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ٖتقيق 
 ابوعبداهلل النعماين األثري

 

 بسم اهلل الرحم الرحيم

 

احلمد هلل ضلمده ونستعينو ونستغفره ونتوب إليو ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده 
اهلل فال مضل لو ومن يضلل فال ىادي لو واشهد أن ال الو إال اهلل وحده ال شريك لو واشهد أن زلمدا 
عبده ورسولو أرسلو اهلل تعاىل بُت يدي الساعة بشَتا ونذيرا وداعيا إىل اهلل بإذنو سراجا منَتا فبلغ الرسالة 
وأدى األمانة ونصح األمة وجاىد يف اهلل حق جهاده فصلوات اهلل وسالمو عليو وعلى الو و أصحابو ومن 

: أما بعد . تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 
َها َزْوَجَها َوَبثَّ  )فان اهلل تعاىل يقول  يَا أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوا َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نَ ْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ْ

ُهَما رَِجااًل َكِثَتًا َوِنَساًء َوات َُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَن ِبِو َواأْلَْرَحاَم ِإنَّ اللََّو َكاَن َعَلْيُكْم    (1النساء)(ِمن ْ
ُيْصِلْح َلُكْم أَْعَماَلُكْم َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َوَمْن يُِطِع اللََّو َوَرُسوَلُو * يَا أَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ات َُّقوا اللََّو َوُقوُلوا قَ ْواًل  )

 (71-70األحزاب) ( فَ َقْد فَاَز فَ ْوزًا َعِظيًما
 

المراد بأىل السنة والجماعة وبياف تطبيقهم 
أىل السنة واجلماعة ىم الذين ىداىم اهلل تعاىل دلا اختلف فيو من احلق باذنو، واهلل يهدي من يشاء إىل 

الذي : صراط مستقيم ، وكلنا نعلم أن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم بعث باذلدى ودين احلق، اذلدى 
الذي ليس يف غواية، وبقي الناس يف عهده على ىذا ادلنهاج السليم القومي ، : ليس يف ضاللة ، ودين احلق 

وكذلك عامة زمن خلفائو الراشدين ، ولكن األمة بعد ذلك تفرقت تفرقا عظيما متباينا، حىت كانوا على 



ثالث وسبعُت فرقة كلها يف النار إال واحدة، وىي ما كان عليو رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم وأصحابو، 
. إن ىذه الفرقة ىي فرقة أىل السنة واجلماعة: ّٔذا نقول

 
وىذا الوصف ال حيتاج إيل شرح يف بيان اهنم ىم الذين على احلق، الهنم أىل السنة ادلتمسكون ّٔا، و أىل 

وال تكاد ترى طائفة سواىم إال وىم بعيدون عن السنة بقدر ما ابتعدوا يف دين . اجلماعة آّتمعون عليها
. اهلل سبحانو وتعاىل ، وال ٕتد فرقة غَتىم إال وجدهتم فرقة متفرقُت فيما ىم عليو من النحلة

 
ُهْم يف  )وقد قال سبحانو وتعاىل لرسولو عليو الصالة والسالم ِإنَّ الَِّذيَن فَ رَُّقوا ِدينَ ُهْم وََكانُوا ِشيَ ًعا َلْسَت ِمن ْ
َا أَْمرُُىْم ِإىَل اللَِّو ُ َّ يُ َنبّْئُ ُهْم ٔتَا َكانُوا يَ ْفَعُلونَ   (159األنعام ) ( َشْيٍء ِإ َّ

 
إذْن ، ال حاجة لنا إىل التطويل بتعريف أىل السنة واجلماعة ؛ الن ىذا اللقب يربىن على معناه برىانا 

: كامال واهنم ادلتمسكون بالسنة آّتمعون عليها ، وضلن نلخص الكالم يف نقاط رئيسية وىي 
 

بياف طريق أىل السنة والجماعة في أسماء اهلل تعالى وصفاتو مع أمثلة توضح تلك الطريقة : أوال 
 

اهنم يعتربون إن ما ثبت من أمساء اهلل وصفاتو يف كتاب : أىل السنة واجلماعة طريقتهم يف أمساء اهلل وصفاتو
يراد بو ظاىره، وال حيتاج إىل - وىو حق على حقيقتو- اهلل أو فيما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

ٖتريف احملرفُت ، وذلك ألن ٖتريف احملرفُت مبٍت على سوء قصد أو سوء فهم ، حيث ظنوا اهنم إذا اثبتوا 
تلك النصوص أو تلك األمساء والصفات على ظاىرىا ظنوا إن ذلك إثبات للتمثيل، وذلذا صاروا حيرفون 
الكلم عن مواضعو ، وقد يكونون شلن مل يفهموا ىذا الفهم ولكن ذلم سوء قصد يف تفريق ىذه األمة 

. اإلسالمية شيعا كل رحب ٔتا لديهم فرحون 
 

و أىل السنة واجلماعة يؤمنون بان ما مسى اهلل بو نفسو وما وصف اهلل بو نفسو يف كتابو على لسان رسولو 
صلى اهلل عليو وسلم، فهو حق على حقيقتو وعلى ظاىره، وال حيتاج إىل ٖتريف احملرفُت، بل ىو ابعد ما 
يكون عن ذلك، وىو أيضا ال ديكن أن يفهم منو ما ال يليق باهلل عز وجل من صفات النقص أو ادلماثلة 



يثبتون هلل إال ما  ّٔذه الطريقة ادلثلى يسلمون من الزيغ و اإلحلاد يف أمس اء اهلل وصفاتو، ف  ال 1 بادلخلوقُت
أثبتو لنفسو، أو أثبتو لو رسولو صلى اهلل عليو وسلم، غَت زائدين يف ذلك وال ناقصُت عنو، وذلذا كانت 

طريقتهم إن أمساء اهلل وصفاتو توقيفية ال ديكن الحد إن يسمي اهلل ٔتا مل يسم بو نفسو، أو أن يصف اهلل 
. 2 ٔتا مل يصف بو نفسو

 
: إن من صفات اهلل كذا ، أو : إن من أمساء اهلل كذا ، أو ليس من أمساء اهلل، أو : فان أي إنساٍن يقول

ُقْل  ) ال شك قول على اهلل بال علم، وقد قال اهلل سبحانو وتعاىل 3 ليس من صفان اهلل ، بال دليل، ألنو
ْ َ َواْلبَ ْغَي ِبَغَْتِ احلَْقّْ َوَأْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّو َما ملَْ يُ نَ زّْْل ِبِو ُسْلطَانًا  َها َوَما َبَطَن َواإْلِ َا َحرََّم َرِّبَّْ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمن ْ ِإ َّ

 (33األعراف) (َوَأْن تَ ُقوُلوا َعَلى اللَِّو َما اَل تَ ْعَلُموَن 
 

 َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلٌم ِإنَّ السَّْمَع َواْلَبَصَر َواْلُفَؤاَد ُكلُّ أُولَِئَك َكاَن َعْنُو َمْسُئواًل  )وقال تعاىل
 (36اإلسراء)(
 

. إن ما مسى بو اهلل نفسو:   إن طريقتهم يف أمساء اهلل  تعاىل 
 
تعدية فاهنم يرون من شرط ٖتقيق اإلديان بو ٔتا يلي* 

ُ
: فان كان من األمساء ادل

 
.  أن يؤمن ادلرء بذلك االسم امسا لو عز وجل

.  أن يؤمن ٔتا دل عليو من الصفة، سواء كانت الداللة تضمناً أو التزاماً 
.  أن يؤمن ببثر ذلك االسم الذي كان شلا دل عليو االسم من الصفةِ 

 
: وضلن ىنا نضرب مثال 

                                                 
 انظر الفتوى الحموية لشيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل - 1
فال يزاد فيها وال , وعلى ىذا فيجب الوقوؼ فيها على ما جاء في بو الكتاب والسنة , ال مجاؿ للعقل فيها , توقيفية ] وصفاتو[أسماء اهلل تعالى  -  2

وألف تسميتُو تعالى بما لم , ... فوجب الوقوؼ في ذلك على النص , ] والصفات[ألف العقل ال يمكنو إدراؾ ما يستحقو تعالى من األسماء , ينقص 
القػواعد  )أ ىػ من . فوجب سلوؾ األدب في ذلك واالقتصار على ما جاء بو النص , يسم بو نفسو أو إنكاَر ما سمى بو نفسو جنايٌة في حقو تعالى 

 13ص (المثلى 
 ( فقد ارتكب إإماً ) أو يكوف سقط قبلها نتيجة القوؿ بال دليل وىو مثالً  (فإنو  ): لعل الصواب  - 3



، جيب على طريق أىل السنة واجلماعة أن يُثبت ىذا االسم من أمساء اهلل "  السميع: " من أمساء اهلل تعاىل 
يا مسيع ، يا عليم ، و ما أشبو ذلك؛ الن اهلل : ويقال ,  عبد السميع -  مثال- ، فُيدعى اهلل بو، فيقال

 ( 180األعراف )(... َولِلَِّو اأْلَمْسَاُء احلُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا  )تعاىل يقول 
 

وكذلك أيضاً يثبت ما دل عليو ىذا االسم من الصفة، وىي السمع ، فنثبت هلل مسعاً عاماً شامالً ال خيفى 
.  عليو أي صوت وإن ضُعف

 
ؤّذا ننتفع انتفاعاً كبَتاً من . كما يثبت أيضا اثر ىذه الصفة ، و ىي أن اهلل تبارك وتعاىل يسمع كل شيء

, أمساء اهلل ؛ النو يلزم من ىذه األمور الثالثة اليت أثبتناىا يف االسم إذا كان متعديا أن نتعبد اهلل ّٔا  
 ( 180األعراف )(... َولِلَِّو اأْلَمْسَاُء احلُْْسٌَت فَاْدُعوُه َِّٔا  )فنحقق قول اهلل عز وجل 

 
فبنت إذا آمنت بان اهلل يسمع ؛ فانك تؤمن انك مهما قلت من قول سواء كان سراً أم علنا فان اهلل تبارك 

 .4 وتعاىل يسمعو، وسوف ينبئك ٔتا كنت تقول يوم القيامة
 

. وسوف حياسبك على ذلك على حسب ما تقتضيو حكمتو يف كيفية من حياسبهم تبارك وتعاىل
 

إن االسم من أمساء اهلل إذا كان متعديا فانو ال ديكن ٖتقيق : القاعدة عند أىل السنة واجلماعة : إذْن 
: اإلديان بو إال باإلديان ّٔذه األمور الثالثة

 
.  أن تؤمن بو امسا من أمساء اهلل ، فنثبتو من أمسائو

.  أن نؤمن ٔتا دل عليو من صفة
.  أن نؤمن ٔتا يًتتب على تلك الصفة من األثر

 
. ؤّذا يتحقق اإلديان ببمساء اهلل تبارك وتعاىل ادلتعدية

                                                 
 (في يـو القيامة  )في المطبوع  -  4



أما إذا كان االسم الزماً فاهنم يثبتون ىذا االسم من أمساء اهلل ، ويسمون اهلل بو ويدعون اهلل بو، ويثبتون * 
ما دل عليو االسم من صفة على الوجو األكمل الالئق باهلل تعاىل، ولكن ىنا ال يكون اثر ؛ الن ىذا 

. االسم مشتق من شيء ال يتعدى موصوفو، فلذلك ال يكون اثر 
 
من أمساء اهلل : من أمساء اهلل عز وجل، ونثبتو امساً هلل ، فنقول  ( احلي) فان  : ( احلي )ونضرب مثال * 

. ( يا حي ، يا قيوم) ، وندعو اهلل بو، فنقول  ( احلي )تعاىل 
 

ونؤمن ٔتا دل عليو من صفة، سواء كان ذلك تضمناً أو التزاماً، وىي احلياة الكاملة اليت تتضمن كل ما 
. يكون من صفات الكمال يف احلي من علم، وقدرة، ومسع، وبصر ، وكالم، وغَت ذلك

 
: إذا كان االسم من أمساء اهلل غَت متعد فان ٖتقيق اإلديان بو يكون ببمرين : فعلى ىذا نقول 

 
. إثباتو امساً من أمساء اهلل تعاىل: أحدمها

 
 5 إثبات ما دل عليو من الصفة على وجو الكمال الالئق باهلل تبارك وتعاىل: والثاين

 
 سواء ذكر الصفة وحدىا بدون إن يتسمى ٔتا 6 أما الصفات فإننا ال نصف اهلل إال ٔتا وصف بو نفسو

 دلت عليو، أو كانت ىذه الصفة شلا دلت عليو أمساؤه ، فانو جيب علينا أن نؤمن ّٔذه الصفة على حقيقتها
7 .

                                                 
 : 10قاؿ الشيخ رحمو اهلل في القواعد المثلى ص -  5

: تضمنت إالإة أمور , أسماء اهلل تعالى إف دلت على وصف متعد 
 إبوت ذلك االسم هلل عزوجل :أحدىا 
 إبوت  الصفة التي تضمنها هلل عزوجل :الثاني 
...  إبوت حكمها ومقتضاىا :الثالث 

: تضمنت أمرين ,  على وصف غير متعد ]أسماء اهلل تعالى: أي [وإف دلت 
 إبوت ذلك االسم هلل عز وجل :أحدىا 
 . إبوت الصفة تضمنها هلل عز وجل :الثاني 

 .بما ورد في الكتاب والسنة : أو وصفو بو رسولو صلى اهلل عليو  وسلم أي  -  6



 وىو خياطبنا بالقرآن النازل باللسان 8 اثبت اهلل تبارك وتعاىل لنفسو انو استوى على عرشو: مثال ذلك 
  10يف الل غة العربية  ( اْستوى )يْعلمون معٌت.  وكل الناس الذين ذلم ذوق يف اللغة العربية 9 العرِّب ادلبُت

                                                                                                                                                                  
فال يثبت وال , وما لم يرد إإباتو وال نفيو فيهما وجب التوقف في لفظو ,  وجب نفيو مع إإبات كماؿ ضده - الكتاب والسنة– وما ورد نفيو في  -  7

 .لعدـ ورود اإلإبات والنفي فيو , ينفى 
تَػَوى َعَلى الأَعرأِش  )كما في قولو تعالى  -  8 َرأَض ِفي ِستَِّة َأيَّاـٍ إُمَّ اسأ َمُن ) وقولو تعالى ,  (54األعراؼ)(ِإفَّ رَبَُّكُم اللَُّو الَِّذي َخَلَق السََّماَواِت َواألأ الرَّحأ

تَػَوى   .إلى غير ذلك من اآليات  (5طو)(َعَلى الأَعرأِش اسأ
َِميُن   )قاؿ سبحانو  -  9 ِإنَّا َأنػأَزلأَناُه قُػرأآنًا ) وقاؿ ,  (195-193الشعراء)(بِِلَساٍف َعَرِبيٍّ ُمِبيٍن * َعَلى قَػلأِبَك لَِتُكوَف ِمَن الأُمنأِذرِيَن * نَػَزَؿ ِبِو الرُّوُح األأ

لذلك كاف الواجب ىو إجراء نصوص القرآف والسنة على ظاىرىا دوف , (13طو)(وََكَذِلَك َأنػأَزلأَناُه قُػرأآنًا َعَربِيِّا  )وقاؿ  , 2يوسف(َعَربِيِّا َلَعلَُّكمأ تَػعأِقُلوَف 
وكاف كثير مما , وتفرقت األمة , وإال الختلفت اآلراء, إال أف يمنع منو بدليل شرعي , حيث ال مجاؿ للرأي فيها , ال سيما نصوص الصفات , تحريف 

إذ كاف اهلل عزوجل أنزؿ القرآف , ومعلـو أف ىذا قدح في القرآف واألنبياء ! يل يقولوف كالماً ال يعقلوف معناه , وصف اهلل بو نفسو ال يعلم األنبياء معناه 
, وأمر بتدبر القرآف وعقلو , وأمر الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم أف يبلغ البالغ المبين وأف يبين للناس ما نزؿ إليهم , وأخبر أنو جعلو ىدى وبيانا للناس 

فال يعقل وال يتدبر وال يكوف الرسوؿ بين للناس ما نزؿ إليهم وال بلغ ! ال يعلم أحد معناه - وىو ما أخبر بو الرب عن صفاتو– ومع ىذا فأشرؼ ما فيو 
!! البالغ المبين 

 
ألف تلك النصوص , وليس في النصوص ما يناقض ذلك , الحق في نفس األمر ما علمتو برأيي وعقلي : وعلى ىذا التقدير فيقوؿ كل ملحٍد ومبتدع 

, فيبقى الكالـ سداً لباب الهدى والبياف من جهة األنبياء !! وما ال يعلم أحد معناه ال يجوز أف يستدؿ بو , وال يعلم أحد معناىا , مشكلة متشابهة 
واألنبياء لم يعلموا , ألننا نحن نعاـ ما نقوؿ ونبينو باألدلة العقلية , إف الهدى والبياف في طريقنا ال في طريق األنبياء : فتحاً لباب من يعارضهم ويقوؿ 

! فضالً عن أف يبينوا مرادىم , ما يقولوف 
ال : ىل أنت أعلم باهلل ورسولو منو سبحانو ؟ فسيقوؿ : إم يقاؿ للمُحرؼ 

نعم : ىل ما أحبر اهلل بو عن نفسو أو أخبر عنو رسوؿ صدؽ وحق ؟ فسيقوؿ : إم يقاؿ لو 
ال  : ىل تعلم كالماً أفصح وأبين من كالـ اهلل تعالى أو كالـ الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم ؟ فسيقوؿ : إم يقاؿ لو 
ىل تظن أف اهلل سبحانو وتعالى أو رسولو صلى اهلل عليو وسلم أراد أف يعمي الحق على الخلق في ىذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم ؟ : إم يقاؿ لو 
ال : فسيقوؿ 
فلماذا ال يكوف عندؾ اإلقداـ والشجاعة غي إلإبات ما أإبو اهلل تعالى لنفسو وأإبتو لو رسولو صلى اهلل عليو وسلم على , إذا كنت تقر بذلك : فيقاؿ لو 

! حقيقتو وظاىره الالئق باهلل ؟
وكيف يكوف عندؾ اإلقداـ والشجاعة في نقي حقيقتو تلك وصرفو إلى معنًى يخالف ظاىره  يغير علم ؟ 

فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إإباتاً ونفياً ؟ أفليس ىذا , وماذا يضرؾ إذا أإبت هلل تعالى ما أإبتو لنفسو في كتابو ػو سنة نبيو على الوجو الالئق بو 
أو ليس صرفك لهذه النصوص عن ظاىرىا وتعيين معنًى آخر  (65القصص)( َماَذا َأَجبأُتُم الأُمرأَسِليَن  ..)أسلم لك وأقـو لجوابك إذا سئلت يـو القيامة 

! غير ما صرفتها إليو ؟- على تقدير جواز صرفها–فلعل المراد يكوف , مخاطرٌة منك 
 43-42 ,33والقواعد المثلى ص,  مع منهاج السنة 1/116 (درء تعارض العقل مع النقل  )انظر 

تَػَويأَت َأنأَت َوَمنأ َمَعَك َعَلى الأُفلأكِ  )ىو االرتفاُع والعلو على الشيء ومنو قولو تعالى : أصل االستواِء في اللغِة  -  10 وقولو ,  (28المؤمنوف )( فَِإَذا اسأ
تَػَوتأ َعَلى الأُجوِديّْ  )تعالى   . (44ىود)(َواسأ

أف االستواء في لغة العرب  ) مختصره 127-126-2 ( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة )في كتابو – رحمو اهلل –وذكر العالمة ابن القيم 
تَػَوى )ما لُم يَوصل معناه بحرأٍؼ مثل : فالمطلق : مطلٌق ومقيٌد : نوعاف  ُه َواسأ ا بَػَلَغ َأُشدَّ . وىذا معناه كُمَل وَتمَّ  (14القصص)( َوَلمَّ

: وأما المقيد إالإُة أضرب 
تَػَوى ِإَلى السََّماءِ )  ...كقولو تعالى  (إلى )المقيد بػ: األوؿ  واستوى فالٌف إلى السطح وإلى الغرفة وىذا بمعنى العلو واالرتفاع ,  (29البقرة)(..  إُمَّ اسأ

. بإجماع السلف 



,  (5طو)( الرَّمْحَُن َعَلى اْلَعْرِش اْستَ َوى) و قد سؤال عن قولو تعاىل–و ذلذا قال األمام مالك رمحو اهلل تعاىل 
ىذا  ".  االستواء معلوم، و الكيف رلهول، و اإلديان بو واجب، والسؤال عنو بدعة" كيف استوى؟  فقال 

االستواء غَت رلهول، و الكيف غَت معقول، و " ىو اللفظ ادلشهور عنو و اللفظ الذي نقل عنو بالسند قال 
" وىذا اللفظ أدق من اللفظ الذي سقناه قبل ؛ ألن كلمة .   11"اإلديان بو واجب، و السؤال عنو بدعة

.  تدل على أنو إذا انتفى عنو الدليالن النقلي و العقلي فإنو ال ديكن التكلم بو" الكيف غَت معقول
 

 ( ادلستوي )فلم يرد من أس مائو , ىذه الصفة من صفات اهلل تعاىل مل يرْد اسٌم من أمساء اهلل ُمشتٌق منها 
. ونؤمن ّٔذه الصفة على الوجو الالئق بو . إنو استوى على العرش :  ولكننا نقول 12

                                                                                                                                                                  

تَػُووا َعَلى ُظُهورِِه ) كقولو تعالى  ( على)مقيد بػ : الثاني  تَػَوتأ َعَلى الأُجوِديّْ ) وقولو ,  (13الزخرؼ)(...لَِتسأ - : أيضاً –وىذا معناه ,  (44ىود)(َواسأ
. بإجماع أىل اللغة , واالعتداؿ , العلو واالرتفاع     

وانظر تاج العروس . أ ىػ بتصرؼ .سواىا : بمعنى , استوى الماُء والخشبُة : نحو , التي تعدي الفعل إلى المفعوؿ بو , المقروف بواو المعية : الثالث 
 , 1/255والجامع ألحكاـ القرآف للقرطبي  , 192—1/191وجماع البياف للطبري  , 14/414و لساف العرب , 189-10/188للزبيدي 

  .132-7/131والتمهيد البن عبد البر 
والبهقي في األسماء والصفات , 33والدرامي في الرد على الجهمية ص , 398-2أجرجو الاللكائي في شرح أصوؿ االعتقاد : أإٌر صحيح  - 11
وابن عبدالبر في  , 326-6/325وأبونعيم في الحلية , 19-17وأبوعثماف الصابوني في عقيدة السلف ص , 56واالعتقاد ص , 2/150-151

. من طرؽ عنو  , 95-90-8/89وفي السير , 104-103والذىبي في العلوص , 7/151التمهيد
  ( وىو قوؿ أىل السنة قاطبة, وتقدـ نحوه عن ربيعة شيخ مالك , ىذا إإبات عن مالك  ): وقاؿ الذىبي 

 (... وأخرجو البيهقي بسند جيد عن عبداهلل بن وىب  ) 13/407وقاؿ ابن حجر في الفتح
وانظر  , 3/473والسيوطي في الدرر المنثور , 104رقم/119وابن قدامة في العلو ص , 1/171وذكر ىذا األإر البغوي غي شرح السنة: قلت 

.  لشيخنا األلباني رحمو اهلل 142-141مختصر العلو ص
علو اهلل : وىو ىنا , ولو معاف بحسب إطالقو وتقييده بالحرؼ , معلـو المعنى في اللغة العربية التي نزؿ بها القرآف : أي  ( االستواء معلـو )وقولو 

. وليس ىو العلو المطلق على سائر المخلوقات , تعالى على عرشو علواً خاصاً يليق بو 
ألف اهلل تعالى أعظم وأجل من أف تدرؾ , فلو كيفية مجهولة لنا , االستواء غير مدركة للعقل : أي ( الكيف عير معقوؿ ) أو  ( والكيف مجهوؿ )وقولو 

. العقوؿ كيفية صفاتو 
. لوروده في الكتاب والسنة , اإليماف باستواء اهلل تعالى على عرشو على ىذا الوجو واجب : أي  ( واإليماف بو واجب ) ولووؽ

وىو من األمور الدينية , وال أصحابو , ألنو لم يعرؼ في عهد النبي صلى اهلل عليو وسلم , السؤاؿ عن الكيف بدعة : أي  ( والسؤاؿ عنو بدعة )وقولو 
. فكاف إيراده بدعة وتنطع أيضاً , 

 . 35وشرح لمعة االعتقاد ص , 41-40وانظر تقريب التدمريةص
, إلى غير ذلك من الصفات التي ال تحصى  (والبطش , واإلمساؾ , واألخذ , واإلتياف , المجيء  )أف من صفات اهلل تعالى : ومن أمثلة ذلك  - 12

 ( فأخذىُم اهللُ بُذنوِبِهم) وقاؿ ,  (210البقرة)( ىل ينظروف إآل أف يأتيهم اهلل في ظلٍل من الَغماـ) وقاؿ ,  (22الفجر)( وجآء ربك )كماؿ قاؿ تعالى 
) وقاؿ ,  (12البروج)( إف بطش ربك رِبك لشديد) وقاؿ ,  (65الحج)( َويُمسك السمآء أف تقع على األرِض إال بإذنو) وقاؿ ,  (11آؿ عمراف )

فنصُف اهلل , ( متفق عليو  ) (ينزؿ ربنا إلى السماء الدنيا ) وقاؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم ,  (185البقرة)(يُريُد اهللُ ِبكُم الُيسر وال يُريُد ِبُكم الُعسَر 
والماسك والباطش والمريد والنازؿ , واآلخذ , واآلتي , الجائي : إف من أسمائو : فال تقوؿ , تعالى بهذه الصفات على الوجو الوارد وال نسميو بها 

 .والتتمة في سؤاؿ وجواب في العقيدة للشيخ األلباني رحمو اهلل  , 21أ ىػ القواعد المثلى ص. وإف كنا نخبر بذلك عنو ونصفو بو , ونحو ذلك 



و نعلم أن معٌت االستواء ىو العلو ، فهو علو خاص بالعرش ، ليس العلو ادلطلق على مجيع ادلخلوقات،   
عال : أي  (54األعراف )( ...ُ َّ اْستَ َوى َعَلى اْلَعْرشِ ... )بل ىو علو خاص ، و ذلذا نقول يف قولو تعاىل

وليس كاستواء اإلنسان على البعَت و الكرسي مثال؛ ألن االستواء .  و اْستقر على وجو يليق ّتاللِة وعظمِتو
على البعَت و الكرسي استواء ُمفتقر إىل مكانو الذي يستوي عليو، أما استواُء اهلل جل ذكره فإنو ليس استواء 
 مفتقٍر، بل إن اهلل تبارك و تعاىل غٍت عن كل شيء، كل شيء مفتقٌر إىل اهلل، واهلل تبارك و تعاىل غٍتّّ عنو

13 .
 

ومن زعم أنو ْتاجة إىل عرش يُقلو فقد أساء بربو عز رجل؛ فهو سبحانو وتعاىل غَُت مفتقر إىل شيء من 
. سللوقاتو، بل مجيع سللوقاتو مفتقرٌة إليو

 
وكذلك النزول إىل مساء الدنيا حينما يبقى ثلث الليل اآلخر نؤمن بو على أنو نزوٌل حقيقي، لكنو يليق باهلل 

. 14 عز وجل ال يشبو نزول ادلخلوقُت
 

 وىو أمٌر –إنو جيب على ادلؤمن أن يتحاشى أمراً يلقيو الشيطاُن يف بالو، أمراً خطَتاً للغاية : ومن ىنا نقول 
، أال وىو - محل أىل البدع على ٖتريف النصوص من أجل ىذا األمر الذي جيعلو الشيطاُن يف قلوب الناس

! ٗتيل َكْيِفيَِّة  صفة من صفات اهلل، أو ٗتيل َكْيِفيِة ذات اهلل عز وجل
 

فاعلم انو ال جيوز أبدا أن يتخيل كيفية ذات اهلل ، أو كيفية صفة من صفاتو، واعلم انك إن ٗتيلت أو 
 . 15 إما التحريف والتعطيل ، و إما التمثيل والتشبيو: حاولت التخيل فانك ال بد أن تقع يف أحد زلذورين

                                                 
فالهواء فوؽ األرض وليس مفتقراً إلى أف تجملو , ولم يجعل عاليو مفتقراً إلى سافلو , إم قد ُعلَم أف اهلل تعالى خلق العالَم بعضو فوؽ بعض  - 13

فالعلي األعلى , والسماوات فوؽ األرض وليست مفتقرة إلى حمل األرض لها , فوؽ األرض وليس مفتقراً إلى أف تحملو - أيضاً –والسحاب , األرض 
أو كيف يستلـز علوه على خلقو ىذا االفتقار ! كيف يجب أف يكوف محتاجاً إلى خلقو أو عرشو ؟: رب كل شيء ومليكو إذا كاف فوؽ جميع خلقو 

-55التدميرةص ). أىػ!!! .وقد علم أف إبت لمخلوؽ من الغنى عن غيره فالخالق سبحانو وتعالى أحق وأولى بو ! وىو ليس بمستلـز في المخلوقات ؟
56 ) 
أنهم : الذي عليو جمهور أىل السنة والجماعة ) بعد إيراده حديث النزوؿ  (7/143التمهيد  ) قاؿ اإلماـ ابن عبدالبر في كتابو العجاب ( - 14

والقوؿ في كيفية النزوؿ كالقوؿ في كيفية االستواء , وال ُيكيفوف , ويصدقوف بهذا الحديث , ينزؿ كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : يقولوف 
أىػ  .(والحجة في ذلك واحدة , والمجيء 

–وكتاب النزوؿ لإلماـ أبي الحسن الدارقطني  , 2/232والصواعق المرسلة لإلماـ ابن القيم , وانظر شرح حديث النزوؿ لشيخ اإلسالـ ابن تيمية 
 -رحم اهلل الجميع



ال تثبتوا : وذلذا جيب عليكم أيها االخوة أن ال تتخيلوا أي شيء من كيفية صفات اهلل عز وجل، ال أقول 
ادلعٌت ؛ ألن ادلعٌت جيب أن يُثبَت ، لكن ٗتيل كيفية تلك الصفة ال ديكن أن تتخيلها، وعلى أيّْ مقياس 

! تقيس ىذا التخيل ؟
 

جيب عليك أن تتجنب ىذا ؛ ! ال ديكن أبداً أن تتخيل كيفية صفات اهلل عز وجل ال بالتقدير وال بالقول
بل ٖتاول ما خُيشى أن يوقعك يف أمر عظيم ال تستطيع اخلالص منو ! ألنك ٖتاول ماال ديكن الوصول إليو 

وذلك الن الرب جلت عظمتو ال ديكن الحد أن يتخيلو على كيفية معينة؛ ! إال بسلوك التمثيل والتعطيل
 َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ  )النو إن فعل ذلك فقد قَ َفا ما ليس لو بو علم، وقد قال اهلل  تعاىل

. (36اإلسراء)(
 

لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو  ...)وإن ٗتيلو على وصف مقارب ٔتثيل فقد مثل اهلل، واهلل سبحانو وتعاىل يقول 
 . (11الشورى)( السَِّميُع اْلَبِصَتُ 

 
جيب عليك أن تتجنب ىذا ؛ ! ال ديكن أبداً أن تتخيل كيفية صفات اهلل عز وجل ال بالتقدير وال بالقول

بل ٖتاول ما خُيشى أن يوقعك يف أمر عظيم ال تستطيع اخلالص منو ! ألنك ٖتاول ماال ديكن الوصول إليو 
وذلك الن الرب جلت عظمتو ال ديكن الحد أن يتخيلو على كيفية معينة؛ ! إال بسلوك التمثيل والتعطيل

 َواَل تَ ْقُف َما لَْيَس َلَك ِبِو ِعْلمٌ  )النو إن فعل ذلك فقد قَ َفا ما ليس لو بو علم، وقد قال اهلل  تعاىل
. (36اإلسراء)(
 

لَْيَس َكِمْثِلِو َشْيٌء َوُىَو  ...)وإن ٗتيلو على وصف مقارب ٔتثيل فقد مثل اهلل، واهلل سبحانو وتعاىل يقول 
 . (11الشورى)( السَِّميُع اْلَبِصَتُ 

 

                                                                                                                                                                  
, وقد يفرؽ بينهما بأف التمثيل , والتشبيو كالتمثيل , أف ما أُبتو من صفات اهلل تعالى مماإل لصفات المخلوقين , ىو اعتقاد المثِبت : التمثيل  -  15

 27انظر القواعد المثلى ص. التسوية في أكثر الصفات : والتشبيو , التسوية في كل الصفات 



ىذا التخيل يلزم منو التمثيل ،   : ؤّذا نعلم أن من أنكر صفات اهلل أنكرىا النو ٗتيل أوالً ،   قال
 16 مثل أوالً وعطل ثانياً . إن كل معطل وُمنكر للصفات فانو شُلَثٌل سبق ٘تثيلو تعط يلو: وذلذا نقول! حرفوا

. ولو انو قدر اهلل حق تقديره ومل يتعرض لتخيل صفاتو سبحانو ما احتاج إىل ىذا اإلنكار واىل ىذا التعطيل

                                                 
 ( وكل ممثلو معطل, تنبيو ُعلم مما سبق أف كل معطل ممثل  ) 48-47في القواعد ص-رحمو اهلل–قاؿ الشيخ  -  16

كما أنو بتعطيلو مثلو , فمثل أوالً  وعطل إانياً , وأما تمثيلو فألنو إنما عطل العتقاده أف إإبات الصفات يستلـز التشبيو , أما تعطيل المعطل فظاىر 
: وأما تعطيلو فمن إالإة أوجو , وأما تمثيل الممثل فظاىر ! بالناقص 
 :الثاني . وإنما يدؿ صفة تليق باهلل عزوجل , أنو عطل نفس النص الذي أإبت بو الصفة حيث جعلو داالً على التمثيل مع أنو ال داللة فيو عليو : األوؿ 

وانظر : قلت  (! حيث مثلو بالمخلوؽ الناقص ,  أنو عطل اهلل تعالى عن كمالو الواجب :الثالث . أنو عطل كل نص يدؿ على نفي مماإلة اهلل لخلقو 
 . بكالـٍ علميٍّ متين 47-40بياف بطالف مذىب المعطلة في القواعد المثلى ص



طريقة أىل السنة والجماعة في عبادة اهلل : إانيا
 

أما كوهنم يعبدون اهلل هلل؛ فمعٌت ذلك اإلخالص ، خيلصون هلل عز وجل، ال يريدون بعبادهتم إال رّٔم، ال 
ُم اْلَوِسيَلَة أَي ُُّهْم أَق َْرُب َويَ ْرُجوَن َرمْحََتُو َوخَيَاُفوَن َعَذابَو ...)يتقربون إىل أحد سواه، إ ا  ...يَ ْبتَ ُغوَن ِإىَل َرِّّْٔ

، ما يعبدون اهلل الن فالناً يراىم، وما يعبدون اهلل الهنم يعظمون بُت الناس ، وال يعبدون اهلل  (57اإلسراء)(
. لكن يعبدون اهلل هلل! الهنم يُلقبون بَ َلقب العابد

 
مستعينُت بو، ال ديكن أن يفخروا ببنفسهم، أو أن يروا اهنم ُمستقلون : و أما كوهنم يعبدون اهلل باهلل؛ أي 

 (ِإيَّاَك نَ ْعُبُد  . )(5الفاٖتة) ( ِإيَّاَك نَ ْعُبُد َوِإيَّاَك َنْسَتِعُتُ  )بعبادهتم عن اهلل، بل ىم زلققون لقول اهلل تعاىل
. فستعينونو على عبادتو تبارك وتعاىل . يعبدون اهلل باهلل( َوِإيَّاَك َنْسَتِعُتُ )يبعدون اهلل هلل، 

 
و أما كوهنم يعبدون اهلل يف اهلل ؛ يف دين اهلل، يف الدين الذي شرعتو على السنة رسلو، وىم وأىل السنة 
واجلماعة يف ىذه األمة يعبدون اهلل ٔتا شرعو على لسان رسولو زلمد صلى اهلل عليو وسلم، ال يزيدون فيو 
وال ينقصون منو، فهم يعبدون اهلل يف اهلل يف شريعتو يف دينو ال خيرجون عنو ال زيادة وال نقصانا، لذلك 
كانت عبادهتم ىي العبادة احَلقَة السادلَة من شوائب الشرك والبدع ؛ ألن من قصد غَت اهلل بعبادتو فقد 

َوَما أُِمُروا ِإالَّ لِيَ ْعُبُدوا اللََّو  )أشرك بو، ومن َتعبَد اهلل بغَت شريعتو فقد ابتدع يف دينو، واهلل سبحانو وتعاىل يقول
يَن ُحنَ َفاَء َويُِقيُموا الصَّاَلَة َويُ ْؤُتوا الزََّكاَة َوَذِلَك ِديُن اْلَقيَّْمةِ   . (5البينو)( سُلِْلِصَُت َلُو الدّْ

 
ما تستحسنو عقوذلم ؛ ألن العقول :  ال أقول 17 فعبادهتم هلل يف دين اهلل ال يبتدعون ما تستحسنو أىواؤىم

الصحيحة ال تستحسن اخلروج عن شريعة اهلل ؛ ألن لزوم شريعة اهلل مقتضى العقل الصريح ، وذلذا كان اهلل 
 . (63العنكبوت)( َبْل َأْكثَ رُُىْم اَل يَ ْعِقُلونَ  )سبحانو وتعاىل ينعي على ادلكذبُت لرسولو عقوذلم ويقول

 
ولو كنا نتعبد هلل ٔتا هتواه نفوسنا وعلى حسب أىوائنا لكنا ِفَرقا وشيعاً ، كل يستحسن ما يريد ، فيتعبد هلل 

 ...َوِإنَّ َىِذِه أُمَُّتُكْم أُمًَّة َواِحَدًة  )وحينئٍذ ال يتحقق فينا وصف اهلل سبحانو وتعاىل يف قولو! بو
 . (52ادلؤمنون)(

                                                 
 . (تستحسنهم أىوائهم  )في المطبوع  - 17



ولننظر إىل ىؤالء الذين يتعبدون هلل بالبدع اليت ما أَِذن اهلل ّٔا وال أنزل ّٔا من سلطان، كيف كانوا فرقاً 
لقد ُكفّْر بعض الناس ببعض أمور ! يكفر بعضهم بعضا ويفسق بعضهم بعضا، وىم يقولون اهنم مسلمون

. ولكن اذلوى أصمهم  و أعمى أبصارىم! ال ٗترج اإلنسان إىل الكفر
 

إننا إذا سرنا على ىذا اخلط ال نعبد اهلل إال يف دين اهلل فإننا سوف نكون أمة واحدة، لو عبدنا : ضلن نقول 
. اهلل تعاىل بشرعو وىداه ال ّٔوانا لكنا أمة واحدة، فشريعة اهلل ىي اذلدى وليست اذلوى

 
من  (تعود للعمل  )أو عملية  (أي تعود للعقيدة ) 18 لو أن أحدا من أىل البدع ابتدع طريقة َعَقديةً : إذْن 

من سن يف اإلسالم سنة حسنة فلو  )قول أو فعل ، إن ىذه حسنة، والنيب صلى اهلل عليو وسلم يقول 
ىذا احُلسُن الذي ادعْيت إنو يف ىذه : قلنا لو بكل بساطة ,  19 ( أُجرىا وأجر مْن عِمل ّٔا إىل يوم القيامة

البدعة  ىل كان خافياً لدى الرسول عليو الصالة والسالم ، أو كان معلوماً عنده لكنو كتمو ، ومل َيطِلع 
! عليو أحٌد من سلِف األمة حىت ادُِّخر لك علمو ؟

 
. إن قال باألول فشٌر ، وان قال بالثاين فُبظم واشَر ٌ : واجلواب

 
. إن الرسول عليو الصالة والسالم ال يعلم ُحسَن ىذه البدعة ولذلك مل يشرعها: فإن قال 

 
.!! وشريعتو 20رميت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم ببمر عظيم، حيث جهلتو بدين اهلل : قلنا

                                                 
 . الصواب ما أإبتو ولعل (طريقة عقيدة  )في األصل  - 18
من حديث جرير بن عبداهلل البجلي رضي اهلل  ( 1017رقم, باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة , كتاب الزكاة  )أخرجو مسلم في الصحيح  - 19

بل كلهم , عامتهم في ُمضر , متقلدي السيوؼ - أو العباء- في صدر النهار عند رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فجاءه قـو مجتابي النمار: عنو قاؿ 
يَا َأيػَُّها  )فصلى إم خطب فقاؿ , فأمر بالالً فأذف وأقاـ الصالة , إم خرج , فَػَتعمر وجُو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم لما رأى بهم من الفاقة فدخل 

ـَ ِإفَّ اللََّو َكاَف  َرأَحا ُهَما رَِجااًل َكِثيًرا َوِنَساًء َواتػَُّقوا اللََّو الَِّذي َتَساَءُلوَف ِبِو َواألأ َها َزوأَجَها َوَبثَّ ِمنػأ النَّاُس اتػَُّقوا رَبَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكمأ ِمنأ نَػفأٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنػأ
صدَؽ رجٌل من تَ  (...يَا َأيػَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اتػَُّقوا اللََّو َولأتَػنأُظرأ نَػفأٌس َما َقدََّمتأ ِلَغٍد  ) 18واآلية األخرى التي في آخر الحشر رقم( 1النساء)(َعَليأُكمأ ِرَ قيباً 

ولو بشق  ) حتى قاؿ  ( من صاع بُره من صاع تمره, من إوبو , من درىمو , ديناره 
حتى رأيت وجَو , طعاـ وإياب من إم تتابع الناس حتى رأيُت كومين  , بل قد عجزت , فجاء رجل من األنصار ِبصرٍة كادت كفو تعجز عنها  (تمرة 

من سن في اإلسالـ سنة حسنة فلو أجرىا وأجر من عمل بها من بعده من غير أف   )فقاؿ رسوؿ اهلل , رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم يتهلل كأنو ُمذىَبٌو 
  .(ومن سن في اإلسالـ سنة سيئة كاف عليو وزىا ووزر من عمل بها من غير أف ينقص من أوزارىم شيٌء , يُنقص من أجورىم شيٌء 

 (في دين اهلل  )في المطبوع  - 20



 
. إنو يعلم ولكن كتمو عن اخللق: وإن قال 

 
وىذه أدىى وأمر ؛ ألنك وصفت رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي ىو األمُت الكرمي وصفتو : قلنا لو

باخليانة وعدم اجلود بعلمو وىذا أشر من وصفو بعدم اجلود ٔتالو، مع انو صلى اهلل عليو وسلم كان أجوَد 
. وىنا شرّّ قد يكوُن احتماالً بان الرسول صلى اهلل عليو وسلم علمها وبلّْغها ولكْن مل تصْل إلينا! الناس 

 
 ِإنَّا ضَلُْن نَ زَّْلَنا الذّْْكَر َوِإنَّا َلُو حَلَاِفظُونَ  )وحينئذ طعنت يف كالم اهلل عز وجل ؛ الن اهلل تع اىل يقول: فنقول لو

و إذا ضاعت شريعة من شريعٌة الذكر فمعٌت ذلك إن اهلل مل يقم ْتفظو، بل نَ َقَص من حفظو  (9احلجر)(
!! إياه بقدر ما فات من ىذه الشريعة اليت نزل من اجلها ىذا الذكر

 
فان كل إنسان يبتدع ما يتقرب بو إىل ربو من عقيدة أو عمل قويل أو فعلي فانو ضال ؛ : وعلى كل حال 

 وىذه كلية عامة ال ُيستثٌت منها شيء  , 21 ( كل بدعة ضاللة )لقول رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم  
َفَماَذا بَ ْعَد  )إطالقا ، فكل بدعة يف دين اهلل فإهنا ضاللة وليس فيها من احلق شيء ؛ فان اهلل تعاىل يقول

 . (32يونس ( احلَْقّْ ِإالَّ الضَّاَلُل َفَب َّ ُتْصَرُفونَ 
 

                                                 
. من حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو ضمن حديث  ( 867باب تخفيف الصالة والخطبة رقم, كتاب الجمعة  )أخرجو مسلم في الصحيح  - 21

 2676والترمذي , 4607وأبي داود رقم , 1/44والدرامي  , 127-4/126وىو إابت أيضا في حديث العرباض بن سارية رضي اهلل عنو عند أحمد 
والاللكائي في شرح أصوؿ االعتقاد  , 48,49وابن أبي عاصم في السنة رقم , 150-150والهروي في ذـ الكالـ ص , 43,44وابن ماجو رقم , 
, 438و437ومسند الشاميين  , 246-18/245والطبراني في المعجم الكبير , 5وابن حباف رقم , 47واآلجري في الشريعة ص , 79رقم

والبغوي  , 1187والطحاوي في مشكل اآلإار رقم , 11-1/10ومناقب الشافعي , 230-239واالعتقاد ص , 6/541والبهقي , 1/95والحاكم
. وغيرىم من طرؽ عنو  , 2/222,224وابن عبدالبر في التمهيد  , 102في شرح السنة رقم

  .277وقد احتج بالحديث اإلماـ أحمد كما في مسائل أبي داود لو ص
يوصححو الحاكم ووافقو الذىب ( حديث حسن صحيح )وقاؿ الترمذي   

.كما في جامع بياف العلم  (حديث إابت صحيح  )وقاؿ البزار   
  .( حديث العرباض حديث إابتٌ , وىو كماؿ قاؿ البزار رحمو اهلل  )وقاؿ ابن عبد البر عقبو 

  .(حديث جيد من صحيح حديث الشاميين  )وقاؿ أبونعيم في المستخرج 
(ىذا حديث حسن  )وقاؿ البغوي   

 ( حديث صحيح ) 1/137وقاؿ ابن حجر في موافقة الخبر للخبر 



وما خرج عن شريعة الرسول . ( من سنة يف اإلسالم )بل قال ! إن احلديث ال يدل على كل بدعة:   نقول
ؤّذا نعرف أنو ال بد أن تكون ىذه  . ( من سنة يف اإلسالم سنة حسنة )ليس من اإلسالم، بل قد قال 

ومن عِلم َسَبَب  احلديث الذي ذكرناه َعِلَم أن ادلراد , وإال ليست سنة يف اإلسالم , السنة شلا أثبتو اإلسالم 
ألن سبب احلديث معلوٌم وىو أن , أو السبق إىل تنفيذ سنة كان أسبق الناس ّٔا , ادلبادرة بالعمل : بالسنة 

فبتى , َفَحث ادلسلمُت على التصدق عليهم , وكانوا فقراء , مجاعٌة جاؤا إىل النيب صلى اهلل عليو وسلم 
من سن يف اإلسالم سنة  )رجٌل من األنصار بصرٍة قد أثقلْت يده فوضعها بُت يديو صلى اهلل عليو وسلم  

ؤّذا عرفنا ادلراد أن مْن سنها ليس من شرعها ، لكن من عمل ّٔا  . ( حسنة فلو اجرىا واجر من عمل ّٔا
يكون ىو إماما للناس فيها، فيكون قدوة خَت وحسنة ، فيكون لو  (أي بعملو أوال  )أوال ؛ النو بذلك

  .22 أجرىا وأجر من عمل ّٔا إىل يوم القيامة
 
وال يرد على ذلك ما اْبتدَع من الوسائل ادلوصَلة إىل األمور الشرعية؛ فان ىذه وان تَ َلْجَلَج ّٔا أىُل البدع 
! وقعُدوا ّٔا بدَعهم فإنو ال نصيب ذلم منها، إال أن يكون الراقم ادلاء لو نصيب من احلروف بارزة يف ادلاء 

 
ان بعض الناس يستدلون على ٖتسُت بدعهم اليت ابتدعوىا يف دين اهلل واليت يلزم منها ما سبق ذكره : أقول 

.     ٔتا احدث من الوسائل لغايات زلمودة
 

احتجوا على ذلك ّتمع القران ، وبتوحيده يف مصحف واحد و بالتبليف، وببناء دور العلم وغَت ذلك شلا 
فهناك فرق بُت الشيء الذي يكون وسيلًة إىل غاية زلمودة مثبتٍة شرعاً لكنها ال ! ىو وسائل ال غايات

تتحقق إال بفعل ىذه الوسيلة ؛ فهذه الوسيلة طبعاً تتجدد بتجدد الزمن وٗتتلف باختالف العصور، ىا ىو 
                                                 

من عمل بها تنفيذاً ال : أي  ( من سن في اإلسالـ سنة حسنة) وليس سنة تشريعاً فصار معنى , سن العمل تنفيذاً  : ( السن )فهنا يكوف معنى  - 22
 . (كل بدعة ضاللة  )تشريعاً ألف التشريع ممنوع 

 )قاؿ رحمو اهلل , البأس من ذكرىما ىنا إلتماـ الفائدة  , 5/252وقد أجاب الشيخ رحمو اهلل عن الحديث بجوابين آخرين كما في مجموع الفتاوى *
وال , وال يمكن أف يصدر عن الصادؽ المصدوؽ قوؿ يكذب قوال آخر  ( كل بدعة ضاللة) ىو القائل  (من سن في اإلسالـ سنة حسنة )إف من قاؿ 

ومن ظن أف كالـ اهلل تعالى أو كالـ , وال يمكن أف يرد على معنى واحد مع التناقض أبداً , يمكن أف يتناقض كالـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم أبداً 
وال يمكن أف يوجد في كالـ اهلل تعالى أو  . فإف ىذا الظن صادر إما عن قصور منو إما عن تقصير , رسولو صلى اهلل عليو وسلم متناقض فليعد النظر 
 .كالـ رسولو صلى اهلل عليو وسلم تناقض أبداً 
من ) أف النبي صلى اهلل عليو وسلم يقوؿ  (من سن في اإلسالـ سنة حسنة )لحديث (كل بدعة ضاللة  )وإذا كاف كذلك فبياف عدـ مناقضة حديث 

. وفرؽ بين السن والتبديع , والبدعة ليست بحسنة  ( حسنة) ويقوؿ , والبدع ليست من اإلسالـ  (سن في اإلسالـ 
إضافياً نسبياً كما تكوف  ( السن) وعلى ىذا يكوف , من أحيا سنة كانت موجودة فعدمت فأحياىا  : (من سن  )أف معنى : وىناؾ جواب ال بأس بو 

 (البدعة إضافية نسبية لمن أحيا ُسنة بعد أف تركت 



و إعداُد القوة على عهده عليو الصالة   (60االنفال) ( ...َوأَِعدُّوا ذَلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وٍَّة  )قولو عز وجل
والسالم غَت إعداد القوة يف زمننا ىذا، فإذا ما أحدثنا عمالً معيناً نتوصل بو إىل إعداد القوة فان ىذه بدعُة 
وسيلٍة وليسْت بدعُة غايٍة يُتقرب ّٔا إىل اهلل، ولكنها بدعُة وسيلٍة، ومن القواعد ادلقررة عند أىل العلم أن 

للوسائل أحكام ادلقاصد ؤّذا أن ما تلْجلَج بو مبتدع احلوادث يف دين اهلل باستدالذلم ٔتثل ىذه القضايا انو 
. ليس ذلم فيها دليل أبداً؛ الن كل ما حصل فهو وسائل لغايات زلمودة

 
فجمع القرآن من تصنيف وما أشبو ذلك كلو وسائل لغايات ىي مشروعة يف نفسها، فيجب على اإلنسان 
أن يفرق بُت الغاية والوسيلة، فما قصد لذاتو فقد مت تشريعو من عند الرسول عليو الصالة والسالم ٔتا أوحاه 
 )اهلل إليو من الكتاب العظيم ومن السنة ادلطهرة، ولدينا وهلل احلمد آية نتلوىا يف كتاب اهلل، وىي قولو تعاىل 

ْساَلَم ِديًنا... فلو كان ,  (3ادلائدة) ( ... اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْ٘تَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ
من احملدثات ما يكمل بو الدين لكانت قد ُشرعْت وبُينْت وبُلغْت وُحفظْت، ولكن ليس فيها شيء يكون 

 . 23 فيو كمال الدين، بل نقص يف دين اهلل
 

. عاطفة دينيًة ورقًة قلبية واجتماعاً عليها 24إننا صلد يف ىذه احلوادث : قد يقول بعض الناس
 

ُ َّ آَلتِيَ ن َُّهْم ِمْن بَ ُْتِ أَْيِديِهْم َوِمْن َخْلِفِهْم َوَعْن أدَْيَاهِنِْم َوَعْن  )إن اهلل تعاىل اخرب عن الشيطان انو قال: فنقول 
يُ َزينها الشيطان يف قلب اإلنسان ليصده عما ُخِلق لو، عن عبادة اهلل اليت ,   (17االعراف)( ...َ َائِِلِهمْ 

شرع ، فًتضخ النفس بواسطة تسلُّط الشيطان على ادلرِء حىت يصده عن دين احلق ، وقد أخرب الرسول 
، بل يف القرآن قبل ذلك قال اهلل  25 ( الشيطان جيري من ابن آدم رلرى الدم )صلى اهلل عليو وسلم بان 

                                                 
فاعلم أف كل ابتدع شريعة في دين اهلل ولو بقصد حسن , إذا تقرر ذلك عندؾ أيها المسلم  ) 5/246قاؿ الشيخ رحمو اهلل  في مجموع الفتاوى  - 23

َملأُت َلُكمأ ِديَنُكمأ )وتعتبر تكذيباً هلل تعالى في قولو , فإف بدعتو ىذه مع كونها ضاللة تعتبر طعناً في دين اهلل عزوجل  ـَ َأكأ ألف المبتدع  (3المائدة)(الأيَػوأ
ألنو قد بقي عليو ىذه الشريعة التي ابتدعها , إف الدين لم يكمل : الذي ابتدع في شريعة اهلل تعالى وليست في دين اهلل تعالى كأنو يقوؿ بلساف الحاؿ 

  .( يتقرب بها إلى اهلل عزوجل
  .( نجد )في المطبوع بعدىا زيادة كلمة  - 24
 ( 2035باب ىل يخرج المعتكف لحوائجو إلى باب المسجد رقم, كتاب االعتكاؼ  )يشير رحمو اهلل إلى ما رواه البخاري في صحيحو  - 25

ليدفع ظن السوء بو , باب بياف أنو يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة كانت زوجة أو محرماً لو أف يقوؿ ىذه فالنة ― كتاب السالـ  )ومسلم في صحيح 
إم قمُت , فحدإتو , فأتيتو أزوره ليالً , كاف النبي صلى اهلل عليو وسلم ُمعتكفاً ) عن أـ المؤمنين صفية بنت حييٍّ رضي اهلل عنها قالت ,  ( 2175رقم

ـَ مَعي ليقلبني , ألنقلَب  على  )فقاؿ صلى اهلل عليو وسلم . فلما رأيا النبي صلى اهلل عليو وسلم أسرعا , فمر رجالف من األنصار رضي اهلل عنهما , فقا



ْم يَ تَ وَكَُّلوَن   )تعاىل  َا ُسْلطَانُُو َعَلى الَِّذيَن يَ تَ َولَّْونَُو َوالَِّذيَن * ِإنَُّو لَْيَس َلُو ُسْلطَاٌن َعَلى الَِّذيَن آَمُنوا َوَعَلى َرِّّْٔ ِإ َّ
فجعل اهلل للشيطان سلطاناً على من تواله و أشرك بو، أي جعل ,  (100-99النحل )(ُىْم ِبِو ُمْشرُِكوَن 

 .هلل شريكاً بو بواسطة الشيطان
 

وكل من جعل لو متبوعاً يف بدعة من دين اهلل فقد أشرك باهلل عز وجل، وجعل ىذا ادلتبوع شريكاً هلل تعاىل 
 ...ِإِن احلُْْكُم ِإالَّ لِلَِّو أََمَر َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ ِإيَّاهُ  ...)وحكم اهلل الشرعي والقدري ال شريك لو أبدا ! يف احلكم

حِدثُون انو ال حجة ذلم فيما أحدثوه,   (40يوسف)(
ُ
. وركزت على ىذا األمر لكي يعلم أىل اإلحداث ادل

 
واعلم رمحك اهلل انو ال طريق إىل الوصول إىل اهلل عز وجل واىل دار كرامتو إال من الطريق الذي وضعو ىو 

. سبحانو وتعاىل على لسان رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم 
 
من أراد : لو أن ملكاً من ادللوك فتح باباً للدخول عليو، وقال,  (60النحل)( ...َولِلَِّو اْلَمَثُل اأْلَْعَلى ...)

. أن يصل إيلَّ فليدخل من ىذا الباب ، فما ظنكم ٔتْن ذىب إىل أبواٍب أخرى، ىل َيِصُل إليو؟ كال بالطبع 
 

وادللك العظيم ، ملم ادللوك، وخالق اخللق، جعل طريقاً إليو خاصاً ٔتا جاءه بو رسلو وعلى رأسهم خا٘تهم 
زلمد صلى اهلل عليو وسلم، الذي بعد بعثو ال ديكن ألي بشر أن ينال السعادة إال من طريقو صلى اهلل 

. عليو وسلم
 

واحلقيقة أن تعظيم الرسول صلى اهلل عليو و سلم ، وأن األدب مع الرسول صلى اهلل عليو وسلم، أن نسلك 
.  ما سلك ، ونذر ما ترك، وان ال نتقدم بُت يديو فنقول يف دينو ما مل يقل، أو ضلدث يف دينو ما مل يشرع

 
كل بدعو  )ىل من زلبة الرسول عليو الصالة والسالم وتعظيمو أن ضُلدث يف دينو شيئا يقول ىو عنو 

ىل ! ىل ىذا من زلبة الرسول ؟,   27 ( رد من عمل عمال ليس عليو امرنا فهو )ويقول .  26 ( ضاللة

                                                                                                                                                                  

وإني خشيُت أف يقذَؼ في , إف الشيطاف يجري من ابن آدـ مجرى الدـ  )سبحاف اهلل يا رسوؿ اهلل ؟ فقاؿ : فقاال  (إنها صفية بنت حيي , رسلكما 
  .( شيئاً : قلوبكما شراً أو قاؿ 

 .سبق تخريجو قبل حديث  - 26



ُقْل ِإْن ُكْنُتْم ٖتُِبُّوَن اللََّو فَاتَِّبُعوين حُيِْبْبُكُم  )إن ُتَشرَّْع يف دين اهلل ما مل يشرع ؟ ! ىذا من زلبة اهلل عز وجل ؟
.  28 (31ال عمران)( اللَُّو َويَ ْغِفْر َلُكْم ُذنُوَبُكْم َواللَُّو َغُفوٌر َرِحيمٌ 

                                                                                                                                                                  
, من حديث عائشة رضي اهلل عنها  (1718ورد محدإات األمور رقم, باب نقص األحكاـ الباطلة , كتاب األقضية  )أخرجو مسلم في الصحيح  - 27

وىو حديث صريٌح فيرد , وىو من قواعد الدين العظيمة , فهو من جوامع كلمو صلى اهلل عليو وسلم , عظيم القدر بالغ األىمية , وىذا حديث جليل 
 12/16وانظر إف شئت شرح صحيح مسلم لإلماـ النووي رحمو اهلل . كل البدع والمحدإات 

وكل , وكل بدعة ضاللة , فإف كل محدإة بدعة , إياكم ومحدإات األمور  )وإنك لتعجب من قـو يعرفوف قوؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم  - 28
وأف الذي نطق بهذه الُكلية , ( كل ) ُمسورة بأقوى أدوات الشموؿ والعمـو , كلية عامة شاملة  (كل بدعة ) ويعلموف أف قولو  ( ضاللة في النار

 وإذا تم الكالـ ىذه –ال يتلفظ إال بشيء يقصد معناه , وأنصح الخلق للخلق , وىو أفصح الخلق , صلوات اهلل وسالمو عليو يعلم مدلوؿ ىذا اللفظ 
إم يزعموف أف , - دؿ ذلك على أف الكالـ يراد بو ما يدؿ عليو من المعنى ,  (وكماؿ البياف والفصاحة , واإلرادة , كماؿ النصح  )األمور الثالإة 

! وال يصح ىذا ألبتو !! البدعة تنقسم إالإة أقساـ أو خمسة أقساـ 
: فال تخلو من حالين , وما ادعاه العلماء من أف ىناؾ بدعة حسنة 

 .لكن يظنها بدعة , أف ال تكوف بدعة  :األوؿ 

. لكن ال يعلم عن سوئها , فهي سيئة , أف تكوف بدعة  :الثاني 
 5/248للشيخ ابن عثيمين رحمو اهلل  (ىػ باختصار وتصرؼ يسير من مجموع الفتاوى .!.فالجواب عنو بهذا , فكل ما ُادعي أنو بدعة حسنة 



طريقة أىل السنة والجماعة في حق الرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم : إالثا
 

من ادلعلوم انو ال يتم اإلسالم إال بشهادة أن ال الو إال اهلل وان زلمدا رسول اهلل، والشهادة ال تَ َتحقُق إال 
: بثالثة أمور 

.  عقيدة يف القلب
. نطق باللسان 
 29 عمل باألركان

 
ويقول  . (... َنْشَهُد ِإنََّك َلَرُسوُل اللَّوِ  ...)وذلذا يقول ادلنافقون للرسول عليو الصالة والسالم إذا جاؤوه

دلاذا ؟ الن ىذه الشهادة فُقد  (1ادلنافقون)( َواللَُّو َيْشَهُد ِإنَّ اْلُمَناِفِقَُت َلَكاِذبُونَ  ...)الباري جل ذكره فيهم
. منها أعظُم ركٍن فيها وىو العقيدة ، فهم يقولون ببلسنتهم ما ال يعتقدونو يف قلؤّم

 
ولكن قلبو خاٍل من ىذه الشهادة فانو مل حُيقّْْق شهادة أن زلمدا . اشهد أن زلمداً رسول اهلل: فمن قال 
. رسول اهلل

 
. ومن اعتقد ذلك ومل يقلو بلسانو فانو مل حيقق شهادة أن زلمدا رسول اهلل

 
وكيف ٗتالفو و أنت . ومن قال ذلك لكن مل يتبعو يف شريعتو فانو مل حيقق شهادة أن زلمداً رسول اهلل

! تعتقد ببنو رسول رب العادلُت وان شريعة اهلل ىو ما جاء بو ؟
 

ذلذا نعتقد أن كل مْن عصى اهلل ! كيف تقول انك شهدت أن زلمدا رسول اهلل على وجو التحقيق ؟
. ورسولو فانو مل حيقق شهادة أن زلمدا رسول اهلل

 
  30 سلالفة {انو ما يشهد ، ولكنو مل حيقق، وقد نقص من ٖتقيقو إياه بقدر ما حصل منو ِمن: لسُت أقول 

                                                 
 (عمل في األركاف , نطق اللساف  )في المطبوع  - 29



طريقُة أىل السنة واجلماعة يف حقّْ رسول اهلل عليو الصالة والسالم الشهادة لو بقلؤّم وألسنتهم و : إذْن 
. حيُِبونو حب تقدير حباً تابعاً حملبة اهلل عز وجل- أيضا - أعماذلم انو رسول اهلل، كذلك

 
، -أي بَشْرِعو- وليسوا حيبونو من باب التعبد لو ٔتحبتو؛ الن الرسوَل اهلل عليو الصالة والسالم يُتعبُد هلل بو

. ولكنو ال يعبد ىو 
 

وزلبتهم لو من زلبة اهلل تبارك وتعاىل، ولو . فهم حيبون الرسوَل عليو الصالة والسالم ألنو رسوُل ربّْ العادلُت 
ال إن اهلل أرسل زلمد بن عبد اهلل القرشي اذلا ي لكان رجالً من بٍت ىاشم ال يستحق ىذه ادلرتبة اليت 

. استحقها بالرسالة
 

ضلن ضلبو ونعظمو ألننا ضلُِبُّ اهلل ونُعظمو، فمن  أجل انو رسول اهلل وان اهلل تبارك وتعاىل ىدى بو : إذن 
. األمة ، حينئٍذ ضلبو

 
فالرسول عليو الصالة والسالم عند أىل السنة واجلماعة زلبوب، النو رسول رب العادلُت، وال شك انو أحق 

. الناس، بل أحق اخللق و أْجدرىم بتحمُّل ىذه الرسالة العظيمة عليو الصالة والسالم
 

                                                                                                                                                                  
فالواجب كماؿ التسليم للرسوؿ صلى اهلل عليو وسلم واالنقياد ألمره ، وتلقي خبره بالقبوؿ والتصديق دوف أف نعارضو بخياؿ باطل نسميو معقوال  - 30

، أو نحملو شبهة أو شكا ، أو نقدـ عليو آراء الرجاؿ وزبالة أذىانهم ، فنوحده بالتحكيم والتسليم واالنتقاد واإلذعاف كما نوحد المرسل بالعبادة 
. والخضوع والذؿ واإلنابة والتوكل

فهما توحيداف، ال نجاه للعبد من عذاب اهلل إال بهما ، توحيد المرِسل ، وتوحيد متابعة الرسل ، فال نحاكم إلى غيرة ،وال نرضى إلى بحكم غيره ، وال 
نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضو على قوؿ شيخو وإمامو وذوي مذىبو وطائفتو ومن يعظمو ، فإف أذنوا لو نفذه وقبل خبره ، وإال فإف طلب 

فألف يلقى العبد ربو بكل   نؤولو ونحملو: السالمة فوضو إليهم و أعرض عن أمره وخبره ، وإال حرفو عن مواضعو ، وسمى تحريفو تأويال وحمال فقاؿ 
 .خير لو من أف يلقاه بهذه الحاؿ- ما خال اإلشراؾ باهلل - ذنب 

 
بل إذا بلغو الحديث الصحيح يعد نفسو كأنو سمعو من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ، فو يسوغ لو أف يؤخر قبولو والعمل بو حتى يعرضو على رأي 

بل كاف الفرض المبادرة إلى امتثالو من غير التفات إلى سواه وال يستشكل قولو لمخالفتو رأي فالف ، بل يستشكل اآلراء لقولو ! فالف وكالمو ومذىبو ؟
نعم ، ىو مجهوؿ ، وعن ! ، وال يعارض نصو بقياس ، بل نهدر األقيسة ونتلقى نصوصو وال نحرؼ كالمو عن حقيقتو لخياؿ يسميو أصحابو معقوال 

البن أبي العز الحنفي رحمو اهلل   (شرح العقيدة الطحاويو )أ ىػ من . وال يوقف قبوؿ قولو على موافقة فالف دوف فالف ، كائنا من كاف ! الصواب معزوؿ 
   .218-217ص 



يعظمون الرسول عليو الصالة والسالم حق التعظيم ويرون انو اعظم الناس قدرا عند اهلل -  أيضا–كذلك 
. عز وجل

 
إنو عبد اهلل، بل أَْعبُد الناس هلل عز وجل حىت : لكن مع ذلك ال يُ ْنزُِلونو فوق منزلتِو اليت أَنزلُو اهلل، ويقولون 

أََفال  )كيف ذلك وقد َغَفَر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تبخر؟ فيقول : إنو يقوم حىت تَ تَ َوّرَم قدماه، فيقال
.  31 ( َأِحبُّ أن أكوَن عبداً شكورا

 
ِإينّْ واهلل أْخشاكْم هلل و أْعلُمكْم ٔتا  )وذلذا قال ! من حيقق العبادة كتحقيق الرسول عليو الصالة والسالم ؟

فهو بال شك أعظم العابدين عبادة و أشدىم ٖتقيقا ذلا صلى اهلل عليو وسلم، وذلذا حُت .  32 (أتقي 
 ( إنو لي َس يل ٖت رمي ما أحل اهلل! أيها الناس )قال . حرمت: ٖتدث عن البص ل و الكراِث قال ادلسل مون 

33  .
 

إن رسول اهلل صلى اهلل عليو : وذلذا ىم يقولون , ىكذا العبودية ! انظروا إىل ىذا األدب مع اهلل عزوجل 
. وىو أكمل الناس يف عبوديتو هلل , َعْبد من عبدا اهلل , وسلم 

                                                 
، ومسلم في صحيحو  (1130كتاب التهجد ، باب قياـ النبي صلى اهلل عليو وسلم الليل ،رقم )رواه البخاري في  صحيحو . متفق عليو  - 31
كاف النبي صلى اهلل : عن عائشة رضي اهلل عنها  قالت (2819كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب إكثار األعماؿ واالجتهاد في العبادة رقم ،)

أفال أكوف  )قاؿ ! لم تصنو ذلك يا رسوؿ اهلل وقد غفر لك ما تقدـ من ذنبك وما تأخر ؟: عليو وسلم يقـو من الليل حتى تتفطر قدماه ، فقلت لو 
 .  (!  ؟عبدا شكورا

باب االستحباب في ) ومسلم في صحيحو  ( 5063كتاب النكاح ،باب الترغيب في النكاح ،رقم )رواه البخاري في صحيحو .متفق عليو  - 32
جاء إالإة رىط إلى البيوت أزواج النبي صلى : )من حديث انس رضي اهلل عنو ، وىاؾ نصو  (1401النكاح لمن تاقب نفسو  إليو ووجد المؤنة ، رقم 

قد ! وأين نحن من النبي صلى اهلل عليو وسلم ؟: اهلل عليو وسلم يسألوف عن عباده النبي صلى اهلل عليو وسلم ، فلما اخبروا ، كأنهم تقالوىا ، وقالوا 
وأنا اعتزؿ النساء وال : وقاؿ اآلخر . وقاؿ آخر وأنا أصـو الدىر وال أفطر . أما أنا فأصلي الليل أبدا : قاؿ أحدىم : غفر لو ما تقدـ من ذنبو ما تأخر

إني ألخشاكم اهلل وأتقاكم لو ، لكني أصـو ! أما واهلل ! أنتم الذين قلتم كذا وكذا ؟ )فجاء رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إليهم فقاؿ . أتزوج أبدا 
 . (وأفطر ، وأصلي وأرقد ، وألتزوج النساء ، فمن رغب عن سنتي فليس مني 

 
الطريقة .. المراد بالسنة  (فمن رغب عن سنتي فليس مني ) في قولو صلى اهلل عليو وسلم  (9/105 )قاؿ الحافظ العسقالني في فتح الباري : فائدة 

من ترؾ طريقتي وأخذ بطريقة غيري فليس مني ، ولمح بذلك إلى طريق الرىبانية ؛ فإنهم الذين ابتدعوا التشديد كما : والمراد . ، ال التي تقابل الفرض 
وطريقة النبي صلى اهلل عليو وسلم الحنيفيو السمحة ؛ فيفطر ليتقوى على الصـو ، ويناـ . وصفهم اهلل تعالى ، وقد عابهم بأنهم ما وفوا بما التزموا 

 .( ليتقوى على القياـ ، ويتزوج لكسره الشهوة و إعفاؼ النفس وتكثير النسل
من حديث أبي سعيد الخدري   (565كتاب المساجد ، باب نهي من أكل إوما أو بصال أو كراتا أو نحوىا ، رقم )أخرجو مسلم في الصحيح   - 33

 .رضي اهلل عنو 



ال ديلُك لنفسو , ببن الرسول صلى اهلل عليو وسلم ال يَ ْعلم الغيَب إال ما أطلعو اهلل عليو - أيضاً –ويؤمنون 
ُقْل اَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن  )واهلل تعاىل قد أمره أن يُبلغ ذلك إىل األمة فقال , ضراً وال نفعاً وال لغَته 

 (50األنعام)( اللَِّو َواَل أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل َلُكْم ِإينّْ َمَلكٌ 
 

ومْن َزعم أن الرسوَل عليو الصالة والسالم  (9األحقاف)( ِإْن أَتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ِإيَلَّ  )وما ىي وظيفتو ؟ 
. ألنو مكذٌب هلل ورسولو , يعلُم شيئاً من الغيب غَت ما أطلعو عليو فهو كافر باهلل ورسولو 

 
ُقْل اَل أَُقوُل َلُكْم ِعْنِدي َخزَاِئُن اللَِّو َواَل  )قوال يُتلى إىل يوم القيامة قولو - 34 وقال–فإن الرسول أم أن يقول 

 (50األنعام)( أَْعَلُم اْلَغْيَب َواَل أَُقوُل َلُكْم ِإينّْ َمَلكٌ 
 

وكلُّ  ( قل )إن القرآن الكرمي أحياناً ُتصدَُّر األخباُر فيو بكلمة : ؤتناسبة ىذه اآلية الكردية أودُّ أن أقولَ 
أن اهلل سبحانو وتعاىل اْعتٌَت بو عنايًة خاصَة؛ ألن الرسول عليو الصالة : شيًء ُصدََّر ّٔذه الكلمة معناه

لكن  (67ادلائدة )( يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لّْْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَّْك  )والسالم، قد أُمَر أن يقوَل كلَّ القرآن ؛ 
َر باألمر بالتبليغ على وجو اخلصوص، مثل  ( قل )ىذا الذي ُخصَّ بكلمة  فيو عنايُة خاصٌة استحقَّ أن ُيصدَّ

                                                 
. ، لعل الصواب ما أإبتو (قاؿ :أف يقوؿ وقاؿ  )  ( األصل)في  - 34
 

ىل النبي صلى اهلل عليو وسلم يعلم : رداً على سواؿ مخلصو (جمع المسند/135-1/134فتاوي اسالميو )وىنا فتوى للجنو الدائمة ضمن مجموع 
َوِعنأَدُه َمَفاِتُح الأَغيأِب اَل يَػعأَلُمَها )األصل في أمور الغيبو اختصاص اهلل بعلمها ؛قاؿ اهلل تعالى  ): الغيب ؟ فرأيت من تماـ الفائدة نقلو ىنا وإليك نصها 

َرأِض َواَل َرطأٍب َواَل يَاِبٍس ِإالَّ ِفي ِكَتاٍب ُمِبيٍن  ُقُط ِمنأ َورََقٍة ِإالَّ يَػعأَلُمَها َواَل َحبٍَّة ِفي ظُُلَماِت األأ ِر َوَما َتسأ ,  (59األنعاـ )(ِإالَّ ُىَو َويَػعأَلُم َما ِفي الأبَػرّْ َوالأَبحأ
َعُثوَف )وقاؿ اهلل تعالى   ُعُروَف َأيَّاَف يُػبػأ َرأِض الأَغيأَب ِإالَّ اللَُّو َوَما َيشأ . (65النمل)(ُقلأ اَل يَػعأَلُم َمنأ ِفي السََّماَواِت َواألأ

ُلُك * َعاِلُم الأَغيأِب َفاَل يُظأِهُر َعَلى َغيأِبِو َأَحًدا  )لكن اهلل يُطلع من ارتضى من رسلو على شيئ من الغيب ؛قاؿ اهلل تعالى  ِإالَّ َمِن ارأَتَضى ِمنأ َرُسوٍؿ فَِإنَُّو َيسأ
َعُل ِبي َواَل ِبُكمأ ِإفأ َأتَِّبُع ِإالَّ َما يُوَحى ) وقاؿ اهلل تعالى,   (27-26الجن )(ِمنأ بَػيأِن َيَديأِو َوِمنأ َخلأِفِو َرَصًدا  ًعا ِمَن الرُُّسِل َوَما َأدأِري َما يُػفأ ُقلأ َما ُكنأُت ِبدأ

  (9األحقاؼ)(ِإَليَّ َوَما َأنَا ِإالَّ َنِذيٌر ُمِبيٌن 
لما توفي عثماف بن مظعوف أدرجناه في أإوابو ،فدخل علينا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم فقلت :وإبت من حديث طويل من طريق أـ العال أنها قالت 

: فقلت  ( وما يدريك أف اهلل أكرمو؟ )لقد أكرمك اهلل عز وجل فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم : رحمة اهلل عليك أبا السائب ،شهادتي عليك : 
وأنا – ما أدري !  أما ىو فقد جاءه اليقين من ربو ،وإني الرجوا لو الخير ، واهلل)فقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم ! ال أدري بأبي أنت أو أمي 

(.  ال أزكي بعده أحدا أبدا ! واهلل : فقلت  ( ما يفعل بي– رسوؿ اهلل 
وقد إبت في أحاديث كثيرة أف النبي  (وأنا ورسولو اهلل ما يفعل بو – ما أدرى  )رواه أحمد والبخاري في كتاب الجنائز  من صحيحة  وفي رواية لو 

أف : عند البخاري والمسلم – رضي اهلل عنو – وفي حديث عمر الخطاب . صلى اهلل عليو وسلم قد أعلمو اهلل بعواقب بعض أصحابو فبشرىم  بالجنو 
. إم لم يزد على أف أخبره بأماراتها   ( ما المسؤوؿ عنها بأعلم من السائل )جبريل سأؿ النبي  صلى اهلل عليو وسلم  عن الساعة  فقاؿ 

 ىػ.أ. وأخبره عند الحاجة , فدؿ على أنو علم الغيب ما أعلمو اهلل بو دوف ما سواه من الغيبيات 



َوُقْل لِْلُمْؤِمَناِت ) ,  (30: النور )(... ُقْل لِْلُمْؤِمِنَُت يَ ُغضُّوا ِمْن أَْبَصارِِىمْ   )ىذه اآلية ومثلها يف األحكام 
. واألمثلُة كثَتٌة يف القرآن (31النور)(...يَ ْغُضْضَن ِمْن أَْبَصارِِىنَّ 

 
الرسول عليو الصالة والسالم ال يعلم الغيَب إالَّ ما َأْطَلعو اهلل، وال دَيْلُك لنفسو ضرّاً وال نفعاً، بل وال : إذن 

ُقْل ِإينّْ َلْن جيََُِتين ِمَن اللَِّو َأَحٌد َوَلْن ) ,  (21اجلن )(ُقْل ِإينّْ اَل أَْمِلُك َلُكْم َضرِّا َواَل َرَشًدا  )لغَته أيضاً؛ 
. لو أراد اهلل ِّب شيئاً ما أجارين أحٌد منو ولن أجَد من دونو ُملتحداً  (22اجلن )(َأِجَد ِمْن ُدونِِو ُمْلَتَحًدا 

 
ويعتقدون أن الرسول عليو الصالة والسالم َبَشٌر ليس لو من شئون الربوبية شيء، وال يعلم الغيَب إال ما 

 عليو، حىت إنو عليو الصالة والسالم ُيْسبل أحياناً عن شيًء من األحكام الشرعية، فيتوقف ]اهلل[أطلعو 
حىت يبتيو الوحي، حىت إنو أحياناً ُيْصدُر القوَل، فيبتيو االستثناُء من عند اهلل عز وجل؛ فقد ُسئَل عليو 

إالَّ ) فقال  ( أين السَّائُل؟)   قال  . ( نعم ):  ىل ُتَكفَُّر كلَّ شيء؟ فقال: الصالة والسالم عن الشهادة
ْيَن؛ َأْخربين بذلَك جربيُل آنفاً  َهُد عليو الصالة والسالم ولكن يبت يو الوحُي من اهلل عز  , 35 ( الدَّ أحياناً جَيت ْ

 36 .وجل ببن اخلََت يف كذا وكذا خالَف ما اجتهد فيو صلى اهلل عليو وسلم
 

الرسول عليو الصالة والسالم عبد عابد هلل عز وجل وليس لو من شئون الربوبية شيء، ىذا ىو قول : إذن 
. أىل السنة واجلماعة يف رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم

 
أن الرسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم َبَشٌر َٕتُوُز عليو ُكلُّ اخلصائص البشرية : يعتقد أىل السنة واجلماعة أيضاً 

، - عليو الصالة والسالم – فيناُم، ويبكُل، َويشرُب، َوديرُض، َويتبملَُّ، َوحْيَزُن، ويَرضَى، َويغضب : واجلسدية
-30الزمر )(ُ َّ ِإنَُّكْم يَ ْوَم اْلِقَياَمِة ِعْنَد َربُّْكْم َٗتَْتِصُمونَ * ِإنََّك َميٌّْت َوِإن َُّهْم َميُّْتوَن  )الناس ودَيوُت كما ديوُت 

َوَما زُلَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمْن قَ ْبِلِو الرُُّسُل أَفَِإْن َماَت َأْو قُِتَل انْ َقَلْبُتْم َعَلى أَْعَقاِبُكْم َوَمْن )  ,  (31
َقِلْب َعَلى َعِقبَ ْيِو فَ َلْن َيُضرَّ اللََّو َشْيًئا  وال ريب أن رسول اهلل صلى اهلل عليو ,  (144آل عمران )(...يَ ن ْ

                                                 
رضي – من حديث أبي قتادة  (1885كتاب اإلمارة ، باب من قتل في سبيل اهلل كفرت خطاياه إال  الدين ، رقم  )أخرجو مسلم  في صحيحة  - 35

إال الدينأ ، فإف جبريل عليو )... ، إم قاؿ  (  نعم ، أنت صابٌر محتسٌب ، مقبٌل غير مدبرٍ  )، ونص جواب النبي صلى اهلل عليو وسلم - اهلل عنو 
 .( السالـ قاؿ لي ذلك

َرأضِ  )ونزوؿ قولو تعػالى , كما وقع في قصة أسػارى بدر  - 36 َرى َحتَّى يُػثأِخَن ِفي األأ والقصة بطولها في ,  (67األنفاؿ)(... َما َكاَف لَِنِبيٍّ َأفأ َيُكوَف َلُو َأسأ
يا ) وانظر مقدمتي لشرح الحديث القدسي  (6763باب اإلمداد بالمالئكة في غزوة بدر وإباحة الغنائم رقم, كتاب الجهاد والسير )صحيح مسلم 

 .لشيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل   (عبادي إني حرمت الظلم على نفسي



وقاه أىلو وأصحابو ٔتا يقومون بو يف غَته من , قد مات ميتًة جسديًة فارقت روحو جسده فيها , وسلم 
إ ا , وادلعروف أن مل ُيصل عليو مجاعة , سوى أنو عليو الصالة والسالم مل جيرد عند تغسيلو , شئون ادلوتى 

. ألنو اإلمام عليو الصالة والسالم , كان الناس يصلون عليو أفراداً 
 

 وأنو يعلُم ما تقولو األمُة يف قربه حياًة جسديًة ال حياًة برزخيًة وأنو يصلي ويصوُم وحيُج ومن زعم أنو جيُّ 
 37 وتفعلو فإنو قد قال قوالً بال علمٍ 

 
إذا مات اإلنسان انقطع عملو إال  )كما قال ىو نفسو , فالرسول عليو الصالة والسالم انقطع عملو ٔتوتو 

 38 ( أو ولد صاحل يدعو لو, أو علم ينتفع بو , صدقة جارية , من ثالث 
 

ولكن ال شك أن كل علم علمناه من شريعة اهلل فإنو بواسطتو عليو , فعملو الذي يعملو بنفسو انقطع ٔتوتو 
, وحينئذ فيكون منتفعاً من كل ىذه العلوم اليت علمناىا بعد موتو صلى اهلل عليو وسلم , الصالة والسالم 

. وكذلك األعمال الصاحلة اليت نعلمها كانت بداللتو صلى اهلل عليو وسلم فيكون لو مثل أجر العاملُت 
 

                                                 
َوَما َجَعلأَنا لَِبَشٍر ِمنأ قَػبأِلَك الأُخلأَد َأفَِإفأ ِمتَّ فَػُهُم الأَخاِلُدوَف ) وقاؿ ,  (30الزمر)(ِإنََّك َميٌّْت َوِإنػَُّهمأ َميُّْتوَف  )ألف اهلل تعالى , وَكَذَب في قولو  - 37
وإلجماع الصحابة وغيرىم على أنو صلى اهلل عليو , إلى غير ذلك من اآليات الدالة على أف اهلل تعالى توفى نبيو صلى اهلل عليو وسلم  (34األنبياء(

ولم , وجاءت فاطمة بنت رسوؿ اهلل تطلب إرإها من أبيها صلى اهلل عليو وسلم العتقادىا موتو , فقد غسلوه وصلوا عليو ودفنوه , وسلم قد مات 
وألف الصحابة رضي اهلل عنهم قد , وقد أجابها أبوبكر رضي اهلل عنو بأف األنبياء ال يورإوف , يخالفها في ذلك أحد من الصحابة رضي اهلل عنهم 

, لما فعلوا ذلك , ولو كاف صلى اهلل عليو وسلم حيا في دنياه , وتم ذلك بعقد الخالفة ألنبي رضي اهلل عنو , اجتمعوا الختيار خليفة للمسلمين يخلفو 
وأيضاً وقعت الفتن والمشكالت وكثرت في عهد . فهو إجماع منهم على موتو وأف حياتو حياٌة برزخيٌة وسٌط بين حياتو في الدنيا وحياتو في اآلخرة 

ولو , فلم يذىبوا إلى قبره الستشارتو أو سؤالو في المخرج ممن تلك الفتن والمشكالت وطريقة حلها , عثماف وعلي رضي اهلل عنهما وقبل ذلك وبعد 
. وىم في ضرورة إلى من ينقذىم مما أحاط بهم من البالء , كاف حياً كحياتو في دنياه لما أىموا ذلك 

 
, فالصواب ىو ما عليو أىل السنة والجماعة من أنو صلى اهلل عليو وسلم حي فيقبره حياة برزخية تصحح لو التنعم في قبره بما أعده اهلل لو من النعيم 

بل , ولم تتصل بو وىو فيقبره اتصاالً يجعلو حياً كحياتو يـو القيامة , ولم تعد إليو روحو ليعيش حياً كما كاف في دنياه , جزاًء وفاقاً بما كسب في دنياه 
 ( جمع المسند 133-1/132فتاوى إسالمية  )انظر . ىي حياة برزخية وسط بين حياتو في الدنيا وحياتو في اآلخرة 

 .من حديث أبي ىريرة رضي اهلل عنو  ( 1631باب ما يلحق اإلنساف من الثواب بعد وفاتو رقم, كتاب الوصية  )رواه مسلم في الصحيح  - 38



طريقة أىل السنة والجماعة في حق الصحابة رضي اهلل عنهم : رابعا 
 

– وأهنم خَت القرون بشهادة الٍت صلى اهلل عليو وسلم قال , أىل السنة واجلماعة يعرفون للصحابة قدرىم 
  ,   الذين يلوهنم , خَُتُ  الناِس قرين   الذين يلوهنم  )فيما ثبت عنو من حديث عمران بن حصُت 

. بعضهم أفضل من بعض : ولكنهم على مراتب , فالصحابة خَت ىذه األمة بال شك  , 39 ( الذين يلوهنم

 
 اَل َيْسَتِوي ِمْنُكْم َمْن أَنْ َفَق ِمْن قَ ْبِل اْلَفْتِح َوقَاَتَل أُولَِئَك أَْعَظُم َدَرَجًة ِمَن الَِّذيَن أَنْ َفُقوا  ...)قال اهلل تعاىل 

اَل َيْسَتِوي اْلَقاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمِنَُت ) وقال تعاىل ,  (10احلديد)(... ِمْن بَ ْعُد َوقَاتَ ُلوا وَُكالِّ َوَعَد اللَُّو احلُْْسٌَت 
ُر أُويل الضََّرِر َواْلُمَجاِىُدوَن يف َسِبيِل اللَِّو بَِبْمَواذلِِْم َوأَنْ ُفِسِهْم َفضََّل اللَُّو اْلُمَجاِىِديَن بَِبْمَواذلِِْم َوأَنْ ُفِسِهمْ   ( ...َغي ْ

 . (95النساء)
 

 ىذه ادلراتب وىذه الفضائل جيب أن نعرف أن الواحد فيهم لو مرتبة على اإلطالق ولو مرتبة 40 ]مع[ولكن 
ويكون يف غَته خصلٌة ىو أفضُل , أي أنو قد يكون أفضل من غَته على سبيل العموم واإلطالق , خاصة 
,   عمر , وأفضلهم أبوبكر , إن أفضل الصحابة اخللفاء األربعة : وأىل السنة واجلماعة يقولون , منو فيها 
ولكن ال يلزم من كون أِّب بكر أفضل , يرتبوهنم يف الفضل حسب ترتبيهم يف اخلالفة ,   علي ,   عثمان 

 . الصحابة أن يتميز أحد من الصحابة عن أِّب بكر ٔتنقبٍة خاصةٍ 
 

                                                 
) ومسلم في صحيحو ,  (2651رقم, باب ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد , كتاب الشهادات  )رواه البخاري في صحيحو . متفٌق عليو  - 39

 . (2535رقم, كتاب فضائل الصحابة إم الذين يلونهم 
َنأَصاِر َوالَِّذيَن اتػَّبَػُعوُىمأ  )ووعدىم الحسنى كما قاؿ سبحانو , وقد أإنى اهلل تعالى على الصحابة ورضي عنهم  َوَُّلوَف ِمَن الأُمَهاِجرِيَن َواألأ َوالسَّاِبُقوَف األأ

ُز الأَعِظيمُ  َنػأَهاُر َخاِلِديَن ِفيَها َأَبًدا َذِلَك الأَفوأ تَػَها األأ ِري َتحأ ُهمأ َوَرُضوا َعنأُو َوَأَعدَّ َلُهمأ َجنَّاٍت َتجأ َساٍف َرِضَي اللَُّو َعنػأ ُمَحمٌَّد َرُسوُؿ ) وقاؿ ,  (100التوبة)( بِِإحأ
ًدا  ًعا ُسجَّ نَػُهمأ تَػَراُىمأ رُكَّ اُء َعَلى الأُكفَّاِر رَُحَماُء بَػيػأ َت الشََّجَرِة ) وقاؿ ,  (29الفتح)(...اللَِّو َوالَِّذيَن َمَعُو َأِشدَّ ِمِنيَن ِإذأ يُػَباِيُعوَنَك َتحأ َلَقدأ َرِضَي اللَُّو َعِن الأُمؤأ

لَِياُء بَػعأضٍ ) وقاؿ,  (18الفتح )( ... ... ِإفَّ الَِّذيَن آَمُنوا َوَىاَجُروا َوَجاَىُدوا بَِأمأَواِلِهمأ َوَأنػأُفِسِهمأ ِفي َسِبيِل اللَِّو َوالَِّذيَن آَووأا َوَنَصُروا ُأولَِئَك بَػعأُضُهمأ َأوأ
رُِجوا ِمنأ ِديَارِِىمأ َوَأمأَواِلِهمأ يَػبأتَػُغوَف َفضأاًل ِمَن اللَِّو َوِرضأَوانًا َويَػنأُصُروَف اللََّو َوَرُسوَلُو ُأولَِئَك ُىُم الصَّاِدُقوَف )وقاؿ ,  (72األنفاؿ)( لِلأُفَقَراِء الأُمَهاِجرِيَن الَِّذيَن ُأخأ
إُِروَف َعَلى َأنػأُفِسِهمأ َوَلوأ َكاَف ِبِهمأ َخَصاَصٌة *  يَماَف ِمنأ قَػبأِلِهمأ ُيِحبُّوَف َمنأ َىاَجَر ِإلَيأِهمأ َواَل َيِجُدوَف ِفي ُصُدورِِىمأ َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوا َويُػؤأ اَر َواإلأِ َوالَِّذيَن تَػبَػوَُّءوا الدَّ

ِلُحوَف  ِسِو فَُأولَِئَك ُىُم الأُمفأ  .فيما بعد - 528وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص, إلى غير ذلك من اآليات ,  (9-8الحشر)(َوَمنأ يُوَؽ ُشحَّ نَػفأ
 .ما بين المعقوفتين سقط في المطبوع  - 40



كذلك , وقد يكون لعمر منقبٌة ليست ألِّب بكر , وقد يكون لعلي بن أِّب طالب منقبة ليست ألِّب بكر 
فإن مراتب الصحابة ٗتتلف , ولكن الكالم على الفضل ادلطلق وادلربتة الكليِة العامة , قد يكون لعثمان 

. اختالفاً اتفق عليو أىل السنة واجلماعة وىو داللة القرآن وداللة السنة أيضاً 
 

فقال النيب صلى اهلل عليو وسلم , فإن خالد بن الوليد وعبدالرمحن بن عوف رضي اهلل عنهما تنازعا يف أمر 
فوالذي نفسو بيده لو أنفق أحدكم مثل أحٍد ذىباً ما بلغ ُمد أحدىم وال , ال تسبوا أصحاِّب  )خلالد 
 41 ( نصيفو

 
فيجب أن نْنزذلم يف , إن بعض الصحابة لو مزيةّّ ليست لغَتىم : كذلك أيضا أىل السنة واجلماعة يقولون 

, فإذا كان الصحاِّب من آل بيت الرسول عليو الصالة والسالم كعلي بن أِّب طالب و ومحزة , منازذلم 
من حيث قربو من الرسول عليو الصالة والسالم , فإننا ضلبو أكثر من غَته , وابن عباس وغَتىم , والعباس 

. ال على سبيل اإلطالق , 
 

صلى اهلل عليو وسلم ولكنو ال يلزم من ذلك أن نفضلو على غَته  فنعرف لو حقو بقرابتو من رسول اهلل
ألن , تفضيال مطلقاً شلن لو قدُم راسُخ يف اإلسالم أكثر من ىذا القريب من الرسول صلى اهلل عليو وسلم 

 .ادلراتب والفضائل ىي صفات يتميز اإلنسان بصفٍة منها ال يتميز ّٔا اآلخر 
 

, وأىل السنة واجلماعة يف آل البيت ال يغلو غلو الروافض و والينصبون العداوة ذلم نصب النواصب 
ولكنهم ال , يعرفون ذلم حقهم بقرابتهم من الرسول عليو الصالة والسالم , ولكنهم وسط بُت طرفُت 

 42 يتجاوزن ّٔم منزلتهم
 
 

                                                 
,  ( 3673رقم, لو كنت متخذاً خليالً , باب قوؿ النبي صلى اهلل عليو وسلم , كتاب فضائل الصحابة  )رواه البخاري في صحيحو . متفٌق عليو  - 41

 من حديث أبي سعيد الخدري رضي اهلل عنو  ( 2540باب سب الصحابة رضي اهلل عنهم رقم, كتاب فضائل الصحابة  )ومسلم في صحيحو 
فإف ذلك من البغي الذي , ال بالهوى والتعصب , بالعدؿ واإلنصاؼ , وينزلونهم منازلهم التي يستحقونها , واىل السنة والجماعة يوالونهم كلهم  - 42

نَػُهمأ  ...)كماؿ قاؿ تعالى , ىو مجاوزة الحد  تَػَلُفوا ِإالَّ ِمنأ بَػعأِد َما َجاَءُىُم الأِعلأُم بَػغأًيا بَػيػأ وانظر شرح العقيدة الطحاوية ,  (17الجاإية)(...َفَما اخأ
  .533-531ص



: طريقة أىل السنة والجماعة في حق األولياء ، واألئمة: خامساً 
 

أئمة ىذه الشريعة اإلسالمية وهلل احلمد أئمٌة مشهورون أثُنْت عليهم األّمُة وعرفت ذلم َقْدَرُىْم ، ولكنها ال 
، فليس عند أىل السنة واجلماعة أحٌد معصوٌم من اخلطب وال من اإلقرار على اخلطب إال ة تعتقد فيهم العصم

أما غَته مهما بلغت إمامتو فإنو ليس , الرسول عليو الصالة والسالم؛ فإنو معصوٌم من اإلقرار على اخلطب 
معصوماً أبداً، كل خيطئ وكل يؤخذ من قولو ويًتك إال رسول اهلل صلى اهلل عليو وسلم الذي أمرنا اهلل تعاىل 

. بطاعتو على اإلطالق
 

ال شك أن  يف ىذه األمة أئمة، وال شك أن فيها أولياء ، ولكننا ال نريد بذلك أن نثبت : فهم يقولون 
العصمة ألحد من ىؤالء األئمة ، وال أن نُثبت ألحد من األولياء أنو يعلم الغيب أو يتصرف يف الكون، 
وىم أيضاً ال جيعلون الويل من قال عن نفسو أنو ويل، أو أتى بالدعايات الباطلة ألجل أن جِيلب الناس 

أآل إن أوليآء اهلِل ال خوٌف عليهم وال ُىم حيزنون الذين ءامنوا  )إن الويل بي ََّنو اهلل تعاىل بقولو : إليو، يقولون 
: والتقوى , العقيدة : فاإلديان . الذين آمنوا وكانوا يتقون: ىؤالء األولياء  (63-62يونس )( وكانوا يتقون

من كان مؤمناً تقّياً  )وأخذ شيخ اإلسالم من ىذه اآلية عبارة طيبة وىي قولو . العمل قوالً كان أو فعالً 
أنا أفعل، :  ىذا الويلُّ حقيقة، ال الويل الذي جيلُب الناَس إليو، وجيمع احلاشية ويقول43 ( كان هلل ولّياً 

ىذا ويل ال؛ ألن الوالية تكون : ويستعُت بالشياطُت على معرفة اخلفي ،   يبهر الناَس ٔتا يقول، فيقولون
. فإن كان مؤمناً تقياً فهو ويل. باتّباع الرسول علية الصالة والسالم، وبإديانو وتقواه

 
فما أكثر األولياء الذين ال كرامة ذلم؛ ! ولكن ىؤالء األولياء أيضاً ال يلزم يف كل ويل أن جيعل هلل لو كرامة

أن - إذن–ألن الكرامة يف الغالب ال تبيت إال لنصر حق أو دفع باطل، ال لتثبيت شخص بعينو، فال يلزم 
، وىذه  44 قد حَيَِْت الويلُّ وديوُت وليس لو كرامٌة، وقد يكون لو كراماٌت متعددة. يكون لكل ويل كرامةٌ 

                                                 
 .587 , 352وتفسير العالمة السعدي رحمو اهلل ص,  لو رحمو اهلل 11/190انظر مجموع الفتاوى - 43
وال يتطلع إلى ما أتاه اهلل غيره . كما قاؿ أبو علي الجوزجاني , ال طالباً للكرامة , فينبغي على العبد أف يكوف طالباً لالستقامة , وعلى كل حاؿ  - 44

فإف ما يبتلي اهلل بو عبده من السر بخرؽ العادة أو , وتضعف عبادتو , ويتهم نفسو في صحة عملو , فينكسر قلبو , من الكرامات وخوارؽ العادات 
كما قاؿ تعالى , وشقي بها قـو إذا عصوه , بل قد سعد بها قـو إذا أطاعوه , بغيرىا أو بالضراء فليس ذلك ألجل كرامة العبد على ربو وال ىوانة عليو 

َرَمِن  ) َرَمُو َونَػعََّمُو فَػيَػُقوُؿ رَبّْي َأكأ نأَساُف ِإَذا َما ابػأَتاَلُه رَبُُّو فََأكأ رُِموَف الأَيِتيمَ * َوَأمَّا ِإَذا َما ابػأَتاَلُه فَػَقَدَر َعَليأِو رِزأَقُو فَػيَػُقوُؿ رَبّْي َأَىاَنِن * فََأمَّا اإلأِ  َكالَّ َبل اَل ُتكأ
بل قد يكوف , الينقص ذلك من مرتبتو عند اهلل , ولم يسخر لو شيء من الكونيات , فمن لم ينكشف لو شيء من المغيبات ,  (17-15الفجر )(

. أنفع لو 



ألن األْويل أن  ( معجزة )وال أقول . كل كرامة لويل فإهنا آية للنيب الذي اتبعو: الكراماُت قال أىل العلم
العالمة على صدق ما جاء : ُتسمَّي آيٌة؛ ألن ىذا التعبَت القرآين، واآلية أبلغ من ادلعجزة؛ ألن اآلية معناىا

بو ىذا الرسول، وادلعجزُة قد تكون على يد ُمَشعوذ أو على يد إنسان قوي يفعل ما يعجز عنو غَته، لكن 
. وىي التعبَت القرآين، فنسمَّي ادلعجزات باآليات، ىذا ىو الصواب ( اآلية )التعبَت ب 

ولكن من تبمل حاذلم وجد أهنم بعيدون ! يوجد أناٌس حسب ما َنسمع يف ىذه األمة َيدَُّعون أهنم أولياء
لكن ذلم شياطُت يُعينوهنم على ما يُريدون فيخدعون بذلك الُبَسطَاَء من ! عن الوالية، وأنو ال حظ ذلم فيها

. الناس
 
 

                                                                                                                                                                  

ال خرؽ العادات وحصوؿ , فهذا ىو ميزاف الوالية ― مؤمناً تقياً – ما استطاع – ال طالباً للكرامة وليكن , فعلى العبد أف يكوف طالباً لالستقامة 
  .562 – 559وانظر شرح العقيدة الطحاوية ص. الكرامات  واهلل الموفق 



طريقة أىل السنة والجماعة في إصالح المجتمع : سادساً 
 

يَرى أىل السنة واجلماعة أن آّتمع اإلسالمي ال يكمل صالحو إال إذا ٘تشى مع ما شرعو اهلل سبحانو 
: كل ما عرفو الشرع وأقره ، وادلنكر: وتعاىل لو، وذلذا يرون األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر، وادلعروف 

 فهم يرون أن آّتمع اإلسالمي ال يصُلح إال باألمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر. كل ما أنكره الشرع وحرمو
ولتكن منكم أمة يدعون إىل  ) ألننا لو فقدنا ىذا ادلقوم حلصل التفرق، كما يشَت إليو قول اهلل عز وجل 45

وال تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا , اخلَت ، ويبمرون بادلعروف ، وينهون عن ادلنكر ن وألئك ىم ادلفلحون 
 (105 – 104آل عمران  )(  من بعد ما جاءىم البينات وأولئك ذلم عذاب عظيم

 
وىذا ادلقوم ولألسف يف ىذا الوقت ضاع أو كاد؛ ألنك ال ٕتد شخصاً يبمر بادلعروف وينهى عن ادلنكر 

. وإذا تُرك الناس ىكذا، كل إنسان يعمل ما يريد؛ تفرق الناس. حىت يف احمليط القليل احملصور إال ما ندر
. ولكن إذا تآمروا بادلعروف وتناىوا عن ادلنكر؛ صاروا أمة واحدة

 
 ؛ إ ا ما 46 إال يف شيء ال رلال لالجتهاد فيو! ولكن ال يلزم إذا رأيت أمراً معروفاً أن يكون عند غَتك 

وحينئذ يكون ادلرجع يف ذلك . لالجتهاد فيو رلال فقد أرى أن ىذا من ادلعروف ويرى اآلخر أنو ليس منو
فإن تنازعتم يف شيء فردوه إىل اهلل والرسول إن كنتم  ... )كتاب اهلل وسنة رسولو صلى اهلل عليو وسلم 

ولكن طريقة أىل السنة واجلماعة يف ىذا الباب العظيم الذي  (59النساء )( ...تؤمنون باهلل واليوم اآلخر 
فضلت فيو ىذه األمة على غَتىا أهنم يرون األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر من مقومات آّتمع 

: اإلسالمي، ولكنو حيتاج إىل أمور
 

                                                 
حتى , ومن تأمل الرسل مع أممهم وجدىم كانوا قائمين باإلنكار عليهم أشد قياـ  ) 3/123قاؿ اإلماـ ابن القيم رحمو اهلل في مدارج السالكين - 45

وأخبر النبي صلى اهلل عليو وسلم أف المتخلص من مقامات اإلنكار الثالإة ليس معو , وأوصوا من آمن بهم باإلنكار على من خالفهم , لقوا اهلل تعالى 
 إف الناس إذا تركوه أوشأَك أف يَػُعمهم اهلل بعقاٍب من عنده )الغة حتى قاؿ مبمن اإليماف حبة خردؿ وبالغ في األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر أشد اؿ

, ويوجب تسلط االشرار ,  وأخبر أف تركو يمنع إجابة دعاء األخيار  . ( 1564والترمذي وابن ماجو وىو في الصحيحة رقم, رواه احمد وابي داود  ) (
 (لعنة اهلل كما لعن بني اسرائيل على تركو , وُيحلُّ , وأخبر أف تركو يوقع في المخالفة بين القلوب والوجوع

 وانتبو لما ذكره الشيخ رحمو, فُعض عليو بالنواجز , ينبغي التنبو لو , ىذا كالـ قويّّ متيُن من إماـ نحرير  - 46



أما أن يبيت عن جهل  47 أن يكون اإلنسان عادلاً باحلكم ْتيث يعرف أن ىذا معروٌف وأن ىذا منكر :أوالً 
  يبمر بشيٍء يراه معروفاً يف ظنو وىو ليس ٔتعروف فهذا قد يكون ضره أكرب من نفعو  لذلك لو فرضنا 

,   يبيت إىل رلتمع جديد غَته جيدىم ال يفعلوهنا , شخصاً ترىب يف رلتمع يرون أن ىذه البدعة معروٌف 
فال تبمر بشيٍء إال حيُث َتعرف أن معروٌف يف ! فهذا خطب , فيقوم وينكُر عليهم عدم الفعل ويبمرىم ّٔا 

فال بد من معرفة احلكم وأن ىذا معروٌف حىت تبمر بو !  عنو وما نشبتليس بعقيدتك أنت , شريعة اهلل 
. وكذلك ادلنكر 

 
وكم من إنسان أمر شخصاً ٔتعروف , وأن ىذا ادلنكر قد فُعل , البد أن تعلم أن ادلعروف مل يُفعل : ثانياً 

. ورٔتا يضع ذلك من قدره بُت الناس ! فيكون يف ىذا األمر عبئاً على غَته , فإذا ىو فاعلو 
 

دخل رجٌل يوم اجلمعة والنيب صلى اهلل , وإذا رأينا ىدي النيب صلى اهلل عليو وسلم وجدنا أن ىذه طريقتو 
 فقم فص ل ركعتُت) قال , ال : قال  ( أصليت ): فق ال صلى اهلل عليو وس لم , عليو وسلم خيط ُب وجلس 

) 48  .
 

ولكن صلى اهلل عليو وسلم ما أمره بو مباشرة حىت , صالة الركعتُت لداخل ادلسجد من ادلعروف وال شك 
إىل التعجل  49 فتنسب, وإذا ىو قد فعلو , فبنت قد تبمر ىذا الرجل أن يفعل شيئا . علم أن مل يفعلو 

. إذا مل يفعل حينئذ تبمر بو , ولكن اسبل وٖتقق , وعدم الًتيث وُٖتط من قدرك 
 

:  مثال ذلك , فبعض الناس قد ينهى شخصاً عما يراه منكراً وليس ٔتنكر , وكذلك أيضاً بالنسبة للمعاصي 
                                                 

ىو ما بعث اهلل بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم وىو السلطاف كما قاؿ : العلم  ) 28/39قاؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو في مجموع الفتاوى  - 47
فمن تكلم في الدين بغير ما بعث اهلل بو رسولو صلى اهلل عليو وسلم كاف ,  (56غافر)( ِإفَّ الَِّذيَن ُيَجاِدُلوَف ِفي آيَاِت اللَِّو ِبَغيأِر ُسلأطَاٍف َأتَاُىمأ  ) تعالى

  ( ومن تواله الشيطاف فإنو يضلو ويهديو إلى عذاب السعير, متكلماً بغير علم 
فمن ال يعلم المعروؼ ال , ر بالشيء مسبوؽ بمعرفتو /واؿ, واهلل سبحانو قد أمرنا باألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر  ) 15/327وقاؿ رحمو اهلل 
فإف حب , وقد أوجب اهلل علينا فعل المعروؼ وترؾ المنكر . فمن ال يعلمو ال يمكنو النهي عنو , والنهي عن المنكر مسبوؽ بمعرفتو , يمكنو األمر بو 

فمن لم , فإف ذلك مسبوؽ بعلمو , حتى يصبح القصد إلى فعل المعروؼ وترؾ المنكر , الشيء وفعلو بُغض ذلك وتركو ال يكوف إال بعد العلم بهما 
لكن فعل الشيء واألمر بع يقتضي أف يُعَلم علماً مفصالً يمكن معو فعلو واألمر بو إذا , يعلم الشيَء لم يُتصور منو حب لو وال بغض وال فعل وال ترؾ 

 ( أمر بو مفصالً 
ومسلم  ( 30باب إذا رأى اإلماـ رجالً جاء وىو يخطب أمره أف يصلي ركعتين رقم, كتاب الجمعة  )أخرجو البخاري في الصحيح . متفٌق عليو  - 48

 .من حديث جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو  ( 875واإلماـ يخطب رقم, باب التحية , كتاب الجمعة  )في صحيحو 
 ولعل الصواب ما أإبتو (فتتسبب  )في المطبوع  - 49



فهذا غَت ,  ليس لو حق أن يصلي وىو جالٌس فنهيتو ببِن ْ , رأيت رجالً يصلي الفريضة وىو جالس 
حينئذ احلكم ! قد يكون لو عذر يف جلوسو وأنت ال تعلم , دلاذا جلس : لكن اسبل أوالً ! صحيح 
. وأن تعرف احلال اليت عليها ادلبمور وادلنهي حىت تكون على بصَتة من أمرك , الشرعي 

 
أن ال يًتتب على فعل ادلعروف ما ىو منكٌر أعظم مفسدًة من منفعِة ادلعروف فإن درأ ادلفاسد أوىْل  :ثالثاً 

. من جْلب ادلصاحل 
 

أنو ليست : أي ! وىذه الكلمة ادلعروفة ىي القاعدة اليت دل عليها القرآن ليست أيضاً على إطالقها 
وإذا كانت أعظم , بل إذا تكافئت مع ادلصلحة فدرُء ادلفسدة أوىل , مفسدٍة درؤىا أْوىل من جْلب مصلحٍة 

وال تسبوا الذين يدعون من دون اهلل فيسبوا اهلل  )واهلل سبحانو وتعاىل , من ادلصلحة فدرُء ادلفسدة أوىل 
لكن إذا , فسُب آذلِة ادلشركُت كل يعلُم أنو مصلحة وأن فيو خَتاً ,  (108األنعام)( عدوا بغَت علم

إذا - وأنكر من باب التفاضل الذي ليس يف الطرف اآلخر من شيء– تضمنت ىذه ادلصلحة ما ىو أنكر 
 , 50ألننا إذا سببْنا آذلتهم وضلن نُسبها ْتق سبُّوا اهلل عدواً بغَت علم , تضمن مفسدًة عظيمًة فإهنا تًتك 

. فهذه نقطة ينبغي أن نتفطن ذلا عند األمر بادلعروف والنهي عن ادلنكر 
 

فإننا  نفضل ادلصلحة وال يهمنا وىذا عليو شيء كثَت من , أما إذا كانت ادلفسدة تنغمر يف جانب ادلصلحة 
لكن فيو ضرراً على , ىذا ادلطر الذي ينزل وفيو مصلحة عامة : فمثالً . أحكام اهلل الشرعية والكونية 

. إنسان بٌت سقفو اآلن وجاء ادلطر فبفسده لكن ىذه ادلفسدة القليلة ُمنغمرة يف جانب ادلصلحة العامة 
 

وىو أننا قد ال يكون من , وىكذا أيضاً األحكام الشرعية كاألحكام الكونية وىذا أمر ينبغي التنبو لو 
 . 51ولكننا نًتيث حىت تتم األمور , ادلصلحة أن ننهى عن ىذا ادلنكر ألنو يتضمن مفسدة أكرب 

                                                 
 ألبى 258وأصوؿ الفقو ص , 169 – 168ومذكرة الشنقيطي ص , 242وإرشاد الفحوؿ  , 1/361انظر  إغاإة اللهفاف البن القيم رحمو اهلل  - 50
 زىرة

وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصالح والمفاسد  ) 21 – 20قاؿ شيخ اإلسالـ رحمو اهلل في األمر بالمعروؼ ص - 51
فإنو يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد وتعارضت المصالح والمفاسد فإف األمر , والحسنات والسيئات أو تزاحمت 

َناً لتحصيل مصلحة ودفع مفسدة – والنهي   :فينظر في المعارض لو – إف كاف ُمَتَضمّْ
... لم يكن محرماً إذا كانت مفسدتو أكثر من مصلحتو , فإف كاف الذي يفوت من المصالح أو يحصل أكثر 

ويكوف األمر بذلك المعروؼ المستلـز للمنكر الزائد عليو أمراً بمنكر , وإف استلـز فوات ما ىو دونو من المعروؼ , نُهي عنو , وإف كاف المنكر أغلب 
 (وسعياً في معصية اهلل ورسولو , 



وىكذا ادلنكر ال يد أن , وذلذا جاءت الشريعة اإلسالمية بالتدرج يف التشريع حىت يقبلها الناُس شيئاً فشيئاً 
. نبخذ الناَس فيو بادلعاجلة حىت يتم األمر 

 
: وىذه ىي األمور الثالث 

 
. أن ال يًتتب على فعِل ادلعروف منكٌر أعظم مفسدًة -3-العلُم باحلاِل  - 2-العلُم باحلكِم    -1
 



قوؿ أىل السنة والجماعة في اإليماف  : سابعاً 
 

ويستدلون  ( وعمل اجلوارح, وقول اللسان , اعتقاد القلب  ): اإلديان حقيقتو عند أىل السنة واجلماعة ىو 
ال إلو إال اهلل – أعالىا قول , إن اإلديان بضٌع وسبعون شعبًة  )صلى اهلل عليو وسلم لقوذلم ىذا بقول النيب 

,  ( ال إلو إال اهلل )قول :  فالقول  .52 ( واحلياء ُشعبة ِمَن اإلديان. إماطة األذى عن الطريق –وأدناىا – 
أما عقيدة القلب فقولو صلى اهلل ( . وإماطة األذى عن الطريق  ) ( احلياء )وعمل اجلوارح وعمل القلب 

 53 ( والقدر خَتِه وشرهِ , واليوم اآلخر , اإلديان أن ت ؤمن باهلل ومالئك تو وكتبو وُرسلِو  )عليو وسلم 
 

والضرورة العقلية تقتضي أن كل , فالقرآن قد دل على زيادتو , إن اإلديان يزيد وينقص : وىم أيضاً يقولون 
) ,  (31ادلدثر)(ويزداد الذين ءامنوا إدياناً  )إذ ال تُعقُل الزيادة بدون نقص , ما ثبت أن يزيد فهو ينقص 
فإنو ال , إن اإلديان قول وعمل : والشك يف ذلك ومىت قلنا ,  (124التوبة)( فبما الذين ءامنوا فزادهتم إدياناً 

! مرًة كمن قاذلا أكثر  ( واهلل أكرب, سبحان اهلل واحلمد هلل  )فليس من قال , شك أن األقوال ٗتتلف 
وقد قال إبراىيم عليو الصالة , أن اإلديان الذي ىو عقيدة القلب خيتلُف قوًة وضعفاً : وكذلك أيضاً نقول 

فإنو ,  (260البقرة)( رب أرين كيف ٖتيي ادلوتى قال أو مل تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قليب )والسالم 
 54 ليس اخلرب كادلعاينة وادلشاىدة

 
وإذا , فإذا جاء ثاٍن ازداد قوًة فيو , حصل عنده شيٌء من ىذا اخلرب , أخربه رجٌل واحٌد , رجٌل ُأخرب ٓترب 
 .وىلم , ازداد قوًة , جاءه الثالث 

                                                 
فإنو ىاـ , ومطبوع مستقالً بتحقيق الشيخ األلباني رحمو اهلل فلينظر , ولشيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل مصنف في ذلك ضمن مجموع الفتاوى  - 52

  .1/62وفتح الباري البن حجر  , 373شرح العقيدة الطحاوية البن أبي العز ص )وانظر أيضاً . في بابو 
بياف عدد شعب ,كتاب اإليماف ) ومسلم في صحيحو  ( 9باب أمور اإليماف رقم, كتاب اإليماف  )أخرجو البخاري في صحيحو . متفٌق عليو  - 53

  .( والحياء شعبة من شعب اإليماف, بضع وستوف شعبة ) ولفظ البخاري , واللفظ لو  ( 35اإليماف رقم
والطبراني في المعجم  , 8998وابن أبي حاتم في تفسيره رقم , 271-1/215أخرجو أحمد في المسند . ىذا جزء من َحديٍث َصحيٍح  -  54

وابن حباف في صحيحو  , 5وأبو الشيخ في األمثاؿ رقم , 7/2569وابن عدي في الكامل  , 25وفي المعجم األوسط رقم , 12451الكبير رقم
والبزار في مسنده  , 380- 2/321والحاكم في المستدرؾ  , 3/564وابن مردويو كما في الدرر المنثور , وعبد بن حميد  , 2614-6213رقم
  ( ليس الخبر كالمعاينة )وغيرىم من طريق أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً  , 6/56والخطيب في تاريخ بغداد  , 200رقم

 .وأبي ىريرة رضي اهلل عنهما , وفي الباب عن انس . وىو كما قاال , ووافقو الذىبي  . ( حديث صحيح على شرط الشيخين )قاؿ الحاكم 



وأما من , وىذا أمر يعلمُو كل إنساٍن من نفسو , اإلديان يزيد وينقُص حيت يف عقيدة القلب : وعليو نقول 
 . 55فهو يزيد وينقص , أنكر زيادتو ونقصانو فإنو سلالٌف للشرع والواقع 

 
 

                                                 
. واألدلة على زيادة اإليماف ونقصانو من الكتاب والسنة واآلإار السلفية كثيرة جداً  - 55

َتَدوأا ُىًدى) وقولو ,  (2األنفاؿ)(... َوِإَذا تُِلَيتأ َعَليأِهمأ آيَاتُُو زَاَدتػأُهمأ ِإيَمانًا )أما من الكتاب   َويَػزأَداَد الَِّذيَن ) ... وقولو ,  (76مريم)( َويَزِيُد اللَُّو الَِّذيَن اىأ
ِمِنيَن لِيَػزأَداُدوا ِإيَمانًا َمَع ِإيَمانِِهمأ ) وقولو , ( 31المدإر)(... آَمُنوا ِإيَمانًا  فَػَزاَدُىمأ ِإيَمانًا ) وقولو ,  (4الفتح)(ُىَو الَِّذي َأنػأَزَؿ السَِّكيَنَة ِفي قُػُلوِب الأُمؤأ

بُػَنا اللَُّو َونِعأَم الأوَِكيُل  ُهمأ َمنأ يَػُقوُؿ َأيُُّكمأ زَاَدتأُو َىِذِه ِإيَمانًا فََأمَّا الَِّذيَن آَمُنوا فَػَزاَدتػأُهمأ ِإيَمانًا ) وقولو ,  (173آؿ عمراف)(َوقَاُلوا َحسأ َوِإَذا َما أُنأزَِلتأ ُسورٌَة َفِمنػأ
َتبأِشُروَف   . (124التوبة)(َوُىمأ َيسأ
يخرج من النار من في قلبو  )حديث الشفاعة وأنو : حديث شعب اإليماف السابق قبل قليل ومنها : فكثيرة منها على سبيل اإلجماؿ , وأما األحاديث 

 . ( مثقاؿ ذرة من إيماف
ومنها قوؿ ابن مسعود . فيذكروف اهلل تعالى ,  (ىلموا نزدد إيمانا  )قوؿ عمر رضي اهلل عنو ألصحابو : منها -  أيضاً – فكثيرة , وأما اآلإار السلفية 

 . (اإليماف يزيد وينقص) ومنها قوؿ ابن عباس وأبي ىريرة وأبي الدرداء رضي اهلل عنهم  . (وفقهاَ , ويقيناً , زدنا إيماناً ! اللهم  )رضي اهلل عنو 
... َويَػزأَداَد الَِّذيَن آَمُنوا ِإيَمانًا  ... ) إم تال, يزيد بالطاعة وينتقص بالمعصية , يزيد وينقص , اإليماف قوؿ وعمل  )لذلك قاؿ اإلماـ الشافعي رحمو اهلل 

 . ( ونقصانو بترؾ العمل, فزيادتو بالعمل , اإليماف يزيد وينقص ) وقاؿ اإلماـ أحمد رحمو اهلل , ( 31المدإر)(
وفتح الباري للحافظ ,  ( فما بعد 384شرح العقيدة الطحاوية ص )و , وانظر المبحث بتوسع في كتاب اإليماف لشيخ اإلسالـ ابن تيمية رحمو اهلل 

 1/62ابن حجر 


