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وَر أنُفَسنَا إن  َفُرُه َوَنُعوُذ بَاّلِل  َمنح ُُشُ تَغح تََعينُُه  َوَنسح َمُدُه َوَنسح ُد ّلِلَهَ َنحح مح اْلحَ

لَلح َفال َهادََي لَُه  ََملَنَا َمنح ََيحَدَه اّلِل  َفال ُمَضله لَُه َوَمنح ُيضح َوَمنح َسيِّئَاَت َأعح

َدُه ال َُشَ  َهُد أن ال إَلََه إاَل اّلِل  َوحح ا َعدحُدُه َوَرُسولُهُ َوَأشح د   .يَ  لَُه َوأن َُحَمه

  ح تتا  دديد من ُتت  العقيد بعون اّلِل وتوفيقه ُشاليوم نددأ 

 :والكتا  ه

 ""تذكرة املؤتسي للحافظ عبد الغين املقدسي

 عن املؤلفالكتا  برتمجة ُُمترص  يددأ 

 :اسمه ونسده وُتنيته -1

عدد الغني بن عدد الواحد بن عيل هو اإلمام اْلافظ تقي الدين أبو َحمد 

عييل الدمشقي  بن رسور بن رافع بن حسني بن دعفر املقديس اجلَمه

 .الصاْلي

 :مولده _2

 ُولََد بجَمعيل من أرض نابلس،سنة أربع وأربعني ومخسَمئة

 (أي بداية القرن السادس)
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  :شيوخه -3

منهم اإلمام الذهدي وهو علم من أعالم األمة صاح  تتا  سري أعالم 

 مع فيها ترادم ُُمترص  عن ُعلَمء األمة وجيمخسة وثالثني ُُملد )النُدالء 

 وسمع الكثري بدمشق : عنه رمحه اّلِلالذهدي اإلمام قال (السلف

 وأصدهانوبيت املقدس ومرص وبغداد و حران واملوصل   اإلسكندرية

 .ومهذان وتت  الكثري

 :بعض تالميذه -4

وهو من أئمة  "ةُقَدامابن "الدين موفق  من تالميذه ابن خالته الشيخ 

 منهج أهل السنة واجلَمعةالسري عىل و والفقهاْلنابلة املعروفني بالعلم 

قدامة وهو عدار  عن املغنى البن هذا اإلمام تتا  أشهر تت  ومن )

وهو   َد مَ تَ عح املُ  الفقه، تتا  معروف من تت   اْلنديل هُملد ىف الفقعرشين 

قول ال يذتر فيها املسألة عندما يعرض ارن ألنه قَ املُ  الفقهقري  من 

وإذا تان التلميذ هو ابن (ورد أقوال األئمة اآلخرين   فقط ولكن يُ  اْلنابل

 فكيف يكون حال الشيخُقدامة 

 أوالده_5

اّلِل  والفقيه أبو سليَمن  مويس عدد اْلافظ عز الدين َحمد واْلافظ أبو

الشيخ  من نعم اّلِل عىل هذاوهؤالء أئمة ، وتل ضياء املقديس الواْلافظ  

 هذا من و هأثر ونتفويق ههجمنعىل نفس  ونيسري نيصاْلأبناء أن دعل له 
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 هذ وجيعل عىل يديأتداع وتالمللعامل برتة اإلخالص ىف العلم أن يكون 

وهذا ، هتووبعد م هىف حيات هعن نغولِّ دَ ناس يُ أُ  هالفتح واخلري وأن يكون ل

 ..بحس  العلم واإلخالص وقر  اإلنسان من ربه 

 :مكانته العلمية وثناء العلَمء عليه  -6

األئمة وعلم من األعالم ومن أوعية من الشيخ عدد الغني املقديس إمام 

فقد ،ومع هذا  االعقيد  الدسيطة دد  ا أنه تت  هذه يكفيه فخر  ، السنة 

تت   عندمان شيخ اإلسالم ابن تيميه أدعل اّلِل هلا القدول حتى يقال 

قريدة منها وهذا   فهيالعقيد  الواسطية جلأ إىل عقيد  عدد الغنى املقديس 

 ..ُشف آخر هلذا اإلمام العلم  اأيض  

حديث إال  تان شيخنا اْلافظ ال يكاد ُيسأل عن: قال الضياء املقديس

هو فالن :ذتره وبيهنه وذتر صحته أو سقمه ،وال يسأل عن ردل إال قال 

 .بن فالن الفالين ويذتر نسده فكان أمري املؤمنني يف اْلديث 

 ه وفطنتهئفدل ذل  عىل ذتا

 : من شَمئله  -7

عامر  باجلد والنشاط حيا  أهنا تانت  اإلمام ملن يقرأ عنه جيدحيا  هذا 

غ  الوقت يف طل  العلم وحتصيله والرحلة إىل العلَمء ااستفر، والدذل ّلِل 

 إال القليل من  م ينازع طل  العلم يف حياته يشٌء آخرفلواألخذ عنهم 
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أن  (وهذا هو ما قصدته عندما حتدثنا عن مسألة األُنس باّلِل )لوازم اْليا  

يكون الغال  عىل حال اإلنسان واملُسيطر عىل عقله وتيانه هو العمل هلذا 

أو هو األصل فال يكون يكون عىل اهلامش ا فإنه دنيوي  ا وإذا فعل شيئ  الدين ، 

عامل لترمجة  فأيأي عامل من العلَمء ، حيا  تذا حياته وتل  تانت األساس، 

العلم وبرتة الوقت و الذتاء جد برتة من العلَمء عندما نقرأ فيها فإننا ن

تداع والزهد والورع واخلوف من اّلِل والنشاط واإلقدال األ ودودواْلفظ و

التضحية بكل يشء من أدل والكثري يف الكتابة والقراء  اّلِل وبذل  عىل أوامر

با  الدذل )فكلهم سواء يف هذا الدا  حيا  العلَمء  هيهذه  ،نفع هذا الدين 

هذا  منهمومة ُمشرتتة يتسم هبا مجيع العلَمء  تل  َس ( من أدل نفع هذا الدين

 رصلمسلمني ونل حصتانت حياته تلها دعو  إىل اّلِل ونُ فقد اإلمام العلم 

 ...عقيد  أهل السنة واجلَمعة وهذا أعظم ما يف املسألةل

تَي َما َأَتى َعىَل بني إرسائيل  ": َقاَل َرُسوُل اّلِلَ َو لَيَأحتنََيه َعىَل ُأمه َحذح

تَي َمنح  ُه َعالَنَيَة  لََكاَن يَف ُأمه َل، َحتهى إَنح َتاَن َمنحُهمح َمنح َأَتى ُأمه َل بَالنهعح النهعح

تَي  ُق ُأمه رَتَ ، َوَتفح ة  َ َوَسدحَعنَي َمله َقتح َعىَل ثَنحتَنيح نَُع َذلََ ، َوإَنه بني إرسائيل َتَفره َيصح

ة   ، َقالُواَعىَل َثالٍَث َوَسدحَعنَي َمله ة  َواَحَد   ُهمح يَف النهاَر إاَله َمله َوَمنح َهَي َيا : ، ُتلُّ

َحاَب : َرُسوَل اّلِلَ؟ َقاَل       " .َما َأَنا َعَليحَه َوَأصح
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                                    ،املستدرك عىل الصحيحني(2641)سنن الرتمذي

 (104)،ُش ح السنة للدغوي (444)للحاتم 

 عقيدة ؟ال يعنذا تمافهل تدرون 

،وبالتايل فأي اثنني وسدعني من املسلمني من النار منإنقاذ واحد تعني  

يتكلم ىف العقيد  الصحيحة عقيد  أهل السنة واجلَمعة وينقحها إنسان 

هذا ُيَعدح  إنف،سدت إليها بالداطلاألفكار التى نُ  نقيها منويدافع عنها ويُ 

 د الدين َس فح يَ   اد العقيد َس فَ دَ ،فَ عن هذا الدين  ح ُذ يَ من أعظم األعَمل ألنه 

ىف العقيد  وهذا من برتة علمهم وبرتة رضا اّلِل  الُكت العلَمء َفيَُصنَفح 

هم،فإذا ريض اّلِل عن العامل وبارك له يف علمه دعله يتكلم يف العقيد  عن

 من شؤم العمل ومن غض  اّلِل أن جيعله ينرشالعكس فإن  والصحيحة 

تان يعمل عىل نرش عقيد  أهل السنة واجلَمعة فهذا العامل ،عقيد  فاسد  

برتة حيَمل تت  متن صغري ددا  لكنه ،حتى أنه املسلمني إليها ويدعو

بن عدد املحسن العداد  الشيخ عدد الرازق هرشحقام بذا فقد هلو،عظيمة

ه، ابنهذا هو السعودية و علَمء يفحسن العداد هو من أتابر الامل عددو)الددر

االثنني عىل قيد ولكن قد سدق األ  بالعلم واملعرفة وما زاال  االثنني علَمء

من علَمء السعودية  امهو،أطال اّلِل يف أعَمرهم وبارك يف أعَمهلم اْليا  

 ،وُدله علَمء وغريهم  ابن العثيمني وابن بازاألتابر الذين عاشوا عرص 

 (عقيد  أهل الُسنة واجلَمعة )العقيد  الصحيحة  بفضل اّلِل يقومون بنرش 
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  :وفاته  -8
 "اْلافظ أبو مويس  "صف ابنهولقد و، اه مؤثر  دد  وفاتتانت 

 االحتضاروتيف أنه ملا سأل أبيه عند ، اللحظات األخري  من حيا  أبيه 

؟ ألنه داء الرد هكذا ملاذا  أتدرون)!! اشتهى اجلنة:ماذا تشتهى؟ قال 

ألن ،ولم تكن يف حسابه فالدنيا فكانت هي اهلدف أما عاش للجنة 

 ،عاش عىل يشء مات عليه ومن مات عىل يشء بعث عليه اإلنسان إذا 

  نرش العقيد  الصحيحة وسنة رسول اّلِلهذا اإلمام من أدل عاش 

فجاءت ْلظات االحتضار لتكون اخلامتة هي خري خامتة  والذ  عنها

 .يتطلع إليها العدد املؤمن الذي يشتاق إىل لقاء ربه

 : َقاَل النهدَيُّ : َعنح َدابٍَر َريَضَ اّلِلهُ َعنحُه َقاَل 

ٍء َبَعثَُه اّلِلهُ َعَليحهَ "  "َمنح َماَت َعىَل يَشح

هذا حديث صحيح عىل ُشط  (7872): أخرده اْلاتم يف املستدرك

 (14373)ُمسند أمحد مسلم ومل خيرداه،

يَاَن، َعنح َدابٍَر،َقاَل  ُت النهدَيه :َعنح َأَب ُسفح  : ، َيُقوُل  َسَمعح

 «ُيدحَعُث ُتلُّ َعدحٍد َعىَل َما َماَت َعَليحهَ »

 (2878)أخرده مسلم 
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 هيتل  و،اومخسون عام   ستةن اهلجر  وتان عمره مائة م تسسنة توىف 

،اليوم نرى من هم يف نفس الُعمر وال يعلمون تيفية الوضوء األعَمربرتة 

:                 ُيصيل وقد ُيصيل ولكنه ال يعرف تيف ُيصيل ال وأالصحيح،

فقه  _الصال   ُشوط_واددات الصال   _فال يعرف أرتان الصال  )

 (الصال 

، فهذا العمر بالنسدة خربنا هبا رسول اّلِل أالتي  برتة العمر هيهذه 

رون وألهنم تانوا يُ قصري لألديال السابقة وبالنسدة للردال عمر  لكن عمه

 ...تفاه ما قدم للدين ، ه فيقدر اّلِل هذا هو 

 قدل الرشوع ىف هذا الرش ح أود أن أحتدث عن بعض األمور  :الشار حل وقي

عقيد  أهل السنة واجلَمعة  :السلفأمهية عناية طال  العلم بعقيد  :األول

 (املدنية عىل تتا  اّلِل وسنة رسوله )

 

  :للبنيان ة للعلوم واألعمال كلها مبثابة األساسفالعقيد 

ضع لها أساس متين وكلما تعمق فإننا نعمارة  نبنيريد أن ن  فعندما )
فإذا له قدرة على التحمل ، و قويتحت األرض كلما كان األساس 

غير من  ي  ن  ألنه ب   ب نيانالوسيسق ط تحمل فإنه لن يا كثير  لم يتعمق 
 (أساس
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تلَم  هابتوسع وفهم خدايا هاودرس يهاف املسلم  غاصتذل  العقيد  تلَم 

يندني عليه الدين تله،فإذا مل تودد أساس سليم قوى لنفسه فيها وضع 

والتكفري فكر اإلرداء لالعقيد  السليمة فإننا سنرى ختدُطات وانتشار 

والتدديع وانتشار الصوفية واألشاعر  والشيعة وتل هذا مودود بالفعل 

،تَم أن باملاليني  عىل الساحة ، فَم أتثر الشيعة والصوفية اآلن يف مرص َفُهمح 

فإننا املردئة وإذا بحثنا عن عقيد   ،يف اجلامعات سح رَ َد األشاعر  تُ مناهج  

قع ما يقع منهم املسلمني الذين يعوام الكثري من رضبت قلو  أهنا  رىن

يزعمون أهنم من أهل ثم املنكرات   وقوع يفتقصري يف الطاعات ومن 

فرقة ضالة  ،املردئة اإليَمن قول فقطوهذا يردع إىل اعتقادهم أن اجلنة 

املسلمني الفاسد بني  هذا الفكرانترش ، أخردت األعَمل من اإليَمنمضلة 

ا االعتقاد ُيوقع صاحده يف الضالل فهو مل هذ علم أنيال  َمنح يعتقده ولكن

 ...يدرس ومل يتعلم

تامل اإليَمن أنا مسلم  اأنا أقول ال إله إال اّلِل إذ   :هذا الشخص يقول

 ..وسأدخل اجلنة

فرقة وحتمل  األشاعر  أيضا  و تَم أن املردئة فرقة حتمل الَفكر الفاسد فإن 

الفكر الضال وحدث عن هؤالء وال حرج ولكن ليس املقام مقام حديث 

 إىل عن عقيد  الَفرق وهلذا فإننا ُنشري إىل هؤالء بصور  ُمترص  ،أََضف 
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أنه أهل سنة  يرهي  ، والكل يدع انتشارالذي انترش  التكفريفَكر ذل  

هل حكمة وأ (والشيعة _واملردئة_ري كفوأهل الت _األشاعر  )ومجاعة

أهل السنة واجلَمعة  وما  ا هيفكل فرقة من االثنني والسدعني تزعم أهن

 ..اوالرد عىل هؤالء مجيع  ، باطل  ادوهن

ا َأوح َنَصاَرى  }:هو قول اّلِل تعاىل نهَة إاَله َمنح َتاَن ُهود  ُخَل اجلحَ َوَقالُوا لَنح َيدح

َهاَنُكمح إَنح ُتنحتُمح َصاَدقَنيَ ُقلح َهاُتوا تَلحَ  َأَمانَيُُّهمح   [ الدقر ]{( 111) ُبرح

رهاننا نحنفما 
ُ

 ؟ هو ب
، ىف النار إال فرقة واحد   مأن االثنني والسدعني فرقة تله: الندي  قول

                            :من يا رسول اّلِل ؟ قال:) ل تَم سدق يف اْلديث قال ئَ فلَم ُس 

 (وأصحابما أنا عليه اليوم 

 اليوم يف الحديث ؟كلمة  اليت من أجلها ذكر النيب ما العلة 

،فانتشار  هذه الَفرق مل تكن مودود  عىل عهد النديأن هي العلة 

ىف  مل يكن إال واجلَمعة السنة أهل ُيمثلون األشاعر  الذين يدعون أهنم 

ذي ال األشعريأبو اْلسن هو ذه الفرقة هلؤسس ،واملالقرن الثالث خرأوا

أوائل وفقد ظهروا ىف أواخر القرن الثالث (ه324-260)بالدرص  ولد 

 . الندي وفا بعد ثالثَمئة عام من  أيالقرن الرابع 
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( ما أنا عليه اليوم وأصحاب) ديهو املقصود بقول النفكيف يدعي أنه 

مل يكن هناك أشاعر  هذا رد بسيط يدحض   النديعهد  فتدني أنه يف

األشاعر  تانوا  بالدليل عىل أن يأيتعليه أن ف أرص عىل قولهزعمهم ومن 

كذا يكون الرد عىل تل فرقة تدعي أهنا هو ،مودودين عىل عهد الندي 

هي أهل السنة واجلَمعة ،تيف هلؤالء أن يدعوا هذا اإلدعاء يف  هي اْلق و

وهذا هو (لقد قال اليوم )حني أهنم مل يكن هلم ودود عىل عهد الندي 

وعىل املُجادل أو املُعاند الشاهد من اْلديث واُْلجة يف موادهة املُخالف ،

قال اّلِل  قال الرسول قال أو املُناظَر أن يأيت بالدليل من الكتا  والسنة 

والبد أن تكون هذه املناظر  مع ،الصحابة قال األئمة األربعة قال األتابر

ستند إليه باُْلجة عامل أو طال  علم حتى يستطيع أن يرد الدليل املُ 

 ..ْلق اوالربهان أما العوام فإهنم يتقدلون ما ُيقال ويعتقدون أنه 

 ِس
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بل ومجيع العلَمء عندما صنفوا الُكت  ( املقديس)عندما صنف اإلمام ف

حُياربون تانوا التي تتناول ُش ح وتوضيح منهج أهل السنة يف االعتقاد 

املُدتدع الذي ُيدخل عىل الدين ما ليس فيه ولذل  فإننا نجد أن اهلجوم 

 لماذا؟  (الدخاري _ابن تيمية )، فإىل اآلن َُيادم شديد عليهم 
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متيهز لكن ،األندياءبَم يف ذل  يقول اْلق البد أن جتد له أعداء  نح ألن تل مَ 

ال فأهل العلم عن غريهم بعلمهم الذي جيعلهم يقفون عىل أرض صلدة 

تتالع  هبم الريح أما اجلاهل الذي ال يعي من األمر يشء فإنه يكون 

تقذف هبا يف أي اجتاه شاءت أو تاإلمعة الذي تالريشة يف مه  الريح 

ا  يسري خلف تل شخص ُأويت فصاحة يف اللسان فيكون اليوم مع هذا وغد 

 ....  ذاكمع 

ُدو  }:قال تعاىل َخَرَ  َوَيرح َم  حَيحَذُر اآلح
ا َوَقائَ يحَل َساَدد  نح ُهَو َقانٌَت آَناَء الله َأمه

َه ُقلح  َة َربِّ َ َلُمونَ َرمحح َلُموَن َوالهَذيَن اَل َيعح تََوي الهَذيَن َيعح ُر ُأولُو  َهلح َيسح ََم َيتََذته إَنه

َلحدَاَ    [الزمر]{(9)األح

 ..خلف الدليل أينَم تان املسلم  يسريالعلم ب

عىل صاحدها ىف أعَمله  العقيد  الفاسد  شؤم  لإن وهلذا ف :شار حيقول ال

 .مهلكه له و (يءالرد اليشءأي من )وأخالقه وهى مردية 

وأيضا  املخالفون ألهل اْلديث  : _رمحه اّلِل _قال شيخ اإلسالم ابن تيمية

إما عن سوء عقيد  ونفاق وإما عن مرض ىف ، هم مظنة فساد األعَمل 

 عتداء اْلدود واففيهم من ترك الواددات و،القل  وضعف إيَمن

وعامة ،باْلقوق وقسو  القل  ما هو ظاهر لكل أحد فستخفااال

 .شيوخهم يرمون بالعظائم
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  (العلم)يراها صاح  الدصري   عىل بدعته يلأخطاء املدتدع دل

زداد ااملدتدع لديه أخطاء عقدية تظهر لكل ذي علم ، فكلَم ما نجد أن دائَُم 

 من غريه املدتدع األخطاء فيُميز  هذنتده هلعلم اإلنسان تلَم استطاع أن ي

تلمة فإهنا تكون عدار  عن تصدر منه أن دمجرد ف، وإن تان بني اآلالف 

وليس ُمتدع ألن تلمته هذه قد خالفت منهج أهل مدتدع  أنه إىلإشار  

 .السنة 

ُعودٍ  : مثال نهَة  " :َقاَل  َأنه َرُسوَل اّلِلَ، َعَن ابحَن َمسح ُخُل اجلحَ آَخُر َمنح َيدح

، َفُعُه النهاُر َمره   ، َوَتسح دُو َمره   ، َوَيكح يَش َمره   َو َيمح : َقاَل  (َإىل أن قال )َرُدٌل، َفهح

َزُئ َمنِّي َوَأنحَت َر ُّ الحَعاملنَََي؟ َفيَُقوُل  تَهح َزُئ َمنحَ ، َولَكَنِّي : َأَتسح تَهح إيَنِّ اَل َأسح

 (187)أخرده مسلم  "َعىَل َما َأَشاُء َقاَدٌر 

( َولَكَنِّي َعىَل َما َأَشاُء َقاَدرٌ )قول اّلِل عز ودل يف اْلديث  :هنا لنا وقفة 

لفظة قادر مقيد  يف اْلديث فال جيوز أن ُتقال ُمطلقة،ألن هذا هو قول 

أن اّلِل عىل ما يشاء قادر وبالتايل فَم مل يشأ فهو :فهم يقولون )األشاعر  

 .وتل  طامٌة ُتربى( ليس عليه قادر

قاهلا بالفعل ولكن  أن الندي : قد قاهلا ،الرد  فإذا ما قيل أن الندي 

ا َمنح علمنا أن اّلِل عىل تل يشء قدير  مقيد  بموقف معني،ولكنه هو أيض 

 .،قدر اّلِل وما شاء فعل
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أهنا تلمة ولكن هبا نصل إىل اتتشاف املنهج الفاسد والتمييز بينه :الشاهد

 .إذا ما تان اإلنسان عىل علموبني غريه 

لعقيدة بالنسبة لأما العقيدة الفاسدة شؤم على صاحبها 

 ..كالبنيانفهي الصحية 
 :تدارك وتعاىل قال 

َ  اّلِلهُ َمثاَل  َتلََمة  } ح َتَر َتيحَف رَضَ ُعَها  َأمَل ُلَها َثابٌَت َوَفرح َطيِّدَة  َتَشَجَرٍ  َطيِّدٍَة َأصح

ََمءَ   [إبراهيم]{(24) يَف السه

 ُمتعمق يفبل فالكلمة الطيدة تاألساس للدنيان وأصل الشجر  ثابت 

ىف مكة  أي التوحيد ،ولقد مكث الندي (ال إله إال اّلِل )وهي، األرض 

، األصل الثابت وفرعها ىف السَمءهو هذا ،وم التوحيد علَ ا يُ عام   ثالثة عرش

 _ اإلنابة_املحدة_اإلخدات-اليقني)فيتفرع عن هذا التوحيد فروع هي 

تل ( اخلشية_اخلوف _التمُس  بقول اْلق_عداد  اّلِل تَم حُي  ويرىض 

الكلمة ( ال إله إال اّلِل)تؤسس بناء عىل األساس الثابت أعَمل الدين 

 .لصحيحة االطيدة التى هي أساس العقيد  

  :قال شيخ اإلسالم 

ومن المعلوم أن العلم أصل العمل وصحة األصول توجب 

 ..صحة الفروع 
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 الدخاريوقد بو  اإلمام ،ليس هناك علم بغري عمل فالعلم أصل العمل 

 يف الدخاريمام عندما بو  اإل(  العلم قدل القول والعمل) ا بعنوان باب  

                                            ،صحيحه هذا الدا  وذتر العلم قدل القول والعمل

 العظيم ؟فما الذي قصده البخاري بهذا العنوان 

ُه اَل إَلََه إاَله اّلِلهُ }:ذتر قوله تعاىل أنه ثم  َلمح َأنه َفرح لََذنحدََ   َفاعح تَغح َواسح

دَُكمح َوَمثحَواُتمح  َلُم ُمتََقله َمنَاَت َواّلِلهُ َيعح َمننََي َواملحُؤح  [َحمد]{( 19)َولَلحُمؤح

أن نتعلم ذل  ،فهل يعني التوحيدتأيت أعَمل ثم بعد ذل  أوال  العلم  اإذ  

 ؟أوال  ثم ُنصيل ونصوم 

أراد أن يقول أن العمل البد أن يسدقه لكن وهذا  الدخاريمل يقصد  ..ال

 علم حتى يقوم املسلم بالعمل تَم أمر اّلِل سدحانه وعىل سنة رسول اّلِل

ثم يقوم املسلم ( صلوا تَم رأيتموين أصيل) فال جيوز أن يقول الندي ، 

فال يصح أن ،،وتذا الصيامليصيل وهو ال يعلم تيف تان ُيصيل الندي 

 !عرف ما هي مدطالت الصوم يال  هورمضان و يأيت

أم صيامه كمل يُ هل هو ال يقصد ورمضان هنار  فعله إذا أتل يفيوما الذى 

أم  ذه  ألداء اْلج ثم أخطأ يف أثناء الطواف هل ُيعيد األشواطإذا و! ال 

 ال ؟

 



 

16 

 

ا ال جيوز أن ،هذا يشمل تل عدادات اإلنسان بل وحياته تلها مع اّلِل إذ 

العلم قدل القول والعمل البد أن يتعلم اإلنسان قدل )إال بالعلماّلِل نعدد 

 (أو يعمل أن يتكلم

لماذا يتجرأ الناس على الخوض يف علوم الدين وال يحدث 

 هذا يف علوم الدنيا ؟
فنرى َمنح يتصدر ، تتا  اّلِل وعىل السنة غري  عىل اليوم جترؤ حيُدث 

ل العلم الرصني ومع هذا  املجالس وهو غري أهل لذل  فلم يقرأ ومل حُيصِّ

التفسري ،فإذا بحثت عن وُيلقي املحارضات والدروس يف العقيد  والفقه 

سوى أنه نظر يف الكت  وقرأ تلمتني شيخه أو ُمعلمه فال تصل إىل نتيجة 

رض  هنا وَحارض  هناك أخطأ يف فهمه أو أصا  املهم عنده أن أو سمع َحا

 ..وال جيوز بأي حال من األحوال،هذا ضالل يتصدر املجالس

 : شار حل الوقي

 بكل أمر ولهذا لزم أن تكون العناية بالعقيدة مقدمة على العناية

 أي مكان يقوم عىل تدريس العلم الرشعي البد أن جيعل العقيد  يف:تنديه

 اد التي ُتدرس لطال  العلم ملاذا ؟وامل ُمقدمة
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أخرى قدل أن يددأ الطال    (أي ماد _تفسري_فقه)ألن دراسة أي ماد  

التخدُطات والضالالت واألخطاء ما نراه من نرى جيعلنا بدارسة العقيد  

 ...وهذا واقع والبد أن حيُدثالتي نراها من بعض املنتسدني للعلم 

 :الشار حيقول 

الذي قد  االعتقادفالعناية بالعقيد  مقدمة عىل تل أمر السيَم الفساد ىف 

 ،وتعددت االنحرافات فيه يف دوان  ُمتلفةتثر ىف الناس 

َباَض بحَن َساَرَيَة، َقاَل  دحَح، ُثمه َصىله لَنَا َرُسوُل اّلِلهَ : َعَن الحَعرح َصاَلَ  الصُّ

دََل َعَليحنَا َفَوَعظَنَا  َعظَة  َوَدَلتح َمنحَها الحُقُلوُ  َوَذَرَفتح َمنحَها الحُعيُوُن، َأقح َموح

َصنَا، َقاَل : َفُقلحنَا ٍع َفأَوح َعظَُة ُمَودِّ َا َموح  :َيا َرُسوَل اّلِلهَ َتأهَنه

، َفإَ » َر َعَليحُكمح َعدحٌد َحديََشٌّ َع َوالطهاَعَة َوإَنح ُأمِّ مح َوى اّلِلهَ َوالسه هُ ُأوَصيُكمح بَتَقح  نه

ا  تاََلف  ى اخح َلَفاَء َمنح َيَعشح َمنحُكمح َفَسرَيَ ا، َفَعَليحُكمح بَُسنهتَي َوُسنهَة اخلحُ َتثرَي 

ُُموَر َفإَنه  اُتمح َوَُححَدَثاَت األح وا َعَليحَها بَالنهَواَدَذ،َوإَيه نَي ُعضُّ َديِّ اَشَديَن املحَهح الره

َعٍة َضاَللَةٌ   «ُتله بَدح

 (329)املستدرك عىل الصحيحني للحاتم 

امن يعيش منكم فسريى _  فالكل يقول وهذا ما حيدث اآلن  :اتثري   اختالف 

ال تتوقف عن إلقاء الفساد عىل الفضائيات أنا فقط  وما دوين باطَل ، تَم أن 

 ..أسَمع الناس،أما املخرج من تل هذا الضالل فقد داء يف نفس اْلديث
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وا َعَليحَها بَالنهَواَدَذ، َفَعَليحُكمح  " نَي ُعضُّ َديِّ اَشَديَن املحَهح َلَفاَء الره بَُسنهتَي َوُسنهَة اخلحُ

ُُمورَ  اُتمح َوَُححَدَثاَت األح  "َوإَيه

ريض اّلِل عن الصحابة ( عيل_عثَمن_عمر_أبو بكر : )اخللفاء األربعة 

عليها فقط بل البد من العض ليس هذا فالبد من التمس  هبا و _أمجعني 

عىل شد  التمس  بالعقيد  للداللة  ، وهذا التشديه أورده الندي بالنوادذ 

 ..القل   يفيستطيع أحد أن يزحزحها فال الصحيحة 

تَي َعىَل َثالٍَث َوَسدحَعنَي َملهة   )وقال :شار حيقول ال ُق ُأمه رَتَ  و (َوَتفح

سد  األهواء الداطلة املحدثة التى جتر الناس بهو هذا االفرتاق واالنقسام 

 ،وأعَمل باطلة ليست من دين اّلِل تدارك وتعاىل،منحرفةاعتقادات إىل 

خذ من يتعني عىل املسلم أن يقف عىل املعتقد اْلق الصحيح الذي أُ ف

ذل  املعتقد املدارك الذى سمعه الصحابة من ،  تتا  اّلِل وسنة الندي 

ا غه التابعون ملن بعدهم وال يزال َحفوظ  بعني وبله غوه للتاوبله   الندي

 ..بحفظ اّلِل تدارك وتعاىل

تَي »: َقاَل َرُسوُل اّلِلهَ  رَشح دَ اْلديث اجلميل املُ  ويف َفٌة َمنح ُأمه
اَل َتَزاُل َطائَ

ُر  يَتَ َأمح
مح أو خالفهم َحتهى َيأح ُهُم َمنح َخَذهَلُ قِّ اَل َيُُضُّ اّلِلهَ، َظاَهَريَن َعىَل اْلحَ

 (1920)أخرده مسلم  «َوُهمح َتَذلََ  
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ا ومتن بسيط،ثم بعد ذل  ُشحه ليدني املصنف اعتقاد ُمترص دد  ذتر  _

هناك فرق شاسع بني هؤالء وحيذر من أهل الددع واألهواء ويدني أن 

 ...وهؤالء

 :قال ربناتَم 

تََقيٍم  } اٍط ُمسح ا َعىَل رَصَ يَش َسَويًّ نح َيمح َدى َأمه َهَه َأهح يَش ُمكَدًّا َعىَل َودح َأَفَمنح َيمح

 [املل ]{(22)

 أَيَم أفضل؟ف

 نح ويتخدط يف ظلَمت اجلهل أم مَ  اا عىل ودهه ال يفهم شيئ  مكدوب   يميش نح مَ  

(  دين اْلق سنة ندينا َحمد _رصاط اّلِل )ستقيم املرصاط اليمش عىل 

 ...بني الفريقني شتان 

يأخذون عتقادهم من الكتا  والسنة وأهل األهواء يأخذون افأهل السنة 

،فإذا دارت ُمناظر  مع أحد وتلهم تذل  عتقادهم من تصورات فاسد  ا

تصورات واستنداطات فاسد  هؤالء فإننا نجد أن اعتقاداهتم تنطوي عىل 

إىل  واوتيف وصلداؤوا هبا من أين نعلم من سلطان ؟ ال  ما أنزل اّلِل هبا

األصول التي  عىل اعتقادهمفلم ُيدنى هذا الضالل ؟  نسأل اّلِل السالمة ،

ل وقو_ ل الرسول وقو_سدحانه ل اّلِل وق)يندغي الدناء عليها من 

 (ريض اّلِل عنهماألئمة 
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منهج  أهل السنة ] : اهذه قاعد  البد من االنتداه هلا وحفظها ديد  

 ملاذا ؟( فهم سلف األمة  _السنة _القرآن )قائم عىل ثالثة ُأسس واجلَمعة 

منهجنا القرآن والسنة وتوقفنا لقال أصحا  الفرق  :اتتفينا بقول لو  ناألن

والسنة  القرآنهل ال نقول غري ذل  فنحن أنحن : الثالث وسدعني 

تت  تل ( يقول هذا الكل _الشيعي_التكفريي_الصويف_فاملُردئ )

الندوية حاديث األنية وآقراليات وتت  املعتزلة ال حتوي إال اآلالشيعة 

بحديث فيستشهد ،  مه بفساد منهجهونفرسقال اّلِل لكن يُ  فهؤالء يقولون

 ...هواهوفق ما يرى ثم يفرس اْلديث بفساد معتقده و رسول اّلِل 

اّلِل ( عائشة )ففرسها الشيعة( اذبحوا بقر  ) قال اّلِل لدني إرسائيل  :مثال 

فالسامع ذتر اآلية يبذبح الدقر  هو يقول قال اّلِل تعاىل و إرسائيلأمر بنى 

 .يعتقد أنه عىل اْلق قال اّلِل لقوله 

هناك قيد لكل معلومة نقرأها فيَم خيص هذا الدين ،فَم البد أن يكون  اإذ  

 هو هذا القيد ؟

ألن هذا القيد يمنع من إتداع اهلوى أو (بفهم سلف األمة )القيد هو  

 الضالل

 

 



 

21 

  

فإذا أعملنا هذا القيد فإن هذا يقتيض منا اإلدابة عىل سؤال قدل قدول 

 ..املعلومة حتى نعرف مدى صحتها

هنا حيدث الذي قام بتفسري هذه اآلية أو هذا اْلديث من السلف؟ نح مَ _1

املتدع من املدتدع ،  ويظهراْلق من الداطل التمحيص والغربلة ويتضح 

ابن عداس وهو حرب )اآلية ثم يددأ يف التفسري هل ذتر اسم  يقولفعندما 

أنه فرسها هو تَم حيلو له أم ( الصحابة من  نح مَ  _ عىلى _ابن مسعود  _األمة

 (مثال   حجر ابن)، َمنح الذي فرس اْلديث 

ا ح للحديث قال مثل هذا الكالم ؟ نح مَ    من الرُشه

 . ؟وَمنح من العلَمء وافق عىل ما تقول  

والقائم بالتفسري هلذه سنة الكتا  وال :هوفالضابط يف المنهج 

بإحسان عىل نفس املنهج  مأتابر علَمء الصحابة والتابعني هل النصوص من

 _تفسري )يف طريقه لطل  العلم سواء علم يسري طال  العندما ف_

يأُخذ عنه سذي الالشيخ أو العامل   التأتد من عقيدعليه يتود   (حديث

 .. هطريقلطال  العلم ل التى تنري ئالدال هي،هذه 
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 :يقول الشيخ 

النصوص وعن األدلة ،وعن عد عن الب   أهل األهواء بعيدين كل  
رحمه _ابن تيمية  حتى قال شيخ اإلسالم  هكالم هللا وكالم رسول
نجد فى أئمة علماء  هؤالء من ال يميز بين القرآن  :هللا في وصفهم
ت عنده آية فقال ال نسلم صحة الحديث  ر  ك  وغيره بل ربما ذ  

،وربما قال لقوله عليه السالم كذا ،وتكون آية من كتاب هللا ،وقد 
 (بلغنا من ذلك عجائب وما لم يبل غنا أكثر 

 اجلهل يتهكم عليهم من شد 

 :االشيخ أيض   قول 

لطال  العلم أن يعتني بالعقيد  وَيتم هبا وأقل القليل أن يعتني  يندغي

يتعمق أن  الُضوريفليس من )وينجحتى ،بمتن من هذه املتون املخترص  

العلَمء وهذا ال ش  األفضل إليه إىل ما وصل تل طال  علم  صلو ي

فهمه برش ح أهل ياملتون وعرف متن من هذه يأضعف اإليَمن أن  لكن

النار دخول من  هنجيتُ  يالت االعتقادأصول لديه السنة واجلَمعة حتى يكون 

مع االثنني وسدعني فرقة التي  هد نفسجيال وتكون سد  يف دخوله اجلنة و

 (يف النار

 

 

 



 

23 

ا  :يقول أيض 

حه ويقرئه عىل أهل العلم وبرش ويعتنيفهذا املتن املخترص يضدطه ويفهمه 

 إذا مل يكن لدى طال  العلم ، ود وتكثر ايتزته دَ فإن الشُّ ، قيد مهم وهذا 

 

أصل ثابت وأساس راسخ مدني عىل الدليل فإن الشدهات جترفه وتأخذه 

فوا هذه إىل أبعد ما يكون وأهل العلم مثل املقديس رمحه اّلِل إنَم أله 

 .املخترصات هلذا الغرض 

ا بين كتاب العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ا كبير  وأنا أجد شبه  
فبين هذين (عقيدة عبد الغني المقدسي رحمه هللا )وكتاب رحمه هللا 

 .الكتابين تشابه ظاهر 

 ستُلقى عىل املسلم،فإذا مل ُيودد العلم فإن الُشدهات 

 ؟فما هي الش بهات 

 :فرق بني الشدهات والشهواتال 

 املحرمةاألشياء :يالشهوات ه_       

فال تستطيع أن مُتييز  آخريشء يشده يشء عدار  عن :أما الشدهات فهي_

الفتقاره إىل اْلق الداطل بني ميز يُ ستطيع أن يال ف ألشدهه يهلقى علتُ ف بينهَم

يدحضها و،أما إذا امتل  هذا الضابط فإنه يرد هذه الشدهات ابط العلم ض

 .باْلق وباُْلجة
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 :قال _رمحه اّلِل _كالم ابن القيم قال  لايقول الشيخ ن

وتل إيَمن ال ،تل علم وعمل ال يزيد اإليَمن واليقني قو  فمدخول )

 (يدعث عىل العمل فمدخول

 ما معنى مدخول ؟ف

أو إراد  دنيا أو ُسمعة أو أمراض أي دخله شىء إما رياء أو حظ نفس 

 .قلو  أو غري ذل  وعلينا أن نحذر من أمراض القلو  

أن املسلم إذا أقدل عىل ربه فصىل وصام وذه  ْلضور  :الكالم يعني هذا 

دروس العلم وسار عىل الطريق ثم بعد تل هذا مل يتغري قلده أو حاله عن 

ألن إيَمنه هبذا الشكل أن حُيل ذي قدل فليعلم أن لديه خلل أو إشكال البد 

 يكون مدخول

  ..ولتوضيح األمر

وهو ينظر إىل َحمد  الناس عمل الهو أن يعمل اإلنسان  :الرياء املحض_

،تأن يذه  للحج وهو ال يريد أن حيج لكن وثنائهم ال يدتغي غري ذل  

رياء ال هوهذا فذه  معهم ،للحج بعض أصدقائه سيذهدون ودد 

استحي منهم ناس يصلون فأُ رأى لكنه و إنسان ال يريد أن يصيل_حض امل

 .النوع انرتك هذفأهل العلم ال يقع من ، وهذا  معهم صيليُ فقام ل
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اخلطري ددا  عىل طال  العلم وال ُيدرك إال وهو  :حظ النفس  الثاينالنوع _

شهو   اخلفيحظ النفس ،ويكمن فيه اخلطر تلهبدراسة أمراض القلو  

 .خفية قد ال يراها وال يستطيع الوصول إليها إال بشق األنفس 

 لعلمتفرغ لطل  ايْلضور ُملس العلم وُيذاتر ويأيت طال  العلم  :شاهدن  ف

ريد أن هو يُ : )ما هي كن هناك شهو  خفية ل تل هذا يفعله ّلِل عز ودل ،و

ألنه يعلم قرآن الختم يف ’لس اجيف املتصدر ي وينتهي من دراسته لكيتعلم ي

هذا الطال  ادتمع عليه أمران ،تذا وتذاالواحد  ساعة أن أدر القارئ يف ال

أن :إراد  اّلِل بالعمل ابتداء  ولكن إىل دان  ذل  وهو األمر الثاين : األول 

 يتقاىض أدر قراءته للقرآن

  : هذا ال يصح لقول اّلِل تعاىل ىف اْلديث القديس َقاَل َرُسوُل اّلِلَ _

َك، َمنح َعَمَل : َقاَل اّلِلُ َتدَاَرَك َوَتَعاىَل  " ح َتاَء َعَن الرشِّ َ نَى الرشُّ َعَمال  َأَنا َأغح

َتُه  تُُه َوَُشح ي، َتَرتح َ َك فَيَه َمَعي َغريح َ  (2985)أخرده مسلم "َأُشح

 ؟ة فَم العالم. البد أن يكون العمل خالصا  لوده اّلِل  إذ وز هذا ال جي 

العمل اخلالص لوده اّلِل هو الذي يدفع صاحده إىل األمام  :عالمة ذلك هي

فال (زياد  دائمة_يعمل بيقني _قو  يف الدين _علو_ ُرقي)فيكون دائَم  يف 

ا ،هبذه العالمة يتضح   اوإذ، أن العمل مل يكن مدخوال  يعود إىل اخللف أبد 

 ليس ّلِل و مدخوال  يكون العمل ما حدث العكس فإن 
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عيد البد بالتالي فو
ُ

 .اهللمع  هحساباتأن ي
 

إىل اّلِل برسعة الصاروخ طال  العلم سري يليس معنى ذل  أن  :نبيه ت

بحس  طاقته لكن املهم أن يكون  فكٌل :بالطدع ليس هذا هو املقصود

ا لوده اّلِل  إذنهناك تقدم ولو بسيط  املعيار أو الضابط لكون العمل خالص 

 .هو الزياد  ولو الدسيطة ال النُقصان 

 : األلداينقال الشيخ 

 ( 
َ

 نحن نسري إلى اهلل ك
َ

 س
ُ

 ( يقرطولكننا على ال ةلحفاري الس
 نسأل اّلِل يفأن وأن ُنودهها إىل األحسن هلذه النوايا وأن ننتده من  دفالب

ن علينا بحسن النوايا ألن مُ أوقات اإلدابة أن يَ  ويفلواتنا سجودنا وص

 ياالنواعىل قدر العطايا مُتنح 

 (عىل قدر حسن النوايا تؤتى العطايا)  :ل ابن القيموقي تَم

شائدة  تهتلَم شابت نيو، تلَم تان العطاء تدري ة اإلنساننينت تلَم حُس 

ويعمل  ييظل اإلنسان يرتقوتلَم تان العطاء قليل فالدردات تثري  

يعلو حتى جيد نفسه ىف القمة بفضل اّلِل الواحد ُيصفيها وصحح نيته وويُ 

 ..األحد
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 :يقول الشيخ 

تانت دراسته للعقيد  ُمرد واإلنسان ويعدد اّلِل عىل بصري  إذا مل جيتهد  

باإليَمن والثقة واالطمئنان ددل ونقاش ومل يعتن بجان  تزتية القل  

 هبذا االعتقاد الذي أمر اّلِل عز ودل به عداده مل تكن مؤثر 

 هذا هو اخلرسان املدنيو

 :ومن األمثلة على ذلك فيما يتعلق باْليمان برؤية اهلل 
ستنداط ديد ددا  من الشيخ دزاه اّلِل اىف اْلقيقة و مجيال   رض  مثال  ]

 حيث استند إىل حديث رسول اّلِل  [ خريا  

نَي  -إىََل الَقَمَر لَيحَلة   ، َفنَظَرَ ُتنها َعنحَد النهدَيِّ : َعنح َدَريَر بحَن َعدحَد اّلِلهَ، َقاَل  َيعح

َر  َن » :َفَقاَل  -الدَدح ، َتََم َتَروح َن َربهُكمح وح وَن يَف إَنهُكمح َسرَتَ َهَذا الَقَمَر، الَ ُتَضامُّ

َس َوَقدحَل  مح َلدُوا َعىَل َصالٍَ  َقدحَل ُطُلوَع الشه تُمح َأنح الَ ُتغح تَطَعح َيتََه، َفإََن اسح ُرؤح

َعُلوا ا َفافح َس َوَقدحَل }: ُثمه َقَرأَ « ُغُروهَبَ مح َد َربَِّ  َقدحَل ُطُلوَع الشه َوَسدِّحح بََحمح

ََمَعيُل  ،[39: ق] {الُغُروَ   َعُلوا الَ َتُفوَتنهُكمح »: َقاَل إَسح  «افح

 (633)،أخرده مسلم(554)أخرده الدخاري 

وَن  _  .ال ينالكم ضيم أي تع  أو ظلم:الَ ُتَضامُّ
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 اْلديث يؤسس ألصل من أصول العقيد  عند أهل السنة واجلَمعة  :أوال  

 (أن المؤمن يرى ربه يوم القيامة)
،هذا األصل ثابت وتل  من أعظم النعم التي يمتن اّلِل هبا عىل عداده 

 يثدتون املعتزلة وأشداههم من الفرقة الضالة فالبنص الكتا  والسنة ،أما 

 ...هذه الرؤية 

ألصحابه أصل من أصول العقيد  وهو رؤية اّلِل عز  أسس الندي :ا  ثاني  

َلدُوا َعىَل َصالٍَ  َقدحَل َفإََن » :ودل يوم القيامة ثم قال هلم تُمح َأنح الَ ُتغح تَطَعح اسح

َعُلوا ا َفافح َس َوَقدحَل ُغُروهَبَ مح  «ُطُلوَع الشه

  وأمرهما هي عالقة رؤية اّلِل املذتور  يف أول اْلديث  :فلننتبه

ا ومساء  ؟ألصحابه   ما وده الربط ؟بالصال  صداح 

هذه العقيد  يف تثدت حتى و،عقيد ل أسس الندييف بداية اْلديث 

لن تنفع بل تكون فالعقيد  إن مل يصاحدها عمل ،البد هلا من عملالقلو  

هذا األساس  فقد أسس الندي يوم القيامة ، ولذل   اإلنسان حجة عىل

ا ثم بنيه هلم تيف ُيثدتوهن عقيد ،علمهم الهذا اْلديث اجلامع املاتع يف

 ...امن حولناملسلمني ولننظُر ألحوال ،بالعمل
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 أحواهلم تدل عىل أهنم ُمصدقني ألي يشء ؟هل 

 .. ال 

 ملاذا؟

عن أحد الشدا  تكلمت مع طاعات فإذا ال أعَمل و الم ال يعملون ،ألهن

نصحت ما إذا بمنتهى الُسخرية واالستهزاء،فيرد فإنه الصال  رضور  

يكون الرد هذا تشدد وتعنت ليس له بارتداء اْلجا  متربدة   ختأ

 ..داعي

 تأيت الردود هكذا ؟ملاذا 

ا  لعدم ودود التصديق وملاذا ال يودد تصديق لعدم القيام باألعَمل إذ 

هو فاملُثدت لالعتقاد والذي جيعل اإلنسان ُيصدق الكالم ويرسخ يف أعَمقه 

بني اإليَمن املُتمثل يف العقيد  والعمل  العمل ،وهلذا فقد ربط الندي 

 .املُتمثل يف الصال 

ال يُض مع اإليَمن معصية أنه  :يقولوا الذين املردئة عىل العكس من 

 ياألعَمل من مسمى اإليَمن هذه فرقة من الفرق الضالة وه نوخيردو

 .ا منترش  دد  
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 :مقدمة املؤلف 

يسر وأعن والحمد هلل وحده حسبنا هللا  بسم ميحرلا نمحرلا هللا رب   )
الدين أبو  يونعم الوكيل قال الشيخ اإلمام العالم الزاهد الحافظ تق

المقدسي  الحنبليبن سرور  يدمحم عبد الغنى بن عبد الواحد بن عل
الحمد هلل المتفرد بالكمال والبقاء والعز والكبرياء : هللا تعالى  هرحم

منزه عن األشباه والنظراء الذى الموصوف بالصفات واألسماء ال
 واستويبريته بمحكم القضاء من السعادة والشقاء  يسبق علمه ف

 (على عرشه فوق السماء 

أن الكات  و ن من توفيق اّلِل للعامل أ،إموفق ديد عظيم هذا استهالٌل :أوال  

فددأ الكتا  ، هذان املتن أو م ةمقدمة حتوي ما أراد من تتاب إىلوفق يُ 

وتل  هي صفات اّلِل عز ( اْلمد ّلِل املتفرد بالكَمل والدقاء)بقوله املقدمة 

إىل  الكات أن ُيوفق ودل ،فاملقدمة استهالل طيِّ  و من براعة االستهالل 

تقديم ديدادة تتضمن عدارات وإشارات تكون عدار  عن بيان ملا حيويه 

 عرفيفدمجرد قراء  املقدمة الكتا  وما يقصده املؤلف من تتابته ، 

 ..لهتوفيق اّلِل  وهذا من،سيتكلم املؤلف القارئ عن أي يشء 
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هو الثناء على هللا مع حبه سبحانه فإن الحمد ال : يقول الحمد هلل

عاريا  عن الحب فهو  كان ثناء   ذاإال عن ثناء وحب فإ يكون حمدا  
 مدح

ذتر املحمود بصفات الكَمل ونعوت اجلالل مع اْل   هو :الحمد 

 .والتعظيم واخلشية والذل تَمل اْل  وتَمل الذل 

 :الفرق بين الحمد والشكر

 :اْلمد عىل معنينييأيت 

بصفة عامة وبعد النعمة  طعام والرشا ل بعد الاقيُ  يالذ :معنى الشكر _

ولكنه هذا نوع من اْلمد ويكون املقصود هبا ُشكر اّلِل ،اْلمد ّلِل ، فنقول 

أحياين بعدما أماتني _سقاين_أطعمني )،يقترص عىل محد اّلِل الذي قارص

 (وهكذا بعد تل نعمة_وإليه النشور

من فهو األوسع  :األوسع وهو  (ذتر املحمود)أما النوع اآلخر من اْلمد_

فمن حيث الوسيلة حيث املعنى وإن تان األول أوسع من حيث الوسيلة، 

 بمعنى الشكر أعم ملاذا ؟هو  يد ّلِل الذاْلميكون 

 ..األرتاننان ولسان واجلشكر اّلِل بالن ناألن

فيكون ُنطق اللسان بالشكر أو اْلمد أو التسديح أو الَذتر تل هذا إعَمل _

للسان يف شكر اّلِل عز ودل ،ويكون الشكر باجلنان عن طريق محد القل  

 واْل  ّلِل سدحانه وشكره ّلِل سدحانه والرضا بالقضاء وعدم السخط 
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 هذه فيكون عن طريق تسخري)أي األرتان شكر اّلِل باجلوار ح أما وتعاىل ،

من أدلها  تخلق يتعدد إليه بالطاعة التالخدمة مل  امللوك و يفاجلوار ح 

 ..معنى الشكر هو هذا ،

أوسع من حيث املعنى  لكنه و أقرصالوسيلة فهو أما اْلمد من حيث 

 ..رتانفقط دون األاْلمد يكون باللسان واجلنان ف

 _:هوسدق تعريفه واْلمد باملعنى الذى _

 (هو اّلِل )  :ذتر املحمود 

 ،تامل يف أفعاله،تامل يف تل ما صفاته تامل يفأنه  ييعن :بصفات الكَمل 

اجلالل والعظمة والكربياء بأننا نصف اّلِل :يعني ونعوت اجلالليصدر عنه،

 .والعز والقو ،وتل صفه َحمود  تنس  إىل اّلِل

 و ،درصالسمع ،ال، اإلحاطةتامل العلم،تامل الكرم،تامل اّلِل سدحانه ف

وده من  يليس فيها نقص بأتذا تل صفة له الكَمل فيها من تل وده ف

ومل  نا هذه الصفاتلو ذتر ا والتعظيم ألننتل هذا مع اْل  ،واالودوه يقين  

ا بل ُمرد ثناء أو مد ح ألنه  تقرتن بح  اّلِل سدحانه فإن هذا ال يكون محد 

 عاري من املحدة

اَ  إََذا »: َيُقوُل َرُسوَل اّلِلهَ قال  َ ثُوا يَف ُوُدوَهَهُم الرتُّ اَحنَي َفاحح َده
تُُم املح  «َرَأيح

 .94/ 2: مسند أمحد
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أسَمئه  ل يفله الوحدانية وله التفرد بالكَمالذي املتوحد  يأ: املتفرد بالكَمل_

 ،سؤدده سدحانه وتعاىل فهو السيد الكامل يف تهعظمووصفاته ونعوته 

 ،ملكه املل  الكامل يف ،رمحته الكامل يفالرحيم ،عظمته  العظيم الكامل يف

 .له الكَمل من تل ودهو ئه وصفاته ،أسَم يفاملطلق الكَمل عز ودل له ف

دح بالدقاء فهو اْلي الذي ال يموت، أي :والدقاء_ فكل ما ىف العامل املُتََفره

 .يموت وتل ُملوق يموت 

 :وقال تعاىل_

يِّ الهَذي اَل  } َدَه َوَتَفى بََه بَُذُنوَ  َعدَاَدهَ َوَتَوتهلح َعىَل اْلحَ َيُموُت َوَسدِّحح بََحمح

ا  [الفرقان]{(58) َخدرَي 

 :وقال سدحانه_

َدُعونَ  }  ُم َوإَلَيحَه ُترح كح َهُه لَُه اْلحُ ٍء َهالٌَ  إاَله َودح  [القصص]{(88) ُتلُّ يَشح

 :وقال سدحانه _

اَلَل  } ُه َربَِّ  ُذو اجلحَ َرامَ َوَيدحَقى َودح تح َ  [ الرمحن] {(27) َواإلح

هذه أدلة عىل بقاء يشء إىل اهلالك إال اّلِل عز ودل ، وتل فكل 

 ...الواحد األحد
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له القو  أي الذي :العزيز و ،فهو تدارك وتعاىل العزيز(:العز)و _

والعظمة يف أسَمئه ونعوته وصفاته تدارك والغلدة والقهر واإلحاطة 

 وتعاىل

 والرفعة والتعايلالعلو والعظمة  يأ ( :والكربياء)_

الموصوف بالصفات واألسماء المنزه عن األشباه _
 :اءوالنظر

 معنى املوصوف بالصفات واألسَمء ؟هو َم ف

رد عىل املعتزلة وأهل الددع واألهواء وهنا ُمرد   اليس ذات  سدحانه اّلِل  

ا عليهماملصنف فيقول ،الذين يقولون إن اّلِل ذات بغري صفات إن اّلِل :رد 

النظائروله الصفات واألسَمء،فمن أسَمئه  عز ودل ُمنزه عن األشداه و

ومن أسَمء اّلِل اْلكيم ويدل عىل صفة ، لعلماصفة عىل ويدل العليم 

 تل اسم ذا يفكومن أسَمئه الكريم ويدل عىل صفة الكرم وه، اْلكمة 

 .ةصفالسم يدل عىل ،فاالالكتا  والسنة يفداء 

شديه وال ند وال نظري  ال يأ :نزه عن األشداه والنظراء مُ فإنه ومع هذا _

 :تعاىلل اّلِل وقهي عريضة ىف سور  الشورى ونحن نستند إىل قاعد  

َميُع الحدََصريُ  } ٌء َوُهَو السه  [الشورى]{(11) لَيحَس َتَمثحلََه يَشح
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هذا القول من املُصنف فيه تقرير ملعتقد أهل السنة يف األسَمء والصفات 

 :،حيث أنه قائم عىل أصلني 

 (الموصوف بالصفات واألسماء ) اإلثبات بال تمثيل _1
نزه عن األشباه والن ظراء ) التنزيه بال تعطيل _2  (الم 

ا أننا عندما نقول أن :ييعن،وهذا شدهه بأحدنُ ثدت له الصفات ولكن ال نُ  إذ 

عنده علم لكن ق وباملخلوق،اّلِل عليم واملخلاّلِل سميع فال جيوز أن ُنشدهه 

اّلِل تريم ومن عداده الكريم ُمرد اشرتاك يف ،علم اّلِل غري علم املخلوق

 ،يف الصفة االشرتاكال يقتيض وهذا  ىاملسم

نفي ترمه وعفوه ومغفرته ورمحته تَم نفال  :ومنزه أيضا  عن التعطيل_

يف ّلِل اأن ينفوا صفات ؤالء تيف هل،  أهل الددع واألهواء صفات اّلِل يينف

 ..هذا ضالل مدنيم هألنفسالصفات  نيثدتوأهنم  حني

ا َفََم لَُه َمنح ُنورٍ }:قال اّلِل تعاىل  َعَل اّلِلهُ لَُه ُنور  ح جَيح   [النور]{(40) َوَمنح مَل

 .نسدوا النقص ّلِل فضلوا وأضلوا لقد 

َمُد ( 1)ُقلح ُهَو اّلِلهُ َأَحٌد }:سدحانه وتعاىليقول  _ ح ( 2)اّلِلهُ الصه ح مَل َيلَدح َومَل

ا َأَحٌد ( 3)ُيولَدح  ح َيُكنح لَُه ُتُفو   [اإلخالص]{ (4)َومَل

َلُم لَُه َسَميًّا}:ويقول سدحانه _   [مريم]{(65) َهلح َتعح
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ُتنكرون تل هذه اآليات من القرآن تدل عىل أنه ليس تمثله شىء فلَمذا 

 كما إال لضالل عقولتعطلوهنالصفات و

املخلوقات التى  يأ (بريته)  :سدق علمه ىف بريته بمحكم القضاء يالذ_

فعلمه تدارك وتعاىل يف الربية أزيل سابق لودود املخلوقات وأوددها برأها 

 .،فهو يعلم ما تان وما سيكون وما مل يكن لو تان تيف يكون 

  يأعلم سدحانه يف األزل َمنح السعيد وَمنح الشقي ، : الشقاء والسعاد  من_

 .من أهل اجلنة ومن أهل النار

عىل الذي الرمحن فهو فوق سدع سموات  :فوق السَمء عىل العرش  استوى _

، يف تتا  اّلِل سدع آيات تنص عىل استواء الر  عىل عرشه العرش استوى 

 .عىل ما يليق بكَمله ودالله سدحانه وتعاىل

تََوى }: منها قوله تعاىل َش اسح َُن َعىَل الحَعرح محح  [طه]{(5) الره

  ..وال يستطيع إنكار ذل  إال داحد  
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ا للمقدمة   :يقول المصنف ختام 

المحجة البيضاء والشريعة الغراء دمحم سيد ى الهادي إلى صلى هللا علو
على آله وصحبه الطاهرين األتقياء صالة دائمة المرسلين واألنبياء و

 إلى يوم اللقاء

دون السالم وتان من   يبالصال  عىل الندهذا اْلمد والثناء ختم املصنف 

َكتَُه ُيَصلُّوَن َعىَل النهدَيِّ َيا إَ  }:أن يضيف السالم لقول اّلِل تعاىلوىل األ
نه اّلِلهَ َوَماَلئَ

لَيَم   ا الهَذيَن آَمنُوا َصلُّوا َعَليحَه َوَسلُِّموا َتسح َ  [ األحزا ]{ (56) َأَيُّ

 لكن لعله ند عنه قلمه

 .اهلداية هنا املراد هبا هداية الداللة و اإلرشاد: اهلادي _

 .الطريقة الواضحة الدينة الظاهر   :املحجة الديضاء _

 الدين القويم الذي دعا إليه رسول اّلِل :الرشيعة الغراء_

فصلي اهلل على نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلم 

سبحانك اللهم وحبمدك اشهد أن ال إله إال  اكثرًي اتسليًم

 وأتوب إليك أستغفركأنت 

 
 

 


