
 

 



 
 

    

 

Abstract 

The viewer of the Islamic heritage sees him abundantly in the books of the 

doctrine written by the venerable scholars; In his authorship and teaching to 

show what is hidden from being to be easy to reach between the hands of 

science students and his family, and this precious heritage book (blessings of 

the righteous), which was written by Sheikh Osman bin Jacob bin Mustafa 

Alkmakhi (God's mercy)

النا ر إىل الرتاث اإلسالمي يراه زاخًرا بكتب العقيدة التي ألفها العلامء األجالء؛ بمختلف مذاهبهم 

ياع عىل الرغم من  رضًة للتَّلف والضَّ ومشارهبم، وقد  لَّت هذه املؤلفات حبيسة  اخلزائن واملكتبات، وع 

ه  العلامء األجالَّء الذين  أمهيتها ونفاستها؛ ومن هنا لَّف  اث النَّفيس الذي خ  كان الواجب علينا ا اه هذا الرتُّ

أفنوا حياهتم يف تأليفه وتدريسه أْن نظهر ما خفي منه اىل حيز الوجود ليكون سهال متناوال بني يدي طالب 

ثامن بن يعقوب بن مصطفى العلم وأهله، ومن هذا الرتاث النفيس كتاب )بركات األبرار( الذي ألفه الشيخ ع

 الكامخي )رمحه اهلل(

  



  

 هبديه اهتدى ومن وصحبه اله وعىل حممد نبينا واملرسلني االنبياء خاتم عىل والسالم والصالة العاملني رب هلل احلمد

 :وبعد الدين يوم إىل

ث   وما املعلوم لرشف تابع العلم رشف أن به مسلم هو فمام بح  ث   العقيدة علم أن وبام فيه، ي  بح   ربنا يستحقه فيام ي 

 عليهم والرسل االنبياء من بعثهم بمن يتعلق وما الذات، يف وإفراد العبادة، يف وتوحيد وصفات، أسامء من وتعاىل سبحانه

 أرشف أنه شك فال الغيبيات، أخبار من ورد بام قلبه عليه يعقد أن للعبد ينبغي ما وكذا التسليامت، وأتم الصلوات أفضل

 اهلل رضوان) الكرام للصحابة العقيدة أمورملسو هيلع هللا ىلص  النبي بني وقد منها، االستزادة يف املعارف تتسامى التي وأعالها لعلوما

 يدافعون عدوله خلف كل من العلم هذا حيمل وهكذا التابعني من بعدهم من إىل وبلغوها حتملوها بدورهم وهم ،(عليهم

 .الدخيل عنه ويزيلون عنه

اإلسالمي يراه زاخًرا بكتب العقيدة التي ألفها العلامء األجالء؛ بمختلف مذاهبهم ومشارهبم، وقد  والنا ر إىل الرتاث

ياع عىل الرغم من أمهيتها ونفاستها؛ ومن هنا كان  رضًة للتَّلف والضَّ  لَّت هذه املؤلفات حبيسة  اخلزائن واملكتبات، وع 

لَّ  اث النَّفيس الذي خ  ه  العلامء األجالَّء الذين أفنوا حياهتم يف تأليفه وتدريسه أْن نظهر ما خفي الواجب علينا ا اه هذا الرتُّ ف 

منه اىل حيز الوجود ليكون سهال متناوال بني يدي طالب العلم وأهله، ومن هذا الرتاث النفيس كتاب )بركات األبرار( الذي 

 لبحثي، وقد جاء البحث عىل قسمني: ألفه الشيخ عثامن بن يعقوب بن مصطفى الكامخي )رمحه اهلل( وكان عنواناً 

 :القسم الدراو وتضمن ثالثة مباحث :القسم األول

 التعريف بصاحب املتن الشيخ الكامخي: :املبحث األول 

 التعريف باملؤلَّف )املخطوط(  :املبحث الثاين

 بيان منهجي يف التحقيق ووصف النسخ اخلطية ومصوراهتا. :املبحث الثالث

ا القسم الثا ق أ مَّ قَّ  ين: فقد كان للنص امل ح 

 . واملراجع صادرويف آخر البحث تأيت امل

دَّعي فال كله هذا وبعد  آدم ابن )وكل إنسان، اجلهد جهد هذا أ نَّ  وحسبي األ خطاء، من والعصمة الكامل، لنفيس أ 

 .منه تعاىل اهلل فرواستغ نفيس، فمن زلل من فيه كان وما فمن اهلل تعاىل وحده، صواٍب  من فيه كان فام خطاء(،

َّ  يفتح وأ نْ  والتحصيل، املعرفة يف امل يضِّ  عىل يعينني خالًصا لوجهه الكريم، وأ نْ  عميل جيعل العظيم أ نْ  وأسأل  اهلل يل   ع 

ه وكرمه، جوده أبواب  عىلو حممد، سيدنا عىل اهلل وصىل النصري، ونعم املوىل نعم جدير، فأنَّه وباإلجابة قدير يشاء ما عىل إإنَّ

 .العاملني رب هلل احلمد أ نْ  دعوانا وآخر وصحبه أ مجعني، آله



 
 

    

الكامخي  مصطفى بن حسني بن يعقوب بن عثامن العالَّمة ناهلا التي واملكانة الوافر العطاء من الرغم عىل   

 بعض إال تتجاوز مل عليها وقفت التي واملعلومات الكربى، العناية توليه مل الرتاجم وكتب املصادر نَّ أ   إال( )رمحه اهلل

 :   حماور ثالث يف به التعريف وسأتناول اليسري النزر إالَّ  عنه   نعرف ال إذ مزجاة؛ بضاعتنا جاءت وهلذا األسطر؛

وب بن حسن ب: أوالً: اسمه ونسبه ولقبه ْعق  ن بن ي  ثاْم  ومي الواعظ احلنفي نزيل ع  ن مصطفى الكامخى الرُّ

يَّة واملدرس هب ا
ْسط نْطإينإ اْلق 

(1)
(، وهي مدينة رومية، بينها وبني أذربيجان يوم واحدإىل مدينة )كامخ تهنسبو، 

(2)
 ومل، 

 أجد يف كتب الرتاجم من ذكر تاريخ مولده.

 خمتلف العلوم الرشعية ومنها.  ترك الشيخ الكامخي مجلة من املؤلفات يف   :همؤلفات: ثانيًا

 (.423"سلم الفالح رشح نور اإليضاح ونجاة االرواح"، فقه حنفي ، خمطوط، بمكتبة البلدية، مرص، برقم ) .1

لم": وهو حواش عىل ديباجة سلم الفالح يف فروع الفقه احلنفي، خمطوط بدار الكتب الظاهرية  .2 "تسهيل السر

 (.5241برقم )

ملوطأ للشيباين" يف احلديث، مطبوع بدار احلديث القاهرة، ختريج وحتقيق أمحد عيل، سنة "املهيأ يفإ كشف ارسار ا .3

 م، يقع يف جملدين.2005الطبع 

"توضيح االرسار رشح بركات االبرار" يف العقائدي، خمطوط بمكتبة معهد البريوين للدراسات الرشقية،  .4

 (.3030أوزباكستان، برقم )

 .(3)لبيضاوي، و "رشح احلزب األعظم""حاشية" عىل تفسري سورة النبأ ل .5

"تنوير السند يف ايضاح رموز املسند" أي مسند أيب حنيفة يف جملد كبري، خمطوط بدار العبدلية بجامع الزيتونة،  .6

 (.1/107( والرقم الثاين )2/51تونس، برقم )

                                                             
 .1/659هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي  (1)

. ومراصد االطالع عىل أسامء األمكنة 4/479معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي  (2)

 .3/1178 ،والبقاع، عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن شامئل القطيعي البغدادي، احلنبيل

 مل أقف عىل معلومة عنهام. (3)



  

ة السعودية، برقم نور األفئدة، خمطوط بمركز امللك فيصل للبحوث والدراسات االسالمية، اململكة العربي .7

(0266 .) 

 ، وهو ما نسعى لتحقيقه.(1)"بركات االبرار" يفإ العقائد .8

الشيخ الكامخي حنفي املذهب يف الفروع، وهذا ما ذكره صاحب هدية العارفني  ثالثًا: مذهبه الفقهي والعقدي:

من  الفروع يف مرشبه يكون من ، كام نلحظ ذلك من خالل مؤلفاته التي ألفها، وغالب(2)رصاحة عند ترمجته له

ونجد ( اهلل رمحه) الامتريدي منصور أيب لإلمام تابعاً  ماتريديًا، الدين أصول مباحث تقرير يف نجده املتأخرين حنفياً 

ذلك واضحا عند الشيخ الكامخي من خالل تقريره ملسألة قدم صفات األفعال، ومسألة حقيقة اإليامن ومسألة 

   ك بأذن اهلل تعاىل من خالل التحقيق.االستطاعة، وغريها كام سنلحظ ذل

ة والفد حيفالشيخ الكامخي رمحه اهلل و اوز عنه  تويف : وفاته:رابًعا ائ  من هجرة  ود سنة احدى وسبعني ومإ

 .(3)من له العزة والرشف

  

                                                             
. 106-4/24-227-3/177. وإيضاح املكنون، للبغدادي، 659 /1هدية العارفني أسامء املؤلفني وآثار املصنفني، للبغدادي،  (1)

 (/http://k-tb.comوموقع الباحث العلمي )

 .1/659هدية العارفني، للبغدادي،  (2)

.  ومراصد االطالع عىل أسامء األمكنة 4/479معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد اهلل ياقوت بن عبد اهلل الرومي احلموي  (3)

 .3/1178حلنبيل، والبقاع، عبد املؤمن بن عبد احلق، ابن شامئل القطيعي البغدادي، ا



 
 

    

مه )بركات األبرار(، حيث قال يف معرض ذكر الشيخ الكامخي يف مقدمة مؤلفه أن اس خطوط:أوالً: اسم امل

 وما االبرار بركات وسميتها جدير، وباإلجابة قدير ذلك عىل انه دولته ايام يديم ان ابتهل اهلل واىل)للمؤلف:  إهداءه

   (1)(أنيب واليه توكلت عليه باهلل اال توفيقي

لعقائد، وقد ضمنه الشيخ الكامخي علم ايف جليل  خمطوطهو  بركات األبرار خمطوط خطوط:ثانيًا: موضوع امل

ول اهلل مجلة من العلوم الرشعية الرشيفة، و س  ن ر  وأقوال األئمة املعتربين يف أصول  ،ملسو هيلع هللا ىلصالفوائد واأْل ْخب ار املروية ع 

 العلم وفروعه.

ومن خالل  بعد قراءيت للمخطوط ومطالعتي له وبعد التأمل وجدت أن املؤلف مخطوط:ثالثًا: سبب تأليفه لل

فه أراد أن يبني أن االعتقاد الصحيح، واالبتعاد عن كل ما خيل به، و نب املنكرات: هو اال ل  بواب التي اختارها ملؤ 

السبيل إىل خالص العباد  ا يقع هبم من أمراض وابتالءات؛ لذلك عىل العبد إن حصل منه ما ال ي رتىض من األقوال 

واإلنابة إىل اهلل تعاىل؛ وهبذا حتصل التقوى احلقيقية التي توصل العبد اىل أو األفعال وحلَّ به البالء، أن يبادر بالتوبة 

 السعادة يف الدارين.

 بن عثامن يف ترمجته للشارح بقوله: " دمشقي عمر بن رضا كحالةكر الذ مؤلفه:إىل  خطوطرابًعا: توثيق نسبة امل

 ووعظ العلوم درس، بعض يف مشارك ملاحلنفي عا الرومي، االسالمبويل، الكامخي، مصطفى بن حسني بن يعقوب

العنوان الذي وجدته يف  ووه، (2)العقائد يف االبرار بركات: آثاره من هـ 1171 سنة حدود يف وتويف بالقسطنطينية،

 .واجهة النسخ التي حصلت عليها

  

                                                             
 أنظر، الصفحة األوىل من املخطوط.  (1)

 .6/272معجم املؤلفني، عمر بن رضا بن حممد راغب بن عبد الغني كحالة الدمشقي،  (2)



  

  :أوالً: منهجي يف التحقيق

عنها برمز )ب( وقمت  ةقدمتملامتأخرة منهام برمز )أ( والنسخة للصلت عىل نسختني من املخطوط، رمزت ح .1

، وبعدها قمت باملقابلة بينهام، وجعلت تأخرة؛ لوضوحها وسالمتها من السقط والطمسبنسخ املخطوط امل

وأثبتُّ يف النص املحقق ، )أ(نسخة )أ( أصالً للكتاب، وجعلت نسخة )ب( مرجًعا إلكامل ما نقص من نسخة 

 نسخة )أ(. منما هو مالئم لسياق الكالم، وإإْن كان يف نسخة )ب( وذكرت اخلالف يف اهلامش وإإْن كان 

، والفضايل... علام، والسايلنسخت  النص عىل وفق قواعد اإلمالء احلديثة، من غري اإلشارة إىل ذلك مثل: )امل .2

: )وامل  فضائل... الخ(.وال والعلامء،، سائلالخ( فجلعته 

وطة، قراعيت عند كتابة النص عالمات الرتقيم املعارصة، من حيث التنقيط، والرتقيم، والفوارز، والفوارز املن .3

 قتباس، وغري ذلك.وأقواس اال

[ للجهة التي يف يمني اللوحة "وقصدي هبا أ/1" هكذا ]أقمت  بوضع رقم اللوحة بني معقوفتني مع حرف " .4

 [ للجهة التي يف اليسار وقصدي هبا  هر اللوحة.ب/1" هكذا ]بلوحة مع حرف "وجه اللوحة"، ورقم ال

 ( إذ املعنى يستقيم به، وأرشت إىل ذلك يف اهلامش.   ما كان من زيادة من نسخة )ب( أثبته يف املتن بني قوسني ) .5

: امش وقلتوأرشت إىل ذلك باهلمزدوجني النسختني وضعته  بني قوسني  ىحدإإذا كان هناك سقط كثري من  .6

 ( سقط من )أ( أو من )ب(.(من قوله كذا... إىل قوله كذا))

  بينت من خالل التحقيق يف اهلامش مذاهب الفرق العقدية يف بعض املسائل املهمة التي تباينت فيها آراءهم. .7

 ب الكتاب بخط عريض وجعلته يف وسط الصفحة.اميزت  ب .8

ذكر أسم الكتاب ب، ومل أذكرها يف اهلامش واكتفيت باهلامش وضعت بطاقة الكتاب كاملًة ومبارشًة يف املصادر .9

 واملؤلف والباب أو الامدة واجلزء والصفحة، وأحياًنا أسم الكتاب واجلزء والصفحة. 

  



 
 

    

اعتمدت يف حتقيق هذا الكتاب عىل نسختني نسخة األصل وأطلقت عليها رمز:   :ثانيًا: وصف النسخ اخلطية

 ساعدة لألصل، وكام موضح فيام يأيت:)أ( واألخرى برمز )ب( نسخة م

كتبة السليامنية، مكان وجودها: تركيا، م، ووقد رمزت هلا بالرمز)أ( وهي النسخة األصل النسخة األوىل:

وعدد كلامت السطر الواحد: ، سطًرا21لوحة، وعدد األسطر يف الصحيفة:  79وعدد لوحاهتا:، (2096ورقمها: )

 يفوهو : مل أجد فيها ذكر أسم الناسخ بل وجدت فقط تاريخ الفراغ من نسخها، و( كلمة10-8خمتلفة ترتاوح بني)

 نوع اخلط وصفته: خط النُّسخ واضح القراءة.، يف القسطنطينية، وه1154سنة  أول حمرم احلرام

ب  يف أول الصفحة عنوان الكتاب ولقب املؤلف 
تإ : عثامن بن يعقوب بن مصطفى بن حسني الكامخي ك 

ضوح كلامهتا وتنسيقها وذلك لوفتمَّ اعتامد هذه النسخة كنسخة األصل للتحقيق، بركات األبرار، وعنوان الكتاب 

 وعدم وجود سقط كثري فيها.

حملة دفرت دار السابق األمني من حمالت قصبة مكان وجودها: تركيا،  النسخة الثانية: وقد رمزت هلا بالرمز )ب(:

، سطًرا 17 عدد األسطر يف الصحيفة:، ولوحة 127 عدد لوحاهتا:و ،1343رقمها: قاسم باشا من حلقات الغلطة، و

ة، وتاريخ الفراغ من نسخها يف أول يوم من شهر رجب كلم 8-6عدد كلامت السطر الواحد: خمتلفة ترتاوح بني و

 غفر اهلل له. مدحمبن  خليلالناسخ: عىل يد  ه(1147سنة )

 .واضح نوع اخلط وصفته: نسخ

  



  

 سخ اخلطية.ثالثاً: مصورات الن

 صورة اللوحة األوىل من النسخة )أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة اللوحة األخرية من النسخة )أ(

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

    

 (ب) النسخة من األوىل اللوحة صورة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صورة اللوحة األخرية من النسخة )ب(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

ة والسالم عىل رسوله سيدنا حممد والصال ،والتقوى ،ق احلميدةاحلمد هلل الذي أمرنا بالتخلق باألخال   

 :وبعد ء،تقياألاهم الكرام الربرة  ابه الذينحله وأصآاملصطفى وعىل 

فلام رأى أفقر العباد إىل رمحة ربه الباري عثامن بن يعقوب بن حسني بن مصطفى الكامخي حديث رسول اهلل    

ن   ال  )ملسو هيلع هللا ىلص 
ْؤمإ ْم، ي  ك  د  تَّى أ ح  إ  ح  يهإ  بَّ حي  ا ألإ خإ بُّ  م 

إ ( حي  هإ وهي ال حتصل اال  ،تفكر ما حيبه لنفسه من سعادة الدارين (1)لإن ْفسإ

ثم جعلتها حتفة حلرضة )) تكتب رسالة يف التقوى منتخبة من الكتب املعتربة عند العلامء الثقاا نْ أحببت أبالتقوى ف

ومنبع  ،عني الوزير الكبري الذي هو جممع السيف والعلمأ ،يادي والنعمم وويل األظألعظم والدستور املعاالصاحب 

 ،ضئع والفرائعت فيها الرشاومقيم عىل الرشيعة القويمة التي مج  [، 1-أ] االعامل والشيم خالق وحماسنمكارم األ

يرسه اهلل تعاىل  ،محد باشاأوحمرتم بحج احلرمني هو املسمى ب ،والروافض ،ومظهر السيف عىل النصارى املعادين

 تيتها بركاوسمر  ،(2)((جابة جديروباإل ،عىل ذلك قدير ه  نَّ إيام دولته أيديم  نْ أبتهل أىل اهلل إوء، يوفقه بام يرضاه ويشاو

 .نيبأليه إال باهلل عليه توكلت وإوما توفيقي  ،براراأل

وهو  ،املنكراتيف  :الباب الثاين ،هل السنة واجلامعةأيف اعتقاد  :ولألالباب ا ؛ابوبأورتبتها عىل مخسة    

 :يف منكرات اللسان الفصل الثالث :الفصل الثاين ،يف منكرات القلب :ولالفصل األ ،حد عرش فصالأمشتمل عىل 

يف منكرات  :الفصل السادس ،يف منكرات اليد :الفصل اخلامس ،يف منكرات العني :الفصل الرابع ،ذنيف منكرات األ

يف منكرات البدن  :الفصل التاسع ،يف منكرات الرجل :صل الثامنالف ،يف منكرات الفر  :الفصل السابع ،البطن

 :الباب الثالث ،ل والكهانةأيف الف :الفصل احلادي عرش ،يف السحر :الفصل العارش .كرغري خمتصة بعضو معني  ا ذ  

يف اهلل تعاىل  قالوا فيام :ولالفصل األ ،(3)وهو مشتمل عىل مخسة فصول :شد املنكراتأوهي  :فعالهألفاظ الكفر وأيف 

-ب] قال يف العلمفيام ي   :الفصل الثالث ،نبياء عليهم السالمفيام يقال يف األ :الفصل الثاين ،من ذاته واسامئه وصفاته

الباب  ،فعاهلمأقوال الفسقة وأيف  :الفصل اخلامس ،ةيامن والذكر والصالفيام يتعلق باإل :الفصل الرابع ،والعلامء[ 1

                                                             
(1)  ، هإ بُّ لإن ْفسإ

إ ا حي   م 
يهإ بَّ ألإ خإ

إ نإ أ ْن حي  يام  ن  اإلإ
اٌب: مإ  (13، رقم احلديث )12-1صحيح البخاري، كتاب االيامن، ب 

 ما بني القوسني ساقط من )ب(  (2)

 يف ب )فصل(. (3)



 
 

    

يف احلكمة  :الفصل الثاين ،ايف كون الوباء عذابً  :ولالفصل األ ،عرش فصال ربعة  أشتمل عىل و م  وه :يف الوباء :الرابع

يف بيان كون الطاعون  :الفصل الرابع ،فيام يداوى به الطاعون :الفصل الثالث ،نس بالطاعونمن تسليط اجلن عىل األ

يف الشهداء من  :الفصل السادس ،(1)خرةص الشهيد اآلئيف خصا :الفصل اخلامس ،شهادة للمسلمني ورمحة هلم

الفصل  ،ور السلطانيف سبب الطاعون والقحط وج   :الفصل السابع ،الطاعون ملحقون بشهداء املعركة يف الثواب

فراًرا عنه، الفصل التاسع: يف بيان اختالف الصحابة عن اخلرو  من البلدة التي يقع هبا الطاعون  يف الزجر :الثامن

من طريق الشام لام  )ريض اهلل عنه( يف بيان رجوع عمر :الفصل العارش ة التي يقع هبا الطاعون،يف اخلرو  من البلد

ا عن البلدة التي يقع يف اختالف العلامء يف النهي عن اخلرو  فرارً  :الفصل احلادي عرش ،الطاعون وقع هبا نَّ أبلغه 

من  يف املواعظ التي وقعت ملن فرَّ  :الثاين عرش الفصل ،فيها الطاعون هل هو عىل  اهره من التحريم أو هو للتنزيه

إ  :الفصل الثالث عرش ،الطاعون   ع  فيام رش 
 ،يف الدعوات عند املصائب :الفصل الرابع عرش ،بعد وقوع الطاعون له  عْ فإ

يف [ 2 -أ] :الفصل الثاين ،يف تعريف التوبة :ولالفصل األ ،شتمل عىل ثالثة فصولوهو م   :يف التوبة :الباب اخلامس

 .يف دفع رضر السلطان :الفصل الثالث ،املعوذات من كل رش

 ،روال مصوَّ  ،وال جوهر ،وال عرض ،ليس بجسم ،(2)يشبهه يشء اهلل تعاىل واحد من طريق انه ال نَّ أوهو    

 . هو يف جهة منهاوال ،(4)وليس له جهة من اجلهات الست ،(3)وال متحيز ،تناهٍ موال 

 

                                                             
 هكذا وجدته يف النسختني واألوىل أن يقال خصائص شهيد اآلخرة.  (1)

 .78ليس كمثله يشء وهو السميع البصري(( سورة غافر: جزء من اآلية )يف إشارة لقوله تعاىل ) (2)

نقسام والتجزئة يكون حادثا، واهلل تعاىل منزه عن احلوادث، ينظر: رشح ألهنا موصوفات كلها تقبل االنقسام والتجزئة وما يقبل اال (3)

 .121 -120. وتاريخ املذاهب اإلسالمية، يف العقائد والسياسة، ملحمد ابو زهرة،69األصول اخلمسة، للقايض عبد اجلبار، 

املصطلحات العلمية يف الرسالة التدمرية،  أي جهة العلو والسفل واألمام واخللف واليمني والشامل. ينظر: ينظر: توضيح مقاصد (4)

 .33م،  1995هـ/1416، 1حممد بن عبد الرمحن اخلميس، دار الصميعي، الرياض، اململكة العربية السعودية، ط/



  

 ،والعلم اة،احلي :هي ،مة بذاته ال هو وال غريهئله صفات قديمة قا ،وال حيل فيه حادث ،(1)وال جيب عليه يشء   

 .والكالم الذي ليس من جنس احلروف واالصوات ،(2)والتكوين ،واالرادات ،والبرص ،والسمع ،والقدرة

 ،(5)وواجبة بالعقل ،(4)بصار يف دار االخرة جائزةة اهلل تعاىل باألورؤي ،(3)كالم اهلل تعاىل غري خملوق :نآوالقر

والعامل بجميع اجزائه وصفاته  ،وثبوت مسافة ،واتصال شعاع ،وال عىل جهة من مقابلة ،يف مكان فريى ال ،(6)والنقل

                                                             
زموه من أن اهلل اال أن املعتزلة أوجبوا عىل اهلل تعاىل فعل األصلح لعباده، ويبدو أن الذي دفع عموم املعتزلة إىل مذهبهم هذا، هو ما الت (1)

تعاىل ال خيلق الرش، كام قرر واصل بن عطاء هذه القاعدة يف قوله: "إن الباري تعاىل حكيم عادل، ال جيوز أن يضاف إليه رش وال  لم، 

فر، والطاعة وال جيوز أن يريد من العباد خالف ما يأمر وحيتم عليهم شيئا ثم جيازهيم عليه، فالعبد هو الفاعل للخري والرش، واإليامن والك

 .1/45واملعصية، وهو املجازى عىل فعله، والرب تعاىل أقدره عىل ذلك كله" امللل والنحل، الشهرستاين، 

بام أن الشيخ الكامخي ماتريدي املذهب فلم خير  هنا يف تقريره لام أثبت من الصفات عن مذهب شيوخه، حيث أثبت قدم صفة التكوين  (2)

ع صفات األفعال املتعدية، مثل اخللق، والرزق، واإلحياء، واإلماتة، واإلحسان ونحو ذلك، ترجع إىل والامتريدية ذهبت إىل أن مجي

صفة واحدة، وهي التكوين، والتي فرسوها بإخرا  املعدوم من العدم إىل الوجود، واستدلوا عىل كوهنا صفة أزلية إطباق العقل والنقل 

تناع إطالق اسم املشتق عىل اليشء من غري أن يكون مأخذ االشتقاق وصفًا له قائاًم به، كام عىل أن اهلل تعاىل خالق العامل ومكون له، وام

. والامتريدية دراسة 169ينظر: نرش الآليل،   استدلوا بدليل التنزيه عن النقائص، عىل اثباهتا، واالستدالل باألول هو املشهور عندهم.

 .294-293وتقوياًم، 

هل السنة واجلامعة خالفا للمعتزلة الذين أحدثوا القول بخلقه، والزموا الناس به، ينظر: مقاالت االسالميني، وهذا ما ذهب إليه عامة أ (3)

598. 

 .1/110ردا عىل من نفى الرؤية وهم اخلوار ، واملعتزلة، واجلهمية. ينظر: رشح ابن ايب العز ملتن الطحاوي، (4)

يا موكوٌل اىل )اهلل تعاىل( امرها ال دخل للعقل يف فهمها، الن الفهم يكون بتأمل العقل فالدليل العقيل عىل جواز الرؤية هو: أن الرؤ (5)

بحصول ماهيته فيه، وفهم املعنى الذي يضاف اىل الربوبية ال سبيل للعقل اىل دركه، لذلك قال البابريت: "ال يصح االيامن بالرؤية اال 

الرؤية، الن الربوبية منزهة عن الامهية التي يدركها العقل والكيفية والكمية املدركة  برتك التأويل ومهًا وفهاًم، ولزوم التسليم يف كيفية

 .73بالوهم". رشح البابريت عىل متن الطحاوي، 

ٌة( سورة يونس: جزء من اآلية  (6) ي اد  زإ ن وا ا حْل ْسن ى و  ين  أ ْحس 
قوله . و26والدليل من املنقول عىل جواز الرؤيا هو: قوله تعاىل:)لإلَّذإ

ٌة( سورة القيامة: اآليتان  ر 
هبِّ ا ن ا إ ٌة إإىل  ر   

ٍذ ن ارضإ
ئإ ْوم  وٌه ي  ج  . ومن خالل تتبع أقوال أغلب املفرسين، يف تفاسريهم 23-22سبحانه:)و 

سنده إىل ابن وجدت أن أقواهلم تدور يف تفسريهم هلذه اآلية حول معنى النظر اىل وجه اهلل الكريم يوم القيامة بل إن ابن مردويه روى ب

فرس هذه اآلية بذلك املعنى، يف قوله تعاىل: )وجوه يومئذ نارضة( قال: "من البهاء واحلسن )إىل رهبا نا رة(، قال يف   عمر، أن النبي

؛ تفسري 4/165، 2/18، 1/27؛ والتسهيل لعلوم التنزيل، للغرناطي،24/72وجه اهلل عز وجل" ينظر: ينظر: جامع البيان، للطربي،

 .6/260، و الدر املنثور، للسيوطي،5/423. تفسري البيضاوي، 4/451، 2/245، 2/162ان العظيم، البن كثري، القر



 
 

    

 ن  س  واحل   ،(1)عاقبونوعليها ي   ،ثابونفعال اختيارية هبا ي  أوللعباد  ،خملوق اهلل تعاىل -ولو افعال العباد خريها ورشها  -

 عدل منه من غري :والعقاب ،فضل من اهلل تعاىل :والثواب ،(2)ليس هبام :والقبيح منها ،برضاء اهلل تعاىل وحمبته :منها

 .جياب وال   وجوب عليه وال استحقاق من العبدإ

 ،(4)تعتمد عليهاوصحة التكليف  اآلالت،سباب وطلق عىل سالمة األوت   ،(3)واالستطاعة مع الفعل 

                                                             
القائلون بأن افعال العباد خملوقة هلم: وهم القدرية، منهم  الفريق األول: تباينت أراء املذاهب العقدية يف مسألة أفعال العباد اىل فريقني: (1)

دون ألفعاهلم خمرتعون هلا بقدرهتم وإرادهتم والرب ال يوصف بالقدرة عىل مقدور العبد وال حيث ذهبوا إىل املعتزلة.  وجإ  أن العباد م 

تدخل أفعاهلم حتت قدرته، وجلُّهم، متفقون عىل أن اهلل سبحانه غري فاعل ألفعال العباد، ينظر: رشح األصول اخلمسة، للقايض عبد 

القائلون بأن أفعال العباد خلق هلل تعاىل:  الفريق الثاين: . 8/3التوحيد، للقايض عبد اجلبار، ، املغني يف أبواب العدل و323اجلبار، 

ثبتون وهم عامة مذاهب أهل السنة األشاعرة، والامتريدية، وأهل األثر حيث ذهبوا اىل أن أفعال العباد واقعة بخلق اهلل تعاىل هلا كام أهنم ي

من األعيان واألفعال ومشيئته العامة وينزهونه ان يكون يف ملكه ما ال يقدر عليه وال هو واقع حتت قدرة اهلل تعاىل عىل مجيع املوجودات 

. وطبقات احلنابلة، 33ارادته، ينظر: الرشح امليرس عىل الفقهني األبسط واألكرب املنسوبني أليب حنيفة، حممد بن عبد الرمحن اخلميس، 

، واعتقاد أئمة 177-176، وأصول الدين، للغزنوي، 341الدالئل، للباقالين،  ، ومتهيد األوائل يف تلخيص1/299اليب يعىل،

 .52، وشفاء العليل، البن القيم،60احلديث، أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل، 

وقضائه وتقديره  الطاعات كلها كانت واجبة بأمر اهلل تعاىل وبمحبته وبرضائه وعلمه ومشيئته وقضائه وتقديره، واملعايص كلها بعلمه (2)

 .53ومشيئته ال بمحبته وال برضائه وال بأمره. ينظر: الفقه األكرب، 

االستطاعة: هي عرض خيلفه اهلل تعاىل يف احليوان يفعل به األفعال االختيارية واالستطاعة والقدرة والقوة والوسع والطاقة متقاربة يف  (3)

عن صفة هبا يتمكن احليوان من الفعل والرتك. قال اإلمام الطحاوي: "واالستطاعة  املعنى يف اللغة وأما يف عرف املتكلمني فهي عبارة

التي يكون هبا الفعل من نحو التوفيق الذي ال جيوز أن يوصف به املخلوق، فهي مع الفعل وأما االستطاعة من جهة الصحة والوسع 

 .35. والتعريفات، للجرجاين،26ي، وسالمة اآلالت، فهي قبل الفعل وهبا يتعلق اخلطاب. متن األمام الطحاو

ية مسالة االستطاعة وتكليف ما ال يطاق من املسائل التي وقع فيها خالف بني املذاهب العقدية تبعاً الختالفهم يف مفهوم القدر، والامتريد (4)

عندنا يف املسمى باسم القدرة ذهبت يف هذه القضية اىل أن االستطاعة تكون عىل قسمني: ويف ذلك قال الامتريدي رمحه اهلل: "األصل 

أهنا عىل قسمني: أحدمها سالمة األسباب، وصحة اآلالت، وهي تتقدم األفعال، وحقيقتها ليست بمجعولة لألفعال وإن كانت األفعال 

عليها إذ ذلك  ال تقوم إال هبا؛ لكنها نعم من اهلل أكرم هبا من شاء ثم يستأدهيم شكرها عند احتامهلم درك النعم وبلوغ عقوهلم الوقوف

حق القول يف العقول، وهو القيام بشكر املنعم ومعرفة حقيقة النعم، والنهى عن كفران املنعم واجلهل بحقيقة النعم ولوال ذلك مل حيتمل 

إال ويقع والثاين: معنى ال يقدر عىل تبني حده بيشء يصار إليه سوى أنه ليس إال للفعل ال جيوز وجوده بحال  أحد األمر والنهى ابتداًء.

 .259 -258 -257 -1/256به الفعل عندما يقع معه. التوحيد، للامتريدي، 



  

 .(2)جل واحدواأل بأجله،ميت  :واملقتول ،(1)ال يكلف العبد بام ليس يف وسعهو

[، 2-ب] وعذاب القرب للكافرين ،وال غريه رزقه ،يأكل رزق غريه وكل يستويف رزق نفسه ال ،(3)واحلرام رزق

 ،والوزن ،والبعث ،(5)ال منكر ونكريؤوس، (4)هل الطاعة فيه بام يعلمه اهلل ويريدهأوتنعيم  ،املؤمنني عصاةولبعض 

 (6)والرصاط ،واحلوض ،الؤوالس ،والكتاب

                                                             
نا هذه من املسائل التي اتفقت عليها مذاهب أهل السنة العقدية مع بيان أن اهلل تعاىل له أن يكلف عباده بام يطيقونه وما ال يطيقونه  ك (1)

ال بام نطيقه وبام يمكننا إيقاعه، وكمل علينا بفضله رفع اإلرص واملشاق التي كلفها كان أو غري  كن، لكنه تعاىل تفضل بأنه مل يكلفنا إ

 . 2/104غرينا. ينظر: املفهم لام أشكل من صحيح مسلم، للقرطبي،

 عز وجل أجل نقل اإلمام احلافظ أبو بكر اإلسامعييل يف كتابه اعتقاد أئمة أهل احلديث معتقد أهل السنة يف ذلك بقوله: "ويقولون إن اهلل (2)

لكل حي خملوق أجال هو بالغه فإذا جاء أجلهم ال يستأخرون ساعة وال يستقدمون وإن مات أو قتل فهو عند انتهاء أجله املسمى له، 

 .77وخالفت املعتزلة أهل السنة يف هذه املسألة فقالوا املقتول انقطع أجله". اعتقاد ائمة احلديث، لإلسامعييل، 

نه ال رزاق إال اهلل تعاىل، سواء كان الرزق حالال أم حراما، وهذا ما نقله اإلمام احلافظ أبو بكر اإلسامعييل يف كتابه مذهب أهل السنة أ (3)

حيث قال: "وإن اهلل تعاىل يرزق كل حي خملوق رزق الغذاء الذي به قوام احلياة، وهو يضمنه اهلل ملن أبقاه من خلقه، وهو الذي رزقه 

 .77كذلك رزق الزينة الفاضل عام حييا به". اعتقاد أئمة احلديث، لإلسامعييل، من حالل أو من حرام، و

مسألة عذاب القرب ونعيمه من املسائل العقدية التي وقع فيها خالف بني املذاهب العقدية ومل تتفق الكلمة عليها حتى آل  األمر من  (4)

، 375، واالرشاد، للجويني، 238بعدها، وأصول الدين، للبغدادي، وما  247البعض إىل نفيها وإنكارها. ينظر: اإلبانة، لألشعري، 

، ورشح األصول اخلمسة للقايض عبد 69، اعتقاد أئمة احلديث، أبو بكر أمحد بن إبراهيم اإلسامعييل، 215وأصول الدين، للغزنوي، 

 .56-55 /4والفصل يف امللل، البن حزم،  730 -96اجلبار،

 يف نسخة ))ب(( ويرده. (5)

مباحث الغيبيات من املباحث التي اتفقت عامة مذاهب أهل السنة العقدية عىل القول بوقوعها، ومل ينكر البعث إال الفالسفة الطبيعيون  (6)

واملالحدة الدهريون، ومن نحى نحوهم، ومن وافقهم من املكذبني باجلزاء بعد املوت من مرشكي العرب ومن قبلهم، فانكروا املعاد 

 والروحاين(، ألن البرش عندهم عبارة عن هذا اهليكل املحسوس بام له من املزا  والقوى واألعراض وأن ذلك يفنى مطلقًا )اجلسامين

ه باملوت وزوال احلياة، وال يبقى إال املواد العنرصية املتفرقة، وأنه ال إعادة للمعدوم، كام مل خيالف يف العرض واحلساب وكذا ما أملت

 الوزنية من املعتزلة، كذا نفى الرصاط من املعتزلة، أبو اهلذيل العالف، وبرش بن املعتمر، وإن حكموا بجواز احلفظة من أعامل العباد إال

محلوا وقوعه، وتردد اجلبائي يف نفيه وإثباته، فأثبته مرة ونفاه أخرى، كام أنكر امليزان باملعنى الذي ذهب اليه أهل احلق، أغلب املعتزلة و

ه عىل العدل واإلنصاف، كذلك خالفت املعتزلة واخلوار ؛ فلم يقولوا بإثبات احلوض مع ثبوته بالسنة معنى اآليات الواردة في

، والفصل يف امللل، البن 96؛ ورشح االصول اخلمسة، للقايض عبد اجلبار، 165الصحيحة الرصحية؛ ينظر: أصول الدين، للبغدادي، 

، وإرشاد الثقات اىل أمر التوحيد واملعاد 266 -263ار، لآلمدي، ، وأبكار األفك214-2/213، و رشح املقاصد، 4/55حزم، 

  .32والنبوات، للشوكاين، 



 
 

    

 .(1)هل الكبائر وغريهمأل خيارواأل، وشفاعة الرسل 

يف اليقظة ملسو هيلع هللا ىلص واملعرا  لرسول اهلل  ،(3)هلهامأالباقيتان ال تفنيان وال  ،(2)واجلنة والنار املوجودتان اآلن   

خربه النبي أوما    .من العىل تعاىل ىل ما شاء اهللإثم  ،ىل السامءإثم  ،د االقىصبشخصه من املسجد احلرام اىل املسج

وطلوع  ،من السامء  ونزول عيسى  ،ويأجو  ومأجو  ،رضاأل ودآبة ،من خرو  الدجال ،رشاط الساعةأمن ملسو هيلع هللا ىلص 

وال  ،خله يف الكفروال تد ،يامنال ختر  العبد املؤمن من اإل :والكبرية   .ونحو ذلك كله حق ،الشمس من مغرهبا

وجيوز العقاب عىل الصغرية ولو مع  ،ويغفر ما دون ذلك ملن يشاء ،ن يرشك بهأواهلل ال يغفر  ،(4)ختلده يف النار

 .ويقيض احلاجات تفضال ،واهلل جييب الدعوات ،والعفو عن الكبرية ولو بال توبة ،اجتناب عن الكبائر

                                                             
حيث أنكرت اخلوار  واملعتزلة، الشفاعة ألهل الكبائر يوم القيامة، ويف هذا يقول ابن بطال: " أنكرت املعتزلة واخلوار  الشفاعة يف  (1)

[، وغري ذلك من اآليات، 48له تعاىل: )فام تنفعهم شفاعة الشافعني( ]سورة املدثر: اآلية إخرا  من أ دخل النار من املذنبني ومتسكوا بقو

ار يف بأهنا -اآلية هذه عىل أي –وأجاب أهل السنة  فر . ونقل أيضًا أن بعض املعتزلة سلموا 427 – 426 /11". ينظر: فتح الباري، الك 

حب الصغرية الذي مات مرصًا عليها أي ان رشط حصول الشفاعة وقوع الشفاعة خاصة بصاحب الكبرية الذي تاب منها، وبصا

عندهم للمكلف، هو ان يتوب من الذنوب التي ارتكبها ؛ ألن الكبائر ال تفيد فيها الشفاعة بل البد من توبة فاعلها، والصغائر جيب 

 .136للقايض عبد اجلبار، عىل اهلل العفو عنها ان اجتنبت الكبائر فال موجب للشفاعة. ينظر: رشح األصول اخلمسة، 

انقسمت املذاهب العقدية يف خلقهام ووجودمها اآلن عىل فريقني، فريق قال بخلقها ووجدمها، وفريق قال اهنام غري موجودتني. ينظر:  (2)

ة، ، والتذكرة بأحوال املوتى وأمور االخر4/83، والفصل، البن حزم، 24، واللمعة، البن قدامة،238أصول الدين للبغدادي، 

 ، وأبكار األفكار: لآلمدي،3/485، املواقف، لألجيي 667-666، واألصول اخلمسة، للقايض عبد اجلبار 1/850للقرطبي،

 .70، ونرش اآليل، للدقدوو، 4/327

ع أهل السنة وهذا ما أمجع عليه عامة املذاهب العقدية االسالمية من ذلك: قول االمام أبو منصور البغدادي )رمحه اهلل( حيث قال:" امج (3)

وكل من سلف من اخيار األمة عىل دوام بقاء اجلنة والنار وعىل دوام نعيم أهل اجلنة ودوام عذاب الكفرة يف النار". وخالف يف ذلك 

نزر يسري من اصحاب املذاهب العقدية كاجلهمية، واهلذيلية، أصحاب أيب اهلذيل بن محدان العالف شيخ املعتزلة ومقرر طريقتهم. 

 .238، أصول الدين، للبغدادي، 5/92، وأبكار األفكار، 3/660ملواقف، لألجيي،ينظر: ا

مسالة حكم مرتكب الكبرية يف اآلخرة هي من أ وىل مسائل العقيدة التي حدث فيها خالف بني املذاهب العقدية، حيث نحى كل مذهب  (4)

هل األثر متفقون عىل أن مرتكب الكبرية ال خير  من االيامن وال إىل تفسري معني هلا، ومذاهب أهل السنة من الامتريدية، واألشاعرة، وأ

خيلد يف النار، وأمره إىل اهلل تعاىل إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ويف ذلك قال اإلمام الطحاوي)رمحه اهلل(: "وأهل الكبائر من أمة 

عد أن لقوا اهلل عارفني، وهم يف مشيئته وحكمه، إن شاء غفر يف النار ال خيلدون، إذا ماتوا وهم موحدون وإن مل يكونوا تائبني ب  حممد 

( سورة النساء: جزء من اآلية  آء   ن ي ش 
إ
لإك  مل ا د ون  ذ  ر  م 

ْغفإ ي  . وإن شاء عذهبم يف 48هلم وعفا عنهم بفضله، كام ذكر عز وجل يف كتابه: )و 

، وينظر: جمموع 23، ثم يبعثهم إىل جنته". متن اإلمام الطحاوي، النار بعدله، ثم خيرجهم منها برمحته وشفاعة الشافعني من أهل طاعته

    .7/478الفتاوى 



  

اال  ه،قرار ببالرضورة جميئه به واإل م  لإ بالقلب يف مجيع ما ع  ملسو هيلع هللا ىلص بي هو تصديق الن :(1)سالم واحديامن واإلواإل   

 ،عامل خارجة عن حقيقتهألوا ،(2)كراهقرار قد حيتمله كام يف حالة اإلواإل ،صالأحيتمل السقوط  التصديق ركن ال نَّ أ

يامن واإل ،شاء اهلل نْ إ نا مؤمنأوال ينبغي  ،نا مؤمن حقاأفيه  (4)يقول من وجدا نْ أويصح  ،(3)فال يزيد وال ينقص

 .(5)برتك االستدالل ثمٌ آيامن املقلد صحيح ولكنه إو ،خملوق :هبذا املعنى

                                                             
وهذا ما ذهب اليه اإلمام الامتريدي اىل ان االسالم وااليامن بمعنى واحد وأن تغايرا يف اللفظ، فقال بعد سوقه لكالم الذين ذهبوا  (1)

يناىل التفريق بينهام، وأهنام ليسا بمعنى واحد حيث قال"  د يفإ أ مر الدر احإ ْسال م إإنَّه و  اإْلإ ا يفإ اإليامن و  ْول عندن  أما الق  ا قد .و  ان  إإن ك  .. و 

". التوحيد للامتريدي، انإ  امْل ْعنى بإاللِّس 
انإ يفإ ت لإف  ْ  .1/373خي 

ينإه، ال حيتمل السقوط يف حال من  (2) ع 
األحوال بخالف اإلقرار فإنه ويف ذلك يقول شارح الفقه األكرب: "ثم التصديق ركن حسن لإ

أو شطر، وركن حسن لغريه، وهلذا يسقط يف حال اإلكراه وحصول العذر". رشح الفقه األكرب، ملال عيل بن سلطان القاري،  رشط،

85 ،86.    

فيها تبعاً الختالفهم  مسألة زيادة اإليامن ونقصانه مبنية عىل مسألة حقيقة اإليامن ومتفرعة عنها وقد اختلفت أقوال الفرق العقدية (3)

ذهبت اىل أن اإليامن هو تصديق يف القلب، وإنام اإلقرار رشط إلجراء االحكام يف الدنيا،  يف مفهوم حقيقة اإليامن وبام إن الامتريدية

ة الكفر واجتامعهام فإنه يف هذه احلالة ال يزيد وال ينقص، ألنه ال يتصور زيادة اإليامن اال بنقصان الكفر، ونقصانه ال يتصور اال بزياد

، والامتريدي 39يف حالة واحدة حمال، وهذا الن الكفر ضد اإليامن، فاإلنسان إما مؤمن وإما كافر. ينظر: نظم الفرائد ومجع الفوائد،

 .67. ورسالة السنة/252، وأصول الدين للبغدادي، 242حياته وأراءه العقدية،

 أي االسالم وااليامن. (4)

قالت بوجوب النظر واالستدالل ذهب مجهورهم إىل أن من آمن ومل ينظر ويستدل يكون إيامنه صحيحا ولكنه يأثم الامتريدية لام  (5) 

قال النارصي: " قال اإلمام  عىل تركه للنظر واالستدالل، وذهب بعضهم إىل أنه يكون مقلدا وال يأثم عىل تركه النظر واالستدالل.

لد الذي ال دليل معه مؤمن وحكم اإلسالم الزم له وهو مطيع هلل تعاىل باعتقاده وسائر ثم املذهب أن املق :سيف احلق أبو املعني

" ذهب أكثر  :ثم قال أبو املعني طاعاته وإن كان عاصيا برتك النظر واالستدالل، وحكمه حكم غريه من فساق أهل امللة....".

..قال: إذا بنى اعتقاده .عليه اعتقاده غري أن أبا احلسن الرستغفنياملتكلمني إىل أنه البد لثبوت اإليامن وكونه نافعا من دليل ينبني 

عىل قول الرسول وعرف أنه رسول وأنه  هرت عىل يده املعجزات ثم قبل منه القول يف حدوث العامل وثبوت الصانع ووحدانيته 

، 276-267ولوامع األنوار البهية،  ،61من غري أن عرف صحة كل من ذلك بدليل عقيل كان كافيا ". ينظر: النبوات البن تيمية، 

 .9-8والنور الالمع، 



 
 

    

ىل البرش حكمة إوالكتب املنزلة من البرش  ،باملعجزات)عليهم السالم(  [3-]أرسال الرسل واالنبياءإويف    

فضلهم أو مخر منهوءآ ،)عليه السالم(آدموهلم أو ،حئوالقبا ،والكفر ،ن عن الصغائر والكبائرووهم مربؤ ،بالغة

فضل أورسل املالئكة  ،فضل من املالئكةأوهم  ،طل رسالتهم بموهتمبْ وال ت   ،(1)يقرصون عىل عدد وال ،ملسو هيلع هللا ىلصحممد 

 ،والشقي قد يسعد ،والسعيد قد يشقى ،(2)فضل من عامة املالئكةأوعامة برش املؤمنني  املؤمنني،من عامة برش 

وال تغري عىل اهلل وال   تعاىل،ومها من صفات اهلل ،شقاءسعاد واإلالسعادة والشقاوة دون اإلوالتغري قد يكون عىل 

 .عىل صفاته

و هور الطعام والرشاب واللباس عند  ،حق من قطع املسافة البعيدة يف املدة القليلة :ولياءوكرامات األ     

 ،ويكون ذلك لرسوهلا معجزة ،والعجامء وغري ذلكوكالم اجلامد  ،وامليش عىل الامء ،والطريان يف اهلواء ،احلاجات

  (3).مر والنهيوال يبلغ العبد حيث يسقط عنه األملسو هيلع هللا ىلص وال يبلغ درجة النبي 

ثم عثامن ذو النورين  ،(عنه اهلل ريضثم عمر الفاروق ))ريض اهلل عنه(، بو بكر الصديق أ :فضل االولياءأو   

ويكف عن  ،ثم سائر الصحابة ،وخالفتهم عىل هذا الرتتيب، (هعن اهلل ريضثم عيل املرتىض ) ،(عنه اهلل ريض)

وغريهم  ن برشهم رسول اهلل  ،واحلسني ،واحلسن ،(5)والفاطمة ،للعرشة املبرشة ةونشهد باجلن ،(4)بخري إالر ذكرهم 

 . ال لغريهم بعينهملسو هيلع هللا ىلص 

                                                             
ى  (1) لَّم  اّللَّ  م وس  ك  يْك  و  ل  ْم ع  ْصه  ْ ن ْقص  الً مل  س  ر  بْل  و  ْن ق 

يْك  مإ ل  ْم ع  ْصن اه  ْد ق ص  الً ق  س  ر  ْكلإياًم()سورة النساء: آية لقول تعاىل: )و   ( 164ت 

بْدإ  (2) ْن ع  ال  ذكر ابن تيمية يف فتاواه ع  ه  ق  ال ٍم أ نَّ  ْبنإ س 
إ
دٍ  :اّللَّ ْن حم  مَّ

يْهإ مإ ل  م  ع  ْلًقا أ ْكر  ل ق  اّللَّ  خ  ا خ  ه   م  يل  ل 
قإ ال   :ف  ق  ال  ميكائيل ف  يل  و  رْبإ

ال  جإ و 

مْ  الشَّ ٌر ك  خَّ س  ْلٌق م  يل  وميكائيل خ 
رْبإ ا ميكائيل ؟ إنَّام  جإ م  يل  و 

رْبإ ا جإ ي م 
ْدرإ : " أ ت  ائإلإ لسَّ

رإ لإ م  اْلق  ْن  ،سإ و  يْهإ مإ ل  م  ع  ْلًقا أ ْكر  ل ق  اّللَّ  خ  ا خ  م  و 

لَّم  ". ينظر: جمموع الفتاوى، البن تيمية،  س   و 
يْهإ ل  ىلَّ اّللَّ  ع  ٍد ص  . وقال ابن القيم: "فإن اهلل سبحانه خيلق من الامدة 4/344حم  مَّ

قدرته سبحانه وهلذا كان حممد وإبراهيم وموسى وعيسى ونوح املفضولة ما هو أفضل من املخلوق من غريها وهذا من كامل 

والرسل أفضل من املالئكة ومذهب أهل السنة أن صاحلي البرش أفضل من املالئكة وإن كانت مادهتم نورا ومادة البرش ترابا". 

 .1003-1002 /3الصواعق املرسلة، البن القيم، 

غاية املحبة مع صفاء قلبه واختار االيامن عىل الكفر من غري نفاق وصل اىل درجة  ال كام زعم بعض اجلهال إىل أن العبد إذا بلغ (3)

بل ذهب بعضهم إىل أنه تسقط عنه العبادات الظاهرة من صالة وصيام وزكاة وحج، وغري ذلك وتكون  يسقط عنه األمر والنهي،

 .175ألشاعرة والامتريدية، ملجموعة من املصنفني، عبادته التفكر. ينظر: رشوح وحوايش العقائد النسفية ألهل السنة واجلامعة ا

 يف نسخة ))ب(( إال بخرب. (4)

 هكذا وجدهتا يف النسختني بال التعريف. (5)



  

ة عىل كل والصال ،زةوفاجر جائ[ 3-بر]خلف كل ب ةوالصال ،واملسح عىل اخلفني يف احلرض والسفر جائز   

 .(1)موات وصدقتهم عنهم نفع هلمحياء لألويف دعاء األ ،وفاجر جائزة بر

بالنظر  وكل جمتهد مصيب ابتداءً  ،صابة العني جائزةإو ،والسحر واقع ،ءبيشليس  :واملعدوم ،وللكفرة حفظة   

ن إمل عىل  واهرها والنصوص حت   ،معنيٌ  احلق واحدٌ  نَّ أل ؛ىل احلكمإنتهاء بالنظر وقد خيطئ يف اال ،اىل الدليل

ستخفاف واال ،واستحالل املعصية ،ورد النصوص ،حلادإهل الباطل أعيها ىل معان يدَّ إوالعدول عنها  ،مكنتأ  

  .(2)كفر ه  كلر  :ام خيربه من الغيبيوتصديق الكاهن ف ،من من عذابهواأل تعاىل، واليأس من رمحة اهلل ،بالرشيعة

 

  

                                                             
ال  ) (1)  صىل اهلل عليه وسلم ق 

إ
ول  اّللَّ س  ة  أ نَّ ر  ْير  ر  ْن ث  )حلديث أ بإى ه  ه  إإالَّ مإ ل  م  نْه  ع  ط ع  ع  ان  اْنق  ْنس  ات  اإلإ ا م  ْو إإذ  ٍة أ  ي  ارإ ٍة ج  ق  د  ْن ص 

ٍة إإالَّ مإ ال ث 

ن  ا
ان  مإ ْنس  ق  اإلإ ْلح  ا ي  ((. صحيح اإلمام مسلم، كتاب الوصية، باب م  ه  و ل  ْدع  ٍح ي 

الإ ٍد ص  ل   أ ْو و 
ع  بإهإ نْت ف  ْلٍم ي 

، عإ اتإهإ ف  ْعد  و  ابإ ب  ، 5/43لثَّو 

 (.4310رقم احلديث )

ْعل   (2)  ( النمل/لقوله تعاىل: )ق ْل ال  ي  الَّ اّللَّ 
يْب  إإ اأْل ْرضإ اْلغ   و 

اتإ و  ام   السَّ
ْن يفإ ام  65م  م 

ه  بإ ق  دَّ نًا ف ص 
اهإ ْن أ ت ى ك  ، وحلديث أيب داود: ))م 

 ،)) لَّم  س   و 
يْهإ ل  ىلَّ اهلل ع  ٍد ص  ىل  حم  مَّ ل  ع  ام  أ ْنزإ

ر  بإ ف  ْد ك  ق  ول  ف  ق   (.381، رقم احلديث)300 /1ي 



 
 

    

 دار اخلميس، الرمحن عبد بن حممد حتقيق ،277 الوالدة سنة اإلسامعييل، إبراهيم بن أمحد بكر أبو احلديث، أئمة اعتقاد -1

 .هـ، الرياض1412العاصمة،

، دار 1اإلبانة عن أصول الديانة، لعيل بن إسامعيل بن أيب برش األشعري أبو احلسن، حتقيق: د. فوقية حسني حممود، ط/ -2

 م.1975 القاهرة، –األنصار 

-ه1346الدولة، مطبعة استانبول، ،1/ط ،(ه429تـ، )ت،.د البغدادي، القادر عبد بن طاهر منصور أليب الدين، أصول -3

 .م1928

 دار الداعوق، وفيق عمر الدكتور: حتقيق ،(هـ593تـ) احلنفي الغزنوي سعيد بن حممد بن أمحد الدين مجال الدين، أصول -4

 .1998 -1،1419/ط لبنان، – بريوت - اإلسالمية البشائر

 الكتب دار املهدي، حممد أمحد. د.أ: حتقيق ،(هـ631ت) اآلمدي احلسن أبو التغلبي سامل بن حممد بن عيل األفكار، أبكار -5

 .م2004- هـ1424 ،2ط القاهرة، القومية والوثائق

 اليمني الشوكاين اهلل عبد بن، حممد بن يلع بن حممد والنبوات، واملعاد التوحيد عىل الرشائع اتفاق إىل الثقات إرشاد -6

 .م1984 - هـ1404 ،1ط لبنان، – العلمية الكتب دار العلامء، من مجاعة: املحقق ،(هـ1250: املتوىف)

 .العلمية الكتب دار يوسف، أمحد السيد حتقيق، النسفي، مكحول بن حممد بن حممد بن ميمون املعني اليب الكالم، بحر -7

 اجلامعات دار خليف، اهلل فتح. د: املحقق ،(هـ333: ت) الامتريدي منصور أبو حممود، بن حممد بن دحمم التوحيد، -8

 .القاري سلطان بن عيل ملال األكرب، الفقه رشح اإلسكندرية - املرصية

 الدين شمس اخلزرجي األنصاري فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد اهلل عبد أبو اآلخرة، وأمور املوتى بأحوال التذكرة -9

 والتوزيع، للنرش املنها  دار مكتبة إبراهيم، بن حممد بن الصادق: الدكتور: ودراسة حتقيق ،(هـ671: املتوىف) القرطبي

 .ه 1425 ،1ط الرياض،

 ثم البرصي القريش كثري بن عمر بن إسامعيل الفداء أبو العظيم، القرآن تفسري. كثري البن العظيم، القران تفسري -10

 .م1999 - هـ1420 ،2ط والتوزيع، للنرش طيبة دار سالمة، حممد بن سامي: املحقق ،(هـ774: تـ) الدمشقي

 ،(هـ741: املتوىف) الغرناطي الكلبي جزي ابن اهلل، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد القاسم، أبو التنزيل، لعلوم التسهيل -11

 .ه 1416 - ،1ط بريوت، – األرقم أيب بن األرقم دار رشكة اخلالدي، اهلل عبد الدكتور: املحقق

 العلامء من مجاعة وصححه ضبطه: حتقيق ،(هـ816: ت) اجلرجاين الرشيف الزين عيل بن حممد بن لعيل التعريفات -12

 .م1983- هـ1403 1ط لبنان – بريوت العلمية الكتب دار: النارش بإرشاف



  

 .1996زهرة، دار الفكر العريب، ط ابو ملحمد والسياسة، العقائد يف اإلسالمية، املذاهب تاريخ -13

 الرياض، الصميعي، دار اخلميس، الرمحن عبد بن حممد التدمرية، الرسالة يف العلمية املصطلحات مقاصد توضيح -14

 .م 1995/هـ1416 ،1/ط السعودية، العربية اململكة

 فتح ترقيم حسب ،(هـ256: املتوىف) اهلل دعب أبو البخاري، املغرية بن إبراهيم بن إسامعيل بن حممد الصحيح، اجلامع -15

 .1987 – 1407 ،1ط القاهرة، – الشعب دار الباري،

 ،(هـ310: املتوىف) الطربي جعفر أبو اآلميل، غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد القرآن، تأويل يف البيان جامع -17

 .م 2000 - هـ 1420 ،1ط الرسالة، مؤسسة شاكر، حممد أمحد: املحقق

 دار االرنؤوط، وشعيب الرتكي املحسن عبد بن اهلل عبد الدكتور حتقيق احلنفي العز أيب البن الطحاوية العقيدة رشح -18

 .1419 لسنة /4ط، أهبا هجر،

 بن مسلم( وسلم عليه اهلل صىل) اهلل رسول إىل العدل عن العدل بنقل املخترص الصحيح املسند مسلم، صحيح -16

 .بريوت، العريب الرتاث إحياء دار، الباقي عبد فؤاد حممد: حتقيق(، هـ261 ت) النيسابوري لقشرييا احلسن أبو احلجا 

 الزرعي سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد الدين شمس اهلل عبد أبو واملعطلة، اجلهمية عىل املرسلة، الصواعق -19

 .الدمشقي

 .بريوت املعرفة، دار الفقي، حامد حممد يقحتق احلسني، أبو يعىل أيب بن حممد احلنابلة، طبقات - 20

 الرمحن عبد بن حممد تأليف حنيفة أليب املنسوبني واألكرب األبسط الفقهني عىل امليرس الرشح مع مطبوع االكرب، الفقه -21

 اإلمارات - الفرقان مكتبة: النارش ،(هـ150: املتوىف) ماه بن زوطي بن ثابت بن النعامن حنيفة أليب ينسب: املؤلف اخلميس،

 . م1999 - هـ1419 األوىل،: الطبعة العربية،

: املتوىف) الظاهري القرطبي األندليس حزم بن سعيد بن أمحد بن عيل حممد أبو والنحل، واألهواء امللل يف الفصل -22

 .القاهرة – اخلانجي مكتبة ،(هـ456

 العون أبو الدين، شمس املرضية، الفرقة عقد يف يةاملض الدرة لرشح األثرية األرسار وسواطع البهية األنوار لوامع -23

  اخلافقني. مؤسسة، ،(هـ1188: املتوىف) احلنبيل السفاريني سامل بن أمحد بن حممد

 الرتكي، املحسن عبد بن حممد: املحقق هـ، 204: املتوىف الطياليس، داود أبو اجلارود بن داود بن سليامن داود، أيب مسند -24

 .م 1999 - هـ 1419 ،1ط القاهرة، – والنرش للطباعة هجر دار هجر، بدار البحوث مركز مع بالتعاون

-ه1416 ،1/ط لبنان،-بريوت حزم، ابن دار ،(ه321تـ)احلنفي الطحاوي جعفر ايب لإلمام الطحاوية، العقيدة متن -25

 .    م1985



 
 

    

 بريوت، – العريب الرتاث إحياء دار سن،احل أبو األشعري إسامعيل بن عيل املصلني، واختالف اإلسالميني مقاالت -26

 .م 1982 - هـ 1402 - 2ط دمشق، – ومكتبتها.ريرت هلموت: حتقيق ،3ط

 .1960 الكتب، دار اخلويل، أمني نصه، قوم آبادي، األسد اجلبار عبد احلسن القايض والتوحيد، العدل أبواب يف املغني -27

 سيد حممد: حتقيق ،1404، بريوت - املعرفة دار الشهرستاين، أمحد كرب أيب بن الكريم عبد بن حممد والنحل، امللل -28

 .كيالين

هـ(، املحقق: عبد الرمحن 728جمموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )املتوىف:  -29 

اململكة العربية السعودية، عام النرش: بن حممد بن قاسم، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة النبوية، 

 م.1995هـ/1416

 بريوت، - املثنى مكتبة ،(هـ1408: املتوىف) الدمشق كحالة الغني عبد بن راغب حممد بن رضا بن عمر املؤلفني، معجم -30

 .بريوت العريب الرتاث إحياء دار

 .م1907 -ه1325املواقف برشح اجلرجاين، طبعة مطبعة السعادة، مرص،  -31

 .1413، 1الامتريدية دراسة وتقوياًم، أمحد بن عوض اهلل اللهيبي، دار العاصمة، ط -32

 .1386، القاهرة - السلفية املطبعة العباس، أبو احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد النبوات، -33

 الدين صالح حتقيق،( ه1133تـ) الدقدوو، التونيس، ابراهيم أمحد الدين شهاب األمايل، بدء برشح الآليل نرش -34

 .هـ1428 ،1/ط احلميص،

 .تركيا( 2973)برقم السليامنيةـ املكتبة يف للنارصي واجلامعة، السنة أهل عقائد رشح الساطع، والربهان الالمع النور -35

( هـ1399: املتوىف) يالبغداد الباباين سليم مري بن أمني حممد بن إسامعيل املصنفني، وآثار املؤلفني أسامء العارفني هدية -36

 العريب الرتاث إحياء دار: باألوفست طبعه ،أعادت1951 استانبول البهية مطبعتها يف اجلليلة املعارف وكالة بعناية طبع

 .لبنان – بريوت

(، هـ1399إسامعيل بن حممد أمني بن مري سليم الباباين البغدادي )املتوىف: ، إيضاح املكنون يف الذيل عىل كشف الظنون -37 

حممد رشف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين، واملعلم رفعت بيلكه الكليسى، دار عنى بتصحيحه وطبعه عىل نسخة املؤلف: 

.لبنان –إحياء الرتاث العريب، بريوت 


