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≈ª!$#  Iω  tµ﴿ احلمد هللا العلي األعلى، خالق األرض والسموات العلـى         s9Î)  

ω Î)  uθ èδ  (  ã& s!  â™!$ yϑ ó™ F{$#  4© o_ ó¡çt ø: ، له احلمد يف اآلخـرة واألوىل، والـصالة         ]٨: طه [ ﴾#$
 وجمده بأمسائه وصفاته    ،والسالم على عبده املصطفى، خري من عبد اهللا وأثىن        

، وعلى آله وصحبه وأتباعه جنـوم       اا وجهر عا إليها سر  دالعليا، قام بعبوديته و   
العال ومصابيح الدجى، ومن تبعهم وسار على جهم إىل يوم الدين وسـلم             

  .تسليما

فإنه ملا كانت العقيدة الصحيحة سببا يف دخول اجلنة والبعـد            :وبعد
علـى  وبعد اطالعي   ،  عن النار، وسببا لزيادة اإلميان، وحتقيق العبودية هللا         

 ظهر يل عنوان حتت اسـم       - حرسها اهللا تعاىل   –فهرسة دار الكتب املصرية     
 فصورت خمطوطةً له، وملـا رأيتـها حتمـل          ))جناة اخللف يف اعتقاد السلف    ((

 - رضوان اهللا عليهم   -موضوعات من األمهية مبكان يف تأصيل عقيدة السلف         
طعت فجمعت ما اسـت   يف نفوس الناس مجعت نسخها، عزمت على حتقيقها         

 الفائدة ويكثر اخلري، ويعود     لتعممن خمطوطاا، حىت أخرجها يف ثوب جديد        
  .الناس إىل نبعهم الصايف الذي ال غول فيه وال كدر

وبدأت يف العمل حتقيقًا ومجعا لتعليقات العلماء على مسائل من هذه           
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الرسالة، وبعد مدة فوجئت أن هلا طبعة قدمية يربو عمرها على أكثـر مـن               
ن عاما، ورأيتها قليلة التخرجيات احلديثية، أضف إىل ذلك ترك الـنص            عشري
 تلـك   زد على ذلـك   الً عن الضبط الذي يوقع يف اإليهام واالضطراب،         فْغُ

التصحيفات والتحريفات واألسقاط اليت زادت يف صلب الكتاب، وحولـت          
  .املعاين فذهبت برونق النص، وأشرت إليها يف هوامش الرسالة

 هذه النشرة أن أبذل قـصارى جهـدي يف مجـع            وقد حاولت يف  
التعليقات ووضعها يف أماكنها من هذه الرسالة أمالً يف إيصال الفائدة للناس،            

  .من عذاب أليما ينجيين اهللا بظهر الغيب لعل دعوة 

خلال فأعتذر إليه بأن اهللا عز وجل يـأىب         فمن وجد يف هذه الرسالة      
 حبفظه عن حتريف الغـالني وزيـف        العصمة لكتاب إال لكتابه الذي حفظه     

وليحاول أن يلتمس يل عذرا، أو يبحث يف املسألة جيدا رمبا وجـد             املبطلني،  
  .وجهها، واهللا خري حافظ

 رسالته إىل أقسام، فاملقدمة حتـدث       - رمحه اهللا  –وقد قسم املصنف    
فيها عن معرفة العبد لربه، وحتدث بإجياز عن املشيئة واإلرادة، وقرر مقدمات            

 مث ذيل ذلك بذكر     نتائجها يف فصول الرسالة الثالثة،     ذلك التصدير لتظهر     يف
  .تعريف اإلسالم واإلميان والكفر، وتعرض ملسألة زيادة اإلميان ونقصانه

 مسألة العلو، ونقل فيه قول السلف ممـثَّالً         الفصل األول وعرض يف   
 عبـد اهللا بـن      يف قول علمائهم أمثال اإلمام أمحد واإلمام األوزاعي واإلمام        

  . مث تكلم عن الذات والصفات،املبارك وغريهم
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، وتقرير أنه حقيقة     حتدث عن كالم اهللا      الفصل الثاين ويف  
ال عوج فيها، وأن الكالم حقيقة األصوات واحلروف على ما يليق جبالل اهللا             

.  

 عنونه بقواعد نافعة، وتـدور يف بـاب النفـي           الفصل الثالث ويف  
 وختم رسالته خبامتة تكلم فيها عـن احلقـوق          ،هللا  واإلثبات يف صفات ا   

، وحـق   الثالثة حق اهللا الذي ال خيتص إال به، وحق خـاص بالرسـول              
مشترك بني اهللا ورسوله، وضرورة التفريق بني تلك احلقوق وحـد احلـدود             

 وذيـل   هته الصحيحة بال إفراط وال تفريط،      فال يصرف حق إال يف وج      ،بينها
  .نونية ابن القيم تبني ما تقدم يف الرسالةالرسالة بأبيات من 

ال يشكر اهللا مـن مل ال  «: وأتوجه بالشكر امتثاالً ألمر رسول اهللا    

  .رواه أبو داود بإسناد صحيح» يشكر الناس

أهلج هلـم   إىل مشاخيي يف املعهد العلمي يف بلجرشي بالسعودية الذين          
ئهم ويرفع عـاملهم،    ، وأسأل اهللا أن يعفو عن مسي      بالدعاء كلما جاء ذكرهم   

  .فهم الذين غرسوا هذه العقيدة يف منابت قليب، جزاهم اهللا خريا

حسام الدين بن عبـد الفتـاح    /وإىل شيخي ونرباسي الشيخ األستاذ  
أشكره على حـسن نـصحه يل،       توجيهي ونصحي، ف  الذي مل يأل جهدا يف      

ن يصلح   أسأل اهللا له أ    ،واستماعه يل بسعة صدر رحب، وهذا ما عهدته عليه        
  .والباطنةأحواله الظاهرة 

אK 
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 وقيام الفتنة الكربى وما حصل يف إثر        بعد مقتل عثمان بن عفان      

املعارك اليت عصفت رحيها اية العقد الثالث من القرن األوىل اهلجري، بدأت            
نعـق النـاعقون،    فمنهم بدعوى،   مناذج يف االنشقاق عن الصف، ودعا كل        

 إليها؛ بـل    تهذه الدعاوى مفاهيما وعقائد ركن    أفرزت  وكثر املتآمرون، و  
ومناهجا يف الرد على خمالفيها، تخرج هذه املناهج من عباءة اجلدل البيزنطي            

  .والسفسطة، فصار كل حزب مبا لديهم فرحون

         ا، انربى للـدفاع    وملا ملع فجر العودة إىل اهللا والدخول يف دينه أفواج
أفذاذٌ جهابذ، ملا رأوا من هذه الفرق اليت أخرب عنـها           الصحيحة  عن العقيدة   
افترقت اليهود على إحدى وسـبعني      «:  يف حديثه الصحيح   رسول اهللا   

فرقة، وافترقت النصارى على اثنتني وسبعني فرقة، وستفترق هذه األمـة           

من هي يا رسـول     :  قيل »على ثالثة وسبعني فرقة كلها يف النار إال واحدة        
أصـول أهـل    : قال يوسف بن أسباط   . »ما أنا عليه وأصحايب   «: اهللا؟ قال 

الروافض واخلوارج والقدرية واملرجئة، مث تشعبت كل فرقة مثاين         : البدع أربعة 
عشرة طائفة فتلك اثنتان وسبعون فرقة، والثالثة والسبعون اجلماعة اليت قـال            

  .»إا الناجية«: رسول اهللا 

 الًلَاول أولئك العلماء األفذاذ الرجوع إىل املنابع الصافية ليشربوا ع         فح
 بعد نا ثاقبة،        ٍلهبها للمتهـدي     كانت، فأخرجوا لنا آللئ مضيئة، وشقبـس 
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  .ورمجا على املعتدي

وملا كان شأن الفرق االتكاء على الفلسفات املزعومة، وخصوصا يف          
 إثبـات تلـك الـصفات       -هم يغالون  و –أمساء اهللا تعاىل وصفاته فحاولوا      

الصاحلني العلماء، لكن علـى منـاهجهم       األسالف  على منهج   ال  واألمساء،  
العقلية اردة عن النقل الصحيح، فيؤلون الصفات، أو ينفون األمساء، زاعمني           

  .والُّضأَوا ولُّضأم يف ذلك يرتهون اخلالق عما ال يليق به، فَ

 هلا من يدحضها ويفند آراءها، فيـأيت        وما نشأت بدعة إال قيض اهللا     
على قواعدها فيخر على أهلها السقف من فوقهم، ومـن هـؤالء العلمـاء              
الربانيني، أئمة املذاهب األربعة، وإمساعيل اهلروي، وعثمـان بـن سـعيد            
الدارمي، والبخاري، ومن بعدهم إىل أن رفعت الفتنة رأسها يف عهد شـيخ             

افع عن منهج أهـل الـسنة       لد، وتصدى يد  اإلسالم ابن تيمية فانربى هلا جب     
 وأطَّر جوانبه، وحـد     يناقش حىت أرسى دعائم ذلك املنهج     حياور و واجلماعة،  

  كثري، وابن   وابن  القيم والذهيب   ابن :ده، مث أتى من بعده تالمذته النجباء      وحد
، فقاوموا البدع واخلرافات، وتصدوا هلا بعلم غزير وفقه عميـق          عبد اهلادي 

  .راء واستنباط ال يباريهم فيهما إال من هم على شاكلتهم علما وعمالًواستق

عصر طابعه اخلاص من أنواع البدع احلالَّـة        وبدهي أن يكون لكل      
فيه، ففي عهد اإلمام أمحد ظهرت فتنة القول خبلق القرآن، ويف عهد ابن تيمية         

وجد آثار  لذي  اظهرت فتبني املشبهة واملعطلة، مث أتى عصر ابن قائد النجدي           
 فسارع شأنه شأن علماء عصره يف        الفنت الزالت تنهش يف جسد األمة،      هذه
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الدفاع عن العقيدة الصافية عقيدة أهل السنة واجلماعة فألف هـذا الكتـاب      
 بل ويوضحها للمبتدئني من املتعلمني وجيعلـها        ،يذب به عن عقيدة السلف    

  .تذكرة للمتوسطني

ـ ِمن حمتوى الكتاب، وحىت ال أُ      وقد أوضحت يف املقدمة طرفًا م       كلَّ
أخي يف اهللا أتركك مع خطوات التحقيق ووصف النسخ املعتمـدة مث أزف             
إليك نص الرسالة معطرا بأقوال العلماء الربانيني حىت تتم الفائـدة وتـصل             

  .الرسالة كاملة واضحة املعامل والتقاسيم

،אאאאK 
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ä]V عثمان بن أمحد بن عثمان النجدي.  

عثمان بـن   : قد اختلف املترمجون حول امسه فمنهم من ذكر أن امسه         
أمحد بن سعيد بن عثمان بن قائد النجدي، ومنهم من ذكر أنه عثمان بـن               

 ومنهم من نـسبه إىل      )١(عثمان بن أمحد بن سعيد بن أمحد بن قائد النجدي         
  .جده األعلى قائد

 فقـد   ،)قائد(وقد اشتهر بني علماء عصره وتالمذته بنسبته إىل جده          
  .))ابن قائد((: أشار تلميذه ابن عوض إىل أن شهرته

å‚ÖçÚ<V  ببلدة العينية من إقليم العارض يف جند، وأما         - رمحه اهللا  –ولد 
))السحب الوابلة ((عن سنة ميالد، فقد ذكرها ابن محيد يف         

ـ    )٢( شيخ  لكـن ال
قوسني (...) العالمة بكر بن عبد اهللا أبو زيد حفظه اهللا وضع مكاا عالمة             
 ومل أر من    ،بينهما نقاط داللة على طمس أو خفاء الكلمة يف خمطوط الكتاب          

  .ذكر سنة ميالده صرحية من املترمجني
Ü×Ã×Ö<äf×æ<äi`ÞæV< <

علـى   على فقهاء بلدته العيينة، وقـرأ        - رمحه اهللا  –ترعرع ابن قائد    

                                                 
الشيخ :  أي– فسألته ٦٩٨ -٢/٦٩٧ ))السحب الوابلة(( قال الشيخ بكر أبو زيد يف تعليقه على )١(

هكذا كتبه : هـ السيما أنين مل أجدها يف أي مصدر قال١٣٩٣ يف املسجد احلرام سنة -ابن بسام
 .مان الثانية كلمة صحالشيخ إبراهيم صاحل بن عيسى خبط يده، وعلى عث

  .٢/٦٩٨ ))السحب الوابلة(( )٢(
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  ل ومنهم الشيخ عبد اهللا بن حممد بن ذهالن، وهو ابن عمته      علمائها حىت حص
قاضي الرياض، وعين يف تلك املرحلة بالدرس الفقهي، مث رحل إىل دمـشق،             
فتعلم على يد الشيخ حممد أيب املواهب وكان مفتيا لدمشق يف هذه الفتـرة،              

حلريـر وغـريه يف     إذا تساوى ا  : وحصلت للشيخ ابن قائد حمنة حول مسألة      
إذا كان سدي باحلرير وملحمـا بغـريه،        لظهور، أو زاد احلرير يف الظهور       ا

  .فأخرجته الصناعة فظهر الصناعة وخفيت اللحمة

، فحصل  )١( فحكم الشيخ ابن قائد حبرمته، وأحله الشيخ أبو املواهب        
 بينهما نزاع مما قد يكون سببا يف رحيل الشيخ إىل مصر مستكمالً رحلته يف             

  . طلب العلم ونشره

 املـؤرخ   فلقي مبصر شيوخها ومنهم الشيخ ابن العمـاد احلنبلـي،         
اشتهرت جمـالس درسـه     معلما هلم، ف  إىل تالمذته   الشيخ   وجلس   املعروف،

  .فقصدها الطالب للطلب والفتيا
íéÛ×ÃÖ]<äjÞ^ÓÚV< <

يظهر من ذكر حمنته مع الشيخ أيب املواهب أنه قد متكن مـن الفقـه               
ألف يف اللغة والعقيدة والفقه احلنبلي، وأغلب مـصنفاته يف          قد  ، إذ   وأصوله

، الفقه، فهو فقيه متبحر، وعامل ضليع يف مذهب اإلمام أمحد بن حنبـل              
  .)١(، وكان جيد اخلط)٢(حسن التأليف، جسيد السبك والتصنيف

                                                 
  .٢/٦٩٨ السابق )١(
 .))هداية الراغب(( تقدمة الشيخ حممد حسنني خملوف لـ)٢(
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  .عبد اهللا بن حممد بن ذهالن، قاضي الرياض -١

 .حممد أيب املواهب، مفيت دمشق -٢

 .)٢( احلي بن العماد احلنبلي، املؤرخ املشهورعبد -٣

å„éÚøiV< <

     ا من الزمان يف دمشق ومـصر،       سلف الذكر أنه قصد بالفتوى ردح
واشتهرت جمالسه بني طلبة العلم، ومن أبرز تالمذته أمحد بن عـوض       

  .املقدسي
äé×Â<ð^Û×ÃÖ]<ð^ßmV< <

ـ            ) ص(منه ما كتب أمحد بن عوض على وجه املخطوط املرموز إليه ب
العامل العالمة، القدوة الفهامة، من رامتـه الـسيادة، وسـلمته           : أنه

املعارف زمامها، وكشفت عن وجهها لثامها، ومدت عليه العوارف         
رواقها، وشدت به الفضائل نطاقها، كرت العرفان، ومعـدن البيـان           

  . والتبيان

ـ  ِتبويف الثَّ  بت طل: ))الكواكب الزاهرة يف آثار أهل اآلخرة     (( املسمى ب
 أن جييزين مبا أخذ عن شـيخه شـيخ          -أمحد بن عوض  :  أي –منه  

اإلسالم، كاشف عن خمدرات العلوم اللثام، اجلـامع بـني املعقـول            
                                                                                                                         

  .٢/٦٩٩ ))السحب الوابلة(( )١(
  .))شذرات الذهب((صاحب  )٢(
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واملنقول، املتبحر يف الفروع واألصول، الشيخ عثمـان بـن أمحـد            
كتـب هـذا الثبـت أمحـد        . [â}}>.- رمحه اهللا تعـاىل    –النجدي  
  . )١(الدمنهوري

ا وملا كان من مجلتهم الشيخ اإلمام الـسابق         هذ: وفيه قال ابن عوض   
إىل كل فضيلة بالقدم واإلقدام، املغارق للقيا املشايخ، مسقط رأسـه           

م مـن جنـد،      طالبا لزيادة نور نرباسه بعلو اإلسناد، املُتهِ       من البالد؛ 
 مث ذكـر نـسب      –واملصعد واهلاجر لألحبة يف ذلك، واملبعد، أعين        

 أسىن الفوائد، من رفعت له من العلـوم          بلغه اهللا من خرياته    -الشيخ
  .)٢(...األعالم

äi^ËÖöÚV 
  .))خمتصر درة الغواص(( -١

 .))حاشية على منتهى اإلرادات(( -٢

 .))هداية الراغب شرح عمدة الطالب(( -٣

 .))شرح البسملة(( -٤

 .))رسالة يف الرضاع(( -٥

 .))جناة اخللف يف اعتقاد السلف(( -٦

                                                 
  .٢/٦٩٩ ))السحب الوابلة(( هامش )١(
  .٢/٦٩٩ ))سحب الوابلةال(( ذكرها الشيخ بكر أبو زيد يف تعليقه على )٢(



 < <

 

MO< < אא 

 .))عن معىن لو كشف الضو(( -٧

٨- ))املشددةرسالة يف أي ((. 

 .))رسالة يف حكم القهوة(( -٩

 .))اإلسعاف يف إجازة األوقاف(( -١٠

 .))تلخيص نونية ابن القيم(( -١١

 ضمن جمموع يف برنـستون وغـري   ))جمموع فتاوى ورسائل  (( -١٢
  .ذلك

äi^ÊæV< <

ثنني رابع عشر مجادى األوىل     ويف رمحه اهللا تعاىل مبصر مساء يوم اال       ت
  .هـ١٠٩٧سنة 

هــ  ١١١٢ذكر أنه كان حيا سنة       ))رفنيهداية العا ((صاحب  إال أن   
  .فخالف بذلك مصادر الترمجة مجلة

äj¶†i<…^’ÚV< <

  .٢/٣٤٠ ))عنوان اد يف تاريخ جند(( -١
 .٤/٣٦٣ ))األعالم(( -٢
 .٦٩٩ -٢/٦٩٧ ))السحب الوابلة على ضرائح احلنابلة(( -٣
 ).٢٦٥١ (٣/١٥٧٦ ))تسهيل السابلة(( -٤
 .)) احلنابلةمعجم مصنفات(( -٥
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ŠßÖ]<Ì‘æ< <

 –عتمدت يف إخراج يف هذه الرسالة على ثالث نـسخ خمطوطـة             ا
 حمفوظة بدار الكتب املـصرية، حرسـها اهللا مـن           -وكلها وهللا احلمد واملنة   
  :السوء، وأوصافها كالتايل

  .)ص(، )األصل( خمطوطة رمزت هلا برمز : النسخة األوىل-١

وهي نسخة كتبت بعد وفاة املصنف بأربعة عشر عاما، وقوبلت على           
وهي حمفوظة يف دار الكتب املصرية، حرسها       ،  صححتمنه  ط املصنف، و  خ

جماميع، وقد استخدم ناسخها لونني من ألوان املداد علَّـه          ) ٢٤٣(اهللا، برقم   
  صفحتان لكل لوحـة،    ،األمحر، واألسود أو األزرق، وتقع يف تسع لوحات       

  . سطرا٢٦ومسطرا ) ١٣ × ١٧(مقاسها 

  ).ت(ورمز هلا برمز  النسخة الثانية خمطوطة -٢

وا تعليقات  هـ خبط بكر النابلسي،     ١٢٥٠تبت سنة   وهي نسخة ك  
لطيفة على حاشيتها، واستخدم ناسخها لونا واحدا من ألوان املداد، وهـي            

عقائد ) ٢٠١( حتت رقم    -عاىل حرسها اهللا ت   –حمفوظة بدار الكتب املصرية     
) ١١ × ١٨(قاسها  ، وم صفحتان لكل لوحة   ،وتقع يف مثاين لوحات   تيمور،  

  . سطرا٢٥ومسطرا 

  ).ط( النسخة الثالثة خمطوطة ورمز هلا برمز -٣

هـ خبط عبد اللطيف تلميذ الـشيخ       ١٣٠١وهي نسخة كتبت سنة     
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تني منها حواش   أيب الفتح اخلطيب عبد القادر اخلطيب، ويف أول لوح        
 لكنها كثرية التصحيف والتحريف   ها جيد جدا،    وخطمسهبة، خبط الناسخ،    

 - حرسها اهللا تعـاىل    –والوهم يف النسخ، وهي حمفوظة بدار الكتب املصرية         
صفحتان لكل   ،علم الكالم طلعت، وتقع يف عشر لوحات      ) ٤٧٣(حتت رقم   

  . سطرا١٩ومسطرا ) ١٠ × ١٥(، ومقاسها لوحة

السابقة أو   بعد مقابلة النسخ أن هذه األخرية قد نقلت عن           وقد بدا يل  
 معظم التصحيفات الواردة يف هذه النسخة عن        ا؛ إذ إن  أحد أصوهلا أو فروعه   

السابقة أو أحد أصوهلا أو فروعها، ذلك ألن معظم التصحيفات الـواردة يف             
 مما حدا يب أن أزعـم أن هلـذا الكتـاب            يف سابقتها، هذه النسخة موجودة    

، وليست  )ط(،  )ت(، واألخرى يف    )ص( متثلت إحداهن يف النسخة      ،إبرازتني
  .بينهماوهرية هناك فروق ج

 تصحيفات وحتريفات أشرت هلا يف اهلامش، وذكرت        أما املطبوع ففيه  
  .يف التقدمة الظواهر اليت وقعت يف هذه النشرة
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Ðé×ÃjÖ]æ<ÐéÏvjÖ]<sãßÚ< <

 قابلت بني النسخ الثالث املخطوطة، وأثبت الزيادات املتحـصلة          -١
ا زاد عليه من    وإضافة م ) ص(من فروق النسخ، معتمدا على األصل املسمى        

  .ونبهت على أخطاء الطبعة القدمية). ط(، )ت(النسخ األخرى 

  . تعثرتيسر على القارئ قراءته دونيويا لينب ضبطت املنت ضبطًا -٢

  . خرجت اآليات واألحاديث واآلثار ما استطعت منها-٣

 ذيلت كالم املؤلف بشرح لطيف من أقـوال أئمتنـا الفـضالء            -٤
 شرط املـصنف يف التـأليف أن تكـون للمبتـدئني            العلماء، وجعلتها على  

  .واملتوسطني

  . أعددت الفهارس العلمية يف اية الكتاب-٥
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  ِميِحالر ِنمحالر ِهاللَّ ِمسِب                  

)١()يِتقَ ِثِهِبو(  

الْحمِهلَّ لِ د ِلالْعي ِظالْعِمي الْو ِباِج، و٢(وِدج(  ،الْحـ الْقَ ي وِمي  ، ِماِئالـد 
ي،  اِقالْبِكِلالْم الْمعوِدب و ،الةُالص و السلَى المأَ ع شِفر الْمـ ر ِلسيـ  ن س ،ِديا ن
محٍدم، الروِلس )ِم األَ )٣()اِعطَالْمِني الْمِغلِّب دِ ِهاللَّ ِن ع ـ ي نـ  ه ـ وقَ ِبميِوالْقَ  ِعاِط
اِتاآلي و الْباِهرلَفَ(،  ِنيم ي ترك ب مِ ااب أَ ن باِبو الْخأَ الَّ إِ ِري مِبِه   ر ولَّد ـ لَ ع ٤()ِهي( ،
الَو ب مِ ااب أَ ن باِبو الشالَّ إِ ر ن ه ى عنه  ،وذَّحنْ أَ ر ينتلَِإ ىمِهي  ،اللَّى  لَّصه و لَّسم 
لَعِهي لَى وِه آلِ ع أَ وصِهاِبح) الْبر٥()ِةر( الِْكاِمر) وِعاِبتِهيم، و يِعاِبت ِعاِب تِهيـ  م  ن ِم
 مهعِب ت ن م ديِعالس، فَ اِءضيالْب ِةجحالْم علَىا  والُز ي م لَ نيِذالَّ( )٦()ِمالَع األَ ِةمِئاَأل
  .)٧()اِمن اَألنِم

وبعفَ،  دِهِذه ت ِلعِط لَ ةٌقَيةٌفَي ت شلُِمت لَىع م مِ لَاِئس أُ ن وِلص الدِني، ي نِفتع 

                                                 
  .وبه): ط(، ويف )ت( ساقطة من )١(
دار . ط (٥٥١ ص))معجم املناهي اللفظية(( ِفي - حفظه اهللا- قال الشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد )٢(

ِفي إطالقه علَى اهللا إمجالٌ مانع من فهم املراد، وبيانه لدى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ): العاصمة
  .ى ِفي مواضع من كتبهتعالَ

Wنة((:  انظرلزيادة بيان) مكتبة ابن تيمية. ط (١٣٢ -٢/١٣١ ))منهاج الس.  
  .بعض تقييدات قد بتر معظمها من مصوريت) ت(ويف هامش ). ط(، )ت( من )٣(
  ).ط(، )ت( من )٥(    ).ت(، )ط( ساقطة من )٤(
  ).ط(كما ِفي واملثبت . وتابعهم وتابع): ت( ساقطة من األصل، ويف )٦(
  ).ط(، )ت( ساقطة من )٧(



 MT
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ـ  علَى ،)٢(نيِطسوتالْم و نيِئِدتبالْم ن مِ )١()ريِثكَ( -هاللَّ اَء ش نِْإ -ا  هِب ذْ مِبه 
 ِدبي ع ِبأَ )٣()ياِنالثَّ يِقدالصي و اِنبالر اِمماِإل(،  ِلضفَالْم ِربالْحِ، و ِلجبالْم اِمماِإل
ـ رأَ وهن عهاللَّ يض ر-ياِنبيالش ٍلبن حِنب ِدمح مِن بدمح أَ ِهاللَّ ضاه-و ـ ج لَع 
   .اهوثْم وهبلَقَن مةَنالْج

)ورتبتلَى )٤()اهع قَ مدٍةم فُ ِةالثَثَ، و وٍلص و ،اِتخأَ ٍةم ،اللََّ لُأَسه حسناه 
)الْقَو٥()ولَب(و ،أَِهاللَّب سِعتين .  



                                                 
  .كثريا، ووجهها يف هِذِه النسخة أا تعرب حاالً): ت( ِفي )١(
  !!الستكمال السياق. هي:  زاد ِفي املطبوع بعدها)٢(
  ).ط(، )ت( من األصل، وسقطت من )٣(
  .وباهللا القبول): ت( يف )٥(    .رتبتها بدون واو): ط(، )ت( ِفي )٤(
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  ةُمدقَلْم                 ا

  تعالَى ِهاللَّ ِةفَِرعمِفي 

  

  

   :يقِفوالت ِهاللَِّب وولُقُنفَ 

)ِجت١()ب( م الَى ِهاللَّ ةُفَِرععت ش را بِ عِفي   ِرظَالن الْووِدج و الْموجلَى ِدوع 

ـ  نِ لُوأَ، و تعالَى لَه   ٍباِج و لُو أَ وه، و )٢(ٍراِد قَ ٍفلَّكَ م لِّكُ ـ  ِمع ـ يِنالد ِهاللَّ ِةي 

أَوظَعمقْ أَ نْ أَ :اهدرلَى هع م ِهِتفَِرع أَ، وِن( لُو٣()ِهاللَّ ِمع( الدنِويِةي: الْحاةُي ـ ِرالْع ةُي 

عنض ٍرر .  

وكْشر الْمِمِعن اِج وب ش رع ا، وهو ِت اعافُرِن بِ هعلَى ِهِتمجِ ع ِةه الْخوِعض 

                                                 
  .فتجب): ط ()ت( ِفي )١(
  :١٤ ص))شرح ثالثة األصول(( قال الشيخ العثيمني ِفي )٢(

 بالقلب تستلزم قبول ما شرعه واإلذعان واالنقياد له، وحتكيم شريعته الَِّتي جاء ا رسوله معرفة اهللا 
  وسنة رسوله حممد ، ويتعرف العبد علَى ربه بالنظر ِفي اآليات الشرعية ِفي كتاب اهللا حممد 

والنظر ِفي اآليات الكونية الَِّتي هي املخلوقات فإن اإلنسان كلما نظر ِفي تلك اآليات ازداد علما خبالقه 
’﴿: قال اهللا . ومعبوده Îûuρ ÇÚ ö‘ F{$# ×M≈ tƒ#u™ t⎦⎫ÏΖ Ï%θ çΗø>Ïj9 ∩⊄⊃∪ þ’Îûuρ ö/ä3Å¡àΡr& 4 Ÿξsù r& tβρ ç ÅÇö7è?﴾ ]٢١ -٢٠: الذاريات[.{â].  

  .نعمه): ط( ِفي )٣(
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ذِْإلاواِنعو ،صرِنلِّ كُف عطَ( ِفي ٍةم٢()١()ِهِتاع( .  

                                                 
إذا أردت عمالً ترى أنه طاعة فانظر، فإن وردت السنة : قال أبو سليمان الداراين): ط( ِفي هامش )١(

  . به وإال فدعه، أو إذا دعتك النفس ِإلَى معصية فذكرها سوء عاقبتها
لو كان رجل من صاحل قومي يراين استحييت : واعلم أن اهللا تعالَى ناظر إليك مطلع عليك فقل لنفسك

  .كيف ال أستحيي من اهللا، مث ال آمن تعجيل العقوبة وكشف سترهمنه، ف
واعلم أنك ال تقدر علَى معصيته إال بنعمه، فكم له عليك من نعمة ِفي يدك الَِّتي مددا ِفي معصيته، 
وكم من نعمة ِفي عينك الَِّتي نظرت ا ِإلَى ما حرم عليك، ويف لسانك الَِّذي نطقت به فيما ال حيل 

اللهم إين أستغفرك من : يس من شكر إنعامه عليك أن تستعني علَى معاصيه، وكان بعضهم يقوللك، ول
ونالتها يدي بفضل نعمتك، ولو مل يكن من نعمه عليك ِفي معاصيك إال (...) خطيئة قوي عليها بدين 

  . سترها عليك لكفى، فلو اطلع الناس عليك التكت
β¨﴿:  تعالَىواعلم أن اخلطر عظيم واخلطب جليل قال V| øΒV{ zΟ ¨Ψyγ y_ z⎯ÏΒ Ïπ ¨ΨÉfø9$# Ä¨$̈Ζ9$# uρ t⎦⎫Ïè uΗødr&﴾ ]١١٩: هود[ 

وكيف حاله من تشعل النار ِفي جسده فكلما نضج جلده بدل جلدا غريه ويسحب ِفي محيم علَى 
وجهه ويصب فوق رأسه فيصهر به ما ِفي بطنه ويرتع عنه جلده، مث يسجن ِفي نار تشتعل ِفي جسمه 

β¨﴿: لعذاا فال ترجون فرجا قال تعالَى(...) ه ووجهه، مث وجلد Î) t⎦⎫ÏΒÌ ôfßϑ ø9$# ’ Îû É># x‹ tã tΛ ©⎝yγ y_ tβρ à$Î#≈ yz ∩∠⊆∪ 

Ÿω ç ©Ix ãƒ óΟ ßγ ÷Ζ tã öΝ èδ uρ ÏµŠÏù tβθÝ¡Î=ö7ãΒ ∩∠∈∪ $tΒuρ öΝ ßγ≈ oΨôϑ n=sß ⎯Å3≈ s9uρ (#θ çΡ% x. ãΝ èδ t⎦⎫Ïϑ Î=≈ ©à9$# ∩∠∉∪ (#÷ρ yŠ$tΡuρ à7Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙø) u‹Ï9 $uΖ øŠn=tã 

y7•/ u‘ ( tΑ$s% /ä3¯ΡÎ) šχθ èWÅ3≈ ¨Β﴾ ]وإن دعوا ال جيابون، وإن (...) ال يرمحون، وإن (...) إن . ]٧٧ - ٧٤: الزخرف
β﴿: قال تعالَى. استعتبوا فما هم من املعتبني Î* sù (#ρ ç É9óÁ tƒ â‘$ ¨Ψ9$$sù “ Yθ ÷WtΒ öΝ çλ°; ( β Î)uρ (#θ ç6ÏG ÷è tG ó¡o„ $yϑ sù Ν èδ z⎯ÏiΒ 

t⎦⎫Î6 tG ÷è ßϑ ø9$# ﴾]٢٤: فصلت[.  
مساكني أهل النار إن علموا أم إن لبثوا ِفي جهنم عدد : ، فقال(...) مر بكثيب من عمر (...) 

هذا الرمل أخرجوا منها لكان هلم أمد ميدون أعناقهم إليه لكنهم ال غاية هلم، فكأن إنسان ال يأمن علَى 
  .فحقه أن ال يفر من البكاء وال يستقر به قراربعض (...) نفسه أن يكون من أهلها غري األنبياء 

u﴿:  وكان يزيد الرقاشي كثري البكاء ويقرأ |³÷è yϑ≈ tƒ Çd⎯ Ågø:$# Ä§Ρ M}$#uρ Èβ Î) öΝçF÷è sÜ tGó™  اآلية، ]٣٣: الرمحن[﴾ ...#$
Íν⎯ِإلَى ﴿) فإذا انشقت السماء: (اآلية، ويقرأ) ويرسل عليهما: (ويقرأ É‹≈ yδ æΛ ©⎝ yγy_ © ÉL©9 $# Ü>Éj‹ s3ãƒ $ pκ Í5 

tβθ ãΒÌôf ãΚø9 $# ∩⊆⊂∪ tβθèùθ äÜ tƒ $ pκs] øŠt/ t⎦ ÷⎫ t/uρ AΟŠ ÏΗ xq 5β#u™ واعلم يا أخي أن العمل بثقل امليزان، وأن من وصل ﴾
رمحه وصله اهللا وأن من قطع رمحه قطعه اهللا، وأن أفضل األعمال الصالة لوقتها، مث بر الوالدين، مث 

  ].ت مل تتبني قراءا يلكلما(...) [(...)اجلهاد ِفي سبيل اهللا 
     .طاعة): ط( ِفي )٢(
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NM< < אא 

وِجيالْ بزجأَ بِ منالَى هعت اِح وأَ( دحفَ )١()د ،رد ص مـ  د اِل، عم 
، ٍرصب بِ ريِص، ب ٍعمس بِ عيِم، س اٍةيح بِ ي، ح ٍةادرِإ بِ ديِر م ،)٢()ٍةردقُِب( راِد، قَ ٍملِْعِب
ملِّكَتالٍمكَ بِ م أَِب، ونه   هانحبلَ سيبِ س جوٍره ال جِ  و٣(ٍمس( ـ   و ال ع٤(ٍضر(  ،)ال و
تلُّح٥()ه( الْحثُاِدو و ، ال يِفي   لُّح ٍثاِدح ال   و)ينِصحفِ )٦()ر فَ ِهي ،من اع قَتأَ د و 
   :الَقَ

                                                                                                                         
  . من األصل)١(
  .بدون نقطيت التاء املثناة من فوق. بقدره:  ِفي املطبوعة)٢(
  : ٣٩ -٣٨ ص))فتح رب الربية(( قال الشيخ ابن عثيمني ِفي )٣(

 ِفي الكتاب والسنة وأقوال إن الكالم ِفي اجلسم وإطالقه علَى اهللا نفيا أو إثباتا من البدع الَِّتي مل ترد
السلف، وهو من األلفاظ املة الَِّتي حتتاج ِإلَى تفصيل، فإن أريد باجلسم الشيء احملدث املركب املفتقر 
كل جزء منه ِإلَى اآلخر فهذا ممتنع علَى الرب احلي القيوم، وإن أريد باجلسم ما يقوم بنفسه ويتصف مبا 

 اهللا تعالَى، فإن اهللا قائم بنفسه متصف بالصفات الكاملة الَِّتي تليق به، لكن ملَّا يليق به فذا غري ممتنع علَى
  .[â}.كان لفظ اجلسم حيتمل ما هو حق وباطل بالنسبة ِإلَى اهللا صار لفظه نفيا أو إثباتا ممتنعا علَى اهللا

أن طريقة أهل السنة : ١٣-١٢ ص))فتح رب الربية(( ِفي - رمحه اهللا– بين الشيخ العثيمني )٤(
  :واجلماعة ِفي أمساء اهللا وصفاته كاآليت

אW  لَى لسان رسول اهللافهي إثبات ما أثبته اهللا لنفسه ِفي كتابه أو ع من غري حتريف وال 
  .تعطيل ومن غري تكييف وال متثيل

אW لَى لس: فطريقتهمان رسوله نفي ما نفاه اهللا عن نفسه ِفي كتابه أو ع مع اعتقادهم ثبوت 
 .كمال ضده هللا تعالَى

 W  مما تنازع الناس فيه كاجلسم واحليز واجلهة وحنو ذلك فطريقتهم فيه
التوقف ِفي لفظه فال يثبتونه وال ينفونه لعدم ورود ذلك، وأما معناه فيستفصلون عنه، فإن أريد به باطل 

  .[â}.دوه، وإن أريد به حق ال ميتنع علَى اهللا قبلوهيرته اهللا عنه ر
  ).ط(، )ت(واملثبت من . ال حتكمه:  مل تتبني يل قراءا ِفي األصل، ويف املطبوع)٥(
  .وهو حتريف. خيطر): ت( ِفي )٦(
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 بِجي بلْ ،)٣(راِفكَ فَ)٢()اٍنكَم ِفي وأَ( ،اٍنكَ ملِّكُ ِفي ِهاِتذَِب تعالَى هاللَّ )١()نَِّإ(
الْجزأَِب( منهس بحان٤()ه(ِا بِمئن ناللَّفَ، ِهِقلْ خالَى هعكَانَ ت وانَكَال م، ثُم لَخق 
انَكَالْم ،)وهلَى[ و٥(]ع(م لَا عقَِهي لَبِقلْ خ ٧()٦()اِنكَالْم( .  

                                                 
  ).ط(، )ت( من )٢(  .بأن:  ِفي املطبوعة)١(
  :حتاد، وينقسم ِإلَى أقسام أربعة ِإلَى القائلني باحللول واال- رمحه اهللا- يشري املصنف )٣(
١-  אאW افضة، وغالة املتصوفةالَى حل ِفي أحد خلقه كما تزعم غالة الرعوهو أن اهللا ت 

  .الذين يزعمون أن اهللا حل مبن يعتقدون واليته كاحلالج وغريه، كحلول املاء ِفي الكأس
٢- א אWوهو قول متقدمي اجلهمية، ) يف كل مكان(:  وهو ما أشار إليه املصنف بقوله

uθ﴿: إن اهللا بذاته ِفي كل مكان، ويتمسكون بقوله تعالَى: وأغلب متبعي جهم فيقولون èδ uρ ª!$# ’ Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$# ’Îûuρ ÇÚ ö‘ F{$# ﴾]٣ :األنعام[.  
٣- אאWالَى اختلط بأحد البشر وامتزج به، وهو قول ابن عرعيب احلامتي فقد  وهو أن اهللا ت
  :قال

ــد  ــرب عبــ ــد رب والــ  العبــ
  

ــف      ــن املكل ــعري م ــت ش ــا لي  ي
  

٤- א אW ينا وعفيف الدعني املوجودات، وهو قول ابن عريب أيض ووهو أن اهللا ه 
التلمساين وابن سبعني والبلياين، ومن أوائل القائلني ا أبو اليزيد البسطامي، والشتشري، والقونوي، 

  . دين بن إسرائيل ومن علَى شاكلتهموجنم ال
  .تعالَى اهللا عما يقولون علوا كبريا، نعوذ باهللا من الشرك وأهله

قراءة ِفي ((، ١٧ ص))حقيقة التصوف ِفي ضوء الكتاب والسنة((:  اجلزء األول، وانظر))جمموع الفتاوى((
  . وما بعدها٢١٧ ص))التصوف اإلسالمي

   زيادة يقتضيها السياق)٥(   .بأنه تعالَى): ط( تعالَى، ويف بأن اهللا): ت( ِفي )٤(
  ).ت( من )٦(
كان اهللا ومل يكن شيء «:  قال روى البخاري من حديث عمران بن حصني أن رسول اهللا )٧(

  ).٧٤١٨، ٣١٩١ ())صحيح البخاري((. »ومل يكن شيء قبله«: ويف روايته. »غريه
رواية الباب أصرح ِفي العدم، وفيه داللة علَى أنه : ن الرواية األوىل ع٦/٢٨٩ ))الفتح((قال احلافظ ِفي 

  .[â}.مل يكن شيء غريه ال املاء وال العرش وال غريمها؛ ألن كل ذلك غري اهللا تعالَى
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لُّكُو ش سِ ٍءي ِهاللَّى  و ِهاِتفَِص و ثٌاِد ح اللَّ، وه هانحبس ـالَى وعت 
قَلَخه أَ ووجده و ابتأَدمِ ه ن الْعِمد، و ِمجيفْ أَ عالِْع اِلعكَ اِدب سلَ ب ه١(م( ـ ، و  يِه
ملُخالَى ِهلَّ لِ ةٌقَوعت خ ،ِريه ا وشره ا، والْعبد م ختار م يسـ  ِفي   ر ـ الطَّ ِبسكَ ِةاع 
ِتاكْواِبس الْمِصع٢(ِةي(  ،)وِشمالَى ِهاللَّ ةُئَيعت ِإ ورادتـالَى  هعـ لَ( )٣()ت يس٤()ات(  

                                                 
  .٢٢ ص))العقيدة الطّحاوية((:  انظر)١(
/ª!$#uρ ö﴿:  قال اهللا تعالَى)٢( ä3s)n= s{ $ tΒuρ tβθ è= yϑ÷ès? ﴾]افات٩٦: الص[ .  

حيتمل أن تكون ما مصدرية، فيكون تقدير الكالم خلقكم : ٤/١٣ ))تفسريه((قال ابن كثري ِفي 
واهللا خلقكم والذي تعملونه، وكال القولني متالزم : تقديره) الذي(وعملكم، وحيتمل أن تكون مبعىن 

  .[â}.واألول أظهر
  :امولقد انقسم ضالَّل امللة ِفي قضية أفعال العباد ثالثة أقس

W هلم أن يسموا قل هم اخلالقون هلا، وحالقدرية وهم القائلون بأن اهللا مل خيلق أفعال العباد ب 
  .جموس هِذِه األمة

אW لَى رأسهم اجلعد بن درهم، وحقيقة اجلرب عندهم أن اإلنسان ال خيلقاجلربية من املعتزلة وع 
 سبيل ااز، فهي نسبة فعل ال نسبة إرادة اختيار؛ إذ هي أفعال أفعاله وال ينبغي أن تنسب إليه إال علَى

اهللا تعالَى أجراها علَى يد العبد بدون إرادة من العبد وال اختيار، والزم هِذِه العقيدة أن العبد غري مؤاخذ 
  ...علَى أفعاله

אWلَى العبد مادام أن اهللا نفي الظّلم عن نفسه فكيف جيوز : وقولتهم:  اإلبليسةعقالً أن يكتب ع
أزالً أعماله ليقوم ا حتما، مث يؤاخذه عليها، فاعترضوا علَى اهللا ِفي قدره ونفوا مشيئته وحكمته 

  .وشكوا ِفي عدله وقضائه
אאאWبه واهللا خالقه وخالق فعله فهو أن العبد فاعلٌ لفعله قائم .  

ن أهل السنة متسكوا بأصل قامت عليه الرباهني وهو أن اهللا خالق كل خملوق إ: قال احلافظ ابن حجر
  .ويستحيل أن خيلق املخلوق شيئًا

فتح ((، ٦٨ ص))احلسنة والسيئة(( وما بعدها، ٢٦ ص))الربهان ِفي معرفة عقائد أهل األديان((: انظر
  .٣٦١، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٥٤ ص))عقيدة املؤمن((، ١٣/٤٤٩ ))الباري

  .ومشيئة وإرادته تعالَى:  ِفي األصل)٣(
  .ليست): ت( ِفي )٤(
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ـ فَ ِبِه   رما أَ ى م ضري و )١()بِحي فَ ،ِهِضغبو( ِهِطخس و اهضِر و ِهِتبحى م نعمِب  ،طْقَ
ولَخلَّ كُقش ِبٍءي ِشمِهِتئَي .  

ـ الْ، و )٢(امِهاِدقَِت اع ع م ِنيتادهالش بِ انُيت اإلِ :المساِإل ـ ِقب (امزِت ٣()ِةي( 
  . )١(ِه ِباَءا جمي ِفوِلسالر قيِدصت، و)٤(تنيعا تذَ ِإِةسمالْخ اِنكَراَأل

                                                 
  .وهو خطأ. وغضبه، فيجب): ت( ِفي )١(
العلم واالعتراف بتفرد : وحقيقة تفسري التوحيد: ٣٧ ص))القول السديد(( قال الشيخ السعدي ِفي )٢(

  .الرب جبميع صفات الكمال وإخالص العبادة له
 بأن يعلم ويعتقد أنه ال يستحق اإلهلية وال شيئًا من العبودية أحد من نفي األلوهية كلها عن غري اهللا

  .اخللق، ال نيب مرسل، وال ملك مقرب وال غريمها، وأنه ليس ألحد من اخللق ِفي ذلك حظ وال نصيب
אאW الَى وحده ال شريك له، وتفرده مبعاين األلوهية كلها وهي نعوتعإثبات األلوهية هللا ت

  .[â}.الكمال كلها وال يكفي هذا االعتقاد وحده حىت حيققه العبد بإخالص الدين كله هللا
  .باب ال يكفي جمرد التلفظ بالشهادتني بل البد من استيقان القلب: ))املفهم((وقال اإلمام القرطيب ِفي 

. شهادتني كاٍف ِفي اإلميانهذه الترمجة تنبيه علَى فساد مذهب غالة املرجئة، القائلني بأن التلفظ بال
وأحاديث الباب تدل علَى فساده؛ بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة ملن وقف عليها؛ ألنه يلزم 

  .٣٧ص) فتح ايد: (انظر. [â}.منه تسويغ النفاق، واحلكم للمنافق باإلميان الصحيح، وهو باطل قطعا
والشهادة االعتراف باللسان واالعتقاد بالقلب : ١/٣٩ ))القول املفيد((وقال الشيخ العثيمني ِفي 

‰ :﴿ßوالتصديق باجلوارح، وهلذا ملا قال املنافقون لرسول اهللا  pκ ô¶ tΡ y7̈ΡÎ) ãΑθß™t s9 «!$# 3 ﴾]١ :املنافقون[ .  
!ª﴿: الشهادة، وإن، والالم، كذم اهللا بقوله: وهي مجلة مؤكدة بثالث مؤكدات $#uρ ãΝ n=÷è tƒ y7̈ΡÎ) …ã&è!θ ß™t s9 

ª! $#uρ ß‰pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t⎦⎫É) Ï≈uΖ ßϑ ø9$# šχθ ç/ É‹≈s3s9 ﴾]فلم ينفعهم هذا اإلقرار باللسان؛ ألنه خاٍل من . ]١ :املنافقون
االعتقاد بالقلب، وخال من التصديق بالعمل، فلم ينفع فال تتحقق الشهادة إال بعقيدة ِفي القلب 

  .واعتراف اللسان وتصديق العمل
  .صل من األ)٣(
  . أما الشهادة فمتعينة مبا سبق بيانه)٤(
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)فْالْكُو٢()ر(: ج حد م   ِتا ال ياإلِ م سبِ الم ٣()ِهوِند(، و من ج حد 
م  ِتا ال ياإلِ م سبِ الم ٤(ِهوِند( َأ و )جح٥()د( كْ حاِها ظَ ما أُ رِمجلَى عع ت ِرحأَ ِهِمي و 
 )٧()ٍزب خ لِّ حِ و أَ ،ِريِزنالِْخ ِمح لَ ِميِرحتكَ(ا  مز ج تب ثَ و، أَ )٦(ايِعطْا قَ اعمج إِ ِهلِِّح
)ونِهِوح٨()ام( ُفِّ كر)٩( .َأفَ و ِب كَ لَعيةًر)١(: ِهوي ِف ا مِهي ح ِفي   د الدنا أَ يو ِع ويد 

                                                                                                                         
وأما الصالة فمتعينة إذا حتققت شروطها وانتفت موانعها كاحليض واإلغماء واجلنون وغريها، وأما 
الزكاة فتتعني إذا توافرت شروطها علَى أصنافها كبلوغ النصاب ِفي يمة األنعام واألموال والعروض 

  .وغريها
  . إذا دخل وقته وهو رمضان، وكذا القدرة عليهوأما الصوم فمتعني

!¬﴿: وأما احلج فمتعني بقوله تعالَى uρ ’ n? tã Ä¨$̈Ζ9$# kÏm ÏMøt7ø9$# Ç⎯tΒ tí$sÜtG ó™$# Ïµø‹s9Î) Wξ‹Î6 y™ 4 ﴾]٩٧ :آل عمران[ .
  .علَى احلر، ويشترط فيما سبق التكليف وهو البلوغ والعقل مع الشهادتني

  .٩٠، ٨٣، ٦٩، ٣٦ن أيب السري ص الب))الوجيز((: انظر
شرح ثالثة ((نبه عليه الشيخ ابن عثيمني ِفي .  وهذا مقتضى شهادة أن حممدا رسول اهللا )١(

  .٥٤ ص))األصول
  ).ت(، )ط( ليست يف )٢(
  . من األصل)٣(
: قالالزكاة، فقد حارب أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه مانعيها، و:  ومن أشهر األمثلة علَى ذلك)٤(
  ).١٤٠٠( رواه البخاري »واهللا ألقاتلن من فرق بني الصالة والزكاة«
  .حتريف. جند): ت( ِفي )٥(
  .ألن فيه شبهة] يشك فيه[أي ال : قوله): ت( ِفي هامش )٦(
  .كتحرمي حلم اخلرتير أو حل خبز) ط(كتحليل حلم اخلرتير أو كتحرمي خبز، ويف ) ت(  يف)٧(
  . وحنوها): ت( ِفي )٨(
أن من جحد ما يعلم من اإلسالم ضرورة حكم ] واعلم: [١/١٤٩ ))شرح مسلم(( قال النووي ِفي )٩(

بردته وكفره؛ إال أن يكون قريب عهد باإلسالم أو نشأ ببادية بعيدة وحنوه ممن خيفى عليه، فيعرف 
 احملرمات الَِّتي ذلك، فإن استمر حكم بكفره، وكذا من استحل الزنا أو اخلمر أو القتل أو غري ذلك من

  .[â}.يعلم حترميها ضرورة
  . بسط مفيد هلذه املسألة فراجعها منه))الزواجر((والبن حجر اهليتمي ِفي 
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  . )٣()٢(قس فُ-ذَِلكا دع ا ميِهو -ٍةريِغ صعلَى ماو دو، أَِةراآلِخِفي 

اِإلويانُم: قْعبِ د الْج٤(اِنن( قَ، واللِِّب لٌواِنس و ،عاَأل بِ لٌماِنكَر)٥(، ِز ييد 
ـ وقْي، واِنيصالِْع ِبهابوثَو هو صقُني و ِةاعالطَِّب ـ و، ِملْالِْعى ِب يضعِبف ـ الْج ِله 
وِةلَفْالْغو النس٦(اِني( .  

                                                                                                                         
  .من املعاصي[...] والكبرية واحدة ): ت( ِفي هامش )١(
عما أمر ] خلروجه[عاٍص : وقيل للفاسق[...] خروج عن : أي) فسق(قوله ): ت( ِفي هامش )٢(

  .وهو اإلمث.] [..والعاصي 
بأن مرتكب الكبرية ِفي مرتلة بني املرتلتني ال هو :  وخيالف أهلَ السنة ِفي ذلك املعتزلةُ حيث قالوا)٣(

 ))الربهان ِفي معرفة عقائد أهل األديان((: انظر. واخلوارج القائلني بتكفريه(!!) كافر وال هو مسلم 
  .  أهل القبلة بذنب ما مل يستحلهال نكفر أحدا من: ١٥قال الطّحاوي ص. ٢٦، ١٠ص

وأهل الكبائر ال خيلدون إذا ماتوا وهم موحدون وإن مل يكونوا تائبني بعد أن لقوا اهللا عارفني : مث قال
وهم ِفي مشيئته وحكمه إن شاء غفر هلم وعفا عنهم كما ذكر اهللا تعالَى ِفي ] معرفة قلبية وعملية[

β¨﴿: كتابه Î) ©! $# Ÿω ãÏ øó tƒ β r& x8u ô³ç„ ⎯Ïµ Î/ ãÏ øó tƒ uρ $tΒ tβρ ßŠ y7Ï9≡sŒ ⎯yϑ Ï9 â™ !$t±o„ ﴾]م بعدله، . ]٤٨ :النساءوإن شاء عذ
  .مث خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعته

  .القلب) اجلنان. (اعتقاد: أي) وعقد(الكامل، ) واإلميان(قول ): ت( ِفي هامش )٤(
. هو نطق فقط: هو اعتقاد ونطق فقط، والكراميِة الذّين قالوا:  قالوا فيه رد علَى املرجئِة الذّين)٥(

والفارق بينهم وبني السلف أم جعلوا األعمال . هو العمل والنطق واالعتقاد: واملعتزلة الذين قالوا
  .١/٤٦ البن حجر ))فتح الباري((: انظر. شرطًا ِفي صحته، والسلف جعلوها شرطًا ِفي كماله

هو قول وعمل، وهذا كله إمجاع من السلف وعلماء : - رمحه اهللا–افظ ابن رجب احلنبلي قال احل
احلديث، وقد حكى الشافعي إمجاع الصحابة والتابعني، وحكى أبو ثور اإلمجاع عليه أيضا، وقال 

بن مث حكى أئمة قول الفضيل ... كان من مضى ممن سلف ال يفرقون بني اإلميان والعمل: األوزاعي
عياض ووكيع واحلسن وابن جبري، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء وطاوس وجماهد والشعيب والنخعي 

. [â}.والزهري واألوزاعي والثّوري وابن املبارك ومالك والشافعي وأمحد وإسحاق وأيب عبيد وغريهم
  ].»...مخسبين اإلسالم علَى «: قول النيب : كتاب اإلميان، باب[ البن رجب ))فتح الباري((
: قول النيب : اإلميان، باب: كتاب[ له ))فتح الباري(( ِفي - رمحه اهللا- قال العالمة ابن رجب )٦(
 =وملا كان اإلميان يدخل فيه املعرفة بالقلب والقول والعمل كله كانت]: »...بين اإلسالم علَى مخس«
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ويجوز ثِْت االسفِ اُءن ١(ِهي( الَقَ و اب ن ِق عٍلي :يسن  ،والْمرلَى ال   ادع 
ِفي ِكالش لْ ،اِلالْحِفي  بأَآِلالْم قُ ِفي ووِلبب اَألِضع عاِلمو نِوح ذَِلك.  



                                                                                                                         
يزيد بالطّاعة :  من السلف، فقالوازيادته بزيادة األعمال، ونقصانه بنقصاا، وقد صرح بذلك كثري= 

فهو كالعمل باجلوارح أيضا، فإن : وينقص باملعصية، فأما زيادة اإلميان بزيادة القول، ونقصانه بنقصانه
  .[â}.من زاد ذكره هللا وتالوته لكتابه زاد إميانه، ومن ترك الذكر الواجب بلسانه نقص إميانه

الم عن طائفة من الصحابة كأيب الدرداء وأيب هريرة وابن عباس وقد روي هذا الك: وقد سبق عليه بقوله
  .[â}.وغريهم من الصحابة، وقد روي معناه عن علي وابن مسعود أيضا، وعن جماهد وغريه من التابعني

فإن كان االستثناء صادرا عن : ١٠٢ ص))فتح رب الربية((قال الشيخ العثيمني ِفي .  فيه تفصيل)١(
أصل اإلميان فهذا حمرم بل كفر؛ ألن اإلميان جزم والشك ينافيه، وإن كان صادرا عن شك ِفي وجود 

خوف تزكية النفس والشهادة لَها بتحقيق اإلميان قوالً وعمالً واعتقادا فهذا واجب خوفًا من هذا 
 قام بقلبه من اإلميان احملذور، وإن كان املقصود من االستثناء التربك بذكر املشيئة أو بيان التعليل، وأن ما

وذا عرف أنه ال يصح إطالق احلكم علَى االستثناء بل البد من التفضيل ... مبشيئة اهللا فهذا جائز
  .[â}.السابق
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   :يقِفوالت ِهاللَِّب وولُقُنفَ

ذْمهب األُ ِفلَ س ِةم ِئأَ وِتما أَ هنهم اللَّ ونَفُِص يالَى هعبِ ت م ا وصِبـِه   ف 
فْنسه  ،ِبوم ا وفَصِبِه   ه رولُسمِ ه غَ ن ِري ت ِرح١(ٍفي(، ٢ط/ ال و/ تِطعٍلي)٢(  ،ِمون 
ـ  األَ ن مِ ِهِسفْن لِ هتبثْا أَ  م )٥()هلَ( ونَتِبثْيفَ،  )٤(ٍليِثم ت )٣()ال( و ،ٍفيِيكْ ت ِريغَ ساِءم 
واِتفَالص  ،وينزهونه ع م ا نزه ع نه فْ نسِم هن م ِةلَاثَم الْمثْ إِ اِتوقَلُخـ ب ـ  ات ال ا ِب
تِثمٍلي  ،وتِزنيا بِ ه ال تِطعـالَى  قَالَ   ،ٍليعت :﴿}§øŠs9  ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x.  Ö™ï† x«  (  uθ èδ uρ  ßìŠÏϑ ¡¡9$#  

                                                 
تغيري النص لفظًا أو معىن، واملقصود صرف اللفظ عن ظاهره بال دليل كتحريف معىن :  التحريف)١(

  .١٥ ص))فتح رب الربية((: انظر. ِإلَى القوة والنعمة وحنو ذلكاليدين املضافتني ِإلَى اهللا تعالَى 
تعطيل : إنكار ما جيب هللا تعالَى من األمساء والصفات أو إنكار بعضه، وهو نوعان:  التعطيل هو)٢(

وتعطيل جزئي كتعطيل . كلي كتعطيل اجلهمية الذين أنكروا الصفات وغالم ينكرون األمساء أيضا
فتح ((: انظر. وأول من عرف به اجلعد بن درهم. ن ينكرون بعض الصفات دون بعضاألشعرية الذي
  .١٦ -١٥ ص))رب الربية

  ).ط( من األصل، )٣(
  .كيفية يد اهللا، أو نزوله ِإلَى السماء كذا وكذا: حكاية كيفية الصفة كقول القائل:  التكييف)٤(

  .إثبات مثيل للشيء: والتمثيل
أن التمثيل ذكر كيفية الصفة مقيدة مبماثل، والتكييف ذكر كيفية الصفة : التكييفوالفرق بني التمثيل و
  .غري مقيدة مبماثل

  . كالمها للشيخ ابن عثيمني رمحه اهللا١٢ ص))شرح ملعة االعتقاد((، ١٦ ص))فتح رب الربية((: انظر
  ).ط( ساقطة من )٥(
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çÅÁ t7ø9$#﴾)قَفَ .)١لُوه :﴿}§øŠs9  ⎯Ïµ Î= ÷WÏϑ x.  Ö™ï† x«﴾ )رلَى )٢()دع الْمـ ثِّم ، ِةلََ
ولُقَوه :﴿uθ èδ uρ  ßìŠÏϑ ¡¡9$#  çÅÁ t7ø9$#﴾ ر لَى دع الْمقَـالَ  ،)٣(ِةلَطِّع ـ ب عض ـ لَالْع اِءم :
الْملُطِّعي عبدع دما والْملُثِّمي عبدص نام ،والْموحدي عبلَ ِإدهاِحا ودا صماد.  

Λä⎢Ψ﴿: ِهاِبتِكِفي  قَالَ )٤()دقَ سبحانه وهو( /٢ص/  ÏΒ r&u™ ⎯̈Β ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# 

β r& y#Å¡øƒ s† ãΝä3Î/ uÚö‘ F{$# #sŒÎ* sù š† Ïφ â‘θ ßϑ s? ∩⊇∉∪ ÷Πr& Λä⎢ΨÏΒ r& ⎯̈Β ’ Îû Ï™!$ yϑ ¡¡9$# β r& Ÿ≅ Å™ öãƒ öΝä3ø‹n= tæ 

$ Y6 Ï¹% tn ( tβθ çΗ s>÷è tG |¡sù y#ø‹x. Ìƒ É‹tΡ﴾ ]١٧ - ١٦: امللك[.  

ثَوبِفي   ت ))ِحالصِحي(( )ِنع ِبالن٥()ي(      َقَـال هلِْل أَنـ اِرج ـ أَ«: ِةي ين 

ـ  .ِهاللَّ ولُس ر تن أَ :تالَقَ »؟ان أَ نم«: الَقَ. اِءمالس ِفي   :تالَقَ »؟هاللَّ : الَ قَ

                                                 
  .تم قراءته قراءة سليمةكالم اجتزئ منه ِفي التصوير فلم ت) ت( ِفي هامش )١(
  .حتريف. أردا): ت( ِفي )٢(
وهذا هو املنهج السليم الواجب : ١٣ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا- قال الشيخ العثيمني )٣(

اتباعه، املبين علَى العلم واحلكمة والسداد ِفي القول واالعتقاد، وله دليالن أثري ونظري، وإن شئت 
  .ليمسعي وعق: فقل

א א Wالَىعفمنه قوله ت :﴿¬!uρ â™ !$oÿôœ F{$# 4© o_ ó¡çt ø:$# çνθ ãã÷Š $$sù $pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒuρ t⎦⎪ Ï%©!$# šχρ ß‰Åsù=ãƒ þ’ Îû 

⎯Ïµ Í×̄≈ yϑ ó™r& 4 tβ ÷ρ t“ ôfã‹y™ $tΒ (#θ çΡ% x. tβθè=yϑ ÷è tƒ ﴾]وقوله. ]١٨٠ :األعراف :﴿§øŠs9 ⎯Ïµ Î=÷WÏϑ x. Ö™ï†x« (﴾ .وقوله :﴿Ÿξsù 

(#θç/ Î ôØs? ¬! tΑ$sVøΒF{ $# 4 ¨β Î) ©!$# ÞΟ n=÷è tƒ óΟ çFΡr&uρ Ÿω tβθçΗs>÷è s?﴾] وقوله. ]٧٤ :النحل :﴿Ÿω uρ ß# ø) s? $tΒ }§øŠs9 y7s9 ⎯Ïµ Î/ íΟ ù=Ïæ 4 ¨β Î) 

yì ôϑ ¡¡9$# u |Çt7ø9$# uρ yŠ# xσ à ø9$# uρ ‘≅ ä. y7Í×̄≈ s9'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψtã Zωθ ä↔ ó¡tΒ ﴾]٣٦ :اإلسراء[.  
אא Wن القول ِفي أمساء اهللا وصفاته من باب اخلرب احملض الَِّذي ال ميكن للعقل  فأل

  .[â}.إدراك تفاصيله فوجب الوقوف فيه علَى ما جاء به السمع
  .عنه): ت( ِفي )٥(    .وقد): ت( ِفي )٤(



 OL
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 ٍلبن حن بدمحأَ ويِعاِفالش وكاِل ماهو ر ثُيِدالْحا  ذَه و .»ةٌنِمؤا م هنِإا فَ هقِْتعأَ«
ومِلسِفي م ))ِحصِهِحي((غَ ويرهم)١(.   

ـ  نَّأَو،  اِءمالـس  ِفوج ِفي   هاللَّ نَّ أَ ذَِلكى  نع م سي لَ نِكلَ  ِتسمواال
تحصره و تِوحذَا   نَِّإفَ،  ِهيلَ هم لْقُ يأَ ه حمِ د ن األُ ِفلَ س ِةم ِئأَ وِتماه  ،)٢()لْب( ه م 
ملَى ونَقُِفتاللَّ نَّ أَ عه   قفَو سملَى ِهاِتوع ع٣(ِهِشر( اِئبِم نن ـ ،  ِهِقلْ خ  ِفـي   سيلَ
ملُخِهاِتقَوش ِمٌءي ِهاِت ذَنِهاِتذَ ِفي ال وش ِمٌءي نم لُخ٤(ِهاِتقَو(.   

                                                 
حترمي الكالم ِفي الصالة ونسخ ما : املساجد ومواضع الصالة، باب: كتاب) ٥٣٧( رواه مسلم )١(

  .كان من إباحته
  .٤٤٨، ٥/٤٤٧، وأمحد )٢٤٢) (الرسالة(، والشافعي  ِفي )٢٧٣ (٢/٤٠٤ومالك 

، وأبو داود )٣٠٣٤٢(، وابن أيب شيبة )٨٤ ())اإلميان((، وأبو عبيد ِفي )١١٠٥(ورواه الطّيالسي 
، )٥٩٦ ())السنة((، وعبد اهللا بن أمحد ِفي )٤٨٩ ())السنة((، وابن أيب عاصم ِفي )٣٢٨٢، ٩٣٠(

، )٢١٢(، وابن اجلارود )١١٤٦٥، ٨٥٨٩، ٧٧٥٦، ١١٤١ ())الكربى((، ويف ١٨ -٣/١٤والنسائي 
، )١٧٢٨، ١٧٢٧(، وأبو عوانة )٢٢٤٧، ١٦٥(، وابن حبان )٩١ ())اإلميان((وابن منده ِفي 

، )٦٥٢ ())اعتقاد أهل السنة((، والاللكائي ِفي )٢١٢) (٣٩٨، ١٩/٣٩٧، والطّرباين ١٤٣ -٢/١٤١
، واهلروي ١٠/٥٧، ٧/٣٨٧ ))سننه((، والبيهقي ِفي )١١٨٣ ())مستخرجه علَى مسلم((وأبو نعيم ِفي 

  ).١١ ())األربعني ِفي دالئل التوحيد((ِفي 
  .حتريف. وابل): ط( ِفي )٢(
)٣( א  אWرعرير اخلاص بامللك، ويف الشالعرش العظيم الذي استوى عليه :  الس

  .الرمحن
  .علَى املخلوقات وأكربها، وصفه اهللا أنه عظيم، وأنه كرمي وبأنه جميدوهو أ

مث من توهم أن كون : ١٠٥ ص))الفتوى احلموية(( ِفي - رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٤(
اهللا ِفي السماء مبعىن أن السماء حتيط به وحتويه فهو كاذب إن نقله عن غريه، وضال إن اعتقده ِفي ربه، 

  . وما مسعنا أحدا يفهمه من اللفظ، وال رأينا أحدا نقله عن واحد
أن السماء حتويه لبادر . إن اهللا ِفي السماء: هل يفهمون من قول اهللا ورسوله: ولو سئل سائر املسلمني
  =.هذا شيء لعله مل خيطر ببالنا: كل أحد منهم أن يقول
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قَوقَالَ   د اِلمك ب أَ ن اللَّ  نَِّإ: ٍسنِفي   ه الساِءم لِْع ومـ  ِفي   ه  لِّكُ
١(اٍنكَم(.   

)لِ )٢()اوالُقَو عِهاللَّ ِدب ِن ب الْمبِب: ِكاراذَم ا نِرعف ر بأَِب: الَقَ؟  اننه   قفَـو 
سملَى ِهاِتوعع ِهِشر اِئبِمن نِهِقلْ خ .  

أَ الَقَو حمد ب ن ح نكَ ٍلب ذَا    قَالَ امه و٣(اذَه(  ،األَ الَقَو واِعزـ كُ: ي ا ن
واِبالتونَع )متاِفو٤()نَور( ِق ناللَّ نَّأَ بِ ره   قفَو عِب،  ِهِشرم ا وردِبِه   ت السـ  ةُن  ن ِم

                                                                                                                         
 اللفظ شيئًا حماالً ال يفهمه الناس منه، مث يريد أن وإذا كان األمر هكذا فمن التكلف أن جيعل ظاهر=

يتأوله، بل عند املسلمني أن اهللا ِفي السماء، وهو علَى العرش واحد، إذ السماء إمنا يراد به العلو، فاملعىن 
رض، وقد علم املسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالَى وسع السموات واأل. أن اهللا ِفي العلو ال ِفي السفل

وأن الكرسي ِفي العرش كحلقة ملقاة بأرض فالة، وأن العرش خلق من خملوقات اهللا ال نسبة له ِإلَى 
öΝ﴿: وقد قال سبحانه!! قدرة اهللا وعظمته، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقًا حيصره وحيويه؟ ä3¨Ψt7Ïk=|¹_{ uρ ’ Îû 

Æíρä‹ ã` È≅ ÷‚̈Ζ9$# ﴾]وقال. ]٧١: طه :﴿(#ρçÅ¡sù ’Îû ÇÚ ö‘F{$#﴾ ]لَى(مبعىن . ]٣٦: النحلوحنو ذلك، وهو كالم ) ع
وهذا يعلم من عرف حقائق معاين احلروف وأا متواطئة ِفي الغالب ال . عريب حقيقة ال جمازا

  .[â}.مشتركة
، ويف )إدارة البحوث العلمية بالرياض( )٥٣٢، ٢١٣، ١١ ())السنة(( رواه عبد اهللا بن أمحد ِفي )١(
))لَى من يقول القرآن خملوق((، وأبو بكر النجاد ِفي )٤٧٨٣، ١٢٤٨ ())جالالعلل ومعرفة الرد عالر(( 
  ).٦٧٣ ())اعتقاد أهل السنة((، والاللكائي ِفي ٧/١٣٨ ))التمهيد((وابن عبد الرب ِفي ) ١١٣، ٢(
  .وقد قالوا): ت( ِفي )٢(
روى عبد اهللا بن أمحد : ٥٦ ص)الفتوى احلموية( ِفي - رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٣(

وال نقول كما تقول اجلهمية أنه ها هنا ِفي : فذكره، وفيه... وغريه بإسناد صحيح عن ابن املبارك
  .األرض وهكذا قال اإلمام أمحد وغريه

  .متوافقون): ط(، )ت( ِفي )٤(
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  . )١(ِهاِتفَِص

 وأَ،  ِه بِ اطٌح م ورصح م )٢()وأَ( ،اِءمالس ِفوج ِفي   هاللَّ نَّ أَ دقَت اع ِنمفَ
  هأَنفْمِقتِإلَى ر الْعأَ ِشر غَ و ِري الْعمِ ِشر ن الْمأَ(،  اِتوقَلُخأَ و ـ  ن ِت اسلَـى ه  اَءوع 
عكَِهِشر ِتاساِءو الْملَى وِقلُخكُع رسفَ)٣()ِهي هوالٌّ ضم بِدتعلٌاِه ج.   

وِنماع قَتد هلَ أَنيس قاال فَووملَ إِِِتسهي بَِعد ،لَىال وع الْعِشرر ب 
يىلَّص لَه ويسج٤(د( ،نَّأَوم حما لَدمي عرِإلَى ِبِه جر ِهب ،وال نالْقُ لَزِمآنُر ن 
 نَّ أَ)٥()يِف(ى وس مبذَّ كَنَوعر ِفنَِّإفَ، عِدتب مالٌّض يِنوعر ِفلٌطِّع موه فَِهِدنِع
ربه قاال فَوومِتس ،الَقَو :﴿tΑ$ s% uρ ãβ öθ tãöÏù ß⎯≈ yϑ≈ yγ≈ tƒ È⎦ ø⌠ $# ’ Í< % [n÷|À þ’Ìj?yè ©9 àè= ö/r& 

                                                 
سري أعالم ((هيب ِفي ، ومن طريقه الذ)السوادي. ط (٢/٤٠٣ ))األمساء والصفات(( رواه البيهقي ِفي )١(

  .٧/١٢١ ))النبالء
، ١٣/٤٠٦ ))الفتح((، وجوده احلافظ ِفي ٤٣ ص))الفتوى احلموية((وصحح إسناده ابن تيمية ِفي 

  .٥٠ ص))الكالم علَى مسألة االستواء علَى العرش((: وانظر
ب جهم املنكر وإمنا قال األوزاعي هذا بعد ظهور مذه: ٤٤ ص))الفتوى احلموية((وقال ابن تيمية ِفي 

  .لكون اهللا تعالَى فوق عرشه، النايف لصفاته ليعرف الناس أن مذهب السلف كان خيالف هذا
  ).ت( ساقطة من )٣(    ).ت( من )٢(
الرد ((:  نقالً عن كتاب٥٧ ص))الفتوى احلموية(( ِفي - رمحه اهللا- قال شيخ اإلسالم ابن تيمية )٤(

: ن عاصم بن علي بن عاصم شيخ أمحد والبخاري وطبقتهما قالوع:  البن أيب حامت))علَى اجلهمية
  .ناظرت جهميا فتبني من كالمه أنه ال يؤمن أن ِفي السماء ربا

: ٥٧ ص))الكالم علَى مسألة االستواء علَى العرش(( يف - رمحه اهللا-وقال حممد بن أمحد بن عبد اهلادي 
ليس ِفي : صحابه فرأيت آخر كالمهم ينتهي أن يقولواكلمت بشرا املريسي وأ: وقال عباد بن العوام

 وابن أيب حامت ِفي ))أفعال العباد((أخرجه البخاري ِفي . أرى أن ال يناكحوا وال يوارثوا. السماء شيء
  .))الرد علَى اجلهمية((
  ).ط( ساقطة من )٥(
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$ \/É‹≈ Ÿ2﴾ ]٣٧ -٣٦: افرغ[.  

)ومحم١()اد(   ص دق م نََّأَ ِفي   ىوس رب ه   قاال فَووما كَانَ   ،ِتسفَلَم 
، الةً ص نيِسمخ هب ر )٢()ِهيلَع (ضرفَو،  تعالَى ِهاللَّ ِإلَى ِبِه   جرعو،  اِجرعالِْم ةَلَيلَ
ـ  ر ِإلَى عِجرا« :هلَ قَالَ   ىوس م نَّأَو،  ىوس م ِإلَى عجر أَنه   ركَذَ بـ ا فَ ك لْأَسه 

التِفخيألُ ف ِتمأُ نَِّإ فَ ،ك متك  طَ ال تيق... ِدالْحفَ( .»ثُيرجِإلَى ع ر فَ ِهب فَّخف 
عنه ع شار،   ثُم رجِإلَى ع م أَى فَ وسخبرذََ بِ ها« : فَقَالَ ،ِلكِجرِإلَى ع ر بفَ ك لْسه 
التِفخيُألف ِتم٣(»ك(، )وا ذَهِدالْح٤()يِف ثُي( الصاِحح)٥(.  

 هاللَّ لَثَّ م نمو(،  الٌّ ض وها فَ دمحمى و وس م فالَخ و ونَعر فِ قافَ و نمفَ 
  .)٦()الٌّ ضوه فَِهِقلْخِب

ـ  دح ج نمو،  رفَ كَ دقَ فَ ِهِقلْخ بِ هاللَّ هب ش نم: اٍدم ح ن ب ميعن قَالَ   ا  م
وصاللَّ فِهِب( ه فْ نسقَ فَ )٧()هفَ كَ در  ،لَويس م  ا وصاللَّ فِبِه    ه فْنسأَ ه و ر سلُوه 

                                                 
معطوف علَى حمل فرعون، وهو األوجه إعرابيا فمحمد ) ت(واملثبت من . حممد): ط( ِفي األصل، )١(

  .وهو النصب
  . ساقطة من املطبوع)٢(
  ).ط(، )ت(وليست ِفي .  من األصل)٣(
  .وهو يف): ط(ويف . ويف): ت( ِفي )٤(
كيف فرضت الصلوات ِفي : الصالة، باب: كتاب) ٣٤٩(البخاري :  رواه من حديث أيب ذر )٥(

  . ِإلَى السموات برسول اهللا اإلسراء: اإلميان، باب: كتاب) ١٦٣(اإلسراء، ومسلم 
  .بنفسه): ط( ِفي )٧(    ).ت( ساقطة من )٦(



 OP
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تِبشي١(اه(  ،اللَّوه )الَىع٢()ت( طَفَ قَدالِْع رباد ع ربهم و عجمهلَى مأَ ع نهذَ إِ م ا دوا ع
ـ ب قَالَ اذَهِل، ومهلَجر أَتح تهنودصقْ ال يولُالْع ِإلَى مهوبلُ قُ تهجو ت هاللَّ عض 
ِفاِرالْعين) :٣()الَا قَ م( اِر عطٌّ قَ ف: )اللَّا  يالَّ إِ )٤()ه و جقَ ِهِبلْقَ ِفي   د نْ أَ لَب ي تحرك 
  . )٦()٥(ةًرسال ي وةًنم يتِفتلْال ي وولُالْع بلُطْى ينع مهانسِل

الْكَوذَا    ِفي المه اِمقَالْم ِش وِهِهب ي تبيأَ ِركِْذ بِ ن ـ  أَ ٍلص ـ و :ٍليِص هنَّ أَ و 
 تعـالَى  لَه   )١()تِبثْا ن نأَ(ا  مكَفَ،  )٧(اِتالذَّ ِفي   الِمالْكَ عر فَ اِتفَالص ِفي   المكَالْ

                                                 
  .٦٢ ص))الكالم علَى مسألة االستواء علَى العرش(( ِفي - رمحه اهللا- ذكره ابن عبد اهلادي )١(

هو ركن من : هذا صحيح ثابت عن نعيم شيخ البخاري الذي قال فيه اإلمام أمحد بن حنبل: وقال
  . ذكره السليماين احلافظالنيب أركان سنة 

  ).ط(، )ت( من )٢(
  .ما): ط(، )ت( ِفي )٣(
  .باهللا) ط(، )ت ()٤(
 هِذِه املقالة مقالة أيب جعفر اهلَمداِني عندما كان أبو املعايل اجلويين يعرض بإنكار استواء اهللا علَى )٥(

: انظر. حريين اهلمداين، حريين اهلمداين: العرشه فلما قال له هِذِه القولة، صرخ اجلويين ولطم رأسه وق
 ))الفتوى احلموية((: انظر. ، وإلمتام الفائدة فقد رجع عن هذا اإلمام اجلويين٣٢ ص))فتح رب الربية(((
والذي نرتضيه رأيا وندين به عقدا اتباع سلف األمة، والدليل السمعي القاطع ِفي :  فقد قال١٠٠ص

 ١٣/٤٠٧ ))الفتح(( وكذا نقل احلافظ ِفي ))الرسالة النظامية((: هذا ِفي كتابهقال . [â}.ذلك إمجاع األمة
  .هذا القول عنه من هذا الكتاب

  .الذات والصفات: زاد ِفي املطبوعة عنوانا جانبيا )٦(
ا ال يعين أن من أثبت هللا تعالَى ذات: ٣٢ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا– قال الشيخ العثيمني )٧(

متاثل ذوات املخلوقني لزمه أن يثبت له صفات ال متاثل صفات املخلوقني؛ ألن القول ِفي الصفات 
  .كالقول ِفي الذات، وهذا األصل خياطب به أهل التمثيل وأهل التعطيل من املعتزلة وحنوهم

  .ال متثيلفأثبتوا له صفات ب!) ؟(ألستم تثبتون هللا ذاتا بال متثيل : فيقال ألهل التمثيل
فكذلك قولوا !) ؟(ألستم تقولون بوجود ذات ال تشبه الذوات: ويقال ألهل التعطيل من املعتزلة وحنوهم

  .مث ضرب علَى ذلك أمثلة فراجعها من هناك. [â}.بصفات ال تشبه الصفات
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ـ ن إِ ِهاِتفَِص ِفي   لُوقُا ن ذَكَفَ،  اِتوالذَّ هِبشال ت  /٣ط/ ااتذَ ـ   ه ا ال تِبشه 
لَفَ،  اِتفَالصيلْ عِ ِهِملِْع كَ سأَ م ٍدح  ،قُال كَ ودقُ ِهِتر دـ  أَ ةُر ٍدح  ،ال كَ ورحـ م  ِهِت
رحأَ ةُم ٍدح  ،ال كَ وِتاسِهاِئو ِت اسأَ اُءو ٍدح  ،ال كَ وسِهِعم و بـ  ِهِرص س مـٍد   عأَح
)٢()الو(ب صره ،ال كَوِلكْتِهِميِلكْ تيأَم ٍدح ،ال كَوتلِّجِهيت ي أَلِّجٍدح.  

اللَّوه   هانحبس )الَوع٣()ىت(   أَ قَدخبرِفي   نَّا أَ ن الْجلَ ِةن حم لَا وبا  ن)وعالًس 
و٤()اًءم( و ِرحير ذَا وهاب)٥(،   قَدقَالَ   وابن )علَ: )٦()اٍسبيِفي   س الدنا مِ يِفـي   ام 

  .)٧(اَءمس اَألالَّ ِإِةراآلِخ

ـ  لَ ةُباِئالْغ اتقَولُخالْم تانا كَ ذَِإ فَ يسـ  مِ ت ـ ولُخالْم هـِذِه    لَثْ  اِتقَ

                                                                                                                         
  .أنا ثبتت): ت(ويف . أن تثبت): ط( ِفي )١(
  . ليست ِفي املطبوع)٣(      .و): ت( ِفي )٢(
  (!!).سندسا :  حترفت يف املطبوع)٤(
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  .العباس:  ِفي املطبوع)٦(
  .نيا إال األمساء ِفي الدنة مما ِفي اجلليس: ، ولفظه٤/٢٧٨ ))التفسري(( ذكر هذا اللفظ ابن كثري ِفي )٧(

نة إال  ِفي اجلنيا يشبه شيئًا ِفي الدليس شيء ما: ، ولفظه)٥١٧٠ (٣/٣٨٤ ))الفردوس((والديلمي ِفي 
  .األمساء
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)الْمشاه١()ِةد( م ع اِقفَ اتاَأل ِفي   اهسفَ،  اِءماِلالْخأَ ق ظَعم لُ عو ا ومبايلِ ةًن ِهِقلْخ ع ن 
مبايِةن الْملِْل( وِقلُخموِقلُخ،٢()نِْإ و(اَألِتقَفَ ات ساُءم.   

اَألوذَا    ِفي لُصه لَّ كَ نَّ أَ :اِبالْب  ا ثَ مبِك ِفي   تـ  اِبت ـ  و أَ ِهاللَّ س ِةن 
رِهوِلس  ،وجب التِدصيلُثِْم،  /٣ص/ِه بِ ق لُ عو الرب  ،وِتاسلَـى  ِهاِئوع ع ـ ر  ِهِش
ونِوح فَ(،  ذَِلك٣()ام( الِْك ِفي   اَء جاِبت و السِةن و جلَى بلِّ كُ ع م اإلِ ٍنِمؤ يانُم 
   .اهِتمِئأَ وِةم اُألِفلَ ساِقفَات ِبتبا ثَ مذَِلككَو، )٤(اهنعم مهفْ يَم لَنِْإو، ِهِب

أَوم ا م ا تنازفِ ع ِهي الْمأَتخمِ ونَر ـ  األَ ن ـ دتبالْم اِظلْفَ ِفـي    ِةع ـ الن  ِيفْ
ثْاِإلوقَ لُثِْم،  اِتب ِلاِئالْقَ ِلو) :ه٥()و(   ِج ِفيأَ ،ٍةه لَ و يِج ِفي   سٍةه  ،وهو )متحيز 
ـ و،  اسالنا  هي فِ عازني ت ِتالَّ اِظلْفَ األَ ن مِ ذَِلك ِوحنو،  ٍزيحتمِب )٦()سي لَ وأَ  سيلَ
 ِةمِئال أَ  و اٍنسحِإ بِ مه لَ نيِعاِبالت و ِةاِبحالص ِنال ع و  وِلسالر ن ال ع  صا ن هيِف

                                                 
  .الشاهدة): ط( ِفي )١(
  .قرائهاوبعدها ِفي األصل كلمات مل تتبني يل . املخلوقات وإذا) ط(، )ت( ِفي )٢(
  .مما: لويف األص. فيما): ط( ِفي )٣(
وأسند البيهقي بسند صحيح عن أمحد بن أيب احلواري عن : ١٣/٤٠٧ ))الفتح(( قال احلافظ ِفي )٤(

  .[â}.كل ما وصف اهللا به نفسه ِفي كتابه فتفسريه تالوته والسكوت عنه: سفيان بن عيينة، قال
م اهللا ورسوله شيء وال لكن ليعلم أنه ليس ِفي كال: ٤٦ ص))تقريب التدمرية((قال الشيخ العثيمني ِفي 

uΖ$!﴿: يعرف معناه مجيع األمة، بل البد أن يكون معروفًا جلميع األمة أو بعضها؛ لقوله تعالَى ø9t“Ρr&uρ y7ø‹s9Î) 

t ò2Ïe%! $# t⎦ Îi⎫t7çF Ï9 Ä¨$̈Ζ=Ï9 $tΒ tΑ Ìh“ çΡ öΝ Íκ ös9Î) öΝ ßγ ¯=yè s9uρ šχρ ã ©3x tG tƒ ﴾]وقوله. ]٤٤: النحل :﴿$uΖ ø9̈“ tΡuρ šø‹n=tã |=≈ tG Å3ø9$# $YΖ≈ u‹ö;Ï? 

Èe≅ ä3Ïj9 &™ ó© x« “ Y‰ èδ uρ Zπ yϑ ômu‘ uρ 3“ u ô³ç0 uρ t⎦⎫Ïϑ Î=ó¡ßϑ ù=Ï9 ﴾]وألنه لو كان فيه ما ال يعلم معناه أحد لكان . ]٨٩: النحل
بعض الشريعة جمهوالً لألمة، ولكن املعرفة واخلفاء أمران نسبيان، فقد يكون معروفًا لشخص ما كان 

  .[â}.ا لنقص ِفي علمه، أو قصور ِفي فهمه أو تقصري ِفي طلبه، أو سوء ِفي قصدهخفيا علَى غريه، إم
      ).ت( ساقطة من )٥(
  .وهو خطأ. متحيزا وليس): ت( ِفي )٦(
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الْمِمِلسينَِّإفَ،  ن ه لَ الِءؤ م أَ لْقُ ي حمِ د نهِج ِفي   هاللَّ نَّ أَ مٍةه  ،ـ  و  :الَال قَ
ـ  و بلْ   ،ٍزيحتم بِ سيال لَ  و زيحتم هو    قَالَ الو،  ٍةهِجِفي   هو   سيلَ  هـو   :الَال قَ
ـ  أَ علَى سيلَفَ،  )١()ٍرهوج(ال   و ٍمسِج بِ سي لَ :لَاال قَ و،  رهو ج و أَ مسِج ٍدح ،
)٢()لْب( ال و   نْأَ لَه ي اِفوأَ ق حثِْإ ِفي   ادمِ ٍظفْ لَ اِتب ـِذِه    نه )ـ اَأل  وأَ( ،)٣()اِظلْفَ

 )٦()الًاِطب( ادر أَ نِْإو،  )٥()لَِبقُ(ا  ق ح ادر أَ نِْإفَ،  هادر م فِرعى ي ت ح ِهيِِفْ ن )٤()علَى
رد  ،نِْإو اش تكَ لَم الملَى هع ح ق و لَ ٍلاِطب م )قْي٧()لْب( ٣ت/،اقًلَطْ م/لَوـ  م ي رد 
)ِمجيع م عن٨()اه(،   ْلب يظَفْاللَّ ِفقِّو و فَيِرس الْمعىن  ،)َك٩()ام( ت نازع النِفي  اس 
 ِهاللَّ ري غَ دوجو م )١٠()ٌءيش( ِبِه   ادري قَد   ِةهالِْج ظُفْلَفَ،  امِهِريغَ و ِزيحالت و ِةهالِْج
ـ الِْج بِ )١١()ديِرأُ(ا  ذَا إِ مكَ،  اقًولُخ م ونُكُيفَ ِةه )ـ ن ـ  سفْ الْعأَ،  ِشرنفـس   و 
ـ كَ، ىتعـالَ  ِهاللَّ ري غََوٍدجوم ِبسيا لَا مه ِبادري وقَد  ،تسمواال ـ ِرا أُذَا ِإم يد 
ـ ج و ِةيوِدجالْو ِةهالِْج اتبثْ إِ دار أَ نمفَ،  ِمالَالْعفَوق   ما   )١٢()ِةهالِْجِب ـ  لَع  هاللَّ

                                                 
      .جبوهر:  ِفي املطبوع)١(
  ).ت( ساقطة من )٢(
     .الفاظ): ط( ِفي )٣(
  .وعلَى): ط(أو، ويف :  ِفي األصل)٤(
        .قيل): ت( ِفي )٥(
  .باطل): ت( ِفي )٦(
  .يقل): ت( ِفي )٧(
  .مطلقًا): ت(، )ط( ِفي )٨(
  .فكما): ت( ِفي )٩(
  .بشيء): ط( ِفي )١٠(
  .ريد): ط( ِفي )١١(
  .اجلهة): ط(، ولفظة باجلهة ِفي )ت( سقط من )١٢(



 OT
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)منِصح١()ار(   ِفي الْملُخفَ اِتقَو ذَه لٌاِطا ب  ،ومن )َأرثْ إِ )٢()ادبالِْج اتِةه الْعِمدِةي 
أَوراللَّ نَّ أَ اده و حده   قفَو الْملُخاِتقَو اِئ بن ع نا فَ هذَه ا حق  ،لَويِفي   س  ذَِلـك 
 بلْ هـو    ،ِهيلَال ع ال ع و،  ِه بِ اطَحال أَ و،  هرص ح اِتقَولُخالْم نا مِ ئًي ش )٣()نَّأَ(
ياِلالْعلَ عيا هِحالْمِبطُي اه.   

كَوظُفْلَ( ذَِلك التحأَ نْ إِ )٤()ِزي راللَّ نَّ أَ اده ت حوزه الْملُخقَوـ فَ،  ات  هاللَّ
 ازحنم ِبِه أَنه    ادر أَ نِْإو،  ضراَأل و ِتسمواال هيِسر كُ عِسوقَد   بلْ   ،ربكْأَ و مظَعأَ
ِنع الْملُخأَ اِتقَو ي: م اِيبا   نلَه )م٥()الًِصفَن( ع ناه   سلَي ـ ح ا فِ الـ ي ـ فَ،  اه هو 

  هانحبا   -سِئأَقَالَ   كَمأَ ةُم ِله السِةن:   قفَو سملَى ِهاِتوع )ع٦()ِهِشر( اِئ بـ  ن  ن ِم
ِهِقلْخ.   



                                                 
  .حمصورا): ط(، )ت( ِفي )١(
  .أريد): ط( ِفي )٢(
  ).ت( ساقطة من )٣(
  . خطأ منشؤه السماعوهذا. لفظ والتحيز): ط( ِفي )٤(
  .ومها صواب. منفصل): ط(، )ت( ويف )٥(
  .وهو خطأ. عرشها:  ِفي املطبوع)٦(
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א 
ـ ع م  ٍدمح م علَى )١()هلَزن( ِهاللَّ الم كَ آنُرالْقُ :ولُقُنفَ ـ ن بِ زِج ، ِهِسفْ

متعبِت ِبدِهِتالو.   

الْكَوالم ِق حاألَ :ةًقَي صوات و الْحروف  ،نِْإو س مِه بِ ي الْمعى  نيِسفْالن، 
وهِنو سةٌبب ينفْ مرداِئ قَِنيِبةٌم الْمفَ،ِملِّكَت مجاز.   

الِْكوتكَ ةُاب الم قَ حلَفَ(،  ةًقَي٢()م( ي اللَّ ِلزالَى هعت م لِّكَتا كَ ميف اَء ش ا ذَِإ و
ال كَ  بِ اَءشٍفي  ،أْيمبِ ر ا  م)٣()اَءش( و يكُحذَا   ،مـ  ه ذْمهـ  اإلِ ب أَ اِمم ـ ح مد 
أَوص٤(ِهاِبح(، ِإاِمم) َأ٥()ِله( السال   بِ ِةن)ِن٦()ٍعاز(، وذْمهاإلِ ب اِمم م حـ  ٍدم ِن ب 
ـ  هالَقَ .اِءملَالْع وِرهمجو،  اٍعفَال دِ  بِ )٧()ِثيِدالْح اِممِإ( ياِرخالْب لَياِعمسِإ اب ن 
أُ(( ِفي ٍحِلفْم٨())ِهوِلص(و ابي اِض قَنالْجِلب.  

 انُيب ِبِه ودصقْمأَنه  كَما ،ازجعاِإل ِبِه ادر م:يأَ، ِهِسفْن ِبزِجعم :انلُوقَفَ

                                                 
  .أنزله:  ِفي املطبوع)١(
  .ومل): ط(، )ت( ِفي )٢(
  .يشاء): ط( ِفي )٣(
  .وهو:  زاد ِفي املطبوعة بعدها)٤(
  ).ط(، )ت( من )٥(
  .منازع:  ِفي املطبوعة)٦(
  .احملدثني): ت( ِفي )٧(
  .أحواله): ت( ِفي )٨(
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 .)١()ِمماُأل( ن ِمآِنرالْقُي ِف /٤ط/ ص قُن ماِربخ أَصقَو، ِظاِعوالْم واِمكَحاَأل
ِلدلُي التح٢( يد(َق لُوه )الَىع٣()ت( :﴿)≅ è%()٤( È⎦ È⌡©9 ÏM yèyϑ tG ô_ $# ß§ΡM}$# ⎯Éf ø9$#uρ #’n?tã 

β r& (#θ è?ù'tƒ È≅ ÷VÏϑ Î/ #x‹≈ yδ Èβ#u™öà)ø9$# Ÿω tβθ è?ù'tƒ ⎯Ï& Î#÷WÏϑ Î/ öθ s9uρ šχ% x. öΝåκÝÕ÷è t/ <Ù ÷è t7Ï9 #ZÎγ sß﴾ 
وا زج ع)٦()املَفَ، ةَردالْقُ( متيع ادِن ِإِهِلثِْموا ِبتأْ فَ:يأَ )٥(]٨٨ :اإلسراء[
)تحداه٧()م(ِب عِرشس ٍرو، ِب ثُمسوٍةر، ِب ثُمِدحِهِلثْ ِمٍثي)٨( .  

قَولُوان: متعبِت بِ دِل( ِهِتالويِرخ٩()ج( الِْم اِت اآلينسـ  ،ِظفْاللَّ ِةوخ س اًءو 
ِقبي كْ حما أَ هأَِل،   ال منه ا صارت ب عد النغَ ِخس يـ  ر ـ  آٍنر قُ ـ عالت وِطقُس ِل ِدب 
  . اهِتالوِتِب

                                                 
  .اإلمام): ط( ِفي )١(
يدعوهم : أي[...] هو الذي يتحدى ) التحدي(املعارضة : أي) التحدي(قوله ): ت( ِفي هامش )٢(

  .بعثين إليه: أي] هذا[حداين علَى : رضوه فيقال[...] ويبعثهم ِإلَى أن 
  ).ط(، )ص( من )٣(
  ).ت( ليست ِفي )٤(
  .ة اآلية زاد ِفي املطبوع تكمل)٥(
  .القد فال): ط( ِفي )٦(
  .احتداهم): ت( ِفي )٧(
ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه اإلعجاز : ١/٦٠) تفسريه( ِفي - رمحه اهللا- قال ابن كثري )٨(

﴿: فنونا ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة املعىن قال تعالَى !9# 4 ë=≈tG Ï. ôMyϑ Å3ômé& …çµ çG≈ tƒ# u™ §Ν èO ôMn=Å_Á èù 

⎯ÏΒ ÷β à$©! AΟŠ Å3ym AÎ7yz ﴾]لَى اخلالف فكل من . ]١ :هودفأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس ع
لفظه ومعناه فصيح ال حياذي وال يداين، فقد أخرب عن مغيبات ماضية كانت ووقعت طبق ما أخرب سواء 

  .بسواء، وأمر بكل خري، وى عن كل شر
  .لتخرج): ط(، )ت( ِفي )٩(
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قَولُوان: الِْكوتكَ ةُاب الم ِق حقَِل( ةًقَي١()ِلو( اِئ عةَش) ِضرـ  ي  هاللَّ
عن٢()اه(:   ام بين فَّ دِيت الْمصكَ ِفح ِهاللَّ الم )( ؛)٣٤()نَّأَِلو( مكَ ن تـ  ب ص ريح 
   .ِحيِحالص علَى ِهِون ي)٧()م لَولَو( ،)٦()ذَِلكِب( القالطَّ ِهيلَ ع)٥()عقَي( الِقالطَّ

قَولُوان:   لَمياللَّ ِلز ه  الَى معت لِّكَتا كَ ميف ذَِإ، َ اَء ش ـ ال كَ  بِ اَءا ش ٍفي ،

أْيمبِ ر ا  م)اَءش ويكُحاللَّ نَّأَِل ؛)٨()مه    هانحـبـالَى و سعـ  ت ي لَّكَتـ  بِ م ِشمِهِتئَي 
قُودِب،  )٩(ِهِترمعىن:   هلَ أَنم ي لْز م لِّكَتِإذَا   ام الْكَ نَِّإفَ،  اَءشكَ ةُفَ صِ الم اٍلم  ،ومن 
يلَّكَتكْ أَ ممِ لُم ملَ( ن١٠()م( ي لَّكَتم  ،)ومن ي لَّكَتبِ )١١()م ِشمِهِتئَي قُودـ كَ أَ ِهِتر لُم 

                                                 
  .قول): ت( يف )١(
  ).ط(، )ت( من )٢(
وال جيوز إطالق ): مكتبة الصفا. ط (٣٤ ص))العقيدة الواسطية(( قال شيخ اإلسالم ابن تيمية ِفي )٣(

 حكاية عن كالم اهللا أو عبارة، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه ِفي املصاحف مل -القرآن:  يعين-القول بأنه 
ى حقيقة، فإن الكالم إمنا يضاف حقيقة ِإلَى ما قاله مبتدئًا ال خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهللا تعالَ

  .ِإلَى من قاله مبلغا مؤديا، ليس كالم اهللا احلروف دون املعاين وال املعاين دون احلروف
  .واآلن): ط( ِفي )٤(
  .وقع:  ِفي املطبوع)٥(
  ).ط(، )ص( من )٦(
  .ومل): ت(ويف . ومل مل): ط( ِفي )٧(
  .الفعل الثّاين مكرر. شاء وحيكم وحيكمي): ط( ِفي )٨(
وكالم اهللا تعالَى قدمي النوع حادث اآلحاد : ٤٠ ص))شرح ملعة االعتقاد(( قال الشيخ العثيمني ِفي )٩(

  .أن اهللا مل يزل وال يزال متكلما، ليس الكالم حادثًا منه بعد أن مل يكن): قدمي النوع: (ومعىن
الكالم املعني املخصوص حادث؛ ألنه متعلق مبشيئته مىت : المه أيأن آحاد ك): حادث اآلحاد(ومعىن 

  . [â}.شاء تكلم مبا شاء كيف شاء
  .ال): ط( ِفي )١٠(
  ).ط( ليست ِفي )١١(
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  .ذَِلك كَنُوكُ ال ينمِم

قَولُوان: الْكَوالمِق حاَألةُقَي صاِتوو الْحوِفر١( ِإلَخ(.  

ـ الِْع( ِفـي    ةًقَيِقح كَانَ   امنِإ: ِةلَاِبنالْح ن مِ يِفوالطُّ امماِإل قَالَ   اب٢()ِةر( 
مجِفي )٣(ااز ملُدِلوا ِلهوجهِني :  

 امن إِ الِمالْكَ )٤()الِقطِْإ( نِم ِةغاللُّ ِله أَ ِمه فَ ِإلَى راِدبتالْم نَّأَ :امهدحأَ
 والِْع(هاب٥()ةُر( ،والْمبادةُرِل دلُي ِقالْحِةقَي.   

ـ ن ِفي   هِريِثأْتِل )٦()ِملْالْكَ( ن مِ قتش م المالْكَ نَّأَ :ياِنالثَّ ، ِعاِمالـس  ِسفْ
والْمثِّؤِفي ر )ِسفْن ِإ)٧()ِعاِمالس نام وِعالْ هبارال ات الْمي اِنعِسفْالنِةي.   

نعهِ م ي م ثِّؤاِئفَلْ لِ ةٌرالْقُِب /٤ص/ ِةدِةو  ،الِْعوبةُار م ثِّؤالِْف بِ ةٌرانَكَفَ،  )٨(ِلع 
)ام   وه مثِّؤالِْف بِ رأَ ِلع ٩()ىلَو( ِنْأَ ب ونَكُ ي ِق حةًقَي  ،)وم ا ه١٠()و( م ثِّؤـ  ر  ِةوالْقُ ِب

                                                 
  .٣٩ ص))شرح ملعة االعتقاد((، ١٣/٤٥٥) فتح الباري: ( انظر)١(
  .العبادة بالدال وهو حتريف:  ِفي املطبوع)٢(
  .جماز): ت( ِفي )٣(
  .إطالقه: ملطبوع ِفي ا)٤(
  .العبادة:  ِفي املطبوع)٥(
  .الكالم) ت( ِفي )٦(
  ).ت( ليست ِفي )٧(
  ).ص( كلمة غري واضحة ِفي )٨(
  .فكانت أوىل): ط(، )ت( ِفي )٩(
  .وما): ط(، )ت( ِفي )١٠(
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)مج١()ااز(.  

ِموما يالْقَ لُِطبالْقُ نَّأَ ِبلَوآنَر وه الْمعى نِسفْالني وجوِث كَهيةٌر :  

ي ِدحالتو،  ِهِلثِْم بِ اِنيتاِإل بِ قلْالْخى  دح ت )٢()هانحبس( هاللَّ نَّأَ :اهدحأَ
 ال  ِسفْالـن ِفـي    مـا    نََّأل ؛اٍلكَش إِ ِريغ بِ اِبتالِْكذَا   ه ِلثِْم بِ اِنيتاِإل بِ عقَا و منِإ
)يد٣()ىر(   ام هو  ،و ال يسم ى سور ا و ِدال حاثًي  ،)٤()الو( ي جونْ أَ ز )٥()ولَقُت( 
ـ عا ز من إِ نيِكِرشالْم نَّأَِلو،  )٦(ياِرالْب ِسفْنِفي   ما   لَثْ مِ ٍثيِدحوا بِ تأْفَ نَّوا أَ م 
ِبالني  ْافتذَا   ىرالْقُ هآنَر و قََّتفَ،  هلُورد لَ عِهيم د عواهبِ م تحدِهيا  )٧()ِلثِْمِب( مم 
زعوام هأَن فْمتى ر)ومقَت٨()لٌو(د غَنَو ِهِري ،وذَهاِضا وحال ش ِفك ِهي.   

                                                 
  .جماز): ط(، )ت( ِفي )١(
  ).ت( ليست ِفي )٢(
  !!بشدة فوق الراء) ص( ضبطت هِذِه الكلمة ِفي )٣(
  .ال: ِفي املطبوع )٤(
  (!!).يقال : ويف املطبوع. يقول): ط(، )ت( ِفي )٥(
β﴿: قال اهللا تعالَى: ٤٤ ص))ملعة االعتقاد(( قال ابن قدامة ِفي )٦( Î) uρ öΝ çFΖ à2 ’Îû 5= ÷ƒ u‘ $£ϑ ÏiΒ $uΖ ø9̈“ tΡ 4’ n? tã $tΡÏ‰ ö7tã 

(#θè?ù' sù ;ο u‘θ Ý¡Î/ ⎯ÏiΒ ⎯Ï&Î#÷VÏiΒ ﴾]عقل، وال جيوز أن يتحد. ]٢٣ :البقرةوال ي ودرى ما هاهم باإلتيان مبثل ما ال ي
Ν§﴿: وقال اهللا تعالَى èO öΝ ä3≈ oΨù=yè y_ y# Í×̄≈ n=yz ’ Îû ÇÚ ö‘F{ $# .⎯ÏΒ öΝ ÏδÏ‰ ÷è t/ tÝàΖ oΨÏ9 y# ø‹x. tβθ è=yϑ ÷è s? ∩⊇⊆∪ # sŒÎ) uρ 4’n? ÷G è? óΟ Îγ øŠn=tæ $uΖ è?$ tƒ# u™ 

;M≈ oΨÉit/   tΑ$s% š⎥⎪Ï%©!$# Ÿω tβθã_ö tƒ $tΡu™ !$s) Ï9 ÏMø$# Aβ# u™ ö à)Î/ Î öxî !# x‹≈yδ ÷ρ r& ã&ø!Ïd‰ t/ 4 ö≅ è% $tΒ Üχθ ä3tƒ þ’Í< ÷β r& …ã&s!Ïd‰ t/ é& ⎯ÏΒ Ç›!$s) ù=Ï? 

û© Å¤ø tΡ  ﴾]١٥ -١٤: يونس[ .اآليات الَِّتي تتلى عليهم وفأثبت أن القرآن ه.{â].  
  .بنون. ومنقول:  ِفي املطبوع)٨(    .مثل): ط(، )ت( ِفي )٧(
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$﴿: تعـالَى  هاللَّ فَقَالَ   ،ارع شِ هوم س مهنأَ :ياِنالثَّ tΒ uρ  çµ≈ oΨ ôϑ ¯= tæ  t÷è Ïe±9$#  $ tΒ uρ  

© Èö t7.⊥ tƒ  ÿ…ã& s!  4  ÷β Î)  uθ èδ  ω Î)  Öø.ÏŒ  ×β#u™öè% uρ  ×⎦⎫Î7•Β﴾ ]١٢ :يس[. ِم ون الْملُعأَ( ِمونه١()م( ـ  ع ناو 

 ما لَـيس    الى و نعم ِبِه   ىمسي /٤ت/ ال فَ نٌوزو م الم كَ رعالش نَّأََِل ؛مظْالنهذَا  
ي ِذ لِ ةٌهب ش )٢()قبت( ملَفَ،  انيِبا م آنرقُا و ركْ ذِ تعالَىك و ارب ت هاللَّ اهمسفَ،  الٍمكَِب
   .)٣(ِهِري غَنَو دمظْالنهذَا  هو آنَرالْقُ نَّأَ ِفي بلُ

ـ  مهنِم و ،)٤(هلَثْ مِ لُوقُي أَنه   مع ز اِرفَّالْكُ ضع ب نَّأَ :ثُاِلالثَّ م ـ  طَ ن  بلَ
تِدبلَي٥(ه(،و نهى بعضهمب عضا عنس ِهاِعمأَ وماللَّوا ِبرِفِوغ ِهي)٦(.  

ِفي ا   م نَو د اِبتالِْكا  ذَه بِ الَّ إِ قلَّعت ال ي  هلَّكُ هذَا   نَّ أَ يِنيِقالْي ِمولُعالْم نِم
فَّالْكُ نَِّإفَ،  ِسفْالنا   ارم اعقَت٧()يِف(وا  د( ِسفْ ن اِرالْب ي شئًي ِرا ييونَد ت ِدبـ ي  أَو  هلَ

                                                 
  .اأ): ت( ِفي )١(
  .بياء مثناة حتتية، بعدها باء موحدة. يبق): ط(، )ت( ِفي )٢(
  .٤٤ ص))ملعة االعتقاد((:  انظر)٣(
وقد روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد علَى : ١/٦٢ ))تفسريه(( ِفي - رمحه اهللا- قال ابن كثري )٤(

كة ِفي هذا احلني؟ فقال له ماذا أنزل علَى صاحبكم مب: مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم، فقال له مسيلمة
Î﴿: لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال وما هي؟ قال: عمرو óÇyè ø9$# uρ ∩⊇∪ ¨β Î) z⎯≈ |¡ΣM}$# ’Å∀ s9 A ô£äz  ﴾

يا وبر، يا : فقال! وما هو؟: ولقد أنزل علَى مثلها فقال: ففكر ساعة مث رفع رأسه، فقال. ]٢ -١: صرالع[
واهللا إنك : كيف ترى يا عمرو؟ فقال له عمرو: مث قال. ائرك حقر فقروبر، إمنا أنت أذنان وصدر، وس
  .[â}.لتعلم أين ألعلم أنك تكذب

(sŒÎ#﴿:  قال تعالَى)٥( uρ 4’n?÷Gè? óΟÎγøŠn= tæ $ uΖè?$ tƒ#u™ ;M≈ oΨÉit/   tΑ$s% š⎥⎪Ï% ©!$# Ÿω tβθ ã_ö tƒ $tΡ u™!$ s)Ï9 ÏMø$# Aβ#u™öà)Î/ Îö xî 

!#x‹≈ yδ ÷ρ r& ã& ø!Ïd‰t/ 4 ö≅ è% $tΒ Üχθ ä3tƒ þ’Í< ÷β r& …ã& s!Ïd‰ t/é& ⎯ ÏΒ Ç›!$ s)ù=Ï? û© Å¤øtΡ ﴾]١٥ :يونس[.  

Ÿω (#θ﴿:  قال تعالَى حكاية عنهم)٦( ãè yϑó¡ n@ #x‹≈ oλÎ; Èβ#u™öà)ø9 $# (#öθ tó ø9$#uρ ÏµŠÏù ÷/ä3ª= yès9 tβθç7Î= øó s? ﴾]٢٦ :فصلت[.  
  .أن يف): ت( ِفي )٧(



 < <
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يزعمأَ نَو نهم قُ يلُولَثْ مِ نَوه  ،و ال ينونَه ع ن س ِهاِعم  ،مإِ ع شِهِتارِإلَى م 
ٍراِضح.   

اِبالراللَّ نَّأَ :عه س الْقُى  مآنَر عـ ِبر ـ فَ،  اي $﴿: الَقَ ºΡ#u™öè%  $ ‡ŠÎ/ttã  uöxî  “ ÏŒ  

8l uθ Ïã﴾ ]أَ .]٢٨ :الزمر غَ :ي ير م لُخٍقو  ،وِدحقَِب( اثًي١()ِهِلو( :﴿’ ÎΤö‘ x‹sù  ⎯tΒ uρ  Ü> Éj‹s3ãƒ  

#x‹≈ pκÍ5  Ï]ƒ Ï‰pt ø:   .ىنعالْم نَو دِظفْاللَّ ِبفصالْو هذَا قلَّعتا يمنِإو. ]٤٤ :القلم[ ﴾  #$

 )٣())يِنغالْم(( باِح ص )٢()قفَّوالْم( الِمس اإلِ خي ش ِهوجالْو هِذِه   ِإلَى ارشأَ
   .)٤()هن عيِضر، وتعالَى هاللَّ همِحر (الَطَأَ و))اِنهرالْب(( ِهاِبتِكِفي 

tβθ﴿: تعـالَى  هلُوا قُ مأَو: )٥()تعالَى( هاللَّ همِح ر يِفوالطُّ الَقَ ä9θ à)tƒ uρ  þ’ Îû  

öΝÍκÅ¦ àΡr&﴾ ]ادلةفَ ]٨ :ا مجأَ لِ ؛ازنإِ ه نم لَى لَّا دع الْمعى  نـ الن ـ و قُ ،يِسفْ ’þ﴿ :هلُ Îû  

öΝÍκÅ¦ àΡr&﴾ )لَولَطْ أَ )٦()ولَ ق ِه فَ امالِْع الَّ إِ مبةَار، كَ وا   لُّ كُ ذَِلكم ِم اَءجـذَا   نه 
ِإاِبالْب نمِفا ييِرالْقَ /٥ط/ ديةَن ،ِمونقُه لُوع مر :زِفي ورت )كَ)٧()يِسفْن االم.  

أَ وا قُ ملُوالَى هعت :﴿(#ρ •Å r&uρ  öΝä3s9öθ s%  Íρ r&  (#ρ ãyγ ô_ $#  ÿ⎯Ïµ Î/﴾ َف  ال حفِ ةَج نَّأَِل ؛ِهي 
                                                 

  .لقوله): ط(، )ت( ِفي )١(
  .موفق الدين أمحد بن قدامة): ط(موفق الدين بن قدامة، ويف ): ت( ِفي )٢(
  ).ص( ليست ِفي )٣(
  ).ط(، )ت( من )٤(
  ).ط(، )ص( من )٥(
  ).ت( ليست ِفي )٦(
  .نفس: ، واملطبوع)ط( ِفي )٧(



 PR 

 

א 

ـ  أَ ونَكُ ي نْ أَ )١()نع( ةٌاربا عِ مالهِكو،  ِرهالْج الف خِ اررساِإل حدها أَ مـ ر  عفَ
صوا مِ تن ِر اآلخ  ،أَوم ا بياألَ ت فَ ِلطَخ نَّ إِ :الُقَي الْمشهوفِ ر نَِّإ: ِهي الْبـ  لَ انَي ي ِف
  .)٢( اِدؤالْفُ

)ِبوِدقْتنْ أَ )٣()ِري كُ يا   نَوكَذَ كَموا فَ رهو م جاز ع ن م الِمالْكَ ِةاد  ،وهو 
التصورات الْمصحلَ ةُح ذِْإ،  ه م لَ نم ي تصوا   رم قَيلُو  ال ي ِجوكَ د ا  الم! ثُم   وه 
مالَبِمةٌغ ذَا نه ِفي ِراِعالش تِجرالْفُ ِحيلَى اِدؤاللِّ عاِنس) انت٤()ىه(.   

ةُلَِّدأَو ِفلَالس كَ لَىع الِمالْكَ ِنو ِق حةًقَي   وـ اَأل ه صوات ـ  و الْحروف :
  : اعمجاِإل وةُنالس وابتالِْك

ş_ĆÚ<^ŽÓĞÖ]ÿjŁh^V< <

=¯zΝ﴿: تعالَى ِهاللَّ لُوقَ فَ x.uρ  ª!$#  4© y›θ ãΒ  $ VϑŠ Î= ò6s?﴾ ] ١٦٤ :النـساء[ ـ  و : الَقَ
﴿…çµ yϑ ¯= x.uρ  …çµ š/u‘﴾ ]١٤٣: األعراف[ الَقَ و :﴿Νßγ ÷Ψ ÏiΒ  ⎯̈Β  zΝ¯= x.  ª!$#﴾ ]٢٥٣: البقرة[ و ِلكْالتيم 

ـ ن إِ عومسالْمو،  ِهِعم س ِإلَى لُِصي و ملِّكَتالْم هعِمسهو ما    ام    ـوـ  ه الْحروف 
اَألوصوال   ات الْمياِنع  ،كَوقُ ذَِلك ـالَى  (هلُوع٥()ت( :﴿øŒÎ)uρ  3“ yŠ$ tΡ  y7 •/u‘  #© y›θ ãΒ﴾ 
   .)٦()ريِثالْكَ( هذَا ن ِمآِنرالْقُي ِفو، اتو صالَّ ِإنُوكُ ال ياُءدالن و]١٠: عراءالش[

                                                 
  ).ط( ليست ِفي )١(
  ].دليالً[وإمنا جعل اللسان علَى الفؤاد : تكملة البيت هكذا) ت( جاء ِفي هامش )٢(
  .وتقديرا: ، واملطبوع)ط( ِفي )٣(
  . من األصل)٤(
  ).ط( من )٥(
  .كثري): ط(كثريا، ويف ): ت( ِفي )٦(
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ÿæş_ĆÚ<^ćŠÖ]Ćß₣íV< <

ـ  هاللَّ ملَّكَا ت ذَِإ«:  يِبالن لُوقَ فَ ـ  ِيحالْو ِب ِم سـ  ع ص وتـ  أَ ه لُه 

الس١(»اِءم( و ِوري ذَِلك مقُولَىا  فًوع ع ِهاللَّ ِدب ِنب م سعفَ،  ٍدور وى عبِهاللَّ د ب ن 
 ،ِةبا أَ ي ()٣(:)تلْقُ: (الَقَ أَنه   ))ِةيِمهالْج علَى دالر(( اِبتِك ِفي   دمح أَ )٢()اِمماِإل(
ـ فَ،  ٍتوص بِ ملَّكَت ال ي  هاللَّ نَّ أَ نَومعزي )٤()ةَيِمهالْج نَِّإ ـ  :الَقَ ـ ن إِ ،وابذَ كَ ا م
)يدورلَى )٥()نَوع التِطعِلي.  

  الَقَ ثُم :حِنثَد ي عبد الرحِنم ب ن م حٍدم الْمِباِرحي، األَ ِن ع ـ ع ِشم، 
عي  ِب أَ نالضىح، ع ن م سوٍقر، ع ن ع ِهاللَّ ِدب ِن ب م سعِإذَا   :الَقَ ٍدو لَّكَتـ  م  هاللَّ
 ِفـي   امو: )٧()يِزجالس( ٍرصنو  بأَ قَالَ   .)٦()اِءمالس لُهأَ( هتو ص عِم س ِيحوالِْب
)راواِإل)٨()ِةي اِممقْ مولٌب.  

ي  ِفوِدالْحنَّ أَ ِثي ِبالنالَقَ  ي :»يحشاللَّ ره الِئالْخق ي والِْق ميِفـي   ِةام 

ِعصٍدي فَ،  ٍداِح وياِدنِهيبِ م صٍتوِف رغٍَعي ِظ فَِري٩(»ٍعي(.َكَ ذرأَه و ب)ذَحـ ي  )١()ةَفَ
                                                 

  ).٥٣٦ (١/٢٨١ ))السنة(( )١(
  ). ط( ِفي )٢(
  ).ص( ِفي )٣(
  . ليست ِفي املطبوع)٤(
  .يدروون:  ِفي املطبوع)٥(
  ).ت( ليست ِفي )٦(
  .السجستاين): ط(، )ت( ِفي )٧(
  .رواته: طبوع ِفي امل)٨(
، وكذا الطّرباين ِفي ١٠/٤١٧ ))تفسري القرطيب(( كما ِفي ))التوحيد(( رواه ابن منده ِفي كتاب )٩(
  ).٣٣ ())الرحلة ِفي طلب احلديث((واخلطيب ِفي ) ١٥٦ ())مسند الشاميني((
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  .))ِهاِبتِك(( ِفي ٍرش ِبن باقحسإِِ

 وأَ (وىرننَّ أَ )٢()س ِبالني  َكَ ذأَ ر لَه الْجِإذَا   ِةن أَرو ا ربهم ـ  ت بارك 
الَىوعفَ ت ياِدنِهيِةاذَذَلَ بِ م ص ِهِتو. الَقَ و  :»مقَ ن الْقُ أَرأَ فَ آنَرعربلَ فَ هـ  بِ ه  لِّكُ

حٍفر ع شر ح ساٍتن  ،ومقَ ن أَرلَ فَ هحفِ ن لَ فَ ِهيـ  لِّكُ بِ ه ح رٍـ  ف ح س٣(»ةٌن( 

))اِنهرالْب(( ِفي قفَّوالْم لَاقَ /٥ص/
)٤(:ِد حثٌيِح صيح.   

ÿæş_ĆÚý]<^łqÿÛŁÅ^<V< <

ـ  مِ تعـالَى  ِهاللَّ الم كَ عِمى س سو م نَّ أَ علَى نَوعِمجم مهنِإفَ نبِ ه ـ غ ِري 
ٍةطَاِسو  ،والصوا    تم وه يسمع  ،)وِور٥()ي( ِنع الصحِةاب ِض راللَّ يـ  ه ع نهم 
 كَما  مهن مِ ٍدح أَ ن مِ ٍريِك ن ِريغَ ن مِ تعالَى ِهاللَّ ِإلَى ِتوالص ةُافَض إِ )٦()نيِعمجأَ(
قَتدمع نِن ابم سعٍدوغَ وِهِري.  

وِفي   اَءج الْخنَّ أَ ِرب ي إِ ِن بساِئراوالُ قَ لَي: ي  ا موِب ،ىسم ش بهـ  ت ص وت 
ربِإ :الَقَ؟ ك هال ن)شبلَ)٧()ه ه.  

أَ الَقَ و ب ٍركْو ب و عمر ر ضاللَّ يالَى (هع٨()ت( ع نهـ ِإ: ام عرـ  اب  آِنرالْقُ
                                                                                                                         

  .هكذا. حذيفة حنيفة:  ِفي املطبوع)١(
  . ليست ِفي املطبوع)٢(
  .حديث حسن صحيح: وقال. رواه الترمذي: ٢/٦) دار الفكر. ط ())املغين(( قال ِفي )٣(
  .الدهان:  ِفي املطبوع)٤(
  .دري): ط( ِفي )٥(
  ).ت( ليست ِفي )٦(
  .شبيه): ت( ِفي املطبوع )٧(
  ).ت( من )٨(
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  .)١(ِهِفور حِظفْ ِحنا ِمنيلَِإ بحأَ

و لَِئسِل عي  ِنع الْجِبنلْ هقْ يالْقُ أُرال: الَقَ؟ آنَر ،وال ح٢( افًر(.  

و عنه هالَقَ أَن :مفَ كَنِبر حِمٍفر الْقُ نآِنر فَكَ فَقَد٣(ِهلِّكَ ِبِه ر(.   

الَقَو اب ن م سعا   :ٍدوِم من م ٍنِمؤ قْ يأُر ح ِم /٥ت/ افًرـ  ن ـ  و آِنرالْقُ  ولَ
ـ  لَـه    تعـالَى  هاللَّ بت كَ الَّ إِ )٤()افًرح( نِكلَو،  ااما ت م اس تلْقُ لَ تئِْش عشر 
حساٍتن.  

أَ وجملَى واعأَ( عن٥()ه( م ن ج حد س ومِ ةًر الْقُ نآِنر   أَو ةًآي   ِلكَ أَوةًم  أَو 
حا فًر)م٦()اقًفَت(لَ عِهي هاِفكَ أَنر.  

 ِفي  هالُ قَ .فورح أَنه   ةٌعاِط قَ ةٌجح هِذِه   :)٧()يِزجالس( ِرصالنو  بأَ قَالَ  
))الْبراِنه((.   

                                                 
  .٤٢ص) دار الصحابة للتراث. ط) (أخبار النحويني( رواه عبد الواحد بن عمر ِفي )١(
  .٢/٩٦ ))األوسط((ِفي  رواه ابن املنذر )٢(
 ٨/٤٧٢رواه عبد الرزاق . وروي عن ابن مسعود موقوفًا:  مل أقف عليه من قول علي )٣(
وروي عن . ٨/٣٣ ))احمللى((وابن حزم ِفي ). ٣٧٩ ())اعتقاد أهل السنة((، والاللكائي ِفي )١٥٩٤٦(

شعب (( والبيهقي ِفي ،)٣٠١٠٩(، وابن أيب شيبة )٩٣٦(رواه سعيد بن منصور . إبراهيم النخعي
  ).٢٢٧٣ (٢/٤٢٢ ))اإلميان

  .حرف:  ِفي املطبوع)٤(
  .أن): ت( ِفي )٥(
  .متفق): ت( ِفي )٦(
  .السجستاين): ط(، )ت( ِفي )٧(
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ـ ا ت من إِ فورالْح و ،ِنيمر جِ ن مِ الَّ إِ نُوكُ ال ي  توالصفَ: لَي قِ نِْإفَ  نُوكُ
  : ٍهوج ون ِمابوالْجفَ، ذَِلك ِب)١()تعالَى( هاللَّ فصوال ي وجاِرخ منِم

ـ قِِّح ِفـي    اهنأَِل: اوالُ قَ نِْإفَ؟  اذَ ه متمِل ع ني أَ نِم: الَقَ ي نْ أَ :اهِدحأَ ا ن
   .انيلَع لَه ااسي ِقتعالَى ِهاللَّ قح ِفي ِلكذََكَفَ، ذَِلككَ

ـ لْ خ علَى اسقَ ال ي  تعالَى هاللَّ نَِّإ فَ ،حاِض و أٌطَخ هذَا   :)٢()انلْقُ( ال  و ِهِق
يشبِه ِبهم،ال  و)تِبشفَ ِص)٣()هاتفَ ِصهاتهم ،ومفَن لَع كَانَ  ذَِلكمشبها ضاال.   

ـ  تعالَى هاللَّ نَِّإفَ،  لٌاِطب هذَا   نَّ أَ :ياِنالثَّ $!﴿:  /٦ط/ الَ قَ uΖßϑ Ïk= s3è?uρ  öΝÍκ‰ É‰÷ƒ r&  

ß‰pκô¶ s?uρ  Νßγ è= ã_ ö‘ r&﴾ ]ــس θ#)﴿ ]٦٥: ي ä9$ s% uρ  öΝÏδ ÏŠθ è= ß∨Ï9  zΝÏ9  öΝ›?‰ Îγ x©  $ oΨ ø‹n= tã  (  (#þθ ä9$ s%  $ uΖs)sÜΡr&  ª!$#  

ü“ Ï% ©!$#  t,sÜΡr&  ¨≅ ä.  &™ó© x«﴾ ]٢١: فصلت[ أَ وخباال نَّ أَ رومِتس اَأل ورـ الَقَ ض ات :﴿$ oΨ ÷ s?r&  

t⎦⎫Ïè Í← !$ sÛ﴾ ]١١: فصلت[  ،أَوخبر ِبالني  َنَّ أ ح جـ  كَانَ   ار يلِّسم ـ لَ ع ٤(ِهي(  ،نَّأَو 
ـ  و اِمعالطَّ حيِبس ت عمسا ن نكُ: ٍدوعس م ن اب الَقَو،  هتملَّ كَ ةَمومسالْم اعرالذِّ هو 
يلُكَؤ.  

و  ال خاللَّ نَّأَ ِفي   الفالَى هعاِد قَ تلَى رإِ ع اِقطَن الْحاألَ ِرج صبِ م ـ غ ِري 
ماِرخجال أَ وداٍتو.   

                                                 
  ).ط(، )ت( ليست ِفي )١(
  .قلت): ت( ِفي )٢(
  .بفتح التاء املثناة من فوق) ص(تشبه ِفي :  ضبطت كلمة)٣(
.  وتسليم احلجر عليه قبل النبوةفضل نسب النيب : لفضائل، بابا: كتاب) ٢٢٧٧( رواه مسلم )٤(

  .من حديث جابر بن مسرة
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ـ  اِتفَ صِ ِراِئس ِفي   والُوقُ ي نْ أَ مهمزلْي أَنه :ِثاِلالثَّ  تعـالَى  ِهاللَّ
ـ  ال ي  رصالْبو،  ٍبلْقَ بِ الَّ إِ نُوكُ ال ي  ملْالِْع نَِّإ :نَولُوقُيفَ،  ذَِلككَ ـ  الَّ إِ نُوكَ  ن ِم
حٍةقَد  ،والسمع  كُ ال يِن مِ الَّ إِ نُو )ِخانطَ نِْإفَ،  )١()اٍقر روا  دِفي   ذَِلك اِتفَالص 
، نيِلطِّع م )٢()واارص( اِتفَالص هِذِه   وافُ ن نِْإو،  نيِراِف كَ نيِمسجوا م ارا ص هلِّكُ
ثْ أَ نِْإوبتوا مِ هغَ ن أَ ِري دِز لَ اٍتومهثْ إِ مبِذِه   اته ـ أَ( ِةفَالص ي٣()اض( ـ  فَ الَِّإ و ا م
   !!؟قرالْفَ

لَقاَو الْغاِلزي :مأَ ن الَح س ماع م وـ ى كَ س االم    سـ ِب لَـي حٍفر ال  و
صلْفَ،  ٍتولِْحي ي والِْق ميِةام ر ـ ؤ ـ لَ( اٍت ذَ ةَي يسـ  بِ )٤()ت ـ   و ٍمسِج ال عٍضر 
)انت٥()ىه(.   

الطُّ الَقَو ِفوذَا   لُّكُ: يه لُّكَتف و خروج لْ   ،ِراِهالظَّ ِن عب ـ  ِنع  ِعاِطالْقَ
ـ ا ذَ مو،  ٍةيالِشت م )٨(اٍمهوأَ و )٧()ٍةيِغالَ( االٍتي خ الَّ إِ ٍةرور ض )٦()ِريغَ( نِم  هوركَ

                                                 
  .وهو تصحيف. احنراف:  ِفي املطبوع)١(
  .كانوا): ت( ِفي )٢(
  ).ت( ليست ِفي )٣(
  .ليس:  ِفي املطبوع)٤(
  ).ط(، )ص( من )٥(
  .غريه:  ِفي املطبوع)٦(
فقراءا كما أثبتها ) ط(، )ت(أما ِفي ). ص(أذابت معاملها ِفي  ضربت الرطوبة علَى هِذِه الكلمة ف)٧(

  !! الهية: ويف املطبوع. ِفي صلب الكتاب
من الكالم لكونه ] املطروح[ال يعلم صحته، هو املطر و) ما(اللغو هو ) الغية: (قوله): ت(ِفي هامش 

  .لغي لغوا، إذا قال باطالً]: يقال[باطالً 
  ).ط( ضبطت بالنصب ِفي )٨(
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معارنَّأَ بِ ض الْماِنع  قُي ال توم اِه شاَأل بِ الَّا إِ دجأَ نِْإفَ،  )١(اِمس جاز وا معـ  ن  امى قَ
ـ يِدالْقَ اِتالذَّ ن مِ ٍتو ص جور خ وازيِجيلْ فَ امس جِ تسيلَ و ِةميِدالْقَ اِتالذَِّب ِةم 
)لَويسجِ )٢()ت اسال األَ  كِ ذِْإ،  ممرِني خ الف ِداِهالش  ،ومأَ ن كَ الَح ِظفْا لَ الما ي
   .ىهت ان)٤()قرفَ(ال ، وٍمسِج ِري غَ)٣()نِم( ةًيِئر ماتا ذَلِْحيلْ فٍَمس ِجِري غَنِم

ـ ( ري غَ المالْكَ كَانَ   ولَ: ياِنتسِجالس ٍرصو ن ب أَ ظُاِفالْح الَقَ ح٥()ٍفر( ،
كَوانت الْحرعِ وف بةًار ع نلَ،  هم كُ ين ب مِ د نْ أَ ن ي كُحلِْت لِ مالِْع كببِ ِةار ٍمكْح: 
 نُوكُت فَ ِهِديِب ع ضعب ِبها   )٦()قطَنأَ( أَو   ،ٍحولَ أَو   ٍردص ِفي   اهثَدحأَ نَوكُ ي نْا أَ مِإ
منسولَِإ ةًبفَ،  ِهيلْيزم م ن قُ يلُو نْ أَ ذَِلك ِصفْ يبِ ح ا عِ مندِفـي    ه  الـسِرو اآلِي و 
والْحرِهأَ،  ِفوعِ ي بجِ ةُار ِربلَي   أَو محٍدم )لَعـ ِهي ٧()ام(  الةُالـص و  الـسالم 
)انت٨()ىه(.   

ÿiŽjÿÛİí<V< <

ـ و :يالِنقَسالْع ٍرج ح نبا ظُاِفالْح الَقَ ـ  ِذالَّ ي اسقَتر ـ لَ ع ـ  ِهي  لُو قَ
ـ ع( بوتكْم،  ٍقولُخ م ري غَ ِهاللَّ الم كَ آنَرالْقُ نَّأَ )٩()ِةيِرعشَألا(  ِفـي   )١()مكُيلَ

                                                 
  .ِفي األجسام): ط( ِفي )١(
  ).ط( ليست ِفي )٢(
  ).ط( ليست ِفي )٣(
  .فوق): ط( ِفي )٤(
  .حروف:  ِفي املطبوع)٥(
  .وهو حتريف. انطلق) ت( ِفي )٦(
  .عليه:  ِفي املطبوع)٧(
  ).ص( من )٨(
  .األشعري) ت(، ويف ))فتح الباري((، املطبوع، )ط(، )ص( كذا ِفي )٩(
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الْمِفاِحص ،مفُحِفي ظٌو الصدِرو ،قْمرِةاَأل ِبٌءولِْسن.   

çν﴿: تعـالَى  الَقَ öÅ_ r'sù  4© ®L ym  yìyϑ ó¡o„  zΝ≈ n= x.﴾ ] ٦ :التوبـة[ ـ  و ـ ي  ِف ِدالْحِثي 

)ِحالص٢()ِحي( :» ال تاِفسالْقُوا بِ رأَ ِإلَى آِنر ِضر الْعدكَ،  ورنْ أَ ةَاه )يالَن٣()ه( 

الْعد٤(»و(لَ ويس الْمرا ادِفي  مالصدا ِرولْ مِفي  بالْمصِفح.   

أَوجمع لَالسلَى فِذالَّ نَّ أَعي بين فَّالدتكَِني ِهاللَّ الم) انت٥()ىه(.  

 ِلوِباِحص ))الْمِفاِقو(( ) وه٦()و( عضد الدِني، ِح رماللَّ هـالَى  هعت ،
ةًالَقَم فْ مر٧(ةًد(   ِفي تِقحالَى ِهاللَّ الِم كَ ِقيعت اِبطَ تا   قم )قَتد٨()م( كَذَ ورا  هالسيد 
)ِرالشي( ِفي )٩()ف)شلْ ِلِهِحرم١٠())ِفاِقو(.  

  قَدظَوهِم( ركَا ذَ مره ا ظُاِفالْحبن ح ٍج ر واِحصب ))الْمِفاِقو(( م ةُقَافَو 
                                                                                                                         

  ).ط( ليست ِفي )١(
  ).ت( ليست ِفي )٢(
  .ينال): ط(ويف . تناله): ص( ِفي )٣(
النهي أن يسافر باملصحف ِإلَى أرض الكفار إذا خيف : اإلمارة، باب: كتاب) ١٨٦٩( رواه مسلم )٤(

فإين «: ويف رواية. »دوالعخمافة أن يناله «: من حديث نافع عن ابن عمر وفيه. وقوعه بأيديهم
  ).١٨٦٩/٩٤(مسلم . وكالمها يف » نفإين ال آم«: ويف رواية. »أخاف

  .١٣/٤٩٣ ))فتح الباري(( ليست ِفي املطبوع، وانظر )٥(
  ).ص( من )٦(
  ).مطبعة العلوم. ط. (٢٩٦ -٢٩٣ ص))املواقف ِفي علم الكالم(( ضمن كتابه )٧(
  .وقد: بعدها) ط(نقله ابن حجر، وزاد ِفي ): ط(، )ت( ِفي )٨(
  ).ط(، )ت( من )٩(
  .شرح املواقف: )ط(، )ت( ِفي )١٠(

نشر مكتبة األزهر ( وما بعدها ١٤٦ للقاضي اجلرجاين ص))شرح املواقف ِفي علم الكالم((: انظر
  .وقد شرح مقالة عضد الدين األجيي السالف ذكرها) ١٩٧٦سنة
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الشاألَ ِخي شِرعِإل لِ يأَ اِمم حم١()د( ِح رمهاللَّا  مالَى هعت)ِفي   )٢ مـ  ِةلَأَس  ،الِمالْكَ
نَّأَو )٣()ام( ِو ري ع نه م ا لِ فًاِلخفَ ذَِلك همِ طٌلَغَ /٦ص/ و ن ِلاِقالن   أَو جبِ لٌه ا م
اسقَترلَ عقَِهي اَأل لُوشِرعي.  

  قَدأَوالى  تتاج السِكبالطَّ(( ِفي   يِفي   ))اِتقَب ترجاألَ ِةم شِرعي ـ أَ ب صرح 
  .ملَع أَهاللَّ و)٤(تئْ ِشنْ ِإهعاِجر فَذَِلك نِم

)ت٥()م(  



                                                 
  .أن الشيخ أبا احلسن األشعري موافق لإلمام أمحد): ط(، )ت( ِفي )١(
  ).ت( من )٢(
  ).ط( ليست ِفي )٣(
: دار هجر، حتقيق.ط) (٢٢٣ (٣/٤١٧ ))طبقاته((لتمام الفائدة أوردت كالم السبكي ِفي  )٤(

ِفي معرض رده علَى من افترى علَى الشيخ أيب احلسن األشعري ) هـ١٤١٣احللو سنة . الطّناحي، د
ِفي املصحف إن مذهبه أن القرآن مل يكن بني الدفتني، وليس القرآن : وأما ما قالوه: رمحه اهللا تعالَى

إن القرآن كالم : إن األشعري وكل مسلم غري مبتدع يقول. عنده، فهذا أيضا تشنيع فظيع علَى العوام
إن القرآن ليس ِفي املصاحف علَى : اهللا وهو علَى احلقيقة مكتوب ِفي املصاحف ال علَى ااز، ومن قال

  .هذا اإلطالق فهو خمطئ
  ).ت( من )٥(
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                    şËĞÖ]ł’ŁØ<ĆnÖ]ŽÖ^Ło< <
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  )١()تعالَى هاللَّ اَء شنِْإ(

 ِفـي   ِلوالْقَ كَ اِتفَالص ِضعب ِفي   لُوالْقَ :الَقَ ي نْأَ :ىلَو األُ ةُداِعالْقَ

ب٢(ٍضع(.  

ـ ع،  اٍةيح بِ ي ح تعالَى هاللَّ نَّأَ بِ رِق ي نم مِ باطَخالْم كَانَ   نِْإفَ -١  ميِل
ـ  ديِر، م الٍمكَ بِ ملِّكَت، م ٍرصب بِ ريِص، ب ٍعمس بِ عيِم، س ٍةردقُ بِ ريِد، قَ ٍملِْعِب  ،ٍةادرِإ ِب
ويجلُع لَّ كُ ذَِلكه ِق حةًقَي  ،وياِزنِفي   ع محِهِتب ِر وضاه غَ وِهِبض كَ ورفَ،  ِهِتاهيجلُع 

ذَِلك م جااز  ،وفَيسرإِ ه اِإلا بِ مرِةاد ِإ وا بِ مب٦ت/ ِضع/ الْملُخمِ اِتقَو ن  الـنِمع 
وقُالْعوِق،  اِتبلَ لَي ال فَ : هرق ب يا   نم فَنيته و بيا   نثْأَ مبتلِ ،هالْقَ  بأَ ِفي   لُوِهِدحا م
  .ِراآلخ ِفي ِلوالْقَكَ

ـ فَ .نيِقولُخالْم ِةادر إِ لُثْ مِ هتادر إِ )٣()نَِّإ(: تلْ قُ نِْإفَ  ـ بح م ذَِلككَ ته 
ِروض٧ط/اه/ غَوضبه  ،واذَه   وه التِثملُي. لْ قُ نِْإونَِّإ :ت   ِإ لَهرةًاد ِل تيا   ِبهِ قكَم 
 ِقولُخملِْلو ِه بِ قيِل ت ةٌبحم لَه   ذَِلككَو: )٤()هلَ( لَيِق .ِه بِ قيِل ت ةًادر إِ ِقولُخملْ لِ نَّأَ

                                                 
  ).ط(، )ت( من )١(
أي أن من أثبت شيئًا مما أثبته اهللا : ٣١ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا– قال الشيخ العثيمني )٢(

  .لنفسه من الصفات ألزم بإثبات الباقي، ومن نفى شيئًا منه ألزم ما أثبته، وإال كان متناقضا
  ).ت( ليست ِفي )٣(
  ).ت( ليست ِفي )٤(
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محةٌب ِل تيِه بِ ق  ،لَوه ر ض غَى وضب ِل ييِه بِ ق  ،لِْلوملُخِر( ِقو١()ىض( ـ  و  بضغَ
ِلييِه ِبق.  

ـ  م ةُادراِإلو :ه لَ لَيِق .اِمقَِتنال لِ ِبلْالْقَ ِم د انُيلَ غَ بضالْغ: الَ قَ نِْإفَ  لُي 
ِإلَى ِسفْالن ِبلْ ج م فَنٍةع   أَو ِعفْد م ضلَْ قُ نِْإفَ .ٍةرِذِه   :تِإ هرةُاد الْملُخِق .ِقولَي 
 ِهِرصب و ِهِعمس و ِهِمالكَ ِفي   لُوالْقَ مزلْ ي ذَِلككَو،  ِقولُخالْم بضا غَ ذَهو :كلَ
مِِلِْعوقُه ودِهِتر.   

٢- كَانَ   نِْإو الْماطَخب ي ِكنر اِتفَالص و ِقياَأل بِ رسـ  اِءم  يِلِزتعالْم كَ
  .ِةردالْقُ وِملْالِْع واِةيالْح ِبفِصت ينْأَ رِكني وريِد قَميِل عيحنه ِإ :لُوقُي يِذالَّ

ـ ِإفَ .اِتفَالص اِتبثْ إِ نيب و اِءمس األَ اِتبثْ إِ ني ب قرال فَ  :ه لَ لَيِق ننْ إِ ك 

 ِفي  دِجا ال ن  نأَا لِ ميِسجتا و هيِبشي ت ِضتقْ ت ِةردالْقُ و ِملْالِْع و اِةيالْح اتبثِْإ: تلْقُ
ِداِهالش م ا بِ فًِصتالَّ إِ اِتفَالص    وا هِج مسِق .ملَ لَي ك: و ِجال نِفي   د ا  ِداِهالشم 
  وهمسم ى حي ِل عيِد قَ ميالَّ إِ ر    وا هِج مسنِْإفَ .م فَ نيا   تم فَنيكَ لِ تِنوـ  ك  م لَ
ِجتدِفي   ه ِجِب( الَّ إِ ِداِهالشفَ،  ٍمس٢()ِفان( َاأل سلْ   ،اَءمب لَّكُو ش ٍءي )ـ أَِل نال  ك 
ِجتد٣()ه( ِفي الَّ ِإِداِهالش )ِجِب٤()ٍمس(.  

                                                 
  ).ت( ليست ِفي )١(
  .جلسم فأحق): ط(ويف . اجلسم فأحق: )ت( ِفي )٢(
  .ال جتد): ط( ِفي )٣(
  .جسما): ط( ِفي )٤(
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 اِتبثْاِإل بِ فوصو م تعالَىو سبحانه   هاللَّ نْأَ: ةُياِنالثَّ )١(ةُداِعالْقَ

و٢(ِيفْالن(.  

ـ  ٍءي ش لِّ كُ علَى و ميِلع ٍءي ش لِّكُ بِ )٣()هنأَ( ِهاِربخِإكَ :اتبثْاِإلفَ  ،ريِد قَ
أَونهِم سيعب صيرو نِوح ذَِلك .  

وفْالنقَكَ: يِهِلو :﴿Ÿω  …çν ä‹è{ù's?  ×π uΖÅ™  Ÿω uρ  ×Πöθ tΡ﴾ و ينِغبنْ أَ ي ي لَعنَّ أَ م فْالني 
  سِفلَيِهي م دح ال كَ  وا   ِإذَ الَّ إِ الٌمتضمثْ إِ نبنَّأَ، لِ )٤(اات فْالني ـ الْم حـ  ض ع دم 
محض و ،الْعدم الْمحض   سِب لَيشٍءي  ،وام   سِب لَيشا    ٍءيكَم وـ ِق ه لَي   سلَـي 
ـ  فصو ي ضحالْم يفْالن نَّأَِل، و االًمكَ أَو   احد م نَوكُ ي نْ أَ ن ع الًض فَ ٍءيشِب ِه  ِب

                                                 
  ).ت(، )ط( لفظة القاعدة ساقطة من )١(
يعين أن اهللا تعالَى مجع فيما : ٣٨ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا تعالَى- قال الشيخ العثيمني )٢(

øŠs9 ⎯Ïµ§{﴿: تعالَىوصف به نفسه بني النفي واإلثبات كما قال  Î=÷WÏϑ x. Ö™ ï†x« ( uθ èδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# çÅÁ t7ø9$#﴾ وإمنا 
مجع اهللا تعالَى لنفسه بني النفي واإلثبات؛ ألنه ال يتم كمال املوصوف إال بنفي صفات النقص وإثبات 

جز والظّلم صفات الكمال، وكل الصفات الَِّتي نفاها اهللا عن نفسه صفات نقٍص كاإلعياء واللغوب والع
  .ومماثلة املخلوقني

!¬﴿: وكل ما أثبته اهللا تعالَى فهو صفات كمال كما قال اهللا تعالَى uρ ã≅ sVyϑ ø9$# 4’n? ôã F{$# 4 ﴾]سواء ]٦٠ :النحل 
كانت من الصفات الذاتية الَِّتي يتصف ا أزالً وأبدا، أم من الصفات الفعلية الَِّتي يتصف ا حيث 

إن كان أصل هِذِه الصفات الفعلية ثابتا له أزالً وأبدا، فإن اهللا تعالَى مل يزل وال يزال تقتضيها حكمته، و
  .فعاالً

  ).ت(وهي ساقطة من . بأنه): ط( ِفي )٣(
وكل صفة نفاها :  عن ذلك بقوله٤٠ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا– عبر الشيخ العثيمني )٤(

  :فإا متضمنة لشيئنياهللا تعالَى عن نفسه 
Wفةانتفاء تلك الص .  

אWدثبوت كمال الض .  



 QT
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الْمعدو١(م(و الْممِنتع)٢(و هما ال يوِباِنفَص مٍحدال كَ واٍلم .  

ِلوكَانَ   اذَه عا   ةُامم وصاللَّ فِبِه   ه فْنسمِ ه ن ِيفْالن م تضمـ ثْا إلِ ن اِتب 
مقَ كَ ٍحدـالَى ( ِهِلوع٣()ت( :﴿!$#  Iω  tµ≈ s9Î)  ω Î)  uθ èδ  © y∏ ø9$#  ãΠθ •‹s)ø9$#  4  Ÿω  …çν ä‹è{ù's?  ×π uΖÅ™  Ÿω uρ  

×Πöθ tΡ﴾ )قَ ِإلَى ِهِلو :﴿Ÿω uρ  …çν ßŠθ ä↔ tƒ  $ uΚ ßγ ÝàøÏm  4﴾()فَ )٤ فْني السِةن ـ  و النِمو ـ  ي تضمن 
  .مويالْقَ يالْح أَنه اِلمكَ ِلنيب موهفَ، اِميالِْق واةَيالْح الَمكَ

كَوقُ ذَِلك لُوه :﴿Ÿω uρ  …çν ßŠθ ä↔ tƒ  $ uΚ ßγ ÝàøÏm  4﴾ َأ ال   :ي )ِركْيه٥()ه( و  لُِقثْال يه ،
وذَِلك م سِزلْتقُ اِلِمكَ لِ م دِهِتر و تاِممالِفِخِب،  اه الْملُخكَانَ   ِإذَا   ِراِدالْقَ ِقوِدقْير 

  .ِهِتوقُ ِفي بيع وِهِتردقُ ِفي صقْن هذَا نَِّإفَ، ٍةقَّشم وٍةفَلَ كَِعون ِبِءيالش علَى

كَوقُ ذَِلك لُوه :﴿(  Ÿω  Ü> â“ ÷è tƒ  çµ ÷Ζtã  ãΑ$ s)÷WÏΒ  ;ο §‘ sŒ  ’ Îû  ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  Ÿω uρ  ’ Îû  ÇÚö‘ F{$#﴾ 
  .ِضراَأل وِتسمواال ِفي ٍةر ذَ)٦()لِّكُِب( ِهِملِْع ِلمِزلْتس مِبوزالْع يفْ ننَِّإفَ

                                                 
 إذ إن النفي مل يتضمن كماالً فقد يكون لنقص املوصوف لعجزه عنه، كما لو قيل عن شخص )١(

إنه ال جيزي السيئة بالسيئة، فإن نفي جمازاته السيئة مبثلها ليس : عاجز عن االنتصار لنفسه ممن ظلم
مال عفوه ولكن لعجزه عن االنتصار لنفسه، وحينئذ يكون نفي ذلك عنه نقصا وذما ال كماالً لك

  .٤١ ص))تقريب التدمرية((: انظر. ومدحا
 إذ إن النفي إن مل يتضمن كماالً فقد يكون لعدم قابلية املوصوف لذلك املنفي أو ضده، ال لكمال )٢(

فنفي الظّلم عن اجلدار ليس لكمال اجلدار، ولكن لعدم قابلية . ماجلدار ال يظِْل: املوصوف، كما إذا قيل
تقريب ((: انظر. اتصافه بالظّلم أو العدل، وحينئذ ال يكون نفي الظّلم عنه مدحا له وال كماالً فيه

  .٤١ ص))التدمرية
  .اآلية): ط(، )ت( ِفي )٣(
  .تضمن كاحلياة والقامي): ت( ِفي )٤(
  .يكربه) ص( لعلها ِفي )٥(
  .حتريف. لكل:  ِفي املطبوع)٦(
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كَ وقَ ذَِلك لُوـ  ه عالَىت :﴿ô‰s)s9uρ  $ oΨ ø)n= yz  ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9$#  uÚö‘ F{$#uρ  $ tΒ uρ  

$ yϑ ßγ uΖ÷ t/  ’ Îû  Ïπ −G Å™  5Θ$ −ƒ r&  $ tΒ uρ  $ uΖ¡¡tΒ  ⎯ÏΒ  5>θ äó ـ  ِبوغاللُّ س م يفْ ن نَِّإ فَ ]٣٨ :ق[ ﴾9—  يِذالَّ
  وهالتعب اِإل وعاُي لَى الٌّء دكَ ع الْقُ اِلمدِةر ِن وهالْقُ ِةايِفالِخِب،  ِةو الْمـ خ  ِقولُ
  .هقُحلَي ما الِلالْكَ وِبعالت ن ِمهقُحلْي يِذالَّ

كَوقَ ذَِلك لُوالَى هعت: ﴿ω  çµ à2 Í‘ ô‰è?  ã≈ |Á ö/F{$#﴾ ] إِ ]١٠٣: األنعـام نم ـ ا ن ى فَ
ـ ؤالر درج م ِفن ي ملَو،  اِءملَالْع رثَكْ أَ هالَقَ كَما   ةُاطَحاِإل هو   يِذالَّ :اكرداِإل ؛ِةي 
 انَكَ لَ ذَِلككَ كَانَ   و لَ ذْ، إِ حدى م ر ال ي  ِهِنوكَ ِفي   سيلَى، و ر ال ي  مودعالْم نَّأَِل
الْمعدوم م مدواح  ،ِإونا  مالْممدوكَ ِفي   حِهِنو  ال ي ِبِه   اطُح )نِْإو ِئ را   ،يكَم  هأَن
ال يِبِه اطُح ١()نِْإو(ِل عم.  

ـ ا و حدم( نُوكُي ما   ِهِتمظَ ع اِتبثْ إِ ن مِ اِكرد اإلِ ِيفْن ِفي   انَكَفَ  )٢()ةَفَِص
ـ  ع م ِةيؤالر اِتبثْ إِ علَى )٣()الًيِلد( ذَِلك انَكَ، و اٍلمكَ ع اإلِ ِمد ـ ح  )٤()ال( ِةاطَ

ـ تمِئأَ و ِةم األُ فلَ س ِهيلَ ع قفَي ات ِذالَّ قالْح هو   اذَه، و )٥()اهِيفْن( علَى ـ  قَ اه ه الَ
الشي٦(خ( )ِقتي الد( ِفي )٧()ِني)التدِرم٨())ِةي(.  

                                                 
  ).ت( ليست ِفي )١(
  .اء. مدحا وصفه: ممدوحا وصفة، ويف املطبوع) ط( ِفي )٢(
  .داال): ط( ِفي )٣(
  ).ط(، )ت( من )٤(
  .حتريف. نفسها:  ِفي املطبوع)٥(
  .الشيخ املراد به شيخ اإلسالم ابن تيمية قدس اهللا سره: قوله): ت( ِفي هامش )٦(
  ).ت ( من)٧(
  ).ط(، )ت( من )٨(



 RL 

 

א 

 أَو  اِتفَالص ِضعب ِفي   مهوت ي اِسالن ن مِ اريِث كَ نَّأَ :)١(ةُثَاِلالثَّ ةُداِعالْقَ

 ديِري ثُم   ،نيِقولُخالْم اِتفَ صِ لُاِثما ت هن أَ )٢()اهلِّكُ( أَو   اهِرثَكْأَ أَو   اهن م ٍريِثكَ

  . /٧ص/ِرياِذحالْم )٣()نِم (اٍعونأَ ِفي عقَي فَهمِهي فَِذالَّ ذَِلك يِفن ينْأَ

ـ ، و نيِقولُخالْم اِتفَص بِ ِصوصالن ن مِ همِهفَ ما   لَثَّ م هنوكَ :اهِدحأَ  نظَ
  . )٥(لُيِثمالت )٤()وه( ِصوصالن لَولُد منَّأَ

ـ طَّعو( /٨ط/ اموهفْ م ذَِلك لَعج ِإذَا   )٦()هنأَ( :ياِنالثَّ ـ ِقب،  هلَ ٧()ِتي( 
النصوص م ةًلَطَّع ع م لَا دت لَ عمِ ِهي ثْ إِ ناِتب فَ ،ِهاللَّ بِ ِةقَِئالال اِتفَالص يـ  ىقَب م ع 
ـ  بِ هني ظَ ِذالَّ )٨()ِءيالس( ِهنظَو،  ِصوصالن علَى ِهِتاينِج ـ رو /٧ت/ ِهاللَّ سِهِلو ،
حظَ ثُي ٩()نَّأَ( ن( َِّذال فْي يهمِ م ِهالِم كَ نام   وه التِثملُي لُاِطالْب  ،)َـ ف  )١٠()دقَ

                                                 
  .بني صفات اهللا وصفات املخلوقني:  زاد ِفي املطبوع بعدها)١(
  ).ط(، )ت( من )٢(
  ).ط(، )ت( من )٣(
  ).ط(، )ت( ليست ِفي )٤(
وهذا فهم خاطئ، فإن الصفة : ٥٦ ص))تقريب التدمرية(( ِفي - رمحه اهللا– قال الشيخ ابن عثيمني )٥(

ومتثيل اخلالق باملخلوق كفر وضالل؛ ألنه .  تناسب موصوفها وتليق بهالَِّتي دلت عليها النصوص
øŠs9 ⎯Ïµ§{﴿: تكذيب لقوله تعالَى Î=÷WÏϑ x. Ö™ ï†x« الل بقولهوال ميكن أن يكون ظاهر النصوص الكفر والض ﴾

ß‰ƒ﴿: تعالَى Ìãƒ ª!$# t⎦ Îi⎫t7ãŠÏ9 öΝ ä3s9 öΝà6 tƒ Ï‰ öη tƒ uρ z⎯oΨß™ z⎯ƒ Ï%©!$# ⎯ÏΒ öΝ à6 Î=ö6 s%﴾ ]وقوله]٢٦: النساء  :﴿ß⎦ Îi⎫t6 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9 β r& 

(#θ=ÅÒ s? 3﴾ ]١٧٦: النساء[.  
  ).ت( ليست ِفي )٦(
  .وعطل بقية): ط( ِفي )٧(
  .الشيء): ط(، )ت( ِفي )٨(
  ).ط( ساقطة من )٩(
  .قد): ت(، و)ط( ساقطة من )١٠(
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ا   لَطَّعأَ( موداللَّ )١()عه و رسلُوِهالِمكَ ِفي   ها مِ مثْ إِ ناِتب ِهلَّ لِ اِتفَالص 
والْمِهلَي اِإلِناعِبِةقَِئالال ِةي ِهاللَّ الِلج .  

ـ  لِ الًطِّع م نُوكُي فَ ٍملْ عِ ِريغ بِ ِهاللَّ ِن ع اِتفَالص كلْي تِ ِفني أَنه   :ِثاِلالثَّ ا م
يسقُِّحته الرب) سبحانهالَى وعالَقَ .تهش ياِإلخ الِمسِح رماللَّ هأَ هاي٢()ض(.  



                                                 
  .حتريف. أوعد) ت( ِفي )١(
  ).ط(، )ت( من )٢(



 RN
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اِتالْخ١(ةُم(:  

  : ةٌالثَ ثَقوقُالْح نَّ أَملَع ينْ أَِديِحوالت ِقيِقح تنِم

١- حالَى ِهاللَّ قعال ت )يكُِرشِف)٢()ه ِهي ملُخوق.   

٢- وحِل قرسِهِلو .  

٣- وحقم شتركب ينهام.  

ـ  و ِفوالْخ و ِلكُّوالت و ِةادبالِْعكَ فَ :هدح و تعالَى ِهاللَّ قا ح مأَفَ  الْخشِةي 
وقْالتو اِإلى ونِةاب و الراِءج وِتاالسعـالَى  قَالَ   )٣(ِةانعت :﴿Ÿξ sù  äí ô‰s?  yìtΒ  «!$#  $ ·γ≈ s9Î)  

                                                 
  ).ط(، )ت(، )ص(ملثبت من وا.  تتمة:  ِفي املطبوع)١(
  .يشاركه): ط(، )ت(  ِفي )٢(
⎯﴿:  فمن صرف منها شيئًا لغري اهللا فهو مشرك كافر، والدليل قوله تعالَى)٣( tΒuρ äíô‰ tƒ yì tΒ «!$# $ ·γ≈s9 Î) 

t yz#u™ Ÿω z⎯≈yδ öç/ …çµ s9 ⎯Ïµ Î/ $ yϑ̄Ρ Î* sù …çµ ç/$ |¡Ïm y‰ΖÏã ÿ⎯Ïµ În/u‘ 4 …çµ̄Ρ Î) Ÿω ßx Î=øãƒ tβρã Ï≈ s3ø9 : انظر. ]١١٧: املؤمنون[ ﴾#$
  .٣٩ مع شرحها البن عثيمني ص))األصول الثّالثة((

אאW ا ِفي جلب املنافع ودفع املضار وهوالَى كفاية وحسبعلَى اهللا تاالعتماد ع 
’﴿: من متام اإلميان وعالماته لقوله تعالَى n? tã uρ «!$# (# þθ è=©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨä. t⎦⎫ÏΖ ÏΒ÷σ •Β ﴾]وإذا صدق العبد ]٢٣ :املائدة 

≅tΒuρ ö⎯﴿: ِفي اعتماده علَى اهللا تعالَى كفاه اهللا تعالَى ما أمهه لقوله تعالَى ©. uθtG tƒ ’ n? tã «!$# uθ ßγ sù ÿ…çµ ç7ó¡ym ﴾
β¨﴿: كافية مث طمأن املتوكل بقوله:  أي]٣: الطالق[ Î) ©! $# à Î=≈ t/ ⎯Íν Ì øΒr& 4﴾ ]فال يعجزه شيء أراده]٣ :الطالق .  

א هانحبى اهللا س وهو الذعر، وهو انفعال حيصل بتوقع ما فيه هالك أو ضرر أو أذى، وقد 
  .وتعالَى عن خوف أولياء الشيطان وأمر خبوفه وحده

אWاخلوف من اهللا لعلمك أنه قادر عليك .  
אWاتباع األوامر واجتناب النواهي أن جتعل بينك وبني عذاب اهللا وقاية ب.  
אW لَى اهللاا أرق منها ملا تشعر به من االعتماد عوبة إال أجوع ِإلَى اهللا وهي قريبة من معىن التالر 

  =.واللجوء إليه، وال يكون إال هللا
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tyz# u™﴾ ]٢١٣ :عراءالش[ ـ  و Ï‰ç7ôã﴿: تعـالَى  الَقَ $$ sù  ©!$#  $ TÁ Î= øƒ èΧ  çµ ©9  š⎥⎪ Ïe$! $#﴾ 
’﴿: تعالَى الَقَو( ]٢ :الزمر[ n?tã uρ  «!$#  (#þθ è= ©.uθ tG sù  β Î)  ΟçGΨ ä.  t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β﴾ ]١()]٢٣: املائدة( الَقَ و 

tΒ⎯﴿: تعالَى uρ  ÆìÏÜãƒ  ©!$#  …ã& s!θ ß™ u‘ uρ  |·øƒ s† uρ  ©!$#  Ïµ ø)−G tƒ uρ  y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù  ãΝèδ  tβρ â“ Í← !$ xø9$#﴾ ] النـور :

  .هدح وِهى للَّوقْالت وةَيشالْخ تبثْأَ، وِلوسالر وِهلَّ لةَاعالطَّ تبثْأَ فَ]٥٢

الَى الَقَ وعت :﴿Ÿξ sù  öΝèδθ èù$ y‚ s?  Èβθ èù% s{uρ  β Î)  Λä⎢Ζä.  t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σ•Β﴾ ]١٧٥ :عمـران  آل[ 

الَقَو )()٢( :» قُال تا   اولُوم اللَّ اَءشه و اَءش م حمد ِكلَ، وقُ ن ا   والُوـ  م اَءش 

ـ تسي لَ)٤()تعالَى( ِهاللَّ ةَئَيِش منَّأَا ِلذَه و.)٣(»دمح ماَءش ما   ثُم هاللَّ م سِزلْتةًم 
 هاللَّ اَءش بلْ ما    ،ِهاللَّ ةَئَيِش م اِدبالِْع ن مِ ٍدح أَ ةَئَيِشال م ، و اِدبالِْع ن مِ ٍدح أَ ِةئَيِشمِل

  . هاللَّ ِأش يم لَنْ ِإنكُ يملَ اسالن اَءا شم، واسالن ِأش يم لَنِْإوكَانَ 

أَوما حق الرسِلو  الْمختكَفَ( ِبِه صالتِزع٥()ِري(و التِقوِرياال وتاِعب 

                                                                                                                         
ZאWاطلب أمر قريب املنال، وهو متضمن للذل واخلضوع وال يكون إال هللا أيض .  

אW طلب العون، وهي املتضمنة لكمال الذل من العبد لربه وتفويض األمر إليه واعتقاد 
  .كفايته

  .٤٤ -٣٩ للشيخ العثيمني رمحه اهللا ص))شرح األصول الثالثة((أفيدت هِذِه املعاين من 
  .ومن هذا الباب قوله ): ط) (ت( ِفي )٢(   ).ت( ليست ِفي )١(
، وصححه األلباين ِفي )٥٧٢٥ (١٣/٣٢، وابن حبان ٤/٣٩٤وأمحد ، )٢١١٨( رواه ابن ماجه )٣(
  ).١٧٢١ ())صحيح ابن ماجه((
  .تصحيف. بزايني. كالتعزيز:  ِفي املطبوع)٥(    ).ص( ليست ِفي )٤(
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و)ِتاالس١()الِمس(ِل ِهِمكْح)الَى قَالَ )٢عت :﴿Ÿξ sù y7 În/u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨÏΒ ÷σãƒ 4©®L ym 

x8θ ßϑ Åj3ys ãƒ $ yϑŠ Ïù tyf x© óΟßγ oΨ÷ t/ §ΝèO Ÿω (#ρ ß‰Ågs† þ’Îû öΝÎηÅ¡àΡr& % [ t̀ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠŸÒs% (#θ ßϑ Ïk= |¡ç„ uρ 

$ VϑŠ Î= ó¡n@﴾ ]٣(]٦٥ :النساء(،الَى الَقَ وعت :﴿ö≅ è% βÎ) óΟçFΖä. tβθ ™7Ås è? ©!$# ‘ÏΡθ ãè Î7¨?$$ sù 

                                                 
        .واالستلزام): ت( ِفي )١(
  .﴾﴿وتعزروه وتوقروه:  قال تعالَى)٢(

فأوجب تعالَى تعزيره وتوقريه، وألزم إكرامه و : ٢/٢٨ ))الشفا(( ِفي - رمحه اهللا-قال القاضي عياض 
: وقال األخفش. تعزروه تبالغوا ِفي تعظيمه: تِجلُّوه، وقال املربد: تعزروه: قال ابن عباس. تعظيمه
 بزايني من العز، وى عن التقدم بني يديه بالقول ))تعززوه((تعينونه، وقرئ : وقال الطّربي. تنصرونه

ال : قال سهل بن عبد اهللا.  بالكالم علَى قول ابن عباس وغريه وهو اختيار ثعلبوسوء األدب بسبقه
اتقوا اهللا ِفي إمهال حقه وتضييع : وقال السلمي... تقولوا قبل أن يقول، وإذ قال فاستمعوا له وأنصتوا

  .[â}.حرمته إن اهللا مسيع لقولكم عليم بفعلكم
ره وآثر موافقته، وإال مل يكن صادقًا ِفي حبه وكان اعلم أن من أحب شيئًا آث: ٢/١٩وقد قال ِفي 

 من تظهر عالمة ذلك عليه، وأوهلا االقتداء به واستعمال سنته، مدعيا، فالصادق ِفي حب النيب 
واتباع أقواله وأفعاله، وامتثال أوامره اجتناب نواهيه والتأدب بآدابه ِفي عسره ويسره ومنشطه ومكرهه، 

الَىوشاهد هذا قوله تع :﴿ö≅ è% β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ™7Åsè? ©! $# ‘ ÏΡθ ãè Î7̈?$$sù ãΝ ä3ö7Î6 ósãƒ ª! ﴾ وإيثار ما شرعه وحض عليه #$
  .[â}.علَى هوى نفسه وموافقة شهوته

 بغض من أبغض اهللا ورسوله ومعاداة من عاداه -عالمات حمبته:  أي-ومنها : ٢٢ -٢/٢١مث قال 
  .[â}.واستثقاله كل أمر خيالف شريعتهوجمانبة من خالف سنته وابتدع ِفي دينه، 

يقسم تعالَى بنفسه الكرمية املقدسة أنه ال يؤمن أحد حىت : ١/٥٢٠ ))تفسريه(( قال ابن كثري ِفي )٣(
 ِفي مجيع األمور، فما حكم به فهو احلق الَِّذي جيب االنقياد له باطنا وظاهرا وهلذا حيكِّم الرسول 

‰ΝèO Ÿω (#ρß§﴿: قال Ågs† þ’ Îû öΝ Îη Å¡àΡr& % [ t̀ ym $£ϑ ÏiΒ |MøŠŸÒ s% (#θ ßϑÏk=|¡ç„ uρ $VϑŠ Î=ó¡n@إذا حكموك يطيعونك ِفي : ﴾ أي

بواطنهم فال جيدون ِفي أنفسهم حرجا مما حكمت، وينقادون له ِفي الظّاهر والباطن، فيسلمون لذلك 
ي نفسي بيده ال يؤمن لذاو«: تسليما كليا من غري ممانعة وال مدافعة وال منازعة كما ورد ِفي احلديث

  .[â}.»أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به
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ãΝä3ö7Î6 ós ãƒ ª!$#﴾ ]١(]٣١ :آل عمران(أَ واِلثَم ذَِلك .  

أَوا مالْحق الْمشتركب يِهلَّلا نو رسكَفَ( :ِهِلوالْح٢()ب(اِإل وياِنم 
والتِدصِقيالطَّ والَى قَالَ ،ِةاععت :﴿⎯̈Β ÆìÏÜãƒ tΑθ ß™ §9$# ô‰s)sù tí$ sÛr& ©!$# (﴾ ]٨٠: النساء[ 
الَى الَقَوعت :﴿šχθ àÎ= øt s† «!$$ Î/ öΝä3s9 öΝà2θ àÊ÷ãÏ9 ª!$#uρ ÿ…ã& è!θ ß™ u‘ uρ﴾ ]٦٢: التوبة[الَقَ و 

≅ö﴿: تعالَى è% β Î) tβ% x. öΝä.äτ !$ t/# u™ öΝà2 äτ!$ oΨ ö/r&uρ öΝä3çΡ≡uθ ÷z Î)uρ ö/ä3ã_≡uρ ø— r&uρ óΟä3è?uÏ±tã uρ îΑ≡uθ øΒ r&uρ 

$ yδθßϑ çG øùutIø% $# ×ο t≈ pgÏBuρ tβöθ t±øƒ rB $ yδ yŠ$ |¡x. ß⎯Å3≈ |¡tΒ uρ !$ yγ tΡöθ |Ê ös? ¡=ym r& Νà6ø‹s9Î) š∅ ÏiΒ «!$# 

⎯Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 7Š$ yγ Å_ uρ ’ Îû ⎯Ï& Î#‹Î7y™﴾ ]٣(]٢٤ :التوبة( ،ِموذَا نه اِبالْب )َنَّأ ِبالني  َكَان 
قُيِفي )٤()لُو طْخِهِتب :»مناللَّ ِعِط يهو رسلَوه فَقَد رشدو مني ِهِصعِإا فَمنال ه 

يضالَّ ِإرفْ نسهلَ، وني ضاللَّ رهش ٥(»ائًي(.   

  

                                                 
هِذِه اآلية الكرمية حاكمة علَى كل من ادعى حمبة اهللا وليس : ١/٣٥٨ ))تفسريه(( قال ابن كثري ِفي )١(

ِفي مجيع هو علَى الطّريقة احملمدية، فإنه كاذب ِفي نفس األمر حىت يتبع الشرع احملمدي والدين النبوي 
نا رميه أَِليس عل عمالً لَِم عنم«:  أنه قال عن رسول اهللا ))الصحيح((أقواله وأفعاله كما ثبت ِفي 

  .[â}.»هو ردفَ
  .فكاحملبة): ط(، )ت( ِفي )٢(
  ).ت(، )ط(، )ص( زاد ِفي املطبوعة تكملة اآلية، وليست هي ِفي )٣(
  . بقولهما كان النيب ): ط(، )ت( ِفي )٤(
من ) ٢٠٦ ())صحيح الكلم الطّيب((، وصححه األلباين ِفي )٢١١٩، ١٠٩٧( رواه أبو داود )٥(

  .حديث ابن مسعود



 RR
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ذَا ِإلَىوأَ هش١(ار( الَّالْعةُماب الْقَ نِفي ِمي ))نِنوِهِتي((قَ ِبِهِلو)٢( :  

ــِل ــِهلَّ ح قــ ال ي ــغ ِلنُوكُ ِهِري 
  

  ِلوــع ــِهِدب ح ق ــه ام ــح  اِنقَّ
  

 ال تجلُع قَّوا الْحِني ـ  ح ق ـ ا و  اداِح
  

ــ   ــ غَنِم ِريت ــِيم ٍزيال فُ وــر  اِنقَ
  

 ِهِلوســ رنَو دِنمحلــر ِلجالْحفَــ
  

  ذَكَو الةُا الص ذَ وبـْي الْقُ  ذِ حاِنرب 
  

ذَكَو ا السجود ـ  و ذْنرن ا وِمييـ ن ان 
  

  اذَكَو )مت٣()اب( الْع مِ ِدب عِ ن صاِني 
  

ذَكَو ا التلُكُّو اِإل وـ ن ةُاب و ـ الت  ىقَ
  

  ذَكَو ا الراُءج ـ  و خشةُي  الـر حِنم 
  

ـ ا الْعِ ذَكَو بةُاد ـ  و ِتاسعانتا ِبـهِ  ن 
  

ــِإ   ياكن ــع باِن ذَدت ــِحو ياِند 
  

ولَعِهيا قَ مام ـ  الْو جوـ أَ بِ د ِهـِرس 
  

  دــنيــأُا وخرــى حذَبــكْا الرِنان 
  

ــو ــكَ الت ذَِلكِبسيحو ــِبكْالت ير 
  

  والتــِله ــلُي ح ــِهلَ ِإق نــد  اِنيا ال
  

 ريِقوالتــ وريــِزعا التمــنِكلَ
  

  حق ـ  الر سبِ ِلو ـ قْم تـ  ض  آِنرى الْقُ
  

                                                 
  .وقد أشار ِإلَى هِذِه األمور الثّالثة): ت( ِفي )١(
وحاصل هذا : ٢/٥٧٥ ))شرحه للنونية(( ِفي - رمحه اهللا– قال الشيخ الدكتور حممد خليل هراس )٢(

فأما حق اهللا فمختص به ال جيوز أن يشركه غريه فيه، وأما .  حقاحقا ولرسوله  الباب أن هللا 
حق الرسول فهو ثابت له أيضا فال يصح أن خنلط بني احلقني فنجعل ما هو خمتص بأحدمها لآلخر دون 

  .[â}.تفرقة أو متييز فإن تلك هي الندية الَِّتي انا اهللا ورسوله
  .حتريف.  بعني مهملةعتاب): ط(، )ت( ِفي )٣(
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ــوالْحباِإل وــيانُمــ والتِدصيق 
  

   ال يختص  لْ حـ ، ب ـ  اِنقَّ م شتاِنكَر 
  

ي  ِذهـ فَت ـ  الْح لُياِص ـ ثَ ِقوقُ  ةٌالثَ
  

   ال تجمعوه ا أُ ا يالِْع(ي  ِلوـ ر  )١()اِنفَ
  

ـ  ِإلَىا  نتودقُا و نخي ش هعاِم ج الَقَ ـ  (خيالـش  ِهاللَّ اِلالْع٢()م( ـ الَّالْع ةُم 
)الشي٣()خ( ثْعانُم النِدجي الْحنِلبي ِح رماللَّ هالَى هعت)ذَا   :)٤آِخ ها   رم ـ ت يسر 
جمعه )ناللَّ )٥()لُأَسه ِظالْعينْ أَ م ي عمم فْ نعه نْأَ و ي جلَعا هاِلصلِ  خ وِرالْكَ ِهِهجِمي ،
قَمرلَ(ا بدِفي )٦()ِهي جاِتن ِعالنِمي.  

والْحمِني بِ ِذالَّ ِهلَّ لِ دعِهِتم ِت تم اِلالصحات و ،٨ص/ الةُالص/ و الـسالم 

                                                 
  .حتريف. العديان) ت( ِفي )١(

هذه العقيدة حبمد اهللا وعونه وحسن توفيقه ار / ٩ط/متت : بنص ناسخها) ط(وهنا انتهت املخطوطة 
 علَى يد أفقر العباد وأحوجهم ِإلَى رمحة اهللا يوم التناد، ١٣٠١خال من كانون ثاين سنة ) كذا(األربعة 

الفتح اخلطيب بن املرحوم ) كذا(خري العباد، الفقري عبد اللطيف تلميذ الشيخ أبو الراجي شفاعة حممد 
كتبه ِفي ملك . ١٣٠١الشيخ عبد القادر اخلطيب، عفى عنه مواله جباه حممد خري أنبيائه آمني سنة 

  .[â}.الظّاهر بالشام
 W)ِذِه املخطوطة فهذا توسل غري مشروع ول): املعلقيس هنا جماالً لبحثه ولكنه غفر اهللا لناسخ ه

 للمحدث العالمة ))التوسل(( لشيخ اإلسالم ابن تيمية، و))قاعدة جليلة ِفي التوسل والوسيلة((ينظر 
  .األلباين رمحهما اهللا تعالَى

  ).ص(مثبتة من .  ليست ِفي املطبوع)٣()٢(
  .أدام اهللا نفعه) ت( ِفي )٤(
  .أسأل): ت( ِفي )٥(
  . حتريف. نقرل:  ِفي املطبوع)٦(
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  . اِتامرالْكَ وِلضالْفَ )٢()يِلوأُ( ِهاِبحصأَو ِه آِلعلَى وٍدمح م)١()انِديِس( علَى

)الةًصو سا داِئالممِني) مالِزتم٣()ِني (ام داال ِتامومستاَأل ور٤()ض(  

فَالَْ انَكَومِ اغُر كِ ن تمِ ِهِتاب ن طِّ خ الْمِفلِّؤ ِح رماللَّ هه ن هار الْجـ م ِةع 
الْمبارِن ِفي   كِفص ش عانَب الْملَى ِمظَّعع ِقالْفَ ِد يأَ ِري حِدم ِن ب ع ٍضو ِن ب م حٍدم 
الْحنِلبالْ يقْمِسدي س هـ١١١١ (ةَن .(واللَّى  لَّصلَى هع سِدين ا محٍدم لَـى   وع
  .)٥(اميِلس تملَّس وِهِبحصو ِهآِل



                                                 
  .سيد السادة) ت( ِفي )١(
  .سبق قلم(!!). وألَى :  ِفي املطبوع)٢(
  . ليست ِفي املطبوع)٣(
  .، املطبوع)ت( من )٤(

وكان الفراغ من كتابه هِذِه النسخة علَى يد أفقر العباد بكر النابلسي عفى اهللا : ما نصه) ت( ويف اية 
  . ألف ومائتني ومخسني١٢٥٠ املبارك سنة ِفي شهر حمرم) هكذا(عنه ار األربعة 

  .بلغ مقابلة علَى خط املؤلف فصح إن شاء اهللا تعالَى: خبط ناسخها) ص( ِفي هامش )٥(
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a¾ë@Š†b—a¾Éua‹@ @

  ).دار الصحابة للتراث. ط( لعبد الواحد بن عمر :أخبار النحويني

  ).السوادي. ط( للبيهقي، :مساء والصفاتاأل

 عباس بـن منـصور السكـسكي        : ِفي معرفة أهل األديان    ربهانال
 .دار التراث العريب. خليل أمحد إبراهيم احلاج/حتقيق. احلنبلي

  . البن كثري، املكتبة التوفيقية، القاهرة:تفسري القرآن العظيم

دار ابن اجلـوزي    .  للشيخ حممد بن صاحل العثيمني     :تقريب التدمرية 
  ).م١٤٢٦/٢٠٠٥ط (القاهرة 

  .أمحد حممد شاكر:  للشافعي، حتقيق:سالةرال

 البن أيب عاصم عمر بن الضحاك الشيباين، املكتب اإلسالمي،          :سنةال
العالمة حممد ناصر الـدين     : ، حتقيق ١٤١٣/١٩٩٣الثالثة، سنة   . بريوت، ط 
  .األلباين

  ).إدارة البحوث العلمية بالرياض( لعبد اهللا بن أمحد :سنةال

حممد فؤاد عبـد    : ب العلمية، حتقيق وترقيم    دار الكت  :سنن ابن ماجة  
  .الباقي

حممد حمي الدين  :  املكتبة العصرية، صيدا، لبنان، حتقيق     :سنن أيب داود  
  .عبد احلميد
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 املكتبة التجارية، مصطفى البـاز،      ):اجلامع الصحيح (سنن الترمذي   
  .العالمة أمحد شاكر، وآخرون: حتقيق

األوىل، سـنة   . يـة، ط  دار الكتـب العلم   : سنن الكربى للنسائي  ال
عبد الغفار بن سليمان البنداري، وسيد كسروي       . د: ، حتقيق ١٤١١/١٩٩١
  .حسن

سـنة  .  الدار املصرية اللبنانية، القـاهرة، ط      ):اتىب(سنن النسائي   
١٤٠٧/١٩٨٧  

مؤسـسة  . شعيب األرناؤوط، ط  :  للذهيب، حتقيق  :سري أعالم النبالء  
  .الرسالة

 دار إحياء التـراث العـريب،       :نبليشذرات الذهب البن العماد احل    
  .بريوت

 لإلمام حممد بن عبد الوهاب للشيخ حممد بن         :شرح الثّالثة األصول  
  .م٢٠٠٤صاحل العثيمني دار ابن اجلوزي القاهرة ط

نشر مكتبة األزهر   ( للقاضي اجلرجاين    :شرح املواقف ِفي علم الكالم    
  ).١٩٧٦سنة

مـة لـشئون املطـابع       اهليئة العا  :شرح النووي علَى صحيح مسلم    
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧األمريية، القاهرة 

 للشيخ حممد بن صاحل العثيمني، حتقيـق هـاين          :شرح ملعة االعتقاد  



 < <

 

SM< < אא 

  .م٢٠٠٢/هـ١٤٢٣سنة ) ط األوىل(مكتبة العلم القاهرة . احلاج

األوىل، سـنة   .  دار الكتـب العلميـة، ط      :شعب اإلميان للبيهقـي   
  .زغلولحممد السعيد بسيوين : ، حتقيق١٤١٠/١٩٩٠

 دار املعـارف    :شفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضـي عيـاض       ال
  .للطباعة والنشر، تونس

 مؤسسة الرسـالة،    ):اإلحسان بترتيب ابن بلبان   (صحيح ابن حبان    
  .١٤١٤/١٩٩٣الثانية، سنة . بريوت، ط

 بيت األفكار الدولية، بريوت، وعليه ترقيم عبـد         :صحيح البخاري 
  .بد املنانالباقي، اعتناء إحسان بن ع

أيب احلسني خالد   :  دار الفالح، الفيوم، مصر، إشراف     :صحيح مسلم 
  .حممود الرباط

دار هجـر،   . ط( لتاج الدين الـسبكي      :طبقات الشافعية الكربى  
  ).هـ١٤١٣احللو سنة . الطّناحي، د: حتقيق

  . مكتبة أم القرى:عقيدة الطّحاويةال

شر مكتب الكليـات    ن. و بكر جابر اجلزائري   أب/ عقيدة املؤمن للشيخ  
  .األزهرية

  .مكتبة الصفا: عقيدة الواسطيةال



 SN

 

א 

. البن حجر، دار أيب حيان، ط     : فتح الباري شرح صحيح البخاري    
  .، وامشها أرقام املطبعة السلفية املعتمدة١٤١٦/١٩٩٦األوىل، سنة 

طارق بن عوض اللّـه، دار ابـن        / حتقيق: فتح الباري البن رجب   
  .اجلوزي

 :كتاب التوحيد لإلمام حممد بن عبـد الوهـاب        فتح ايد شرح    
  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤للشيخ عبد الرمحن بن حسن، دار احلديث، القاهرة، ط

.  للشيخ حممد بن صاحل العثـيمني      :فتح رب الربية بتلخيص احلموية    
  ). بن سعد واإلسالميةأمحدجامعة اإلمام . ط(

حممد عبد  /تقدمي.  لشيخ اإلسالم ابن تيمية    :فتوى احلموية الكربى  ال
  .مطبعة املديين. الرزاق محزة

سـنة  .  للديلمي، دار البـاز، مكـة، ط       :فردوس مبأثور اخلطاب  ال
  .السيد بن بسيوين زغلول: ، حتقيق١٤٠٦/١٩٨٦

مكتبة دار  . حممد عبد اللّه عفيفي   /د. أ :قراءة ِفي التصوف اإلسالمي   
  . م٢٠٠٥/هـ١٤٢٥العلم 

رئاسـة إدراة البحـوث     . ط (:قول السديد ِفي مقاصد التوحيد    ال
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣سنة ) ٢ط) (العلمية واإلفتاء بالسعودية

  .ت. مكتبة اإلميان املنصورة د:قول املفيد علَى كتاب التوحيدال

.  البن عبد اهلادي احلنبلي    :كالم علَى مسألة االستواء علَى العرش     ال



 < <

 

SO< אא 

  .دار الفالح بالفيوم. عبد اللّطيف السالمة.د/حتقيق

  .أمحد حممد شاكر:  البن حزم، حتقيق:ىلاحمل

  . دار املعرفة، بريوت:ستدرك للحاكمامل

الثانيـة، سـنة    .  مؤسسة الرسالة، بـريوت، ط     :مسند اإلمام أمحد  
  .شعيب األرناؤوط، وآخرون: ، حتقيق١٤٢٠/١٩٩٩

األوىل، سنة .  البن أيب شيبة، دار الكتب العلمية، بريوت، ط :صنفامل
  . السالم شاهنيعبد: ، حتقيق١٤١٦/١٩٩٥

  .حبيب الدين األعظمي:  لعبد الرزاق الصنعاين، حتقيق:صنفامل

. محدي عبد ايـد الـسلفي، ط      :  للطرباين، حتقيق  :عجم الكبري امل
  .الثانية

دار . ط( للشيخ بكر بن عبد اهللا أبـو زيـد           :معجم املناهي اللفظية  
  ).العاصمة

  ).دار الفكر. ط. ( البن قدامة:غينامل

مكتبة ابن تيمية. ط( البن تيمية :نةمنهاج الس.(  

  ).مطبعة العلوم. ط(لعضد الدين األجيي : واقف ِفي علم الكالمامل

 أيب للحسني بن يوسف بـن حممـد بـن         :وجيز ِفي الفقه احلنبلي   ال
  .دار الفالح بالفيوم. عبد اللّطيف السالمة. د/حتقيق.السري
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א א
>PR  »....اِءم السلُه أَهتو صعِم سِيحالْو ِبه اللَّملَّكَ تاذَِإ« <

 كتم أُنَِّإ فَ،كِتم ُألفيِفخ التهلْأَسا فَكب ِإلَى رعِجرا«

طَال تيق...«  
OO< <

افترقت اليهود على إحدى وسبعني فرقة، وافترقت «
  »...........النصارى على اثنتني وسبعني فرقة

R< <

>NU  ».......ا؟ن أَنم: الَقَ. اِءمِفي الس: تالَقَ ؟ه اللَّنيأَ« <

»ال تاِفسالْقُوا ِبرِإلَى أَآِنر ِضرالْع دو....«  QO< <

»قُال تلُوا شاللَّاَءوا م هو اَءشم حمد....«  RO< <

>Q  »........ال يشكر اهللا« <

»مقَن الْقُأَر أَ فَآنَرعربلَ فَهلِّكُ ِبهح ٍفرع شر 
حساٍتن....«  

PT< <

»مناللَِّعِط ي هو رسلَوهر فَقَد شد....«  RQ< <

»يحشاللَّر هالِئ الْخقي والِْقم يِةامِع ِفي صٍديٍداِح و....«  PS< <
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א R< <
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א SP< <

אא MR< <

אא MS< <

אא MU< <

אאWא NT< <

אאWא OU< <
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QQ< <

א RO< <

אאא RU< <
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