
  
 

  اعتقاد أهل السنة
  شرح أصحاب احلديث

   يف مقاالته مجلة ما حكاه عنهم أبو احلسن األشعري وقرره
  
  
  
   تأليف

  حممد بن عبد الرمحن اخلميس. د
  



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  2

  املقدمة 
  بسم اهللا الرمحن الرحيم

إن احلمد هللا، حنمده ونستعينه، ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا، وسيئات أعمالنا، من 
 فال مضل له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك يهده اهللا
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فقد انتسب إىل أيب احلسن األشعري يف هذا العصر كثري من املسلمني، : أما بعد
وأطلقوا على أنفسهم األشاعرة نسبة إليه، وادعوا أم ملتزمون مبا هو عليه يف االعتقاد 

ائل الصفات، واحلق أم مل يأخذوا بالعقيدة اليت اعتنقها إمامهم يف اية وخاصة يف مس
، ومن العجيب أم زعموا أن اإلمام أبا احلسن )املقاالت(و ) اإلبانة(حياته كما يف كتاب 
  . مداراة للحنابلة وتقية، وخوفا منهم على نفسه) اإلبانة(األشعري ألف كتابه 

 خطري، إذ إن فيه قدحا يف اإلمام أيب احلسن األشعري وهذا كالم فيه نظر، بل إنه جد
 على حسب األحوال واملالبسات، أو جماراة - يف الظاهر -وااما له بأنه يبدل عقيدته 

للتيارات الفكرية السائدة، وهذه مسألة خطرية، فالغاية ال تربر الوسيلة عند أهل احلق، 
 هذا، بل إنين أجزم ببطالن هذا الزعم يف وينبغي لإلنسان أن حيسن الظن بأمثال اإلمام يف

                                 
 . 102: سورة آل عمران آية) 1(
  .1:  النساء آيةسورة) 2(
  .71 - 70: تانياآلسورة األحزاب ) 3(
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حق اإلمام اجلليل، إذ إنه ال ميكن أن يداري أو جياري يف عقيدته، وهي مدار السالمة 
وهي العقد بينه وبني اهللا تعاىل، وال يفعل هذا إال املوغلون يف البدعة، والذين ليسوا على 

مث إن احلنابلة مل تكن هلم . ريهمرسوخ يف عقيدم وثقة مبا هم عليه، كأمثال الباطنية وغ
سلطة ميكن أن تلحق األذى باإلمام، بل كان يف أيامه كثريون من املبتدعة املعاندين، ومل 

  . يرتل م بطش احلنابلة وبأسهم، فهذه دعوى باطلة مردودة
وقد صرح اإلمام يف هذين الكتابني بأنه على عقيدة أهل احلديث، والزاعمون هلذا 

انتسبوا إىل اإلمام ومسوا أنفسهم باألشاعرة إمنا هم يف احلقيقة قد سلكوا البطالن ممن 
طريقة ابن كالب البصري، وهو ما كان عليه األشعري يف طوره الثاين من أطوار اعتقاده؛ 

  . فقد كان أوال معتزليا مث حتول إىل مذهب ابن كالب مث استقر أخريا على عقيدة السلف
لسنة واجلماعة، ونسبوا من آمن بالنصوص الشرعية يف وادعى أتباعه أم هم أهل ا

الصفات اإلهلية وأجراها على ظاهرها بدون حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل 
نسبوه إىل التشبيه والتجسيم، وهذا عني املخالفة إلمامهم حيث صرح بإثبات الصفات اليت 

لتوضيح هذه احلقيقة وجتليتها و. وردت يف الكتاب والسنة، ورد على املعطلة واملشبهة
رأيت إبراز ما قرره يف املقاالت من مذهب أهل احلديث وصرح بأنه ملتزم به مع التعليق 
واإليضاح ملا حيتاج لتعليق وذلك لبيان مدى موافقة األشعري ملنهج السلف ومعتقدهم 

  . ومن مث يظهر خمالفة أتباعه له يف االعتقاد
عري يف مقاالته عن أهل احلديث مل حيظ بشرح وحسب علمي فإن ما قرره األش

أما املنهج الذي سأتبعه يف هذا . مستقل ومل يعنت به، لذا وضعت هذا الشرح املختصر
  : الشرح فهو كاآليت

 رأيت أن أفضل من يشرح ما قرره األشعري عن أصحاب احلديث يف أمور -1
ملؤلفة يف عقيدة أهل السنة االعتقاد هم أهل احلديث أنفسهم لذا فإين أرجع إىل الكتب ا

  : واجلماعة على طريقة أهل احلديث وهي ما يأيت
  .  اعتقاد أئمة أهل احلديث للحافظ اإلمام أيب بكر اإلمساعيلي-أ
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 اعتقاد السلف أصحاب احلديث للحافظ اإلمام شيخ اإلسالم أيب عثمان إمساعيل -ب
  . الصابوين
افظ اإلمام شيخ اإلسالم أيب القاسم  شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة للح-ج

  . عبد اهللا الاللكائي
 احلجة يف بيان احملجة لإلمام احلافظ أيب حممد الفضل التيمي األصبهاين وغري ذلك -د

  . من كتب أهل السنة واجلماعة
 فإن مل أجد اجتهدت يف شرح كالم املؤلف مستدال له من الكتاب والسنة، وقد -2

  . وقد أكتفي بذكر األدلة فقط لوضوح املسألة وجالئهاأذكر أقوال أهل العلم، 
 كما أين مل ألتزم يف اجلملة بطريقة واحدة يف العرض، فقد أبدأ بذكر األدلة مث -3

أثين بالنقل عن أهل العلم، وقد أبدأ بالنقل عنهم أوال لتقرير وبسط وشرح ما ذكره 
  . األشعري

ب اهللا تعاىل وذلك بذكر السورة  عزوت اآليات القرآنية إىل مواضعها من كتا-4
  . ورقم اآلية

 قمت بتخريج األحاديث الواردة يف الكتاب سواء يف ثنايا النقول عن األئمة أو -5
غري ذلك، فإن كان احلديث يف الصحيحني أو أحدمها اكتفيت به، وإال اجتهدت يف بيان 

 عن أهل موضعه من كتب السنة األخرى مع بيان درجته من حيث الصحة وذلك نقال
  . العلم املعتربين

 قسمت الكتاب إىل فقرات وضعت لكل منها عنوانا وذلك على حسب -6
  . موضوعها تسهيال على القارئ

"  قمت بشرح معاين الكلمات الصعبة احملتاجة إىل بيان وذلك يف البند اخلاص بـ -7
  ". اللغة 

  .  قمت بعمل خالصة لكل فقرة توجز أهم ما يستفاد منها-8
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قمت بعمل مناقشة تشتمل على بعض األسئلة فيما يتعلق مبوضوع الفقرة، وذلك  -9
حتفيزا للقارئ على االنتباه، ولكي يصلح الكتاب كذلك للناشئة الذين يستفيدون من هذه 

  . الطريقة
هذا واهللا أسأل أن جيعل عملي هذا خالصا لوجهه الكرمي، وأن يغفر يل اخلطأ والزلل، 

  .  وهو حسبنا ونعم الوكيل، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملنيواهللا من وراء القصد
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  أصول االعتقاد عند أهل احلديث 
  : قال أبو احلسن األشعري

  هذه حكاية مجلة قول أصحاب
  احلديث وأهل السنة

   :مجلة ما عليه أهل احلديث والسنة* 
  .اإلقرار باهللا ومالئكته وكتبه ورسله

  . االعتراف والتصديق) اإلقرار (-موع أي جممل وجم) مجلة: (اللغة
  : الشرح

سموا أهل احلديث التباعهم احلق بدليله من الكتاب والسنة ولتتبعهم أحاديث رسول 
؛ فهم الطائفة املنصورة والفرقة الناجية الثابتة )1( للعمل ا وتقدميها على كل قول rاهللا 

قربون إىل اهللا تعاىل باتباع سنة  وأصحابه كيف ال وهم يتrعلى ما كان عليه الرسول 
  .  وطلبهم آلثارهrرسول اهللا 

ال تزال { : قال علي بن املديين يف تفسريه حلديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم

هم أهل احلديث : (، قال)2(  } خالفهمطائفة من أميت ظاهرين على احلق وال يضرهم من

، ]10شرف أصحاب احلديث ص ) [والذين يتعاهدون مذاهب الرسول ويذبون عن العلم
إن مل تكن هذه الطائفة املنصورة : (وسئل اإلمام أمحد عن معىن هذا احلديث فقال

  ]. 2معرفة علوم احلديث ص ). [أصحاب احلديث فال أدري من هم
سن أمحد بن حنبل يف تفسري هذا اخلرب أن الطائفة املنصورة اليت لقد أح: (وقال احلاكم

يرفع اخلذالن عنهم إىل قيام الساعة هم أصحاب احلديث، ومن أحق ذا التأويل من قوم 

                                 
  .4مقدمة اعتقاد أئمة أهل احلديث، ص ) 1(
، ابن ماجه املقدمة )4252(، أبو داود الفنت واملالحم )2229(، الترمذي الفنت )1920(مسلم اإلمارة ) 2(

  ).5/279(، أمحد )3952(، الفنت )10(
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سلكوا حمجة الصاحلني واتبعوا آثار السلف من املاضني ومنعوا أهل البدع واملخالفني بسنن 
وقال ابن حبان يف قول ]. 2رفة علوم احلديث صمع). [ وعلى آله أمجعنيrرسول اهللا 

إن من واظب على السنن وقال ا ومل يعرج : ( قال)2( )1(  }فعليكم بسنيت{  rالنيب 

  )]. 105 / 1(اإلحسان ). [على غريها من اآلراء فهو من الفرق الناجية
ديث ليسوا طائفة معينة، ومنشأ هذا الزعم وهذا رد بالغ على من يزعم أن أهل احل

  : يطلق على اصطالحني) أهل احلديث(الفاسد أن لفظ 
 كل من اشتغل بعلم احلديث فهذا يدخل فيه أهل السنة واجلماعة وأهل :األول

  . البدع، فعلى هذا االصطالح ليس أهل احلديث طائفة معينة
هذا ال يدخل فيهم أهل البدع،  من يعتقد عقيدة أئمة احلديث والسنة فعلى :الثاين

وأم الفرقة الناجية والطائفة املنصورة ) أهل احلديث(فكالم أئمة السنة يف الثناء على 
ينصب هذا على االصطالح الثاين، ويدخل يف ذلك كل من كان على عقيدة أئمة السنة 

  )]. 24 / 1(انظر شرح أصول اعتقاد أهل السنة . [ولو مل يكن من علماء أهل احلديث
   :تنبيه
يستخدمها أهل البدع ويطلقوا على أهل السنة، وهي أيضا ) أهل الظاهر (:كلمة

  : تطلق على معنيني
 عدم تأويل نصوص الوحي سواء كانت يف املسائل العلمية العقدية أو املسائل :األول

ب الفقهية العملية وتقدمي نصوص الشرع على مجيع أقوال الناس كائنا من كان، والذها
خلف النصوص أينما سارت ركائبها، فكلمة أهل الظاهر على هذا االصطالح تساوي 

  . كلمة أهل احلديث وأصحاب احلديث وأهل السنة واجلماعة والطائفة املنصورة

                                 
  ).95(مي املقدمة ، الدار)4607(أبو داود السنة ) 1(
 يف 2676ح ) 44 / 5( يف السنة، باب يف لزوم السنة، والترمذي 4607ح ) 13 / 5(أخرجه أبو داود ) 2(

  .العلم، باب ما جاء يف األخذ بالسنة وغريمها، من حديث العرباض بن سارية مرفوعا وهو حديث صحيح
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 هو من يقصر نصوص الشرع عن داللتها الوضعية وااللتزامية والتضمنية كمن :الثاين
 أنه ال جيوز التبول يف )2( )1(  }ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم{  rيزعم يف قول النيب 

  . املاء الدائم ولكن لو بال يف اإلناء مث صب ما يف اإلناء من البول يف املاء الدائم جاز
ز ووجه بطالن هذا الزعم أنه قصر نص الشارع عن دالالته املعنوية فإنه إن مل جي

التبول يف املاء الدائم فصب ما يف اإلناء من البول يف املاء الدائم أوىل أال جيوز؛ فإن البول 
يف املاء الدائم قد تدعو احلاجة إليه، أما البول يف اإلناء مث صبه فيه فال موجب له بل هو 

  . حمض العبث يف املاء، فهذه الطريقة ليست طريقة أهل احلديث
هم على طريف نقيض مع متعصبة أهل الرأي الذين :  املعىن الثاينفأهل الظاهر على هذا

حرفوا نصوص الشرع وأولوها لكي توافق مذاهبهم، وقدموا أقوال أئمتهم وآراءهم على 
  . نصوص الشرع

وقد أطلق املبتدعة . وأهل احلديث هم وسط بني إفراط أهل الرأي وتفريط أهل الظاهر
لتنفري ) جمسمة(و) مشبهة(و) حشوية(وأم ) رأهل الظاه(على أصحاب احلديث أم 

الناس عن طريقة أهل احلديث؛ وهم كاذبون يف رميهم هلم باحلشوية واملشبهة واسمة، 
فإن قصدوا املعىن األول فهذا ال يضرهم ويقال ألهل ). بأم أهل الظاهر(وأما رميهم 

أنتم ال شك : ال ألهل البدعهل أنتم باطنية فترمون أهل احلديث بالظاهرية؟ بل يق: البدع
  . باطنية يف كثري من تأويالتكم وحتريفاتكم لنصوص الشرع يف العقائد واملسائل الفقهية

فأهل احلديث على هذا أهل ظاهر وليسوا باطنية مثلكم فهذه منقبة هلم ال مثلبة، 
  . واحلمد هللا

                                 
، )397(، النسائي الغسل والتيمم )68(لطهارة ، الترمذي ا)282(، مسلم الطهارة )236(البخاري الوضوء ) 1(

  ).730(، الدارمي الطهارة )2/346(، أمحد )344(، ابن ماجه الطهارة وسننها )70(أبو داود الطهارة 
يف الوضوء، باب البول يف املاء الدائم، من حديث األعرج عن أيب هريرة ) 412 / 1(أخرجه البخاري ) 2(

  .مرفوعا
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 من هذا، واهللا فعامة أهل احلديث براء) أهل الظاهر(لـ : وإن قصدمت املعىن الثاين
  . أعلم

   :اإلقرار باهللا
شرع املؤلف يف بيان أصول اإلميان الستة املذكورة يف حديث جربيل وهي اإلميان باهللا 
ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وشره، وسيأيت كالم املؤلف على القدر 

اد اجلازم بأن اهللا رب كل  االعتقUواليوم اآلخر يف ثنايا الكتاب، ومعىن اإلميان باهللا 
شيء ومالكه وخالقه، وأنه مستحق لصفات الكمال املرته عن صفات النقص والعيب، 
وأنه وحده املستحق ألن يفرد بالعبادة واخلضوع والطاعة، فهو سبحانه متفرد بالربوبية 

 ويف واأللوهية وصفات الكمال فال يكون العبد مؤمنا حىت يوحد اهللا يف الربوبية واأللوهية
  )]. 3(، وتطهري االعتقاد ص )17(انظر تيسري العزيز احلميد . [األمساء والصفات

   :املالئكة
فهو أن تصدق بوجودهم وأم عباد مكرمون خلقهم اهللا : وأما اإلميان باملالئكة

tbqßs { لعبادته فال يعصون اهللا ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وال يفترون عن عبادته  Îm7 |¡çÑ 

ü@ øã ©9 $# uë$ pk̈]9 $#ur üw tbrçéäI øÿtÉ ÇËÉÈ{  )1(] 20: األنبياء، اآلية .[  

  . واإلميان بأوصافهم وأعماهلم اليت يقومون ا كما جاء يف الكتاب والسنة
سرافيل واإلميان مبن ورد النص بتسميتهم على وجه اخلصوص مثل جربيل وميكائيل وإ

وملك املوت، ونقول إن من قال بأم إناث فقد كفر ملخالفته كتاب اهللا، وال يقال إم 
  . ذكور إذ مل يرد يف ذلك نص صحيح

   :الكتب
فهو أن تصدق بأنه تعاىل أنزل على رسله كتبا ليعلم الناس ا : وأما اإلميان بالكتب

ب اإلميان ا مجلة ولكن جيب احلق من الباطل واخلري من الشر، وهذه الكتب كثرية جي

                                 
  .20: يةسورة األنبياء آ) 1(
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التوراة اليت أنزلت على موسى، والزبور الذي أنزل على : اإلميان تفصيال ألربعة منها وهي
 وأن ما يف rداود، واإلجنيل الذي أنزل على عيسى، والقرآن الذي أنزل على حممد 
 rل اهللا حممدا القرآن كالم اهللا على احلقيقة تكلم به ومسع منه جربائيل وبلغ جربائيل رسو

فسمع من جربائيل، وليس كما يزعم أهل البدع أنه ليس كالم اهللا على احلقيقة بل هو 
عبارة عن أعالم اهللا، وجيب اإلميان بأن اهللا تعاىل قد حفظ القرآن من التحريف والتبديل، 

  . وأن كل حرف فيه هو كالم اهللا تعاىل
   :الرسل

 ليدعوا الناس إىل عبادة اهللا - اهللا أرسل للناس فهو أن توقن بأن: وأما اإلميان بالرسل
 رسال مبشرين ألهل التوحيد والسنن ومنذرين ألهل الشرك والبدع وأهل -وحده 

املعاصي، ال يعلم عددهم إال اهللا تعاىل، كما جيب أن تؤمن مبن مسى اهللا تعاىل يف كتابه من 
عيل، وإسحاق، ويعقوب، آدم، ونوح، وإدريس، وإبراهيم، وإمسا: رسله وأنبيائه وهم

ويوسف، وموسى، وهارون، وداود، وسليمان، وإلياس، واليسع، وهود، وصاحل، 
وشعيب، وذو الكفل، وأيوب، ويونس، ولوط، وزكريا، وحيىي، وعيسى، وحممد صلى 

  . اهللا عليهم وسلم أمجعني
 ال يردون من ذلك rوما جاء من عند اهللا وما رواه الثقات عن رسول اهللا * 

  . ، وأن اهللا سبحانه إله واحد فرد صمد ال إله غريه مل يتخذ صاحبة وال ولداشيئا
   :الشرح

@ö {: مأخوذ من قول اهللا تعاىل è% uqèd ª! $# îâym r& ÇÊÈ  ª! $# ßâyJ ¢Á9 $# ÇËÈ  öNs9 ô$Î# tÉ öNs9 ur ôâs9qãÉ ÇÌÈ 

öNs9 ur ä̀3tÉ ¼ ã&©! #·qàÿà2 7âym r& ÇÍÈ{  )1(] وهذا ترتيه منفصل ومنه ترتيه اهللا ]. سورة اإلخالص
  . تعاىل عن الشريك والظهري والشفيع بدون إذنه واختاذ صاحبة والكفؤ والند

üxsù (#qè=yè { : قال تعاىل øgrB ¬! #Yä#yâR r& öNçFRr&ur öcqßJ n=÷è s? ÇËËÈ{  )1( ]22: سورة البقرة، اآلية.[ 

øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ { : وقال تعاىل ÏJ x. ÖäïÜ x« ({  )2(] 11: سورة الشورى، اآلية .[  

                                 
   .4 -1: ات منياآلسورة اإلخالص ) 1(
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أما الترتيه املتصل ترتيه اهللا عن السنة والنوم واملوت والعجز والذل والسفه والنسيان 
 ª!$# Iw tm»s9Î) ûwÎ) uqèd êÓyÕø9$# ãPqïãs)ø9$# 4 üw ¼çnäãè{ù's? ×puZÅô { : قال تعاىلوالغفلة واحلاجة والتعب واللغوب، 

üwur ×PöqtR 4{  )3(] وقال تعاىل]. 255: سورة البقرة، اآلية : } $tBur $uZ¡¡tB Ï̀B 5>qäóó9 ÇÌÑÈ{  )4(. 

  ]. 38: سورة ق، اآلية[
 rينفون ما نفاه اهللا عن نفسه ونفاه عنه رسول اهللا ) أصحاب احلديث(وأهل السنة 

وال يتعرضون لصفات الكمال ونعوت اجلالل بنفي وال حتريف، وعندهم أن إثبات 
لتشبيه يف نفي الصفات ال الصفات الثابتة يف الكتاب والسنة ليس من التشبيه يف شيء بل ا

  . يف إثباا
وخالفهم املتكلمون يف مفهوم الترتيه؛ فقد جعلوه معوال هلدم بنيان صفات اهللا الثابتة 

وأول من أدخل النفي يف الترتيه هم اجلهمية، فقد نقل عنهم األشعري . يف الكتاب والسنة
ء وهو السميع البصري، أن اهللا واحد ليس كمثله شي: (أم أمجعوا على) املقاالت(يف 

وليس جبسم وال شبه وال جثة وال صورة وال شخص، وال جوهر وال عرض، وال بذي 
لون وال طعم وال جمسة، وال بذي حرارة وال برودة وال رطوبة وال يبوسة، وال طول وال 
عمق وال افتراق، وال يتحرك وال يسكن، وال يبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وجوارح 

 بذي جهات وال بذي ميني ومشال وأمام وفوق وحتت، وال حييط به مكان وأعضاء، وليس
وال جيري عليه الزمان، وال جيوز عليه املماسة وال احللول يف األماكن، وال يوصف بشيء 

  ). من صفات اخللق
وقد شاركهم يف هذه اجلملة اخلوارج وطوائف من . فهذا مجلة قوهلم يف التوحيد

  .  واملاتريديةاملرجئة وطوائف من الشيعة
                                                                                             

  .22: سورة البقرة آية) 1(
  .11: سورة الشورى آية) 2(
  .255: سورة البقرة آية) 3(
   .38: سورة ق آية) 4(
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واملعطلة يعرضون عما قاله الشارع من : (وقال ابن أيب العز احلنفي يف بيان فساد هذه الطريقة
ـاظ هو احملكـم  األمساء والصفات وال يتدبرون معانيها، وجيعلون ما ابتدعوه من املعاين واأللف

ـاده واعتماده ذي جيـب اعتق بكذا ليس بكذا، واملقصود أن غالب عقائدهم السلوب ليس . اـل
وأما اإلثبات فهو قليل وهو أنه عامل قادر، وأكثر النفي املذكور ليس متلقى عن الكتاب والسنة وال 

 ) »øäs9 ¾ÏmÎ=÷WÏJx. ÖäïÜx§{ { : عن الطرق العقلية اليت سلكها غريهم من مثبتة الصفات فإن اهللا تعاىل قال
uqèdur ßìäÏJ¡¡9$# çéçÅÁt7ø9$# ÇÊÊÈ{  )1( ]ففي هذا اإلثبات ما يقرر معىن النفي، ]. 11: الشورى، اآلية

ففهم أن املراد انفراده سبحانه بصفات الكمال، فهو سبحانه وتعاىل موصوف مبا وصف 
انظر ). [ه وال يف أمسائه وال يف أفعالهبه نفسه ووصفه به رسوله ليس كمثله شيء يف صفات

، وشرح )155(، ومقاالت اإلسالميني، ص )105(الرد على اجلهمية لإلمام أمحد ص 
  )]. 484، 483 / 11(، وجمموع الفتاوى، )54(العقيدة الطحـاوية، ص 

   :وأن حممدا عبده ورسوله
قال شرف املقامات،  بالعبودية وبالرسالة يف أrوصف اهللا سبحانه وتعاىل نبيه حممدا 

z̀ { : تعاىل »ysö6ßô üìÏ%©!$# 3ìuéó r& ¾ÍnÏâö7yèÎ/ Wxøãs9 öÆÏiB ÏâÉfó¡yJø9$# ÏQ#tçysø9$# ín<Î) ÏâÉfó¡yJø9$# $|Áø%F{$#{  )2( 

b { :  مقام التحدي بالترتيلوقال يف]. 1: سورة اإلسراء، اآلية[ Î)ur öNçFZà2 íÎû 5=÷Éuë $ £J ÏiB 

$ uZø9 ¨ì tR 4í n?tã $ tR Ïâö7 tã (#qè? ù'sù ;ouëqÝ¡Î/{  )3(] وقال يف مقام الدعوة]. 23: سورة البقرة، اآلية :

} ¼çm̄Rr&ur $®RmQ tP$s% ßâö7tã «!$# çnqããôâtÉ (#rßä%x. tbqçRqä3tÉ Ïmøãn=tã #Yât7Ï9 ÇÊÒÈ{  )4(] 19: سورة اجلن، اآلية .[

                                 
   .11: سورة الشورى آية) 1(
  .1: سورة اإلسراء آية) 2(
  .23: سورة البقرة آية) 3(
   .19: سورة اجلن آية) 4(
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Óâ£J { : وقال تعاىل ptíC ãAqßô§ë «! $# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼ çmyè tB âä!#£âÏ©r& í n? tã Íë$¤ÿä3ø9 $# âä!$ uHxqâë öNæh uZ÷èt/ ({  )1(]  سورة

  ]. 29: الفتح، اآلية
ال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن { :  عن الغلو يف إطرائه فقالrوى 

  . )3( )2(  } أنا عبده فقولوا عبد اهللا ورسولهمرمي، إمنا

ولألسف فإن كثريا من املسلمني خالفوا نص رسول اهللا وغلوا فيه غُلو النصارى يف 
عيسى عليه السالم، وصرفوا له كثريا من العبادات، وأفرطوا يف حقه من جانب آخر 

  .  أقوالَ الرجال الذين غلوا فيهمrفقدموا على كثري من أقواله 
 الصحيحة فكأم rوأصحاب احلديث إذا مسعوا حديثا من أحاديث رسول اهللا 

 فيصدقون به ويعملون به وال يقدمون عليه قوال وال رأيا وال rمسعوه من ِفي الرسول 
  . ذوقا وال كشفا وال وجدا وال قياسا وال عقال

عث من يف وأن اجلنة حق وأن النار حق وأن الساعة آتية ال ريب فيها وأن اهللا يب* 
  . القبور

   :اللغة
حيشرهم وحيييهم وجيمعهم ): يبعث من يف القبور(ال شك فيها، ): ال ريب فيها(

  . للحساب
   :الشرح

  : هذا الكالم مأخوذ من

                                 
  .29: لفتح آيةسورة ا) 1(
  ).3261(البخاري أحاديث األنبياء ) 2(
واذكر يف الكتاب مرمي من :  يف أحاديث األنبياء، باب قول اهللا تعاىل3545ح ) 551 / 6(أخرجه البخاري ) 3(

  .حديث عبيد اهللا بن عبد اهللا عن ابن عباس عن عمر مرفوعا



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  14

من شهد أن ال {  rاهللا   قال رسول:  حيث قالtحديث عبادة بن الصامت ] 1[

إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد اهللا ورسوله، 
وكلمته ألقاها إىل مرمي وروح منه، واجلنة حق، والنار حق، أدخله اهللا اجلنة على ما كان 

  . )2( أخرجه البخاري ومسلم )1(  }من العمل

b¨ { )] 7(اآلية [ة الكرمية يف سورة احلج من اآلياقتباسا ] 2[ r&ur sptã$ ¡¡9 $# ×puäÏ?#uä ûw |=÷Éuë 

$ pké Ïù ûcr&ur ©! $# ß] yèö7 tÉ t̀B í Îû Íëqç7 à)ø9 $# ÇÐÈ{  )3( .  

   :اخلالصة
ته وكتبه ورسله وبكل ما رواه الثقات عن يؤمن أهل السنة باهللا سبحانه ومالئك

 ويؤمنون باجلنة r ويقرون بتفرد اهللا بالوحدانية يف كل شيء، وبنبوة حممد rالرسول 
  . والنار وبالبعث بعد املوت

   :املناقشة
  . اذكر أصول اإلميان عند أهل احلديث بإجياز: 1س

ـِّل القـول فـي املقصـود بـ: 2س  ئكته، وكتبه، اإلميـان بـاهللا، ومال: فص
  . ورسله

                                 
  ).5/314(، أمحد )28(، مسلم اإلميان )3252(البخاري أحاديث األنبياء ) 1(
يا أهل الكتاب ال تغلوا يف دينكم :  يف أحاديـث األنبيـاء، باب قوله3435ح ) 546 / 6(البخـاري ) 2(

 يف اإلميان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل اجلنة قطعا، كالمها من 28ح ) 57 / 1(ومسلم 
  .حديث جنادة بن أيب أمية عن عبادة مرفوعا

   .7: رة احلج آيةسو) 3(
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  االستواء على العرش 
ß {  :وأن اهللا سبحانه وتعاىل على عرشه كما قال*  »̀oH÷q§ç9$# ín?tã Ä ö̧çyèø9$# 3ìuqtGóô$# ÇÎÈ { )1( 

  ]. 5: سورة طه، اآلية[
   :اللغة

الء والكثرة، ومقصودها سعة الرمحة فعالن من رحم، وهي دالة على االمت): الرمحن(
  . العامة

   :الشرح
وقد ورد ذكر االستواء يف غري هذا املوضع يف ستة مواضع من كتاب اهللا تعاىل، قال 

ûcÎ) ãNä3/uë ª!$# ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöëF{$#ur íÎû ÏpGÅô 5Q$Ér& §NèO 3ìuqtGóô$# ín?tã Ä {: ىتعال ó̧êyêø9$# {)2( 

  ]. 54:  األعراف، اآليةسورة[

!ª { : وقال تعاىل $# ìÏ%©!$# yì sùuë ÏNºuq» uK¡¡9 $# Îéöçtó Î/ 7âuHxå $ pktX÷rtç s? ( §NèO 3ìuqtG óô $# í n? tã Ä ö̧ç yè ø9 $# ({  )3( 

!ª {: تعاىل، وقال ]2: سورة الرعد، اآلية[ $# ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# uÚ öë F{ $#ur $ tBur $ yJ ßguZ÷èt/ í Îû 

ÏpG Åô 5Q$ Ér& ¢OèO 3ìuqtG óô $# í n? tã Ä ö̧ç yè ø9   ]. 4: سورة السجدة، اآلية [)4(  }) #$

U  } uqèd ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq»yJ¡¡9$# uÚöëF{$#ur íÎû ÏpGÅô 5Q$Ér& §NèO 3ìuqtGóô$# ín?tã Äوقال  ó̧êyêø9$# 4 ÞOn=÷ètÉ{  )5( 

  ]. 4: سورة احلديد، اآلية[

                                 
  .5: سورة طه آية) 1(
 .54:  آيةعرافسورة األ) 2(
  .2: سورة الرعد آية) 3(
  .4: سورة السجدة آية) 4(
   .4: سورة احلديد آية) 5(
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«ìÏ%©!$# t,n=y{ ÏNºuq { : وقال تعاىل yJ ¡¡9 $# uÚöë F{ $#ur $ tBur $ yJ ßguZ÷èt/ í Îû ÏpG Åô 5Q$Ér& ¢OèO 3ìuqtG óô $# í n?tã 

Ä ö̧ç yè ø9 $# 4 ß`» yJ ôm §ç9 $# ö@ t«ó¡sù ¾ÏmÎ/ #ZéçÎ6yz ÇÎÒÈ{  )1(] 59: سورة الفرقان، اآلية .[  

يات تدل على استواء اهللا على عرشه وعلوه على خلقه تبارك وتعاىل، وكلها وهذه اآل
بلفظ استوى املتعدي بعلى، وقد فسره أئمة السنة كأيب العالية وجماهد وغريهم بالعلو 

االستواء معلوم، والكيف جمهول، : (واالرتفاع، وقد سئل اإلمام مالك عن االستواء فقال
  )]. 516: 515(األمساء والصفات ص ). [ه بدعةواإلميان به واجب، والسؤال عن

نعرف ربنا بأنه فوق سبع مساوات، على العرش استوى، بائن من : (وقال ابن املبارك
  )]. 67(الرد على اجلهمية للدارمي ص ). [خلقه، وال نقول كما قالت اجلهمية

 )]75(ص [وأمجع السلف على ذلك كما حكاه األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر 
  ). أنه فوق مساواته على عرشه دون أرضه.. وأمجعوا: (فقد قال

هذه عقيدة أهل السنة قاطبة وعقيدة األشعري كما ترى، ومع ذلك كله خالفت 
األشعرية إمامهم خاصة وسائر أئمة السنة عامة، وهذا من عجائبهم وتناقضهم ألم إما 

  . ذي هو حتريف وتعطيلعلى التفويض الذي هو جهل وجتهيل، وإما على التأويل ال
   :اخلالصة

  . يؤمن أهل السنة باستواء اهللا على عرشه استواء حقيقيا يليق جبالله
   :املناقشة

  . بين مذهب أهل احلديث يف صفة االستواء على العرش هللا سبحانه: 1س
  . اذكر الفرق بني قول أهل احلديث وقول األشعرية يف هذه الصفة: 2س 

                                 
   .59: سورة الفرقان آية) 1(
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  صفة اليدين 
àMø)n=yz £ìyâuã {  :ه يدين بال كيف كما قالوأن ل*  Î/ ({  )1( ]75: سورة ص، اآلية.[  

@ö { : وكما قال t/ çn#yâtÉ Èb$ tG sÛqÝ¡ö6tB{  )2(] 64: سورة املائدة، اآلية .[  

  . بال تصور كيفية معينة للصفة) بال كيف (:اللغة
   :الشرح

 أما الكتاب فقد ذكر rورد إثبات صفة اليدين يف عدة مواضع من كتاب اهللا وسنة رسوله 
ىل يف صحيحه باب قول اهللا املؤلف بعضا منها، وأما يف السنة فقد عقد البخاري رمحه اهللا تعا

 ضمن كتاب التوحيد، أورد فيه مجلة من األحاديث الصحيحة )yJÏ9 àMø)n=yz £ìyâuãÎ/ ({  )3$ { : تعاىل

: رفوعا يف الشفاعة العظمى وفيهكلها تثبت صفة اليدين هللا تعاىل، منها حديث أنس بن مالك م
لو استشفعنا إىل ربنا يِرحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم : جيتمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون {

 بيده وأسجد لك مالئكته وعلمك أمساء كل شيء، يا آدم، أما ترى الناس؟ خلقك اهللا: فيقولون
:  قالr وحديث ابن عمر رضي اهللا عنهما وفيه أن رسول اهللا )5( ...)4(  }اشفع لنا إىل ربك

ـاوات بيمينـه ثـم يقـولإن اهللا يقبض يوم القيامة األ{  ـا : رض وتكـون السم أن

                                 
  .75: سورة ص آية) 1(
  .64: سورة املائدة آية) 2(
  .75: سورة ص آية) 3(
  ).3/116(، أمحد )4312(، ابن ماجه الزهد )193(، مسلم اإلميان )4206(آن البخاري تفسري القر) 4(
ملا خلقت بيدي من حديث قتادة عن : قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد، باب7410ح ) 403 / 13(البخاري ) 5(

  .أنس مرفوعا
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يد اهللا مألى ال { :  قالr وفيه أن رسول اهللا t هريرة  وحديث أيب)2( ...)1( } امللك

  . )4( )3(  }يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار

الة على إثبات اليدين هللا سبحانه وتعاىل، وهي ال حتتمل التأويل فالنصوص املتقدمة د
حبال، وال ميكن محل اليدين إال على احلقيقة، ومن مل حيملها على احلقيقة فهو معطِّل لتلك 
الصفة، ولقد صرح اإلمام أبو حنيفة رمحه اهللا أن من مل حيمل النصوص على احلقيقة 

  . عمة فقد أبطل الصفةوتأول صفة اليدين بالقدرة أو بالن
وال يقال إن يده قدرته أو نعمته ألن فيه إبطال الصفة، وهو قول أهل : (فقد قال

وقال ابن بطال )]. 302(الفقه األكرب ص ). [القدر واالعتزال، ولكن يده صفة بال كيف
ويكفي يف الرد على من زعم أما : (يف الرد على من أول صفة اليدين بالقدرة أو النعمة

.. مبعىن القدرة أم أمجعوا على أن له قدرة واحدة يف قول املثبتة وال قدرة له يف قول النفاة
$ { : ويدل على أن اليدين ليستا مبعىن القدرة أن قوله تعاىل إلبليس tB y7yè uZtB b r& yâàf ó¡n@ $ yJ Ï9 

àMø)n=yz £ìyâuã Î/ ({  )5(] إشارة إىل املعىن الذي أوجب السجود، فلو ] 75: سورة ص، اآلية

كانت مبعىن القدرة مل يكن بني آدم وإبليس فرق لتشاركهما فيما خلق كل منهما به وهي 
وأي فضيلة له علي وأنا خلقتين بقدرتك، كما خلقته بقدرتك فلما : قدرته، ولقال إبليس

                                 
، أمحد )192(دمة ، ابن ماجه املق)2787(، مسلم صفة القيامة واجلنة والنار )6947(البخاري التوحيد ) 1(

  ).2799(، الدارمي الرقاق )2/374(
ملا خلقت بيدي من حديث نافع عن : قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد، باب7412ح ) 404 / 13(البخاري ) 2(

  .ابن عمر مرفوعا
، ابن ماجه املقدمة )3045(، الترمذي تفسري القرآن )993(، مسلم الزكاة )6976(البخاري التوحيد ) 3(

  ).2/313(، أمحد )197(
ملا خلقت بيدي من حديث األعرج عن : قول اهللا تعاىل:  يف التوحيد، باب7411ح ) 404 / 13(البخاري ) 4(

   .أيب هريرة مرفوعا
  .75: سورة ص آية) 5(
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_ÓÍ { : الق tFø)n=yz Ï̀B 9ë$ ¯R ¼ çmtG ø)n=yzur Ï̀B &ûüÏÛ ÇÐÏÈ{  )1(] دل على ] 76: سورة ص، اآلية

وال جائز أن يراد باليدين النعمتان الستحالة خلق : اختصاص آدم بأن اهللا خلقه بيديه قال
  ]. 394 -393 / 13فتح الباري، ). [ن النعم خملوقةاملخلوق مبخلوق أل

  : وهذا ما أمجع عليه السلف، قال األشعري
 يسمع ويرى، وأن له تعاىل يدين مبسوطتني، وأن األرض مجيعا Uأمجعوا على أنه (

  )]. 72(رسالة الثغر، ص ). [قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه
وخلق آدم عليه )]: (51(ص [ احلديث حيث قال وقرره اإلمساعيلي يف عقيدة أهل

السالم بيده، ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء بال اعتقاد كيف يداه إذ مل ينطق كتاب 
  ). اهللا تعاىل فيه بكيف

ومع ذلك كله ترى األشعرية خيالفون إمامهم ويفوضون هذه الصفة تفويض أهل 
  . تعطيلاجلهل والتجهيل أو يؤولون تأويل أهل التحريف وال

   :اخلالصة
  . يؤمن أهل السنة بصفة اليدين، وأا صفة حقيقية دالة على املعىن الالئق به سبحانه

   :املناقشة
  ما هو قول أهل السنة يف صفة اليدين؟ : 1س
  اذكر أقوال األشعرية يف صفة اليدين وكيف ترد عليهم؟ : 2س

                                 
  .76: سورة ص آية) 1(
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  صفة العينني 
ìÌç {  :وأن له عينني بال كيف كما قال*  øgrB $uZÏ^ ãã ôã r'Î/{  )1(] سورة القمر، اآلية :

14 .[  
   :الشرح

الكالم يف (صرح املؤلف بإثبات العينني هللا تعاىل واستدل له كما بوب يف كتابه اإلبانة 
اهللا، مث قال بعد مث استدل لكل صفة باألدلة من كتاب ) الوجه والعينني والبصر واليدين
اإلبانة [، )فأخرب أن له وجها وعينا وال تكيف وال حتد: (ذكره ألدلة صفة الوجه والعني

)120 - 121 .[(  
حيث )] 5(يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث ص [وهذا ما قرره الصابوين 

وكذلك يقولون يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن ووردت ا األخبار : (قال
  ). الصحاح من السمع والبصر والعني

هذا وقد جاء ذكر العني وصفا هللا تعاىل يف القرآن مفردة مضافة إىل الضمري املفرد 
yì { : كما يف قوله تعاىل oYóÁçG Ï9 ur 4í n?tã ûÓÍ_ øã tã ÇÌÒÈ{  )2( ]كما ]39: سورة طه، اآلية ،

  . جاءت جمموعة كما يف اآلية اليت ذكرها املؤلف
: ذكر العني مفردة ال يدل على أا عني واحدة ليس إال، كقولك: (قال ابن القيم

افعل هذا على عيين، ال يريد أن له عينا واحدة، وإمنا إذا أضيفت العني إىل اسم اجلمع 
ìÌç { : شاكلة للفظ كقوله تعاىلظاهرا أو مضمرا فاألحسن مجعها م øgrB $ uZÏ^ ãã ôãr'Î/{  )3( 

Æì { : ، وقوله]14: سورة القمر، اآلية[ oYô¹$#ur y7ù=àÿø9 $# $ uZÏ^ ãã ôã r'Î/{  )4( ]سورة هود، اآلية :

                                 
   .14: سورة القمر آية) 1(
  .39: سورة طه آية) 2(
  .14: سورة القمر آية) 3(
  .37: ود آيةسورة ه) 4(
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ÍnÏâuã { :  وهذا نظري املشاكلة يف لفظ اليد املضافة إىل املفرد كقوله].37 Î/ à7ù=ßJ ø9 $#{  )1( 

x8ÏâuäÎ/ çéöçyÇ { و ] 1: سورة تبارك، اآلية[ ø9 وإن ، ]26: سورة آل عمران، اآلية [)2(  }) #$

 &óOs9urr& (#÷rtçtÉ $̄Rr& $uZø)n=yz Nßgs9 $£JÏiB ôMn=ÏJtã !$uZÉÏâ÷Ér { : أضيفت إىل ضمري اجلمع مجعت كقوله تعاىل

$VJ»yè÷Rr& { )3( ]وكذلك إضافة اليد والعني إىل اسم اجلمع الظاهر ]71: سورة يس، اآلية ،

$ {: كقوله yJ Î/ ôMt6|¡x. ìÏâ÷Ér& Ä¨$ ¨Z9 ?qè#) { : ، وقوله]41: سورة الروم، اآلية [)4(  }#$ ù' sù 

¾ÏmÎ/ #í n? tã Èûãüôã r& Ä¨$ ¨Z9 ، وقد نطق الكتاب والسنة بذكر اليد ]61: سورة األنبياء [)5(  }#$

مضافة إليه مفردة وجمموعة ومثناة، وبلفظ العني مضافة إليه مفردة وجمموعة، ونطقت 
إن العبد إذا قام يف  { rالسنة بإضافتها إليه مثناة كما قال عطاء عن أيب هريرة عن النيب 

، واحلديث عند ]35 -34 / 1خمتصر الصواعق، ... [ }الصالة قام بني عيين الرمحن

  . ، ويف سنده إبراهيم بن يزيد اخلوزي متروك)]70 / 1[(العقيلي يف الضعفاء 
: يف كتاب التوحيد يف صحيحه باب قول اهللا تعاىلوقد عقد اإلمام البخاري 

} yì oYóÁçG Ï9 ur 4ín? tã ûÓÍ_ øã tã ÇÌÒÈ{  )6(وقوله جل ذكره ، : } ìÌç øgrB $ uZÏ^ ãã ôã r'Î/{  )7( مث روى ،

إن اهللا ال خيفى {  : فقالrذُكر الدجال عند النيب : بإسناده إىل نافع عن عبد اهللا قال

                                 
   .1: سورة امللك آية) 1(
  .26: سورة آل عمران آية) 2(
  .71: سورة يس آية) 3(
  .41: سورة الروم آية) 4(
  .61: سورة األنبياء آية) 5(
  .39: سورة طه آية) 6(
  .14: سورة القمر آية) 7(
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 وإن املسيح أعور عني اليمىن كأن - وأشار بيده إىل عينه -عليكم، إن اهللا ليس بأعور 

  . )2( )1(  }عينه عنبة طافية

ما بعث اهللا من نيب { :  قالrلنيب  عن اtمسعت أنسا : وكذا أسند إىل قتادة قال

إال أنذر قومه األعور الكذاب، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بني عينيه 

  . )4( )3( } كافر

رمحه )] 77(لتوحيد للبخاري ص يف شرحه لكتاب ا[قال العالمة عبد احلق اهلامشي 
عرض اإلمام البخاري يف هذا الباب صحة إسناد العني إىل اهللا تعاىل من غري تأويل : (اهللا

  ). مع اعتقاد الترتيه
 / 1(يف شرحه لكتاب التوحيد للبخاري [وقال فضيلة الشيخ عبد اهللا الغنيمان 

ل العلم باهللا واإلميان به،  صراحة، وإمجاع أهrقد دل كتاب اهللا وسنة رسوله  ()]:281
، وقد ذكر )على أن اهللا تعاىل موصوف بأن له عينني حقيقة على ما يليق جبالله وعظمته

  . اإلمجاع األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر
وقد خالفت األشعرية إمامهم يف إثبات صفة العني فأولوها بأنواع من التحريفات 

  . وعطلوها
   :اخلالصة

  . ة هللا تعاىل صفة العينني على الكيفية الالئقة باهللا تعاىليثبت أهل السن

                                 
  ).2/135(، أمحد )169(، مسلم اإلميان )6972(البخاري التوحيد ) 1(
ولتصنع على عيين من حديث نافع عن :  يف التوحيد، باب قول اهللا تعاىل7407ح ) 401 / 13(بخاري ال) 2(

  .عبد اهللا مرفوعا
، أبو داود )2245(، الترمذي الفنت )2933(، مسلم الفنت وأشراط الساعة )6973(البخاري التوحيد ) 3(

  ).3/290(، أمحد )4316(املالحم 
ولتصنع على عيين من حديث قتادة عن :  يف التوحيد، باب قول اهللا تعاىل7408ح ) 401 / 13(البخاري ) 4(

   .أنس مرفوعا
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   :املناقشة
  . بين مذهب أهل السنة يف صفة العني: 1س
بين كيف تستدل على صحة مذهب أهل احلديث يف إثبات صفة العينني هللا : 2س
  تعاىل؟ 
ينني ما هو موقف األشاعرة واملاتريدية من النصوص الدالة على إثبات صفة الع: 3س

  هللا تعاىل؟ 
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  صفة الوجه 
4í {  :وأن له وجها كمـا قـال*  s+ö7 tÉur çmô_ ur y7În/uë rèå È@» n=pgø:$# ÏQ#tç ø.M}$#ur ÇËÐÈ{  )1( 

  ]. 27: سورة الرمحن، اآلية[
  . العظمة والكربياء): اجلالل (:اللغة

   :الشرح
ؤلف هنا بإثبات صفة الوجه واستدل له كما صرح به واستدل له يف كتابه صرح امل

  ). فأخرب أن له سبحانه وجها ال يفىن وال يلحقه اهلالك: (مث قال)] 121(ص [اإلبانة 
فنحن ومجيع علمائنا من : (قال إمام األئمة حممد بن إسحاق بن خزمية رمحه اهللا تعاىل

والشام ومصر، مذهبنا أن نثبت هللا ما أثبته لنفسه، أهل احلجاز وامة واليمن والعراق 
ونقر بذلك بقلوبنا من غري أن نشبه وجه خالقنا بوجوه أحد من املخلوقني، وعز ربنا أن 

  ]. 11: 10التوحيد، ص[، )نشبهه باملخلوقني، وجل ربنا عما قالت املعطلة
)] 55(احلديث ص يف كتابه اعتقاد أئمة أهل [وهذا هو ما قرره أبو بكر اإلمساعيلي 

  ...). ويثبتون أن له وجها: (حيث قال
: حيث قال)] 6 -5(يف عقيدة السلف أصحاب احلديث، ص [وكذا الصابوين 

وكذلك يقولون يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن ووردت ا األخبار الصحاح (
عشرة آية من آي ، فقد أثبت اهللا لذاته املقدسة صفة الوجه يف أربع )والوجه.. من السمع

@ë { : الذكر احلكيم، واستدل املؤلف بآية واحدة من تلك اآليات، وهي قوله تعاىل ä. 

>äóÓx« î7Ï9$ yd ûwÎ) ¼çmygô_ ur 4{  )2(] وقوله تعاىل]88: سورة القصص، اآلية ، : } $oÿ ©V Î) ö/ ä3ãKÏè ôÜ çR 

Ïmô_ uqÏ9 «!   ]. 9: سورة اإلنسان، اآلية [)3(  }#$

                                 
   .27: سورة الرمحن آية) 1(
  .88: سورة القصص آية) 2(
   .9: سورة اإلنسان آية) 3(
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 صفة الوجه يف أحاديث معروفة مشهورة منها حديث أيب موسى األشعري مرفوعا rوأثبت له الرسول 
 ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار Uإن اهللا { : وفيه

لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما { : ، ويف رواية)1(  }وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور

  . )3( )2(  }انتهى إليه بصره من خلقه

كل ( أنه استعاذ بوجه اهللا، فقد روى البخاري يف صحيحه يف كتاب التوحيد باب rوصح عن النيب 
@ö {: ملا نزلت هذه اآلية{ :  قالtعن جابر ) شيء هالك إال وجهه è% uqèd âë Ïä$s)ø9 $# #ín? tã b r& y] yè ö7tÉ 

öNä3øã n=tæ $ \/#xãtã Ï̀iB öNä3Ï%öqsù{  )4( قال النيب r "  فقال" أعوذ بوجهك : } ÷rr& Ï̀B ÏMøtrB 

öNä3Î=ã_ öë r&{  )5( فقال النيب r "  قال"أعوذ بوجهك ، : } ÷rr& öNä3|¡Î6ù=tÉ $ Yè uãÏ©{  )6( فقال 

  .  )7(  }هذا أيسر " rالنيب 

 ومن )9( )8( } وأسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي والشوق إىل لقائك{  r دعاء النيب وكان من

  . املعلوم أنه ال يستعاذ إال باهللا وصفاته، واالستعاذة ال تكون باملخلوق أبدا
                                 

   ).4/405(، أمحد )179(مسلم اإلميان ) 1(
  ).4/405(، أمحد )179(مسلم اإلميان ) 2(
من حديث أيب " إن اهللا ال ينام : "  يف اإلميان، باب يف قوله عليه السالم179ح) 162: 261 / 1(مسلم ) 3(

  .عبيدة عن أيب موسى مرفوعا
  .65: سورة األنعام آية) 4(
  .65: سورة األنعام آية) 5(
   .65: سورة األنعام آية) 6(
@ë { يف التوحيد، باب قول اهللا 7406ح ) 400 / 13(البخاري  )7( ä. >äóÓx« î7Ï9$ yd ûwÎ) ¼ çmygô_ ur 4{  من 

 .حديث عمر وعن جابر مرفوعا
   ).1305(النسائي السهو ) 8(
اء بعد يف الصالة، باب الدع) 55: 4 / 3(والنسائي يف سننه ) 185 / 1(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) 9(

وقال صحيح اإلسناد ومل خيرجاه، ووافق الذهيب من حديث عطاء عن أبيه عن ) 524 / 1(واحلاكم . الذكر
  .1301ح )279 / 1(عمار مرفوعا، وصححه األلباين يف صحيح اجلامع الصغري 
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عطيلهم هلذه الصفة وحتريف نصوصها بأنواع من وقد خالفت األشعرية إمامهم يف ت
  . التأويالت

   :اخلالصة
صفة الوجه صفة ثابتة هللا تعاىل على الكيفية الالئقة به، ويرى أهل السنة أا صفة 

  . حقيقية فال خيرجوا عن ظاهرها بتأويل
   :املناقشة

  . بين قول أهل السنة واجلماعة يف صفة الوجه: 1س
  . بني أن صفات اهللا تعاىل غري خملوقةاذكر دليال ي: 2س
  ما موقف األشاعرة من النصوص الدالة على إثبات صفة الوجه؟ : 3س
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  أمساء اهللا أمساء حسىن هللا غري خملوقة 
  . )2( واخلوارج )1(وأن أمساء اهللا ال يقال إا غري اهللا كما قالت املعتزلة * 

   :الشرح
 ذا اإلطالق من البدع اليت أحدثها أهل الكالم، القول بأن األمساء غري اهللا أو عني اهللا

قال اهللا كذا، أو : فاالسم يراد به املسمى تارة ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى، فإذا قلت
اهللا اسم عريب : مسع اهللا ملن محده، وحنو ذلك، فهذا املراد به املسمى نفسه، وإذا قلت

عاىل وحنو ذلك، فاالسم هاهنا هو املراد ال والرمحن اسم عريب، والرمحن من أمساء اهللا ت
فإن أُريد باملغايرة أن اللفظ غري : من اإلمجال) الغري(املسمى، وال يقال غريه، ملا يف لفظ 

املعىن فحق، وإن أريد أن اهللا سبحانه كان وال اسم له، حىت خلق لنفسه أمساء، أو حىت 

                                 
 أصول ، وشرح)366(، والرد على بشر املريسي ص )252 / 1(انظر قول املعتزلة يف مقاالت اإلسالميني ) 1(

، واملعتزلة فرقة كالمية إسالمية ظهرت يف أول القرن الثاين اهلجري )214: 207 / 2(االعتقاد لاللكائي 
وبلغت شأوها يف العصر العباسي األول؛ ويرجع امسها إىل اعتزال إمامها واصل بن عطاء جملس احلسن البصري 

مرتلة بني املرتلتني، وملا اعتزل واصل جملس لقول واصل بأن مرتكب الكبرية ليس كافرا وال مؤمنا بل هو يف 
وهذه الفرقة تعتد . معتزلة، أو معتزلون: احلسن وجلس عمرو بن عبيد إىل واصل وتبعهما أنصارمها قيل هلم

: إحدامها بالبصرة، ومن أشهر رجاهلا: بالعقل، وتغلو فيه، وتقدمه على النقل، وهلذه الفرقة مدرستان رئيسيتان
واألخرى ببغداد، ومن . مرو بن عبيد، وأبو اهلذيل العالف، وإبراهيم النظام، واجلاحظواصل بن عطاء، وع

وللمعتزلة أصول  .بشر بن املعتمر، وأبو موسى املردار، ومثاحة بن أشرس، وأمحد بن أيب دؤاد: أشهر رجاهلا
د، األمر باملعروف والنهي العدل، التوحيد، املرتلة بني املرتلتني، الوعد والوعي: مخسة يدور عليها مذهبهم وهي

وهلم يف هذه األصول معان عندهم خالفوا فيها موجب الشريعة ومجهور املسلمني، الفرق بني الفرق . عن املنكر
  ).49: 46 / 1(، امللل والنحل )37(، التبصري يف أصول الدين ص )120: 117ص (

، واخلوارج مجع )366(لى بشر املريسي ص ، والرد ع)252 / 1(انظر قول اخلوارج يف مقاالت اإلسالميني ) 2(
أي فرقة خارجة، وهم كل من خرج عن اإلمام احلق الذي اتفقت عليه اجلماعة، واشتهر ذا اللقب ) خارجة(

يف موقعة صفني، ومحلوه على قبول التحكيم،  مجاعة خرجوا على أمري املؤمنني علي بن أىب طالبممن كانوا معه
وسموا حرورية الحنيازهم إىل حروراء بعد رجوعهم من . رجال؟ ما احلكم إال هللامل حكَّمت ال: مث قالوا له

صفني، وعددهم يومئذ اثنا عشر ألفا، وقد ناظرهم علي وابن عباس فرجع بعضهم وقاتل علي الباقني حىت 
ان بن عفان افترقت اخلوارج إىل عدة فرق جيمعهم القول بتكفري علي بن أيب طالبوعثم وقد. هزمهم يف النهروان

وأصحاب اجلمل ومن رضي بالتحكيم أو صوب احلكمني أو أحدمها، وتكفري صاحب الكبائر، والقول 
  ).73: 72(، الفرق بني الفرق ص )114 / 1(امللل والنحل : انظر. باخلروج على اإلمام إذا كان جائرا
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انظر [اإلحلاد يف أمساء اهللا تعاىل مساه خلقه بأمساء من صنعهم؛ فهذا من أعظم الضالل و
  )]. 25 -24 / 3(، ودرء تعارض العقل والنقل )81 -80ص (شرح العقيدة الطحاوية 

واألحسن أن يقال إن أمساء اهللا هي أمساء حسىن هللا، وقد خالفت األشعرية إمامهم 
ة، وهذا القول األشعري وسائر أئمة اإلسالم فجعلوا أمساء اهللا غري اهللا مث حكموا بأا خملوق

  . ال يقل كفرا عن القول خبلق القرآن
: ، وقال إسحاق بن راهويه)من زعم أن أمساء اهللا خملوقة فهو كافر: (قال اإلمام أمحد

، وقال خلف بن هشام )وهذا الكفر احملض.. أمساء اهللا خملوقة: أفضوا اجلهمية إىل أن قالوا(
نقلها ). [عندي أوضح من هذه الشمسمن قال إن أمساء اهللا خملوقة فكفره : (املقري

  )]. 214، 207 / 2(الاللكائي يف شرح أصول االعتقاد 
   :اخلالصة

  . ال يقال إن أمساء اهللا هي عني اهللا أو غريه إمجاال بل األمر فيه تفصيل
   :املناقشة

  . هل يقال إن أمساء اهللا هي اهللا أو غريه؟ وضح ذلك: 1س
   خملوقة؟ ما حكم من زعم أن أمساء اهللا: 2س
اذكر مذهب األشاعرة واملاتريدية يف مسألة هل أمساء اهللا احلسىن هي اهللا أو : 3س
  غريه؟ 

  . عرف باملعتزلة واخلوارج بإجياز مع ذكر أهم األصول اليت بين عليها مذهبهم: 4س 
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  صفة العلم 
¼ { : وأقروا أن هللا سبحانه علما كما قال*  ã&s!tìR r& ¾ÏmÏJ ù=Ïè Î/ ({  )1(]  ،سورة النساء

@tBur ã$ { ، ]166: اآلية ÏJ øtrB ô Ï̀B 4Ós\R é& üwur ßìüÒs? ûwÎ) ¾ÏmÏJ ù=Ïè Î/ 4 { )2( ]11: سورة فاطر، اآلية.[   

  : الشرح
يثبت أهل السنة واجلماعة هللا تعاىل صفة العلم، وقد قرر هذا اإلمساعيلي يف كتابه 

، والصابوين يف )وعلما.. ويثبتون أن له: (حيث قال)] 55(ص [اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 مجيع وكذلك يقولون يف: (حيث قال)] 6 -5ص [(عقيدة السلف أصحاب احلديث 

، )والعلم.. الصفات اليت نزل بذكرها القرآن ووردت ا األخبار الصحاح من السمع
¼ * { : وهذا هو ما دلت عليه األدلة من كتاب اهللا كقوله تعاىل çnyâYÏã ur ßxÏ?$ xÿtB É=øã tó ø9 $# üw 

!$ ygßJ n=÷è tÉ ûwÎ) uqèd 4 ÞOn=÷è tÉur $ tB Ü Îû Îhéy9ø9 $# Ìç ós t7 ø9 $#ur 4 $ tBur äÝà)ó¡n@ Ï̀B >ps%uë ur ûwÎ) $ygßJ n=÷è tÉ üwur 7p¬6ym í Îû ÏM» yJ è=àß 

ÇÚ öë F{$# üwur 5=ôÛuë üwur C§Î/$ tÉ ûwÎ) í Îû 5=» tG Ï. &ûüÎ7 ïB ÇÎÒÈ{  )3(] 59: سورة األنعام، اآلية .[  

مة من أعظم اآليات تفصيال لعلمه احمليط جبميع األشياء، وكتابه احمليط فهذه اآلية العظي
جبميع احلوادث، وعلمه الكامل بالغيوب كلها اليت يطلع على ما شاء منها من شاء من 

  . خلقه، وكثري منها طوى علمه عن املالئكة واملرسلني فضال عن غريهم من العاملني
حليوانات واألشجار، والرمال واحلصى والتراب، وأنه يعلم ما يف الرباري والقفار من ا

وما يف البحار من حيوانات ومعادا وصيدها، وغري ذلك مما حتتويه أرجاؤها ويشتمل 
عليه ماؤها، كل ذلك عنده يف كتاب مبني، أي يف اللوح احملفوظ، وهذا دليل على عظمته 

عض صفاته مل يكن هلم سبحانه وتعاىل، ولو أن اخللق اجتمعوا كلهم على أن حييطوا بب
  . قدرة وال طاقة على ذلك

                                 
  .166: سورة النساء آية) 1(
  .11: سورة فاطر آية) 2(
  .59: م آيةسورة األنعا) 3(
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فالنصوص الشرعية الدالة على صفة العلم كثرية، فأهل السنة واجلماعة أمجعوا على 
  . اإلميان ا وأثبتوا ما تدل عليه معىن ونفَوا الكيفية

وأمجعوا على أنه تعاىل مل يزل )]: (66(ص [قال األشعري يف رسالة أهل الثغر 
، أما اجلهمية فأنكروا أن يكون هللا علم أضافه لنفسه، وجحدوا ..)قادرا عاملاموجودا حيا 

أن يكون قد أحاط بكل شيء علما، وحاربوا النصوص الدالة على ذلك، فمعبودهم على 
  . هذا االعتقاد ليس العليم اخلبري الذي هو بكل شيء عليم وإمنا يعبدون العدم

   :اخلالصة
  . ىل دل عليها الكتاب والسنة واإلمجاعصفة العلم صفة ثابتة هللا تعا

  : املناقشة
  . بين مذهب أهل السنة يف إثبات صفة العلم هللا: 1س
  . اذكر األدلة اليت تثبت أن هللا تعاىل علما: 2س
  ما موقف اجلهمية من إثبات صفة العلم هللا؟ : 3س 
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  صفتا السمع والبصر 
  . )1(ما نفته املعتزلة وأثبتوا السمع والبصر ومل ينفوا ذلك عن اهللا ك* 

  : الشرح
يثبت أهل السنة هللا تعاىل صفيت السمع والبصر على احلقيقة، وهذا ما قرره اإلمساعيلي 

..) ويثبتون أن له وجها ومسعا: (حيث قال)] 55(ص [يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
ون وكذلك يقول: (حيث قال)] 5(ص [والصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 

يف مجيع الصفات اليت نزل بذكرها القرآن ووردت ا األخبار الصحاح من السمع 
øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ { : كقوله تعاىل..) والبصر ÏJ x. ÖäïÜ x« ( uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{  )2( ] سورة

ص [بل هم جممعون على إثباا، قال األشعري يف رسالة الثغر ] 11: الشورى، اآلية
، ومها )وأمجعوا على أنه تعاىل مل يزل موجودا حيا قادرا عاملا مريدا مسيعا بصريا ()]:66(

صفتان حقيقيتان، ومجهور املاتريدية واألشعرية على إثباما، وتفلسف بعضهم بإرجاعهما 
  .  العلم، وهذا تعطيل واضح فاضحإىل صفة

  : اخلالصة
يثبت أهل السنة هللا تعاىل صفيت السمع والبصر، ومها صفتان حقيقيتان تدالن على 

  . املعىن احلقيقي هلما وعلى الكيفية الالئقة باهللا تعاىل
  : املناقشة

  . بين مذهب أهل السنة يف صفيت السمع والبصر: 1س
  . تني الصفتني هللا تعاىلاذكر دليال على إثبات ها: 2س
  ما موقف األشاعرة واملاتريدية من إثبات صفيت السمع والبصر؟ : 3س 

                                 
  ).168(انظر مذهبهم يف هاتني الصفتني يف شرح األصول اخلمسة ص ) 1(
  .11: سورة الشورى آية) 2(
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  القوة هللا مجيعا 
óOs9 { : وأثبتوا هللا القوة كما قال*  urr& (#÷rtç tÉ ûcr& ©! $# ìÏ%©!$# öNßgs)n=yz uqèd ëâx©r& öNåk÷] ÏB Zo§qè% ({  )1( 

  ]. 15: سورة فصلت، اآلية[
  : الشرح

يثبت أهل السنة هللا تعاىل صفة القوة، فهو القوي الذي ال يغلب سبحانه وتعاىل، وليس لقوته حدود، قال 
ـرون فيمن يبارزون بالعد)]: (157 / 7[(ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية  اوة؟ فإنه العظيم الذي أي أفما يتفك

uä!$uK¡¡9$#ur $yg»oYøãt̂ { : ، كما قال تعاىل)خلق األشياء وركب فيها قواها احلاملة هلا، وأن بطشه شديد t/ 7â&ã÷Ér'Î/ $̄RÎ)ur 

tbqãèÅôqßJs9 ÇÍÐÈ { )2(] اجلبار العداوة وجحدوا بآياته فبارزوا] 47: سورة الذاريات، اآلية 

فيحذروا عقابه، )]: (101 / 25[(، وقال ابن جرير يف تفسريه هلذه اآلية )وعصوا رسوله
  ). ويتقوا سطوته، لكفرهم به، وتكذيبهم رسله

  : اخلالصة
  . أهل السنة يثبتون القوة هللا تعاىل

  : املناقشة

  ؟ )óOs9urr& (#÷rtçtÉ ûcr& ©!$# ìÏ%©!$# öNßgs)n=yz uqèd ëâx©r& öNåk÷]ÏB Zo§qè% ({  )3 { : ما املراد بقوله تعاىل: 1س

  ما موقف أهل السنة من هذه اآلية؟ : 2س 

                                 
  .15: سورة فصلت آية) 1(
  .47: سورة الذاريات آية) 2(
   .15: سورة فصلت آية) 3(
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  اخلري والشر بقضاء اهللا وقدره 
  . ري وال شر إال ما شاء اهللاإنه ال يكون يف األرض من خ: وقالوا* 

  : الشرح
مذهب أهل السنة واجلماعة أن اخلري والشر كالمها خملوقان مقدوران هللا، وهذا : قلت

ويقولون إن : (حيث قال)] 62: 61(ص [ما قرره اإلمساعيلي يف اعتقاد أهل احلديث 
فسهم ضرا وال  أمضاه وقدره، ال ميلكون ألنUاخلري والشر واحللو واملر بقضاء من اهللا 
  ).  ال غىن هلم عنه يف كل وقتUنفعا إال ما شاء اهللا، وإم فقراء إىل اهللا 

)] 81 -78(ص [وفصل هذه املسألة الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 
ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن اخلري والشر والنفع والضر واحللو واملر بقضاء : (فقد قال

 مرد هلما وال حيص وال حميد عنهما، وال يصيب املرء إال ما كتبه له اهللا تعاىل وقدره، ال
ربه، ولو جهد اخللق أن ينفعوا املرء مبا مل يكتبه اهللا مل يقدروا عليه، ولو جهدوا أن يصدوه 
مبا مل يقض اهللا عليه مل يقدروا على ما ورد به اخلرب عن عبد اهللا بن عباس رضي اهللا 

(U  } bÎعنهما، وقال اهللا  ur y7ó¡|¡ôJ tÉ ª!$# 9héÛØ Î/ üxsù y#Ï©% ü2 ÿ¼ ã&s! ûwÎ) uqèd ( cÎ) ur x8÷ä ÌçãÉ 9éöçsÉ¿2 üxsù 

¨ä !#uë ¾Ï&Î# ôÒxÿÏ9 4{  )1(] 107: سورة يونس، اآلية .[  

م مع قوهلم إن اخلري والشر من اهللا وبقضائه، ال ومن مذهب أهل السنة وطريقته
يا خالق القردة واخلنازير : يضاف إىل اهللا ما يتوهم منه نقص على االنفراد، فال يقال

واخلنافس واجلعالن، وإن كان ال خملوق إال والرب خالقه، ويف ذلك ورد قول رسول اهللا 
r2(  }تباركت وتعاليت، واخلري يف يديك، والشر ليس إليك{ :  يف دعاء االستفتاح( 

 والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حىت - واهللا أعلم -، ومعناه ]أخرجه مسلم[

                                 
  .107: سورة يونس آية) 1(
، أبو داود )897(، النسائي االفتتاح )3422 (، الترمذي الدعوات)771(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 2(

  ).1238(، الدارمي الصالة )1/103(، أمحد )864(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )760(الصالة 
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يا خالق الشر أو يا مقدر الشر، وإن كان هو اخلالق واملقدر هلما : يقال لك يف املناداة
ا، ولذلك أضاف اخلضر عليه السالم إرادة العيب إىل نفسه فقال فيما أخرب اهللا تعاىل مجيع

Br& èpoYã̈$ { : عنه يف قوله Ïÿ¡¡9 $# ôMtR% s3sù tûüÅ3» |¡yJ Ï9 tbqè=yJ ÷è tÉ í Îû Ìçós t7 ø9 $# ëNä uë r'sù ÷br& $ pkz:ã Ïãr&{  )1( 

 U، وملا ذكر اخلري والرب والرمحة أضاف إرادا إىل اهللا ]79: سورة الكهف، اآلية[
yä#uë { : فقال r'sù y7ï/uë b r& !$ tó è=ö7 tÉ $ yJ èd £âä©r& % ỳ Ìç ÷Ç tG ó¡tÉur $ yJ èd uî\ x. ZpyJ ôm uë Ï̀iB y7Îi/¢ë 4{  )2(]  سورة

: ، ولذلك قال خمربا عن إبراهـيـم عـليـه السـالم أنـه قـال]82: الكهف، اآلية
 } #så Î) ur àMôÊ Ìç tB uqßgsù ÉúüÏÿô±oÑ ÇÑÉÈ{  )3(] فأضاف املرض إىل ]80: سورة الشعراء، اآلية ،

  ). والشفاء إىل ربه، وإن كان اجلميع منه جل جاللهنفسه 
  : اخلالصة

اخلري والشر كالمها خملوقان مقدران هللا تعاىل، ال يكون شيء منهما إال بإذنه، فهو 
خالقهما مجيعا، وهذا قول أهل السنة، غري أن الشر ال يضاف إليه على انفراد ملا فيه من 

  . توهم النقص والعيب
  : املناقشة

  .  هل الشر خملوق هللا تعاىل أم ال؟ وضح مذهب أهل السنة يف ذلك:1س

  ؟ )4(  }والشر ليس إليك{ : ما املراد بقوله عليه الصالة والسالم: 2س

                                 
  .79: سورة الكهف آية) 1(
  .82: سورة الكهف آية) 2(
  .80: سورة الشعراء آية) 3(
، أبو داود )897(، النسائي االفتتاح )3422(ي الدعوات ، الترمذ)771(مسلم صالة املسافرين وقصرها ) 4(

  ).1238(، الدارمي الصالة )1/103(، أمحد )760(الصالة 
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  إثبات املشيئة 
$ {  Uوأن األشياء تكون مبشيئة اهللا كما قال *  tBur tbrâä!$ t±n@ HwÎ) br& uä!$ t±oÑ ª!$#{  )1( 

ما شاء اهللا كان وما ال يشاء ال : ، وكما قال املسلمون]29: سورة التكوير، اآلية[
  . يكون

  : الشرح
أن كل ما هو كائن فبقضاء اهللا وقدره، هذا ما قرره أبو بكر : وهذا مذهبهم: قلت

ويقولون ما يقوله : (حيث قال)] 51(ص [عتقاد أئمة أهل احلديث اإلمساعيلي يف ا
$ { : ما شاء اهللا كان وما ال يشاء ال يكون، كما قال تعاىل: املسلمون بأسرهم tBur 

tbrâä!$ t±n@ HwÎ) br& uä!$ t±oÑ ª! حد أن خيرج عن علم اهللا وال أن يغلب ال سبيل أل:  ويقولون)2(  }#$

فعله وإرادته مشيئة اهللا، وال أن يبدل علم اهللا؛ فإنه العامل ال جيهل وال يسهو والقادر ال 
  ). يغلب

أي ليست املشيئة موكولة إليكم، )]: (362 / 8[(قال ابن كثري يف تفسريه هلذه اآلية 
  ).  رب العاملنيUئة اهللا فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع ملشي

أي أعلمهم أن املشيئة يف التوفيق )]: (351 / 8[(وقال البغوي يف تفسريه هلذه اآلية 
إليه وأم ال يقدرون على ذلك إال مبشيئة اهللا، وفيه إعالم أن أحدا ال يعمل خريا إال 

  ). بتوفيق اهللا وال شرا إال خبذالنه
 هو أن اإلرادة الكونية ال بد أن تقع ولكنها والفرق بني اإلرادة الكونية والشرعية

ليست بالضرورة حمبوبة هللا، بل قد يراد أمر هو مكروه هللا كالكفر، وأما اإلرادة الشرعية 
فإا متعلقة باحملبوب هللا تعاىل وإن كان مل يقع، فهي أقرب ملعىن احملبة واألوىل أقرب ملعىن 

  . ة حمبوبة من غري شك إال أا قد ال تقعاملشيئة، فاألوىل واقعة ال حمالة، والثاني

                                 
  .29: سورة التكوير آية) 1(
  .29: سورة التكوير آية) 2(
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  : اخلالصة
شرعية وهي املراد من ) إرادة(كونية وهي التقدير األزيل و) إرادة(يثبت أهل السنة 

العباد شرعا، فاألوىل تنفذ ولو كانت غري مرضية من اهللا، والثانية مرضية من اهللا وإن 
  .  الشرعيةكانت غري نافذة، والعباد مسؤولون عن مقتضى اإلرادة

  : املناقشة
  . عرف أقسام اإلرادة اإلهلية عند السلف: 1س
  . فرق بني اإلرادة الشرعية والكونية: 2س
  . اذكر بعض األدلة على إثبات املشيئة هللا تعاىل: 3س



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  37

  االستطاعة 
إن أحدا ال يستطيع أن يفعل شيئا قبل أن يفعله أو أن يفعل شيئا علم اهللا : وقالوا* 
  . فعلهأنه ال ي

  : الشرح
رحم اهللا املؤلف فلم يكن دقيقا يف نسبة هذا القول إىل أصحاب احلديث أهل السنة 
واجلماعة؛ إذ إنه قول ضعيف مرجوح، ومذهب أهل السنة يف االستطاعة هو ما قرره 

واالستطاعة اليت : " حيث قال)] 499(كما يف شرح الطحاوية، ص [اإلمام الطحاوي 
و التوفيق الذي ال يوصف املخلوق به تكون مع الفعل، وأما جيب ا الفعل، من حن

االستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكني وسالمة اآلالت فهي قبل الفعل وا يتعلق 
!üw ß#Ïk=s3ãÉ ª { : اخلطاب، وهو كما قال تعاىل $# $²¡øÿtR ûwÎ) $ygyè óô ãr 4{  )1(]  ،سورة البقرة

  ]. 286: اآلية
  :فاالستطاعة نوعان

استطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسالمة اآلالت، وهي اليت تكون : األوىل 
مناط األمر والنهي، وهي املصححة للفعل، فهذه ال جيب أن تقاِرن الفعل بل قد تكون 

ه االستطاعة املتقدمة صاحلة للضدين، ومثال هذه االستطاعة قوله قبله متقدمة عليه، وهذ
!¬ { : تعاىل ur í n? tã Ä¨$ ¨Z9 $# êkÏm ÏMøèt7 ø9 $# Ç t̀B tí$ sÜ tG óô $# Ïmøã s9 Î) Wxã Î6yô 4{  )2(]  ،سورة آل عمران

، فهذه االستطاعة قبل الفعل، ولو مل تكن إال مع الفعل ما وجب احلج إال على ]97: اآلية
من حج، وملا عصى أحد بترك احلج، وال كان احلج واجبا على أحد قبل اإلحرام، بل قبل 

?̈(qà#) { : فراغه، ومن أمثلتها قوله تعاىل $$ sù ©! $# $ tB ÷Läê÷è sÜ tFóô  ]16: سورة التغابن، اآلية[ )3(  }#$

                                 
   .286: سورة البقرة آية) 1(
  .97: سورة آل عمران آية) 2(
  .16: سورة التغابن آية) 3(
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فأمر بالتقوى مبقدار االستطاعة، ولو أراد االستطاعة املقارنة ملا وجب على أحد من 
!üw ß#Ïk=s3ãÉ ª { : التقوى إال ما فعل فقط، إذ هو الذي قارنته تلك االستطاعة، وقال تعاىل $# 

$ ²¡øÿtR ûwÎ) $ ygyè óô ãr 4{  )1( و ،)املوسوع، وهو الذي تسعه وتطيقه، فلو أريد به ) الوسع

املقارن ملا كلف أحد إال الفعل الذي أتى به فقط دون ما تركه من الواجبات إىل غري ذلك 
  . من األدلة
ذه االستطاعة هي مناط األمر والنهي والثواب والعقاب وعليها يتكلم الفقهاء وهي وه

  . الغالبة يف عرف الناس
االستطاعة اليت جيب معها وجود الفعل، وهذه هي االستطاعة املقارنة للفعل املوجبة له، ومن : الثانية

%tB (#qçR$ { : أمثلتها قوله تعاىل x. tbqãèã ÏÜ tGó¡oÑ yì ôJ ¡¡9 $# $ tBur (#qçR$ ü2 tbrçéÅÇ ö7ãÉ ÇËÉÈ{  )2(]  ،سورة هود

$ { : ، وقوله تعاىل]20: اآلية oYôÊ tç tã ur tL©èygy_ 7ãÍ´ tBöqtÉ tûïÌç Ïÿ» s3ù=Ïj9 $ ·Êöç tã ÇÊÉÉÈ tûïÏ%©!$# ôMtR% x. öNåkß] ãã ôã r& í Îû 

>ä!$ sÜ Ïî t̀ã ìÌç ø.Ïå (#qçR% x.ur üw öcqãèã ÏÜ tF ó¡oÑ $ ·è øÿ xú ÇÊÉÊÈ{  )3(] 100: سورة الكهف، اآليتان ،

اعة مشقة ذلك عليهم وصعوبته على نفوسهم، فنفوسهم ال ، فاملراد بعدم االستط]101
تستطيع إرادته، وإن كانوا قادرين على فعله لو أرادوه، وهذه حال من صده هواه أو رأيه 
الفاسد عن استماع كتب اهللا املرتَّلة واتباعها، وقد أخرب أنه ال يستطيع ذلك، وهذه 

ستطاعة هي االستطاعة الكونية وهي مناط االستطاعة هي املقارنة املوجبة للفعل، وهذه اال
، )373، 372 / 8(جمموع الفتاوى : انظر[القضاء والقدر وا يتحقق وجود الفعل 

  )]. 503-499(، وشرح العقيدة الطحاوية )61 / 1(ودرء تعارض العقل والنقل 

                                 
  .286: يةسورة البقرة آ) 1(
  .20: سورة هود آية) 2(
  .101 -100: سورة الكهف آية) 3(
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لعبد أي إنه ليس ل: وخالف أهلَ السنة اجلهميةُ واملعتزلة واألشعرية، أما اجلهمية فقالوا
، والفرق بني الفرق ص )85 / 1(امللل والنحل : انظر[استطاعة ال قبل الفعل وال معه 

)211 .[(  
إن اهللا تعاىل قد مكَّن اإلنسان من االستطاعة، وهذه االستطاعة : وأما املعتزلة فقالوا

مقاالت اإلسالميني : انظر[قبل الفعل وهي قدرته عليه وعلى ضده وهي غري موجبة للفعل 
  )]. 398(، وشرح األصول اخلمسة ص )116(، والفرق بني الفرق ص )300 / 1(

إن االستطاعة مع الفعل، ال جيوز أن تتقدمه وال أن تتأخر عنه، : وأما األشعرية فقالوا
، )46(، واإلنصاف ص )219(اإلرشاد ص : انظر[وما يفعله اإلنسان فهو كَسب له 

  )]. 504 -499(وشرح العقيدة الطحاوية 
  : اخلالصة

يثبت أهل السنة للعبد استطاعة مبعىن الوسع والقدرة وسالمة اآلالت، وهذه قد تتقدم 
على الفعل أو تقارنه وال جيب ا الفعل لكن خطاب الشرع مرتبط ا، وأما االستطاعة 
  . اليت جيب ا الفعل وهي مبعىن التوفيق فهذه بإرادة اهللا تعاىل وحده وهي اليت تقارن الفعل

  : املناقشة
  . اشرح مذهب أهل السنة يف مسألة استطاعة العبد: 1س
  . بين مذهب كل من اجلهمية واملعتزلة واألشعرية يف مسألة استطاعة العبد: 2س 
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  أفعال العباد 
وأقروا أنه ال خالق إال اهللا، وأن سيئات العباد خيلقها اهللا، وأن أعمال العباد * 

  .  يقدرون أن خيلقوا شيئا وأن العباد الUخيلقها اهللا 
  : الشرح
هذا أمر متفق عليه عند األئمة وقد نقله عنهم اإلمام اإلمساعيلي يف كتابه : قلت

ويقولون إنه ال خالق على احلقيقة إال اهللا )]: (61: 60(ص [اعتقاد أئمة أهل احلديث 
Uال حجة  وأن أكساب العباد كلها خملوق هللا، وأن اهللا يهدي من يشاء ويضل من يشاء 

@U  } ö وال عذركما قال اهللا Uملن أضله اهللا  è% ¬T sù èp¤f çtø:$# èptó Î=» t6ø9 $# ( öqn=sù uä!$ x© öNä31yâygs9 

tûüÏè uHødr& ÇÊÍÒÈ{  )1(] وقال]149: سورة األنعام، اآلية ، : } $ yJ x. öNä.r&yât/ tbrßäqãè s? ÇËÒÈ  $̧)ÉÌç sù 

3ìyâyd $̧)ÉÌç sù ur ¨,ym ãNÍköé n=tã ä's#» n=ûÒ9 ـال]30 - 29: راف، اآليةسورة األع[ )2(  }3 #$ ôâs)s9 {: ، وق ur 

$ tR ù&uë så zÖYygyf Ï9 #ZéçÏW ü2 öÆÏiB Çd Å̀gø:$# Ä§R M}$#ur ({  )3(] وقال]179: سورة األعراف، اآلية ، :

 } !$ tB z>$ |¹r& Ï̀B 7pt6äÅÁïB íÎû ÇÚöë F{ $# üwur þí Îû öNä3Å¡àÿR r& ûwÎ) í Îû 5=» tG Å2 Ï̀iB È@ ö6s% b r& !$ yd r&uéö9̄R 4{  )4( 

أي خنلقها بال خالف يف اللغة، وقال خمربا ) نربأها(، ومعىن ]22: سورة احلديد، اآلية[
ßâôJ { : عن أهل اجلنة ptø:$# ¬! ìÏ%©!$# $ uZ1yâyd #xã» ygÏ9 $ tBur $ ¨Zä. yìÏâtF öks] Ï9 Iwöqs9 ÷b r& $ uZ1yâyd ª! $# ({  )5( 

b { : ، وقـال]43: سورة األعراف، اآلية[ r& öq©9 âä!$ t±oÑ ª!$# ìyâygs9 }̈ $̈Z9 $# $YèäÏHsd 3{  )6( 

                                 
   .149: سورة األنعام آية) 1(
  .30 - 29: سورة األعراف آية) 2(
  .179: سورة األعراف آية) 3(
  .22: سورة احلديد آية) 4(
  .43: سورة األعراف آية) 5(
   .31: سورة الرعد آية) 6(
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öqs9 { : ، وقال]31: سورة الرعد، اآلية[ ur uä!$ x© y7ï/uë ü@ yè pgm: }̈ $ ¨Z9 $# Zp̈Bé& ZoyâÏnºur ( üwur tbqä9#tì tÉ 

öúüÏÿÎ=tG øÉèC ÇÊÊÑÈ ûwÎ) t̀B zM Ïm §ë y7ï/uë 4{  )1(] 119، 118: سورة هود، اآليتان .([  

أفعال العباد : (باب الرد على اجلهمية واملعتزلة] 421 / 1[قال التيمي يف احلجة 
  ). وليست بفعل اهللا وإمنا هي خملوقة له

ومن قول أهل ]: (89 -75ص [ السلف أصحاب احلديث وقال الصابوين يف عقيدة
السنة واجلماعة يف أكساب العباد أا خملوقة هللا تعاىل، ال ميترون فيه، وال يعدون من أهل 
اهلدى ودين احلق من ينكر هذا القول وينفيه، ويشهدون أن اهللا تعاىل يهدي من يشاء إىل 

 {  Uعليه وال عذر له لديه، قال اهللا دينه ويضل من يشاء عنه، ال حجة ملن أضله اهللا 

ö@ è% ¬Tsù èp¤f çtø:$# èptó Î=» t6ø9 $# ( öqn=sù uä!$ x© öNä31yâygs9 tûüÏè uHødr& ÇÊÍÒÈ{  )2(] 149: سورة األنعام، اآلية[ ،

U  } öqs9وقال  ur $ oYø¤Ï© $ oY÷ès? Uy ¨@ ä. C§øÿtR $ yg1yâèd ô Å̀3» s9ur ¨,ym ãA öqs)ø9 $# ÓÍh_ ÏB ¨b V|øBV{ zÖYygy_ öÆÏB 

Ïp̈YÉf ø9 $# Ä¨$ ¨Z9 $#ur öúüÏè uHødr& ÇÊÌÈ{  )3(] وقال ]13: سورة السجدة، اآلية ،U  } ôâs)s9 ur 

$ tR ù&uë så zÖYygyf Ï9 #ZéçÏW ü2 öÆÏiB Çd Å̀gø:$# Ä§RM}$#ur ({  )4(] 179: سورة األعراف، اآلية .[  

فريقا للنعيم فضال، وفريقا : فسبحانه خلق اخللق بال حاجة إليهم، فجعلهم فريقني
 منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا، وقريبا من رمحته وبعيدا وكذلك للجحيم عدال، وجعل

 مريد جلميع أعمال العباد خريها وشرها، مل Uمن مذهب أهل السنة واجلماعة أن اهللا 
: يؤمن أحد به إال مبشيئته، ومل يكفر أحد إال مبشيئته ولو شاء جلعل الناس أمة واحدة

                                 
   .119 -118: سورة هود آية) 1(
  .149: سورة األنعام آية) 2(
  .13: سورة السجدة آية) 3(
  .179: سورة األعراف آية) 4(
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} öqs9 ur uä!$ x© y7ï/uë z̀ tBUy t̀B í Îû ÇÚ öë F{$# öNßgù=à2 $ ·èäÏHsd 4{  )1(] ولو ]99: سورة يونس، اآلية ،

شاء أن ال يعصى ما خلق إبليس، فكُفر الكافرين وإميان املؤمنني وإحلاد امللحدين وتوحيد 
املوحدين وطاعة املطيعني ومعصية العاصني كلها بقضائه سبحانه وتعاىل وقدره وإرادته 

ضاه، ويرضى اإلميان والطاعة ويسخط الكفر واملعصية ومشيئته، أراد كل ذلك وشاءه وق
U  } bÎ) (#rãçوال يرضاها، قال اهللا  àÿõ3s?  cÎ* sù ©! $# ;ÓÍ_ xî öNä3Ztã ( üwur 4ÓyÌ öç tÉ ÍnÏä$t7 ÏèÏ9 tç øÿä3ø9 $# ( b Î) ur 

(#rãç ä3ô±n@ çm|Ê öç tÉ öNä3s9 3{  )2(] 7: سورة الزمر، اآلية .[  

هذه خالصة مذهب أئمة حديث أهل السنة واجلماعة، فقد دلت النصوص من : قلت
الكتاب والسنة واإلمجاع على أن اهللا سبحانه هو اخلالق لكل شيء من األعيان واألوصاف 

 فال يقع منها شيء إال بتلك واألفعال وغريها، وأن مشيئة اهللا عامة شاملة جلميع الكائنات
املشيئة، وأن خلقه سبحانه األشياء مبشيئته إمنا يكون وفقا ملا علمه منها بعلمه القدمي وملا 
كتبه وقدره يف اللوح احملفوظ، وأن للعباد قدرة وإرادة تقع ا أفعاهلم، وأم الفاعلون 

زاء إما باملدح واملثوبة وإما حقيقة هلذه األفعال باختيارهم، وأم هلذا يستحقون عليها اجل
بالذم والعقوبة، وأن نسبة هذه األفعال إىل العباد فعال ال ينايف نسبتها إىل اهللا إجيادا وخلقا 

  : ألنه هو اخلالق جلميع األسباب اليت وقعت ا، وقد خالف يف هذا
  :اجلهمية اجلربية: أوال

لريشة املعلقة يف اهلواء، وتأثر فقد سلبوا عن العبد قدرته وإرادته، فالعبد عندهم كا 
م أيضا األشعرية حيث قالوا إن العبد غري خمتار يف فعله، وكسب األشعرية معروف ألنه 

أن العبد إذا صمم عزمه فاهللا تعاىل خيلق الفعل : (جرب متطور ألن معىن الكسب عندهم هو
بد يف الفعل مدخل عنده، والعزم أيضا فعل يكون واقعا بقدرة اهللا تعاىل، فال يكون للع

                                 
   .99: سورة يونس آية) 1(
   .7: سورة الزمر آية) 2(
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على سبيل التأثري وإن كان له مدخل على سبيل الكسب، واحلق أن الكسب عند 
  ). األشاعرة هو تعلق القدرة احلادثة باملقدور يف حملها من غري تأثري

  :القدرية املعتزلة: ثانيا
وهؤالء يقولون إن للعبد قدرة وإرادة مطلقتني مستقلتني عن اهللا تعاىل، قال القاضي  

فكأم أوجدوا خالقا غري ) إن أفعال العباد غري خملوقة فيهم وأم احملدثون هلا: (بد اجلبارع
  . )2( جموس هذه األمة r ولذلك مساهم النيب )1(اهللا وهو اإلنسان 

وأن اهللا سبحانه وفق املؤمنني لطاعته وخذل الكافرين، ولَطَف باملؤمنني ونظر هلم * 
لكافرين وال أصلحهم وال هداهم ولو أصلحهم وأصلحهم وهداهم، ومل يلطف با

لكانوا صاحلني ولو هداهم لكانوا مهتدين، وأن اهللا سبحانه يقدر أن يصلح الكافرين 
ويلطف م حىت يكونوا مؤمنني ولكنه أراد أن ال يصلح الكافرين ويلطف م حىت 

طبع على يكونوا مؤمنني ولكنه أراد أن يكونوا كافرين كما علم، وخذهلم وأضلهم و
قلوم، وأن اخلري والشر بقضاء اهللا وقدره، ويؤمنون بقضاء اهللا وقدره خريه وشره 
حلوه ومره ويؤمنون أم ال ميلكون ألنفسهم نفعا وال ضرا إال ما شاء اهللا كما قال، 
ويلجئون أمرهم إىل اهللا سبحانه، ويثبتون احلاجة إىل اهللا يف كل وقت والفقر إىل اهللا يف 

   .كل حال
  : اللغة

  . أي حرم التوفيق والعون): خذل (-
  . ختم عليها فال تعرف احلق): طبع على قلوم (-
  . أي يفوضون أمورهم هللا ويرتلون حاجام به): يلجئون (-

                                 
، )42(، والروضة البهية ص )280(، وحمصل أفكار املتقدمني ص )88، 79(رسالة أهل الثغر ص : انظر) 1(

  ).229(واسطية مع شرحها للهراس ص ، وال)223(وشرح األصول اخلمسة ص 
وصححه ) 85 / 1(، وأخرجه احلاكم 4691ح) 66 / 5(أخرجه أبو داود يف كتاب السنة باب يف القدر ) 2(

  .4442ح) 818 / 2(األلباين يف صحيح اجلامع 
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  : الشرح
أغفل املؤلف رمحه اهللا تعاىل أمرا مهما وهو احلكمة يف تقدير اخلري والشر، فاهللا يهدي 

يشاء عدال، قال الطحاوي يف بيان اعتقاد أهل الفقه واجلماعة من يشاء فضال ويضل من 
يهدي من يشاء، ويعصم ويعايف فضال، ويضل من يشاء وخيذل ويبتلي )]: (108(ص [

  ). عدال، وكلهم يتقلبون يف مشيئته بني فضله وعدله
فمن هداه إىل اإلميان فبفضله وله احلمد، ومن أضله فبعدله وله احلمد، فاهللا سبحانه 
حكيم ال يفعل شيئا عبثا وال لغري معىن ومصلحة، وحكمته هي الغاية املقصودة بالفعل بل 

  . أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة ألجلها فعل كما هي ناشئة عن أسباب ا فعل
  : اخلالصة

  . يرى أهل السنة أن أفعال العباد خملوقة هللا تعاىل ومقدرة له
  : املناقشة

  . هل السنة بشأن مسألة أفعال العبادبين مذهب أ: 1س
  هل يتفق قول املعتزلة مع قول أهل السنة يف هذا الباب؟ : 2س 
  . بني مذهب األشعرية يف ذلك: 3س 
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  القرآن كالم اهللا على احلقيقة غري خملوق 
  . ويقولون إن القرآن كالم اهللا غري خملوق* 

  : الشرح
ديث أئمة السنة يف هذه املسألة اخلطرية أمجل املؤلف رمحه اهللا تعاىل مذهب أهل احل

اليت ضل فيها طوائف وفرق عديدة، وحبس اإلمام أمحد بن حنبل من أجل أنه امتنع أن 
يقول إن القرآن خملوق، كما أوذي غريه من علماء السنة بسببها من املأمون واملعتصم ومن 

  . بعده
ن بعده والتيمي والاللكائي وقد بسط اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي والصابوين م

بيان مذهب أصحاب احلديث، فقد قال أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل 
إن القرآن كالم اهللا غري خملوق، وأنه كيفما يصرف : ويقولون)]: (57(ص [احلديث 

غري بقراءة القارئ له بلفظه، وحمفوظا يف الصدور، متلوا باأللسن، مكتوبا يف املصاحف، 
  ). خملوق، ومن قال خبلق اللفظ بالقرآن يريد به القرآن فهو قد قال خبلق القرآن

إن القرآن املكتوب : قال أصحاب احلديث وأهل السنة]: (368 / 1[قال التيمي 
 خبالف ما Uاملوجود يف املصاحف، واحملفوظ املوجود يف القلوب، هو حقيقة كالم اهللا 

 وداللة عليه، والذي هو يف Uكالم القائم بذات اهللا زعم قوم أنه عبارة عن حقيقة ال
املصحف حمدث وحروف خملوقة، ومذهب أهل السنة وفقهائهم أنه الذي تكلم اهللا به، 
ومسعه جربيل من اهللا وأدى جربيل إىل النيب صلى اهللا عليـه وسلـم وحتـدى بـه النيب 

  ...). صلـى اهللا عليـه وسلم
 القرآن هو أن القرآن بلفظه ومعناه كالم اهللا فاحلاصل أن مذهب أهل السنة يف

 ومسع الصحابة من rحقيقة، تكلم به، ومسع منه جربيل، ومسع من جربيل رسول اهللا 
 وأن اهللا تعاىل تكلم بصوت يسمع، وكما أنه له ذات ال تشبه الذوات، فكذا rالرسول 

ن نتكلم صفاته ال تشبه الصفات وكذلك صوته ال يشبه صوت أحد من خلقه، وحن
  . بالقرآن بأصواتنا، فأصواتنا خملوقة ولكن كالم اهللا تعاىل غري خملوق
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كالم اهللا كالم نفسي بدون حرف وال صوت وال : وأما األشعرية واملاتريدية فقالوا
يتجزأ وال يتبعض، وليس فيه أمر وال ي، وال خرب وال استخبار، أما التوراة واإلجنيل 

على احلقيقة بل هو خملوق وهو كالم اهللا جمازا ألنه دال على والقرآن فليس كالم اهللا 
  . كالم اهللا النفسي

كالم اهللا النفسي ال يسمع، فموسى وغريه : واختلف املاتريدية عن األشعرية بأن قالوا
من األنبياء مل يسمعوا كالم اهللا وإمنا مسعوا صوتا خملوقا يف الشجرة، أما األشعرية فقد 

النفسي يسمع، فكالمهم هذا أبعد عن النقل والعقل لذلك قال كثري من كالم اهللا : قالوا
األشعرية إن معىن مسع كالم اهللا أي فهم كالم اهللا لعلمهم أن القول بسماع الكالم النفسي 

  . سفه وتغفيل
فاحلاصل أن اجلهمية األوىل والكالبية واملاتريدية واألشعرية كلهم متفقون وجممعون 

  . )1(العريب خملوق وليس كالم اهللا على احلقيقة على أن هذا القرآن 

                                 
، 55(ام ، وإشارات املر)81: 80(، املسايرة )126(، تبصرة األدلة )59(كتاب التوحيد للماتريدي : انظر) 1(

، ودرء تعارض العقل )149(خلق أفعال العباد : ، وانظر)130: 129(، واإلرشاد للجويين )182: 181
  ).586 :584، 365، 305: 304 / 12(، وجمموع الفتاوى )93، 40(والنقـل 
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  بدعة الوقف يف القرآن 
والكالم يف الوقف واللفظ من قال باللفظ أو بالوقف فهو مبتدع عندهم وال * 

  . يقال اللفظ بالقرآن خملوق أو غري خملوق
  : اللغة

 هو ):مبتدع( مبعىن التوقف يف القرآن فال يقال خملوق أو غري خملوق، ):الوقف(
  . احملِدث يف الدين ما مل يأذن به اهللا

  : الشرح
ال نقول خملوق وال غري خملوق، وبدعوا من : هم الذين وقفوا يف القرآن فقالوا: الواقفة

مث إن أناسا ممن كتبوا العلم بزعمهم وادعوا : (خالفهم، قال الدارمي يف التعريف م
ومع وقوفهم هنا مل ) وق هو وال غري خملوقخمل: (ال نقول: معرفته وقفوا يف القرآن فقالوا

الرد ). [يرضوا حىت ادعوا أم ينسبون إىل البدعة من خالفهم وقال بأحد هذين القولني
، أما موقف أهل السنة من ]، ضمن جمموعة عقائد السلف)432(على اجلهمية، ص 

 قول أيب عبد اهللا بابا يف)] 179 / 1[(الواقفة فقد أفرد عبد اهللا بن أمحد يف كتابه السنة 
: مسعت أيب رمحه اهللا وسئل عن الواقفة؟ فقال أيب: ( يف الواقفة وفيه- أمحد بن حنبل -

من كان خياصم ويعرف بالكالم فهو جهمي ومن مل يعرف بالكالم جيانب حىت يرجع 
  ). ومن مل يكن له علم يسأل

من : (والواقفة فقالمسعت أيب رمحه اهللا مرة أخرى وسئل عن اللفظية : وقال عبد اهللا
  ). هم شر من اجلهمية: كان منهم حيسن الكالم فهو جهمي، وقال مرة أخرى

أفرد ) 323 / 1(وكذا الاللكائي يف كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة 
ذاكرا آثار ) سياق ما روي يف تكفري من وقف يف القرآن شاكا فيه أنه غري خملوق(بابا يف 

ن أهل املدينة والكوفة وبغداد ومصر والشام وأهل اجلزيرة وخراسان يف علماء السلف م
  . تكفري من وقف يف القرآن شاكا فيه
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ص ) [باب االحتجاج على الواقفة: (وكذا الدارمي أفرد بابا يف الرد عليهم فقد قال
  ]. ضمن جمموعة عقائد السلف) 344 -342(

  : اخلالصة
هللا حقيقة وأنـه غري خملوق، ويبدعون من توقف يقول أهل السنة إن القرآن كـالم ا

  . يف القرآن أو قال لفظي بالقرآن خملوق
  : املناقشة

  . بين قول أهل السنة يف القرآن، ويف إثبات صفة الكالم اإلهلي: 1س
  . اشرح مذهب األشعرية واملاتريدية واجلهمية والكالبية يف القرآن: 2س 
ريدية يف صفة الكالم؟ وما مقصودهم بالكالم ما هو قول األشعرية واملات: 3س 
  النفسي؟ 
  ما الفرق بني األشعرية واملاتريدية يف مسألة الكالم النفسي؟ : 4س 
  ما حكم من توقف يف القرآن شاكا فيه أنه غري خملوق؟ : 5س 
  لفظي بالقرآن خملوق؟ : ما القول فيمن يقول: 6س 
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  رؤية املؤمنني رم يف اآلخرة 
ن إن اهللا سبحانه يرى باألبصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر، ويقولو* 

 U  } Hxx. öNåk̈XÎ) t̀ãيراه املؤمنون وال يراه الكافرون ألم عن اهللا حمجوبون، قال اهللا 

öNÍkÍh5§ë 7ãÍ´ tBöqtÉ tbqç/qàf ós pR °Q ÇÊÎÈ{  )1(] وأن موسى عليه السالم ، ]15: سورة املطففني، اآلية
سأل اهللا سبحانه الرؤية يف الدنيا وأن اهللا سبحانه جتلى للجبل فجعله دكا فأعلمه أنه ال 

  . يراه يف الدنيا بل يراه يف اآلخرة
  : اللغة

مستويا ): دكا(يحجب بينهم وبني الرؤية حبجاب، ): حمجوبون(ظهر، ): جتلى(
  . باألرض

  : الشرح
دل على إثبات رؤية املؤمنني رم يف اآلخرة بأبصارهم القرآنُ والسنة النبوية 

دل القرآن والسنة )]: (241(ص [واإلمجاع، قال ابن القيم يف كتاب حادي األرواح 
على أن اهللا سبحانه يرى يوم .. املتواترة وإمجاع الصحابة وأئمة اإلسالم وأهل احلديث

  ).  عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوا، وكما ترى الشمس يف الظهريةالقيامة باألبصار
وأمجع مجع أهل احلق واتفق أهل التوحيد : (وقال احلافظ عبد الغين املقدسي يف عقيدته

عقيدة ). [والصدق أن اهللا يرى يف اآلخرة كما جاء يف كتابه وصح به النقل عن رسوله
  ]. ضمن اموعة العلمية السعودية) 31 -30(احلافظ عبد الغين املقدسي، ص 

 يوم القيامة Uوأمجعوا على أن املؤمنني يرون اهللا )]: (76(ص [وقال األشعري يف رسالته إىل أهل الثغر 
وكذا قرر عقيدة أهل احلديث يف الرؤية احلافظ أبو بكر : ، قلت)بأعني وجوههم على ما أخرب به تعاىل

  )]. 63: 62(ص [ة أهل احلديث اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئم

                                 
  .15: سورة املطففني آية) 1(
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 يف القيامة دون الدنيا، ووجوا ملن جعل اهللا ذلك ثوابا له Uويعتقدون جواز الرؤية من العباد املتقني هللا (
´nqã_ãr 7ãÍ× { : يف اآلخرة كما قال tBöqtÉ îouéÅÑ$ ¯R ÇËËÈ  4í n< Î) $ pkÍh5uë ×otç Ïß$ tR ÇËÌÈ{  )1(]  ،سورة القيامة

´Hxx. öNåk̈XÎ) t̀ã öNÍkÍh5§ë 7ãÍ { : ، وقال يف الكفار]23، 22: اآليتان tBöqtÉ tbqç/qàf ós pR°Q ÇÊÎÈ{  )2( 

ن كلهم والكافرون كلهم ال يرونه كانوا ، فلو كان املؤمنو]15: سورة املطففني، اآلية[
 وال التحديد له، ولكن Uمجيعهم عنه حمجوبني وذلك من غري اعتقاد التجسيم يف اهللا 

  ). يرونه جل وعز بأعينهم على ما يشاء هو بال كيف
: حيث قال)] 66 -65(ص [وكذا الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 

 يوم القيامة بأبصارهم - تبارك وتعاىل -ون رم ويشهد أهل السنة أن املؤمنني ير(
إنكم ترون { :  يف قولهrوينظرون إليه، على ما ورد به اخلرب الصحيح عن رسول اهللا 

ية بالرؤية ال  والتشبيه يف هذا اخلرب وقع للرؤ)4( )3(  }ربكم كما ترون القمر ليلة البدر

  ). للمرئي، واألخبار الواردة يف الرؤية خمرجة يف كتاب االنتصار بطرقها
إن األشعرية واملاتريدية يتظاهرون بإثبات رؤية اهللا ولكنهم اشترطوا شروطا : تنبيه

ال خالف بيننا وبني املعتزلة يف الرؤية، بل : جعلوها من املستحيالت ولذلك قال أذكياؤهم
رؤية العلمية ال البصرية، ولذلك قالوا جبواز رؤية أعمى يف الصني بقَّة يف كلنا على ال

                                 
   .23 -22: سورة القيامة آية) 1(
  .15: سورة املطففني آية) 2(
، )2551(، الترمذي صفة اجلنة )633(، مسلم املساجد ومواضع الصالة )529(خاري مواقيت الصالة الب) 3(

  ).4/360(، أمحد )177(، ابن ماجه املقدمة )4729(أبو داود السنة 
، 7434، 485( يف مواقيت الصالة، باب فضل صالة العصر، وأخرجه برقم 554ح ) 40 / 2(البخاري ) 4(

 يف 163ح ) 167 / 1(وبنحوه مسلم ). 7436، 7435، 7434(سري وبأرقام يف التف) 7436، 7435
  .اإلميان، باب معرفة طريق الرؤية، من حديث عطاء عن أيب سعيد مرفوعا
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األندلس وال شك أن رؤية أعمى يف الصني بقَّة يف األندلس من الرؤية العلمية وليست من 
  . )1(الرؤية البصرية يف شيء 

  : اخلالصة
ة حقيقية ال يرى أهل السنة أن املؤمنني يرون اهللا تعاىل يف اآلخرة بأبصارهم رؤي

  . يضامون يف رؤيته وليست رؤية علمية كما قال املبتدعة
  : املناقشة

  ما هو موقف أهل السنة من مسألة الرؤية يف اآلخرة؟ : 1س
  . اذكر دليال واحدا من الكتاب والسنة على إثبات الرؤية يف اآلخرة: 2س 
  . اذكر مذهب األشعرية واملاتريدية يف مسألة الرؤية: 3س 

                                 
، وحاشية الكستري على شرح العقائد )73(، والعقائد النسفية ص )58(كتاب التوحيد للماتريدي ص : انظر) 1(

  ).202(، وإشارات املرام ص )108(
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  م يف مرتكب الكبرية قوهل
وال يكفِّرون أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزنا والسرقة وما أشبه * 

  . ذلك من الكبائر، ومعهم مبا هم من اإلميان مؤمنون وإن ارتكبوا الكبائر
  : اللغة

  . أي ال حيكمون بالكفر): وال يكفرون (-
  . وعيد شديدهي الذنوب اليت ورد يف حقها لعن أو ): الكبائر (-

  : الشرح
دل على إثبات أن الكبرية ال تخرج صاحبها من اإلميان القرآن والسنة واإلمجاع، قال 

!© (bÎ¨ { : تعاىل $# üw ãç Ïÿøó tÉ b r& x8uéô³çÑ ¾ÏmÎ/ ãç Ïÿøó tÉur $tB tbrßä y7Ï9ºså ỳJ Ï9 âä!$ t±oÑ 4 t̀Bur õ8Îéô³çÑ «! $$Î/ Ïâs)sù 

#ìuétI øù $# $ ¸J øOÎ) $ ¸Jä Ïàtã ÇÍÑÈ{  )1(] 48: سورة النساء، اآلية .[  

 أن rوأمجعوا على أن املؤمن باهللا تعاىل وسائر ما دعا إليه النيب : (قال األشعري
كفر، وأن العصاة من أهل اإلميان به ال خيرجه عنه شيء من املعاصي وال حيبط إميانه إال ال

، وهذا )]94(رسالة الثغر، ص ) [القبلة مأمورون بسائر الشرائع غري خارجني عن اإلميان
حيث )] 64(ص [هو ما قرره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف اعتقاد أئمة أهل احلديث 

 أو ويقولون إن أحدا من أهل التوحيد ومن يصلي إىل قبلة املسلمني لو ارتكب ذنبا: (قال
ذنوبا كثرية صغائر أو كبائر، مع اإلقامة على التوحيد هللا واإلقرار مبا التزمه وقبله عن اهللا؛ 

ãçÏÿøó { : فإنه ال يكفر به ويرجون له املغفرة، قال تعاىل tÉur $ tB tbrßä y7Ï9ºså ỳJ Ï9 âä!$ t±oÑ 4{  )2( 

  ]. 48: سورة النساء، اآلية[
وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين حيث قال يف كتابه عقيدة السلف أصحاب 

ويعتقد أهل السنة أن املؤمن وإن أذنب ذنوبا كثرية صغائر )]: (72 -71(ص [احلديث 

                                 
   .48: سورة النساء آية) 1(
  .48: سورة النساء آية) 2(
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نها ومات على التوحيد كانت أو كبائر فإنه ال يكفر ا، وإن خرج من الدنيا غري تائب م
 إن شاء عفا عنه وأدخله اجلنة يوم القيامة ساملا غامنا غري Uواإلخالص فإن أمره إىل اهللا 

مبتلى بالنار وال معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسبه مث استصحبه إىل يوم القيامة 
 خيلده فيها بل من اآلثام واألوزار، وإن شاء عاقبه وعذبه مدة بعذاب النار وإذا عذبه مل

  ). أعتقه وأخرجه منها إىل نعيم دار القرار
  : اخلالصة

ال حيكم أهل السنة على مرتكب الكبرية بالكفر، بل هو مسلم فاسق، وال يكفرون 
أحدا بذنب ما مل يستحله، ويقولون إن مرتكب الكبرية حتت املشيئة يوم القيامة إن شاء 

  . اهللا عفا عنه، وإن شاء عذبه
   :املناقشة

  . عرف الكبرية: 1س
  ما قول أهل السنة يف مرتكب الكبرية؟ : 2س 
  ما حكم مرتكب الكبرية الذي ميوت على غري توبة؟ : 3س 
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  أركان اإلميان 
واإلميان عندهم هو اإلميان باهللا ومالئكته وكتبه ورسله وبالقدر خريه وشره * 

  . يكن ليخطئهمحلوه ومره وأن ما أخطأهم مل يكن ليصيبهم وما أصام مل 
  : الشرح

تقدم شرح هذه األركان يف أول الكتاب، أما اإلميان باليوم اآلخر فسيذكره املؤلف 
  . مفصال يف ثنايا الرسالة

فإنه مأخوذ ) وأن ما أخطأهم مل يكن ليصيبهم وما أصام مل يكن ليخطئهم: (وقوله
 )1(  }واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبك{  rمن قوله 

)2( .  
ومعىن ذلك أن اإلنسان إذا قدر اهللا له أن يصاب بسوء فليس من املمكن أن خيطئه 
 هذا السوء، بل ال بد أن يصيبه وإن فعل ما فعل، وحترز مبا حترز، فهو ال بد مصيبه، وإن

قدر اهللا له أن يعاىف من هذا السوء فإنه ال ميكن أن يصاب به، وإن اجتمع الناس مجيعا 
  . على إنزاله به، مل يستطيعوا إىل ذلك سبيال

  : اخلالصة
اإلميان باهللا، ومالئكته، وكتبه، ورسله، واليوم : أركان اإلميان عند أهل السنة ستة هي

  . اآلخر، والقدر خريه وشره
  : املناقشة

  . اذكر أركان اإلميان عند أهل السنة: 1س
  ما مذهبهم يف إثبات القدر؟ : 2س 

                                 
  ).5/189(، أمحد )77(، ابن ماجه املقدمة )4699(أبو داود السنة ) 1(
  .من رواية ابن أيب مليكة عن ابن عباس) 11243(ح ) 123 / 11(أخرجه الطرباين يف الكبري ) 2(
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واعلم أن ما أصابك مل يكن ليخطئك وأن ما أخطأك {  rاشرح قول النيب : 3س 

  . )1(  }مل يكن ليصيبك

                                 
  ).5/189(أمحد ، )77(، ابن ماجه املقدمة )4699(أبو داود السنة ) 1(
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  أركان اإلسالم 
واإلسالم هو أن يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا على ما جاء يف * 
  . احلديث
  : اللغة

  .  يف اللغة هو االستسالم واإلذعان واالنقياد):اإلسالم(
  : الشرح

تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا؛ فنفت اإلهلية عن كل ما سوى اهللا بقولك 
، وال ريب أن الشهادة ال تكون شهادة )إال اهللا( وحده بقولك ، وأثبتت اإلهلية هللا)ال إله(

إال إذا كانت عن علم ويقني وصدق، وأما مع اجلهل مبعناها والشك فال تعترب وال تنفع، 
فيكون الشاهد واحلالة هذه كاذبا جلهله مبعىن الذي شهد به، فكم ضل بسبب ذلك من 

ا اإلهلية املنفية ملن نفيت عنه من املخلوقني ضل وهم األكثرون، فقلبوا حقيقة املعىن فأثبتو
أرباب القبور واملشاهد والطواغيت واألشجار واألحجار واجلن وغري ذلك، واختذوا ذلك 
دينا، وشبهوا وزخرفوا واختذوا التوحيد بدعة وأنكروه على من دعاهم إليه، فلجهلهم 

و القدرة على االختراع، فأثبتوا ما معىن اإلله قلبوا حقيقة املعىن إىل معىن توحيد الربوبية وه
من الشرك، وأنكروا ما أثبتته من إخالص العبادة هللا جهال منهم، واهللا ) ال إله إال اهللا(نفته 

  )]. 15 -14(قرة عيون املوحدين ص : انظر. [املستعان
أشهد أن حممدا عبده ورسوله، أي أشهد بصدق ويقني، وذلك يقتضي : وأما معىن
 وأن ال تعارض قوله بقول أحد ألن غريه جيوز rمره ويه ولزوم سمته اتباعه وتعظيم أ

 قد عصمه اهللا تعاىل وأمرنا بطاعته والتأسي به وتوعدنا على ترك rعليه اخلطأ، والنيب 
$ { : طاعته بقوله تعاىل tBur tb%x. 9 Ï̀B÷sßJ Ï9 üwur >puZÏB÷sãB #så Î) Ó|Ó s% ª! $# ÿ¼ ã&è!qßô uë ur #·ç øBr& br& tbqä3tÉ ãNßgs9 

äouézçÏÉø:$# ô Ï̀B öNÏd Ìç øBr& 3{  )1(] وقال]36: سورة األحزاب، اآلية ، : } Íë xãós uäù=sù tûïÏ%©!$# tbqàÿÏ9$ sÉäÜ 

                                 
   .36: سورة األحزاب آية) 1(
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ô t̀ã ÿ¾ÍnÍêöD r& br& öNåkz:äÅÁè? îpuZ÷F Ïù ÷rr& öNåkz:èÅÁãÉ ë>#xãtã íOä Ï9 r& ÇÏÌÈ{  )1(] 63: سورة النور، اآلية[ ،

ولألسف فقد وقع يف التفريط يف املتابعة وتركها أقوام، وقدموا أقوال من جيوز عليهم 
  )]. 16 -15(قرة عيون املوحدين، ص : رانظ. [ واهللا املستعانrاخلطأ على قوله 

ومن مقتضى شهادتنا بأنه رسول اهللا أن ال نقدم على قوله قول أحد كائنا من كان، 
توحيد املُرِسل وهو اهللا وتوحيد متابعة : وهو أحد نوعي التوحيد فإن التوحيد نوعان

  . الرسول
 إال ما، توحيد فهما توحيدان، ال جناة للعبد من عذاب اهللا: (قال ابن أيب العز

املرِسل، وتوحيد متابعة الرسول، فال حياكم إىل غريه، وال يرضى حبكم غريه، وال يوقف 
...) تنفيذ أمره وتصديق خربه على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته

  )]. 160(شرح العقيدة الطحاوية ص [
 rل، فقد سأل جربيل النيب  يشري إىل حديث جربي):على ما جاء يف احلديث(: وقوله

اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن {  rعن اإلميان واإلسالم واإلحسان فقال النيب 

 وحتج البيت إن استطعت حممدا رسول اهللا، وتقيم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان،

  . )3( )2(  }إليه سبيال

  : اخلالصة
اإلسالم أن تشهد أن { :  يف احلديثrيعرف أهل السنة اإلسالم على ما عرفه النيب 

  .  احلديث...)4(  }ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله
                                 

   .63: سورة النور آية) 1(
، ابن ماجه املقدمة )4991(، النسائي اإلميان وشرائعه )10(، مسلم اإلميان )4499(البخاري تفسري القرآن ) 2(

  ).2/426(، أمحد )64(
  .ن معمر عن عمر بن اخلطابمن طريق حيىي ب) 37، 36 / 1(أخرجه مسلم يف كتاب اإلميان واإلسالم ) 3(
، )4695(، أبو داود السنة )4990(، النسائي اإلميان وشرائعه )2610(، الترمذي اإلميان )8(مسلم اإلميان ) 4(

  ).1/52(، أمحد )63(ابن ماجه املقدمة 
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  : املناقشة
  . عرف اإلسالم عند أهل السنة: 1س
  . اذكر نوعي التوحيد اللذين ال يتم إال ما: 2س 
  كيف حتقق توحيد املرسل؟ : 3س 
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  الفرق بني اإلميان واإلسالم 
  . واإلسالم عندهم غري اإلميان* 

  : الشرح
ار إىل أم قد اختلفوا يف هذا ما قرره املؤلف عنهم لكن احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي أش

  )]. 67(اعتقاد أئمة احلديث ص : انظر. [الفرق بني اإلسالم واإلميان
إن : وقال منهم)]: (68: 67(ص [فقد قال يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 

اإلميان قول وعمل، واإلسالم فعل ما فُرض على اإلنسان أن يفعله إذا ذكر كل اسم على 
املؤمنون واملسلمون مجيعا مفردين أريد بأحدمها معىن مل : خر فقيلحدته مضموما إىل اآل

اإلسالم واإلميان : يرد باآلخر، وإن ذكر أحد االمسني مشل الكل وعمهم، فكثري منهم قالوا
U  } t̀Bur Æ÷tGواحد، قال اهللا  ö; tÉ uéöçxî ÄN» n=óô M}$# $ YYÉÏä ǹ=sù ü@ t6ø)ãÉ çm÷YÏB{  )1(]  ،سورة آل عمران

$ { : ، فلو أن اإلميان غريه مل يقبل، وقال]85: اآلية oYô_ tç ÷zr'sù t̀B tb% x. $pké Ïù z̀ ÏB tûüÏZÏB÷sßJ ø9 $# ÇÌÎÈ 

$ yJ sù $tR ôâỳ ur $ pké Ïù uéöçxî ;Møät/ z̀ ÏiB tûüÏHÍ>ó¡ßJ ø9 $# ÇÌÏÈ{  )2(] 36، 35: سورة الذاريات، اآليتان [  

ومنهم من ذهب إىل أن اإلسالم خمتص باالستسالم هللا واخلضوع له واالنقياد حلكمه 
ÏMs9$ * { : فيما هو مؤمن به كما قال s% Ü>#{èôã F{ $# $ ¨YtB#uä ( @è% öN©9 (#qãZÏB÷sè? Å̀3» s9 ur (#þqä9qè% $ oYôJ n=óô r& 

$ £J s9 ur È@ äzôâtÉ ß`» yJÉM}$# í Îû öNä3Î/qè=è% ({  )3(] وقال]14: سورة احلجرات، اآلية ، : } tbqñYßJ tÉ 

y7øã n=tã ÷br& (#qßJ n=óô r& ( @è% ûw (#qñYßJ s? ¥í n? tã /ä3yJ» n=óô Î) ( È@ t/ ª! $# ê ß̀J tÉ ö/ ä3øã n=tæ ÷b r& ö/ ä31yâyd Ç`» yJÉM~ Ï9{  )4( 

  ). دليل ملن قال مها واحد، وهذا أيضا ]17: سورة احلجرات، اآلية[

                                 
   .85: سورة آل عمران آية) 1(
  .36 - 35: سورة الذاريات آية) 2(
  .14: سورة احلجرات آية) 3(
  .17: سورة احلجرات آية) 4(
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إن اإلميان واإلسالم إذا : وهناك أقوال أخرى والراجح يف نظري قول من يقول: قلت
  . افترقا اتفقا وإن اجتمعا افترقا

  : اخلالصة
اإلسالم واإلميان إن اجتمعا أُريد باألول األعمال الظاهرة وبالثاين االعتقادات 

  . فردا أريد به كال األمرينواألعمال الباطنة، وإن ذكر كل منهما من
  : املناقشة

  . عرف اإلسالم واإلميان مع ذكر الفرق بينهما: 1س
  ما معىن القول بأن اإلميان واإلسالم إذا افترقا اتفقا وإذا اجتمعا اختلفا؟ : 2س 
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  اهللا سبحانه مقلب القلوب 
  . ويقرون بأن اهللا سبحانه مقلب القلوب* 

  : الشرح

  . )2( )1(  }يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك{  r مأخوذ من حديث النيب

أن اهللا سبحانه وتعاىل يقلب قلوب العباد بني أصبعيه كما يف احلديث، فقد : ومعناه
م هو يف يصبح الرجل مؤمنا وميسي كافرا، وميسي مؤمنا ويصبح كافرا، واهللا تعاىل كل يو

 كان يدعو اهللا تعاىل أن يثبت قلبه على اإلسالم وأن يعافيه من الزيغ rشأن، فالنيب 
والضالل، وأال يضله بعد إذ هداه، وذلك ألن مقلب القلوب ومصرفها هو اهللا تعاىل 

  . وحده
  : اخلالصة

  . يقول أهل السنة إن اهللا تعاىل هو الذي يقلب قلوب العباد بني أصابعه
  : املناقشة

  . اذكر دليال على أن اهللا تعاىل يقلب قلوب العباد: 1س
  ما معىن القول بأن اهللا تعاىل يقلب القلوب؟ : 2س 

                                 
  ).3834(، ابن ماجه الدعاء )2140(الترمذي القدر ) 1(
، وحديث أيب إدريس اخلوالين عن النواس مرفوعا 219ح ) 98 / 1(أخرجه ابن أيب عاصم يف السنة ) 2(

  .وصححه األلباين



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  62

  الشفاعة 
  .  وأا ألهل الكبائر من أمتهrويقرون بشفاعة رسول اهللا * 

  : اللغة
  . ئر إىل اهللا يف أهل الكباrهنا استشفاع النيب ): الشفاعة(يعترفون ويثبتون، ): يقرون(

  : الشرح
الشفاعة ال تكون يوم القيامة إال بإذن اهللا تعاىل للشافع ورضاه عن املشفوع له، وهذا 

: حيث قال)] 68(ص [ما قرره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف اعتقاد أئمة أهل احلديث 
ويقولون إن اهللا خيرج من النار قوما من أهل التوحيد بشفاعة الشافعني، وأن الشفاعة (

   ).حق
وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 

 ملذنيب أهل rويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول : (حيث قال)] 61(ص [
 ودل على ثبوت rالتوحيد ومرتكيب الكبائر كما ورد به اخلرب الصحيح عن رسول اهللا 

  . الشفاعة الكتاب والسنة واإلمجاع

¼t̀B #så ìÏ%©!$# ßìxÿô±oÑ ÿ { : اىلقال تع çnyâYÏã ûwÎ) ¾ÏmÏR øåÎ* Î/ 4{  )1(] 255: سورة البقرة، اآلية[ ،

/ * { : وقال تعاىل x.ur Ï̀iB 77n=̈B í Îû ÏNºuq» yJ ¡¡9 $# üw ÓÍ_ øóè? öNåkçJ yè» xÿx© $º«øã x© ûwÎ) . Ï̀B Ïâ÷è t/ br& tb så ù'tÉ ª! $# 

ỳJ Ï9 âä!$ t±oÑ #ÓyÌ öç tÉur ÇËÏÈ{  )2(] وبني اهللا الشفاعة الصحيحة وهي ]26: سورة النجم، اآلية ،

  . اليت تكون بإذنه ملن يرتضي قوله وعمله

                                 
  .255: سورة البقرة آية) 1(
   .26: سورة النجم آية) 2(
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 فيدخلون اجلنة rخيرج قوم من النار بشفاعة حممد { : وقال عليه الصالة والسالم

 واألحاديث يف ذلك كثرية متواترة، وقد نص بعض أهل )2( )1(  }يسمون اجلَهنميني

، والقاضي عياض كما يف شرح ]385 / 2[أيب عاصم يف السنة العلم على تواترها كابن 
  ). وغريمها] 35 / 3[مسلـم 

وأمجعوا على : (فقال)] 97(ص [وذكر األشعري اإلمجاع يف رسالته إىل أهل الثغر 
 ألهل الكبائر من أمته وعلى أن خيرج من النار قوم من أمته بعدما rأن شفاعة النيب 
شرح العقيدة الطحاوية ص : انظر. [عتزلة واخلوارج، وخالفهم امل)صاروا حمما

)258 .[(  
ص [أما صاحب كتاب شرح األصول اخلمسة املعتزيل فريى الشفاعة ثابتة وخيالف يف كوا للفساق، 

ص (اإلرشاد : انظر[، ورد األحاديث يف الشفاعة للناس بأا منقولة بطريق اآلحاد )]690، 688 - 687(
، وقد عقد اإلمام احلافظ إمساعيل التيمي فصال يف الرد على من ينكر )]380(، واملواقف )395 -393

  . إخراج املوحدين من النار فارجع إليه
  : اخلالصة

 يوم القيامة بأنواعها ومنها الشفاعة ألهل الكبائر من rيؤمن أهل السنة بشفاعة النيب 
  . أمته

  : املناقشة
  ما املراد بالشفاعة؟ : 1س
   أم يشاركه غريه فيها؟ rخاصة بالنيب هل الشفاعة : 2س 
  ما شروط الشفاعة الصحيحة؟ : 3س 

                                 
، ابن ماجه الزهد )4740(، أبو داود السنة )2600(، الترمذي صفة جهنم )6198(البخاري الرقاق ) 1(

  ).4/434(، أمحد )4315(
 يف الرقاق، باب صفة اجلنة والنار، من حديث أيب رجاء عن عمران 6566ح ) 425 / 11(البخاري ) 2(

   .مرفوعا
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  . اذكر بعض املخالفني ألهل السنة يف الشفاعة: 4س 



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  65

  عذاب القرب 
  . وبعذاب القرب* 

  : الشرح
يؤمن أهل السنة بالنصوص الواردة يف إثبات وجود عذاب القرب ملن شاء اهللا من خلقه 

ه وبسط الكالم فيه احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه من أهل الشقاء، وهذا ما قرر
ويقولون إن عذاب القرب حق يعذِّب : (حيث قال)] 69(ص [اعتقاد أئمة أهل احلديث 

$âë { : اهللا من استحقه إن شاء وإن شاء عفا عنه، لقوله تعاىل ¨Y9 $# öcqàÊ tç ÷è ãÉ $ pköé n=tæ #xrßâäî 

$ |ã Ï±tã ur ( tPöqtÉur ãPqà)s? èptã$ ¡¡9 $# (#þqè=Åz÷ä r& tA#uä öcöqtã öç Ïù £âx©r& É>#xãyè ø9 $# ÇÍÏÈ{  )1(] سورة غافر، اآلية :

، فأثبت هلم ما بقيت الدنيا عذابا بالغدو والعشي دون ما بينهما، حىت إذا قامت ]46
ذبوا أشد العذاب بال ختفيف عنهم كما كان يف الدنيا، وقالالقيامة ع : } ô t̀Bur uÚ tç ôã r& t̀ã 

ìÌç ò2 Ïå ¨bÎ* sù ¼ ã&s! Zpt±äÏè tB % Z3Y|Ê{  )2(يعين قبل فناء الدنيا، لقوله تعاىل بعد ذلك ، :

} ¼ çnãç à±øtwU ur uQöqtÉ ÏpyJ» uäÉ)ø9 $# 4ëyJ ôã r& ÇÊËÍÈ{  )3(] ن أن املعيشة ]124: سورة طه، اآليةبي ،

الضنك قبل يوم القيامة، ويف معاينتنا اليهود والنصارى واملشركني يف العيش الرغد 
والرفاهية يف املعيشة ما يعلم أنه مل يرد به ضيق الرزق يف احلياة الدنيا لوجود مشركني يف 

  ). ة من أرزاقهم، وإمنا أراد به بعد املوت قبل احلشرسع

                                 
   .46: سورة غافر آية) 1(
  .124: سورة طه آية) 2(
  .124: سورة طه آية) 3(
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 àMÎm6sVãÉ { : ومن اآليات اليت استدل ا أهل السنة على إثبات عذاب القرب قوله تعاىل

ª! $# öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# íÎû Ío4quäptø:$# $ uã ÷Rëâ9 $# Ü Îûur Íotç ÅzFy$# ({  )1(]  ،سورة إبراهيم

  ]. 27: اآلية
 على إثبات عذاب القرب، فقد أخرج البخاري يف صحيحه من rوقد استدل ا النيب 

املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا {  rحديث الرباء بن عازب وفيه قوله 

!àMÎm6sVãÉ ª { : وأن حممدا رسول اهللا فذلك قوله $# öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä{  )2({  )3(يب  وقول الن

r  } رض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنة فمنإن أحدكم إذا مات ع

هذا مقعدك حىت يبعثك اهللا يوم : أهل اجلنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال

  . )5( )4(  }امةالقي

واألحاديث يف إثبات عذاب القرب كثرية متواترة، قال الشيخ عبد الغين املقدسي يف 
ضمن اموعة العلمية السعودية ) [رواه عن النيب اثنا عشر صحابيا)]: (37(ص [عقيدته 

، وخالف مجهور أهل السنة يف ذلك ضرار بن عمر وبشر املريسي وأكثر )]37(ص 
  )]. 382(، واملواقف ص )730(شرح األصول اخلمسة ص : انظر[عتزلة املتأخرين من امل

  : اخلالصة
  . يؤمن أهل السنة بوجود عذاب يف القرب على احلقيقة كما ورد يف الكتاب والسنة

  : املناقشة
                                 

  .27: سورة إبراهيم آية) 1(
  .27: سورة إبراهيم آية) 2(
  . يف التفسري، باب يثبت اهللا الذين آمنوا4699ح ) 229 / 8(البخاري ) 3(
، النسائي )1072(، الترمذي اجلنائز )2866(، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأهلها )1313(البخاري اجلنائز ) 4(

  ).564(، مالك اجلنائز )2/113(، أمحد )4270(، ابن ماجه الزهد )2070(اجلنائز 
 يف اجلنائز، باب امليت يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، من حديث نافع 1379ح ) 286 / 3(البخاري ) 5(

  .عن ابن عمر مرفوعا
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  هل يوجد يف القرب عذاب حقيقي أم ال؟ : 1س
  . اذكر دليال يف إثبات عذاب القرب: 2س 
  .  ألهل السنة يف هذا الباباذكر بعض املخالفني: 3س 
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  احلوض 
  .وأن احلوض حق * 
  : الشرح* 

  . rيؤمن أهل السنة باحلوض املورود الذي أعده اهللا تعاىل لنبيه 
)] 68(ص [وهذا ما قرره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف اعتقاد أئمة أهل احلديث 

لصابوين يف كتابه ، وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل ا)واحلوض حق: (فقد قال
، ..)ويؤمنون باحلوض والكـوثر: (فقد قال)] 65(ص [عقيدة السلف أصحاب احلديث 

$! { : وقد قال اهللا تعاىل ¯R Î) öÅ» oYøã sÜ ôã r& tç rOöqs3ø9 $# ÇÊÈ{  )1(] وقد ]1: سورة الكوثر، اآلية ،

يف (ت احلوض، فقد بوب البخاري يف صحيحه بابا تضافرت األدلة من السنة على إثبا
، ومن مجلة تلك )rيف إثبات حوض نبينا حممد (، وكذا مسلم عقد بابا )احلوض

ضي كما بني أيلة وصنعاء اليمن إن قدر حو{ : األحاديث حديث أنس بن مالك مرفوعا

أنا { :  وحديث جندب مرفوعا)3( )2(  }وإن فيه من األباريق كعدد جنوم السماء

 واألحاديث يف ذلك كثرية بلغت حد التواتر، صرح بذلك )5( )4(  }فَرطُكم على احلوض

، وابن كثري يف )]467 / 11[( يف فتح الباري بعض أهل العلم كالقرطيب يف املفهم كما
، وابن أيب )]53 / 15[(، والقاضي عياض كما يف شرح مسلم )]3 / 2[(النهاية 

  . وغريهم)] 360 / 2[(عاصم كما يف السنة 

                                 
  .1: سورة الكوثر آية) 1(
  ).5/390(، أمحد )4302(، ابن ماجه الزهد )248(مسلم الطهارة ) 2(
 يف 2303ح ) 1800 / 4( يف الرقاق، باب يف احلوض، ومسلم 6580ح ) 472 / 11(البخاري ) 3(

  .الفضائل، باب إثبات حوض نبينا كالمها من حديث ابن شهاب عن أنس مرفوعا
  ).4/313(، أمحد )2289(، مسلم الفضائل )6217(البخاري الرقاق ) 4(
 يف 2289ح ) 1792 / 4( ومسلم  يف الرقاق، باب يف احلوض،6589ح ) 473 / 11(البخاري ) 5(

  .الفضائل، باب إثبات حوض نبينا كالمها من حديث عبد امللك بن عمري عن جندب مرفوعا
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 وهو حوض عظيم rفأهل السنة اتفقت كلمتهم قاطبة على إثبات حوض نبينا حممد 
ؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل ومورد كرمي طوله مسرية شهر كعرضه، ما

وأطيب رحيا من املسك، وآنيته عدد جنوم السماء، على ما صحت به األخبار عن النيب 
  . املختار، وأنكرته طائفة من املبتدعة

  : اخلالصة
  .  على صفته الواردة يف اآلثارrيؤمن أهل السنة حبوض النيب 

  : املناقشة
  ؟ rلة حوض النيب ما موقف أهل السنة من مسأ: 1س
  . اذكر بعضا من صفات هذا احلوض كما وردت ا اآلثار: 2س 
  من هو فرط املسلمني على احلوض؟ : 3س 
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  الصراط
  . والصراط حق* 

  : اللغة
  . الطريق، واملراد هنا جسر على منت جهنم): الصراط(

  : الشرح
 - يم وكسرها  بفتح اجل-أمجع أهل السنة واجلماعة على إثبات الصراط، وهو جسر 

ممدود على جهنم ليعرب املسلمون عليه إىل اجلنة، وهو أحد من السيف وأدق من الشعر، 
وال يعربه إال املؤمنون، فيمضون عليه على قدر نورهم، منهم من مير كانقضاض 
الكواكب، ومنهم من مير كالريح ومنهم من مير كالطرف، ومنهم من يرمل رمال، وهو 

  . ثابت بالكتاب والسنة
b { : وقال تعاىل Î) ur óOä3ZÏiB ûwÎ) $ ydßä Íë#ur 4 tb% x. 4í n? tã y7În/uë $ VJ ÷Fym $ wäÅÒø)̈B ÇÐÊÈ{  )1(]  سورة

باملرور على (، فسرها عبد اهللا بن مسعود وقتادة وزيد بن أسلم ]71: مرمي، اآلية
واألظهر أنه املرور على الصراط، وفسرها مجاعة منهم ابن : ( قال ابن أيب العز،)الصراط

  )]. 246 / 5(تفسري البغوي : انظر). [عباس بالدخول يف النار لكن ينجون منها
ذكر فيه حديث ) الصراط جسر جهنم(وقد بوب اإلمام البخاري يف صحيحه باب 

فأكون أول من  " rويضرب جسر جهنم، قال رسول اهللا " { : أيب هريرة الطويل وفيه

 )3( )2(  }اللهم سلم سلم، وبه كالليب مثل شوك السعدان: يجيز، ودعاء الرسول يومئذ

                                 
   .71: سورة مرمي آية) 1(
  ).2/276(، أمحد )182(، مسلم اإلميان )6204(البخاري الرقاق ) 2(
ن حديث عطاء عن أيب هريرة  يف الرقاق، باب الصراط جسر جهنم، م6573ح ) 453 / 11(البخاري ) 3(

   .مرفوعا
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، واإلرشاد )378، 737(شرح األصول اخلمسة : ينظر. [احلديث، وأنكره بعض املعتزلة
  )]. 380، 370للجويين ص 
  : اخلالصة

  . يؤمن أهل السنة بأن الصراط حق، كما ورد يف الكتاب والسنة، وعليه اإلمجاع
  : املناقشة

  ما املراد بالصراط؟ وما صفته؟ : 1س
  ما مذهب أهل السنة يف شأن الصراط؟ : 2س 
  . اذكر بعض املخالفني يف هذا الباب: 3س 
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  البعث 
   .والبعث بعد املوت حق *

  : اللغة
  .  هو إحياء املوتى يوم القيامة للحساب):البعث(

  : الشرح
  . البعث بعد املوت قررته األديان كلها ووردت فيه النصوص الشرعية اليت ال حتصى

)]: 68(ص [وهذا ما قرره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي فقد قال يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
  ). د حقواملعا(

حيث )] 60(ص [وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 
 من rويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد املوت يوم القيامة، وبكل ما أخرب اهللا سبحانه ورسوله : (قال

  ). أهوال ذلك اليوم احلق
انيا بأن جيمع ما تفرق من أجسامهم مث ينشئهم نشأة فاهللا يبعث املوتى من القبور ويعيدهم معادا جسم
$tA { : أخرى مث يعيد أرواحهم، دل على ذلك قوله تعاىل s% (#qäÜ Î7 ÷d $# ö/ ä3àÒ÷è t/ CÙ÷è t7 Ï9 Arßâtã ( ö/ ä3s9 ur íÎû 

ÇÚ öë F{$# @ç s)tG ó¡ãB ìì»tF tBur 4í n< Î) &ûüÏm ÇËÍÈ  tA$s% $pké Ïù tb öquã øtrB $ygã Ïùur tbqè?qßJ s? $ pk÷] ÏBur tbqã_ tç øÉéB ÇËÎÈ{  )1( 

$br&ur sptã¨ { : ، وقوله تعاىل]25، 24: سورة األعراف، اآليتان[ ¡¡9$# ×puäÏ?#uä ûw |=÷Éuë $ pké Ïù 

ûcr&ur ©! $# ß]yè ö7 tÉ t̀B íÎû Íëqç7 à)ø9 $# ÇÐÈ{  )2(] وقول النيب ]7: سورة احلج، اآلية ،r  } كل

  . )4( )3(  }ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذَّنب منه خلق ابن آدم وفيه يركّب

                                 
   .25 - 24: سورة األعراف آية) 1(
  .7: سورة احلج آية) 2(
، أبو داود )2077(، النسائي اجلنائز )2955(، مسلم الفنت وأشراط الساعة )4651(البخاري تفسري القرآن ) 3(

  ).565(، مالك اجلنائز )2/428(، أمحد )4266(، ابن ماجه الزهد )4743(السنة 
  . يف الفنت، باب ما بني النفختني، من حديث األعرج عن أيب هريرة مرفوعا2955ح ) 2271 / 4(مسلم ) 4(
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]: 157 / 2[وأمجعت األمة على إثبات البعث، قال السفاريين يف لوامع األنوار 
اعلم أنه جيب اجلزم شرعا أن اهللا تعاىل يبعث مجيع العباد ويعيدهم جبميع أجزائهم األصلية (

بقاء من أول العمر إىل آخره، ويسوقهم إىل حمشرهم لفصل القضاء، فإن وهي اليت شأا ال
  ). هذا حق ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع سلف األمة
  . بل اتفقت اليهود والنصارى على إثبات املعاد

  : اخلالصة
  . يؤمن أهل السنة بالبعث بعد املوت يوم القيامة على احلقيقة باألبدان واألرواح

  : املناقشة
  ما هو البعث؟ : 1س
  ما قول أهل السنة يف مسألة البعث بعد املوت؟ : 2س 
  هل البعث لألرواح فقط أم لألرواح واألبدان معا؟ : 3س 
  . اذكر بعضا ممن أنكر املعاد اجلسماين: 4س 



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  74

  احلساب 
  .  للعباد حق، والوقوف بني يدي اهللا حقUواحملاسبة من اهللا * 

  : اللغة
 Uاسب، واملقصود ا احلساب وعرض األعمال على اهللا  مفاعلة من ح):احملاسبة(

  .  القيام):الوقوف(
  : الشرح

يؤمن أهل السنة باحلساب ومبا يكون فيه من العرض واملناقشة، وهذا ما قرره احلافظ 
واحلساب : (حيث قال)] 68(ص [أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 

  ). حق
: حيث قال)] 6(ص [ابه عقيدة السلف أصحاب احلديث وكذا الصابوين يف كت

واختالف العباد فيه واخللق فيما يرونه ويلقونه هنالك يف ذلك اليوم اهلائل؛ من أخذ (
الكتب باألميان والشمائل، واإلجابة عن املسائل، إىل سائر الزالزل والبالبل املوعودة يف 

يزان ونشر الصحف اليت فيها مثاقيل الذر ذلك اليوم العظيم، واملقام اهلائل من الصراط وامل
  ). من اخلري وغريها

فقد كثرت األدلة من الكتاب والسنة واإلمجاع على إثبات وقوف اخللق للحساب، 
´7ãÍ { : دل على هذا قوله تعاىل tBöqtÉ tbqàÊtç ÷è è? üw 4í s" øÉrB óOä3ZÏB ×puäÏù% s{ ÇÊÑÈ{  )1(]  ،سورة احلاقة

b { : ، وقوله تعاىل]18: اآلية Î) ur öc% ü2 tA$ s)÷W ÏB 7p¬6ym ô Ï̀iB @A yäöç yz $oY÷ès? r& $ pkÍ5 3 4ís" x.ur $oYÎ/ 

öúüÎ7 Å¡» ym ÇÍÐÈ{  )2(] 47: ء، اآليةسورة األنبيا .[  

                                 
  .18: سورة احلاقة آية) 1(
  .47: سورة األنبياء آية) 2(
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$Ü=yô { : يقول اهللا تعاىل: فقالت عائشة" من حوسب عذِّب {  rوقول النيب  ptäÜ 

$ \/$ |¡Ïm #ZéçÅ¡oÑ ÇÑÈ{  )1(] إمنا ذلك العرض : " فقال: ، قالت]8:  االنشقاق، اآليةسورة

    }".ولكن من نوقش للحساب يهلك 

$¨tPöqtÉ ãPqà)tÉ â { :  يف قول اهللا تعاىلrوقول النيب  ¨Z9 $# Éb>tç Ï9 tûüÏHs>» yè ø9 $# ÇÏÈ{  )2(]  سورة

  . )3(  }يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه {: ، قال]6: املطففني، اآلية

وهو حق ثابت ورد به الكتاب والسنة وانعقد : (قال السفاريين ذاكرا إمجاع أهل العلم
  )]. 394 / 1(لوامع األنوار ). [عليه اإلمجاع وهو يوم القيامة

  : اخلالصة
  . السنة بالوقوف بني يدي اهللا تعاىل يوم القيامة للحساب والعرض عليهيؤمن أهل 

  : املناقشة
  ما املراد باحلساب، الوقوف؟ : 1س
  ما مصري من يناقش احلساب؟ : 2س 

´7ãÍ { : ما املراد بقوله تعاىل: 3س  tBöqtÉ tbqàÊ tç ÷èè? üw 4í s" øÉrB óOä3ZÏB ×puäÏù% s{ ÇÊÑÈ{  )4( ؟  

                                 
  .8: سورة النشقاق آية) 1(
  .6: سورة املطففني آية) 2(
، الترمذي صفة القيامة والرقائق )2862(عيمها وأهلها ، مسلم اجلنة وصفة ن)4654(البخاري تفسري القرآن ) 3(

  ).2/105(، أمحد )4278(، ابن ماجه الزهد )2422(والورع 
  .18: سورة احلاقة آية) 4(
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  زيادة اإلميان ونقصانه 
  . ويقرون بأن اإلميان قول وعمل يزيد وينقص وال يقولون خملوق وال غري خملوق* 

  : الشرح
هذا هو قول أهل السنة واجلماعة يف مسألة اإلميان، وهو ما قرره احلافظ أبو بكر 

ويقولون إن : (، حيث قال)64: 63(ص [ث اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلدي
اإلميان قول وعمل ومعرفة، يزيد بالطاعة وينقص باملعصية، من كثرت طاعته أزيد إميانا 

  ). ممن هو دونه يف الطاعة
وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب 

ث أن اإلميان قول وعمل ومن مذهب أهل احلدي: (حيث قال)] 67(ص [احلديث 
  ). ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص باملعصية

فاألدلة من الكتاب والسنة متضافرة على أن اإلميان قول واعتقاد وعمل، يزيد بالطاعة 
$ { : وينقص باملعصية، وأمجع عليه أهل العلم، قال تعاىل tBur tb% x. ª!$# yìãÅÒãã Ï9 öNä3oY» yJÉÎ) 4 ûcÎ) 

©! $# Ä¨$ ¨Y9 $$ Î/ Ô$râätç s9 ÒOäÏm §ë ÇÊÍÌÈ{  )1(] 143: سورة البقرة، اآلية .[  

أمجع املفسرون على أنه أراد صالتكم )]: (379 / 1[(قال احلليمي يف كتابه املنهاج 
وإذا ثبت ذلك فكل طاعة إميان إذ مل أعلم فارقا إىل بيت املقدس فثبت أن الصالة إميان 

  ). فرق يف هذا التسمية بني الصالة وسائر الطاعات
$ { : وقال تعاىل yJ ¯R Î) öcqãZÏB÷sßJ ø9 $# tûïÏ%©!$# #så Î) tç Ï.èå ª! $# ôMn=Å_ ur öNåkæ5qè=è% #så Î) ur ôMuã Î=è? öNÍköé n=tã ¼ çmçG» tÉ#uä 

öNåkøEyä#yó $ YZ» yJÉÎ) 4í n? tã ur óOÎgÎn/uë tbqè=©.uqtG tÉ ÇËÈ{  )2(] 2: سورة األنفال، اآلية .[  

                                 
   .143: سورة البقرة آية) 1(
  .2: سورة األنفال آية) 2(
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أخرجه . )2( )1(  }اناإلميان بضع وستون شعبة، واحلياء من اإلمي{  rوقول النيب 

  . )3(  }فأفضلها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق{ البخاري، زاد مسلم يف رواية 

ـان، ). [ بسائر اجلوارحفجعل اإلميان شعبا بعضها باللسان وبعضها بالقلب وبعضها: (قال ابن منده اإلمي
)1 / 332 .[(  

«óOßg {  :وقول اهللا تعاىل) زيادة اإلميان ونقصانه(وعقد البخاري باب  tR ÷ä Îóur ìWâèd ÇÊÌÈ{  )4( 

yä#yä { ، ]13: سورة الكهف، اآلية[ ÷ì tÉur tûïÏ%©!$# (#þqãZtB#uä $ YZ» uKÉÎ)  {  )5(] سورة املدثر، اآلية :

tP { : وقال]. 31 öquã ø9 $# àMù=yJ ø.r& öNä3s9 öNä3oYÉÏä{  )6(] .فإذا ترك ]. 3: سورة املائدة، اآلية

:  قالr عن النيب tشيئا من الكمال فهو ناقص، مث ساق حديث أنس بن مالك 
له إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج من النار من خيرج من النار من قال ال إ  {

قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن برة من خري، وخيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف 
وحكى اتفاق السلف على أن اإلميان اعتقاد وقول . )8( )7(  }قلبه وزن ذرة من خري

واحد من أهل العلم؛ كالشافعي يف شرح أصول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية غري 
، وأمحد كما يف مناقب اإلمام أمحد )]887، 886 / 3[(اعتقاد أهل السنة واجلماعة 

                                 
، ابن )4676(، أبو داود السنة )5005(، النسائي اإلميان وشرائعه )35(، مسلم اإلميان )9(البخاري اإلميان ) 1(

  ).2/414(، أمحد )57(ماجه املقدمة 
 يف اإلميان، باب بيان عدد 35ح ) 63 / 1( يف اإلميان، باب أمور اإلميان، ومسلم 9ح ) 67 / 1(البخاري ) 2(

  .شعب اإلميان، من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا
، أبو داود السنة )5005(، النسائي اإلميان وشرائعه )2614(، الترمذي اإلميان )35(مسلم اإلميان ) 3(

  ).2/379(، أمحد )57(، ابن ماجه املقدمة )4676(
  .13: سورة الكهف آية) 4(
  .31: سورة املدثر آية) 5(
  .3: سورة املائدة آية) 6(
  ).3/116(، أمحد )4312(، ابن ماجه الزهد )2593(، الترمذي صفة جهنم )44(البخاري اإلميان ) 7(
  . يف اإلميان، باب زيادة اإلميان ونقصانه، من حديث قتادة عن أنس مرفوعا44ح) 127 / 1(البخاري ) 8(
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، )]47 / 1[(، والبخـاري كمـا فـي فتـح البـاري )]228(ص [البن اجلوزي 
 ،)]39، 38 / 1[، والبغوي يف شرح السنة )]238 / 9[(وابن عبد الرب يف التمهيد 

  ]. 146 / 1[وعبد الرزاق الصنعاين كما يف شرح مسلم 
أي قول القلب واللسان، فقول القلب هو االعتقاد، وأما قول اللسان ) قول: (وقوله

  . فهو التكلم بكلميت اإلسالم واإلميان
عمل القلب وهو اإلخالص والنية، وعمل اجلوارح : العمل قسمان) وعمل: (قوله

  . وهي األعضاء
وهذه املقالة من البدع اليت أحدثها أهل الكالم، وأصلها يرجع ) يقولونال : (وقوله

إىل القول باللفظ بالقرآن، فقد تقدم أن اإلمام أمحد ى أن يقال لفظي بالقرآن خملوق أو 
غري خملوق، وى كذلك أن يقال اإلميان خملوق أو غري خملوق، فقد نقل ابن حامد أن أبا 

إن من قال خملوق فهو جهمي، ومن قال : (نه يقول يف اإلميانطالب نقل عن اإلمام أمحد أ
  )]. 176 / 2(طبقات احلنابلة ). [إنه غري خملوق فقد ابتدع وأنه يهجر حىت يرجع
واعلم أنه ال جيوز إطالق )]: (191(ص [وقال القاضي أبو يعلى يف خمتصر املعتمد 

لقا إنه خملوق أوهم أن كالم اهللا القول يف اإلميان أنه خملوق أو غري خملوق ألن من قال مط
  ). وأمساءه وصفاته خملوقة، ومن قال إنه غري خملوق أوهم أن أفعال العباد قدمية غري خملوقة

  : اخلالصة
يؤمن أهل السنة أن اإلميان قول وعمل، يزيد وينقص، وال يقولون خملوق أو غري 

  . خملوق
  : املناقشة

  ألعمال يف مسمى اإلميان؟ ما موقف أهل السنة من مسألة دخول ا: 1س
  هل يقول أهل السنة إن اإلميان خملوق أو غري خملوق؟ : 2س 
  . اذكر بعض من خالف أهل السنة يف مسألة اإلميان: 3س 
  ما الذي جرأ أهل البدع على القول بأن اإلميان خملوق؟ : 4س 
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  االسم للمسمى 
  . أمساء اهللا هي اهللا: ويقولون* 

  : الشرح
يت أحدثها أهل الكالم أن أمساء اهللا غري اهللا، وما كان غريه فهو خملوق، من البدع ال

وهذا من محاقام وبذلك ميهدون الطريق لبدعة القول خبلق أمساء اهللا، قال ابن جرير يف 
وأما القول يف االسم هو املسمى أم هو غريه فإنه من احلماقات : (كتابه صريح السنة

ستمعاحلادثة اليت ال أثر فيها فيتبع وال قول من إمام في .(  
يشري إىل أن الرتاع يف هذه املسألة ) وال قول من إمام فيستمع: (قول ابن جرير: قلت

حدث بعد أئمة السلف األوائل، وذكر ابن أيب يعلى أن اإلمام أمحد كان يشق عليه الكالم 
مى وال هو هو هذا كالم حمدث، وال يقول إن االسم غري املس: (يف االسم واملسمى ويقول

!¬ { : إن االسم للمسمى اتباعا لقوله تعاىل: ولكن يقول ur âä!$ oÿôú F{$# 4Óo_ ó¡çtø:$# çnqãã ÷ä $$ sù $ pkÍ5 ({  
  )]. 270 / 2(طبقات احلنابلة : انظر. [)1(

وهذا هو القول بأن االسم للمسمى، وهذا اإلطالق اختيار أكثر : (سالموقال شيخ اإل
  )]. 187 / 6(الفتاوى : انظر). [املنتسبني إىل السنة من أصحاب أمحد وغريه

 rسياق ما فُسر من كتاب اهللا تعاىل وما روي عن رسول اهللا ( بابا يف )2(وعقد الاللكائي يف كتابه 
قال احملقق يف احلاشية هنا يف حاشية ) سم واملسمى واحد وأنه هو هو ال غريوورد يف لغة العرب على أن اال
ى)وأن االسم للمسمى: (األصل خبط دقيق كأنه جديد : ، وذكر األدلة من الكتاب والسنة منها قوله تعاـل

 } * (#rßâç6ôã $#ur ©! $# üwur (#qä.Îéô³è@ ¾ÏmÎ/ $ \«øã x© ({  )3(] ومن أعظم ]. 36: سورة النساء، اآلية

وهذا قول ) إن العبادة المسه وامسه خملوق وقد أمر بالعبادة للمخلوق(الشرك أن يقال 

                                 
  .180: سورة األعراف آية) 1(
  ).204 / 1(شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة ) 2(
  .36: سورة النساء آية) 3(
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 %ö@è { : وقال تبارك وتعاىل. املعتزلة والنجارية وغريهم من أهل البدع والكفر والضاللة

uqèd ª! $# îâym r& ÇÊÈ{  )1(] .وقد أمجع املسلمون على أن هو ]. 1: سورة اإلخالص، اآلية

rãç#) { : إشارة إليه وأن امسه هو، وقال تبارك وتعاىل ä.øå $$ sù zNóô $# «!$# $ pköé n=tæ ¤$!#uq|¹ ({  )2( .

، فأمر اهللا تبارك وتعاىل أن يذكر امسه على البدن حيث حنرها ]36: سورة احلج، اآلية[
للتقرب إليه، وعلى مذهب املبتدعة لو ذكر اسم زيد أو عمرو أو الالت والعزى جيزيه ألن 

qè=ä3sù $£J#) { :  يف آية أخرى عندهم خملوقة، وقالUهذه األمساء خملوقة، وأمساء اهللا  ÏB tç Ï.èå 

ãLôú $# «! $# Ïmøã n=tã{  )3(] .118: سورة األنعام، اآلية .[  

أشهد أن ال إله إال اهللا وأشهد أن حممدا : وأمجع املسلمون على أن املؤذن إذا قال
أشهد أن : فإنه قد أتى بالتوحيد وأقر بالنبوة إال املعتزلة فإنه يلزمهم أن يقولوارسول اهللا، 
ال إله إال هو وأشهد أن الذي امسه حممد رسول اهللا، وهذا خالف ما ) اهللا(الذي امسه 

وردت به الشريعة وخالف ما عليه املسلمون، وكذلك هذه األميان اليت باهللا تبارك وتعاىل 
 تكون خملوقة والناس حيلفون باملخلوق دون اخلالق ألن االسم غري كلها عندهم جيب أن

بامسك { :  أنه كان يقول يف دعائهrاملسمى واالسم خملوق عندهم، والذي عن النيب 

أعيذك بكلمات اهللا { :  وكان يستشفي للمرضى بقوله)5( )4(  }اللهم أحيا وأموت

 عوذه r، وكان يعوذ ا حسنا وحسينا، وجربيل حني اشتكى رسولُ اهللا )6(  }التامة

                                 
  .1: سورة اإلخالص آية) 1(
  .36: سورة احلج آية) 2(
  .118: سورة األنعام آية) 3(
  ).5/399(، أمحد )5049(، أبو داود األدب )3417(، الترمذي الدعوات )6959(البخاري التوحيد ) 4(
  . من حديث حذيفة وأيب ذر رضي اهللا عنهما مرفوعا111ح ) 96 / 11(البخاري ) 5(
، ابن ماجه الطب )4737(داود السنة ، أبو )2060(، الترمذي الطب )3191(البخاري أحاديث األنبياء ) 6(

  ).1/236(، أمحد )3525(
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من امسه اللهم الذي : معناه عندهم: اللهم اغفر يل وارمحين: ا، مث قول الناس يف األدعية
 وإمجاع املسلمني rهو خملوق اغفر يل، وهذا كفر باهللا وخالف كتاب اهللا وسنة رسوله 

  . ولغة العرب والعرف والعادة
  : واحلاصل أن هاهنا ثالث صور

  . االسم غري املسمى: األوىل
  . االسم هو املسمى: لثانيةوا

  . االسم للمسمى: والثالثة
فأما الصورتان األوليان فتحتمالن حقا وباطال، فقول القائل إن االسم غري املسمى إن 
أراد أن لفظ االسم غري الذات وأنه خملوق، فهذا معىن باطل ألن أمساء اهللا تعاىل من كالمه 

  . وكالمه غري خملوق فأمساء اهللا غري خملوقة
وإن أراد القائل أن أمساء اهللا غري ذات اهللا، فهذا كالم صحيح عقال ولغة، ألن لفظ 

  . زيد مثال غري زيد اآلكل الشارب
أن االسم عني املسمى، فأيضا حتتمل حقا وباطال، فمن قال إن : وأما الصورة الثانية

، فهذا معىن باطل االسم عني املسمى وأراد باالسم الذات وأراد أن ألفاظ أمساء اهللا خملوقة
  . كما سبق

وإن أراد أن االسم عني املسمى مبعىن االسم ال ينفك عن املسمى ومل يقل خبلق أمساء 
  . اهللا، فهو كالم حق

وهي أن االسم للمسمى فهو كالم واضح ال تلبيس فيه وال : وأما الصورة الثالثة
فقد قال اهللا تبارك تدليس وليس من الكلمات احملدثة بل الكتاب والسنة يدالن عليه، 

!¬ { : وتعاىل ur âä!$ oÿôú F{ $# 4Óo_ ó¡çtø:$#{  )1( . فاحلاصل أن قول القائل إن االسم عني املسمى أو

                                 
   .180: سورة األعراف آية) 1(
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ىن احلق، وإن جرى على غري املسمى إن صدر عن إمام من أئمة السنة فيحمل على املع
  . لسان إمام من أئمة أهل الكالم فيحمل على املعىن الباطل

ولذلك ننبه طلبة العلم إىل معرفة مصطلحات أهل الكالم لغموضها وتلبيسها وملا يف 
  .  واهللا املستعان)1(طياا من التعطيل والشطط 

  : اخلالصة
ورود األدلة بذلك، وال يقال إن االسم للمسمى؛ ل: الراجح عند أهل السنة أن يقال

  . االسم هو املسمى أو غري املسمى إال ببيان املعىن احلق إذ إا حتتمل حقا وباطال
  : املناقشة

  . بين القول الراجح عند أهل السنة يف مسألة االسم واملسمى: 1س
  ما املعاين احلقة والباطلة يف قولنا إن االسم هو املسمى أو غري املسمى؟ : 2س 
  . بين مذهب املعتزلة يف هذه املسألة: 3س 

                                 
 1(، وشرح كتاب التوحيد للشيخ عبد اهللا الغنيمان )202: 197: 189: 185 / 6(انظر جمموع الفتاوى ) 1(

   ).207: 204 / 1(، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة واجلماعة لاللكائي )226: 225/ 
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  ترك الشهادة ألحد من املوحدين باجلنة أو النار إال من شهد له رسول اهللا 
وال يشهدون على أحد من أهل الكبائر بالنار وال حيكمون باجلنة ألحد من * 

 أمرهم إىل اهللا إن شاء: املوحدين، حىت يكون اهللا سبحانه يرتهلم حيث شاء ويقولون
عذم وإن شاء غفر هلم، ويؤمنون بأن اهللا سبحانه يخرج قوما من املوحدين من النار 

   .rعلى ما جاءت به الروايات عن رسول اهللا 
   :اللغة

 مجع موحد وهو من أفرد اهللا ):املوحدين(الشهادة هي اإلخبار عن علم، : )يشهدون(
  . تعاىل جبميع أنواع التوحيد

   :الشرح
 rيث ملسلم معني جبنة أو نار إال من ورد يف حقهم نص عن النيب ال حيكم أهل احلد

: 68(ص [وقد قرر هذا احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
وال يقطعون على أحد من أهل امللة أنه من أهل اجلنة أو من أهل النار : (حيث قال)] 69

 املوت؟ أعلى اإلسالم أم على الكفر؟ ولكن ألن علم ذلك يغيب عنهم ال يدرون على ماذا
إن من مات على اإلسالم جمتنبا للكبائر واألهواء واآلثام فهو من أهل اجلنة لقوله : يقولون
ûcÎ) tûïÏ%©!$# (#qãZtB#uä (#qè=ÏHxå { : تعاىل ur ÏM» ys Î=» ¢Á9 ، ومل يذكر ]7: سورة البينة، اآلية. [)1(  }#$

´y7Í { عنهم ذنبا  ¯» s9 'ré& ö/ãf çéöçy{ ÏpÉÎéy9ø9 $# ÇÐÈ ôM èdät!#tì y_ yâZÏã öNÍkÍh5uë àM» ¨Zy_ 5b ôâtã{  )2(]  ،سورة البينة

 بعينه وصح ذلك عنه فإم يشهدون له بذلك r، ومن شهد له النيب ]8، 7: اآليتان
  ).  وتصديقا لقولهrاتباعا لرسول اهللا 

وكذا قال الشيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل الصابوين يف كتابه عقيدة السلف 
ويعتقد ويشهد أصحاب احلديث أن عواقب : (حيث قال)] 82(ص [يث أصحاب احلد

                                 
   .7:  سورة البينة آية)1(
  . 8 - 7: سورة البينة آية) 2(



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  84

العباد مبهمة ال يدري أحد ِبم يختم له، وال حيكمون لواحد بعينه أنه من أهل اجلنة، وال 
حيكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار، ألن ذلك مغيب عنهم ال يعرفون عالم ميوت 

إنا مؤمنون إن شاء اهللا، أي : كفر؟ ولذلك يقولونعليه اإلنسان أعلى اإلسالم أم على ال
  . من املؤمنني الذين خيتم هلم خبري إن شاء اهللا

ويشهدون ملن مات على اإلسالم أن عاقبته اجلنة، فإن الذين سبق القضاء عليهم من 
اهللا أم يعذبون بالنار مدة لذنوم اليت اكتسبوها ومل يتوبوا منها فإم يردون أخريا إىل 

 - والعياذ باهللا -جلنة وال يبقى أحد يف النار من املسلمني فضال من اهللا ومنة، ومن مات ا
  ). على الكفر فمرده إىل النار ال ينجو منها وال يكون ملقامه فيها منتهى

عامة : فمن خالل ما تقدم يتبني لنا أن الشهادة باجلنة أو النار تنقسم إىل قسمني
  . وخاصة

قة بالوصف مثل أن نشهد لكل مؤمن بأنه يف اجلنة، أو لكل كافر هي املعلَّ: فالعامة
  . بأنه يف النار، أو حنو ذلك من األوصاف اليت جعلها الشارع سببا لدخول اجلنة أو النار

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

   :اخلالصة
ال يشهد أهل السنة ألحد من املسلمني جبنة وال نار بل هم حتت مشيئة اهللا تعاىل، 

  . ويؤمنون بأن املوحدين خيرجون من النار ويدخلون اجلنة
   :املناقشة

  ما موقف أهل السنة من قضية احلكم على املعني؟ : 1س
  هل خيرج أحد من النار بعد أن يدخلها؟ : 2س 
  . اذكر أنواع الشهادة باجلنة أو النار وما جيوز منها وما ال جيوز: 3س 
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  ترك املراء واجلدال يف الدين 
وينكرون اجلدال واملراء يف الدين، واخلصومة يف القدر، واملناظرة فيما يتناظر فيه * 

أهل اجلدل، ويتنازعون فيه من دينهم بالتسليم للروايات الصحيحة واآلثار اليت رواها 
 وال يقولون كيف وال ِلم ألن rثقات عدال عن عدل حىت ينتهي ذلك إىل رسول اهللا ال

  . ذلك بدعة
   :اللغة

 املؤدي للفرائض اتنب ):عدال( هو اجلدال، ):املراء( شدة املخاصمة، ):اجلدال(
  . للمحارم

   :الشرح
حيث )] 99(ص [قرر هذا أبو عثمان الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 

، واحلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه )ويتقون اجلدال يف الدين واخلصومات فيه: (قال
ويرون ترك اخلصومات واملراء يف : (حيث قال)] 71(ص [اعتقاد أئمة أهل احلديث 

$ {  Uالقرآن وغريه، لقول اهللا  tB ãA Ïâ» pgäÜ þí Îû ÏM» tÉ#uä «! $# ûwÎ) tûïÏ%©!$# (#rãç xÿx.{  )1(]  ،سورة غافر

  ). يعين جيادل فيها تكذيبا ا، واهللا أعلم] 4: اآلية
ما ذكره اإلمساعيلي من اجلدال القبيح املنهي عنه، أما إذا كان الغرض من : قلت

ادلة احلسنة وهي املذكورة يف قوله تعاىلاجلدال إثبات احلق وإبطال الباطل فهذا من ا :
 } äí÷ä $# 4í n< Î) È@ã Î6yô y7În/uë ÏpyJ õ3Ïtø:$$ Î/ ÏpsàÏã öqyJ ø9 $#ur ÏpuZ|¡ptø:$# ( Oßgø9 Ïâ» y_ ur ÓÉL ©9 $$Î/ }ë Ïd ß |̀¡ôm r& 4{  )2( 

  ]. 125:  النحل، اآليةسورة[

                                 
   .4: سورة غافر آية) 1(
   .125: سورة النحل آية) 2(
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وقد وردت نصوص شرعية فيها األمر باإلمساك عن القدر والنهي عن اخلوض فيه، 
م إذا ذُكر أصحايب فأمسكوا، وإذا ذكرت النجو{  rفمما ورد يف ذلك قول النيب 

  . )1( أخرجه الطرباين يف الكبري  }فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا

   :اخلالصة
مينع أهل السنة اجلدال واملراء يف الدين والقدر، ويسلمون ملا ورد يف اآلثار الصحيحة 

  . rعن النيب 
   :املناقشة

  ما موقف أهل السنة من مسألة اجلدال يف الدين؟ : 1س
  ئل القدر؟ هل جيوز اخلوض يف مسا: 2س 

                                 
): 202 / 7( من حديث أيب األشعث عن ثوبان مرفوعا، قال يف جممع الزوائد 1427ح ) 96 / 2(الكبري ) 1(

  .وفيه يزيد بن ربيعة وهو ضعيف
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  اإلرادة الكونية والشرعية 
إن اهللا مل يأمر بالشر بل ى عنه وأمر باخلري ومل يرض بالشر وإن كان : ويقولون* 

  . مريدا له
   :اللغة

 النهي عن الشيء هو طلب الكف ):ى(هو طلب الفعل على وجه اإللزام، ) يأمر(
  . عنه

   :الشرح
لشرعية أن الكونية يلزم فيها وقوع املراد وال يلزم الفرق بني اإلرادة الكونية واإلرادة ا

ỳJ { : أن يكون حمبوبا هللا مثل قوله تعاىل sù Ïä Ìç ãÉ ª! $# b r& ¼ çmtÉÏâôgtÉ ÷y uéô³oÑ ¼ çnuë ôâ|¹ ÉO» n=óô M~ Ï9 ( t̀Bur 

÷ä ÌçãÉ br& ¼ã&©# ÅÒãÉ ö@ yèøgsÜ ¼ çnuë ôâ|¹ $̧)Íhã |Ê % [ t̀ç ym{  )1(] .فهي مبعىن ]125: سورة األنعام، اآلية ،

  . املشيئة
: وأما الشرعية فيلزم أن يكون املراد فيها حمبوبا هللا وال يلزم وقوعه كقول اهللا تعاىل

} ª! $#ur ßâÉÌç ãÉ br& z>qçG tÉ öNà6 øã n=tæ{  )2(] ر جمموعة الرسائل انظ]. [27: سورة النساء، اآلية

يف إثبات احملبة والفرق بينها وبني (فصل ) 279(، الطحاوية ص )76 / 3(الكربى 
واإلرادة غري احملبة والرضا، فقد يريد ما ال ]: (23 / 1[، وقال التيمي يف احلجة )]اإلرادة

إن اهللا يقدر ما ال : حيبه اهللا وال يرضاه بل يكرهه ويسخطه ويبغضه، قال بعض السلف

üwur 4ÓyÌ { : يرضاه بدليل قوله öç tÉ ÍnÏä$t7 ÏèÏ9 tç øÿä3ø9   ]). 7: سورة الزمر، اآلية. [)3(  }) #$

                                 
   .125: سورة األنعام آية) 1(
  .27:  سورة النساء آية)2(
   .7: سورة الزمر آية) 3(
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!ª {  :والشر ال يضاف إىل اهللا مفردا قط، بل إما أن يدخل يف عموم املخلوقات كقوله تعاىل $# ß,Î=» yz 

Èe@ à2 &äóÓx« ({  )1(] 62: سورة الزمر، اآلية .[ } @@ ä. ô Ï̀iB ÏâZÏã «! سورة . [)2(  }) #$

$ °Ï̀B Îhéü { : ، وإما أن يضاف إىل السبب كقوله]78: النساء، اآلية tB t,n=y{ ÇËÈ{  )3( 

R̄$ { : ، وإما أن حيذف فاعله كقول اجلن]2 :سورة الفلق، اآلية[ r&ur üw üìÍë ôâtR ;éü°r& yâÉÍë é& 

ỳJ Î/ í Îû ÇÚ öë F{$# ôQr& yä#uë r& öNÍkÍ5 öNåkõ5uë #Yâx© uë ÇÊÉÈ{  )4(] .شرح : انظر]. [10: سورة اجلن، اآلية

  )]. 408 -407(العقيدة الطحاوية ص 

                                 
  .62: سورة الزمر آية) 1(
  .78: سورة النساء آية) 2(
  .2: سورة الفلق آية) 3(
  .10: سورة اجلن آية) 4(
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  حقوق الصحابة واالعتراف بفضائلهم 
م،  ويأخذون بفضائلهrويعرفون حق الذين اختارهم اهللا سبحانه لصحبة نبيه * 

  . وميسكون عما شجر بينهم صغريهم وكبريهم
   :اللغة

 ):شجر( يكفون، ):ميسكون( مجع فضيلة وهي ما يحمد عليه اإلنسان، ):الفضائل(
  . دب ووقع من الشر

   :الشرح
يكفيهم يف الفضل أن اهللا أثىن عليهـم ورضي عنهـم ووعدهم باحلسىن كما يف قوله 

Óâ£J { : تعاىل ptíC ãAqßô §ë «! $# 4 tûïÏ%©!$#ur ÿ¼çmyè tB âä!#£âÏ©r& ín? tã Íë$¤ÿä3ø9 $# âä!$ uHxqâë öNæh uZ÷è t/ ({  )1(]  سورة

«öcqà)Î6 { : ، وقوله تعاىل]29: الفتح، اآلية ¡¡9 $#ur tbqä9 ¨rF{$# z̀ ÏB tûïÌç Éf» ygßJ ø9 $# Íë$ |ÁR F{$#ur tûïÏ%©!$#ur 

Nèdqãè t7 ¨? $# 9`» |¡ôm Î* Î/ öÜ ÅÌ§ë ª! $# öNåk÷] tã (#qàÊ uë ur çm÷Ztã{  )2(] وقوله ]100: سورة التوبة، اآلية ،

Ïä!#tç { : تعاىل s)àÿù=Ï9 tûïÌç Éf» ygßJ ø9 $# tûïÏ%©!$# (#qã_ Ìç ÷zé& Ï̀B öNÏd Ìç» tÉÏä óOÎgÏ9ºuqøBr&ur tbqäótG ö6tÉ WxôÒsù z̀ ÏiB «! $# 

$ ZRºuqôÊ Íëur tbrçéÝÇZtÉur ©! $# ÿ¼ ã&s!qßô uë ur 4 öÅÍ´ ¯» s9 'ré& ãNèd tbqè%Ïâ» ¢Á9 $#  ÇÑÈ tûïÏ%©!$#ur râä§qt7 s? uë#¤$!$# z̀ » yJÉM}$#ur Ï̀B 

ö/ ÅâÏ=ö7 s% tbqô7 ÏtäÜ ô t̀B tç y_$yd öNÍköé s9 Î) üwur tbrßâÅgsÜ í Îû öNÏd Íërßâß¹ Zpy_% tn !$ £J ÏiB (#qè?ré& öcrãç ÏO÷sãÉur #í n? tã öNÍkÅ¦àÿR r& 

öqs9 ur tb%x. öNÍkÍ5 ×p|¹$ |Áyz 4 t̀Bur s-qãÉ £xä© ¾ÏmÅ¡øÿtR öÅÍ´ ¯» s9'ré'sù ãNèd öcqßs Î=øÿßJ ø9 $# ÇÒÈ{  )3(]  سورة

  ]. 9،  8: احلشـر، اآليتان
فـأفضل الصحـابـة املهاجرون جلمعهم بني اهلجرة والنصرة، مث األنصار الذين 

  . آووا املهاجرين وآثروهم على أنفسهم ونصروا دين اهللا

                                 
  .29: سورة الفتح آية) 1(
  .100: سورة التوبة آية) 2(
   .9 -8: سورة احلشر آية) 3(
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وأما مسألة الكف عما شجر بني الصحابة فهذا هو الصواب، ويستثىن منه ما إذا كان 
  . الغرض بيان احلق يف مسألة ما دومنا انتقاص ألحد منهم

وقد قرر هذا شيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل الصابوين يف كتابه عقيدة السلف 
أصحاب رسول ويرون الكف عما شجر بني : (حيث قال)] 93(ص [أصحاب احلديث 

 وتطهري األلسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا هلم ونقصـا فيهـم، ويرون الترحـم rاهللا 
على مجيعهـم واملواالة لكافتهم، وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي اهللا عنهن، 

  ). والدعاء هلن ومعرفـة فضلهن واإلقرار بأن أمهات املؤمنني
ومن بعد ذلك نكف عما )]: (268(ص [ة وكذا ابن بطة يف اإلبانة على أصول السن

 فقد شهدوا املشاهد معه، وسبقوا الناس بالفضل، فقد rشجر بني أصحاب رسول اهللا 
غفر اهللا هلم وأمر باالستغفار هلم والتقرب إليه مبحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو 

ن اخلطأ والعمد قد يعلم ما سيكون منهم وأم سيقتتلون، وإمنا فُضلوا على سائر اخللق أل
  ). وضع عنهم وكل ما شجر بينهم مغفور هلم

: حيث قال)] 79(ص [وكذا أبو بكر اإلمساعيلي يف اعتقاد أئمة أهل احلديث 
والكف عن الوقيعة فيهم وتأويل القبيح عليهم ويِكلوم فيما جرى بينهم على التأويل (

  ). Uإىل اهللا 
   :اخلالصة

  . ابة على من عداهم، ويكفُّون عما شجر بينهميؤمن أهل السنة بفضل الصح
   :املناقشة

  ما موقف أهل السنة من الصحابة؟ : 1س
  ما موقف أهل السنة مما شجر بني الصحابة من منازعات؟ : 2س 
  ما الذي يستثىن من مسألة الكف عما شجر بني الصحابة؟ : 3س 
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  املفاضلة بني الصحابة 
  . ن مث عليا رضوان اهللا عليهمويقدمون أبا بكر مث عمر مث عثما* 

   :الشرح
أفضل هؤالء األربعة أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي، حلديث ابن عمر رضي اهللا 

 أبا بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان  فنخريrكنا خنير بني الناس زمن النيب { : عنهما

  . )2( )1(  }بن عفان

 على tفهذا احلديث اجلليل فيه رد بليغ على أهل الضالل الذين قدموا عليا 
الشيخني، بل احلق الذي عليه أهل احلديث أهل السنة واجلماعة أن خري هذه األمة بعد 

ذو النورين مث علي رضي اهللا  مث عمر الفاروق مث عثمان t هو الصديق أبو بكر rنبيها 
عنهم أمجعني، على ترتيبهم يف اخلالفة، مث باقي العشرة، مث أصحاب بدر والرضوان وبيعة 

  . العقبة وهكذا
هذا هو قوهلم وهو الذي يدينون اهللا به وال يعدلون عنه، وقد ضل من عدل عن قوهلم 

  . يف هذه املسألة أو غريها من املسائل
ذا الترتيب يف زمن النيب والصحابة كانوا خيي رونr فلو كان باطال ملا أقرهم عليه 

  . وال وافقهم وال سكت، فتنبه

                                 
  ).2/14(، أمحد )4627( داود السنة ، أبو)3455(البخاري املناقب ) 1(
 يف فضائل الصحابة، باب فضل أيب بكر، من حديث نافع عن ابن عمر 3655ح ) 20 / 7(البخاري ) 2(

  .مرفوعا
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  خالفة اخللفاء الراشدين 
  . rويقرون أم اخللفاء الراشدون املهديون أفضل الناس كلهم بعد النيب * 

   :الشرح
د قرر هذا هذا قول أهل السنة قاطبة يف شأن اخللفاء األربعة رضي اهللا عنهم، وق

)] 72: 71(ص [وبسطه احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتاب اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 باختيار الصحابة إياه، مث r بعد رسول اهللا tويثبتون خالفة أيب بكر : (حيث قال

 باجتماع أهل t باستخالف أيب بكر إياه، مث خالفة عثمان tخالفة عمر بعد أيب بكر 
 عن بيعة من tني عليه عن أمر عمر، مث خالفة علي بن أيب طالب الشورى وسائر املسلم

بايع من البدريني عمار بن ياسر وسهل بن حنيف ومن تبعهما من سائر الصحابة مع 
  ). سابقة فضله
   :اخلالصة

يؤمن أهل السنة بتفضيل اخللفاء األربعة على من سواهم من الصحابة، وبفضلهم على 
  . rخري األمة بعد رسول اهللا ترتيبهم يف اخلالفة، وأم 

   :املناقشة
  ما قول أهل السنة يف التفضيل بني الصحابة؟ : 1س
  ؟ rمن أحسن األمة بالفضل بعد النيب : 2س 
   على أيب بكر وعمر رضي اهللا عنهما؟ tما قولك فيمن يقدم عليا : 3س 
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  صفة الرتول 
إن اهللا سبحانه يرتل إىل {  rويصدقون باألحاديث اليت جاءت عن رسول اهللا * 

كما جاء احلديث عن رسول اهللا " ؟ ...)1(  }هل من مستغفر: السماء الدنيا فيقول
r .  

   :اللغة
  .  يؤمنون ويقرون):يصدقون(

   :الشرح
ى ذلك أبو زرعة الرازي كما يف عمدة حديث الرتول من األحاديث املتواترة، نص عل

، والذهيب يف العلو )]108 / 7[(، وابن القيم يف ذيب السنن )]199 / 7[(القاري 
، والكتاين يف النظم املتناثر )]304(ص [، وابن عبد اهلادي يف الصارم املنكي )]73(ص [
  . وغريهم)] 191(ص [

يرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين { : ولفظه

  . متفق عليه... " )2(  }فأستجيب له

وهذا ما قرره عن أهل احلديث احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 يرتل إىل السماء الدنيا على ما صح به اخلرب عن رسول Uوأنه : (يث قالح)] 62(ص [

  ).  بال اعتقاد كيف فيهrاهللا 

                                 
، أبو داود )446(، الترمذي الصالة )758(، مسلم صالة املسافرين وقصرها )5962(البخاري الدعوات ) 1(

، مالك النداء للصالة )3/94(، أمحد )1366(الة والسنة فيها ، ابن ماجه إقامة الص)1315(الصالة 
  ).1484(، الدارمي الصالة )496(

، أبو داود )3498(، الترمذي الدعوات )758(، مسلم صالة املسافرين وقصرها )7056(البخاري التوحيد ) 2(
ك النداء للصالة ، مال)2/265(، أمحد )1366(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )1315(الصالة 

  ).1479(، الدارمي الصالة )496(
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ص [وشيخ اإلسالم أبو عثمان إمساعيل الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 
ويثبت أصحاب احلديث نزول الرب سبحانه وتعاىل كل ليلة إىل : (حيث قال)] 26(

 تشبيه له برتول املخلوقني وال متثيل وال تكييف، بل يثبتون ما أثبته السماء الدنيا من غري
 وينتهون فيه إليه، ويِمرون اخلرب الصحيح الوارد بذكره على ظاهره ويِكلون rرسول اهللا 
يقصد به علم كيفية الرتول، فقد استأثر ) يِكلون علمه إىل اهللا: (قوله: ، قلت)علمه إىل اهللا

، أما املعىن فهو معروف من لغة العرب وهو الئق جبالل اهللا وعظمته من اهللا بعلم الكيف
øäs9 ¾ÏmÎ=÷W§{ { غري تكييف وال متثيل وال تعطيل  ÏJ x. ÖäïÜ x« ( uqèd ur ßìäÏJ ¡¡9 $# çéçÅÁt7 ø9 $# ÇÊÊÈ{  )1( 

  ]. 11: ورة الشورى، اآليةس[
   :اخلالصة

يؤمن أهل السنة بصفة الرتول اإلهلي على الكيفية الالئقة باهللا تعاىل وأنه نزول حقيقي 
  . إىل السماء الدنيا كل ليلة

   :املناقشة
  ما موقف أهل السنة من صفة الرتول اإلهلي؟ : 1س
  ىل؟ هل ذكر أهل السنة كيفية معينة لرتول الرب سبحانه وتعا: 2س
  ما حكم من شبه نزول اهللا تعاىل برتول اخللق؟ : 3س

                                 
   .11: سورة الشورى آية) 1(
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  التحاكم عندهم إىل الكتاب والسنة 
U:  } bويأخذون بالكتاب والسنة كما قال اهللا *  Î* sù ÷Läêôã tì» uZs? í Îû &äóÓx« çnrñä ãç sù í n< Î) «!$# 

ÉAqßô §ç9$#ur{  )1(] 59: سورة النساء، اآلية .[  

   :اللغة
  .  ختاصمتم):تنازعتم( التماس احلكم، ):التحاكم(

   :الشرح
هذا أصل من أصول مذهب أهل احلديث وهو التحاكم إىل الكتاب والسنة والتسليم 

لسالمة من األهواء هلما وعدم معارضتهما بالرأي أو العقل أو القياس، فمن رام النجاة وا
فليكن ميزانه الكتاب والسنة، فال تقبل من أحد قوال وإال وطاِلبه باالستدالل على صحة 

رسالة احلرف : انظر. [قوله بآية حمكمة أو سنة ثابتة أو قول صحايب من طريق صحيح
  )]. 310(والصوت ص 

فتمسكوا معتصمني )]: (79 (ص[قال احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 يف كتابه، rحببل اهللا مجيعا، وال تفرقوا عنه، واعلموا أن اهللا تعاىل أوجب حمبته ومغفرته ملتبعي رسوله 

@U  } ö ملن ادعى أنه حيب اهللا Uوجعلهم الفرقة الناجية واجلماعة املتبعة، فقال  è% b Î) óOçFZä. tbqô7 Åsè? ©! $# 

ë ÏRqãèÎ7 ¨? $$ sù ãNä3ö7 Î6ós ãÉ ª! $# öç Ïÿøó tÉur ö/ ä3s9 ö/ ä3t/qçR èå 3{  )2(] 31: سورة آل عمران، اآلية .[  

وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 
 اهللا جل جالله التباع كتابه -عين أصحاب احلديث  ي-وقد وفقهم )]: (107(ص [

ووحيه وخطابه، واالقتداء برسوله يف أخباره اليت أمر فيها أمته باملعروف من القول والعمل 
.. وزجرهم فيها عن املنكر منهما، وأعام على التمسك بسريته واالهتداء مبالزمة سنته

                                 
   .59: سورة النساء آية) 1(
  .31: سورة آل عمران آية) 2(
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مته، ومن أحب قوما فهو معهم يوم وشرح صدورهم حملبته وحمبة أئمة شريعته وعلماء أ

  . )2( )1(  }املرء مع من أحب{  rالقيامة حبكم قول رسول اهللا 

   :اخلالصة
يرى أهل السنة واجلماعة أن من أصول االعتقاد وجوب التحاكم إىل اهللا ورسوله عند 

  . التنازع يف أي أمر
   :املناقشة

  تحاكم عند التنازع؟ إىل من ت: 1س
  ما حكم من مل يسلِّم هللا والرسول؟ : 2س 

                                 
  ).4/405(، أمحد )2641(، مسلم الرب والصلة واآلداب )5816(البخاري األدب ) 1(
ة احلب يف اهللا، من حديث أيب وائل عن أيب  يف اآلداب، باب عالم6170ح ) 573 / 10(أخرجه البخاري ) 2(

  .موسى مرفوعا
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  اتباع السلف 
  . ويرون اتباع من سلف من أئمة الدين ال يبتدعون يف دينهم ما مل يأذن به اهللا* 

   :اللغة
  .  اقتفاء أثر ومالزمة األمر الذي كانوا عليه):اتباع(

   :الشرح
حابة والتابعني هلم بإحسان من أئمة من أصول مذهب أهل احلديث اتباع أقوال الص

الدين يف أصول العقيدة خاصة ويف الدين عامة، أما الصحابة فلما فُضلوا به من شرف 
 وسالمة قلوم وأعماهلم من البدع وسالمة ألسنتهم rالصحبة وأخذهم الدين عن النيب 

  . من العجمة
م من عهد النبوة، فقد قال وأما التابعون فألخذهم الدين مباشرة عن الصحابة، ولقر

  . )2( )1(  }خري الناس قرين مث الذين يلوم{  rالنيب 

وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 
  ). يهم اقتدوا اهتدوا وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأrويقتدون بالنيب )]: (99(ص [

أئمة احلق هم املتبعون لكتاب رم سبحانه، : (وقال اإلمام احلافظ أبو نصر السجزي
 املتمسكون بآثار سلفهم مبعرفتها ومجعها والتقدم فيها أئمة rاملقتفون سنة نبيهم 

  ). لغريهم
   :اخلالصة

اع مبا مل يأذن به وجوب اتباع الصحابة والتابعني يف مجيع مسائل الدين وحرمة االبتد
  . اهللا

                                 
، ابن ماجه )3859(، الترمذي املناقب )2533(، مسلم فضائل الصحابة )2509(البخاري الشهادات ) 1(

  ).1/434(، أمحد )2362(األحكام 
 من حديث  يف فضائل الصحابة يف فضائل الصحابة، باب فضائل أصحاب النيب3651ح ) 5 / 7(البخاري ) 2(

   .عبيدة عن ابن مسعود مرفوعا
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   :املناقشة
  من الذين جيب عليك اتباعهم؟ : 1س
  ما سبب وجوب اتباع الصحابة والتابعني؟ : 2س 
  . اذكر حكم االبتداع يف الدين مبا مل يأذن به اهللا: 3س 
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  صفة ايء 
%!uä {  :ويقرون أن اهللا سبحانه جييء يوم القيامة كما قال*  ỳ ur y7ï/uë à7n=yJ ø9 $#ur $ yÿ|¹ 

$ yÿ|¹ ÇËËÈ{  )1(] 22: سورة الفجر، اآلية .[  

   :الشرح

@ö { : جميء اهللا للفصل بني عباده يوم القيامة ثابت بالكتاب والسنة، قال تعاىل yd 

tbrãç ÝàYtÉ HwÎ) b r& ãNßguäÏ? ù'tÉ ª!   ]. 210: سورة البقرة، اآلية [)2(  }#$

حىت إذا مل يبق إال من يعبد اهللا أتاهم رب { :  يف حديث طويلrوقال النيب 

  .  متفق عليه)4( )3( } العاملني

جب إثباته له من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، وهو جميء حقيقي في
وكذلك : (يليق باهللا تعاىل، وهذا ما قرره شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين حيث قال

 U يف كتابه من ذكر ايء واإلتيان املذكورين يف قوله - عز امسه -يثبتون ما أنزله اهللا 
 } ö@ yd tbrãç ÝàYtÉ HwÎ) b r& ãNßguäÏ? ù'tÉ ª! $# í Îû 9@ n=àß z̀ ÏiB ÏQ$yJ tó ø9 $# èpx6Í´ ¯» n=yJ ø9 $#ur{  )5(] سورة البقرة، اآلية :

210 .[  

%!uä { : وقوله عز امسه ỳ ur y7ï/uë à7n=yJ ø9 $#ur $yÿ|¹ $ yÿ|¹ ÇËËÈ{  )6( ]22: سورة الفجر، اآلية.[ 

  )]. 27(عقيدة السلف أصحاب احلديث ص [

                                 
   .22: سورة الفجر آية) 1(
  .210: سورة البقرة آية) 2(
  ).183(، مسلم اإلميان )4305(البخاري تفسري القرآن ) 3(
 / 1(وجوه يومئذ ناضرة، ومسلم :  يف التوحيد، باب قول اهللا تعاىل7439ح ) 431 / 13(البخاري ) 4(

  .، باب معرفة طريق الرؤية، كالمها من حديث عطاء بن أيب سعيد مرفوعا يف اإلميان183ح ) 167
  .210: سورة البقرة آية) 5(
  .22: سورة الفجر آية) 6(
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وهذه صفة من الصفات الفعلية اليت يفعلها اهللا تعاىل إذا شاء، وأهل السنة مل يشبهوا 
  . وا كما فعلت املعطلةجميء اهللا مبجيء اخللق كما فعلت املشبهة، وكذلك مل يؤولوا وحيرف
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  القرب 
ß {  :وأن اهللا يقرب من خلقه كيف شاء كما قال*  ø̀twUur Ü>tçø%r& Ïmøãs9Î) ô Ï̀B È@ö7ym ÏâÉÍëuqø9$# ÇÊÏÈ{  )1(]  سورة

  ]. 16: ق، اآلية
   :اللغة

  . مجعه أوردة وهي العروق اليت جيري فيها الدم إىل القلب) الوريد( يدنو، ):يقرب(
   :الشرح

إن اهللا سبحانه فوق مساواته على عرشه، كما أنه يقرب من عباده يف آخر الليل، وهو 
فوق عرشه، فإن علوه سبحانه على مساواته من لوزام ذاته، فال يكون قط إال عاليا وال 

 )2(  }وأنت الظاهر فليس فوقك شيء{ : كما قال أعلم اخللقيكون فوقه شيء ألبتة 
 وهو سبحانه قريب يف علوه، عاٍل يف قربه كما جاء يف احلديث الصحيح عن أيب )3(

:  يف سفر فارتفعت أصواتنا بالتكبري فقالrكنا مع رسول اهللا { : موسى األشعري قال

أيها الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم ال تدعون أصم وال غائبا؛ إن الذي تدعونه مسيع " 
 وهو أعلم اخللق به أنه أقرب r فأخرب )5( )4(  }قريب أقرب إىل أحدكم من عنق راحلته

حدهم من عنق راحلته، وأخرب أنه فوق مساواته على عرشه، مطلع على خلقه، يرى إىل أ
أعماهلم ويعلم ما يف بطوم، وهذا حق ال يناقض أحدمها اآلخر والذي يسهل عليك فهم 

                                 
   .16: سورة ق آية) 1(
، )5051(، أبو داود األدب )3481(، الترمذي الدعوات )2713(مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار ) 2(

  ).2/536(، أمحد )3831(ابن ماجه الدعاء 
، 962ح ) 157، 156 / 2( يف الدعاء، باب فضل الدعاء، وابن حبان 3831ح ) 1259 / 2(ابن ماجه ) 3(

  .كالمها من حديث أيب صاحل عن أيب هريرة مرفوعا
، الترمذي الدعوات )2704(، مسلم الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار )3968(البخاري املغازي ) 4(

  ).4/402(، أمحد )1526( داود الصالة ، أبو)3374(
 2704ح ) 2076 / 4( يف الدعوات باب الدعاء إذا عال عقبة، ومسلم 6384ح ) 191 / 10(البخاري ) 5(

   .يف الذكر والدعاء، باب استحباب خفض الصوت بالذكر كالمها من حديث أيب عثمان عن أيب موسى مرفوعا
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هذا معرفة عظمة الرب وإحاطته خبلقه وأن السماوات السبع كخردلة يف يد العبد، وأنه 
رض بيده األخرى مث يهزهن، فكيف يستحيل يف حق سبحانه يقبض السماوات بيده واأل

من هذا بعض عظمته أن يكون فوق عرشه، ويقرب من خلقه كيف شاء، وهو على 
  ؟ )1(العرش سبحانه وتعاىل تقدست أمساؤه وعظمت صفاته 

   :اخلالصة
إن اهللا تعاىل يقرب من خلقه كيف شاء ومىت شاء، وال تنايفَ بني هذا القرب وبني 

 خلقه واستوائه على عرشه، وهو سبحانه جييء يوم القيامة لفصل القضاء بينهم علوه على
  . كما ورد يف األخبار

   :املناقشة
  . اذكر بعضا من األدلة الدالة على إثبات صفة ايء هللا تعاىل: 1س
  . اذكر دليال على أن اهللا تعاىل يقرب من خلقه مىت شاء: 2س 
  وبني العلو واالستواء؟ هل هناك تناف بني صفة القرب : 3س 

                                 
  ).271 / 2(خمتصر الصواعق : انظر) 1(
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  اجلمعة واجلماعة خلف كل إمام مسلم 
  . ويرون العيد واجلماعة خلف كل إمام بر وفاجر* 

   :اللغة
   :الشرح.  هو العاصي الفاسق):الفاجر( هو املطيع الصاحل، ):الرب(

هذا مذهب أهل السنة يف مسألة الصالة خلف الرب والفاجر، وهو الذي قرره احلافظ 
ويرون : (حيث قال)] 75(ص [اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث أبو بكر 
 فرض U خلف كل إمام مسلم، برا كان أو فاجرا، فإن اهللا - اجلمعة وغريها -الصالة 

اجلمعة وأمر بإتياا فرضا مطلقا مع علمه تعاىل بأن القائمني يكون منهم الفاجر والفاسق 
  ). مرا بالنداء للجمعة دون أمرومل يستثن وقتا دون وقت وال أ

ص [وكذا قرره شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 
ويرى أصحاب احلديث اجلمعة والعيدين وغريمها من الصلوات خلف : (حيث قال)] 92(

  ). كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا
   :اخلالصة

  . را أو فاجرايرى أهل السنة صحة الصالة خلف كل مسلم ب
   :املناقشة

  ما معىن الرب، الفاجر؟ : 1س
  ما حكم الصالة خلف اإلمام الفاجر؟ : 2س 
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  املسح على اخلفني 
  . ويثبتون املسح على اخلفني سنة ويرونه يف احلضر والسفر* 

   :اللغة
  .  هو ضد السفر، وهو اإلقامة):احلضر(

   :الشرح
ألن أهل البدع أنكروا املسح على اخلفني املسح على اخلفني من املسائل الفقهية، و

ونرى املسح : (نص العلماء عليها يف عقائدهم، قال ابن أيب العز شارحا كالم الطحاوي
تواترت السنة عن رسول اهللا : (، وقال)على اخلفني يف السفر واحلضر كما جاء يف األثر

والكالم عليها .. تواترةباملسح على اخلفني وبغسل الرجلني، والرافضة ختالف هذه السنة امل
  )]. 439، 437(شرح العقيدة الطحاوية ص ) [يف كتب الفروع

 هذه املسألة من املسائل الفرعية ولكن خمالفتها والتشنيع على فاعليها جيعلها من :تنبيه
مسائل أصول االعتقاد، ولذلك يذكرها أئمة السنة يف كتب العقائد كما ذكروا مسألة 

حتة خلف اإلمام ملا رأوا أن كثريا من أهل البدع من أهل الرأي رفع اليدين وسورة الفا
  . شنعوا على من يعمل ا

   :اخلالصة
يرى أهل السنة جواز املسح على اخلفني للمسافر واملقيم على ما تواتر يف السنة 

  . النبوية
   :املناقشة

  ما حكم املسح على اخلفني للمسافر واملقيم؟ : 1س
ماء يف كتب العقيدة على هذه املسائل رغم أا من مسائل ملاذا تكلم العل: 2س 
  الفروع؟ 
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  جهاد الكفار واملشركني ماٍض إىل يوم القيامة 
 إىل آخر عصابة تقاتل rويثبتون فرض اجلهاد للمشركني منذ بعث اهللا نبيه * 

  . الدجال وبعد ذلك
   :اللغة

قتال الكفار  مصدر جاهد، ومعناه بذل اجلهد والوسع، ومقصوده ):اجلهاد(
 األعور الكذاب الذي وردت اآلثار يف ):الدجال( مجاعة من الناس، ):عصابة(واملنافقني، 

  . شأنه
   :الشرح

جهاد الكفار واملشركني ماٍض إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها، وقد قرر اإلمام أبو 
 فقد قال يف بكر اإلمساعيلي مذهب أهل احلديث يف اجلهاد مع األئمة وإن كانوا جورة،

ويرون جهاد الكفار معهم وإن كانوا جورة، )]: (75(ص [كتابه اعتقاد أهل احلديث 
  ). ويرون الدعاء هلم باإلصالح والعطف إىل العدل

وكذا أبو عثمان شيخ اإلسالم إمساعيل الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب 
كانوا جورة فَجرة، ويرون جهاد الكفرة معهم وإن : (حيث قال)] 92(ص [احلديث 

  ). ويرون الدعاء هلم باإلصالح والتوفيق والصالح وبسط العدل يف الرعية
   :اخلالصة

يرى أهل السنة وجوب قتال الكفار واملنافقني مع كل إمام عدل أو جائر، وكذلك 
  . يرون الدعاء هلم بالتوفيق وحتري العدل واجتناب الظلم

   :املناقشة
   واملشركني؟ ما حكم قتال الكفار: 1س
  ما حكم القتال مع اإلمام اجلائر؟ : 2س 
  هل جيوز الدعاء للحاكم باخلري؟ : 3س 
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  يهم عن اخلروج على أئمة املسلمني 
  . ويرون الدعاء ألئمة املسلمني بالصالح، وأن ال خيرجوا عليهم بالسيف، وأن ال يقاتلوا يف الفتنة* 

   :اللغة
  . أمراء املسلمني املراد م هنا ):أئمة املسلمني(

   :الشرح
هذا هو املذهب احلق يف مسألة اخلروج على األئمة، وهذا ما قرره احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف : قلت

ويرون الدعاء هلم باإلصالح والعطف إىل : (حيث قال)] 76: 75(ص [كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
تنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع اإلمام العدل، إذا كان العدل، وال يرون اخلروج بالسيف عليهم وال قتال الف

  ). وجد على شرطهم يف ذلك
: حيث قال)] 93(ص [وشيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلديث 

ويرون الدعاء هلم باإلصالح والتوفيق والصالح وبسط العدل يف الرعية، وال يرون اخلروج عليهم بالسيف (
رأوا منهم العدول عن العدل إىل اجلور واحليف، ويرون قتال الفئة الباغية حىت ترجع إىل طاعة اإلمام وإن 
   ).العدل

 اخلروج على احلكام الكفرة املطبقني للقوانني الكفرية ليس من هذا الباب بل هذا من اجلهاد يف :تنبيه
 شعائر اهللا وينفذون شرائع اهللا مث اخلروج على سبيل اهللا، فإن مراد عدم اخلروج على والة األمر الذين يعظمون

احلكام الكفرة أيضا حيتاج إىل التأين والتثبت، فقد يكون يف اخلروج عليهم ضرر باإلسالم واملسلمني، فمثل 
  . هذا يعمل بأخف الضررين

   :اخلالصة
  . يرى أهل السنة عدم اخلروج على األئمة وعدم القتال يف الفتنة

   :املناقشة
   حكم اخلروج عن طاعة اإلمام املسلم؟ ما: 1س
  هل جيوز قتال الفتنة؟ : 2س 
   ما حكم قتال األئمة الذين بدلوا شرائع اإلسالم واستبدلوا ا غريها؟: 3س 
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  خروج الدجال 
  . ويصدقون خبروج الدجال وأن عيسى ابن مرمي يقتله* 

   :اللغة
  . قبل قيام الساعة الكذاب األعور الذي خيرج يف آخر الزمان ):الدجال(

   :الشرح
من أشراط الساعة الكربى خروج الدجال يف آخر الزمان يدعي الربوبية ومعه خوارق فيقول للسماء 

  . أمطري فتمطر ولألرض أنبيت فتنبت
 r  يتعوذ منه يف الصالة، فقد قال النيبrوقد ذكر النيب كثريا من صفاته وحذر منها، وكان النيب 

اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من فتنة   {

  . )2( )1(  }املسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة احمليا واملمات

أنه خيرج من طريق بني الشام والعراق فيدعو الناس إىل عبادته، فأكثر { ويف حديث النواس بن مسعان 

من يتبعه اليهود والنساء واألعراب ويتبعه سبعون ألفا من يهود أصبهان، فيسري يف األرض كلها كالغيث 
فيمنع منهما، ومدته أربعون يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، استدبرته الريح إال مكة واملدينة 

يقرؤه املؤمن فقط، وله فتنة عظيمة منها أنه ) ك ف ر(وباقي أيامه كالعادة، وهو أعور العني مكتوب بني عينيه 
: اضعي قال القاضي )4( )3(  }يأمر السماء فتمطر واألرض فتنبت، معه جنة ونار فجنته نار وناره جنة

                                 
، النسائي )3604(، الترمذي الدعوات )588(، مسلم املساجد ومواضع الصالة )1311(البخاري اجلنائز ) 1(

، أمحد )909(، ابن ماجه إقامة الصالة والسنة فيها )983(، أبو داود الصالة )5514(االستعاذة 
  ).1344(، الدارمي الصالة )2/477(

 / 1(اب ما يستفاد منه يف الصالة، ومالك يف املوطأ ، ب314ح) 413(أخرجه مسلم يف كتاب الصالة ) 2(
  ).298 / 1(، وأمحد يف املسند )217 -216

، ابن ماجه الفنت )4321(، أبو داود املالحم )2240(، الترمذي الفنت )2937(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 3(
  ).4/182(، أمحد )4075(

 و 4075ح ) 1359، 1356 / 2(ج عيسى ابن مرمي ابن ماجه، كتاب الفنت، باب فتنة الدجال وخرو) 4(
4077.  
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هذه األحاديث اليت ذكرها مسلم وغريه يف قصة الدجال حجة ملذهب أهل احلق يف (
صحة وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى اهللا به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات اهللا 

من إحياء امليت الذي يقتله، ومن ظهور زهرة الدنيا معه، وجنته وناره، وريه، : تعاىل
، وأمره السماء أن متطر فتمطر واألرض أن تنبت فتنبت، فيقع كل واتباع كنوز األرض له

ذلك بقدرة اهللا تعاىل ومشيئته مث يعجزه اهللا تبارك وتعاىل بعد ذلك فال يقدر على قتل 
هذا مذهب .  ويثبت اهللا الذين آمنواrذلك الرجل وال غريه؛ فيبطل أمره ويقتله عيسى 

لنظار خالفا ملن أنكر وأبطل أمره من اخلوارج أهل السنة ومجيع احملدثني والفقهاء وا
  ). واجلهمية وبعض املعتزلة

)1( .  

أن عيسى يدرك الدجال عند باب لُد { : كما قال يف حديث أيب داود وابن ماجه

  . )2(  }الشرقي فيقتله

)3() بلدة قريبة من بيت املقدس من نواحي فلسطني: يد الدالبضم الالم وتشد: ولُد( .  
   :اخلالصة

  . يصدق أهل السنة خبروج الدجال ومبا ورد يف شأنه من األحاديث وبأن عيسى ابن مرمي يقتله
   :املناقشة

  . عرف الدجال واذكر بعض ما ورد يف شأنه وصفاته: 1س
  ى الناس؟ ما حكم اإلميان بوجود الدجال وخروجه عل: 2س 
  هل تستمر فتنة الدجال طويال؟ : 3س 
   من الذي يقتل الدجال؟ وأين؟: 4س 

                                 
  ).59: 58 / 18(شرح مسلم للنووي ) 1(
، ابن ماجه الفنت )4321(، أبو داود املالحم )2240(، الترمذي الفنت )2937(مسلم الفنت وأشراط الساعة ) 2(

  ).4/182(، أمحد )4075(
  ).15 / 5(معجم البلدان ) 3(
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  سؤال منكر ونكري 
  . ويؤمنون مبنكر ونكري، واملعراج، والرؤيا يف املنام* 

   :اللغة
ما : )الرؤيا( مفعال من عرج وهو ما يصعد عليه، ):املعراج( ملكان يباشران سؤال القرب، ):منكر ونكري(

رى يف املنامي .  
   :الشرح

كل هذه املسائل مما يؤمن به أهل السنة، وقرر هذا اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة 
ويؤمنون مبسألة منكر ونكري على ما ثبت به اخلرب عن رسول : (حيث قال)] 71: 70(ص [أهل احلديث 

!àMÎm6sVãÉ ª { :  مع قول اهللا تعاىلrاهللا  $# öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# í Îû Ío4quäptø:$# $ uã ÷R ëâ9 $# ÜÎûur 

Íotç ÅzFy$# ( ë@ ÅÒãÉur ª! $# öúüÏJ Î=» ©à9 $# 4 ã@ yèøÿtÉur ª! $# $ tB âä!$ t±tÉ ÇËÐÈ{  )1(] 27: اهيم، اآليةسورة إبر[ ،

املسلم إذا سئل { :  يف تفسري هذه اآليةrقال النيب :  قلتrوما ورد تفسريه عن النيب 

 àMÎm6sVãÉ { :  تعاىليف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، فـذلك قول اهللا

ª! $# öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä ÉA öqs)ø9 $$ Î/ ÏMÎ/$ ¨V9 $# í Îû Ío4quäptø:$# $uã ÷R ëâ9 $# Ü Îûur Íotç ÅzFy$# ({  )2({  )3( ."  وخالف

 وحكم املعراج حكم غريه من )4( عمرو وبشر املريسي أهل السنة يف هذه املسألة ضرار بن
 من املسجـد احلرام إىل rأُسري بالنيب {  وقد )5(املغيبات نؤمن به وال نشتغل بكيفيته 

ة جربيل، مث عرج به إىل السماوات العال، فرأى املسجد األقصى راكبا على الرباق يف صحب
يف األوىل آدم، ويف الثانية حيىي بن زكريا وعيسى ابن مرمي، ويف الثالثة يوسف، ويف الرابعة 

                                 
   .27 :سورة إبراهيم آية) 1(
  .27: سورة إبراهيم آية) 2(
  .سبق خترجيه) 3(
  ).382(، واملواقف ص )730(شرح األصول اخلمسة ص : انظر) 4(
  ).214(شرح الطحاوية ص ) 5(
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إدريس، ويف اخلامسة هارون، ويف السادسة موسى، ويف السابعة إبراهيم، عليهم السالم، 
سدرة املنتهى، مث رفع إىل البيت املعمور،  مث رفع إىل rوكلهم قد رحب به، وأقر بنبوته 

مث عرج به إىل اجلبار جل جالله، فدنا حىت كان قاب قوسني أو أدىن، وفرض عليه وعلى 
أمته مخسني صالة يف اليوم والليلة، فأشار عليه موسى عند عودته أن يرجع إىل ربه ويسأله 

قد أمضيت : "  نادى منادالتخفيف، فلم يزل بني موسى وربه حىت جعلها اهللا مخسا مث

  . )2( )1(  }فريضيت وخففت عن عبادي

وأما ذكر املصنف رمحه اهللا للرؤيا يف املنام فال أدري ما عالقة املنامات والرؤيا بأصول 
إذا اقترب الزمان مل تكَدr  } العقيدة عند أهل احلديث إال إذا كان يقصد حديث النيب 

  . )4( )3(  }رؤيا املسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا

وميكن أن يقصد أنه جيوز رؤية املؤمن ربه يف املنام فإن من عقيدة أهل السنة جواز 
  . رؤية اهللا يف املنام، أما يف اآلخرة فريونه بأبصارهم يف اليقظة

 من يدعي رؤية اهللا يف الدنيا يقظة فهو من الكاذبني الدجالني كما يدعي كثري من وأما
  . الصوفية كما ادعى ذلك التفتازاين املاتريدي

   :اخلالصة
 إىل rيؤمن أهل السنة بسؤال منكر ونكري يف القرب، ويؤمنون مبعراج النيب 

  . السماوات وما رأى خالله، ويؤمنون بالرؤيا يف املنام

                                 
  ).162(، مسلم اإلميان )7079(البخاري التوحيد ) 1(
 مالك بن صعصعة  يف مناقب األنصار، باب املعراج، من حديث أنس عن3887ح ) 241 / 7(البخاري ) 2(

  .مرفوعا
، )5019(، أبو داود األدب )2270(، الترمذي الرؤيا )2263(، مسلم الرؤيا )6614(البخاري التعبري ) 3(

  ).2/507(أمحد 
  .، من طريق حممد بن سريين عن أيب هريرة2263ح ) 1773 / 4(أخرجه مسلم، كتاب الرؤيا ) 4(
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   :اقشةاملن
  من مها منكر ونكري؟ وما وظيفتهما؟ : 1س
  ما حكم اإلميان باملعراج؟ : 2س 
  ما املراد بالرؤيا يف املنام؟ : 3س 
  . rاذكر بعضا من مشاهد املعراج للنيب : 4س 
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  الدعاء ملوتى املسلمني 
  . الدعاء ملوتى املسلمني والصدقة عنهم بعد موم تصل إليهموأن * 

  : اللغة
  . أي ينتفعون بثواا): تصل إليهم(أي طلب اخلري هلؤالء املوتى، : )الدعاء(

  : الشرح

صدقة جارية، : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث{  rأخذا من قول النيب 

  . )2( )1(  }لد صاحل يدعو لهأو علم ينتفع به، أو و

واملقصود أن اإلنسان إذا هو مات طويت صحيفة أعماله فال يزاد فيها وال ينقص، 
لكنه ينفع بأشياء منها الصدقة اجلارية كالوقف الذي وقفه فإنه ينتفع بعد موته وذلك 

ويأتيه لدوام ثوابه، وكذلك علم يكون قد علَّمه لغريه يف الدنيا فإنه يدوم نفعه كذلك 
  . ثوابه، ومنها استغفار الولد الصاحل له، وكيف ال والولد من كسب أبيه

  : اخلالصة
  . يرى أهل السنة أن امليت ينتفع بالدعاء له وبالصدقة عنه على ما ورد يف اآلثار

  : املناقشة
  ما معىن تصل إليهم؟ : 1س
  هل ينتفع امليت بشيء من أعمال األحياء؟ وما الدليل؟ : 2س 

                                 
، أبو داود الوصايا )3651(، النسائي الوصايا )1376 (، الترمذي األحكام)1631(مسلم الوصية ) 1(

  ).559(، الدارمي املقدمة )2/372(، أمحد )2880(
 يف الوصية، باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته، من حديث 1631ح ) 1255 / 3(أخرجه مسلم ) 2(

  .العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن أيب هريرة مرفوعا
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  ر والسحرة السح
ويصدقون بأن يف الدنيا سحرة، وأن الساحر كافر كما قال اهللا، وأن السحر * 

  . كائن موجود يف الدنيا
  : اللغة

ما خيفى سببه وخيالف حقيقته ويكون على ): السحر(متعاطي السحر، ): الساحر(
  . وجه التمويه واخلداع

  : الشرح
كم الساحر، وقد قرر هذا اإلمام هذا هو موقف أهل السنة من إثبات السحر ومن ح

: حيث قال)] 78(ص [احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
وأن يف الدنيا سحرا وسحرة، وأن السحر واستعماله كفر من فاعله معتقدا له نافعا ضارا (

  ). بغري إذن اهللا
ص [لف أصحاب احلديث وكذا قال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف عقيدة الس

ويشهدون أن يف الدنيا سحرا وسحرة إال أم ال يضرون أحدا إال : (حيث قال)] 96(
$ {  Uبإذن اهللا، قال اهللا  tBur Nèd tûïÍhë !$ üÒÎ/ ¾ÏmÎ/ ô Ï̀B >âym r& ûwÎ) Èbøå Î* Î/ «! سورة البقرة،  [)1(  }4 #$

، ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغري إذن اهللا ]102: اآلية
تعاىل فقد كفر باهللا جل جالله، وإذا وصف ما يكفر به استتيب، فإن تاب وإال ضربت 

: عزر، وإن قالعنقه، وإن وصف ما ليس بكفر أو تكلم مبا ال يفهم نِهي عنه فإن عاد 
السحر ليس حبرام، وأنا أعتقد إباحته وجب قتله ألنه استباح ما أمجع املسلمون على 

)] 481 / 1[(، وقد عقد اإلمام احلافظ إمساعيل التيمي األصبهاين يف كتاب احلجة )حترميه
وذلك ردا على من أنكر السحر ) يف بيان أن السحر له حقيقة وليس بتخيل(فصال 
  . لة وغريهمكاملعتز

                                 
   .102: آيةسورة البقرة ) 1(
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  : اخلالصة
يرى أهل السنة أنه يوجد سحر وسحرة، وأن السحر كائن، والساحر كافر، وأن 

  . السحرة ال ميلكون ضرا وال نفعا إال بإذن اهللا
  : املناقشة

  عرف السحر، الساحر؟ : 1س
  ما موقف أهل السنة من إثبات السحر والسحرة؟ : 2س 
  . ت السحراذكر بعضا من الطوائف اليت أنكر: 3س 
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  الصالة على كل من مات من أهل القبلة 
  . ويرون الصالة على كل من مات من أهل القبلة، برهم وفاجرهم، وموارثتهم* 

  : اللغة
هي التوارث، يرثوم ): املوارثة(الفاسق العاصي، ): الفاجر(املطيع الصاحل، ): الرب(

  . ويورثوم
  : الشرح

ة على كل مسلم بعد موته ما دام منتسبا ألهل القبلة يرى أهل السنة واجلماعة الصال
 وما دام مل خيرج من اإلسالم جبحود ما أدخله فيه، ويستوي يف ذلك - أي املسلمني -

الصاحل والطاحل، واملطيع والعاصي، والرب والفاجر، ما دام مل خيرج من اإلسالم، وكذلك 
ال { : م فال توارث، ويف احلديثيرون موارثته ما دام مسلما، فأما إذا خرج من اإلسال

  . )2( )1(  }يتوارث أهل ملتني شىت

  : اخلالصة
يرى أهل السنة الصالة على كل من مات من أهل القبلة برا أو فاجرا وكذلك 

  . موارثته
  : املناقشة

  ما حكم الصالة على امليت؟ : 1س
  ة على امليت الفاجر عند أهل السنة؟ وهل تصح موارثته؟ هل تصح الصال: 2س 
  ما حكم التوارث بني أهل دينني خمتلفني؟ : 3س 

                                 
  ).2/178(، أمحد )2731(، ابن ماجه الفرائض )2911(أبو داود الفرائض ) 1(
، 178 / 2( يف الفرائض، باب هل يرث املسلم الكافر؟ وأمحد 2911ح ) 328 / 3(أخرجه أبو داود ) 2(

  ).7614 / 1261 / 2(وغريمها، وحسنه األلباين يف صحيح اجلامع ) 195
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  اجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان 
  . ويقرون أن اجلنة والنار خملوقتان* 

  : الشرح
يرى أهل السنة أن اجلنة والنار خملوقتان كائنتان يف احلاضر، وهذا ما قرره شيخ 

)] 66(ص [أبو عثمان إمساعيل الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث اإلسالم 
 ويعتقدون أن اجلنة والنار خملوقتان وأما باقيتان - أهل السنة -ويشهدون : (حيث قال

يا " ال تفنيان أبدا، ويؤمر باملوت فيذبح على سور بني اجلنة والنار، وينادي مناٍد يومئذ 
على ما ورد به اخلرب الصحيح " وت، ويا أهل النار خلود وال موت أهل اجلنة خلود وال م

  ). rعن رسول اهللا 
يف الرد على )] 471 / 1[(وقد عقد اإلمام احلافظ األصبهاين التيمي يف كتابه احلجة 

اجلهمية الذين يقولون إن اجلنة والنار مل تخلقا، وأورد فيه األدلة من الكتاب والسنة لبيان 
  . اجلهمية واختار دليال واحدا من كل منهمابطالن مذاهب 

âë$̈Y9 { : أما الكتاب فقال تعالـى $# öcqàÊ tç ÷è ãÉ $ pköé n=tæ #xrßâäî $ |ã Ï±tã ur ({  )1(]  سورة

قال :  قالtنده إىل عمران بن حصني ، أما من السنة فقد روي بس]46: غافر، اآلية
اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار فرأيت أكثر {  rرسول اهللا 

  . )3( )2(  }أهلها النساء

                                 
   .46: سورة غافر آية) 1(
  ).4/437(، أمحد )2603(، الترمذي صفة جهنم )3069(البخاري بدء اخللق ) 2(
 يف بدء اخللق، باب ما جاء يف صفة اجلنة وأا خملوقة، من حديث أيب رجاء 3241ح ) 366 / 6(البخاري ) 3(

  .عن عمران مرفوعا
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 املعتزلة خلق اجلنة والنار وأما موجودتان ألن وقد أنكرت اجلهمية وطوائف من
، )476(شرح الطحاوية : انظر. [خلقها اآلن عبث ال فائدة عنه واهللا تعاىل مرته عن العبث

  )]. 237(، وأصول الدين للبغدادي )377(واملوافق 
  : اخلالصة

   .يرى أهل السنة أن اجلنة والنار خملوقتان اآلن وموجودتان وأما ال تفنيان
  : املناقشة

  هل اجلنة والنار خملوقتان كائنتان يف احلاضر؟ : 1س
  ما الطوائف اليت أنكرت وجود اجلنة والنار؟ وما حجتها؟ : 2س 
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  امليت واملقتول استكمل أجله 
  . وأن من مات مات بأجله وكذلك من قُتل قُتل بأجله* 

  : اللغة
  . ية عمر اإلنساناألجل هو الوقت الذي قدره اهللا تعاىل لنها): بأجله(

  : الشرح
اهللا سبحانه قدر آجال اخلالئق حبيث إذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون، فاملقتول ميت 
بأجله، فعلم اهللا تعاىل وقدر وقضى أن هذا ميوت بسبب القتل، وهذا بسبب املرض، وهذا بسبب اهلدم، وهذا 

سباب، واهللا سبحانه خلق املوت واحلياة وخلق سبب بسبب احلرق، وهذا بالغرق، إىل غري ذلك من األ
  )]. 101(شرح العقيدة الطحاوية ص : انظر. [املوت واحلياة

)]: 94(ص [وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 
اهللا كتابا مؤجال وإذا  أجل لكل خملوق أجال، وأن نفسا لن متوت إال بإذن Uويعتقدون ويشهدون أن اهللا (

@U  } Èeانقضى أجل املرء فليس إال املوت وليس عنه فوت، قال اهللا  ä3Ï9 ur >p̈Bé& ×@ y_ r& ( #så Î* sù uä!% ỳ öNßgè=y_ r& üw 

tbrãç Åzù'tG ó¡oÑ Zptã$ yô ( üwur öcqãBÏâø)tG ó¡oÑ ÇÌÍÈ{  )1(] وقال]34: سورة األعراف، اآلية ، :

} $ tBur tb$ ü2 C§øÿuZÏ9 br& |NqßJ s? ûwÎ) Èbøå Î* Î/ «! $# $ Y7»tF Ï. Wx§_ xsïB 3{  )2(] سورة آل عمران، اآلية :

145 .[  
ـز وجـل ـال اهللا ع @ { :ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى املسمى له، ق è% öq©9 ÷LäêYä. í Îû 

öNä3Ï?qãã ç/ yóuéy9s9 tûïÏ%©!$# |=ÏG ä. ãNÎgøän=tæ ã@ ÷F s)ø9 $# 4í n< Î) öNÎgÏè Å_$ üÒtB ({  )3(] 154: سورة آل عمران، اآلية[ ،

                                 
   .34: سورة األعراف آية) 1(
  .145: سورة آل عمران آية) 2(
  .154: عمران آيةسورة آل ) 3(
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ـال $ { : وق yJ oY÷Ér& (#qçRqä3s? ãNú3.Íë ôâãÉ ÝVöqyJ ø9 $# öqs9 ur ÷LäêZä. í Îû 8lrãç ç/ ;oyâ§ã t±ïB 3{  )1(]  ،سورة النساء

  ]. 78: اآلية
ويقولون إن اهللا )]: (77(ص [وقال اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 

Uل لكل حي خملوق أجال هو بالغه، فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون، وإن مات أوأج  
@ {  Uقتل فهو عند انتهاء أجله املسمى له، كما قال اهللا  è% öq©9 ÷LäêYä. í Îû öNä3Ï?qãã ç/ yóuéy9s9 tûïÏ%©!$# |=ÏG ä. ãNÎgøän=tæ 

ã@ ÷F s)ø9 $# 4í n< Î) öNÎgÏè Å_$ üÒtB ({  )2(] 154:  عمران، اآليةسورة آل .([  

  . وخالفت املعتزلة أهل السنة يف هذه املسألة فاملقتول انقطع أجله
  : اخلالصة

يرى أهل السنة أن اإلنسان إذا انتهى أجله مات بأي سبب كان، وحىت القتل فإنه 
  . سبب وقد انتهى أجل املقتول عند قتله

  : املناقشة
  أن أجله انقطع؟ هل املقتول قد انتهى أجله كامليت أم : 1س
  . بين موقف أهل السنة من هذه املسألة: 2س 
  هل ميكن أن يتأخر أجل اإلنسان عما قدره اهللا تعاىل؟ : 3س 
  . بين موقف املعتزلة من قضية انتهاء أجل املقتول: 4س 

                                 
   .78: سورة النساء آية) 1(
   .154: سورة آل عمران آية) 2(
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  الرازق اهللا 
  . وأن األرزاق من قبل اهللا سبحانه يرزقها عباده حالال كانت أم حراما* 

  : اللغة
  . مجع رزق وهو ما يرزقه اهللا عباده من صنوف النعم حالال كان أم حراما): األرزاق(

  : الشرح
يرى أهل السنة أنه ال رزاق إال اهللا تعاىل، سواء كان الرزق حالال أو حراما، وهذا ما 

)] 77(ص [قرره اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
وإن اهللا تعاىل يرزق كل حي خملوق رزق الغذاء الذي به قوام احلياة، وهو : (حيث قال

يضمنه اهللا ملن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه من حالل أو من حرام، وكذلك رزق 
«̄'pköâr$ { : وقد قال تعاىل) الزينة الفاضل عما حييا به tÉ â¨$ ¨Z9 $# (#rãç ä.øå $# |MyJ ÷è ÏR «! $# ö/ ä3øã n=tæ 4 ö@ yd ô Ï̀B 

@,Î=» yz çéöçxî «! $# Nä3è%ãóöç tÉ z̀ ÏiB Ïä!$ yJ ¡¡9 $# ÇÚöë F{ $#ur 4{  )1(] وقال ]3: سورة فاطر، اآلية ،Uأيضا  :

 } * $ tBur Ï̀B 7p/!#yä í Îû ÇÚ öë F{$# ûwÎ) í n? tã «! $# $ ygè%øóÍë ÞOn=÷è tÉur $ yd§ç s)tF ó¡ãB $ygtã yä öqtF ó¡ãBur 4{  )2(]  سورة

، فكل رزق يرزقه اخللق إمنا هو من اهللا تعاىل، والرزق من أخص ]6: هود، اآلية
  .  رب غريه فال رازق غريهخصائص الربوبية، وإذ ال خالق إال اهللا وال

  : اخلالصة
  . مجيع ما يرزق به اخللق من صنوف الرزق حراما أو حالال فهو من اهللا وحده

  : املناقشة
  من الذي يرزق اخللق مجيعا؟ : 1س
  هل الرزق من حرام هو من اهللا أيضا؟ : 2س 
  هل يستغين أحد عن رزق اهللا تعاىل؟ : 3س 

                                 
   .3: سورة فاطر آية) 1(
  .6: سورة هود آية) 2(
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  اهللا خالق الشياطني ووساوسهم 
  . وأن الشيطان يوسوس لإلنسان ويشككه وخيبطه* 

  : اللغة
الوسوسة حديث النفس، أي ما يلقيه الشيطان يف قلب اإلنسان، ): يوسوس(

  . يفسده): خيبطه(يزرع فيه الشك والريبة، ): يشككه(
  : الشرح

يرى أهل السنة أن الشيطان متسلط على اإلنسان بالوساوس والشكوك وأنه قد 
، وذلك كما قال اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة يتخبطه ويصرعه

ويؤمنون بأن اهللا تعاىل خلق الشياطني توسوس لآلدميني )]: (78: 77(ص [أهل احلديث 
  ). وخيدعوم ويغروم وأن الشيطان يتخبط اإلنسان

 )]:95(ص [ث وكذا شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب احلدي
ويستيقنون أن اهللا سبحانه خلق الشياطني يوسوسون لآلدميني ويقصدون استذالهلـم (

(U  } ¨bÎفيترصدون هلم، قال اهللا  ur öúüÏÜ» uã ¤±9 $# tbqãmqãã s9 #í n< Î) óOÎgÍ¬ !$ uã Ï9 ÷rr& öNä.qä9 Ïâ» yf ãã Ï9 ( ÷b Î) ur 

öNèdqßJ çG ÷è sÛr& öNä3̄R Î) tbqä.Îéô³çR mQ ÇÊËÊÈ{  )1(] 121: سورة األنعام، اآلية .[  

وأن اهللا يسلطهـم على من يشاء، ويعصـم من كيدهم ومكرهم من يشاء، قال اهللا 
U  } øóÌì øÿtF óô $#ur Ç t̀B |M÷è sÜ tG óô$# Nåk÷] ÏB y7Ï? öq|ÁÎ/ ó=Î=ô_ r&ur NÍköé n=tã y7Î=øã sÉ¿2 öÅÎ=Å ùë ur óOßgø.Íë$ x©ur í Îû 

ÉAºuqøBF{ $# Ïâ» s9 ÷rF{$#ur öNèd ôâÏã ur 4 $ tBur ãNèd ßâÏè tÉ ß`» sÜ øã ¤±9 $# ûwÎ) #·ërãç äî ÇÏÍÈ ¨b Î) ìÏä$t6Ïã }§øäs9 öÅs9 óOÎgöän=tæ 

Ö`» sÜ ù=ßô 4 4Ü s" x.ur y7În/tç Î/ Wxã Å2 ur ÇÏÎÈ{  )2(] وقال]65، 64: سورة اإلسراء، اآليتان ، :

} ¼ çm̄R Î) }§øäs9 ¼ çms9 í`» sÜù=ßô ín? tã öúïÏ%©!$# (#qãZtB#uä 4ín? tã ur óOÎgÎn/uë tbqè=û2 uqtG tÉ ÇÒÒÈ $ yJ ¯R Î) ¼ çmãZ» sÜ ù=ßô ín? tã 

                                 
   .121: سورة األنعام آية) 1(
  .65 - 64: سورة اإلسراء آية) 2(
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öúïÏ%©!$# ¼ çmtR öq©9 uqtG tÉ öúïÏ%©!$#ur Nèd ¾ÏmÎ/ öcqä.Îéô³ãB ÇÊÉÉÈ{  )1(] سورة الـنـحـل، اآليتان :

99 ،100 .[  
  : اخلالصة

كه يف أمر دينه غري أن يرى أهل السنة أن الشيطان يوسوس لإلنسان ويتخبطه ويشك
  . كل ذلك كائن مبشيئة اهللا

  : املناقشة
  من الذي توىل حماولة تشكيك اإلنسان وإفساده والوسوسة إليه؟ : 1س
  هل ميكن أن يتخبط الشيطان اإلنسان؟ وما معىن التخبط؟ : 2س 
  هل يضلُّ الشيطان أحدا بغري إذن اهللا؟ : 3س 

                                 
  .100 -99: سورة النحل آية) 1(
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  التصديق بكرامات الصاحلني 
  . لصاحلني قد جيوز أن خيصهم اهللا بآيات تظهر عليهموأن ا* 

  : اللغة
  . مجع آية، وهي العالمة والربهان): آيات(

  : الشرح
من أصول عقيدة أهل السنة التصديق باآليات والكرامات اخلارقة للعادة املألوفة 

ولياء ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات األ: (لآلدميني، قال شيخ اإلسالم ابن تيمية
، ونفتها )]156 / 3(جمموع الفتاوى ). [وما يجري اهللا على أيديهم من خوارق العادات

: املبتدعة من اجلهمية واملعتزلة، وقد جاء ذكر الكرامات يف القرآن، من ذلك قوله تعاىل
 } $ yJ̄=ä. ü@ yzyä $ygøän=tã $ÉÌç x.yó z>#tç ós ÏJ ø9 $# yâỳ ur $ yd yâZÏã $ ]%øóÍë ( tA$ s% ãLuqöç yJ» tÉ 4í ¯Tr& Å7s9 #xã» yd ( ôMs9$ s% uqèd ô Ï̀B 

ÏâZÏã «! $# ( ¨b Î) ©! $# ä-ãóöç tÉ t̀B âä!$ t±oÑ Îéöçtó Î/ A>$ |¡Ïm ÇÌÐÈ{  )1(] 37: سورة آل عمران، اآلية .[  

احلني يف السنة، من ذلك تكلُّم الطفل برباءة جريج وكذا ذكر كرامات بعض الص
، وانفراج الصخرة عن الثالثة )]1976 / 4(صحيح مسلم : انظر. [الراهب من الفاحشة

 408 / 4(صحيح البخاري : انظر. [يف الغار بعد أن وقعت عليهم وسدت املنافذ
  )]. 2215ح

 هللا حىت ينظر يف مدى على أنه ليس كل إنسان حيدث له شيء من خوارق العادة وليا
موافقة حاله للشريعة إذ قد يكون وليا للشيطان ويحِدث له الشيطان شيئا من اخلوارق 

  . حىت يضل ا الناس
  : اخلالصة

يؤمن أهل السنة بكرامات األولياء اليت خصهم اهللا ا وهي ثابتة بالكتاب والسنة 
  . واإلمجاع

                                 
   .37: سورة آل عمران آية) 1(
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  : املناقشة
   يحِدثها اهللا هلم؟ هل خيتص الصاحلون بكرامات: 1س
  هل كل إنسان حيدث معه خوارق يكون وليا هللا؟ : 2س 
  ما موقف املعتزلة واجلهمية من كرامات األولياء؟ : 3س 
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  السنة تنسخ القرآن 
  . وأن السنة ال تنسخ القرآن* 

  : اللغة
  . أصل النسخ هنا إزالة احلكم): ال تنسخ(

  : الشرح
زيدت من النساخ إما عمدا وإما سهوا ألن ) ال(عل هذا غلط من املؤلف رمحه اهللا، ول

ال وصية { : احلق الذي عليه كثري من أهل السنة أن السنة تنسخ القرآن، من ذلك حديث

ÏG=| { :  نسخ قوله تعاىل)1(  }لوارث ä. öNä3øã n=tæ #så Î) ué|Ø ym ãNä.yâtnr& ßNöqyJ ø9 $# b Î) x8tç s? #·éöçyz 

èp§ã Ï¹uqø9 $# Ç ÷̀ÉyâÏ9ºuqù=Ï9 tûüÎ/tç ø%F{ $#ur{  )2(] 180: سورة البقرة، اآلية .[  

معىن نسخ السنة للقرآن أن تكون السنة خمصصة لعموم القرآن أو مقيدة ملطلق : تنبيه
  . لقرآن، خالفا للحنفية، وقوهلم باطل مبين على أصل فاسد وهو أن السنة ظنية عندهما

  : وعموما فإن السلف قد اختلفوا يف هذه املسألة إىل فريقني
  . جوز نسخ السنة للقرآن واستدل بأدلة كثرية وجعلوا النسخ للحكم فقط: األول
  . ىمنع نسخ السنة للقرآن وهلم يف ذلك حجج أخر: الثاين

  . )3(وقد أجابت كل طائفة منهما على األخرى، وهي مسألة خالف طويل 
  : اخلالصة

اختلف أهل السنة يف مسألة نسخ السنة للقرآن، واحلق أا تنسخه، أي من جهة 
  . احلكم، فتخصص العام وتقيد املطلق وغري ذلك

                                 
   ).2714(ابن ماجه الوصايا ) 1(
  .180: سورة البقرة آية) 2(
 / 3(، األحكام لآلمدي )190(، إرشاد الفحول للشوكاين ص )198 -197 / 17(جمموع الفتاوى : انظر) 3(

147.(  
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  : املناقشة
  ما موقف أهل السنة من مسألة نسخ السنة للقرآن؟ : 1س
  ما معىن نسخ السنة للقرآن؟ : 2س 
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  حكم األطفال الذين ماتوا 
  . وأن األطفال أمرهم إىل اهللا، إن شاء عذم وإن شاء فعل م ما أراد* 

  : اللغة
  . من مل يبلغوا احللم): األطفال(

  : الشرح
وأما اعتقاد أهل السنة يف أمر األطفال فهو ما نطق به : (قال أبو املظفر السمعاين

 / 2(احلجة يف بيان احملجة : انظر). [ديث من توقيف األمر فيهم يفعل اهللا م ما يريداحل
39 .[(  

$ { : واألظهر أن اهللا ال يعذم لقوله تعاىل tBur $ ¨Zä. tûüÎ/Éjãyè ãB 4Ó®Lym y] yè ö6tR Zwqßô uë ÇÊÎÈ{  )1( 

النائم حىت يستيقظ، : رفع القلم عن ثالثة{  r، ولقوله ]15: سورة اإلسراء، اآلية[

  . )3( )2(  }والصيب حىت حيتلم، وانون حىت يفيق

أمجع من يعتد به من علماء املسلمني أن من مات من )]: (207 / 16[(رحه ملسلم وقال النووي يف ش
أطفال املسلمني فهو من أهل اجلنة ألنه ليس مكلفا، وتوقف فيهم بعض من ال يعتد به حلديث عائشة هذا 

  ). وأجاب العلماء عنه بأنه لعله اها عن املسارعة إىل القطع من غري أن يكون عندها دليل قاطع
  : اخلالصة

  . يرى أهل السنة أن األطفال الذين ميوتون دون احللم حتت مشيئة اهللا تعاىل
  : املناقشة

  من هم األطفال؟ : 1س
   ما حكم من مات قبل احللم عند أهل السنة؟: 2س 

                                 
   .15: سورة اإلسراء آية) 1(
  ).1/140(، أمحد )2042(، ابن ماجه الطالق )1423(الترمذي احلدود ) 2(
  .من حديث جماهد عن ابن عباس مرفوعا) 11141  /11(الطرباين يف الكبري ) 3(
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  العلم والكتابة 
  . وأن اهللا عامل ما العباد عاملون، وكتب أن ذلك يكون، وأن األمور بيد اهللا* 

  : اللغة
  . أصل العلم بالشيء معرفته على ما هو عليه وإدراكه): عامل(

  : الشرح
هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة واجلماعة، وقد قرر هذا اإلمام احلافظ أبو بكر 

ويقولون ال سبيل : (حيث قال)] 57(ص [اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 فعله وإرادته مشيئة اهللا، وال أن يبدل علم اهللا، ألحد أن خيرج عن علم اهللا، وال أن يغلب

فاهللا سبحانه وتعاىل علم ما العباد عاملون ) فإنه العامل ال جيهل وال يسهو والقادر ال يغلب
قبل أن خيلقهم، وكتب ذلك يف اللوح احملفوظ، وأراد أن يكون ذلك، فكل شيء بيده، 

العليم الذي ال ختفى عليه خافية يف ومل يخف عليه شيء قبل أن خيلقهم فإنه سبحانه 
  . األرض وال يف السماء

هذا يف غري حمله وموضعه مسألة القدر إذ إن العلم اإلهلي هو أول مراتب اإلميان : تنبيه
  . بالقدر اليت ال يتم إال ا

  : اخلالصة
يرى أهل السنة أن اهللا علم أفعال العباد قبل خلقهم، وكتب ذلك وقدره، وأن ما 

  . هللا فهو كائن، ومجيع األمور بيده سبحانهقدره ا
  : املناقشة

  هل خيفى على اهللا خافية من أعمال العباد؟ : 1س
  هل علم اهللا أفعال العباد قبل أن تكون؟ : 2س 
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  من آداب أهل احلديث 
ويرون الصرب على حكم اهللا، واألخذ مبا أمر اهللا به واالنتهاء عما ى اهللا عنه، * 

لنصيحة للمسلمني، ويدينون بعبادة اهللا يف العابدين والنصحية وإخالص العمل وا
جلماعة املسلمني، واجتناب الكبائر والزنا وقول الزور والعصبية والفخر والكرب 

  . واإلزراء على الناس والعجب
  : اللغة

حبس النفس عن اجلزع، واملقصود هنا القيام على حكم اهللا واملداومة عليه، ): الصرب(
بطر احلق وغمط ): الكرب(الغضب ألجل احلسب أو القبيلة أو غري ذلك،  ):العصبية(

  . اإلعجاب بالنفس أو بالعمل): العجب(التحقري، ): اإلزراء(الناس وهو التكرب، 
  : الشرح

كل هذه اآلداب مما اتفق عليه أهل السنة واجلماعة رمحهم اهللا، وقد قال شيخ اإلسالم 
ويتواصون )]: (99(ص [دة السلف أصحاب احلديث أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقي

بقيام الليل والسعي يف اخلريات واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والبدار إىل فعل اخلريات 
أمجع واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون باحلق والصرب، ويتحابون يف الدين ويتباغضون 

ديث املسكر من األشربة املتخذة وحيرم أصحاب احل)]: (97(ص [وقال قبل ذلك يف ) فيه
من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غري ذلك مما يسكر كثريه، حيرمون 
قليله وكثريه وجيتنبونه ويوجبون به احلد، ويرون املسارعة إىل أداء الصلوات املكتوبات، 

 هذه األمور فكل) وإقامتها يف أوائل األوقات أفضل من تأخريها إىل آخر األوقات
املذكورة هي من اآلداب اليت تأدب ا أهل احلديث، وكلها من اآلداب اليت أرشد إليها 
وحث عليها الكتاب والسنة، وأهل احلديث هم أوىل الناس بالتأدب ذه اآلداب 

  . اإلسالمية السامية
  : اخلالصة
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رمات، يرى أهل السنة وجوب الصرب على املصائب، وفعل الواجبات واجتناب احمل
وإخالص الدين هللا، والنصح جلماعة املسلمني، واجتناب الكبائر واجتناب حتقري املسلمني 

  . وغري ذلك من خصال الرب
  : املناقشة

  . اذكر بعضا من اآلداب اليت حيض عليها أهل احلديث: 1س
  هل قليل املسكر مثل كثريه يف احلرمة وإجياب احلد؟ : 2س 
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  جمانبة أهل البدع 
  . جمانبة كل داٍع إىل بدعةويرون * 

  : اللغة
  . ما أُحدث يف الدين مما مل يأذن به اهللا): بدعة(أي اجتناب وهجران، ): جمانبة(

  : الشرح
هجران أهل البدع وجمانبتهم من املسائل اليت تكلم فيها أهل السنة، وقوهلم فيها هو اجتناب 

إلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث الداعي إىل بدعته، هذا ما قرره احلافظ اإلمام أبو بكر ا
ويرون جمانبة البدعة واآلثام وترك الغيبة إال ملن أظهر بدعة وهوى يدعو : (حيث قال)] 78(ص [

  ). إليها فالقول فيه ليس بغيبة عندهم
ص [وكذا قال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 

ويتجانبون أهل البدع والضالالت، ويعادون أصحاب : (، حيث قال])100-106 - 99(
األهواء واجلهاالت، ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا يف الدين ما ليس منه، وال حيبوم وال 
يصحبوم، وال يسمعون كالمهم وال جيالسوم، وال جيادلوم يف الدين وال يناظروم، ويرون 

لهم اليت إذا مرت باآلذان وقرت فـي القلوب ضرت وجرت إليها من صون آذام عن مساع أباطي
 såÎ)ur |M÷Ér&uë tûïÏ%©!$# tbqàÊqèÉsÜ þíÎû# { :  قولهUالوساوس واخلطرات الفاسدة ما جرت، وقد أنزل اهللا 

$uZÏF»tÉ#uä óÚÍèôãr'sù öNåk÷]tã 4Ó®Lym (#qàÊqèÉsÜ íÎû B]ÉÏâtn ¾ÍnÎéöçxî 4{  )1(] 68: سورة األنعام، اآلية .[  

وعالمات البدع على أهلها بادية ظاهرة، وأظهر آيام وعالمام شدةُ معادام حلَملَة 
لة وظاهرية  واحتقارهم هلم واستخفافهم م وتسميتهم إياهم حشوية وجهrأخبار النيب 

 أا مبعزل عن العلم، وأن العلم ما يلقيه rومشبهة اعتقادا منهم يف أخبار رسول اهللا 
الشيطان إليهم من نتائج عقوهلم الفاسدة ووساوس صدورهم املظلمة وهواجس قلوم 

´y7Í { اخلالية من اخلري وكلمام وحججهم الباطلة  ¯» s9 'ré& tûïÏ%©!$# ãNßgoYyè s9 ª!$# ö/àS£J |¹r' sù #ëyJ ôã r&ur 

                                 
   .68: سورة األنعام آية) 1(
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öNèd tç» |Áö/r& ÇËÌÈ{  )1(] 23: سورة حممد، اآلية[ ، } t̀Bur Ç Í̀kçâ ª! $# $ yJ sù ¼ çms9 Ï̀B BQÌç õ3ïB 4 ¨bÎ) ©! $# 

ã@ yè øÿtÉ $ tB âä!$ t±oÑ ) ÇÊÑÈ{  )2(] أنا رأيت : قلت: ، قال أبو عثمان]18: سورة احلج، اآلية

أهل البدع يف هذه األمساء اليت لقَّبوا ا أهل السنة، وال يلحقهم شيء منها فضال من اهللا 
م اقتسموا القول فيه  فإrومنة، سلكوا معهم مسلك املشركني لعنهم اهللا مع رسول اهللا 

فسماه بعضهم ساحرا، وبعضهم كاهنا، وبعضهم شاعرا، وبعضهم جمنونا، وبعضهم 
 من تلك املعائب بعيدا بريئا، ومل يكن rمفتونا، وبعضهم مفتريا خمتلقا كذابا، وكان النيب 

U  } öçÝàRإال رسوال مصطفى نبيا، قال اهللا  $# y#øã ü2 (#qç/uéüÑ öÅs9 ü@» sWøBF{ $# (#qù=üÒsù üxsù 

tbqãèãÏÜ tG ó¡oÑ Wxã Î6yô ÇÒÈ{  )3(] خذهلم اهللا -، وكذلك املبتدعة ]9: سورة الفرقان، اآلية  - 

 ونقلة آثاره ورواة أحاديثه املقتدين به املهتدين بسنته هاقتسموا القول يف محلة أخبار
عروفني بأصحاب احلديث، فسماهم بعضهم حشوية، وبعضهم مشبهة، وبعضهم نابتة، امل

وبعضهم ناصبة، وبعضهم جربية وأصحاب احلديث عصامة من هذه املعايب بريئة زكية 
نقية، وليسوا إال أهل السنة املِضية والسرية املرضية والسبل السوية واحلجج البالغة القوية، 

  ). rه التباع كتابه ووحيه وخطابه واالقتداء برسوله فقد وفقهم اهللا جل جالل
وقد أحسن الشيخ فيما قال يف حقهم فلله دره، كم من عظيم السجايا والصفات اليت 
اتصف ا أهل احلديث ومل يقر هلم ا أهل البدع، وكم رموا بالتهم وهم منها براء، وكم 

  . شانئون، وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاءجتنى عليهم السفهاء فربأهم اهللا مما قاله ال
  : اخلالصة

  . يرى أهل السنة وجوب اجتناب أهل البدع الداعني إليها وهجرام
  : املناقشة

                                 
   .23: سورة حممد آية) 1(
  .18: سورة احلج آية) 2(
  .9: سورة الفرقان آية) 3(
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  ما موقف أهل السنة من أهل البدع الداعني إليها؟ : 1س
  هل جتوز جمادلة أهل البدع؟ : 2س 
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  تعلم العلم 
  . النظر يف الفقهوالتشاغل بقراءة القرآن وكتابة اآلثار و* 

  : اللغة
  . االشتغال يف األوقات): التشاغل(

  : الشرح
إن شغل األوقات بالعلم النافع وطلبه هو مما حرص عليه أهل السنة واجلماعة، وهذا 

)] 7(ص [ما قرره احلافظ اإلمام أبو بكر اإلمساعيلي يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
 من مظانه، واجلد يف تعلم القرآن وعلومه، ويرون تعلم العلم، وطلبه: (حيث قال

وهكذا أهل )  ومجعها والتفقه فيها، وطلب آثار أصحابهrوتفسريه، ومساع سنن الرسول 
احلديث، هم أكثر الناس طلبا للعلم، وانشغاال به، تعلما وتعليما وعمال، وهم أتبع الناس 

رغِّبة يف ذلك، والداعية إىل لآلثار، كيف ال وهم محلة النصوص الداعية إىل طلب العلم امل
  . االنشغال بالقرآن واآلثار، فلله درهم

  : اخلالصة
يرى أهل السنة شغل األوقات مبا عاقبته محيدة من قراءة القرآن وكتابة األحاديث 

  . واآلثار والتأمل يف مسائل الفقه
  : املناقشة

  . اذكـر بعضا من األمور اليت يرى أهل احلديث االنشغال ا: 1س
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  من آداب أهل احلديث 
مع التواضع وحسن اخللق وبذل املعروف وكف األذى وترك الغيبة والنميمة * 

  . والسعاية وتفقد املأكل واملشرب
  : اللغة

نقل الكالم بني الناس على الوجه املفسد ): النميمة(ذكرك أخاك مبا يكره، ): الغيبة(
  . الوشاية بقصد اإليقاع): السعاية(بينهم، 

   :الشرح
مجيع ما ذكر من آداب أهل احلديث، وقد قال اإلمام احلافظ أبو بكر اإلمساعيلي يف 

مع لزوم اجلماعة والتعفف يف املأكل )]: (79(ص [كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث 
واملشرب وامللبس، والسعي يف عمل اخلري واألمر باملعروف والنهي عن املنكر واإلعراض 

يبينوا هلم احلق مث اإلنكار والعقوبة من بعد البيان وإقامة العذر عن اجلاهلني حىت يعلموهم و
  ). بينهم ومنهم

وقال شيخ اإلسالم أبو عثمان الصابوين يف كتابه عقيدة السلف أصحاب احلديث 
ويتواصون بقيام الليل للصالة بعد املنام، وبصلة األرحام على )]: (99 -98(ص [

م الطعام والرمحة على الفقراء واملساكني واأليتام، اختالف احلاالت، وإفشاء السالم وإطعا
واالهتمام بأمور املسلمني، والتعفف يف املأكل واملشرب وامللبس واملنكح واملصرف، 
والسعي يف اخلريات واألمر باملعروف والنهي عن املنكر والبدار إىل فعل اخلريات أمجع، 

حابون يف الدين ويتباغضون فيه، واتقاء شر عاقبة الطمع، ويتواصون باحلق والصرب، ويت
، ومجيع ما ذكره الشيخ رمحه اهللا تعاىل هنا مع )ويتقون اجلدال يف اهللا واخلصومات فيه

سابقه، كل ذلك هو من اآلداب اليت تأدب ا أهل احلديث، فهم أعلم الناس باهللا 
ا هم عليه وشريعته، وحكمه وحكمته، فهم أوىل الناس بأن يتبعوا، وأن يقتفى أثرهم فيم

من اآلداب، إذ هي آداب اإلسالم اليت دعا إليها الكتاب والسنة وحرصا عليها، فالواجب 
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على كل مسلم أن يقتدي م يف ذلك، وأن يقتفي أثرهم، وأن يهتدي داهم حىت يلحق 
  . م

  : اخلالصة
يتحلى أهل السنة بصفات التواضع واحللم والعفة، والبعد عن احلرام، وحسن اخللق 

  . والورع وغري ذلك
  : املناقشة

  . اذكر بعضا من آداب أهل احلديث: 1س
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  األشعري يقول بأنه على مذهب أهل احلديث 
فهذه مجلة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذُكر من قوهلم نقول وإليه * 

وإليه نذهب، وما توفيقنا إال باهللا، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وبه نستعني وعليه نتوكل 
  . املصري

  : الشرح
هذه عقيدة اإلمام األشعري اليت استقر عليها وصرح ا، وفيها عربة لألشعرية 
واملاتريدية ممن انتسبوا إليه وهو بريء مما يقولون وما زالوا يدعون إليها، وإمنا أردت بيان 

نوا فعال ممن عقيدته اليت استقر عليها يف آخر أمره حىت يتقوا اهللا ويرجعوا إىل احلق إن كا
وفق اهللا اجلميع ملا فيه رضاه، . يريد احلق، وإال فهم مبطلون متبعون للشياطني وللهوى

  . وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
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  120..............واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم خبيلك ورجلك وشاركهم

  20........................واصنع الفلك بأعيننا ووحينا وال ختاطبين يف الذين ظلموا إم مغرقون
  78.............................واعبدوا اهللا وال تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرىب
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  79...........................اذكروا اسم اهللاوالبدن جعلناها لكم من شعائر اهللا لكم فيها خري ف
  88.............................والذين تبوءوا الدار واإلميان من قبلهم حيبون من هاجر إليهم وال

  88..........................والسابقون األولون من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان
  32............................................................والسماء بنيناها بأيد وإنا ملوسعون

  29......................واهللا خلقكم من تراب مث من نطفة مث جعلكم أزواجا وما حتمل من أنثى
  98.............................................................ء ربك وامللك صفا صفاوجا

  50.....................................................................وجوه يومئذ ناضرة
  38.....................................................وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا

  29............................وعنده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما
  17.............................وقالت اليهود يد اهللا مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه

  75................اس ويكون الرسول عليكموكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الن
  62......................وكم من ملك يف السماوات ال تغين شفاعتهم شيئا إال من بعد أن يأذن
  120.....................وال تأكلوا مما مل يذكر اسم اهللا عليه وإنه لفسق وإن الشياطني ليوحون
  25، 24.....................وال تدع مع اهللا إهلا آخر ال إله إال هو كل شيء هالك إال وجهه له

  100................................. ما توسوس به نفسه وحنن أقرب إليه من حبلولقد خلقنا اإلنسان ونعلم
  11................................ولقد خلقنا السماوات واألرض وما بينهما يف ستة أيام وما مسنا من

  41............................ولقد ذرأنا جلهنم كثريا من اجلن واإلنس هلم قلوب ال يفقهون ا
  117........................ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون

  80، 78..................ادعوه ا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزونوهللا األمساء احلسىن ف
  10...................................................................ومل يكن له كفوا أحد

  40..........................ولو أن قرآنا سريت به اجلبال أو قطعت به األرض أو كلم به املوتى
  41.......................ولو شئنا آلتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مين ألمألن جهنم من

  41....................................ولو شاء ربك جلعل الناس أمة واحدة وال يزالون خمتلفني
  35..................................................وما تشاءون إال أن يشاء اهللا رب العاملني

  76..........................وما جعلنا أصحاب النار إال مالئكة وما جعلنا عدم إال فتنة للذين
  56............................وما كان ملؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهللا ورسوله أمرا أن يكون هلم

  119......................وما من دابة يف األرض إال على اهللا رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها
  64.......................عن ذكري فإن له معيشة ضنكا وحنشره يوم القيامة أعمىومن أعرض 

  59........................ومن يبتغ غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من اخلاسرين
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  40..........................ونزعنا ما يف صدورهم من غل جتري من حتتهم األار وقالوا احلمد
  73.......................ونضع املوازين القسط ليوم القيامة فال تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال

  24.....................................................قى وجه ربك ذو اجلالل واإلكرامويب
  94..............................ياأيها الذين آمنوا أطيعوا اهللا وأطيعوا الرسول وأويل األمر منكم

  2..............................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا حق تقاته وال متوتن إال وأنتم مسلمون
  2................................................ياأيها الذين آمنوا اتقوا اهللا وقولوا قوال سديدا
  2......................فس واحدة وخلق منها زوجهاياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من ن

  119.........................ياأيها الناس اذكروا نعمة اهللا عليكم هل من خالق غري اهللا يرزقكم
  108، 65........................يثبت اهللا الذين آمنوا بالقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

  9...........................................................يسبحون الليل والنهار ال يفترون
  2......................... فازيصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اهللا ورسوله فقد
  59..........................مينون عليك أن أسلموا قل ال متنوا علي إسالمكم بل اهللا مين عليكم

  74.............................................................يوم يقوم الناس لرب العاملني
  74، 73.................................................يومئذ تعرضون ال ختفى منكم خافية
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  فهرس األحاديث
  109...............إذا اقترب الزمان مل تكد رؤيا املسلم تكذب، وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا

  85...........ذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكواإذا ذكر أصحايب فأمسكوا، وإ
  111..................إذا مات ابن آدم انقطع عمله إال من ثالث صدقة جارية، أو علم ينتفع به،
  108..................أسري بالنيب من املسجـد احلرام إىل املسجد األقصى راكبا على الرباق يف

  79................................................................أعيذك بكلمات اهللا التامة
  65................لغداة والعشي، إن كان من أهل اجلنةإن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده با

  21.............................................إن العبد إذا قام يف الصالة قام بني عيين الرمحن
  92.................................إن اهللا سبحانه يرتل إىل السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر

  21.........................إن اهللا ال خيفى عليكم، إن اهللا ليس بأعور  وأشار بيده إىل عينه  وإن
ا امللكإن اهللا يقبض يوم القيامة األرض وتكـون ا م يقـول أـن ه ـث   17.............لسمـاوات بيميـن

  25.......................................ال ينام وال ينبغي له أن ينام، خيفض القسط ويرفعه، يرفع إليه إن اهللا
  107......................................أن عيسى يدرك الدجال عند باب لد الشرقي فيقتله

  67...........إن قدر حوضي كما بني أيلة وصنعاء اليمن وإن فيه من األباريق كعدد جنوم السماء
  67.................................................................ضأنا فرطكم على احلو

  50...............................................إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر
  106.................................أنه خيرج من طريق بني الشام والعراق فيدعو الناس إىل عبادته، فأكثر من

  115....................اطلعت يف اجلنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت يف النار فرأيت أكثر
  57......................لصالة،اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا، وتقيم ا

  57.................................اإلسالم أن تشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا عبده ورسوله
  76..............................................اإلميان بضع وستون شعبة، واحلياء من اإلميان

  106............اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القرب، وأعوذ بك من
  95.......................................................................املرء مع من أحب

  65..........................أن حممدا رسول اهللاملسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا و
  108.......................املسلم إذا سئل يف القرب يشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا،

  79................................................................بامسك اللهم أحيا وأموت
  33......................................تباركت وتعاليت، واخلري يف يديك، والشر ليس إليك

  98...........................................حىت إذا مل يبق إال من يعبد اهللا أتاهم رب العاملني
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  96...........................................................خري الناس قرين مث الذين يلوم
  126..............رفع القلم عن ثالثة النائم حىت يستيقظ، والصيب حىت حيتلم، وانون حىت يفيق

  76................................................فأفضلها ال إله إال اهللا، وأدناها إماطة األذى عن الطريق
  7............................................................................فعليكم بسنيت

  71.....................كل ابن آدم يأكله التراب إال عجب الذنب منه خلق ابن آدم وفيه يركب
  100............... بالتكبري فقال  أيها الناس،136تنا كنا مع رسول اهللا يف سفر فارتفعت أصوا

  90.............كنا خنري بني الناس زمن النيب فنخري أبا بكر مث عمر بن اخلطاب مث عثمان بن عفان
  6..............................ال تزال طائفة من أميت ظاهرين على احلق وال يضرهم من خالفهم

  13..........هال تطروين كما أطرت النصارى عيسى ابن مرمي، إمنا أنا عبده فقولوا عبد اهللا ورسول
  124......................................................................ال وصية لوارث

  8.............................................................ال يبولن أحدكم يف املاء الدائم
  114.............................................................ال يتوارث أهل ملتني شىت

  25..................35ملا نزلت هذه اآلية قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم 
  25........................................لو كشفه ألحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه

  22.......................ب، إنه أعور وإن ربكمما بعث اهللا من نيب إال أنذر قومه األعور الكذا
  74..............سورة& من حوسب عذب  فقالت عائشة يقول اهللا تعاىل حياسب حسابا يسريا 
  14......................من شهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأن حممدا عبده ورسوله،

  25..............................................وأسألك لذة النظر إىل وجهك الكرمي والشوق إىل لقائك
  100........................................................وأنت الظاهر فليس فوقك شيء

  55، 54...................... أصابك مل يكن ليخطئك وما أخطأك مل يكن ليصيبكواعلم أن ما
  34.......................................................................والشر ليس إليك

  69.............ويضرب جسر جهنم، قال رسول اهللا  فأكون أول من جييز، ودعاء الرسول يومئذ
  61....................................................يا مقلب القلوب، ثبت قليب على دينك

  17............................جيتمع املؤمنون يوم القيامة فيقولون لو استشفعنا إىل ربنا يرحنا من مكاننا
  63...........................رج قوم من النار بشفاعة حممد فيدخلون اجلنة يسمون اجلهنمينيخي

  76.....................خيرج من النار من قال ال إله إال اهللا ويف قلبه وزن شعرية من خري، وخيرج
  18...........................................يد اهللا مألى ال يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار

  74..................................................يقوم أحدهم يف رشحه إىل أنصاف أذنيه
  92.........قى ثلث الليل اآلخر فيقول من يدعوين فأستجيب لهيرتل ربنا إىل السماء الدنيا حني يب
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  الفهرس
  2...............................................................................املقدمة
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  17........................................................................صفة اليدين

  20........................................................................صفة العينني

  24........................................................................صفة الوجه

  27...................................................أمساء اهللا أمساء حسىن هللا غري خملوقة

  29.........................................................................صفة العلم

  31................................................................صفتا السمع والبصر

  32......................................................................القوة هللا مجيعا

  33........................................................اخلري والشر بقضاء اهللا وقدره

  35.......................................................................إثبات املشيئة

  37.........................................................................االستطاعة

  40........................................................................أفعال العباد

  45...............................................القرآن كالم اهللا على احلقيقة غري خملوق

  47..............................................................بدعة الوقف يف القرآن

  49.........................................................رؤية املؤمنني رم يف اآلخرة

  52............................................................قوهلم يف مرتكب الكبرية

  54.......................................................................أركان اإلميان

  56.....................................................................أركان اإلسالم

  59...........................................................الفرق بني اإلميان واإلسالم

  61...........................................................اهللا سبحانه مقلب القلوب

  62...........................................................................الشفاعة

  65........................................................................عذاب القرب

  68............................................................................احلوض

  70............................................................................الصراط

  72.............................................................................البعث



  اعتقاد أهل السنة شرح أصحاب احلديث 

  147

  74...........................................................................احلساب

  76...............................................................زيادة اإلميان ونقصانه

  79.....................................................................مىاالسم للمس

  83.................ترك الشهادة ألحد من املوحدين باجلنة أو النار إال من شهد له رسول اهللا

  85..........................................................ترك املراء واجلدال يف الدين

  87............................................................اإلرادة الكونية والشرعية

  89.................................................حقوق الصحابة واالعتراف بفضائلهم

  91................................................................املفاضلة بني الصحابة

  92..............................................................خالفة اخللفاء الراشدين

  93........................................................................صفة الرتول

  95...................................................كتاب والسنةالتحاكم عندهم إىل ال

  97.......................................................................اتباع السلف

  99.........................................................................صفة ايء

  101...........................................................................القرب

  103..............................................اجلمعة واجلماعة خلف كل إمام مسلم

  104.................................................................املسح على اخلفني

  105........................................شركني ماٍض إىل يوم القيامةجهاد الكفار وامل

  ................................................106يهم عن اخلروج على أئمة املسلمني

  107...................................................................خروج الدجال

  109................................................................سؤال منكر ونكري

  112.............................................................الدعاء ملوتى املسلمني

  113..................................................................السحر والسحرة

  115............................................الصالة على كل من مات من أهل القبلة

  116......................................................اجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان

  118.......................................................امليت واملقتول استكمل أجله

  120.......................................................................الرازق اهللا

  121.....................................................اهللا خالق الشياطني ووساوسهم

  123.......................................................لصاحلنيالتصديق بكرامات ا

  125................................................................السنة تنسخ القرآن
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