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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

وال  ، ، الذي ال خيلو من علمه مكان يف كل زمان ، املعبود احلمد هللا احملمود بكل لسان
ونفذ  ، وتنزه عن الصاحبة واألوالد ، جل عن األشباه واألنداد ، يشغله شأن عن شأن

=øŠs9 ÏµÎ§{ {:حكمه يف مجيع العباد ال متثله العقول بالتفكري وال تتومهه القلوب بالتصوير ÷W Ïϑ x. 

Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9$# ç�� ÅÁt7 ø9   ] 11:  الشورى[  }∪⊆⊆∩ #$

≈ß {:، والصفات العلى له األمساء احلسىن oΗ ÷q§�9$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“ uθtG ó™$# ∩∈∪ …çµs9 $tΒ ’Îû 

ÏN≡uθ≈ yϑ ¡¡9 $# $tΒ uρ ’ Îû ÇÚö‘ F{ $# $tΒ uρ $yϑ åκ s] ÷� t/ $tΒ uρ |M øtrB 3“ u� ©Y9 $# ∩∉∪ βÎ) uρ ö� yγøgrB ÉΑöθs) ø9 $$Î/ …çµ̄Ρ Î* sù ãΝ n=÷ètƒ §� Åc£9$# 

’ s∀ ÷z r&uρ ∩∠∪{  ]7 - 5:  طه [    

  ماً لْ ، ووسع كل شيء رمحة وعِ   وحكماً  عزةً  ، وقهر كل خملوقٍ  ء علماً أحاط بكل شي 

} ÞΟ n= ÷ètƒ $tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰÷ƒr& $tΒ uρ öΝ ßγx# ù= yz Ÿωuρ šχθäÜ‹ Ït ä† ÏµÎ/ $Vϑ ù= Ïã ∩⊇⊇⊃∪{   ]110:   طه [ .

  .   ، وعلى لسان نبيه الكرمي سه يف كتابه العظيمموصوف مبا وصف به نف
عن املصطفى عليه السالم من صفات الرمحن وجب  أو صح  ، وكل ما جاء يف القرآن

وما ،  رد والتأويل والتشبيه والتمثيل، وترك التعرض له بال ، وتلقيه بالتسليم والقبول  اإلميان به
، وجنعل عهدته على   ونرد علمه إىل قائله ، عناه، وترك التعرض مل  أشكل من ذلك وجب إثباته لفظاً 

 {:   لطريق الراسخني يف العلم الذين أثىن اهللا عليهم يف كتابه املبني بقوله سبحانه وتعاىل اتباعاً  ، ناقله

tβθã‚Å™≡§�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïèø9 $# tβθä9θà) tƒ $̈Ζ tΒ# u ÏµÎ/ @≅ä. ôÏiΒ Ï‰ΖÏã $uΖ În/ u‘ 3{  ]7:  آل عمران  [  

 ?Βr'sù tÏ%©!$# ’Îû óΟÎγÎ/θè=è% Ô'÷ƒy— tβθãèÎ6®KuŠsù $tΒ tµt7≈t±s̈$ { : وقال يف ذم مبتغي التأويل ملتشابه تنزيله

çµ÷ΖÏΒ u!$tóÏGö/$# ÏπuΖ÷GÏ#ø9$# u!$tóÏGö/$#uρ Ï&Î#ƒÍρù's? 3 $tΒuρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? āωÎ) ª!$# 3{  ]7:   آل عمران [    
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، مث حجبهم عما   ، وقرنه بابتغاء الفتنة يف الذم  فجعل ابتغاء التأويل عالمة على الزيغ 

 بقوله سبحانه  عهم عما قصدوه، وقطع أطما  لوهأم ،   :} $tΒuρ ãΝn=÷ètƒ ÿ…ã&s#ƒÍρù's? āωÎ) ª!$# 3{   ] آل

    ] 7:   عمران

 لُ زِ نْ اهللا يَـ  ن إِ { � يف قول النيب �  قال اإلمام أبو عبد اهللا أمحد بن حممد بن حنبل

نؤمن " : ، وما أشبه هذه األحاديث  }ةامَ يَ  القِ ى ِيف رَ اهللا يُـ  ن إِ {، أو }ايَ نْـ الد  اءِ إىل مسََ 

ونعلم أن ما جاء به الرسول ،  منها ، وال نرد شيئاً  ، وال معىن  ال كيف ، ، ونصدق ا ا
مما وصف به نفسه بال حد وال وال نصف اهللا بأكثر  � ، وال نرد على رسول اهللا حق

=øŠs9 ÏµÎ§{ {:غاية ÷W Ïϑ x. Ö ï†x« ( uθèδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç��ÅÁt7 ø9   ".] 11:  الشورى[  }∪⊆⊆∩ #$

، وال يبلغه وصف  ، ال نتعدى ذلك ، ونصفه مبا وصف به نفسه ونقول كما قال
، وال نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة   ، نؤمن بالقرآن كله حمكمه ومتشاه الواصفني

 � ، وال نعلم كيف كنه ذلك إال بتصديق الرسول  ، وال نتعدى القرآن واحلديث شنعت
   .وتثبيت القرآن

،   آمنت باهللا ومبا جاء عن اهللا" � قال اإلمام أبو عبد اهللا حممد بن إدريس الشافعي
   ".� ، ومبا جاء عن رسول اهللا على مراد رسول اهللا  ، وآمنت برسول اهللا على مراد اهللا

، كلهم متفقون على اإلقرار   وعلى هذا درج السلف وأئمة اخللف رضي اهللا عنهم
  . ورد من الصفات يف كتاب اهللا وسنة رسوله من غري تعرض لتأويله ، ملا واإلمرار واإلثبات

وأخربنا أا من  ، وحذرنا احملدثات ، واالهتداء مبنارهم رنا باالقتفاء آلثارهممِ وقد أُ 

،  يعدِ ن بَ مِ  نيَ ي دِ هْ مَ ـال ينَ دِ اشِ الر  اءِ فَ لَ اخلُ  ةِ ن سُ  وَ ِيت ن سُ بِ  مْ كُ يْ لَ عَ { � ، فقال النيب الضالالت

 ةٍ عَ دْ بِ  ل كُ ، َو  ةٌ عَ دْ بِ  ةٍ ثَ دَ حمُْ  ل كُ   ن إِ ، فَ  ورِ مُ األُ  اتِ ثَ دَ حمُْ م وَ اكُ ي إِ ، وَ  ذِ واجِ الن ا بِ يهَ لَ وا عَ ض عَ 

  .}ةٌ لَ َال ضَ 

  .  " اتبعوا وال تبتدعوا فقد كفيتم: "  � وقال عبد اهللا بن مسعود
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فإم عن علم  ، قف حيث وقف القوم" :  كالما معناه  � وقال عمر بن عبد العزيز
،  ، وبالفضل لو كان فيها أحرى على كشفها كانوا أقوى ، وهم ، وببصر نافذ كفوا  وقفوا

، ولقد  همورغب عن سنت ، ، فما أحدثه إال من خالف هديهم حدث بعدهم:  فلئن قلتم
لقد  ،، وما دوم مقصر ، فما فوقهم حمسر  وتكلموا منه مبا يكفي ، وصفوا منه ما يشفي
   ".  وإم فيما بني ذلك لعلى هدى مستقيم ،لواوجتاوزهم آخرون فغَ  ، قصر عنهم قوم فجفوا

،  عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس: "  � وقال اإلمام أبو عمر األوزاعي
  . " ، وإن زخرفوه لك بالقول الرجالوإياك وآراء 

هل علمها ":   وقال حممد بن عبد الرمحن األدرمي لرجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها
:  ، قال مل يعلموها : ؟ قال  ، أو مل يعلموها  وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي � رسول اهللا

أفوسعهم :  ، قال  هاقد علمو :   فإين أقول:  ؟ قال الرجل فشيء مل يعلمه هؤالء أعلمته أنت
، قال فشيء  بلى وسعهم:  ؟ قال  ، أم مل يسعهم  ، وال يدعوا الناس إليه أن ال يتكلموا به
وكان حاضرا  -فقال اخلليفة .  ؟ فانقطع الرجل وخلفاءه ال يسعك أنت � وسع رسول اهللا

  .   "ال وسع اهللا على من مل يسعه ما وسعهم:  -
وأصحابه والتابعني هلم بإحسان واألئمة من  � وهكذا من مل يسعه ما وسع رسول اهللا

،  بعدهم والراسخني يف العلم من تالوة آيات الصفات وقراءة أخبارها وإمرارها كما جاءت
  .   فال وسع اهللا عليه

  ] 27:   الرمحن[ }‘s+ö7tƒuρ çµô_uρ y7În/u’4 {: �فمما جاء من آيات الصفات قول اهللا 

‰ö≅t/ çν#y {:  وقوله سبحانه وتعاىل tƒ Èβ$tG sÛθÝ¡ö6tΒ{  ]64:  املائدة [    

ãΝ {:  وقوله تعاىل إخبارا عن عيسى عليه السالم أنه قال n= ÷ès? $tΒ ’ Îû  Å¤ø# tΡ Iωuρ ÞΟ n=ôã r& $tΒ ’ Îû 

y7 Å¡ø# tΡ 4{    ]116:   املائدة [     

u {:  وقوله سبحانه !% ỳ uρ y7 •/ u‘{  ]22:  الفجر [    

≅ö {: وقوله تعاىل yδ tβρã� ÝàΨ tƒ HωÎ) βr& ãΝßγuŠ Ï? ù' tƒ ª!   ] 210:  البقرة[  }#$
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z {: وقوله تعاىل ÅÌ§‘ ª! $# öΝ åκ÷] tã (#θàÊu‘ uρ çµ÷Ζ tã 4{  ]119:   املائدة [  

öΝåκ {: وقوله تعاىل ™:Ït ä† ÿ…çµtΡθ™6Ït ä† uρ{  ]54:  املائدة [  

ÅÒxî=| {:  وقوله تعاىل يف الكفار uρ ª!$# öΝ Íκ ö�n= tã{  ]6:  الفتح [  

θãèt7#) {: وقوله تعاىل ¨?$# !$tΒ xÝ y‚ó™r& ©!   ] 27:  حممد[    }#$

oν {: وقوله تعاىل Ì� Ÿ2 ª!$# öΝ ßγrO$yèÎ7 /Ρ   .  ] 46:  التوبة[    }#$

  .   }ايَ نْـ الد  اءِ  مسََ َىل إِ  ةٍ لَ يْـ لَ  ل  ك اَىل عَ تَـ وَ  كَ ارَ بَ ا تَـ نَ بـ رَ  لُ زِ نْ يَـ   { �  ، قول النيب  ومن السنة

  .  }ةٌ بوَ صَ  هُ ت لَ سَ يْ لَ  اب الش  نَ مِ  كَ ب رَ  بُ جَ عْ يَـ   {:   وقوله

  .  }ةَ ن اجلَ  نِ َال خُ دْ يَ  ُمث  رَ ا اآلخَ مهَُ دُ حَ أَ  لَ تَ قَـ  نيِ لَ جُ رَ  َىل إِ  اهللاُ  كُ ضحَ يَ  {:   وقوله

 وال نتأوله  ، وال جنحده، ، وال نرده   ، نؤمن به  لت رواتهفهذا وما أشبهه مما صح سنده وعد
، ونعلم أن اهللا   ، وال بسمات احملدثني  ، وال نشبهه بصفات املخلوقني  بتأويل خيالف ظاهره

[  }∪⊆⊆∩ øŠs9 ÏµÎ=÷WÏϑx. Öï†x« ( uθèδuρ ßìŠÏϑ¡¡9$# ç��ÅÁt7ø9$#§{ {:شبيه له وال نظري سبحانه وتعاىل ال

  ] 11:   الشورى
  . وكل ما ختيل يف الذهن أو خطر بالبال فإن اهللا تعاىل خبالفه

≈ß {:  ه تعاىلومن ذلك قول oΗ ÷q§�9$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 3“ uθtG ó™$# ∩∈∪{  ]5:  طه [  

ΛäΨ {: وقوله تعاىل ÏΒ r&u ̈Β ’ Îû Ï !$yϑ ¡¡9   ] 16:  تبارك[  }#$

   }كَ مُ ـاس سَ د قَ تَـ  اءِ مَ  الس ي ِيف الذِ  ا اهللاُ نَ بـ رَ  { � وقول النيب

مالك  رواه }ةٌ نَ مِ ؤْ ا مُ ـهَ نإِ ا فَ قهَ عتِ أَ  : الق .اءِ مَ  الس ِيف :   قالت ؟  اهللاُ  ينَ أَ  { :  وقال للجارية

  .   ، وغريمها من األئمة  مسلمو   ، بن أنس
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 ِيف  داً احِ وَ وَ  ضِ رْ  األَ ِيف  ةٌ ت ، سِ   ةعَ بْـ سَ  : قال؟   دُ بُ عْ تَـ  اً هلَ إِ  مْ كَ  {:   حلصني �  وقال النيب

 ي ِيف قال الذِ ؟   كَ تِ بَ هْ رَ وَ  كَ تِ بَ غْ رَ لِ  نْ مَ   : قال.   اءمَ الس رُ اتْـ فَ  : ، قال  اءِ مَ  الس ي الذِ  دِ بُ واعْ  ةَ تَ ك الس

 ِين مْ هِ ـلْ أَ  م هُ الل  :  أن يقول �  ، وعلمه النيب  فأسلم،   نيِ تَ وَ عْ دَ  كَ مُ ل عَ ا أُ نَ أَ ، وَ   اءِ مَ  الس ِيف 

  .   }يسِ فْ نَـ  ر  شَ ِين قِ ، وَ   يدِ شْ رُ 

أم يسجدون باألرض ":   وأصحابه يف الكتب املتقدمة �  ل من عالمات النيبقِ وفيما نُ 
  .   "ويزعمون أن إهلهم يف السماء

ا ذَ كَ   ةُ ريَ سِ مَ  اءٍ  مسََ َىل إِ  ءٍ امسََ  نيَ ا بَ مَ  ن إِ  {:   قال �  وروى أبو داود يف سننه أن النيب

    .}لكَ ذَ  وقَ فَ  هُ انَ بحَ ، واهللا سُ   رشُ العَ  كَ لِ ذَ  وقَ فَ وَ  {:   وذكر اخلرب إىل قوله. }  .  .  .  اذَ كَ َو 

رضوا لرده وال ، ومل يتع  فهذا وما أشبههه مما أمجع السلف رمحهم اهللا على نقله وقبوله
  . ، وال تشبيهه وال متثيله  تأويله

≈ß { : يا أبا عبد اهللا:   سئل اإلمام مالك بن أنس رمحه اهللا فقيل oΗ ÷q§�9$# ’ n?tã Ä ö̧� yèø9 $# 

3“ uθtG ó™$# ∩∈∪{  ]ري ، والكيف غ االستواء غري جمهول:  ؟ فقال  كيف استوى ] 5:  طه

  .   مث أمر بالرجل فأخرج.  ، والسؤال عنه بدعة ، واإلميان به واجب  معقول

  ��ل
موسى  هُ عَ ، مسَِ   منه من شاء من خلقه هُ عُ مَ سْ بكالم قدمي يَ  مٌ ل كَ تَ ومن صفات اهللا تعاىل أنه مُ 

  .، ومن أذن له من مالئكته ورسله  �، ومسعه جربيل   منه من غري واسطة �
  :   ، قال اهللا تعاىل  ، ويأذن هلم فيزورونه  منني يف اآلخرة ويكلمونهوأنه سبحانه يكلم املؤ 

} zΝ̄=x.uρ ª!$# 4y›θãΒ $VϑŠÎ=ò6s? ∩⊇∉⊆∪{  ]164:   النساء [.  

:   األعراف[  }y›θßϑ≈tƒ ’ÎoΤÎ) y7çGøŠx#sÜô¹$# ’n?tã Ä¨$̈Ζ9$# ÉL≈n=≈y™Í�Î/ ‘Ïϑ≈n=s3Î/uρ# {:  وقال سبحانه

144 [.  
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  .] 253:   البقرة[    }) #$!Νßγ÷ΨÏiΒ ̈Β zΝ̄=x. ª {:   وقال سبحانه

:   الشورى[  }tΒuρ tβ%x. A�|³u;Ï9 βr& çµyϑÏk=s3ãƒ ª!$# āωÎ) $·‹ômuρ ÷ρr& ÏΒ Ç›!#u‘uρ A>$pgÉo${ :  وقال سبحانه

51  [  

ϑ£$ { :  وقال سبحانه n= sù $yγ8 s? r& y“ ÏŠθçΡ # y›θßϑ≈ tƒ ∩⊇⊇∪ þ’ ÎoΤÎ) O$tΡ r& y7 •/u‘ ôìn= ÷z $$sù y7 ø‹ n= ÷ètΡ ( y7 ¨ΡÎ) ÏŠ# uθø9 $$Î/ 

Ä £̈‰ s) ßϑø9 $# “ YθèÛ ∩⊇⊄∪{  ]12 - 11:  طه  [  

û {:  وقال سبحانه Í_̄Ρ Î) $tΡ r& ª!$# Iω tµ≈ s9 Î) HωÎ) O$tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ç6ôã $$sù{  ]14:   طه [  

  .  وغري جائز أن يقول هذا أحد غري اهللا
، روى  " ع صوته أهل السماءإذا تكلم اهللا بالوحي مس "  � وقال عبد اهللا بن مسعود

  .  � ذلك عن النيب

 اةً رَ عُ  ةِ امَ يَ القِ  ومَ يَ  قَ ئِ َال اخلَ  اهللاُ  رُ شُ حيَْ {:   أنه قال � يس عن النيبنَ وروى عبد اهللا بن أُ 

ا نَ ك أَ لِ مَ ـا النَ أَ :  بَ رُ ن قَـ مَ  هُ عُ مَ سْ ا يَ مَ كَ   دَ عُ ن بَـ مَ  هُ عُ مَ سْ يَ  تٍ وْ صَ م بِ يهِ ادِ نَ يُـ فَـ  ، ماً هْ  بُـ ًال رْ غُ  اةً فَ حُ 

 الد رواه األئمة واستشهد به البخاري }اني ،.  

ا يَ " : ليلة رأى النار فهالته ففزع منها فناداه ربه �أن موسى  :ويف بعض اآلثار
ى رَ  أَ َال وَ  كَ تَ وْ صَ  عُ مسَْ ، أَ  كَ يْ بـ لَ  كَ يْ بـ لَ  :فقال،   الصوت، فأجاب سريعا استئناسا ب"ىوسَ مُ 
، فعلم أن   "  كَ الِ مَ ـن شِ عَ وَ  كَ ينِ مِ ـن يَ عَ وَ  كَ امَ مَ أَ وَ  كَ قَ وْ ا فَـ نَ أَ  " :؟ فقال تَ نْ أَ  نَ يْ أَ ، فَ  كَ انَ كَ مَ 

 مُ َال كَ   مْ ، أَ   عُ مسَْ أَ  كَ مَ َال كَ فَ ، أَ  يهِ ـلَ ا إِ يَ  تَ نْ أَ  كَ لِ ذَ كَ   :قال.  هذه الصفة ال تنبغي إال هللا تعاىل
  .  " ىوسَ ا مُ ي يَ مِ َال كَ   لْ بَ  "  :؟ قال كَ ولِ سُ رَ 
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  ��ل 
وصراطه  ، وحبله املتني ، ، وهو كتاب اهللا املبني  القرآن العظيم :ومن كالم اهللا سبحانه

بلسان عريب  ، نزل به الروح األمني على قلب سيد املرسلني ، وتنزيل رب العاملني، املستقيم 
  .، منه بدأ وإليه يعود  ، منزل غري خملوق  مبني

وهو سور حمكمات وآيات بينات وحروف وكلمات من قرأه فأعربه فله بكل حرف عشر 
، مسموع باآلذان   ، متلو باأللسنة حمفوظ يف الصدور  ، له أول وآخر وأجزاء وأبعاض  حسنات

 {، وأمر وي   ، وخاص وعام  ، وناسخ ومنسوخ  ، فيه حمكم ومتشابه  مكتوب يف املصاحف

āω Ïµ‹Ï?ù'tƒ ã≅ÏÜ≈t7ø9$# .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒy‰tƒ Ÿωuρ ôÏΒ ÏµÏ#ù=yz ( ×≅ƒÍ”∴s? ôÏiΒ AΟŠÅ3ym 7‰ŠÏΗxq ∩⊆⊄∪{  ]42:   فصلت [  

 è% ÈÈ⌡©9 ÏMyèyϑtGô_$# ß§ΡM}$# ÷Éfø9$#uρ #’n?tã βr& (#θè?ù'tƒ È≅÷VÏϑÎ/ #x‹≈yδ Èβ#uö�à)ø9$# Ÿω≅ {:   وقوله تعاىل

tβθè?ù'tƒ Ï&Î#÷WÏϑÎ/ öθs9uρ šχ%x. öΝåκÝÕ÷èt/ <Ù÷èt7Ï9 #Z��Îγsß ∩∇∇∪{ ]88:   اإلسراء [  

[ }s9 š∅ÏΒ÷σœΡ #x‹≈yγÎ/ Èβ#uö�à)ø9$# {:   العريب الذي قال فيه الذين كفروا الكتابهو  وهذا

  ] 31:   سبأ

  ] 25:   املدثر[  }∪∋⊅∩ βÎ) !#x‹≈yδ āωÎ) ãΑöθs% Î�|³u;ø9$#÷  {:   وقال بعضهم

؛ هو شعر:   وقال بعضهم]  26:   املدثر[  }∪∌⊅∩ ™Ïµ‹Î=ô¹é'y™ t�s)y {:   فقال اهللا سبحانه

[ }∪tΒuρ çµ≈oΨôϑ̄=tæ t�÷èÏe±9$# $tΒuρ Èöt7.⊥tƒ ÿ…ã&s! 4 ÷βÎ) uθèδ āωÎ) Ö�ø.ÏŒ ×β#uö�è%uρ ×Î7•Β ∩∉$ {:   فقال اهللا تعاىل

  ] 69:   يس
فلما نفى اهللا عنه أنه شعر وأثبته قرآنا مل يبق شبهة لذي لب يف أن القرآن هو هذا 

إنه :   ألن ما ليس كذلك ال يقول أحد؛  الكتاب العريب الذي هو كلمات وحروف وآيات
  .شعر

 βÎ)uρ öΝçFΖà2 ’Îû 5=÷ƒu‘ $£ϑÏiΒ $uΖø9̈“tΡ 4’n?tã $tΡÏ‰ö7tã (#θè?ù'sù ;οu‘θÝ¡Î/ ÏiΒ Ï&Î#÷VÏiΒ (#θãã÷Š$#uρ { �  وقال

Νä.u!#y‰yγä© ÏiΒ ÈβρßŠ «!$#{  ]23:   البقرة [   ،  
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  ،   وز أن يتحداهم باإلتيان مبثل ما ال يدري ما هو وال يعقلوال جي

 sŒÎ)uρ 4’n?÷Gè? óΟÎγöŠn=tæ $uΖè?$tƒ#u ;M≈oΨÉi�t/   tΑ$s% šÏ%©!$# Ÿω tβθã_ö�tƒ $tΡu!$s)Ï9 ÏMøQ$# Aβ#uö�à)Î/ Î�ö�xî# {:   وقال تعاىل

!#x‹≈yδ ÷ρr& ã&ø!Ïd‰t/ 4 ö≅è% $tΒ Üχθä3tƒ þ’Í< ÷βr& …ã&s!Ïd‰t/é& ÏΒ Ç›!$s)ù=Ï? ûÅ¤ø#tΡ ({  ]15:   يونس [  

  .  فأثبت أن القرآن هو اآليات اليت تتلى عليهم

:   العنكبوت[  }ö≅t/ uθèδ 7M≈tƒ#u ×M≈oΨÉi�t/ ’Îû Í‘ρß‰ß¹ šÏ%©!$# (#θè?ρé& zΟù=Ïèø9$# 4 {:   وقال تعاىل

49 [  

[  }∪çµ̄ΡÎ) ×β#uö�à)s9 ×ΛqÌ�x. ∩∠∠∪ ’Îû 5=≈tGÏ. 5βθãΖõ3̈Β ∩∠∇∪ āω ÿ…çµ�¡yϑtƒ āωÎ) tβρã�£γsÜßϑø9$# ∩∠… {:   وقال تعاىل

    ، بعد أن أقسم على ذلك  ] 79 -  77:   الواقعة

 1:   الشورى[  }∪⊅∩ Οm ∩⊇∪ ý,û¡ÿã$ {،   ] 1:   مرمي[  }∪⊆∩ üÈÿè‹γ!2 {:   وقال تعاىل

  .  وافتتح تسعا وعشرين سورة باحلروف املقطعة ،  ] 2 - 

 هُ أَ رَ ن قَـ مَ ، وَ   اتٍ نَ سَ حَ  شرُ عَ  نهُ مِ  رفٍ حَ  ل كُ بِ  هَ لَ فَـ  هُ بَ رَ عْ أَ فَ  آنَ رْ القُ  أَ رَ ن قَـ مَ   "  { �  وقال النيب

  .   حديث صحيح }ةٌ نَ سَ حَ  فٍ رْ حَ  ل كُ بِ  هُ لَ فَـ  يهِ فِ  نَ حلَ وَ 

 ةَ امَ قَ إِ  هُ وفَ رُ حُ  ونَ يمُ قِ يُ  ومٌ قَ  ِيتَ أْ ن يَ أَ  بلَ قَ  آنَ رْ وا القُ أُ رَ اقْـ  {:  وقال عليه الصالة والسالم

 عَ تَـ يَـ  ،مهُ يَـ اقِ رَ تَـ  زُ اوِ  جيَُ َال  همِ الس أَ تَ  يَـ َال وَ  هُ رَ جْ أَ  ونَ لُ ج هُ ونَ لُ ج{  .  

إعراب القرآن أحب إلينا من حفظ بعض ":  وقال أبو بكر وعمر رضي اهللا عنهما
  ".حروفه

  .هر به كل فَ ر حبرف منه فقد كَ فَ من كَ " :� وقال علي
  .  د سور القرآن وآياته وكلماته وحروفهواتفق املسلمون على ع

وال خالف بني املسلمني يف أن من جحد من القرآن سورة أو آية أو كلمة أو حرفا 
  .   ، ويف هذا حجة قاطعة على أنه حروف متفقا عليه أنه كافر
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   ��ل
  .، ويكلمهم ويكلمونه ويزورونه ، واملؤمنون يرون رم يف اآلخرة بأبصارهم

›νθã_ãρ 7× {:  قال اهللا تعاىل Í× tΒöθtƒ îοu�ÅÑ$̄Ρ ∩⊄⊄∪ 4’ n< Î) $pκ Íh5u‘ ×οt� Ïß$tΡ ∩⊄⊂∪{  ]22:  القيامة - 

23 [  

Hξx. öΝ {:   وقال تعاىل åκ ¨Ξ Î) tã öΝÍκ Íh5§‘ 7‹ Í×tΒ öθtƒ tβθç/θàfóspR °Q ∩⊇∈∪{  ]15:  نياملطفف [  

، وإال  فلما حجب أولئك يف حال السخط دل على أن املؤمنني يرونه يف حال الرضى
  .مل يكن بينهما فرق

 ِيف  ونَ امُ ضَ  تُ َال  رَ مَ ا القَ ذَ هَ  ونَ رَ ا تَـ مَ م كَ كُ ب رَ  ونَ رَ تَـ سَ م كُ ن إِ { � وقال النيب

  . حديث صحيح متفق عليه}هتِ ؤيَ رُ 

  .  ، فإن اهللا تعاىل ال شبيه له وال نظري  ، ال للمرئي باملرئي وهذا تشبيه للرؤية بالرؤية

  ��ل
يء ، وال خيرج ش ، ال يكون شيء إال بإرادته ومن صفات اهللا تعاىل أنه الفعال ملا يريد

، وال حميد  ، وال يصدر إال عن تدبريه  ، وليس يف العامل شيء خيرج عن تقديره  عن مشيئته
، ولو  ، أراد ما العامل فاعلوه ، وال يتجاوز ما خط يف اللوح املسطور عن القدر املقدور
، خلق اخللق وأفعاهلم وقدر أرزاقهم  ، ولو شاء أن يطيعوه مجيعا ألطاعوه عصمهم ملا خالفوه

 Ÿω ã≅t↔ó¡ç„ $¬Ηxå {:   ، قال اهللا تعاىل  ، ويضل من يشاء حبكمته  يهدي من يشاء برمحته،  اهلموآج

ã≅yèø#tƒ öΝèδuρ šχθè=t↔ó¡ç„ ∩⊄⊂∪{   ]23:   األنبياء [  

  ]  49:   القمر[  }∪ΡÎ) ¨≅ä. >óx« çµ≈oΨø)n=yz 9‘y‰s)Î/ ∩⊆̄$ {:   قال اهللا تعاىل 

  ] 2:   الفرقان[ }∪⊅∩ ?t,n=yzuρ ¨≅à2 &óx« …çνu‘£‰s)sù #\�ƒÏ‰ø)s {:   وقال تعاىل
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 &tΒ z>$|¹r& ÏΒ 7πt6ŠÅÁ•Β ’Îû ÇÚö‘F{$# Ÿωuρ þ’Îû öΝä3Å¡à#Ρr& āωÎ) ’Îû 5=≈tGÅ2 ÏiΒ È≅ö6s% βr$! {:   وقال تعاىل

!$yδr&u�ö9̄Ρ 4{  ]22:   احلديد [.  

 †yϑsù ÏŠÌ�ãƒ ª!$# βr& …çµtƒÏ‰ôγtƒ ÷yu�ô³o„ …çνu‘ô‰|¹ ÉΟ≈n=ó™M∼Ï9 ( tΒuρ ÷ŠÌ�ãƒ βr& …ã&©#ÅÒãƒ ö≅yèøgs {:   وقال تعاىل

…çνu‘ô‰|¹ $̧)Íh‹|Ê %[ t̀�ym{  ]125:   األنعام  .[  

 اهللاِ بِ  نَ ؤمِ ن تُ أَ :  ال؟ قَ  انُ مَ ـيا اِإل مَ   " {:  � قال للنيب �روى ابن عمر أن جربيل و 

رواه }  . قتَ دَ صَ :  ، فقال جربيل  هِ ر شَ وَ  هِ ريِ خَ  رِ دَ القَ بِ وَ  رِ اآلخِ  ومِ اليَ وَ  هِ لِ سُ رُ وَ  هِ بِ تُ كُ َو  هِ تِ كَ ئِ َال مَ وَ 

  .  مسلم

    }هِ ر مُ وَ  هِ لوِ حُ وَ  هِ ر شَ وَ  هِ ريِ خَ  رِ دَ القَ بِ  نتُ آمَ  { � وقال النيب

 ر  شَ ِين قِ وَ {:   الذي علمه احلسن بن علي يدعو به يف قنوت الوتر � ومن دعاء النيب

  .}يتَ ضَ ا قَ مَ 

،  ، بل جيب أن نؤمن ا يف ترك أوامره واجتناب نواهيهوال جنعل قضاء اهللا وقدره حجة لن

∞āξy {:  ، قال اهللا تعاىل ونعلم أن هللا علينا احلجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل Ï9 tβθä3tƒ Ä¨$̈Ζ= Ï9 

’ n?tã «! $# 8π¤fãm y‰ ÷èt/ È≅ ß™”�9   ] 165:  النساء[  }4 #$

، وأنه مل جيرب أحدا  ما أمر وى إال املستطيع للفعل والرتك وتعاىل ونعلم أن اهللا سبحانه
  ،  ، وال اضطره إىل ترك طاعة على معصية

#Ÿω ß {:   قال اهللا تعاىل Ïk= s3ãƒ ª! $# $²¡ø# tΡ āωÎ) $yγyèó™ãρ 4{   ]286:   البقرة [  

  ] 16:   التغابن[  }#$™sù ©!$# $tΒ ÷Λä÷èsÜtFó$$?̈(θà#) {:   وقال تعاىل

  .] 17:   غافر[  }Πöθu‹ø9$# 3“t“øgéB ‘≅ä. ¤§ø#tΡ $yϑÎ/ ôMt6|¡Ÿ2 4 Ÿω zΝù=àß tΠöθu‹ø9$# 4  {:   وقال تعاىل
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، وهو  ، وعلى سيئه بالعقاب فدل على أن للعبد فعال وكسبا جيزى على حسنه بالثواب
  .  واقع بقضاء اهللا وقدره

  ��ل
، يزيد بالطاعة وينقص  ، وعقد باجلنان  وعمل باألركان ، قول باللسانواإلميان 

  .بالعصيان

tΒ$! {:   قال اهللا تعاىل uρ (#ÿρâ÷ É∆é& āωÎ) (#ρß‰ ç6÷èu‹ Ï9 ©! $# tÅÁÎ= øƒ èΧ ã&s! tÏe$!$# u !$x# uΖ ãm (#θßϑ‹É) ãƒuρ nο 4θn= ¢Á9$# 

(#θè? ÷σãƒuρ nο 4θx. ¨“9$# 4 y7Ï9≡sŒuρ ßƒÏŠ Ïπyϑ ÍhŠs) ø9$# ∩∈∪{ ]فجعل عبادة اهللا تعاىل وإخالص . ] 5:  البينة

  .القلب وإقام الصالة وإيتاء الزكاة كله من الدين

 ال ه إِ لَ  إِ ن َال أَ  ةُ ادَ هَ ا شَ هَ عَال ، أَ   ةً عبَ شُ  ونَ بعُ سَ وَ  ضعٌ بِ  انُ مَ ـياإلِ  {: �   وقال رسول اهللا

  .  }يقِ رِ الط  نِ ى عَ ذَ األَ  ةُ اطَ مَ ا إِ اهَ دنَ أَ ، وَ   اهللاُ 

öΝ { :  ، وقال تعاىل  فجعل القول والعمل من اإلميان ßγø? yŠ#t“ sù $YΖ≈ yϑƒÎ) óΟ èδ uρ tβρã� Ï±ö;tG ó¡o„ {   

  ] 124:   التوبة[ 

#ÿρßŠ#) { :  وقال yŠ ÷” z� Ï9 $YΖ≈ yϑƒÎ){  ]4:  الفتح [  

و أَ  ةٍ ر بَـ  الُ ثقَ مِ  هِ لبِ  قَ ِيف  اهللا وَ ال إِ  هَ لَ  إِ َال  الَ ن قَ مَ  ارِ الن  نِ مِ  جُ رُ خيَ  { � وقال رسول اهللا

  .  فجعله متفاضال  }انِ مَ ـيإلِ ا نَ مِ  ةٍ ر و ذَ أَ  ةٍ لَ ردَ خَ 

  ��ل
،   أو غاب عنا  دناهوصح به النقل عنه فيما شاهَ  � وجيب اإلميان بكل ما أخرب به النيب

،  ، ومل نطلع على حقيقة معناه لناههِ لناه وجَ قَ ، وسواء يف ذلك ما عَ  دقوصِ  نعلم أنه حق
، ومل تنكر  مثل حديث اإلسراء واملعراج وكان يقظة ال مناما فإن قريشا أنكرته وأكربته

  .  املنامات
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فرجع  ليقبض روحه لطمه ففقأ عينه �ومن ذلك أن ملك املوت ملا جاء إىل موسى  
  .   نهإىل ربه فرد عليه عي

 .  فيقتله �ونزول عيسى ابن مرمي ، مثل خروج الدجال  :  ومن ذلك أشراط الساعة
، وأشباه ذلك مما صح   ، وطلوع الشمس من مغرا ، وخروج الدابة وخروج يأجوج ومأجوج

  .   به النقل
  . يف كل صالة ، وأمر به  منه �  حق وقد استعاذ النيبوعذاب القرب ونعيمه 

، وذلك حني ينفخ إسرافيل   ، والبعث بعد املوت حق  سؤال منكر ونكري حق، و   وفتنة القرب حق 

÷‰sŒÎ*sù Νèδ zÏiΒ Ï^#y#  { : يف الصور � F̀{$# 4’n<Î) öΝÎγÎn/u‘ šχθè=Å¡Ψtƒ ∩∈⊇∪{  ]51:   يس [.  

يشفع فيهم ، فيقفون يف موقف القيامة حىت   ما عراة غرال شر الناس يوم القيامة حفاةوحيُ 
، وتنشر الدواوين وتتطاير   وتنصب املوازين -  تبارك وتعاىل -وحياسبهم اهللا ،  � نبينا حممد

Β̈$ { : صحائف األعمال إىل األميان والشمائل r' sù ôtΒ š†ÎAρé& …çµt7≈ tG Ï. ÏµÏΨŠÏϑ u‹ Î/ ∩∠∪ t∃öθ|¡sù 

Ü= y™$pt ä† $\/$|¡Ïm # Z��Å¡o„ ∩∇∪ Ü= Î= s)Ζtƒuρ #’ n< Î) Ï&Î# ÷δ r& # Y‘ρç� ô£ tΒ ∩∪ $̈Β r&uρ ôtΒ u’ ÎAρé& …çµt7≈ tG Ï. u !# u‘ uρ Íν Ì� ôγsß ∩⊇⊃∪ 

t∃öθ|¡sù (#θããô‰ tƒ #Y‘θç6èO ∩⊇⊇∪ 4’ n?óÁtƒuρ #·�� Ïèy™ ∩⊇⊄∪{  ]12 -  7:   االنشقاق [.  

 yϑsù ôMn=à)rO …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ y7Í×̄≈s9'ρé'sù ãΝèδ { : وامليزان له كفتان ولسان توزن به األعمال

šχθßsÎ=ø#ßϑø9$# ∩⊇⊃⊄∪ ï∅tΒuρ ôM¤#yz …çµãΖƒÎ—≡uθtΒ š�Í×̄≈s9'ρé'sù tÏ%©!$# (#ÿρç�Å£yz öΝßγ|¡à#Ρr& ’Îû zΝ̈Ψyγy_ tβρà$Î#≈yz 

  .   ] 103 -  102:   املؤمنون[  }∪⊃⊂⊆∩

، وأباريقه   وأحلى من العسل ، ماؤه أشد بياضا من اللنب ، حوض يف القيامة �  ولنبينا حممد
  .  ، من شرب منه شربة مل يظمأ بعدها أبدا  عدد جنوم السماء

  .، ويزل عنه الفجار  والصراط حق جيوزه األبرار
فيخرجون بشفاعته بعدما احرتقوا  ، فيمن دخل النار من أمته من أهل الكبائر �  نبينا ويشفع

  .فيدخلون اجلنة بشفاعته ،  وصاروا فحما ومحما
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ãΝ {:   قال تعاىل.   ولسائر األنبياء واملؤمنني واملالئكة شفاعات n= ÷ètƒ $tΒ t ÷t/ öΝ Íκ‰É‰ ÷ƒr& $tΒ uρ 

öΝ ßγx# ù= yz Ÿωuρ šχθãèx# ô±o„ āωÎ) Çyϑ Ï9 4 |Ós? ö‘ $# Νèδ uρ ôÏiΒ ÏµÏG uŠ ô±yz tβθà) Ï# ô±ãΒ ∩⊄∇∪{  ]28:  األنبياء 

[.  
  .   وال تنفع الكافر شفاعة الشافعني
، وأهل  قاب ألعدائه، والنار ع  ، فاجلنة مأوى أوليائه واجلنة والنار خملوقتان ال تفنيان

βÎ) tÏΒ¨ { : دونل اجلنة فيها خمَُ  Ì�ôfßϑ ø9 $# ’Îû É># x‹tã tΛ ©yγy_ tβρà$ Î#≈ yz ∩∠⊆∪ Ÿω ç�©Ix# ãƒ óΟ ßγ÷Ζ tã öΝèδ uρ ÏµŠ Ïù 

tβθÝ¡Î= ö7 ãΒ ∩∠∈∪{  ]75 - 74:  الزخرف [.  

 ةِ ن اجلَ  لَ هْ ا أَ يَ   {:  ، مث يقال ، فيذبح بني اجلنة والنار  ويؤتى باملوت يف صورة كبش أملح

  . }توْ  مَ َال وَ  ودٌ لُ خُ  ارِ الن  لَ هْ ا أَ يَ وت وَ  مَ َال وَ  ودٌ لُ خُ 

   ��ل
، ال يصح إميان عبد حىت يؤمن برسالته   خامت النبيني وسيد املرسلني � وحممد رسول اهللا

، وال يدخل اجلنة أمة إال بعد  ، وال يقضى بني الناس يف القيامة إال بشفاعته ويشهد بنبوته، 
   .دخول أمته

، وهو إمام النبيني وخطيبهم  صاحب لواء احلمد واملقام احملمود واحلوض املورود
   .وأصحابه خري أصحاب األنبياء عليهم السالم، ، أمته خري األمم  صاحب شفاعتهمو 

 مث عثمان ذو النورين مث علي املرتضى  ، مث عمر الفاروق ، وأفضل أمته أبو بكر الصديق

 ولُ قُ ا نَـ ن كُ   { : روى عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما قال ملا - رضي اهللا عنهم أمجعني -

 لكَ ذَ  غُ بلُ يَ فَـ  ي لِ عَ  ُمث  انُ ثمَ عُ  ُمث  رُ مَ عُ  ُمث  كرٍ و بَ بُ ا أَ هَ يـ بِ نَ  عدَ بَ  ةِ م األُ  هِ ذِ هَ  لُ فضَ أَ :   يّ حَ  � ِيب الن وَ 

   }هُ رُ نكِ  يُ َال فَ  � ِيب النَ 
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خري هذه األمة بعد نبيها أبو بكر مث عمر ولو   " : أنه قال � وصحت الرواية عن علي
  ."  شئت مسيت الثالث

 نيَ ي بِ الن  عدَ ت بَ بَ رَ  غَ َال وَ  سُ مْ الش  تِ عَ لَ ا طَ مَ {:  أنه قال � وروى أبو الدرداء عن النيب

  .}كرٍ ي بَ ـبِ ن أَ مِ  لَ ضَ فْ ى أَ لَ عَ  نيَ لِ رسَ مُ ـالوَ 

له يف  �  ، وتقدمي النيب  لفضله وسابقته � وهو أحق خلق اهللا باخلالفة بعد النيب
، ومل   ، وإمجاع الصحابة على تقدميه ومبايعته الصالة على مجيع الصحابة رضي اهللا عنهم

   .يكن اهللا ليجمعهم على ضاللة
   .ضله وعهد أيب بكر إليهلف � مث من بعده عمر

   .لتقدمي أهل الشورى له � مث عثمان
  .  لفضله وإمجاع أهل عصره عليه � مث علي

 ِيت ن سُ م بِ كُ يْ لَ عَ  {:  فيهم � هؤالء اخللفاء الراشدون املهديون الذين قال رسول اهللاو 

  . }ذِ اجِ وَ النـ ا بِ يهَ لَ وا عَ ض ي عَ عدِ ن بَ مِ  نيَ ي هدِ مَ ـال ينَ دِ اشِ الر  اءِ فَ لَ اخلُ  ةِ ن سُ وَ 

  .  �فكان آخرها خالفة علي   }ةً نَ سَ  ونَ ثُ َال ي ثَ عدِ ن بَ مِ  ةُ فَ َال اخلِ  { � وقال

 ِيف  رُ مَ عُ ، وَ  ةِ ن  اجلَ ِيف  كرٍ و بَ بُ أَ  {:  فقال � اجلنة كما شهد هلم النيبونشهد للعشرة ب

 ِيف  عدٌ سَ ، وَ   ةِ ن  اجلَ ِيف  ريُ بَ لز ا، وَ   ةِ ن  اجلَ ِيف  ةُ لحَ طَ ، وَ  ةِ ن  اجلَ ِيف  ي لِ عَ ، وَ  ةِ ن  اجلَ ِيف  انُ ثمَ عُ ، وَ   ةِ ن اجلَ 
 اح ِيف ر اجلَ  ة بنُ يدَ بَ و عُ بُ أَ ، وَ  ةِ ن  اجلَ ِيف  وفٍ عَ  بنُ  نِ مَ ـحالر  بدُ عَ ، وَ  ةِ ن  اجلَ ِيف  عيدٌ سَ ، وَ   ةِ ن اجلَ 

  .  }ةِ ن اجلَ 

 ابِ بَ ا شَ دَ ي سَ  نيُ سَ احلُ وَ  نُ سَ احلَ  {:  باجلنة شهدنا له ا كقوله � وكل من شهد له النيب

  }ةِ ن اجلَ  هلِ أَ 

  .   }ةِ ن اجلَ  هلِ ن أَ مِ  هُ ن إِ  {:  وقوله لثابت بن قيس
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لكنا نرجو  � وال جنزم ألحد من أهل القبلة جبنة وال نار إال من جزم له الرسول
  .  لى املسيءللمحسن وخناف ع

  .، وال خنرجه عن اإلسالم بعمل  وال نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب
، وصالة اجلمعة   كان أو فاجرا ا، بر   ونرى احلج واجلهاد ماضيا مع طاعة كل إمام

  . خلفهم جائزة

 ال ه إِ لَ  إِ َال :   الن قَ م عَ  ف الكَ :   انمَ ـياِإل  صلِ ن أَ مِ  ةٌ ثَ َال ثَ  { � قال النيب:  قال أنس

 � اهللا ِين عثَ بَ  نذُ مُ  اضٍ مَ  ادُ هَ اجلِ ، وَ  لٍ مَ عَ بِ  مِ سَال إلِ ا نَ مِ  هُ جُ رِ  خنُ َال ، وَ  نبٍ ذَ بِ  هُ رُ ف كَ  نُ َال ، وَ  اهللا
 انُ ميَ اإلِ ، وَ  لٍ ادِ عَ  دلُ  عَ َال ، وَ  رٍ ائِ جَ  ورُ جَ  هُ لُ بطِ  يُ ، َال  الَ ج  الدَ ِيت مَ أُ  رُ آخِ  لَ اتِ قَ  يُـ ىت حَ 

  . رواه أبو داود }ارِ قدَ األَ بِ 

، واالستغفار   ، والرتحم عليهم  وحمبتهم وذكر حماسنهم �  ومن السنة تويل أصحاب رسول اهللا
:   تعاىلقال اهللا  واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم.   هلم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم

} šÏ% ©!$# uρ ρâ !% ỳ .ÏΒ öΝÏδ Ï‰ ÷èt/ šχθä9θà) tƒ $uΖ −/ u‘ ö� Ï# øî $# $oΨ s9 $oΨ ÏΡ≡uθ÷z \} uρ šÏ% ©!$# $tΡθà) t7 y™ Ç≈ yϑƒM} $$Î/ 

Ÿωuρ ö≅yèøgrB ’ Îû $uΖ Î/θè= è% yξÏî tÏ% ©#Ïj9 (#θãΖtΒ# u{  ]10:   احلشر [   

Ó‰£ϑ {:  وقال تعاىل pt ’Χ ãΑθß™§‘ «! $# 4 tÏ% ©!$# uρ ÿ… çµyètΒ â!# £‰Ï© r& ’ n?tã Í‘$¤# ä3ø9 $# â!$uΗ xqâ‘ öΝæη uΖ ÷� t/ ({  ]

ا ا مَ بً هَ ذَ  دٍ حُ أُ  ثلَ مِ  قَ نفَ و أَ م لَ كُ دَ حَ أَ  ن إِ  فَ اِيب صحَ وا أَ ب سُ  تَ َال { � ، وقال النيب ] 29:  الفتح

  . }هيفَ صِ  نَ َال م وَ هِ دِ حَ أَ  د مُ  غَ لَ بَـ 

ت املؤمنني املطهرات أمها �  الرتضي عن أزواج رسول اهللا:   ومن السنة
، وعائشة الصديقة بنت   ، أفضلهن خدجية بنت خويلد  املربآت من كل سوء

، فمن   يف الدنيا واآلخرة �  ، زوج النيب  ، اليت برأها اهللا يف كتابه  الصديق
لعظيم   .   قذفها مبا برأها اهللا منه فقد كفر باهللا ا
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ملسلمني رضي اهللا ، أحد خلفاء ا  ، وكاتب وحي اهللا  ومعاوية خال املؤمنني
  .   عنهم

برهم  - السمع والطاعة ألئمة املسلمني وأمراء املؤمنني :   ومن السنة
  .، فإنه ال طاعة ألحد يف معصية اهللا  ما مل يأمروا مبعصية اهللا - وفاجرهم 

، أو غلبهم بسيفه حىت   اخلالفة واجتمع عليه الناس ورضوا به ِيلَ ومن وَ 
، وجبت طاعته وحرمت خمالفته واخلروج   ني، ومسي أمري املؤمن  صار اخلليفة

  .   عليه وشق عصا املسلمني
، وترك اجلدال واخلصومات يف   هجران أهل البدع ومباينتهم:   ومن السنة

، وكل حمدثة يف   ، واإلصغاء إىل كالمهم  ، وترك النظر يف كتب املبتدعة  الدين
  .  الدين بدعة

   واخلوارج  واجلهمية  ضة، كالراف  وكل متسم بغري اإلسالم والسنة مبتدع
لقدرية ، فهذه فرق   ونظائرهم   والكالبية  والكرامية   واملعتزلة واملرجئة   وا
  .   ، أعاذنا اهللا منها  ، وطوائف البدع  الضالل

، فإن االختالف  فليس مبذموم  ، كالطوائف األربع وأما بالنسبة إىل إمام يف فروع الدين
واختالفهم  ، ، مثابون يف اجتهادهم ون يف اختالفهم، واملختلفون فيه حممود يف الفروع رمحة

  .    واتفاقهم حجة قاطعة ، رمحة واسعة
، وجيعلنا ممن يتبع  ، وحييينا على اإلسالم والسنة نسأل اهللا أن يعصمنا من البدع والفتنة

  .   ، وحيشرنا يف زمرته بعد املمات برمحته وفضله آمني  يف احلياة � رسول اهللا
وصلى اهللا على سيدنا حممد وآله وصحبه وسلم  ، قد واحلمد هللا وحدهوهذا آخر املعت

  .  تسليما
  


