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)620أبو محمد بن قدامة المقدسي (توفي سنة 

 الحم�د ل المحم�ود بك�ل لس�ان المعب�ود ف�ي ك�ل زم�ان ال�ذي ل يخل�و م�ن علم�ه

 مكان ول يشغله شأن عن شأن جل ع�ن الش�باه والن�داد وتن�زه ع�ن الص�احبة

 والولد ونف��ذ حكم��ه ف��ي جمي��ع العب��اد ل تمثل��ه العق��ول ب��التفكير ول تت��وهمه

  له الس��ماء11 الش��ورى القلوب بالتصوير (ليس كمثله شيء وهو السميع البصير)

 الحسنى والص�فات العل�ى الرحم�ن عل�ى الع�رش اس�توى (ل�ه م�ا ف�ي الس�موات

 وما في الرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول ف�إنه يعل�م الس�ر

  أحاط بكل شيء علما وقه�ر ك�ل مخل�وق ع�زة وحكم�ا ووس�ع)7- 5(ط��ه وأخفى) 

 كل شيء رحمة وعلما (يعلم ما بين أيديهم وم�ا خلفه�م ول يحيط�ون ب�ه علم�ا)

  موص��وف بم��ا وص��ف ب��ه نفس��ه ف��ي كت��ابه العظي��م وعل��ى لس��ان ن��بيه110ط���ه 

الكريم . 

 وكل ما جاء في القرآن أو صح ع�ن المص�طفى علي�ه الس�لم ص�فات الرحم�ن

 وجب اليم�ان ب�ه وتلقي�ه بالتس�ليم والقب�ول وت�رك التع�رض ل�ه ب�الرد والتأوي�ل
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 والتشبيه والتمثيل وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التع��رض لمعن��اه

 ونرد علمه إل�ى ق�ائله ونجع�ل عه�دته عل�ى ن�اقله اتباع�ا لطري�ق الراس�خين ف�ي

 العل����م ال����ذين أثن����ى ا عليه����م ف����ي كت����ابه الم����بين بق����وله س����بحانه وتع����الى

  وقال ف��ي ذم7آل عم���ران ( والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) 

 مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تش��ابه من��ه

  فجع��ل ابتغ��اء7آل عم���ران ابتغ��اء الفتن��ة وابتغ��اء ت��أويله وم��ا يعل��م ت��أويله إل ا ) 

 التأويل علمة على الزيغ وقرنه بابتغاء الفتن��ة ف��ي ال��ذم ث��م حجبه��م عم��ا أمل��وه

وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إل ا . 

 قال المام أبو عبد ا أحمد بن محمد بن حنبل رضي ا عن��ه ف��ي ق��ول الن��بي

 ص�لى ا علي�ه وس�لم إن ا ين�زل ال�ى س�ماء ال�دنيا و إن ا ي�رى ف�ي القيام�ة

 وم��ا أش��به ه��ذه الح��اديث ن��ؤمن به��ا ونص��دق به��ا ل كي��ف ول معن��ى ول ن��رد

 شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ول نرد على رس��ول ا ص��لى ا

 عليه وسلم ول نصف ا ب�أكثر مم�ا وص�ف ب�ه نفس�ه بل ح�د ول غاي�ة (لي�س

  ونقول كما قال ونص��فه بم��ا وص��ف11الشورى كمثله شيء وهو السميع البصير) 

 به نفسه ل نتعدى ذلك ول يبلغه وصف الواصفين ن��ؤمن ب��القرآن كل��ه محكم��ه
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 ومتشابهه ول نزي�ل عن�ه ص�فة م�ن ص�فاته لش�ناعة ش�نعت ول نتع�دى الق�رآن

 والحديث ول نعلم كي��ف كن��ه ذل��ك إل بتص��ديق الرس��ول ص��لى ا علي��ه وس��لم

وتثبيت القرآن .

 ق�ال الم�ام أب�و عب�دا محم�د ب�ن إدري�س الش�افعي رض�ي ا عن�ه آمن�ت ب�ال

 وبما جاء عن ا على م�راد ا وآمن�ت برس�ول ا وبم�ا ج�اء ع�ن رس�ول ا

على مراد رسول ا .

 وعل��ى ه��ذا درج الس��لف وأئم��ة الخل��ف رض��ي ا عنه��م كله��م متفق��ون عل��ى

 القرار والمرار والثبات لما ورد م�ن الص�فات ف�ي كت�اب ا وس�نة رس��وله

من غير تعرض لتأويله .

 وقد أمرنا بالقتفاء لثارهم والهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها

 م�ن الض�للت فق�ال الن�بي ص�لى ا علي�ه وس�لم عليك�م بس�نتي وس�نة الخلف�اء

 الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإي��اكم ومح��دثات الم��ور

 فإن كل محدث��ة بدع��ة وك��ل بدع��ة ض��للة وق��ال عب��دا ب��ن مس��عود رض��ي ا

عنه اتبعو ول تبتدعوا فقد كفيتم 

 وقال عمر بن عبد العزيز رضي ا عن�ه كلم�ا معن��اه ق�ف حي��ث وق��ف الق�وم
3
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 فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أق��وى وبالفض��ل

 ل��و ك��ان فيه��ا أح��رى فلئن قلت��م ح��دث بع��دهم فم��ا أح��دثه إل م��ن خ��الف ه��ديهم

 ورغب عن سنتهم ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي فما ف��وقهم

 محسر وما دونهم مقصر لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتج��اوزهم آخ��رون فغل��وا

وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم .

 وقال المام أبو عم��رو الوزاع��ي رض��ي ا عن��ه علي��ك بآث��ار م��ن س��لف وإن

 رفضك الناس وإياك وآراء الرج��ال وإن زخرف��وه ل��ك ب��القول وق��ال محم��د ب��ن

 عبد الرحمن الدرمي لرجل تكلم ببدعة ودع��ا الن��اس إليه��ا ه��ل علمه��ا رس��ول

 ا صلى ا عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها ق��ال ل��م

 يعلموه��ا ق��ال فش��يء ل��م يعلم��ه ه��ؤلء أعلمت��ه أن��ت ق��ال الرج��ل ف��إني أق��ول ق��د

 علموها قال أفوسعهم ان ل يتكلموا به ول ي��دعو الن��اس إلي��ه أم ل��م يس��عهم ق��ال

 بلى وسعهم قال فشيء وسع رسول ا صلى ا عليه وسلم وخلفاءه ل يسعك

 أنت فانقطع الرجل فقال الخليفة وكان حاض�را ل وس�ع ا عل��ى م�ن ل�م يس�عه

ما وسعهم .
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 وهك��ذا م��ن ل��م يس��عه م��ا وس��ع رس��ول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم وأص��حابه

 والتابعين لهم بإحسان والئمة من بعدهم والراسخين في العلم م��ن تلوة آي��ات

الصفات وقراءة أخبارها ولمرارها كما جاءت فل وسع ا عليه . 

 27الرحم��ن فمما ج��اء م��ن آي��ات الص��فات ق��ول ا ع��ز وج��ل (ويبق��ى وج��ه رب��ك) 

  وق��وله تع��الى إخب��ارا ع��ن64الم��ائدة وقوله سبحانه وتعالى( ب��ل ي��داه مبس��وطتان) 

 الم��ائدةعيسى عليه السلم أنه قال (تعلم ما في نفس�ي ول أعل��م م�ا ف�ي    نفس��ك) 

  وق��وله تع��الى (ه��ل ينظ��رون إل أن22الفج���ر  وق��وله س��بحانه (وج��اء رب��ك) 116

  وقوله119الم���ائدة  وقوله تعالى (رضي ا عنهم ورضوا عنه) 210البقرة يأتيهم ا )

 الفت��ح وقوله تعالى في الكفار (غض�ب ا عليه�م) 54المائدة تعالى(يحبهم ويحبونه) 

 التوب��ة وقوله تعالى (كره ا انبع��اثهم) 6الفتح  وقوله تعالى (اتبعوا ما أسخط ا )6

46 

 ومن السنة قول النبي صلى ا عليه وسلم: “ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة

 الى سماء الدنيا”. وقوله: "يعج�ب رب�ك م�ن الش��اب ليس�ت ل��ه ص�بوة" وق�وله:

"يضحك ا الى رجلين قتل أحدهما الخر ثم يدخلن الجنة."

 فهذا وما أشبهه مما صح س��نده وع��دلت روات��ه ن��ؤمن ب��ه ول ن��رده ول نجح��ده
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 ول نت��أوله بتأوي��ل يخ��الف ظ��اهره ول نش��بهه بص��فات المخل��وقين ول بس��مات

 المحدثين ونعلم أن ا سبحانه وتعالى ل شبيه له ول نظير (ليس كمثل��ه ش��يء

  وكل ما تخيل في الذهن أو خطر بالب��ال ف��إن ا11الشورى وهو السميع البصير) 

تعالى بخلفه. 

  وقوله تعالى (أأمنت��م5ط���ه ومن ذلك قوله تعالى (الرحمن على العرش استوى) 

  وقول الن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم: "ربن��ا ا ال��ذي ف�ي16المل��ك من في السماء) 

السماء تقدس اسمك".

 وقال للجاري�ة: "أي��ن ا؟ ق�الت ف�ي الس�ماء، ق�ال: أعتقه�ا فإنه�ا مؤمن�ة". رواه

مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الئمة.

 وقال النبي ص��لى ا علي��ه وس��لم لحص�ين: ك�م إله��ا تعب��د؟ ق�ال س�بعة س�تة ف�ي

 الرض وواحدا في السماء قال من لرغبتك ورهبت��ك؟ ق��ال ال��ذي ف��ي الس��ماء،

 قال: فاترك الستة واعبد الذي ف�ي الس�ماء وأن�ا أعلم��ك دع�وتين. فأس�لم وعلم�ه

النبي صلى ا عليه وسلم أن يقول اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي . 

 وفيم��ا نق��ل م��ن علم��ات الن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم وأص��حابه ف��ي الكت��ب

المتقدمة أنهم يسجدون بالرض ويزعمون أن إلههم في السماء . 
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 وروى أبو داود في سننه أن النبي صلى ا عليه وسلم قال: "إن ما بين سماء

 الى سماء مسيرة كذا وكذا" وذكر الخبر إل��ى ق��وله: "وف��وق ذل��ك الع��رش وا

سبحانه فوق ذلك".

 فهذا وما أشبههه مما أجمع السلف رحمهم ا على نقله وقبوله ول��م يتعرض��وا

لرده ول تأويله ول تشبيهه ول تمثيله . 

 سئل المام مالك بن أنس رحمه ا فقيل يا أب��ا عب��دا (الرحم��ن عل��ى الع��رش

  كيف اس��توى فق�ال الس��تواء غي�ر مجه��ول والكي�ف غي�ر معق��ول5ط��ه استوى) 

واليمان به واجب والسؤال عنه بدعة ثم أمر بالرجل فأخرج . 

  ومن صفات ا تعالى أنه متكلم بكلم ق��ديم يس��معه من��ه م��ن ش��اء م��نكلم ا

 خلق��ه س��معه موس��ى علي��ه الس��لم من��ه م��ن غي��ر واس��طة وس��معه جبري��ل علي��ه

السلم ومن أذن له من ملئكته ورسله . 

 وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الخرة ويكلمونه ويأذن لهم فيزورون��ه ق��ال ا

  وق��ال س��بحانه ( ي��ا موس��ى إن��ي164النس��اء تعالى ( وكلم ا موس�ى        تكليم��ا ) 

  وقال سبحانه (منه��م م��ن144الع���راف اصطفيتك على الناس برسالتي وبكلمي) 

  وق��ال س��بحانه (وم��ا ك��ان لبش��ر أن يكلم��ه ا إل وحي��ا أو م��ن253البق��رة كل��م ا) 
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  وقال سبحانه ( فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك )51الشورى وراء حجاب) 

  وغي��ر ج��ائز14ط��ه  وقال سبحانه ( إنني أنا ا ل إله إل أن��ا فاعب��دني) 13 /12ط��ه 

أن يقول هذا أحد غير ا .

 وقال عبد ا بن مسعود رضي ا عنه: إذا تكلم ا بالوحي سمع صوته أه��ل

 السماء روي ذلك عن النبي صلى ا عليه وسلم وروى عبدا ب��ن أني��س ع��ن

 النبي صلى ا عليه وسلم أنه قال: "يحشر ا الخلئق يوم القيامة عراة حف��اة

 غرل بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه م��ن ق�رب أن��ا المل��ك أن��ا

الديان". رواه الئمة واستشهد به البخاري . 

 وف��ي بع��ض الث��ار أن موس��ى علي��ه الس��لم ليل��ة رأى الن��ار فه��الته فف��زع منه��ا

 فناداه ربه يا موس�ى فأج�اب س�ريعا استئناس�ا بالص��وت فق�ال لبي�ك لبي�ك أس�مع

 صوتك ول أرى مكانك ف��أين أن��ت فق��ال أن��ا فوق��ك وأمام��ك وع��ن يمين��ك وع��ن

 ش��مالك فعل��م أن ه��ذه الص��فة ل تنبغ��ي إل ل تع��الى ق��ال ك��ذلك أن��ت ي��ا إله��ي

أفكلمك أسمع أم كلم رسولك قال بل كلمي يا موسى . 

 وم��ن كلم ا س��بحانه الق��رآن العظي��م وه��و كت��اب ا الم��بينالق..رآن كلم ا  
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 وحبله المتين وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين ن�زل ب�ه ال�روح المي��ن

 على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غي��ر مخل��وق من��ه ب��دأ وإلي��ه

يعود . 

 وهو سور محكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه ف��أعربه فل��ه بك��ل

 حرف عشر حسنات، له أول وآخ��ر وأج��زاء وأبع��اض متل��و باللس��نة محف��وظ

 ف��ي الص��دور مس��موع ب��الذان مكت��وب ف��ي المص��احف في��ه محك��م ومتش��ابه

 وناسخ ومنسوخ وخاص وعام وأمر ونهي ( ل يأتيه الباطل من بي��ن ي��ديه ول

  وقوله تعالى (ق��ل لئن اجتمع��ت42فصلت من خلفه تنزيل من حكيم         حميد ) 

 النس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ل ي�أتون بمثل�ه ول��و ك�ان بعض�هم

 . 88السراء لبعض ظهيرا) 

 س���بأوهذا هو الكتاب العربي الذي قال فيه الذين كفروا (لن نؤمن به��ذا الق��رآن) 

  فقال ا سبحانه (سأصليه25 وقال بعضهم (إن هذا إل قول البشر) المدثر 31

  وقال بعضهم ه��و ش�عر فق�ال ا تع�الى (وم�ا علمن�اه الش�عر وم�ا26الم��دثر سقر) 

  فلما نفى ا عن��ه أن��ه ش��عر وأثبت��ه69ي��س ينبغي له إن هو إل ذكر وقرآن مبين) 

 قرآنا لم يبق ش��بهة ل��ذي ل��ب ف�ي أن الق��رآن ه��و ه��ذا الكت��اب العرب�ي ال��ذي ه��و
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
كلمات وحروف وآيات لن ما ليس كذلك ل يقول أحد إنه شعر . 

 وقال عز وجل ( وإن كنت��م ف��ي ري��ب مم��ا نزلن��ا عل��ى عب��دنا ف��أتوا بس��ورة م��ن

  ول يج��وز أن يتح��داهم بالتي��ان23البق��رة مثل��ه وادع��وا ش��هداءكم م��ن دون  ا ) 

بمثل ما ل يدرى ما هو ول يعقل .

 وق��ال تع��الى (وإذا تتل��ى عليه��م آياتن��ا بين��ات ق��ال ال��ذين ل يرج��ون لقاءن��ا ائت

  ف��أثبت15ي���ونس بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي) 

أن القرآن هو اليات التي تتلى عليهم .

 وق�ال 49العنكب��وت وقال تعالى (بل هو آيات بينات في ص��دور ال��ذين أوت��وا العل�م) 

/ 77 الواقع��ةتعالى (إنه لقرآن كريم في كتاب مكن��ون ل يمس�ه إل المطه��رون)   79 

بعد أن أقسم على ذلك .

  وافتتح تسعا وعش��رين س��ورة1الش���ورى  (حم عسق) 1مريم وقال تعالى (كهيعص) 

بالحروف المقطعة 

 وقال النبي صلى ا عليه وسلم: "من قرأ القرآن فأعربه فل��ه بك��ل ح�رف من��ه

عشر حسنات ومن قرأه ولحن فيه فله بكل حرف حسنة". حديث صحيح . 
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 وقال عليه الصلة والسلم: "إقرأوا القرآن قب��ل أن ي��أتي ق��وم يقيم��ون حروف��ه

إقامة السهم ل يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ول يتأجلونه".

 وق��ال أب��و بك��ر وعم��ر رض��ي ا عنهم��ا إع��راب الق��رآن أح��ب إلين��ا م��ن حف��ظ

 بعض حروفه . وقال علي رضي ا عنه من كفر بحرف منه فقد كفر به كل��ه

.

واتفق المسلمون على عد سور القرآن وآياته وكلماته وحروفه .

 ول خلف بين المسلمين في أن من جحد من القرآن س��ورة أو آي��ة أو كلم��ة أو

حرفا متفقا عليه أنه كافر وفي هذا حجة قاطعة على أنه حروف . 

 رؤي���ة الم���ؤمنين لربه���م ي���وم القيام���ة والمؤمن���ون ي���رون ربه���م ف���ي الخ���رة

 بأبصارهم ويزورونه ويكلمهم ويكلمونه قال ا تع��الى (وج��وه ي��ومئذ ناض��رة

  وق����ال تع����الى (كل إنه���م ع����ن ربه���م ي����ومئذ23 ـ22القيام�����ة إل����ى ربه����ا ن���اظرة) 

  . فلم���ا حج���ب أولئك ف���ي ح���ال الس���خط دل عل���ى أن15المطفف�����ون لمحجوب���ون) 

المؤمنين يرونه في حال الرضى وإل لم يكن بينهما فرق. 

 وقال النبي صلى ا عليه وس��لم: "إنك��م ت��رون ربك��م كم��ا ت��رون ه��ذا القم��ر ل
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 تضامون في رؤيته". حديث صحيح متفق عليه، وه��ذا تش��بيه للرؤي��ة بالرؤي��ة

ل للمرئي بالمرئي فإن ا تعالى ل شبيه له ول نظير . 

 القضاء والقدر ومن ص�فات ا تع�الى أن�ه الفع�ال لم�ا يري��د ل يك�ون ش�يء إل

 بإرادته ول يخرج شيء عن مشيئته وليس في العالم شيء يخ��رج ع��ن تق��ديره

 ول يصدر إل عن تدبيره ول محيد عن القدر المقدور ول يتجاوز ما خ��ط ف��ي

 اللوح المسطور أراد م��ا الع��الم ف��اعلوه ول��و عص��مهم لم��ا خ��الفوه ول��و ش��اء أن

 يطيعوه جميعا لطاعوه خلق الخلق وأفعالهم وقدر أرزاقهم وآجالهم يهدي من

  ق��ال ا23 النبي��اءيشاء بحكمته قال ا تعالى (ل يسأل عما يفعل وه��م يس��ألون) 

  وق��ال تع��الى (وخل��ق ك��ل ش��يء فق��دره49القم��ر تعالى (إنا كل شيء خلقناه بقدر) 

  وقال تعالى (ما أصاب من مص�يبة ف�ي الرض ول ف�ي أنفس�كم2الفرقان تقديرا) 

  وق��ال تع��الى (فم��ن ي��رد ا أن يه��ديه22الحدي��د إل في كتاب م��ن قب��ل أن نبرأه��ا) 

 125النعام يشرح صدره للسلم ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا) 

 وروى ابن عمر أن جبريل علي��ه الس��لم ق��ال للن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم: م��ا

 اليم��ان؟ ق��ال: أن ت��ؤمن ب��ال وملئكت��ه وكتب��ه ورس��له والي��وم الخ��ر وبالق��در
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 خي��ره وش��ره فق��ال جبري��ل ص��دقت. رواه مس��لم . وق��ال الن��بي ص��لى ا علي��ه

وسلم آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره .

 ومن دعاء النبي صلى ا عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو ب��ه ف��ي

قنوت الوتر وقني شر ما قضيت . 

 ول نجعل قضاء ا وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه بل يجب

 أن نؤمن ونعلم أن ل علينا الحجة ب��إنزال الكت��ب وبعث��ة الرس��ل ق��ال ا تع��الى

 165النساء (لئل يكون للناس على ا حجة بعد الرسل) 

 ونعلم أن ا سبحانه وتعالى ما أمر ونهى إل المستطيع للفعل والترك وأنه ل��م

 يج��بر أح��دا عل��ى معص��ية ول اض��طره ال��ى ت��رك طاع��ة وق��ال ا تع��الى (ل

 16التغ���ابن  وقال تعالى (فاتقوا ا ما اس��تطعتم) 286البقرة يكلف ا نفسا إل وسعها) 

 وقال تعالى(اليوم تجزى كل نفس بما كسبت ل ظلم اليوم) غافر. فدل على أن

 للعبد فعل وكسبا يجزى على حس�نه ب��الثواب وعل��ى س�يئه بالعق��اب وه��و واق�ع

بقضاء ا وقدره . 

 اليمان قول وعمل واليمان قول باللسان وعمل بالركان وعقد بالجنان يزي��د

 بالطاع���ة وينق���ص بالعص���يان . ق���ال ا تع���الى (وم���ا أم���روا إل ليعب���دوا ا
13



       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 البين��ةمخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلة ويؤتوا الزكاة وذلك دي��ن القيم�ة) 

  فجعل عبادة ا تعالى وإخلص القلب وإق��ام الص��لة وإيت��اء الزك��اة كل��ه م��ن5

الدين . 

 وقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: "اليم��ان بض��ع وس��بعون ش��عبة أعله��ا

 ش��هادة أن ل إل��ه إل ا وأدناه��ا إماط��ة الذى ع��ن الطري��ق" . فجع��ل الق��ول

  وق���ال124والعم���ل م���ن اليم���ان وق���ال تع���الى ( فزادته���م إيمان���ا ) التوب���ة 

 .4 الفتح( ليزدادوا  إيمانا ) 

 وقال رسول ا صلى ا عليه وسلم: "يخرج من الن��ار م��ن ق��ال ل إل��ه إل ا

وفي قلبه مثقال برة أو خردلة أو ذرة من اليمان فجعله متفاضل". 

 اليمان بكل ما أخبر به الرسول ويجب اليمان بكل م��ا أخ��بر ب��ه الن��بي ص��لى

 ا عليه وس��لم وص��ح ب��ه النق��ل عن��ه فيم��ا ش��اهدناه أو غ��اب عن��ا نعل��م أن��ه ح��ق

 وصدق وسواء في ذل��ك م��ا عقلن��اه وجهلن��اه ول��م نطل��ع عل��ى حقيق��ة معن��اه مث��ل

 حديث السراء والمعراج وكان يقظة ل مناما فإن قريشا أنكرت�ه وأك�برته ول�م

تنكر المنامات . 

 ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلم ليقبض روحه لطم��ه
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
ففقأ عينه فرجع إلى ربه فرد عليه . 

 ومن ذلك أشراط الساعة مث��ل خ��روج ال��دجال ون��زول عيس��ى اب��ن مري��م علي��ه

 السلم فيقتله، وخ��روج ي�أجوج وم�أجوج وخ��روج الداب��ة وطل��وع الش��مس م��ن

مغربها وأشباه ذلك مما صح به النقل . 

 وعذاب القبر ونعيمه حق وقد استعاذ النبي صلى ا عليه وسلم من��ه وأم��ر ب��ه

في كل صلة. 

 وفتنة القبر حق وسؤال منكر ونكير حق والبعث بع��د الم��وت ح��ق وذل��ك حي��ن

 ينف��خ إس��رافيل علي��ه الس��لم ف��ي الص��ور (ف��إذا ه��م م��ن الج��داث إل��ى ربه��م

 . 51يس ينسلون) 

 ويحش�ر الن��اس ي�وم القيام�ة حف��اة ع�راة غ�رل بهم�ا فيقف��ون ف�ي موق�ف القيام�ة

 حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى ا عليه وس��لم ويحاس��بهم ا تب��ارك وتع��الى

 وتنص��ب الم��وازين وتنش��ر ال��دواوين وتتط��اير ص��حف العم��ال إل��ى اليم��ان

 والشمائل (فأما م��ن أوت��ي كت��ابه بيمين��ه فس��وف يحاس��ب حس��ابا يس��يرا وينقل��ب

 إل��ى أهل��ه مس��رورا وأم��ا م��ن أوت��ي كت��ابه وراء ظه��ره فس��وف ي��دعو ثب��ورا

 12 -7النشقاق ويصلى سعيرا) 
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 والميزان له كفتان ولسان توزن ب��ه العم��ال (فم��ن ثقل��ت م��وازينه ف��أولئك ه��م

 المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهن��م خال��دون)

 . 103 ـ102المؤمنون 

 ولنبينا محمد صلى ا عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن

 وأحلى من العسل وأباريقه ع��دد نج��وم الس��ماء م��ن ش��رب من��ه ش��ربة ل��م يظم��أ

بعدها أبدا. 

 والصراط حق يجوزه البرار ويزل عن�ه الفج��ار ويش�فع نبين�ا ص��لى ا علي��ه

 وس��لم فيم��ن دخ��ل الن��ار م��ن أمت��ه م��ن أه��ل الكب��ائر فيخرج��ون بش��فاعته بع��دما

احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته . 

 ولس��ائر النبي��اء والم��ؤمنين والملئك��ة ش��فاعات ق��ال تع��الى ( ول يش��فعون إل

  ول تنف��ع الك��افر ش��فاعة28النبي��اء لمن ارتضى وهم م��ن خش��يته       مش��فقون ) 

الشافعين . 

 والجنة والنار مخلوقتان ل تفنيان فالجنة م��أوى أولي��ائه والن��ار عق��اب لع��دائه

 وأه��ل الجن��ة فيه��ا مخل��دون (إن المجرمي��ن ف��ي ع��ذاب جهن��م خال��دون ل يف��تر

 .75الزخرف عنهم وهم فيه مبلسون) 
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيذبح بين الجن��ة والن��ار ث��م يق��ال ي��ا أه��ل

الجنة خلود ول موت ويا أهل النار خلود ول موت .

 محمد خاتم النبيين ومحمد رسول ا صلى ا عليه وس��لم خ��اتم الن��بيين وس��يد

 المرسلين ل يصح إيم��ان عب��د ح��تى ي��ؤمن برس��الته ويش��هد بنب��وته ول يقض��ى

بين الناس في القيامة إل بشفاعته ول يدخل الجنة أمة إل بعد دخول أمته . 

 ص��احب ل��واء الحم��د والمق��ام المحم��ود والح��وض الم��ورود وه��و إم��ام الن��بيين

 وخطيبهم وصاحب شفاعتهم أمته خير المم وأصحابه خي�ر أص�حاب النبي�اء

عليهم السلم . 

 وأفضل أمته أبو بكر الصديق ثم عمر الفاروق ثم عثمان ذو النورين ث��م عل��ي

 المرتض��ى رض��ي ا عنه��م أجمعي��ن لم��ا روى عب��دا ب��ن عم��ر رض��ي ا

 عنهما قال كنا نق��ول والن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم ح��ي أفض��ل ه��ذه الم��ة بع��د

 نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي فيبلغ ذلك الن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم

 فل ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي ا عن��ه أن��ه ق�ال خي��ر ه��ذه الم��ة

بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ولو شئت لسميت الثالث. 
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 وروى أبو الدرداء عن النبي صلى ا عليه وسلم أن��ه ق��ال م��ا طلع��ت الش��مس

ول غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر . 

 وهو أحق خل��ق ا بالخلف��ة بع��د الن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم لفض��له وس��ابقته

 وتقديم النبي صلى ا عليه وسلم له في الص��لة عل��ى جمي��ع الص��حابة رض��ي

 ا عنهم وإجماع الصحابة عل��ى تق��ديمه ومب��ايعته ول��م يك��ن ا ليجمعه�م عل��ى

ضللة .

 ثم من بعده عمر رضي ا عنه لفضله وعهد أبي بكر إلي��ه . م عثم��ان رض��ي

ا عنه لتقديم أهل الشورى له . 

ثم علي رضي ا عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه .

 وهؤلء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول ا صلى ا عليه وسلم

 فيهم: "عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عض��وا عليه��ا

بالنواجذ".

 وقال ص��لى ا علي��ه وس��لم: "الخلف��ة م��ن بع��دي ثلث��ون س��نة". فك��ان آخره��ا

خلفة علي رضي ا عنه . 

 ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى ا علي��ه وس��لم فق��ال: أب��و بك��ر
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 ف��ي الجن��ة وعم��ر ف��ي الجن��ة وعثم��ان ف��ي الجن��ة وعل��ي ف��ي الجن��ة وطلح��ة ف��ي

 الجنة والزبير في الجنة وسعد في الجن��ة وس��عيد ف��ي الجن��ة وعب��د الرحم��ن ب��ن

عوف في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة . 

 وك��ل م��ن ش��هد ل��ه الن��بي ص��لى ا علي��ه وس��لم ش��هدنا ل��ه به��ا كق��وله الحس��ن

والحسين سيدا شباب أهل الجنة  وقوله لثابت بن قيس إنه من أهل الجنة .

 ول نجزم لحد من أهل القبلة بجنة ول نار إل من جزم له الرس��ول ص��لى ا

 عليه وسلم لكنا نرجو للمحسن ونخاف عل�ى المس��يء ول نكف��ر أح��دا م��ن أه��ل

القبلة بذنب ول نخرجه عن السلم بعمل . 

 ون��رى الح��ج والجه��اد ماض��يا م��ع طاع��ة ك��ل إم��ام ب��را ك��ان أو ف��اجرا وص��لة

الجمعة خلفهم جائزة . 

 قال أنس قال النبي صلى ا عليه وسلم: "ثلث من أصل اليمان الكف عم��ن

 ق��ال ل إل��ه إل ا ول نكف��ره ب��ذنب ول نخرج��ه م��ن الس��لم بعم��ل والجه��اد

 ماض منذ بعثن��ي ا ع��ز وج��ل ح��تى يقات��ل آخ��ر أم��تي ال��دجال ل يبطل��ه ج��ور

جائر ول عدل عادل واليمان بالقدار." رواه أبوداود . 
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 وم��ن الس��نة ت��ولي أص��حاب رس��ول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم ومحبته��م وذك��ر

 محاسنهم والترحم عليهم والستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وم��ا ش��جر

 بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم قال ا تعالى (والذين جاءوا من بعدهم

 يقولون ربن��ا اغف��ر لن��ا ولخوانن��ا ال��ذين س��بقونا باليم��ان ول تجع��ل ف�ي قلوبن��ا

  وقال تعالى (محمد رسول ا والذين معه أشداء على11الحشر غل للذين آمنوا) 

 . 29الفتح الكفار رحماء بينهم) 

 وقال النبي صلى ا عليه وسلم: "لتسبوا أصحابي ف��إن أح��دكم ل��و أنف��ق مث��ل

أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ول نصيفه".

 وم��ن الس��نة الترض��ي ع��ن أزواج رس��ول ا ص��لى ا علي��ه وس��لم أمه��ات

 الم��ؤمنين المطه��رات الم��برآت م��ن ك��ل س��وء أفض��لهم خديج��ة بن��ت خويل��د

 وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها ا ف��ي كت��ابه زوج الن��بي ص��لى ا

 عليه وسلم في الدنيا والخرة فمن قذفها بما برأها ا منه فقد كفر بال العظي��م

 .

 ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي ا أحد خلفاء المسلمين رضي ا عنه��م

 .
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 ومن السنة السمع والطاعة لئمة المسلمين وأم��راء الم��ؤمنين بره��م وف��اجرهم

 م��ا ل��م ي��أمروا بمعص��ية ا ف��إنه ل طاع��ة لح��د ف��ي معص��ية ا. وم��ن ول��ي

 الخلفة واجتمع علي�ه الن��اس ورض��وا ب�ه أو غلبه�م بس�يفه ح��تى ص��ار الخليف�ة

 وسمي امير المؤمنين وجبت ط��اعته وحرم��ت مخ��الفته والخ��روج علي��ه وش��ق

عصا المسلمين. 

 ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في ال��دين

 وترك النظر في كتب المبتدعة والصغاء إلى كلمه�م وك��ل محدث��ة ف�ي ال��دين

بدعة .

 وك���ل متس���م بغي���ر الس���لم والس���نة مبت���دع كالرافض���ة والجهمي���ة والخ���وارج

 والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرام والكلبية ونظائرهم فهذه فرق الضلل

وطوائف البدع أعاذنا ا منها . 

 وأما بالنسبة إل��ى إم��ام ف��ي ف��روع ال��دين ك��الطوائف الرب��ع فلي��س بم��ذموم ف��إن

 الختلف في الفروع رحمة والمختلفون فيه محم��ودون ف��ي اختلفه��م مث��ابون

في اجتهادهم واختلفهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة . 

 نسأل ا أن يعصمنا من البدع والفتن��ة ويحيين��ا عل��ى الس��لم والس��نة ويجعلن��ا
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       أبو محمد بن قدامة المقدسيلمعة العتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد
 ممن يتبع رسول ا صلى ا عليه وسلم في الحياة ويحش��رنا ف��ي زمرت��ه بع��د

الممات برحمته وفضله آمين .

 وهذا آخر المعتقد والحمد ل وحده وصلى ا على سيدنا محمد وآله

وصحبه وسلم .
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