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 :نسان اإل
 اسم للروح والبدن ويطلق على أحدمها فقط ابلقرائن 

 
 ؟ هل النفس هي الروح

 النفس تطلق على أمور وكذلك الروح ويتحدان اترة وخيتلفان اترة 
 هلا ابلبدن غالبا فالنفس تطلق على الروح ويكون عند اتصا

 لوا أنفسكم" وال تقت، " وتطلق على الدم والعني والذات "ما ال نفس له سائلة" ، "أصابت فالن نفس"
وحينا أهلل " وكذلك عرفة ابامل الروح تطلق على القرآن وجربيل وما يؤيد به هللا عباده وقوى البدن وقوةو 

 بروح منه"  مإليك روحا من أمران" "نزل به الروح األمني" "وأيده
 

 لسوء" ارة ابألم "اي أيتها النفس املطمئنة " "وال أقسم ابلنفس اللوامة" ، "إن النفس
 ذا قوي عليهاوامة فإلارت صاملراد بذلك نفس واحدة هلا صفات فهي أمارة ابلسوء فإذا عارضها اإلميان 

 صارت مطمئنة 
 

 :  ؟هل الروح متوت أم ال 
ان" "كل شيء فعليها  من ل"ك قولهفنعم وهذا القدر هو املراد بللبدن  موت الروح إذا أريد به فراقها

 هالك" 
د اد يوم املعا األجسيفعاد توإذا أريد فناؤها ابلكلية فهذا ال حيدث فهي ابقية يف عذاب أو نعيم حىت 
وأما  ويل"ملوتة األاوت إال امل واملؤمن ال يذوق إال موتة واحدة وهي مفارقة روحه جلسده "ال يذوقون فيها

املراد أمواات مواات...." فأوكنتم  هللاملراد بقول الكفار "ربنا أمتنا اثنتني ..." وقوله تعاىل "كيف تكفرون اب
 يف أصالب اآلابء مث أحياء على األرض مث أمواات مث أحياء يوم النشور 

ر والولدان ق احلو عم وكصصعق األرواح يوم القيامة ال يلزم منه موهتا فهو كصعق موسى عليه السال_ 
 .واملالئكة 
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 مستقر األرواح إىل الساعة 
لروح أو اك وفيه تنعم ت يف ذلتفاو يف عامل الربزخ قال تعاىل "ومن ورائهم برزخ إىل يوم يبعثون" واألرواح ت

 تعذب كما سيأيت يف عذاب القرب ونعيمه 
 للدين  ن ذلكعحيبس رح يف اجلنة ومنهم من تسوورد أن الشهداء أرواحهم يف حواصل طري خضر 

 وورد أن نسمة املؤمن تعلق بشجر اجلنة . 
 أما األنبياء ففي أعلى عليني 

ا ورد يف ممري ذلك ة وغوكذلك هناك أرواح حتبس على ابب اجلنة وأرواح تسبح يف هنر دم وتلقم حجار 
 .األحاديث 

 وقيل أقوال أخرى وال متعلق هبا 
 

 :الروح متعلقات عن 
 م ملك املوت ، "توفته رسلنا" ، "هللا يتوىف األنفس" اجلمع بني "يتوفاك

 لك بقدره  ألن ذو هللاوالفاعل احلقيقي ه بخذها مالئكة الرمحة أو العذاأتضها مث بملك املوت يق
 

 :الروح خملوقة واألدلة على ذلك 
 "هللا خالق كل شيء"  فكل شيء سوى هللا خملوق  -
 ومل تك ن قبلمشيئا مذكورا ، "وقد خلقتك هل أتى على اإلنسان حني من الدهر مل يكن  -

 .  شيئا" واإلنسان مكون من روح وجسد مل يكن منه شيء قبل خلق هللا تعاىل له
 

 :شبه القائلني بقدمها والرد عليها 
 .  ول وهو مشهوره املفعبراد "من أمر ريب" ليس املراد ابألمر الطلب بل املراد املأمور واملصدر ي -
وصوف صفة مل ضافةريف حنو "بييت" ، "رسويل" ، "انقة هللا" وليست إ"من روحي" إضافة تش -

 حنو العلم والقدرة والكالم وغري ذلك 
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 الروح خملوقة قبل اجلسد 
 ك يف تفسري ذل يه وسلم عليث النيب صلى هللادوالدليل قوله تعاىل "وإذ أخذ ربك من بين آدم ...." وح

 
 ماهية الروح : 

يف العامل  ثهر منبل جو تدال الطبائع األربع وقيل الدم الصايف وقيقيل جسم وقيل عرض وقيل اع -
 .ال ينقسم 

لفتيل يت يف االز  أهنا جسم نوراين علوي خفيف متحرك يسري يف اجلسم سراين األرجح القول -
 مل األرواح إىل عا فصلتواملاء يف الورد وتبقى يف اجلسم ما دام صاحلا لذلك فإذا فسد فارقته وان

 
 صفات :  والروح هلا

 ك واإلرسال "هللا يتوىف األنفس....." الوفاة واملس -
 ....." ملوتالتناول واإلخراج واخلروج والعذاب "ولو ترى إذ الظاملون يف غمرات ا -
  الوفاة يف الليل والبعث يف النهار "وهو الذي يتوفاكم ابلليل ....." -
 الرجوع والدخول والرضى " اي أيتها النفس املطمئنة...." -
 "ة البصر هلا عند املوت "إن الروح إذا قبض تبعه البصر ...احلديث رؤي -
 رب ذاب القيث عهلا رائحة إذا خرجت من البدن "كأطيب ريح ...." "كأننت ريح ...." حد -

 وكثري من الصفات الواردة .....
 

 : عذاب القرب ونعيمه
 األدلة عليه من الكتاب والسنة :  -1
 اآلايت  :  -

 لعذاب" اون أشد فرع رضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آلقال تعاىل: "النار يع
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ا وىل ألن كثري أ القرب وعذاب يراد به القتل وغريه"وإن للذين ظلموا عذااب دون ذلك ....." وقد وقال : 
 منهم مات ومل يعذب يف الدنيا 

 ."فإن له معيشة ضنكا" قيل يف القرب وقال : 
 : األحاديث  -

 هللا عليه وسلم "أعوذ ابهلل من عذاب القرب " ثالاث قوله صلى 
 وحديث الرباء يف جنازة بقيع الغرق 

 وقوله صلى هللا عليه وسلم "إن هذه األمة تبتلى يف قبورها " 
يأتيه فقرع نعاهلم  ه ليسمعوإن وقوله صلى هللا عليه وسلم " إن العبد إذا وضع يف قربه وتوىل عنه أصحابه

 ..." احلديث ملكان فيقعدانه .
 وقوله عند ما مر بقربين "إهنما ليعذابن وما يعذابن يف كبري ...." 

 .ونداؤه ألهل القليب ببدر وما قال فيهم 
 
 سؤال امللكني يف القرب "  -2

 وامسهما منكر ونكري كما يف احلديث 
صلى هللا  جل حممدالر  فيقوالن ما كنت تقول يف هذا امليت األحاديث الصحيحة أبهنما يقعدان وردت

ا املؤمن يكم فأمف عثعليه وسلم وورد أهنما يسأالن من ربك ، وما دينك ، وما هذا الرجل الذي ب
 قول ريب هللا وديين اإلسالم ويقول هو رسول هللا صلى هللا عليه وسلم في

 ال أدري .  هها هوأما املنافق فيقول ها
 :ثالثة أقوال هذا ويف السؤال 

 .والظاهر عدم االختصاص ، الث التوقف يف هذا والث، وعام ، خاص أبمتنا 
 . سؤال األطفاليف وكذلك اختلف 
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 من أسباب عذاب القرب :  -3
 النميمة وعدم االسترباء من البول 

الشرع و ويف كيفيته  ار فيهحيلكن و وجيب اإلميان بعذاب القرب ونعيمه لتواتر األخبار بذلك والعقل ال حييله 
مدة  ه الذي يستمرديث ومناألحاو وعذاب القرب منه الدائم وهو الوارد يف اآلية أييت مبثل ذلك وال مانع . 

 مث ينقطع حبسب ذنب العبد مث خيفف عنه هكذا قيل . 
 والسؤال يف القرب والعذاب والنعيم فيه يكون للروح واجلسد لألحاديث .

 
 تعلق الروح ابلبدن :  -4

 مخسة تعلقات : 
  يف بطن األم 
 على األرض 
 وم أثناء الن 
 ةا مل تفارقه كلييف الربزخ فإهن  
  يوم البعث وهو أكمل أنواع التعلق 

 
 مسائل مهمة : -5

 األرض ال أتكل أجساد األنبياء 
و ملدة ألقيامة ايوم لوشوهد كذلك من الشهداء من يظل حمتفظا جبسده ملدة طويلة فرمبا يكون ذلك 

 طويلة مث يبلى . 
رح فيها تسا و ن مثارهمكل حهم يف حواصل طري خضر يف اجلنة أتوحياة الشهداء بعد موهتم يعين هبا أروا

 حيث شاءت حىت تقوم الساعة . 
ه يف الرايح رى رمادمن ذوعذاب القرب ونعيمه هو يف الربزخ فيستوي فيه من دفن ومن أكلته السباع و 

 وغري ذلك . 
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 ان . غيب عياال حومل يطلع هللا الناس على عذاب القرب ألنه بذلك ينتهي حكمة التكليف ويصب
 

 البعث بعد املوت 
 اإلميان ابلبعث اثبت ابلكتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة  -1

 وإىل اإلميان به دعا مجيع األنبياء 
ببعث  ن يوم احلسابيعرتفو  كفارومن األدلة النقلية يف القرآن على البعث كثري على لسان األنبياء وأن ال

لك ذأخرب ابقرتاب و ملعاد على ا القرآن أبن يقسم بهوأمر هللا رسوله يف الرسل إليهم وإنذارهم ذلك اليوم 
 اليوم وذم املكذبني به يف أكثر من آية . 

 أواخر سورة يس فإن فيها : ومن األدلة العقلية يف القرآن
  ول مرة"ها أاإلعادة أسهل من النشأة األوىل عقال من قوله " قل حيييها الذي أنشأ -
معني  لق هلدفخأنه العناية املستمرة به تدل على أنه مل خيلق عبثا و تطور خلق اإلنسان و  -

ب لنا مثال بني وضر مصيم خسيجازى عليه وذلك من قوله "أومل ير اإلنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو 
 ونسي خلقه" 

رج النار احد فأخسم و قدرة هللا ال يعجزها شيء فمن املشاهد أن هللا جيمع بني الضدين يف ج -
الذي جعل "ب أوىل ن ابرة اليابسة من الشجر الرطب البارد ومن قدر على ذلك قدر على البعث ماحلا

 لكم من الشجر ...." .
ض ت واألر ماواأن القادر على خلق الكبري قادر على خلق الصغري "أوليس الذي خلق الس -

 بقادر ...." 
حانه وتعاىل هللا سبقة واملطلأن هذا البعث وغريه حيتاج إىل أمرين فقط العلم املطلق والقدرة  -

 ..."ه إذا أراد .منا أمر إليم متصف بكمال ذلك وال حيتاج إىل شيء لتنفيذ ما أراد " بلى وهو اخلالق الع
 

 :يت يف القرآن ومن األدلة العقلية أيضا ال
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قبورهم  لناس مناج االقادر على إحياء األرض بعد موهتا وإخراج النبات منها قادر على إخر  -
 ح .... كذلكسل الرايي أر ميتا كذلك اخلروج" ، "وهللا الذ ةا من السماء ماء فأحيينا به بلد"ونزلن

 النشور " 
يء ال م من مسه وكي أن جيازى احملسن إبحسانه واملسيء إبساءتضأن رمحة هللا وحكمته تقت -

وم م إىل ييجمعنكلرمحة لسه اىل "كتب على نفجيازى يف الدنيا فلزم جزاؤه يف اآلخرة وهذا من رمحته تعا
 القيامة 

 اه على عبادهحبه ورضو ته أن أمساء هللا تعاىل وصفاته البد وأن يظهر أثرها على املخلوقني فرمح -
 ة .وانتقامه وغضبه وعذابه على الكافرين وهذا ال يتم إال يف اآلخر  املؤمنني

 ها .نون وغري ؤماملقيامة و الو  لية كثرية فمنها ما يف سورة اإلسراءقة على تلك األدلة العواآلايت الدال
  
ما الذي  رد عليهملقائلون أبن األجسام ترتكب من جواهر مفردة فمنهم من قال تعدم وتعاد وأو ا -2

وان يكله حأيهم من رد علو أهل هي صورته اليت مات عليها أم ما قبلها ومن قال تتفرق مث جتمع ؟ يعاد 
 ..وهكذا ختبطوا ؟ م فاجلزء املعاد من أيه نمث أكل ذلك احليوان إنسا

 .نسان اإل ومنه يعاد ما يف احلديثنب كذوالصحيح أن األجسام تستحيل ترااب إال عجب ال
 .ة ت متشاهبلصفاواإلنسان يف تغري دائم ألنسجته من صغره حىت يكرب وهذا مشاهد ومع ذلك فا

على  نة يدخلوهناخلون اجلدن يالذيفحىت يف صفاهتا  ية يف اآلخرة فليست مشاهبة لألوىلوأما النشأة الثان
 يث . حادصورة آدم طوهلم ستون ذراعا وأهل النار ضرس أحدهم مثل جبل أحد كما يف األ

 
آلايت يف نفسه وا جلزاء من جنس العمل فمن يعمل خريا جيد خريا ومن يعمل شرا فال يلومن إالا -3

 ذلك كثري وكذلك األحاديث . 
 
 له وهذا معىنقط ألعمافة يف ذلك كثرية فاملؤمن حسابه عرض لدحياسب هللا العبد يوم القيامة واأل -4

 قوله تعاىل "فسوف حياسب حسااب يسريا " 
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 اإلميان ابلصراط : 
 الصراط جسر على منت جهنم واألدلة عليه كثرية منها : 

: لسماوات " ألرض واري اغقوله صلى هللا عليه وسلم لعائشة عندما سألته أين الناس يوم تبدل األرض 
 .هم يف الظلمة دون اجلسر 

ا على م امضو هلقال زلة فية ممدحضوقوله يف حديث طويل "فيمرون على الصراط والصراط كحد السيف 
 .قدر نوركم ...." وال مير عليه إال املسلمون 

 .ويف الصحيح أن املؤمنني إذا عربوا الصراط وقفوا على قنطرة 
 

 :اردها" املراد ابلورود يف قوله " وإن منكم إال و 
 ذلك قوله "مثدين" وكاء ممهو املرور على الصراط فالورود ال يستلزم الدخول قال تعاىل : "فلما ورد 

لعذاب فإن ا حنوه" و نا هوداجني ننجي الذين اتقوا" ال يعين حصول الشر هلم فهو مثل قوله "وملا جاء أمران
 هم . بهم بل أصاب غريهم وجنوامل يص

 
 اإلميان ابمليزان: -
 دلة على إثبات امليزان كثرية من الكتاب والسنة حنو: األ

 املفلحون"  ولئك همن فأقوله تعاىل "ونضع املوازين القسط ليوم القيامة " وقوله "فمن ثقلت موازي
 اوية" مه هوقوله "فأما من ثقلت موازينه فهو يف عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأ

 و أن املقصود املوزوانت وحيتمل أن يكون هناك موازين متعددة أ
ال هللا" إال إله "يها فوصفة امليزان بينها احلديث أبن له كفتان وذلك يف حديث البطاقة املكتوب 

 وطاشت معها السجالت. 
هلل  قوله "واحلمدو ن أحد" مزان وقوله صلى هللا عليه وسلم عن ساقي عبدهللا بن مسعود "هلما أثقل يف املي

 يزان" . يف امل لتانلمتان خفيفان على اللسان حبيبتان إىل الرمحن ثقيمتأل امليزان" وقوله "ك
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راض أجساما لب األع يقسم يرد عليه أبن هللاجبوالرد على من قال األعراض ال توزن ألهنا ليست  -
ما يف هليئة كابيح فقد قلب املوت كبشا والعمل الصاحل رجال حسن اهليئة والعمل السيء رجال ق

 األحاديث . 
لى هللا صك قوله لى ذلمر جند أنه يوزن ابمليزان األعمال وكذلك األشخاص ومن األدلة عومما  -

ن إال : اقرؤوا عوضة وقبناح هللا ج عليه وسلم "إنه ليأيت الرجل العظيم السمني يوم القيامة اليزن عند
 .  شئتم "فال نقيم هلم يوم القيامة وزان" وحديث ساقي ابن مسعود

 
 :  عليه وسلم حوض النيب صلى هللا -

إىل صنعاء  ني أيلةا بم يأحاديث احلوض تبلغ حد التواتر منها "أان فرطكم على احلوض" إن قدر حوض
صحايب أفيقول  حلوضادون عن يذامن اليمن وإن فيه من األابريق كعدد جنوم السماء" وحديث الذين 
 اكب . يته عدد الكو مة وآناأل عليه أصحايب ، واحلديث يف تفسري سورة الكوثر أبنه هنر أعطاه هللا له ترد

 وثر . ر الكن احلوض ميد من هنإأن احلوض هو الكوثر وقد يقال  والذي يدل عليه احلديث
 

 واحلوض قبل امليزان وامليزان قبل الصراط. 
 
 :  ياننوقتان مبعىن موجوداتن اآلن ال تفاجلنة والنار خمل -

 ترة هذا مذهب أهل السنة مجيعا وعليه النصوص املتوا
 ن" افريفمن الكتاب : "أعدت للمتقني" ، "أعدت للذين آمنوا" وعن النار "أعدت للك

 "وقوله عن اجلنة "ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة املنتهى عندها جنة املأوى
أما األحاديث فكثرية جدا ففي حديث اإلسراء رأى النيب صلى هللا عليه وسلم اجلنة والنار وحديث 

ه من النار ويف غريه يفتح له ابب من اجلنة أو ه فيه يعرض عليه مقعده من اجلنة ومقعدعذاب القرب ونعيم
من النار ويف حديث صالة اخلسوف أنه صلى هللا عليه وسلم هم أبخذ عنقود من اجلنة وتراجع  ابب
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هم يف أكثر أهل اجلنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وأحاديث الشهداء وتنعم نبعدا عن النار ورأى أ
 اجلنة وحديث خلق اجلنة والنار وما قاله جربيل عندما رأى كال منهما 

 وأما من قال بعدم وجودها فاحتج بشبه منها : 
الكرسي  هنا مثلد أبأهنا لو كانت موجودة هللكت يوم القيامة "كل شيء هالك إال وجهه" وير  -

 ومل خيلق للموت واهلالك .  وغريه مما ال يهلك .
ليس فيه ما  نه ولكننع مما للمؤمن ويبىن له فيها ملا ورد يف األحاديث وهذا ال أنه يغرس فيها -

 يدل على عدم وجودها بل إمنا يدل على الزايدة فيها وتكميلها وحتسينها .
 
 :أما األدلة على بقاء اجلنة والنار أبدا  -

 وهو القول الصحيح الذي عليه مجهور السلف واخللف . 
فاد" ، نا ماله من نذا لرزقه"إن  وأما الذين سعدوا ففي اجلنة خالدين فيها ....."قوله تعاىل: "ففي اجلنة 

 وىل.."وتة األامل "أكلها دائم وظلها" ، "وما هم منها مبخرجني" "ال يذوقون فيها املوت إال
أن  مكلل اجلنة إن د اي أهمنا أس وخيلد وال ميوت" ، "ينادبقوله "من يدخل اجلنة ينعم وال ي ومن احلديث

اي أهل يث ذبح املوت "وحد" ا أبد تصحوا فال تسقموا أبدا وأن تشبوا فال هترموا أبدا وأن حتيوا فال متوتوا
 اجلنة خلود فال موت" 

 وأما النار فالدليل على بقائها :
 ا هم خبارجني" ، "ومذااب"وهلم عذاب مقيم" ، "ال يفرت عنهم وهم فيه مبلسون" ، "فلن نزيدكم إال ع

ى ريا" "ال يقضانهم سعبت زدخ، "فلن نزيدكم إال عذااب" ، "وما هم خبارجني من النار" ، "كلما منها " 
 عليهم فيموتوا وال خيفف عنهم من عذاهبا" 

لف منها لسبعض اوب لوالقول املنسوهناك أقوال أخر أدلتها ال تصح بل كلها ابطلة مردودة .  -
 ة به . ليس له عالق وبعضها منه  أهنا ال تدل على املرادالنار ال يصح عنهم وأدلته واهية مبعىن ءوهو فنا
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 انتفاع امليت مبا تسبب فيه يف حياته :  -
 من نقطع عمله إالن آدم ات ابهذا ابتفاق أهل السنة خالفا للمبتدعني واملتكلمني والدليل قوله "إذا ما

 حاديث ن األم ذلك ثالث صدقة جارة أو ولد صاحل يدعو له أو علم ينتفع به من بعده" وغري 
 انتفاع امليت بغري ما تسبب فيه :  -

 ينقسم إىل : 
 اؤوا منجني واستغفارهم والدليل قوله تعاىل : "والذين دعاء املسلم -1متفق عليه بني أهل السنة : 

تغفروا ليه وسلم "اسهللا ع ه صلىلنا وإلخواننا الذين سبقوان ابإلميان ..." وقول بعدهم يقولون ربنا اغفر
بة ها من الصحائشة وغري لعا ه صلى هللا عليه وسلم فيها وقولهؤ م.." ومشروعية صالة اجلنازة ودعاخيكأل

ا ولكم ننسأل هللا ل نني ...مؤم ما يقولون إذا استغفروا ألهل القبور عند زايرهتم "السالم عليكم دار قوم
 العافية .... يرحم هللا املستقدمني منا ومنكم واملستأخرين. 

ا ... أفلها لتت نفسهقال " إن أمي افتالنيب صلى هللا عليه وسلم ف أتىدقة والدليل أن رجال الص -2
  أجر إن تصدقت عنها قال نعم " وقصة سعد بن عبادة بنحو ذلك عن أمه أيضا .

 لصوم والدليل قوله " من مات وعليه صوم صام عنه وليه" ا -3
 ها..."" وغري"حجي عن أة اليت نذرت أمها احلج فماتتحلج والدليل قوله صلى هللا عليه وسلم للمر ا -4

 ذلك 
 ضاء الدين والدليل حديث الدنيارين وقوله "اآلن بردت جلدته"ق -5
ورد يف  على ما لبعضقها البعض قياسا واقتصر احلخمتلف عليه : وهو ما سوى هذه األشياء فأ -

أبن هذا  رد عليهو  "بتوهلا ما كس"" النصوص واستدلوا بقوله تعاىل "وأن ليس لإلنسان إال ما سعى 
ف انتفاعه ن مل ينلقرآاالعمل من الغري من سعيه بسبب توطيده العالقات وسعيه بينهم ابحلب أو أن 

 .ال مانع فه سعيه هب لبسعي غريه وإمنا نفى عنه ملكه لسعي غريه والفرق واضح فإن شاء غريه أن ي
 ن يعاقب بعمل نفي أيفنه أبورد إال ما كنتم تعملون"  قوله "أال تزر وازرة وزر أخرى" ، "وال جتزونبو 

 غريه وليس فيه انتفاعه عما يهبه له غريه 
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ريه مله ال عمل غنقطاع عيث اواستدلوا بقوله "إذا مات ابن آدم انقطع عمله...." فرد أبن الذي يف احلد
 وهبته له . 

وسلم  لى هللا عليهصالنيب  ضحىمن امليت و  وأما من فرق بني العبادات املالية والبدنية فريد جبواز الصوم
ض فتسقط عن ا البعهبقوم عن أمته وكذلك احلج عبادة بدنية واملال ليس ركنا فيه ، وفروض الكفاية ي

 اآلخرين 
إهداؤها حيث لقرآن و ءة اوعلى هذا فأي عمل يهدى ثوابه للميت ممن عمله ألنه ملك له يصله ومنه قرا

 .ن العبادات ال فرق بينها وبني غريها م
 .وكون السلف مل يفعلوه ليس حجة يف عدم الوصول ورمبا فعلوه ومل يصلنا 

 ذلك .  ما سوى نعهموالرسول صلى هللا عليه وسلم أرشد كل سائل إىل وصول مسألته للميت ومل مي
 قص ذلك من أن ينن غريموأما اإلهداء للنيب صلى هللا عليه وسلم فمختلف فيه ألن له أجر أعمالنا 

 أجوران شيئا .
حبابه من ألى نفع ي عويرد على ذلك كله أبنه حماوالت مستميته لدفع األدلة بتكلف شديد وحرص احل
ي شيء من أقل لنا  يناألموات مدعاة لفعل النيب صلى هللا عليه وسلم وأصحابه من ذلك الكثري ومل

 راعيه .مص اع علىذلك مع توافر الدواعي لنقله والتسليم لتلك الردود يفتح ابب االبتد
 وهناك ردود أخرى .

كذلك ا أحد منهم و مل جيزهحد و أها للميت فال جيوز ألنه بدعة مل يفعلها ؤ أما استئجار قوم للقراءة وإهدا
 .إال احلي  اب عليه يثالمن قال ابنتفاغ امليت بقراءة القرآن عنده ليس له دليل ألن مساع القرآن 

 قبور :واختلف العلماء يف القراءة على ال
الة شبه الصدعة وتبأيب حنيفة ومالك وأمحد يف رواية ألهنا مستحدثة عند مكروهة مطلقا :  -

 والصالة منهي عنها . 
ى أن يقرأ صو نه أعمر أب حممد بن احلسن وأمحد يف رواية استدلوا مبا نقل عنعند ال أبس هبا :  -

 لبقرة . سورة ا راءةقاملهاجرين على قربه وقت الدفن فواتح البقرة وخواتيمها وكذلك نقل عن بعض 
 محد . أاية عن و رو ال أبس هبا عند الدفن موافقة ملا ورد سابقا وكراهتها يف غري ذلك وه -
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 اجلمع بني رواايت حديث "إن الناس يصعقون .......:
ى آخذ إذا موسففيق يقال صلى هللا عليه وسلم إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من  -

شا وسى ابطمأجد فش ويف رواية "إن الناس يصعقون فأكون أول من تنشق عنه األرض بقائمة العر 
 بقائمة العرش ...."

شق تن أول من "أان : دخل على الراوي حديث يف حديث فأدخل حديثللعقيدة الطحاوية  قال الشارح
جاء فصل  ذا إجلي هللاحديث "إن الناس يصعقون ...." وقال الصعق لتعنه األرض يوم القيامة " يف 

ور الص لنفخ يفاصعق القضاء ، فكانت صعقة الطور عوضا عن هذه الصعقة ملوسى ، وليس املراد ابل
 . هب إليهما ذ واستدرك عليه الشيخ األلباين مبا يبني خطأالذي خيرج الناس من القبور . 

 
 الدعاء

 مذهب أهل السنة يف حكم الدعاء واالنتفاع به : -
دفع املضار و ملنافع لب اجادة كما ثبت يف احلديث وهو من أقوى األسباب يف الدعاء مشروع بل هو العب

 الربوبية وورد يف احلديث " من مل يسأل هللا يغضب عليه"  هوهو مما توجب
 وخالف يف ذلك قوم من املتفلسفة والصوفية . 

 املعاين اليت تستلزمها مشروعية الدعاء : -
 وجود ال يدعى املغري ن إالوجود حيث  -1
 ىنالغ -2
 السمع -3
 الكرم  -4
 الرمحة  -5
 القدرة  -6

 فإن من كان بعكس ذلك ال يدعى 
 الرد على املتفلسفة يف إنكارهم الدعاء :  -
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 ة يف الدعاء ال فائدشأ فقالوا الدعاء ال ينفع إذا قضت املشيئة اإلهلية وقوع املدعو به وإن مل ت
 ل الولد بشرطمثل حصو عاء كرط الدوهو ما اقتضته املشيئة اإلهلية بش: فريد عليهم أبن هناك قسم اثلث 

 ميحو األسباب .  هذا الوطء فقوهلم
نافع ودفع ن جلب مخرى مقد حتصل به أشياء أفوأما فائدة الدعاء إذا اقتضت املشيئة حصول املطلوب 
 مضار ومعرفة العبد بربه وإقراره بفقره إليه وغري ذلك . 

التوكل و  عالشر  دح يفقالعقل واإلعراض عنها ص يف قسباب شرك وحموها نفااللتفات ابلكلية إىل األ
 جوب التوحيد والعقل والشرع . و لف من أوالرجاء يت

إين ال   وقال عمر "من هللا دعاءهلام الإاخلري كله من هللا والدعاء مل يؤثر يف املدعو ابإلجابة ألن  -
  عه "أمحل هم اإلجابة ولكن أمحل هم الدعاء ولكن إذا أهلمت الدعاء فاإلجابة م

  :أل سغري ما  ىشيئا أو يعط ىن من الناس من يدعو فال يعطإالرد على من قال  -
ول األيؤيد  ب والذيلطلابأن الدعاء يف اآلية أعم من السؤال وقد فسر يف اآلية ابلعبادة وفسر  -1

 "قوله "إن الذين يستكربون عن عباديت سيدخلون جهنم داخرين 
ل له أن يعج إما ئول فيكون للداعي ثالث خصالأن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء املس -2

 دعوته أو يدخر له مثله أو يصرف عنه من الشر مثلها . 
بة إىل منه قر  قدمتتصالح أو مضطر أو  اأن الدعاء له شروط وموانع فالبد من كون الداعي ذ -3

حبده فقط  اربه الح بضهللا وأن يطيب مطعمه وخيلص النية والتوكل وغري ذلك فالدعاء سالح والسال
 صل املقصود .وانع حن املوالوقت وقت قربة وطاعة وال مانع م افمىت كان الدعاء صاحلا والداعي صاحل

  
 فضل الصحابة ومذهب أهل السنة فيهم :  -

 د منهم ن أحمأهل السنة حيبون الصحابة مجيعا وال يفرطون يف حب أحد منهم وال يتربءون 
 . اآلية " ار ....ألنصالسابقون األولون من املهاجرين واواألدلة على فضلهم كثرية منها قوله "و 

 وقوله "حممد رسول هللا والذين معه أشداء على الكفار ...."
 وقوله "لقد رضي هللا على املؤمنني إذ يبايعونك حتت الشجرة ...." 



16 

 

 وقوله " ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ...."
 لذين أخرجوا من دايرهم وأمواهلم ...." وقوله : "للفقراء املهاجرين ا

غ مد أحدهم با مابلد ذهوقال صلى هللا عليه وسلم : " ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أح
له "ال هنم...." وقو ذين يلو  المثوال نصيفه" وقوله صلى هللا عليه وسلم "خري الناس قرين مث الذين يلوهنم 

 ة" يدخل النار أحد ابيع حتت الشجر 
 لعسرة...." ساعة ا ه يفوقوله تعاىل: "لقد اتب هللا على النيب واملهاجرين واألنصار الذين اتبعو 

لذين وإلخواننا ا غفر لناابنا وقد أمران ابالستغفار هلم قال تعاىل : "والذين جاءوا من بعدهم يقولون ر 
 سبقوان ابإلميان وال جتعل يف قلوبنا غال للذين آمنوا...."

  لوا كذلكفعكما   تربأ من أحد منهمنوال عليا ،  رافضةما أله الك  يف حب أحد منهم وال نفرط
 

  من املسلمني حمبة أهل العدل واألمانة
املؤمن فل حمبة هللا من كما مننيمن كمال اإلميان احلب يف هللا والبغض يف هللا ألن حمبة الرسل واملؤ  -

 حيب من حيبه هللا ويبغض من يبغضه هللا 
ب املرء ال كان حي  "ومن هللا عليه وسلم "ثالث من كن فيه وجد حالوة اإلميان ...." ومنهاقال صلى 
 حيبه إال هلل"

 قد جيتمع احلب والبغض يف عبد الجتماع سببيهما  -
ن قبض عترددى  اعلهقال صلى هللا عليه وسلم فيما يرويه عن ربه "وما ترددت يف شيء أان ف -

 أكره مساءته وال بدله منه . نفس عبدي املؤمن يكره املوت وأان 
ا مه قضى بوقوع هه ولكنيكر  الرتدد هو تعارض إرادتني وهو سبحانه حيب ما حيبه عبده املؤمن ويكره ماو 

 يكرهه فحصل الرتدد. 
 

 خالفة أيب بكر الصديق : 
 يف ثبوت اخلالفة له ثالثة أقوال :  -
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 ثبتت ابلنص اجللي  -1
 ثبتت ابالختيار  -2
 ختيار كذلك .ثبتت ابلنص إشارة وابال -3

 والثالث هو الراجح:
ليه ها أن ترجع إسلم فأمر خاري أن امرأة أتت النيب صلى هللا عليه و ما رواه الب -فأدلتها من النصوص : 

 كر"  بأاب ريد املوت قال "إن مل جتديين فأيتقالت أرأيت إن جئت فلم أجدك كأهنا ت
 ذين من بعدي أيب بكر وعمر "لحديث "اقتدوا ابل -
يه فقال ف بدئي الذ ائشة قالت : "دخل على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف اليومحديث ع -

 كر " أاب بن إاليل أابك وأخاك حىت أكتب أليب بكر كتااب مث قال أيىب هللا واملسلمو  يادع
 أحاديث تقدميه يف الصالة "مروا أاب بكر فليصل ابلناس" -
ابن أيب   أخذهامث لو فنزعت منها ماشاء هللاحديث "بينما أان انئم رأييت على قليب عليها د -

ب ها ابن اخلطااب فأخذت غر قحافة فنزع منها ذنواب أو ذنوبني ويف نزعه ضعف وهللا يغفر له مث استحال
 فلم أر عبقراي من الناس يفري فريه حىت ضرب الناس بعطن 

دت سخة إال د خو حديث "لو كنت متخذا خليال الختذت أاببكر خليال ، ال يبقني يف املسج -
 إال خوخة أيب بكر" 

ت أبيب رجحت أنكر فبأيت ميزاان أنزل من السماء فوزنت أنت أبيب اي الرجل قال " ر ؤ حديث ر  -
 ..."فع .مث وزن عمر أبيب بكر فرجح أبو بكر ووزن عمر وعثمان فرجح عثمان مث ر  ركب

عين يري مين هو خ من استخلفستخلف فقد أفلقول عمر "إن  وأما كونه مل يستخلف استخالفا صرحيا
 م .ليه وسل عكر وإن ال أستخلف فلم يستخلف من هو خري مين يعين رسول هللا صلى هللاأاب ب

 بعض عضهم الشار باألمر وقصة السقيفة فلو كان صرحيا ما است ابدئوكذلك اختالف الصحابة يف 
ليه  صلى هللا عحب النيبم و له من الفضل والسبق يف اإلسال امث اختاره مجيع الصحابة بطواعية ملا عرفو 

وأحبنا إىل  وسيدان ريانوسلم له وما سبق من الدالالت على ذلك وقد قال عمر له يف السقيفة "أنت خ
 ومل ينكر ذلك أحد .  "رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
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 خالفة عمر :
 أوصى له أبو بكر واتفقت عليه األمة وفضائله كثرية تقدم بعضها : -

 ؟ر قال مث من ال أبو بكق؟  من خري الناس بعد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ي :لعل قال ابن احلنفية
مي او  مله منكمبثل ع ما خلفت أحدا أحب إىل أن ألقى هللا: وقال علي عندما طعن عمر ..قال عمر 

ليه لى هللا عهللا ص سولع ر هللا إن كنت ألظن أن جيعلك هللا مع صاحبيك وذلك أين كنت كثريا ما أمس
 بكر وعمر ودخلت أان وأبو بكر وعمر ..... يقول جئت أان وأبووسلم 

 ا غريسلك فج إال وقوله صلى هللا عليه وسلم: "والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا
طاب منهم ر بن اخلإن عمقد كان يف األمم قبلكم حمدثون فإن يكن يف أميت منهم أحد فوقوله "، فجك"

  . وغري ذلك كثري" 
 

 خالفة عثمان:
علي  ؛يف ستة نفر  ل األمرا جعملا طعن أبو لؤلؤة اجملوسي لعنه هللا عمر يف صالة الفجر مل يستخلف وإمن

وتشاوروا  اجتمعوايء فشوعثمان والزبري وطلحة وسعد وعبدالرمحن ويشهدهم عبدهللا بن عمر وليس له 
يف تولية  األمره لعلوا جيفخلع نفسه على أن الرمحن  فخلع ثالثة منهم أنفسهم وبقي علي وعثمان وعبد

 أحدمها ففعال فأخذ منهما امليثاق وابيع عثمان فبايعه علي والناس.
ه ليه وسلم بيدهللا ع صلى وفضائله كثرية منها أنه جهز جيش العسرة واشرتى بئر رومة وابيع له النيب

لى خنت النيب ص ة " وهوئكمنه املال ييمن رجل تستح ياليمىن يف بيعة الرضوان ، وقال فيه " أال أستحي
 . هللا عليه وسلم على ابنتيه

 
 خالفة علي : 

هو اخلليفة احلق بعد مقتل عثمان وداخل يف قوله "خالفة النبوة ثالثني سنة مث يؤيت هللا ملكه من يشاء" 
ويل  هأن ىأوقد بويع من مجيع الصحابة يف مجيع األمصار ما عدا معاوية يف الشام رفض البيعة ألنه ر 

تسليمه قتلته لشدة صولتهم ومتكنهم من األمصار مما يؤدي  يعثمان وأن من حقه أخذ قتلته ورفض عل
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إىل اهنيار الدولة يف ذلك احلني، فكل رأى أنه يف جانب احلق وكان علي أدىن الطائفتني إىل احلق ملا ورد 
 ق" يعين قتلة اخلوارج يف احلديث "مترق بينهما مارقة تقتلها أدىن الطائفتني إىل احل

م علي تفق معهقد اوكذلك وقعة اجلمل كانت من جانب عائشة وطلحة والزبري مطالبة بدم عثمان و 
نهم عهم رضي هللا ن قصد من غريومهوا ابلرجوع فاحتال عليهم اخلوارج أبن بيتوا اجليشني فاحتدم القتال ع

ر فيما شج وضخلاعن  ف..." ونكان ابإلميان .بقو لنا وإلخواننا الذين س فاخلالصة أننا نفول " ربنا اغفر
 بينهم وهو مذهب أهل السنة . 

 ومن فضائل علي رضي هللا عنه : 
 بعدي"  نيب قوله صلى هللا عليه وسلم "أنت مين مبنزلة هارون من موسى إال أنه ال -

 "ألعطني الراية غدا رجال حيب هللا ورسوله وحيبه هللا ورسوله"وقوله 
ؤالء ال " اللهم هسينا فقنا وحدعا عليا وفاطمة وحسلوا ندع أبناءان وأبناءكم ...." ل تعاوملا نزلت "فق

 أهلي" 
ام ي هللا عنه عاوية رضملع وبعد مقتل علي رضي هللا عنه بويع للحسن فأكمل خالفة النبوة بتنازله -

ه صلى هللا ن قولس احليفل كثرية وجاء ااجلماعة وأصبح معاوية أول ملوك املسلمني وأفضلهم وله أفض
 .زله انلك بتذفتحقق  "مني عليه وسلم "أن ابين هذا سيد وسيصلح هللا به بني فئتني عظيمتني من املسل

 
 ن يف الفضل :يترتيب اخللفاء الراشد

 أبوبكر مث عمر مث عثمان مث علي هذا مذهب أهل السنة 
بقوله "  كر وعمرببو أي " وخص وورود فيهم "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعد

 بكر وعمر الكثري  ذين من بعدي " وسبق يف تقدمي أيبلاقتدوا ابل
 لى هللا عليهصالنيب  أمة ي أفضلحورسول هللا صلى هللا عليه وسلم  مث عثمان لقول ابن عمر "كنا نقول

 أبو بكر مث عمر مث عثمان  هوسلم بعد
 عثمان" رهم يعدلون بالناس فلم أيف أمر الرمحن بن عوف لعلي "إين نظرت  وقال عبد

 ار "ألنصوقال أيوب السختياين "من مل يقدم عثمان على علي فقد أزرى ابملهاجرين وا
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 فضل العشرة املبشرين ابجلنة : 
بويه يوم أحد أله سلم و ليه وهم اخللفاء األربعة مث سعد بن أيب وقاص الذي مجع رسول هللا صلى هللا ع

 . ي فقال فداك أيب وأم
 طلحة الذي شلت يده اليت وقى هبا النيب صلى هللا عليه وسلم يوم أحد  -
  م قريظةه يو الزبري" ومجع له أبوي يالزبري الذي قال فيه " لكل نيب حواري وحواري -
 بيدة "عأبو  ن لكل أمة أمينا وإن أميننا أيتها األمةإأبو عبيدة الذي قال فيه "  -
لى صه النيب لقني األولني وممن شهد وكالمها من السابف الرمحن بن عو  عبد -،  سعيد بن زيد -

 هللا عليه وسلم ابملوت شهيدا
ة حنو "خدجية جلنابر ن بشناك الكثري من الصحابة مموقد مجعهم احلديث ولذلك يفردون ابلذكر مع أن ه

 ، اثبت بن قيس ، عبدهللا بن سالم ... وغريهم"  ، فاطمة ، احلسن واحلسني
 

 بة : فضل سائر الصحا
يع حتت ابار أحد الن وعلى مقدمتهم أصحاب بدر واحلديبية فقد قال صلى هللا عليه وسلم "ال يدخل

 الشجرة" 
طب بن أيب يف حال وقا "وقال "لعل هللا اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فإن قد غفرت لكم 

 .احلديبية"  فإنه شهد بدرا_أي النار_ "ال يدخلها بلتعة 
لني قث اترك فيكم لم "وأانوس  عليهنيب صلى هللا عليه وسلم وأهل بيته مجيعا فقد قال صلى هللاوزوجات ال

  ورغب فيه مثتاب هللالى كعأوهلما كتاب هللا فيه اهلدى والنور فخذوا بكتاب هللا واستمسكوا به فحث 
  -الاثث-قال وأهل بييت أذكركم هللا يف أهل بييت 

 
  :مذهب الرافضة 

ت النيب صلى هللا عليه وسلم وخصوصا عائشة رضي هللا عنها ويكرهون اسم يسبون زوجا -
"العشرة" لرفضهم أصحاهبا ويوالون بدال منهم اثين عشر إماما وهم علي مث احلسن مث احلسني مث علي بن 
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، مث موسى بن جعفر )الصادق( احلسني )زين العابدين( مث حممد بن علي )الباقر( مث جعفر بن حممد 
( مث علي بن موسى )الرضى( مث حممد بن علي )اجلواد( ، مث علي بن حممد )اهلادي( مث احلسن )الكاظم

 بن علي )العسكري( مث حممد بن احلسن )املهدي على زعمهم وأنه يف سرداب خيرج آخر الزمان(
 اثنم ايا ما وليهناس ماضال ال أمرومل أيت ذكر األئمة االثين عشر إال يف حديث يرد قوهلم وهو " ال يز 

غتصبت وا واواضطهد ذلواو عشر خليفة" وهم عندهم حوربوا  ا كلهم من قريش " ويف رواية "اثنعشر رجال
أوالده لك بن مروان و امل عبدو زيد ييف احلديث اخللفاء الراشدون ومعاوية وابنه  نمنهم اخلالفة ، واملراد مب

 .  العزيز األربعة وبينهم عمر بن عبد
 غالة الشيعة : أصل 

ألوهية  ىت ادعىحهلة اهر عبدهللا بن سبأ اليهودي ابإلسالم واستمر يف بث السموم يف اجلتظ -
 .  علي رضي هللا عنه فحرقه علي رضي هللا عنه هو ومن تبعه

 
 حمبة السلف والعلماء :

 يذكرون ابخلريلفضل و م ابهلوأهل السنة جيلون السلف من التابعني واتبعيهم والعلماء بعدهم ويعرتفون 
ل يتبع غري سبيو اهلدى   لهلعلماء هم ورثة األنبياء وقال تعاىل "ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبنيفا

 املؤمنني نوله ما توىل ونصله جهنم وساءت مصريا" 
 أحدهم خبالف احلديث فألسباب منها:  قولوإذا جاء 

 عدم بلوغه احلديث  -1
 عدم اعتقاده صحته -2
 لة عدم اعتقاده أن املراد منه هذه املسأ -3
 اعتقاده أنه منسوخ -4
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 وأدلة ذلك : ؟ من هم أولياء هللا 
 " قون قال تعاىلون املتؤمنيبغضه هللا وهم امل نون ويوالون من أحبه هللا ويبغضون مهم الذين حيب -

  ون "أال إن أولياء هللا ال خوف عليهم وال هم حيزنون الذين آمنوا وكانوا يتق
 زل الكتاب وهو يتوىل الصاحلني "ي هللا الذي نيوقال تعاىل : "إن ول

ا وأبشروا ابجلنة وا وال حتزنو ال ختافأئكة وقال تعاىل: " إن الذين قالوا ربنا هللا مث استقاموا تتنزل عليهم املال
 اليت كنتم توعدون حنن أولياؤكم يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة ...."
يل عبدي إا تقرب ب ومفقد آذنته ابحلر  وقال صلى هللا عليه وسلم عن رب العزة "من عادى يل وليا

 ....".حبه بشيء أحب إيل مما افرتضته عليه وال يزال عبدي يتقرب إيل ابلنوافل حىت أ
 قال أبو عثمان النيسابوري: 

ذلك ألن و لبدعة طق ابنمن أمر السنة على نفسه قوال وفعال نطق ابحلكمة ومن أمر اهلوى على نفسه 
ة ومن اتبع وآاته احلكم وتعاىل حانه عليه وسلم يف أقواله وأفعاله تواله هللا سبمن اتبع أمر النيب صلى هللا

 سلم فابتدع يفو  عليه هللا اهلوى فهو عن كرب يف نفسه ألنه يعمل إبرادة نفسه ويرتك اتباع النيب صلى
م ولون مقاع ويقون الشر يرتكو الشرع ليوافق هواه وهذا مثل هؤالء الضالل الذين يدعون أهنم أولياء هلل 

 الويل فوق النيب والرسول وأنه أيخذ الوحي من هللا مباشرة بغري واسطة 
ا الذي يف رعون وهذفايف الوجود هو هللا فكان كفرهم أضل من كفر ميرون أن كل  -لعنهم هللا-وهؤالء 

ن زوا عم ملا عج" وأهنهللا نفوسهم مثل قول إخواهنم الذين كفروا "لن نؤمن حىت نؤتى مثل ما أويت رسل
والية هللا  قة وخرجوا منالزاند ذاهبمتغيري الشرع تبعا ألهوائهم قالوا النبوة ختمت والوالية مل ختتم فذهبوا 

 لعنه هللا.-إىل والية إبليس 
 

 كرامات األولياء :
هتا عن الثقات ، وأنه ال ينبغي التطلع إليها قال أبو علي رواايمن مذهب أهل السنة اإلميان هبا ومبا صح 

جاين "كن طالبا لالستقامة ال طالبا للكرامة" فإن الكرامة احلقيقية توفيق العبد إىل االستقامة على ز اجلو 
دين هللا ورمبا كانت الكرامة ابتالء من هللا فمن مل يتحصن ابلتقوى والصالح كانت له فتنة ، وأن من مل 
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ين كما أمر هللا حتصل على رعاية هللا حيدث له خارق للعادة ال يعين نقص مرتبته عند هللا ومن عمل ابلد
له فإن احتاج للخارق للعادة كانت عني هللا ترعاه وحتقق ما يريده قال تعاىل : "ومن يتق هللا جيعل له 
خمرجا" ويرزقه من حيث ال حيتسب " وقال "إن تتقوا هللا جيعل لكم فرقاان" وقال يف احلديث "من عادى 

 يل وليا فقد آذنته ابحلرب...." 
 

 الفرق بني املعجزة والكرامة :
عواه وأما ى صدق دلة علعلى يد نيب يؤتيها هللا له للدالفكالمها خارق للعادة فأما املعجزة  -

ليها  إحالة حاجته  ا له يفكرامالكرامة فعلى يد رجل صاحل اتبع للنيب ال يدعي النبوة ويؤتيها هللا له إ
ار فسقطت ا إىل غأوو  وكحديث الثالثة نفر الذين كإضاءة العراجني يف يد بعض الصحابة يف الظالم

 عليهم صخرة ... وغري ذلك . 
ابة مام بعض الصحلطعام أابيح وإما أن يؤتيها له ليزيد يقينه وإميانه كتسبيح احلصى يف يد أيب بكر وتس

 وغري ذلك . 
، مذموم إذا   مباحمر أبه  واخلوارق ثالثة أنواع : حممود إن حصل به فائدة يف الدين ، مباح إذا حصل

 كان سببا للعذاب والبغض كالذي أويت اآلايت فانسلخ منها . 
 العلم ، القدرة ، الغىن : صفات الكمال ترجع إىل و 

ه بذلك أمر هللا نبيياء ، و ألنبوهذه الثالثة ال تصلح على الكمال إال هلل وحده ولذلك تربأ من ادعائها ا
األنبياء  هو خامتلك" و مقول لكم إين أوال أعلم الغيب وال خزائن هللا  فقال "قل ال أقول لكم عندي

 عدم امتالكهمبخربوهم ك فأوكذلك قال نوح وهو أول أوىل العزم وكان قوهلم ذلك ردا على مطالبتهم بذل
 بإذن هللا وبقدرته ليس هلم فيه دخل . فما حيدث له من خوارق  وإن هل

 : من الكرامات موقف املعتزلة 
ث كرامة ال حتدأبن ال ليهمعلقوهلم لو صحت ألشبهت املعجزة والتبس الويل ابلنيب ورد  ينفون الكرامات

ا خارق لكان ى يد هذى عليق متنبئ كذاب فإن جر دملن يدعي النبوة ألنه ال يدعيها من غري حق إال زن
 سحرا ومن عمل الشياطني )وهم كذلك ينفون السحر( . 
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 وهناك فروق بني الثالثة
 ثله .تيان مبن اإلعخارق للعادة حيدث على يد رجل يدعي النبوة يعجز غريه املعجزة : شيء  -1
 بوة . دعي النيال  الكرامة : شيء خارق للعادة حيدث على يد رجل صاحل من أتباع األنبياء -2
ن ملمكن أامن  السحر : ضرب من التخييل أو قلب لبعض احلقائق حيدث على يد أفاك أثيم -3

 السحر .أييت به كل من تعلم 
 

 بعض أشراط الساعة كما ورد يف احلديث : 
 موت النيب صلى هللا عليه وسلم  -
 فتح بيت املقدس  -
 مواتن أيخذ الناس كقعاص الغنم  -
 استفاضة املال  -
 فيغدرون هبم  مهدنة بني املسلمني والرو  -
 الدخان  -
 الدجال  -
 الدابة  -
 طلوع الشمس من مغرهبا  -
 نزول عيسى بن مرمي  -
 أيجوج ومأجوج  -
 وف ابملشرق واملغرب وجزيرة العرب ثالثة خس -
 انر خترج من اليمن حتشر الناس  -

 ...."دابة . هلم أما خروج الدابة وطلوع الشمس فقال تعاىل " وإذا وقع القول عليهم أخرجنا
س آمن عليها ها الناا رآوقال صلى هللا عليه وسلم "ال تقوم الساعة حىت تطلع الشمس من مغرهبا فإذ

 نفسا إمياهنا مل تكن آمنت من قبل "فذلك حني ال ينفع 
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ا ما كانت ى وأيهمس ضحوقال "إن أول اآلايت خروجا طلوع الشمس من مغرهبا وخروج الدابة على النا
 ألوفة املغري ى إثرها قريبا " أي أول اآلايت قبل صاحبتها فاألخرى عل

 
 الدجال متواترة ومنها : خروج وأحاديث نزول عيسى و 

سيح عينه وإن امل يده إىلار بوسلم "إن هللا ال خيفى عليكم إن هللا ليس أبعور وأش قوله صلى هللا عليه
 "  ريه ك ف عين الدجال أعور عني اليمىن كأن عينه عنبة طافية " ويف حديث آخر "مكتوب بني

 ....."  كما عدالحوالذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرمي  –وقوله صلى هللا عليه وسلم 
  شهيدا" ليهمعتعاىل "وإن من أهل الكتاب إال ليؤمنن به قبل موته مث يوم القيامة  وقال

 
 النبوة والرسالة 

م يف أعلى ليه وسل عكمال املخلوق يف حتقيق عبوديته هلل تعاىل وقد ذكر هللا نبيه صلى هللا -
  تابالك املقامات ابلعبودية فقال ذلك يف مقام اإلسراء ، الدعاء ، الوحي ، تنزيل

 كيفية إثبات نبوة األنبياء :  -
 لطريقة ب تلك ابسب طريقة أهل الكالم والنظر ابملعجزات فقط فنفى بعضهم الكرامات والسحر -1
دمث اخللق  ت ويكوننكرابسريته قبل ادعائه النبوة فيكون صادقا أمينا ال يرتكب الفواحش وامل -2

 بعيدا عن كل ما يستهجنه الناس أما الكاذب فبالعكس 
 لى وجهه. أمره ع هللا قوله لعمله وسرائر وجهه ملا نصب نفسه ألجله فإن الكاذب يفضحمطابقة  -3
 صدق ما أخرب به من مغيبات حبيث طابقت الواقع متاما .  -4
م مر مبكار ه وأيدعو إليا يل نفسه وأتباعه ملأن ال يريد بدعوته الدنيا بل يطلب مرضاة هللا ويبذ -5

 .زي واملخا املساوئاألخالق وحيث على ترك 
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 إثبات نبوته صلى هللا عليه وسلم :
يده هللا لم قد أه وسابلنظر إىل ما سبق من كيفية اإلثبات نرى أن رسول هللا صلى هللا علي -1

اطبة  الطعام ، خم، تكثري ابعهصأابهرة وأجلها معجزة القرآن اخلالدة ، فيض املاء من بني  ةمبعجزات كثري 
إلسراء قني ، ام املنافطالعه على كالإحدث يف طريق اهلجرة ، ما ، احلجر والشجر ، انشقاق القمر 

 واملعراج ..... اخل 
لت له وقد قا خلرياكان من أصدق الناس وأكثرهم ائتماان وأبعدهم عن الباطل وأسرعهم إىل  -2

م وتعني املعدو  تكسبخدجية "وهللا ال خيزيك هللا إنك لتصل الرحم وتصدق احلديث وتقري الضيف و 
 احلق "على نوائب 

لبطشة ، فرس ، اى الكل ما أخرب به وقع كما هو متاما من غري اختالف مثل انتصار الروم عل -3
،  د مقتل عمرعب الفتنة اليت اللزام ، فتح مكة ، فتح بالد كسرى وقيصر وإنفاق كنوزمها يف سبيل هللا ،

 غري ذلك كثري جدا . 
 ابئهآان يف كه لو  نإوسلم حيث قال وته صلى هللا عليه حديث هرقل يدل داللة واضحة على نب -4

ذب على يدع الكان للد غريه ، وما كقملك لقيل رجل يطلب ملك أبيه ، أو سبقه أحد بذلك لقيل ي
إلميان حىت اوكذلك  يدونالناس ويكذب على هللا وأتباعه الضعفاء وهكذا الرسل يف أول أمرهم وهم يز 

دول وهكذا  أعدائه وبني دخل القلوب واحلرب بينهيتم وال يرتكه أحد سخطا عليه وكذلك اإلميان إذا 
رم اكوهو أيمر مب ،دائما حىت يكون للرسل النصر يف اآلخر وهو ال يغدر وكذلك الرسل ال تغدر 

 وينهى عن الفواحش وهذه صفة األنبياء .  قاألخال
  فل .ة بن نو ورق كالم عيسى ، وكذلك  هالنجاشي عندما مسع القرآن علم أنه مما انبعث من -5
بوته طعن يف يف ن ككمن شويتبعه الناس يف ذلك ف يدنصرة هللا له على أعدائه وتركه يبلغ ما ير  -6

عائه أن و أمره مع اداس ويعلالن عليه ويقتل يف يقدرة هللا وحكمته ألنه لو كان كاذاب ملا تركه هللا يفرت 
 .ذلك من عند هللا 
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 الفرق بني الرسول والنيب : 
 بليغه ر بتله بوحي ومل يؤمر بتبليغه ، والرسول هو من أمإ يأن النيب هو من أوح -1

 وعلى هذا فكل رسول نيب وليس كل نيب رسول . )هذا قول البعض(
و من أتى هالرسول و د ، أن النيب هو من أوحي إليه وأتى اتبعا لرسالة قبله ومل أيت بشرع جدي -2

 بشرع جديد زائد أو انسخ ملا قبله . )هذا قول آخر(
نباء وهو من اإل النيبو كالمها واحد واالختالف يف االشتقاق فالرسول من الرسالة والصواب أن   -3

 اإلخبار أو النباوة وهي الرفعة .
 

 موقف املعتزلة وأهل السنة من إرسال الرسل : 
لوقاته لتدبر يف خمعقله وابقه بيرى املعتزلة أن ال ضرورة إلرسال الرسل وجيب على اإلنسان أن يهتدي خلال

 ليه اآلايت عما دلت ك  عذار من هللاإالسنة فريون أن إرسال الرسل ضرورة قصوى وحاجة ملحة و  أما أهل
 "رسال مبشرين ومنذرين لئال يكون للناس على هللا حجة بعد الرسل " 

 "لينا رسوال فنتبع آايتك من قبل أن نذل وخنزىإ"فيقولوا ربنا لوال أرسلت 
 شر من شيء" ب على ل هللاوا هللا حق قدره إذ قالوا ما أنز وأنه من كمال قدرة هللا لقوله "وما قدر 

 
 الرسول صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني : 
 قال تعاىل : "ولكن رسول هللا وخامت النبيني" 

ن وختم يب البنيا يب نة ختمبوقال صلى هللا عليه وسلم يف حديث اللبنة "فكنت أان سددت موضع الل
 الرسل" 

 الذي ليس بعده نيب "  وقال "وأان العاقب
 وقال "وأان خامت النبيني ال نيب بعدي" 
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 الرسول صلى هللا عليه وسلم سيد ولد آدم : 
 قال صلى هللا عليه وسلم "أان سيد ولد آدم يوم القيامة "

 وقال "أان سيد الناس يوم القيامة وال فخر " 
ين هاشم بن قريش طفى ممن كنانة واصإن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل واصطفى قريشا وقال : "

 واصطفاين من بين هاشم " 
ال إع معرفة ذلك  نستطيالننا أواحلكمة يف إخباره صلى هللا عليه وسلم أبنه سيد ولد آدم وإخباران بذلك 
 . اءاألنبيبله من و مبن قعل همنه صلى هللا عليه وسلم حيث ال نيب بعده خيربان بفضله وعظيم قدره كما ف

  
 :؟خرلد آدم وال فو ه سيد كون  يوفق بني قوله صلى هللا عليه وسلم ال تفضلوا بني األنبياء وبني كيف

 هلذا عدة أوجه منها : 
ة ن ألجل احلميوسى" كالى مأن قوله صلى هللا عليه "ال تفضلوا بني األنبياء " أو "ال تفضلوين ع -1

 قد ثبت تفضيلهلوى ولة وانا كان للحميوالعصبية اليت اعرتت املسلم حني لطم اليهودي وأن التفضيل ه
لك الرسل ض" ، "تى بعبعض األنبياء على بعض ابلقرآن فقال تعاىل : "ولقد فضلنا بعض النبيني عل

 فضلنا بعضهم على بعض" 
 جلواز يفامنا أن النهي عن التفضيل اخلاص وهو أن يفضل بعض الرسل على بعض بعينه وإ -2

 " ل الناس" وال يقال "فالن أفضل من فالنالتفضيل العام كأن يقال "فالن أفض
 

 معىن قوله "ال ينبغي لعبد أن يقول أان خري من يونس بن مىت ":
هو و نه التقمه إه ه وقولت إايأنه رمبا ظن بعض الناس أنه خري من يونس ألجل عقاب هللا له ابلتقام احلو 

  عن ذلك .مليم أي فاعل ملا يالم عليه فنهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 
 

 الرمحن :  الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبوه إبراهيم خليال
 "م خليالراهيقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم : "إن هللا اختذين خليال كما اختذ إب
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  ختذت أاب بكر خليال ولكن صاحبكم خليل هللا"لو كنت متخذا خليال الوقال : 
 : : "واختذ هللا إبراهيم خليال وقال تعاىل

 م إبراهي أبيهالفرق بني اخللة واحملبة : اخللة خاصة بنبينا صلى هللا عليه وسلم و  -
 "  حيب املتقنيفإن هللا، " أما احملبة فهي عامة قال تعاىل: "إن هللا حيب التوابني وحيب املتطهرين"

 د ، اخللة لتيم ، التعبا لعشق ،اف ، واحملبة مراتب : العالقة ، اإلرادة ، الصبابة ، الغرام ، املودة ، الشغ
 .يوصف هللا منها ابإلرادة واملودة واحملبة واخللة 

 
 بعثه صلى هللا عليه وسلم لإلنس واجلن : 

تكم أيواإلنس أمل  شر اجلن معايقال تعاىل : " اي قومنا أجيبوا داعي هللا " وذلك حكاية عن اجلن وقال " 
 رسل ..." 

 ألمحر واألسود" وقال صلى هللا عليه وسلم " "وبعثت ل
ناس إين ل اي أيها الاس ، "قللن وقال تعاىل : "وما أرسلناك إال رمحة للعاملني" ، "وما أرسلناك إال كافة

 رسول هللا إليكم مجيعا" 
ال ألمة يهودي و ن هذه اجل موقوله صلى هللا عليه وسلم "وبعثت إىل الناس عامة " وقوله "ال يسمع يب ر 

  دخل النار " نصراين مث ال يؤمن يب إال
 

 الرد على من قال أنه رسول إىل العرب خاصة : 
رسل للناس  نه أإل د قاقألن الرسول ال يكذب وهو  أنه ما دام صدق برسالته لزمه تصديق ما خيرب به

بطل بذلك دعوهم فيرض كافة وأرسل كتبه إىل كسرى وقيصر والنجاشي واملقوقس وسائر ملوك أقطار األ
 ق . قوله وابهلل التوفي

 
 اإلسراء واملعراج 

 يات . لغيبااملعراج : مفعال من العروج وهو الصعود أي اآللة اليت يعرج فيها وهي من 
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 أقوال الناس يف ذلك : 
 أن اإلسراء كان بروحه فقط وأن الروح فارقت اجلسد .  -1
 أن اإلسراء كان مناما . -2
 هور . أن اإلسراء ابلروح واجلسد معا مرة واحدة وهو الذي عليه اجلم -3
 ومرة مناما .  ةأن اإلسراء كان مرتني مرة يقظ -4
 أن اإلسراء كان مرة قبل الوحي ومرة بعده أو ثالث مرات أو أكثر .  -5
جلسد والروح موع اسم جملاأما األول فريد عليه بقوله تعاىل "سبحان الذي أسرى بعبده " والعبد  -

ذا ال يكون ملوت وهاعين روح عن اجلسد يفيكون اإلسراء ابالثنني وهو جائز عقال ، وكذلك انفصال ال
 بدا"أإال مرة واحدة ويدل عليه حديث الصديق "وهللا ال جيمع هللا عليك موتتان 

دي يرى من ان العاإلنساوأما الثاين فريد عليه أبن املنام ليس فيه معجزة ولصدقه العرب ألن  -
 ه . ب هللاوإشادة من العجائب وهو انئم الشيء الكثري وملا كان فيه تشريف وال تكرمي 

ا يس حقيقة وإمنيراه ل ن ماوالفرق بني األول والثاين أن النائم ال تفارق روحه جسده ابلكلية وأ -
 مثال للحقيقة يلقى يف روعه خبالف من صعدت روحه ورأت حقيقة وفارقته . 

 رواية شريكصا ت وخصو رواايوأما الرابع واخلامس وغريمها فقد جلأوا للقول ابلتعدد للجمع بني ال -
 احدة . و ال مرة قض إوفيها كالم ألهل احلديث وال يعقل التكرر وذلك ألن الصالة مل تفرض وتتنا

كة قبل كان مب  ث وأنهوعليه أكثر رواايت احلديعند اجلمهور وأما الثالث فهو القول الراجح  -
ه أبواب لوفتحت  ج بهاهلجرة وبعد البعثة وفيه أنه أسرى به لبيت املقدس وصلى ابألنبياء مث عر 

ت وظل يرجع الصلوا فرضتو السماوات ورأى األنبياء فيه مث صعد إىل سدرة املنتهى مث البيت املعمور 
 بني ربه وبني موسى فنقصت من مخسني إىل مخس يف اليوم والليلة . 

لى هللا لرسول صعوى ااحلكمة يف اإلسراء إىل بيت املقدس أوال أنه كان إظهارا لصدق دقيل و  -
قه وأما لو رفوا صدوه فعوسلم ألهنم عندما سألوه عن بيت املقدس وصفه هلم وقد سبق هلم أن رأعليه 

 بل .قمن  وصف هلم املعراج وما رآه يف السماء فقط ملا صدقوه ألهنم مل يشاهدوا ذلك
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ن السرية قتطف مج امل)وقد فصلنا الراجح يف ذلك واجلمع بني الرواايت يف كتيب اإلسراء واملعرا 
 يحة (الصح

  
 هل رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربه : 

 هناك أقوال: 
ف شعري قك "لقد ن ذلمل يره وهو قول عائشة وقالت " ال تدركه األبصار" وقالت ملن سأهلا ع -1

 ملا قلت"
 أراه" ، "رأيت نورا"  ينيه وهذا ترده األحاديث "نور أىنرآه بع -2
 رآه بقلبه وهو قول ابن عباس وهو الصحيح -3
نه أعزة واملرجح م رب اليل أخلالف يف " ما كذب الفؤاد ما رأى " ، "ولقد رآه نزلة أخرى" هل هو جرب وا

 جربيل رآه على صورته مرتني . 
 

 فوائد اإلسراء واملعراج : 
 األنبياء .  دره بنيقعلو تسلية للنيب صلى هللا عليه وسلم وإخبار له عملي مبنزلته عند هللا و  -1
 ادقني ممن يف قلوهبم زيغ . متحيص املؤمنني الص -2
 إثبات معجزة مفحمة لكفار قريش  -3
 اسطة ري و التنبيه على علو قدر الصالة وأهنا عماد الدين فقد فرضت مباشرة من غ -4
 علو هللا على خلقه  -5
 مياهنم . إمياان مع إ يزدادواته فرؤية النيب صلى هللا عليه وسلم لكثري من الغيبيات اليت أخرب هبا أم -6
 

 اإلميان 
 تعريف اإلميان  -
  تصديق ابجلنان وإقرار ابللسان وعمل ابألركان وهو قول مجهور األمة . -1
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 تصديق ابجلنان وإقرار ابللسان وهو قول أيب حنيفة وأصحابه .  -2
 فة .حني تصديق ابجلنان واإلقرار ليس أبصلي وهو قول املاتوريدي ويروى عن أيب -3
  .ا فاسد ن وهذملنافقون اتموا اإلمياافإقرار ابللسان فقط وهو قول الكرامية وعليه  -4
مؤمنون  بو طالبأاب و إبليس وفرعون وقومه وأهل الكتفاملعرفة ابلقلب وهو قول اجلهم وعليه  -5

 فاسد . وهذا من أفسد ال
م عمال من لواز أن األ يرون اخلالف بني القول األول والثاين لفظي ألن القائلني ابلثاينقيل إن و  -

لى يد ويتفقون عحق للوعمست ى أن املمتنع عن العمل ابجلوارح عاص هلل ورسولهاإلميان ويتفق اجلميع عل
 أن مرتكب الكبرية غري خملد يف النار وأنه يف املشيئة . 

ا يقوم ر وأن م آخودرجات اإلميان تتفاوت بني الناس كما تتفاوت قوة اإلبصار من شخص إىل -
يفسر أبن ما و لبطاقة يث الب وعلى هذا حيمل حدابلقلوب من نور ال إله إال هللا خيتلف من قلب إىل ق

ث ذلك حدية وكقام بقلب هذا العبد طغى على ما اقرتف من املعاصي فطاشت السجالت ابلبطاق
 إله ر من قال الان"ال يدخل ال ،البغي وحديث قاتل املائة وأحاديث "من قال ال إله إال هللا دخل اجلنة " 

 إال هللا " وغريها .
  

 ني بدخول األعمال يف مسمى اإلميان : أدلة القائل
ن ماطة األذى عإأدانها و  قوله صلى هللا عليه وسلم "اإلميان بضع وسبعون شعبة أعالها ال إله إال هللا

 القيس اآليت بعد قليل  الطريق واحلياء شعبة من اإلميان " وحديث وفد عبد
 ا" خلق مياان أحسنهموقوله "دعه فإن احلياء من اإلميان" وقوله "أكمل املؤمنني إ

 وقوله "من أحب هلل وأبغض هلل وأعطى هلل ومنع هلل فقد استكمل اإلميان" 
 نا" يس موقوله "ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه" ، وقوله "من غشنا فل

اان وعلى رهبم ه زادهتم إميهم آايتعلي وقوله تعاىل " إمنا املؤمنون الذين إذا ذكر هللا وجلت قلوهبم وإذا تليت
 يتوكلون ، الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم ينفقون" 

 بيل هللا" ، هم يف سأنفسو مث يراتبوا وجاهدوا أبمواهلم  رسوله"إمنا املؤمنون الذين آمنوا ابهلل و 
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 وغري ذلك كثرييف الصالة . وقوله تعاىل "وما كان هللا ليضيع إميانكم" 
 

 ال يف مسمى اإلميان والرد عليها: أدلة القائلني بعدم دخول األعم
ا عن إخوة قني" خرب صاد أن اإلميان يف اللغة التصديق قال تعاىل "وما أنت مبؤمن لنا ولو كنا -

 ال "صدقه" واليق هأن ذلك لفظني مرتادفني ومما يدل على ايوسف ويرد عليه أبن اإلميان والتصديق ليس
يف  إلميان فيكونائب أما الغالتصديق يكون يف املشاهد و يقال "آمنه" وال "آمن به" بل يقال "آمن له" وا

 .الغائب 
 الأصدقك ولكن  ائل أانال قوكذلك فإن التصديق يقابل ابلتكذيب أما اإلميان فيقابل ابلكفر ألنه لو ق

 أتبعك لكان مصدقا كافرا 
ينان تزنيان العلم "يه وسن التصديق يكون ابألفعال أيضا قال صلى هللا علإولو سلم ابلرتادف فنقول 

 يكذبه "  وزانمها النظر ......إىل أن قال والفرج يصدق ذلك أو
 كامايه أحن اللفظ ابق على معناه يف اللغة ولكن الشارع زاد فإومن املمكن أن يقال 

 .أو أن استخدام الشارع له جماز يف اللغة 
نه صدق ن قال إمم ضرورة أن قد علف؛ وليس كذلك . مركبا لزال بزوال جزء منه اإلميان لو كان : وقالوا 

اإلميان فما سبق ن ، وكأبغضهما وعادامها أنه ليس مبؤمبل لى وال صام وال أحب هللا ورسوله ال صو 
ن ماطة األذى عإان مثل إلمياشعب منها ما إذا زال زال اإلميان كله كالشهادتني ومنها ما إذا زال نقص 

 الطريق وبني الشعب تفاوت كبري . 
 اله أبن العطف ريد عليفحلات" "الذين آمنوا وعملوا الصا العطف يقتضي املغايرة وقد قال تعاىل :وقالوا 

مثل  لى الكلعلبعض اوأييت لعطف مثل "خلق الظلمات والنور" يكون للمغايرة فقط وإمنا أييت هلا 
وب" أو تابل النب وقأو الختالف الصفتني حنو "غافر الذوا على الصلوات والصالة الوسطى" "حافظ

 : الختالف اللفظ كقول الشاعر 
 لفى قوهلا كذاب ومنياأف
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ن : إيقال هلم ف. ميان اإل وقالوا قال تعاىل : "إال من أكره وقلبه مطمئن ابإلميان" فالقلب هو موضع
سمان عمل العمل قو الم القول قسمان قول القلب وهو االعتقاد وقول اللسان وهو التكلم بكلمة اإلس

لباقي لب مل ينفع اديق القال تصية وعمل اجلوارح فإذا زال األربعة زال اإلميان كله وإذا ز نالالقلب وهو 
ذا فسدت جلسد وإئر اوقد قال صلى هللا عليه وسلم "أال إن يف اجلسد مضغة إذا صلحت صلح هلا سا

 فسد سائر اجلسد أال وهي القلب" فإذا انقاد القلب انقادت اجلوارح . 
 

 عة وينقص ابملعصية اإلميان يزيد ابلطا
ان وقالوا ا"فزادهم إمي ،اهنم" ع إميمقال تعاىل: "وإذا تليت عليهم آايته زادهتم إمياان" ، "ليزدادوا إمياان 

 ن" "فأما الذين آمنوا فزادهتم إمياان وهم يستبشرو  ونعم الوكيل" حسبنا هللا
حداكن" زم من إحلاالرجل ا قال صلى هللا عليه وسلم "وما رأيت من انقصات عقل ودين أذهب للبو 

 وحديث الشفاعة من أكرب األدلة على زايدة اإلميان ونقصانه.
 

 الفرق بني اإلسالم واإلميان:
 عليه هللايب صلى رمها الناإلسالم واإلميان كما فس: اإلسالم هو الكلمة ، وقال غريهم : قالوا  -

 احد اإلسالم واإلميان شيء و  : وسلم يف حديث جربيل ، وطائفة قالت
هة نفسه م من جإلسالوالتحقيق أن اإلسالم أعم من اإلميان من جهة أهله واإلميان أعم من ا -

 ألنه يتضمنه وزايدة 
 وعلى هذا فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن  -
ربيل وهو أن ج حديث رد يفوالقول الراجح أننا إذا مجعنا بني اإلسالم واإلميان فسرانمها مبا و  -

 اإلسالم االنقياد ظاهرا ابلشهادة والصالة والصوم والزكاة واحلج 
  در خريه وشرهخر والقاآل واإلميان هو اإلميان ابألصول اخلمسة ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم

 ان والشك . من إميايتض منهما دخل اإلسالم يف اإلميان وليس العكس إال أن اإلسالم وإذا انفرد كل
 واألدلة على الفرق بني اإلسالم واإلميان:  -
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يل  قلوبكم" وقيفإلميان ادخل قال تعاىل : "قالت األعراب آمنا قل مل تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا وملا ي
ت ، هلا ثالث مراسلما قامأو  ن وهللا إين ألراه مؤمنا قاللرسول هللا صلى هللا عليه وسلم مالك عن فال

 .اإلسالم وتوقف يف اإلميان  تففي اآلية واحلديث أثب
لمات  واملسسلمنيوقال صلى هللا عليه وسلم "اللهم لك أسلمت وبك آمنت" وقال تعاىل "إن امل

 واملؤمنني واملؤمنات" 
الفقري  يف مثل ذلك ان والعكس كذلك كما وردولكن إذا ذكر اإلسالم منفردا رمبا دخل فيه اإلمي

 واملسكني ، الرب والتقوى ، اإلمث والعدوان . 
بيت من  يها غريان فواحتج بعضهم بقوله تعاىل "فأخرجنا من كان فيها من املؤمنني فما وجد -

 .املسلمني " وال حجة فيه ألن أهل البيت مجعوا بني اإلسالم واإلميان 
 

 :  االستثناء يف اإلميان
 وهو قول الرجل أان مؤمن إن شاء هللا وفيه ثالثة أقوال 

 واجب : ملأخذين : -1
           ت عليه .ن اإلنسان ال يدري على أي شيء ميوت واإلنسان يكون مؤمنا ابعتبار ما ميو أ -أ 

هذا و نه ل ما هنى عه وترك كن اجلزم ابإلميان يتضمن اإلميان املطلق وهذا يعين فعل كل ما أمر هللا بأ -ب
 ح أن يشهد لنفسه ابجلنة إن مات على ذلك صفيه تزكية للنفس وعليه ي

 وهذا مأخذ عامة السلف 
إن  ه وسلم "وإان عليلى هللاواحتجوا كذلك بقوله "لتدخلن املسجد احلرام إن شاء هللا آمنني" وبقوله ص

 شاء هللا بكم الحقون" وغري ذلك مما يف معناه 
 استثىن فهذا سلم فإنان مأميان شيئا واحد وأن قوله أان مؤمن كقوله حرام : وهو قول من جعل اإل -2

ت ال يزين إبجااببني واجململوجاشك يف إميانه ومسوا من يفعلون ذلك "الشكاكة" وحاولوا اإلجابة على أدلة 
 .هض وبعضها من أبطل الباطل تتن
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ممنوع  نه فهذامياإ الشك يف أراد املستثين جائز : وهو القول املرجح وهو يفصل فيقول إن -3
رء امل يىت اليزكحواجبا  كونيأحسن بل قد أراد أنه من كاملي اإلميان فاالستثناء أفضل و  ابالتفاق ، وإن

فذلك  كا يف إميانهش ال ئة هللانفسه ، وإن أراد االستثناء لعدم علمه ابلعاقبة أو تعليقا لألمر على مشي
 جائز وكذلك من أراد التربك بذلك . 

 
 إلميان : أركان ا

نما ديث جربيل حيحدليلها ره و ستة : اإلميان ابهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه وش
 أن تؤمن ابهللال له "ن فقسأل النيب صلى هللا عليه وسلم يف حضرة الصحابة ليعلمهم دينهم عن اإلميا

 ...... والقدر خريه وشر" 
 إله إال هللا ة أن الشهاد"القيس أبنه  م اإلميان يف حديث وفد عبدوفسر رسول هللا صلى هللا عليه وسل

 وحده ال شريك له وإقام الصالة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا مخس ما غنمتم " 
 واجلمع بني التفسريين :  -

الم وما ذكر  من اإلسن يتضتفسري اإلسالم علم أن اإلمياو أنه ملا سبق تفسري اإلميان يف حديث جربيل 
 إلحسان يتضمن اإلميان واإلسالم . كما أن ا

 .  القيس كان تفسريه ابتداء فلزم ذكر هذه األشياء فيه أما يف حديث وفد عبد
 

ل م مع أنه أمشاإلسال فسريالسر يف اقتصار الرسول صلى هللا عليه وسلم على األركان اخلمسة يف ت
 منها : 

 مه قال البعض ألهنا أظهر الشعائر وأعظمها وهبا يعرف استسال -
لم ف من مسيختلعن أي مسلم خبالف غريها ف كورجح آخرون أهنا هي الفرائض اليت ال تنف -

 آلخر . 
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 اإلميان ابملالئكة إمجاال وتفصيال : 
ه بن ما يؤمرون ويفعلو  مرهمأفإمجاال نؤمن أبن هلل مالئكة خلقهم لعبادته وهم كرام ال يعصون هللا ما 

ن يف تعاقبو ملاوابملالئكة  ظة ،ين يكتبون األعمال ، وابملعقبات احلفونؤمن تفصيال ابلكرام الكاتبني الذ
لرحم بال ، وملك املك اجل، و  الليل والنهار ، وجبربيل وميكائيل وملك املوت، ومنكر ونكري سائلي القرب

 وغريهم مما ورد يف الكتاب والسنة . 
 منكم من أحد سلم "ماه و هللا علي ونؤمن أبن لكل إنسان قرين من اجلن وقرين من املالئكة لقوله صلى

 أعانين إايي لكن هللا قال و هللا إال وقد وكل به قرينه من اجلن وقرينه من املالئكة فقالوا وإايك اي رسول
 .عليه فأسلم فال أيمرين إال خبري 

  .الكافر من و أسلم بفتح امليم مبعىن استسلم وانقاد أو صار مؤمنا ألن اجلن منهم املؤ  
 

 بكتب هللا إمجاال وتفصيال : اإلميان 
 .." . وكتبه ورسله نؤمن بكل كتاب أنزله هللا لقوله "آمن الرسول مبا أنزل إليه من ربه ....

آخر الكتب  قرآن هون الجنيل والتوراة والزبور وصحف إبراهيم وموسى وأونؤمن تفصيال ابلقرآن واإل
 املنزلة وأنه املهيمن عليها .

 
 الكبائر 

 ء يف ضابط الكبرية والصغرية أقوال العلما -
 : الكبائرف
 قيل سبعة .  -1
 وقيل سبعة عشر    وهذا مجعا من األحاديث  -2
 ما اتفقت الشرائع على حترميه  -3
 أهنا إىل السبعني أقرب  -4
 وقيل كل ما ترتب عليه حد أو وعيد أو لعنة أو غضب  -5
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 الصغائر و 
 قيل ما دون احلدين حد الدنيا واآلخرة  -1
 نة أو غضب أو وعيد ومل يرتتب عليه حد قيل ما مل خيتم بلع -2
 

 ه : وجو  والقول اخلامس يف تعريف الكبائر وأن الصغائر ما ليست كذلك هو الراجح من
 غريمها و نبل أنه املأثور عن السلف وعلى رأسهم ابن عباس مث ابن عيينة وأمحد بن ح -1
ن استحق مر ألنه كبائأنه املوافق لآلايت اليت فيها وعد من هللا بغفران ذنوب من اجتنب ال -2

 الوعيد ال يستحق الوعد . 
 من كالم الشارع. ىأنه مستق -3
 أنه الضابط الوحيد الذي يفرق بني الصغائر والكبائر خبالف غريه . -4
خيالف  ذنوب أوم الأن كل ما قيل يف حد الكبرية ابطل ال يصح ألنه خيرج عنه كثري من عظا -5

 النصوص . 
 حكم مرتكب الكبرية 

يف اآلخرة حلدود و هل اة : يف الدنيا عاص هلل ورسوله يعاقب ابحلد إن كان من أعند أهل السن -
  . من هللا توعدموكول ألمر هللا ومشيئة إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وخيشى عليه ألنه م

 نب . ذإلميان امع  عند املرجئة : أنه مؤمن اتم اإلميان ال يعذب يف اآلخرة ألنه ال يضر -
خالد  ر ويف اآلخرةخل الكف يدالدنيا يف منزلة بني املنزلتني خرج من اإلميان ومل عند املعتزلة: يف -

 خملد يف النار .
 .  عند اخلوارج : كافر حالل الدم يف الدنيا ، خملد يف النار يف اآلخرة -
 

 الصغرية تكون كبرية : 
 مون"إذا أصر عليها فاعلها لقوله تعاىل "ومل يصروا على ما فعلوا وهم يعل -1
 ون" معاىف إال اجملاهر  قوله صلى هللا عليه وسلم "كل أميتجاهر هبا ل إذا -2
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 إذا استهان هبا واستخف هبا وأدلته كثرية .  -3
 

 الكبرية تكون صغرية : 
 إذا وقع فيها مث ندم واتب واستغفر وأكثر من إانبته هلل تعاىل . 

 
 الصالة خلف الفساق وعليهم 

 مذهب أهل السنة يف ذلك : 
 ن خلف مستور احلال الذي ال يعلم منه بدعة وال فسقا . يصلي اإلنسا -
ا كان اإلمام الراتب الذي ال ميكنه الصالة إال خلفه كإمام  يصلي خلف املبتدع والفاسق إذ -

لى  ذلك قوله صدلتهم يفة وأاجلمعة والعيدين وإمام احلج وذلك ألدلة كثرية وأن ترك الصالة خلفهم بدع
 حابة رضي هللافعل الصم" ولفإن أصابوا فلكم وهلم وإن أخطأوا فلكم وعليههللا عليه وسلم "يصلون لكم 

 قته .و تنة يف الف عنهم فقد صلوا خلف احلجاج مع ما عرف عنه ، وأمر عثمان ابلصالة خلف إمام
  ة خلفهملصالهناك دليل ملن قال برتك ا صحت صالته لنفسه صحت لغريه وليس وكذلك فإن من

وليته على تير وأن لتعز افاسق أو املبتدع اإلمامة وجب ذلك ألنه يستحق إذا أمكن عدم تولية ال -
ه ك الصالة خلفن يف تر وكا املسلمني خمالفة للشارع يف كثري من نصوصه ، فإن توىل الفاسق أو املبتدع

بتدعا عل ذلك كان م وإن فه فالرادع له عن املنكر فال مانع حبيث ال يفوته مجعة وال مجاعة أما إذا فاتت
 خمالفا للسلف ، وكذلك إن قدر على الصالة خلف غريه من األبرار . 

زئه قال جي م منإذا صلى خلف الفاجر من غري عذر وهو قادر على أن يصلي خلف الرب فمنه -
 ومنهم من قال يعيد . 

ن منع ذلك ميل على الدلإذا ترك اإلمام ما يعتقد املأموم وجوبه صلى خلفه وال يضره يف ذلك و  -
وا فلكم إن أخطأهلم و أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال "يصلون لكم فإن أصابوا فلكم و أو عكسه 
 وعليهم" . 

-  
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 حكم الصالة على الفساق إذا ماتوا : 
عليه وسلم  لى هللاصمره يصلى عليهم مجيعا إال ما أخرجتهم النصوص حنو قاتل نفسه والبغاة وذلك أل

 ملنافقني قبلى على اه صلوكذلك فعله وفعل أصحابه حىت إن ابلصالة على امليت ومل خيص ابرا من فاسق
 عن ذلك .  ىأن ينه

 وللمؤمنني ذنبكستغفر ل"وا ومهم قال تعاىلوكذلك ألمره تعاىل ابالستغفار للمؤمنني وهم داخلون يف عم
 واملؤمنات"

مان إما قس سالمرين لإلعليه مستمد من أن املظه ىيصلال ن ممعليه  ىوالضابط الذي يعرف به من يصل
ه ألنه ال صلي عليلك فيذن علم ذلك . أما من جهل عليه ممنافق فمن علم نفاقه فال يصلي  مؤمن وإما

  .فقني ملنايعلم الغيب وكان عمر ال يصلي على من اليصلي عليه حذيفة ألنه كان يعلم ا
يه كره فيصلي علابق ذ لسوم اوأما غري املنافق وإن كان يرتكب ما يرتكب من احملرمات فهو داخل يف العم
ون ل والورع ليكهل الفضه ألإال من ترك النيب صلى هللا عليه وسلم الصالة عليه فيجوز ترك الصالة علي

 ردعا لغريه حنو قاتل نفسه .
 

 مذهب أهل السنة يف القطع للمعني جبنة أو انر:
 ثالثة أقوال : 

 ال يقطع ابجلنة إال لألنبياء وهذا خالف للنصوص .  -1
و حنء وذلك علمان قطع له النص بذلك وهذا هو الصحيح الراجح وهو قول مجهور اليقطع مل -2

 العشرة املبشرين ابجلنة وعبدهللا بن سالم واثبت بن قيس وغريهم . 
ا يها الناس خري أثىن علرت فميقطع ملن أثىن عليه املؤمنون ابخلري بعد وفاته حلديث اجلنازة اليت  -3

ال هذا ذلك فق ئل عنسشرا فقال وجبت ثالاث مث الاث وعلى أخرى فقال صلى هللا عليه وسلم وجبت ث
ورد عليه   يف األرض"هداء هللاتم شأثنيتم عليه خريا وجبت له اجلنة وهذا أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أن

 .أبن ليس كل الناس كالصحابة وأبن ذلك ثبت بنصه صلى هللا عليه وسلم 
  ن من أهل اجلنة إذا أثىن عليه الناس .ن املراد املرجو أن يكو إوقد يقال 
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 طاعة أويل األمر 
سنة و ا كتاب هللا ن حيكمو ور أجيب على الرعية طاعة أويل األمر مامل أيمروا مبعصية وجيب على والة األم

 .رسوله صلى هللا عليه وسلم يف رعيتهم وأال يظلموهم وال جيوروا عليهم 
ألمر الرسول وأويل طيعوا ا وأاي أيها الذين آمنوا أطيعوا هللاوأدلة طاعتهم يف املعروف قوله تعاىل : "

 منكم...." 
 ليه وسلمى هللا عصله فلم جيعل هلم طاعة منفردة للداللة على طاعتهم فيما كان طاعة هلل ولرسول

 صاين"قد عوقوله صلى هللا عليه وسلم : "ومن يطع أمريي فقد أطاعين ومن يعص أمريي ف
 طراف" األ يلي أوصاين أن أمسع وأطيع وإن كان عبدا حبشيا "جمدعوقول أيب ذر " إن خل

 ولقوله صلى هللا عليه وسلم حلذيفة "تلزم مجاعة املسلمني وإمامهم"
م فكذلك جتب  رعيتهعه يفأما إذا جاروا على رعيتهم أو فسقوا يف أنفسهم مع تطبيقهم حدود هللا وشر 

 " من رأى من يه وسلم علرج عليهم وذلك لقوله صلى هللابواح وحينئذ خي طاعتهم إال إذا ظهر منهم كفر
م  عليه وسله صلى هللالقولو أمريه شيئا يكرهه فليصرب فإنه من فارق اجلماعة شربا فمات ميتة جاهلية" 

تبغضوهنم  م الذينئمتكأ"خيار أئمتكم الذين حتبوهنم وحيبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم وشرار 
ال ذلك قال : " سيف عندابل يلعنونكم فقال الصحابة اي رسول هللا أفال ننابذهمويبغضونكم وتلعنوهنم و 

 وال هللاه منه معصية  فليكر هللا ما أقاموا فيكم الصالة أال من ويل عليه من وال فرآه أييت شيئا من معصية
 ينزعن يدا من طاعة "

 ندكم من هللاعبواحا  روا كفراتال أن إ، ال : "  ؟ أفال نقاتلهم :ولقوله صلى هللا عليه وسلم حني قيل له
 فيه برهان " 

عاف ما حيصل فاسد أضامل واحلكمة يف وجوب طاعتهم لو كانوا جائرين أن اخلروج عليهم يرتتب عليه من
 ن جنس العمل جلزاء م وامن جورهم بل الصرب عليهم تكفري للسيئات وهم ما سلطوا علينا إال لتقصريان
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 املسلمني وعدم التفرقة واالختالف  األدلة على لزوم مجاعة
صله ه ما توىل وننني نولملؤماقال تعاىل " ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل 

 جهنم "
 " بيلهسوقال : "وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه وال تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 

  ن بعد ما جاءهم البينات " وقال : "وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا م
 وقال : "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم يف شيء" 

ا كوا هبا وعضو عدي متسبمن  وقال صلى هللا عليه وسلم: "عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني
 عليها ابلنواجذ" 

ل ياعة قهي اجلماحدة و و النار إال  إن هذه األمة ستفرتق بكم على ثالث وسبعني ملة كلها يف: وقال 
 من هي ايرسول هللا قال "ما أان عليه وأصحايب"  

 وقوله " فإنه من فارق اجلماعة شربا فقد خلع ربقة اإلسالم "
 

 أقسام التوحيد :
 غوتاجتنبوا الطاو ا هللا عبدو االتوحيد هو دعوة الرسل قال هللا تعاىل "ولقد بعثنا يف كل أمة رسوال أن 

 نيب لقومه "اعبدوا هللا مالكم من إله غريه" وهو ما يؤمر به وقال كل
 فالتوحيد هو أمر هللا لعباده وهو ينقسم إىل

 توحيد الربوبية      -1
  ة .. اخلإماتو هو اإلقرار أبنه خالق كل شيء وحده املتفرد أبفعاله من خلق ورزق وإحياء 

 :لوهية توحيد األ      -2
ج د من صالة وحه العبارب بأبن يعبد وحده ال شريك له أي إفراده مبا يتق هو استحقاقه سبحانه وتعاىل

 ونذر اخل
د لم أن التوحي" فعهللاولن والنوع األول يقر به حىت املشركون قال تعاىل "ولئن سألتهم من خلقهم ليق

 املطلوب هو توحيد األلوهية 
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 لكم تتقون "بلكم لعن قكم والذين موقد قرنت بينهما اآلية " اي أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق
 نستعني إايكو "احلمد هلل رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين إايك نعبد  قولهو 
 األمساء والصفات توحيد      -3

م من غري ليه وسلع به رسول هللا صلى هللا هوصف وهو وصف هللا سبحانه وتعاىل مبا وصف به نفسه أ
لسميع اء وهو يله شتكييف وال متثيل على أساس قوله تعاىل "ليس كمث حتريف ومن غري تعطيل وال

 البصري" 
ورة اإلخالص سه أيضا ل عليمجعتا أنواع التوحيد الثالثة ويدأول الفاحتة وسورة الناس  يهوالدليل عل

 وغريها
  

 فاتهيف أمساء هللا وص رسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ابلبيان الواضح
لى مثل ذلك هللا ع سولر يث املستفيضة على صفات هللا وأمسائه الالئقة به ودلت أحاد دلت آايت هللا

زل إليهم نني للناس ما ذكر لتبيك الالرسول صلى هللا عليه وسلم ابلبيان قال هللا تعاىل "وأنزلنا إل أمروقد 
 قالت ة أين هللالجاريل لوقا ماء"" فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم "أال أتمنوين وأان أمني من يف الس

 عتقها فإهنا مؤمنة .أيف السماء فقال 
 ض"كم األر سف بوقال تعاىل "الرمحن على العرش استوى " وقال "أأمنتم من يف السماء أن خي

لكتاب هي ذكر بنص او افظون" ه حلوملا علم أن السنة حمفوظة حبفظ هللا لقوله "إان حنن نزلنا الذكر وإان ل
ها بني أن وظواهر  نيهان رسول هللا صلى عليه وسلم نص أبمر بصرف الصفات عن معاومل ينقل إلينا ع

ن حتيج إىل بيانه لو اح ألهذا الذي قاله رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يف الصفات هو البيان الواض
 آخر لبينه ولنقل إلينا .

 دليل .والحابة البيان واعتقدوه ونقل عنهم وقد فهم الص
 على ما مل كتواانوا ليسكعن بيان ذلك وما   يسأل أحد منهم علم الناس ابهلل وبدينه وملأهنم أ      -1

 يفهموا
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كان هذا   حكام ولوكثر الناس حرصا على احلق ومعلوم ذلك من اختالفهم يف بعض األأكانوا        -2
 الشيء فيه لبس عليهم لنقل إلينا اخلالف .

 السماء يف إنه تقادهم ذلك البيان مثل قول اجلارية عن هللانه ورد يف كالمهم ما يدل على اعأ      -3
قول اوات و بع مسسوقول عائشة سبحان الذي وسع مسعه األصوات وقول زينب أنكحين هللا من فوق 

 خبيب بن عدي "وذلك يف ذات اإلله" إىل غري ذلك .
 

 مذهب السلف يف أمساء هللا وصفاته مبين على أسس ثالثة وهي:
ومل يكن له  "ء" وقال خلقه قال تعاىل "ليس كمثله شي هللا سبحانه وتعاىل عن مشاهبة تنزيه      -1

 كفوا أحد" وقال "هل تعلم له مسيا"
ىن على ربه فيما أث  فيما أثىن به على نفسه وتصديق رسوله صلى هللا عليه وسلمهللاتصديق       -2

 لتنزيه .ااس ذلك لى أسإمياان مبنيا عواإلميان بتلك الصفات الثابتة يف القرآن والسنة الصحيحة 
مل و لد ومل يولد يصمد مل  القال تعاىل "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" وقال "قل هو هللا أحد هللا

 "يكن له كفوا أحد
 "به علما "وال حييطون طع الطمع عن اإلحاطة بكيفية اتصافه سبحانه بصفاته قال تعاىلق      -3

 "صار وهو يدرك األبصار وهو اللطيف اخلبريوقال "ال تدركه األب
 

 : حكمأعلم و أوعقيدة اخللف  أسلمن عقيدة السلف : إقوهلم 
ني بليهم ومجعوا كذبوا عقه فسبب هذه املقالة أهنم ظنوا أن طريق السلف هي اإلميان ابأللفاظ من غري ف

م والفضل هل العلم أوه ذلك وبني اجلهل مبذهبهم وهذا القول فاسد ألن السلف هم خري قرون األمة
أحكم ألن و ن أعلم ن يكو أما كان أسلم فال بد  إنوهم أعلم مبا جاء يف الكتاب والسنة من غريهم مث 

ئرة السالمة ن من دانساوإن اجلهل كل اجلهل ما خيرج اإل ةالسالمة التكون إال بسعة علم وعظيم حكم
 إىل دائرة الشك والريب .

 ي واجلويين .والراز  تاينر أمرهم إىل ما كان عليه السلف مثل الشهرسوقد ثبت رجوع املتكلمني يف آخ
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 البالاي الكامنة يف مذهب اخللف :
 نه إذا أاتهم وصف على تعاىل قالوا هذا ظاهره يوهم التشبيهأ      -1
 هبوا إىل صرف الصفة عن ظاهرها فوقعوا يف التأويلذ      -2
 هللا هبا نفسه توا بصفة من عندهم غري اليت وصفأ      -3
 

 سبب ضالل من ضل يف صفات هللا :
 وقوف مع النصوصعدم ال      -1
 ةاملنطقي قيسةاستعمال األ      -2
 ان ذلكل يكفي يف بيعقظنهم أن ال      -3
 م .لبداوهت يف ذلك ومل خيوضوا فيه ألن علمهم كان حمدودا نهم أن الصحابة مل يتعمقواظ      -4
 

 :ضالل مبني  وهذه النقاط األربعة
 ه" فاتبعو  قيمافإن هللا قال "اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم" وقال " وأن هذا صراطي مست

 مث إن أقيستهم ما أنزل هللا هبا من سلطان فهي من وحي الشيطان 
 نح عقوال ل حىت من يقو "وما كنا معذبني حىت نبعث رسوال" ومل مث إن العقل ال يكفي وقد قال تعاىل

 إدراك العقل هم بعدميقينلحابة لسعة علمهم مل يتعمقوا يف ذلك حيث إن الكالم فيه توقيفي مث إن الص
 البشري لكنه هللا وقد سبق بيانه .

 
 طريق العصمة من ذلك :

لك قوله " يل على ذمع النصوص والتسليم مبا جاء يف القرآن من إثبات ونفي والدل الوقوف      -1
به لن  متسكتم ا إنمقى" وقوله صلى هللا عليه وسلم "تركت فيكم فمن اتبع هداي فال يضل وال يش
 " تضلوا بعدي أبدا كتاب هللا وسنيت

 لم"قال تعاىل "وال تقف ما ليس لك به ع دم التكلم يف هذا الباب إال ابلنصوصع      -2
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ابلفضل  مالسنة هلو هم السلف ألهنم أفهم للنصوص منا لسعة علمهم ولشهادة الكتاب فاتباع       -3
 واخلري .

 
 املصادر اليت ترجع إليها مقالة التعطيل :

ة اجلهمية بت مقالفنس نن أول من قال ابلتعطيل هو اجلعد بن درهم وأخذها عنه اجلهم بن صفواإقيل 
 .إليه 

لذي د وهو ان لبيعن اجلعد أخذها عن أابن بن مسعان عن طالوت بن أخت لبيد بن األعصم إوقيل 
 . عليه وسلم سحر النيب صلى هللا

 .ركني ن اجلعد بن درهم كان من أرض فيها كثري من الصابئة والفالسفة املشإوقيل 
 فيكون أصل هذه املقالة يهودي صابئ مشرك.

  
 كل معطل مشبه وأن كل مشبه معطل :ن  بيان أ
الذي  ة وهواع الصفند مسن كل معطل مشبه ألن التعطيل ال يكون إال بعد تشبيه سبق يف النفس عإقيل 

 أدى إىل اللجوء إىل التعطيل .
ن التنزيه أبة قمو ملثلية دم اما تدل عليه من العظمة وعطل ألنه عطل صفات هللا العليا عأما كل مشبه مع

ليق جبالل لى ما يها عجعل صفة هللا كصفة املخلوق وكانت أمتنا وسط بني ذلك فأثبتت الصفة وجعلت
 هللا .

  
 :صلح مرجعا للصفات يالعقل ال 

 وسلم لى هللا عليهرسوله صو  هللاهذا ألن قدم اإلسالم ال تثبت إال ابلتسليم واالستسالم واالنقياد لكالم 
  لتسليم"ينا امن هللا الرسالة ومن الرسول البالغ وعل"روى البخاري عن الزهري أنه قال 
أن العقول غريه و  وت معن طريق التثبت والتحقيق ألن العقل يتفامفالعقل ال دخل له يف الشرع إال 

 معه حلقارة العقل وضيق حدوده .يتناقض ورمبا رأى العقل أن الشرع  ضاقنتت
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. أو كما  ن أعالهموىل أوقد قال علي رضي هللا عنه " لو كان الدين ابلرأي لكان املسح أسفل اخلف 
 قال .

م حرجا مما أنفسه وا يفوقال تعاىل : "فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر بينهم مث ال جيد
 قضيت ويسلموا تسليما"

 
 معاين التأويل

 لتأويل هو احلقيقة اليت يؤول إليها الكالم .ا -1
 ق"سل ربنا ابحلر د جاءت بل ققال تعاىل "هل ينظرون إال أتويله يوم أييت أتويله يقول الذين نسوه من ق

 وقال "هذا أتويل رؤايي"
 ناه التفسريلتأويل يف كالم كثري من املفسرين معا -2

 آمنا" ولونفائدة : قوله تعاىل : "وما يعلم أتويله إال هللا والراسخون يف العلم يق
 ألوىل أن هللامعىن ا يكونفقيل إذا وقفنا على اسم اجلاللة أو وقفنا على العلم أن كال املعنيني حق 

لغيبية ااألمور ي مثل احلقيق هشابه على هذا املتسبحانه وتعاىل اختص بعلم املتشابه ويكون املراد ابملتشاب
 . وحتديدها ووصفها

ة  املتشابه شابه يف اآليد ابملتملراويكون ا ويكون املعىن ابلوقف الثاين أن الراسخون يف العلم يعلمون أتويله
 . ابذةاإلضايف وهو األشياء اليت ختفى على العوام وال يعرفها إال العلماء اجله

حيث ثبوهتا  فاته من وصابب األمساء والصفات لبيان أن أمساء هللا هبذه اآلية يف ءجي فائدة أخرى :
اىل هبا من انه وتعسبح ليست من املتشابه كما يزعمه كثري من املتكلمني وهي من حيث كيفية اتصافه

 املتشابه الذي ال يعلمه إال هللا .
در إىل لراجح املتباااملعىن  عنلفظ أما معىن التأويل يف كالم املتكلمني والفقهاء املتأخرين هو صرف ال -3

الكتاب  يه نصوصت علالذهن إىل املعىن املرجوح لدليل أوجب ذلك فالصحيح من ذلك التأويل ما دل
 . والسنة وما خالف ذلك فهو فاسد

  



48 

 

 هم :يف الرد على خمالفي علماء أهل السنةاألصالن اللذان عول عليهما بعض 
مسعا وقدرة و  بعضها اآلخر فما دام أثبت هلل حياة وعلما لقول يف بعض الصفات كالقول يفا      -1

ا والغضب ة والرضحملباوبصرا ال يشبه شيء منها صفة املخلوق جيب عليه أن يثبت ابقي الصفات مثل 
 .فاه نهنا ال تشبه صفات املخلوق ألنه ال فرق بني ما أثبته وما إوغريها ويقول 

فمثال وجود  ،عقلي  يه دليلوغريها مما نفاه مل يدل عل، ل ن ما أثبته دلت عليه أدلة ابلعقإفإن قال 
 املخلوقات دل على القدرة يقال له لك جواابن :

 دم علمكعألنه  على ما نفيته ال ينفي ثبوت هذه الصفاتيف عقلك عدم ثبوت دليل         _أ
 فيه .نيال  ابلدليل ال يعين أنه غري اثبت فقد دل عليه النقل ابإلضافة إىل أن العقل

ة يل على احملبطائع دلم الأنه هناك أدلة عقلية مثل اليت أثبت هبا ما أثبت من الصفات فإكرا     _ب
 ني وأشباههميوعقاب الكافر دليل على البغض ... وهذا الرد على األشعر 

هبذه  د متصفا جنملننا إويقال ملن أثبت األمساء ونفى الصفات مثل املعتزلة حيث يقول      _ت
 .ت إال جسم وهللا ليس جبسم الصفا

فات يف الص فقولك وليس هناك مسمى مبا أثبت من أمساء إال وهو جسم وهللا ليس جبسم: قيل له 
 يلزمك يف األمساء.

 قات فإثباهتاللمخلو  إال ويقال ملن نفى األمساء والصفات ألن هذه األمساء والصفات ال تكون     _ث
 جوداته ابملو تشبيمات والتشبيه ابملعدومات أسوأ من التشبيه يقال له ونفيها تشبيه ابملعدو 

يشبهه شيء  أيضا ال  الصفات كالقول يف الذات كما أن هللا ال يشبهه شيء يف ذاتهيفالقول       -2
 يف صفاته .

ك ال ميكننا  كذلات هللافذاته سبحانه متصفة بصفات ال متاثل صفات املخلوقني وكما أننا مل حنط بذ
 اتصاف الذات ابلصفات .إدراك كيفية 

 . لذاتافمن أثبت الذات هلل يلزمه إثبات الصفات على األصل الذي بين عليه إثبات 
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 اإلميان ابلروح وبنعيم اجلنة يستلزم اإلميان ابلصفات :
 يت يف الدنياواألشياء ال ء تشرتكشياأبالروح ونعيم اجلنة من األمور الغيبية اليت ذكرها هللا يف كتابه ووصفها 

 يف أمسائها مع تيقن اختالفها متاما يف احلقيقة 
ديث القدسي د يف احلما ور كاجلنة فيها أهنار وأشجار وطري وحور ومخر وقال هللا تعاىل فيها  :  فمثال

عما  ختالفهابت ا"أعددت لعبادي ماال عني رأت وال أذن مسعت وال خطر على قلب بشر" فهذا يث
ات وأمساء ك مع صفشرت ه تؤ كم ابخلالق جل وعال فصفاته وأمسالنعرفه يف الدنيا وهي خملوقة فما اب

 . املخلوقو الق املخلوقني يف اللفظ والفرق بني صفة اخلالق وصفة املخلوق كالفرق بني اخل
 

 املعاين اليت حيتملها نفي التشبيه يف االصطالح :
 حيتمل نفي التشبيه يف االصطالح معنيني :

دي إىل وصف ا مما يؤ قوله "ليس كمثله شيء" بدون نظر إىل ما بعده املطلق بناء على النفي      -1
كذلك   د املوتوبض هللا ابلضدايت فيوصف بضد احلياة ألن احلياة صفة لشيء وهو ليس كمثله شيء

 وهذا احتمال ابطل وهلم جرا .
وهو "له ة لقو لصفاتثبت له فس كمثله شيء وهو السميع البصري" لنفي املقيد بناء على قوله "ليا      -2

 حلقملعىن اا هو وهذامشاهبتها لصفة املخلوق لقوله "ليس كمثله شيء"  ىوينف "السميع البصري
 

 " :الرد على املعطلة واملشبهة بقوله "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري
ثل صفات خلالق مات ان صفإة املمثلة ألنه قالوا قوله تعاىل : "ليس كمثله شيء " رد على املشبه

 ملخلوق واآلية تنفي أن مياثل صفات اخلالق صفات املخلوق ا
 ه واآليةءأمساو صفاته  ن هللاعألهنم ينفون املعطلة  ةرد على النفا "وهو السميع البصري: "وقوله تعاىل 

 تثبت ذلك هلل سبحانه وتعاىل
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 : االتفاق يف األلفاظ ال يلزم منه التماثل يف املسميات واملوصوفات
ليس و خلوقني ت املنفسه أبمساء ووصف نفسه بصفات تشرتك يف اللفظ مع أمساء وصفاقد مسى هللا 
وقال  "بصريا  مسيعا "ومسى نفسه " خيرج احلي من امليت  " سمى فسمى نفسه احلي وقالاملسمى كامل

مى سالفرق بني امل ذلك و ىل غريوقال "وقالت امرأة العزيز" إ "العزيز""فجعلناه مسيعا بصريا" ومسى نفسه 
 واملسمى كالفرق بني اخلالق واملخلوق .

إن أنكر فذلك ، املخلوق ك ووجودفأنت تثبت وجود هللا : قيل .. أان ال أثبت األمساء أيضا : فإن قال 
 .وجود هللا رد عليه أبن ذلك معلوم بصريح العقل 

نهما خمتص ل مة فكقيقفعلم أن األمساء والصفات للخالق واملخلوق تتفق يف األمساء وختتلف يف احل
 بصفاته وأمسائه كما يليق به .

 
 "قوله تعاىل "للذين ال يؤمنون ابآلخرة مثل السوء وهلل املثل األعلى 

ن ات هلم ويف أبة البن نسالذين ال يؤمنون ابآلخرة هلم املثل السيء يف كل شيء يف حاجتهم للولد ويف
 ليق به .ا ال يمبله  لى هللا ووصفهممصريهم إىل النار ويف سفاهة عقوهلم وغبائهم ويف جترئهم ع

الشريك و لد والصاحبه عن الو  نائهوهلل املثل األعلى املطلق يف كل شيء يف صفاته وأمسائه وأفعاله ويف استغ
 ال .اجلالل واجلملكمال و افات والويل وله املثل األعلى فيما وصفه به عباده املؤمنون مبا يليق به من ص

 : سبب نزول اآلية
و  جهه مسودا وهثى ظل و ألناب : وجيعلون هلل البنات سبحانه وهلم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم قال تعاىل

 ا حيكمون"مال ساء اب أكظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أميسكه على هون أم يدسه يف الرت 
نسب  نا على مة ردهذه اآلايت سبقت ذكر اآلية السابقة وهي تعطي حكم سبب النزول فتكون اآلي

ىل الولد نه يف حاجة إأليه مع إنات الب ةن املالئكة بنات هللا يف حني أنه يتربأ من نسبإهلل البنات أبن قال 
 . فسهه لنوهللا جل وعال ال حيتاج لشيء بل كل شيء حيتاج إليه مث هو يصفه مبا يكره
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 مذهب األشعرية يف األمساء والصفات :
السمع لم واحلياة و رة والعالقد الصفات اليت مسوها صفات املعاين وهييثبتون هلل األمساء ويثبتون له بعض 

 ية واإلضافيةت الفعللصفااوالبصر والكالم واإلرادة وهي ما دلت على معىن وجودي قائم بذات وأنكروا 
ىل غري إرادة العقاب الغضب إاب و مبعىن أهنم أولوها فقالوا اليد القدرة والعني الرعاية واحلب إرادة الثو 
 ك .ذلك وقالوا النزول نزول املالئكة واجمليء األمر أو املالئكة إىل غري ذل

 
 مذهب املعتزلة يف األمساء والصفات :

ناها استوىل ستوى معال اون الصفات ويثبتون األمساء ونفيهم للصفات بتأويلهم إايها ويقولون مثنفي
هللا ال  ن وقالوا أبنق القرآخبل وجل وقالوا زوبعض غالهتم ينفون األمساء والصفات معا وأنكروا رؤية هللا ع

 يفعل إال األصلح .أن خيلق الشر وأنه ال جيوز له 
  

 مذهب اجلهمية يف األمساء والصفات :
 ينفون الصفات واألمساء ويثبتون هلل الوجود املطلق فقط

 
 : احلسن األشعري إىل مذهب أهل السنة والرد على خمالفيهأيب رجوع 

فات املعاين صإثبات  ه منم أبو احلسن األشعري عن مذهبه الذي اعتنقه الذين نسبوا إليقد رجع اإلما
بتون  اعة الذين يثة واجلمالسن بني يف كتاب اإلابنة أن احلق مع أهلو ه السبع ونفي ابقي الصفات أو أتويل

له وتصدى الليق جبما يككل ما وصف هللا به نفسه يف كتابه أو وصفه به رسوله صلى هللا عليه وسلم  
عاىل ورد تت رؤية هللا يء وأثباجملو ابلرد على املعتزلة واجلهمية وغريهم يف هذا الكتاب وأثبت هلل االستواء 

يدين ه والبصر والبت الوجوأث على أدلة املعتزلة وحاجهم وأثبت أن كتاب هللا كالم هللا وأنه غري خملوق
عباد ويف يف أفعال ال  قوهلميفزلة طنب يف الرد على املعتوالعني وتكلم يف التكليف ويف خلق أفعال العباد وأ

 اللطف ويف اخلتم وغري ذلك .
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 عالمة اجلهمية عند أهل السنة
لى ما يليق عت هللا صفا عالمة اجلهمية اليت متيزهم عند أهل السنة واجلماعة هي رميهم كل من أثبت

 جبالله أبنه مشبه ممثل
 

 قضية إثبات اخلالق :
خلالق نه من أنكر ا سبحاع هللااىل: "أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون" يف هذه اآلية وضقال هللا تع

 لصدفة من غرياق مبحض ن خلبني قضيتني كالمها ال يستطيع اإلنسان إال أن ينفيه فإما أن يكون اإلنسا
ه من لد ث البحاد خالق وال موجد وهذا مستحيل ألن اإلنسان حادث ابليقني وبضرورة الفعل وكل

من  حد ألنهأعيه حمدث وإما أن يكون اإلنسان قد أحدث نفسه بنفسه أبن خلق نفسه وهذا ال يد
س الوقت ق يف نفخملو التخبيط واجلهل مبكان ألنه كيف خيلق نفسه قبل أن يوجد وكيف يكون خالق و 

 . ههنم خملوقون لوأالق و اخلوإببطال هاتني القضيتني تثبت القضية الثالثة حتما وهي أن هللا سبحانه ه
 

 العلم احلقيقي :
 "ة هم غافلون ن اآلخر هم عو قوله تعاىل "ولكن أكثر الناس ال يعلمون يعلمون ظاهرا من احلياة الدنيا 
ء يف كيمياء وفيزايو من طب  دنيايف هذه اآلية بني هللا سبحانه وتعاىل أن كل ما يعلم من أشياء تتعلق ابل

فلتهم عن ك عند غل ذلملزيد من العلوم اليت تنفعهم يف دنياهم كحني الناس يسارعون يف اكتشاف ا
بحانه علمون وبني سم ال يأبهن اآلخرة يعادل ابلعدم ألن هللا أثبت هلم علم الدنيا ويف نفس الوقت وصفهم

هو  لعلم احلقيقيية أن ااآل أن مهما وصلوا من التعمق يف علم الدنيا لن يتجاوز الظاهر منه ويتبني من
ه من آخرته وجنات ملرء يفاه فوز باألنبياء وهو العلم النافع الذي يتعلق  هورثالذي آلخرة وهو العلم علم ا
 . اهلالك
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 احلي القيوم امسان شامالن وبيان معىن القيوم :
دار األمساء معليهما ما فوذلك لشموهلعظم احلي القيوم من أعظم أمساء هللا حىت قيل إهنما االسم األ

 مال من العلمفات الكيع صياة الكاملة التامة املتصف هبا الرب جل وعال مستلزمة جلماحلسىن ألن احل
دية ألزلية واألبمتضمن افيوم والقدرة واإلرادة وغريها وتستلزم نفي كل شيء يضاد كمال احلياة وأما الق

درته ، كما قإليه وحتت  اجلكل حمته فاوكمال الغىن والقدرة ألنه القائم بنفسه فال حيتاج لغريه ، واملقيم لغري 
 . أبداأن اقرتان االمسني يدل على دوام صفات الكمال وانتفاء النقص عنها أزال و 

ه على غريه مل قيامل يشأما معىن القيوم فهو القائم بنفسه ابتفاق أهل اللغة واملفسرين واختلف ه
 واألرجح مشوله ذلك .

 
 : يث النفي واإلثباتطريقة الكتاب والسنة يف ابب األمساء والصفات من ح

 ذلك بناء علىملفصل و ات االطريق الذي يسلكه الكتاب والسنة يف ابب الصفات هو النفي اجململ واإلثب
 صريبه مسيع ت أناملثلية مطلقا وأثب ىمثله شيء وهو السميع البصري" فنفقوله تعاىل "ليس ك

 لقلي ولكنه م "وكذلك قد يرد نفي مفصل يف حنو قوله تعاىل "ال أتخذه سنة وال نو 
 

 أقوال الناس يف مسمى الكالم وبيان احلق مع الدليل
 أقوال الناس يف مسمى الكالم أربعة ويضاف هلا خامس :

 تناول اللفظ واملعىن مجيعا وهو قول السلف .ي      -1
 تناول اللفظ فقط واملعىن مدلول له وهو قول لبعض املعتزلة.ي      -2
 عه .وإطالقه على اللفظ جماز وهو قول ابن كالب وأتباعىن فقط يتناول امل      -3
 بيةكال من اللفظ واملعىن كل على حدة وهو قول بعض متأخري الكال  يتناول      -4
 از يف كالم هللا حقيقة يف كالم غريه ويروى عن أيب احلسن جم      -5

صلى هللا عليه وسلم "إن والذي أثبته أهل العلم أن احلق ما ذهب إليه السلف ويدل على ذلك قوله 
صالتنا هذه ال يصلح فيها شيء من كالم الناس " وابالتفاق علم أن ما يف النفس فقط ليس كالما 
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حيث ال تبطل به الصالة وإمنا البد معه ابلنطق ، وكذلك قوله صلى هللا عليه وسلم "إن هللا جتاوز ألميت 
بني حديث النفس وبني الكالم واملراد من  عما حدثت هبا نفسها مامل تتكلم به أو تعمل به" ففرق

 الكالم النطق به ابتفاق العلماء فعلم أنه يطلق على اللفظ واملعىن مجيعا .
 

 مذاهب الناس يف كالم هللا تعاىل مع بيان احلق منها والدليل
 افرتق الناس يف ذلك على تسعة أقوال هي أن كالم هللا :

 ا يفيض على النفوس من معاينم      -1
 لوق خلقه هللا منفصال عنهخم      -2
 اتمعىن قائم ابلذ      -3
 زليةأحروف وأصوات       -4
 ادثةححروف وأصوات       -5
 اجع إىل ما حيدثه من علمه وإرادتهر       -6
 من معىن قائم ابلذاتيتض      -7
 ني املعىن القائم ابلذات وبني ما خيلقه يف غريه من األصواتبمشرتك       -8
مبعىن أن  ث اآلحادقدمي النوع حاد ءهللا متكلما به مىت شاء وكيف شا زلصوت مسموع مل ي      -9

 الصوت املعني ليس قدميا
لكثري من الى ذلك عليل هو احلق والدو وقد بني أهل العلم أن القول األخري قول أهل احلديث والسنة 

 اآلايت واألحاديث ومنها :
حر مدادا ل لو كان البقوله "قبه" و تكليما" ، "وملا جاء موسى مليقاتنا وكلمه ر قوله تعاىل "وكلم هللا موسى 

 م"ال من رب رحيسالم قو له "لكلمات ريب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ريب ولو جئنا مبثله مددا" وقو 
 وقوله صلى هللا عليه وسلم يف البخاري "إذا قضى هللا األمر يف السماء ضربت املالئكة أبجنحتها
خضعاان لقوله كأنه سلسلة على صفوان" وقوله أيضا فيه "إن هللا تبارك وتعاىل إذا أحب عبدا اندى 
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جل وعال ألهل اجلنة  هللا جربيل إن هللا قد أحب فالان فأحبه" وغري ذلك من األدلة ومنها أدلة تكليم 
 .كما سيأيت بيانه 

  
 : أدلة تكليم هللا جل وعال لعباده املؤمنني يف اجلنة

 من رب رحيم" م قوال"سال ويكلم هللا سبحانه وتعاىل عباده املؤمنني والدليل على ذلك قوله جل وعال
 ون بعهد هللاذين يشرت ن الواألدلة على حرمان املشركني وأصحاب النار من كالمه ومنها قوله تعاىل "إ

 ليهم"إر نظيوأمياهنم مثنا قليال أولئك ال خالق هلم يف اآلخرة وال يكلمهم هللا وال 
 :ومن األدلة الواردة يف السنة 

لبيك  جلنة فيقولون أهل اجلنة اياإن هللا يقول ألهل : ما رواه البخاري أن النيب صلى هللا عليه وسلم قال 
ط أحدا من ا مل تعمينا وسعديك واخلري يف يديك فيقول هل رضيتم فيقولون وما لنا ال نرضى وقد أعط

م حل عليكول أذلك فيقولون ايرب وأي شيء أفضل من ذلك فيق خلقك قال أال أعطيكم أفضل من
 رضواين فال أسخط عليكم بعده أبدا . 

 لزرعأذن ربه يف انة استل اجلن رجال من أه: إن النيب صلى هللا عليه وسلم قال وما رواه أيضا البخاري أ
  .ولكين أحب أن أزرع ... احلديث  ىفقال له أو لست فيما شئت قال بل

 لك مما يطول ذكرهوغري ذ
 

 "إن هذا إال قول البشر" " وتوضيح الفرق بني "إنه لقول رسول كرمي 
ول يبلغ ما  إن الرسفسول ر "إنه لقول رسول كرمي" اإلضافة فيها إضافة الكالم ملبلغه ويدل عليه لفظ 

رتني رت مية تكر ن اآلأمن عنده وال سيما وقد وصف ابألمني بعد ذلك بقليل كما  قكلف به وال خيتل
لتبليغ ألن ضافة لن اإلأواملراد يف إحدامها جربيل ويف األخرى حممد صلى هللا عليه وسلم فدل على 

 االختالق ال ميكن أن يقع يف شيء واحد من اثنني خمتلفني .
نه يها من صدر مفه أريد ة فيعن أحد الكفار "إن هذا إال قول البشر" فإن اإلضاف اكياأما قوله تعاىل ح

 .قوله  ده وأنهن من عنافرتى القرآ -معاذ هللا-داء وأن حممدا صلى هللا عليه وسلم الكالم ابت
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ه لكافرين ألنابه يلحق وأن ويف هذا رد على من جعل اآلية األوىل دليال على أن القرآن ليس كالم هللا
سأصليه " قوله يفلبشر ان كالمه قول إغريه وقد توعد هللا من قال  جعله من قول البشر أو امللك أو

 سقر"
 

 الكالم ملن حصل منه ابتداء :
له عر نسبه لقائئا من ششي فمن مسع حس ملن بلغه أو نقله وهذا أمر واضالكالم ينسب لقائله ابتداء ولي

ع شيئا من مسذلك من م وكالذي صدر منه ابتداء ومن مسع حديثا شريفا نسبه للنيب صلى هللا عليه وسل
 ل وهذا يوافق عليه كل من له مسكة عقل.القرآن قال هذا كالم هللا عز وج

 
 الفرق بني كون القرآن يف زبر األولني وبني كونه يف رق منشور :

ر وهي قال يف الزب ه وهلذابرسل كون القرآن يف زبر األولني : أي وصفه وذكره واألخبار عنه وعن النيب امل
 عليه  صلى هللالنيبهم " أي االكتب ومل يقل يف الصحف وذلك حنو قوله "الذي جيدونه مكتواب عند

 وسلم " واملقصود صفته ونعته وذكره 
آن وليس على فس القر لى نعأما كونه يف رق منشور : أي مكتوب فيه ألفاظه وكلماته وعباراته أي حمتو 

 . اإلشارة إليه فقط كما يف التعبري األول
 

 الفرق بني إنزال القرآن وإنزال احلديد :
و قوله حن وذلك يف هللانه من دا أبن وإنزال احلديد أن إنزال القرآن دائما أييت مقيوالفرق بني إنزال القرآ

نزله  لرحيم" ، "قللرمحن اامن  "تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكيم" ، "تنزيل من حكيم محيد" ، "تنزيل
 روح القدس من ربك ابحلق" وغري ذلك 

وهي  ون يف اجلبالديد يكن احلأ بل ورد مطلقا ومعلوم أما إنزال احلديد فلم يرد مقيدا أبنه من عند هللا
اوية خارج جرام مسأل من ويف نظرايت حديثة أنه نز  عالية على األرض وكلما كان أعلى كلما كان أجود

 .األرض 
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 : القرآن كالم هللا منه بدأ وإليه يعود
 خلق ية من أن هللاه اجلهميقول كما"منه بدأ" أي أن هللا هو املتكلم به ابتداء وليس   أهل السنةمعىن قول 

لك الدليل على ذلقرآن و اذا هبالكالم يف حمل فبدأ الكالم من ذلك احملل بل بدأ الكالم من هللا عز وجل 
ارة ليه يعود" إشهلم "وإا قو قوله تعاىل "ولكن حق القول مين" ، "قل نزله روح القدس من ربك ابحلق" أم

كون هناك ىت ال يحمان سريفع من الصدور واملصاحف يف آخر الز  ملا ورد يف األحاديث من أن القرآن
 قرآن يتلى

 
 : صلى هللا عليه وسلم بكلمات هللا تهاستعاذ

يت ال  التامات المات هللابكل وقد ورد أن النيب صلى هللا عليه وسلم استعاذ بكلمات هللا يف قوله "أعوذ
 ستعيذ الرسولقل أن ي يعصفة من صفاته ألنه ال جياوزهن بر وال فاجر" وهذا دليل على أن كلمات هللا

 هللا"أعوذ بعزة  ،صلى هللا عليه وسلم مبخلوق بل قوله هذا مثل قوله "أعوذ برضاك من سخطك" 
 وقدرته" وغري ذلك من صفات هللا تعاىل .

 
 رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة :أدلة 

 ة" وقد فسرها وزايدحلسىنقال "للذين أحسنوا اقال تعاىل : "وجوه يومئذ انضرة إىل رهبا انظرة" ، و 
 .احلديث الصحيح أبهنا رؤية رهبم 

بيان أن هبم ر ن رؤية عفار الكله تعاىل يف حق الفجار "كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون" ويف حجب قو 
 ذلك سيكون للمؤمنني فقط يوم القيامة 

ع قمر ليلة أربإىل ال شارة كما ترون هذا )إذلك قوله صلى هللا عليه وسلم "إنكم سرتون ربكم عياانكو 
 عشر( ال تضامون يف رؤيته 

 "وقوله "وليلقني هللا أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب وال ترمجان 
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 بعض شبه النفاة للرؤية والرد عليها :
سأل ييق مبوسى أن ليإنه ال م فهلاستدل نفاة الرؤية بقوله تعاىل ملوسى "لن تراين" وهذا دليل عليهم ال  -

" يدل لن تراين"قوله فأن حيدث وكذلك فإن هللا مل ينكر على موسى سؤاله ذلك وأيضا  يستحيلشيئا 
 مث تعليق هللا ىر ين ال أال إلقعلى عدم وقوع الرؤية وليس على أنه تعاىل ال يرى أو أنه غري مرئي وإال 

ماد لي هللا للجل فيه جتللجب وكذلك جتلى هللاأمر الرؤية على شيء غري مستحيل وهو إبقاء اجلبل مستقرا 
لشامخ مل اجلبل اشر فألصفيائه أوىل ولكن الصحيح أن ذلك ممتنع يف الدنيا لضعف الب جلىفألن يت

 .جل وعال فباألوىل هذا البشر الضعيف يف الدنيا  تهيتحمل رؤي
وهي قط فكيف لدنيا فان يف اكيد لبلو أفادت التأفاسد ألهنا ف ن "لن" تفيد التأبيدوأما استدالهلم أب

لينا ع مالك ليقض ايواندوا قال "و يد دائما ويوضح هذا أن هللا تعاىل قال " ولن يتمنوه أبدا" بالتأالتفيد 
 ربك"

لذي لعدم احملض املدح اباال يكون مدح هلل و عليهم أبنه واستدلوا بقوله تعاىل "ال تدركه األبصار" ويرد  -
طة راك هو اإلحان اإلدته ألا املدح فيها أنه يرى ولكن ال يدرك لكمال عظمال يتضمن أمرا ثبوتيا وإمن

هنا ا خملوقة فإم من أهنلرغفاهلل يرى وال يدرك كما يعلم وال حياط به علما وذلك يتضح يف أن الشمس اب
 ترى ولكن ال يتمكن رائيها من إدراك ما هي عليه .

 
 ر :من هم القدرية عند اإلطالق وما ورد فيهم من آاث

مة" وغري جموس هذه األ القدريةها "املراد ابلقدرية عند اإلطالق املعتزلة نفاة القدر وقد ورد فيهم آاثر من
وغري  "درمن ابلق يؤ ذلك حنو "من كذب ابلقدر فقد كذب ابلقرآن" ، "لن جيد رجل طعم اإلميان حىت

 ذلك.
 

 : عند أهل السنة واجلماعة اإلرادة تقسيم
ة القدرية وهي املشيئة الشاملة جلميع املوجودات وهذه كقوله تعاىل )فمن يرد هللا أن اإلرادة الكوني -1

يهديه يشرح صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقا حرجا كأمنا يصعد يف السماء( وقوله 



59 

 

ل كفر )ولكن هللا يفعل ما يريد( وقوله )من يشأ هللا يضلله ومن يشأ جيعله على صراط مستقيم( وهذه مث
 . الكافر وإميان املؤمن

ر وال يريد  بكم اليسيريد هللا عاىل "اإلرادة الشرعية الدينية وهي املتضمنة للرضا واحملبة وهذه كقوله ت -2
بني يريد هللا ليكم" ، "علي بكم العسر" ، "ما يريد هللا ليجعل عليكم من حرج" ، "وهللا يريد أن يتوب

  الكافر كفر  " وهذه حتققت يف إميان املؤمن وانتفت يفلكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم
 

 موقف القدرية من تقسيم اإلرادة :
هو  لكافرلناس كلهم واان من اإلميايرون أن اإلرادة واحدة فقط وهي اإلرادة الشرعية الدينية وأن هللا أراد 

 نوا عليه أالالذي ب دللعاأراد الكفر وهذا منهم على أصلهم من أن أفعال العباد خملوقة هلم ومن  من
 . يعذب هللا خلقه على شيء قدره عليهم

  
 الفرق بني اإلرادة واملشيئة

 ال أرى فرقا بينهما فهما يتعاقبان
  عية الدينيةة وللشر لقدريأما اإلرادة فهي عامة للكونية ا وقد يراد ابملشيئة الكونية القدرية فقط

  
  ما أشركنا "وقال الذين أشركوا لو شاء هللاقوله تعاىل : "

د احتجوا  وهم قختمنييرد عليهم مبا رد عليهم به القرآن أبهنم ليس عندهم علم بذلك بل هو ظن و 
ا أبن ذلك أن يلبسو بأرادوا يد و بذلك على حمبة هللا ورضاه الكفر منهم ومل يذكروا املشيئة على جهة التوح

 هللا لو كره منهم الكفر ملا أراده منهم كوان وقدرا
  

 موسى( : ه صلى هللا عليه وسلم )فحج آدم  قول
أبن ذلك كتب عليه قبل أن خيلق  هتوجيه ذلك القول أنه ملا الم موسى آدم على إخراجه من اجلنة حاج

ولكنه مل حيتج على وقوع املعصية منه وهي أكله من الشجرة ، فخروج آدم من اجلنة مصيبة له ولذريته 
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، وهذا واضح ألن موسى ال يعقل أن يلوم آدم على ذنب وقع  واالحتجاج ابلقدر على املصائب حممود
منه واتب هللا عليه واجتباه بعده وهو من أعلم الناس بذلك ولفظ احلديث يثبت أن اللوم كان على 

 اخلروج من اجلنة .
 

 )رب مبا أغويتين( ::  إبليس قول
التكرب على لسجود و اع عن ااالمتناحتج ابلقدر على فعله القبيح وهو  هأن: م إبليس لقوله ذلك ذتوجيه 

 أمر اخلالق ومل يكن ذلك منه اعرتافا ابملقدر وإثباات له .
 

 تعريف بعض الفرق الضالة :
 ز أن يوصف بهال جيو  مبا هم الذين غلوا يف إثبات الصفات حىت شبهوا هللا خبلقه ووصفوه املشبهة :

 وا يف التعطيل فضلواعفوق
 حيد ، الوعد، التو  لعدلا: اء هلم أصول مخسة أفسدوا هبا الدين وهي زعيمهم واصل بن عط املعتزلة :

 .الوعيد ، املنزلة بني املنزلتني ، األمر ابملعروف والنهي عن املنكر و 
 يفلكبرية خالد امرتكب  وأن وقالوا بفعل األصلح وعلى أصوهلم هذه بنوا خلق أفعال العباد وخلق القرآن

هم من العقلية ، و  لألدلة فقط ة مقدمة على النقلية بل إن النقلية معضدةالنار وعندهم أن األدلة العقلي
 املؤولة ونفاة الصفات ولكنهم يثبتون األمساء.

بدهللا لد بن عه خابزعيمهم اجلهم بن صفوان وقيل أخذ عن اجلعد بن درهم الذي ضحى  اجلهمية :
ملطلق وهم لوجود ااات أو ويثبتون الذواألمساء  مجيع الصفاتينفون ري بعد استفتاء العلماء وهم قسال

ان فنيان واإلميالنار تو جلنة اأن اإلنسان مسري يف أفعاله ال دخل له فيها كالشجرة وأن و يقولون ابجلرب 
 . املعرفة فقط والكفر اجلهل فقط

طلق ي ل له فيه وقدوال دخ لونهو وهو يرون أن فعل العبد مبنزلة طوله  مأصلهم اجلهمية كما تقد ية :رب اجل
 عليهم قدرية ألهنم غلوا يف إثبات القدر حىت ضلوا.
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لق خيون أن العبد وهم ير  ربيةيقصد هبا عند اإلطالق املعتزلة وهم نفاة القدر وهم  عكس اجل القدرية :
 يد العبدريد شيئا وير تعاىل يه و انهلل دخل هبا فجعلوا مع هللا خالقني كثريين وجعلوا هللا سبح أفعاله وليس

 وقوفة .أصحها ممة و قع ما يريده العبد وقد ورد فيهم آاثر كثرية أبهنم جموس هذه األخالفه في
 

 قول مالك يف االستواء :
 "ل عنه بدعةوالسؤا هولقال مالك فيما روي عنه ملا سئل عن االستواء : "االستواء معلوم والكيف جم

أهل اللسان و اللغة  ف مناه معرو واإلميان به واجب" ومعىن هذا أن االستواء معن: "بعضهم عنه  زيدوي
ننا هولة لدينا ألفهي جم  بهيستخدمونه وورد يف كالم العرب وهو واضح وأما كيفية اتصافه سبحانه وتعاىل

ة اتصاف هذه ري كيفي ندالال حنيط ابهلل علما وال نعلم إال ما علمنا وكما ال ندري كنه ذاته كذلك 
هل ن الصحابة وأألسلمني  املإلاثرة الفنت بني ةفبدعة مستحدث الذات العليا بصفاهتا ، وأما السؤال عنه

ذه ك البحث يف هقبل ذل در ي العلم والفضل من قرهنم وما بعده مل يكونوا ليسألوا مثل هذه األسئلة فلم
له يق هللا ورسو ان بتصدد أمر ألنه ورد يف كتاب هللا جل وعال وقفاملسائل ، وأما كون اإلميان به واجب 

 .فوجب علينا اإلميان به كما نؤمن بغريه من الغيبيات عليه وسلم صلى هللا 
 

 حنيفة فيمن مل يعرف ربه يف السماء أم يف األرض : حكم أيب
ر ألن هللا ل قد كففقا ال أعرف ريب يف السماء أم يف األرض : عن أيب حنيفة أنه سئل عمن قال يرو 

 . تهيقول "الرمحن على العرش استوى" وعرشه فوق سبع مساوا
 

 األدلة على علو هللا على خلقه :
 منها :، هناك أدلة كثرية تدل على علو هللا على خلقه 

هو العلي روح إليه" "و ئكة والملالقوله تعاىل : "وهو القاهر فوق عباده" ، "خيافون رهبم من فوقهم" "تعرج ا
 د ربك" لذين عنإن االعظيم" ، "وهو العلي الكبري" "تنزيل الكتاب من هللا العزيز احلكم" ، "
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 ، قالت هللاية أين للجار  ما جاء يف احلديث الصحيح من سؤال النيب صلى هللا عليه وسلم: ومن السنة 
ذا رفع إليه إن عبده مستحي يعتقها فإهنا مؤمنة وقوله صلى هللا عليه وسلم "إن هللا أيف السماء فقال 

ته هد يف خطبللهم اشاال أبصبعه قائ ىل السماءيديه أن يردمها صفرا" وإشارته صلى هللا عليه وسلم إ
 . اخلالدة يوم الفتح ، وغري ذلك كثري

 
 آايت يف استواء هللا على عرشه :

لذي رفع ا"هللا  مر""مث استوى على العرش يغشي الليل النهار" ، "مث استوى على العرش يدبر األ
ق الذي خل، " العرش استوى"السماوات بغري عمد تروهنا مث استوى على العرش" "الرمحن على 

اوات واألرض لق السمخلذي السماوات واألرض وما بينهما يف سنة أايم مث استوى على العرش" ، "هللا ا
ة أايم مث ض يف ستاألر وما بينهما يف ستة أايم مث استوى على العرش" ، "هو الذي خلق السماوات و 

 استوى على العرش" .
 

 :  تعاىل على خلقهالعقل والفطرة بدالن على علو هللا
دين إما أن كل موجو   ل العقل على علو هللا على خلقه وذلك لقول أهل العلم أن العلم البدهي أبند  -

ما أن يكون تعاىل إنه و يكون أحدمها داخال يف اآلخر وإما أن يكون منفصال عنه يبني أن هللا سبحا
ل أبنه ليس اينة ، والقو تت املبأثب ما الثانية فقدداخل العامل أو خارجه فاألوىل يلزم منها ماال يليق به وأ

 داخل العامل وال خارجه نفي للوجود ابلكلية .
هة اصدين جقد الدعاء ون أيديهم عنأيضا وذلك ألن مجيع اخللق يرفع املشاهدة على ذلكودلت   -

 .العلو 
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 : مذاهب الناس يف أفعال العباد
خل له فيها ه وال دل أفعالىت جعلوا اإلنسان مسريا يف كمذهب اجلربية : غلوا يف إثبات القدر ح -1

إىل العبد  إضافتهاوق و أصال بل هو كالشجرة وأن كل أفعاله اضطرارية كحركات املرتعش ونبضات العر 
 . جماز

ة من مجيع ختياريفعال االمذهب القدرية : غلوا يف إثبات اختيار العبد حىت قالوا إن مجيع األ -2
ال العباد أم عاىل على أفعتر هللا يقد ال تعلق هلا خبلق هللا تعاىل واختلفوا فيما بينهم هل احليواانت خلق هلا

 ال ، فأثبتوا خالقني كثريين سوى هللا سبحانه وتعاىل .
وإضافته له  عل للعبدعباد خملوقة هلل تعاىل حدثت مبشيئة وأن كسب الفأن أفعال ال :مذهب السلف  -3

 . حقيقة وأنه مريد له خمتار
عليه  لى شيء جبلهمعب خلقه يعذ وقول اجلربية فاسد ألهنم مل جيمعوا بني األدلة وقوهلم يلزم منه أن هللا

خر هما يبطل اآلفكل من ربيةفيه مافيه ويكفي للرد على القدرية ما استدلت به اجل االدخل هلم فيه وهذ
دلت به ليل استل دن معهم كوكل منهما غلت يف جانبها ولكن احلق ما ذهبت إليه طائفة السلف فإ

  الكون إمنايفا جيري مكل   القدرية وكل دليل استدلت به اجلربية فهم وسط بني ذلك ومن أدلتهم على أن
عاىل تء" وأن هللا ق كل شيخال هو خملوق هلل تعاىل قوله تعاىل : "وهللا خلقكم وما تعملون" وقوله "هللا

ن زكاها وقد مد أفلح ا" "قتعاىل "فأهلمها فجورها وتقواهيقدر الفعل والعبد له الكسب وذلك من قوله 
عها نفسا إال وس لف هللا يكخاب من دساها" وقال تعاىل "وما تشاءون إال أن يشاء هللا" وقال تعاىل "ال

 هلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت" إىل غري ذلك من األدلة .
 

 احلق يف اهلداية واإلضالل :
د  والعبيلوقة هللخمجلنة امنه تعاىل ويضل من يشاء عدال منه تعاىل وأن أن هللا يهدي من يشاء فضال 
شاء وهللا ه كما يملك فضله ومن حرمه منها فللمالك أن يتصرف يفبخملوقون هلل فمن أدخله اجلنة ف

 سبحانه وتعاىل ال يظلم أحدا كما دل على ذلك كثري من اآلايت واألحاديث .
 



64 

 

 سالفهر 
 الصفحة               املوضوع

  2           نساناإل
 2         هل النفس هي الروح ؟

 2 لسوء"ابارة "اي أيتها النفس املطمئنة " "وال أقسم ابلنفس اللوامة" ، "إن النفس ألم
 2         هل الروح متوت أم ال ؟

 3        مستقر األرواح إىل الساعة
 3         متعلقات عن الروح

 3        الروح خملوقة واألدلة على ذلك
 3        شبه القائلني بقدمها والرد عليها

 4         الروح خملوقة قبل اجلسد
 4          ماهية الروح

 4         والروح هلا صفات
 4         عذاب القرب ونعيمه

 5         سؤال امللكني يف القرب
 6         من أسباب عذاب القرب

 6         الروح ابلبدن تعلق
 6          مسائل مهمة

 7         البعث بعد املوت
 7        من األدلة العقلية يف القرآن

 9          اإلميان ابلصراط
 9      املراد ابلورود يف قوله " وإن منكم إال واردها"
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 9          اإلميان ابمليزان
 10       حوض النيب صلى هللا عليه وسلم

 10     جلنة والنار خملوقتان مبعىن موجوداتن اآلن ال تفنيانا
 11        األدلة على بقاء اجلنة والنار أبدا

 12       انتفاع امليت مبا تسبب فيه يف حياته
 12        انتفاع امليت بغري ما تسبب فيه

 14      اجلمع بني رواايت حديث "إن الناس يصعقون
 14           لدعاءا

 15       الصحابة ومذهب أهل السنة فيهم فضل
 16       حمبة أهل العدل واألمانة من املسلمني

 16         خالفة أيب بكر الصديق
 18          خالفة عمر

 18          خالفة عثمان
 18          ليخالفة ع

 19       ترتيب اخللفاء الراشدين يف الفضل
 20        فضل العشرة املبشرين ابجلنة 

 20         فضل سائر الصحابة
 20          مذهب الرافضة

 21         أصل غالة الشيعة
 21         حمبة السلف والعلماء

 22         من هم أولياء هللا
 22          كرامات األولياء

 23        الفرق بني املعجزة والكرامة
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 23        موقف املعتزلة من الكرامات
 24         ط الساعةبعض أشرا

 25       أحاديث نزول عيسى وخروج الدجال
 25          النبوة والرسالة

 26        إثبات نبوته صلى هللا عليه وسلم
 27         الفرق بني الرسول والنيب

 27      موقف املعتزلة وأهل السنة من إرسال الرسل
 27      الرسول صلى هللا عليه وسلم خامت النبيني

 28      الرسول صلى هللا عليه وسلم سيد ولد آدم
 28         التفاضلوا بني األنبياء

 28     ال ينبغي لعبد أن يقول أان خري من يونس بن مىت ":
 28     الرسول صلى هللا عليه وسلم وأبوه إبراهيم خليال الرمحن

 29       بعثه صلى هللا عليه وسلم لإلنس واجلن
 29      ل أنه رسول إىل العرب خاصةالرد على من قا

 29      الرد على من قال أنه رسول إىل العرب خاصة
 29          اإلسراء واملعراج

 31      ؟هل رأى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ربه
 31         فوائد اإلسراء واملعراج

 31           اإلميان
 32      انأدلة القائلني بدخول األعمال يف مسمى اإلمي

 33     دخول األعمال يف مسمى اإلميانعدم أدلة القائلني ب
 34       اإلميان يزيد ابلطاعة وينقص ابملعصية

 34        الفرق بني اإلسالم واإلميان
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 35         االستثناء يف اإلميان
 36          أركان اإلميان

 36  ة يف تفسري اإلسالماقتصار الرسول صلى هللا عليه وسلم على األركان اخلمس
 37        اإلميان ابملالئكة إمجاال وتفصيال

 37       اإلميان بكتب هللا إمجاال وتفصيال
 37           الكبائر

 38         حكم مرتكب الكبرية
 38         الصغرية تكون كبرية

 39         تكون صغرية الكبرية 
 39        الصالة خلف الفساق وعليهم

 40       م الصالة على الفساق إذا ماتواحك
 40      مذهب أهل السنة يف القطع للمعني جبنة أو انر

 41          طاعة أويل األمر
 42    األدلة على لزوم مجاعة املسلمني وعدم التفرقة واالختالف

 42          أقسام التوحيد
 43   مساء هللا وصفاتهرسول هللا صلى هللا عليه وسلم جاء ابلبيان الواضح يف أ

 44    هللا وصفاته مبين على أسس ثالثة مذهب السلف يف أمساء 
 44    قوهلم : إن عقيدة السلف أسلم وعقيدة اخللف أعلم وأحكم

 45       البالاي الكامنة يف مذهب اخللف
 45       سبب ضالل من ضل يف صفات هللا

 45         طريق العصمة من ذلك
 46       ترجع إليها مقالة التعطيل املصادر اليت

 46      بيان أن كل معطل مشبه وأن كل مشبه معطل
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 46         العقل ال يصلح مرجعا للصفات
 47           معاين التأويل

 48   األصالن اللذان عول عليهما بعض علماء أهل السنة يف الرد على خمالفيهم
 49      اإلميان ابلروح وبنعيم اجلنة يستلزم اإلميان ابلصفات

 49       املعاين اليت حيتملها نفي التشبيه يف االصطالح
 

 49   الرد على املعطلة واملشبهة بقوله "ليس كمثله شيء وهو السميع البصري" :
 50    االتفاق يف األلفاظ ال يلزم منه التماثل يف املسميات واملوصوفات

 50     خرة مثل السوء وهلل املثل األعلىقوله تعاىل "للذين ال يؤمنون ابآل
 51        مذهب األشعرية يف األمساء والصفات

 51        مذهب املعتزلة يف األمساء والصفات
 51        يف األمساء والصفاتاجلهمية مذهب 

 51    رجوع أيب احلسن األشعري إىل مذهب أهل السنة والرد على خمالفيه
 52         عالمة اجلهمية عند أهل السنة

 52          قضية إثبات اخلالق
 52           العلم احلقيقي

 53       القيوم امسان شامالن وبيان معىن القيوماحلي 
 53   طريقة الكتاب والسنة يف ابب األمساء والصفات من حيث النفي واإلثبات

 53      أقوال الناس يف مسمى الكالم وبيان احلق مع الدليل
 54     مذاهب الناس يف كالم هللا تعاىل مع بيان احلق منها والدليل

 55       ة تكليم هللا جل وعال لعباده املؤمنني يف اجلنةأدل
 55    توضيح الفرق بني "إنه لقول رسول كرمي " و "إن هذا إال قول البشر"

 56         الكالم ملن حصل منه ابتداء
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 56     الفرق بني كون القرآن يف زبر األولني وبني كونه يف رق منشور
 56        الفرق بني إنزال القرآن وإنزال احلديد

 57        القرآن كالم هللا منه بدأ وإليه يعود
 57       استعاذته صلى هللا عليه وسلم بكلمات هللا

 57        أدلة رؤية املؤمنني رهبم يوم القيامة
 58        بعض شبه النفاة للرؤية والرد عليها

 58      ما ورد فيهم من آاثر من هم القدرية عند اإلطالق و 
 58        تقسيم اإلرادة عند أهل السنة واجلماعة

 59         موقف القدرية من تقسيم اإلرادة
 59         الفرق بني اإلرادة واملشيئة

 59      قوله تعاىل : "وقال الذين أشركوا لو شاء هللا ما أشركنا "
 59       قوله صلى هللا عليه وسلم )فحج آدُم موسى(

 60         قول إبليس : )رب مبا أغويتين(
 60         تعريف بعض الفرق الضالة 

 61          قول مالك يف االستواء
 61     حكم أيب حنيفة فيمن مل يعرف ربه يف السماء أم يف األرض

 61         األدلة على علو هللا على خلقه
 62         آايت يف استواء هللا على عرشه

 62      العقل والفطرة بدالن على علو هللا تعاىل على خلقه
 63         مذاهب الناس يف أفعال العباد

 63         احلق يف اهلداية واإلضالل


