ٣٧٢   أنا أكثر األنبياء تبعاً يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب اجلنة

  ٤٣٤   األرض أنا أول من تنشق عنه
  ٣٧٢   أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القرب، وأول شافع وأول مشفع

  ٣٧٧   أنا سيد ولد آدم
  ٣٧٢   أنا قائد املرسلني وال فخر، وأنا خامت النبيني وال فخر

  ٣٣٨   إنا معشر األنبياء إخوة لعالت ديننا واحد
  ٤٥٦   األنبياء أحياء يف قبورهم

ء إخوة لعالت أمهام شىت ودينهم واحد، وإين أوىل الناس بعيسى ابن مرمي              األنبيا
ألنه مل يكن بيين وبينه نيب، وإنه نازل فإذا رأيتموه فاعرفوه، رجـل مربـوع إىل                

  احلمرة والبياض
٤٠٣  

  ١٥٧   أنت األول فليس قبلك شيء، وأنت اآلخر فليس بعدك شيء
  ٥٤٣   ال نيب بعدي أنت مين مبرتلة هارون من موسى إال أنه

  ٢٥٠   انزعها فإا ال تزيدك إال وهناً، فإنك لو مت وهي  عليك ما أفلحت أبداً
  ١٢٨   انطلق ثالثة رهط ممن كان قبلكم

 إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن ال إله                
  إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا

٨٤  

 وما ليخطئك يكن مل أصابك أمنا وتعلم بالقدر تؤمن حىت اناإلمي طعم جتد لن إنك 
  ٥٠٤  ليصيبك يكن مل أخطأك

  ١٢٨   إنك لن ختلَّف فتعمل عمالً تبتغي به وجه اهللا؛ إال ازددت به درجة ورفعة
 إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر يف الصحو ليس دونه سحاب              

  ٢٨٧  وكما ترون الشمس ليس دوا سحاب

  ٤٨٥  غرالً عراة حفاة حمشورون إنكم 
  ٣٧١   إمنا بعثتك ألبتليك وأبتلي بك

يا قوم إين رأيت اجليش :  إمنا مثلي ومثل ما بعثين اهللا به كمثل رجل أتى قوماً فقال
بعيين، وإين أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدجلوا فانطلقوا على 

ت طائفة منهم فأصبحوا مكام، فصبحهم اجليش فأهلكهم        مهلهم فنجوا، وكذب  
واجتاحهم، فذلك مثلًُ من أطاعين فاتبع ما جئت به، ومثلُ من عصاين وكذب مبا              

٤١٤  



   ٧٩٢  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  احلديث
  جئت به من احلق

 ٤٩٤  القيامة يوم جسده إىل اهللا يرجعها حىت اجلنة شجر يف تعلق طري املؤمن نسمة إمنا 
  ٤٣٦  كم، إين أراكم من وراء ظهري إنه ال خيفى علي ركوعكم وال خشوع

  ٢٦٤   إنه ال يستغاث يب وإمنا يستغاث باهللا
  ٤٢٣   إنه ليسمع قرع نعاهلم

  ٢٢٨   أنه ى أن جيصص القرب، وأن يقعد عليه، وأن يبىن عليه
 والتكبري والتهليل والتحميد التسبيح كان كلما فيها يغرس تزال ال وأا قيعان، أا 

  ٤٩٧  العابدين من

  ٤٢٢   إم ليسمعون اآلن ما أقول
  ٤٢٣   إم ليعلمون اآلن أن الذي قلت هو احلق

  ٤٢٣   إم ليعلمون اآلن أن الذي كنت أقول هلم هو احلق
 إما ليعذبان وما يعذبان يف كبري، أما أحدمها فكان ال يستربئ من البول، وأمـا             

  اآلخر  فكان ميشي بالنميمة
٤٨٠  

  ٤٢٧   الكتاب خلامت النبيني وإن آدم ملنجدل يف طينته إين عند اهللا يف أم
 ٤٣٣   أهون أهل النار عذاباً أبو طالب، وهو ينتعل بنعلني يغلي منهما دماغه

  ٥٨٤   أوثق عرى اإلميان احلب يف اهللا والبغض يف اهللا
اكتب ما هو : رب وماذا أكتب؟ قال : اكتب، قال :  أول ما خلق اهللا القلم قال له      

  ٥٠٩   يوم القيامةكائن إىل

  ٥٣٩   آية اإلميان حب األنصار وآية النفاق بغض األنصار
 اإلميان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول ال إله إال اهللا ، وأدناها          

  ٥٥٤  إماطة األذى عن الطريق، واحلياء شعبة من اإلميان

ر وتؤمن بالقدر خـريه     أن تؤمن باهللا ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخ       :  اإلميان
  وشره

٥٠٧ 

 بعثت بالسيف حىت يعبد اهللا ال شريك له، وجعل رزقي حتت ظل رمحي، وجعل              
  ٤١٥  الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم

شهادة ألَّا إله إال اهللا وأن حممداً رسول اهللا، وإقام الصالة، :  بين اإلسالم على مخس
  ة، وحج البيت، وصوم رمضانوإيتاء الزكا

٧٩ 
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  رقم الصفحة  احلديث
  ٦٢٢   حتقرون صالتكم إىل صالم

  ٢١٩   تداووا، وال تداووا حبرام، فإن اهللا ما أنزل داء إالَّ أنزل له دواء
  ٤٧  كتاب اهللا وسنة نبيه:  تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما متسكتم ما

  ٤٤٤   تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حىت ميوت
  ٢٤٠  العزى تلك 

  ٢٦١   تلك عاِجلُ بشرى املؤمن
  ٦١١   حىت تقوم الساعة

  ٦٢٢   حدثاء األسنان سفهاء األحالم
  ٢٠٦   احلرب خدعة

  ٤٢٢   احلمد اهللا الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور
     احلمد هللا الذي وسع مسعه األصوات

  ٣٢٥   خذ عليك سالحك، فإين أخشى عليك قريظة
  ١٥٤   آدم على صورته خلق اهللا

  ٣٠٥   خلقت املالئكة من نور
 خلقت املالئكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصـف               

  لكم
٣٢٩ ،  

  ٦٧   فاجتالتهم الشياطنيحنفاء خلقت عبادي 
 خيار أئمتكم الذين حتبوم وحيبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشـرار   

م ويلعنونكم، قيلأئمتكم الذين تبغضوأفال : يا رسول اهللا: م ويبغضونكم وتلعنو
ال ما أقاموا فيكم الصالة، ومن ويل عليه واٍل فرآه يـأيت       : ننابذهم بالسيف؟ فقال  

  شيئاً من معصية اهللا فليكره ما يأيت من معصية اهللا وال يرتعن يداً من طاعة

٥٥٠  

  ٥٤٠   خري القرون
  ٥٣٢  وم، مث الذين يلوم خري الناس قرين مث الذين يل

  ١٢٥   ذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء
  ١٥٦   رأيت ريب يف أحسن صورة

  ١٧٢   رضى الرب يف رضى الوالد، و سخط الرب يف سخط الوالد
 ٣١٢  - مسعت املالئكة كجر السلسلة على الصفوان فيصعقون فإذا فزع عن قلـوم             
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  رقم الصفحة  احلديث
  كم قالوا احلق فينادون احلق احلق   قالوا ماذا قال رب-أي أزيل الفزع عن قلوم

 سيخرج قوم يف آخر الزمان حداث األسنان سفهاء األحالم يقولون من قول خري             
الربية ال جياوز إميام حناجرهم، ميرقون من الدين كما ميرق السهم من الرميـة،              

  فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن يف قتلهم أجراً ملن قتلهم يوم القيامة
٦١٤  

  ٤٨٦  أميت من الكبائر ألهل فاعيتش 
  ٢٤٨   الطرية شرك، الطرية شرك، الطرية شرك

     العرش فوق املاء واهللا فوق العرش ال خيفى عليه شيء من أعمال بين آدم
 على املرء املسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إال أن يؤمر مبعصية، فإن أمـر               

  مبعصية فال مسع وال طاعة
٥٤٩  

 ٣٢٦  فإنه شيطان() سود البهيم ذي النقطتني  عليكم باأل
  ٣٤٤   عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين  املهديني من بعدي

  ٨٤   فادعهم إىل أن يوحدوا اهللا
  ٨٤   فادعهم إىل عبادة اهللا

 ٤٢٩   فإن الشيطان ال يتمثل يب
 ٧٩  ال إله إال اهللا، يبتغي بذلك وجه اهللا:  فإن اهللا حرم على النار من قال

  ١٣٧   فإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيوب
 فإنه من يعش منكم يرى اختالفاً كثرياً، وإياكم وحمدثات األمور فإا ضاللة فمن          

  ٥٤١  أدرك ذلك منكم فعليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني

  ٢٣٨   فإا تطلع بني قرين شيطان، وحينئذ يسجد هلا الكفار
 ٣٦٤   فأوحى اهللا إيل ففرض علي مخسني صالة يف كل يوم وليلة

 فضلت على األنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلـت يل            
الغنائم وجعلت يل األرض مسجدا وطهورا وأرسلت إىل اخللق كافـة وخـتم يب    

  النبيون
٤٢٧  

  ٤٣٠   فقد رآين
  ٢١٢   فال تأم

 آمراً أحداً أن يسجد لغري اهللا ألمرت املرأة أن تـسجد            فال تفعلوا، فإين لو كنت     
  لزوجها

٥٧١  
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  رقم الصفحة  احلديث
 فمن أجرب األول؟ ال عدوى وال طرية وال هامة وال صفر، خلق اهللا كل نفس،               

  وكتب حياا ومصائبها ورزقها
٢٤٦  

 ٢٧٧   فمن لقيه منكم فليستغفر لكم
  ١٤٩   فمن يعِدل إذا مل يعدل اهللا ورسوله

  ١٨٥، ١٥٣  أنا ربكم: يف صورة غري صورته اليت رأوه فيها أول مرة، فيقولفيأتيهم اجلبار 
ال، إن بعضكم على    : تعال صل بنا، فيقول   : فيقول أمريهم   فيرتل عيسى ابن مرمي   

  ٣٩٤  بعض أمراء تكرمة اهللا هذه األمة

  ١٦٣  اصطفاك اهللا بكالمه! يا موسى:  قال آدم 
  ١٢٥  يت أرحم بك من أشاء من عباديأنت رمح:  قال اهللا تبارك وتعاىل للجنة

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبـة  :  قال اهللا تعاىل 
  أو ليخلقوا شعرية

٢٥٧ 

ومن أظلم ممن ذهب خيلق كَخلْقي؛ فليخلقـوا ذرة، أو ليخلقـوا   :  قال اهللا تعاىل 
  حبة، أو ليخلقوا شعرية

١٧٧  

  ١٤٢  إزاري، والكربياء ردائي، فمن ينازعين؛ عذبتهالعزة : عز وجل قال اهللا 
اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك             :  قولوا

  محيد جميد
١٤٦ 

 الكبائر سبع أولُهن اإلشراك باهللا، وقتل النفس بغري حقِّها، وأكل الربا، وأكل مال       
  صناِت، واالنتقالُ إىل األعراِب بعد هجرِتِهاليتيم، وفرار يوِم الزحِف، وقَذف احمل

٢٢٣  

 ٥٠٨   كتب اهللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات
اختذ اهللا ولداً، وأنا األحد الصمد، مل       : وأما شتمه إياي؛ فقوله   ...  كذبين ابن آدم    

  ١٤٠  ألد ومل أولد، ومل يكن يل كفواً أحد

مـن  :( يا رسول اهللا ومن يأىب؟ قـال     : ، قالوا  كل أميت يدخلون اجلنة إال من أىب      
  أطاعين دخل اجلنة، ومن عصاين فقد أىب

٤١٥  

 ٢٥٨   كل مصور يف النار جيعل له بكل صورة صورها نفساً فتعذبه يف جهنم
  ٦٧  ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ميجسانهالفطرة كل مولود يولد على 
 ٣٢٦   الكلب األسود شيطان

  ٢٥٨   فيها الروح كلف أن ينفخ
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  رقم الصفحة  احلديث
  ٣٩٤   كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مرمي وإمامكم منكم

 ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، له امللك وله احلمد وهو على كل شيء قدير،                 
  اللهم ال مانع ملا أعطيت، وال معطي ملا منعت، وال ينفع ذا اجلد منك اجلد

٥٠٧ 

عبده، وغلب األحزاب وحده؛ فال شيء       ال إله إال اهللا وحده، أعز جنده، ونصر         
  بعده

١٤٢  

  ٢٥٠   ال بأس بالرقى ما مل تكن شركاً
 ال تتخذوا قربي عيداً وال بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغين أيـن              

  كنتم
٤٢٠  

 ال جتعلوا بيوتكم قبورا، وال جتعلوا قربي عيداً، وصلوا علي فإن صالتكم تـبلغين       
  ٤٥٩  حيث كنتم

  ٢٢٦   جتلسوا على القبور وال تصلوا إليها ال
 ٢٦٨   ال حتلفوا بآبائكم

قط : هل من مزيد؟ حىت يضع رب الِعزة فيها قدمه، فتقول         :  ال تزال جهنم تقول   
  ١٤٢  ، ويزوي بعضها إىل بعضوعزتكقط 

  ٣٤٣   ال تزال طائفة من أميت ظاهرين حىت يأتيهم أمر اهللا وهم ظاهرون
 ال يضرهم من خذهلم حىت يأيت أمـر    أميت ظاهرين على احلق،     ال تزال طائفة من   

  ٦١١  اهللا وهم كذلك

  ٣٩٤   ال تزال طائفة من أميت يقاتلون على احلق ظاهرين إىل يوم القيامة
 ال تسبوا أحداً من أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهباً مـا أدرك مـد                 

  ٥٣١  أحدهم وال نصيفه

املسجد احلرام، ومسجدي هذا، واملسجد     : الثة مساجد  ال تشد الرحال إال إىل ث     
  األقصى

٢٣١  

  ٢٢٧   ال تصلوا إىل القبور
  ٤٥١   ال تطروين كما أطرت النصارى ابن مرمي

 ٣٧٣   ال تفضلوين على األنبياء
  ١٧٩   ال تقولوا للمنافقني سيد، فإن يك سيداً؛ فقد أسخطتم ربكم

  ٢٤٦   ال عدوى وال طرية وال هامةَ وال صفر
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  رقم الصفحة  احلديث
  ٦٩٠، ٤٣٦   ال نبوة بعدي إال املبشرات

  ٥٣٢   ال يدخل النار أحد بايع حتت الشجرة
  ٢٤٦   ال يعدي شيٌء شيئاً

  ٣٧٦   ال ينبغي ألحد أن يفضل نفسه على يونس بن مىت
  ٢٤٥   ال يورد ممرض على مصح

  ٤١٥، ٤٠   ال يؤمن أحدكم حىت يكون هو أحب إليه من ولده ووالده والناس أمجعني
  ٤٥٧  فأمر ا فدفنت)  ال، أما أنا فقد عافاين اهللا فكرهت أن أثري على الناس شرا

  ١٧١   ألعطني الراية غداً رجالً يفتح اهللا على يديه، حيب اهللا ورسوله، وحيبه اهللا ورسوله
  ٥٣٤  اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم:  لعل اهللا أن يكون اطلع على أهل بدر فقال

 يوم القيامة فيجعل يف ضحضاح من نار يبلغ كعبيه يغلي منـه            لعله تنفعه شفاعيت  
  دماغه

٤٣٣ 

  ٤٨٠   لعله خيفف عنهما ما مل ييبسا
  ٤٦٢   لعن اهللا اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  ١٩٩   لعن اهللا من ذبح لغري اهللا
  ٢٢٦   لعنة اهللا على اليهود والنصارى اختذوا قبور أنبيائهم مساجد

  ١٦٠  قد دعا اهللا بامسه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سِئل به أعطى ل
 بـأن  وأخربهم السالم مين أمتك أقرئ حممد يا فقال يب، أسرى ليلة إبراهيم لقيت 

 إله وال اهللا واحلمد اهللا سبحان غراسها وأن قيعان، وأا املاء، عذبة التربة، طيبة اجلنة
  أكرب واهللا اهللا إال

٤٩٦  

  ٣٨٠   هللا أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعريه وقد أضله يف أرض فالة
 مـا  وإىل إليها فانظر اذهب :فقال اجلنة، إىل جربيل أرسل والنار اجلنة اهللا خلق ملا 

 :فقـال  فرجع فيها، ألهلها اهللا أعد ما وإىل إليها فنظر فذهب فيها، ألهلها أعددت
 ارجـع  :فقـال  باملكاره، فحفت باجلنة فأمر ها،دخل إال أحد ا يسمع ال وعزتك،

  فيها ألهلها أعددت ما وإىل إليها فانظر

٤٩٤ 

 -إن رمحيت تغلـب     :  ملا خلق اهللا اخللق، كتب يف كتاب، فهو عنده فرق العرش          
   غضيب-غلبت :أو

١٦٩  

  ٥٠١  غضيب سبقت رمحيت إن العرش، فوق عنده فهو كتاباً كتب اخللق اهللا قضى ملا 
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  رقم الصفحة  احلديث
 ٢٧٧  غثنا أغثنا، اللهم أ اللهم

  ١٠٤   اللهم أنت السالم ومنك السالم
  ١٧٢   اللهم إين  أعوذ برضاك من سخطك، ومبعافاتك من عقوبتك

  ١٤٠   اللهم إين أسألك أين أشهد أنك أنت اهللا، ال إله إال أنت، األحد الصمد
  ٢٨٢   اللهم إين أسألك وأتوجه إليه بنبيك حممد نيب الرمحة

  ٢٨٠  عه يف اللهم فشف
 اللهم ال جتعل قربي وثناً يعبد، اشتد غضب اهللا على قوم اختذوا قبـور أنبيـائهم          

  ٢٣٣  مساجد

 لو أنكم كنتم توكلون على اهللا حق توكله لرزقتم كما ترزق الطري، تغدوا مخاصاً          
  وتروح بطاناً

٩٠، ٨٩  

آلخـرة   لوال أن أشق على أميت ألمرم بالسواك عند كل صالة وألخرت عشاء ا          
 اهللا تعـاىل إىل الـسماء   هبطإىل ثلث الليل األول فإنه إذا مضى ثلث الليل األول         

  الدنيا فلم يزل هناك حىت يطلع الفجر
١٨٧  

أنا حممد، وأنا أمحد، وأنا املاحي الذي ميحو اهللا يب الكفر، وأنـا             :  يل مخسة أمساء  
  احلاشر الذي حيشر الناس على قدمي، وأنا العاقب

٤٣٤  

  ٢٠٦  الكذاب من ينم خرياً ليس ب
  ٢١٩   ليس منا من تطري أو تطري له، أو تكهن له، أو سحر أو سحر له

  ٤٥٤   ما أدري وأنا رسول اهللا ما يفعل به
  ٤٥٥، ٤١٨   ما املسؤول عنها بأعلم من السائل

  ٤٢١   ما أنتم بأمسع ملا أقول منهم
  ٢٤٢   ما حكم قوم بغري ما أنزل اهللا إال وقع بأسهم بينهم

 ٢٨٢   ما شاء اهللا مث شئت- أو- ما شاء اهللا وحده
  ٤٢٠   ما من أحد يسلم علي إال رد اهللا علي روحي حىت أرد عليه السالم

 ما من األنبياء نيب إال أعطي ما مثله آمن  عليه البشر؛ وإمنا كان الذي أوتيته وحياً               
  ٣٤١  ةأوحاه اهللا إيلَّ، فأَرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيام

يا رسول اهللا أفرأيت من ميوت منهم وهو صـغري          : قالوا...  ما من مولود يولد     
  )اهللا أعلم مبا كانوا عاملني(  :قال

١٣٧  
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  رقم الصفحة  احلديث
ما من نيب من األنبياء إال وقد أويت من اآليات ما آمن على مثله البشر وإمنا كـان               

  م القيامةالذي أوتيته وحيا أوحاه اهللا إيل فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يو
٤٠٦  

  ٣٧٧   ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خري من يونس بن مىت
  ٣٧٨   ما ينبغي لنيب أن يقول إين خري من يونس بن مىت

:  مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا، والرسل منهم ثالمثائة وثالثة عشر، ويف روايـة            
  ثالمثائة ومخسة عشر

٣٨١  

  ٣٨١   مائة ألف وعشرون ألف
يني كمثل رجل بىن دارا فأمتها إال لبنة واحدة فجئت أنا فأمتمـت              مثلي ومثل النب  

  تلك اللبنة
٤٢٦  

  ٥٤٠   املرء مع من أحب
  ٢١٢   من أتى عرافاً فسأله عن شيء مل تقبل له صالة أربعني ليلة

  ٢١٣   من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مبا يقول، فقد كفر مبا أنزل على حممد
  ٢١٢  يقول فقد كفر مبا أنزل على حممد من أتى كاهناً فصدقه مبا 

  ٧٠٢   من أحدث يف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد
  ٤١٤   من أطاعين؛ فقد أطاع اهللا، ومن عصاين فقد عصى اهللا

  ٥٧٠، ٢٣٧   من بدل دينه فاقتلوه
  ٥٨٤   من تشبه بقوم فهو منهم

  ٢٥٠  ه من تعلق متيمة فال أمت اهللا له، ومن تعلق ودعة فال ودع اهللا ل
  ٢٥١   من تعلق شيئاً وكل إليه

  ٢٢١   من تعلم شيئاً من السحر قليالً كان أو كثرياً كان آخر عهده من اهللا
الْكَاِذِبني دأَح وفَه كَِذب هى أَنرِديٍث يى، ِبحنثَ عدح ن٥٤   م  

  ١٩٩  ال إله إال اهللا:  من حلف بالالت والعزى، فليقل
 ٢٦٨  دون اهللا فقد أشرك من حلف بشيء 

  ٢٧٩، ١٩٢   من حلف بغري اهللا فقد أشرك
  ٢٦٩   من حلف بغري اهللا فقد كفر أو أشرك

ال إله إال اهللا، ومن قـال     : بالالت والعزى فليقل  :  من حلف منكم فقال يف حلفه     
  تعال أقامرك فليتصدق: ألخيه

٢٦٨ 
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  رقم الصفحة  احلديث
ة، ومن خرج علـى      من خرج من الطاعة، وفارق اجلماعة، فمات، فميتته جاهلي        
  أميت يضرب برها وفاجرها، وال يفي بذي عهدها، فليس مين

٥٥٠  

 من خلع يداً من طاعة لقي اهللا يوم القيامة ال حجة له، ومن  مات وليس يف عنقه                 
  ٥٤٨  بيعة مات ميتة جاهلية

  ٥٦٥   من دعا رجالً بالكفر، أو يا عدو اهللا وليس كذلك إالَّ حار عليه
  ٤٣١  نام فسرياين يف اليقظة أو فكأمنا رآين يف اليقظة، ال يتمثل الشيطان يب من رآين يف امل

 ٤٢٩   من رآين يف املنام فسرياين، أو فكأمنا رآين
 ٤٢٩   من رآين يف املنام فقد رآين، فإن الشيطان ال يتمثل يب

  ٤٣١   من رآين يف املنام، فسرياين يف اليقظة
  ٤٢١  ى علي بعيداً بلغته من صلى علي عند قربي مسعته، ومن صل

 من صلَّى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن تصدق يرائي فقـد     
أنا خري قسيم ملن أشرك يب، فمن أشرك يب شـيئاً     : أشرك، وإن اهللا عز وجل يقول     

  وأنا عنه غين. فإن حشده عمله  قليلِه وكثريه لشريكه الذي أشرك به
٢٦١  

 ٢٥٨   الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة، وليس بنافخ من صور صورة يف
  ٢٢١   من عقد عقدة ونفث فيها فقد سحر ومن سحر فقد أشرك

  ٢٥٠   من علق متيمة فقد أشرك
  ٧٠٢، ٤٦٣   من عمل عمالً ليس عليه أمرنا فهو رد

له وإن كان أستغفر اهللا الذي ال إله إال هو احلي القيوم وأتوب إليه، غفر       :  من قال 
  فر من الزحف

١٦٠  

  ٤٩٦  اجلنة يف خنلة له غرست وحبمده اهللا سبحان :قال من 
  ٥٨٧   من قتل معاهداً مل يرح رائحة اجلنة

 من قرأ حرفاً من كتاب اهللا فله به حسنة واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقول آمل حرف                
  ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف

٣٣٦  

 ٢٦٨  حيلف إالَّ باهللا من كان حالفاً فال 
  ٢٧٩   من كان حالفاً فليحلف باهللا، أو ليصمت

  ٥٩٢   من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب
  ٢٢٣   من مات وهو يدعو من دون اهللا نداً دخل النار
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  رقم الصفحة  احلديث
  ٢٠٠   من نذر أن يطيع اهللا فليطعه، ومن نذر أن يعصي اهللا فال يعصه

 اجلنة أهل يا مناد ينادي :(وقوله) لد وال ميوت   من يدخل اجلنة ينعم وال يبأس وخي      
 متوتـوا  فال حتيوا وأن أبدا، رموا فال تشبوا وأن أبدا تسقموا فال تصحوا أن لكم إن

  أبدا

٤٩٩ 

 ٢٨٣   من يرد اهللا به خرياً يفقهه يف الدين
 ١٤٦   من يستعفف؛ يعفه اهللا، ومن يستغن؛ يغنه اهللا

جلنة، وعمر يف اجلنة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة،  النيب يف اجلنة وأبو بكر يف ا
وطلحة يف اجلنة، والزبري يف اجلنة، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة، وسـعد بـن                

 وسعيد بن زيد يف اجلنة، وأبو عبيدة بـن          - وهو ابن أيب وقاص      -مالك يف اجلنة    
  اجلراح يف اجلنة

٤٥٥  

 ٤٣٣  ىل ضحضاح نعم، وجدته يف غمرات من النار فأخرجته إ
 ٤٣٣   نعم، ولوال أنا لكان يف الدرك األسفل من النار

 ٤٤٦  أراه أىن نور 
هذه سبل، على كل    :  هذا سبيل اهللا، مث خط خطوطاً عن ميينه وعن يساره وقال          

  سبيل شيطان يدعو إليه
٦٠٨  

  ٤٩٢  سحاب دوا ليس الشمس يف تضارون هل 
  ٤٢١  نا ما وعدنا ربنا حقًا هل وجدمت ما وعد ربكم حقًا، فإنا وجد

  ٧٣٣   هلك املتنطعون
  ٨٩   هم الذين ال يكتوون وال يسترقون وعلى رم يتوكلون

  ٥٩٢   هي اجلماعة يد اهللا على اجلماعة
  ٢٢٠، ٢١٨   هي من عمل الشيطان

  ٥٧٣   والذي نفس حممد بيده ال يسمع يب أحد من هذه األمة
هذه األمة يهودي وال نصراين مث ميـوت    والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من         

  ٥٦٧  ومل يؤمن بالذي أرسلت به إالَّ كان من أهل النار

  ٢٧٥   والذي نفسي بيده لقد سأل اهللا بامسه األعظم
 والذي نفسي بيده ليوشكن أن يرتل فيكم ابن مرمي حكمـاً مقـسطاً، فيكـسر      

  ٣٩٤  يقبله أحدالصليب، ويقتل اخلرتير، ويضع اجلزية، ويفيض املال حىت ال 
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  ١٨٠   وإن أتاين ميشي؛ أتيته هرولة

  ١٨١   وإن تقرب إيل ذراعاً؛ تقربت إليه باعاً، وإن أتاين ميشي؛ أتيته هرولة
 وإمنا علمها عند اهللا، وأقسم باهللا، ما على األرض نفس منفوسة تأيت عليها مائـة        

  ٤١٠  سنة

  ١٣١   العزيز احلكيم وسبحان اهللا رب العاملني، وال حول وال قوة إال باهللا
  ٢٤٥   وفر من اذوم كما تفر من األسد

  ١٢٥  فإذا أراد اهللا أن يقضي خلقها؛ قال...  وكل اهللا بالرحم ملكاً
  ٣٨٦   ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه اهللا إىل أهل األرض

  ٤٥٤   وما يدريك أن اهللا أكرمه
  ٦٢٣  ت إن مل أعدلومن يعدل إذا مل أعدل، لقد خبت وخسر!  ويلك

إن اهللا خلق السماوات واألراضني وما بينهما يف ستة أيام مث استوى            !  يا أبا هريرة  
  على العرش

١٦٦  

  ٣٢٤  قلت يا رسول اهللا شكا حاجة شديدة: ما فعل أسريك البارحة؟ قال:  يا أبا هريرة
 ٤٩٩  موت فال خلود النار أهل ويا موت، فال خلود اجلنة أهل يا 

أربعوا على أنفسكم، إنكم ال تدعون أصم وال غائباً، ولكن تدعون ! ها الناس يا أي 
  مسيعاً بصرياً، إن الذي تدعون أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته

١٤٤  

قولوا بقولكم وال يستهوينكم الشيطان، أنا حممد عبد اهللا ورسوله،          :  يا أيها الناس  
  ٤٥١   عز وجلما أحب أن ترفعوين فوق مرتليت اليت أنزلين اهللا

  ٢٧٤   يا حي يا قيوم يا ذا اجلالل واإلكرام يا بديع السموات واألرض برمحتك أستغيث
 يا رويفع، لعل احلياة تطول بك، فأخرب الناس أن من عقد حليته أو تقلد وتـراً أو              

  ٢٥٣  استنجى برجيع دابة أو عظم فإن حممداً برئ منه

 ٢٥٨  يوم القيامة الذين يضاهئون خبلق اهللا يا عائشة، أشد الناس عذاباً عند اهللا 
 يا عائشة، أشعرت أن اهللا أفتاين فيما استفتيته فيه، فجاءين رجالن فقعد أحـدمها            
عند رأسي واآلخر عند رجلي، فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي أو الـذي     

ومـن طبـه؟   : مطبوب، قال: ما وجع الرجل، قال: عند رجلي للذي عند رأسي  
وجـف  : يف مشط ومشاطة، قال   : يف أي شيء؟ قال   : د بن األعصم، قال   لبي: قال

  يف بئر ذي أروان: أين هو؟ قال: طلعة ذكر، قال

٤٥٧  
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  ٤٥٧   يا عائشة، كأن ماءها نقاعة احلناء، وكأن خنلها رؤوس الشياطني

  ٥١١، ١٢٣   يا عبادي إين حرمت الظلم على نفسي
م ال أغين عنكم من اهللا شيئاً، يـا          يا معشر قريش أو كلمة حنوها اشتروا أنفسك       

 ال <عباس بن عبد املطلب ال أغين عنك من اهللا شيئاً، يا صفية عمة رسـول اهللا            
أغين عنك من اهللا شيئاً، يا فاطمة بنت حممد سليين من مايل ما شئت ال أغين عنك          

  من اهللا شيئاً

٤٣٩ 

 ٣٠٩   يتعاقبون فيكم مالئكةٌ بالليل ومالئكة بالنهار
 الناس يوم القيامة على أرض بيضاء، عفراء، كقُرصة  النِقي، ليس فيها علَم               حيشر
  ألحٍد

٣٥٤  

 خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج مـن                  
النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال                   

   قلبه وزن ذرة من خريإله إال اهللا ويف
٥٥٦  

  ٦١٨   خيرجون على حني فرقة من املسلمني
  ٨٩   يدخل اجلنة من أميت سبعون ألفاً بغري حساب

 أهل يا :فيقول بينهم مؤذن يقوم مث النار، النار أهل ويدخل اجلنة، اجلنة أهل يدخل 
  فيه هو فيما خالد كل موت، ال النار أهل ويا موت، ال اجلنة

٥٠٢  

اهللا إىل رجلني يقتل أحدمها اآلخر كالمها يدخل اجلنة، يقاتل هـذا يف              يضحك  
  سبيل اهللا فيقتل مث يتوب اهللا على القاتل فيستشهد

١٨٥  

أنا امللـك   :  السماوات يوم القيامة  مث يأخذهن بيده اليمىن مث يقول          أل يطوي اهللا   
  ١٢٣  أين اجلبارون؟

  ٦٣١، ٦٢٩، ٦٢٢   يقرؤون القرآن ال جياوز حناجرهم
  ١٨١  أنا عند ظن عبدي:  يقول اهللا تعاىل

إن اهللا يـأمرك أن     : لبيك وسعديك، فينادي بصوت   : فيقول! يا آدم   :  يقول اهللا 
  خترج من ذريتك بعثاً إىل النار

١٦٣  

 يقول إن يل أمساء أنا حممد وأنا أمحد وأنا املاحي الذي ميحو اهللا تعاىل يب الكفـر                 
   على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نيبوأنا احلاشر الذي حيشر الناس

٤٢٧ 

  ١٢٣   ميني اهللا مألى ال يغيضها نفقة



   ٨٠٤  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  احلديث
  ١٨٧   ينِزلُ ربنا تبارك وتعاىل إىل السماء الدنيا كل ليلة حني يبقى ثلث الليل اآلخر

:  يوشك أن يقعد الرجل متكئاً على أريكته، حيدث حبديث من حديثي، فيقـول            
فما وجدنا فيه من حالل استحللناه، وما وجدنا فيه مـن           بيننا وبينكم كتاب اهللا،     

  حرام حرمناه
٥٧٧  
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  فهرس األعالم

 

  رقم الصفحة  االسم 
  ٢٣  إبراهيم اجلبايل

  ٥٦٧  )الشاطيب(إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي 
  ٢٥٦  )النخعي(إبراهيم بن يزيد بن قيس 

  ٦٤١  عبد الغين بن إمساعيل بن عبد الغين النابلسي
  ٦٥٥  )البيهقي(أمحد بن احلسني بن علي بن موسى 

  ٦٠  )شيخ اإلسالم(أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن تيمية احلراين 
  ٧٠٢  )البدوي (احلسيين إبراهيم بن علي بن أمحد

  ٢٣٨  ) املقريزي(أمحد بن علي بن عبد القادر بن حممد 
  ٦٧  )ابن حجر (العسقالينن علي بن أمحد أبو الفضل شهاب الدين الكناين بن حممد بأمحد بن علي بن حممد 

  ٦٥٠  واصل بن عطاء الغزال، أو حذيفة املخزومي البصري القدري
  ٥٨  )بن فارس(أمحد بن فارس بن زكريا بن حممد القزويين 

  ٧٥١  )الصاوي (اخللويت حممد بن أمحد
  ١٧٤  )طحاويال( أمحد بن حممد بن سالمة الطحاوي احلنفي 

  ٥٥٨  )اخلالل(أمحد بن حممد بن هارون بن يزيد 
  ٥٩٦  صاحل بن كيسان املدين

  ١٧٣  )الصابوين(إمساعيل بن عبد الرمحن النيسابوري الشافعي 
  ١٣٢  )ابن كثري(إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي الشافعي 

  ٥٥٩  )األصبهاين(إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي التيمي 
  ١٢٩  ) قوام السنة األصبهاين(إمساعيل بن حممد بن الفضل بن علي القرشي التميمي األصبهاين 

  ٦٧٩  أفالطون بن أرسطون
 ٢٧٧  أويس  بن عامر بن جزء بن مالك القرين املرداوي اليمين

  ٦٨٣  رام جور بن يزدجرد
  ١٢٠  اجلعد بن درهم

 ٣١٧  )ابن منظور(يقي املصري مجال الدين حممد بن مكرم بن علي األنصاري اإلفر
  ١٠٤  اجلهم بن صفوان أبو حمرز الراسيب 



   ٨٠٦  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٧١  حافظ بن أمحد بن علي بن أمحد حكمي

 ٦٥٠  احلسن بن أيب احلسن بن يسار
 ٣٢٩  احلسن بن أيب احلسن يسار البصري 

  ٤٦٠   اهلامشيطالب أيب بن علي بن احلسن بن احلسن
  ١٣٢  )احلليمي(ري الشافعي احلسني بن احلسن بن حممد بن حليم البخا

  ٢٥٢  ) البغوي(احلسني بن مسعود بن حممد الفراء 
  ٢١  حسني حممد خملوف

  ٩٩  )اخلطايب(محد بن حممد بن إبراهيم بن خطاب البسيت 
  ٢٢٨  حيان بن حصني األسدي

  ٩٩  اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم أبو عبد الرمحن األزدي الفراهيدي 
  ٥٢٦  )صالح الدين العالئي(بد اهللا الدمشقي املعروف خليل بن كيكلدي بن ع

  ٣٥٠  رشاد خليفة
  ٢٩٦  ربيعة بن فروخ القرشي التيمي املدين أبو عبد الرمحن

  ٢٢٠  ) ابن املسيب(سعيد بن املسيب بن حزن القرشي املخزومي 
  ٣٨  سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري

  ٣٨  سفيان بن عيينة
  ٥٥٨  كويفسفيان بن عيينة اهلاليل ال

 ٤٤٦  سليمان بن سحمان بن مصلح بن محدان اخلثعمي العسريي
  ٣٨٢  سليمان بن سحمان بن مصلح بن محدان اخلثعمي العسريي النجدي

  ٥٨٤  سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
  ٧٣٠  )اجلمل (األزهري العجيلي منصور بن عمر بن سليمان

  ٢٠٠  صنع اهللا بن جعفر العماري 
  ٦٠١  د الرحمن الوكیلعب

  ٦٥٥  )ابن اجلوزي(عبد الرمحن بن أيب احلسن علي بن حممد بن علي بن عبيد اهللا 
  ٥٢٥  )جالل الدين السيوطي(عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد 

  ٥٢٥  )جالل الدين السيوطي(عبد الرمحن بن أيب بكر بن حممد بن سابق اخلضريي 



   ٨٠٧  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٨١  )بن رجب(عبد الرمحن بن أمحد 

  ٤٨٦  بد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهابع
  ٢٤  عبد الرمحن بن ناصر السعدي

  ١٧  عبد الرزاق بن عفيفي بن عطية بن عبد الرب ابن شرف الدين النويب
  ١٣٣  عبد القادر بن أيب صاحل بن عبد اهللا اجليلي احلنبلي 

  ٥٩٩  عبد القاهر بن طاهر بن حممد البغدادي
  ٥٨٥  رمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهابعبد اللطيف بن عبد ال

  ٦٣١  عبد اهللا بن إباض بن تيم الالت بن ثعلبة التميمي
  ٢٠٢  )بن قدامة(عبد اهللا بن أمحد بن حممد بن قدامة اجلماعيلي 

  ١٦٤  عبد اهللا بن اإلمام أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين
  ٢٢٩  )البسام( دعبد اهللا بن عبد الرمحن بن صاحل بن محد بن حممد بن مح

  ١٠٢  )أبو بطني(عبد اهللا بن عبد الرمحن بن عبد العزيز بن عبد الرمحن 
  ٥٥٢  عبد اهللا بن حممد بن إبراهيم أيب شيبة 
  ١٥٦  ) ابن قتيبة(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 
  ٣٨٠  ) ابن قتيبة(عبد اهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري 

  ٢٣٣  )اجلويين(عبد اهللا بن يوسف الطائي 
  ٥٥٨  عبد امللك بن عبد العزيز بن جريج القرشي األموي

  ١١٧  )اجلويين(عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف 
  ٩٩  )إمام احلرمني( عبد امللك بن عبد اهللا بن يوسف اجلويين الشافعي 

  ٢١  عبد املنعم النمر
 ٤٢٤  التني بن الواحد عبد

  ٢١٩  ) ابن اجلوزي(د بن علي بن عبيد اهللا عبدالرمحن بن أيب احلسن علي بن حمم
  ٦٠١  عبدالعزيز غالم حكيم الدهلوي

  ٢٣٣  عبدالغين بن عبدالواحد بن علي بن سرور املقدسي احلنبلي
  ٦٣٤  )ابن بطة(عبيد اهللا بن حممد بن حممد بن محدان العكربي 

  ٢٣٣  ) ابن بطة(عبيداهللا بن حممد بن حممد العكربي احلنبلي 



   ٨٠٨  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٢٣٣  ) ابن الصالح(صالح الدين عبد الرمحن بن عثمان الكردي الشافعي عثمان بن 

  ٢٥٤  عطاء بن أيب رباح القرشي
  ٢٥٦  عقبة بن عامر اجلهين

  ٢٩٧   القرشي الشامي  احلمصي علي بن أيب طلحة اهلامشي
 ٣٧٩  )اآلمدي(علي بن أيب علي بن حممد بن سامل سيف الدين التغليب 

  ٤٥٧  ) ابن القصار(لقاضي علي بن أمحد البغدادي ا
  ٥٩٩  )بن حزم(علي بن أمحد بن سعيد 

  ١٨٤  )أبو حسن األشعري(علي بن إمساعيل بن سامل بن إمساعيل 
  ٣٠٤  ) الكسائي(علي بن محزة بن عبد اهللا  األسدي 

  ٣٢١  )السبكي(علي بن عبد الكايف بن علي 
  ٧٠٢  )يللشاذا( هرمز ابن يوسف بن اجلبار عبد بن اهللا عبد بن علي

  ٦٣  )بن أيب العز( علي بن علي بن حممد بن أيب العز األذرعي 
  ٢٣٣  علي بن عمر بن عبدوس احلراين احلنبلي 

  ٥٤٥  علي بن حممد بن حبيب املاوردي
  ٦٩٨  ) السهروردي(عمر بن حممد بن عبد اهللا القرشي 
  ٦٢٣  عمرو بن عبيد أبو عثمان البصري

  ٩٩  )سيبويه(عمرو بن عثمان بن قنرب 
  ٢٣٣  ) القاضي عياض(عياض بن موسى بن عياض اليحصيب 

  ٣٧٤  )القاضي عياض(عياض بن موسى بن عياض بن عمرو بن موسى بن عياض اليحصيب 
 ٤٢٧  ) األسود العنسي(عيهلة بن كعب بن عوف العنسي املذحجي 

  ٥٩٠  الفضيل بن عياض بن مسعود أبو علي التميمي اخلراساين
  ٥٥٢  ) أبو عبيد( عبد اهللا القاسم بن سالم بن

  ١٨٦  ) أبو عبيد القاسم بن سالم(القاسم بن سالم بن عبد اهللا البغدادي 
  ٥٤١  قتادة بن دعامة بن عزيز بن سدوس

  ٢٠٩  كردم بن قيس بن أيب السائب بن عمران بن ثعلبة
  ٢٩٦  )اإلمام مالك(مالك بن أنس بن مالك بن أيب عامر بن عمرو بن احلارث 



   ٨٠٩  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٥٩٠  )ابن األثري(ين أبو السعادات املبارك بن حممد بن حممد بن عبد الكرمي الشيباين جمد الد

  ٥٤٠  جماهد بن أيب جنيح جرب
  ٣٥٥  جماهد بن جرب املكي األسود 

  ٦٠١  حمب الدين بن أيب الفتح اخلطيب
  ١٣٠  )الشنقيطي(حممد األمني بن حممد املختار اجلكين 

  ٦٨٨  )ابن عابدين( عابدين الدمشقي حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز
  ٢٩  حممد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ

  ٦٢  )ابن القيم(حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي مث الدمشقي 
  ١١٦  )اهلمذاين(حممد بن أيب علي احلسن بن حممد بن عبد اهللا 

  ٧٢٩  )جالل الدين احمللي (حممد بن أمحد احمللي الشافعي
 ٣٢٧  )القرطيب(د بن أمحد بن أيب بكر بن فرج األنصاري حمم

  ٤٦٧  ) ابن رشد(حممد بن أمحد بن أمحد بن رشد القرطيب املالكي 
  ١٧٨  )األزهري(حممد بن أمحد بن األزهري بن طلحة بن نوح 

  ٤٨٤  )السفاريين( حممد بن أمحد بن سامل 
  ١٠٢  )ينالسفاري( حممد بن أمحد بن سليمان السفاريين النابلسي 

 ابن عبـد  (حممد بن أمحد بن عبد اهلادي بن عبد احلميد بن عبد اهلادي بن يوسف بن حممد بن قدامـة             
  )اهلادي

٤٢٢  

  ٩٩  ) الشافعي(حممد بن إدريس بن العباس بن عثمان 
  ١٠٤  )ابن خزمية( حممد بن إسحاق بن إسحاق 
  ٤٣٨  )الصغاين(حممد بن إسحاق بن جعفر 

  ١٦٦  )ابن خزمية( زمية بن املغرية بن صاحل بن بكر السلمي النيسابوري حممد بن إسحاق بن خ
  ١٢٩  ) ابن منده(حممد بن إسحاق بن حممد بن حيي بن منده األصبهاين

  ٣٩٨  حممد بن إسحاق بن يسار القرشي
  ٥٥٢  )الطوسي(حممد بن أسلم بن سامل بن يزيد 

  ١٦٤  )البخاري(حممد بن إمساعيل بن إبراهيم اجلعفي 
  ٨٠  )الصنعاين(حممد بن إمساعيل بن صالح بن حممد احلسين 



   ٨١٠  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٣٧٦  حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري

  ١٨٥  ) أبو بكر اآلجري(حممد بن احلسني بن عبد اهللا اآلجري البغدادي 
  ١٥٦  ) أبو يعلى الفراء(حممد بن احلسني بن حممد بن خلف بن أمحد 

  ٦٥٥  )الباقالين(قاسم حممد بن الطيب بن حممد بن جعفر بن ال
  ٦٥  )ابن األنباري(حممد بن القاسم بن بشار 

  ١٣٢  )ابن جرير الطربي(حممد بن جرير بن يزيد ين كثري بن غالب 
  ٩٦  )ابن عثيمني(حممد بن صاحل بن عثيمني الوهييب التميمي 

  ٦٠٠  )الشهرستاين(حممد بن عبد الكرمي بن أمحد 
  ٢٧٣  تميمي النجديحممد بن عبد الوهاب بن سليمان ال
  ٤٨٢  ) احلكيم الترمذي(حممد بن علي بن احلسن بن بشر 

  ٢٠٧  )املازري(حممد بن علي بن عمر بن حممد التميمي 
  ٢٢٩  )الشوكاين(حممد بن علي بن حممد بن عبداهللا 

  ٤٣  )الفخر الرازي(حممد بن عمر بن احلسني التميمي البكري 
  ١٨٩  )الترمذي(ضحاك السلمي حممد بن عيسى بن سورة بن موسى بن ال

 ٣١٨  )الدمريي(حممد بن عيسى بن علي 
  ٥٩٦  )الزهري(حممد بن مسلم بن عبيد اهللا 

  ٢٤٨  ) ابن مفلح(حممد بن مفلح املقدسي 
  ١٤٧  )منظور بن( الدين مجال على بن مكرم بن حممد

  ٥٥٨  حممد بن نصر بن احلجاج املروزي
 ٢٨٣  )األلباين( آدم حممد بن ناصر الدين بن نوح جنايت بن

  ٧٤  )الفريوز آبادي (حممد بن يعقوب بن حممد بن إبراهيم بن عمر 
  ٢١  حممد حسني الذهيب
  ٢٠  حممد خليل هراس

  ٣١٩  حممد رشيد بن علي رضا بن مشس الدين بن اء الدين القلموين احلسيين
  ٢٠٢  ) املناوي(حممد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين 

  ٢٠  الوهاب حبرييحممد عبد 



   ٨١١  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  االسم 
  ٢٠  حممد علي عبد الرحيم

 ٢٦٠  حممود بن لبيد بن عقبة بن رافع بن امريء القيس بن زيد
  ٤٠٩  )اخلطيب البغدادي(حممود شكري بن عبد اهللا بن حممود 

  ٤٠٩  ) األلوسي(حممود شكري بن عبد اهللا بن حممود اخلطيب 
  ١٨٣  وريمسلم بن احلجاج بن مسلم بن ورٍد القشريي النيساب
 ٤٢٧  ) مسيلمة الكذاب(مسيلمة بن مثامة بن كبري بن حبيب احلنفي الوائلي 

  ٢٣  مصطفى املراغي
  ٥٩٤  ) معروف الكرخي(معروف بن فريوز 

  ٦٢٧  احلنفي قيس بن األزرق بن نافع
  ٦٣٠  جندة بن عامر بن عبد اهللا بن ساد بن املفرج

 ٤٢٤  ) أبو الليث السمرقندي(نصر بن حممد بن أمحد 
  ٢٢٣  )األلوسي(نعمان خري الدين 

  ٢٩١  نعيم بن محاد اخلزاعي املروزي
  ٣٤٥  هارون الرشيد بن املهدي حممد بن املنصور

  ٥٥٩  )الاللكائي(هبة اهللا بن احلسن بن منصور الطربي الرازي 
  ٥٥٥  وكيع بن اجلراح بن مليح بن عدي

  ٣٩٧  ليماين اوهب بن منبه بن كامل بن سيج بن ذي كبار
  ٥٣٣  حيي بن سعيد بن فروخ القطان

  ٦٧  )النووي(حيىي بن شرف بن مري بن حسن بن حسني احلزامي 
 ٦٨٣  يزدجرد بن رام جور بن يزدجرد بن رام

  ٢٣  يوسف الدجوي
  ١٩٠  ) ابن عبد الرب(يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عاصم 

  ٤٢٣  يونس بن بكري
  



   ٨١٢  
 
 
  

 



  فهرس املذاهب والفرق وامللل
 

  رقم الصفحة  قةالفر
  ٦٣٩  اإلمساعيلية

  ٦٧٨  اإلمساعيلية األغاخانية
 ٦٧٨  اإلمساعيلية البهرة

 ٦٧٨  اإلمساعيلية احلشاشون
 ٦٧٨  إمساعيلية الشام

 ٦٧٨  اإلمساعيلية الفاطمية
 ٦٧٨  اإلمساعيلية القرامطة

  ٦٤٥  األشاعرة
 ٣٧٩  األشعرية
  ٧١٦  الربامهة
  ٧١٩  الثنوية

  ٤٢  اجلهمية
  ٦٣٣  يةاحلارث

  ٦٣٣  احلفصية
  ٦٩٢  اخلطابية
  ٥٤٣  اخلوارج

  ٦١٥  اخلوارج املارقني
  ٦٨٦  الدروز
  ٦٣٩  الرافضة

 ٦٨٣  الزرادشتية
  ٦٣٩  الزرارية
  ٦٣٩  الزيدية

  ٧١٦  السنسكريتية
  ٥٤٣                       الشيعة

  ٦٣٨  الشيعة اإلمامية االثنا عشرية



   ٨١٣  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  قةالفر
  ١٩٥  الشيوعية
  ١٩٧  الصابئة
  ١١٣  ةالصفاتي

  ٧٢٤  العيسوية
  ٦٨٤  القرامطة
  ٦٤٥  الكالبية
  ٦٤٥  املاتريدية
  ٧١٩  املاسونية
 ٦٨٣  اوسية
  ٤٢  املعتزلة

 ٦٧٨  املكارمة
  ٦٣٤  الضرارية
  ٦٤٥  النجارية
  ٥٤٨  النجدات

  ٦٥٩  النسطورية
  ٧٠٠، ٦٥٨  النصريية
  ٦٤١  النعمانية

 ٢٤٦  النقْبةُ
  ٦٤٠  اهلشامية

 



   ٨١٤  
 
 
  

 



   والكلمات الغريبةفهرس األلفاظ
 

  رقم الصفحة  الكلمة
 ٣٢٦  آذنوه

 ٣٢٦  األسود البهيم
 ٤٢٧  األسود العنسي

  ٣٠٦  أطت
  ٣٥٧  اإلعجاز العلمي
  ١٥١  األلفاظ املة

 ٦٥٠  األمر باملعروف والنهي عن املنكر
 ٢٨٢   بنت صيفي األنصارية-ِبمثَناه مصغرة

  ٩٣  التأويل يف أمساء اهللا وصفاته
  ٦٠٩  هيلالتج

  ٩٣  التحريف
  ٦٠٩  التخييل

  ٣٤٧  الترمجة التفسريية
  ١٠٤  التشبيه

  ٦٠٩  التضليل
  ٥٣٠  التعزير

  ٢٥٣  تقلد وتراً
  ٢٩٦، ٩٣  التكييف
  ٢٥٠  التمائم
  ٩٣  التمثيل
 ٦٥٠  التوحيد

  ٧٣  توحيد األلوهية
  ٢٧٤  التوسل
  ٢٥٠  التولة

  ٧١١  الثورة العربية



   ٨١٥  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  الكلمة
  ٣٢  مجاعة أنصار السنة احملمدية

  ٧٣٠  اجلمل
  ٥٦٥  حار

  ٧٠٩  حركة البعث
  ٧٠٩  حركة الناصرية

  ٤٢٦  خامت
  ٤١  خرب اآلحاد

  ٣٢٣  ذُعته
  ٢٥٣  الرجيع

  ٢٩٦  الرحضاء
  ٢٥٠  الرقى
  ١٣٣  روزنة
 ٣٦٤  الروع
  ٤٩٠  الرؤية

 ٢٤٦  السانح
  ٥٩٠  السنة
 ٢٥٧  السهو

  ٧٢٥  السوفسطائية
  ٤٣٨  الصغاين

  ١٢٤  صفة اإلرادة واملشيئة هللا
  ٢٤٥  الصفر

  ٦٤٥  الضرارية
  ٤٧٣، ٢١٨  الطلسم
  ٤٦٩  العادات
  ٣٢٥  عراجني
  ٤٧١  العزائم
  ٦٢٥  العطن



   ٨١٦  
 
 
  

 



  رقم الصفحة  الكلمة
  ٤٧١  العقد

  ٢٥٣  عقد حليته
  ٤٣  العلمانية

  ١١٣  علو الذات
  ١١٣  علو القدر
  ١١٣  علو القهر

 ٢٤٦  الغول
  ٥٦٨  الفترة

  ٢٩٧  الفواحش
  ١٩٥  ِقدم العامل

 ٢٥٧  القرام
  ٤٨٥  القطاة
  ١٩٦  القومية

  ٦٩٦  الكشف
  ٦٤٠  الكيالية

  ٣٤٦  جلنة الفتوى يف األزهر
 ٦٨٣  املزدكية
  ٢٠٢  املشعوذة

 ٦٥٠  املرتلة بني املرتلتني
  ١١٧  منقوض

عس٢٧٢  الن  
  ٧٤٢  نظرية دارون

 ٢٤٦  النوء
  ٢٤٥  اهلامة

 ٦٥٠  الوعد والوعيد
مه٦٠٩  الو  
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  األبيات الشعريةفهرس 

  صفحةال  البيت
ــانون ــاً واحلمث ــاة عام ــصاعدي  م

  
ــشيخ  ــناءُ ولل ــهج وس ــا من  فيه

ــهإذا   ــاظر مجع ــي تن ــلُ الراق  احملف
 

 فيـه سـخاءُ  خ مقـال الـشي   رأيت 
  ــواهده ــهاش ــلَّ دليل ــات ج  اآلي

  
 ــشد ــفاُءوح ــن ص ــٍث هل  أحادي

ــسرِبلُ   ــِهي ــلَّ مقال ــاع ك  باإلقن
  

ــصغي  ــافي الكُت ــه ــاُءب ل  واخلطب
  

٣٤  

 عرصات اخللد يا وافـر النهـى        إىل
  

ــك  ــشاُءلعل ــث ت ــد اهللا حي  عن
 قصيدي حني ينـدى بـذكِركُم      وإنَّ  

  
 بـأن ينـدى بـه الـشعراءُ        حري 

  

٣٤  

ويف كــل شــيء لــه آيــة   
  

تــدل علــى أنــه واحـــد    
  

٧١  
ــصفاتنا  ــفه ب ــشبه وص ــسنا ن ل

  
ــان  ــد األوثـ ــشبه عابـ إن املـ

ــافه    ــن أوص ــه م ــال وال خنلي ك
  

ــهتانإن املع  ــد البـ طـــل عابـ
  

٨٢  

وهو احلكـيم وذاك مـن أوصـافه       
 

نوعــان أيــضاً مــا مهــا عــدماِن 
ــهما   ــل من ــام فك ــم وإحك حك

 
ــانِ   ــا الربه ــضاً ثابت ــان أي نوع

 

١٣١  

وهــو العزيــز فلــن يــرام جنابــه
 

ــسلطان   ــاب ذي ال ــرام جن أىن ي
وهــو العزيــز القــاهر الغــالب مل 

 
ــفتان     ــذه ص ــيء ه ــه ش يغلب

 بقـوة هـي وصـفه      وهو العزيـز   
 

ــان   ــالث مع ــذ ث ــالعز حينئ .ف
 

١٤٣  

والفَقْر ِلي وصـف ذَاٍت الَِزم أبـدا       
  

كَما أَنَّ الِغىن أَبداً وصف لَـه ذَاِتـي         
  

١٤٧  
ــاه ذَا  ــِه فَِغن ــي ِبذَاِت ــو الغِن هو

  
ــسانِ   ــاجلٌود ِواإلح ــه كَ ــي ِل ِت

  
١٤٧  

ــه ــن أوصــافه يف فعل ــدل م والع
  

كْــِم يف امليــزانِ ومقاِلــِه واحلُ 
  

١٤٩  
ــل ذا ــا فألج ــاة كماهل ــه احلي ول

  
ما للممـات عليـه مـن سـلطان         

ــافه   ــن أوص ــوم م ــذلك القي وك
  

ــام لديــه مــن غــشيان  مــا للمن
وكذاك أوصاف الكمـال مجيعهـا       

. 
ــفان   ــدارها الوص ــه وم ــت ل ثبت

فمصحح األوصـاف واألفعـال واأل      .
  

ــفان   ــك الوص ــا ذان ــاء حق مس
  

١٦١  
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  صفحةال  البيت
ــهوألجــل ذا  جــاء احلــديث بأن

  
ــران   ــي وذي عم ــة الكرس يف آي

ــان   اسم اإلله األعظم اشتمال على اسـ   ــوم مقترن ــي والقي ــم احل ـ
فالكل مرجعهـا إىل االمسـني يـد        

  
ــشان  ــذا ال  ــصر .ري ذاك ذو ب

   ــع بــا أر ــارات عليه ِعب ــم فَلَه
  

ــاِن  ــاِرِس الطَّع ــصلَت ِللْفَ ــد ح ق
.  تاس ِهيو      ار كَـِذلكـال وع قَدو قَر

 
تفَع الذي مـا ِفيـِه مـن نكْـرانِ          

       راِبـع ـوالـذي ه ِعدوكذاك قد ص
  

وأبــو عبيــدةَ صــاِحب الــشيباِني 
ــِسِيِره   ــولَ يف تفْ ــار هــذا القَ تخي

 
ــالقُرآنِ   ــي ب ــن اجلَهِم .)أَدرى ِم

  

١٦٧  

 قـد يعتريـه سـوُء تعـبري        واحلق   طله زخرف القول تزيني لباففي
  

٢٠٤  
   هذا مجاج النحـل متدحـه      تقول

  
   تشأ قلـت ذا قـيُء الزنـابري        وإنْ 

   وذماً وما جاوزت وصـفهما    مدحاً  
  

 قـد يعتريـه سـوُء تعـبري        واحلق   
  

٢٠٤  

جبال احلجى أسد الوغـا غـصص    
  العدا

  مشوس العال سحب الندا باملواهـب      
  

٥٢٤  
ــيس ـ ول ــة كالـ صحابة  يف األم

  
ــابةيف  ــروف واإلص ــضل واملع  الف

ــإم   ــارا ف ــاهدوا املخت ــد ش  ق
  

ــاينوا  ــواروع ــرار    واألن     األس
ــدوا   ــاوجاه ــىت  بان  يف  اهللا  ح

  
 اهلدى  وقـد  مسـا  األديانـا          دين 

 أتــى  يف   حمكــم  الترتيــلوقــد  
  

 فضلهم ما يـشفي مـن غليـل        من 
ــار ويف    األحاديـــث  ويف   اآلثـ

 
ــعارويف  ــوم    واألش  كــالم   الق

 قد ربا مـن أن حيـيط نظمـي         ما  
. 

 بعضه فاقنع وخـذ عـن علـم        عن 
 

٥٣٢  

ــات فإــاتأمــل  ســطور  الكائن
  

 امللك األعلـى إليـك رسـائل       من 
  خط فيها  لو  تأملـت خطـاً          وقد  

  
 كل شيء مـا خـال اهللا باطـل         أال 

ــشري  ــات ــصفات لر ــات ال  بإثب
  

.هـو قائـل     يهدي  ومن      فصامتها 
 

٦٤١  

ــوا ــيهم أَِقلُّ ــا ال عل ــيكم أب ألب
  

  ٦٥٦  سدوا الذي املكان سدوا أو اللوِم ِمن 
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إلفتاء ، للشيخ صاحل الفوزان، الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمية وا         اإلرشاد إىل صحيح االعتقاد والرد على أهل الشرك واإلحلاد         .٤٧

  .هـ١٤١٢، ٢:والدعوة واإلرشاد، الرياض، ط
، ١:الشيخ زكريا عمـريات، دار الكتـب العلميـة، ط         : ، أليب املعايل اجلويين، حتقيق    اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقادية       .٤٨

  .هـ١٤١٦
  .هـ١٤٠٠، عبد الرمحن بن ناصر السعدي، مكتبة املعارف، الرياض، اإلرشاد يف معرفة األحكام .٤٩
  .هـ١٤٠٥، ٢:، حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، طإرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل .٥٠
  .هـ١٤١٠، ١:، البن عثيمني، دار طيبة، ط احملتارةإزالة الستار عن اجلواب املختار هلداي .٥١
خليل حميي الدين امليس، املكتب اإلسالمي للطباعة والنشر،        : يقي، حتق جالل الدين السيوط  ،  يف األخبار املتواترة  قطف األزهار املتناثرة     .٥٢

  .م١٩٨٥، ١:ط
  .هـ١٣٩٩، للزخمشري، دار الفكر، أساس البالغة .٥٣
 . هـ١٤١٥، ١:، حممد بن عمر بن احلسني الفخر الرازي، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، طأساس التقديس يف علم الكالم .٥٤
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 .مد رشاد سامل، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، مصرحم. د: ، حتقيقتيمية البن ،االستقامة .٥٥
  .م١٩٩٧، ١:، ألمحد بن خالد الناصري دار الكتاب، الدار البيضاء املغرب، طاالستقصا ألخبار دول املغرب األقصى .٥٦
  .علي البجاوي، امش اإلصابة: ، يوسف بن عبد الرب، حتقيقاالستيعاب يف معرفة األصحاب .٥٧
  .م١٩٧٠، لعي بن حممد بن األثري اجلزري، طبعة القاهرة، مصر، ةيف معرفة الصحاب أسد الغابة .٥٨
، ١:، ط السعودية،  وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد     ،  السحيم صاحل بن اهللا عبد بن مدحمل ،اإلسالم أصوله ومبادئه   .٥٩

  .هـ١٤٢١
 . هـ١٤٠٧، ٧: حملمد حممد حسني، مؤسسة الرسالة، بريوت، طاإلسالم واحلضارة العربية، .٦٠
، مكتبة سلسبيل ،  الرضواين الرازق عبد حممود.د،   "أمساء اهللا احلسىن الثابتة يف الكتاب املقدس        "والسنة الكتاب يف احلسىن اهللا أمساء .٦١

  .هـ١٤٢٩، ١:القاهرة، ط

ركز املخطوطات والتراث   ماجد الذهيب، منشورات م   : ، حتقيق  احلسن أمحد بن فارس اللغوي الرازي      يبألومعانيها،   < أمساء رسول اهللا   .٦٢
 .هـ١٤٠٩، الكويت، ١:والوثائق، ط

 . هـ١٤١٣، ١:، أمحد بن احلسني البيهقي، حتقيق عبد اهللا احلاشدي، مكتبة السوادي، طاألمساء والصفات .٦٣
  . ع، جالل الدين عبد الرمحن السيوطي، طبعة عيسى البايب اجلليب وشركاه، تراجاألشباه والنظائر يف قواعد وفروع الشافعية .٦٤
   .م١،٢٠٠٩:عبد احلسني املبارك، دار الفكر،ط.د.أ: ، حتقيقلزجاجييب القاسم ا ألاشتقاق أمساء اهللا تعاىل .٦٥
  .هـ١٤١٤، ٣:، يوسف بن عبد اهللا الوابل، دار ابن اجلوزي، الدمام، طأشراط الساعة .٦٦
وجود وآخر، دار الكتب العلميـة، بـريوت،        حتقيق عادل أمحد عبد امل    : حجر العسقالين  ، أمحد بن علي بن    اإلصابة يف متييز الصحابة    .٦٧

  .هـ١٤١٥، ١:ط
 العربية اململكة - واإلرشاد والدعوة واألوقاف اإلسالمية الشؤون وزارة العلماء من خنبة تأليف   أصول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنة      .٦٨

  .)٣٥٨ -٣٥٧ / ١( السعودية

وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقـاف     ة الشؤون اإلسالمية بالسعودية،      طباع العلماء من نخبةل،  والسنة الكتاب ضوء يف اإلميان أصول  .٦٩
  .هـ١٤٢١، ١:، السعودية، طوالدعوة واإلرشاد

  .عبد الرمحن بن صاحل السديس، دار التدمرية: ، راجعه وقرأه على املؤلفالرباك الرمحن عبد لشيخ، لالثالثة األصول .٧٠
 . ، السعوديةار الصميعي، داخلميس الرمحن عبد بن حممد .، دحنيفة أيب اإلمام عند الدين أصول .٧١
  .هـ١٤٠١، ٣:، عبد القاهر بن طاهر البغدادي، دار الكتب العلمية، طأصول الدين .٧٢
 . هـ١٣٨٣، ١:هانز بيترلنس، طبعة مصطفى احلليب، مصر، ط. ، أليب اليسر البزدوي، حتقيق دأصول الدين .٧٣
 . هـ١٤١٥، ١:عبد اهللا بن حممد البخاري، مكتبة الغرباء، املدينة املنورة، ط، حممد بن عبد اهللا ابن أيب زمنني، حتقيق أصول السنة .٧٤
  .هـ١٤١٣، حممد األمني بن حممد املختار الشنقيطي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن .٧٥
  . هـ١٤٢٣ ،٣:، طمؤسسة الرسالة، فوزان بن صاحل للشيخ ،إعانة املستفيد بشرح كتاب التوحيد .٧٦
  .هـ١٤٢١، ١:مشهور بن حسن آل سليمان، مكتبة التوحيد، ط: ، أليب إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطيب، حتقيقاالعتصام .٧٧
، ١:، ط الريـاض ، دار العاصـمة ،حممد بن عبد الرمحن اخلمـيس  : حتقيق اإلمساعيلي،    بكر أمحد بن إبراهيم    يب أل ،اعتقاد أئمة احلديث   .٧٨

 . هـ١٤١٢
  .هـ١٤٠١، ١:أمحد عصام الكاتب، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، ط: ، للبيهقي، حتقيقية إىل سبيل الرشاداالعتقاد واهلدا .٧٩
حممد املعتصم باهللا البغـدادي، دار الكتـاب العـريب،    : ني الرازي، حتقيق حملمد بن عمر بن احلس  ،اعتقادات فرق املسلمني واملشركني    .٨٠

  .هـ١٤٠٥، ٢:بريوت، ط
  .م١٩٩٦، ١:، طمؤسسة اإلميان، دار اجلديد، حملمد حممود عبد اهللا، سحر واحلسد ومس الشيطانإعجاز القرآن يف عالج ال .٨١
  . ٣:، حممد بن الطيب الباقالين، حتقيق السيد أمحد صقر، دار املعارف، مصر، طإعجاز القرآن .٨٢
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  .هـ١٤٠٥، ٢:ية، بريوت، طزهري غازي زاهد، عامل الكتب، مكتبة النهضة العرب: ، أليب جعفر النحاس، حتقيقإعراب القرآن .٨٣
حممد بن سعد آل سعود، مركز إحياء التراث اإلسالمي         . ، سليمان بن محد اخلطايب، حتقيق د      أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري      .٨٤

  .هـ١٤٠٩، ١:جبامعة أم القرى، ط
 بن سعد بن عبد الـرمحن آل        حممد. د: ، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب، حتقيق ودراسة        أعالم احلديث يف شرح صحيح البخاري      .٨٥

   .سعود، الناشر جامعة أم القرى
  .م١٣٩٩، حلافظ احلكمي، من مطبوعات دار اإلفتاء باململكة العربية السعودية، السنة املنشورةأعالم  .٨٦
  .م٢٠٠٢، ١:، طالدار العربية للموسوعات حملمد جت األثري، أعالم العراق، .٨٧
 .عبد الرؤوف سعد، دار اجليل، بريوت: ابن القيم اجلوزية، راجعه وعلق عليه عن رب العاملني، لإلمام أعالم املوقعني .٨٨
  .هـ١٤٠٧ ، بريوت،دار الكتاب العريب، ١:، طحممد املعتصم باهللا البغدادي: ، أليب حسن علي للماوردي، حتقيقأعالم النبوة .٨٩
  .م١٩٩٠، خري الدين الزركلي، دار العلم للماليني، بريوت، األعالم .٩٠
  . الرياض،طبع يف دار اهلجرة للشيخ محود بن عبد اهللا التوجيري،  على املفتونني بالتصوير،إعالن النكري .٩١
  .، حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حتقيق حممد حامد الفقي، مكتبة الرياض احلديثةإغاثة اللهفان من مصايد الشيطان .٩٢
  .هـ١٤١١سالة ماجستري بقسم العقيدة باجلامعة اإلسالمية، سنة عبد العزيز احلميدي، ر. ، دأفعال العباد بني أهل السنة وخمالفيهم .٩٣
  . هـ١٤٠٢، ٣:عبد الرمحن بدوي، دار األندلس، بريوت، ط. يف اإلسالم، دأفالطون .٩٤
  .م١٩٩١، ٤:، للدكتور أمحد فؤاد األهواين، دار املعارف، القاهرة، طأفالطون .٩٥
  .هـ١٤٠٣، ١:ت، ط، للغزايل، دار الكتب العلمية، بريواالقتصاد يف االعتقاد .٩٦
أمحد بن عطية بن علي الغامـدي،       :  أليب حممد عبد الغين بن عبد الواحد بن سرور املقدسي ، حققه وعلق عليه              االقتصاد يف االعتقاد،   .٩٧

  .هـ١٤١٤، ١:مكتبة العلوم واحلكم املدينة املنورة، ط
ناصر عبد الكرمي العقل، مكتبة الرشـد،       . ية، حتقيق د  ، أمحد بن عبد احلليم بن تيم      اقتضاء الصراط املستقيم  ملخالفة أصحاب اجلحيم       .٩٨

 . هـ١٤١١، ٢:الرياض، ط
، ١:عبد اهللا التركي، هجر للطباعة والنشر والتوزيع واإلعـالم، مـصر، ط           . ، للحجاوي املقدسي، حتقيق، د    اإلقناع لطالب االنتفاع   .٩٩

 .هـ١٤١٨
 .هـ١٤١١، ١:وعة من األساتذة، ط، صديق حسن خان، حتقيق جممإكليل الكرامة يف تبيان مقاصد اإلمامة .١٠٠
حيىي إمساعيـل، دار الوفـاء،   . د: ، لإلمام عياض بن موسى اليحصيب، حتقيق عياض املعروف بشرح القاضي إكمال املعلم بفوائد مسلم    .١٠١

  .هـ١٤١٩، ١:مكتبة الرشد، ط
، ١:، ط اروق احلديثة للطباعة والنـشر    الف وآخر،   عادل بن حممد  : ، حتقيق احلنفي قليج بن مغلطاي الدين عالءل ،الكمال ذيب إكمال .١٠٢

  .هـ١٤٢٢
، واعتىن ا جمموع مؤلفات الشيخ عبد اهللا الدويش     ، طبع ضمن     الدويش  بن حممد  لعبد اهللا  ،ألخطاء دالئل اخلريات   األلفاظ املوضحات  .١٠٣

 طبع على نفقة صـاحب      هـ، وقد ١٤١١،  ١:القصيم، ط -دار العليان للنشر، بريدة   . عبد العزيز بن أمحد املشيقح    : واشرف على طبعها  
  .السمو امللكي األمري عبد اهللا بن حممد بن سعود الكبري جزاه اهللا خريا

 .، مكة املكرمة)مصطفى الباز(أمحد حممد شاكر، املكتبة التجارية :  السيوطي يف علم احلديث، شرح وتصحيحألفية .١٠٤
 .صطفى عاشور، مكتبة الساعي، الرياضم: ، جلالل الدين السيوطي، حتقيقإلقام احلجر ملن زكى ساب أيب بكر وعمر .١٠٥
  .هـ١٣٢١، حممد بن إدريس الشافعي، مصورة من الطبعة األمريية ببوالق، األم .١٠٦
، ١:، طدار البشائر اإلسـالمية ،  صربي حسنعامر:حتقيق،  احلسن حممد بن أمحد بن إمساعيل بن عنبس البغدادييب، ألابن مسعون  أمايل .١٠٧

 .هـ١٤٢٣
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، ١:، طالريـاض ، دار الصميعيملشهور بن حسني آل سلمان،  ،وأثره يف علم احلديثهجه يف الصحيح    اإلمام مسلم بن احلجاج ومن     .١٠٨
  .هـ١٤١٧

 . هـ١٤١٥، ٣:علي بن حممد الفقيهي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة، ط. ، أليب نعيم األصبهاين، حتقيق داإلمامة والرد على الرافضة .١٠٩
، ٢: حجر، دار الكتب العلمية، بريوت، مصورة عن طبعة دائـرة املعـارف العثمانيـة، ط               ، أمحد بن علي بن    إنباء الغمر بأنباء العمر    .١١٠

  .هـ١٤٠٦
 ، أضـواء الـسلف    ،سعود بن عبد العزيز اخللف    : حتقيق ليحىي بن أيب اخلري العمراين،       االنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار،       .١١١

  .م١٩٩٩ ،١:ط  ،الرياض
 لإلمام احلافظ أيب عمر يوسف بن عبد        ،ثة الفقهاء مالك بن أنس والشافعي وأيب حنيفة رضي اهللا عنهم          االنتقاء يف فضائل األئمة الثال     .١١٢

 . هـ١٤١٧ ، الطبعة األوىل، حبلب،املطبوعات اإلسالمية  الناشر مكتب،سيدي عبد الفتاح أبو غدة رمحه اهللا: اعتىن به ،األندلسي الرب

 .هـ١٤١٢رسالة ماجستري من اجلامعة اإلسالمية دريس حممود إدريس، ، إل مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية .١١٣
، دار الكتـب العلميـة،   صالح بن حممد عويضة :  لعبد الكرمي بن إبراهيم اجلليلي، حتقيق      ، يف معرفة األواخر واألوائل    اإلنسان الكامل  .١١٤

 .هـ١٤١٨، ١:بريوت، ط
 .هـ١٤٢٣، ١: مركز الكتاب للنشر، القاهرة،طاإلنسان وعالقته باملالئكة واجلان، ملنصور الرفاعي عبيد، .١١٥
، دار عفان للنـشر     البدر احملسن عبد بن الرزاق عبد: ، حتقيق لصنعاين، ل واأللطاف الكرامات من هلم وما األولياء حقيقة يف اإلنصاف .١١٦

  .هـ١٤١٨، ١:والتوزيع، اخلرب السعودية، ط
، ٣:الباقالين، حتقيق حممد زاهد الكوثري، مكتبة اخلاجني، القاهرة، ط        ، حممد بن طيب     اإلنصاف فيما جيب اعتقاده وال جيوز اجلهل به        .١١٧

 . هـ١٤١٣
  ).مطبوع ضمن رسائل العدل( ، علي بن احلسني الكاظم املرتضي إنقاذ البشر من اجلرب والقدر .١١٨
 .م١٩٩٩، ١:، عبد الوهاب الشعراين، دار صادر، بريوت، طيف بيان قواعد الصوفيةاألنوار القدسية  .١١٩
  .هـ١٤٠٣، املفيد بن حممد بن النعمان، دار الكتاب اإلسالمي، بريوت، قاالتأوائل امل .١٢٠
  .هـ١٤٢٢ ، البن هشام األنصاري، املكتبة العصرية، بريوت، أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك .١٢١
، ٢:، ط األلبـاين : األلوسـي، حتقيـق   نعمان بـن حممـود       ل ،السادات احلنفية مذهب على األموات مساع عدم يف البينات اآليات .١٢٢

  .هـ١٣٩٩
، لإلمام حممد إبراهيم الـوزير الـصنعاين، دار الكتـب    إيثار احلق على اخللق يف رد االختالفات إىل املذهب احلق من أصول التوحيد    .١٢٣

   .هـ١٤٠٧، ٢:العلمية، ط
  .)١٩ (زءاجلجمموع الفتاوى  البن تيمية، املوجود ضمن إيضاح الداللة يف عموم الرسالة للثقلني، .١٢٤
، إمساعيل باشا حممد أمني البغدادي، دار الكتب العلمية، بريوت، مـصور عـن طبعـة                كنون يف الذيل على كشف الظنون     إيضاح امل  .١٢٥

  .م١٩٤٥إسطنبول، سنة 
عبد الرمحن بن صاحل احملمـود،  . د: ، تقدميعبد اهللا بن عبد احلميد األثري، لاإلميان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة واجلماعة  .١٢٦

  .هـ١٤٢٤، ١:ن، الرياض، طمدار الوط
  .هـ١٤٠٦، ٢:علي حممد فقيهي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. ابن مندة، حتقيق د: اإلميان .١٢٧
 .هـ١٤٠٨، ٣: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، طاإلميان، .١٢٨
 .هـ١٤٠٣، ٢: األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، طحممد ناصر الدين: ، البن أيب شيبة، حتقيقاإلميان .١٢٩
  .هـ١٤١٣، ٤:حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: ، البن تيمية، خرج أحاديثهاإلميان .١٣٠
 .هـ١٤٠٥، ٢:األلباين، دار األرقم، ط: ، أليب عبيد القاسم بن سالم، حتقيقاإلميان .١٣١
 . هـ١٤٠٧، ١:حممد محدي اجلابري، الدار السلفية، الكويت، ط: دين، حتقيق، حملمد بن حيىي أيب عمر العاإلميان .١٣٢
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  .اإلسكندرية ،دار عمر بن اخلطابحممد نعيم ياسني، . ، دأركانه حقيقته نواقضهاإلميان  .١٣٣
 .حممد عبده مياين، دار القبلة للثقافة اإلسالمية/د ،البابية .١٣٤
  .هـ١٤٠٣، ١:أمحد حممد شاكر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: تأليف، البن كثري، الباعث احلثيث شرح اختصار علوم احلديث .١٣٥
  .، لزين الدين بن جنم احلنفي املصري، املكتبة املاجدية، باكستانالبحر الرائق يف شرح كرت الرقائق .١٣٦
  .هـ١٤١٩، ١: للدكتور حممد جماهد نور الدين، دار اهلجرة، أا، طحبوث ودراسات يف املذاهب والتيارات .١٣٧
 .هـ١٤٢٧، ١:يسري السيد حممد، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط: ، البن القيم، مجعه وخرج أحاديثهالتفسريبدائع  .١٣٨
  .م١٩٨٢، ٢:، لعالء الدين مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي، دار الكتاب العريب، بريوت، طبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع .١٣٩
  .هـ١٤١٤، ١:أمحد عبد السالم، دار الكتب العلمية، ط: عنىت بهامد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حمل، بدائع الفوائد .١٤٠
  . ١:، أليب الفداء إمساعيل بن كثري، مكتبة املعارف، بريوت، طالبداية والنهاية .١٤١
  .هـ١٣٤٨، ١:، حملمد بن علي الشوكاين، دار املعرفة، بريوت، طالبدر الطالع مبحاسن من بعد القرن التاسع .١٤٢
  .هـ١٤١٠، ١:يوسف املرعشلي وآخرين، دار املعرفة، بريوت، ط. مد بن عبد اهللا الزركشي، حتقيق د، حملالربهان يف علوم القرآن .١٤٣
بسام علي العموش، مكتبة املنار الزرقـاء،       .د:  أليب الفضل عباس بن منصور السكسكي، حتقيق       الربهان يف معرفة عقائد أهل األديان،      .١٤٤

  . هـ١٤٠٨، ١:ط
  .هـ١٤٢٨ ،١:طنشر غراس، الكويت،  النورستاين،  حممدي بن حممد مجيلمد، حملبريق اجلمان بشرح أركان اإلميان .١٤٥
 .هـ١٤٠٣، ١:، ط الهور،إدارة ترمجان السنة، إلحسان إهلي ظهري، الربيلوية عقائد وتاريخ .١٤٦
 .هـ١٤٠٨، ١:أيب إسحاق احلويفي، دار الكتاب العريب، بريوت، ط: ، البن أيب داود، حتقيقالبعث .١٤٧
 . هـ١٤٠٨، ١: حممد السعيد بن بسيوين، مؤسسة الكتب الثقافية، بريوت، ط:ن احلسني البيهقي، حتقيق، ألمحد بالبعث والنشور .١٤٨
  .هـ١٤٢٦، ١٧:، طمكتبة اآلداب، عبد املتعال الصعيديل ، لتلخيص املفتاح يف علوم البالغةاإليضاحبغية  .١٤٩
 .هـ١٤١٥، ٣:ى الدويش، مكتبة العلوم واحلكم، طموس. ، البن تيمية، حتقيق د يف الرد على املتفلسفة والقرامطةبغية املرتاد .١٥٠
  .حممد أيب الفضل إبراهيم، املكتبة العصرية، بريوت:  جلالل الدين السيوطي، حتقيقبغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة .١٥١
 ./http://alshazly.org على موقع املؤلف لعبد ايد يوسف الشاذيل، الكتاب ،البالغ املبني .١٥٢

 .هـ١٤٠٧، ٢:املدين، القاهرة، ط، لعبد الرمحن الوكيل، مطبعة ا وصلتها بالباطنية والصهيونيةخيها وعقيدالبهائية تار .١٥٣
  .هـ١٤١٠ حملمود ثابت الشاذيل، مكتبة وهبة، البهائية صليبية الغرس إسرائيلية التوجيه، .١٥٤
 .هـ١٤٠٧، ١:لنفائس، بريوت، طأسعد السحمراين، دار ا/ ، دالبهائية والقاديانية .١٥٥
  .هـ١٤٠٥، ١:طه الدسوقي، دار اهلدى للطباعة، ط/ ، دلبهائية وسائل وغاياتا .١٥٦
، دار  حممد حسين مـصطفى   : ، حتقيق الشطنويف اللخمي جرير بن يوسف بن علي احلسن أيب الدين نور، ل األنوار ومعدن األسرار جة .١٥٧

  .م٢٠٠٣، ١:القلم العريب، ط
  .م٢٠٠٣، دار الكتب العلمية،  بن عبد اهللا اخلاين حملمد،البهجة السنية يف آداب الطريقة النقشبندية .١٥٨
اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ عبـد      : ، لعبد الرمحن السعدي، ضمن     وقرة عيون األخبار بشرح جوامع األخبار      رجة قلوب األبرا   .١٥٩

  .الرمحن ابن ناصر السعدي
وآخـرين، رسـائل    اليحىي عزيزعبد ال.  حتقيق، دابع،، القسم اخلامس والسادس والس    بيان تلبيس اجلهمية يف تأسيس بدعهم الكالمية       .١٦٠

، طبع منه جزآن بتحقيق حممد ابن عبد الـرمحن بـن   "نقض التأسيس"ويسمى كذلك . سعود اإلسالمية علمية يف جامعة اإلمام حممد بن       
  .هـ١٣٩١، ١:قاسم، مطبعة احلكومة، مكة املكرمة، وللكتاب أجزاء أخري خمطوطة يف جامعة امللك سعود، ط

مكـارثي،  : الين، حتقيـق ، حملمد بن الطيب البـاق  والنارجنيات والكرامات واحليل والكهانة والسحر   تالبيان عن الفرق بني املعجزا     .١٦١
 .م١٩٥٨املكتبة املشرقية، بريوت، 

  .هـ١٤٠٠، ٢:حممد بن ناصر العجمي، دار األرقم، الكويت، ط: ، البن رجب، حتقيقبيان فضل علم السلف على اخللف .١٦٢
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  .هـ١٣٠٦، حملمد بن حممد الزبيدي، املطبعة اخلريية، القاهرة، روس من جواهر القاموستاج الع .١٦٣
  . م١٩٧١، لعبد الرمحن بن خلدون، بريوت "العرب وديوان املبتدأ واخلرب " تاريخ ابن خلدون .١٦٤
  .ن عبد املسيح بن يعقوب شيخولرزق اهللا بن يوسف ب تاريخ اآلداب العربية .١٦٥
   .هـ١٤١٠، ١:عمر عبد السالم تدمرية، دار الكتاب العريب، بريوت، ط. د: قيق، حت للذهيب،تاريخ اإلسالم .١٦٦
  .٢:حممد أيب الفضل إبراهيم، دار املعارف مبصر، ط: للطربي، حتقيق ،تاريخ األمم وامللوك .١٦٧
 .حممد وصفي، دار الفضيلة، القاهرة.دتاريخ األنبياء والرسل واالرتباط الزمين والعقائدي،  .١٦٨
  .م١٩٩٧، ١:، دار ابن حزم، طبسام عبد الوهاب اجلايب:  حملمد وصفي، حتقيقالعقائدي بني األنبياء والرسل،االرتباط الزمين و .١٦٩
  .هـ١٣٩٧، ١:، ط –القاهرة ،  حلب -مكتبة دار التراث ، حممود إبراهيم زايد: قيق ، للبخاري، حتالتاريخ األوسط .١٧٠
، ١:حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة الـسعادة، مـصر، ط  : طي، حتقيق، جلالل الدين عبد الرمحن بن أيب بكر السيو      تاريخ اخللفاء  .١٧١

  .هـ١٣٧١
   .م١٩٢٤الالذقية، اهلند،  ةطبع، حملمد أمني غالب الطويل، تاريخ العلويني .١٧٢
  .٢: ليوسف كرم، مطبعة جلنة التأليف والترمجة والنشر، القاهرة، طتاريخ الفلسفة اليونانية .١٧٣
  .عيل البخاري، دار الفكر، بريوت، حملمد بن إمساالتاريخ الكبري .١٧٤
 .، حملمد أبو زهرة، دار الفكر العريب، القاهرةيف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية تاريخ املذاهب اإلسالمية .١٧٥
  .هـ١٤١٧، ١:مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، حتقيق البغدادي،تاريخ بغداد للخطيب .١٧٦
  .م١٩٨٦، لفكري فيصل، دمشق،  يف القرن الرابع اهلجريتاريخ علماء دمشق .١٧٧
سعد يلدرم، الشيخ حممد األمني ولد حممد، هيئة اإلعجـاز      . د. للشيخ عبد ايد الزنداين، أ     تأصيل اإلعجاز العلمي يف القرآن والسنة،      .١٧٨

 .هـ١٤٢١، ٢:العلمي يف القرآن والسنة، مكة املكرمة، ط
  .د اهللا بن مسلم بن قتيبة، دار الكتب العلمية، أليب حممد عبتأويل خمتلف احلديث .١٧٩
  .هـ١٤٠١، ٣:السيد أمحد صقر، املكتبة العلمية، ط: ، البن قتيبة، شرحه ونشرهتأويل مشكل القرآن .١٨٠
كمال يوسف احلـوت، عـامل الكتـب،        : ، أليب طاهر اإلسفراييين، حتقيق     عن الفرق اهلالكني   التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية      .١٨١

 .م١٩٨٣، ١: طبريوت،
 .هـ١٤١٦ن ١:علي الشبل، دار العاصمة، الرياض، ط. د: ، حملمد بن جرير الطربي، حتقيقالتبصري يف معامل الدين .١٨٢
  .٦:، طدار املسلم للنشر والتوزيع، العلوان اهللا عبد بن ناصر سليمانل ،حملمد بن عبد الوهاب اإلسالم نواقض شرح التبيان .١٨٣
  .هـ١٤١٧، ١:ن علي املقريزي، حتقيق علي بن حممد العمران، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط، ألمحد بجتريد التوحيد املفيد .١٨٤
عبد الرزاق بن عبد    : حتقيق  ، للسعدي،   تح الرحيم امللك العالم يف علم العقائد والتوحيد واألخالق واألحكام املستنبطة من القرآن            ف .١٨٥

  .ـه١٤٢٢، ٢:، الدمام، طدار ابن اجلوزي، احملسن البدر
 .هـ١٤١٠، ١:عبد الرمحن دمشقية، عامل الكتب، الرياض، ط: ، ملوفق الدين ابن قدامة املقدسي، حتقيقحترمي النظر يف كتب الكالم .١٨٦
عبد الرمحن حممـد عثمـان،   :  ، حتقيق  مد عبد الرمحن بن عبد الرحيم املباركفوري أبو العال        حمل،  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي     .١٨٧

 .هـ١٤١٢قاهرة، مكتبة ابن تيمية، ال
  . هـ١٤٠٣، ١:عبد اهللا بن حممود حممد عمر، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، للهيثمي، حتقيقحتفة احملتاج بشرح املنهاج .١٨٨
، ١:عبد الرمحن بن صاحل احملمود، دار الـوطن، ط    . د:، للشيخ فاحل بن مهدي آل مهدي، حتقيق       التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية     .١٨٩

 .هـ١٤١٤
عبد الرحيم القشقري، دار العاصمة، الريـاض،  .د :، خلليل بن كيكلدي العالئي، حتقيق    ق منيف الرتبة ملن ثبت له شريف الصحبة       حتقي .١٩٠

 .هـ١٤١٠، ١:ط
  .هـ١٤١١، ١:، حملمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل شيخ، دار املسلم، الرياض، طحتكيم القوانني .١٩١
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  .هـ١٤٢٢، ٥:، طرياض، الطيبة، دار أبو قتيبة نظر حممد الفاريايب:  حتقيق،ي، للسيوطتقريب النوويشرح يف تدريب الراوي  .١٩٢
  .هـ١٤٢٣، ٧:حممد السعوي، مكتبة العبيكان، ط.د: حتقيق البن تيمية،، التدمرية .١٩٣
  .، للذهيب، دار الكتب العلمية، بريوتتذكرة احلفاظ .١٩٤
  .هـ١٤٢٤، ١:بدر، غرس للنشر والتوزيع، الكويت، طعبد الرزاق ال. ، دتذكرة املؤتسي شرح عقيدة احلافظ عبد الغين املقدسي .١٩٥
حممود البسطويسي، دار البخاري، املدينـة املنـورة،   : القرطيب، خرج أحاديثهحملمد بن فرج ،  التذكرة يف أحوال املوتى وأمور اآلخرة   .١٩٦

  .هـ١٤١٧، ١:ط
  . املكتبة الشاملة،أمني حسن لقمان توحيد أبو :وأعده رتبه، الترتيب الفريد من شروحات كتاب التوحيد .١٩٧
  .م١٩٥٩، ٣: لألستاذ الطاهر أمحد الزاوي، دار الفكر، طترتيب القاموس احمليط على طريقة املصباح املنري وأساس البالغة، .١٩٨
، سلسلة دعوة احلق، رابطة العامل اإلسالمي، مكـة     عبد اهللا عباس الندوي   .  د   ،ترمجات معاين القرآن الكرمي وتطور فهمه عند الغرب        .١٩٩

  .م١٩٩٦، املكرمة
 .م١٩٩٨ ، دمشق، سوريا،١:دار احملبة، ط، رمضانت  جند.د ،ترمجة القرآن الكرمي وأثرها يف معانيه .٢٠٠
 أمحد إبراهيم مهنا، .د ، دراسة حول ترمجة القرآن الكرمي مد رشيد رضا،حمل ومنافاة اإلسالم  ترمجة القرآن وما فيها من املفاسد .٢٠١
  .هـ١٤٢٠، ١: العجالن، مكتبة العارف، الرياض، طحممد. د: ، البن تيمية، حتقيقالتسعينية .٢٠٢
 ،كتب املطبوعـات اإلسـالمية    ،  عبد الفتاح أبو غدة   : قيق، حملمد أنور شاه الكشمريي اهلندي، حت      التصريح مبا تواتر يف نزول املسيح      .٢٠٣

 .هـ١٤٠٢، ٤:، طحلب
 .هـ١٣٥٧، ١:، طمصراالعتماد، مطبعة زكي مبارك، . ، دالتصوف اإلسالمي يف األدب واألخالق .٢٠٤
، ٥:إمساعيل األنصاري، املكتب اإلسالمي، بـريوت، ط      :  حملمد بن إمساعيل اليمين الصنعاين، تعليق      تطهري االعتقاد عن أدران اإلحلاد،     .٢٠٥

  . هـ١٤٠٥
، ئيإبراهيم الـسامرا  . د  : قيق  ، حت عبد اهللا بن بري بن عبد اجلبار املقدسي املصري        ، ل  وهو املعروف حباشية ابن بري     التعريب واملعرب  .٢٠٦

  .هـ١٤٠٥، بريوت، مؤسسة الرسالة
 .هـ١٤٠٣، ١:مجاعة من العلماء، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، حتقيقاجلرجاين، لعلي بن حممد تعريفاتال .٢٠٧
 . هـ١٤٠٦، ١:عبد الرمحن الفريوائي، مكتبة الدار، املدينة املنورة، ط. د: ، للمروزي، حتقيقتعظيم قدر الصالة .٢٠٨

  ./http://www.binbaz.org.sa :، موقع الشيخ ابن باز الواسطية لىع باز ابن الشيخ تعليق .٢٠٩

  .م١٩٩٥، ١:، دار الصميعي، طجربين بن عبداهللا للشيخ ،االعتقاد ملعة على التعليقات .٢١٠
 . ألنور اجلندي، دار االعتصامالتغريب أخطر التحديات يف وجه اإلسالم، .٢١١
 .هـ١٤١١، ١:بة التراث اإلسالمي، ط، للواء أمحد عبد الوهاب، مكتالتغريب طوفان من الغرب .٢١٢
 . هـ١٤٠٨، ١: أمحد عبد اهللا الزهراين، دار ابن القيم، ط. د: القسم األول، حتقق. تفسري ابن أيب حامت .٢١٣
، ١:، مؤسـسة دار العلـوم، قطـر، ط   ورفاقـه الرحايل الفـاروق  : ، حتقيق"احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز" تفسري ابن عطية   .٢١٤

 . هـ١٣٩٨
 .هـ١٣٩٥أمحد يوسف الدقاق، منشورات دار املأمون للتراث، دمشق، : ، للزجاج، حتقيق احلسىن أمساء اهللاتفسري .٢١٥
، ٤:خالد العك ومـروان سـوار، دار املعرفـة، ط   : ، لإلمام أيب حممد احلسني بن مسعود البغوي، حتقيق  "معامل الترتيل  "تفسري البغوي  .٢١٦

 .هـ١٤١٥
  .هـ١٣٨٨، ٢:، مطبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، ط"ار التأويلأنوار الترتيل وأسر" تفسري البيضاوي .٢١٧
  .هـ١٩٨٤، البن عاشور، الدرر التونسية للنشر، تفسري التحرير والتنوير .٢١٨
 .مؤسسة األعلمي للمطبوعات، بريوت، منشورات "اجلواهر احلسان يف تفسري القرآن"تفسري الثعاليب  .٢١٩
  .هـ١٤١٥، ١:، دار الوطن،  الرياض، ط-من سورة غافر إىل سورة الناس–في الشيخ عبدالرزاق عفي: ، تعليقتفسري اجلاللني .٢٢٠
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 ، بـريوت  ،  دار الفكر ،  عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن         ، ل "لباب التأويل يف معاين الترتيل      "تفسري اخلازن  .٢٢١
 .هـ١٣٩٩

، ٢:، لشيخ عبد الرمحن السعدي، مركز صاحل بن صاحل الثقايف بعنيـزة، ط     )يف تفسري كالم املنان   تيسري الكرمي الرمحن    ( تفسري السعدي  .٢٢٢
  .هـ١٤١٢

 .هـ١٤١٣، ١: بن حممد بن أمحد السمرقندي، دار الكتب العلمية، ط، لنصر"حبر العلوم "السمرقنديتفسري  .٢٢٣
  .هـ١٤١٢، ١:وت، ط حملمد بن جرير الطربي، دار الكتب العلمية، بري،"جامع البيان يف تأويل القرآن" تفسري الطربي .٢٢٤
  .حممد فؤاد عبد الباقي، عيسى البايب احلليب، مصر: ، جلمال القامسي، حتقيق"حماسن التأويل " تفسري القامسي .٢٢٥
  .هـ١٤١٠، ١:، إلمساعيل بن كثري القرشي، دار اخلري، بريوت، طلقرآن العظيمسري اتف .٢٢٦
 .هـ١٤٢٣، ١:، دار ابن اجلوزي، طعثيمني ، البن الكرميتفسري القرآن .٢٢٧
 .٢:، حملمد بن أمحد القرطيب، تصحيح أمحد الربدوين، ط" اجلامع ألحكام القرآن " تفسري القرطيب .٢٢٨
  . ٢:، للرازي، دار الكتب العلمية، طهران، طالتفسري الكبري .٢٢٩
ر الكتـب   الشيخ عادل أمحد عبد اجلواد وآخرين، دا      :  لعمر بن علي بن عادل الدمشقي احلنبلي، حتقيق        تفسري اللباب يف علم الكتاب،     .٢٣٠

 . هـ١٤١٩، ١:العلمية، بريوت، ط
  .هـ١٣٥٣، ١: حملمد رشيد رضا، طباعة املنار، طتفسري املنار .٢٣١
زبيـدة  : الـدكتورة  : حتقيقاحلميدي، األزدي  بن أيب نصر فتوح بن عبد اهللا ، حملمد   تفسري غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم       .٢٣٢

   . هـ١٤١٥، ١:، ط القاهرة،مكتبة السنة،  حممد سعيد عبد العزيز
عبد الستار أبـو غـدة، مطـابع        . خضر حممد خضر، راجعه د    : ، حتقيق "النكت والعيون "تفسري أليب احلسن علي بن حممد املاوردي         .٢٣٣

 .هـ١٤٠٢، ١:مقهوي، الكويت، طباعة وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، ط
  .هـ١٤١٣، ١:، مكتبة السنة، مصر، طالعثيمني صاحل بن مدحمل ،تقريب التدمرية .٢٣٤
  .هـ١٤٢٣، ١:عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط: ، ألمحد بن علي بن حجر العسقالين، عنايةتقريب التهذيب .٢٣٥
حممد بن علي عجال، مكتبة الغربـاء،       : ، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق        باملعروف بالرد على البكري    تلخيص كتاب االستغاثة   .٢٣٦

 .هـ١٤١٧، ١:األثرية، املدينة، ط
، ٣:عماد الدين أمحد حيدر، مؤسسة الكتب الثقافية، بـريوت، ط         : ، حملمد بن الطيب الباقالين، حتقيق     وائل وتلخيص الدالئل  متهيد األ  .٢٣٧

  .هـ١٤١٤
 . هـ١٤٢٤، ١:، طدار التوحيد، الشيخ آل العزيز عبد بن صاحل ألقاها دروس ،التمهيد لشرح كتاب التوحيد .٢٣٨
سعيد أمحـد أعـراب وآخـرين،    : ، حتقيق عمر يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب النمرييبأل ،التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد    .٢٣٩

 .هـ١٣٨٧وزارة األوقاف، الرباط، اململكة املغربية، 
  .هـ١٣٧٣، أليب الليث السمرقندي، القاهرة، مطبعة املشهد احلسيين، تنبيه الغافلني .٢٤٠
  .هـ١٤١٠، ٢:، دار العاصمة، الرياض، طسحمان ابن للشيخ ،الوخيمة دعةاملبت األلفاظ يف الوقوع عن السليمة األلباب ذوي تنبيه .٢٤١
حممد زاهد الكوثري، مكتبة املـثىن، بغـداد، العـراق، مكتبـة     :  حملمد بن أمحد امللطي، حتقيقالتنبيه والرد على أهل األهواء والبدع   .٢٤٢

 .هـ١٣٨٨املعارف، بريوت، 
  .هـ١٤١٦، ٢:د العزيز بن ناصر الرشيد، دار الرشد، الرياض، ط، للشيخ عبالتنبيهات السنية على العقيدة الواسطية .٢٤٣
  .هـ١٤١٤، ١:، مكتبة الصديق، الطائف، طاملشعيب سامل بن ايد عبد، لاإلسالم يف ذلك وحكم واملنجمون التنجيم .٢٤٤
 بن احلسني بن خلف املـشهور  ، حملمد ترتيه خال املؤمنني معاوية بن أيب سفيان من الظلم والفسق يف مطالبته بدم أمري املؤمنني عثمان                .٢٤٥

 .هـ١٤٢٢، ١:أيب عبد اهللا األثري، مكتبة الرشد، الرياض، ط: بالقاضي أيب يعلى، حتقيق
  .م١،١٩٩٥:ار الكتب العلمية، لبنان، طحممد رياض، د: ، ترتيبمد أمني الكردي اإلربليحمل ،تنوير القلوب يف معاملة عالم الغيوب .٢٤٦
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  . م١٩٩٤، ١:علي بو ملحم، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، لبنان، ط. د: ، أليب حامد حممد بن حممد الغزايل، حتقيقافت الفالسفة .٢٤٧
 .، ليحىي بن شرف الدين النووي، إدارة الطباعة املنرييةذيب األمساء واللغات .٢٤٨
  .هـ١٤١٦، ١:مجاعة من الباحثني، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط: ق، البن حجر، حتقيذيب التهذيب .٢٤٩
   .هـ١٤١٣، ١:بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، ط.د: ، للحافظ أيب احلجاج املزي، حتقيقذيب الكمال يف أمساء الرجال .٢٥٠
  .هـ١٤٢١ التراث العريب، حممد عوض مرعب وزمالئه، دار إحياء: ، أليب منصور حممد بن أمحد األزهري، عنايةذيب اللغة .٢٥١
  .هـ١٤٠٧، ٣:الشيخ عبد القادر بدران، دار إحياء التراث العريب، ط: ، البن عساكر، هذبه ورتبهذيب تاريخ دمشق .٢٥٢
 . البن تيمية ضمن جمموع الفتاوىتوحيد األلوهية، .٢٥٣
 عبد العزيـز الـشهوان، مكتبـة    .د: ، لإلمام حممد بن إسحاق بن خزمية، دراسة وحتقيق        -عز وجل –التوحيد وإثبات صفات الرب      .٢٥٤

  .هـ١٤١٨، ٦:الرشد، ط
  .)٤٢٢ ص(عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  لالتوحيد وقرة عيون املوحدين يف حتقيق دعوة األنبياء واملرسلني .٢٥٥
 ناصر الفقيهي، مكتبة    علي بن حممد بن   . د: ، البن منده، حتقيق    وصفاته على االتفاق والتفرد    - عز وجل  –التوحيد ومعرفة أمساء اهللا      .٢٥٦

   .هـ١٤١٤، ٢:الغرباء األثرية، ط
، ١:، دار ابن القيم، الـدمام، ط      السقَّاف القادر عبد بن علوي، ل االعتقاد أو العمل أو بالقول يكون الكفر أن يف واالقتصاد التوسط .٢٥٧

  .هـ١٤٢٠
  . لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ضمن جمموع الفتاوىالتوسل والوسيلة، .٢٥٨
  .هـ١٤٠٦، ٥:، حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، طه وأحكامهالتوسل وأنواع .٢٥٩
  .٤:، حملمد نسيب الرفاعي، طالتوصل إىل حقيقة التوسل املشروع واملمنوع .٢٦٠
 .هـ١٤١٤، ٢:، للشيخ عبد اهللا بن عبد الرمحن البسام، مؤسسة اخلدمات الطباعية، لبنان، طتوضيح األحكام من بلوغ املرام .٢٦١
حممـد نعـيم العرقـسوسي،    : شقي، حتقيق حملمد عبد اهللا قيسي الدم يف ضبط أمساء الرواة وأنسام وألقام وكناهم، يح املشتبه توض .٢٦٢

  .هـ١٤١٤، ٢:مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
: يسى، حتقيق ، ألمحد بن إبراهيم بن ع     توضيح املقاصد وتصحيح القواعد يف شرح قصيدة اإلمام ابن القيم املوسوعة بالكافية الشافية             .٢٦٣

 .هـ١٤٠٦، ٣:زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط
  .هـ١٤١٨، ١:ناصر ابن عبد اهللا امليمان، املكتبة املكية، مكة املكرمة، ط:  للشوكاين، حتقيقالتوضيح يف اجلمع بني املقنع والتنقيح، .٢٦٤
، ٧: بن عبد الوهاب، املكتب اإلسـالمي، بـريوت، ط          عبد اهللا بن حممد     لسليمان بن   ،تيسري العزيز احلميد يف شرح كتاب التوحيد       .٢٦٥

  .هـ١٤٠٧
 .  احلديثة مكتبة الرياض، لسليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب،تيسري العزيز احلميد .٢٦٦
 -حممد صبحي بن حسن حـالق، مكتبـة الـصحابة         : ، حتقيق معبد اهللا بن عبد الرمحن آل بسا      ،  تيسري العالم شرح عمدة األحكام     .٢٦٧

  هـ١٤٢٦، ١٠:القاهرة، ط-اإلمارات العربية املتحدة، مكتبة التابعني
  .هـ١٤٢٧، ١:، طالقاسم حممد بن احملسن عبد ل،األصول الثالثة إىل الوصول تيسري .٢٦٨
  .net.islamlight.almahmood.www ملؤلف موقع ا على،احملمود صاحل بن الرمحن عبد .، داالعتقاد ملعة تيسري .٢٦٩
  .هـ١٣٩٨، ١:ر أباد، اهلند، ط طبعة دائرة املعارف العثمانية، حبيدحممد عبد املعني خان،:  عناية البن حبان،الثقات، .٢٧٠
 . بريوت،املكتبة الثقافية لصاحل عبد السميع اآليب األزهري، ،القريواين الثمر الداين شرح رسالة .٢٧١
  .هـ١٤١١، ١:علي حسن احلليب، دار ابن اجلوزي، الدمام، ط: ، حملمد بن الوليد الطرطوشي، حتقيقحياة األلباين وآثاره .٢٧٢
 .هـ١٤١٩، ١:،  لعثمان بن أيب بكر بن احلاجب، دار اليمامة للنشر، طجامع األمهات .٢٧٣
 . هـ١٤٠٥، ٢:، دار املدين، جدة، طرشاد ساملحممد .د: حتقيق ، البن تيميةامع الرسائلج .٢٧٤
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، ٧:شعيب األرناؤوط وإبراهيم بلجـس، مؤسـسة الرسـالة، ط   : ، للعالمة أيب الفرج ابن رجب احلنبلي، حتقيق       واحلكم العلوم جامع .٢٧٥
  .هـ١٤٢٣

 . هـ١٤٢٢، ١:حممد عزيز مشي، دار عامل الفوائد، مكة املكرمة، ط: ، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيقجامع املسائل .٢٧٦
، ٢:أبو األشبال الزهريي، دار ابن اجلـوزي، الـدمام، ط         : بد الرب، حتقيق   البن ع  ،وما ينبغي يف روايته ومحله     جامع بيان العلم وفضله    .٢٧٧

  .هـ١٤١٦
، ٣:، مكتبـة التوفيـق، الريـاض، دار لبنـان، بـريوت، ط            القرعاوي السليمان عبدالعزيز بن مدحمل اجلديد يف شرح كتاب التوحيد     .٢٧٨

  .هـ١٤٠٤
م، للدكتور السيد أمحد فـرج،      ١٩٤٨ اجلذور التارخيية للصراع بني العلمانية واإلسالم يف مصر منذ البداية وحىت عام              جذور العلمانية  .٢٧٩

  .هـ١٤٠٥، ١:دار الوفاء للطباعة والنشر، املنصورة مصر، ط
 .١: من طبعة دار املعارف العثمانية باهلند، ط، لعبد الرمحن بن أيب حامت الرازي، دار الكتب العلمية، بريوت، مصورةاجلرح والتعديل .٢٨٠
  .م٩/٩/١٩٩٤هـ املوافق ١٤١٥ ربيع اآلخر ٤ اجلمعة ٩٥٧٣ العدد جريدة الرياض .٢٨١
حميي الدين مستور، مكتبـة دار  : ، حملمد بن أيب بكر القيم اجلوزية، حتقيقجالء األفهام يف فضل الصالة والسالم على حممد خري األنام    .٢٨٢

 . هـ١٤٠٨، ١:نورة، طالتراث، املدينة امل
، لـسمري بـن خليـل املـالكي، علـى موقـع صـيد الفوائـد         جالء البصائر يف الرد على كتـايب شـفاء الفـؤاد والـذخائر       .٢٨٣

http://www.saaid.net.  
  .هـ١٤٠١، للسيد نعمان األلوسي، مطبعة املدين، جالء العينني يف حماكمة األمحدين .٢٨٤
الريـاض، دار   - للدكتور أمحد بن حممد الطاهر، دار اهلدي النبـوي         جهودها،-منهجها-أهدافها- نشأا ةمجاعة أنصار السنة احملمدي    .٢٨٥

  .  هـ١٤٢٥، ١:مصر، ط-الفضيلة
 .م١٩٨٤، ١:، دار الشرق للنشر والتوزيع، طحممد عمارة.  د،فترى عليهمجال الدين األفغاين امل .٢٨٦
  .م١٩٩٩، ١:، اهليئة املصرية العامة للكتاب، طلسيد يوسفل ،مجال الدين األفغاين والثورة الشاملة .٢٨٧
 . م١٩٨٧، ١:، دار الشروق، طعلي شلش، ل بني دارسيهاألفغاينمجال الدين  .٢٨٨
  .م١٩٨٠ ، جدة،دار عكاظ، احلليم حممود للدكتور علي عبد ،سالمية يف أدبهمجال الدين األفغاين واالجتاهات اإل .٢٨٩
، ١:حسن حممد املشاط، مطابع دار الثقافة، مكة املكرمـة، ط : ، للصنعاين، أشرف على تصحيحهمجع الشتيت يف شرح أبيات التثبيت  .٢٩٠

  .هـ١٣٨١
، ١:ناصر العقـل، دار الـوطن، الريـاض، ط        . د.، أ  وحديثاً اجلهمية واملعتزلة نشأا وأصوهلا ومناهجها وموقف السلف منها قدمياً         .٢٩١

 .هـ١٤٢١
، ١:، طدار الـصميعي ،  عبد اهللا مشس الدين بن حممد بن أشرف بن قيصر األفغاين يب، أل جهود علماء احلنفية يف إبطال عقائد القبورية       .٢٩٢

 .هـ١٤١٦
عبد العزيز بن إبـراهيم العـسكر وآخـرين، دار          . د:  ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق       اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح،      .٢٩٣

 . هـ١٤١٤، ١:العاصمة، الرياض، ط
  .هـ١٤٠٩، ٢:يوسف علي بديوي، دار ابن كثري، ط: ، البن القيم، حتقيقاجلواب الكايف ملن سأل عن الدواء الشايف .٢٩٤
، ١:شرجبي وقاسم النوري، مؤسـسة الرسـالة، ط  علي ال: حتقيق، حملمد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حادي األرواح إىل بالد األفراح     .٢٩٥

  .هـ١٤١٢
  .هـ١٤١٥، ١:، حملمد أمني بن عابدين، دار الكتب العلمية، بريوت، ط)رد احملتار على الدر املختار( ، حاشية ابن عابدين .٢٩٦
 . هـ١٣٥٥-١٣٢٩الدردير، املكتبة التجارية، القاهرة، حاشية الدسوقي على شرح الكبري،  .٢٩٧
  .هـ١٤٠٥، ٣: شرح زاد املستقنع، لعبد الرمحن بن قاسم، طبعحاشية الروض املر .٢٩٨
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  .هـ١٤١٢ ، بريوت،دار الفكر، يوسف الشيخ حممد البقاعي: حتقيق  لعلي الصعيدي العدوي املالكي، ،حاشية العدوي .٢٩٩
  .هـ١٤١٤، ٤: لعبد الرمحن بن قاسم، ط،حاشية كتاب التوحيد .٣٠٠
  .هـ١٤٠٤، ٣:الرياض، ط-القاهرة، دار الرفاعي-د عبد اهللا عنان، مكتبة اخلاجني حملماحلاكم بأمر اهللا وأسرار الدعوة الفاطمية، .٣٠١
  .هـ١٤١٢، ١:، لعبد الرمحن بن عبد العزيز السديس، دار طيبة، الرياض، طاحلاكمية يف تفسري أضواء البيان .٣٠٢
  .رية، جلالل الدين السيوطي، تصوير دار الكتاب العريب بلبنان، عن الطبعة املصاحلاوي يف الفتاوى .٣٠٣
 .م٢٠٠٥، ١:عبد الوارث حممد علي، دار الكتب العلمية، ط:  ليوسف بن إمساعيل النبهاين، حتقيقحجة اهللا على العاملني، .٣٠٤
حممد بن ربيع املدخلي وآخـر، دار الرايـة،   . د: ، إلمساعيل بن حممد األصبهاين، حتقيقاحلجة يف بيان احملجة وشرح عقيدة أهل السنة       .٣٠٥

 . هـ١٤١١، ١:الرياض، ط
 .م٢٠١٠، ١:عاصم كيايل، دار الكتب العلمية،ط.د: النقشبندي، حتقيق اخلاين بن حممد لعبد ايد،احلدائق الوردية .٣٠٦
 .م١٩٠٠، ١:، طدار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، القاري اهلرويعلي بن سلطان ، لاحلذر يف أمر اخلضر .٣٠٧
  .م١٩٨٠، ٢:، طدار األندلس للطباعة والنشر والتوزيع ملصطفى غالب، احلركات الباطنية يف اإلسالم، .٣٠٨
 .م٢٠٠٤، ١:، طيعدار وحي القلم للطباعة والنشر والتوز، حملمد علي الصابوين، حركة األرض ودوراا حقيقة علمية أثبتها القرآن .٣٠٩
 .هـ١٤١١، ١:، الرياض، ط دار الوطن للنشر.، لسعيد بن ناصر الغامديحزب البعث تارخيه وعقائده .٣١٠
  .هـ١٤١٨، ١:خليل املنصور، دار الكتب العلمية، ط: ، للسيوطي، حققهحسن احملاضرة يف تاريخ مصر والقاهرة .٣١١
 الرمحن السعدي، مطبوع ضمن اموعة الكاملة ملؤلفات الـشيخ عبـد            ، لعبد يف شرح توحيد األنبياء واملرسلني     املبني الواضح احلق .٣١٢

  .هـ١٤١٢، ٢: الرمحن السعدي، القسم الثالث، مركز صاحل بن صاحل الثقايف يف عنيزة، ط
 هـ١٤٠٨، ١:، طبريوت، دار الصحابة حملمود عبد الرؤوف القاسم، الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ، .٣١٣
  .، لدندل جرب، مكتبة املنار الصور والتصويرحكم اإلسالم يف .٣١٤
  .هـ١٤٢٠، ٢:، للشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي،الرياض، طاحلكمة من إرسال الرسل .٣١٥
  .هـ١٤٠٩، ١:، للدكتور حممد ربيع املدخلي، مكتبة لينة للنشر والتوزيع، طاحلكمة والتعليل يف أفعال اهللا تعاىل .٣١٦
  .هـ١٤٠٠، ٣:أليب نعيم أمحد األصبهاين، دار الكتاب العريب، بريوت، ط حلية األولياء وطبقات األصفياء .٣١٧
  . البيطار لعبد الرزاق،حلية البشر يف تاريخ القرن الثالث عشر .٣١٨
  .هـ١٤٠١، ٣: ط،، أليب شامة عبد الرمحن بن إمساعيل، مكتبة النهضة احلديثة، مكة املكرمةاحلوادث والبدعالباعث على إنكار  .٣١٩
  .هـ١٤٢١، للدكتور غالب عواجي، املكتبة العصرية الذهبية، جدة، ني البعث إىل دخول اجلنة أو الناراحلياة اآلخرة ما ب .٣٢٠
، ١:أمحد بن عطية الغامـدي، مكتبـة العلـوم واحلكـم، املدينـة، ط     . د: ألمحد بن احلسني البيهقي، حتقيقحياة األنبياء بعد وفام،  .٣٢١

 . هـ١٤١٤
   .العريب، بريوت، دار إحياء التراث حياة احليوان الكربى .٣٢٢
 .، طبعة الهور الربيلوي ألمحد رضا خانخالص االعتقاد .٣٢٣
  . ألمحد رضا خان الربيلوي، ديوان شعري، طبعة باكستانحدائق خبشش، .٣٢٤
 ،م١٨٧٩/  هـ ١٢٩٦،  كانبور،اجلوائبطبع يف مطبعة  ،حسن خان لصديق  ،في افتراق األم على المذاهب واألدیـانخبيئة األكوان    .٣٢٥

  .)العجالن يف آخر لقطة ( 
  .١:، طدار ضة مصر، الغزايل مد، حملالعريب البعث وأسطورة العربية القومية حقيقة اخلديعة .٣٢٦
  .هـ١٤٢١، ١:، جلالل الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بريوت، طاخلصائص الكربى .٣٢٧
  .هـ١٤٢١، ١: لصادق بن حممد بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض، ط بن الغلو واجلفاء،< خصائص املصطفى .٣٢٨
  . بريوت،دار صادر للمحيب، خالصة األثر، .٣٢٩

 .هـ١٤٠٥، ١:بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط:، لإلمام البخاري، حتقيقخلق أفعال العباد .٣٣٠
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  .هـ١٤١٦، ١:ناصر بن عبد الكرمي العقل، دار الوطن، الرياض، ط. د. أاخلوارج أول الفرق يف تاريخ اإلسالم، .٣٣١
  .هـ١٤٢٣، ٢:غالب عواجي، املكتبة العصرية الذهبية، جدة، ط. دهم االعتقادية وموقف اإلسالم منها،اخلوارج تارخيهم وآراؤ .٣٣٢
 . هـ١٤٠٦، ٣:نايف حممود معروف، دار الطليعة، بريوت، ط. داخلوارج يف العصر األموي، .٣٣٣
  .هـ١٤١٧، ٢:علي بن عبد احلميد، دار ابن اجلوزية، الدمام، ط: ، البن القيم، حتقيق الداء والدواء .٣٣٤
  .أمحد الشنتاوي ورفاقه، وزارة املعارف، القاهرة، مصر: ، أصدرها جمموعة من املستشرقني، ترمجةدائرة املعارف اإلسالمية .٣٣٥
، ٣:، حملمد فريد وجدي، دار املعرفة للطباعة والنشر، بريوت، حملمد فريـد وجـدي، ط      " العشرين -الرابع عشر "  القرن   دائرة معارف  .٣٣٦

  .هـ١٩٧١
  .م١٩٩٣، دار الفكر، بريوت،  للسيوطييف التفسري باملأثور، الدر املنثور .٣٣٧
  .، حملمد بن علي الشوكاين، مكتبة الصحابة، الكويتالدر النضيد يف إخالص كلمة التوحيد .٣٣٨
 .هـ١٤١١، ٢:حممد رشاد سامل، طبعة جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ط. د:  البن تيمية، حتقيقدرء تعارض العقل والنقل .٣٣٩
  .هـ١٤٠٦، ١: لعبد اهللا األمني، دار احلقيقة، بريوت، طات يف الفرق واملذاهب القدمية واملعاصرة،دراس .٣٤٠
  .هـ١٤١٦، ٦:فهد الرومي، مكتبة التوبة، الرياض، ط.د.،أدراسات يف علوم القرآن .٣٤١
وث والدراسات اإلسالمية،   ، للدكتور أمحد حممد جلي،مركز امللك فيصل للبح       اخلوارج والشيعة  دراسة عن الفرق يف تاريخ املسلمني      .٣٤٢

  .هـ١٤٠٨، ٢:ط
 ، ودار ابن حـزم يف بـريوت       ، مركز البحوث اإلسالمية يف السويد     ،عبد احلق التركماين  : حتقيق البن حزم،    الدرة فيما جيب اعتقاده،    .٣٤٣

  .هـ١٤٣٠
 هـ١٤١٣، ٥:، موعة من أئمة الدعوة النجدية،  مجع عبد الرمحن القاسم، طالدرر السنية يف األجوبة النجدية .٣٤٤
  .هـ١٣٨٥، ٢:حممد سيد جاد احلق، مطبعة املدين مبصر، ط: ، حققه البن حجر،الدرر الكامنة يف أعيان املائة الثامنة .٣٤٥
  .هـ١٤١٢، ١:عبد العزيز العبد اللطيف، دار الوطن، ط. د: ، عرض ونقضن عبد الوهاببدعاوى املناوئني لدعوة حممد  .٣٤٦
  .هـ١٤٠٦، ١:الكتب العلمية، بريوت، ط، دار مد بن خليل هراسحم.، ددعوة التوحيد .٣٤٧
  .هـ١٤٠٣، ١:، ملصطفى فوزي بن عبد اللطيف غزال، دار طيبة، الرياض، طدعوة مجال الدين األفغاين يف ميزان اإلسالم .٣٤٨
حممد الـسمهري، دار بلنـسية،   . د. تأليف أ،)تأويل األحاديث املومهة للتشبيه  (دفع إيهام التشبيه عن أحاديث الصفات ونقد كتاب        .٣٤٩

  .هـ١٤٢٠، ١:الرياض، ط
، ١:عبـد املعطـي قلعجـي، دار القلـم، بـريوت، ط           : ، ألمحد احلسني البيهقي، ت    دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      .٣٥٠

  .هـ١٤٠٥
حممد األمحدي أبـو النـور، دار   .د: ، إلبراهيم بن علي اليعمري املالكي، البن فرحون، حتقيق      يف معرفة أعيان املذهب    الديباج املذهب  .٣٥١

  تراجع. لتراث للطبع والنشر، القاهرةا
  .هـ١٤٢٠، ٦:، السعودية، طوزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد، عمر آل محاد بن الرمحن عبدل ،دين احلق .٣٥٢
  .، حملمد صديق حسن خان، دار التراث، القاهرةالدين اخلالص .٣٥٣
  .م٢٠٠٣، ٤:عريب، طجميد طراد، دار الكتاب ال/، تقدمي وشرحديوان أيب العتاهية .٣٥٤
 .م١٩٩٤ ، بريوت،دار الغرب، حممد حجي: حتقيق ، شهاب الدين أمحد بن إدريس القرايفلالذخرية،  .٣٥٥
  . انتشارات طهران:بعةط، علي بن احلسني املوسوي البغدادي الرافضي امللقب علم اهلدى املرتضي لسيد، لالشريعة أصول آلة الذريعة .٣٥٦
  .هـ١٤١٤، ١:بدر البدر، دار الفتح، الشارقة، ط:  قدامة املقدسي أبو حممد، حتقيق، لعبد اهللا بن أمحد بنذم التأويل .٣٥٧
 . ، لعبد الرمحن بن رجب احلنبلي، دار املعرفة، بريوتذيل طبقات احلنابلة .٣٥٨
   .م١٩٨٦، ٢:إبراهيم العلي وآخر، دار الفكر للنشر والتوزيع، ط: ، حتقيقالرؤية، للدار قطين .٣٥٩
  .م١٩٧١علي النشار، عمار طاليب، منشأة املعارف، اإلسكندرية، : ن سعيد علي املريسي العنيد، حتقيقرد اإلمام الدارمي عثمان ب .٣٦٠
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 .د.أ:إشراف دكتوراه،رسالة  ،  الشربيىن إمساعيل حممد السيد عماد، ل الشريفة النبوية السنة ضوء يف < النيب عصمة حول شبهات رد .٣٦١
  .وعلومه بكلية أصول الدين بالقاهرةأستاذ احلديث اهلادي،  عبد القادر عبد املهديعبد 

  .هـ١٤٠٤عبد الرمحن املعلمي، الرئاسة العامة لإلفتاء باململكة العربية السعودية، : ، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، حتقيقالرد على األخنائي .٣٦٢
عبد اهللا بـن  : خرى بتحقيقهـ، أ١٤٠٥، ٢: لشيخ اإلسالم، مطبعة الدار العلمية، دهلي، ط      ،"باالستغاثة"الرد على البكري املعروف      .٣٦٣

  .هـ١٤١٧، ١:دجني السهلي، دار الوطن، الرياض، ط
 .هـ١٤٠٥، ١:بدر البدر، الدار السلفية، الكويت، ط: ، للدارمي، حتقيقالرد على اجلهمية .٣٦٤
  للشيخ حممد بن عبد الوهاب ضمن جمموع مؤلفاته الرد على الرافضة .٣٦٥
إمساعيل األنصاري، رئاسة إدارة البحـوث العلميـة واإلفتـاء والـدعوة        : بل، حتقيق  بن حن   لإلمام أمحد  الرد على الزنادقة واجلهمية،    .٣٦٦

 .واإلرشاد، الرياض
 .هـ١٣٩٣، ٢: البن تيمية، إدارة ترمجان السنة، باكستان، طالرد على املنطقيني، .٣٦٧
 .هـ١٤٢٧، ١: حملمد احلمد، دار ابن خزمية، الرياض، طرسائل يف األديان والفرق واملذاهب، .٣٦٨
 .هـ١٤٠٦، ٢: البن عثيمني، دار طيبة، الرياض، ط العقيدة،رسائل يف .٣٦٩
 .فواز زمريل: مجع. هـ١٤١٥، ١:، ط بريوت،  دار الكتاب العريب، عقائد أئمة السلف لإلمام أمحد، ضمن رسالة أصول السنة، .٣٧٠
  . لشيخ اإلسالم ابن تيمية، ضمن جمموع الفتاوى، الد الثامنرسالة االحتجاج بالقدر .٣٧١
 .هـ١٤٠٩، ١:عبد الوهاب خليل الرمحن، الدار السلفية، بومباي، ط:  حامد املقدسي، حتقيق أليبعلى الرافضةرسالة الرد  .٣٧٢
  .الرياض، دار الفضيلةلعبد الرمحن اليحىي، . د:البن تيمية، حتقيقالفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان،  .٣٧٣
 .حلليم حممود وآخر، دار املعارف، القاهرةعبد ا.د: ، لعبد الكرمي القشريي، حتقيقالرسالة القشريية .٣٧٤
، ١:عبد اهللا شاكر اجلندي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط:  لعلي بن إمساعيل أبو حسن األشعري، حتقيق     رسالة إىل أهل الثغر،    .٣٧٥

  . هـ١٤٠٩
املطبوع يف مؤسسة مكة للطباعـة     شيخ،  ، ضمن اجلامع الفريد للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل ال          رسالة أنواع التوحيد وأنواع الشرك     .٣٧٦

  .واإلعالن
من كتاب ، الوليد بن عبدالرمحن بن حممد آل فريان      . د: حتقيق،  سليمان بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب        ،  رسالة أوثق عرى اإلميان    .٣٧٧

  .جمموع الرسائل
  .هـ١٤١٤، ٥:عمر األشقر، دار النفائس، األردن، ط.، دالرسل والرساالت .٣٧٨
حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت،       :، حملمد بن إمساعيل الصنعاين، حتقيق     ر إلبطال أدلة القائلني بفناء النار     رفع األستا  .٣٧٩

  .هـ١٤٠٥، ١:ط
أسعد املغريب، دار حراء، الـدمام،  :  ملرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي، حتقيق،رفع الشبهة والغرر عمن حيتج على فعل املعاصي بالقدر    .٣٨٠

  .هـ١٤١٠ ،١:ط
، ٤:، للسيد حممود األلوسي البغدادي، دار إحياء التـراث العـريب، بـريوت، ط             روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين        .٣٨١

  .هـ١٤٠٥
 . هـ١٤١٢، ٢:بسام علي العموش، دار ابن تيمية، ط. د:، البن القيم، حتقيقالروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء .٣٨٢
 .هـ١٤٠٥، ٢: ليحىي بن شرف الدين النووي، املكتب اإلسالمي، بريوت، طبني وعمدة املفتني،روضة الطال .٣٨٣
  . لصديق حسن خان، القاهرة، مكتبة دار التراثالروضة الندية شرح الدرر البهية،  .٣٨٤
 . هـ١٤١٤، ٣:، لزيد بن عبد العزيز الفياض، دار الوطن، الرياض، طالروضة الندية شرح العقيدة الواسطية .٣٨٥
  .هـ١٣٨٤، ١:، البن اجلوزي، املكتب اإلسالمي، بريوت لبنان، طد املسري يف علم التفسريزا .٣٨٦



   ٨٣٣  
 
 
  

 



ن، مؤسسة الرسالة، بريوت،    يشعيب األرنؤوط وآخر  : ، حممد بن أيب بكر الزرعي بن قيم اجلوزية، حتقيق         زاد املعاد يف هدي خري العباد      .٣٨٧
  .هـ١٤٠٦، ١٣:ط

، ١:ين، حتقيق صالح الدين مقبول أمحد، جممع البحوث اإلسالمية، دهلي، اهلنـد، ط          ، البن حجر العسقال   الزهر النضر يف حال اخلضر     .٣٨٨
 .هـ١٤٠٨

  .هـ١،١٤١٦:، لعبد الرزاق العباد البدر، مكتبة دار القلم والكتاب، الرياض، طزيادة اإلميان ونقصانه وحكم االستثناء فيه .٣٨٩
  .هـ١،١٤١٠:ء، الرياض، ط البن تيمية، نشر إدارة الطباعة والترمجة باإلفتازيارة القبور، .٣٩٠
 .، حملمد بن إمساعيل الصنعاين، مطبعة صبيح، القاهرةسبل السالم شرح بلوغ املرام .٣٩١
احملقق مـصطفى عبـد     : حملمد بن يوسف الصاحلي الشامي، حتقيق       صلى اهللا عليه وسلم،    -سبل اهلدى والرشاد يف سرية خري العباد         .٣٩٢

 .هـ١٤١٨ مصر، –بلد النشر القاهرة  ئون اإلسالميةن، دار النشر الس األعلى للشي وآخر–الواحد 
  .هـ١٤٠٨، ١:أمحد بن ناصر احلمد، مكتبة التراث، مكة املكرمة، ط.، دالسحر بني احلقيقة واخليال .٣٩٣
  .هـ١٤٢٩، ١:حممد بن إبراهيم احلمد، دار ابن خزمية، الرياض، ط.، دالسحر بني املاضي واحلاضر .٣٩٤
، للشيخ صاحل الفوزان، عبارة عن حماضرة ألقاها معـايل الـشيخ، قـام بتوثيقهـا         د واتمع وخطورما على الفر   السحر والشعوذة  .٣٩٥

  .أبو عبد الرمحن عادل بن علي الفريدان:تسجيالت التقوى اإلسالمية بالرياض، طبعته جمالس اهلدى لإلنتاج والتوزيع، اعتىن به وأعده
اجلامعـة اإلسـالمية   : ى، الناشراجلنيد عبد اهللا شاكر حممد: د ،حيحةسد الذرائع يف مسائل العقيدة على ضوء الكتاب والسنة الص .٣٩٦

  .هـ١٤٢٢، ة الرابعة والثالثونالسن )١١٤(العدد  جملة اجلامعة، باملدينة املنورة
  .هـ١٤٠٥، ٤:، حملمد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط وشيء من فقهها وفوائدهاالصحيحة األحاديث سلسلة .٣٩٧
  .هـ١٤٠٨، ١:، حملمد خليل املرادي، دار البشائر، بريوت، طدرر وأعيان القرن الثاين عشرسلك ال .٣٩٨
 .هـ١٤١٠، ١:عطية الزهراين، دار الراية، الرياض، ط.د: ، ألمحد بن حممد اخلالل، حتقيقالسنة .٣٩٩
  .هـ١٤١٦، ٣:طحممد بن سعيد القحطاين، رمادي للنشر، الدمام، . د: ، لعبد اهللا بن أمحد بن حنبل، حتقيقالسنة .٤٠٠
 .هـ١٤١٣، ٣:حممد ناصر الدين األلباين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط: عمرو بن أيب عاصم الشيباين، حتقيق لالسنة، .٤٠١
 .حممد فؤاد عبد الباقي، دار احلديث، القاهرة: ، حملمد بن يزيد القزويين، حتقيقسنن ابن ماجه .٤٠٢
 .هـ١٣٩٤، ١:ن، دار احلدي، بريوت، طي الدعاس وآخرعزت.د:، لسليمان بن األشعث اجلستاين، تسنن أيب داوود .٤٠٣
 .هـ١٤٠٨أمحد شاكر، دار الفكر، بريوت :  حملمد بن عيسى الترمذي، حتقيقسنن الترمذي، .٤٠٤
 .هـ١٤١٣، ألمحد بن احلسني البيهقي، دار املعرفة، بريوت، سنن الكربى .٤٠٥
بنداري، وسيد كسروي حسن، دار الكتب العلمية بـريوت         عبد الغفار سليمان ال   . د: ، ألمحد بن شعيب النسائي، حتقيق     سنن الكربى  .٤٠٦

 . هـ١٤١١، ١:لبنان، ط
 .هـ١٤٠٩، ٣:، ألمحد بن شعيب النسائي، ترقيم عبد الفتاح أيب غدة، دار البشائر، بريوت، طسنن النسائي .٤٠٧
  .بريوت لبنان، لشيخ اإلسالم ابن تيمية، دار املعارف للطباعة والنشر السياسة الشرعية يف إصالح الراعي والرعية .٤٠٨
، ٨: شعيب األرنؤوط مع آخـرين، مؤسـسة الرسـالة ، بـريوت، ط            :  حملمد بن أمحد بن عثمان الذهيب، حتقيق       سري أعالم النبالء،   .٤٠٩

 . هـ١٤١٢
علـي رضـا املـدين، دار    : صاحل بن فوزان الفوزان، حتقيق: ، للشيخ صنع اهللا احلليب، تقريظسيف اهللا على من كذب على أولياء اهللا    .٤١٠

  .هـ١٤٠٧، ١:والسنة، طالكتاب 
  . هـ١٤٠٤، ١:أمحد يوسف الدقاق، دار املأمون للتراث دمشق وبريوت، ط: ، للخطايب، حتقيقشأن الدعاء .٤١١
  .هـ١٤١٧، ١:، دار الفضيلة، ط: للشيخ عبد الرزاق عفيفي شبهات حول السنة ورسالة احلكم بغري ما أنزل اهللا، .٤١٢
  .هـ١٣٤٩بن حممد خملوف، مصورة عن املطبعة السلفية، القاهرة، ، حملمد  الزكية يف طبقات املالكيةالنور شجرة .٤١٣



   ٨٣٤  
 
 
  

 



، ٢:، دار املـسري بـريوت لبنـان، ط   بن أمحد بن حممد العكري احلنبلياعبد احلي   " البن العماد "، يف أخبار من ذهب    شذرات الذهب  .٤١٤
  .هـ١٣٩٩

عبد اهللا بـن عبـد الـرمحن         .د: عه الشيخ ، راج القحطاين وهف بن علي بن سعيد، ل والسنة الكتاب ضوء يف احلسىن اهللا أمساء شرح .٤١٥
  .م٢٠٠٧، ١: رمحه اهللا، دار ابن احلزم، طاجلربين

  .هـ١٤١٠، ٢:طه عبد الرؤوف سعد، دار الكتاب العريب، ط: فخر الدين حممد بن عمر الرازي، حتقيق ل،شرح أمساء اهللا احلسىن .٤١٦
أمحد سعد محدان الغامـدي، دار طيبـة للنـشر          .د: ائي، حتقيق  ، هلبة اهللا بن احلسن الاللك      شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة      .٤١٧

 .هـ١٤١١، ٢:والتوزيع الرياض، ط
  .حسنني خملوف، تصوير دار الكتب احلديثة بالقاهرة:  البن تيمية، حتقيقشرح األصفهانية .٤١٨
ى للطباعة والنـشر مـصر،      عبد الكرمي عثمان، طبعة أم القر     .د: ، للقاضي عبد اجلبار بن أمحد، حققه وقدم له        شرح األصول اخلمسة   .٤١٩

 .هـ١٤٠٨، ٢:ط
  .هـ١٣٩٨، دار املعرفة، بريوت، على موطأ مالك شرح الزرقاين .٤٢٠
 .هـ١٤٢١، ٣:خالد بن قاسم الردادي، دار السلف، الرياض، ط: ، للحسن بن علي الرباري، حتقيقشرح السنة .٤٢١
، ٢:، املكتب اإلسـالمي بـريوت ودمـشق، ط        زهري الشاويش وشعيب األرنؤوط   : ، للحسني بن مسعود البغوي، حتقيق     شرح السنة  .٤٢٢

  .هـ١٤٠٣
 .هـ١٣٩٥، حملمد بن علي الشوكاين، مطبوعات اجلامعة اإلسالمية، املدينة النبوية، شرح الصدور بتحرمي رفع القبور .٤٢٣
ـ   : ، جلالل الدين السيوطي، قدم له وفهرسهالقبورأهل شرح الصدور بشرح حال املوتى و    .٤٢٤ ريب، زهري شفيق الكـيب، دار الكتـاب الع

 .هـ١٤١١، ١:بريوت، ط
املعروف مبالـك    الربكات أمحد بن حممد بن أمحد الدردير العدوي،     يبأل،   على أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك       الشرح الصغري  .٤٢٥

   .م١٩٨٦القاهرة، ،  دار املعارفري،الصغ
، دار الكتب اإلسالمية، مصر، وأخرى بتحقيق، حسنني حممد خملوف  : ، ألمحد بن عبد احلليم بن تيمية، حتقيق       شرح العقيدة األصفهانية   .٤٢٦

 .حممد بن عودة السعوي، وهي رسالة دكتوراه مقدمة بقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام، الرياض. د
 اإلسـالمي، الطبعـة التاسـعة     البن أيب العز، حتقيق ومراجعة مجاعة من العلماء ،ختريج األلباين، طبعة املكتب        شرح العقيدة الطحاوية   .٤٢٧

 . هـ١٤٠٨
  ./http://www.alhawali.comالكتاب موجود على موقع الشارح و، احلوايل نعبدا لرمح بن سفرشيخ لل ،الطحاوية العقيدة شرح .٤٢٨
 .، مفرغة موجودة على برنامج املكتبة الشاملةصاحل آل الشيخل ،شرح العقيدة الطحاوية .٤٢٩
  . العزيز الراجحي، مفرغة موجودة على برنامج املكتبة الشاملةللشيخ عبدشرح العقيدة الطحاوية،  .٤٣٠
، وموجودة على برنامج املكتبة     دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية      ، لعبد اهللا بن حممد الغنيمان،       شرح العقيدة الواسطية   .٤٣١

  .الشاملة
 بـن  حممد بن احملسن عبد. د: للطبع وأعدها أخرجها،  لشيخا آل إبراهيم بن حممد الشيخ مساحة: تقريرات من الواسطية العقيدة شرح .٤٣٢

  ).١/٣٨ (قاسم

 .هـ١٤٢٤، ٢:الثريا، الرياض، ط، البن عثيمني، دار شرح العقيدة الواسطية .٤٣٣
 .هـ١٤١٠، ٥:، مكتبة املعارف، طالفوزان صاحل للشيخ ،الواسطية  العقيدةشرح .٤٣٤
، ١:علوي الـسقاف، دار اهلجـرة للنـشر والتوزيـع الريـاض، ط            : ، ضبطه نصه وخرج أحاديثه    للهراس ،الواسطية  العقيدة شرح .٤٣٥

 .هـ١٤١١
  .، الكتاب يف املكتبة الشاملةالتوجيري أمحد بن احملسن عبد بن  محد.، دشرح الفتوى احلموية .٤٣٦
 .هـ١٤٠٦، ١:، حملمد خليل هراس، دار الكتب العلمية، بريوت، طشرح الكافية الشافية .٤٣٧



   ٨٣٥  
 
 
  

 



حممد الرحيلي وآخر، مركز البحث العلمي، دار إحيـاء التـراث اإلسـالمي،       .د: فتوحي، حتقيق ، البن النجار ال   شرح الكوكب املنري   .٤٣٨
  .هـ١٤٠٠

  .هـ١٤٠٩، ١:عبد الرمحن عمرية، عامل الكتب، بريوت، ط. د: ، ملسعود بن عمر الشهري بسعد الدين التفتازاين، حتقيقشرح املقاصد .٤٣٩
  .هـ١٣٢٥، ١: مصر، ط، لعلي بن حممد اجلرجاين، مطبعة السعادة،شرح املواقف .٤٤٠
 .، الكتاب موجود على املكتبة الشاملةالقاسم الرمحن عبد بن حممد بن امللك عبد، لالتوحيد لكتاب امليسر الشرح .٤٤١
، ٢:عبد الرمحن بن صاحل السديس، دار التدمريـة، ط : ، إعدادلرباكللشيخ عبد الرمحن ا ، " توضيح مقاصد الواسطية  "لواسطيةاشرح   .٤٤٢

 .هـ١٤٣٠
 املكتبـة العـصرية   ،عبد العايل عيـاتو : حتقيق،  برهان الدين إبراهيم بن حسن اللقاين     ، للبيجوري   "حتفة املزيد  " التوحيد شرح جوهرة  .٤٤٣

 .م٢٠٠٩، ١:، طللطباعة والنشر
  .هـ١٤٠٢، ٦:، البن تيمية، املكتب اإلسالمي بريوت لبنان، طشرح حديث الرتول .٤٤٤
  .هـ١٤٣١، ١:، مكتبة الرشد، طجبري بن اهللا عبد بن هاين .د :، شرحشرح دالية أيب اخلطاب الكلوذاين .٤٤٥
 يف دورة علميـة وهـي    عبد اهللا الراجحي الشيخ عبد العزيز بن:هاشرح، إلمام أبو عبيد القاسم بن سالم ل،شرح رسالة كتاب اإلميان  .٤٤٦

  .مفرقة على املكتبة الشاملة
مكتبة ،  أبو متيم ياسر بن إبراهيم    : حتقيق  ،   احلسن علي بن خلف بن عبد امللك بن بطال البكري القرطيب           يبأل ،   شرح صحيح البخاري   .٤٤٧

  .هـ١٤٢٣ ،٢:، ط الرياض،الرشد
 .هـ١٤٢٢ ،٨:، دار املعرفة، بريوت، طلنووي، لشرح صحيح مسلم .٤٤٨
ــام بتفريغهــا موقــع الــشبكة اإلســالمية،  للغنيمــان،شــرح فــتح ايــد شــرح كتــاب التوحيــد .٤٤٩   دروس صــوتية ق

http://www.islamweb.net. 
، ١:، للشيخ عبد اهللا الغنيمان، مطبعة املدين بالقاهرة توزيع مكتبة الدار باملدينة املنـورة، ط              شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري      .٤٥٠

  .هـ١٤٠٥
  .http://www.islamweb.net دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية، احملمودعبد الرمحن . ، د كتاب ملعة االعتقادشرح .٤٥١
، حملمد بن صاحل العثيمني، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع بريوت لبنان، ومكتبـة  شرح ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد      .٤٥٢

  .هـ١٤٠٣، ١:الرشد بالرياض، ط
  .، ملنصور البهويت، مطبعة أنصار السنة، مصرشرح منتهى اإلرادات .٤٥٣
 .رضا نعسان معطي، املكتبة الفيصلية، مكة املكرمة: ، البن بطة، حتقيقالشرح واإلبانة على أصول السنة والديانة .٤٥٤
  .هـ١٤٢٢، ١: أليب بكر حممد زكريا، مكتبة الرشد، الرياض، طالشرك يف القدمي واحلديث .٤٥٥
  . هـ١٤٠٣، ١:حممد حامد الفقي، دار الكتب العلمية بريوت لبنان، ط:  لآلجري، حتقيقشريعة،ال .٤٥٦
 .هـ١٤١٠، ١:حممد السعيد بسيوين زغلول، دار الكتب العلمية، بريوت، ط:  للبيهقي، حتقيق،شعب اإلميان .٤٥٧
  .، للقاضي عياض اليحصيب، دار الفكر بريوت لبنانالشفا بتعريف حقوق املصطفى .٤٥٨
، ١:عمـر احلفيـان، مكتبـة العبيكان،الريـاض، ط        : ، البن القيم، حتقيق   عليل يف مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتعليل      شفاء ال  .٤٥٩

 .هـ١٤٢٠
  .هـ١٤١٧، ١:ناصر بن عبد الرمحن اجلديع، دار أطلس، الرياض، ط.، دالشفاعة عند أهل السنة والرد على املخالفني فيها .٤٦٠
، حملمد بن أمحد سيد أمحد، املكتب اإلسـالمي،         ته العلمية، وجهوده الدعوية، وآثاره احلميدة     الشيخ العالمة عبد الرزاق عفيفي حيا      .٤٦١

 .هـ١٤١٨، ١:ط
 .م١٩٩٥، ٢: ط الرياض،أمحد علوش، مكتبة، الرشد،. دالشيخ حافظ بن أمحد حكمي، .٤٦٢
  .هـ١٤١٨، ١: طالرياض، مؤسسة اجلريسي، سعيد بن مسفر القحطاين،.  د،الشيخ عبد القادر اجليالين وآراؤه االعتقادية . ٤٦٣



   ٨٣٦  
 
 
  

 



  .م١٩٨٦، ١١:، حملمد جواد مغنية، دار اجلواد، طالشيعة يف امليزان .٤٦٤
  .هـ١٤٢٩، ١: إلحسان إالهي ظهري، مكتبة بيت السالم، الرياض، طالشيعة وآل البيت، .٤٦٥

، ١: الـدمام، ط حممد عبد اهللا احللواين وآخـر، دار رمـادي للنـشر،      : ، البن تيمية، حققه   < الصارم املسلول على شامت الرسول     .٤٦٦
 .هـ١٤١٧

، ١:عقيل املقطـري، مؤسـسة الريـان، بـريوت، ط         : ، حملمد بن أمحد بن عبد اهلادي، حتقيق       الصارم املنكي يف الرد على السبكي      .٤٦٧
 . هـ١٤١٢

، ١:عبد اهللا البخاري، دار أضواء الـسلف، الريـاض، ط         : ، حملمود شكري األلوسي، حتقيق    صب العذاب على من سب األصحاب      .٤٦٨
  . هـ١٤١٧

أمحد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليني بريوت لبنـان،  : إلمساعيل بن محاد اجلوهري، حتقيق ،"تاج اللغة وصحاح العربية"لصحاح  ا .٤٦٩
  .هـ١٣٩٩، ٢:ط

 .هـ١٤٠٨ القاهرة ،٤:، طتيمية ابن مكتبة، يالوادع هادى بن مقبل الرمحن عبد يب، ألالرتول أسباب من املسند الصحيح .٤٧٠
  .هـ١٤١١، ١:أليب عبد الرمحن مقبل بن هادي الوادعي، دار ابن حزم، بريوت، طا ليس يف الصحيحني، اجلامع الصحيح مم .٤٧١
، ٢:شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بـريوت، ط     : علي بن بلبان القارئ، حتقيق    : ، حملمد بن حبان البسيت، ترتيب     صحيح ابن حبان   .٤٧٢

 .هـ١٤١٤
  .هـ١٤٢١، ١:األلباين، دار الصديق، ط، حملمد ناصر الدين صحيح األدب املفرد للبخاري .٤٧٣
  .هـ١٤١٨، ٢:حممد علي قطب وآخرين، املكتبة العصرية، صيدا بريوت، ط: ، حملمد إمساعيل البخاري، مراجعةصحيح البخاري .٤٧٤
 . هـ١٤٠٦، ٢:زهري الشاويش، املكتب اإلسالمي بريوت ، ط: ، لأللباين، أشرف على طباعته الصغري وزياداتهاجلامع صحيح .٤٧٥
 .حممد فؤاد عبد الباقي، املكتبة اإلسالمية، إستانبول: ، ملسلم بن احلجاج النيسابوري، حتقيقمسلمصحيح  .٤٧٦
   .هـ١٤٠٩، ١: لأللباين، مكتب التربية العريب لدول اخلليج، توزيع املكتب اإلسالمي بريوت، طصحيح وضعيف سنن أيب داود، .٤٧٧
  .هـ١٤٠٥كويت، بدر معتوق، دار اخللفاء بال:  للطربي، حتقيقصريح السنة، .٤٧٨
  ).٦٥ص (التميمي علي بن خليفة بن مد حملأقسامها تعريفها، اإلهلية الصفات .٤٧٩
، مطابع اجلامعـة اإلسـالمية      اجلامي علي بن أمان حممد للدكتور،  والترتيه اإلثبات ضوء يف النبوية والسنة الكتاب يف اإلهلية الصفات .٤٨٠

  تراجع. هـ١٤٠٨، ١:طنشر الس العلمي، إحياء التراث اإلسالمي باجلامعة، 
 .هـ١٤٢٢، ٢:، لعلوي بن عبد القادر السقاف، دار اهلجرة، طصفات اهللا عز وجل الواردة يف الكتاب والسنة .٤٨١
 .هـ١٤٢١، ١:حممد رشاد سامل، دار الفضيلة، الرياض، ط. د:  البن تيمية، حتقيقالصفدية، .٤٨٢
عبدالرمحن بن عبداهللا التركـي وكامـل حممـد         . د: حتقيقيتمي،  ، البن حجر اهل    والزندقة رفضالصواعق احملرقة يف الرد على أهل ال       .٤٨٣

 .هـ١٤١٧الطبعة األوىل ، ،  بريوت–مؤسسة الرسالة ، اخلراط
عبد السالم آل عبد الكـرمي، دار العاصـمة،         : ، حتقيق سحمان بن سليمان، ل الشامية الداحضة الشبه على الشهابية املرسلة الصواعق .٤٨٤

  .هـ١٤٠٩، ١:الرياض، ط
، ٢:علي الـدخيل اهللا، دار العاصـمة، الريـاض، ط         . د:، حملمد بن أيب بكر بن القيم، حتقيق       ملرسلة على اجلهمية واملعطلة   الصواعق ا  .٤٨٥

  .هـ١٤١٢
  .سعيد بن مسفر القحطاين، رسالة دكتوراه من جامعة أم القرى. للشيخ د" الصوفية .٤٨٦
 .هـ١٤٠٤، ١:العلمية بريوت لبنان، طعبد املعطي أمني قلعجي، دار الكتب .د: ، للعقيلي، حققهالضعفاء الكبري .٤٨٧
  .دار الكتب اإلسالمي، القاهرةلسخاوي، مد ا، حملالضوء الالمع ألهل القرن التاسع .٤٨٨
  .هـ١٤١٣، ١:، للدكتور عبد اهللا القرين، مؤسسة الرسالة، بريوت، طضوابط التكفري عند أهل السنة واجلماعة .٤٨٩



   ٨٣٧  
 
 
  

 



، ٤:عبد السالم آل عبد الكرمي، دار العاصمة، الرياض، ط        : ، حتقيق سحمان بن سليمان، ل الضياء الشارق يف رد شبهات املاذق املارق       .٤٩٠
 .هـ١٤٢١

  .عبد الغين عبد اخلالق، دار الفكر، بريوت، الناشر مكتبة اخلاجني، القاهرة، مصر: ، البن القيم، حتقيقالنبوي الطب .٤٩١
ــتمم  .٤٩٢ ــزء امل ــعد اجل ــن س ــات اب ــى طبق ــديث، عل ــامع احل ــع ج ــم، وhttp://www.alsunnah.com موق ــع باس   :طب

ــك       " ــد ذل ــا بع ــة وم ــتح مك ــد ف ــلم عن ــن أس ــصحابة مم ــن ال ــة م ــة الرابع ــربى الطبق ــات الك   ،"الطبق
 .  هـ١٤١٦ الطائف، ،عبد العزيز عبد اهللا السلومي، وصدر عن مكتبة الصديق.  د:بتحقيق

  .م٢٠٠٣السلمي، دار الكتب العلمية ، ني حممد بن احلس أليب عبد الرمحن ،طبقات الصوفية .٤٩٣
  .هـ١٣٩٣، ١:علي حيىي عمر، مكتبة وهبة، القاهرة، ط:  للسيوطي، حتقيقطبقات احلفاظ .٤٩٤
  .هـ١٣٧١، القاهرة، مصر  احملمديةحممد حامد الفقي، مطبعة السنة: ، حملمد بن حممد بن أيب يعلى الفراء، حتقيقطبقات احلنابلة .٤٩٥
  . عبد الفتاح احللو وآخرين، دار إحياء الكتب العربية: عبد الوهاب بن علي السبكي، حتقيق، لطبقات الشافعية الكربى .٤٩٦
  .، حملمد بن سعد، دار صادر، بريوتالطبقات الكربى .٤٩٧
  .م١٩٩٧، ١:سليمان بن صاحل اخلزي، مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنورة، ط: ، حتقيقاألدنروي حممد بن محد، ألطبقات املفسرين .٤٩٨
حممد أبو الفضل إبـراهيم، دار املعـارف مبـصر،          : ، أليب بكر حممد بن احلسني الزبيدي األندلسي، حتقيق        النحويني واللغويني طبقات   .٤٩٩

  .القاهرة
  .حممود شاكر، دار املدين، جدة:  حملمد بن سالم اجلمحي،حتقيقطبقات فحول الشعراء، .٥٠٠
 .هـ١٤٢٣، ١:لعلمية، بريوت، ط، البن قيم اجلوزية، دار الكتب اطريق اهلجرتني وباب السعادتني .٥٠١
  .م٢٠٠٥، ٣٥:، مصر، طدار الشروق  لسيد قطب،،يف ظالل القرآن .٥٠٢
  . هـ١٤١٩، ٢: للدكتور عبد الكرمي عبيدات، دار اشبيليا، الرياض، طعامل اجلن يف ضوء الكتاب والسنة .٥٠٣
  .هـ١٤٠٥، ١:مية، بريوت، طحممد السيد بني بسيوين زغلول، دار الكتب العل: ، للذهيب، حتقيقالعرب يف خرب من غرب .٥٠٤
 .هـ١٣٥٩، ٥:، البن تيمية، املكتب اإلسالمي، بريوت، طالعبودية .٥٠٥
لعماد الدين الـشربيين، مـدرس احلـديث         ،رضى اهللا عنهم يف ضوء القرآن الكرمي والسنة النبوية ودفع الشبهات           عدالة الصحابة  .٥٠٦

  .هـ١٤٢٥وعلومه جبامعة األزهر، 

 .هـ١٣٠٦، ١:حممد بن محد احلمود، مكتبة املعال، الكويت، ط: بة حممد بن عثمان، حتقيق، البن أيب شيالعرش وما روى فيه .٥٠٧
 . ، لشيخ اإلسالم، ضمن الفتاوى الد السادسالعرشية .٥٠٨
  .هـ١٤٠٨، ١:رضاء اهللا بن حممد املباركفوري، دار العاصمة، الرياض، ط: عبد اهللا بن حممد أبو الشيخ األصبهاين، حتقيق ل،ةالعظم .٥٠٩
  .هـ١٤٠٦ لسيد سابق، تصوير دار الكتاب العريب، لبنان، ئد اإلسالمية،العقا .٥١٠
أمحد أمني وأمحد الزين إبراهيم األبياري، مطبعة جلنـة التـأليف           :  ألمحد بن حممد بن عبد ربه األندلسي، ضبطه وشرحه         العقد الفريد،  .٥١١

  .هـ١٣٨١، ٢:والترمجة والنشر، القاهرة، ط
حممـد  : ، حتقيـق  اهللا عبد أبو املقدسي قدامة بن اهلادي عبد بن أمحد بن مدحمل ،تيمية بن أمحد ماإلسال شيخ مناقب منالعقود الدرية    .٥١٢

  .حامد الفقي، دار الكتاب العريب، بريوت
، ١:والثقافـة بـسلطنة عمـان، ط      ، لسامل بن محد احلارثي اإلباضي، طبعته وزارة التراث القومي           العقود الفضية يف أصول اإلباضية     .٥١٣

 .هـ١٤٠٣
  .هـ١٤١٩، ٢:دار اللواء، طمحود التوجيري، .  د،  أهل اإلميان يف خلق آدم على صورة الرمحنعقيدة .٥١٤
  .هـ١٤٠٦، ١:ناصر بن عبد الرمحن اجلديع، دار العاصمة، الرياض، ط. ، إلمساعيل الصابوين، دعقيدة السلف وأصحاب احلديث .٥١٥
 .هـ١٤١٦، ٢: دار اإلمام مالك، دار الصميعي، الرياض، طبن يوسف اجلديع،، لعبداهللا العقيدة السلفية يف كالم خري الربية .٥١٦
  .، موجود على املكتبة الشاملةلشيخ حممد بن مجيل زينول ،عقيدة املسلم .٥١٧



   ٨٣٨  
 
 
  

 



  .هـ ١٤١٦ ،٢: ط،مكتبة الصحابة ، جده، للدكتور سعد الدين السيد صاحل، العقيدة اليهودية وخطرها على اإلنسانية .٥١٨
  .هـ١٤٢١، ٣:ناصر بن علي الشيخ، مكتبة الرشد، الرياض، ط. ، دي بة الكرامعقيدة أهل السنة واجلماعة يف الصحا .٥١٩
 .هـ١٤١٥، ١٠:، دار النفائس، عمان، األردن، طعمر سليمان األشقر.  د، يف اهللالعقيدة .٥٢٠
 .  حلسني عبد احلميد رشوان، املكتب اجلامعي، اإلسكندريةالعلم والبحث العلمي، .٥٢١
  .هـ١٣٨٦مصر، ، مطبعة املديناللطيف آل الشيخ،  لعبد الرمحن بن عبد ،علماء الدعوة .٥٢٢
  .هـ١٤١٩، ٢:، للشيخ عبد اهللا البسام، دار العاصمة، الرياض، طعلماء جند خالل مثانية قرون .٥٢٣
  . الشيخ احلوايلموقع، للدكتور سفر احلوايل، العلمانية نشأا وتطورها .٥٢٤
  . هـ١٤٠٧، ١:لعلوم واحلكم، ط، ملوسى الدويش، عامل الكتب، بريوت، ومكتبة اعلو اهللا على خلقه .٥٢٥
عبد اهللا بـن صـاحل الـرباك، دار الـوطن،     : ، حممد بن أمحد الذهيب، حتقيق العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح األخبار من سقيمها        .٥٢٦

 .هـ١٤٢٠، ١:الرياض، ط
 . هـ١٤١٦، ١:أشرف بن عبد املقصود، مكتبة أضواء السلف، الرياض، ط: ، اعتىن به للذهيب،العلو للعلي الغفار .٥٢٧
  .  حملمود بن أمحد العيين، دار إحياء التراث العريبعمدة القاري شرح صحيح البخاري، .٥٢٨
  ).٥ : فقرة ،٤:الفصل إصحاح ( القدمي العهد .٥٢٩
، حملمد بن إبراهيم بن الوزير، حتقيق شعيب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بريوت،            العواصم و القواصم يف الذب عن السنة أليب القاسم         .٥٣٠

  .ـه١٤١٢، ٢:ط
  .هـ١٤١٠، ١: لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بريوت، حملمد مشس احلق آبادي، عون املعبود شرح سنن أيب داود .٥٣١
 ، ١:ط،  دمـشق ،دار املأمون للتراث: الناشر،  عصام رواس قلعجي  : حتقيق لعبد الباقي املواهيب احلنبلي،      العني وأثر يف عقائد أهل األثر      .٥٣٢

 .م١٩٨٧
، ١:إبـراهيم الـسمامرائيني مؤسـسة األعلمـي، بـريوت، ط          . مهدي املخزومي ود  . د: فراهيدي، حتقيق  ال  للخليل بن أمحد   ،العني .٥٣٣

   .هـ١٤٠٨
ي أصیبعة  ملوفق الدين اخلزرجيعيون األنباء يف طبقات األطباء .٥٣٤ ابن أب روف ب رح، المع ق ش زار.د: وتحقی ا، دار ن ة رض اة،  مكتب الحی

  .بیروت
  .مود شكري األلوسي، مكتبة العلم، جدة، حملغاية األماين يف الرد على النبهاين .٥٣٥
عبد اهللا حبر الدين عبد اهللا، دار البشائر اإلسـالمية، بـريوت،   : ، لعمر بن علي بن امللقن، حتقيق      < غاية السول يف خصائص الرسول     .٥٣٦

  .هـ١٤٢٢ن ٢:ط
على للشؤون اإلسالمية يف مجهوريـة  حسن حممد عبد اللطيف، الس األ: ، لعلي بن أيب علي اآلمدي، حتقيق   غاية املرام يف علم الكالم     .٥٣٧

 .هـ١٣٩١مصر العربية، 
  . هـ١٣٥١، ١:برجستراسر، مطتبة اخلاجني، مصر، طبعة مصورة عنها، ط: ، البن اجلوزي، عين بنشرهغاية النهاية يف طبقات القراء .٥٣٨
   .هـ١٤٠٥، ١:سليمان العايد، طبعة جامعة أم القرى، ط: ، حتقيق إلبراهيم احلريب،غريب احلديث .٥٣٩
  .هـ١٤٠٥، ١:عبد املعطي قلعجي، دار الكتب العلمية بريوت، ط.د: ، حتقيقاجلوزي، لعبد الرمحن بن علي بن غريب احلديث .٥٤٠
  .هـ١٤٠٢عبد الكرمي إبراهيم الغرباوي، طبعة جامعة أم القرى، : ، حتقيق للخطايب،غريب احلديث .٥٤١
 .م١٩٢٥م بن حممد عثمان اخلياط، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة،  أليب احلسن عبد الرحياالنتصار والرد على ابن الراوندي امللحد، .٥٤٢
 .  بريوت،دار الفكر حملمد اخلطيب الشربيين، مغين احملتاج، .٥٤٣
 الشيخ إبراهيم البـهادري، نـشر       :حتقيق،   املعروف بابن زهرة   ،يب املكارم محزة بن علي    أل،   والفروع األصول علمي   إىلغنية الرتوع    .٥٤٤

 . هـ١٤١٧، ١:ط مؤسسة اإلمام الصادق،
  .هـ١٤٠٦، ١:عماد الدين حيدر، مؤسسة الكتب، لبنان، ط:  لعبد الرمحن النيسابوري، حتقيق، الغنية يف أصول الدين .٥٤٥



   ٨٣٩  
 
 
  

 



  .مصطفى حلمي وآخر، دار الدعوة، اإلسكندرية. د: ، أليب املعايل اجلويين، حتقيقالظلم"  تراجع-التياث"غياث األمم يف اجتياث  .٥٤٦
  .هـ١٩٣٣، ٣:، دار الفكر، بريوت، طمود بن عمر الزخمشريحمل، ثالفائق يف غريب احلدي .٥٤٧
  .هـ١٤١٣األخرية، :فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الوطن،ط: ، مجع وترتيبفتاوى ابن عثيمني .٥٤٨
  .هـ١٤١٩، ١:البن حجر اهليتمي، دار إحياء التراث العريب، بريوت، طالفتاوى احلديثية،  .٥٤٩
 .  الكايف السبكي، دار املعرفة، بريوت، لعلي بن عبدفتاوى السبكي .٥٥٠
  .هـ١٤٠٢، ٢: للشيخ عبد الرمحن السعدي، مكتبة املعارف، الرياض، طالفتاوى السعدية، .٥٥١
حممد بن عبد الرمحن بن عبد الرزاق الدويش، رئاسـة إدارة البحـوث   : ، مجع وترتيب فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء      .٥٥٢

  .١٤١٩، ٣:كة العربية السعودية، الرياض، طالعلمية واإلفتاء، اململ
  .هـ١٤١٣، ١:، ط الرياض،دار العاصمةلشيخ عبد العزيز بن باز و حممد بن صاحل العثيمني،  ،فتاوى مهمة .٥٥٣
عبد اهللا بن حممد بن أمحد الطيار، والـشيخ  . د: ، وهي عبارة عن أجوبة مساحة الشيخ عبد العزيز بن باز، إعداد فتاوى نور على الدرب    .٥٥٤

  .هـ١٤٢٠، ١:مد بن موسى بن عبد اهللا املوسى، حتت إشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء، طحم

على بن عبد اهللا العماري، بـدون دار طبـع ، الطبعـة    :  أجاب عنها الشيخ عبد اهللا بن جربين، مجعفتاوى وأحكام يف نيب اهللا عيسى   .٥٥٥
  .ـه١٤٢٠األوىل 

حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، املطبعة       : مجع وترتيب وحتقيق   بن عبد اللطيف آل الشيخ،       براهيملشيخ حممد بن إ    والرسائل ل  فتاوىال .٥٥٦
 . هـ١٣٩٩ ،١: طاحلكومية، مكة املكرمة،

، ١:حممد بن عبد الرمحن بن قاسم، مطبعـة احلكومـة مبكـة املكرمـة، ط              : ، مجع وترتيب  فتاوى ورسائل الشيخ حممد بن إبراهيم      .٥٥٧
 .هـ١٣٩٩

، ١: دار الفـضيلة للنـشر والتوزيـع، ط   وليد منسي و الـسعيد صـابر،      :  إعداد ،حة الشيخ عبد الرزاق عفيفي    فتاوى ورسائل مسا   .٥٥٨
  .هـ١٤١٨

حممد فؤاد عبـد  : حمب الدين اخلطيب، وترقيم: عبد العزيز بن باز، وتصحيح: ، البن حجر، حتقيقفتح الباري بشرح صحيح البخاري  .٥٥٩
 . هـ١٣٨٠الباقي، املطبعة السلفية، القاهرة، 

 . لكمال بن اهلمام، تصوير دار الفكر بلبنان عن طبعة مصطفى البايب احلليب مبصرفتح القدير شرح اهلداية، .٥٦٠
 .هـ١٣٨٣، ٢:، حملمد بن علي الشوكاين، طبعة مصطفى البايب احلليب، مصر، طفتح القدير .٥٦١
لبحـوث العلميـة واإلفتـاء، الريـاض،         طبعة رئاسـة إدارة ا      ،    عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ      فتح ايد لشرح كتاب التوحيد،     .٥٦٢

  .هـ٤،١٤٢٢:ط
، ١:الوليـد الفريـان، دار الـصميعي، الريـاض، ط         . د: ، عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ، حتقيق       لشرح كتاب التوحيد   فتح ايد  .٥٦٣

  .هـ١٤١٥
 .هـ١٤٠٣، ١:، السخاوي، دار الكتب العلمية، بريوت، طفتح املغيث شرح ألفية احلديث .٥٦٤
 .هـ١٤١٠، ٤:، البن عثيمني، مطابع جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، طخيص احلمويةفتح رب الربية بتل .٥٦٥
  .م٢٠٠٧، ١:، طاملقطم للنشر والتوزيع، أب سهل: حتقيق،  لعبد القادر اجليالين،فتوح الغيب .٥٦٦
 .هـ١٤٩٢صر، عثمان حيي، وزارة الثقافية واإلعالم مب. د: ، البن عريب الطائي، حتقيقالفتوحات املكية .٥٦٧
 .، البن تيمية، صمن جمموع الفتاوى، الد اخلامساحلمويةالفتوى  .٥٦٨
  . البن تيمية ضمن جامع الرسائل له، الد اخلامسفتوى يف اخلضر، .٥٦٩
  .هـ١٤٢٥، ٩:ناصر العمر، دار الوطن، الرياض، ط. ، دفتياتنا بني التغريب والعفاف .٥٧٠
  .م٢٠٠٩، ١: ألمحد أمني، دار الشروق، طفجر اإلسالم،  .٥٧١
 .م١٩٨٤، ١: للحسن بن موسى النوبتخي، دار األضواء، طفرق الشيعة، .٥٧٢



   ٨٤٠  
 
 
  

 



  .هـ١٤٢٢، ١: دار الوطن، الرياض، طناصر العقل،. د. أ،الفرق الكالمية املشبهة واألشاعرة واملاتريدية .٥٧٣
  .حممد حمي الدين عبد احلميد، دار املعرفة، بريوت: ، حتقيقالفرق بني الفرق، لعبد القاهر البغدادي .٥٧٤
  . البن تيمية، ضمن جمموع الفتاوى،الفرقان بني احلق والباطل .٥٧٥
، ١:عبد الرمحن اليحىي، دار طويق للنـشر والتوزيـع، الريـاض، ط           : ، البن تيمية، حتقيق   الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان      .٥٧٦

  .هـ١٤١٤
 .هـ١٤٠٥، ٤: طعبد الستار أمحد فراج، عامل الكتب،: راجعه، حملمد بن مفلح املقدسي، الفروع .٥٧٧
 .هـ١٤٠٥عبد الرمحن عمرية وآخر، دار اجليل، بريوت، .د: ، البن حزم، حتقيق واألهواء والنحللالفصل يف املل .٥٧٨
  .عبد الرمحن بدوي، مؤسسة دار الكتب الثقافية، الكويت:  أليب حامد الغزايل، حتقيقفضائح الباطنية .٥٧٩
  .هـ١٤٠٦، ١:حممد العجمي، الدار السلفية الكويت، ط: ، البن رجب احلنبلي، حتقيقفضل علم السلف  على اخللف .٥٨٠
  .، أليب حنيفة، مطبوع مع شرحه ملال علي قاري احلنفي، دار الكتب العلمية، بريوتالفقه األكرب أليب حنيفة .٥٨١
للدراسات املؤسسة العربية   ،  ، جون كولر، ترمجة كامل يوسف حسني، مراجعة الدكتور إمام عبد الفتاح إمام            الفكر الشرقي القديـم   .٥٨٢

 .م٢٠٠١، ١:، طوالنشر
  .١:، طدار الفكر اللبناين للدكتور حسني حرب، الفكر اليوناين قبل أفالطون، .٥٨٣
عبد الرمحن بن حيىي املعلمي، املكتب اإلسالمي، بـريوت،         : ، حملمد بن علي الشوكاين، حتقيق     الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة     .٥٨٤

  .هـ١٤٠٢، ٣:ط
 .إحسان عباس، دار الثقافة، بريوت:  شاكر الكتيب، حتقيق، حملمد بنفوات الوفيات .٥٨٥
  .هـ١٣٩١، ٢:املعرفة، طعبد الرؤوف املناوي، دار للعالمة حممد ، فيض القدير شرح اجلامع الصغري .٥٨٦
 . هـ١٤٠٩، ١:ربيع املدخلي، مكتبة لينة، مصر، ط. د: ، البن تيمية، حتقيققاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة .٥٨٧
 .هـ١٤٠٧، ٢:، مؤسسة الرسالة بريوت، طآبادي لفريوزا  حملمد بن يعقوب،القاموس احمليط .٥٨٨
، دار أسامة للنـشر والتوزيـع، األردن،       سفر احلوايل : تقدمي،  الكواري كاملة ل والفالسفة تيمية ابن بني احلوادث تسلسل و العامل قدم .٥٨٩

 .م٢٠٠١، ١:ط
 .م١٩٨١، ١:لم للماليني، بريوت، طلطه الويل، دار العأول حركة اشتراكية يف اإلسالم، : القرامطة .٥٩٠
 .م١٩٨٤ البدري، دار القلم، ديب اإلمارات العربية املتحدة، عبداهللا املهديحممد بن .، دالقرآن الكرمي تارخيه وعلومه .٥٩١
  .هـ١٤١٨، ٢: للدكتور عبد الرمحن احملمود، دار الوطن، الرياض، طالقضاء والقدر يف ضوء الكتاب والسنة ومذهب الناس فيه .٥٩٢
  .هـ١٤١٠، ٢:، دار النفائس، الكويت، طلألشقر ،والقدر ضاءالق .٥٩٣
 .هـ١٤١٠، ١:حممد املعتصم باهللا البغدادي، دار الكتاب العريب، ط: ، حملمد بن عمر الرازي، حتقيقالقضاء والقدر .٥٩٤
لـشرق األوسـط   عاصم بن عبد اهللا القريويت، طبع شـركة ا        . د: صديق حسن خان، حققه    ل ،  قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر       .٥٩٥

  .للطباعة
 .هـ١٣٦٦، البن سعدي مطبعة أنصار السنة احملمدية، القاهرة، القواعد احلسان يف تفسري القرآن .٥٩٦
  .هـ١٤١٦أشرف بن عبد املقصود، أضواء السلف، الرياض، : ، حتقيق البن عثيمني،القواعد املثلى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن .٥٩٧
 .هـ١٤٠٥، ٢:دار الدعوة، اإلسكندرية، ط ملصطفى حلمي، قواعد املنهج السلفي، .٥٩٨
 .، موجود على املكتبة الشاملةالعلوان عبداهللا بن ناصر بن سليمانل ،القول الرشيد يف أهم أنواع التوحيد .٥٩٩
  .هـ١٤١٢، دار الوطن، الرياض، سعديال عبد الرمحن بن ناصر  ل،القول السديد شرح كتاب التوحيد .٦٠٠
عبد الرزاق بن عبد احملسن البدر، دار ابن عفان، اخلرب، اململكـة العربيـة              . د.، أ تقسيم التوحيد القول السديد يف الرد على من أنكر         .٦٠١

  .هـ١٤١٧، ١:السعودية، ط



   ٨٤١  
 
 
  

 



، البن سعدي، صمن اموعة الكاملة ملؤلفات الشيخ ابن سعدي، طباعة مركز ابن صاحل الثقـايف،                القول السديد يف مقاصد التوحيد     .٦٠٢
  .عنيزة

 .هـ١٤٢١، ١:، دار العايل، طسامة بن ياسني املعاين أبو الرباء، ألوالسحر والعني ات معاجلي الصرعالقول املعني يف مرتكز .٦٠٣
  .هـ١٤٢٠، ١:سليمان أبا اخليل وآخر، دار العاصمة، الرياض، ط.د: ، حتقيقعثيمني البن ،القول املفيد على كتاب التوحيد .٦٠٤
  .هـ١٤٠٣، ١:، دار الكتب العلمية، طاهللا الذهيب الدمشقي  عبدمحد أيبمد بن أحمل ،الكاشف يف معرفة من له رواية يف الكتب الستة .٦٠٥
، ٤:زهـري الـشاويش، املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، ط     :  لعبد اهللا بن أمحد بن قدامة، حتقيق    ،الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل       .٦٠٦

  .هـ١٤٠٥
 بـن  عبـداهللا  ،احلنيين حيىي بن ناصر،  العريفي عبدالرمحن بن مدحم: حتقيق )القيم ابن نونية (الناجية للفرقة االنتصار يف الشافية الكافية .٦٠٧

  .)١٨٤/ ١ (املساعد علي بن فهد ،اهلذيل عبدالرمحن
   .هـ١٤٠٤، ١: ، لعلي بن حممد بن األثري اجلزري، دار الكتاب العريب، بريوت، لبنان، طالكامل يف التاريخ .٦٠٨
  .هـ١٤٠٣، ٤:وت، ط، دار الكتاب العريب، بريالكامل يف التاريخ، البن األثري .٦٠٩
  .لأليب العباس حممد بن يزبد املربد، منشورات دار احلكمة، دمشقالكامل،  .٦١٠
  .هـ١٤٠٨، ١:مشهور حسن سلمان، مكتبة املنار، األردن، ط: ، للذهيب، حتقيقالكبائر .٦١١
  .هـ١٤١٣السالم، الرياض، عبد القادر األرنؤوط، دار : ، حملمد بن عبد الوهاب، حتقيقكتاب التوحيد الذي هو حق اهللا على العبيد .٦١٢
عبد العزيز الـشهوان، مكتبـة الرشـد،        . د: حتقيقحملمد بن إسحاق بن خزمية،       ،-عز وجل –كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب       .٦١٣

  .هـ١٤١١، ٢:الرياض، ط
 .هـ١٤١٥ ، صنعاء،مركز الدراسات والبحوث اليمين، أليب حامت الرازي، كتاب الزينة يف الكلمات اإلسالمية العربية .٦١٤
  .هـ١٤٢٠، ١:، دار الثريا للنشر، الرياض، طعثيمنيبن  ال،كتاب العلم .٦١٥
 .، حملمد علي الفاروقي التهانوي، دار صادر، بريوت، لبنانكشاف اصطالح الفنون .٦١٦
  .هـ١٣٦٦، مطبعة أنصار السنة احملمدية، القاهرة،  للبهويت،كشاف القناع على منت اإلقناع .٦١٧
  .، حملمود بن عمر الزخمشري، دار املعرفة، بريوتاويلالكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األق .٦١٨
اجلديـد،   ، مكتبة اجليلمطبوع ضمن الفتح الرباين يف فتاوى الشوكاين للشوكاين، ،كشف األستار يف إبطال قول من قال بفناء النار .٦١٩

 .اليمن
، د العزيز بن عبد اهللا الزير آل محـد        عب: حقيق   سحمان،   سليمان بن  ل ،بعض األغبياء من الناس    لتباس عن تشبيه  كشف األوهام واال   .٦٢٠

  .هـ١٤١٥ ،١:، ط السعودية،دار العاصمة
، إلمساعيل بن حممد العجلوين، دار إحياء التـراث العـريب،   كشف اخلفاء ومزيل اإللباس عما اشتهر من األحاديث على ألسنة الناس       .٦٢١

  .هـ١٣٥٢، ٣:بريوت، ط
 .اهللا الشهري حباجي خليفة، دار العلوم احلديثة، ملصطفى بن عبد كشف الظنون عن أمساء الكتب والفنون .٦٢٢
 .م١٩٨٢ العزيز، املكتبة القيمة بالسودان، حممد عبد:  البن رجب احلنبلي، حتقيقكشف الكربة يف وصف حال أهل الغربة، .٦٢٣
 .هـ١٤١٠دار ابن تيمية، القاهرة،  ،خلطيب البغداديمحد بن علي ا أل،الكفاية يف علم الرواية .٦٢٤
 املدينـة  ،املكتبـة العلميـة  : دار النشر، إبراهيم محدي املدين، أبو عبداهللا السورقي: قيقحت للخطيب البغدادي، لرواية،الكفاية يف علم ا    .٦٢٥

 .املنورة
  . م١٩٩٥، ١:، دار ابن حزم، طحممد خري رمضان يوسف: حتقيق البن حجي احلنبلي، الكالم املنتقى مما يتعلق بكلمة التقوى،  .٦٢٦
  .ناصر السالمة، دار الفالح، مصر.د:  البن عبد اهلادي، حتقيق على العرشالكالم على مسألة االستواء .٦٢٧
عدنان درويش وآخـر، مؤسـسة الرسـالة،    : ، حتقيق الكفومي بن موسى أليوب ،"معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية    "الكليات   .٦٢٨

 .هـ١٤١٩، ٢:بريوت، ط



   ٨٤٢  
 
 
  

 



، ١:، دار الكتب العلميـة، بـريوت، ط  "وع مع حاشية قليويب وعمريةمطب"، حملمد بن أمحد احمللي، كرت الراغبني شرح منهاج الطالبني    .٦٢٩
 .هـ١٤١٧

 . هـ١٤١٠، ١٧، لعبد العزيز السلمان، طبعة وقفية الكواشف اجللية عن معاين الواسطية البن تيمية .٦٣٠
ـ       : ، ملرعي بن يوسف الكرمي، حتقيق     ابن تيمية  الكواكب الدرية يف مناقب اتهد     .٦٣١ رب اإلسـالمي،   جنم عبد الرمحن خلـف، دار الغ

 .هـ١٤٠٦بريوت، 
  . لعلي بن حممد اخلازن، طبع عيسى البايب احلليب، القاهرة،لباب التأويل يف معاين الترتيل .٦٣٢
الشيخ عادل أمحد عبد املوجود والـشيخ علـي حممـد           : حتقيق   أليب حفص عمر بن علي الدمشقي احلنبلي،         اللباب يف علوم القرآن    .٦٣٣

 . هـ ١٤١٩، ١:ط، بريوت، دار الكتب العلمية، معوض
 .هـ١٤١٤، ٢: حملمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بريوت، طلسان العرب، .٦٣٤
   .هـ١٣٩٠، ٢: البن حجر، مؤسسة األعلمي، بريوت، طلسان امليزان، .٦٣٥
   .هـ١٤١٧، ٢:، مؤسسة الريان، دار ابن حزم، ط البن رجب، لطائف املعارف فيما ملواسم العام من الوظائف .٦٣٦
 .م٢٠٠٨، ١:، طدار البشائر للطباعة والنشر، خالد عبد الرمحن العك: حتقيقطاء اهللا السكندري،  البن علطائف املنن، .٦٣٧

، ١:حممد األمني حممد اجلكين، مطـابع ابـن تيميـة، القـاهرة، ط       :  املكرم، حملمد اخلضريي، حتقيق    < اللفظ املكرم خبصائص النيب    .٦٣٨
  .هـ١٤٠٥

 ابتـدأ  .مخيس كل مبرتله : العثيمني صاحل بن حممد الشيخ فضيلة يعقدها كان تلقاءا سلسلة عن عبارة هيو ،لقاءات الباب املفتوح    .٦٣٩
 عـام  صـفر،  شهر من عشر الرابع اخلميس يف السلسلة هذه وانتهت )هـ١٤١٢ (العام يف تقريباً شوال أواخر يف اللقاءات هذه الشيخ

  .اإلسالمية الشبكة موقع بتفريغها قام وهي مسجلة ).هـ١٤٢١(
  .هـ١٤١٣ ،١: قم، إيران، ط-أمري: علي الوردي، مطبعة.، د يف تاريخ العراق احلديثحملات اجتماعية .٦٤٠
  .م١٩٨٨، ١:، طمؤسسة األعلمي للمطبوعات، حملمد علي األشقر، حملات من تاريخ القران .٦٤١
 .هـ١٤٠٥، ٣:الشيخ ابن عثيمني، مكتبة املعارف، الرياض، ط: ، البن قدامة، شرحملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد .٦٤٢
احلنبلـي، املكتـب    لـسفاريين   ، حملمـد ا   لوامع األنوار البهية وسواطع األسرار األثرية شرح الدرة املضية يف عقدية الفرقة املرضية             .٦٤٣

  . هـ١٤١١، ٣:اإلسالمي، بريوت، ط
  .١:عبد الستار فراج، لبنان، ط:  ألمحد القلقشندي، حتقيق يف معامل اخلالفة،مآثر اإلنافة .٦٤٤
  . هـ١٤١٩، ١: ابن عفان، اخلرب، طالشظيفي، دار حممد بن عبد الرمحن أبو يوسف. ، د العقيدةمباحث املفاضلة يف .٦٤٥
  .هـ١٤٠١، ٨:، ملناع القطان، مؤسسة الرسالة، طمباحث يف علوم القرآن .٦٤٦
   .عدنان حممد زرزور، دار التراث بالقاهرة، دار النصر للطباعة: ، للقاضي عبد اجلبار، حتقيقمتشابه القرآن .٦٤٧
، ١:، لكاملة الكـواري، دار ابـن حـزم ، بـريوت، ط    "عثيمني البنى يف صفات اهللا وأمسائه احلسىن املثل القواعد" شرح  يف الى .٦٤٨

  .هـ١٤٢٢
  .هـ١٤١١، ٣:فهد السليمان، ط:  فتاوى الشيخ ابن عثيمني، مجع وترتيباموع الثمني، .٦٤٩
  .هـ١٤١٢، ٢:عاصمة، الرياض، ط، دار الجمموع الرسائل واملسائل النجدية لبعض علماء جند األعالم .٦٥٠
عبد الكرمي الغربـاوي، مركـز      :  أليب موسى حممد بن أيب بكر املديين األصفهاين، حتقيق         اموع املغيث يف غرييب القرآن واحلديث،      .٦٥١

 .هـ١٤٠٦، ١:البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي، ط
  .هـ ١٤١٢ بريوت، الفكر، دار طبعة، مياهليث بكر أيب بن علي الدين نور، لالفوائد ومنبع الزوائد جممع .٦٥٢
مجعـه  ، وهو مطبوع يف جملد واحد    ، والكافرون، والبينة، والعلق، والليل، والشمس، األعلى: ، ابن تيمية، من ست سور     جمموع تفسري  .٦٥٣

 برمتها موجـودة يف  وهي، تفسري شيخ اإلسالم عثر عليها املعتين ا ونشرها وهذه قطعة يسرية من. عبد الصمد شرف الدين: وعلَّق عليه
 . ابن قاسم جمموع



   ٨٤٣  
 
 
  

 



 .حممد جنيب املطيعي، مكتبة اإلرشاد، جدة: للنووي، حققه وأكملهاموع شرح املهذب،  .٦٥٤
عبد الرمحن القاسم وابنه حممد، جممع امللك فهد لطباعة املـصحف الـشريف،             : ، مجع وترتيب   تيمية شيخ اإلسالم ابن   فتاوىجمموع   .٦٥٥

   .هـ١٤١٦املدينة النبوية، 
  .هـ١٤١٤، ٢:فهد السليمان، دار الثريا، الرياض، ط: ، مجع وترتيبالعثيمني صاحل بن حممد الشيخ فضيلة ورسائل فتاوى جمموع .٦٥٦
حممد بن سعد الشويعر، حتت إشـراف رئاسـة إدارة البحـوث    . ، مجع، دجمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، للشيخ عبدالعزيز بن باز    .٦٥٧

  .هـ١٤٢١، ٣:العلمية واإلفتاء، ط
  .هـ١٤٢٣، ٢:، طجمموع مؤلفات الشيخ حممد بن عبد الوهاب .٦٥٨
  .، عبارة عن أوراق بعضها خمطوط والبعض اآلخر مطبوع، قمت بترتيبها وترقيمهاجمموعة ملفات الشيخ عبد الرزاق عفيفي .٦٥٩
لدعوة واإلرشاد إدارة الطبـع     رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء وا     ،  عثمان  حممد  الرؤوف عبدل ،حمبة الرسول بني االتباع واالبتداع     .٦٦٠

  .هـ١٤١٤، ١:، ط الرياض،والترمجة
طـه    : ، وبذيله تلخـيص احملـصل للطوسـي، راجعـه          للرازي  واملتأخرين من العلماء واحلكماء واملتكلمني،     حمصل أفكار املتقدمني   .٦٦١

 .عبدالرؤوف سعد، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة
، ١:حسني أتاي، مكتبة التراث، القاهرة، مـصر، ط       . د:  للرازي، حتقيق  كماء واملتكلمني، ل أفكار املتقدمني، واملتأخرين من احل     حمص .٦٦٢

 .هـ١٤١١
  .عبد الغفار البندري، دار الفكر، بريوت. د: ، لإلمام أيب حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم، حتقيقاحمللى باآلثار .٦٦٣
عـامل  ،  الشيخ حممد حسن آل ياسـني     :  حتقيق  لطلقاين،   أمحد بن إدريس   القاسم إمساعيل ابن عباد بن العباس بن         يبأل ،احمليط يف اللغة   .٦٦٤

  .هـ١٤١٤، ١:، ط بريوت،الكتب
 .م١٩٨٦ ، حملمد بن أيب بكر الرازي، مكتبة لبنان، بريوت، خمتار الصحاح .٦٦٥
العربية السعودية، وقف   غري معروف، الرياض، اململكة     : ، لعبد العزيز السلمان، الناشر    خمتصر األسئلة واألجوبة على العقيدة الواسطية      .٦٦٦

  .هـ١٤١٠، ١٠:هللا تعاىل، ط
سيد إبراهيم، دار احلديث، القـاهرة،  : ، حتقيق حممد ابن املوصلي: اختصره ،خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة البن القيم        .٦٦٧

  .هـ١٤١٢، ١:ط
  . تعليق األلباين، مكتبة املعارف، الرياضخمتصر العقيدة الطحاوية، .٦٦٨
، ٢:، حتقيق واختصار، الشيخ حممد ناصر الدين األلباين، طبعة املكتـب اإلسـالمي، بـريوت، ط                للعلي الغفار، للذهيب   خمتصر العلو  .٦٦٩

 .هـ١٤١٣
  .هـ١٤٠٦، ٢:حممد حامد الفقي، ط: بدر الدين حممد بن علي البعلي، حتقيق: ، اختصرهخمتصر الفتاوى املصرية، البن تيمية .٦٧٠
  .٢:روين، مكتبة االستقامة، تونس، ط، لسليمان الباخمتصر تاريخ اإلباضية .٦٧١
 .هـ١٤١٦، ١:، طالرياض، دار السالم للنشر والتوزيع لعبد اهللا الزيد، خمتصر تفسري البغوي املسمى مبعامل الترتيل، .٦٧٢

  .هـ١٤١٧، ١:، ط الرياض-دار السالم، دمشق-دار الفيحاء ، :حملمد بن عبد الوهابخمتصر سرية الرسول،  .٦٧٣
ـ       ا " خمتصر صحيح البخاري   .٦٧٤  أيب حممد عبـد اهللا   للزبيدي   ،)"خمتصر الزبيدي (لتجريد الصريح ألحاديث اجلامع الصحيح واملشهور ب

  .م٢٠٠٩، ١:طدار املنهاج للنشر والتوزيع،  حممد شادي عربش-صالح الدين احلمصي : حتقيق، بن سعد األزدي األندلسي
  .، املكتب التجاري، بريوتسيده بابن املعروف األندلسي اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن يبأل املخصص .٦٧٥
 .هـ١٤١٢، دار الفكر، بريوت، حممد حامد الفقي: ، البن القيم، حتقيقمدارج السالكني .٦٧٦
  . هـ١٣٩٩، ١:، لفاروق محادة، مكتبة املعارف، الرباط، املغرب، طوم القرآن والتفسريمدخل إىل عل .٦٧٧
  .هـ١٤١٨، ٥:إبراهيم الربيكان، دار السنة يف اخلرب، ودار ابن عفان يف القاهرة، ط. ، داملدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية .٦٧٨
  .هـ١٣٩٣، حملمد أبو شيبة، القاهرة، احلديثة للطباعة، مياملدخل لدراسة القرآن الكر .٦٧٩



   ٨٤٤  
 
 
  

 



  .  هـ١٣٩٩، ١: حملمد عبد الستار نصار، دار األنصار، طاملدرسة السلفية وموقف رجاهلا من املنطق وعلم الكالم، .٦٨٠
  .، لإلمام مالك بن أنس، رواية سحنون بن سعيد، دار صادر، بريوتاملدونة الكربى .٦٨١
غالب بن علي عواجي، املكتبة العـصرية الذهبيـة، جـدة،     .، د ودورها يف اتمعات وموقف املسلم منها      املذاهب الفكرية املعاصرة   .٦٨٢

 .هـ١٤٢٧، ١:ط
  .م١٩٨٥، ٣:، طاجليل للطبع والنشر والتوزيع، للدكتور عبد الرمحن عمرية، دار املذاهب املعاصرة وموقف اإلسالم منها .٦٨٣
  .هـ١٤١٣، ١:لنشر، الرياض، ط، للشيخ عبد الرزاق، دار الوطن لمذكرة التوحيد .٦٨٤
  . للشنقيطي، دار القلم، بريوتمذكرة يف أصول الفقه على روضة الناظر، .٦٨٥
 .هـ١٤٠٠، ٢:،  البن حزم، دار اآلفاق اجلديدة، بريوت، طمراتب اإلمجاع يف العبادات واملعامالت واملعتقدات .٦٨٦

اء حممـد الـشاهد، مكتبـة اإلمـام     . د: لدمشقي، حتقيق ا حملمد بن علي بن طولون       ،  < مرشد احملتار إىل خصائص النيب املختار      .٦٨٧
   .الشافعي

  .، لعلي بن سلطان القاري، املطبعة امليمنيةمرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .٦٨٨
 .هـ١٤١٠سعود اخللف، دار العاصمة، الرياض، : ، أليب يعلى، حتقيقمسائل اإلميان .٦٨٩
  .هـ١٣٩٦،  املدينة املنورة ،اجلامعة اإلسالمية، مود شكري األلوسيحم: حتقيق ، حملمد بن عبد الوهاب، مسائل اجلاهلية .٦٩٠
ر عبد الرمحن بن عبد اهللا التركي، رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراه يف            للدكتو املسائل العقدية يف فيض القدير للمناوي عرض ونقد        .٦٩١

  .ياضقسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الر
 .هـ١٤١٢، ١:، لعبد اإلله بن سلمان األمحدي، دار طيبة، الرياض، طاملسائل والرسائل املروية عن اإلمام أمحد يف العقيدة .٦٩٢
  .هـ١٣١٧، ١:، وعليها حاشية ابن قطلوبغا، مطبعة بوالق، ط البن اهلماماملسايرة، .٦٩٣
مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتـب العلميـة،         : اكم، حتقيق للحافظ أيب عبد اهللا حممد بن عبد اهللا احل          املستدرك على الصحيحني،   .٦٩٤

 .هـ١٤١١، ١:بريوت، ط
  .هـ١٤١٨، ١:حممد بن عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، ط: ع، مجاملستدرك على جمموع فتاوى ابن تيمية .٦٩٥
  .هـ١٤١٩، ١:حممد التركي، دار هجر، مصر، ط: يب حامد الغزايل، حتقيق أل،املستصفى يف علم األصول .٦٩٦
 - ٥٠( العـدد  -السنة الثالثة عشر ، اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة   ،  علي بن حممد الفقيهي    ل ،لك القرآن الكرمي يف إثبات البعث     مس .٦٩٧

  .هـ١٤٠١ رمضان -ربيع اآلخر ) ٥١
خـرين،  شعيب األرنؤوط وآ: هـ، وأخرى بتحقيق١٣٧٣، ٤:أمحد شاكر، دار املعارف، مصر، ط: ، حتقيق وشرحمسند اإلمام أمحد   .٦٩٨

 .هـ١٤٢٠، ٢:مؤسسة الرسالة، بريوت، ط
 . هـ١٤٠٩محدي السلفي، مؤسسة الرسالة،  بريوت، :  للطرباين، حتقيقمسند الشاميني، .٦٩٩
  .حممد حميي الدين عبد احلميد، مطبعة املدين، القاهرة:  حتقيق،، آلل تيميةاملسودة يف أصول الفقه .٧٠٠
  . موسى اليحصيب، دار التراث، طباعة املكتبة العتيقة للقاضي عياض بن  على صحاح اآلثار،مشارق األنوار .٧٠١
  .هـ١٤١٤، ١:ومي، دار الكتب العلمية، بريوت، طلفيمحد ا أل للرافعي، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري .٧٠٢
  .هـ١٤٠٠ ، مكة املكرمة، عباس أمحد الباز، عبد الرمحن الوكيل: حتقيق  لربهان الدين البقاعي، مصرع التصوف، .٧٠٣
  .هـ١٤٠٣، ٢:حبيب الرمحن األعظمي، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط:  بن مهام الصنعاين، حتقيق عبد الرزاق،صنفامل .٧٠٤
  .هـ١٤٠٩، ١:كمال يوسف احلوت، دار التاج بريوت، ط: ، لعبد اهللا بن حممد بن أيب شيبة، تقدمي وضبطاملصنف .٧٠٥
  .هـ١٤١٩، ١: مكتبة الرشد، الرياض، ط، إلدريس حممود إدريس،مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية .٧٠٦
 . م١٩٧٤، ٤:ط ، كويت،دار القلم، حلسن أيوب، مع اهللا يف صفاته وأمسائه احلسىن .٧٠٧
عمر بن حممود أيب عمر، دار ابـن القـيم،          : ، حتقيق حكميبن أمحد   لحافظ  ل ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول        .٧٠٨

   .هـ١٤١٣، ٢:اململكة العربية السعودية، الدمام، ط



   ٨٤٥  
 
 
  

 



 . طه عبد الرؤوف، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة:  للرازي، حتقيقمعامل أصول الدين، .٧٠٩
عبد السالم عبد الـشايف حممـد، دار الكتـب    : األستاذ: ، أليب سليمان محد بن حممد اخلطايب، عناية      معامل السنن شرح سنن أيب داود      .٧١٠

  .هـ١٤١٦العلمية، بريوت، 
وزارة األوقاف : الناشر، ياسر بن إبراهيم أبو متيم :  لبدر الدين العيين، حتقيق    ،باين األخبار يف شرح معاين اآلثار     خنب األفكار يف تنقيح م     .٧١١

  .هـ١٤٢٩، ١:، ط قطر–والشؤون اإلسالمية 
  .ه١٤١٦، ٢:، مكتبة الرشد، الرياض، ط املعتق بن عبد اهللاعواد.  دوأصوهلم اخلمسة، وموقف أهل السنة منها، عتزلةامل .٧١٢
  .هـ١٤١٩، ١:حممد خليفة التميمي، أضواء السلف، ط.، دتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفاتمع .٧١٣
  .وديع حداد، دار املشرق، بريوت: ، للقاضي أيب يعلى، حتققاملعتمد يف أصول الدين .٧١٤
  .م١٩٩٣، إدارة الكتب واملكتبات، طبع متويل الشعراويشيخ لل ،معجزة القرآن .٧١٥
   .هـ١٤٠٠، ٣:، دار الفكر، ط لياقوت احلموي،معجم األدباء .٧١٦
  .هـ١٤١٧، ١:، لرائد صربي، دار العاصمة، الرياض، طمعجم البدع .٧١٧
  .، لياقوت احلموي، دار الكتاب العريب، بريوتمعجم البلدان .٧١٨
  .هـ١٤٢٠، ٢: أليب عبد اهللا عامر عبد اهللا فاحل، مكتبة العبيكان، طمعجم ألفاظ العقيدة .٧١٩
 . م١٩٧٨ل صليبا، دار الكتاب اللبناين، بريوت، ، جلمياملعجم الفلسفي .٧٢٠
  .٢:محدي السلفي، وزارة األوقاف والشؤون الدينية بالعراق، ط: ، لسليمان بن أمحد الطرباين، حتقيقاملعجم الكبري .٧٢١
  .هـ١٤١٤، ١:، لعمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بريوت، طمعجم املؤلفني .٧٢٢
  .٢:، دار العاصمة، الرياض، طزيد أبو  بن عبد اهللالبكر ،اللفظية معجم املناهي .٧٢٣
   .جممع اللغة العربية، املكتبة اإلسالمية: وآخرين، عن مصطفى براهيم لعدة مؤلفني إلاملعجم الوسيط .٧٢٤
، حملمد بن إبراهيم الشيباين، منشورات مركز املخطوطات والتراث والوثائق،          معجم ما ألف عن الصحابة وأمهات املؤمنني وآل البيت         .٧٢٥

  .هـ١٤١٤، ١:الكويت، ط
  .هـ١٤١٥، ١:صالح الدين املنجد، دار الكتاب اجلديد، بريوت، ط. د ، < اهللا معجم ما ألف عن رسول .٧٢٦
  .م٢٠٠٨، ١:، طدار الكتب العلمية، إبراهيم مشس الدين: حتقيق، للراغب األصفهاين، معجم مفردات القرآن الكرمي .٧٢٧
  .هـ١٤١٥، ١:ين أيب عمرو، دار الفكر، بريوت، طشهاب الد. د: ، حتقيقبن فارسمحد  أل، معجم مقاييس اللغة .٧٢٨
 . هـ١٣٨٧، ٢:حممد الشاذيل النفري، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، ط: للمازري، حتقيقاملعلم بفوائد مسلم،  .٧٢٩
  .هـ١٣٩٩، ١:حممود فاخوري، وعبد احلميد خمتار، مكتبة أسامة بن زيد، حلب، ط: ، للمطرزي، حتقيقاملغرب يف ترتيب املعرب .٧٣٠
أمحد األهوائي وآخرين، املؤسسة املصرية العامـة للتـأليف والترمجـة           : ، حتقيق غين يف أبواب العدل والتوحيد، للقاضي عبد اجلبار       امل .٧٣١

 .والنشر
  .،)١/٥٢٦(البن قدامة املغين  .٧٣٢
  .هـ١٤٠٨، ١:دن، ط، حملمد سلطان املعصومي احلنفي، حتقيق علي حسن احلليب، املكتبة اإلسالمية، األرمفتاح اجلنة ال إله إال اهللا .٧٣٣
علي بن حسن عبد احلميد احلليب، دار ابن عفان اخلرب، اململكة           : ،  البن القيم، حتقيق    مفتاح دار السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة       .٧٣٤

   .هـ١٤١٦، ١:العربية السعودية، ط
   .هـ١٣٩٢، دار الكتاب العريب، بريوت،  للراغب األصبهاين،مفردات ألفاظ القرآن .٧٣٥
  . حممد بن عبد الرمحن املغراوي، دار املنار، اخلرج، اململكة العربية السعودية.، د بني التأويل واإلثبات يف آيات الصفاتاملفسرون .٧٣٦
  .)٤٩١ / ١٠ (الشحود نايف بن علي والسنة القرآن يف الباحث وإعداد مجع املفصل يف الرد على شبهات أعداء اإلسالم .٧٣٧
  ).٣/٥٤ (الشحود نايف بن علي، وإعداد مجع ،الدين يف إكراه ال آية شرح يف املفصل .٧٣٨
  .هـ١٤١٧،  ١:حمي الدين مستو وآخرين، دار الكلم، دمشق، ط:  للقرطيب، حتقيقاملفهم ملا أشكل من ختليص مسلم،  .٧٣٩
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حممد حمي الدين عبد احلميـد، املكتبـة العـصرية، بـريوت،            : ، أليب حسن األشعري، حتقيق    مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني    .٧٤٠
  .هـ١٤١١

  .هـ١٤٢٥، ١: ملساعد الطيار، دار احملدث، الرياض، طمقاالت يف علم القرآن وأصول التفسري، .٧٤١
 .م١٩٦٣ ، طهران، حيدريبعةمط، لسعد بن عبد اهللا األشعري القمي، املقاالت والفرق .٧٤٢
  .م٢٠٠٧، ١:، طاملكتبة العصرية للطباعة والنشر، محدي الدمرداش حممد: ، البن رشد، حتقيقمقدمات .٧٤٣
هــ،  ١٣٩٨ العلمية، بـريوت،   الشهرزوري، دار الكتبعثمان بن عبد الرمحنالصالح ، البن   دمة ابن الصالح يف علوم احلديث     مق .٧٤٤

  .نشر وتوزيع دار الباز مبكة املكرمة
  .م١٩٨٤، ٥:، لعبد الرمحن بن خلدون، دار القلم، بريوت، طمقدمة ابن خلدون .٧٤٥
 .هـ١٤٢٤، ١:طلعت احللوين، دار ابن عباس، مصر، ط: ، حتقيقهيب للذ،املقدمة الزهراء يف إيضاح اإلمامة الكربى .٧٤٦
بسام اجلايب، اجلفان واجلـاين للطباعـة   :  حملمد بن حممد الغزايل أبو حامد، طبع بعناية املقصد األسىن يف شرح معاين أمساء اهللا احلسىن،        .٧٤٧

  .هـ١٤٠٧، ١:والنشر، ط
  .هـ١٤١٣، ١:عبد اهللا بن يوسف اجلديع، دار فواز، اإلحساء، ط: ، لعمر بن علي بن امللقن، حتقيقاملقنع يف علوم احلديث .٧٤٨
 .هـ١٤١٤، ١:عبد اهللا التركي، هجر للطباعة والنشر، ط. د: ، موسوعة فقهية كربى، حتقيقاملقنع مع الشرح الكبري واإلنصاف .٧٤٩
  .هـ١٤٢٢، ١:، ط الرياض،دار العاصمة، فوزان بن صاحلللشيخ  ،امللخص يف شرح كتاب التوحيد .٧٥٠
  .٣:حممد سيد كيالين، دار املعرفة، بريوت، ط: ، حتقيقلشهرستاين، أليب الفتح حممد بن عبد الكرمي الل والنحلامل .٧٥١
 . ألبري نصري نادر، دار املشرق ، بريوت: البغدادي، حتقيق در بن طاهر منصور عبد القاأليبامللل والنحل،  .٧٥٢
 . هـ١٤١٨، ١:دهيش، دار خضر للطباعة والنشر، طعبد امللك بن . د: ، للتنوخي، حتقيقاملمتع يف شرح املقنع .٧٥٣
  .م٢٠٠٦، ١:، طيبة الدمشقية للطباعة والنشر، طالبدر العباد محد بن احملسن عبدل ،من أخالق الرسول الكرمي .٧٥٤
، رمـة  مكة املك   لفؤاد سندي،  من لطائف التعبري القرآين حول سري األنبياء واملرسلني، آدم ونوح وإبراهيم عليهم الصالة والسالم،              .٧٥٥

  .ـه١٤٢٤، ١:ط

، :عبد الرزاق عفيفـي     /  حملمد سعيد القحطاين، تقدمي فضيلة الشيخ      من مفاهيم عقيدة السلف الصاحل الوالء والرباء يف اإلسالم         .٧٥٦
  .هـ١٤٢٧، ١٢:دار طيبة، الرياض، ط

 .هـ١٣٩٠، ١:المية، حلب، طعبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلس: ن القيم، حتقيق الب،املنار املنيف يف الصحيح والضعيف .٧٥٧
  .هـ١٣٩٩، ١:عبد اهللا التركي، وعلي حممد عمر، مكتبة اخلاجني مبصر، ط. معايل د:  البن اجلوزي، حتقيقمناقب اإلمام أمحد، .٧٥٨
  .هـ، دار الكتاب العريب، بريوت١٤٠٦ ، األوىل:عبداهللا اجلبوري، ط.د:  البن اجلوزي، حتيقيقمناقب معروف الكرخي وأخباره .٧٥٩
  .، حملمد عبد العظيم الزرقاين،  دار إحياء الكتب العربية، عيسى البايب احلليب، القاهرةالعرفان يف علوم القرآنمناهل  .٧٦٠
 .، الكتاب موجود على برنامج املكتبة الشاملة الفوزاناملنتقى من فتاوى .٧٦١
حمب الـدين  : بن تيمية للذهيب، حتقيق  ال املنتقى من منهاج  االعتدال يف نقض كالم أهل الرفض واالعتزال وهو خمتصر منهاج السنة               .٧٦٢

  . اخلطيب
  . هـ١٤١٩، ١:عبد اهللا التركي، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط. ، حتقيق، دمنتهى اإلرادات، للفتوحي، مع حاشية النجدي .٧٦٣
  . هـ١٤١٨، ١:بسام حممد بارود، امع الثقايف، أبو ظيب، ط: ، للهيثمي، حتقيقاملنح املكية يف شرح اهلمزية .٧٦٤
  .هـ١٣٩٩، ١:حممد حسين الزين، املكتب اإلسالمي، بريوت، ط.  ومنهجه الفكري، دن تيميةمنطق اب .٧٦٥
، ٢:، لعبد اللطيف بن عبد اهللا آل الشيخ، دار اهلداية، الريـاض، ط            يف كشف شبهات داود بن جرجيس      والتقديس التأسيس منهاج .٧٦٦

  .هـ١٤٠٧
  .هـ١٤٠٦، ١:معة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، طحممد رشاد سامل، جا:  البن تيمية، حتقيقمنهاج السنة النبوية .٧٦٧
  هـ١٤٢٢ ،٨:ط بريوت، ، بن احلجاج، للنووي، دار املعرفةاملنهاج شرح صحيح مسلم .٧٦٨



   ٨٤٧  
 
 
  

 



  .هـ١٣٩٩، ١:حلمي حممود فودة، دار الفكر، ط: ، للحسني بن احلسن احلليمي، حتقيقاملنهاج يف شعب اإلميان .٧٦٩
  .هـ١٤١٨، ١:املشعيب، أضواء السلف، الرياض، ط بن سامل بن عبد اهللا عبد ايد، لمنهج ابن تيمية يف مسألة التكفري .٧٧٠
  .هـ١٤١٣، ٢:، لعثمان بن علي حسن، مكتبة الرشد، الرياض، طمنهج االستدالل على مسائل االعتقاد عند أهل السنة واجلماعة .٧٧١
  .م١٩٩٠، ١:ية، اجلزائر، ط الدار السلف احلوايل، بن عبد الرمحنسفر.  دمنهج األشاعرة يف العقيدة .٧٧٢
، ١:، لعبد اهللا احلايف، دار ابن اجلـوزي، الـدمام، ط   منهج اإلمام ابن أيب العز احلنفي وآراؤه يف العقيدة من خالل شرحه للطحاوية             .٧٧٣

  .هـ١٤٢٤
اجـستري يف قـسم     ، لعبداهللا أمحد الغامدي، رسالة م     منهج اإلمام ابن الصالح يف تقرير العقيدة والرد على املخالفني عرض ودراسة            .٧٧٤

 .هـ١٤٢٥-١٤٢٤العقيدة املذاهب املعاصرة بكلية أصول الدين جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، 
  .م١٩٧٢، ١:، جلالل حممد عبد احلميد موسى، دار الكتاب اللبناين، بريوت، لبنان، طمنهج البحث العلمي عند العرب .٧٧٥
  .م١٩٩٨، ١:، طدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، خ فهد الرومي للشي،يف التفسرياحلديثة منهج املدرسة العقلية  .٧٧٦
، ١:القـاهرة، ط - الرياض، دار ابن عفـان - إلبراهيم الربيكان، دار ابن القيم منهج شيخ اإلسالم ابن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد،         .٧٧٧

  .هـ١٤٢٥
  .سكندريةمصطفى حلمي، دار الدعوة، اال.  دوأصول الدين، منهج علماء احلديث والسنة .٧٧٨
  .هـ١٤١١، ١:عبد اهللا دراز، دار الكتب العلمية، بريوت، ط: ، أليب إسحاق الشاطيب، شرحه الشيخاملوافقات يف أصول الفقه .٧٧٩
  .ي، عامل الكتب، بريوت اإلجي بن أمحدعبدالرمحنفيد الدين  مل،املواقف يف علم الكالم .٧٨٠
جلنة التراث باملكتبة، الناشر املكتبة األزهرية للتـراث،        : النقشبندي، حتقيق  حملمد أمني الكردي   يف مناقب النقشبندية،     املواهب السرمدية  .٧٨١

 .م٢٠٠٥، ١:ط
، ١:ناصر العقل، دار الصميعي للنشر والتوزيـع، ط .د.ناصر القفاري، أ  .، للشيخني د  )١٠٣ص (املوجز يف األديان واملذاهب املعاصرة     .٧٨٢

  .هـ١٤١٣
، موجودة على املكتبـة     الشحود نايف بن علي: والسنة القرآن يف الباحث تبهاور هلا وقدم مجعها،  < موسوعة الدفاع عن رسول اهللا     .٧٨٣

  .الشاملة
للدكتور مانع اجلهين نشر الندوة العاملية، دار النـدوة العامليـة للطباعـة          املوسوعة امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب املعاصرة،         .٧٨٤

  .هـ١٤٢٤، ٥:والنشر والتوزيع، الرياض، ط
   .حممد فؤاد عبد الباقي، مصطفى، البايب احلليب، القاهرة: ، حتقيقالكاملوطأ اإلمام م .٧٨٥
  .هـ١٤١٦، ١:، للدكتور عبد الرمحن احملمود، مكتبة الرشد، الرياض، طموقف ابن تيمية من األشاعرة .٧٨٦
  .هـ١٤١٦، ١:سليمان الغصن، دار العاصمة، الرياض، ط.، دموقف املتكلمني من االستدالل بنصوص الكتاب والسنة عرضاً ونقداً .٧٨٧
  .هـ١٤١٦، ١:علي حممد معوض وآخرين، دار الكتب العلمية، ط: ، للذهيب، حتقيقميزان االعتدال يف نقد الرجال .٧٨٨
 .هـ١٤٠٧سليمان سليم البواب، دار احلكمة، دمشق، بريوت، : ، أليب حامد الغزايل، حتقيقميزان العمل .٧٨٩
  .فهمي الشناوي.ة وثنية سياسية، د، لعبد املتعال اجلربي، الناصريالناصرية يف قفص االام .٧٩٠
  .هـ١٤٠٥، ٦:عبد اهللا دراز، دار القلم، الكويت، ط.  دالنبأ العظيم نظرات جديدة يف القرآن، .٧٩١
 .هـ١٤٢٠، ١:عبد العزيز الطويان، أضواء السلف، الرياض، ط.د: ، البن تيمية، حتقيقالنبوات .٧٩٢
  .م٢٠٠٢، ١:حسن عبد احلميد، طعلي :  لعثمان النجدي، حتقيقجناة اخللف يف اعتقاد السلف، .٧٩٣
حممد حسني مشس الدين، دار الكتـب  :  أليب احملاسن يوسف بن تغري بردي األتابكي، حتقيقالنجوم الزاهرة يف ملوك مصر والقاهرة،  .٧٩٤

  .  هـ١٤١٣، ١:العلمية، بريوت، ط
   .هـ١٤١٢، ١:م، طعلي حسن احلليب، دار ابن اجلوزي، الدما: ، البن حجر، حتقيقنزهة النظر شرح خنبة الفكر .٧٩٥
  .هـ١٣٨١، ١: لعبد اهللا بن أسعد اليافعي، طنشر احملاسن الغالية يف فضل املشايخ الصوفية أصحاب املقامات العالية،  .٧٩٦
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  .هـ١٣٩١ لعبد الكرمي عثمان، مؤسسة الرسالة آراء القاضي عبد اجلبار الكالمية، نظرية التكليف .٧٩٧
، ١:عبد الرزاق غالب املهدي، دار الكتب العلمية، ط       : رهان الدين أبو احلسن، حتقيق     للبقاعي ب  نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور،      .٧٩٨

  .م٢٠٠٦
  .٢:، دار الكتب السلفية، القاهرة، ط للكتاين،نظم املتناثر من احلديث املتواتر .٧٩٩
  .هـ١٣٨٨إحسان عباس، دار صادر، .د: ، ألمحد بن حممد املقري التلمساين، حتقيقنفح الطيب من غصن األندلس الرطيب .٨٠٠
، ١: ألزرقي سعيداين، مكتبـة دار املنـهاج، الريـاض، ط          النفي يف أبواب صفات اهللا عز وجل بني أهل السنة واجلماعة واملعطلة،            .٨٠١

  .هـ١٤٢٦
  .هـ١٣٨٤والكتاب موجود بكاملة يف فتاويه؛ واملكتب اإلسالمي، بريوت، :  نقد القومية العربية للشيخ ابن باز .٨٠٢
. د: ، حتقيـق وجل من التوحيد  على اهللا عزافترى فيما   على املريسي اجلهمي العنيد     الدارمي ن سعيد نقض اإلمام أيب سعيد عثمان ب      .٨٠٣

  .هـ١٤١٨، ١:رشيد بن حسن األملعي، مكتبة الرشد، ط
  .ألفراد جيوم، مكتبة الثقافة الدينية: ، حتقيقلشهرستاينعبد الكرمي ا ل،اية اإلقدام يف علم الكالم .٨٠٤
 .هـ١٣٨٦حملمد بن أمحد بن شهاب الدين الرملي، طباعة مصطفى البايب احلليب، القاهرة،  ،نهاجيف شرح امل اية احملتاج .٨٠٥
 .١:طه الزيين، دار الكتب احلديثة، مصر، ط: ، البن كثرين حتقيقالنهاية يف املالحم والفنت .٨٠٦
  .هـ١٤١٩، ١:ف، بريوت، ط، دار املعار شيحاحممد حليب وخليل: ، حتقيقاجلزري السعادات يبأل ،النهاية يف غريب األثر .٨٠٧
  .هـ١٣٩٩حممود الطناحي وطاهر الزاوي، املكتبة العلمية، بريوت، .د:  للجزري، حتقيقالنهاية يف غريب األثر .٨٠٨
  .طاهر أمحد الزاوي، وآخرين، دار الفكر، بريوت: ، د الدين املبارك بن حممد بن األثري، حتقيقالنهاية يف غريب احلديث واألثر .٨٠٩
  .هـ١٤٢٦، ٧:، حملمد بن محد احلمود، مكتبة اإلمام الذهيب، الكويت، ط شرح أمساء اهللا احلسىنالنهج األمسى يف .٨١٠
  .هـ١٤١٦، لعمر أمحد املدخلي، النهضة اإلصالحية يف جنوب اململكة العربية السعودية .٨١١
  .هـ١٤٠٥ ،١:، ط بريوت،دار الكتب العلمية، اجلوزي البن ،القرآن نواسخ .٨١٢
  .هـ١٤١٦، ١:، للدكتور حممد الوهييب، دار املسلم، الرياض، طنواقض اإلميان االعتقادية .٨١٣
  .هـ١٤١٤، ١:، دار الوطن، الرياض، طاللطيف العبد حممد بن العزيز عبد للدكتور ،والعملية القولية اإلميان نواقض .٨١٤
  .هـ١٤١٩، ١:ناصر القفاري، دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، ط. د.، أنواقض توحيد األمساء والصفات .٨١٥
  .، حملمد بن علي الشوكاين، دار التراث، القاهرةنيل األوطار شرح منتقى األخبار .٨١٦
  . هـ١٤٠٨، ١:، البن القيم، مصطفى أبو النصر الشليب، مكتبة السوادي، جدة، طهداية  احليارى  يف الرد اليهود والنصارى .٨١٧
ار الكتب العلمية، بريوت، مصورة عن طبعة إسـطنبول سـنة   ، إلمساعيل باشا البغدادي، د هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني      .٨١٨

   .م١٩٥١
  .٤:دار الكتب العلمية، بريوت، ط، الوكيل عبدالرمحنل ،الصوفية هي هذه .٨١٩
 .هـ١٤١١، ٢:رمزي بعلبكي، دار النشر فانز شتايز، شتوتغارت، ط: ، للصفدي، عنايةالوايف بالوفيات .٨٢٠
 .هـ١٤٠٧، ١: للصحافة، جدة، ط حملمد قطب، مؤسسة املدينةواقعنا املعاصر، .٨٢١
 .هـ١٣٩٩، ٩:، حملمد رشيد رضا، املكتب اإلسالمي، طالوحي احملمدي .٨٢٢
يوسف علي الطويل، ومرمي قاسم الطويـل، دار الكتـب   . د: ، أليب العباس أمحد بن خلكان، حتقيق      وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان     .٨٢٣

  .هـ١٤١٩، ١:العلمية، بريوت، ط
  .هـ١٤٢٢، ٣: لعبد العزيز اجلليل، دار طيبة، الرياض، طالقرآن الكرميوقفات تربوية يف ضوء  .٨٢٤
  .م١٩٨٤، ٧:، للدكتور أمحد شليب، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، طاليهودية .٨٢٥
 .م٢٠٠٠، ٢:أمحد فايز احلمصي، الشركة املتحدة للنشر والتوزيع، ط. داليوم اآلخر يف ظالل القرآن، .٨٢٦
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