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 اهلل الرمحن الرحيم بسم
 مقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني وعىل آل بيته الطاهرين وصحابته أمجعني وبعد فهذا رشح 

موجز عىل المية شيخ اإلسالم بن تيمية وقد ذكر فيها مسائل هي أصول يف عقيدة السلف الصالح التي دلت عليها 

عقيدة أهل السنة واجلامعة يف الصحابة ويف الصفات وعقيدهتم  فقد تناولت هذه املنظومة ?نصوص كتاب اهلل وسنة نبيه 

 .يف القرآن ورؤية املؤمنني لرهبم يف اآلخرة وتناولت أمور املعاد والقرب واحلوض وامليزان والرصاط واجلنة والنار 

مع العلم بأن العقيدة اإلسالمية أشمل مما ذكر فهي : اإليامن اجلازم باهلل من حيث وجوده وربوبيته وألوهيته وأسامئه 

به النصوص الصحيحة يف  ما جاءتوبكل ,وصفاته واإليامن بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه 

 (1)طاعة والتحكيم واالتباع . بال ?وأمور الغيب والرشع ولرسوله  أصول الدين 

َّ َأن التفقه يف هذه األركان الستة التي هي أصول اإليامن قال تعاىل بأنصح كل مسلم وطالب علم  وختامًا:
) لَّْيَس اْلربر

بر  قر َوامْلَْغرر رر وَ  ولكنُتَولُّوا ُوُجوَهُكْم قربََل امْلَرْشر َّ َمْن آَمَن براهللَّر َواْلَيْومر اآْلخر
 (177البقرة )  امْلَاَلئرَكةر َواْلكرَتابر َوالنَّبريِّنَي ...(اْلربر

قال : ) أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر , وتؤمن  "أخربين عن اإليامن  "ويف حديث جربيل قال 

 (2) "صدقت  "بالقدر خريه ورشه ( , قال : 

 .درسه أو نرشه  نفع هبذه املنظومة املباركة وأن جيعله مباركًا نافعًا ملن قرأه أوأسأل اهلل سبحانه وتعاىل أن ينفع هبذا الرشح كام 

 اهلل أعلم وصىل اهلل وسلم وبارك عىل نبينا حممد واحلمد هلل رب العاملنيو                                             

 زيد بن فالح الربع

 (20ص  - 9كتاب التوحيد للشيخ صالح آل الشيخ )ص  انظر التمهيد لرشح (1)

 (12أخرجه مسلم برقم ) (2)
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 مذهب الناظم وعقيدته

يدتر  -1 َدايةر َيْسَأُل                                 يا َسائرِلر َعن َمْذَهبي وَعقر َق اهُلَدى َمن لرْلهر  ُرزر

 الرشح

هذا البيت جعله ابن تيمية رمحه اهلل بداية ملنظومته, فحدد فيه املقصود من هذه املنظومة, وهي بيان خمترص لعقيدته التي 

هي عقيدة أهل السنة واجلامعة وهو مل يأت بجديد بل هو جمدد ملاكان عليه الصحابة والتابعني وأئمة املذاهب األربعة 

 أمحد والشافعي ومالك وأبو حنيفة . 

ُيسأل رمحه اهلل عن العقيدة ويطلب منه الناس أن يكتب هلم فيها لثقتهم بعلمه وصفاء عقيدته وأهنا مأخوذة  كثريا ماو

وماكان عليه السلف الصالح فيبادر بإجابتهم بأجوبة  ,من املنبع الصايف الوحيني كتاب اهلل عزوجل وسنة رسوله 

طلبه رجل من أهل واسط يف قعدة بني الظهر  العقيدة الواسطية ملامكتوبة حلرصه عىل نرش العلم ونفع الناس وقد كتب 

هي  تدرس  والعرص وكتب احلموية والتدمرية وغريها كثري وقد كتب اهلل هلذه الرسائل واألجوبة القبول واالنتشار وها

 .ه وأرضاه وثقل موازينه وريض عن ,يف املساجد واملعاهد واملدارس واجلامعات فجزاه اهلل خريا عن أمة حممد 

وهذا سائل سأل الناظم عن طريقته وما يذهب إليه ويعقد عليه قلبه من االعتقاد الصحيح املتلقى من الكتاب والسنة 

وماكان عليه  ,ولذا جيب أن تتلقى من الكتاب والسنة, ألن العقيدة توقيفية فال تثبت إال بدليل وال جمال للرأي فيها

وقد دعا رمحه اهلل باهلداية للسائل ,فأجابه هبذه األبيات القصرية واجلميلة التي تستحق أن حتفظ  ,السلف الصالح فقط 

ولكل من حيرص عىل اهلداية أن هيدهيم اهلل وأن يدهلم عىل طريق اهلداية والسداد وينبغي للمسلم أيضا أن يكثر من 

) ياعبادي كلكم ضال إال من هديته فاستهدوين ىل سؤال ربه أن هيديه الرصاط املستقيم ففي احلديث القديس قال تعا

ْدينر (  ملسو هيلع هللا ىلصوقال(1,)أهدكم (  ينر َوَسدِّ ُهمَّ اْهدر  (2))ُقْل اللَّ

 (4680أخرجه مسلم برقم ) (1)

ي  َعنْ (  4910أخرجه مسلم  برقم  ) (2)
ْهمر  "ُقْل: ملسو هيلع هللا ىلص , َقاَل: َقاَل ِلر َرُسوُل اهللَّر َعِلر َدادر َسَداَد السَّ يَق َوالسَّ َداَيَتَك الطَّرر َدى هر ْدينر َواْذُكْر براهْلُ ينر َوَسدِّ ُهمَّ اْهدر  "اللَّ
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 دُل ـَتبَّ ـُه وال يَ ـنْ ـنري عَ ـنْثَ ـَال ي                   ولرهر                     ـٍق يف قَ ـالَم حُمَقر ـكَ  اْسَمعْ 

 الرشح

من  هويعتقد ما يقوله) اسمع كالم حمقق يف قوله (أي اسمع سامع قبول مقال متحقٍق متيقن من صواب 

أي  ,فقوله كالم حمقرقعقيدة راسخة يف القلب ثابتة ألهنا مبنية عىل الدليل الثابت من الكتاب والسنة, 

حمقق متثبت معتمد عىل أصل من كتاب أو سنة هذا هو التحقيق , وقوله ) الينثني عنه واليتبدل ( أي ال 

قاهلا إال عن دليل قوي سمعي  أتغري عن هذا املعتقد وال أترك مادل عليه وال ُأبدل وال أتبدل ألنه ما

أدنى شك وال  القلب وال يكون فيهايقيني وأدلة اجتمع عليها العقل والنقل وهكذا العقيدة ينعقد عليها 

ِ َوَرُسولِِه ثُمَّ لَْم يَْرتَابُوا)تغيري  تبديل وال تردد وال احلجرات  (إِنََّما اْلُمْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاَّللَّ

أي مل يشكوا فإذا دخل الشك فيها مل تكن عقيدًة والواجب عىل املسلم أن حيافظ عىل عقيدته  (,15)

 سائاًل ربه أن يثبت قلبه عىل دين اهلل وأال يزيق قلبه بعد أن هداه وأن حيرس عقيدته من مستعينًا باهلل

التبديل والتغيري بتعلمها وتعليمها ومعرفة حماسنها والثبات عليها والدعوة إليها واالعتزاز هبا وكشف 

َوَجاِهْدهُْم بِِه ) شبهات أعدائها وصد عدواهنم عليها بالبيان وباحلجة والربهان وجماهدهتم بالقرآن

السيام يف هذه األزمان التي كثرت فيها الفتن وانترشت البدع واخلرافات  (,52الفرقان ) (ِجَهاًدا َكبِيًرا

وبزغ نجم النفاق واإلحلاد والزندقة وتنوعت األفكار اهلدامة والتوجهات املصادمة للكتاب والسنة 

يستطيع يف نرصة احلق والدعوة إىل اهلل عزوجل  وعقيدة األمة فيجب عىل كل عامل وطالب علم بذل ما

َ لَقَِويٌّ َعِزيز  )توحيد والتحذير من الرشك وبيان ال ُ َمْن يَْنُصُرهُ إِنَّ َّللاَّ  (40احلج ) (َولَيَْنُصَرنَّ َّللاَّ
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 الصحابة وآل البيت

 واملمنوع املرشوع,والتوسل 

 

َحابةر ُكلِّهم ِلر َمْذَهٌب                -3 ُة الُقْربى                         ُحبُّ الصَّ ا َأَتَوّسـَوَمَودَّ َ  ـُل ــهبر

 الرشح

لسابقتهم ولثناء اهلل عليهم وألنه ابتِل يف زمانه  كانت مسألة حب الصحابة من أهم مسائل االعتقاد املجمع عليها ملا

رآه ولو حلظًة مؤمناً ومات عىل  والصحايب من اجتمع مع النبي صىل اهلل عليه وسلم أو,الناظم  هبا بمن يسبهم ابتدأ

عليهم بام يستحقون وسالمة قلوهبم من البغضاء واحلقد عليهم ,  أهل السنة من الصحابة حمبتهم والثناءوموقف ,ذلك 

نَا وسالمة ألسنتهم من قول ما فيه نقص أو شتم للصحابة كام وصفهم اهلل بقوله) ْم َيُقوُلوَن َربَّ هر ْن َبْعدر يَن َجاُءوا مر َوالَّذر

ْر َلنَا ي َوالر  اْغفر يٌم( براإليامن َوال َن َسبَُقوَناْخَواننَا الَّذر نَا انَك َرُؤوٌف َرحر يَن اَمنُوا َربَّ ذر اّل لرلَّ َعْل يفر ُقُلوبرنَا غر  (10احلرش ). ََتْ

ال تسبوا أصحايب فو الذي نفيس بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبًا ما بلق ُمدَّ أحدهم وال )ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي 

 (1.)نصيفه( 

 

 (4616( ومسلم برقم )3420أخرجه البخاري برقم ) (1)
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 قال بن تيمية يف العقيدة الواسطية :

مْ   : )َفْصٌل  نَترهر رْم َوَأْلسر اَمَعةر َساَلَمُة ُقُلوهبر نَّةر َواجْلَ ْن ُأُصولر َأْهلر السُّ ألَْصَحابر َرُسولر اهللر ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ َكاَم  َومر

ياَمنر َوال  }   : َوَصَفُهُم اهللُ برهر يفر َقْولــــرهر َتَعاىَل  يَن َسَبُقوَنا براإلر ْخَوانرنَا الَّذر ْر َلنَا َوإلر نَا اْغفر ْم َيُقوُلوَن َربَّ هر ن َبْعدر يَن َجاُؤوا مر َوالَّذر

َعْل يفر ُقُلوبرنَا  يمٌ ََتْ حر نَا إرنََّك َرُؤوٌف رَّ يَن آَمنُوا َربَّ ذر الًّ لِّلَّ , َوَطاَعَة النَّبريِّ ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ يفر  [ 10  : احلرش ]   { غر

ْثَل ُأُحٍد َذَهًبا َما )   : َقْولرهر  ُه َلْو َأنَّ َأَحَدُكْم َأْنَفَق مر ي َنْفيسر برَيدر يَفهُ  الَ َتُسبُّوا َأْصَحايبر َفَوالَّذر ْم َوال َنصر هر  (1) .  ( َبَلَق ُمدَّ َأَحدر

مْ   ْم َوَمَراتربرهر ْن َفَضائرلرهر مْجَاُع مر نَُّة َواإلر   . َوَيْقَبُلوَن َما َجاَء برهر الْكرَتاُب َوالسَّ

َدْيبرَيةر ـ َوَقاَتَل َعىَل  ْن َقْبلر اْلَفْتحر ـ َوُهَو ُصْلُح احْلُ ُلوَن َمْن َأْنَفَق مر ْن َبْعُد َوَقاَتَل َوُيَفضِّ يَن َعىَل   . َمْن َأْنَفَق مر رر ُموَن امْلَُهاجر َوُيَقدِّ

اَئٍة َوبرْضَعَة َعرَش ـ  . األَْنَصارر  نُوَن برَأنَّ اهللَ َقاَل ألَْهلر َبْدٍر ـ َوَكاُنوا َثالَث مر ْئتُم )   : َوُيْؤمر هُ   .  ( َفَقْد َغَفْرُت لَُكمْ   . اْعَمُلوا َما شر  َوبرَأنَّ

َجَرةر؛ َكاَم َأْخرَبَ برهر النَّبريُّ ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ َبْل َلَقْد رَ  َت الشَّ يَضَ اهللُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه, الَ َيْدُخُل النَّاَر َأَحٌد َباَيَع حَتْ

ْن َألٍْف َوَأْرَبعر مارَئة  نَّةر ملرَْن َشـــ  . َوَكاُنوا َأْكَثَر مر ةر, َوَثابرتر َوَيْشَهُدوَن براجْلَ َد َلُه َرُسوُل اهللر ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ َكالَْعرَشَ هر

َحاَبةر  َن الصَّ م مِّ هر ٍس, َوَغرْير   . ْبنر قرْيسر بنر َشامَّ

َ اهللُ َعنُْه ـ 
ِّ ْبنر َأيبر َطالرٍب ـ َريضر

نرنَي َعِلر رير املُْْؤمر وَن براَم َتَواَتَر برهر النَّْقُل َعْن َأمر رُّ
ةر َبْعَد َنبريِّهـَا َوُيقر هر األُمَّ ْن َأنَّ َخرْيَ َهذر هر مر   : َوَغرْير

َ اهللُ َعنُْهْم؛ َكاَم َدلَّْت َعَلْيهر اآلَثاُر, َوَكاَم َأمْجَعَ   . َأُبو َبْكٍر, ُثمَّ ُعَمرُ 
ي َريضر

ُعوَن برَعِلر ُثوَن برُعثاَْمَن, َوُيَربِّ يمر  َوُيَثلِّ َحاَبُة َعىَل َتْقدر الصَّ

ي ـ َريَضَ اهللُ َعنُْهاَم ـ َبْعَد اتِّفَ   . ْثاَمُن يفر اْلَبيَْعةر عُ 
نَّةر َكاُنوا َقدر اْختََلُفوا يفر ُعْثاَمَن َوَعِلر يمر َأيبر َمَع َأنَّ َبْعَض َأْهلر السُّ ْم َعىَل َتْقدر اقرهر

ُاَم َأْفَضُل  َم َقْوٌم ُعْثاَمنَ   ؟ َبْكٍر َوُعَمَر ـ َأهيُّ ُفواَوَس   : َفَقدَّ يًّا, َوَقْوٌم َتَوقَّ
م َقْوٌم َعلر , َوَقدَّ ي

ُعوا برَعِلر لَكرنر اْسَتَقرَّ َأْمُر َأْهلر   . َكُتوا, َأْو َربَّ

ي 
يمر ُعْثاَمَن, ُثمَّ َعِلر نَّةر َعىَل َتْقدر َن   . السُّ ي ـ َلْيَسْت مر

ه امْلَْسَأَلُة ـ َمْسَأَلُة ُعْثاَمَن َوَعِلر ُل املَُْخالرُف َوإرْن َكاَنْت َهذر األُُصولر الَّتري ُيَضلَّ

نَّةر  نَْد مُجُْهورر َأْهلر السُّ ُل فريَها  . فريَها عر لريَفَة َبْعَد َرُسولر اهللر ـ صىل   : َلكرنر الَّتري ُيَضلَّ نُوَن َأنَّ اخْلَ ُْم ُيْؤمر , َوَذلرَك َأهنَّ اَلَفةر َمْسَأَلُة اخْلر

ي َأُبو َبْكرٍ   : اهلل عليه وسلم ـ 
َارر   . , َوُعَمُر, ُثمَّ ُعْثاَمُن, ُثمَّ َعِلر

ْن محر ؛ َفُهَو َأَضلُّ مر ْن َهُؤالءر اَلَفةر َأَحٍد مر َوَمْن َطَعَن يفر خر

 (2) .( َأْهلرهر 

 (4616( ومسلم برقم )3420أخرجه البخاري برقم ) (1)

 (15العقيدة الواسطية لشيخ اإلسالم ابن تيمية )ص (2)
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يَن تعاىل:) وختتلف مراتب الصحابة لقوله َن الَّذر ْن َقْبلر اْلَفتْحر َوَقاَتَل أوَلئرَك اْعَظُم َدَرَجًة مر نُْكْم َمْن انَفَق مر ي مر ال َيْسَتور

ْسنَى ( ْن َبْعُد َوَقاَتُلوا َوُكاًل َوَعَد اهللَُّ احْلُ وسبب اختالفهم يف الفضل قوة اإليامن والعلم والعمل ( ,10احلديد ) انَفُقوا مر

 .سابق إىل اإلسالمالصالح وال

 :قال الطحاوي يف عقيدته 

) ونحب أصحاب رسول اهلل وال نفرط يف حب أحد منهم وال نتربأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغري اخلري  

 .يذكرهم وال نذكرهم إال بخري وحبهم دين وإيامن وإحسان وبغضهم كفر ونفاق وطغيان (

وقال الطحاوي يف عقيدته أيضا ) ومن أحسن القول يف أصحاب رسول اهلل وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته  

 (1.)املقدسني من كل رجس  فقد بريء من النفاق ( 

 : موقف أهل السنة يف اخلالف والفتن التي حصلت بني الصحابة ريض اهلل عنهم وأما

فإن ما جرى بينهم فإنه باجتهاد من الطرفني وليس عن سوء قصد, واملجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله اجر 

وعىل هذا فطريق السالمة أن نسكت عن اخلوض فيام جرى بينهم ونرد (,2)) خري الناس قرين (ملسو هيلع هللا ىلصواحد قال النبي 

وقد فصل شيخ اإلسالم بن تيمية يف هذه املسألة يف ,هم أمرهم إىل اهلل ألن ذلك أسلم من وقوع عداوة أو حقد عىل أحد

 الواسطية :

 

 (689ص2رشح الطحاوية )ج (1)

 (4605( وسلم برقم )240أخرجه البخاري برقم ) (2)
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َحاَبَة َوَيُسبُّوهَنُمْ  يَن ُيْبغرُضوَن الصَّ َوافرضر الَّذر يَقةر الرَّ ْن َطرر ُؤوَن مر يَن ُيْؤُذوَن َأْهَل   . َوَيَترَبَّ بر الَّذر  النََّواصر
يَقةر َوَطرر

, َوَيُقوُلونَ   . اْلَبْيتر برَقْوٍل َأْو َعَملٍ  َحاَبةر ُكوَن َعامَّ َشَجَر َبنْيَ الصَّ هيرْم  إرنَّ   : َوُيْمسر َة يفر َمَساور يَّ هر اآلَثاَر املَْْرور َهذر

نُْه ُهْم فريهر َمعْ 
يُح مر حر , َوالصَّ هر َ َعْن َوْجهر يَد فريهر َوُنقرَص َوُغريِّ ٌب, َوَمنَْها َما َقْد زر نَْها َما ُهَو َكذر

ا   : ُذوُرونَ مر إرمَّ

ُدوَن خُمْطرُئونَ  ا جُمَْتهر يُبوَن, َوإرمَّ ُدوَن ُمصر َحاَبةر َمْعُصوٌم   . جُمَْتهر َن الصَّ ٍد مر ُدوَن َأنَّ ُكلَّ َواحر َع َذلرَك الَ َيْعَتقر َوُهم مَّ

ْمَلةر  ُنوُب يفر اجْلُ ُم الذُّ هر؛ َبْل جَيُوُز َعَلْيهر ْثمر َوَصَغائررر ُب   . َعْن َكَبائررر اإلر َوابرقر َواْلَفَضائرلر َما ُيوجر َن السَّ م مِّ َوهَلُ

َرَة َما َيْصُدرُ  م  َمْغفر يَِّئاتر َما الَ ُيْغَفُر ملرَْن َبْعَدُهْم؛ ألَنَّ هَلُ َن السَّ م مِّ ُْم ُيْغَفُر هَلُ نُْهْم ـ إرْن َصَدَر ـ َحتَّى إهنَّ
َن مر مِّ

يَِّئاتر َما َلْيَس ملرَْن َبْعَدُهمْ  َسنَاتر الَّتري ََتُْحو السَّ ُْم  ليه وسلم ـَوَقْد َثَبَت برَقْولر َرُسولر اهللر ـ صىل اهلل ع  . احْلَ َأهنَّ

َّن َبعْ 
ْن َجَبلر ُأُحٍد َذَهًبا ممر ْم إَذا َتَصَد َ َّق برهر َكاَن َأْفَضَل مر هر ْن َأَحدر , َوَأنَّ املُْدَّ مر ُثمَّ إرَذا   .(1) َدُهمْ َخرْيُ اْلُقُرونر

نُْه, َأْو َأَتى بَ 
ْم َذْنٌب؛ َفَيُكوُن َقْد َتاَب مر هر ْن َأَحدر , َكاَن َقْد َصَدَر مر َر َلُه؛ برَفْضلر َسابرَقترهر َحَسنَاٍت ََتُْحوُه, َأو ُغفر

َ برَباَلٍء يفر ا
, َأْو اْبُتِلر ي ُهْم َأَحقُّ النَّاسر برَشَفاَعترهر ٍد ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ الَّذر َر برهر َأْو برَشَفاَعةر حُمَمَّ ْنَيا ُكفِّ لدُّ

ُنوبر املُْ   . َعنْهُ  ينَ َفإرَذا َكاَن َهَذا يفر الذُّ در ؛ َفَكْيَف األُُموُر الَّتري َكاُنوا فريَها جُمَْتهر َقةر ,   : َحقَّ إْن َأَصاُبوا؛ َفَلُهْم َأْجَرانر

َطُأ مْغُفورٌ  ٌد, َواخْلَ ْم َقلريٌل َنْزٌر   . َوإرْن َأْخَطُؤوا؛ َفَلُهْم َأْجٌر َواحر هر ْن فرْعلر َبْعضر ي ُينَْكُر مر ُثمَّ إرنَّ اْلَقْدَر الَّذر

, َواهْلر َمغْ  َهادر يفر َسبريلرهر , َواجْلر ياَمنر براهللر, َوَرُسولرهر َن اإلر ْم؛ مر نرهر ْجَرةر, ُفوٌر يفر َجنْبر َفَضائرلر اْلَقْومر َوحَمَاسر

الرحر  , َواْلَعَملر الصَّ ةر, َواْلعرْلمر النَّافرعر رَيةٍ   . َوالنُّرْصَ ْلٍم َوَبصر رَيةر اْلَقْومر برعر َظَر يفر سر م برهر َوَمن نَّ , َوَما َمنَّ اهللُ َعَلْيهر

 ُ ْثُلُهْم, َوَأهنَّ ؛ الَ َكاَن َوال َيُكوُن مر ْلقر َبْعَد األَْنبرَياءر رْيُ اخْلَ
ُْم خر ينًا َأهنَّ

؛ َعلرَم َيقر َن اْلَفَضائرلر ْن ُقُرونر مر ْفَوُة مر ُم الصَّ

َي َخرْيُ األَُممر َوَأْكَرُمَها َعىَل  ةر الَّتري هر هر األُمَّ  (2) . اهللر َهذر

 

 (4616( ومسلم برقم )3420أخرجه البخاري برقم ) (1)

 (119العقيدة الواسطية )ص (2)



 }9{تعليقات علي المية ابن تيمية 

ا َأَتَوّسـ َ ُة الُقْربى هبر  ـُل(ــوقول الناظم )َوَمَودَّ

القربى :قرابة رسول اهلل وهم أهل بيته الذين حرمت عليهم الصدقة وهم آل عِل وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس 

ْجَس أَْهَل اْلبَْيتِ )احلارث بن عبداملطلب وأزواج النبي وبناته قال تعاىل  وبنوا ُ لِيُْذِهَب َعْنُكُم الرِّ إِنََّما يُِريُد َّللاَّ

 (23.الشوري ) (قُْل ََل أَْسأَلُُكْم َعلَْيِه أَْجًرا إَِلَّ اْلَمَودَّةَ فِي اْلقُْربَىوقال تعاىل ) (33األحزاب )(َويُطَهَِّرُكْم تَْطِهيًرا

  (1).) أذكركم اهلل يف أهل بيتي (ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 :واجلامعة قال ابن تيمية عن أهل السنة

)أذكركم اهلل يف أهل ) وحيبون أهل بيت رسول اهلل ويتولوهنم وحيفظون فيهم وصية رسول اهلل حيث قال يوم غدير خم 

يؤمنون  )والذي نفيس بيده الملسو هيلع هللا ىلصاشتكى إليه أن بعض قريش جيفوا بني هاشم فقال  وقال أيضا لعمه العباس وقدبيتي (

ُنَّ  (2)حتى حيبوكم هلل ولقرابتي ( نُوَن َبأَهنَّ نرنَي, َوُيْؤمر َهاتر امْلُْؤمر َوَيَتَولَّْوَن َأْزَواَج َرُسولر اهللر ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ ُأمَّ

َرةر  َل َمْن آَمَن برهر َوَعَاَضَدُه عَ   : َأْزَواُجُه يفر اآلخر َ اهللُ َعنَْها ُأمَّ َأْكَثرر َأْوالَدرهر, َوَأوَّ
جَيَة َريضر نُْه ُخُصوًصا َخدر ا مر ه, َوَكاَن هَلَ ىَل َأْمرر

َلُة اْلَعالرَيةُ  َ اهللُ َعنَْها, الَّتري َقاَل فريَها النَّبريُّ ـ صىل اهلل عليه وسلم ـ   . امْلَنْزر
يقر َريضر دِّ يَقَة برنَْت الصِّ دِّ َفْضُل َعائرَشَة َعىَل  )   : َوالصِّ

يدر َعىَل َسائررر الطَّ   (4) (3).  ( َعامر النَِّساءر َكَفْضلر الثَّرر

 

 (.4423أخرجه مسلم برقم ) (1)

 (.31532( وابن أيب شيبة يف املصنف برقم )12068أخرجه الطرباين يف الكبري برقم ) (2)

 (4466( ومسلم برقم )3182أخرجه البخاري برقم ) (3)

 18)الواسطية ص (4)

 

 



 }10{تعليقات علي المية ابن تيمية 

 .ومودة القربى هبا أتوسُل  وقوله:

 .وهذا توسل جائز     ملسو هيلع هللا ىلصأي أتقرب إىل اهلل هبذا العمل الصالح وهو مودة قرابة الرسول  

 والتوسل اجلائز عند أهل السنة واجلامعة: 

ُعوهُ بََها َوَذُروا والدليل قوله تعاىل  :هو التوسل إىل اهلل بأسامئه احلسنى وصفاته العىل-1 َنى َفادأ َماُء الأُحسأ َسأ َ اْلأ }َوّلَِله

َملُوَن{الهذَ  َن َما َكاُنوا َيعأ َزوأ َمائََه َسُيجأ  [180]اْلعراف:  يَن ُيلأَحُدوَن فَي أَسأ

: ودليله مارواه مسلم من حديث الثالثة الذين آواهم املبيت إىل غار فأغلقته عليهم  والتوسل باألعامل الصاحلة-2 

صخرة كبرية فتوسل كل منهم بعمله الصالح برب الوالدين وإعطاء األجري أجره واالستعفاف وحفظ الفرج ففرج اهلل 

 (1.)عنهم 

ابن تيمية بقوله ) ومودة القربى هبا  هقرر مافذلك عمل صالح وهذا  ملسو هيلع هللا ىلصومن ذلك التوسل إىل اهلل بمحبة قرابة الرسول 

 أتوسل( 

فطلب الدعاء من ,فالن ادع اهلل ِل  ومن التوسل اجلائز التوسل بدعاء الرجل احلي احلارض فيجوز أن تقول يا -3

وبدعاء  (2)بدعاء العباسالصالح احلي جائز كام دلت عىل ذلك نصوص كثرية, منها توسل الصحابة يف االستسقاء 

إىل غري ذلك من األدلة, ولكن ينبغي أن  (4)من لقي أويسا أن يسأله أن يستغفر لهملسو هيلع هللا ىلص وأمر النبي (3)يزيد بن األسود 

يقيد هذا بعدم خوف الفتنة عىل الداعي أو غريه سدا لذرائع الغلو, قال الشيخ ابن عثيمني ـ رمحه اهلل: والتوسل بدعاء 

 كون دعاؤه سببًا لفتنته هو, أو لفتنة غريه, فإن خيف من ذلك ترك.الصاحلني مقيد بعدم الفتنة, بأن ي

 

 (.4932اخرجه مسلم برقم ) (1)

 .(1010) برقم  الُبَخاِري  أخرجه  (2)

اِرْيِخ ) َرَواهُ اْبنُ  (3) ُل( )ص65/ 112َعَساِكٍر فِي التَّ َوس  ْيُخ األَْلَبانِي  َرِحَمُه هللاُ فِي ِكَتابِِه )التَّ َحُه الشَّ  (.42(، َوَصحَّ

 (.2542برقم ) -رضي هللا عنه  - أويس القرنيأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة باب فضائل  (4)
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ذاته أو حقه فهذا توسل بدعي وممنوع إذ ليس عليه دليل وجير صاحبه  :التوسل بجاه فالن أو وأما التوسل املمنوع فهو

)الدعاء هو ألنه مَلا كان التوسل جزًءا من الدعاء, والدعاء عبادة من العبادات؛ كام ثبَت يف احلديث, إىل الغلو

حه األلباين والعدوي, وقد ورَدت النصوص الصحيحة ال(1)العبادة( رصحية أخرجه أبو داود والرتمذي, وصحَّ

د يف النصوص ما يدل عىل مرشوعيَّته, فهو  ٌل مل َيرر د يف النصوص الرشعية, فإن كان توسُّ بتحريم إحداث عبادٍة مل َترر

م.  ل بردعيي حمرَّ  توسُّ

مة: الت املحرَّ  ومن أمثلة هذه التوسُّ

ل إىل اهلل تعاىل بذات نبي أو عبٍد صالح, أو الكعبة, أو غريها من األشي -1 اء الفاضلة؛ كأن يقول: اللهمَّ إين أن يتوسَّ

 ."أن ترمحني.... -عليه السالم  -أسألك بذات أبينا آدَم 

ل بحقِّ نبي أو عبٍد صالح, أو الكعبة أو غريها. -2  أن يتوسَّ

ل بجاه نبي أو عبٍد صالح, أو بركته أو ُحرمته, أو بحقِّ غريه, ونحو ذلك, فال جيوز للمسلم أن يدعو اهلل  -3 أن يتوسَّ

ل إىل اهلل  الت؛ ولذلك مل َيثُبت يف رواية صحيحة رصحية أن أحًدا من الصحابة والتابعني توسَّ تعاىل بيشء من هذه التوسُّ

ا, وليس فيها يشء من هذه تعاىل بيشء منها, ولو كان خرًيا,  لسَبقونا إليه, ولقد ُنقرلت عنهم أدعية كثرية جدًّ

, وقد "والتابعني عىل عدم مرشوعيَّة هذه التوسالت -صىل اهلل عليه وسلم  -التوسالت, وهذا إمجاع أصحاب النبي 

الت مْجٌع من أهل العلم؛ منهم شي   (2)خ اإلسالم ابن تيميَّة حَكى إمجاَع الصحابة والتابعني عىل تْرك هذه التوسُّ

 

 (1266( وأبو داود برقم )2914أخرجه الرتمذي برقم ) (1)

 (133/ 85, 83/ 27, 1/202)جمموع الفتاوى:  (2)
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ْم َقـْدٌر َوَفْضٌل سـاطرٌع  نُْهْم َأْفَضل                     َولرُكلِّهر ديُق مر  لكرنَّام الصِّ

 الرشح

فضائل كثرية مبثوثة يف القرآن الكريم والسنة النبوية كاهلجرة  أي جلميع الصحابة مكانة عند اهلل وهلم 

والعلم النافع والعمل الصالح وأهنم نقلة الدين وقد اختارهم اهلل لصحبة ,والنرصة واجلهاد يف سبيل اهلل 

م يف كتابه الكريم ومن ذلك قوله وقد أثنى اهلل عليهم وذكر رضاه عنهملسو هيلع هللا ىلص نبيه وصفوته من عباده حممد 

َ اهللَُّ َعنْهُ }تعاىل 
َبُعوُهْم برإرْحَساٍن َريضر يَن اتَّ يَن َواأْلَْنَصارر َوالَّذر رر َن املَُْهاجر ُلوَن مر ابرُقوَن اأْلَوَّ ْم َوَرُضوا َعنُْه َوالسَّ

يَن فريَها َتَها اأْلهَْنَاُر َخالردر ي حَتْ رر ْم َجنَّاٍت ََتْ  (100. التوبة ){َأَبًدا َذلرَك اْلَفْوُز اْلَعظريمُ  َوَأَعدَّ هَلُ

َجَرةر }وقوله تعاىل  َت الشَّ نرنَي إرْذ ُيَبايرُعوَنَك حَتْ َ اهللَُّ َعنر املُْْؤمر
 [18]الفتح:  {َلَقْد َريضر

 (1.)نصيفه ( بلق مد أحدهم وال تسبوا أصحايب فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما ) الملسو هيلع هللا ىلص قال 

أبو بكر ريض اهلل عنه هو أفضل الصحابة ألنه أول من أسلم من الرجال فألجل ذلك حاز  والصديق 

إرالَّ يف اهلجرة وهو رفيقه يف الغار والذي نزل فيه قوله تعاىل ) ?هذه الفضيلة وهو الذي رافق النبي 

َ اثْ 
يَن َكَفُروا َثاينر ُه اهللَُّ إرْذ َأْخَرَجُه الَّذر وُه َفَقْد َنرَصَ َزْن إرنَّ اهللََّ َتنرُْصُ برهر اَل حَتْ ا يفر اْلَغارر إرْذ َيُقوُل لرَصاحر نَنْير إرْذ ُُهَ

يَن َكَفُروا السُّ  َدُه برُجنُوٍد مَلْ َتَرْوَها َوَجَعَل َكلرَمَة الَّذر ينََتُه َعَلْيهر َوَأيَّ
َي اْلُعْلَيا َمَعنَا َفَأْنَزَل اهللَُّ َسكر ْفىَل َوَكلرَمُة اهللَّر هر

يٌز َحكريٌم َواهللَُّ  ( 40.التوبة ) ( َعزر

 .وفضائل أيب بكر الصديق كثرية معلومة

 (4616( ومسلم برقم )3420أخرجه البخاري برقم ) (1)
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 القرآن الكريم كالم اهلل

 غري خملوق   منزل

يُم املُ ـْهَو القَ ـاُته فَ ـآي                                          َوَأُقوُل يف الُقرآنر َما َجاَءْت برهر   َزُل ـنْ ـدر

 الرشح

املنقول بالتواتر املكتوب يف املصاحف املتعبد بتالوته  ملسو هيلع هللا ىلصعىل حممد  القرآن الكريم : كالم اهلل املعجز ووحيه املنزل 

ل غري خملوق منه بدأ وإليه يعود تكلم به حقيقة وألقا ه إىل ومذهب أهل السنة واجلامعة يف القرآن الكريم أنه كالم اهلل منزَّ

ْرُه َحتَّى َيْسَمَع َكاَلَم اهللَّر}قال تعاىل  ملسو هيلع هللا ىلص جربيل فنزل به عىل قلب حممد كرنَي اْستََجاَرَك َفَأجر َن املرُْْشر ]التوبة:  {َوإرْن َأَحٌد مر

6.] 

َم اهللَُّ ُموَسى َتْكلرياًم }وقال عزوجل  هُ }وقل سبحانه [164]النساء:  {َوَكلَّ َمُه َربُّ ]األعراف:  {َومَلَّا َجاَء ُموَسى ملرريَقاترنَا َوَكلَّ

ي }وقال عزوجل [.143 َسااَلتر َوبرَكاَلمر ) فإن  ملسو هيلع هللا ىلصوقال ,(144)األَْعَراف: {َقاَل َيا ُمْوَسى إرينِّ اْصَطَفْيتَُك َعىَل النَّاسر بررر

رواه بن ماجه وصححه األلباين ففي هذه األدلة إثبات صفة الكالم  (1)قريشا قد منعوين أن أبلق كالم ريب عز وجل (

 .هلل عزوجل وأنه موصوف بالكالم يتكلم سبحانه متى شاء كيف شاء بكالم مسموع بحرف وصوت

وأجزم بأن القرآن هو كالم (2)) من قال : القرآن خملوق فهو عندنا كافر (  قال إمام أهل السنة أمحد بن حنبل رمحه اهلل 

هلل عزوجل لفظًا ومعنى وال أتوقف يف ذلك بل أعتقد باالعتقاد احلق املوافق للكتاب والسنة يف هذه املسألة وغريها عىل ا

 .الوجه الالئق باهلل تعاىل وال أحرف النصوص الرشعية وال أتأوهلا عن ظاهرها

 (197(وابن ماجه برقم )4111( وأبو داود برقم )2868أخرجه الرتمذي برقم ) (1)

 (.1ابنه عبد هللا في "السنة" رقم )رواه  (2)
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 :قال بن تيمية

فصل : ومن اإليامن باهلل وكتبه: اإليامن بأن القرآن كالم اهلل منزل غري خملوق, منه بدأ وإليه يعود, وأن اهلل 

تكلم به حقيقة, وأن هذا القرآن الذي أنزله عىل حممد صىل اهلل عليه وسلم هو كالم اهلل حقيقة ال كالم 

وال جيوز إطالق القول بأنه حكاية عن كالم اهلل أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه يف املصاحف غريه, 

مل خيرج بذلك عن أن يكون كالم اهلل تعاىل حقيقة فإن الكالم إنام يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئًا ال إىل 

احلروف دون املعاين وال املعاين دون  من قاله مبلغًا مؤديًا, وهو كالم اهلل حروفه ومعانيه ليس كالم اهلل

 (1)احلروف .

 

 

 

 

 

 

 

 

 (144ص3الفتاوي )ج (1)
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 إثبات األسامء والصفات هلل عز وجل

َها رُّ
ُل                                             ومجيُع آياتر الّصفاتر ُأمر ا َكاَم َنَقَل الطَِّراُز األوَّ  َحقًّ

اوأُردُّ ُعْهَدهَتَا إىل  اهلرَ  وأُصوهُنَا َعن ُكلِّ َما ُيتََخيَُّل                                                        ُنقَّ

 وإَذا اْستََدلَّ َيُقوُل َقاَل األْخطَُل                                               ُقْبَحًا ملرَْن َنَبَذ الُقراَن وَراَءه

 الرشح

من غري حتريف وال تعطيل ومن غري ملسو هيلع هللا ىلص من اإليامن باهلل اإليامن بام وصف به نفسه يف كتابه وبام وصفه به رسوله حممد 

ريُ }تكييف وال َتثيل بل يؤمنون بأن اهلل سبحانه  يُع اْلَبصر مر ٌء َوُهَو السَّ ثْلرهر يَشْ  [.11]الشوري:  {َلْيَس َكمر

لقرآن والسنة الصحيحة إثباًتا ونفًيا, فهم: يسمون اهلل بام سمى به نفسه يف فأهل السنة يؤمنون بام وردت به نصوص ا 

 يمرون آيات الصفات وأحاديثها كام جاءت ال وإنام يؤولوهنا  ويمروهنا كام جاءت و الملسو هيلع هللا ىلص كتابه أو عىل لسان رسوله 

عن اهلل ما نفاه عن نفسه يف ينقصون منه بغري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال َتثيل وينفون  يزيدون عىل ذلك وال

 أن اهلل موصوف بكامل ضد ذلك األمر املنفي.  مع اعتقادملسو هيلع هللا ىلص كتابه أو عىل لسان رسوله 

 قد اتبعوا منهج القرآن والسنة الصحيحة.  وبذلك يكونوا

لقرآن ) ال يوصف اهلل إال بام وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صىل اهلل عليه وسلم ال نتجاوز ا قال اإلمام أمحد

 (1.)والسنة( 

 

 ( وغريها.271(، ونقله شيخ اإلسالم يف احلموية )ص 326/ 3أخرجه ابن بطة يف اإلبانة ) (1)
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ٌء ( قال تعاىل:  ْثلرهر يَشْ رُي ( فهذا رد عىل املمثلة الذين شبهوا اهلل ) َليَْس َكمر يُع اْلبَصر مر رد عىل املعطلة الذين بخلقه) َوُهَو السَّ

 ?وهذا هو منهج الطراز األول من السلف الصالح أصحاب رسول اهلل , نفوا صفات الرب عز وجل وعطلوها

 .والتابعني وتابعيهم بإحسان وهو معتقد الفرقة الناجية املنصورة 

وال تكييف وال َتثيل كام نقل ذلك عن  ومجيع اآليات واألحاديث التي جاءت بصفات اهلل ُأثبتها من غري حتريف والتعطيل

 (1.)جاءت بال كيف(  كام السلف الصالح إذ قالوا ) أمروها

قوهلم: أمروها كام جاءت: رد عىل املعطلة وهم الذين ينفون الصفات أو بعضها وقوهلم: بال كيف رد 

وله يدين كأيدينا عىل املشبهة الذي يغلون يف اإلثبات فيشبهون اهلل بخلقه فيقولون له سمع كسمعنا 

فالسلف الصالح يثبتون لنصوص الصفات املعاين الصحيحة التي  كبريا سبحانه وتعاىل عام يقولون علوا

) مذهب أهل احلديث وهم السلف من كام قال بن تيمية  ,تليق باهلل دون التعرض لكيفية هذه الصفات

ر كام جاءت ويؤمن هبا وتصدق القرون الثالثة ومن سلك سبيلهم من اخللف : أن هذه األحاديث َت

 (2.)وتصان عن تأويل يفيض إىل تعطيل وتكييف يفيض إىل َتثيل(

 

 

( . 720، رقم3/1146( . وأخرجه اآلجري يف الرشيعة )313، برقم1/259أخرجه أبو بكر اخلالل يف السنة ) (1)

تاب الرد عىل اجلهمية( ، ( . وأخرجه ابن بطة يف اإلبانة )تتمة ك67، برقم44وأخرجه الدارقطني يف الصفات )ص

 ( .183، برقم3/241-242)
 (355ص6الفتاوي )ج (2)
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وهم األئمة الثقات من  جاءت به نصوص الصفات كلها والعهدة عىل من نقلها لنا نسلم بام ثم إننا 

حفظها وصيانتها  صافية نقية وهذه النصوص الواجب علينا الصحابة ومن جاء بعدهم وقد نقلوها إلينا

َواَل } يمكن إدراكها لقوله تعاىل يتخيله املتخيلون ألن صفات اهلل ال يتأوله املتأولون أو عن كل ما

ْلاًم  البرش عاجزون عن معرفة كيفية روح اإلنسان وهي  فإذا كنتم أهيا ( سورة طه[110]) {حُيريُطوَن برهر عر

) كل كيفيتها لذا قال العلامءشك أوىل أن تعجزوا عن تكييف صفات اهلل تعاىل ومعرفة  خملوقة فإنكم بال

 خيطر ببالك فاهلل بخالف ذلك ( ما

 (1.)خيطر للبرش ( كام أخرب ال كام أخرب اهلل به يف كتابه من صفاته فهو قال اإلمام أمحد : كل ما

 وقبَّح اهلل من نبذ القرآن وراء ظهره وتركه وترك االعتامد عليه واالستدالل به والتعويل عليه وهذه عادة

 .شنع السلف عىل من ترك النصوص لآلراء العقلية البدع وقدأهل 

عىل النصوص الرصحية  أال تبًا لعقل يقدم عىل مثل هذه الرتهات واألباطيل ويقدمهاهراس: قال حممد 

 .من الكتاب والسنة واآلثار

 

 

 (121ذكره مرعي بن يوسف في أقاويل الثقات )ص  (1)
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يدل عىل مذهبهم الباطل  جاء بحجة وبرهان عىل ما :أي إذا استدل )وإذا استدل يقول قال األخطل ( 

واألخطل معروف أنه شاعر نرصاين عدو هلل أفيجب اّطراح كالم اهلل ورسوله وسائر اخللق تصحيحًا 

لكالمه؟ ومحل كالمهم عىل املجاز صيانة لكالمه ؟ فكيف يرتك االستدالل بالكتاب والسنة ويعتمد عىل 

علق بمسائل الصفات وهي من الدين وبن تيمية ُيشنع عىل من يرتك االستدالل قول نرصاين يف مسألة تت

استدل املبطلون بأبيات هلذا األخطل يف مسألة االستواء  بالكتاب والسنة ويستدل بمثل هذا القول وقد

ُن َعىَل اْلَعْرشر اْسَتَوى} الثابت بقوله تعاىل مْحَ :من غري  العراقعىل  :قد استوى برش بقوله,[5]طه:  {الرَّ

َم اهللَُّ ُموَسى َتْكلرياًم } ومسألة إثبات الكالم هلل الثابت بقوله سيٍف وال دٍم مهراق,  [164]النساء:  {َوَكلَّ

 عىل إبطاله بقول األخطل : استدلوا

اهلذيان مردود بالكتاب والسنة  الفؤاد دلياًل, وكل هذا إن الكالم لفي الفؤاد وإنام : جعل اللسان عىل

فابن تيمية يشري هبذا البيت إىل أولئك املعتزلة واألشعرية الذين يلغون داللة الكتاب والسنة مع رصاحة 

األدلة واآليات ويستبدلون بذلك قول شاعر نرصاين يقال له األخطل ولو كان عربيا لكنه متمسك 

 .بنرصانيته فيجعلون كالمه دليال هلم وينبذون دالالت النصوص الرصحية
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 اإليامن برؤية املؤمنني

 وإثبات نزوله تبارك وتعاىل إىل السامء الدنيا لرهبم يوم القيامة

 

ْم  ُ ُل                    واملؤمنون َيـَرْوَن حقـًا رهبَّ مـاءر برَغرْير َكْيٍف َينْزر  وإىل السَّ

 الرشح

من عقيدة أهل السنة واجلامعة ومن أصول السنة عندهم اإليامن برؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة وهي ثابتة بالكتاب 

ٌة ) ُوُجوٌه َيْوَمئرذٍ }والسنة قال تعاىل  َ
ا َناظرَرةٌ 22َنارضر َ قال احلافظ يف الفتح: قوله تعاىل:  [23 - 22]القيامة:  {( إرىَل َرهبِّ

ا َناظرَرةٌ  ُوُجوٌه َيْوَمئرذٍ } َ ٌة إرىَل َرهبِّ َ
أخرج الطربي بسند صحيح إىل يزيد النحوي عن عكرمة يف هذه اآلية قال: تنظر  {َنارضر

 (1)إىل رهبا نظرًا. 

فنظر إىل القمر ليلًة يعني البدر,  -صىل اهلل عليه وسلم  -قال: كنا مع النبي  -ريض اهلل عنه  -وعن جرير بن عبداهلل 

))إنكم سرتون ربكم, كام ترون هذا القمر ال تضامون يف رؤيته, فإن استطعتم أال تغلبوا عىل صالة قبل طلوع فقال: 

ْمسر َوَقْبَل الُْغُروبر  )الشمس وقبل غروهبا فافعلوا((,   (2(.)َوَسبِّْح برَحْمدر َربَِّك َقْبَل ُطُلوعر الشَّ

  

(؛ وابن جرير يف التفسري 481(؛ وعبد اهللَّ بن أمحد يف السنة رقم )257 - 256يف الرشيعة ) رواه اآلجري (1)

 (.200(؛ والدارمي يف الرد عىل اجلهمية رقم )803(؛ والآللكائي يف السنة رقم )192/ 29)

 (1008( ومسلم برقم )523أخرجه البخاري برقم ) (2)
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يف كتابه حادي األرواح أن أحاديث الرؤية مروية يف الصحاح والسنن واملسانيد وأنه رواها نحو  (1)وقد ذكر ابن القيم

أنكم ترون ربكم كام ترون الشمس صحوا ليس ملسو هيلع هللا ىلص ) ثالثني صحابيا وفيها أهنم يرون رهبم كام يرون القمر وفيها قوله 

يشبهه يشء جل  ئي فإن اهلل ليس كمثله يشء والوهذا تشبيه للرؤية بالرؤية وليس تشبيها للمرئي باملر, دوهنا سحاب (

ْثلرهر }يف عاله  ريُ  َلْيَس َكمر يُع اْلَبصر مر ٌء َوُهَو السَّ   [11]الشورى:  {يَشْ

 (2.)وغريه : من أنكر رؤية اهلل فهو كافر قال اإلمام أمحد

: )وقد دخل أيضًا فيام ذكرناه من اإليامن به وبكتبه وبمالئكته وبرسله اإليامن بأن املؤمنني  وقال شيخ اإلسالم بن تيمية

يرونه يوم القيامة عيانًا بأبصارهم كام يرون الشمس صحوًا ليس هبا سحاب وكام يرون القمر ليلة البدر ال يضامون يف 

 جلنة كام يشاء اهلل.(رؤيته يرونه سبحانه وهم يف عرصات القيامة ثم يرونه بعد دخول ا

قال بن القيم) نزول ,ويؤمن أهل السنة واجلامعة بأن اهلل تعاىل ينزل إىل السامء الدنيا عىل كيفية يعلمها تعاىل وختفى علينا 

رواه عنه نحو ثامنية وعرشون من الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالدنيا قد تواترت به األخبار عن رسول اهلل  اهلل تبارك وتعاىل إىل السامء

لصفة من الصفات الذاتية الفعلية املتعلقة باإلرادة واملشيئة فإنه ينزل نزوالً حقيقيًا عىل الوجه الالئق بعظمته (وهذه ا

بقوله ) ينزل ربنا تبارك وتعاىل كل ليلة إىل السامء الدنيا بذلك  ملسو هيلع هللا ىلصوكربيائه جل وعال متى شاء سبحانه وتعاىل كام أخرب 

 (4)وين فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرين فأغفر له (حني يبقى ثلث الليل اآلخر يقول :من يدع

 

 (337حادي األرواح ص (1)

اهلل  من أنكر رؤية(، فقد نقل كالم اإلمام أمحد وغريه؛ يف أن 242البن القيم )ص  "حادي األرواح"انظر  (2)

 تعاىل فهو كافر.

 (91الواسطية )ص (3)

 (1267( ومسلم برقم )1083أخرجه البخاري برقم ) (4)
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قال بن تيمية: ) يف هذا احلديث الرشيف إثبات نزول اهلل تعاىل إىل السامء الدنيا وقد استفاضت به السنة 

واتفق سلف األمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة واحلديث عىل تصديق ذلك وتلقيه بالقبول ملسو هيلع هللا ىلص عن النبي 

 (1)وهذا احلديث مشهور رواه عامة الصحابة ( 

يصان جل وعال عن الظنون الفاسدة فإن مذهب سلف األمة أنه مع نزوله إىل ثم قال ) ومع هذا اإلثبات  

تكون املخلوقات حميطة به قط بل هو العِل  سامء الدنيا اليزال فوق العرش اليكون حتت املخلوقات وال

ْثلرهر },واملسلم الذي يقرأ قوله تعاىل (2)األعىل العِل يف دنوه القريب يف علوه ( ٌء  َلْيَس َكمر يُع يَشْ مر َوُهَو السَّ

ريُ    [11]الشورى:  {اْلَبصر

يثبت األسامء والصفات الثابتة يف الكتاب والسنة كلها عىل الوجه الالئق باهلل تعاىل من غري تكييف 

سئله سائل عن قوله  والَتثيل وال حتريف وال تعطيل ويتضح هذا املنهج يف جواب اإلمام مالك ملا

مْحَُن َعىَل }تعاىل االستواء معلوم والكيف جمهول ؟فأجاب : كيف استوى,[5]طه:  {اْسَتَوى اْلَعْرشر الرَّ

نزول اهلل تعاىل إىل  قال اإلمام مالك: ويقال عن نزول اهلل كام (3),واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة

 السامء الدنيا معلوم والكيف جمهول واإليامن به واجب والسؤال عنه بدعة 

 

 .(323/ 5الفتاوى )  جمموع (1)

 (397/ 5جمموع الفتاوى ) (2)

(. وأخرجه أيضا الصابوين يف عقيدة السلف أصحاب 325,326/ 6ينظر: احللية أليب نعيم أمحد بن عبد اهلل األصبهاين ) (3)

نافع ( من طريق عبد اهلل بن 151/ 7( من طريق جعفر بن عبد اهلل عن مالك, وابن عبد الرب يف التمهيد )18 - 17احلديث )ص 

( من طريق عبد اهلل بن وهب عن مالك قال احلافظ ابن حجر يف الفتح 408عن مالك, والبيهقي يف األسامء والصفات )ص 

(, وينظر: أصول الدين عند اإلمام أيب حنيفة ملحمد بن 103(: إسناده جيد وصححه الذهبي يف العلو )ص 407, 406/ 13)

 (.290عبد الرمحن اخلميس )ص 
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 يزان واحلوضاإليامن بامل

 

ي رُّ برامليزانر واحلوضر الذر
ا أهْنَُل ـوا بـَأْرُج                                                 وُأقر يًّ نُْه رر                          أينر مر

 الرشح

أهل السنة يؤمنون بامليزان وأنه ميزان حيس توزن فيه أعامل العباد له كفتان الكفة الواحدة أعظم من أطباق الساموات 

لو وضعت يف كفة ووضعت ال إله إال اهلل يف  ) إن الساموات السبع واألراضني السبعواألرض وهلذا جاء يف احلديث 

 (1)كفة رجحت هبن ال إله إال اهلل ( 

يوزن هي األعامل والعامل وصحائف األعامل كام أفاد ذلك جمموع األدلة ولكن االعتبار يف الثقل واخلفة   والذي

 بالعمل نفسه

ينُهُ }وقال  [8]األعراف:  { َفَمْن َثُقَلْت َمَواِزينُهُ  }بذات العامل وال بالصحيفة قال تعاىل  ال  ْت َمَوازر  { َوَمْن َخفَّ

َياَمةر }وقال جل وعال  [.9]األعراف:  ْسَط لريَْومر اْلقر يَن اْلقر  [47]األنبياء: {َوَنَضُع امْلََوازر

كلمتان خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان يف امليزان حبيبتان إىل الرمحن سبحان اهلل وبحمده )  ملسو هيلع هللا ىلصويف الصحيحني قال  

 (2).سبحان اهلل العظيم ( 

 

, وصححه 3069, و2998, والبزار, برقم 548, والبخاري يف األدب املفرد, برقم 225, و170/ 2أخرجه أمحد يف املسند  (1)

: 142, 133/ 5,وقال اهليثمي يف جممع الزوائد, 48/ 1, واحلاكم ووافقه الذهبي 6583أمحد شاكر يف حتقيق املسند, برقم 

 يف الوصايا, ورجال أمحد ثقات((. -عليه السالم  -وصية نوح ))رواه البزار, وأمحد يف حديث طويل, تقدم يف 

 (4866( ومسلم برقم )5954أخرجه البخاري برقم ) (2)
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 وغري ذلك من أدلة(1)) هلام يف امليزان أثقل من أحد ( عن ساقي عبداهلل بن مسعود ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

وأما كيفية تلك  تبني أن األعامل توزن بموازين تبني هبا رجحان احلسنات عىل السيئات وبالعكس 

 الغيبيات . املوازين فهو بمنزلة كيفية سائر  

ممن اتبع هدي ملسو هيلع هللا ىلص وهو مورد عظيم ترده أمة حممد ملسو هيلع هللا ىلص ويثبت أهل السنة واجلامعة احلوض للنبي حممد 

 النبي ومل يبدل ومل يغري

أبدًا ولريدن عِل أقوام أعرفهم  ) أنا فرطكم عىل احلوض من ورد رشب ومن رشب اليظمأملسو هيلع هللا ىلصقال  

متفق عليه ومعنى فرطكم عىل احلوض سابقكم إليه كاملهيء له (2)ويعرفوين ثم حيال بيني وبينهم (

 .فصلوات اهلل وسالمه عليه ما أرمحه بأمته وما أحرصه عليهم 

 (3)) وإين واهلل ألنظر إىل حويض اآلن (ملسو هيلع هللا ىلص وقال 

 (4)رياض اجلنة ومنربي عىل حويض ( ) مابني بيتي ومنربي روضة من ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

 

 

 .(3859)أخرجه امحد يف املسند برقم  (1)

 (.6118أخرجه البخاري برقم ) (2)

 (.4255( ومسلم برقم )1264اخرجه البخاري برقم ) (3)

 (2473( ومسلم برقم )1126اخرجه البخاري برقم) (4)
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ماؤه أشد بياضاً ملسو هيلع هللا ىلص ) ويف عرصات يوم القيامة احلوض املورود ملحمد قال بن تيمية يف الواسطية (1)ولكل نبي حوضاً 

من اللبن وأحىل من العسل آنيته عدد نجوم السامء طوله شهر وعرضه شهر من يرشب منه رشبه اليظمأ بعدها أبدًا 

صىل اهلل عليه  -وماؤه من اجلنة ينزل من هنر الكوثر يف هذا احلوض يف األرض من طريق ميزابني كام قاله النبي  (2)(

ووقت الورود عىل احلوض قبل العبور  ملسو هيلع هللا ىلصيصبان يف هذا احلوض يف يوم القيامة يرده املؤمنون من أمة حممد  -وسلم 

 رجحه املحققون من أهل العلم . عىل الرصاط كام

 واحرشنا يف زمرته وارزقنا جواره يف الفردوس األعىل من اجلنة ملسو هيلع هللا ىلصاللهم أوردنا حوض نبيك  

 

 

 

 

 

 

 

 (2380أخرجه الرتمذي برقم ) (1)

 (4262أخرجه مسلم برقم ) (2)
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 اإليامن بالرصاط

ٌد َناٍج وآخُر ُمْهَمُل                                            وكذا الرصاَط ُيَمدُّ فوَق َجهنَّمٍ   َفُموحِّ

 .الرصاط لغًة : الطريق

 .رشعًا: اجلرس املمدود عىل جهنم ليعرب الناس عليه إىل اجلنة 

ُدَها}وهو ثابت بالكتاب والسنة وقول السلف قال تعاىل   نُْكْم إرالَّ َوارر فرسها عبداهلل بن  [71]مريم: من اآلية  {َوإرْن مر

ثم يرضب اجلرس عىل جهنم وحتل الشفاعة ويقولون : ملسو هيلع هللا ىلص) مسعود وقتادة وزيد بن أسلم باملرور عىل الرصاط وقال 

) مدحضة مزلة عليه عن الرصاط فقال ملسو هيلع هللا ىلص وصفة الرصاط : سئل النبي متفق عليه ,  (1)اللهم سلم اللهم سلم (

من حديث أيب سعيد قال  (2) خطاطيف وكالليب وحسكة مفلطحة هلا شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال هلا : السعدان (

 (3)) بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف ( 

 قال بن تيمية يف الواسطية :

والرصاط منصوب عىل متن جهنم وهو اجلرس الذي بني اجلنة والنار يمر الناس عىل قدر أعامهلم, فمنهم من يمر كلمح 

البرص ومنهم من يمر كالربق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر كالفرس اجلواد ومنهم من يمر كركاب اإلبل 

حف زحفًا ومنهم من خيطف خطفًا ويلقى يف جهنم. فإن ومنهم من َيْعدو عْدوًا ومنهم من يميش مشيًا ومنهم من يز

اجلرس عليه كالليب ختطف الناس بأعامهلم, فمن مر عىل الرصاط دخل اجلنة, فإذا عربوا عليه وقفوا عىل قنطرة بني اجلنة 

بوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة. وأول من يستفتح باب اجلنة حم مد صىل اهلل والنار فيقتص لبعضهم من بعض, فإذا ُهذِّ

 (4)عليه وسلم, وأول من يدخل اجلنة من األمم أمته

 .(183( ومسلم يف صحيحه برقم )7439رواه البخاري يف صحيحه برقم ) (1)

 .(183( ، و مسلم برقم )7439أخرجه البخاري برقم ) (2)

 .(183أخرجه مسلم يف صحيحه رقم ) (3)

 (99الواسطية )ص (4)
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 اإليامن باجلنة والنار

ْكَمٍة  قيُّ برحر نَانر َسَيْدُخُل                     والنَّاُر َيْصالها الشَّ يُّ إىل اجلر
 وكذا التَّقر

 الرشح

اجلنة والنار كل واحدة منهام حق ثابت بالكتاب والسنة وإمجاع األمة واإليامن هبام واجب واجلنة دار 

فإنه اتفق أهل السنة واجلامعة عىل أن اجلنة والنار خملوقتان  ):قال بن القيم الثواب والنار دار العقاب 

) إن أحدكم قال ملسو هيلع هللا ىلص يف الصحيحني أنه  بذلك كام ملسو هيلع هللا ىلصموجدتان اآلن وقد تواترت األحاديث عن النبي 

إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعيش إن كان من أهل اجلنة فمن أهل اجلنة وإن كان من أهل النار 

ولقد تواترت األحاديث وقبلها اآليات  (1) ن النار حتى يبعثك اهلل يوم القيامة (يقال : هذا مقعدك م

الليل ( َتَلظَّى  اَل َيْصاَلَها إرالَّ اأْلَْشَقى َفَأْنَذْرُتُكْم َناًرا)بأخبار  النار وأهلها واجلنة وأهلها قال تعاىل 

يَن }وقال تعاىل (15) ذر ْت لرلَّ دَّ
اَمءر َواأْلَْرضر ُأعر ُكْم َوَجنٍَّة َعْرُضَها َكَعْرضر السَّ ْن َربِّ َرٍة مر َسابرُقوا إرىَل َمْغفر

فالنار أعدها اهلل للكفار خالدين فيها واجلنة إليها يؤول املؤمنون فهي  [21]احلديد:  {آَمنُوا براهللَّر َوُرُسلرهر 

سالم النار فسوف جيازى بعمله ثم خيرج إىل اجلنة وهذا اعتقاد أهل مأواهم وأن من دخل من أهل اإل

السنة واجلامعة خالفًا للمذاهب الباطلة واملنحرفة الذين يعتقدون أن من دخل النار من أهل الكبائر فإنه 

من اخلالدين فيها وهذا هو مذهب اخلوارج الذين يعتقدون كفر صاحب الكبرية وخلوده يف النار وهو 

 .طل خمالف للكتاب والسنةمذهب با

 

 

 .(2199/ 4( و مسلم )243/ 3أخرجه البخاري ) (1)
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 اإليامن بعذاب القرب ونعيمه

هر   ارُنه ُهنَاَك وُيْسأَُل ـَعَمٌل يق                                   ولرُكلِّ َحيي َعاقرٍل يف َقرْبر

 الرشح

يًّا َوَيْوَم َتُقوُم }يؤمن أهل السنة واجلامعة بعذاب القرب ونعيمة هلذه األدلة قال تعاىل 
ا َوَعشر النَّاُر ُيْعَرُضوَن َعَليَْها ُغُدوًّ

ُلوا َآَل فرْرَعْوَن َأَشدَّ اْلَعَذابر  اَعُة َأْدخر ة عىل قال ابن كثري : وهذه اآلية أصل كبري يف استدالل أهل السن [46]غافر: {السَّ

اللهم إين أعوذ بك من عذاب )يدعو :  ملسو هيلع هللا ىلصعذاب الربزخ يف القبور وروى البخاري عن أيب هريرة قال : كان رسول اهلل 

 (1(.)القرب وعذاب النار ومن فتنة املحيا واملامت ومن فتنة املسيح الدجال 

 (2.)) نعم عذاب القرب حق ( قال ؟ويف الصحيحني عن أم املؤمنني عائشة أهنا قالت : سألت رسول اهلل عن عذاب القرب 

سؤال امللكني للميت يف قربه ونعيم ويف حديث الرباء الطويل الذي رواه أمحد وأبو داود وصححه احلاكم وفيه إثبات 

 .املؤمن وعذاب الكافر 

 

 (.930( ومسلم برقم )792(أخرجه البخاري برقم )1)

 .( ومسلم 1289( أخرجه البخاري برقم)2)
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 تيمية يف الواسطية :قال بن 

َّا َيُكوُن َبعْ   : ) َفْصٌل 
رر اإلياَمُن برُكلِّ َما َأْخرَبَ برهر النَّبريُّ صىل اهلل عليه وسلم ـ ممر ياَمنر براْلَيْومر اآلخر َن اإلر نُوَن َومر , َفيُْؤمر َد امْلَْوتر

هر  , َوبرَعَذابر اْلَقرْبر َوَنعريمر ْتنَةر اْلَقرْبر ا الْ   . برفر ُجلر َفَأمَّ ْم, َفُيَقاُل للرِّ هر ْتنَُة؛ َفإرنَّ النَّاَس ُيْمتََحنُوَن يفر ُقُبورر ُبَك   : فر   ؟ َوَما درينَُك   ؟ َمن رَّ

بريُّك   ؟ َوَمن نَّ

نُ  َرةر, َفَيُقوُل امْلْؤمر ْنَيا َويفر اآلخر َياةر الدُّ يَن آَمنُوا براْلَقْولر الثَّابرتر يفر احْلَ ٌد ـ صىل   : فُيَثبُِّت اهللُ الَّذر ْساَلُم درينري, َوحُمَمَّ َ اهللُ, َواإلر َريبِّ

ا امْلُْرَتاُب؛ َفَيُقوُل   . اهلل عليه وسلم ـ َنبريِّي ْن   : َوَأمَّ ْرَزَبٍة مر ُب برمر ْعُت النَّاَس َيُقوُلوَن َشْيئًا َفُقْلُتُه, َفُيرْضَ َهاه َهاه؛ الَ َأْدري, َسمر

يُح َصْيَحًة َيْسمَ  يٍد, َفَيصر ْنَساُن؛ َلُصعرَق َحدر َعَها اإلر ْنَساَن, َولَْو َسمر ٍء؛ إالَّ اإلر ا   . ُعَها ُكلُّ يَشْ يٌم َوإرمَّ ا َنعر ْتنَةر إمَّ هر اْلفر ُثمَّ َبْعَد ّهذر

َياَمُة اْلُكرْبى, َفتَُعاُد األَْرَواُح إرىَل األْجَسادر  َياَمُة الَّ ,  َعَذاٌب, إرىَل َأْن َتُقوَم اْلقر , َوَعىَل لرَسانر َوَتُقوُم اْلقر َا يفر كرَتابرهر تري َأْخرَبَ اهللُ هبر

 (1.)( َرُسولرُه, َوَأمْجََع َعَلْيَها امْلُْسلرُمونَ 

 

 

 

 

 

 

 

 (19الواسطية )ص (1)
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ـُل  أحـمَد  ثم حنيفـةَ  وأيب...  ومالٍك  الشافرعيِّ  اعتقـادُ  هذا  َينْقر

َبْعَت  فإرنر  • ُل  َعَلْيَك  َفام اْبَتَدْعَت  وإنر ...  َفُموفٌق  سبيَلُهمْ  اتَّ  ُمَعـوَّ

 

 حنيفة وأيب ومالك الشافعي األربعة واألئمة الصالح السلف اعتقاد هو تيمية ابن المية يف ما ذكر ومجيع

 من بدعاً  هذه عقيدته يف تيمية ابن فليس املعتمدة املصادر يف عنهم املنقول هو وهذا حنبل بن وأمحد

 وكان والسنة الكتاب أدلة عليه دلت الذي املعتقد هبذا جاء بل عنده من بيشء يأت ومل هذا يف العلامء

 عىل ورست اعتقادهم واعتقدت سبيلهم اتبعت فإن , األربعة األئمة  عليه وسار األمة سلف عليه

 . معول عليك فام ابتدعت وإن , فموفٌق  هنجهم

 نرشها أو قرأها من هبا ينفع أن اهلل أسأل املباركة املنظومة هذه عىل والتعليق الرشح ختام وهذا

 كثرياً  تسليامً  وسلم وصحبه وآله حممد نبينا عىل وسلم اهلل وصىل أعلم واهلل
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 قواعد حتقيق توحيد العبادة

وحرصًا مني عىل مزيد اإلفادة أحلقت بالالمية هذه القواعد الكربى لتحقيق توحيد العبادة والتي هي من كالم الناظم 

ابن تيمية وتقعيداته العقدية املهمة استخرجتها من كتاب )منهج شيخ اإلسالم بن تيمية يف تقرير عقيدة التوحيد  

 (: 543/2للشيخ ابراهيم الربيكان )

م أمروا بالتوحيد بعبادة اهلل وحده الرشيك له وهنوا عن عبادة يشء من املخلوقات سواه أو أن الرسل كله -1

 (1.)اختاذه إهلًا 

معرفته  عبادة اهلل َتمع حمبته والذل له فال تكمل نفس قط إال بعبادة اهلل وحده الرشيك له والعبادة َتمع -2

  (2)وحمبته والعبودية له

( وذلك لتضمنها توحيد العبادة 51إن أصل التوحيد وأساسه شهادة أن ال إله إال اهلل ) انظر العبودية ص -3

كله مع وجازة اللفظ ومجع املعنى فإن هذه الشهادة دالة عىل اإلخبار والبيان واإلعالم بأن ماسوى اهلل ليس إله 

 .فال يعبد وأنه سبحانه هو املستحق للعبادة دون سواه 

 (4.)ا يتضمن األمر بعبادته والنهي عن عبادة سواه فإن النفي واإلثبات يف مثل هذا يتضمن األمر والنهي وهذ

 

 .( 2/1انظر الفتاوى  173) نقض املنطق ص  (1)

 .(145)الرد عىل املنطقيني ص  (2)

 .(170/14)الفتاوى  (3)

 .(171/14) الفتاوى  (4)
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 (1.)إن اهلل خلق اخللق لعبادته اجلامعة ملعرفته واإلنابة إليه وحمبته واإلخالص له  -4 

 (2.)حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألعامل الباطنة والظاهرة  العبادة اسم جامع ملا -5

 (3.)ونحو ذلك ( إن معنى اإلله ) هو من يأهله القلب بكامل احلب والتعظيم واإلجالل واإلكرام واخلوف والرجاء -6 

كانوا مقرين بتوحيد الربوبية خمالفني يف توحيد العبادة ) األلوهية ( ومع  ?أن املرشكني الذين بعث هلم الرسول  -7

ذلك مل خيرجهم عن الكفر إىل اإليامن وقد كرر ابن تيمية هذا األصل كثريًا جدًا حتى اليكاد يتكلم عن توحيد العبادة 

 (4.)إال ويتعرض إليه 

أن املرشكني دعوا أصنامهم وأوثاهنم وأنبياءهم وصاحليهم العتقادهم أهنم يقربوهنم إىل اهلل ويشفعون هلم عنده  -8

(.5) 

 .يعبد إال اهلل العبادة هلا أصالن : أحدُها : أن ال-9

 (6.)يعبد بغري ذلك من األهواء والظنون والبدع  يعبد إال بام رشعه ال الثاين : أن ال

 

 

 .(23/1الفتاوى ) انظر  (1)

 .(38) العبودية ص  (2)

 (461واقتضاء الرصاط ص  51) انظر العبودية ص  (3)

 .(13وجمموعة التوحيد ص  91/1) انظر الفتاوى  (4)

 (13وانظر جمموعة التوحيد ص  442) اقتضاء الرصاط املستقيم  (5)

 .(269اقتضاء الرصاط  74) العبودية ص  (6)
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بحب  جيوز أن يتأله القلب غريه ال إخالص األلوهية له فالإن الشهادة هلل بأنه ال إله إال هو متضمن -10

رغبة وال رهبة بل البد أن يكون الدين كله هلل فإذا كان  خوف وال رجاء وال إجالل وال إكبار وال وال

 (1.)بعض الدين هلل وبعضه لغريه كان ذلك من الرشك بحسب ذلك 

وطاعة رسوله وفعل ماحيبه وترك ماهنى اهلل  توحيد األلوهية : هو عبادته وحده الرشيك له وطاعته-11

عنه ورسوله ومواالة أوليائه ومعاداة أعدائه واألمر باملعروف والنهي عن املنكر وجهاد الكفار واملنافقني 

 (2.)بالقلب واليد واللسان 

االلتفات إىل األسباب رشك يف التوحيد وحمو األسباب أن تكون أسبابًا نقص يف العقل واإلعراض -12

 عن األسباب بالكلية قدح يف الرشع 

 (3)يعذب إال من أرسل إليه رسوال وتقوم احلجة عليه  أنه قد دلت النصوص عىل أن اهلل ال -13

ليس يف رشيعة اإلسالم بقعة تقصد لعبادة اهلل فيها بالصالة والدعاء والذكر والقراءة ونحو ذلك إنه -14

 (4.)إال مساجد املسلمني ومشاعر احلج

 

 .(452تضاء الرصاط املستقيم ) اق (1)

 .(4/1) جمموعة الرسائل واملسائل ) (2)

 (309/1) اجلواب الصحيح ) (3)

ملحق املصنفات انظر اقتضاء الرصاط  83) انظر مؤلفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب مسائل خلصها من كالم بن تيمية  (4)

 (439املستقيم 
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ابن تيمية من أصول توحيد العبادة أن من رصف أي نوع من أنواع العبادات لغري اهلل  إن مماقرره-15

 فهو مرشك باهلل 

 (1.)العبادة يدخل فيها الدين كله -16

 

 

 

 

 العبودية ( 15) ملحق مصنفات الشيخ حممد بن عبدالوهاب مسائل من كالم ابن تيمية  (1)
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 أهم املراجع

 .رشح المية شيخ اإلسالم بن تيمية  -1

 .للشيخ عبداهلل بن جربين

 .رشح المية بن تيمية للشيخ يوسف السامل -2

 .رشح ملعة االعتقاد للشيخ حممد بن عثيمني -3

 .رشح أصول السنة للشيخ عبدالعزيز الراجحي -4
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