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شرح 
 القواعد املثلى

 - رمحه اهلل تعاىل- حمود بي صاحل العثيوني : للشيخ العالهة
 [هـ 1435الدورة العلوية الثاًية  ]
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 مدخل إلى علم التوحٌد، وذكر مقدمة الُمَصنِّف رحمه هللا تعالى (1

 مدخل إلى علم التوحٌد  .

 التوحٌد لغًة وشرًعا  .
 فائدة التوحٌد  .
 فضل التوحٌد  .

 ثمرات التوحٌد ومقاصد العقٌدة اإلسالمٌة  .
 ف رحمه هللا تعالى .  مقدمة الُمَصنِّ

 الحمد أم الشكر؟  : أٌهما أعم
 اإلٌمان لغًة وشرًعا  .

أسماء هللا تعالى كلها حسنى : القاعدة األولى: قواعد فً أسماء هللا تعالى (2

 منزلة العلم بأسماء هللا وصفاته من الدٌن  .

 نهما .  دعاء المسألة ودعاء العبادة والفرق ٌب
 سبب تألٌف الكتاب  .
 الخوض فً باب األسماء والصفات بالباطل سببه الجهل أو التعصب  .

 مسألة االسم والمسمى  .
 قواعد فً أسماء هللا تعالى  :

 أسماء هللا تعالى كلها حسنى: القاعدة األولى  :
  بالحسنى (أسماءه)تفسٌر المراد من وصفه سبحانه وتعالى  .
 األلفاظ وما تدل علٌه من معانً الكمال والنقص أربعة أقسام  .

 (المتكلم) ٌد)و .  ولكن ٌُخَبر عنه بذلك، وما أشبه ذلك ال ٌسمى هللا به (الصانع)و (المر
 باب اإلخبار أوسع من باب األسماء  .

 ال ٌوصف هللا بالمكر والخداع إال مقًٌدا  .

http://www.rslan.com/
http://www.rslan.com/vad/items.php?chain_id=315


 

 2 

 أمثله ذكرها الشٌخ لبٌان القاعدة وتوضٌحها  .
 آثار اإلٌمان بعلم هللا تعالى  .

 مكر الشٌطان بابن آدم  .
 مثال ذلك ، الُحسن فً أسماء هللا تعالى ٌكون باعتبار كل اسم على انفراده وباعتبار جمعه إلى غٌره

.  (العزٌز الحكٌم)
 الصفات المقترنة واألسماء المزدوجة  .

أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف : القاعدة الثانٌة (3

 ة :  أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف: القاعدة الثاٌن

  (ذات)استعماالت كلمة  .
 أسماء غٌر هللا أعالم فقط  .
 أسماء النبً صلى هللا علٌه وسلم والقرآن أعالم وأوصاف  .

 ٌنة .  أسماء هللا تعالى باعتبار داللتها على الذات مترادفة أما باعتبار ما تحمله من معان فهً متبا
 ن كلمتٌن .  معنى التباٌن والترادف واالشتراك والعموم والخصوص ٌب

 ن االسم والصفة .  الفرق ٌب
 الدلٌل على أن أسماء هللا تعالى أعالم وأوصاف  .
 ها من أهل التعطٌل وشبهتهم فً ذلك .  ضالل من سلبوا أسماء هللا تعالى معاٌن

 داللة السمع والعقل على بطالن قولهم  .
  ان أن .  لٌس من أسماء هللا تعالى (الدهر)ٌب

  من أسماء هللا تعالى (الدهر)خالف ابن حزم وغٌره فً جعلهم  .
 حرمة سب الدهر  .

أسماء هللا تعالى إن دلت على وصف متعٍد تضمنت ثالثة أمور، والقاعدة : القاعدة الثالثة (4
داللة أسماء هللا تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن وااللتزام : الرابعة

 أسماء هللا تعالى إن دلت على وصف متعٍد تضمنت ثالثة أمور: القاعدة الثالثة  :
 ن الفعل الالزم والمتعدي .  الفرق ٌب
 أسماء هللا تعالى إن دلت على وصف غٌر متعٍد تضمنت أمرٌن  .

  ن .  (الحًٌ)و (الحً)الفرق ٌب
 داللة أسماء هللا تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن وااللتزام: القاعدة الرابعة  :

 الدالالت وأنواعها  .
 ومثال ٌوضح ذلك، داللة االلتزام وأهمٌتها لطالب العلم  .
 الالزم من قول هللا تعالى وقول رسول هللا صلى هللا علٌه وسلم إذا صح أن ٌكون الزًما فهو حق ،

ان ذلك .  وٌب
 انها، الالزم من قول غٌر هللا ورسوله صلى هللا علٌه وسلم له ثالث حاالت .  وأمثلة علٌها، ٌب

 ن المشابهة والمماثلة .  الفرق ٌب

القاعدة »إلى « أسماء هللا تعالى توقٌفٌة ال مجال للعقل فٌها: القاعدة الخامسة»بداٌة من  (5
« المٌل بها عما ٌجب فٌها: اإللحاد فً أسماء هللا تعالى هو: السابعة

 أسماء هللا تعالى توقٌفٌة ال مجال للعقل فٌها: القاعدة الخامسة  :

 معنى توقٌفٌة  .
 ة نَّ .  ووجه ذلك، الواجب االقتصار فً أسماء هللا تعالى على ما جاء به الكتاب والسُّ
 أسماء هللا تعالى غٌر محصورة بعدد معٌن: القاعدة السادسة  :

 ان ضعف حدٌث ابن مسعود رضً هللا عنه المشهور فً هذا الباب .  ٌب
 ٌدل على حصر األسماء فً هذا العدد، (إنَّ هلل تسعة وتسعٌن اسًما): حدٌث ان أنه ال  .  وٌب

 نقل اإلمام النووي رحمه هللا تعالى االتفاق على أن أسماء هللا تعالى لٌست محصورة فً هذا العدد  .
 ان ضعف الحدٌث المروي فً تعٌٌن أسماء هللا الحسنى .  ٌب
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 (الرب) ٌذكرا فً حدٌث الترمذي (الشافً)و .  اسمان هلل تعالى لم 
 سبب االختالف فً عدِّ أسماء هللا تعالى  .

  جمع الشٌخ العثٌمٌن رحمه هللا تعالى تسعة تسعٌن اسًما مما ظهر له من كتاب هللا وُسنة رسوله
.  صلى هللا علٌه وسلم

 األسماء الواردة فً القرآن وأدلتها  .
 األسماء الواردة فً ُسنة النبً صلى هللا علٌه وسلم وأدلتها  .
  (الَحَكم)اسم هللا تعالى  .

  فً األسماء الحسنى لوروده مقًٌدا (الحفً)تردد الشٌخ العثٌمٌن رحمه هللا تعالى فً إدخال  .
 ان ذلك، من أسماء هللا تعالى ما ٌكون مضاًفا .  وٌب

 معنى اإلحصاء الوارد فً الحدٌث  .
 المٌل بها عما ٌجب فٌها: اإللحاد فً أسماء هللا تعالى هو: القاعدة السابعة  :
 أنواع اإللحاد فً أسماء هللا تعالى وأحكامه  .

صفات هللا تعالى كلها صفات كمال ال نقص : القاعدة األولى: قواعد فً صفات هللا تعالى (6
، ووجه ذلك، باب الصفات أوسع من باب األسماء: فٌها بوجه من الوجوه، والقاعدة الثانٌة

وأمثلة علٌه 

 صفات هللا تعالى كلها صفات كمال ال نقص فٌها بوجه : القاعدة األولى: قواعد فً صفات هللا تعالى
:  من الوجوه

 ن االسم والصفة .  الفرق ٌب

 داللة السمع  .
 داللة العقل  .

 داللة الفطرة  .
 إذا كانت الصفة نقًصا ال كمال فٌها فهً ممتنعة فً حق هللا تعالى  .
 إذا كانت الصفة كمااًل فً حال ونقًصا فً حال ففٌها تفصٌل  .

  (خان هللا من ٌخون)إنكار قول بعض العوام  .
 ة .  وأمثلة علٌه، ووجه ذلك، باب الصفات أوسع من باب األسماء: القاعدة الثاٌن

إلى « ثبوتٌة وسلبٌة: صفات هللا تعالى تنقسم إلى قسمٌن: القاعدة الثالثة»بداٌة من  (7
« ذاتٌة وفعلٌة: الصفات الثبوتٌة تنقسم إلى قسمٌن: القاعدة الخامسة»

 ة وسلبٌة: صفات هللا تعالى تنقسم إلى قسمٌن: القاعدة الثالثة :  ثبوٌت
 ة .  معناها وأمثلتها: الصفات الثبوٌت

 وجوب إثباتها هلل تعالى على الوجه الالئق به سبحانه بدلٌل السمع والعقل  .
 داللة السمع  .
 داللة العقل  .

 وجوب قبول ما أخبر به النبً صلى هللا علٌه وسلم عن هللا تعالى  .
  ْحَمُن َعلَى اْلَعْرِش اْسَتَوى}: فً قوله تعالى (استولى)بـ (استوى)بُطالن تفسٌر .  {الرَّ

 معناها وأمثلتها: الصفات السلبٌة  .
 وجوب نفً الصفات السلبٌة عن هللا تعالى مع إثبات ضدها على الوجه األكمل  .
 ان ذلك .  ال ٌوصف هللا تعالى بالنفً المحض ألمور ثالثة وٌب

 أمثلة على ما سبق  .
 ة صفات مدح وكمال: القاعدة الرابعة :  الصفات الثبوٌت

 ة أكثر بكثٌر من الصفات السلبٌة لداللتها على الكمال والمدح .  الصفات الثبوٌت
 التركٌز على صفات النفً دون صفات اإلثبات: منهج المعطلة  .
 األحوال التً تذكر فٌها الصفات السلبٌة غالًبا  .

 ة تنقسم إلى قسمٌن: القاعدة الخامسة ة وفعلٌة: الصفات الثبوٌت :  ذاٌت
 ة تعرٌفها وأمثلة علٌها .  الصفات الثبوٌت

 ة وفعلٌة ة إلى ذاٌت .  سبب تقسٌم الصفات الثبوٌت
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 تقسٌم الصفات الذاتٌة إلى معنوٌة وخبرٌة  .
 تعرٌفها وأمثلة علٌها: الصفات الفعلٌة  .

 موقف الطوائف والطرق من الصفات الذاتٌة والفعلٌة  .
 ة فعلٌة .  ومثال علٌه، توضٌح ذلك: قد تكون الصفة ذاٌت

 بٌة ومن على شاكلتهم فً كالم هللا تعالى ٌدٌة والُكالَّ .  مذهب األشاعرة والماتر
 ة والجماعة فً كالم هللا تعالى نَّ .  مذهب أهل السُّ

التمثٌل : ٌلزم فً إثبات الصفات التخلً عن محذورٌن عظٌمٌن: القاعدة السادسة (8
صفات هللا توقٌفٌة ال مجال للعقل فٌها : والتكٌٌف، والقاعدة السابعة

 التمثٌل والتكٌٌف: ٌلزم فً إثبات الصفات التخلً عن محذورٌن عظٌمٌن: القاعدة السادسة  :
 ان بطالنه بالسمع والعقل .  معنى التمثٌل وٌب
 دلٌل السمع  .

 ٌء}: اختالف العلماء فً الكاف الواردة فً قوله تعالى ًْ َس َكِمْثلِِه َش ٌْ .  {لَ
 داللة العقل  .

 ن التشبٌه والتمثٌل .  الفرق ٌب
 التعبٌر بالتمثٌل أولى من وجهٌن  .
 ان بطالنه بالسمع والعقل .  معنى التكٌٌف وٌب

 دلٌل السمع  .
 دلٌل العقل  .

 األثر المشهور عن اإلمام مالك فً االستواء  .
 صفات هللا توقٌفٌة ال مجال للعقل فٌها: القاعدة السابعة  :
 ة على ثبوت الصفة ثالثة أوجه نَّ انها وتفصٌل القول فٌها: لداللة الكتاب والسُّ .  ٌب

األدلة التً تثبت بها أسماء هللا تعالى : القاعدة األولى: قواعد فً أدلة األسماء والصفات (9
وصفاته هً كتاب هللا وُسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم 

 األدلة التً تثبت بها أسماء هللا تعالى وصفاته : القاعدة األولى: قواعد فً أدلة األسماء والصفات
:  هً كتاب هللا وُسنة رسوله صلى هللا علٌه وسلم

 ة ٌجب التوقف فً لفظه واالستفصال فً معناه نَّ .  ما لم ٌرد إثباته وال نفٌه فً الكتاب والسُّ
   هل تُثبت هلل تعالى جهة؟

 دلٌل القاعدة من السمع والعقل  .
 داللة السمع  .
 داللة العقل  .

نَّة إجراؤها على ظاهرها دون تحرٌف، : القاعدة الثانٌة (10 الواجب فً نصوص القرآن والسُّ
ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر : والقاعدة الثالثة

 ة ة إجراؤها على ظاهرها دون تحرٌف السٌما : القاعدة الثاٌن نَّ الواجب فً نصوص القرآن والسُّ

.  نصوص الصفات حٌث ال مجال للرأي فٌها
 ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار آخر: القاعدة الثالثة  :
 داللة السمع  .

 داللة العقل  .
 بطالن مذهب المفوضة  .

 ان مذهب السلف وبراءتهم من مذهب التفوٌض .  ٌب
 ة إلى مفوضة مأولة نَّ .  خطأ بعض العلماء فً تقسٌمهم أهل السُّ
  ((درء تعارض العقل والنقل))ثناء ابن قٌم الجوزٌة رحمه هللا تعالى على كتاب  .

 نقض مذهب أهل التفوٌض  .
 وٌفتح باب اإللحاد، قول أهل التفوٌض قدح فً القرآن واألنبٌاء  .
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  (وطرٌقة الخلف أعلم وأحكم، طرٌقة السلف أسلم)نقض عبارة  .
 زعماء علم الكالم ورؤساؤهم انتهى أمرهم إلى الحٌرة والشك  .

ظاهر النصوص ما ٌتبادر منها إلى الذهن من المعانً : القاعدة الرابعة (11

 ٌتبادر منها إلى الذهن من المعانً: القاعدة الرابعة :  ظاهر النصوص ما 
 اختالف الظاهر بحسب السٌاق وما ٌضاف إلٌه من الكالم  .
 انقسام الناس فً فهم ظاهر نصوص الصفات إلى ثالثة أقسام  :

 ة والجماعة: القسم األول نَّ :  أهل السُّ
 ة والجماعة نَّ .  سبب تسمٌتهم أهل السُّ

 ة نَّ .  المفوضة والمأولة ال ٌصدق علٌهم لقب أهل السُّ
 ة هو المذهب الصرٌح والطرٌق القوٌم نَّ   .مذهب أهل السُّ

وأهل ، الُمَشبِّهة: القسم الثانً والثالث من أقسام الناس فً فهم ظاهر نصوص الصفات (12
التعطٌل 

 هة: القسم الثانً من أقسام الناس فً فهم ظاهر نصوص الصفات :  الُمَشبِّ
 ان بطالن مذهبهم من ثالثة أوجه .  ٌب
 شبهة المشبهة والجواب علٌها من ثالثة وجوه  .

 أهل التعطٌل: القسم الثالث من أقسام الناس فً فهم ظاهر نصوص الصفات  :
 ة فً الرد على أهل التعطٌل دون غٌرهم وسبب ذلك نَّ .  كثرة مؤلفات علماء السُّ

 المعطلة ممثلة فً األصل  .
 التأوٌل أفضل من التفوٌض  .
 ان بطالن مذهب أهل التعطٌل من ستة أوجه :  ٌب

 أنه جناٌة على النصوص: الوجه األول  .
 ًأنه صرف للكالم عن ظاهره: الوجه الثان  .

 أنه قولٌ على هللا بال علم: الوجه الثالث  .
 أن صرف النصوص عن ظاهرها مخالٌف لطرٌقة السلف: الوجه الرابع  .
 إلخ؟  ...هل أنت أعلم باهلل من نفسه : أن ٌُقال للمعطل: الوجه الخامس

 ٌدل على بطالن الملزوم، أنه ٌلزم علٌه لوازم باطلة: الوجه السادس .  وبطالن الالزم 
 الواجب والممتنع والجائز فً حق هللا تعالى  .

أقسام أهل التعطٌل، والرد علٌهم  (13

 أقسام أهل التعطٌل  .

 المراحل التً مرَّ بها أبو الحسن األشعري فً حٌاته  .
 المراحل التً مرَّ بها أبو الحسن األشعري فً حٌاته  .

 الرد على األشاعرة فٌما نفوه من الصفات  .
 وأمثلة علٌه، انتفاء الدلٌل المعٌن ال ٌستلزم انتفاء المدلول: قاعدة  .
 ٌدٌة فً إثباتهم صفة اإلرادة ونفٌهم صفة الرحمة ان خطأ األشاعرة والماتر .  ٌب

 ٌدٌة فً أسماء هللا وصفاته ال تندفع بها ُشَبه المعتزلة والجهمٌة وغٌرهم ، طرٌقة األشاعرة والماتر
ان وجوه ذلك .  وٌب

 ال راد لبدع المعتزلة والجهمٌة وغٌرهم إال بالرجوع لمذهب السلف  .
 كل معطل ممثل وكل ممثل معطل  .
 ان ذلك، المعطل ممثل من وجهٌن .  وٌب

 ان ذلك، الممثل معطل من ثالثة أوجه .  وٌب
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ُثمَّ }: قوله تعالى: المثال الرابع»إلى « شبهات والجواب عنها: الفصل الرابع»بداٌة من  (14
َماء « {اْسَتَوى إِلَى السَّ

 ة وغرضهم من ذلك تَّ .  وأمثله علٌه، إٌراد أهل التأوٌل بعض الشبه على منهج أهل السُّ
 الجواب عن هذه الشبه  .
 ان كذب ما نسب إلى اإلمام أحمد أنه تأول فً ثالثة أشٌاء .  ٌب

 والجواب عنه، (الحجر األسود ٌمٌن هللا فً األرض): المثال األول  :
 ان ضعف الحدٌث وبطالنه .  أقوال أهل العلم فً ٌب

 ًن أصبعٌن من أصابع الرحمن): المثال الثان :  والجواب عنه، (قلوب العباد ٌب
  (أصبع)اللغات الواردة فً كلمة  .
  (أنملة)اللغات الواردة فً كلمة  .

 ة األصابع هلل تعالى مع نفً المماثلة نَّ .  إثبات أهل السُّ
 والجواب عنه، (إنً أجد َنَفَس الرحمن من قَِبل الٌمن): المثال الثالث  :

 ة والمعطلة فً فهم الحدٌث نَّ ن أهل السُّ .  الخالف ٌب
 ان ذلك من خالل حدٌث الباب، اسم المصدر ٌأتً بمعنى المصدر وٌخالفه فً الصٌغة فقط .  وٌب
 َماء}: قوله تعالى: المثال الرابع ى السَّ :  {ُثمَّ اْسَتَوى إِلَ

 وجه اعتراض أهل التعطٌل  .
 الجواب عن ذلك  .

 ن العلو واالستواء .  الفرق ٌب
 ٌناسب الحرف المتعلق به لٌلتئم الكالم .  ومثال ذلك، الفعل ٌضمن معنى 
 ٌٌن والكوفٌٌن فً التجوز ن البصر هل هو فً الحرف أو فً الفعل؟ وتطبٌق ذلك على ، الخالف ٌب

.  المال
 وسبب ذلك، ترجٌح الشٌخ العثٌمٌن لقول ابن كثٌر ومن معه  .

َن َما ُكنُتْم}: قوله تعالى: المثال الخامس والسادس (15 ٌْ َواَل أَْدَنى ِمن }: وقوله{، َوُهَو َمَعُكْم أَ
َن َما َكاُنوا ٌْ  {َذلَِك َواَل أَْكَثَر إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ

 َن َما ُكنُتْم}: قوله تعالى: المثال الخامس والسادس ٌْ َواَل أَْدَنى ِمن َذلَِك َواَل أَْكَثَر }: وقوله، {َوُهَو َمَعُكْم أَ
َن َما َكانُوا ٌْ :  {إاِلَّ ُهَو َمَعُهْم أَ

 وجه اعتراض أهل التأوٌل  .
 الجواب عن ذلك  .
 ن المعٌة العامة والمعٌة الخاصة .  الفرق ٌب

  تفسٌر الشٌخ العثٌمٌن لمعنى المعٌة الواردة فً اآلٌتٌن وأنها معٌة حقٌقٌة تقتضً اإلحاطة بهم علًما
.  وقدرة وسمًعا وبصًرا وغٌر ذلك

 التفسٌر بالالزم تفسٌر بمدلول اللفظ ووجه ذلك  .
 تقرٌر الشٌخ محمد بن إبراهٌم رحمه هللا تعالى حول المعٌة  .
 تفسٌر معٌة هللا تعالى لخلقه بما ٌقتضً الحلول واالختالط باطل من ثالثة وجوه  .

 المعٌة تختلف أحكامها ومقتضٌاتها بحسب ما تضاف إلٌه  .
 ن المشترك اللفظً واللفظ المتواطئ وتطبٌق ذلك على المعٌة .  الفرق ٌب

 ان ضعفه .  حدٌث األوعال وٌب
  ٌناقض ما ثبت من علو هللا تعالى بذاته تفسٌر المعٌة بظاهرها على الحقٌقة الالئقة باهلل تعالى ال 

.  على عرشه وذلك من وجوه ثالثة
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قوله تعالى عن سفٌنة : المثال التاسع والعاشر»إلى « المثال الخامس والسادس»تتمة  (16
ٌُنَِنا}: نوح نًِ}: وقوله لموسى، {َتْجِري بِأَْع ٌْ « {َولُِتْصَنَع َعلَى َع

 ان ذلك .  انقسام الناس فً معٌة هللا تعالى لخلقه ثالثة أقسام وٌب
 ن هامتٌن مع ذكر بعض األمثلة .  التنبٌه على قاعدٌت
 القرآن ال ٌمكن أن ٌقع فٌه التناقض فإن ظننت أن فٌه تناقًضا فالظن خطأ: القاعدة األولى  .

 ة .  القرآن ال ٌمكن أن ٌخالف الواقع فإن ظننت أنه ٌخالف الواقع فالظن خطأ: القاعدة الثاٌن
  كل شًء أضافه هللا لنفسه فهو مضاف إلى نفسه حقٌقة وال نحتاج أن تقول بذاته إال إذا أُلجئنا إلى

.  ذلك
 التناقض أبلغ من االختالف ووجه ذلك  .
 معٌة هللا تعالى لخلقه تقتضً إحاطته بهم سمًعا وبصًرا وقدرة ونحو ذلك: تنبٌه  .

 علو هللا تعالى ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة واإلجماع  .
 تنوع داللة الكتاب على إثبات العلو هلل سبحانه  .

 بعض األمثلة ٌُتوهم منها أنها تنافً العلو المطلق والجواب عنها  .
 نة على علو هللا سبحانه بأنواعها القولٌة والفعلٌة واإلقرارٌة .  داللة السُّ
 داللة العقل على علو هللا سبحانه وتعالى  .

 داللة الفطرة على ذلك  .
 داللة اإلجماع  .

 (معٌة هللا تعالى لخلقه)تعقٌب المؤلف على ما كتبه لبعض الطلبة فً : تنبٌه ثالث  .
 ِه ِمْن َحْبِل اْلَوِرٌِد}: قوله تعالى: المثال السابع والثامن ٌْ ِه }: وقوله، {َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَ ٌْ َوَنْحُن أَْقَرُب إِلَ

:  {ِمنُكْم

 تفسٌر القرب بأنه قرب المالئكة  .
 وجه اعتراض أهل التعطٌل  .

 الجواب عن ذلك  .
 ومجًء نحو هذا التعبٌر مراًدا به المالئكة، سبب إضافة هللا سبحانه القرب إلٌه  .
 ٌُنَِنا}: قوله تعالى عن سفٌنة نوح: المثال التاسع والعاشر َولُِتْصَنَع }: وقوله لموسى، {َتْجِري بِأَْع

نًِ ٌْ :  {َعلَى َع
 ٌنة .  ومثال ذلك، الباء فً اللغة ال تأتً للظرفٌة إال بقر

 ان ذلك. تفسٌر الشًء بالزمه صحٌح .  وٌب
 أدلة إثبات العٌنٌن هلل تعالى  .

وما ٌزال عبدي : )قوله تعالى فً الحدٌث القدسً: المثال الحادي عشر»بداٌة من  (17
ًَّ بالنوافل حتى أحبَّه قوله تعالى فً : المثال الخامس عشر»إلى « الحدٌث (...ٌتقرب إل

« (...مرضت فلم َتُعدنً! ٌا ابن آدم): الحدٌث القدسً

 بالنوافل حتى ): قوله تعالى فً الحدٌث القدسً: المثال الحادي عشر ًَّ ٌتقرب إل وما ٌزال عبدي 
ه :  الحدٌث (...أحبَّ

 وجه اعتراض أهل التعطٌل  .
 الجواب عن ذلك  .

 معنى الحدٌث  .
 ن الخالق والمخلوق .  داللة الحدٌث على التباٌن ٌب
 تفسٌر السلف للحدٌث مطابق لظاهر اللفظ موافق لحقٌقته  .

 من تقرب منً ): قوله صلى هللا علٌه وسلم فٌما ٌروٌه عن هللا تعالى أنه قال: المثال الثانً عشر
:  الحدٌث (...شبًرا تقربت منه ذراًعا

  نة والجماعة ٌُجرون هذه النصوص على ظاهرها وحقٌقة معناها الالئق باهلل عز السلف أهل السُّ
.  وجل

 إثبات التقرب بالهرولة هلل تعالى  .

 وتعلٌل  (إقبال على عبده)سرعة قبول هللا تعالى  (ٌأتً هرولة): ذهاب بعض الناس أن المراد بقوله
.  ذلك
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 نة والجماعة ان المؤلف أن هذا القول ال ٌخرج عن مذهب أهل السُّ .  وأن له حًظا من النظر، ٌب
 ترجٌح المؤلف أن إبقاء الحدٌث على ظاهره أسلم وألٌق بمذهب السلف  .

 قوله تعالى: المثال الثالث عشر :{ً ِدٌَنا أَْنَعاما ٌْ ا َعِملَْت أَ ا َخلَْقَنا لَُهْم ِممَّ َرْوا أَنَّ ٌَ :  {أََولَْم 
 ٌدل على التخصٌص ومثال ذلك .  التقٌٌد باألغلب واألكثر 

 ِدٌِهْم}: قوله تعالى: المثال الرابع عشر ٌْ ِ َفْوَق أَ ٌَُد هللاَّ  َ
ٌَُباٌُِعوَن هللاَّ َما  ٌَُباٌُِعوَنَك إِنَّ :  {إِنَّ الَِّذٌَن 

 وجه اعتراض أهل التعطٌل  .
 الجواب عن ذلك  .

 فائدة إضافة مباٌعتهم للرسول صلى هللا علٌه وسلم إلى هللا تعالى  .
 الحدٌث (...مرضت فلم َتُعدنً! ٌا ابن آدم): قوله تعالى فً الحدٌث القدسً: المثال الخامس عشر  :

 وجه اعتراض أهل التعطٌل  .
 الجواب عن ذلك  .

الخاتمة  (18

 الخاتمة  :

 وحكم أهل التأوٌل، فصل فً الرد على األشاعرة ومن اغتر بهم  .
 ان األسئلة المثارة حول مذهب األشاعرة .  ٌب
 الجواب عن السؤال األول  .

 ًالجواب عن السؤال الثان  .
 ٌتبعوا أبا الحسن األشعري حق االتباع ان ذلك، األشاعرة لم  .  وٌب

 المراحل التً مر بها أبو الحسن األشعري فً حٌاته  .
   نة رجوًعا كاماًل؟ هل كان رجوع األشعري رحمه هللا لمذهب أهل السُّ
 ٌثبتها األشاعرة .  الصفات السبع التً 

 ان خطئهم فً ذلك، الكالم عند األشاعرة هو المعنى القائم بالنفس .  وٌب
 مٌة فً األشعرٌة .  قول شٌخ اإلسالم ابن ٌت

 قول ابن القٌم رحمه هللا تعالى  .
  ًقول الشٌخ محمد األمٌن الشنقٌطً رحمه هللا تعالى فً تفسٌر آٌة استواء هللا تعالى على عرشه ف

.  سورة األعراف

 مذهب اإلنسان هو ما قاله أخًٌرا إذا صرح بحصر قوله فٌه أما إذا لم ٌصرح فهذا ٌقال عنه قوالن ،
ان ذلك .  وٌب

 نة .  وقولهم فً هذا، األشاعرة ال ٌقولون برجوع أبً الحسن إلى مذهب أهل السُّ
 الجواب عن السؤال الثالث  .
 ٌٌن قدم صدق فً اإلسالم والذب عنه ولكن هذا ال ٌمنع أن نقول إذا أخطأوا ، لبعض العلماء األشعر

.  أنهم أخطأوا

تتمة الخاتمة  (19

 حكم أهل التأوٌل  .
   نة أهلَ التأوٌل أو ٌفسقونهم؟ َكفِّر أهلُ السُّ ٌُ هل 

 نة .  الحكم بالتكفٌر والتفسٌق من األحكام الشرعٌة التً مردها إلى الكتاب والسُّ
 (من دعا رجاًل بالكفر ولٌس كذلك إال حار علٌه): معنى حدٌث النبً صلى هللا علٌه وسلم  .

 ال ٌجوز التساهل فً تكفٌر وتفسٌق المسلم ظاهر العدالة؛ ألن فً ذلك محذورٌن عظٌمٌن  :
 افتراء الكذب على هللا فً الحكم وعلى المحكوم علٌه: المحذور األول  .
 ًالوقوع فٌما نبذ به أخاه إن كان سالًما منه: المحذور الثان  .

 ان ذلك، قبل الحكم على المسلم بالكفر أو الفسق ٌجب النظر فً أمرٌن هامٌن .  وأمثلة علٌه، وٌب
 ٌنبغً أن تؤخذ على إطالقها (ال إنكار فً مسائل االجتهاد): عبارة ان ذلك، ال  .  وٌب

 انها وتوضٌح ذلك، منع النبً صلى هللا علٌه وسلم من الخروج على األئمة إال بشروط ثقٌلة .  ٌب
 شروط التكفٌر والتفسٌق  .
 من لم تقم علٌه الحجة ال ٌكفر وال ٌفسق  .

 حكم من كان على الكفر ولم تبلغه الدعوة  .
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 هل ٌعذر اإلنسان بجهلة؟ وأمثلة على ذلك  .
 أقسام من ٌفعلون الكفر  .

 ال ٌعذر اإلنسان إذا علم الحكم وجهل العقوبة  .
 ٌتبٌن له موانع التكفٌر والتفسٌق .  ال ٌكفر جاحد الفرائض إذا كان حدٌث عهد بإسالم حتى 

 وصور ذلك، من الموانع أن ٌقع ما ٌوجب الكفر أو الفسق بغٌر إرادة منه  .
 مٌة من اجتهد من أمة محمد صلى هللا علٌه وسلم ثالثة أقسام .  تقسٌم شٌخ اإلسالم ابن ٌت
 مٌة فً موانع التكفٌر والتفسٌق .  كالم شٌخ اإلسالم ابن ٌت

 أول من قسم الدٌن إلى أصول وفروع هم المتكلمون  .
 ن القول والقائل والفعل والفاعل فلٌس كل ما ٌكون كفًرا أو فسًقا ٌحكم على فاعله ، هناك فرق ٌب

.  بذلك
 من تبٌن له الحق فأصر على مخالفته استحق ما تقتضٌه تلك المخالفة من كفر أو فسوق  .
 نة وال ٌسلك طرٌق أهل األهواء ٌبنً معتقده وعمله على الكتاب والسُّ .  ٌجب على المؤمن أن 

معٌة هللا تعالى لخلقه : تعقٌب (20

  (معٌة هللا تعالى لخلقه)َنص الكلمة التً نشرها المؤلف حول  .
 خمسة أمور قررها المؤلف فً كالمه على معٌة هللا تعالى لخلقه  :
 ًنة وإجماع السلف: أوال .  معٌة هللا تعالى لخلقه ثابتة بالكتاب والسُّ

 ا ًٌ .  هذه المعٌة على حقٌقتها لكنها معٌة تلٌق باهلل تعالى وال تشبه معٌة أي مخلوق لمخلوق: ثان
 ًرا: ثالًثا .  هذه المعٌة تقتضً اإلحاطة بالخلق علًما وقدرة وسمًعا وبصًرا وسلطاًنا وتدٌب

 هذه المعٌة ال تقتضً أن ٌكون هللا تعالى مختلًطا بالخلق أو حااّلً فً أمكنتهم: رابًعا  .
 هذه المعٌة ال تناقض ما ثبت هلل تعالى من علوه على خلقه واستوائه على عرشه: خامًسا  .
 خالصة القول فً هذا الموضوع  . 


