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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
وجوب اإليمان بكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى من صفات 

  الرحمن وتلقيه بالتسليم والقبول
، الذي ال خيلو من علمو مكان وال يشغلو  احلمد هلل احملمود بكل لسان يف كل زمان

أن عن شأن جل عن األشباه واألنداد وتنزه عن الصاحبة واألوالد ونفذ حكمو يف مجيع ش
  }العباد ال سبثلو العقول بالتفكَت وال تتومهو القلوب بالتصوير          

     } (1) والصفات العلى  ، لو األمساء احلسٌت [ 11:  ] الشورى ،

{                                     

                       } (2) أحاط  [ 7 - 5:  ] طو ،

 }، ووسع كل شيء رمحة وعلما  ، وقهر كل سللوق عزة وحكما لمابكل شيء ع    

               } (3) موصوف دبا  [ 111:  ] طو ،

 .  ، وعلى لسان نبيو الكرمي كتابو العظيموصف بو نفسو يف  
وكل ما جاء يف القرآن أو صح عن ادلصطفى عليو السالم من صفات الرمحن وجب 

 .  ، وترك التعرض لو بالرد والتأويل والتشبيو والتمثيل ، وتلقيو بالتسليم والقبول اإلديان بو
، وصلعل عهدتو  علمو إىل قائلو ، وترك التعرض دلعناه ونرد وما أشكل من ذلك وجب إثباتو لفظا

:  على ناقلو اتباعا لطريق الراسخُت يف العلم الذين أثٌت اهلل عليهم يف كتابو ادلبُت بقولو سبحانو وتعاىل
{                       } (4) [ 7:  ] آل عمران  ،

                                 
 . 11( سورة الشورى آية: 1)
 . 7: 5: اآليات( سورة طو 2)
 . 111( سورة طو آية: 3)
 . 7( سورة آل عمران آية: 4)
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          }وقال يف ذم مبتغي التأويل دلتشابو تنزيلو 

          } (1) فجعل  [ 7:  ] آل عمران ،

، وقطع  ، مث حجبهم عما أملوه ، وقرنو بابتغاء الفتنة يف الذم ابتغاء التأويل عالمة على الزيغ
 .  (2) {      }:  ، بقولو سبحانو دوهأطماعهم عما قص

 كالم اإلمام أحمد بن حنبل في الصفات 
إن اهلل ينزل }  يف قول النيب  قال اإلمام أبو عبد اهلل أمحد بن زلمد بن حنبل

، وما أشبو ىذه األحاديث نؤمن  {إن اهلل يرى يف القيامة}، أو  (3) {إىل مساء الدنيا

ما جاء بو الرسول  ، ونعلم أن ، وال نرد شيئا منها ، وال معٌت ، ونصدق هبا بال كيف هبا
وال نصف اهلل بأكثر شلا وصف بو نفسو بال حد وال غاية   ، وال نرد على رسول اهلل حق
{               } (4)  [11:  الشورى ]  ونقول كما ،

، نؤمن  ، وال يبلغو وصف الواصفُت ، ال نتعدى ذلك ، ونصفو دبا وصف بو نفسو قال
، وال نتعدى  ، وال نزيل عنو صفة من صفاتو لشناعة شنعت بالقرآن كلو زلكمو ومتشاهبو

 .  (5) وتثبيت القرآن  ، وال نعلم كيف كنو ذلك إال بتصديق الرسول القرآن واحلديث
 كالم اإلمام محمد بن إدريس الشافعي في الصفات 

،  آمنت باهلل ودبا جاء عن اهلل  قال اإلمام أبو عبد اهلل زلمد بن إدريس الشافعي
 .  ، ودبا جاء عن رسول اهلل على مراد رسول اهلل ، وآمنت برسول اهلل على مراد اهلل

                                 
 . 7( سورة آل عمران آية: 1)
 . 7( سورة آل عمران آية: 2)
( ، أبو داود السنة 446( ، الًتمذي الصالة )758( ، مسلم صالة ادلسافرين وقصرىا )5965البخاري الدعوات )( 3)

( ، 496( ، مالك النداء للصالة )5/444أمحد )( ، 1466( ، ابن ماجو إقامة الصالة والسنة فيها )4744)
 (. 1484الدارمي الصالة )

 . 11( سورة الشورى آية: 4)
 ( ىنا هناية كالم بن حنبل. 5)
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 كالم السلف وأئمة الخلف في الصفات 
، كلهم متفقون على اإلقرار  ف وأئمة اخللف رضي اهلل عنهموعلى ىذا درج السل

.  ، دلا ورد من الصفات يف كتاب اهلل وسنة رسولو من غَت تعرض لتأويلو واإلمرار واإلثبات
وحذرنا احملدثات وأخربنا أهنا من  (1) ، واالىتداء دبنارىم وقد أمرنا باالقتفاء آلثارىم

،  عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدي}  ، فقال النيب الضالالت

، وكل بدعة  ، فإن كل زلدثة بدعة ، وإياكم وزلدثات األمور عضوا عليها بالنواجذ
 .  (3) (2) {ضاللة

مر بن عبد العزيز رضي اهلل عنهما في كالم عبد اهلل بن مسعود وع
 الصفات 

. وقال عمر بن عبد  اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم  وقال عبد اهلل بن مسعود
،  ، وببصر نافذ كفوا : قف حيث وقف القوم فإهنم عن علم وقفوا كالما معناه   العزيز
: حدث  ن قلتم، فلئ ، وبالفضل لو كان فيها أحرى على كشفها كانوا أقوى (4) وذلم

، ولقد وصفوا منو ما يشفي  ، فما أحدثو إال من خالف ىديهم ورغب عن سنتهم بعدىم
. لقد قصر عنهم قوم فجفوا  ، وما دوهنم مقصر ، فما فوقهم زلسر وتكلموا منو دبا يكفي

 .  وذباوزىم آخرون فغلوا وإهنم فيما بُت ذلك لعلى ىدى مستقيم
في الصفات ورد األدرمي على رجل تكلم كالم اإلمام أبو عمر األوزاعي 

 ببدعة 
، وإياك  عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس  وقال اإلمام أبو عمر األوزاعي

 .  ، وإن زخرفوه لك بالقول وآراء الرجال
                                 

 ( ادلنار ، مجع منارة: وىي العالمة ذبعل بُت احلدين. 1)
 (. 95( ، الدارمي ادلقدمة )4617( أبو داود السنة )2)
 والًتمذي يف " جامعو " بسند صحيح عن أيب صليح العرباض بن سارية رضي اهلل عنو. ( رواه أبو داود يف " سننو " 3)
 ( الضمَت ىنا عائد على " القوم ". 4)
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: ىل علمها  وقال زلمد بن عبد الرمحن األدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
:  ، قال ؟ قال مل يعلموىا ، أو مل يعلموىا عثمان وعليوأبو بكر وعمر و   رسول اهلل

: أفوسعهم  ، قال : قد علموىا : فإين أقول ؟ قال الرجل فشيء مل يعلمو ىؤالء أعلمتو أنت
، قال فشيء  : بلى وسعهم ؟ قال ، أم مل يسعهم ، وال يدعوا الناس إليو أن ال يتكلموا بو
وكان حاضرا  -. فقال اخلليفة  فانقطع الرجل؟  وخلفاءه ال يسعك أنت  وسع رسول اهلل

 .  : ال وسع اهلل على من مل يسعو ما وسعهم -
وأصحابو والتابعُت ذلم بإحسان واألئمة من   وىكذا من مل يسعو ما وسع رسول اهلل

،  بعدىم والراسخُت يف العلم من تالوة آيات الصفات وقراءة أخبارىا وإلمرارىا كما جاءت
 .  ليوفال وسع اهلل ع

 ذكر بعض اآليات واألحاديث الواردة في الصفات 
 ، [ 57:  ] الرمحن  {   } (1)فمما جاء من آيات الصفات قول اهلل 

 }:  وقولو سبحانو وتعاىل     } (2) وقولو تعاىل إخبارا ،  [ 64:  ] ادلائدة

 }:  عن عيسى عليو السالم أنو قال                    } (3) ادلائدة [  :

 }:  ، وقولو سبحانو [ 116   } (4) وقولو تعاىل [ 55:  ] الفجر ،  :{   

         } (5) وقولو تعاىل [ 511:  ] البقرة ،  :{      

    } (6) وقولو تعاىل [ 119:  ] ادلائدة ،  :{     } (7) ادلائدة [  :
                                 

 . 57( سورة الرمحن آية: 1)
 . 64( سورة ادلائدة آية: 2)
 . 116( سورة ادلائدة آية: 3)
 . 55( سورة الفجر آية: 4)
 . 511( سورة البقرة آية: 5)
 . 119ائدة آية: ( سورة ادل6)
 . 54( سورة ادلائدة آية: 7)
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 }:  ، وقولو تعاىل يف الكفار [ 54        } (1) وقولو  [ 6:  ] الفتح ،

 }:  تعاىل       } (2) وقولو تعاىل [ 57:  ] زلمد ،  :{     

   } (3) [ 46:  ] التوبة  . 

 (5) (4) {ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا }  ، قول النيب ومن السنة

يضحك اهلل إىل  }:  وقولو (7) (6) {يعجب ربك من الشاب ليست لو صبوة }:  وقولو

فهذا وما أشبهو شلا صح سنده وعدلت  (9) (8) {رجلُت قتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة

، وال نشبهو بصفات  ، وال نرده وال صلحده وال نتأولو بتأويل خيالف ظاىره ، نؤمن بو رواتو
  }، ونعلم أن اهلل سبحانو وتعاىل ال شبيو لو وال نظَت  ، وال بسمات احملدثُت ادلخلوقُت

                                 
 . 6( سورة الفتح آية: 1)
 . 58( سورة زلمد آية: 2)
 . 46( سورة التوبة آية: 3)
( ، أبو داود 4498( ، الًتمذي الدعوات )758( ، مسلم صالة ادلسافرين وقصرىا )1194البخاري اجلمعة )( 4)

( 496( ، مالك النداء للصالة )5/565( ، أمحد )1466سنة فيها )( ، ابن ماجو إقامة الصالة وال1415الصالة )
 (. 1479، الدارمي الصالة )

( متفق عليو من حديث أيب ىريرةولفظو بتمامو: " ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا ، حُت يبقى ثلث 5)
، ومن يستغفرين فأغفر لو. " ، شرح شيخ الليل األخَت ، فيقول: من يدعوين فأستجيب لو ، ومن يسألٍت فأعطيو 

 اإلسالم ابن تيمية ىذا احلديث بكتاب قيم طبعو ادلكتب اإلسالمي مرتُت باسم " شرح حديث النزول ". 
 (. 4/151( أمحد )6)
( رواه أمحد يف " ادلسند " وأبو يعلى ، من حديث ابن ذليعة. قال اذليثمي: وإسناده حسن. وقال احلافظ السخاوي 7)

أي احلافظ ابن حجر يف فتاويو ألجل ابن ذليعة. والصبوة: ادليل إىل  -" ادلقاصد احلسنة " وضعفو شيخنا  يف
 اذلوى. 

( ، 191( ، ابن ماجو ادلقدمة )4166( ، النسائي اجلهاد )1891( ، مسلم اإلمارة )5671البخاري اجلهاد والسَت )( 8)
 (. 1111( ، مالك اجلهاد )5/544أمحد )

عليو من حديث أيب ىريرة ولفظو: " يضحك اهلل إىل رجلُت يقتل أحدمها اآلخر ، يدخالن اجلنة ، يقاتل ( متفق 9)
 ىذا يف سبيل اهلل ، فيقتل ، مث يتوب اهلل على القاتل فيسلم ، فيقاتل يف سبيل اهلل فيستشهد. ". 
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      } (1) وكل ما زبيل يف الذىن أو  [ 11:  ] الشورى ،

 .  خطر بالبال فإن اهلل تعاىل خبالفو

 }:  ومن ذلك قولو تعاىل           } (2) [ 5:  طو ]  وقولو ،

 }:  تعاىل          } (3) وقول النيب [ 16:  ] تبارك ،  {  ربنا اهلل الذي

:  . قال : يف السماء ؟ قالت : أين اهلل وقال للجارية} (5) (4) {كيف السماء تقدس امس

:  حلصُت  . وقال النيب ، وغَتمها من األئمة ، ومالك بن أنس رواه مسلم (6) {أعتقها فإهنا مؤمنة

. قال من لرغبتك  ، ستة يف األرض وواحدا يف السماء ؟ قال سبعة كم إذلا تعبد }

، وأنا أعلمك  ، قال فاترك الستة واعبد الذي يف السماء ؟ قال الذي يف السماء ورىبتك
، وقٍت شر  : اللهم أذلمٍت رشدي أن يقول  ، وعلمو النيب ، فأسلم دعوتُت
 .  (8) (7) {نفسي

: أهنم يسجدون باألرض  وأصحابو يف الكتب ادلتقدمة  وفيما نقل من عالمات النيب
إن ما بُت مساء  }:  قال  . وروى أبو داود يف سننو أن النيب ويزعمون أن إذلهم يف السماء

                                 
 . 11( سورة الشورى آية: 1)
 . 5( سورة طو آية: 2)
 . 16( سورة ادللك آية: 3)
 (. 4895( أبو داود الطب )4)
 ويف سنده زيادة بن زلمد األنصاري. قال احلافظ بن حجر يف، ( 4895( رواه أبو داود يف " سننو " رقم )5)

 التقريب " منكر احلديث. "
 (. 941( ، أبو داود الصالة )1518( ، النسائي السهو )547( مسلم ادلساجد ومواضع الصالة )6)
 (. 4484)( الًتمذي الدعوات 7)
( رواه الًتمذي يف باب " جامع الدعوات " ، عن عمران بن حصُت ، وقال: ىذا حديث غريب ، وقد روي ىذا 8)

 احلديث عن عمران أيضا من غَت ىذا الوجو. 
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، واهلل  وفوق ذلك العرش }:  . وذكر اخلرب إىل قولو (1) { . . . إىل مساء مسَتة كذا وكذا

،  فهذا وما أشبههو شلا أمجع السلف رمحهم اهلل على نقلو وقبولو (3) (2) {سبحانو فوق ذلك

 .  ، وال تشبيهو وال سبثيلو ضوا لرده وال تأويلوومل يتعر 

 }: يا أبا عبد اهلل  سئل اإلمام مالك بن أنس رمحو اهلل فقيل        

  } (4) يف ، والك : االستواء غَت رلهول ؟ فقال ، كيف استوى [ 5:  ] طو

 .  . مث أمر بالرجل فأخرج ، والسؤال عنو بدعة ، واإلديان بو واجب غَت معقول
 من صفات اهلل تعالى أنه متكلم بكالم قديم 

 كالم اهلل
، مسعو موسى  ومن صفات اهلل تعاىل أنو متكلم بكالم قدمي يسمعو منو من شاء من خلقو

،  ، ومن أذن لو من مالئكتو ورسلو الم، ومسعو جربيل عليو الس عليو السالم منو من غَت واسطة
   }:  ، قال اهلل تعاىل ، ويأذن ذلم فيزورونو وأنو سبحانو يكلم ادلؤمنُت يف اآلخرة ويكلمونو

  } (5) وقال سبحانو،  [ 164:  لنساء] ا  :{    

   } (6) وقال سبحانو [ 144:  ] األعراف ،  :{    

 } (7) وقال سبحانو [ 554:  ] البقرة ، : {          

                                 
 (. 1/517( ، أمحد )194( ، ابن ماجو ادلقدمة )4754( ، أبو داود السنة )4451( الًتمذي تفسَت القرآن )1)
 (. 1/517( ، أمحد )194( ، ابن ماجو ادلقدمة )4754( ، أبو داود السنة )4451فسَت القرآن )( الًتمذي ت2)
( بغَت ىذا اللفظ ، وفيو ذكر األوعال ، ويف سنده " الوليد بن أيب ثور " 4754( رواه أبو داود يف " سننو " رقم )3)

د اهلل بن عمَتة " ، قال فيو الذىيب: فيو قال فيو احلافظ بن حجر يف " التقريب ": ضعيف ويف سنده أيضا ، " عب
 جهالة ، ورواه الًتمذي وقال حديث غريب. 

 . 5( سورة طو آية: 4)
 . 164( سورة النساء آية: 5)
 . 144( سورة األعراف آية: 6)
 . 554( سورة البقرة آية: 7)
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 } (1) وقال سبحانو [ 51:  ] الشورى ، : {             

                     } (2) وقال  [ 15 - 11:  ] طو ،

 }:  سبحانو                } (3) وغَت جائز أن ،  [ 14:  ] طو

 .  يقول ىذا أحد غَت اهلل
، روى  " إذا تكلم اهلل بالوحي مسع صوتو أىل السماء "  وقال عبد اهلل بن مسعود

حيشر اهلل اخلالئق }:  أنو قال  وروى عبد اهلل بن أنيس عن النيب  (4) ذلك عن النيب

:  فيناديهم بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب (5) يوم القيامة عراة حفاة غرال هبما
ويف بعض اآلثار أن موسى  (7) واستشهد بو البخاري (6) ، رواه األئمة {أنا ادللك أنا الديان

، فأجاب سريعا استئناسا  : يا موسى عليو السالم ليلة رأى النار فهالتو ففزع منها فناداه ربو
أنا  " : ؟ فقال ، فأين أنت ، أمسع صوتك وال أرى مكانك ، فقال لبيك لبيك بالصوت

. قال   ، فعلم أن ىذه الصفة ال تنبغي إال هلل تعاىل " فوقك وأمامك وعن ديينك وعن مشالك
 .  " مي يا موسىبل كال " : ؟ قال ، أم كالم رسولك ، أفكالمك أمسع كذلك أنت يا إذلي

                                 
 . 51( سورة الشورى آية: 1)
 . 15،  11: اآليتان( سورة طو 2)
 . 14( سورة طو آية: 3)
( يف مجيع طرق حديث ابن مسعود ىذا عنعنة األعمش وىو مدلس ، واحلديث موقوف غَت مرفوع عند األكثرين ، 4)

 بل ىو احملفوظ. 
 ( غرال: الغرل مجع األغرل ، وىو: الواسع اخللقة ، والغرلة: القلفة. وهبم: ليس معهم شيء ، وقيل أصحاء. 5)
طبع ادلكتب اإلسالمي. وأبو يعلى  495ص  4ن عبد اهلل بن أنيس ، ج ( رواه اإلمام أمحد يف " ادلسند " ع6)

 والطرباين. 
 ( أي: معلقا. 7)
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 القرآن كالم اهلل 
، وىو كتاب اهلل ادلبُت وحبلو ادلتُت وصراطو ادلستقيم  ومن كالم اهلل سبحانو القرآن العظيم

، منزل غَت  وتنزيل رب العادلُت نزل بو الروح األمُت على قلب سيد ادلرسلُت بلسان عريب مبُت
ت بينات وحروف وكلمات من قرأه ، وىو سور زلكمات وآيا ، منو بدأ وإليو يعود سللوق

، متلو باأللسنة زلفوظ  ، لو أول وآخر وأجزاء وأبعاض فأعربو فلو بكل حرف عشر حسنات
،  ، وناسخ ومنسوخ ، فيو زلكم ومتشابو ، مسموع باآلذان مكتوب يف ادلصاحف يف الصدور

              }، وأمر وهني  وخاص وعام

 } (1) وقولو تعاىل [ 45:  ] فصلت ،  :{       

             } (2) (3)  [

    }:  ، وىو ىذا الكتاب العريب الذي قال فيو الذين كفروا [ 88:  اإلسراء

} (4) وقال بعضهم [ 41:  ] سبأ ،  :{      } (5)  [

، وقال  [ 56:  ] ادلدثر (6) {   }:  فقال اهلل سبحانو،  [ 55:  ادلدثر

            }:  ، فقال اهلل تعاىل : ىو شعر بعضهم

  } (7) فلما نفى اهلل عنو أنو شعر وأثبتو قرآنا مل يبق شبهة  [ 69:  ] يس ،

، ألن ما  لذي لب يف أن القرآن ىو ىذا الكتاب العريب الذي ىو كلمات وحروف وآيات

                                 
 . 45( سورة فصلت آية: 1)
 . 88( سورة اإلسراء آية: 2)
 ( الظهَت: ادلعُت. 3)
 . 41( سورة سبأ آية: 4)
 . 55( سورة ادلدثر آية: 5)
 . 56( سورة ادلدثر آية: 6)
 . 69( سورة يس آية: 7)
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  {         وقال،  : إنو شعر ليس كذلك ال يقول أحد

        } (1) وال جيوز أن  [ 54:  ] البقرة ،

     }:  ، وقال تعاىل ىم باإلتيان دبثل ما ال يدري ما ىو وال يعقليتحدا

                    

   } (2) فأثبت أن القرآن ىو اآليات اليت تتلى عليهم ، [ 15:  ] يونس  .

:  ] العنكبوت (3) {          }:  وقال تعاىل

             }:  وقال تعاىل،  [ 49

} (4) وقال تعاىل ، بعد أن أقسم على ذلك [ 79 - 77:  ] الواقعة ،  :{  

} (5) [ 1:  ] مرمي  ،{    } (6) وافتتح تسعا  ، [ 5 - 1:  ] الشورى

من قرأ القرآن فأعربو فلو بكل حرف  " }  . وقال النيب وعشرين سورة باحلروف ادلقطعة

 .  (7) حديث صحيح {فيو فلو بكل حرف حسنة، ومن قرأه وحلن  منو عشر حسنات

اقرأوا القرآن قبل أن يأيت قوم يقيمون حروفو إقامة  }:  وقال عليو الصالة والسالم

وقال أبو بكر وعمر رضي اهلل  (1) (8) {نوالسهم ال جياوز تراقيهم يتعجلون أجره وال يتأجلو 

                                 
 . 54( سورة البقرة آية: 1)
 . 15( سورة يونس آية: 2)
 . 49( سورة العنكبوت آية: 3)
 . 79: 77: اآليات( سورة الواقعة 4)
 . 1( سورة مرمي آية: 5)
 . 5،  1: تانياآل( سورة الشورى 6)
حرف عشر حسنات ، ( رواه الطرباين يف األوسط عن عبد اهلل بن مسعودبلفظ: " من قرأ القرآن فأعربو فلو بكل 7)

 وكفارة عشر سيئات ، ورفع عشر درجات " ويف سنده هنشل الورداين ، وىو مًتوك. 
 (. 5/448( أمحد )8)
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من  : ، وقال علي إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض حروفو:  عنهما
، واتفق ادلسلمون على عد سور القرآن وآياتو وكلماتو  كفر حبرف منو فقد كفر بو كلو

 .  وحروفو
ة أو حرفا وال خالف بُت ادلسلمُت يف أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلم

 .  ، ويف ىذا حجة قاطعة على أنو حروف متفقا عليو أنو كافر
 رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 

، قال اهلل  ، ويكلمهم ويكلمونو وادلؤمنون يرون رهبم يف اآلخرة بأبصارىم ويزورونو
  }:  تعاىل              } (2) [ 54 - 55:  ] القيامة  ،

  }:  وقال تعاىل          } (3) فلما  [ 15:  ُت] ادلطفف ،

، وإال مل يكن  حجب أولئك يف حال السخط دل على أن ادلؤمنُت يرونو يف حال الرضى
إنكم ترون ربكم كما ترون ىذا القمر ال تضامون يف }  ، وقال النيب بينهما فرق

،  ، ال للمرئي بادلرئي . وىذا تشبيو للرؤية بالرؤية (5) حديث صحيح متفق عليو (4) {رؤيتو

 .  فإن اهلل تعاىل ال شبيو لو وال نظَت

                                                                                             
( رواه اإلمام أمحد يف " ادلسند " ، وأبو داود يف " سننو " ، عن جابرويف الباب عن سهل بن سعد ، وأنس بن 1)

الًتقوة: احللقوم ، وقولو: " يتعجلون وال يتأجلون " أي: مالك حديثان أخرجهما اإلمام أمحد يف " مسنده ". 
يطلبون بقراءتو العاجلة ، أي: عرض الدنيا ، والرفعة فيها ، وال يلتفتون إىل األجر يف الدار اآلخرة ، وىذا من 

 معجزاتو. 
 . 54،  55: اآليتان( سورة القيامة 2)
 . 15( سورة ادلطففُت آية: 3)
( ، 5551( ، الًتمذي صفة اجلنة )644( ، مسلم ادلساجد ومواضع الصالة )559ة )( البخاري مواقيت الصال4)

 (. 4/461( ، أمحد )177( ، ابن ماجو ادلقدمة )4759أبو داود السنة )
 ( متفق عليو من حديث جرير بن عبد اهلل البجلي رضي اهلل عنهما. 5)
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 القضاء والقدر 
، وال خيرج شيء  ، ال يكون شيء إال بإرادتو ومن صفات اهلل تعاىل أنو الفعال دلا يريد

، وال زليد  ، وال يصدر إال عن تدبَته ، وليس يف العامل شيء خيرج عن تقديره عن مشيئتو
، ولو  ، أراد ما العامل فاعلوه ، وال يتجاوز ما خط يف اللوح ادلسطور عن القدر ادلقدور
، خلق اخللق وأفعاذلم وقدر أرزاقهم  ، ولو شاء أن يطيعوه مجيعا ألطاعوه عصمهم دلا خالفوه

    }:  ، قال اهلل تعاىل ، ويضل من يشاء حبكمتو يهدي من يشاء برمحتو،  وآجاذلم

   } (1) قال اهلل تعاىل [ 54:  ] األنبياء ،  :{     

 } (2) تعاىل، وقال  [ 49:  ] القمر  :{      

} (3) وقال تعاىل،  [ 5:  ] الفرقان  :{          

       } (4) وقال تعاىل [ 55:  ] احلديد ،  :{     

            } (5) األنعام [  :

155 ]  . 

: أن تؤمن  ؟ قال ما اإلديان " }  روى ابن عمر أن جربيل عليو السالم قال للنيب

:  ، فقال جربيل باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر وبالقدر خَته وشره
آمنت بالقدر خَته وشره وحلوه  }  . وقال النيب رواه مسلم (6) { . صدقت

                                 
 . 54( سورة األنبياء آية: 1)
 . 49( سورة القمر آية: 2)
 . 5سورة الفرقان آية:  (3)
 . 55( سورة احلديد آية: 4)
 . 155( سورة األنعام آية: 5)
( ، ابن ماجو ادلقدمة 4695( ، أبو داود السنة )4991( ، النسائي اإلديان وشرائعو )5611( الًتمذي اإلديان )6)

 (. 1/58( ، أمحد )64)
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:  الذي علمو احلسن بن علي يدعو بو يف قنوت الوتر  اء النيبومن دع (2) (1) {ومره

وال صلعل قضاء اهلل وقدره حجة لنا يف ترك أوامره واجتناب  (4) (3) {وقٍت شر ما قضيت}

ل اهلل ، قا ، ونعلم أن هلل علينا احلجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل ، بل جيب أن نؤمن نواىيو
 }:  تعاىل             } (5) [ 165:  ] النساء  ،

جيرب أحدا على ، وأنو مل  ونعلم أن اهلل سبحانو ما أمر وهنى إال ادلستطيع للفعل والًتك
  }:  ، قال اهلل تعاىل ، وال اضطره إىل ترك طاعة معصية        

} (6) وقال تعاىل [ 586:  ] البقرة ،  :{    } (7) 16:  ] التغابن 

 17:  ] غافر (8) {           }:  ، وقال تعاىل [

، وىو  ، وعلى سيئو بالعقاب فدل على أن للعبد فعال وكسبا جيزى على حسنو بالثواب ، [
 .  واقع بقضاء اهلل وقدره

 اإليمان قول وعمل 
، يزيد بالطاعة وينقص  ، وعقد باجلنان واإلديان قول باللسان وعمل باألركان

 }:  اهلل تعاىل ، قال بالعصيان                     

                                 
 (. 5144( الًتمذي القدر )1)
" بسند رجالو موثقون عن عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما بلفظ: اإلديان أن تؤمن باهلل  ( روى الطرباين يف " الكبَت2)

 ومالئكتو وكتبو ورسلو ، واجلنة والنار والقدر خَته وشره وحلوه ومره من اهلل. 
اجو ( ، ابن م1455( ، أبو داود الصالة )1746( ، النسائي قيام الليل وتطوع النهار )464( الًتمذي الصالة )3)

 (. 1591( ، الدارمي الصالة )1/199( ، أمحد )1178إقامة الصالة والسنة فيها )
 ( رواه أبو داود يف " سننو " عن احلسن بن علي رضي اهلل عنهما ، والنسائي والًتمذي وقال: حديث حسن. 4)
 . 165( سورة النساء آية: 5)
 . 586( سورة البقرة آية: 6)
 . 16( سورة التغابن آية: 7)
 . 17( سورة غافر آية: 8)
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               } (1) فجعل عبادة اهلل تعاىل  [ 5:  ] البينة ،

اإلديان  }  ، وقال رسول اهلل وإخالص القلب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة كلو من الدين

، وأدناىا إماطة األذى عن  ال إلو إال اهلل ، أعالىا شهادة أن بضع وسبعون شعبة
 (4) {  }:  ، وقال تعاىل . فجعل القول والعمل من اإلديان (3) (2) {الطريق

 } : ، وقال [ 174:  ] آل عمران     } (5) وقال رسول  [ 4:  ] الفتح ،

ال إلو إال اهلل ويف قلبو مثقال برة أو خردلة أو ذرة من خيرج من النار من قال  }  اهلل

 .  فجعلو متفاضال (7) (6) {اإلديان

 اإليمان بكل ما أخبر به الرسول 
، أو غاب  وصح بو النقل عنو فيما شاىدناه  وجيب اإلديان بكل ما أخرب بو النيب

 نطلع على حقيقة ، ومل ، وسواء يف ذلك ما عقلناه وجهلناه ، وصدق ، نعلم أنو حق عنا
، ومل تنكر  ، مثل حديث اإلسراء وادلعراج وكان يقظة ال مناما فإن قريشا أنكرتو وأكربتو معناه

. ومن ذلك أن ملك ادلوت دلا جاء إىل موسى عليو السالم ليقبض روحو لطمو  ادلنامات
ج الدجال ، مثل خرو  . ومن ذلك أشراط الساعة فرجع إىل ربو فرد عليو عينو (8) ففقأ عينو

                                 
 . 5( سورة البينة آية: 1)
( ، 4676( ، أبو داود السنة )5115( ، النسائي اإلديان وشرائعو )5614( ، الًتمذي اإلديان )45مسلم اإلديان )( 2)

 (. 5/414( ، أمحد )57ابن ماجو ادلقدمة )
 ( متفق عليو من حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو. 3)
 . 174آية:  انآل عمر ( سورة 4)
 . 4( سورة الفتح آية: 5)
 (. 4/548( ، أمحد )4415( ، ابن ماجو الزىد )5594( الًتمذي صفة جهنم )6)
 ( رواه البخاري يف صحيحو بألفاظ سلتلفة عن أنس رضي اهلل عنو. 7)
حبان قال " إن  ( عن ابن7644( نقل الشيخ أمحد شاكر رمحو اهلل يف " ادلسند " عند تعليقو على احلديث رقم )8)

اهلل جل وعال بعث رسولو معلما خللقو ، فأنزلو موضع اإلبانة عن مراده. فبلغ النيب رسالتو ، وبُت عن آياتو بألفاظ 
رلملة ومفسرة ، عقلها عنو أصحابو أو بعضهم ، وىذا اخلرب من األخبار اليت يدرك معناه من مل حيرم التوفيق 
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،  ، وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج (1) ونزول عيسى ابن مرمي عليو السالم فيقتلو
حق وقد . وعذاب القرب ونعيمو  ، وأشباه ذلك شلا صح بو النقل وطلوع الشمس من مغرهبا

،  ، وسؤال منكر ونكَت حق وفتنة القرب حق (3) يف كل صالة (2) ، وأمر بو منو  استعاذ النيب

                                                                                             
 أرسل ملك ادلوت إىل موسى عليو السالم رسالة ابتالء واختبار ، وأمره أن إلصابة احلق ، وذاك أن اهلل جل وعال

يقول لو: أجب ربك أمر ابتالء واختبار ، ال أمرا يريد اهلل جل وعال إمضاءه ، كما أمر خليلو إبراىيم عليو السالم 
زم على ذبح ابنو وتلو للجبُت بذبح ابنو أمر اختبار وابتالء ، دون األمر الذي أراد اهلل جل وعال إمضاءه ، فلما ع

، فداه بالذبح العظيم ، وقد بعث اهلل جل وعال ادلالئكة إىل رسلو يف صور ال يعرفوهنا ، كدخول ادلالئكة على 
إبراىيم عليو السالم ، ومل يعرفهم حىت أوجس منهم خيفة ، وكمجيء جربيل عليو السالم إىل رسول اهلل وسؤالو 

فلم يعرفو ادلصطفى حىت وىل. فكان رليء ملك ادلوت إىل موسى عليو السالم على  إياه عن اإلديان واإلسالم ،
غَت الصورة اليت كان يعرفو موسى عليو السالم عليها ، وكان موسى غيورا ، فرأى يف داره رجال مل يعرفو ، فشال 

يت خلقو اهلل عليها ، ودلا  يده فلطمو ، فأتت لطمتو على فقئ عينو اليت يف الصورة اليت يتصور هبا ، ال الصورة ال
كان ادلصرح عن نبينا يف خرب ابن عباس قال: أمٍت جربيل عند البيت مرتُت ، فذكر اخلرب وقال يف آخره: ىذا 

كان يف ىذا اخلرب البيان الواضح أن بعض شرائعنا قد يتفق مع بعض شرائع من قبلنا   -وقتك ووقت األنبياء قبلك 
أن من فقأ عُت الداخل داره بغَت إذنو ، أو الناظر يف بيتو بغَت أمره ، من غَت  من األمم. ودلا كان من شريعتنا

كان   -جناح على فاعلو ، وال حرج على مرتكبو ، لألخبار اجلمة الواردة فيو اليت أمليناىا يف غَت موضع من كتبنا 
بغَت إذنو ، فكان استعمال جائزا اتفاق ىذه الشريعة مع شريعة موسى بإسقاط احلرج عمن فقأ عُت الداخل داره 

موسى ىذا الفعل مباحا لو وال حرج عليو يف فعلو ، فلما رجع ملك ادلوت إىل ربو ، وأخربه دبا كان من موسى فيو 
إذ قال اهلل لو: قل لو: إن شئت فضع يدك  -كما ذكرنا من قبل   -، أمره ثانيا بأمر آخر ، أمر اختبار وابتالء 

يدك بكل شعرة سنة ، فلما علم موسى كليم اهلل صلى اهلل على نبينا وعليو أنو  على منت ثور فلك بكل ما غطت
ملك ادلوت ، وأنو جاءه بالرسالة من عند اهلل ، طابت نفسو بادلوت ، ومل يستمهل ، وقال: فاآلن. فلو كانت ادلرة 

رى عند تيقنو وعلمو بو ، األوىل ، عرفو موسى عليو السالم أنو ملك ادلوت ، الستعمل ما استعمل يف ادلرة األخ
ضد قول من زعم أن أصحاب احلديث محالة احلطب ، ورعاة الليل جيمعون ما ال ينتفعون بو ويروون ما ال 
يؤجرون عليو ، ويقولون دبا يبطلو اإلسالم ، جهال منو دبعاين األخبار ، وترك التفقو يف اآلثار ، معتمدا يف ذلك 

 على رأيو ادلنكوس وقياسو ادلعكوس. 
( أي: فيقتل عيسى ابن مرمي عليو السالم الدجال ، كما جاء يف " صحيح مسلم " عن النواس بن مسعانبلفظ " 1)

 فيطلبو )أي: يطلب عيسى عليو السالم الدجال( حىت يدركو بباب لد فيقتلو ". 
 ( أي أمر باالستعاذة منو. 2)
أحدكم من التشهد اآلخر ، فليستعذ باهلل من أربع ،  ( كان رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم يقول: " إذا فرغ3)

يقول: اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم ، وعذاب القرب ، ومن فتنة احمليا وادلمات ، ومن شر فتنة ادلسيح 
 الدجال " رواه مسلم وأبو داود والًتمذي. 
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     } ، وذلك حُت ينفخ إسرافيل عليو السالم يف الصور لبعث بعد ادلوت حقوا

      } (1) (2) يوم القيامة وحيشر الناس ،  [ 51:  . ] يس

وحياسبهم   يشفع فيهم نبينا زلمد، فيقفون يف موقف القيامة حىت  هبما (3) ، غرال حفاة عراة
، وتنشر الدواوين وتتطاير صحائف األعمال إىل األديان  اهلل تبارك وتعاىل وتنصب ادلوازين

 }والشمائل                       

                               

  } (4) وادليزان لو كفتان ولسان توزن بو األعمال  [ 15 - 7:  ] االنشقاق ،{ 
            

     } (5) [ 114 - 115:  ] ادلؤمنون  . 

، وأباريقو  حوض يف القيامة ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من العسل  ولنبينا زلمد
ل ، ويز  والصراط حق جيوزه األبرار (6) ، من شرب منو شربة مل يظمأ بعدىا أبدا عدد صلوم السماء

فيمن دخل النار من أمتو من أىل الكبائر فيخرجون بشفاعتو بعدما   ، ويشفع نبينا عنو الفجار
ولسائر األنبياء وادلؤمنُت وادلالئكة  (1) فيدخلون اجلنة بشفاعتو (7) احًتقوا وصاروا فحما ومحما

                                 
 . 51( سورة يس آية: 1)
 ( األجداث: القبور. وينسلون: يسرعون. 2)
 رل: الذي يف خلقو سعة. ( األغ3)
 . 15: 7: اآلياتنشقاق ( سورة اال4)
 . 114،  115: اآليتان( سورة ادلؤمنون 5)
( روى البخاري ومسلم يف " صحيحيهما " عن عبد اهلل بن عمرو بن العاص رضي اهلل عنهما قال: قال رسول اهلل 6)

، وكيزانو )مجع كوز ، وأصل الياء ىنا واو(   " حوضي مسَتة شهر ، ماؤه أبيض من اللنب ، ورحيو أطيب من ادلسك
كنجوم السماء ، من شرب منو فال يظمأ أبدا " ورواه مسلم أيضا بلفظ: " ماؤه أشد بياضا من اللنب وأحلى من 

 العسل ". 
 ( محما ، أي: سودا. 7)
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 }:  . قال تعاىل شفاعات                    

        } (2) وال تنفع الكافر شفاعة  [ 58:  ] األنبياء ،

 .  الشافعُت
، وأىل  ، والنار عقاب ألعدائو جلنة مأوى أوليائو، فا واجلنة والنار سللوقتان ال تفنيان

  }اجلنة فيها سللدون                         

   } (3) ويؤتى بادلوت يف صورة كبش أملح [ 75 - 74:  ] الزخرف ،  ،

يا أىل اجلنة خلود وال موت ويا أىل النار خلود  " }:  ، مث يقال فيذبح بُت اجلنة والنار

 .  (4) {وال موت

 محمد خاتم النبيين 
، ال يصح إديان عبد حىت يؤمن برسالتو  خامت النبيُت وسيد ادلرسلُت  وزلمد رسول اهلل

، وال يدخل اجلنة أمة إال بعد  ، وال يقضى بُت الناس يف القيامة إال بشفاعتو ويشهد بنبوتو
، وىو إمام النبيُت وخطيبهم  دخول أمتو صاحب لواء احلمد وادلقام احملمود واحلوض ادلورود

َت األمم وأصحابو خَت أصحاب األنبياء عليهم السالم وأفضل ، أمتو خ وصاحب شفاعتهم
أمتو أبو بكر الصديق مث عمر الفاروق مث عثمان ذو النورين مث علي ادلرتضى رضي اهلل عنهم 

:  حي  : كنا نقول والنيب ن عمر رضي اهلل عنهما قالروى عبد اهلل ب }، دلا  أمجعُت

فال   أفضل ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر مث عثمان مث علي فيبلغ ذلك النيب

                                                                                             
اود والًتمذي عن ( لقد ورد يف الشفاعة أحاديث كثَتة صحيحة ، رواىا البخاري ومسلم وغَتمها. وروى أبو د1)

 أنسقال: قال رسول اهلل صلى اهلل عليو وآلو وسلم: " شفاعيت ألىل الكبائر من أميت " وىو حديث صحيح. 
 . 58( سورة األنبياء آية: 2)
 . 75،  74: اآليتان( سورة الزخرف 3)
 (. 4/9( ، أمحد )5849( ، مسلم اجلنة وصفة نعيمها وأىلها )4454( البخاري تفسَت القرآن )4)
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خَت ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر  " : أنو قال  وصحت الرواية عن علي (2) (1) {ينكره

ما طلعت }:  أنو قال  عن النيب ، وروى أبو الدرداء " مث عمر ولو شئت مسيت الثالث

، وىو أحق خلق اهلل  {الشمس وال غربت بعد النبيُت وادلرسلُت على أفضل من أيب بكر

ة على مجيع الصحابة لو يف الصال  ، وتقدمي النيب لفضلو وسابقتو  باخلالفة بعد النيب
، ومل يكن اهلل ليجمعهم على ضاللة  ، وإمجاع الصحابة على تقدديو ومبايعتو رضي اهلل عنهم

، مث  لتقدمي أىل الشورى لو  ، مث عثمان لفضلو وعهد أيب بكر إليو  مث من بعده عمر
 .  لفضلو وإمجاع أىل عصره عليو  علي

عليكم بسنيت  }:  فيهم  ن قال رسول اهللىؤالء اخللفاء الراشدون ادلهديون الذي

  وقال (4) (3) {وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدي عضوا عليها بالنواجذ

 .  فكان آخرىا خالفة علي رضي اهلل عنو (6) (5) {اخلالفة من بعدي ثالثون سنة }

، وعمر يف  أبو بكر يف اجلنة }:  فقال  ونشهد للعشرة باجلنة كما شهد ذلم النيب

، وسعد يف  ، والزبَت يف اجلنة ، وطلحة يف اجلنة ، وعلي يف اجلنة جلنة، وعثمان يف ا اجلنة
، وأبو عبيدة بن اجلراح يف  ، وعبد الرمحن بن عوف يف اجلنة ، وسعيد يف اجلنة اجلنة

                                 
 (. 1/114( ، أمحد )116( ، ابن ماجو ادلقدمة )4659( ، أبو داود السنة )4468( البخاري ادلناقب )1)
( رواه أبو داود يف " سننو " عن ابن عمر رضي اهلل عنهما قال: كنا نقول ورسول اهلل حي: أفضل أمة النيب بعده أبو 2)

 اه الًتمذي وقال: حديث حسن صحيح. ورو  -رضي اهلل عنهم أمجعُت  -بكر ، مث عمر مث عثمان 
 (. 95( ، الدارمي ادلقدمة )4617( أبو داود السنة )3)
وقال الًتمذي: حديث حسن  ( رواه أبو داود يف " سننو " والًتمذي يف " جامعو " عن أيب صليح العرباض بن سارية4)

 صحيح. 
 (. 5/551( ، أمحد )5556( الًتمذي الفنت )5)
وقال الًتمذي: حديث حسن ، وقد رواه غَت واحد عن سعيد بن مجهان ، وال  الًتمذي ، عن سفينةرواه أبو داود و ( 6)

 نعرفو إال من حديثو. 
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احلسن واحلسُت  }:  باجلنة شهدنا لو هبا كقولو  وكل من شهد لو النيب (2) (1) {اجلنة

 .  (6) (5) {إنو من أىل اجلنة }:  وقولو لثابت بن قيس (4) (3) {سيدا شباب أىل اجلنة

لكنا نرجو   وال صلزم ألحد من أىل القبلة جبنة وال نار إال من جزم لو الرسول
، وال خنرجو عن  دا من أىل القبلة بذنب. وال نكفر أح للمحسن وخناف على ادلسيء

، وصالة  ، برا كان أو فاجرا ، ونرى احلج واجلهاد ماضيا مع طاعة كل إمام اإلسالم بعمل
: الكف عمن  ة من أصل اإلديانثالث }  : قال النيب . قال أنس اجلمعة خلفهم جائزة

، واجلهاد ماض منذ  ، وال خنرجو من اإلسالم بعمل ، وال نكفره بذنب : ال إلو إال اهلل قال
،  ، وال عدل عادل ، ال يبطلو جور جائر حىت يقاتل آخر أميت الدجال بعثٍت اهلل 

 .  (8) ، رواه أبو داود (7) {واإلديان باألقدار

، واالستغفار  ، والًتحم عليهم وزلبتهم وذكر زلاسنهم  رسول اهللومن السنة تويل أصحاب 
:  قال اهلل تعاىل (9) . واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم ذلم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم

{                               

            } (10) وقال تعاىل [ 11:  ] احلشر ،  :{   

                                 
 (. 1/194( ، أمحد )4747( الًتمذي ادلناقب )1)
 ( رواه الًتمذي عن عبد الرمحن بن عوفوشهد لغَتىم أيضا. 2)
 (. 4768( الًتمذي ادلناقب )3)
 يب سعيد اخلدري ، وقال: حديث حسن صحيح ، وىو كما قال لشواىده وطرقو. ( رواه الًتمذي عن أ4)
 (. 4/146( ، أمحد )119( ، مسلم اإلديان )4565( البخاري تفسَت القرآن )5)
 ( رواه أمحد ومسلم عن أنس بن مالك. 6)
 (. 5545( أبو داود اجلهاد )7)
رج لو أحد من الستة غَت أيب داود وىو رلهول. كما قال ( رواه أبو داود ، ويف سنده: يزيد ابن أيب نشة ، مل خي8)

 احلافظ ادلزي ، ولكن لو شواىد. 
 ( انظر: رسالة " نقد النصائح الكافية " للعالمة القامسي. 9)
 . 11( سورة احلشر آية: 10)
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                          } (1) وقال  [ 59:  ] الفتح ،

ذىبا ما بلغ مد أحدىم وال  (2) صحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحدال تسبوا أ}  النيب

 .  (3) {نصيفو

أمهات ادلؤمنُت ادلطهرات   : الًتضي عن أزواج رسول اهلل ومن السنة
، وعائشة الصديقة بنت  ، أفضلهن خدجية بنت خويلد ادلربآت من كل سوء

، فمن  دنيا واآلخرةيف ال  ، زوج النيب ، اليت برأىا اهلل يف كتابو الصديق
لعظيم  .  قذفها دبا برأىا اهلل منو فقد كفر باهلل ا

، أحد خلفاء ادلسلمُت رضي اهلل  ، وكاتب وحي اهلل ومعاوية خال ادلؤمنُت
 .  عنهم

برىم  -: السمع والطاعة ألئمة ادلسلمُت وأمراء ادلؤمنُت  ومن السنة
،  ة ألحد يف معصية اهلل، فإنو ال طاع ما مل يأمروا دبعصية اهلل -وفاجرىم 

، أو غلبهم بسيفو حىت صار  ومن ويل اخلالفة واجتمع عليو الناس ورضوا بو
، وجبت طاعتو وحرمت سلالفتو واخلروج عليو  ، ومسي أمَت ادلؤمنُت اخلليفة

 .  وشق عصا ادلسلمُت
، وترك اجلدال واخلصومات يف  : ىجران أىل البدع ومباينتهم ومن السنة

لنظر يف كتب ادلبتدعة، وتر  الدين ، وكل زلدثة يف  ، واإلصغاء إىل كالمهم ك ا

                                 
 . 59( سورة الفتح آية: 1)
 ( أحد: جبل بادلدينة. 2)
حد من غَت الصحابة لو أنفق يف سبيل اهلل مثل جبل أحد ذىبا ما بلغ ( النصيف: لغة يف النصف: وادلعٌت أن الوا3)

من الثواب ، ثواب من أنفق من الصحابة مدا أو نصيفو ، وادلد ملء الكفُت من الرجل ادلعتدل واحلديث مروي يف 
 " الصحيحُت " عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنو. 
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 (1) ، كالرافضة ، وكل متسم بغَت اإلسالم والسنة مبتدع الدين بدعة
لقدرية (3) واخلوارج (2) واجلهمية  (7) والكرامية (6) وادلعتزلة (5) وادلرجئة (4) وا
ل ، فهذه فرق الضالل ونظائرىم (8) والكالبية ، أعاذنا اهلل  بدع، وطوائف ا

 .  منها
، فإن  فليس دبذموم (9) ، كالطوائف األربع وأما بالنسبة إىل إمام يف فروع الدين

، مثابون يف اجتهادىم  ، وادلختلفون فيو زلمودون يف اختالفهم االختالف يف الفروع رمحة
 .  (10) واختالفهم رمحة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة

                                 
حلسُت بن علي بن أيب طالب ، عندما جاءوا إليو وطلبوا منو أن ( سبب تسميتهم هبذا االسم أن زيد بن علي بن ا1)

يتربأ من أيب بكر وعمر حىت يكونوا معو فقال: بل أتوالمها وأتربأ شلن تربأ منهما ، فقالوا: إذا نرفضك ، فرفضوه ، 
 وارفضوا عنو ، فسموا: الرافضة. 

، وافقوا ادلعتزلة يف نفي الصفات األزلية ، وزادوا  ( اجلهمية: نسبة إىل جهم بن صفوان ، وىم من اجلربية اخلالصة2)
 عليهم ، انظر كتاب " الرد على اجلهمية " طبع ادلكتب اإلسالمي. 

( اخلوارج: ىم الذين نزعوا أيديهم عن طاعة ذي السلطان من أئمة ادلسلمُت ، وأصلهم اخلارجون على علي بن أيب 3)
 طالب رضي اهلل عنو. 

لك إلسنادىم أفعال العباد إىل قدرهتم وإنكارىم القدر فيها ، وىذا يقتضي إثبات خالق ألفعال ( القدرية: لقبوا بذ4)
 العباد غَت اهلل. 

( ادلرجئة: وىم أصناف ، صنف منهم يقولون: ال يضر مع اإلديان معصية كما ال ينفع مع الكفر طاعة ، وىم ادلراد 5)
 ىنا. 

جيش علياعتزل السياسة. وقيل: مسوا بذلك ألهنم اعتزلوا رللس احلسن  ( ادلعتزلة: وىم الذين نشأوا من فريق يف6)
 البصري وعلى رأسهم واصل بن عطاء ، وكان غالب بدعتهم وضالذلم من الكالم والفلسفة. 

( الكرامية: وىم أصحاب أيب عبد اهلل زلمد بن كرام ، وكان شلن يثبت الصفات إال أنو ينتهي إىل التجسيم 7)
 والتشبيو. 

الكالبية نسبة إىل عبد اهلل بن سعيد بن كالب البصري ، متكلم ، وىو رأس الطائفة الكالبية ، كانت بينو وبُت  (8)
 ادلعتزلة مناظرات. 

 ( يريد ادلذاىب األربعة يف الفقو ، وىم: احلنفية ، وادلالكية ، والشافعية ، واحلنابلة. 9)
الختالف رمحة !! فليس ذلذا مستند ، واختالف أمة زلمد ( أما إن اتفافهم فصحيح على التغليب ، أما إن ا10)

 نقمة وعذاب ، واخلالف ال يكون إال باتباع الدليل وبذل اجلهد يف ذلك. 
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، وجيعلنا شلن يتبع  ، وحييينا على اإلسالم والسنة بدع والفتنةنسأل اهلل أن يعصمنا من ال
 .  ، وحيشرنا يف زمرتو بعد ادلمات برمحتو وفضلو آمُت يف احلياة  رسول اهلل

وىذا آخر ادلعتقد واحلمد هلل وحده وصلى اهلل على سيدنا زلمد وآلو وصحبو وسلم 
 .  تسليما
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 02 ............................................................................ يف كتاب مكنون
 6 ........................ قال اهلل ىذا يوم ينفع الصادقُت صدقهم ذلم جنات ذبري من ربتها األهنار

 9 ........................... قال ياموسى إين اصطفيتك على الناس برسااليت وبكالمي فخذ ما آتيتك
 00 ............................. آن ال يأتونقل لئن اجتمعت اإلنس واجلن على أن يأتوا دبثل ىذا القر 

 03 ........................................................... كال إهنم عن رهبم يومئذ حملجوبون
 02 .................................................................................. كهيعص

 01 ................................. ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم محيد
 04 .............................................................. ال يسأل عما يفعل وىم يسألون
 09 .............................................................. ال يفًت عنهم وىم فيو مبلسون

 05 ............................ ال يكلف اهلل نفسا إال وسعها ذلا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا
 02 ......................................................................... إال ادلطهرونال ديسو 

 2 .................................... لو ما يف السماوات وما يف األرض وما بينهما وما ربت الثرى
 04 ........................... ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب من قبل أن

 22 ............................... زلمد رسول اهلل والذين معو أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراىم
 6 ................................ كة وقضيىل ينظرون إال أن يأتيهم اهلل يف ظلل من الغمام وادلالئ

 06 ................................ ىو الذي أنزل السكينة يف قلوب ادلؤمنُت ليزدادوا إديانا مع إدياهنم
 3 ................. ىو الذي أنزل عليك الكتاب منو آيات زلكمات ىن أم الكتاب وأخر متشاهبات

 6 ............................... وإذ قال اهلل ياعيسى ابن مرمي أأنت قلت للناس ازبذوين وأمي إذلُت
 00 ................................... رجون لقاءنا ائت بقرآنوإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين ال ي

 06 ............................. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادتو ىذه إديانا فأما الذين
 08 ................................................................ وأما من أويت كتابو وراء ظهره

 2 ....................................................... وإن ذبهر بالقول فإنو يعلم السر وأخفى
 00 ..................................... وإن كنتم يف ريب شلا نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثلو وادعوا

 20 ............................ لون ربنا اغفر لنا وإلخواننا الذين سبقوناوالذين جاءوا من بعدىم يقو 
 6 ................................................................. وجاء ربك وادللك صفا صفا

 03 ......................................................................... وجوه يومئذ ناضرة
 9 ......................... ورسال قد قصصناىم عليك من قبل ورسال مل نقصصهم عليك وكلم اهلل موسى

 00 ............................... وقال الذين كفروا لن نؤمن هبذا القرآن وال بالذي بُت يديو ولو ترى
 5 ................................. أيديهم ولعنوا دبا قالوا بل يداهوقالت اليهود يد اهلل مغلولة غلت 
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 6 .................................. ولو أرادوا اخلروج ألعدوا لو عدة ولكن كره اهلل انبعاثهم فثبطهم
 05 ................................ وما أمروا إال ليعبدوا اهلل سللصُت لو الدين حنفاء ويقيموا الصالة

 00 ...................................... وما علمناه الشعر وما ينبغي لو إن ىو إال ذكر وقرآن مبُت
 9 ............................. يا أو من وراء حجاب أو يرسل رسوالوما كان لبشر أن يكلمو اهلل إال وح

 08 ............................... ومن خفت موازينو فأولئك الذين خسروا أنفسهم يف جهنم خالدون
 08 ........................................... ونفخ يف الصور فإذا ىم من األجداث إىل رهبم ينسلون

 5 ............................................................ ويبقى وجو ربك ذو اجلالل واإلكرام
 08 .............................................................................. ويصلى سعَتا

 6 .................................... ويعذب ادلنافقُت وادلنافقات وادلشركُت وادلشركات الظانُت باهلل
 08 .................................................................... وينقلب إىل أىلو مسرورا

 6 ............................ ياأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينو فسوف يأيت اهلل بقوم حيبهم
 2 ............................................ يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال حييطون بو علما

 09 ............................. يعلم ما بُت أيديهم وما خلفهم وال يشفعون إال دلن ارتضى وىم من



 لمعة االعتقاد

 27 

 فهرس األحاديث
 21 ............................. نة، وعثمان يف اجلنة، وعلي يف اجلنة،أبو بكر يف اجلنة، وعمر يف اجل

 04 ......................................................... آمنت بالقدر خَته وشره وحلوه ومره
 3 ....................................................................... إن اهلل يرى يف القيامة

 3 ................................................................... إن اهلل ينزل إىل مساء الدنيا
 8 ....................................................... إن ما بُت مساء إىل مساء مسَتة كذا وكذا

 03 ..................................... إنكم ترون ربكم كما ترون ىذا القمر ال تضامون يف رؤيتو
 20 .......................................................................... إنو من أىل اجلنة

 02 ........................ لقرآن قبل أن يأيت قوم يقيمون حروفو إقامة السهم ال جياوز تراقيهماقرأوا ا
 06 ............................. اإلديان بضع وسبعون شعبة، أعالىا شهادة أن ال إلو إال اهلل، وأدناىا

 20 ....................................................... احلسن واحلسُت سيدا شباب أىل اجلنة
 21 ............................................................... اخلالفة من بعدي ثالثون سنة

 20 .........................  نكفره بذنب،ثالثة من أصل اإلديان الكف عمن قال ال إلو إال اهلل، وال
 7 ......................................................... ربنا اهلل الذي يف السماء تقدس امسك

 09 ...................... روى عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما قال كنا نقول والنيب حي أفضل ىذه
 21, 4 .............. عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين ادلهديُت من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ،

 8 ...................... ء قال من لرغبتككم إذلا تعبد ؟ قال سبعة، ستة يف األرض وواحدا يف السما
 22 ...................... ال تسبوا أصحايب فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد أحد جبل بادلدينة ذىبا ما

 04 ............................... ما اإلديان ؟ قال أن تؤمن باهلل ومالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر
 21 ....................... ما طلعت الشمس وال غربت بعد النبيُت وادلرسلُت على أفضل من أيب بكر

 02 ....................... منو عشر حسنات، ومن قرأه وحلن فيو من قرأ القرآن فأعربو فلو بكل حرف
 8 ..................................................... وفوق ذلك العرش، واهلل سبحانو فوق ذلك

 7 ................................. وقال للجارية أين اهلل ؟ قالت يف السماء قال أعتقها فإهنا مؤمنة
 05 ........................................................................ وقٍت شر ما قضيت

 09 ...................................... يا أىل اجلنة خلود وال موت ويا أىل النار خلود وال موت
 01 ....................... رال هبما غرال الغرل مجع األغرل،حيشر اهلل اخلالئق يوم القيامة عراة حفاة غ

 06 ........................... قال ال إلو إال اهلل ويف قلبو مثقال برة أو خردلة 57خيرج من النار من 
 6 ........................................ يضحك اهلل إىل رجلُت قتل أحدمها اآلخر مث يدخالن اجلنة
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 6 ........................................................ يعجب ربك من الشاب ليست لو صبوة
 6 .................................................... ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل مساء الدنيا
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  الفهرس
وجوب اإلديان بكل ما جاء يف القرآن أو صح عن ادلصطفى من صفات الرمحن وتلقيو بالتسليم 

 5 ................................................................................ والقبول

 4 ................................................... كالم اإلمام أمحد بن حنبل يف الصفات

 4 ......................................... كالم اإلمام زلمد بن إدريس الشافعي يف الصفات

 4 ................................................... كالم السلف وأئمة اخللف يف الصفات

 4 ................... كالم عبد اهلل بن مسعود وعمر بن عبد العزيز رضي اهلل عنهما يف الصفات

 5 ................ كالم اإلمام أبو عمر األوزاعي يف الصفات ورد األدرمي على رجل تكلم ببدعة

 5 .......................................... ذكر بعض اآليات واألحاديث الواردة يف الصفات

 8 ............................................... من صفات اهلل تعاىل أنو متكلم بكالم قدمي

 11 ........................................................................ القرآن كالم اهلل

 15 ........................................................... رؤية ادلؤمنُت لرهبم يوم القيامة

 14 ......................................................................... القضاء والقدر

 15 ..................................................................... وعملاإلديان قول 

 16 .......................................................... اإلديان بكل ما أخرب بو الرسول

 19 ...................................................................... زلمد خامت النبيُت

 54 ......................................................................... رس اآلياتفه

 57 ...................................................................... فهرس األحاديث

 59 ............................................................................... الفهرس

 


