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 تفريغ الدرس األول 

  

أنفس العقائد اليت دوهنا اؼبالكية، حيث الرسالة يف فقو اإلماـ مالك البن أيب زيد القَتواين صدرىا اؼبؤلف دبقدمة عقدية تعترب من 
اقتفى فيها أثر السلف من الصحابة والتابعُت، وبعد أف حث يف مستهلها على تلقُت الصغار اؼبعتقد الصحيح وأصوؿ الداينة 

 افتتح عقيدتو بتقرير حقيقة اإلدياف، وتعظيم هللا والثناء عليو دبا ىو لو أىل.

 
 ة ابن أبي زيد القيرواني وطريقة تصنيفهاالتعريف بالمقدمة العقدية لرسال

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا .

 اغبمد هللا رب العاؼبُت، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إُف يـو الدين.

 أما بعد:

جعلها اؼبصنف رضبو هللا مقدمة لكتابو الرسالة, ففي عدة ؾبالس سنتكلم إبذف هللا عز وجل على ىذه الرسالة اؼبختصرة اليت 
من أجلتهم وصفوهتم، ومن متقدميهم وؿبرري رضبو هللا, ومعلـو أف ىذا اإلماـ ىو من أئمة اؼبالكية, و  مالك وىي يف فقو اإلماـ

مجموعها مقتفياً آرار السالفُت من رضبو هللا، وعقيدتو ىذه من أنفس العقائد اليت دوهنا اؼبالكيوف، جرى دب مالك مذىب اإلماـ
 الصحابة والتابعُت وأتباعهم، وىذا من توفيق هللا عز وجل وتسديده.

وكذلك أيضاً فيو إشارة إُف أف عقائد األولُت يف القروف األوُف كانت سبتثل عقيدة السلف الصاٌف الذي يسَت على منهاج 
حابة والتابعُت وأتباعهم, وىم خَت القروف, الذين قاؿ فيهم رسوؿ الكتاب والسنة، وما جرى عليو أىل الصدر األوؿ من الص

(، وىذا الكتاب إمنا ىو ؾُبتزأ من الرسالة, وألمهيتو اعتٌت بو   الذين يلوهنمخَت الناس قرين, مث الذين يلوهنم, مث هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )
العلماء عناية منفردة منفصلة عن الرسالة الفقهية، فكانت ىذه اؼبقدمة ذبري على طريقة األوائل يف صبع مسائل أصوؿ الدين 

 مع فروعو.

  

 طريقة األقدمُت يف التصنيف 
 

 

األوائل عليهم رضبة هللا الذين كانوا يصنفوف يف األحكاـ كانوا جيمعوف مسائل العقائد مع مسائل الفقو، وىذه وذلك أف األئمة 
وأصحاب السنن األربع  مسلم و البخاريطريقة الذين صنفوا يف صبع السنة كالذين صنفوا يف الكتب الستة وغَتىا؛ كػ
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نوف ذلك أمورًا من الفقو، وذلك أف الفقو واألحكاـ يف اصطالح  وغَتىم، يضعوف كتباً لإلدياف, وللتوحيد, وللوحي, وُيضمِّ
رضبو هللا كتابو األحكاـ، وصبع فيو أحكاـ الدين ما  اإلشبيلي الصدر األوؿ كانوا يريدوف بو عمـو مسائل الدين، وؽبذا صنف

يتعلق أبمور العقائد وكذلك ما يتعلق أبحكاـ الفقو، وكاف العلماء عليهم رضبة هللا يطلقوف الفقو على صبيع علـو الشريعة، ما 
راد بو أمور العقائد، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حينما قاؿ كما يتعلق منها أبصوؿ الدين وكذلك ما يتعلق بفروعو، وؽبذا كتاب الفقو األكرب اؼب

اؼبراد بذلك سائر أنواع الفقو فبا يتعلق دبسائل التوحيد ومسائل  (، فإف من يرد هللا بو خَتاً يفقو يف الدين جاء يف الصحيح: )
األحكاـ من اغبالؿ واغبراـ, وكذلك أيضاً أمور اآلداب، وما زاؿ العلماء على ذلك حىت توسع العلماء يف تصنيف علـو 

و, ومسائل اآلداب والسلوؾ، الدين إُف أنواع؛ فمجاءت مسائل العقائد والتوحيد، ومسائل اغبالؿ واغبراـ, واليت أفردت ابلفق
ومسائل األذكار، عمل اليـو والليلة، جاء ىذا التفصيل وإفراد مسائل الدين على سبيل التمجزئة, وىو نوع من تقريب العلـو 

ال تفريق أوصالو، وؽبذا ينبغي لطالب العلم أف يعلم أف مسائل الدين وأحكاـ الشريعة مًتابطة فيما بينها وتتالـز من جهة 
ها، فيمجد يف مسائل األذكار تعلقاً دبسائل التوحيد، وجيد أيضاً يف أمور العبادات تعلقاً دبسائل العقائد, ومن العقائد ما تداخل

يدخلو العلماء يف مسائل الفقو, وكذلك العكس، وردبا أدخل بعض العلماء بعض فرعيات الدين يف مسائل العقائد؛ ألهنا ىي 
لبدع، مثل: اؼبسح على اػبفُت يف مسائل العقائد ألهنا فارؽ بُت أىل السنة والرافضة, وغَت الفاصل والفارؽ بينهم وبُت أىل ا

 ذلك من اؼبسائل الفرعية اليت يدرجها العلماء من جهة األصل يف أبواب الفقو.
 

 ضابط األصوؿ والفروع ومراعاهتا يف التصنيف 
 

 

وأنو ليس اؼبراد من ذلك التهوين من ابب دوف ابب وتقدًن ابب من وىذا التقسيم ىو تقسيم حسن إذا ُعلمت الغاية منو، 
صبيع الوجوه على ابب آخر، وإال فيوجد من مسائل العقائد ما ىي فرعيات وجزئيات, ويوجد من الفروع ما ىي أصوؿ  

يعة متظافر؛ وذلك كليات؛ كمثل أركاف اإلسالـ؛ كالصالة والصياـ والزكاة واغبج، وؽبذا قبد التأكيد على الصالة يف الشر 
جابر  ألمهيتها وجاللة قدرىا، بل جاء يف النصوص الكثَتة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وصف اتركها ابلكفر، كما جاء يف مسلم من حديث

العهد الذي  يف اؼبسند والسنن: ) بريدة (، وكذلك أيضاً ما جاء يف حديث بُت الرجل وبُت الشرؾ ترؾ الصالة : ) بن عبد هللا
(، وغَت ذلك من التأكيدات، وىذه تدرج عند العلماء يف أبواب الفروع, وقبد أيضاً  بيننا وبينهم الصالة, فمن تركها فقد كفر

وذبد كثَتاً من يف أبواب مسائل العقائد من اؼبسائل اعبزئية اليسَتة من دقائق األظباء والصفات ما َف يؤكد عليها الشارع، 
العلماء ال ينبهوف عليها, ابعتبار أف الشارع ما أكد عليها وأكثر من سياقها، فنمجد أف أصوؿ العقائد من جهة األصل ىي 
أوُف ابالىتماـ من الفروع، وقبد أف من الفروع ما ىو أوُف ابالىتماـ من بعض جزئيات مسائل العقائد؛ كفرعيات األظباء 

إف ىذه يفوقها ما يتعلق ببعض أصوؿ الفروع, وغَت ذلك، ؽبذا قبد أف شبة تداخال ومغالبة بُت أمهية والصفات, ال أصوؽبا, ف
ىذه اؼبسائل اؼبتعلقة أبحكاـ الدين، والعلماء األوائل كانوا ينظروف إُف أحكاـ الدين على أهنا جزء واحد ال يتمجزأ، فتمجد من 

دبا اآلداب والسلوؾ واألذكار وغَت ذلك، والتوسع يف التصنيف أوغل فيو يتكلم يف مسائل العقيدة ويدرج فيها أمور الفقو ور 
اؼبتأخروف كثَتاً خصوصاً يف الزمن اؼبتأخر, حىت جزئت كثَت من مسائل الفروع إُف جزئيات دقيقة، وردبا بلغ يف بعض األزمنة 

أنو  علي بن أيب طالب ؽبذا يروى عنإُف حد ... وؽبذا كاف من السلف الصاٌف من ينكر التوسع يف ذبزئة مسائل الدين، و 
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نساف أف يتعلمو بتوسعو, قاؿ: العلم نقطة كربىا اعبهاؿ، يعٍت: توسعوا بو وجزءوه أجزاء متعددة حىت ُظن أنو جيب على اإل
حىت ردبا خلط الناس بُت مراتب العلم فأخذوه من أدانه وتركوا أعاله، وردبا كثَت من الناس حيرص على دعوة الناس ابألدىن 

ويًتؾ األعلى وىو اؼبتأكد؛ ألف علم الشريعة أصبح يوصف بعلم الشريعة مع كثرة أجزائو وأنواعو، وؽبذا قبد السلف الصاٌف 
وا ابألصوؿ واىتموا أيضاً ابلفرعيات وغرسها يف نفوس الناس وجدوا الناس يذعنوف للمجزئيات، وؼبا اىتم اؼبتأخروف ؼبا اىتم

 ابعبزئيات وجدوىم ال يهتموف ابألصليات، وىذا أمر مشاىد يف كثَت من بلداف اؼبسلمُت.
  

 
 االبتداء واالستهالل

 

 

مقدمة وىي اليت بُت أيدينا، وسنقرؤىا ونعلق على ما تيسر من مسائل العقيدة وشيء اؼبصنف رضبو هللا يف رسالتو ىذه جعل ؽبا 
 فبا يتصل هبا دبا أمكن إبذف هللا عز وجل.

ىي: رسالة ـبتصرة جليلة، حرية ابغبفظ والفهم, وحرية أيضاً ابلتعليق والتهميش, والتدليل أيضاً على مسائلها من الكتاب 
صحابة والتابعُت، وىذه العقيدة أيضاً حرية أبف يعتٍت طالب العلم حبفظها, ونشرىا على سبيل والسنة وأقواؿ السالفُت من ال

 االنفراد يف أوساط طالب العلم، وىي من أدؽ ما كتبو اؼبالكيوف يف أبواب العقائد.

  

 االبتداء ابغبمدلة 
 

 

 رضبو هللا: ]اغبمد هلل الذي ابتدأ اإلنساف بنعمتو، وصوره يف األرحاـ حبكمتو[. أبو دمحم عبد هللا بن أيب زيد القَتواين قاؿ

بتدأ اؼبصنف رضبو هللا كتابو ىذا ابغبمدلة, وىي: اغبمد هللا رب العاؼبُت، فقاؿ: )اغبمد هللا الذي ابتدأ قولو: )اغبمد هلل( ا
 الذي اإلنساف بنعمتو(, وذلك اقتداء هبدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص, ومعلـو أف البداءة بذكر هللا عز وجل يف اؼبكاتبات ىو ىدي النيب ملسو هيلع هللا ىلص

عبد هللا بن  وأرشد الناس إليو, وىذا جاء فيو عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أحاديث كثر، منها عملية كما جاء يف حديث حث عليو وحظ
خطبو كذلك, بذكر هللا عز (، وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يفتتح  ؼبا كتب النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: بسمميحرلا نمحرلا هللا  من دمحم بن عبد هللا ) عباس

كل أمر ال يُبدأ  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) اػبطيب وغَته, وقد رواه ... يف األربعُت وكذلك أيب ىريرة وجل كما جاء عنو يف حديث
(، على رواايت  ببسم هللا فهو أبًت, أو أقطع, أو أجذـ (، وجاء يف رواية: ) ابغبمد هلل (، وجاء يف رواية: ) فيو بذكر هللا

مث أضعفها بذكر هللا، واغبديث ضعيف جاء من ـبتلفة, أمثلها وأقرهبا إُف الصحة ىو اغبمد هللا, مث يليها بعد ذلك بسم هللا, 
, وعلى كل  ابن شهاب الزىري عن األوزاعي عن الوليد بن مسلم طرؽ متعددة, والصواب فيو اإلرساؿ، وقد جاء من حديث

ات نقوؿ: يكفي يف ذلك ما جاء عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من أنو كاف يفعل ذلك عماًل، وؽبذا نقوؿ: إف ذكر هللا عز وجل يف اؼبكاتب
 على نوعُت:
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 ذكر هللا يف اؼبكاتبات 
 

 

واألفضل فيها أف يُبتدأ ابلبسملة ال ابغبمدلة, كما كاف النيب صلى هللا عليو النوع األوؿ: ىي الرسائل اليت تكوف بُت األفراد, 
وسلم يكتب إُف أمراء القبائل, وإُف ملوؾ البلداف؛ كما كتب عليو الصالة والسالـ إُف كسرى وقيصر، وكتب إُف ملك دومة 

(، وال يبتدئ ابغبمدلة؛ ألف البسملة يف ذلك بسمميحرلا نمحرلا هللا ، من دمحم بن عبد هللا اعبندؿ وغَتىم، فكاف يكتب: )
 أفضل واالكتفاء هبا أقرب إُف الصواب.

وذلك كاؼبؤلفات والرسائل اليت يصنفها اإلنساف, فهي شبيهة خبطبة اإلنساف يـو النوع الثاين: اؼبكاتبات اليت تشابو اػبطب؛ 
اعبمعة وكبو ذلك, واألفضل يف ىذه أف يبتدئها اإلنساف ابغبمدلة ال ابلبسملة؛ كأف يقوؿ اإلنساف اغبمد هللا رب العاؼبُت، 

 يبتدئ هبا، وؽبذا قبد األئمة عليهم رضبة هللا يبتدئوف والصالة السالـ على نبينا دمحم, أو يبتدئ خبطبة اغباجة كما كاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
اؼبصنفات بذلك، وؽبم مناىج يف ىذا فمنهم من يبتدئ اؼبصنفات دبقدمات يضعوهنا لكتبهم, ومنهم من يكتفي ببسم هللا 

رضبو هللا فإنو ابتدأ كتابو ابلبسملة مث شرع يف الكتاب, وَف جيعل لو مقدمة، ومنهم من وضع  البخاري الرضبن الرحيم, كاإلماـ
أف ىذا وحي معظم, وىو قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص, وىو ما رضبو هللا لعلو أراد بو  البخاري رضبو هللا، ومنهج مسلم مقدمة لكتابو كاإلماـ

لوحي؛ كحاؿ ينبغي أف يبتدئ بو, وكأنو أراد أف كالـ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ينبغي أال يقدـ لو أبقواؿ الرجاؿ وإمنا يفتتح ببسملة مث يُبدأ اب
كالـ, فال يبتدئ اإلنساف حاؿ تالوتو خبطبة أو كبو   القرآف, حيث يبتدئ اإلنساف ابلبسملة مث يدخل إليو وىو أشرؼ وأعظم

 ذلك، وؽبذا ابتدأ اؼبصنف عليو رضبة هللا تعاُف ىذه الرسالة ابغبمدلة, فقاؿ: )اغبمد هللا(.
 

 ابتداء اإلنساف بنعمة هللا 
 

 

وقوؿ اؼبصنف رضبو هللا: )الذي ابتدأ اإلنساف بنعمتو(، يعٍت: أف هللا عز وجل يعطي اإلنساف من غَت سؤاؿ, وىو الذي تكفل 
برزؽ العباد، وهللا جل وعال رب العباد يرزقهم سبحانو وتعاُف من غَت سؤاؿ، فيعطي اإلنساف بسؤاؿ سواء كاف كافراً أو غَت  

هو رب العباد, ومعٌت الربوبية: أف هللا عز وجل يتكفل ابلرزؽ, وهبذا نعلم أف رزؽ هللا لعباده ال كافر ويعطيو بغَت سؤاؿ، إذاً ف
يعٍت بو إكراماً ألحد على غَته، فاهلل يرزؽ البهائم من هبيمة األنعاـ والطَت وغَت ذلك كما يرزؽ اإلنساف, ويرزؽ اإلنساف كما 

هتا أو نقصاهنا معيارًا للخَت, وإال لكاف زمن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكثر األزمنة إغداقاً يرزؽ البهائم، وؽبذا َف تكن الدنيا من جهة زايد
ابلرزؽ وإكثارًا للخَت فبا أييت بعده من العصور, وإمنا ىي أشياء قدرية, وهبذا نعلم أف هللا عز وجل يعطي الدنيا الكافر وغَت 

هللا عز وجل الكافر وىو يكفر بو؟ وؼباذا يرزؽ هللا عز وجل الكافر وىو  الكافر, والذي حيتج هبذا األمر فيقوؿ: ؼباذا يعطي
يعتدي عليو أو يلحد بو, فينفي وجود هللا أو ردبا سبو وتعدى عليو سبحانو وتعاُف؟ نقوؿ: إف هللا عز وجل وصف نفسو أبنو 

دي عليو إال من يتأَف ابلتعدي أو ابلضر؛ ألف خَت الرازقُت، ومعٌت خَت الرازقُت أي: أف هللا عز وجل يعطي، وال دينع ألجل التع
اإلنساف إمنا حيبس الرزؽ والعطية عمن آذاه ألنو يتأذى من تلك األذية, أما إذا كاف ال يتأذى فإنو ال يكًتث لذلك، وعليو 

ف أحدًا سبحانو وتعاُف فاألمر يرجع فيو إُف ربوبية هللا سبحانو وتعاُف لعباده، وألف هللا عز وجل أوجد اإلنساف وخلقو وَف يستأذ

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003202&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000046&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000026&spid=2102
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خبلقو, فالذي ُخلق من غَت إذف يف أمره ال يستأذف يف التشريع لو؛ ألف خلقو أعظم عند هللا عز وجل, فابتدأ هللا عز وجل 
اإلنساف خبلقو, وابتدأه سبحانو وتعاُف بنعمتو، ونعم هللا عز وجل متعددة وأعالىا اإلسالـ, ويليها بعد ذلك ما يرزؽ هللا عز 

 لعبد من الرزؽ اغبالؿ يف أمر الدنيا.وجل ا
 

 تصوير اإلنساف يف األرحاـ حبكمة هللا 
 

 

قولو: )وصوره يف األرحاـ حبكمتو(، يعٍت: أف هللا سبحانو وتعاُف خلق اػبلق غبكمة ولغاية, وخلقهم أطواراً ليعلم اإلنساف أصل 
فاهلل عز وجل يعيدىم كما أنشأىم أوؿ مرة، يعٍت: على سبيل نشأتو فيعلم هنايتو، ويعلم أيضاً طريقة إحيائو بعد ذلك، 

َوَلَقْد   األطوار، فمن عرؼ بدايتو عرؼ هنايتو، فاهلل عز وجل خلق الناس يف أرحامهم وصورىم سبحانو وتعاُف، كما قاؿ:
لعلماء من يقوؿ: إف )) مثَّ (( ىنا ال [، فاهلل عز وجل خلق اإلنساف مث صوره، ومن ا11]األعراؼ: َخَلْقَناُكْم مثَّ َصوَّْراَنُكمْ 

تفيد الًتتيب الفعلي وإمنا تفيد ترتيباً ِذكرايً، ويستدلوف على ذلك أبف )مث( كما تفيد عند العرب الًتتيب الفعلي فإهنا تفيد يف 
 بعض األحياف ترتيباً ذكرايً ويستدلوف هبذه اآلية أيضاً, وبقوؿ الشاعر:

 ساد قبل ذلك جده قل ؼبن ساد مث ساد أبوه مث قد

 قالوا: فاؼبراد بثم ترتيب الذكر ال ترتيب الفعل.
 

 رفق هللا ابإلنساف وتيسَته لو الرزؽ 
 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ]وأبرزه إُف رفقو وما يسره لو من رزقو، وعلمو ما َف يكن يعلم، وكاف فضل هللا عليو عظيمًا[.

قولو: )وأبرزه إُف رفقو وما يسره لو من رزقو(، أي: أف هللا سبحانو وتعاُف أراد ابإلنساف خَتاً، وأنو ما أوجده ليشق عليو, وإمنا 
أراد بو اليسرى, وىداه ويسر لو السبيل, وكما جعل هللا عز وجل لإلنساف قدمُت ديشي هبما ىداه هللا جل وعال إُف النمجدين, 

عينُت, وجعل لو لساانً وشفتُت, يهتدي هبا ودييز طريق اػبَت من طريق الشر, فيعرؼ اغبق من غَته,  وجعل هللا عز وجل لو
فإذا وقع يف ضر فبما كسبت ديينو ودبا فرط يف أمر هللا سبحانو وتعاُف، وؽبذا نقوؿ: إف ما يقع لإلنساف من أَف أو ضر أو بالء 

فاهلل عز وجل جعل لإلنساف أمرين يهتدي هبما: أوؽبما: نور الوحي وىداه،  فهو دبا كسبت ديينو يف ـبالفة أمر هللا جل وعال,
ورانيهما: العقل, فبالعقل يعرؼ األصل من اػبَت يف الدنيا, وابلوحي يعرؼ اػبَتين وأظهرمها أف يتعرؼ اإلنساف على ربو جل 

ر مع النور، فالوحي نور والبصر يدرؾ بو وعال كما يريد هللا سبحانو وتعاُف, وؽبذا نقوؿ: إف العقل مع الوحي كحاؿ البص
اإلنساف ويرى، فإذا كاف اإلنساف يف ظالـ دامس فإنو ال تنفعو عينو، وإذا كاف اإلنساف يف نور وىو أعمى فإنو ال ينتفع بذلك 

صلو إُف هللا النور؛ كحاؿ اإلنساف إذا ُسلب العقل فهو ؾبنوف ال ينتفع خبطاب الوحي، فال بد من أف يتخذ اإلنساف سبيالً يو 
وينَت لو الطريق، فإذا أراد أف يسَت إُف هللا كما أراد هللا فال بد لو من الوحي وإال فهو يتخبط يف ظلمات اعبهل، وكلما كاف 
اإلنساف أبصر ابلشريعة كاف أقرب وأىدى إُف هللا وإُف ما يريد هللا سبحانو وتعاُف، كاإلنساف إذا كاف يف الظهَتة فإنو يكوف 
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يقو, وإذا كاف النور يف ذلك يسَتًا؛ كحاؿ اإلنساف بعد مغيب الشمس أو قبل طلوعها فإنو ال يرى ببصره كما يرى أبصر لطر 
يف الظهَتة، فينبغي لإلنساف أف يستكثر من نور الوحي وأف يهتدي هبديو حىت يقوى لو النور فَتى اغبق متمجلياً فال تنطلي 

باده اليسر والرفق، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال واصفاً شريعتو وإرادتو الشرعية عليو الشبهات، وهللا سبحانو وتعاُف أراد بع
ُ ِبُكُم اْلُيْسَر َوال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ   ألمتو: عبد هللا بن  [، وقد جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث185]البقرة: يُرِيُد اَّللَّ
را وال تعسرا, وبشرا وال أيب موسى و معاذ بن جبلأف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ لػ ) أنس بن مالك , وكذلك أيضاً يف حديث عباس : َيسِّ

عليها  عائشة را (، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص حىت يف أمر الدنيا كاف يتوجو إُف اختيار اػبَت األيسر وال يتمجاوزه إال إذا كاف إشباً, وؽبذا تقوؿتنف
(,  كاف إشباً كاف أبعد الناس عنوما خَت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص بُت أمرين إال اختار أيسرمها ما َف يكن إشباً, فإذا   رضواف هللا تعاُف: )

 نعم.
 

 تعليم اإلنساف ما َف يكن يعلم 
 

 

قولو: )وعلمو ما َف يكن يعلم( فاإلنساف ولد جاىاًل ال يعلم من العلم شيئاً مث هللا عز وجل علمو، ومنافذ العلم اليت توصل 
وكذلك السمع، وكذلك الشم، وكذلك اإلحساس،  العلم إُف اإلنساف ىي حواسو اػبمس، فالبصر منفذ إُف داخلو ليعلم،

وكذلك الذوؽ، فهذه حواس اإلنساف اػبمسة، وشبة حاسة سادسة وىي النفس, أي: ما يقـو يف ذات اإلنساف من معٌت، 
فاإلنساف يشعر ابغبزف واؽبم, وأيضاً ابلكره والبغض شعوراً نفسياً, وال يرى ذلك وال يسمعو وال يشمو وال حيس بو وال 

وقو، إذاً فهذه اؼبعارؼ وىذه العلـو تصل إُف اإلنساف عرب حواسو اػبمس وزايدة اغباسة السادسة وىي اؼبعٌت القائم يتذ
ابلنفس، وؽبذا ىيأ هللا عز وجل لإلنساف ىذه اؼبنافذ حىت يصل إليو العلم, سواء كاف العلم اؼبشاىد فبا يراه اإلنساف من أمور 

 يصل إليو إال بواسطة السمع, وىي األمور التكليفية من أمور العبادة، واليت مردىا إُف الدنيا، أو كاف علم الغيب الذي ال
َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت   السمع ىي اؼبرادة ىنا ابلكالـ عليها، وؽبذا هللا جل وعال يقوؿ لنبيو عليو الصالة والسالـ:

[، وَف يقل: حىت تريو الكوف، أو حىت تريو األرض أو السماء أو الفمجاج, 6]التوبة: اْسَتمَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالـَ اَّللَِّ 
بل قاؿ: )حىت يسمع كالـ هللا(؛ ألف اإلنساف لن يعرؼ هللا عز وجل إال بوحي هللا, مث يستدؿ ويهتدي على أصل وجود هللا 

ة تفاصيل صفات هللا عز وجل وحقو سبحانو وتعاُف يف وعلى وحدانيتو دبا يراه يف ىذه الكوف, فال ديكن أف يهتدي إُف معرف
وجل  العبادة, ومعرفة أنواعها إال دبا شرع هللا جل وعال, وما شرعو هللا عز وجل موجود يف كتابو وسنة رسولو ملسو هيلع هللا ىلص، فاهلل عز

خلق لو من عقل ومنافع حىت يستفيد منها علم اإلنساف ما َف يعلم، فعلمو أمر الدنيا, وكذلك أمر الدين، على أمر الدنيا دبا 
اإلنساف يف معرفة اػبَت من الشر, وكذلك أيضاً علم الوحي, واألصل أف العلم إذا أطلق يف كالـ هللا أنو يراد بو علم الوحي 

وجل  من الكتاب والسنة إال لقرينة صارفة عن ذلك, أو مدخلة لشيء من علـو الطبيعة يف ىذا العلم، ومع ما آتى هللا عز
 [.85]اإلسراء: َوَما ُأوتِيُتْم ِمَن اْلِعْلِم ِإالَّ قَِلياًل   اإلنساف من علم إال أنو قليل، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال:

قولو: )وكاف فضل هللا عليو عظيما( ذكر سبحانو وتعاُف أنو علمو ما َف يكن يعلم, مث ذكر أف فضل هللا عز وجل عليو عظيم؛ 
علم الوحي، أعظم فضل ونعمة على اإلنساف علم الوحي, وبدوف علم الوحي خيرج اإلنساف من  وذلك أف أعظم فضل ىو

دائرة البشرية إُف دائرة البهيمية؛ ألنو يشًتؾ مع البهيمة يف األكل والشرب والضرب يف األرض من غَت بصَتة وال ىداية، 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000066&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000181&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003019&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000096&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000037&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014034&spid=2102
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ل إال يف األكل والشرب فإف البهائم تستعمل عقلها يف وقد كـر هللا سبحانو وتعاُف اإلنساف ابلعقل, فإذا َف يستعمل العق
األكل والشرب أدؽ من اإلنساف, وهتيء لنفسها بيئة تعيش فيها كما يهيئ اإلنساف لنفسو بيئة يعيش فيها، فالطيور وكذلك 

اسبو، فالطيور هتيئ األظباؾ والسباع يف الربية وكبو ذلك هتيئ لنفسها من بيئتها ما يناسبها كما يهيئ اإلنساف لنفسو ما ين
عشها, وتغذي فراخها, وتعتٍت أبمنها وكبو ذلك؛ كما يهيئ اإلنساف، وكل ـبلوؽ لو بيئتو، فالطيور زبتلف عن السباع والسباع 

زبتلف عن األظباؾ والرب خيتلف عن البحر, وىكذا كٌل لو بيئة هتيأ لو، لكن إذا نظر كل ـبلوؽ إُف ذاتو رأى امتيازاً لو على 
لو كاف كذلك الفتخرت الطيور ابلطَتاف على السباع, وافتخرت األظباؾ بكوهنا يف اؼباء على ما كاف يف الربية, غَته, و 

واإلنساف إذا ُسلب اؽبداية إُف هللا سبحانو وتعاُف فإنو يكوف أضعف وأضل من األنعاـ سبيال، فإف للبهائم قدرة على بعضها 
ز هللا عز وجل اإلنساف هبذا العلم, وىو االىتداء إُف هللا سبحانو وتعاُف, وؽبذا البعض، وؽبا سطوة على بعضها البعض، وقد مي

قبد يف القرآف أف هللا عز وجل ال يذكر اإلنساف إال بصيغة الذـ؛ ألف دائرة اإلنسانية اجملردة ليست كرامة, فليس من احملامد 
وتعاُف يشارؾ غَته يف الضرب يف األرض, ولكن هللا  وصف الشيء ابإلنسانية؛ ألف اإلنسانية صنف من ـبلوقات هللا سبحانو

سبحانو وتعاُف كـر اإلنساف ابإلدياف والتوحيد، واألصل يف من وصف أبنو إنساف أنو على خسار, وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال يف  
[، فاهلل عز وجل ال يذكر اإلنساف يف 3-1]العصر: ِإالَّ الَِّذيَن آَمُنوا * ِإفَّ اإِلنَساَف َلِفي ُخْسرٍ  * َواْلَعْصرِ   كتابو العظيم:

القرآف إال يف سياؽ الذـ كاػبسراف، فاإلنسانية وصف غباؿ ـبلوؽ من ـبلوقات هللا عز وجل فإذا َف خيرج من تلك الدائرة  
كاف كحاؿ البهائم أو دوف ذلك، وؽبذا هللا جل وعال وصف اؼبشركُت والكفار ومن أعرض عن هللا عز وجل 

 [.44]الفرقاف: َكاألَنْػَعاـِ َبْل ُىْم َأَضلُّ َسِبياًل   أبهنم
 

 فضل هللا على اإلنساف 
 

 

فقولو: )وكاف فضل هللا عليو عظيماً(، يعٍت: ما أنعم عليو من تلك النعمة, حيث أنزؿ عليو وحيو وأرسل إليو الرسل وأقاـ لو 
ُقْل   سبحانو وتعاُف، إذ ال معبود حبق إال هللا، يقوؿ هللا جل وعال:النذر، فكرمو هللا عز وجل هبذه العبودية ألعظم معبود 

ْفَرُحوا [ )) ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ ((، وفضل هللا عز وجل ىو اإلسالـ، وكاف السلف 58]يونس: ِبَفْضِل اَّللَِّ َوِبَرضْبَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليػَ
وغَته أنو كاف يقوؿ: اللهم   عبد هللا بن عمر اإلسالـ؛ كما جاء عن الصاٌف عليهم رضبة هللا تعاُف يسموف فضل هللا عز وجل:

 كما ىديتٍت لإلسالـ فال تقبضٍت إال وأان مسلم.
 

 اإلنساف آبرار صنعة هللاتنبيو  
 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] ونبهو آبرار صنعتو، وأعذر إليو على ألسنة اؼبرسلُت اػبَتة من خلقو، فهدى من وفقو بفضلو، وأضل 
 من خذلو بعدلو[.

وجل، كاألفالؾ  قولو: )ونبهو آبرار صنعتو(، أي: أف هللا سبحانو وتعاُف أمره أبف ينظر بتلك اغبواس يف ـبلوقات هللا عز
, فينظر يف السماء, وينظر يف السحاب وأتليف هللا عز وجل بينها, وينظر يف األمطار واألرض يف حاؿ اىتزازىا وربوهتا  والنمجـو

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000067&spid=2102
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إنباهتا, وكذلك يف عودهتا بعد ذلك كأهنا َف تكن على خضرة من قبل, وينظر يف ما كاف عليو األمم السابقة من إغداؽ يف 
هللا عز وجل عليهم مث سلبهم ذلك, وما أنزؿ هللا عز وجل على األمم الغابرة من عقاب متنوع، زبتلف فيو ىذه  اغبياة فبا أنزؿ

األمة عن األمة األخرى, فبا يدؿ على قدرة هللا عز وجل, وينظر كذلك يف تسيَت هللا عز وجل لألفالؾ والنمجـو وىذه األجراـ 
غَت إدراؾ، فهي صبادات أتسبر أبمر هللا عز وجل فإذا امتثلت ىذه اؼبخلوقات اؼبنضبطة يف السَت من غَت ظبع وال بصر ومن 

ألمر هللا عز وجل وَف زبرج عنو وانضبطت, فما ابؿ من آاته هللا عز وجل ذلك اإلدراؾ خيرج عن مراد هللا سبحانو وتعاُف؟ 
هائم؛ ألنو كاف صاحب مشيئة ففرط فيها وؽبذا نقوؿ: إف من خرج عن أمر هللا جل وعال مع ىذا اإلدراؾ يكوف شراً من الب

 فأصبح كاألنعاـ بل ىو أضل.
 

 اإلعذار إُف اإلنساف على ألسنة الرسل 
 

 

 قولو: )وأعذر إليو على ألسنة اؼبرسلُت اػبَتة من خلقو, فهدى من وفقو بفضلو, وأضل من خذلو بعدلو(.

إُف اػبَت فاهلل عز وجل تفضل عليو, ومن َف يوفقو هللا عز وجل إُف هللا سبحانو وتعاُف ال يظلم الناس مثقاؿ ذرة، فمن وفقو 
اػبَت، فيقاؿ: إف ىذا فبا كسبت يد اإلنساف, وىو اختيار لو، فقد جعلو هللا عز وجل لو اختيارًا، فاهلل سبحانو وتعاُف ال يظلم 

قاؿ هللا جل وعال: اي عبادي إين حرمت الظلم على  أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) أيب ذر أحدًا، وؽبذا جاء يف الصحيح من حديث
ـٍ لِْلَعِبيدِ   (، فاهلل عز وجل ال يظلم الناس مثقاؿ ذرة، نفسي وجعلتو بينكم ؿبرماً فال تظاؼبوا  َوَما رَبَُّك ِبَظالَّ

سبحانو وتعاُف األمر الذي يكوف بينو وبُت  [، وؽبذا أقاـ العدؿ واؼبيزاف ابلقسط، وأمر أبف يقاـ يف الناس, وجعلو46]فصلت:
 عباده من جهة القضاء والتشريع، وكذلك أيضاً من جهة اغبساب يـو القيامة.

وهللا سبحانو وتعاُف كـر اػبلق كما تقدـ بكتبو, وكذلك أيضاً برسلو, يدلوهنم يف حاؿ االكبراؼ، فكلما اكبرفت األمة بعث هللا 
كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبيائهم, كلما ذىب  : )أيب ىريرة ؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف حديثعز جل إليها النذر، وؽبذا يقو 

(، يعٍت:  خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطُت (، وجاء أيضاً عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف هللا جل وعال قاؿ: ) نيب خلفو نيب بعده
ِفْطَرَة اَّللَِّ   األصل يف اػبلقة أف هللا عز وجل خلق اإلنساف مهدايً, وفطره على الفطرة الصحيحة كما يف قوؿ هللا جل وعال:

َها الَّيِت َفَطرَ  : النَّاَس َعَليػْ ما من مولود إال ويولد على الفطرة  : ) أيب ىريرة [، ويف الصحيحُت أيضاً من حديث33]الرـو
 (. فأبواه يهودانو أو ينصرانو أو ديمجسانو

 

 التيسَت على اؼبؤمنُت وشرح صدورىم 
 

 

رضبو هللا: ] ويسر اؼبؤمنُت لليسرى, وشرح صدورىم للذكرى, فآمنوا ابهلل أبلسنتهم انطقُت، وبقلوهبم ـبلصُت، قاؿ اؼبصنف 
 ودبا أتتهم بو رسلو وكتبو عاملُت، وتعلموا ما علمهم، ووقفوا عند ما حد ؽبم، واستغنوا دبا أحل ؽبم عما حـر عليهم. [.

لذكرى(. من أعظم النعم أف يهيأ اإلنساف لليسرى, ومن التهيئة يف ذلك قولو: )ويسر اؼبؤمنُت لليسرى، وشرح صدورىم ل

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000020&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001832&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001832&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014839&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7014839&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001621&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000057&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001834&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001834&spid=2102
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أمور قدرية يهيئها هللا عز وجل لإلنساف من غَت اختيار, منها: أف يولد اإلنساف من أبوين مسلمُت, وأف يوجد أيضاً يف بيئة 
عز وجل على عباده، وقد يفوؽ اإلنساف  مسلمة, فهذا من األمور القدرية اليت ال اختيار لإلنساف فيها, فهذا من نعمة هللا

ذلك غَته فبن َف يهيأ لو ذلك قدراً، كأف يؤمن اإلنساف يف بلد ليس فيها مسلموف, أو يسلم اإلنساف وىو من أبوين ليسا 
سا من دبسلمُت, وؽبذا نقوؿ: إف فضل هللا عز وجل على عباده يتنوع، وردبا يريد هللا عز وجل ابإلنساف خَتاً وىو من أبوين لي

أىل اإلسالـ, وذلك أنو يريد بذلك أف يعظم أجر ذلك اؼبتعبد لو؛ ألنو ولد يف بيئة ليست إسالمية مث آمن فذلك أشد مشقة 
عليو فبا لو ولد يف بيئة إسالمية مث بقي على اإلسالـ، فكل لو وجو من أمور التوفيق واؽبداية, يريد هللا عز وجل أبقواـ خَتًا, 

  يريد بعباده إال ذلك.وىو سبحانو وتعاُف ال

وكذلك أيضاً من أراد هللا عز وجل لو اؽبداية شرح صدره لإلدياف، وشرح صدره لإلسالـ أبف يقبل اغبق, ومن َف يرد هللا عز 
وجل بو خَتاً سلبو ذلك, أبف جيعلو ال يقبل اإلسالـ ويضيق عند ظباعو وينصرؼ عنو, فيختم هللا عز وجل على ظبعو وبصره 

 قلبو غشاوة.وجيعل على 
 

 من شبرات التيسَت على اؼبؤمنُت وشرح صدورىم 
 

 

 قولو: )فآمنوا ابهلل أبلسنتهم انطقُت، وبقلوهبم ـبلصُت, ودبا أتتهم بو رسلو وكتبو عاملُت(.

اؼبذكورة يف  قولو: )فآمنوا ابهلل أبلسنتهم انطقُت، وبقلوهبم ـبلصُت(، يعٍت: ـبلصُت دبا نطقوا, وقد ذكر ىنا الثالثة األمور
تعريف اإلدياف, وىي: نطق ابللساف, وعمل القلب وىو: اعبناف, وكذلك أيضاً عمل اعبوارح, وؽبذا نقوؿ: إف اإلدياف قوؿ 

 وعمل, وأييت الكالـ على ىذه اؼبسألة إبذف هللا.

 حـر عليهم(.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: )وتعلموا ما علمهم, ووقفوا عند ما حد ؽبم, واستغنوا دبا أحل ؽبم عما 

يقوؿ: وتعلموا ما علمهم، يعٍت: أخذوا ذلك العلم اسًتشاداً واستضاءة, وذلك لفضل العلم ومنزلتو, وهللا سبحانو وتعاُف 
, وأشرؼ معلـو ىو العلم ابهلل سبحانو وتعاُف، فكاف علم الوحي ىو أعظم العلـو على  جعل أشرؼ العلم لشرؼ اؼبعلـو

[، وقد رفع هللا 114]طو: َوُقْل َربِّ زِْدين ِعْلًما  ل وعال نبيو أف يسألو زايدة فيو فقاؿ:اإلطالؽ، وىو الذي أمر هللا ج
ُ دبَا تَػْعَمُلوَف   عز وجل أىل اإلدياف كما يف قولو جل وعال: ُ الَِّذيَن آَمُنوا ِمْنُكْم َوالَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدرََجاٍت َواَّللَّ يَػْرَفِع اَّللَّ

 [.11]اجملادلة: َخِبَتٌ 

وىنا يف مسألة التعلم ذكر أهنم تعلموا العلم مث وقفوا عند اغبدود, وَف يعلموا مث يفرطوا من جهة العمل؛ ألف العلم يقيم على 
اإلنساف اغبمجة، واعباىل الذي ال يعمل خَت من العاَف الذي ال يعمل؛ ألف ىذا أظهر يف ابب العناد, وإف َف يكن اعبهل عذراً 

والعاَف كلما استزاد علماً استزاد معرفة أبحكاـ هللا عز وجل وحكمو وأوامره, فإذا فرط يف ذلك كاف أظهر يف  لكل أحد،
 اؼبخالفة والعناد وعدـ االكًتاث واؼبباالة أبمر هللا.
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 االلتجاء إلى هللا في فهم العلم ورعايته

 

 

على رعاية ودائعو, وحفظ ما أودعنا من شرائعو, فإنك سألتٍت أف أكتب لك قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] أما بعد: أعاننا هللا وإايؾ 
صبلة ـبتصرة من واجب أمور الداينة، فبا تنطق بو األلسنة وتعتقده القلوب وتعملو اعبوارح، وما يتصل ابلواجب من ذلك من 

 السنن من مؤكدىا ونوافلها ورغائبها وشيء من اآلداب منها[.

صل اػبطاب, وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستعمل فصل اػبطاب يف خطبو, وكذلك اػبلفاء الراشدوف من بعده ويف  قولو: )أما بعد(, ىي ف
على أقواؿ, قيل ستة وقيل سبعة، ولكن  -وىذا يفتقر إُف دليل صريح يف ىذا-كتاابهتم أيضاً, واختلف يف أوؿ من بدأ ذلك 

 وإف ثبت عن بعضهم ما نقل عنهم ذلك. ال يصح شيء من األدلة صراحة يف أوؿ من قاؽبا,

 قولو: )أعاننا هللا وإايؾ على رعاية ودائعو( ىذا من الدعاء اؼبستحسن يف الدعاء للقارئ, للكاتب ؽبذه الرسالة.

حيفظ تلك وفيو أيضاً: أف اإلنساف ينبغي أف يلتمجئ إُف هللا سبحانو وتعاُف يف فهم العلم ورعايتو, فردبا يتعلم اإلنساف العلم وال 
الوديعة ابلتفريط فيها، ال حيفظها من جهة العمل وال يرعاىا وحيفظها من جهة صيانتها من اؽبدر والنسياف, فإف اإلنساف إذا 

 أقيمت اغبمجة عليو مث عطلها حفظاً وعطلها عمالً فإف ذلك أظهر يف عدـ اؼبباالة واالكًتاث أبمر هللا سبحانو وتعاُف.

ن شرائعو( لدينا دين ولدينا شريعة، فدين هللا عز وجل اإلسالـ وىو واحد, وأما الشرائع فهي متعددة،  قولو: )وحفظ ما أودعنا م
َهاًجا  كما قاؿ تعاُف: [، والدليل على أف الدين واحد قوؿ هللا جل 48]اؼبائدة: ِلُكلٍّ َجَعْلَنا ِمْنُكْم ِشْرَعًة َوِمنػْ

يَن ِعْنَد اَّللَِّ اإِلسْ   وعال: [، وؽبذا نقوؿ: إف الدين واحد والشرائع متعددة, زبتلف يف شرائع 19]آؿ عمراف: الـُ ِإفَّ الدِّ
ل فإنو جيدد يف األنبياء, وأما ابلنسبة لدين اإلسالـ فهو واحد منذ أف أنزؿ هللا عز وجل آدـ إُف نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص, إذا طرأ عليو تبدي

, وتستعمل الشريعة وتدخل فيها الدين, وبينهما عمـو وخصوص يف ذلك, فإذا ذلك, ويستعمل الدين وتدخل فيو الشريعة
 أطلقت عبارة فإهنا يدخل فيها األخرى، فيقاؿ: إذ اجتمعا افًتقا وإذا فًتقا اجتمعا يف الغالب.

 

 
 سبب تأليف رسالة ابن أبي زيد القيرواني وأهميتها

 

 

قولو: )فإنك سألتٍت أف أكتب لك صبلة(، ويف ىذا إشارة إُف معٌت أف ىذا اؼبصنف إمنا صنفو اؼبصنف رضبو هللا لطلب من طلبو 
يف ذلك, وأنو ينبغي ألىل العلم يف حاؿ رؤيتهم غباجة الناس يف مسألة من اؼبسائل أف يكتبوا ؽبم إلقامة اغبمجة، وكثَت من 

و أفراد مث ينفع هللا عز وجل هبا األمم، ومثل ىذه الرسالة ردبا كتبها اؼبصنف يف ظاىر سياقو اؼبصنفات يكتبها األئمة لفرد أ
لواحد, مث نفع هللا عز وجل هبا بعد ذلك خلقاً من البشر عرب قروف مديدة، وؽبذا إذا ظهر من اإلنساف الصدؽ عمم هللا عز 

ا علم هللا عز وجل عدـ صدقو فلو خاطب اػبلق كلهم عبعل هللا عز وجل نفعو, فكاف نفعو للواحد متعدايً إُف األمم واػبلق, وإذ
وجل خطابو إُف أُفوؿ واضمحالؿ وزواؿ، وؽبذا نقوؿ: إف الصدؽ لو أثر يف ذلك, فإف هللا عز وجل جيعل أمور الناس يف تبليغ 
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ى مواضع ال تنبت, فاهلل سبحانو وتعاُف العلم كحاؿ الغيث, منها ما ينزلو هللا عز وجل وينفع بو, ومنها ما ينزلو هللا عز وجل عل
 ىو الذي جيعل القبوؿ لعباده.

  

 اختصار الرسالة وموضوعها 
 

 

 قولو: )ـبتصرة من واجب أمور الداينة(.

يقوؿ ىنا يف اإلجابة على شيء من مسائل الداينة: وأف يكوف ذلك على سبيل االختصار؛ وذلك غباجة الناس, ولعادة النيب 
هم رضواف هللا   االختصار يف األقواؿ وتقريبها لألفهاـ، وؽبذا كانت كلمات النيب ملسو هيلع هللا ىلص تعد عدًا, تقريباً, وكاف الصحابة عليملسو هيلع هللا ىلص

كذلك جيروف عباراهتم على سبيل االختصار فيما يوصل العلـو بعيداً عن اإلسهاب واإلطالة، مث توسع الناس بعد ذلك وتوسع 
 روف.اؼبتأخ

مث قاؿ: )فبا تنطق بو األلسنة وتعتقده القلوب وتعملو اعبوارح(, وفيو إشارة إُف أف اإلسالـ ىو ىذه الثالثة: نطق اللساف, 
 وعمل القلب, وعمل اعبوارح.

 

 مشوؿ الرسالة ألصوؿ اإلسالـ 
 

 

 قولو: )وما يتصل ابلواجب من ذلك(.

ونطق اللساف, وعمل اإلنساف جبوارحو؛ منها ما ىو واجب ومنها ما ىو  كأنو ىنا جعل ىذه الثالثة, وىي: عمل القلب,
مستحب, وىو كذلك، فثمة أمور واجبة على اإلنساف بقلبو, وشبة أمور ليست بواجبة ىي من األمور اؼبستحبة، وذلك ما 

تعلق الصديقُت وغَت ذلك, ىذه  يتعلق أبمور العلو يف مراتب التوكل، والعلو يف مراتب الرجاء، والتعلق ابهلل سبحانو وتعاُف,
 ىي من مراتب الكماؿ.

وىكذا أيضاً ابلنسبة للنطق ابللساف، شبة ما ىو واجب على اإلنساف كالنطق ابلشهادتُت؛ كما يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف 
أمرت أف أقاتل الناس حىت يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف  قاؿ: ) أنس بن مالك و أيب ىريرة الصحيحُت وغَتمها من حديث

 (، إذًا النطق من الواجبات. دمحم رسوؿ هللا

: أنس بن مالك مسألة حب هللا عز وجل وخشيتو؛ كما يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديثومن عمل القلب أيضاً ما ىو واجب؛ ك
 (. ال يؤمن أحدكم حىت أكوف أحب إليو من ولده ووالده والناس أصبعُت )
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لتعلق ابهلل سبحانو وتعاُف مرتبة وكذلك أيضاً يف نفي اإلدياف عمن ال يكره أف يعود يف الكفر كما يكره أف يقذؼ يف النار، إذاً ا
 من اؼبراتب الواجبة على اإلنساف يف أموره القلبية.

وىكذا ابلنسبة لعمل اعبوارح؛ منها ما ىي واجبات كأمور الصالة, ومنها ما ىي دوف ذلك كالنوافل من الصلوات, ومنها ما 
ها ما ىي نوافل وَف تفرض من جهة األصل, ليس ؽبا ىي واجبات من أمور اغبج والعمرة، ومن اغبج والعمرة ما ىو نوافل, ومن

من جنسها شيء فرضو هللا سبحانو وتعاُف؛ ككثَت من أعماؿ الرب وذلك كاإلحساف إُف الناس من حسن اػبلق, واالبتسامة يف 
 ذبب عليو وجوىهم, ومثل إعانة اإلنساف يف طريقو أو كبو ذلك, ىذه من األمور اؼبستحبة اليت تكوف من اإلنساف عمالً وال

 عيناً.

قولو: )من السنن مؤكدىا ونوافلها ورغائبها, وشيء من اآلداب منها(, وىذا على ما تقدـ من أف الشريعة منها عقائد, ومنها 
فقو, ومنها آداب, ومنها سلوؾ, ومنها ما يتعلق ابلسنن، السنن عامة منهم من يدرجها يف أبواب األحكاـ, ابعتبار أف 

, واغبراـ, واؼبندوب, واؼبكروه, واؼبباح, فهي داخلة يف ىذه الدائرة يدخل فيها اعبميع، فيدخلوف األحكاـ ىي: الواجب
 اآلداب وأمور السلوؾ اؼبستحبة يف ىذا الباب, ومنهم من يفصلها وجيعلها منفردة.

 

 احتواء الرسالة على صبل من أصوؿ الفقو وفنونو على مذىب اإلماـ مالك 
 

 

رضبو هللا تعاُف، وطريقتو مع ما سهل  مالك بن أنس هللا: ]وصبل من أصوؿ الفقو وفنونو على مذىب اإلماـقاؿ اؼبصنف رضبو 
 َت الراسخُت وبياف اؼبتثقفُت [.سبيل ما أشكل من ذلك من تفس

رضبو  مالك قولو: )وصبل من أصوؿ الفقو وفنونو..(، وعلى ما تقدـ فإف ىذه الرسالة إمنا ىي ـبتصرة يف فقو مذىب اإلماـ
أنو َف خيرج عنهم رضبو هللا يف مسائل العقائد ذبري ؾبرى أقواؿ الصحابة والتابعُت, و  مالك هللا، وىذا يدؿ على أف أقواؿ اإلماـ

لفقو, فإف رضبو هللا, وكذلك أيضاً أبواب أصوؿ ا مالك ولو قيداً يسَتاً، وؽبذا صنف ىذه الرسالة ومقدمتها على منهج اإلماـ
 رضبو هللا ىي من أصح األصوؿ وأنقاىا. مالك أصوؿ اإلماـ

 

 الًتغيب يف تعليم الولداف 
 

 

وبياف اؼبتفقهُت ؼبا رغبت فيو من تعليم ذلك للولداف كما تعلمهم حروؼ القرآف, ليسبق إُف قلوهبم قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] 
 من فهم دين هللا وشرائعو ما ترجى ؽبم بركتو وربمد ؽبم عاقبتو [.

 كاف أعظم الناس بركة ؼبا لديو وللعلم بركة على اإلنساف، بركة يف نفسو وبركة أيضاً يف مالو, وبركة يف ذريتو, وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص
ا أان انئم أُتيت بقدح لنب بين من علم فهو أعظم األمة علماً؛ ألف هللا عز وجل آاته الوحي، وؽبذا يقوؿ كما يف الصحيح: )

(، يعٍت: امتأل النيب صلى  فشربت منو حىت رويت, حىت رأيت أثر الري خيرج من أظفاري، قالوا: ما أولت ذلك؟ قاؿ: العلم
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ن هللا عليو وسلم علماً فبا علمو هللا جل وعال، فأراد هللا سبحانو وتعاُف بو كماؿ اػبَت, وَف يسلبو من ذلك شيئاً, وإف سلب م
ذي يف دنياه عليو الصالة والسالـ ألف الدنيا ليست دار سالمة، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ردبا أوذي يف نفسو وأوذي يف عرضو، وردبا أو 

من يرد هللا بو خَتاً  دمو وأوذي يف مالو عليو الصالة والسالـ فسلب ذلك ليس سلباً للخَتية اؼبرادة، وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
 (، وإرادة اػبَت ىي ... لوازمها، آرارىا, وىي الربكة. يفقو يف الدين

رجوتو لنفسي ولك من ثواب من علم دين هللا أو دعا إليو [، وىذا ما ينبغي  قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] فأجبتك إُف ذلك ؼبا
على اإلنساف يف أمور العلم والتعليم والكتابة والتأليف, وينبغي أيضاً توجيو الناس وإرشادىم, ولو ابإلشارة, إُف أف يصدؽ 

 اإلنساف النية مع هللا عز وجل.

هللا سبحانو وتعاُف من ثواب الداعي, وكذا ثواب اؼبعلم, وكذلك أيضاً يرجو وىنا بُت أنو صنف ىذه الرسالة رجاء ما عند 
لغَته أف يكوف سبباً معو يف مثل ىذا, وأما ما يتعلق دبسائل الداللة على اػبَت أو التسبب فيها، فمن تسبب خبَت فإف لو مثل 

من سن يف اإلسالـ سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل هبا إُف قياـ  أجر من تبعو يف ذلك؛ كما جاء عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
يلحقو يف ذلك األجر, وإف جهلناه فاهلل عز وجل (، فتكوف ىذه الرسالة ؼبصنفها وؼبن تسبب هبا وسأؽبا، ؼبن سأؽبا ف الساعة

يعلمو, فاهلل سبحانو وتعاُف يعلم الذي سأؿ تدوين ىذه الرسالة وتسبب ابنتشارىا وانتفاع الناس هبا, وذلك فضل هللا عز وجل 
 يؤتيو من يشاء.

  

 
 أهمية ودواعي ومنهجية تعليم الصغار

 

 

القلوب أوعاىا للخَت وأرجى القلوب للخَت ما َف يسبق الشر إليو, وأوُف ما عٍت بو قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] واعلم أف خَت 
الناصحوف ورغب يف أجره الراغبوف إيصاؿ اػبَت إُف قلوب أوالد اؼبؤمنُت لَتسخ فيها، وتنبيههم على معاَف الداينة وحدود 

و روي أف تعليم الصغار لكتاب هللا يطفئ غضب هللا، الشريعة, وما عليهم أف تعتقده من الدين قلوهبم، وتعمل بو جوارحهم، فإن
 وأف تعليم الشيء يف الصغر كالنقش يف اغبمجر [.

  

 فراغ قلوهبم 
 

 

 قولو: )واعلم أف خَت القلوب أوعاىا للخَت، وأرجى القلوب للخَت ما َف يسبق الشر إليو(.

القلوب والعقوؿ أوعية ال بد أف سبلئ, فإذا َف ديألىا اإلنساف ابػبَت ملئت ابلشر, إما مألهتا النفس أو مألىا الشيطاف، ؽبذا 
ينبغي لإلنساف أف يبادر, فال يوجد قلب وعقل يبقى فارغاً إُف أف يلقى هللا عز وجل, ال بد أف ديأل، فينبغي لإلنساف أف ديأل 

واإلنساف إذا كاف لو والية على من ربتو فبن واله هللا عز وجل أمرًا؛ كالصبية الصغار عليو أف يعلمهم؛ قلبو ابلعلم وابلوحي, 
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ألف قلوهبم وعقوؽبم ولدوا على أهنا فارغة, فينبغي أف ديألىا ابػبَت؛ ألهنا إذا َف سبأل بو ملئت ابألىواء، وملئت ابؼبشارب, 
 جب على اإلنساف, والنيب ملسو هيلع هللا ىلص قد حث على ذلك وأرشد إليو.وملئت ابلضالؿ, وىذا من عظيم الًتبية والوا

 

 سهولة إصالحهم 
 

 

قولو: )وأوُف ما عٍت بو الناصحوف ورغب يف أجره الراغبوف إيصاؿ اػبَت إُف قلوب أوالد اؼبؤمنُت لَتسخ فيها؛ ألف علم 
ألهنم ردبا تشربوا الضالؿ فيصعب ربوؽبم عن ذلك, خبالؼ الصغار خيتلف عن علم الكبار، فالكبار ردبا يتصلبوف؛ وذلك 

القلب اػباِف فأوؿ ما أييت إليو يثبت عليو، وؽبذا من نعم هللا عز وجل على اإلنساف أف يتعلم اغبق أوؿ شيء فإنو يثبت عليو 
 أرشد إُف تعليم الصغار ومبادرهتم يف ذلك، أعظم من ثبات غَته غالباً, وىذا من األسباب اؼبادية اؼبعروفة، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص

يعٍت: مع بداية اإلدراؾ, ابدرىم بعمل اػبَت قبل أف يبادروا (،  مروا أوالدكم ابلصالة وىم أبناء سبع سنُت فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
العمل حىت خيضعوا ويقبلوا اغبق, خبالؼ القلوب (، يعٍت: التطويع على مثل ىذا  واضربوىم عليها لعشر بعمل الشر، )

اؼبتصلبة فردبا تتشرب الكفر كما يتشرب اإلسفنج اؼباء, أو كما تتشرب األرض اؼباء، فال يستطيع اإلنساف أف يعيد اؼباء من 
و يطفح عليها, تراب قد شربو وال يستطيع اإلنساف إخراجو، فلهذا األرض اؼبمتلئة واؼبشبعة ابؼباء إذا سقيت دباء آخر فإن

وكذلك حاؿ اإلنساف وقلبو إذا كاف فبتلئاً ابغبق وجاءه الباطل خرج منو؛ ألنو فبتلئ، وأعظم النفوس عنادًا اليت ُتشرب 
[، يعٍت: أف قلوهبم 93]البقرة: َوُأْشرِبُوا يف قُػُلوهِبُِم اْلِعمْجلَ   الباطل، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال عن بٍت إسرائيل يف العمجل:

 بت حب العمجل حىت صعب أو شق عليهم أف يتحولوا.تشر 

قولو: )وتنبيههم على معاَف الداينة وحدود الشريعة لَتاضوا عليها, وما عليهم أف تعتقده من الدين قلوهبم(. الشريعة ؽبا حدود 
[، فاهلل عز وجل قد جعل 1]الطالؽ: اَّللَِّ َوتِْلَك ُحُدوُد اَّللَِّ َوَمْن يَػتػََعدَّ ُحُدوَد   حدىا هللا عز جل، يقوؿ سبحانو وتعاُف:

حدود الدين على معاَف مرسومة, وأمر بلزومها وعدـ اػبروج منها, وحذر هللا جل وعال أيضاً من االبتداع واإلحداث يف دينو، 
[، 153]األنعاـ: َل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ َوَأفَّ َىَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتَِّبُعوُه َوال تَػتَِّبُعوا السُّبُ   وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال:

من  مسلم (، ويف من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو فهو رد : ) عائشة ويقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف الصحيحُت من حديث
حذر  (، وؽبذا نقوؿ: إف مسائل الشريعة ؿبدودة ومبصومة, وقد من عمل عمالً ليس عليو أمران فهو رد : ) عائشة حديث

الصالة والسالـ بعدما أوصى (، مث قاؿ بعد ذلك عليو  عليكم بسنيت النيب ملسو هيلع هللا ىلص من اػبروج عنها، وؽبذا قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
الداينة فهو ضاللة (، يعٍت: ما كاف خارجاً عن الشريعة من أمور  وإايكم وؿبدرات األمور ابلصحابة وكذلك بسنتهم قاؿ: )
 وبدعة يف دين هللا سبحانو وتعاُف.

 

 رسوخ التعليم يف الصغر 
 

 

قولو: )وما عليهم أف تعتقده من الدين قلوهبم، وتعمل بو جوارحهم, فإنو روي أف تعليم الصغار لكتاب هللا يطفئ غضب هللا, 
, فاإلنساف إذا تعلم ابتداء فإنو يتشرب الشيء وال يزوؿ  وأف تعليم الشيء يف الصغر كالنقش يف اغبمجر(، وىذا أمر معلـو
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ثبت ورسخ عليو، وكما ذكر فإف العلم يف الصغر كالنقش يف اغبمجر, وىذا أمر ؾبرب, عنو, وكلما اعتاد اإلنساف على شيء 
وربفيظ الصغار للعلم وتثبيت العلم فيهم ابتداء, ىذا فبا يقوي اؼبَلَكة لديهم ويرسخ اؼبعلومة؛ وذلك ألف القلب خاٍؿ وَف 

يم الصبية واؼببادرة بذلك، قبل أف يعلَّم شيئاً من أنواع العلم الذي ال ينشغل أبمور الدنيا ومهومها، وؽبذا أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص بتعل
يريده, فيعلم االبن اعبهالة أو الضالؿ أو االكبراؼ، وكبن يف زمن قد كثرت منافذ التعليم والتلقي عند الصغار، وقد فتحت 

أغرؽ وأشبع قلب اإلنساف بذلك من الفنت جبميع أنواعها من فضائيات ومسموعات ومقروآت, وكذلك مالىي متنوعة, فإذا 
صغره صعب عليو أف يوضع فيو غَت ذلك، وؽبذا ندعو إُف اؼببادرة بتعليم الصبياف قبل أف يُباَدروا خبالؼ ذلك، فالشوارع 

تضع, واؼبدارس تضع, واإلعالـ يضع, واألصحاب والزمالء يضعوف, واألقربوف يضعوف كذلك، ؽبذا ينبغي لإلنساف أف يبادر 
 من واله هللا جل وعال أمره. بتعليم

 

 منهمجية تعليم الصغار 
 

 

وينبغي أف يبدأ ابلقرآف, وتعليم القرآف للصبياف ينبغي أف يكوف على سبيل التدرج ال على سبيل اؼبسارعة، وؽبذا قيل 
رضبو هللا: إف ىنا صبياً حيفظ القرآف وىو ابن سبع سنُت, قاؿ: ال يعمجبٍت، يعٍت: أنو ينبغي أف يتدرج فيو حىت ال  مالك لإلماـ

ف للصيب نزوة من االنصراؼ واؼبتعة وكبو ذلك, فينبغي أف يؤخذ على سبيل التدرج حىت ال ينفر, وىذا كما أنو يثقل عليو؛ أل
يف   عبد هللا بن أضبد يف الصغَت من ىذا الوجو فهو كذلك أيضاً يف الكبَت حىت يتدرج يف العلم وال يعتد دبا لديو، وؽبذا روى

عليو رضواف هللا أنو قاؿ: كنت عند أمَت  عبد هللا بن عباس عن األصم من حديث مرعبد هللا بن ع كتابو السنة عن
فمجاءه أحد عمالو فسألو قاؿ: ما فعل الناس ابلقرآف؟ فقاؿ عاملو: قرأ منهم القرآف كذا وكذا,  عمر بن اػبطاب اؼبؤمنُت

عبد هللا بن  عليو رضواف هللا تعاُف, فقاؿ طابعمر بن اػب : لو َف يفعلوا لكاف خَتاً، قاؿ: فزجرينعبد هللا بن عباس فقاؿ
لو, مث قيل ِف: أجب  عمر ن زجر: فخرجت مهموماً على وجهي, فعادين بعض أىلي وما يب من وجع, يعٍت: مهموماً م عباس

قاؿ: أعلم. ما الذي أمَت اؼبؤمنُت, قاؿ: فخرجت, فقاؿ: ما الذي قلت؟ قلت: وهللا ما أردت إال خَتاً اي أمَت اؼبؤمنُت, 
أحب أف يسرعوا عليو رضواف هللا: اي أمَت اؼبؤمنُت إنو قاؿ: قرأ القرآف منهم كذا وكذا وإين ال  عبد هللا بن عباس قلت؟ فقاؿ

ىذه اؼبسارعة؛ ألهنم إف أسرعوا ىذه اؼبسارعة احتقوا, وإف احتقوا اختلفوا, وإف اختلفوا اقتتلوا، يعٍت: اإلنساف يظن أف كثرة 
العلم لديو ىي بكثرة احملفوظ واؼبسارعة فيو، فاحتقوا أي: كل يدعي أف اغبق لديو، فيقوؿ: أحفظ القرآف, وأحفظ السنة, 

العلم، والعلم ىو أيضاً فهم وإدراؾ وخربة يف اغبياة وتدرج فيها شيئاً فشيئاً، فال يصدر اإلنساف جملرد يظن أف ىذا ىو 
: هلل عبد هللا بن عباسلػ عمر بن اػبطاب ؿبفوظاتو، بل ال بد من معرفة الواقع ومعرفة اغباؿ وأين توضع األدلة وكبو ذلك قاؿ:

أبوؾ ، كنت أكتمها حىت قلتها, يعٍت: أنو موجود يف نفسي مثل ىذا األمر ولكن أنت دللتٍت عليها, وىذا من الفقو والسياسة 
ن جهة اغبفظ، ويوضع الشرعية, ؽبذا ينبغي أف يتدرج يف تعليم الصبياف ويتدرج يف تعليم الكبار، ويتدرج يف تعليم الصبياف م

ؽبم أحزاب وأجزاء حبيث دير عليو سنتاف أو ثالث سنوات أو أربع سنوات ويكوف قد أمت القرآف، وال يشد عليو مثالً يف فًتة 
 زمنية معينة.
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 البدء بغَت القرآف ؼبن تقدـ بو العمر 
 

 

بو العمر ورأى أنو يثقل عليو أف جيمع بُت القرآف وينبغي أال يُبدأ بشيء قبل القرآف للصغار خاصة إال اإلنساف إذا تقدـ 
رضبو هللا يف الطبقات أنو سئل: أريد أف أعلم ابٍت القرآف أأبدأ  أضبد عن اإلماـ ابن أيب يعلى والسنة, وؽبذا ذكر القاضي

ؿ: علمو ىذا وىذا, يعٍت: القرآف ال ابلقرآف أـ ابلسنة؟ قاؿ: ابلقرآف, قاؿ: إنو قد كرب, قاؿ: ابلقرآف, قاؿ إنو قدر كرب, قا
رغ للقرآف تدعو يف أي حاؿ, ؽبذا فاإلنساف يتعلم العلم وأوؿ العلم القرآف وىو أصلو, مث يتعلم سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقرهنا معو, والتف

ودين على صاحبو، وقد جاء ابتداء خاصة يف الصغر ىي من األمور اؼبهمة اليت تعُت اإلنساف على ثباتو، كذلك للقرآف بركة 
(, ومراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص  لو جعل القرآف إىاابً مث ألقي يف النار ما مستو النار : )عقبة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو قاؿ كما جاء يف حديث

لد, وأف هللا عز وجل ال يعذب عبده لو ألقي يف النار وىو صاحب قرآف, بذلك أف القرآف يف جوؼ اإلنساف واإلنساف من ج
أوؿ  وىذا من فضل هللا عز وجل، وىذا إمنا ىو فيمن تعلم القرآف هلل سبحانو وتعاُف خبالؼ من قرأ القرآف ليقاؿ قارئ فإنو )

 عليو رضواف هللا. أيب ىريرة عن سليماف بن يسار من حديث مسلم (, كما جاء يف من تسعر هبم النار

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] وقد مثلت لك من ذلك ما ينتفعوف إف شاء هللا حبفظو، ويشرفوف بعلمو, ويسعدوف ابعتقاده والعمل 
 بو، وقد جاء أف يؤمروا ابلصالة لسبع سنُت ويضرب عليها لعشر ويفرؽ بينهم يف اؼبضاجع [.

دليل على عناية األئمة عليهم رضبة هللا ابلصبياف بتعليمهم مسائل العقائد، فهذه الرسالة ىي مصنفة من وكذلك ىذه الرسالة 
جهة األصل للصغار، مصنفة لألوالد, ولكن ؼبا فيها من معاين جليلة القدر وأصوؿ عظيمة يتعلمها الصغار وكذلك أيضاً 

 العقيدة وتبصَتىم دبا فيها من معاين وأحكاـ وكذلك أدلة.الكبار, وفيها عناية ذلك اعبيل بتعليم الصغار وتفقيههم 
 

 اغبكمة من التعليم قبل البلوغ 
 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] فكذلك ينبغي أف يعلموا ما فرض هللا على العباد من قوؿ وعمل قبل بلوغهم؛ ليأيت عليهم البلوغ 
 يعملوف بو من ذلك جوارحهم [. وقد سبكن ذلك من قلوهبم, وسكنت إليو أنفسهم, وأنست دبا

مروا أوالدكم للصالة وىم أبناء سبع,  عن أبيو عن جده أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) عمرو بن شعيب وىذا على ما تقدـ يف حديث
النيب ملسو هيلع هللا ىلص يعلم الصبياف ويرشدىم (, فهذا يعٍت اؼببادرة ابلتعليم, وقد كاف  واضربوىم عليها لعشر, وفرقوا بينهم يف اؼبضاجع

: البخاري ىز االحتالـ ويقوؿ كما يفان عبد هللا بن عباس عليو الصالة والسالـ, يعلمهم األصوؿ ويعلمهم الفروع، وؽبذا
(، يعٍت: من القرآف, وكاف يعلمو النيب ملسو هيلع هللا ىلص أيضاً كثَتاً من األحكاـ, وكاف النيب صلى  تويف النيب ملسو هيلع هللا ىلص وأان قد حفظت اؼبفصل )

اي غالـ, سم هللا وكل بيمينك  (، وكذلك أيضاً قولو: ) اي غالـ, احفظ هللا حيفظك، اي غالـ .. إٍف هللا عليو وسلم يقوؿ لو: )
(، ىذا إرشاد إُف آداب، وإرشاد إُف أصوؿ، وإرشاد إُف أحكاـ متنوعة, فينبغي لإلنساف أف جيعل العلم يف تربية  وكل فبا يليك

دىم يلعبوف علمهم آداب اللعب، وإذا كانوا يف الصغار متنوعاً حبسب اؼبناسبات، إذا كاف على طعاـ أرشدىم، وإذا وج
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 موضع صالة علمهم أحكاـ الصالة, فيستغل األوقات ويرشدىم إُف األحكاـ يف مناسباهتا.

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] وقد فرض هللا سبحانو على القلب عمالً من االعتقادات, وعلى اعبوارح الظاىرة عمالً من 
ذكره ابابً ابابً, ليقرب من فهم متعلميو إف شاء هللا تعاُف, وإايه نستخَت وبو نستعُت,  الطاعات, وسأفصل لك ما شرطت لك

 وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم, وصلى هللا على سيدان دمحم نبيو وآلو وصحبو وسلم تسليماً كثَتاً [.

يضاً اؼبتضمنة الرباءة ؼبا يوجد يف النفس, من اعتماد وىذا من صبيل التوكل واالستعانة وااللتمجاء إُف هللا عز وجل, والرباءة أ
عليها واعتماد على علمها واعتماد على ذكائها وقدرهتا، فالرباءة من ذلك ىي من عالمة أىل اإلدياف, وأال يعتمد اإلنساف يف 

 ذلك إال على ربو سبحانو وتعاُف, فهو الذي يوفق اإلنساف ويسدده ويعينو ويرشده إُف الصواب.
  

 
 حقيقة اإليمان وأوعيته

 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] ابب: ما تنطق بو األلسنة وتعتقده األفئدة من واجب أمور الدايانت [.

ىذا ىو الغالب الذي يبتدئ بو األئمة يف مسائل العقائد، فيبتدئوف ابألصل العاـ يف عمل اإلنساف وموضع اإلدياف, وىو أصل 
بقوؿ اللساف وعمل واعبوارح، وىذه ىي مواضع اإلدياف وأوعيتو اليت ال يكوف اإلدياف إال هبا، فإذا مواضع القلب, وكذلك أيضاً 

ُفهم ذلك أدركت اغبقيقة من معٌت اإلدياف حىت ال يُظن أف اإلدياف إمنا ىو آداب أو ؾبرد سلوؾ أو ؾبرد قوؿ متمجرد عن عمل 
الباب حُت جعلوا اإلدياف معاين ـبصوصة وأخرجوا غَتىا منها،  اعبوارح أو كبو ذلك, حىت ضل كثَت من أىل البدع يف ىذا

 فطريقة األئمة عليهم رضبة هللا تعاُف يف ىذا أهنم يبتدئوف ابإلدياف وتعريفو أبنو قوؿ وعمل واعتقاد.

  

 اؼبراد ابإلدياف ولواـز اؼبصطلحات فيو 
 

 

 ابللساف أف هللا إلو واحد ال إلو غَته وال شبيو لو وال نظَت لو [.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] من ذلك اإلدياف ابلقلب والنطق 

يقوؿ: من ذلك اإلدياف ابلقلب والنطق ابللساف أف هللا إلو واحد ال إلو غَته، فاإلدياف اؼبراد بو: القوؿ والعمل واالعتقاد, وىو 
ؿ القلب, وؽبذا نقوؿ: إف ىذه الثالثة ىي شامل ؽبذه األشياء، والعمل عمل اعبوارح, وقوؿ اللساف, وكذلك عمل القلب وقو 

اإلدياف, وما يذكره العلماء يف قوؿ اللساف وعمل واعبوارح واعتقاد القلب من أف ىذه شروط اإلدياف أو أركاف اإلدياف أو 
، فنقوؿ: أجزاء اإلدياف؛ ىذه وإف دؿ بعضها على بعض اؼبعاين الصحيحة إال أف ؽبا لواـز ردبا أدت إُف بعض اؼبعاين القاصرة

إف اإلدياف ىو: اعتقاد القلب وقوؿ اللساف وعمل اعبوارح, ال نسميها شروطاً وال أركاانً وال واجبات, وإمنا نقوؿ: اإلدياف ىو 
ىذه الثالثة, فإذا نقص واحد منها واختل واحد منها فإنو ال يسمى إدياانً؛ وذلك مثاًل كصالة اؼبغرب, فهي ثالث ركعات, 
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ا ليست مغراب، كذلك أيضاً اإلدياف ىو قوؿ اللساف وعمل اعبوارح واعتقاد اعبناف وىو القلب، وبعض فإذا نقصت ركعة فإهن
العلماء يتمجوز بذكر بعض األلفاظ فيقوؿ: ىي أركاف اإلدياف أو يقوؿ: ىي واجبات اإلدياف أو شروط اإلدياف, منهم من يقوؿ: 

ؽبا لواـز ـبالفة للمعٌت الوارد يف الشرع, وأوضح ىذا وأبينو شروط صحة أو شروط كماؿ أو غَت ذلك من اؼبصطلحات اليت 
بن عبد  أف نقوؿ: إف اإلدياف ىو ىذه الثالثة, ومن األمثلة حىت يقرب اؼبعٌت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فهو واحد, وىو: دمحم بن عبد هللا

بن عبد هللا بن عبد اؼبطلب فليس دمحمًا، وإذا قلنا دمحم بن اؼبطلب, ىذه الثالثة ىي دمحم أو غَت دمحم؟ ىي دمحم، فإذا قلنا صاٌف 
صالة صاٌف بن عبد اؼبطلب فليس دمحماً، وإذا قلنا: دمحم بن عبد هللا بن صاٌف ىل ىو النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ اعبواب: ليس النيب عليو ال

أو شروطو أو واجباتو؟ منهم من يستعمل ىذه  والسالـ, كذلك أيضاً اإلدياف، فاإلدياف: قوؿ وعمل واعتقاد، ىل ىي أركانو
االصطالحات, فمنها ما ىو أقرب للصواب من اآلخر؛ كاألركاف فهي أقرب من الواجبات، والواجبات أقرب من الشروط، 
فالسالمة يف ذلك أف نلـز طريقة السلف الصاٌف يف ىذا، فنقوؿ: إف اإلدياف ىو قوؿ اللساف وعمل القلب وعمل اعبوارح، 

القلب ىو اعتقاده، فالقلب لو عمل ولو قوؿ, وأييت بيانو إبذف هللا تعاُف، إذا قلنا ىذا نعلم أف عقيدة السلف الصاٌف  وعمل
عليهم رضبة هللا أف اإلدياف إذا كاف هبذه الثالثة فاختل واحد منها اختل اإلدياف، فإذا وقع اإلنساف دبُكفِّر بقولو ىل نرجع إُف 

ال نرجع إُف قلبو وال نرجع إُف عملو، وأما من يقوؿ: إف اإلنساف إذا نطق بكلمة الكفر الظاىرة فال قلبو أو نرجع إُف عملو؟ 
بد أف نرجع إُف قلبو ونستفصل منو؛ فهذا قد جعل القلب ىو األصل والقوؿ والعمل ىي فرع عنو, وىذا خطأ، إذاً اإلدياف: 

إنساف كفر يف عملو الظاىر؛ كالذي يسمجد لصنم كفر، وال نرجع  قوؿ وعمل واعتقاد, ىذه الثالثة ىي اإلدياف, وإذا ظهر من
إُف قلبو؛ ألف ىذا أصل يف اإلدياف, فاإلدياف ىو ىذه الثالثة, وال نقوؿ ىو جزء منها؛ ألف اعبزء إذا نقص بقي الشيء انقصاً؛  

مت منها حمجرة أو أزالت جزءًا منها كالدار مثالً ؽبا أركاف, فإذا زاؿ ركن بقيت الدار لكن ـبتلة, وإذا نقص منها شيء أو ىد
 أو كبو ذلك أصبحت الدار انقصة.

 

 الفرؽ بُت عقيدة أىل السنة وعقيدة اؼبرجئة يف اإلدياف 
 

 

وهبذا نعلم الفرؽ بُت أىل السنة وبُت اؼبرجئة, الذين يقولوف: إذا وقع اإلنساف دبكفر فال بد من الرجوع إُف اعتقاده, ألننا 
نقوؿ: إف اإلدياف قوؿ وعمل واعتقاد؛ ىذه الثالثة ىي اإلدياف، إذا أثبتناىا ىي اإلدياف؛ فالكفر يقع أبي واحد منها, فيكفر 

 يقل الكفر, ويكفر اإلنساف بقوؿ الكفر ولو َف يفعل جبوارحو الكفر, ويكفر اإلنساف ابعتقاده اإلنساف بفعل مكفر ولو َف
الكفر ولو َف ينطق بو ويعملو كذلك، فاإلنساف يثبت إديانو هبذه الثالثة؛ إذا قاؿ: أان أعتقد ابلقلب لكٍت ال أتكلم بلساين وال 

دياف أثبتنا ما يقابلو من ورود اؼبكفر عليها, وؽبذا قبد تناقضاً يف كالـ أعمل جبوارحي ال يصح منو ىذا، وإذا أثبتنا ىذا لإل
بعض من يتكلم يف مسائل اإلدياف، فيقوؿ: اإلدياف قوؿ وعمل واعتقاد، وإذا جاء عند العمل ووقع اإلنساف دبكفر قاؿ: ال 

َف تساوه من جهة األصل, فاالختالؿ لديك أكفره إال بعد أف أرجع إُف قلبو، إذاً ىل ساويت العمل ابالعتقاد أو ما ساويتو؟ 
يف تقرير اإلدياف أصاًل, وؽبذا ينبغي وجيب علينا أف نفهم اإلدياف على ىذا الوجو, ونفهم كذلك مسائل الكفر الطارئة عليو، 

: جاء إنساف ولكن شبة أمور أيخذ هبا العلماء وىي القرائن اليت تدفع الكفر, فتدفع أف اإلنساف فعل ىذا الفعل كفراً؛ مثالً 
معروؼ إبديانو وتوحيده وكبو ذلك مث جاء إُف موضع أو شمجرة يعبدىا الناس من دوف هللا وجدىا يف طريقو والوقت وقت 
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فريضة مث اذبو إُف القبلة وصلى، تعلم أنت أف ىذه الشمجرة تعبد من دوف هللا, لكن تعلم أف ىذا الرجل رجل صاحب إدياف 
ر, وتعلم أنو ال يعلم أف ىذه الشمجرة تعبد من دوف هللا, وتعلم أيضاً أف الشريعة شرعت سًتة وتوحيد وفبن ينكر مثل ىذا األم

للمصلي, مث جاء واستقبلها فُتعذر ابلتماس العذر لو؛ لوجود قرائن قوية يف ىذا, لكن إذا كانت ىذه الشمجرة معلماً من اؼبعاَف 
فوف, ىل تقوؿ ىذا الذي يطوؼ يبحث عن ضالة؟ وىل نسأؿ عن يعلمها أىل اؼبدينة كلهم, وترى الناس حوؽبا ينحروف ويطو 

نيتو؟ اعبواب: ال؛ ألنو ال توجد قرينة تدفع عنو ذلك, وؽبذا نقوؿ: إف اإلدياف ىو: قوؿ وعمل واعتقاد, إذا أثبتنا ىذا اإلدياف 
 وفهمنا أف اإلدياف ىو ىذه الثالثة نفهم كذلك أيضاً مسائل الكفر الواردة على ذلك.

 

 التفاوت يف اإلرجاء ومبلغ الغلو فيو 
 

 

ومسائل اإلرجاء يتفاوت فيها الناس, منهم الغالة الذين جيعلوف اإلدياف ىو اعتقاد القلب فقط، ومنهم من جيعلو اؼبعرفة, أف 
ىت إبليس؛ يعلم أف هللا عز وجل ىو اػبالق فقط, وىؤالء الغالة من اعبهمية وغَتىم, وىذا غاية الضالؿ؛ ألهنم يدخلوف ح

ألف إبليس لديو معرفة قلبية وفرعوف لديو معرفة قلبية، وكفار قريش لديهم معرفة قلبية؛ ألف هللا عز وجل يقوؿ عن فرعوف 
َها َأنْػُفُسُهمْ   ومن شاكلو: تػْ َقنػَ يػْ فَِإنػَُّهْم ال   [، ويقوؿ هللا جل وعال عن كفار قريش:14]النمل: َوَجَحُدوا هِبَا َواْستػَ

بُوَنَك َوَلِكنَّ الظَّاِلِمَُت آِباَيِت اَّللَِّ جَيَْحُدوفَ  [، إذًا اعبحود موجود لديهم يف الظاىر واإلدياف استقر يف 33]األنعاـ: يَُكذِّ
لديو معرفة قلبية, وىو الذي كاف يدافع عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص وردبا صرح هبذه  أبو طالبقلوهبم, لكن ىذه اؼبعرفة وجدت وَف تنفع، و 

 :اؼبعرفة بلسانو، وَف تنفعو أيضاً؛ ألنو َف ينطق ابلشهادتُت وَف يعمل دبقتضاىا، وقد قاؿ يف مدح النيب ملسو هيلع هللا ىلص

 وهللا لن يصلوا إليك جبمعهم حىت أوسد يف الًتاب دفينا

 فاصدع أبمرؾ ما عليك غضاضة وابشر بذاؾ وقر منو عيوان

 ودعوتٍت وزعمت أنك صادؽ ولقد صدقت وكنت مث أمينا

 وعرضت ديناً ال ؿبالة أنو من خَت أدايف الربية دينا

 إذاً ؼباذا َف ينطق ابلشهادتُت وَف يعمل؟

 أو حذار مسبة لوجدتٍت ظبحاً بذاؾ يقينالوال اؼبالمة 

ىل نفعت اؼبعرفة القلبية؟ َف تنفعو كذلك, مع أف ىذه أبيااتً شائعة يف اؼبدح, ؽبذا ال نثبت اإلدياف لشخص ديدح اإلسالـ ويثٍت 
ست مسألة عاطفية, عليو أو يثٍت على دمحم أو على دين دمحم حىت يظهر منو القوؿ والعمل؛ ألنو ما امتاز عن غَته, واؼبسألة لي

 ىذا إدياف ودين شرعو هللا عز وجل لألمة وجيب عليها أف سبتثل.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000054&spid=2102
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وىم  -وىم دوف أولئك الذين يقولوف: إف اإلدياف ىو اعتقاد القلب وقوؿ اللساف ولو َف يعمل اإلنساف-ومنهم من يقوؿ: 
 على مراتب:

من يقوؿ إنو شرط صحة ىو أقرب إُف الصواب منهم من يقوؿ: إف العمل شرط كماؿ, ومنهم من يقوؿ: ىو شرط صحة, و 
فبن يقوؿ ىو شرط كماؿ, ومنهم من يقوؿ: إنو ال عالقة لو ابإلدياف وإمنا يزيد بو اإلدياف وينقص وىذه طوائف اإلرجاء, وىي 

قولوف: على مراتب, وسبب اػبلل يف ذلك ىو أصل اػبلل يف معٌت اإلدياف, وؽبذا ذبد عبارات العلماء يف تعريف اإلدياف, ي
اإلدياف ىو: قوؿ وعمل واعتقاد, ال يقولوف أركاف وال يقولوف واجبات وال يقولوف شروط، ىذه التفصيالت والتمجزائت وجعل 

اإلدياف أركاانً وشروطاً إمنا جاءت بعد ذلك, وصدر عن بعض العلماء حبسن قصد, فتولد عند بعضهم وعند من تلقى عنهم 
 اإلدياف ومعٌت الكفر. شيء من اؼبعاين غَت الصحيحة ؼبعٌت

  

 
 توحيد هللا بالعبادة

 

 

قولو: )وال شبيو لو وال نظَت لو(، أي: أف هللا إلو واحد ال إلو غَته؛ ألف هللا سبحانو وتعاُف ال معبود حبق إال ىو, فهو الرب جل 
سبحانو وتعاُف يف ألوىيتو ويف صرؼ العبادة وعال, اػبالق الرازؽ احملي واؼبميت, فإذا كاف فرداً يف ذلك فيمجب أف يكوف فردًا 

[، قيل اؼبراد ابؼبساجد األعضاء السبعة، فهي هلل, 18]اعبن: َوَأفَّ اْلَمَساِجَد َّلِلَِّ َفال َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا  لو، قاؿ تعاُف:
فوجب أال توضع إال هلل, وقيل اؼبراد ىو الذي خلقها وىو الذي أيمر اإلنساف أف توضع, فإذا كاف ىو رهبا سبحانو وتعاُف 

يعصى  بذلك اؼبساجد اليت تبٌت ألداء العبادة، )) َفال َتْدُعوا َمَع اَّللَِّ َأَحًدا ((، يعٍت: ال تشركوا مع هللا عز وجل غَته، وأعظم ما
ْرَؾ اَي بػُ   هللا عز وجل بو الشرؾ, وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال على لساف العبد الصاٌف يف قولو البنو: ٍَتَّ ال ُتْشِرْؾ اِبَّللَِّ ِإفَّ الشِّ

الَِّذيَن آَمُنوا َوََفْ يَػْلِبُسوا ِإديَانَػُهْم ِبظُْلٍم ُأْولَِئَك ؽَبُُم اأَلْمُن َوُىْم   [، ويف قوؿ هللا جل وعال:13]لقماف: َلظُْلٌم َعِظيمٌ 
 عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص. عبد هللا بن مسعود حديث [، والظلم ىنا اؼبراد بو الشرؾ؛ كما جاء يف88]األنعاـ: ُمْهَتُدوفَ 

رضبو  ابن جرير الطربييف ىذا اؼبعٌت غَت واحد من العلماء كػقولو: )ال إلو غَته(, يعٍت: ال معبود حبق إال هللا، قاؿ بتفسَت ذلك 
والد وال صاحبة لو وال شريك لو، وألف هللا عز وجل يقوؿ يف   هللا يف كتابو التفسَت قاؿ: وال شبيو لو وال نظَت لو وال ولد لو وال

ُ َأَحدٌ   كتابو العظيم: ُ الصََّمدُ  * ُقْل ُىَو اَّللَّ [، فاهلل سبحانو 4-1]اإلخالص:َوََفْ َيُكْن َلُو ُكُفًوا َأَحدٌ  * ََفْ يَِلْد َوََفْ يُوَلدْ  * اَّللَّ
كفار قريش قالوا لرسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: انسب لنا ربك,  بنسب الرضبن؛ ألف )وتعاُف ليس ؿبتاجاً إُف أحد, وىذه السورة تسمى 

أي: أف هللا سبحانو وتعاُف ال ينتسب إليو أحد من ولد وال ينتسب إُف أحد من أب أو (,  فأنزؿ هللا عز وجل عليو ىذه السورة
أـ تعاُف هللا عز وجل عن ذلك, فاهلل عز وجل ىو األوؿ فليس قبلو شيء وىو اآلخر فليس بعده شيء, فال شبيو لو كذلك وال 

 نظَت وند لو سبحانو وتعاُف، وال صاحبة لو وال شريك.

 
 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=alam&id=1000039&spid=2102
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http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7001750&spid=2102


22 
 

 
 سبحانه وتعالى من صفات هللا

 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] ليس ألوليتو ابتداء وال آلخريتو انقضاء، ال يبلغ ُكْنو صفتو الواصفوف وال حييط أبمره اؼبتفكروف, يعترب 
 اؼبتفكروف آبايتو وال يتفكروف يف ماىية ذاتو [.

  

 األوؿ فليس قبلو شيء واآلخر فليس بعده شيء 
 

 

ألوليتو ابتداء وال آلخريتو انقضاء(؛ ألف هللا عز وجل ىو األوؿ واآلخر، وال يبلغ كنو صفتو الواصفوف؛ ألهنم ال قولو: )ليس 
يعلموف ذاتو وال حييطوف بو علماً؛ ألنو َف َيروه سبحانو وتعاُف, واإلنساف يعرؼ الشيء برؤيتو ودبعرفة صفاتو أو دبعرفة آايتو, 

ده يف الدنيا, وما جاء يف رؤية النيب ملسو هيلع هللا ىلص ربو فهي موضع خالؼ, ىل رآه بعينو أـ رآه بقلبو, وهللا عز وجل َف يره أحد من عبا
وؼبا طلب موسى عليو السالـ من ربو جل وعال أف يراه ذبلى هللا جل وعال للمجبل فمجعلو دكاً, وهللا سبحانو وتعاُف يراه بعد 

 اف.ذلك يف اآلخرة من شاء من عباده من أىل اإلدي
 

 ال حياط بو علما 
 

 

قولو: )وال يبلغ كنو صفتو الواصفوف وال حييط أبمره اؼبتفكروف(؛ ألهنم ال حييطوف بو علماً؛ ألف علم هللا عز وجل واسع، 
عز واإلنساف ليس لديو من اإلدراؾ الذي أوجده هللا عز وجل فيو اآلف ما يستطيع بو رؤية هللا سبحانو وتعاُف حىت يعطيو هللا 

أيضاً يف ذبلي هللا عز (، ويظهر ىذا  نور أىنَّ أراه وجل من القدرة واإلمكاف ما يستطيع بو أف يراه، وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
 وجل للمجبل.

روا يف آايت هللا وال تفكروا يف تفك قولو: )يعترب اؼبتفكروف آبايتو وال يتفكروف يف ما ماىية ذاتو( يروى يف اػبرب وىو منكر: )
(، فاهلل سبحانو وتعاُف أمر الناس أف يتفكروا يف اآلايت, أما التفكر  ذاتو, وتفكروا يف صفاتو وال تفكروا يف ذات هللا عز وجل

يل, ولكن يتدبر يف ذات هللا سبحانو وتعاُف فإنو ال يؤدي ابإلنساف إُف معرفة هللا سبحانو وتعاُف؛ ألف هللا عز وجل ليس لو مث
اإلنساف يف صفاتو من جهة القدرة والقوة واعبربوت والعزة وغَت ذلك من صفاتو, كذلك يف أظباء هللا سبحانو وتعاُف ومعانيها 

وآرارىا على العباد وغَت ذلك, أما ذات هللا سبحانو وتعاُف فإف اإلنساف ال يزيده التفكر يف ذلك إال ربَتاً؛ ألف هللا عز 
[, واإلنساف ال يتفكر وحياوؿ أف يوجد شيئاً يف ذىنو إال 11]الشورى: َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو السَِّميُع الَبِصَتُ   لَْيسَ   وجل

 على مثاؿ سابق, وهللا سبحانو وتعاُف ليس لو مثيل سبحانو وتعاُف.

َوال حيُِيُطوَف ِبَشْيٍء ِمْن ِعْلِمِو ِإالَّ دبَا َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّو السََّمَواِت َواأَلْرَض َوال يَػُئوُدُه   يقوؿ تعاُف كما يف آية الكرسي:

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003033&spid=2102
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003034&spid=2102
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 [.855]البقرة: ِحْفُظُهَما َوُىَو اْلَعِليُّ اْلَعِظيمُ 

ت ىذه اؼبخلوقات دبثل وقد بُت هللا جل يف عاله عظم ىذه اؼبخلوقات من السماوات واألرض والكرسي وسعتو، فإذا كان
ىذه العظمة فكيف بعظمة اػبالق جل يف عاله، إذاً فعظمة اؼبخلوؽ دليل على عظمة اػبالق, ودقة وانضباط سَت اؼبخلوقات 

 دليل على حكمة اػبالق وعنايتو جل وعال وسعتو وسعة علمو وإحاطتو سبحانو وتعاُف.
 

 بعض أظباء هللا وعظيم أثرىا 
 

 

 العاَف اػببَت اؼبدبر القدير السميع البصَت العلي الكبَت [.اؼبلقي: ] 

ىذه من أظباء هللا سبحانو وتعاُف اليت لإلنساف أف يتدبر يف آرارىا يف الناس، وأف يلتمس آرارىا يف الكوف، إذا كاف هللا عز 
وعال يف فعلو وقولو, وكذلك يف اعتقاده بسعة وجل قديرًا, وكاف هللا سبحانو وتعاُف ظبيعاً بصَتاً, فيقـو اإلنساف دبراقبة هللا جل 

علم هللا سبحانو وتعاُف, ويف تدبَته للكوف، ينظر آرار ذلك يف خلق الكائنات, وكذلك خلق اإلنساف حيث أمره هللا عز وجل 
يف َخْلِق السََّمَواِت يَػتػََفكَُّروَف   [، وقاؿ:81]الذارايت: َويف َأنُفِسُكْم َأَفال تُػْبِصُروفَ   أف يتفكر يف نفسو، فقاؿ:

[، فأمر هللا عز وجل ابلتفكر يف علو والتفكر يف نزوؿ, والتفكر أيضاً يف األحداث العارضة 191]آؿ عمراف: َواأَلْرضِ 
اليت َف توجد أصاًل وإمنا حدثت بعد ذلك من آرار هللا عز وجل بنزوؿ الغيث وإجداب األرض بعد خضرهتا, وجفاؼ األرض 

 ا, وموت اإلنساف بعد حياتو, ووالدة اإلنساف بعد عدمو, وىو يراه بُت عينيو.بعد غناىا ومائه

ويتفكر كذلك يف ما حيدثو هللا عز وجل على األمم من إنزاؿ العقاب والبالء وكيف لطف هللا عز وجل ابلصاغبُت، ىذه آرار 
ة ملك اؼبتمجربين اؼبتكربين، وانتقاـ هللا عز عظيمة، يرى فيها اإلنساف من الدقة ومن اللطف والرضبة والقدرة والبطش يف إزال

 وجل منهم ما يزيده إدياان.

وإذا أراد اإلنساف أف ينظر اؼبعاين يف حلم هللا عز وجل ويف صفة اغبلم وما يظهر من اسم هللا عز وجل اغبليم فلينظر يف حلم 
اه وأخرجو كأمنا خرج من بُت فرث ودـ، وكيف هللا عز وجل على ظلم الظاؼبُت، ويرى كيف لطف هللا سبحانو وتعاُف بعبد فأقب

أف اإلنساف صاحب الذكاء واغبذؽ والبعد عن مواضع اؽبالؾ يهلكو هللا جل وعال وأيخذه وىو يف موضع أماف, وينمجي 
اإلنساف عند تالطم األمواج يف حبر وظلمات فيخرجو ولو على عود شمجرة يف أقصى احمليطات؛ ألف هللا عز وجل إذا أراد لعبد 
قباة أقباه, وإذا أراد بعبد ىالكاً أىلكو ولو كاف يف بروج مشيدة, وإذا أراد هللا عز وجل بعبد من عباده غٌت أغناه ولو كاف يف 
أرض ؾبدبة, وإذا أراد بعبد فقرًا أفقره ولو كاف ديلك كنوز األرض, وىذه يتأملها اإلنساف فيمجدىا ظاىرة يف أظباء هللا سبحانو 

عاين ما يظهر لإلنساف بلحوقها ابسم واظبُت وثالثة وأربعة وطبسة من القدرة والقوة واعبربوت والعلو وتعاُف, فمن ىذه اؼب
والعزة وغَت ذلك من صفات هللا سبحانو وتعاُف, ومنها ما يتمجلى يف اسم لو دوف اسم آخر وذلك حبسب قدرة اإلنساف على 

ف رضبو هللا حينما ذكر ىذه األظباء: العاَف, اػببَت, اؼبدبر, إُف غَت التدبر والتأمل يف مثل ىذه األمور, ؽبذا نقوؿ: إف اؼبصن
ذلك, يريد أف يبُت أف اإلنساف لو أف يتأمل يف آرار ىذه األظباء على العباد وآرارىا على ـبلوقات هللا جل وعال اليت تورث 
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 .اإلنساف إدياانً وثقة بدينو، وتصديقاً أيضاً دبا أخرب بو رسولو ملسو هيلع هللا ىلص
 

 استواؤه سبحانو على عرشو 
 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] وأنو فوؽ عرشو اجمليد بذاتو وىو يف كل مكاف بعلمو [.

هللا سبحانو وتعاُف فوؽ عرشو اجمليد بذاتو, فبهذا يثبت هلل عز وجل علو الذات وعلو الصفات, والعلو أبنواعو هلل جل وعال 
[، 5]طو: الرَّضْبَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَػَوى  ديثل أو يكيف سبحانو وتعاُف, يقوؿ هللا جل وعال:يثبت من غَت أف ُيشبَّو أو 

يًعا مثَّ اْستػََوى ِإَُف السََّماِء َفَسوَّاُىنَّ َسْبَع ظَبََواتٍ   ويقوؿ هللا جل وعال:  ُىَو الَِّذي َخَلَق َلُكْم َما يف اأَلْرِض صبَِ
وجل استواء على عرشو واستواء إُف السماء، مث خلقها هللا جل وعال بعدما خلق األرض وما فيها [، هلل عز 89]البقرة:

سبحانو وتعاُف, ؽبذا نقوؿ: إف علو هللا جل وعال نثبتو من غَت تكيف وال تشبيو وال سبثيل وال تعطيل، نثبتو هلل ونقوؿ: ىو 
من خلقو نفي لعقيدة أىل اغبلوؿ, الذين يقولوف: إف هللا جل  فوؽ العرش سبحانو وتعاُف بذاتو ابئن من خلقو, ومعٌت ابئن

وعال حاؿ يف كل مكاف, ؼباذا؟ راموا ابتداًء تنزيهاً، فأرادوا أف ينزىوا هللا جل وعال ببعده عن خلقو؛ ألهنم يروف اإلنساف إذا 
يف كالـ هللا عز وجل فوجدوا مشتبهات بُعد ال يعلم, فأرادوا أف جيعلوا هللا عز وجل حاضراً يف كل مكاف مث نظروا يف اآلي 

ُتمْ   تعضد بعض ىذه الشبهات اليت تقع لديهم، مثل: [، فحملوا ذلك على نفي صفة 4]اغبديد: َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ
ىذا، يعلم ما   العلو هلل سبحانو وتعاُف واالستواء, وأولوىا بتأويالت عن ديُت ومشاؿ, وهللا سبحانو وتعاُف لو العلم الكامل يف

كاف ويعلم ما يكوف ويعلم ما سيكوف ويعلم ما َف يكن لو كاف كيف يكوف, وىذه اؼبستحيالت أو اؼبتنافيات أو اؼبتناقضات 
اليت تقع يف ذىن اإلنساف وال يتخيلها، مثل اندماج الليل مع النهار, واؼبتناقضات كاؼباء والنار، هللا سبحانو وتعاُف قادر أف 

ذه وىذه من ىذه, ويعلم هللا سبحانو وتعاُف آرارىا, كل ذلك هلل جل وعال, يعلم اآلرار ويعلم األحواؿ، وما َف خيرج ىذه من ى
يقدره هللا سبحانو وتعاُف لو أراده يعلم ما ىي آراره، كل ذلك يف علمو سبحانو وتعاُف, فهو عاَف للغيب والشهادة, وؽبذا ال 

ذا وكذا فنكيف أو منثل, ابعتبار أف اإلنساف لو صفة يف جلوسو أو استوائو أو كبو نقوؿ إف استواء هللا عز وجل على عرشو ك
ذلك، وال نعطل ىذه النقداح بعض اؼبعاين القبيحة اليت تكوف يف أذىاف بعض الناس، كما جيري على ذلك اؼببتدعة فيقولوف: 

ؿبتاج إُف شيء يستوي عليو تعاُف هللا عز وجل إف من أثبت صفة االستواء هلل سبحانو وتعاُف يلـز من ذلك أف هللا عز وجل 
عن ذلك، كبن نثبت ما أخرب هللا عز وجل عنو وال نزيد, ونقوؿ: إف هللا عز وجل ال حيتاج إُف شيء وحيتاج إليو كل شيء، ومن 

العرش أكرب  ذباوزوف يف ذلك, ويقولوف: إذا قلنا: إف هللا عز وجل يستوي على العرش, ىل يلـز من ىذا أف -يقولوف أيضاً 
من هللا سبحانو وتعاُف, فاإلنساف إذا كاف جالساً على عرشو فإف العرش يكوف مساوايً لو أو أكرب منو أو أقل منو فكيف يكوف 

لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو   مثل ىذا األمر؟ وىذا كلو تشبيو طرأ عليهم قياساً على أحواؽبم, ولو فهموا قوؿ هللا جل وعال:
[، الراتحوا من كل ىذه األقيسة كلها, ولكن جروا على ىذا األصل فورد عليهم ونشأ كثَت 11]الشورى: يُع الَبِصَتُ السَّمِ 

من اؼبعاين الفاسدة, ... منهم خرج طوائف فعطلوا ىذه الصفات, ومنهم من شبهوا واستمروا على ذلك التشبيو, وؽبذا نقوؿ: 
ُتمْ  كاف بعلمو، كما قاؿ سبحانو:هللا جل وعال فوؽ عرشو بذاتو وىو يف كل م [، يعلم 4]اغبديد: َوُىَو َمَعُكْم َأْيَن َما ُكنػْ

هللا سبحانو وتعاُف أحواؿ العباد، ويعلم ما يف نفوسهم, فال يستًت اإلنساف ببيتو أو بظلمة أو بلباس عن هللا جل وعال, وىذا 
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 عز وجل الغيب والشهادة, وؽبذا ينتج عند كثَت من الناس إف رآه اإلنساف يف اؼبخلوقُت فاهلل عز وجل ليس كذلك, يعلم هللا
أنواع من الضالؿ يف عدـ فهم ذلك أو القياس الفاسد من اؼبعاين اػباطئة، فمنهم من يقوؿ: إف الشريعة تصلح للزمن األوؿ 

سنة اليت تليها غبدوث نوازؿ وال تصلح للزمن التاِف أو ؽبذا الزمن؛ ألنو يرى أف اإلنساف يضع نظاماً اليـو ردبا ال يصلح لل
ادة جديدة َف يشاىدىا اإلنساف, ولكن هللا سبحانو وتعاُف يعلم حاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص ويعلم الغيب على حد سواء, ال يزيد علم الشه

م وقضى لشهودىا, وال ينقص علم الغيب لغيابو عنو, وؽبذا وصف هللا عز وجل وظبى نفسو بعاَف الغيب والشهادة, وقد حك
 وأمر ابلعمل بشرعتو جل يف عاله لعلمو الكامل سبحانو وتعاُف.

 نتوقف عند ىذا القدر، وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم.
  

 الدرس الثاني 

خلق هللا اػبلق وعرفهم بنفسو وصفاتو، والواجب علينا إمرار الصفات على ظاىرىا بال تشبيو وال تكييف وال تعطيل، كما جيب 
وأوؽبا قياـ  على كل مسلم اإلدياف بنبوة دمحم ملسو هيلع هللا ىلص وعمـو رسالتو، واإلدياف ابلقدر خَته وشرة، وكذلك اليـو اآلخر دبا فيو من أحداث

 الساعة مث اغبساب واؼبيزاف واغبوض والصراط وتقاضي اغبقوؽ والذي يكوف قبل دخوؿ اعبنة.

 
 شمول علم هللا سبحانه

 

 

 .بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إُف يـو الدين.

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا: ] وأنو فوؽ عرشو اجمليد بذاتو وىو يف كل مكاف بعلمو، خلق اإلنساف ويعلم ما توسوس بو نفسو وىو 
 ال يعلمها، وال حبة يف ظلمات األرض وال رطب وال ايبس إال يف كتاب مبُت [.أقرب إليو من حبل الوريد، وما تسقط من ورقة إ

هللا جل وعال ىو الذي خلق اػبلق، ومنهم اإلنساف، وخلق هللا عز وجل األشمجار واألحمجار والرماؿ واعبباؿ، وخلق هللا عز 
يو، وتكوينها، وهللا سبحانو وتعاُف جل وعال وجل البحار واألشمجار واألحمجار، ويعلم حقيقتها وتفاصيلها ودقائقها وما تؤوؿ إل

[, بلى، بل نقوؿ: إف هللا سبحانو وتعاُف يعلم جل وعال حقائق ما َف يوجده 14]اؼبلك: َأال يَػْعَلُم َمْن َخَلقَ   يعلم ما خلق،
هللا جل وعال لو أوجده ما يكوف من آراره، وهللا سبحانو وتعاُف يعلم حاؿ اػبليقة قبل خلقها، ويعلم أحواؿ اػبلق، ويعلم 

ئق قبل أف خيلقهم، وقدر هللا عز وجل مقادير اػبلق سبحانو وتعاُف ما يتصرفوف قبل خلقهم، فاهلل عز وجل قدر مقادير اػبال
قبل أف خيلق هللا عز وجل السماوات واألرض، وهللا سبحانو وتعاُف أقرب لعبده من حبل الوريد، ويعلم هللا جل وعال أيضاً ما 

يف نفسو أو َف  توسوس بو نفسو من خواطر وىواجس وأحاسيس ومشاعر, فبا جيده اإلنساف يف نفسو، وردبا علم اإلنساف ما
يعلم، فردبا ما يتخاًف من نفس من أفكار أو يطرأ عليو من مشاعر أو وساوس ال يعلم اإلنساف كنهها وحقيقتها، فيتوجس 
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اإلنساف من نفسو شيئاً ويقوؿ: ال أعلم ما يف نفسي، وال يعلم ما أوجده يف نفسو من حرج أو ضيق أو ىم، فيحزف وال يدري 
يعلم ما سبب مهو، يعلم هللا عز وجل ما أمهو ولو َف يعلمو اإلنساف بنفسو، وهللا سبحانو وتعاُف يعلم  ؼباذا حزف، أو اىتم وال

 [. نعم.14]اؼبلك: َأال يَػْعَلُم َمْن َخَلقَ   ذلك كلو جل وعال، وىو الذي خلق، و

 ٌت والصفات العلى [.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] على العرش استوى، وعلى اؼبلك احتوى، ولو األظباء اغبس

وهللا سبحانو وتعاُف مالك اؼبلك, وعلى عرشو استوى، وعلى اؼبلك احتوى, من جهة قدرتو وتصرفو، وعدـ خروج ذلك عن 
إرادتو سبحانو وتعاُف، وىو الذي يقلب اؼبواد، ويقلب سبحانو وتعاُف حقائقها وأحواؽبا وتغَتاهتا، ويعلم تراكيبها فبا ىي عليو، 

 عليو، لو امتزجت مع غَتىا كيف تكوف حاؽبا، وؽبذا هلل جل وعال العلم اؼبطلق يف ذلك. نعم.وما َف تكن 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] َف يزؿ جبميع صفاتو وأظبائو, تعاُف أف تكوف صفاتو ـبلوقة وأظبائو ؿبدثة [.

 ظبائو حسٌت وكل صفاتو عليا، سبحانو وتعاُف. نعم.لو سبحانو وتعاُف األظباء اغبسٌت، ولو الصفات العليا، وكلها حسٌت، فكل أ
 

 
 كمال صفات هللا تعالى

 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] كلم موسى بكالمو الذي ىو صفة ذاتو, ال خلق من خلقو [.

 يف الذكر عند الرفع من خلق هللا عز وجل اػبلق منو ما ذكره هللا عز وجل لنا ومنو ما َف يذكره جل وعال، وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
عاُف من اػبلق ما نعلمو ولو من (، فللو سبحانو وت ملئ السموات واألرض، وملئ ما بينهما, وما شئت من شيء بعد الركوع: )

 اػبلق ما ال يعلمو إال ىو سبحانو وتعاُف.

وصفات هللا عز وجل ليست دبخلوقة، تعاُف هللا عز وجل عن ذلك؛ ألف الذات ىي الصفات، والصفات ىي الذات، وإذا قلنا 
ؽبذا نقوؿ: إف هللا عز وجل متفرد وواحد إف الصفات ـبلوقة، فهذا يعٍت أف الذات ـبلوقة, تعاُف هللا سبحانو وتعاُف عن ذلك، و 

وىو اػبالق الذي َف خيلق، وىو الواحد الفرد الذي ال ند لو وال نظَت وال شريك لو وال مثيل، وهللا سبحانو وتعاُف يف ذلك كلو 
؛ ألف أمثاؿ ىذه متفرد ال جيوز ألحد أف يصفو بشيء من األوصاؼ إال دبا ثبت بو الدليل من كالـ هللا أو كالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص

 األشياء توقيفية, ومردىا إُف السمع، من النص من كالمو سبحانو وتعاُف وكالـ نبيو وكل ذلك إليو. نعم.
 

 
 صفة الكالم هلل سبحانه

 

 

فيبيد، وال صفة ؼبخلوؽ قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وذبلى للمجبل فصار دكاً من جاللو، وأف القرآف كالـ هللا ليس دبخلوؽ 
 فينفد [.

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7003035&spid=2102
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وهلل عز وجل كالـ، ومن كالمو القرآف، ولو من الكالـ ما ال حيصيو إال ىو سبحانو وتعاُف، موصوؼ سبحانو وتعاُف ابلكالـ، 
يتكلم جل وعال مىت شاء، وفيما شاء، وكيفما شاء جل وعال، وينزؿ كالمو سبحانو وتعاُف على من شاء، وكالمو صفة من 

ال جيوز القوؿ أبف كالـ هللا عز وجل ـبلوؽ، وذلك أف كالمو صفة من صفاتو، وإذا قلنا أبف كالـ هللا عز وجل ـبلوؽ  صفاتو،
يلـز من ذلك خلق الذات؛ ألف الكالـ صفة من صفاتو سبحانو وتعاُف، وكالمو جل وعال منو القرآف، ومنو التوراة، ومنو 

براىيم وغَتىا من الكتب، ومنها ما َف ينزلو هللا عز وجل على أحد من عباده، فاهلل اإلقبيل، ومنو الزبور، وما يف صحف موسى وإ
سبحانو وتعاُف يتكلم وال يزاؿ متكلماً مىت شاء، وكالمو سبحانو وتعاُف صفة من الصفات، ال نقوؿ كما يقوؿ اؼببتدعة أبف كالـ 

قوؿ كما يقوؿ اؼبتكلموف؛ أبف الكالـ معٌت قائم يف هللا عز وجل ـبلوؽ، وذلك كفر؛ ألف خلق الصفة خلق للموصوؼ، وال ن
نفس هللا عز وجل خلقو هللا عز وجل خارجاً فأوجده، وىم يعربوف عن ذلك بتعبَتات، منهم من يقوؿ: إف هللا عز وجل خلقو 

ما قاؿ ذلك وإمنا  خارجاً عنو وىو اؼبعٌت القائم يف ذات هللا عز وجل، خلقو هللا عز وجل ليعرب عما يف نفسو، وهللا جل وعال
[، فهو  6]التوبة: َوِإْف َأَحٌد ِمَن اْلُمْشرِِكَُت اْسَتمَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالـَ اَّللَِّ   نسب الكالـ إليو كما يف قولو جل وعال:

عز وجل وقذفو يف جربيل, كالـ هللا جل وعال والزايدة عن ذلك ضالؿ، وال نقوؿ إف كالـ هللا سبحانو وتعاُف كذلك أوجده هللا 
كفر، ولو وجربيل قذفو يف روح دمحم أو روع دمحم ملسو هيلع هللا ىلص؛ ألف ىذا معٌت زائد عما جاء بو الدليل، ومن قاؿ: إف كالـ هللا ـبلوؽ فقد  

لذين يقولوف: إف  قاؿ: إف حرفاً من كالـ هللا عز وجل ـبلوؽ، وما يشكل عند بعض اؼببتدعة الذي دعاىم ألمثاؿ ىذه اؼبعاين، ا
كالـ هللا سبحانو وتعاُف يوجد وحيفظ يف الصدور، وتتلفظ بو األلسن، ويكتب يف الصحف واأللواح، فهذا كالـ هللا جل وعال 

فكيف يصل إُف مثل ىذه اغباؿ؟ نقوؿ: إف كالـ هللا عز وجل حيفظ يف الصدور، وقد ذكره هللا جل وعال يف كتابو 
[، فهو يف صدورىم وىو كالـ هللا سبحانو 49]العنكبوت: بَػيَِّناٌت يف ُصُدوِر الَِّذيَن ُأوُتوا اْلِعْلمَ َبْل ُىَو آاَيٌت   العظيم،

وتعاُف وال يزاد عن ذلك، وما يتكلم بو اإلنساف كالـ هللا جل وعال، ولكن الصوت صوت القارئ والكالـ كالـ البارئ، 
ؽ، ولكن القوؿ الذي يتلفظ بو ىو كالـ هللا والصوت لإلنساف، كذلك فتحريك الشفتُت ـبلوؽ، ولعاب اإلنساف وىواؤه ـبلو 

ابلنسبة ؼبا يدوف يف األلواح والصحف، فما فيو من أحبار وأوراؽ ىذه ـبلوقة، والكالـ كالـ هللا سبحانو وتعاُف، وؽبذا نقوؿ: إف 
التفصيالت يف مسائل كالـ هللا جل وعال ؼبا الزايدة عن ذلك إحداث وابتداع وضالؿ يف الدين، وإمنا دخل الناس يف أمثاؿ ىذه 

توسع اؼببتدعة يف ربليل أمثاؿ ىذه اؼبسائل، وكاف السلف الصاٌف عليهم رضواف هللا من الصحابة يف سالمة من ذلك؛ ألهنم  
وليد كانوا ديروف ما جاء من النصوص من غَت أف يصرفوىا على غَت ما أراده هللا جل وعال، فلما تكلف الناس التأويل وت

اؼبسائل وغَت ذلك أدخلوا أىل العلم يف أمثاؿ ىذه التفاصيل؛ لينفوا عن الدين الشبهات، ويزيلوا ما ردبا يصد بو عن اغبق، 
وؽبذا كاف السلف الصاٌف يف ابتداء األمر ينهوف عن اػبوض يف مثل ىذا حىت تكلم بو الضالؿ، وؽبذا بعض األئمة يقوؿ: من 

و كافر، ومن قاؿ: إف لفظي ابلقرآف ليس دبخلوؽ فهو مبتدع؛ ؼباذا؟ ألف ىذا شيء جديد، ؼباذا قاؿ: لفظي ابلقرآف ـبلوؽ فه
تدخل يف أمثاؿ ىذه التفاصيل، ؼباذا زبوض يف أمثاؿ ىذه التفاصيل وأنت يف عافية منها؟ لكن ؼبا ولدوىا وقرروىا قاـ العلماء 

عليو رضبة هللا حينما  أضبد منها، وىي الفتنة العظيمة اليت وقعت لإلماـ عليهم رضبة هللا تعاُف بتقريرىا وتفصيلها وإزالة الشبهات
وجل ـبلوؽ، وحدث يف ذلك من اؼبناظرات والفتنة واالبتالء  ظهرت, وقويت شوكة اعبهمية حينما قالوا: إف كالـ هللا عز

وؿ: إف كالـ هللا عز وجل موصوؼ أبنو الكالـ, وكذلك عليو رضبة هللا، وؽبذا نق أضبد عبماعة من أئمة السنة على رأسهم اإلماـ
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ُ اَي ِعيَسى  قوؿ هللا جل وعال كما يف قولو سبحانو وتعاُف: [، 18]اؼبائدة: َوقَاَؿ اَّللَُّ   [،55]آؿ عمراف: ِإْذ قَاَؿ اَّللَّ
 فاهلل عز وجل يقوؿ ويتكلم، وكذلك أيضاً ينبئ عباده.

هللا ليس دبخلوؽ فيبيد؛ ألنو ال يبيد إال اؼبخلوؽ، وصفات هللا سبحانو وتعاُف ىي ذاتو جل وىنا يف قولو: وأف القرآف كالـ 
 وعال، وإذا قلنا أبف صفة من صفات هللا عز وجل تبيد، فهذا يرجع إُف اؼبوصوؼ كذلك، تعاُف هللا عن ذلك علوًا كبَتًا. نعم.

 لوؽ فيبيد، وال صفة ؼبخلوؽ فينفد[.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف القرآف كالـ هللا ليس خب

وذلك أف كالـ اؼبخلوؽ ينفد، لو حدود، لو بداية ولو هناية، وكذلك أيضاً كتابة اإلنساف تنفد، األحبار تنفد، األقالـ تنقضي؛ 
مجر أقالـ وذلك لقلة كالـ اإلنساف فلو بداية ولو هناية، أما كالـ هللا سبحانو وتعاُف ولو جعل اإلنساف ما يف األرض من ش

والبحار مداد ما نفدت كلمات هللا سبحانو وتعاُف، وهبذا نعلم أف ما يقع يف أذىاف بعض اؼببتدعة من القوؿ خبلق كالـ هللا عز 
 وجل إمنا ضبلهم ذلك التشبيو الذي طرأ على عقوؽبم فشبهوا كالـ اػبالق بكالـ اؼبخلوؽ.

 

 
 اإليمان بالقدر

 

 

تعاُف: ] واإلدياف ابلقدر خَته وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره هللا ربنا، ومقادير األمور بيده، قاؿ اؼبصنف رضبو هللا 
 ومصدرىا عن قضائو [.

  

 مشوؿ قدر هللا 
 

 

يف الصحيحُت وغَتمها ؼبا سألو جربيل  أيب ىريرة وهللا جل وعال جعل اإلدياف ابلقدر ركناً من أركاف اإلدياف؛ كما جاء يف حديث
(، فاهلل سبحانو  اإلدياف أف تؤمن ابهلل، ومالئكتو، وكتبو، ورسلو، وابلبعث بعد اؼبوت، وابلقدر خَته وشره عن اإلدياف، قاؿ: )

وانتهائها، وكذلك أيضاً ربوالهتا، وقدر هللا عز وجل وتعاُف قدر مقادير اػبالئق من جهة أحواؽبا وتقلباهتا، وأعمارىا، وابتدائها 
مقاديرىا من جهة الكسب، وقدر هللا عز وجل ؽبا اػبَت والشر، وقدر هللا عز وجل األسباب، وخلق فيها اؼبسببات لتظهر 

لو قيدًا يسَتًا، وال اآلرار فيو، وىذا لدقة صنع اػبالق سبحانو وتعاُف يف اػبلق، ال زبرج اؼبخلوقات عن إرادة هللا جل وعال و 
يتأخر الناس عما قدره هللا عز وجل ؽبم من اآلجاؿ، ولو غبظة، وال يسبقوف آجاؽبم ابلوجود من والدة وحياة إال دبا قدره هللا 

سبحانو وتعاُف ؽبم، وهللا جل وعال قدر اؼبقادير وكتب اآلجاؿ وتقلبات اغبياة بيده سبحانو وتعاُف قبل أف خيلق السماوات 
 ض خبمسُت ألف سنة.واألر 

 

 العالقة بُت إثبات القدر وصفة العلم هلل سبحانو 
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قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وكل ذلك قد قدره هللا ربنا ومقادير األمور بيده، ومصدرىا عن قضائو، علم كل شيء قبل  
َأال يَػْعَلُم َمْن َخَلَق َوُىَو اللَِّطيُف  بو،كونو فمجرى على قدره، ال يكوف من عباده قوؿ وال عمل إال وقد قضاه، وسبق علمو 

 [ [.14]اؼبلك: اػْبَِبَتُ 

ويف ىذا نقوؿ يف إثبات القدر هلل سبحانو وتعاُف: يلـز من ذلك إثبات العلم، ومن نفى القدر فإنو يلـز منو نفي العلم، ىذا 
ضروب التضاد، وؽبذا نقوؿ: إف هللا عز وجل من جهة النظر، ولكن ىناؾ من ينفي القدر وال ينفي العلم، وىذا ضرب من 

يعلم كل شيء فبا مضى وفبا أييت وفبا ىو حاؿ يف ىذا الوقت، وهللا سبحانو وتعاُف يعلم وىو الذي قدر، والعلم يتفرع عنو 
 التقدير، والتقدير الـز للعلم؛ ألنو ال يقدر الشيء إال من علمو، وىذا لكماؿ هللا سبحانو وتعاُف.

 

 االكبراؼ يف مسائل القدر 
 

 

إف الذي ضبل طوائف البدع يف مسائل القدر على االكبراؼ أنو ضبلهم ذلك شيء فبا وقع يف نفوسهم من طلب تنزيو هللا جل 
وعال، فكانت الطوائف يف ذلك طرفُت ووسط، غالة فقالوا: إف هللا سبحانو وتعاُف جرب اػبلق، وىم ؾببوروف على أفعاؽبم 

اختيار يف أفعاؽبم، وأرادوا من ذلك قالوا: كيف يكوف لإلنساف مشيئة وخيرجوف عن مراد هللا سبحانو وتعاُف؟ أرادوا  وليس ؽبم
تنزيهاً فوقعوا يف أمثاؿ ىذا الضالؿ، وقع يف ىذا الغالة من اعبهمية الذين يقولوف: إنو ال يكوف يف الكوف إال ما يريده هللا عز 

ع القدري فهذا ال خالؼ يف ذلك، أما الشرعي وىو ما يريده هللا عز وجل فقد يكوف يف الكوف وجل شرعاً وقدرًا، أما الوقو 
ما ال يريده هللا جل وعال شرعاً، هللا عز وجل أراد للناس الصالة والصياـ، لكن أال يقع يف الكوف ما ال يريده هللا عز وجل من 

لإلرادة الشرعية؟ لإلرادة الشرعية؛ ألف هللا عز وجل لو أرادىم أف  ترؾ الصالة؟ نعم، لكن ىل ىذا منافاة لإلرادة الكونية أو
 يفعلوا عبعلهم يفعلوا، ولكن جعل ؽبم اختياراً عليو يعذبوف.

 

 اؼبخلوقات بُت التخيَت والتسيَت 
 

 

 بناء على ما سبق نقوؿ: إف اؼبخلوقات هلل عز وجل على نوعُت:

اختيار ؽبا؛ وىذا كالكواكب والنمجـو واألفالؾ وغَتىا, ال زبرج عن إرادة هللا عز النوع األوؿ: ـبلوقات مسخرة مسَتة ال 
 وجل الكونية، وال زباطب إبرادة شرعية.

النوع الثاين: ما لو اختيار؛ كاإلنس واعبن، وكاؼبالئكة، واؼبالئكة ؽبم اختيار؛ ألف هللا عز وجل مدحهم وال ديدح إال من لو 
فة؛ ألهنم ال يعصوف هللا ما أمرىم ويفعلوف ما يؤمروف، وذلك لشدة الطاعة، إال أف هللا سبحانو وتعاُف اختيار ابؼبوافقة أو اؼبخال

َف جيعل من االبتالء اؼبعًتض ؽبم كما جعلو لبٍت آدـ، وذلك من أمور النفس والشيطاف وغَت ذلك اليت ربرؼ الناس، وؽبذا هللا 
لو اختيار فوافق، وؽبذا نقوؿ: إف اإلنس واعبن واؼبالئكة ؽبم اختيار، فوقع سبحانو وتعاُف مدحهم على ذلك وال ديدح إال من 

يف اإلنس واعبن عصياف، وـبالفة ألمر هللا سبحانو وتعاُف, وىؤالء ؽبم مشيئة وخياطبوف ابإلرادة وابألمر الشرعي؛ ألف اإلرادة 
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وين ال خيرج عنو، والثاين: شرعي للناس فيو اختيار، قد واألمر على نوعُت: إرادة وأمر كوين، والثاين إرادة وأمر شرعي، األوؿ ك
 خيرجوف عنو، وقد ال خيرجوف عنو، ومن خرج استحق العقاب والعذاب.

 

 الرد على اعبربية 
 

 

والطائفة اليت تقوؿ: إف الناس ؾببوروف ومسخروف أيضاً؛ أرادوا من ذلك تنزيو هللا سبحانو وتعاُف أف يقع ما ال يريد، وحينئذ 
شركُت, ىؤالء أفرغوا الشريعة من حقيقتها، فلماذا ترَسل الرسل؟ وؼباذا تنزؿ الكتب؟ وؼباذا يقاتل النيب ملسو هيلع هللا ىلص؟ ومن قاتل من اؼب

 ىؤالء ما ىي أحواؽبم؟ من عبدوا األصناـ واألشمجار واألحمجار ما ىي حاؽبم؟

جل حاؿ يف كل مكاف، قالوا: حاؿ حىت يف األصناـ واألحمجار، فإذا توجو قالوا: ىؤالء ما عبدوا إال هللا، مث قالوا: إف هللا عز و 
اإلنساف للصنم واغبمجر فقد توجو إُف هللا، فمجعلوا الكوف يدور حوؿ نفسو، دبعٌت: أف ما يف الكوف إال هللا، حىت ضل منهم 

، يف أف هللا عز وجل حاؿ يف كل مكاف ليقع لديهم ما يسمى بتربير الشرؾ يف  من ضل يف ىذا وجعل يف ذلك صبلة من اللواـز
 األرض والكفر، وما يتعلق أبمر اعبنة والنار يتأولوهنا كذلك, وىذا فيو تعطيل لكثَت من أحكاـ هللا عز وجل وشرائعو.

 

 الرد على القدرية 
 

 

وىؤالء الطائفة اليت تنفي العلم قد الطائفة األخرى أو الطائفة الثانية: الذين قالوا: ال يوجد قدر أصاًل، ومنهم من ينفي العلم، 
اضمحلت، وال قائل بذلك، ولكن نقوؿ: إف هللا عز وجل يعلم وىو اؼبقدر جل وعال، الذي ضبلهم على نفي القدر، قالوا: 
وهللا عز وجل يقدر على عباده األقدار من خَت وشر مث يعذهبم على ذلك كيف يكوف ىذا؟ وىذه من اؼبسائل اليت وقع يف 

كثَت من الضالؿ عند أىل البدع، قالوا: فاهلل عز وجل يقدر على عباده اػبَت، وال خيرجوف عن إرادتو، إذا أثبتنا القدر لوازمها  
يلـز من ذلك أهنم مسَتوف وال اختيار ؽبم، وإذا قلنا هبذا فيلـز منو أف هللا عز وجل أيمر اإلنساف ويلزمو بشيء مث يعذبو عليو، 

  سبحانو وتعاُف.قالوا: وىذا ينايف عدؿ هللا

أىل السنة يقولوف: إف هلل عز وجل مشيئة، ولعبده مشيئة، وهللا سبحانو وتعاُف جعل لإلنساف مشيئة واختيارًا بعلمو سبحانو 
[، 33]اإلنساف: َوَما َتَشاُءوَف ِإالَّ َأْف َيَشاَء اَّللَُّ   وتعاُف، وىذه اؼبشيئة ىي اليت يعاقب عليها وأيضاً يثاب عليها اإلنساف،

 فلهم مشيئة لكن بعد مشيئة هللا سبحانو وتعاُف.

وأما ما يتعلق دبن ينفي القدر تنزيهاً هلل سبحانو وتعاُف فنقوؿ: إف هللا عز وجل قدر اؼبقادير وجعل لإلنساف مشيئة يعاقبو على 
علم أف من حكم هللا سبحانو وتعاُف ما ال ـبالفة األمر الشرعي دبشيئتو, ال ؼبخالفتو لقدر هللا عز وجل وقضائو، وينبغي أف ن

رضبو هللا ؼبا سئل عن ىذه  أبو حنيفة يدركو اإلنساف وال حيصيو، وذلك يف أمثاؿ ىذه القضية وىي قضية القدر، وؽبذا يقوؿ
 اؼبسألة وىي مسألة القدر قاؿ: ىذه مسألة مقفلة وضاع مفتاحها.
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اؼبسألة ما من أحد إال ويف نفسو حسكة, يعٍت: يف شيء من معانيها ولكنو ال يدرؾ ذلك؛ رضبو هللا: ىذه  ابن تيمية ويقوؿ
ألف اغبقائق تتعلق إبدراؾ اإلنساف، وعقل اإلنساف، ىو حاسة من اغبواس اؼبوجودة يف ذات اإلنساف، ونفس اإلنساف ىي نوع 

ساف إذا قلنا: إف عقل اإلنساف وذىنو يستوعب شيئاً من اؼبدركات، منها ما يدرؾ اإلنساف اغبقيقة ومنها ما ال يدركو، اإلن
معيناً كحاؿ ىذا الكأس، فالكأس ال ديكنو أف يستوعب البحر، ولو أفيض إليو سيطويو مث ال يستفيد شيئاً، وؽبذا نقوؿ: إف 

ربَتًا، وؽبذا يقوؿ بعض  من حكم هللا سبحانو وتعاُف ما ال يدركو العقل وحيمجبو هللا عز وجل لعدـ إدراكو, ولو أعطاه إايه لزاده
 العلماء: إف من اغبقائق كلما زاد اإلنساف فيها أتمالً ازداد ربَتاً.

 

 البحث يف مسائل القدر وعللها 
 

 

إف اإلنساف حينما ينظر يف الشمس ىل يزداد بصَتة أو يزداد أؼباً وربرقو الشمس وال يستفيد؟! كذلك من حكم هللا عز وجل 
والعقوؿ، ألننا لو قلنا: إف اإلنساف يدرؾ كل حكمة فما الفرؽ بُت علم اػبالق وبُت علم اؼبخلوؽ؟ وؽبذا ما ربرؽ األذىاف 

ينظر اإلنساف يف مكتشفاتو وإدراكو وما يفتح لو وكذلك من تصرفات أىل العمل يف اؼبادايت وغَت ذلك ما يعمجب اإلنساف 
ن غَته، إذاً اندىاش اإلنساف ال ينتهي, ومنو ما يدركو ومنو ما ال منو, مث بعد ذلك يستسيغو ويرى أنو شيء عادي مث يبحث ع

يدركو، وأمره هللا عز وجل أبف يكل العلم إليو، وىل كل شيء يستطيع أف يسمعو اإلنساف؟.. ال، ومن األصوات ما لو أراد 
ماذا؟ أنو خارج طاقة اإلنساف أف يسمعو لصعق ومات؛ وؽبذا إذا نفخ يف الصور يصعق من يف السماوات واألرض بسبب 

اإلنساف، خارج طاقة اإلدراؾ، كذلك الضوء، من الضوء ما لو فتح على اإلنساف لزاؿ بصره, ومن اغبكم أيضاً ما لو فتح 
وأفيض على العقوؿ لتحَتت وَف تدرؾ من ذلك شيئاً، ؽبذا نقوؿ: إف إدراؾ اإلنساف وحواسو مثالً ؽبا إدراؾ معُت كحاؿ 

نساف ال يستوعب أمثاؿ ىذه اغبكمة؛ وؽبذا هللا عز وجل حيمجب حكماً عظيمة عن عقل اإلنساف أف الكأس، ونقوؿ: خلق اإل
يدركها، ولو أراد وقاؿ: أريدىا كحاؿ اإلنساف يقوؿ: ضع البحر ىنا, فلو وضع فيو النغمس واته؛ وؽبذا اؼبتكلموف الذين 

 يرجعوف إُف دين وعقائد العمجائز، ألف هللا عز وجل ما يطلبوف العلل لألحكاـ الشرعية والبحث عنها يعيشوف يف دوامات مث
حمجب أمثاؿ ىذه العلل إال ألف العقوؿ ال تدرؾ، وؽبذا ينبغي لإلنساف إذا ظبع شيئاً وعمجز عن إدراكو ىل لو أف ينفيو وقد 

من أخباره دليالً قائماً يف ثبت بو النص أـ يقوؿ ظبعنا وأطعنا؟ يقوؿ: ظبعنا وأطعنا؛ ألف هللا سبحانو وتعاُف قد جعل لكل شيء 
 الكوف، ولكن ردبا اإلنساف يدركو وردبا ال يدركو، فكفار قريش ؼبا أخربىم النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو أسري بو من اؼبسمجد اغبراـ إُف

ا وهتكموا اؼبسمجد األقصى، َف يدخل ىذا يف دائرة التصديق البشري يف ذلك الزماف، وؼبا َف يدخل يف أذىاهنم كفروا وعاندو 
 بعقوؽبم، ويف زماننا ىذا فبكن، فلو وجد قرشي يف زماننا لن ينكره.

إذاً الذي نفى ذلك ووصف اؼبثبت ابعبنوف لو كاف يف زماننا ألثبت ذلك ووصف النايف ابلتخلف، أليس ىو عقل واحد؟ ىو 
نساف إذا َف يدرؾ شيئاً من حقائق الشريعة عقل واحد, ولكنو قدـ اإلدياف ابؼبشاىدة على اإلدياف ابلغيب، وؽبذا نقوؿ: إف اإل

وعللها عليو أف يسلم ال أف يقوؿ َف أجد علة يف ذلك؛ ألنو يريد أف حياكم علم هللا عز وجل يف الغيب على علمو القاصر يف 
 اؼبشاىد.
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 مذىب أىل السنة يف القضاء والقدر 
 

 

هللا عز وجل يقضي لعباده ويقدر ؽبم تقديراً وال خيرجوف عن ذلك ومذىب أىل السنة واعبماعة يف مسألة القضاء والقدر أف 
 التقدير يف أمر تصرفات الكوف, وجعل هللا عز وجل عليهم أمراً وقضاء شرعياً، وؽبم مشيئة ابلعمل وعدمو ويثابوف على ذلك.

فكل ميسر بتيسَته إُف ما  قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] يضل من يشاء فيخذلو بعدلو, ويهدي من يشاء فيوفقو بفضلو,
سبق من علمو وقدره من شقي أو سعيد, تعاُف أف يكوف يف ملكو ما ال يريد, أو يكوف ألحد عنو غٌت أو يكوف خالق لشيء 

 إال ىو [.

(، وهلل  اعملوا فكل ميسر ؼبا خلق لوقاؿ: ) عمر بن اػبطابالناس يف العمل ميسروف ؼبا خلقوا لو، وىذا ما قالو النيب ملسو هيلع هللا ىلص لػ
عز وجل يف ذلك حكم, ولو جل وعال مقادير، يعلم أحواؿ العباد واختيارىم وما يف نفوسهم ومطامعهم وما يعزموف عليو وغَت 

 وال خيرجوف.ذلك، فيمجعل هللا عز وجل مقادير اػبلق وفق علم دقيق سبحانو وتعاُف ال حييدوف عنو 
  

 
 األنبياء وورثتهم وإقامة الحجة على الناس

 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] رب العباد ورب أعماؽبم, واؼبقدر غبركاهتم وآجاؽبم، الباعث الرسل إليهم إلقامة اغبمجة عليهم[.

يعذب أحداً إال وقد قامت عليو اغبمجة، يقوؿ هللا هللا سبحانو وتعاُف يرسل الرسل وينزؿ الكتب إلقامة اغبمجج على العباد, وال 
َعَث َرُسواًل   جل وعال يف كتابو العظيم: ِبَُت َحىتَّ نَػبػْ [، وأمر نبيو ملسو هيلع هللا ىلص أال يواجو أحدًا أو يقتلو إال 15]اإلسراء: َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ

أمرت ) واآلمر ىو هللا ( أف أقاتل الناس حىت  ء يف الصحيح: )وقد أقاـ عليو اغبمجة؛ كما يف قولو عليو الصالة والسالـ كما جا
َوِإْف َأَحٌد ِمَن   علمهم قبل ذلك كما يف قولو جل وعال: (، يقاتلهم وقد يشهدوا أف ال إلو إال هللا وأف دمحماً رسوؿ هللا

[، يعٍت: أظبعو كالـ هللا ليتأمل ويتدبر, وىذا ىو 6]التوبة: اْلُمْشرِِكَُت اْسَتمَجاَرَؾ فََأِجْرُه َحىتَّ َيْسَمَع َكالـَ اَّللَِّ مثَّ َأْبِلْغُو َمْأَمَنوُ 
اَي َأيػَُّها الرَُّسوُؿ بَػلِّْغ َما   [،54]النور: َوَما َعَلى الرَُّسوِؿ ِإالَّ اْلَبالغُ   للناس،الواجب على األنبياء وورثة األنبياء والبالغ 

[، وىي الرسالة اليت جعلها هللا عز وجل على األنبياء واجبة, 67]اؼبائدة: أُنِزَؿ ِإلَْيَك ِمْن رَبَِّك َوِإْف ََفْ تَػْفَعْل َفَما بَػلَّْغَت ِرَسالََتوُ 
ثتهم كذلك أف يبلغوا اغبق للناس، وكلما كاف اإلنساف ابغبق أبصر كاف العقاب عليو عند اؼبخالفة أعظم، وؽبذا ينبغي وعلى ور 

لإلنساف أف يعلم أف هللا عز وجل إذا وفقو إُف شيء من العلم أف هللا أقاـ عليو اغبمجة، وإذا وفقو إُف علم وحرمو العمل فليعلم 
اد أف يزيده يف العلم ويعطلو يف العمل؛ حىت تشتد عليو العقوبة، وؽبذا من أعلم اػبلق إبليس، ىذا من أف هللا أراد بو شرًا؛ ألنو أر 

جهة العلم, وىو أقلهم أو معدـو العمل يف اػبَت؛ وؽبذا كاف أشد اػبلق عذاابً يـو القيامة، وؽبذا من كثر علماً وقل عمالً فهو 
ر عماًل أقرب الناس شبهاً دبن؟ ابألنبياء ألهنم أكثر اػبلق أو أكثر اؼبكلفُت علماً أكثر اػبلق شبهاً إببليس، ومن كثر علماً وكث

 ابهلل سبحانو وتعاُف وكذلك عمالً وامتثااًل ألمر هللا جل وعال.
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 الفرؽ بُت إقامة اغبمجة وفهمها 
 

 

على اإلنساف على لغة يفهمها لو أراد أف  ينبغي أف نفرؽ بُت إقامة اغبمجة وفهمها، فإقامة اغبمجة ىي: إظباع الدليل الذي يلقى
يفهم، ىذا بو تقـو اغبمجة، أما فهم اغبمجة فمرده إُف القلب، فأنت إذا خاطبت أحداً بلغة يفهمها فقد أقمت عليو اغبمجة إذا  

أف يكوف  كاف مثلو يفهم، لكن لو خاطبت اإلنساف وىو ؾبنوف, أو خاطبت إنساانً وىو انئم, فال تقم عليو اغبمجة, ألنو ال بد
حاضرًا، لكن لو خاطبت اإلنساف بلغة ال يفهمها وىو حاضر الذىن؛ كخطاب العريب لألعمجمي واألعمجمي حاضر الذىن َف 

 تقم عليو اغبمجة.

والذي نفسي بيده ال يسمع يب أحد من ىذه األمة يهودي وال نصراين مث ال يؤمن يب إال أدخلو  مث أيضاً يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، معٌت السماع أف يسمع دبحمد ال بغَته، فإذا ظبع  ال يسمع يب(، ىذا من قامت عليو اغبمجة، ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص قاؿ: ) هللا النار

ا أحد من اليهود والنصارى دبحمد ولكن قيل لو: ىذا مفكر عريب أو ىذا قائد عسكري َف بسمع دبحمد بل ظبع بغَته، فم
 قامت عليو اغبمجة حىت يسمع أبف النيب ملسو هيلع هللا ىلص نيب أرسلو هللا جل وعال إُف الناس كافة، وؽبذا نقوؿ إف اغبمجة تقـو ابلسماع

 ليودبحمد ملسو هيلع هللا ىلص كما أراده هللا عز وجل لو ال كما يصل إُف أذىاف الناس مشوىاً، ؽبذا ردبا بعض الطوائف أو بعض اؼبلل يصل إ
أف دمحمًا إما قائد عسكري أو مفكر أو قائد جيش أو جند، فال يسمع دبقاـ النبوة أو كونو يوحى إليو،وؽبذا نقوؿ: إف النيب 

 (، اؼبراد بذلك ىو السماع الشرعي اغبقيقي. ال يسمع يب أحد من ىذه األمة ملسو هيلع هللا ىلص يف قولو: )

أما فهم اغبمجة فليس دبعترب؛ ألف مرده إُف الباطن, وال ندري ىل الرجل معاند أو فاىم, أعطيناه مرة ومرتُت وىو يقوؿ: َف 
[، يعٍت: ما 91]ىود:َما نَػْفَقُو َكِثَتًا فبَّا تَػُقوؿُ   ب قالوا لو:أفهم! ىل نبقى معو عشرات السنُت حىت يفهم، قـو شعي

نفهم، فلم يعذروا بذلك ونزؿ عليهم العذاب، ؽبذا نقوؿ: كبن مكلفوف إبيصاؿ اغبمجة وإقامتها على وجو يفهمها لو أراد أف 
كذلك؟ إذاً ال يريد السماع فماذا نصنع بو يفهم، وؽبذا كفار قريش كانوا يضعوف أصابعهم يف آذاهنم ويستغشوف ثياهبم أليس  

وىو ال يريد أف يسمع, وال يريد أف يفهم، على ىذا نقوؿ: قامت عليو اغبمجة، ؽبذا من الناس من يُعرض، ومن يُعرض قامت 
كسرى وقيصر, وال أييت   عليو اغبمجة، كذلك أيضاً تقـو اغبمجة على العامة إذا علم اػباصة، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يبعث بكتابو إُف

يصل إُف  إُف النصارى واحداً واحداً إذا كانوا ربت راية ولواء واحد، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف غزوتو كاف أييت اعبميع؛ ألف مثل ىذا
كبن مكلفوف  الناس وقد انفتح األمر يف الزمن اؼبتأخر, فأصبحت الفضائيات تبث للعامة وللخاصة جبميع اللغات، ؽبذا نقوؿ:

إبقامة اغبمجة وأما إفهامها فهي إُف من تلقى اغبمجة, شريطة أف نقيمها كما أراد هللا سبحانو وتعاُف, فال يقيمها اإلنساف بعمجل 
وال ابختصار وال ابجتزاء, وال أييت هبا مرة يف حاؿ انشغاؿ اإلنساف بل ينوع؛ كما كاف نوح أيتيهم ليالً وهنارًا, سراً وجهارًا، 

يف ذلك فردبا كاف اإلنساف منصرفاً, أو منشغالً, أو غاضباً, أو ردبا يف حزف, أو يف ىم, وال يدري ماذا تقوؿ, وىذا يطرأ ينوع 
 يف الناس, ولكن يكرر عليهم حىت تقـو اغبمجة ويغلب على الظن أهنم فهموا.
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 من خصائص النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 

 

مث ختم الرسالة والنذارة والنبوة دبحمد نبيو ملسو هيلع هللا ىلص, فمجعلو آخر اؼبرسلُت بشَتاً ونذيرًا، وداعياً إُف قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] 
 هللا إبذنو وسراجاً منَتًا [.

(،  ال نيب بعدي : )رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص جعل هللا عز وجل لو صبلة من اػبصائص، منها أنو خامت األنبياء واؼبرسلُت، كما قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص
إُف قومو، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال يف  وجعلو هللا عز وجل أيضاً رسوالً إُف الناس كافة, خبالؼ األنبياء السابقُت, كل نيب يرسل 

[، وهللا عز وجل أرسلو إُف العاؼبُت صبيعاً، وؽبذا نقوؿ: إف من 88]سبأ: َوَما َأْرَسْلَناَؾ ِإالَّ َكافًَّة ِللنَّاسِ   كتابو العظيم:
َتِغ   خصائص ىذه الرسالة عمومها وكذلك خاسبتها، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال: َر اإِلْسالـِ ِديًنا فَػَلْن يُػْقَبَل ِمْنُو َوُىَو َوَمْن يَػبػْ َغيػْ

 [.85]آؿ عمراف: يف اآلِخَرِة ِمَن اػْبَاِسرِينَ 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأنزؿ عليو كتابو اغبكيم، وشرح بو دينو القوًن، وىدى بو الصراط اؼبستقيم [.

عال, ولكن ىنا الكالـ اؼبخصوص هبذه األمة وىو القرآف، وإذا أطلقنا وكتاب هللا سبحانو وتعاُف تقدـ معنا كالـ هللا جل و 
الكتاب فَتاد بو القرآف والسنة، إذا قلنا كتاب هللا فَتاد بو القرآف والسنة، وإذا فصلنا قلنا: الكتاب واغبكمة، فالكتاب يعٍت 

اي رسوؿ هللا إف  ؼبا جاءه رجل وقاؿ: ) زيد بن خالد اعبهٍت القرآف, واغبكمة تعٍت السنة، والدليل على ذلك ما جاء يف حديث
ابٍت كاف عسيفاً على ىذا، ) يعٍت: أجَتاً عنده ( فزان ابمرأتو, فقيل ِف: على ابنك الرجم، قاؿ: ففديت ابٍت دبائة من الغنم 

هللا، أما الغنم والوليدة فرد عليك، وعلى ابنك جلد مائة ووليدة، اقض بيننا بكتاب هللا، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ألقضُت بينكما بكتاب 
 إُف امرأة ىذا فإف اعًتفت فارصبها (. أنيس وتغريب عاـ، اغد اي

ألقضُت بينهم   يقوؿ: )(، التغريب ليس مذكوراً يف القرآف، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص على ابنك جلد مائة وتغريب عاـ قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )يف 
ؿ هللا عز وجل عليو القرآف، والقرآف (, فيدخل يف ىذا السنة ألهنا وحي، ألهنا منزلة على رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص كما أنز  بكتاب هللا

ُقْل ِبَفْضِل اَّللَِّ   أعظم نعمة, وأعظم ما ينبغي أف يسعى ابلعمل بو وامتثالو, األفراد واعبماعات، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال:
ٌر فبَّا جَيَْمُعوفَ  ْفَرُحوا ُىَو َخيػْ اإلسالـ ورضبتو القرآف خَت فبا جيمعوف من آراء [، فضل هللا 58]يونس: َوِبَرضْبَِتِو فَِبَذِلَك فَػْليػَ

 الرجاؿ, ومن كنوز الذىب والفضة وغَتىا.
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 اإليمان باليوم اآلخر

 

 

  

 قياـ الساعة 
 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ]وأف الساعة آتية ال ريب فيها, وأف هللا يبعث من ديوت كما بدأىم يعودوف[.

ال جُيَلِّيَها   فيها وىي قائمة إُف أجل ال يعلمو إال هللا سبحانو وتعاُف, وهللا جل وعال جعل ؽبا أجل,الساعة آتية ال ريب 
[, سبحانو وتعاُف, ولكن هللا عز وجل جعل ؽبا عالمات وجعل ؽبا أشراطاً، جعل ؽبا أشراطاً  187]األعراؼ: ِلَوْقِتَها ِإالَّ ُىوَ 

الوحي، ومن عالماهتا وأماراهتا ما َف يذكره هللا سبحانو وتعاُف, وَف يذكر هللا عز وجل كربى وأشراطاً صغرى، وكل ذلك جاء يف 
زمناً, وإمنا ذكر وصفاً وتقريباً؛ كيـو اعبمعة مثالً ولكن ال يعلم يف أي أسبوع أو شهر أو عاـ، كذلك أيضاً يف ساعتها من أي 

، وؽبذا نقوؿ: إف هللا عز وجل ىو الذي جي ليها لوقتها سبحانو وتعاُف، وجعل ؽبا عالمات وأمارات حىت زمن من ىذا اليـو
 يقرب اإلنساف من ربو سبحانو وتعاُف ويستعتب ويستزيد من الطاعة ويقلل من اؼبخالفة.

 

 إذىاب اغبسنات للسيئات والعكس 
 

 

ضاعف لعباده اؼبؤمنُت اغبسنات  قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف هللا يبعث من ديوت كما بدأىم يعودوف وأف هللا سبحانو
وصفح ؽبم ابلتوبة عن كبائر السيئات، وغفر ؽبم الصغائر ابجتناب الكبائر، وجعل من َف يتب من الكبائر صائراً إُف 

 [ [.48]النساء: ِإفَّ اَّللََّ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ   مشيئتو،

ة هللا سبحانو وتعاُف بعباده أف جعل اغبسنة بعشر أمثاؽبا إُف سبعمائة ضعف وجعل السيئة دبثلها، وجعل هللا عز وجل ومن رضب
َوَأِقِم الصَّالَة َطَريفِ النػََّهاِر َوزَُلًفا ِمَن اللَّْيِل ِإفَّ   اغبسنات تذىب السيئات، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم:

[، وكما أف اغبسنات تذىب السيئات كذلك السيئات سبحو 114]ىود: يُْذِىنْبَ السَّيَِّئاِت َذِلَك ِذْكَرى ِللذَّاِكرِينَ  اغبََْسَناتِ 
ذَبَْهُروا اَي َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال تَػْرفَػُعوا َأْصَواَتُكْم فَػْوَؽ َصْوِت النَّيبِّ َوال   اغبسنات، وؽبذا يقوؿ هللا جل وعال يف كتابو العظيم:

[، فرفع الصوت عند النيب ملسو هيلع هللا ىلص لغَت 8]اغبمجرات: َلُو اِبْلَقْوِؿ َكمَجْهِر بَػْعِضُكْم لِبػَْعٍض َأْف رَبَْبَط َأْعَماُلُكْم َوَأنْػُتْم ال َتْشُعُروفَ 
ف ىذه اآلية نزلت يف تنقص ليس بكفر، وىو من ضعف األدب، ليس اؼبراد بذلك رد وال استهزاء وال احتقار وال تنقص؛ أل

الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف، وذلك أف بعضهم يرفع صوتو على بعض والنيب ملسو هيلع هللا ىلص يتكلم, فمجعل ذلك موجباً إلحباط 
 العمل.

أيضاً يف [، وما جاء 864]البقرة: ال تُػْبِطُلوا َصَدقَاِتُكْم اِبْلَمنِّ َواأَلَذى  كذلك أيضاً يف قوؿ هللا جل وعال:
أخربيو أنو قد أبطل جهاده مع رسوؿ هللا  ؼبا تبايع ابلعينة: ) زيد بن أرقم عليها رضواف هللا تعاُف أهنا قالت: لػأـ عائشة حديث
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(، وؽبذا نقوؿ: إف السيئة قد سبحو اغبسنة, واغبسنات سبحو السيئات، وؽبذا نقوؿ: إف بُت اغبسنة والسيئة  ملسو هيلع هللا ىلص إال أف يتوب
ات؛ ألف اغبسنات مغالبة، ىذه تغلب ىذه وىذه تغلب تلك، ولكن ؿبو اغبسنات للسيئات أعظم من ؿبو السيئات للحسن

تضاعف، فإذا كانت حسنة واحدة تضاعفت وقويت من جهة احملو على غَتىا، والسيئة تكوف واحدة فال تقوى على سيئة 
 واحدة، ولكن نقوؿ: إف الكبَتة أتيت على الصغَتة، والسيئات على أنواع:

قع مثالً من بعض احملرمات الالزمة يف ذات النوع األوؿ: سيئات تتعلق حبق اإلنساف بينو وربو؛ كشرب اػبمر, وأيضاً ما ي
 اإلنساف؛ مثالً الزان من غَت إكراه من كبائر الذنوب، ىذا بُت العبد وبُت ربو.

النوع الثاين: بُت العباد فيما بينهم؛ مثل: الضرب، اللطم، اللعن، القذؼ, ىذه حقوؽ اآلدميُت، هللا عز وجل ال يغفرىا 
لتؤدف اغبقوؽ إُف أىلها وليقتصن هللا  حلل من صاحبها أو القصاص، وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )لصاحبها إال أف يتوب منها أو يت

من كانت  , كذلك أيضاً يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ) أيب ىريرة (. كما جاء يف الصحيح من حديث اعبماء من الشاة القرانء للشاة
فليتحللو منها من قبل أف أييت يـو ال دينار فيو وال  (، ما قاؿ فليستغفر وليُتب, قاؿ: ) عنده مظلمة ألخيو فليتحللو منها

عبد هللا  و جابر (، يعٍت: ال يوجد مقاضاة ابلداننَت والدراىم وإمنا ابغبسنات والسيئات, كذلك أيضاً ما جاء يف حديث درىم
 وغَتىا من األحاديث يف ىذا الباب. أيب قتادة , وحديث جابر , وحديث أيب ىريرة وحديث,  بن أنيس

الكبائر, وجعل من َف يتب من الكبائر صائراً إُف مشيئة هللا(، ؽبذا كانت الشرائع يف اإلسالـ  قاؿ: )وغفر ؽبم الصغائر ابجتناب
من جهة األعماؿ الصاغبة متوافرة يف عمل اليـو والليلة حىت يكثر اإلنساف منها، جعل الصلوات حىت سبحو السيئات، جعل 

أيضاً حىت سبحو؛ ؼباذا؟ حىت تتغالب عمجلة اغبسنات اغبج حىت ديحو، جعل صياـ رمضاف، رمضاف إُف رمضاف، جعل اعبمع 
على السيئات فينمجو اإلنساف، فأمر هللا عز وجل ابإلتياف ابغبسنات حىت يفوز اإلنساف وال يهلك, وإذا فرط اإلنساف يف ىذه 

ؼبكفرات الواجبات الكثَتة وقاـ ابإلتياف ابلسيئات غلبت سيئاتو على حسناتو وىلك، وكذلك فإف هللا عز وجل جعل ا
للسيئات أكثر من اؼبكفرات للحسنات، ؽبذا جعل هللا عز وجل األعماؿ الصاغبة تكفر, وجعل التوبة واالستغفار تكفر, جعل 

هللا عز وجل اؼبصائب واؽبمـو والغمـو اليت ترد على اإلنساف كفارات أيضاً لإلنساف, جعل اإلنساف أيضاً دعاء غَته لو رفعة 
التوبة يؤثر يف ذلك أيضاً, لكن لو يدعو إنساف على إنساف بلحوؽ اإلمث عليو أو كبو ذلك فهذا أمر وكفارة, يدعو ابلغفراف و 

 ال يكوف إال حبق.

كذلك أيضاً حياة الربزخ, وما أييت من فتنة اإلنساف يف قربه يكفر هللا عز وجل عن اؼبؤمن؛ ألنو ال جيمع لإلنساف العذاب 
ـو القيامة, خيفف هللا عز وجل هبا عن عباده من ذلك؛ ألف هللا عز وجل عدؿ مرتُت, كذلك أيضاً من عرصات وأىواؿ ي

 سبحانو وتعاُف.
 

 اقتصار التكفَت عن الشرؾ على التوبة 
 

 

[, ألف أعظم ذنب 48]النساء: ِإفَّ اَّللََّ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػْغِفُر َما ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ   ويف قوؿ هللا جل وعال:
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يعصى بو هللا عز وجل ىو الشرؾ, وال يكفر هللا عز وجل لعباده هبذه اؼبكفرات كلها الشرؾ إال ابلتوبة, ال يكفره ابؼبصائب, 
, واألحزاف اليت ترد على اإلنساف, وال ابغبسنات اليت يفعلها اإلنساف من الصدقة وبر الوالدين والصالة إذا كاف  وال ابؽبمـو

مشركاً؛ ألنو ال بد أف يتوب من ذلك بذاتو, كذلك أيضاً فإف إحباط العمل إذا ذكر يف القرآف فاألصل فيو أف موجبو الكفر 
 [.65]الزمر: لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ   إال لقرينة صارفة يف ذلك,

 

 العقاب ابلنار واػبروج منها 
 

 

ًرا   تعاُف: ] ومن عاقبو هللا بناره أخرجو منها إبديانو، فأدخلو بو جنتوقاؿ اؼبصنف رضبو هللا  َفَمْن يَػْعَمْل ِمثْػَقاَؿ َذرٍَّة َخيػْ
 [، وخيرج منها بشفاعة النيب ملسو هيلع هللا ىلص من شفع لو من أىل الكبائر من أمتو [.7]الزلزلة: يَػَره

هبا جنتو(, يعٍت: أف هللا سبحانو وتعاُف قد يغفر لعباده أو لعبد من عباده  يقوؿ: )ومن عاقبو بناره أخرجو منها إبديانو فأدخلو
ولو َف يتب إذا شاء سبحانو وتعاُف شريطة أف يكوف من أىل اإلدياف, أما الكفار فاهلل عز وجل قضى أال يغفر ؽبم, وال أيذف 

ز وجل أذف لنبيو عليو الصالة والسالـ وقبل منو هللا عز وجل ألحد أف يشرع ألحد إذا كاف اؼبشروع لو كافرًا, إال أف هللا ع
, ويف اػبرب كالـ, وإف كاف معلقاً  أيب ؽبب فخفف عنو وَف خيرج من النار, ويروى مثل ىذا أيضاً يف أيب طالب شفاعتو يف عمو

(, أنو يشرب فيها، والسبب أنو أعتق مرضعة النيب  أنو يسقى يف النار دبقدار ىذه وأشار إُف أسفل إهبامو , وىو ) البخاري يف
 ملسو هيلع هللا ىلص يف اعباىلية, فهذا نوع زبفيف ال شفاعة إخراج.

أما اؼبؤمن فإف هللا عز وجل ال خيلد مؤمناً يف النار, ومن كتب هللا عز وجل عليو العذاب يعذبو سبحانو وتعاُف مث خيرجو منها 
تعاُف, وىو تطهَت يشاءه هللا عز وجل لعباده, ومنهم من يغفر لو هللا سبحانو وتعاُف وال يدخل النار آلجاؿ يعلمها هللا سبحانو و 

 ألسباب وحكم ال يعلمها إال ىو.
 

 اإلدياف ابعبنة والنار 
 

 

ابلنظر إُف وجهو قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف هللا سبحانو قد خلق اعبنة فأعدىا دار خلود ألوليائو، وأكرمهم فيها 
الكرًن، وىي اليت أىبط منها آدـ نبيو وخليفتو إُف أرضو دبا سبق يف سابق علمو، وخلق النار فأعدىا دار خلود ؼبن كفر بو 

 وأغبد يف آايتو وكتبو ورسلو، وجعلهم ؿبمجوبُت عن رؤيتو [.

نار موجودة, واعبنة كذلك, وجعلها هللا عز وجل وهللا سبحانو وتعاُف قد خلق اعبنة والنار, وعقيدة أىل السنة واعبماعة أف ال
وىيئها ألىلها, وهللا سبحانو وتعاُف قدر ؽبا أىلها كذلك, وهللا سبحانو وتعاُف جعلها دار خلود, فمن دخل اعبنة ال خيرج 

جاؿ فيما منها, ومن دخل النار فيخرج منها إف كاف من أىل اإلدياف, وإف كاف من أىل الكفر فخلود وال موت فيها, واآل
يقدر هللا عز وجل ألىل النار من الدخوؿ فيها آجاؿ ال يعلمها إال ىو سبحانو وتعاُف, يضرهبا هللا جل وعال, خيتلف الناس 

بعضهم عن بعض, وليس ؽبم أجل متحد, منهم من يعذبو هللا عز وجل ألمد مقدر, ومنهم من يزيد عليو, ويف حديث آخر من 
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راحل التعذيب يف النار ليست واحدة, عافاان هللا عز وجل وإايكم من ذلك وأدخلنا رضبتو خيرج من النار إشارة إُف أف م
 سبحانو وتعاُف.

 

 رؤية هللا يف اليـو اآلخر 
 

 

قاؿ: )وأكرمهم فيها ابلنظر إُف وجهو الكرًن(, والنظر إُف هللا سبحانو وتعاُف ىو اغبسٌت اليت ذكرىا هللا عز وجل يف كتابو, 
أىل السنة واعبماعة أهنم يثبتوف الرؤية هلل جل وعال, أف يُرى هللا سبحانو وتعاُف, فَتاه أىل اعبنة, وإمنا وقع اػبالؼ وعقيدة 

يف غَتىم, ىل يروف هللا عز وجل مث حيمجبوف عنو لتعظم يف ذلك اغبسرة يف قلوهبم, فإف من نظر يف شيء مث مكن منو مث منع 
يره أصالً, وىذا من مواضع اػبالؼ عند أىل السنة, وعامة أىل السنة على أف الكفار ال منو أشد وقوعاً يف اغبسرة فبن َف 

ُوُجوٌه يَػْوَمِئٍذ   يروف هللا سبحانو وتعاُف يف اآلخرة ويراه أىل اإلدياف, وهللا سبحانو وتعاُف ذكر رؤيتو يف كتابو العظيم,
َا اَنِظَرةٌ  * اَنِضَرةٌ   [.83-88]القيامة: ِإَُف َرهبِّ

وكذلك أيضاً يف قوؿ اؼبصنف رضبو هللا: )وىي اليت أىبط منها آدـ نبيو وخليفتو إُف أرضو دبا سبق يف سابق علمو(, وىذا 
 دليل على أف اعبنة ـبلوقة, موجودة اآلف, خلقها هللا عز وجل وىيئها ألىل اإلدياف من عباده.

خيرج من  إلدياف ال خيلدوف يف النار, وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )قاؿ: وخلق النار فأعدىا دار خلود ؼبن كفر بو, يعٍت: أف أىل ا
 ال خيلد يف النار إال من زاؿ اإلدياف من قلبو ابلكلية.(, يعٍت:  النار من يف قلبو مثقاؿ ذرة من إدياف

قاؿ: )وأغبد يف آايتو وكتبو ورسلو, وجعلهم ؿبمجوبُت عن رؤيتو(, اؼبراد ابإلغباد ىو اؼبيل, يلحدوف, أي: حيرفوف ودييلوف عن 
ؿبمجوبُت عن رؤيتو, قيل: ىل  منهج اغبق. واؼبعٌت: أف هللا عز وجل أعد النار ؼبن كفر بو وأغبد آبايتو وكتبو ورسلو وجعلهم

 اغبمجب يف ذلك ابتداء, أي ىم ابتداء ؿبمجوبوف وَف يروا هللا سبحانو وتعاُف ولن يروه أـ يرونو مث حيمجبوف؟ ىو على ما تقدـ.
 

 اغبساب 
 

 

وحساهبا وعقوبتها قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف هللا تبارؾ وتعاُف جييء يـو القيامة واؼبلك صفا صفا؛ لعرض األمم 
 وثواهبا [.

وهللا سبحانو وتعاُف أييت يـو القيامة وجييء سبحانو وتعاُف ويقر عباده بذنوهبم, ويسألوف عن كل ذنب, واختلف العلماء فيما 
يتاب منو؛ ىل يقر عليو اإلنساف إذا قبل هللا توبتو؟ ىذا من مواضع اػبالؼ, ذىب صباىَت العلماء من السلف إُف أف 

ف إذا اتب من ذنب فإف هللا سبحانو وتعاُف ال يسألو عنو إذا قبل توبتو, ومن العلماء من قاؿ: إف هللا عز وجل يسألو اإلنسا
عنو ولكن ال يعاقبو عليو, قالوا وىذا مقتضى اإلحصاء, فاهلل حيصي على عبده العمل, وذىب إُف ىذا بعض العلماء؛  

وغَتىم, واألظهر يف ىذا أف هللا عز وجل إذا اتب على عبده فإف التائب من الذنب كمن ال ذنب لو, أي: أنو ال  اغبسنكػ
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(, يعٍت: يزوؿ وال  اإلسالـ جيب ما قبلو, واؽبمجرة ذبب ما قبلها, واغبج جيب ما قبلو يسأؿ عن ذلك, وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
 يبقى منو شيء.

 

 اؼبيزاف 
 

 

 رضبو هللا تعاُف: ] وتوضع اؼبوازين لوزف أعماؿ العباد، فمن ثقلت موازينو فأولئك ىم اؼبفلحوف [.قاؿ اؼبصنف 

َوَمْن َخفَّْت َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك  * َفَمْن ثَػُقَلْت َمَوازِيُنُو فَُأْولَِئَك ُىُم اْلُمْفِلُحوفَ   واؼبيزاف لو كفتاف, كفة للحسنات وكفة للسيئات,
[, فمن ثقلت اغبسنات لديو فإنو من أىل الفالح, ومن 9-8]األعراؼ: َخِسُروا َأنُفَسُهْم دبَا َكانُوا آِباَيتَِنا َيْظِلُموفَ الَِّذيَن 

 خفت موازين حسناتو فإنو من أىل اػبسار, وخسرانو يكوف دبقدار سيئاتو, وؽبذا نقوؿ: إف العباد يف أمر اؼبيزاف على أحواؿ:

 تو وسيئاتو, وىذا ىم غالب اؼبكلفُت, ابعتبار ورود اػبطأ من الناس, يكوف ؽبم حسنات وسيئات.األوؿ: منهم توزف حسنا

الثاين: من توزف سيئاتو فقط وليس لديو حسنات, وعلى رأسهم إبليس وأتباعو من الكفرة؛ ألنو ليس لديهم حسنات, ألف 
[, إذاً أعماؽبم تكوف ىباء منثورًا, 65]الزمر: ْحَبَطنَّ َعَمُلكَ لَِئْن َأْشرَْكَت لَيَ   الكفر حيبط ثواب العمل الصاٌف لو عملوه,
 إذاً ليس ؽبم إال كفة واحدة من جهة الوزف.

الثالث: من ليس لديو إال حسنات, ويدخل يف ىذا األنبياء, ويدخل يف ىذا أيضاً الذين يدخلوف اعبنة بغَت حساب وال 
لسيئات, وذلك فضل من هللا عز وجل ورضبة يعطيها ويهبها هللا عز عذاب, ليس يف ىذا موازنة, ىل تغلب اغبسنات أو ا

 وجل من يشاء من عباده, جعلٍت هللا عز وجل وإايكم منهم.
 

 تطاير الكتب 
 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] فمن أويت كتابو بيمينو فسوؼ حياسب حساابً يسَتًا، ومن أويت كتابو وراء ظهره فأولئك يصلوف 
 [. سعَتاً 

ىنا يف إتياف الناس الصحائف حىت يقروف أبعماؽبم, ومنهم من سبد لو الصحائف مد البصر حىت ينظر ما فيها من أمور 
السيئات, سواء كاف انسياً أـ عاؼباً حىت يراىا ويقر عليها, يعطى اإلنساف كتابو إذا كاف من أىل اػبَت بيمينو وإذا كاف من أىل 

هللا عز وجل أنو يعطى من وراء ظهره أنو يريد أنو يضع مشالو وراء ظهره حىت ال يوضع الكتاب  الشر بشمالو, وقيل إمنا ذكره
 بشمالو فيمجد الكتاب قد وضع يف مشالو, قاؿ هبذا بعض اؼبفسرين من السلف.

 

 الصراط 
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متفاوتوف يف سرعة النمجاة عليو من انر قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف الصراط حق جيوزه العباد بقدر أعماؽبم، فناجوف 
 جهنم، وقـو أوبقتهم فيها أعماؽبم [.

ونؤمن ابلصراط, وأف هللا عز وجل نصبو على منت جهنم, وال بد لكل داخل إُف اعبنة من وروده عليو, وؽبذا يوؿ هللا جل 
ىو ربلة القسم, أف هللا عز وجل أقسم أنو ال بد لكل [, وىذا 71]مرًن: َوِإْف ِمْنُكْم ِإالَّ َواِرُدَىا  وعال يف كتابو العظيم:

أحد أف دير على جهنم, ولكن الناس يتباينوف, منهم كلمح البصر, ومنهم كالربؽ, ومنهم كاػبيل, ومنهم من جيري, ومنهم من 
يسَت مث  ديشي, ومنهم من حيبوا, ومنهم من زبطفو كالليب جهنم فيهوي فيها, ومنهم من يهوي من أوؿ غبظة, ومنهم من

 يهوي, وتكوف سرعتهم يومئذ بقدر إدياهنم وطاعتهم وقرابهنم إُف هللا سبحانو وتعاُف.

يقوؿ: )فناجوف متفاوتوف يف سرعة النمجاة عليو من انر جهنم, وقـو أوبقتهم فيها أعماؽبم(, فمن دخلها فأوبقو عملو, ووقع يف 
منها, وإف كاف من أىل اإلدياف خيرجو ما بقي من إديانو وىو اغبكم بطوؿ النار فبقاؤه فيها دبقدار عملو, إف كاف كافراً َف خيرج 

 بقائو إف َف يتداركو هللا عز وجل برضبتو.
 

 اغبوض 
 

 

 [.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] واإلدياف حبوض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ترده أمتو ال يظمأ من شرب منو، ويذاد عنو من بدؿ وغَت 

عقيدة أىل السنة واعبماعة اإلدياف ابغبوض, وىو يكوف بعد انصراؼ الناس من اغبساب والوقوؼ يف احملشر, وقد عطش من 
نو الناس, وبعد اؽبوؿ والفزع من اؼبرور على الصراط جيعل هللا عز وجل لنبيو ملسو هيلع هللا ىلص حوضاً يشرب منو أىل اإلدياف, فمن شرب م

يظمأ: أي: أف شرب أىل اعبنة ليس للعطش؛ ألف العطش نقص, فيكوف شرب أىل اعبنة استمتاع, ال يظمأ أبدًا, ومعٌت ال 
وأكلهم ليس لسد جوع, وإمنا ىو لذة, وؽبذا ينتهي أمر العطش عندىم ابلشرب من حوض رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص, وىذا يكوف بعد 

 اجتياز جسر جهنم وقبل دخوؿ اعبنة.
 

 قبل دخوؿ اعبنةتقاضي أىل اغبقوؽ  
 

 

وينبغي أيضاً أف نعلم أف هللا عز وجل قد جعل قنطرة قبل دخوؿ اعبنة وبعد اػبروج من النار ؼبن دخلها, يتقاضى أىل اغبقوؽ 
فيوقفوف على  (, يعٍت: من كتب هللا عز وجل عليهم العذاب, ) خيرج اؼبؤمنوف من النار يف الدنيا حقوقهم, يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

د فيها من (, من جهة الدماء, من جهة اؼباؿ, من الداننَت والدراىم, ال بقنطرة بُت اعبنة والنار, فيتقاضوف حقوقاً كانت بينهم
القضاء, فكثَت من الناس يتوىم أف اغبقوؽ اؼبالية أو التعدي على الدماء واألبداف أف ىذا تكفره الكفارات للذنوب اليت بُت 

اإلنساف وبُت ربو, من االستغفار والتوبة واؼبصائب وغَت ذلك, وىذا من األوىاـ واػبطأ, بل ال تكفر إال ابالستحالؿ أو 
اص, وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص عظم أمر حقوؽ اآلدميُت ولو كانت قليلة؛ ألهنا مبنية على اؼبشاحة فال بد أف إبعادة اغبق أو ابلقص

تؤخذ من اإلنساف, ال يسامح أحد أحد حىت األب ابنو, ألف كلهم يريد النمجاة, ال يدري يف ذلك اليـو ىل ينمجو هبذه اغبسنة 
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ما تعدوف اؼبفلس فيكم؟ قالوا: اؼبفلس فينا   يقوؿ ألصحابو يريد تقريراً ؽبذا اؼبعٌت, يقوؿ: )أو ال ينمجو, وؽبذا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص
(, ألف غالب نظرة اإلنساف مادية, وىذا طبع بشري, مث أيضاً اإلفالس كثَتًا ما يستعمل للمادايت,  من ال دينار لو وال متاع

(, قاؿ عليو الصالة والسالـ:  ما تعدوف اؼبفلس فيكم؟ قالوا: اؼبفلس فينا .. فأراد النيب ملسو هيلع هللا ىلص أف يبُت معٌت آخر, قاؿ: )
ـ القيامة أبعماؿ كاعبباؿ, وأييت وقد ضرب ىذا ) انظروا إُف السيئات ىل فيها شيء يتعلق حبق هللا اؼبفلس من أييت يو  )

احملض أـ ال ( وقد ضرب ىذا, ولطم ىذا, وسفك دـ ىذا, وأخذ ماؿ ىذا, فيأخذ ىذا من حسناتو وىذا من حسناتو, فإف َف 
(, فليس فيها شيء من حقوؽ هللا جل وعال، كلها حقوؽ  يكن لديو حسنات أخذ من سيئاهتم فطرحت عليو مث طرح يف النار

آدميُت, ال بد فيها من الوفاء, وؽبذا ؼبا أدرؾ بعض الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف ىذا اؼبعٌت فزع, ألف غلبة الظن أف 
ضى أف ال يغفر الشرؾ الذنوب واحدة, أف هللا عز وجل يغفرىا لعباده مىت شاء, هللا عز وجل يعفو إف شاء ولكنو قضى كما ق

إال ابلتوبة قضى أف حقوؽ اآلدميُت ال بد فيها من األداء, أو القصاص يـو القيامة؛ ألف ىذا كماؿ العدؿ, يقوؿ النيب صلى 
هللا عليو وسلم مبيناً أف ىذا األمر لعدؿ هللا عز وجل ودقتو يف ذلك أنو يشمل حىت البهائم, اليت ال تكلف ابلعبادات, يقوؿ 

(, البهائم ال رباسب ابلنار وال  لتؤدف اغبقوؽ إُف أىلها, وليقتصن هللا من الشاة القرانء للشاة اعبماء صالة والسالـ: )عليو ال
 ة, لكن اغبقوؽ اليت بينها يكوف يف ذلك قصاص مث تكوف تراابً لعدؿ هللا سبحانو وتعاُف.ابعبن

عليو رضواف هللا قاؿ:  جابر بن عبد هللا أف سعيد بن اؼبسيب يف مسنده من حديث أضبد معلقاً, ورواه اإلماـ البخاري جاء يف
فركبت إليو بلغٍت أف أحدًا من أصحاب رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حيدث حبديث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ابلقصاص, قاؿ: فاشًتيت بعَتاً  )

؟  ابن عبد هللا , قاؿ: جابر اؿ: فأتيت إليو فطرقت الباب فخرج مواله, فقاؿ: من عند الباب؟ فقلت:مسَتة شهر كامل, ق
فقاؿ ِف: ما الذي جاء بك؟ قلت: بلغٍت أنك ربدث عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حديثاً  عبد هللا بن أنيس قاؿ: قلت: نعم, قاؿ: فإذا

ـ يف القصاص, قاؿ: آهلل ما جاء بك إال ىذا؟ قاؿ: وهللا ما جاء يب إال ىذا, قاؿ: ظبعت النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: حيشر العباد يو 
غراًل, فيناديهم هللا عز وجل بصوت يسمعو من بعد كما يسمعو من قرب فيقوؿ: أان اؼبلك, أان الدايف, ال القيامة حفاة عراة 

ينبغي ألحد من أىل النار أف يدخل النار ولو عند أحد من أىل اعبنة حق حىت أقصو منو حىت اللطمة (, ألنو ردبا لو كاف لديو 
حىت أقصو منو حىت اللطمة, وال ينبغي ألحد من أىل  ستوجب النار, )حق عند أحد من أىل اعبنة وأخذه رجحت كفتو وَف ي

(, يعٍت: ردبا كانت تلك السيئة تنقصو مث  حىت اللطمةاعبنة أف يدخل اعبنة وعليو ألحد من أىل النار حق حىت أقصو منو 
فاة عراة؟ ) يعٍت: كيف يكوف القصاص وال يوجد قالوا: اي رسوؿ هللا, كيف وإان أنيت هللا عز وجل ح يكوف من أىل النار, )

ات داننَت, يظنوف األمور مادية, ال داننَت وال عصي وال حديد, والقصاص يكوف ابؼبكافأة, ابلعمل ( قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: ابغبسن
ا نقوؿ: إف حقوؽ اآلدميُت (, وؽبذ والسيئات وإذا َف يكن لديهم حسنات أخذ من سيئاهتم فطرحت عليو مث طرح يف النار

مبنية على اؼبشاحة, وحق هللا عز وجل مبٍت على اؼبساؿبة, ؽبذا ينبغي على اإلنساف أف يعلم أف حقوؽ اآلدميُت ىي أوُف ما 
 ينبغي لإلنساف أف يستربئ منو بعد الشرؾ ابهلل جل وعال وربقيق توحيد هللا سبحانو وتعاُف يف ذات اإلنساف ولواـز ذلك.

 ند ىذا القدر, واغبمد هلل رب العاؼبُت.نتوقف ع
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 الدرس الثالث

عقيدة أىل السنة أف اإلدياف يزيد ابلطاعة وينقص ابؼبعصية خالفاً للخوارج واؼبرجئة، كما أهنم ال يكفروف أحدًا بذنب خالفاً 
الصحابة عدوؿ وال يلـز من ىذا عصمتهم، للخوارج الذين حيكموف بكفر مرتكب الكبَتة، كما يعتقدوف بعذاب القرب وفتنتو، وأف 

وىم على مراتب، وال جيوز القدح فيهم أو التنقص من شأهنم، ومن يسبهم أو أغلبهم فقد خرج من ملة اإلسالـ، وال يشرع 
 للمسلم اؼبراء واعبداؿ يف الدين، وقد ورد النهي يف السنة عن األغلوطات.

 
 زيادة اإليمان ونقصانه

 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

 اغبمد هلل رب العاؼبُت, وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو ومن تبعهم إبحساف إُف يـو الدين، أما بعد:

  

 عقيدة أىل السنة يف زايدة اإلدياف ونقصانو 
 

 

ابعبوارح، يزيد بزايدة األعماؿ وينقص قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف اإلدياف قوؿ ابللساف وإخالص ابلقلب وعمل 
 بنقصها، فيكوف فيها النقص وهبا الزايدة[.

 تقدـ معنا اإلشارة أف اإلدياف قوؿ وعمل واعتقاد, وتقدـ أيضاً شرح ذلك وبيانو.

 ابلكفر, وىنا يف قوؿ اؼبصنف عليو رضبو هللا يف زايدة اإلدياف ونقصانو, نقوؿ: إف اإلدياف يزيد وينقص, ولكنو ال يزوؿ إال
 والكفر بوروده على أحد ىذه األنواع: االعتقاد, أو القوؿ, أو العمل.

وزايدة اإلدياف ونقصانو ىو معتقد أىل السنة واعبماعة, على خالؼ أىل البدع يف ذلك, خالفاً لقوؿ اػبوارج الذين يكفروف 
ذين جيعلوف اإلدياف جزءاً واحدًا, فمن آمن فإديانو كاؼ, ابلكبَتة ويزيلوف اإلدياف دبمجرد اقًتاؼ اإلنساف ؽبا, وخالفاً للمرجئة ال

وخيتلفوف يف ذلك يف آرار ذنوهبم عليهم بعد ذلك, منهم من يفرط يف آرار ىذا القوؿ, ومنهم من يُعمل آراره, وعقيدة أىل 
ف يزيد ابلطاعة وينقص السنة واعبماعة أهنم يقولوف: إف اإلدياف قوؿ وعمل واعتقاد, يزيد ابلطاعة وينقص ابؼبعصية, يقولو 

ابؼبعصية؛ ألنو ابلشرؾ يزوؿ, والطاعة كلما زاد اإلنساف يف عملها أو قوؽبا أو اعتقادىا زاد إديانو حىت يكتمل اإلدياف, والزايدة 
 َوِزْداَنُىْم ُىًدى  قد دؿ الدليل عليها من كالـ هللا عز وجل وكالـ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص؛ كما يف قوؿ هللا جل وعال:

ْزَداُدوا ِإديَاانً   [،13]الكهف: , قاؿ:  سعيد اػبدريأيب  [, وكذلك يف قوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما يف حديث4]الفتح: لِيػَ
(, يعٍت: أف اإلدياف يضعف ويقوى ويزيد وينقص, ولكنو ال يزوؿ إال ابلكفر والشرؾ, وذلك لقوؿ هللا  وذلك أضعف اإلدياف )
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[, الذي حبط ىو العمل الصاٌف, إذا زاؿ كلو زاؿ كل اإلدياف, 65]الزمر: لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلكَ   سبحانو وتعاُف:
عمل صاٌف؛ ألف الشرؾ يزيلها وحيبطها صبيعاً, وؽبذا نقوؿ: إنو ال ينفع مع الكفر  فاهلل سبحانو وتعاُف ال يبقي لصاحب الكفر

عمل صاٌف, وىل يضر مع اإلدياف معصية؟ نعم؛ ألننا نقوؿ: إف الكفر األكرب شعبة واحدة, إذا ربققت فإف الكفر يتحقق 
يكتمل يف اإلنساف إال ابجتماع شعبو, أما الكفر ابإلنساف, وإف تنوعت صوره وأحوالو وأقوالو, ابلنسبة لإلدياف أف اإلدياف ال 

فبورود شعبة من شعبو يكفر اإلنساف, وىذا ىو الفرؽ بُت اإلدياف وبُت الكفر, فالكافر يكفر دبمجرد فعلو ؼبكفر واحد كسمجود 
أيضاً شعب  لصنم, أما اؼبؤمن فال يكتمل إديانو جملرد عملو طاعة واحدة, بل ال بد أف تكتمل شعب اإلدياف فيو, وتنتفي

الكفر, خبالؼ الكفر، فشعبة واحدة من شعب الكفر األكرب كافية يف كفر اإلنساف كفراً أكرب وال ينفعو من ذلك شيء من 
 األعماؿ الصاغبة اليت يعملها, وؽبذا نقوؿ: ىذا ىو الفرؽ بُت مسألة اإلدياف ومسألة الكفر يف ىذا الباب.

 

 زايدة نقصاف اإلدياف العملي 
 

 

وكذلك أيضاً ابلنسبة لزايدة األعماؿ, زايدة األعماؿ تزيد ظاىراً وابطناً, وزايدهتا يف الباطن أقوى من زايدهتا يف الظاىر, فإف 
العمل الذي يكوف يف ابطن اإلنساف إذا عظم جعل من العمل اليسَت عظيماً, وإذا استهاف اإلنساف ابحملـر حولو ىا من ذنب 

فعل اإلنساف الذنب العظيم بوجل وخوؼ من هللا سبحانو وتعاُف حولو من ذنب عظيم إُف ذنب صغَت إُف ذنب عظيم, وإذا 
صغَت؛ ألف عمل القلب يف التعظيم والتحقَت أعظم من عمل الظاىر, وؽبذا يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف صحيح 

: أعمجب حديثُت, قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف اغبديث األوؿ:  ابن شهاب اومها اللذاف قاؿ فيهم أيب ىريرة من حديث مسلم اإلماـ
 (, يعٍت: حىت ماتت. دخلت امرأة النار يف ىرة حبستها, ال ىي أطعمتها وال ىي تركتها أتكل من خشاش األرض )

كاف فيمن كاف قبلكم رجل َف يعمل خَتاً قط, فلما حضرتو الوفاة قاؿ ألبنائو: إف أان مت فأحرقوين, مث  واغبديث الثاين: )
ن قدر هللا علي ليعذبٍت عذاابً ما عذبو أحد من العاؼبُت, فلما تويف فعل بو أبنائو ما اطحنوين, مث ذروين يف الريح, فوهللا لئ

أوصاىم بو, فقاؿ هللا عز وجل عبسده: كن فالانً فكاف فالف, وقاؿ: ما ضبلك على ىذا؟ قاؿ: خشيتك اي رب, قاؿ: قد 
آدمياً، وَف تقتل إنساانً, ألف دخوؿ النار ابآلدمي  (, اؼبرأة دخلت النار يف ىرة حبستها, مفهـو ذلك أهنا َف رببس غفرت لك

أوُف وأعظم, يعٍت: أعظم ذنب لديها ىو حبس اؽبرة والذي أوجب دخوؽبا النار, وؼباذا ذكر اغببس وَف يذكر القتل؟ ألف 
باِف, ويستحضر يف ذىنو اغببس يلـز منو عدـ االكًتاث؛ ألنو ليس مواتً فورايً, يغلق الباب مث يبقى ساعات أو ردبا أايماً, وال ي

أهنا ال ذبد طعاماً وال ذبد شراابً ومع ذلك يصر على ىذا العمل, اإلنساف قد يصيبو فورة غضب ويقـو ابلقتل, سواء لبهيمة 
أو غَت ذلك, ىذا أىوف فبن يقتل ابغببس؛ ألف ىذا ىذا دليل على عدـ اكًتاث القلب وعدـ استحضار ىيبة وحساب اػبالق 

 فعظم ىذا الذنب فأوجب دخوؿ النار. سبحانو وتعاُف,

وذاؾ الذي َف يعمل خَتاً قط, ؼبا كاف العمل ذلك مقًتانً يف خاسبتو ابلوجل واػبوؼ أضعف ىذا العمل وأوجب التوبة والرضبة 
نو يقل من هللا سبحانو وتعاُف, وؽبذا نقوؿ: إف الذنب العظيم إذا وجل منو القلب وخاؼ من عقاب هللا سبحانو وتعاُف عليو فإ

أف النيب صلى هللا عليو  أيب ىريرة أثراً على صاحبو حىت تقوى عليو أدىن الطاعات فتمحوه, وؽبذا جاء يف الصحيح من حديث
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بينما كانت امرأة  (, والبغي ىي اليت تتاجر ابلزان, ففعلها أعظم من ؾبرد الزان, ) بينما امرأة بغي من بٍت إسرائيل م قاؿ: )وسل
بغي من بٍت إسرائيل سبشي فرأت كلباً يلعق الثرى من العطش, فنزعت موقها ) يعٍت: خفها ( فنزلت يف بئر فسقت لو 

(, ىذا فيو إشارة إُف أف ىذا اعبـر العظيم, وىو الذنب, وىو من السبع اؼبوبقات, غفره هللا  عز وجل ؽبافاستغفرت فغفر هللا 
عز وجل لصاحبتو بسبب عمل وىو إسقاء الكلب, وذكر الكلب مع أف اقتناء الكلب ؿبـر من غَت ما أذف هللا عز وجل فيو؛  

 ككلب اغبراسة واؼباشية والزراعة أو الصيد وكبو ذلك.

هللا عز وجل جعل موازنة, فاغبسنات سبحو السيئات, هلل عز وجل سنة يف ذلك, ومن رضبة هللا عز وجل أف العمل إذا كاف 
عظيماً وفعلو اإلنساف بوجل خيتلف عن فعلو من غَت وجل وال اكًتاث, وؽبذا ردبا تكوف الصغائر عند بعض العباد كبائر إذا  

ذنب يف نفس اإلنساف اختلف عنو إذا َف يقم داعيو, وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص فرؽ بُت األشيمط كانوا ال يكًتثوف, وكلما قاـ داعي ال
الزاين وغَته, وفرؽ بُت اؼبلك الكذاب وغَته, وىذا دليل على أف الداعي إذا ضعف كاف دليالً على عدـ مباالة الفاعل 

تعامل مع ذنوب اؼبخلوقُت, ؽبذا نقوؿ: إف زايدة اإلدياف ونقصانو دبعصيتو هلل سبحانو وتعاُف, وؽبذا هلل عز وجل حكمة يف ال
مردىا إُف عمل الظاىر وعمل الباطن صبيعاً ولو كاف يف صورتو واحدًا, وؽبذا نقوؿ: إف هلل عز وجل حساب دقيق وحكمة يف 

ألصل لوجلها؛ ألهنا التعامل مع ذنوب اؼبخلوقُت, فهذه البغي ضعف عملها ذلك وىو عند هللا عز وجل عظيم من جهة ا
سقت الكلب واستغفرت من ذلك الذنب, إذاً ىو حاضر أو ليس حباضر؟ حاضر وإال ما ابدرت بقرف التوبة وطلبت الغفراف 
بسقي الكلب, وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص جعل سقي الكلب موجباً لغفراف ذلك الذنب, وؽبذا نقوؿ: إف سقي الكلب ىو من اغبسنات 

ذنب أعظم من ذلك, ولكن ؼبا كاف القلب وجالً ضعف ذلك الذنب حىت قوي عليو ذلك العمل, وىذا كما أنو ولكن البغي 
 يف مسألة اؼبقاومة للسيئات كذلك أيضاً ابلنسبة للحسنات مع السيئات.

  

 
 تالزم االعتقاد والقول والعمل في ثبوت اإليمان

 

 

 اإلدياف إال ابلعمل[.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ]وال يكمل قوؿ 

قاؿ: )ال يكمل قوؿ اإلدياف إال ابلعمل( تقدـ معنا أف اإلدياف: قوؿ وعمل واعتقاد, كالـ اؼبصنف حيتمل أف يكوف اإلدياف 
مكمال للقوؿ وحيتمل أف يكوف منفردا عنو، والعبارة الدقيقة أف نقوؿ: إف االعتقاد ال يصح إال ابلقوؿ والعمل, والقوؿ ال يصح 

العتقاد والعمل, والعمل ال يصح إال ابلقوؿ واالعتقاد, أي أنو ال بد من وجود ىذه الثالثة, وردبا بعض العلماء يتمجوز إال اب
 أبمثاؿ ىذه العبارات.

 

 
 شروط قبول العمل

 

 

يكفر أحد بذنب من أىل قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وال قوؿ وعمل إال بنية, وال قوؿ وعمل ونية إال دبوافقة السنة, وأنو ال 
 القبلة [.
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 ال بد يف قبوؿ األعماؿ من أمرين:

 األمر األوؿ: اإلخالص هلل جل وعال, أف يراد بذلك وجو هللا.

 الثاين: أف يكوف العمل موافقاً لسنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص.

لصاً, فال يقبل حينئذ العمل, ومن أخلص فمن عمل عمالً من الطاعات وخالف بقلبو اإلخالص فراءى أو ظَبَّع فهذا َف يكن ـب
هلل عز وجل وعبد هللا بغَت ما شرع, من أمور البدع واحملدرات وغَت ذلك ال يقبل منو عملو, ؽبذا نقوؿ: إف اإلنساف ال يقبل منو 

ـبلصاً هلل العمل الصاٌف حىت يكوف خالصاً, وال يقبل منو اإلخالص والعمل حىت يكوف العمل موافقاً, كما أف القلب يكوف 
سبحانو وتعاُف، فإرادة اػبَت وحسن اؼبقصد ال يكفي غبسن العمل وصالحو, وؽبذا ذكر هللا عز وجل بعض أىل الشرؾ ووصفهم 

عليو رضواف هللا تعاُف: كم من مريد للخَت ..  عبد هللا بن مسعود ابألخسرين أعمااًل؛ ألهنم حيسبوف أهنم حيسنوف صنعاً, ويقوؿ
عليو رضواف هللا تعاُف أنو دخل مسمجد  عبد هللا بن مسعود يعٍت يريد إرادة قلبية لكن ال يصيبو بقوؿ وعمل, وقد جاء عن

الكوفة, وفيو أقواـ حلق, ويف وسطهم رجل ويف أيديهم حصى ويقوؿ: سبحوا مائة, فيسبحوف مائة, ىللوا مائة, فيهللوف مائة, 
عليو رضواف هللا تعاُف: عدوا سيئاتكم وأان ضامن أف ال ينقص من حسناتكم شيئاً, قالوا: ما أردان إال  عبد هللا بن مسعود فقاؿ

 : كم من مريد للخَت َف يصبو, أو َف يدركو, وحيكم اي أمة دمحم ىذه ثياب النيب ملسو هيلع هللا ىلص َف تبلى، وىذه عبد هللا بن مسعود خَتًا, قاؿ
أنيتو َف تكسر، وىؤالء أصحابو متوافروف، أما إنكم على ملة ىي أىدى من ملة دمحم أو أنكم مفتتحوا ابب ضاللة، عاتبهم 

(، وحذر من  من أحدث يف أمران ىذا ما ليس منو فهو ردوعنفهم؛ ألهنم ما وافقوا سنة النيب ملسو هيلع هللا ىلص، ورسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: )
 وغَته وحذر هللا عز وجل العرابض وأىل السنن من حديث أضبد البدعة، وإايكم وؿبدرات األمور فإف كل ؿبدثة بدعة كما رواه

[، والبدعة أحب إُف إبليس من اؼبعصية؛ ألف 153]األنعاـ: َوال تَػتَِّبُعوا السُُّبَل فَػتػََفرََّؽ ِبُكْم َعْن َسِبيِلوِ   من البدع يف قولو:
 اؼبعصية يفعلها اإلنساف وىو مقر حبرمتها وإذا زاؿ موجبها عاد إُف هللا، وإذا ضعف داعيها أقلع، أما البدعة فليس ؽبا ما يقنعها

النيب ملسو هيلع هللا ىلص  وغَته، أف عبد هللا بن عمر إال زواؿ القناعة هبا، وؽبذا يروى يف اػبرب عن رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص من طرؽ متعددة من حديث
عليو رضبة هللا عن ىذا اؼبعٌت قاؿ: ال يوفق إُف التوبة، يعٍت: قلما  أضبد (، سئل اإلماـ ال يقبل هللا لصاحب بدعة توبة قاؿ: )

اليـو ويتوب غداً؛ ؼباذا؟ ألنو فعل ىذا اعبـر لنزوة مث يتوب، وؽبذا يتوب اؼببتدع أما العصاة فما من أحد من الناس إال ويعصي 
اإلنساف يعصي هللا عز وجل فإذا كرب قلل من اؼبعاصي لضعف دواعيها، قلل من الظلم، قلل من الشهوات وكبو ذلك؛ لضعف 

ب ثبت عليها، وىذا ىو الفرؽ بُت ىذا الداعي، أما اؼببتدع عكس ذلك إذا كرب يستمسك ابلبدعة؛ ألنو يرجو فيها أجراً فإذا قر 
 البدعة واؼبعصية من جهة العظم والتغليب.
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 حكم مرتكب الكبيرة

 

 

 قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأنو ال يكفر أحد بذنب من أىل القبلة [.

االصطالح على الذنوب على مراتب: ما نص هللا عز وجل على كفر فاعلو وىو الشرؾ وىو من الذنوب أيضاً لكن غلب 
تسميتو شركاً وعلى اؼبعاصي والذنوب ما دوف الشرؾ، فال يكفر أحد أصاب ذنباً إال اإلشراؾ ابهلل سبحانو وتعاُف، ألف هللا عز 

ِفُر َما ِإفَّ اَّللََّ ال يَػْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ بِِو َويَػغْ  وجل حـر على اؼبشرؾ دخوؿ اعبنة، فال يغفر هللا عز وجل لو الشرؾ إال أف يتوب،
[، وأما قوؿ اػبوارج الذين يقولوف: أبف من ارتكب كبَتة من كبائر الذنوب فقد خرج من 48]النساء: ُدوَف َذِلَك ِلَمْن َيَشاءُ 

ملة اإلسالـ وذلك أهنم جيعلوف الالـز للمحـر كره التحرًن، والالـز لًتؾ الواجب كره اإلجياب ولكن ال يلـز من ىذا، فقد يفعل 
ـر لنزوة وىو مقر بتحرًن ذلك؛ كالذي يفعل الزان أو يسرؽ أو يقتل، وتسألو عن حكم ذلك يقوؿ حراـ، ىذا مسلم اإلنساف احمل

 برجل يشرب اػبمر أكثر من حيب إلديانو ويكره ؼبعصيتو، وال ينفى عنو اإلدياف وال ؿببة رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص ؼبا أويت
وىو مرتكب (، ىذا  ال تلعنو فإنو حيب هللا ورسولو ة ولعنو أحد الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف، قاؿ رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص: )مر 

لكبَتة وأـ اػببائث، إذاً: اؼبعاصي ال تزيل اإلدياف على خالؼ قوؿ اػبوارج وعلى خالؼ قوؿ اؼبعتزلة الذين ال جيعلونو كافراً وال 
جيعلونو مؤمناً وجيعلونو بينهما، وإمنا نقوؿ: إف اإلنساف مسلم إبسالمو وعاص وفاسق بكبَتتو، وىو متوعد ابلعقاب، قد يغفر هللا 

 جل لو وقد يعذبو سبحانو وتعاُف.عز و 
 

 

 حياة البرزخ
 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف الشهداء أحياء عند رهبم يرزقوف، وأرواح أىل السعادة ابقية انعمة إُف يـو يبعثوف، وأرواح 
 أىل الشقاوة معذبة إُف يـو الدين[.

َوال رَبَْسنَبَّ الَِّذيَن قُِتُلوا يف َسِبيِل اَّللَِّ َأْمَوااًت َبْل َأْحَياٌء ِعْنَد َرهبِِّْم   يرزقوف،بُّت هللا سبحانو وتعاُف أف الشهداء عنده جل وعال 
[، جعل هللا عز وجل ؽبم حياة خيتلفوف عن غَتىم، أما غَتىم فاهلل عز وجل يقبض أرواحهم مث 169]آؿ عمراف: يُػْرزَقُوفَ 

يرجعوف إُف اؼبوت وتبقى أرواحهم بُت نعيم أو عذاب خبالؼ الشهداء فإهنم ديوتوف مث حييوف تعاد إليهم يف الربزخ ويسألوف مث 
ويبقوف على ذلك، مث هللا عز وجل حييي أجسادىم بعد ذلك كما حييي غَته، جاء يف فضائل الشهيد صبلة من ذلك: أال أتكل 

بت يف األنبياء وليس بثابت يف الشهداء ولكن بعض األرض بدنة وكبو ذلك، فيها صبلة من األحاديث وفيها ضعف، لكن ىذا را
 العلماء جيـز هبذا، قاؿ: الشتهاره واستفاضتو.

يقوؿ: )وأرواح أىل السعادة ابقية انعمة إُف يـو يبعثوف(، تقدـ معنا الكالـ على مسألة الروح والنفس، وأف اإلنساف لو روح 
فيها منو وليس فيها نفس وال روح، وأف اعبمادات ال روح وال نفس وال  ونفس ومنو, وأف البهائم فيها أنفس ومنو، وأف األشمجار

منو فيها، ومن العلماء من جيعل للبهائم أرواحاً؛ كحاؿ الناس، ومنهم من جيعل البهائم يقبضها ملك اؼبوت كما يقبض أرواح بٍت 
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 عليو رضواف هللا. عبد هللا بن عباس آدـ، ويروى ىذا عن

يقوؿ: )وأرواح أىل السعادة ابقية انعمة إُف يـو يبعثوف(، وذلك أف مقاـ الروح ابلنسبة للمجسد كمقاـ اعبسد ابلنسبة للقميص، 
كاعبسد إذا خرج من القميص ال أثر وال قيمة للمجسد حينئذ إال والروح قائمة فيو، وؽبذا ال فإف الروح إذا خرجت من اعبسد  

يؤذى اؼبؤمن أبكل األرض لبدنو كما ال يؤذى اعبسد أبكل األرض لقميصو، وؽبذا وجود الروح ىي اليت يتأَف هبا اإلنساف إذا  
فيها، ويقع العذاب أيضاً على الروح منفصلة عن اعبسد  كانت يف البدف، وأشد العذاب إذا وقع على البدف مع وجود الروح 

كما جيد اإلنساف اآلالـ حىت يف أحالمو، يرى حلماً يتأَف فيو وجسده َف يصب، يتأَف ويعذب برؤاي أو ما يسمى بكابوس أو كبو 
ز وجل ينزؿ عذابو على ذلك فبا أيتيو من الشيطاف, مث يستيقظ وجيد أف بدنو معاىف والذي عذب إمنا ىو الروح، كذلك هللا ع

من شاء من أرواح عباده فبن كتب هللا عز وجل عليهم العذاب، ومنهم من ينزؿ هللا عز وجل عليو العذاب على بدنو مع روحو 
إُف أمد يف حياة الربزخ مث يقبض هللا عز وجل روحو بعد ذلك من جسده ويبقى العذاب على الروح، وهلل عز وجل مقادير 

 أيضاً. وآجاؿ وحكم يف ذلك
 

 
 فتنة وعذاب القبر

 

 

ُ الَِّذيَن آَمُنوا اِبْلَقْوِؿ الثَّاِبِت يف اغْبََياِة   قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف اؼبؤمنُت يفتنوف يف قبورىم ويسألوف، يُػثَػبُِّت اَّللَّ
نْػَيا َويف اآلِخَرةِ   [ [.87]إبراىيم:الدُّ

عذاب القرب حق، وؽبذا النيب ملسو هيلع هللا ىلص استعاذ من فتنة النار ومن فتنة القرب، واستعاذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص  يفنت أىل اإلدياف ويعذبوف ونؤمن أبف
بر صالتو من فتنة احمليا ومن فتنة اؼبمات، وكاف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يستعيذ من فتنة القرب ومن فتنة النار ومن فتنة اؼبسيح الدجاؿ يف د

 الصالة والسالـ، وذلك لعظم ىذا األمر.عليو 

 ذكر فتاف القبور فتنة القرب يوقظ إليها اإلنساف كهيئتو اليـو يف الدنيا، صح عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص من حديث عبد هللا أف النيب ملسو هيلع هللا ىلص
(، وعلى ذلك يتم  تفتنوف يف القبور، قالوا: نفنت وترد إلينا أرواحنا، قاؿ: نعم، ترد إليهم أرواحكم كهيئتكم اليـو فقاؿ: )

صاحب اليقُت فيمجيب، وأما اؼبًتدد السؤاؿ، سؤاؿ هللا عز وجل بواسطة اؼبلكُت: من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ أما 
واؼبتلكئ والذي كاف على ثقة ال يدري أي جواب ينمجيو فيتعتع وال جييب على ذلك بشيء، وصاحب الدعوى أو صاحب 

النفاؽ ال يدري اليهودية أو النصرانية، ال يدري البوذية أو العلمانية، يسأؿ وال يدري ماذا جييب، وال يدري أي شيء ينمجيو، 
ترب صاحب اليقُت عن غَته، ومثل ىذه األمور ال جييب إال اؼبوقن اغبق الذي جاء بو رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فإذا سئل: من وحينئذ خي

 ربك؟ قاؿ: هللا. من نبيك؟ قاؿ: دمحم. ما دينك؟ قاؿ: اإلسالـ.
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 المالئكة الحفظة

 

 

 يكتبوف أعماؽبم، وال يسقط شيء من ذلك عن علم رهبم[.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ]وأف على العباد حفظة 

هللا سبحانو وتعاُف جعل على العباد حفظة ومن أولئك الكتبة؛ كػرقيب وعتيد يكتبوف على الناس أعماؽبم وىذا ال يزيد يف علم 
وإقامة اغبمجة على العباد ال هللا عز وجل شيئاً وعدمو ال ينقص من علم هللا عز وجل وإحاطتو، وإمنا اؼبراد من ذلك ىو اإلحصاء 

إثبات علم لرب العباد، فاهلل عز وجل يعلم أحواؿ العباد وال حيتاج إُف أحد من خلقو، ولكن اإلنساف ألنو أويت اعبدؿ ليحاجج 
 حىت يبلغ بو أال يقبل بشاىد إال من نفسو، فيحصي هللا عز وجل عليو ويشهد عليو اؼبالئكة، وال يقبل إال بشاىد من نفسو مث

يستنطق هللا عز وجل جوارحو فتنطق شاىدة عليو فيقوؿ: سحقاً سحقاً، عنكن كنت أجادؿ، وؽبذا نقوؿ: إف هللا سبحانو وتعاُف 
إمنا حيصي لعباده ليعلموا وليقطع اغبمجة عليهم لتماـ عدلو وكماؿ إنصافو سبحانو وتعاُف، وهللا جل وعال قادر على أف يلقي يف 

َت ظلم ومن غَت كتابة وال ميزاف بعلمو اللدين سبحانو، وقادر جل وعال أف يدخل من استحق اعبنة النار من استحق النار من غ
من غَت ميزاف وال كتاب وال حساب لعلمو اللدين سبحانو وتعاُف ولكن ليقيم اغبمجة، ويقطع على النفوس اعبداؿ، فيدخل اعبنة 

ومن بعد، ويدخل النار من استحق العقاب ويعلم ؼباذا دخل، ألف من شاء ويعلم َف دخل، أما هللا عز وجل فيعلم ذلك من قبل 
هللا عز وجل عدؿ، وهبذا نعلم أنو من كماؿ عدؿ هللا أال ينزؿ عقوبة على أحد إال وقد أقاـ اغبمجة عليو ببياف ذنبو ولو استيقن 

و استوجب اغببس واستيقن بذلك اإلنساف؛ كالقاضي واغباكم، قد يثبت لديو أف فالانً قد فعل كذا وكذا واستوجب القتل أ
 جيب عليو أف يعلمو أف األمر إمنا أقيم عليك ابعبلد ألجل كذا أو ابغببس ألجل كذا أو بغَت ذلك من أنواع العقوبة.

يف زمن ال يعلمو إال هللا سبحانو وتعاُف، ال يعلم أجلو ال نيب وال أحد من  -اؼبؤمن والكافر-وملك اؼبوت يقبض أرواح الناس 
د فبن دونو إال ما جيعل هللا عز وجل يف الناس من إحساس أو قرائن، وجيعل هللا عز وجل لذلك عالمات منها األمراض العبا

أعمار أمتٍت ما  واألسقاـ والسن، وجيعل هللا عز وجل أعمارًا يقرب منها أجل اإلنساف؛ كالستُت والسبعُت كما يقوؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )
(، يعٍت: اجتمعت اغبمجج  أعذر هللا إُف رجل بلغو الستُت من عمره(، ويقوؿ عليو الصالة والسالـ: ) بُت الستُت والسبعُت

عليو، اغبمجج الكونية رآىا، مر عليو مدة رأى الكواكب واألبراج وحوادث الزمن فقامت عليو اغبمجة، ظبع من الوحي ما قامت 
وأحوالو ما قامت عليو اغبمجة، أعذر هللا إُف رجل بلغو الستُت من عمره، وردبا كذلك أيضاً من عليو اغبمجة، رأى من شيبتو وتغَته 

 الرؤى ما يعلم اإلنساف منها قرب األجل.

 رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص هللا عز وجل أعلمو بقرب أجلو وما أعلمو هللا عز وجل بساعتو، فأنزؿ هللا عز وجل إليو نعيو يف قولو جل
 َفَسبِّْح حبَْمِد رَبَِّك َواْستػَْغِفْرُه ِإنَُّو َكاَف تَػوَّاابً  * َورََأْيَت النَّاَس َيْدُخُلوَف يف ِديِن اَّللَِّ َأفْػَواًجا * ِإَذا َجاَء َنْصُر اَّللَِّ َواْلَفْتحُ   وعال:

يلمجاً إُف التسبيح واالستغفار وينقطع،  [،يف ىذا إشارة إُف أنو ينبغي لإلنساف إذا شعر بدنو أجلو وقربو من هللا أف3-1]النصر:
ألنو على دنو فال يليق دبن قرب رحيلو أف ينصرؼ وىو يرى أنو ما بينو وبُت هللا عز وجل إال أايـ أو ساعات، وؽبذا هللا سبحانو 

و ال يعلم إال وتعاُف ذكر التسبيح واالستغفار إشارة إُف دنو وقرب األجل، ويف مسألة قبض األرواح وآجاؽبا ملك اؼبوت نفس
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 حينما يؤمر.
 

 
 عقيدة أهل السنة في الصحابة

 

 

  

 خَت الناس 
 

 

م، وأفضل قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وأف خَت القروف الذين رأوا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وآمنوا بو، مث الذين يلوهنم مث الذين يلوهن
ضي هللا عنهم أصبعُت، وأف ال يذكر أحد من علَت  , مث عثماف , مث عمر , مث أبو بكر الصحابة اػبلفاء الراشدوف اؼبهديوف؛

اإلمساؾ عما شمجر بينهم، وأهنم أحق الناس، وأف يلتمس ؽبم أحسن اؼبخارج، ويظن صحابة الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إال أبحسن ذكر، و 
 هبم أحسن اؼبذاىب [.

خَت الناس قرين  قاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )عمراف بن حصين خَت القروف ىم القرف األوؿ الذين بعث فيهم النيب ملسو هيلع هللا ىلص كما جاء يف حديث
(، وذكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص ثالثة قروف وأفضلها الصدر األوؿ وىذا فضل اجملموع، وذلك أنو قد يكوف  ين يلوهنم مث الذين يلوهنممث الذ

يف أتباع التابعُت من ىو أفضل من التابعُت ولكن ال ينبغي ؼبؤمن أف يفضل أحداً على الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف مهما 
عباللة فضلهم، وعلو منزلتهم، وشرؼ الصحبة اليت انلوىا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حىت من َف جياىد وَف يغُز مع  بلغ داينة وعلماً 

 اؼبناقب لو عند هللا رسوؿ هللا؛ ألف وجوده كرقم وتكثَت سواد مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وغرس ىيبة النيب ملسو هيلع هللا ىلص عند اؼبشركُت من أعظم
قاؿ: لغبار ,  معاوية أو عمر بن عبد العزيز عن أيهما أفضل ابن اؼببارؾسبحانو وتعاُف، وؽبذا ؼبا سئل غَت واحد من العلماء كػ

كلو, إشارة إُف فضل الصحابة وأنو ال ينبغي أف يناقش يف مسألة  عمر بن عبد العزيز مع رسوؿ هللا خَت من معاوية يف أنف
تفضيل أحد فبن جاء بعدىم عليهم, وال يعٍت ىذا انتقاصاً لذوات من جاء بعدىم، أما من جاء بعدىم من التابعُت وأتباع 

 مر يف ىذا سعة، فنقوؿ: الفضل يف ذلك ىو للممجموع ال لكل فرد.التابعُت فاأل
 

 مراتب الصحابة 
 

 

 الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف فضلهم هللا عز وجل وجعلهم على مراتب:

 السابقوف األولوف أفضل من غَتىم. -

 ويليهم بعد ذلك من ابيعوا رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص ربت الشمجرة. -

 ويليهم بعد ذلك من غزى مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غزوة بدر وىم البدريوف. -
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 مث يليهم بعد ذلك من غزى مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص غزوة أحد وىو األحديوف. -

سلم بعد الفتح وقاتل؛ ألف مث بعد ذلك من جاء مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص وأسلم، فمن أسلم قبل الفتح وقاتل فهو أفضل فبن أ -
 اإلسالـ واإلدياف واإلنفاؽ يف زمن الشدة وقلة الناصر دليل على أف الدافع لو يف اإلدياف أقوى من غَته

,  عمر , مث أبو بكر وأفضل السابقُت األولُت ىم العشرة اؼببشروف ابعبنة، وأفضلهم اػبلفاء الراشدوف األربعة، وأفضل اػبلفاء
كنا نفضل يف زمن  عليو رضواف هللا: ) عبد هللا بن عمر عليو رضواف هللا تعاُف، وؽبذا يقوؿ علي بن أيب طالب , مث عثماف مث

(, عليو رضواف هللا تعاُف، وال  علي بن أيب طالب مث (، ويروى يف رواية قاؿ: ) عثماف مث عمر مث أبو بكر النيب ملسو هيلع هللا ىلص مث نقوؿ:
م ليسوا من أىل العصمة كما يقوؿ أىل نقوؿ بعصمتهم, فهم بشر خيطئوف ويصيبوف، وال نتكلم ونقدح خبطأ أحد لوجوده ألهن

الضالؿ من الرافضة وغَتىم، وإمنا نثبت ؽبم مرتبة العلو على غَتىم ال مرتبة العصمة، وعلى ىذا نعلم أف شبة فرقاً بُت أىل 
م السنة وبُت الرافضة الذين يثبتوف العصمة لألئمة وبُت أيضاً من يقعوف يف الصحابة عيهم رضواف هللا تعاُف ويذموهن

 ويسقطوهنم عن مرتبة الفضل.
 

 الوقوع يف الصحابة 
 

 

هلل ال شك أف من وقع يف أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنو على أحواؿ، منها إذا وقع فيهم صبيعاً أو يف صبهورىم أو أغلبهم فهو كافر اب
عليهم، وكذلك أيضاً يف تفضيلهم، بل سبحانو وتعاُف, مكذب ؼبا جاء يف النصوص اؼبستفيضة من رضواف هللا عز وجل 

تفضيل من اتبعهم إبحساف، والنيب ملسو هيلع هللا ىلص أوصى األمة هبم وبُت أهنم أماف ؽبا، يف قولو عليو الصالة والسالـ كما جاء يف 
ذلك أيضاً يف قوؿ النيب صلى (، وك أصحايب أمنة ألميت فإذا ذىبوا أتى أميت ما يوعدوفقاؿ: ) أيب موسى الصحيح من حديث

 ىم خيطئوف.(، ربذير من الوقيعة فيهم, وليس ىذا ىو قوؿ بعدـ عصمتهم, بل  ال تسبوا أصحايب هللا عليو وسلم: )

ما اؼبوقف فيما شمجر بينهم؟ أال يعًتض لو إال على سبيل الًتجيح فيما يتعلق أبحكاـ الدين، إذا وقع بينهم خالؼ يف مسائل 
الُفْتيا أو اغبالؿ واغبراـ نرجح وال منس ذواهتم, وينبغي لإلنساف أف يتحلى ابألدب معهم حىت عند ورود اػبالؼ؛ اإلنساف 

أبيو أو أبوه مع أمو ىل يتعامل مع خالفهم دبواجهة أـ بذؿ وانكسار؟ بذؿ وانكسار؛ ألهنم يف مرتبة، حينما زبتصم أمو مع 
ىل يعٍت ىذا أهنم معصوموف؟ ال، لكن ؼباذا ال خيوض معهم ويقـو ابللـو والعتاب على ىذا وىذا؟ ألهنم يف مرتبة أعلى، ولكن 

ـ ابؼبنازعة والًتجيح واللـو والعتب؛ ألف األدىن ال ينبغي أف جيسر على ذبد اإلنساف إذا نظر إُف خصومة مشاهبة عند غَتىم قا
األعلى, فإذا عرضت اػبصومة بينهم أييت إليهم بلُت وتعظيم وإجالؿ، وما ال يليق اػبوض فيو ال خيوض فيو وديسك؛ ألنو ال 

 يليق أف يدخل يف أمثاؿ ىذه األمور.

راـ وىي أمور وقعت بينهم مث طوي بساطها, فهي حينئذ ليست من الدين ومن اػبالؼ ما ال يتعلق يف مسائل اغبالؿ واغب
الالـز لنا الذي ال نعرؼ اغبالؿ واغبراـ إال حبل النزاع فيو, ؽبذا نًتضى عن اعبميع ومنسك، وؽبذا كاف من عقيدة السلف 

يذكي يف نفوس بعض الناس الذين ال  الصاٌف أال يذكروا اػبالؼ اؼبوجود عند الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف؛ ألف مثل ىذا
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وىو من  حاطب يعظموهنم وال جيلوهنم شيئاً من التنقص أو غَت ذلك؛ ألهنم ما عرفوا منزلتهم عند هللا سبحانو وتعاُف، إذا كاف
دعوه فإنو شهد بدرًا, ولعل  أدرؾ بدرًا مع رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص حينما أرسل مع اؼبرأة الكتاب ليعلم كفار قريش، فقاؿ النيب ملسو هيلع هللا ىلص: )

(، ىذه اليت وقع فيها ـبالفة وىي ـبالفة عظيمة, مع ذلك قاؿ النيب صلى هللا  هللا اطلع على أىل بدر فقاؿ: افعلوا ما شئتم
(، يعٍت: أنك ينبغي أف سبسك وأف ربفظ السابقة، فكيف ما دوف ذلك، يعٍت ىذا  لعل هللا اطلع على أىل بدر عليو وسلم: )

الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص إمنا ىو طرؼ ند لو يف حياة النيب ملسو هيلع هللا ىلص فكيف أبمر بعد وفاتو عليو الصالة والسالـ يكوف الطرؼ يف ىذا ليس 
وىو من الصحابة، وؽبذا كاف بعض السلف يزجر من يدخل يف أمثاؿ ىذه اػبصومة، يقوؿ: ىؤالء ىم يف مرتبة وقعوا يف 
وإذا  خالؼ فيما بينهم وما يدخلك أنت بينهم يف النزاع؟ ؼباذا تدخل يف مثل ىذا النزاع؟ وؽبذا ينبغي أال يتعرض ؼبثل ذلك,

مر عليو دير عليو مع ترض على اعبميع, وأهنم مع خالفهم وخصومتهم فيما بينهم أف أدانىم خَت فبن أييت بعدىم، وبعض 
الناس يظن أف مثل ىذا الكالـ ىو ادعاء للعصمة, وىذا خطأ, فهم خيطئوف، وىم بشر عليهم رضواف هللا تعاُف لكن اؼبخطئ 

 بعدىم.وأدانىم مرتبة خَت من أعلى فبن جاء 
  

 
 طاعة أئمة المسلمين

 

 

قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] والطاعة ألئمة اؼبسلمُت من والة أمورىم وعلمائهم، واتباع السلف الصاٌف واقتفاء أثرىم، 
 واالستغفار ؽبم [.

 َوُأْوِف اأَلْمِر ِمْنُكمْ   العظيم:ىنا ذكر: الطاعة ألئمة اؼبسلمُت من والة أمورىم وعلمائهم، هللا عز وجل يقوؿ يف كتابو 
 [, أي: من اؼبسلمُت.59]النساء: ِمْنُكمْ   [، قاؿ:59]النساء:

قاؿ: والطاعة ألئمة اؼبسلمُت, إشارة إُف أنو ال والية لكافر على اؼبسلمُت وال يلحقو ذلك الوصف؛ ألف هللا عز وجل 
ال من غَتان؛ ألف اػبطاب متوجو إُف اؼبسلمُت, مث أوِف األمر ىم العلماء [، 59]النساء: َوُأْوِف اأَلْمِر ِمْنُكمْ   قاؿ:

سعيد  و ؾباىد بن جرب و ابن عباسواألمراء، وقد جاء ذلك عن صباعة من الصحابة عليهم رضواف هللا تعاُف ومن اؼبفسرين؛ كػ
إمنا  وغَته, يسمع ويطاع إلماـ اؼبسلمُت يف غَت معصية هللا، ألف النيب ملسو هيلع هللا ىلص يقوؿ: ) ابن جرير الطربي وغَتىم، كما رواه بن جبَت

(، وال خيرج على وِف أمر اؼبسلمُت إال إذا رأى اإلنساف كفرًا بواحاً وىو قادر على ذلك، وؽبذا نقوؿ: إف  الطاعة ابؼبعروؼ
وكذلك  اغبسُت قائع كما جاء يف قصةاػبروج على أئمة اؼبسلمُت ؿبـر ابتفاؽ اؼبسلمُت، وجاء عن بعض السلف بعض الو 

من بعض حوادث اػبروج, منهم من قاؿ: إنو ؿبموؿ على أهنم يكفروف, ومنهم من يقوؿ: إهنم رأوا القدرة على  ابن الزبَت أيضاً 
الجتهاد اليت وقعت فيهم ذلك من غَت فتنة فاقبر الناس إُف خالؼ ما يريدوف فلم يستطيعوا وْأد ذلك, وىذا أيضاً من مسائل ا

عليهم رضواف هللا تعاُف, وعامة العلماء على خالؼ ذلك، وىو أنو ُيصرب على أئمة اعبور وُيصلح أمره، مث أيضاً أنو جيب على 
أئمة اؼبسلمُت وىم العلماء أف يصلحوا شأف الناس، وردبا يبدر من اغباكم ـبالفة ألمر هللا سبحانو وتعاُف, واؼبخالفة يف ذلك 

 إصالحها على نوعُت:و 
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النوع األوؿ: ـبالفة تقع من اغباكم الزمة لو؛ كأف يقع يف خطأ يف ذاتو, أو يقع مثالً يف إسراؼ يف نفسو, أو ردبا أيضاً يبلغ أنو 
ناس وقع يف شيء من احملرمات ال جيوز ألحد أف يذكره بسوء أو أف يشيع أمره للناس, وىذا فبا ال جيوز؛ ألف فيو إيغارًا لصدور ال

عليو، وقد ذباوز كثَت من الناس يف ىذا الباب, فأخذوا يتحدثوف عن عيوب اغبكاـ وأحواؽبم ما يستًتوف بو، ولو فعلوا ما فعلوا 
 ما داـ أنو ال يظهر منهم ذلك للناس وَف جياىروا بو، بل ولو جاىروا بو وجب على اإلنساف أف ينصحهم يف ذلك إبشفاؽ.

ـبالفة ودعوا الناس إليها، فإذا دعوا الناس إليها أو فعلوا ـبالفة اقتدى هبم الناس وظنوىا تشريعاً أو النوع الثاين: إذا وقع منهم 
يف الصحيح ؼبا  عمارة بن رؤيبة ترخيصاً ؼبثل ىذا العمل وجب على العاَف وعلى اؼبصلح أف ينكرىا عالنية، كما جاء يف حديث

على اؼبنرب ورفع كفيو يف دعائو يف اػبطبة قاؿ عليو رضواف هللا: قبح هللا ىاتُت اليدين، لن جياوز النيب ملسو هيلع هللا ىلص  بشر بن مرواف قاـ )
ؼبا قاـ خليفة وخطب قبل الصالة فقاؿ رجل:  أيب سعيد اػبدري (, يعٍت: يف خطبتو، كذلك أيضاً يف حديثأف أشار أبصبعو 

ىذا فقد أدى ما عليو، وؽبذا نقوؿ: ينبغي أف نفرؽ بُت ما شيع من اؼبنكر حىت ال يتبدؿ الدين,  الصالة قبل اػبطبة، فقاؿ: أما
 ويكوف ذلك بلُت أيضاً ورفق وحكمة من غَت فتنة تقع فيو الناس ويراؽ ألجلها الدماء.

 

 
 النهي عن المراء والجدال في الدين

 

 

 واعبدؿ يف الدين، وترؾ كل ما أحدثو احملدثوف [.قاؿ اؼبصنف رضبو هللا تعاُف: ] وترؾ اؼبراء 

يف اؼبسند والسنن،   معاوية ذلك عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص يف حديث(، وىي جداؿ اؼبسائل، كما جاء  هنى النيب ملسو هيلع هللا ىلص عن األغلوطات )
ء اليت توصل إُف غَت ىدى فبا يوغل الصدور ويزيد يف النزاع كذلك اؼبراء وىو: الكالـ الذي ال غاية لو من السفسطة واآلرا

واػبصومات والفتنة وتعظيم اؼبسائل أكثر من حمجمها، وينبغي للمسلمُت أف يهتموا ابألولوايت، أف يهتموا ابؼبسائل العظمى 
لى الكليات, مث بعد ذلك فيما حيتاج إليو الناس مث ينزلوف, ويدعوا سفاسف األمور واػبالفات اعبزئيات حىت يتفق الناس ع

يقوموا دبعاعبة مشاكل أمتهم شيئاً فشيئاً, فإف األمة ال ذبتمع على اغبق إال إذا بدأت إبصالح أصوؽبا وكلياهتا مث نزلت إُف 
 جزئياهتا، فإف الصراع دائماً ما يكوف يف اعبزئيات.

السداد واؽبدى وأف ينفعنا دبا علمنا وأف ينفعنا أيضاً عافنا هللا عز وجل وإايكم من ذلك، أسأؿ هللا عز وجل ِف ولكم التوفيق و 
 دبا ظبعنا وأف يعلمنا ما ينفعنا سبحانو وتعاُف أنو وِف ذلك والقادر عليو.
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