
1 
 

 فتح الباري

في بيان المخالفات العقدية 

 الواقعة في

البن حجر  فتح الباري 

 رحمه هللا

جمع وإعداد وترتيب 

 وتبويب

 أبي يحيي

 سامح بن محمد بن أحمد
 

 



2 
 

  أوال:

 نصوص أهل العلم على وقوع منه األشاعرة في فتح الباري

 1/222قال العالمة أحمد النجمي فى الفتاوى الجلية 

 العالمة عبد المحسن العباد " رفقا أهل السنة بأهل السنة" ردا على رسالة

موقف أهل السنة من العالم إذا أخطاء أنه ُيعذر فال ُيبدع وال ُيهجر أتيت  " وقلت:  

يا شيخ بتراجم لثالثة من العلماء السابقين وهم البيهقي , والنووي , وابن حجر 

فيدة وعظيمة , ولذلك رآى وهؤالء وقعوا فى تأويل بعض الصفات ولهم مؤلفات مُ 

غير ما وقعوا فيه  فيأهل السنة والجماعة أن الناس بحاجة إلى اإلستفادة من ُكتبهم 

من البدعة فُيحذر طالب العلم من بدعهم , ويستفاد من كتبهم فى غير المجال الذى 

ذروا , أى بأن أهل السنة عذروهم فيما تأولوه من أما القول بأنهم ع  أخطئوا فيه , 

 ." فال فيما أعلم عليهملصفات وحذروا من إطالق البدعة ا

 222/ , 11 فتاويه في ربيع والعالمة وقال

 أن يستطع ولم وعرفه السلفي المنهج درس أنه تتبعه من لي ظهر فيما حجر ابن إن"

 من" الباري فتح"  كتابه في سجله فيما مسئولية عليه أن شك وال,  به يصدع

 واسع علم عن السنة خدم رجل,  ثقة رجل ولكنه يتواله فاهلل األشاعرة وعقائد أمور

 .الكثيرة كتبه عن السنة طالب يستغنى ال

 (5/ 12) النجدية األجوبة في السنية الدرروفي 

 منصور ابن على حسن بن الرحمن عبد الشيخ جواب 

 بعده, نبي ال من على والسالم والصالة وحده, هلل الحمد,  الرحيم الرحمن هللا بسم

 .تسليما وسلم وصحبه وآله محمد

 منصور بن عثمان إن: - الجواب تحرير في الشروع قبل - فأقول ..:بعد أما

 ملة الحنيفية من تعالى هللا توحيد من إليه دعا فيما هللا, رحمه شيخنا على اعترض

 جميع وعلى عليهما, وسالمه هللا صلوات الكريم, النبي محمد به بعث وما إبراهيم,

   واختلقه, افتراه مما وهذا العلم, في أشياخ على يتخرج لم إنه :فقال .المرسلين

 بحاله, الخبير يعرفه كما نشأ, حيث وال شيخنا, يعرف ال أنه :هذا عن والجواب

   ...; ويؤثره الصدق ويتحرى ويقصده, الحق يقول ممن
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 بنجد حصل ما وتحصيل البصرة, إلى رحلته بعد تعالى, هللا رحمه شيخنا إن ثم

 محمد أبو فيروز, بن هللا عبد منهم العلماء, فحول وفيها األحساء, إلى رحل وهناك,

 وأثنى به, سر ما القيم وابن تيمية, ابن اإلسالم شيخ كتب من عنده ووجد الكفيف,

 ومن األحساء, مشائخ وحضر..أحمد اإلمام بعقيدة بمعرفته هذا هللا عبد على

 فتح من األول يحضر أن منه فطلب ,القاضي اللطيف عبد بن هللا عبد: أعظمهم

 أن وبين اإليمان, مسألة في الحافظ فيه غلط ما له ويبين البخاري, على الباري

 في معهم وبحث ,واآلثار األحاديث من كتابه, البخاري به صدر ما خالفوا األشاعرة

 فإذا نجد, أهل من وغيرهم األحساء, أهل يعرفه مشهور أمر وهذا وناظر; مسائل

 فضائل يجحد والعدو مستغرب, فغير جحدته, أو منصور, ابن يا عليك خفي

 الدين في عاداك من عداوة إال...  مودتها ترجى قد العداوة كل..عدوه

 ثانيا:

 أصول النظر في الكتب التي بها انحراف عن العقيدة

 له االنحراف كتب في النَّظر إنَّ : »الجابري هللا عبد بن ُعبيد العالَّمة وقال الشيخ

 :أحكام ثالثة

 ”الكافي أصول: “ذلك ومثال الُسنَّة, من شيء   فيه ليس خالصا   بدعة   كان ما أوال:

 متمكن لعالم   إالَّ  ومطالعته فيه النظر يحرم فهذا الرافضة, ُكُتب من وغيره للُكلَْيني  

   ؟ سمعتم .كتبهم من القوم على الردَّ  يريد

ة   فيه خليطا   كان ما ثانيا: نَّ  قادر   ُمتمكن لعالم   إالَّ  فيه النظرُ  يحل ال فهذا ;وبدعة س 

: ذلك أمثلة ومن والبدعة; والسنة والسمين والغث والسقيم الصحيح بين التمييز على

 جلد, معتزلي الزمخشري فإنَّ  للزمخشري, الكشَّاف تفسير للزمخشري ”الكشَّاف“

, ماكر   نُ  اعتزالياته; يُدس   داهية   المعاني من فيه مما يستفيدُ  العلم أهل من فالُمتمكِّ

 .التمييز على القدرةُ  عنده دامت ما ذلك وغير والنحو واللغة والبديع والبالغة

 فيه ليس الكتاب ولكنَّ  مبتدع ُمؤلفه مبتدع صاحبهُ  ,البدعة من خاليا   كان ماثالثا: 

, وال البيوع, في الطهارة, في الفقه, في مثالا  يؤلفُ  بدعة,  شأن, لي ليس يقول يدس 

 ُكُتب من كتاباا  مثالا  يأخذ أو التأليف, هذا من الرزق أطلب المعيشة, أطلب أؤلف أنا

 إذا فهذا بدعته, من شيئاا  يدخل وال فقط, وُيرقمه أبوابهُ  وينظمُ  ويرتبه الحديث

 فيه ليس فُالن كتاب إن: لك وقال الكتاب, هذا إلى أرشدك متمكن   عالم   إليه أرشدك

 من مانع فال ِبَدِعِه, من شيء   فيه ليس الفالني الكتاب وخَبرتُه, طالعتهُ  بدعة,

 .اهـ «قراءته
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 ثالثا:

 "الواقعة في فتح الباري األخطاء العقدية"

 أوال: األخطاء الواقعة في اإليمان

ال   بن َقالَ ..(123/ 1) حجر البن الباري فتح  َقْلبِ  ِفي اْلَحاِصلِ  التَّْصِديقِ  أَْصلَ  ..َبطَّ

وز   اَل  ِمْنُهمْ  أََحد   ُكلِّ  ْقَصان   َعلَْيه   َيج  َياَدةُ  َعلَْيهِ  َوَيُجوزُ  النُّ  َواْلُمَعاَيَنةِ  اْلِعْلمِ  ِبِزَياَدةِ  الزِّ

 .اْنَتَهى

ُجلِ  َيقُولُ  َجَبل   ْبنُ  ُمَعاذُ  َكانَ ..(84/ 1) حجر البن الباري فتح   اْجِلسْ  إِْخَواِنهِ  ِمنْ  لِلرَّ

َ  َفَيْذُكَرانِ  َفَيْجلَِسانِ  َساَعةا  ُنْؤِمنْ  ِبَنا اَللَةِ  َوَوْجهُ  َوَيْحَمَداِنِه.. َتَعالَى هللاَّ هُ  َظاِهَرة   ِمْنهُ  الدَّ  أِلَنَّ

ا َكانَ  ل َكْون ه   اإْل يَمان   أَْصل   َعلَى ي ْحَمل   اَل  ن  ْؤم   ."م 

 َواإْلِيَمانُ  َحِقيَقُتهُ  َهِذهِ  التَّْصِديقُ  ُهَنا ِباإْلِيَمانِ  اْلُمَرادَ ..(1/182) حجر البن الباري فتح

مَ  َكَما ةِ  اأْلَْعَمالِ  َعلَى ُيْطلَقُ  َتَقدَّ َها اْلَبَدِنيَّ نْ  أِلَنَّ اَلت ه   م  َكمِّ  .م 

لَفُ ..(84/ 1) حجر البن الباري فتح  ِباللَِّسانِ  َوُنْطق   ِباْلَقْلبِ  اْعِتَقاد   ُهوَ  َقالُوا َفالسَّ

 اْلَقْولُ  لَُهم نشا ُهَنا َومن َكَماله ف ي َشْرط   اأْلَْعَمالَ  أَنَّ  ِبَذلِكَ  َوأََراُدوا ِباأْلَْرَكانِ  َوَعَمل  

َياَدةِ  ْقِص  ِبالزِّ  ."َوالنَّ

 َوااِلْعِتَقادُ  َوالن ْطقُ  اْلَعَملُ  ُهوَ  َقالُوا َواْلُمْعَتِزلَةُ ..(84/ 1) حجر البن الباري فتح

لَفِ  َوَبْينَ  َبْيَنُهمْ  َواْلَفاِرقُ  ه مْ  السَّ ا اأْلَْعَمالَ  َجَعل وا أَنَّ ت ه   ف ي َشْرط  حَّ َلف   ص   َجَعل وَها َوالسَّ

ا  ."َكَمال ه   ف ي َشْرط 

 "َفَقطْ  اإْلِْقَرارُ  ُهوَ  َفاإْلِيَمانُ ..(1/55) حجر البن الباري فتح

ْنَيا ِفي اأْلَْحَكامُ  َعلَْيهِ  أُْجِرَيتْ  أََقرَّ  َفَمنْ ..(1/55) حجر البن الباري فتح  ُيْحَكمْ  َولَمْ  الد 

ُجودِ  ُكْفِرهِ  َعلَى َيُدل   ِفْعل   ِبهِ  اْقَتَرنَ  إِنِ  إاِلَّ  ِبُكْفر   َعلَْيهِ  َنمِ  َكالس   "لِلصَّ

 ِبُوُجوِدهِ  اإْلِيَمانُ  ِبهِ  اْلُمَرادُ  هللاَِّ  ِبَرُسولِ  اإْلِيَمانَ ..(115/ 1) حجر البن الباري فتح

 .َربِّهِ  َعنْ  ِبهِ  َجاءَ  َوِبَما

 (835/ 1) حجر البن الباري فتح

اِهرُ  َفاَعةِ  اْلُمَرادَ  أَنَّ  َفالظَّ ةِ  ِبالشَّ  َعَمل   لَهُ  لَْيسَ  َمنْ  إِْخَراجُ  اْلَحِديثِ  َهَذا ِفي اْلُمْخَتصَّ

ْوِحيدَ  إاِلَّ  َصالِح    .. التَّ
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 رابعا

 "في الصفات"األخطاء الواقعة 

 والصفات الكالم في التفاضل نفيأوال: 

 9/232 حجر البن الباري فتح

 لَمْ  ُسوَرةا  أَُعلَِّمكَ  أَنْ  أَُتِحب   ُهَرْيَرةَ  أَِبي َحِديثِ  َوِفي اْلقُْرآنِ  ِفي ُسوَرة   أَْعَظمَ  أَلَُعلَِّمنَّكَ 

ْوَراةِ  ِفي َيْنِزلْ  ُبورِ  ِفي َواَل  اإْلِْنِجيلِ  ِفي َواَل  التَّ  التِّينِ  بن َقالَ  مثلَها اْلفْرَقان ِفي َواَل  الزَّ

 َعلَى اْلقُْرآنِ  َبْعِض  َتْفِضيلِ  َجَوازِ  َعَلى ِبهِ  َواْسُتِدلَّ  َغْيِرَها ِمنْ  أَْعَظمُ  َثَواَبَها أَنَّ  َمْعَناهُ 

 ْفَضلِ اأْلَ  َدَرَجةِ  َعنْ  َناِقص   اْلَمْفُضولَ  أِلَنَّ  َوَجَماَعة   اأْلَْشَعِري   َذلِكَ  َمَنعَ  َوَقدْ  َبْعض  

َفاُضلِ  َمْعَنى ِبأَنَّ  َذلِكَ  َعنْ  َوأََجاُبوا ِفيَها النقص َوَكاَلمه َوِصَفاته هللا َوأَْسَماءَ   أَنَّ  التَّ

ْفِضيلُ  َبْعض   َثَوابِ  ِمنْ  أَْعَظمُ  َبْعِضهِ  َثَوابَ  َما َفالتَّ  َحْيثُ  ِمنْ  اَل  اْلَمَعاِني َحْيثُ  ِمنْ  ُهوَ  إِنَّ

َفةُ  دُ  الصِّ ْفِضيلَ  َوُيَؤيِّ  .."مثلَها أَو ِمْنَها ِبَخير نأت َتَعالَى َقْولُهُ  التَّ

 الضحك صفةثانيا: 

ُ  َرِضيَ  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َعنْ   َيْضَحكُ : " َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْنهُ  هللاَّ

 ُ ةَ  َيْدُخالَنِ  اآلَخرَ  أََحُدُهَما َيْقُتلُ  َرُجلَْينِ  إِلَى هللاَّ ِ, َسِبيلِ  ِفي َهَذا ُيَقاِتلُ : الَجنَّ  ُثمَّ  َفُيْقَتُل, هللاَّ

ُ  َيُتوبُ   ."َفُيْسَتْشَهدُ  الَقاِتِل, َعلَى هللاَّ

ُ  َيْضَحكُ  َقْولِهِ  ِفي اْلَمْعَنى..12/145 حجر البن الباري فتح ل   أَيْ  هللاَّ  َقالَ  اْلَعَطاءَ  ي ْجز 

بَ  أَنْ  َذلِكَ  َمْعَنى َيُكونُ  َوَقدْ  ُ  ُيَعجِّ جُ  َوَهَذا َصِنيِعِهَما ِمنْ  َوُيْضِحَكُهمْ  َماَلِئَكَتهُ  هللاَّ  َيَتَخرَّ

ِحكِ  اْلُمَرادَ  أَنَّ  َعلَى َوَيُدل   ق ْلت     ..َيْكُثرُ  اْلَكاَلمِ  ِفي َوِمْثلُهُ  اْلَمَجازِ  َعلَى  اإْلِْقَبالُ  ِبالضَّ

َضا هَ  إَِذا فاَُلن   إِلَى فاَُلن   َضِحكَ  َتقُولُ  ِبإِلَى َتْعِدَيُتهُ  ِبالرِّ ا اْلَوْجهِ  َطلِقَ  إِلَْيهِ  َتَوجَّ  ُمْظِهرا

َضا  ." َعْنهُ  لِلرِّ

 الوجه صفة

اتُ  ِباْلَوْجهِ  َواْلُمَرادُ ..(422/ 13) حجر البن الباري فتح هُ  َوَتْوِجيُههُ  الذَّ رَ  أَنَّ  َعنِ  َعبَّ

َْجل   ي ْعَمل   َما ِباْلَوْجهِ  ُيَرادَ  أَنْ  َوَيْحَتِملُ  ِفيَها َما ِبأَْشَهرِ  اْلُجْملَةِ   ."اْلَجاه   أَو   هللاَّ   أل 

 الساق صفة

اقِ  َكْشفِ  َوَمْعَنى..11/142 حجر البن الباري فتح  الَِّذي َواْلَهْول   اْلَخْوف   َزَوال   السَّ

َرُهمْ   ."َعْوَراِتِهمْ  ُرْؤَيةِ  َعنْ  َغاُبوا َحتَّى َغيَّ
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 اليد صفة

 15/351 حجر البن الباري فتح 

اس   بن َحِديثِ  ِفي َقْولُهُ  لُ  َرَفَعهُ  َعبَّ ُ  َخلَقَ  َما أَوَّ  َيِمين   َيَدْيهِ  َوِكْلَتا ِبَيِميِنهِ  َفأََخَذهُ  اْلَقلَمَ  هللاَّ

اتِ  ِبَمْعَنى اْلَيدُ  ِقيلَ  َفْوَرك   بن َوَقالَ  اْلَحِديثَ  ا َتَعالَى َقْولِهِ  ِمْثلِ  ِفي َيْسَتِقيمُ  َوَهَذا الذَّ  ِممَّ

هُ  بَيدي خلقت لما َقْوله ِبِخاَلف أَْيِديَنا َعِملَتْ  دِّ  ِسيقَ  َفإِنَّ  َعلَى ُحِملَ  َفلَوْ  إِْبلِيسَ  َعلَى لِلرَّ

اتِ  َجهَ  لََما الذَّ د   اتَّ ْمِثيلِ  َمَساقَ  ُيَساقُ  َهَذا َغْيُرهُ  َوَقالَ  الرَّ ْقِريبِ  التَّ هُ  لِلتَّ  َمنِ  أَنَّ  ُعِهدَ  أِلَنَّ

نْ  َفي ْسَتَفاد   ِبَيَدْيهِ  َباَشَرهُ  ِبهِ  َواْهَتمَّ  ِبَشْيء   اْعَتَنى  أََتمَّ  َكاَنتْ  آَدمَ  ِبَخْلقِ  اْلِعَناَيةَ  أَنَّ  َذل كَ  م 

 َخْمَسة   ِمْنَها لََنا اْجَتَمعَ  َكِثيَرة   لَِمَعان   ُتْطلَقُ  الل َغةِ  ِفي َواْلَيدُ  َغْيِرهِ  ِبَخْلقِ  اْلِعَناَيةِ  ِمنَ 

 ...  َوَمَجاز   َحِقيَقة   َبْينَ  َما َمْعناى َوِعْشُرونَ 

 األفعال من األسماء اشتقاق

اِفي أَْنتَ  َقْولُهُ ..(225/ 12) حجر البن الباري فتح  هللاَِّ  َتْسِمَيةِ  َجَوازُ  ِمْنهُ  ُيْؤَخذُ  الشَّ

ا ُيوِهمُ  َما َذلِكَ  ِفي َيُكونَ  اَل  أَنْ  أََحُدُهَما ِبَشْرَطْينِ  اْلقُْرآنِ  ِفي لَْيسَ  ِبَما َتَعالَى  َنْقصا

اِني    ..اْلقُْرآنِ  ِفي أَْصل   لَهُ  َيُكونَ  أَنْ  َوالثَّ

 صفة المحبة والكراهية

ِبيِّ  َعنِ  ُهَرْيَرَة, أَِبي َعنْ  ُ  أََحبَّ  إَِذا: " َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ا هللاَّ  َناَدى َعْبدا

َ  إِنَّ : ِجْبِريلَ  ا ُيِحب   هللاَّ ُه, فاُلَنا هُ  َفأَِحبَّ َماءِ  أَْهلِ  ِفي ِجْبِريلُ  َفُيَناِدي ِجْبِريُل, َفُيِحب   إِنَّ : السَّ

 َ ا ُيِحب   هللاَّ هُ  َفأَِحب وهُ, فاُلَنا َماِء, أَْهلُ  َفُيِحب   " األَْرِض  أَْهلِ  ِفي الَقُبولُ  لَهُ  ُيوَضعُ  ُثمَّ  السَّ

ةِ  َواْلُمَرادُ " ..12/191 حجر البن الباري فتح ول   ل ْلَعْبد   اْلَخْير   إ َراَدة   هللاَِّ  ِبَمَحبَّ ص   َوح 

َواب    ."  َله   الثَّ

َخذَ  َتَعالَى هللاَِّ  َقْولِ  َبابُ  َقْولُهُ )..5/243 حجر البن الباري فتح ُ  َواتَّ  (َخلِيالا  إِْبَراِهيم هللاَّ

مِّ  اْلُخلَّةِ   َداَقةُ  َوِهيَ  ِبالضَّ ةُ  الصَّ  َصِحيح   َوَهَذا ِخاَللَهُ  َفَصاَرتْ  اْلَقْلبَ  َتَخلَّلَتِ  الَِّتي َواْلَمَحبَّ

ْسَبةِ  بِّ  ِمنْ  إِْبَراِهيمَ  َقْلبِ  ِفي َما إِلَى ِبالنِّ ا َتَعالَى هللاَِّ  ح   َتَعالَى هللاَّ   َحقِّ  ف ي إ ْطاَلق ه   َوأَمَّ

َقاَبلَة   َسب يل   َفَعلَى  ." اْلم 

ُ  أََحبَّ  هللاَِّ  لَِقاءَ  أََحبَّ  َمنْ  َبابُ  َقْولُهُ )..(313/ 11) حجر البن الباري فتح  (لَِقاَءهُ  هللاَّ

ةُ  اْلُعلََماءُ  َقالَ   َله   َوَكَراَهت ه   َعلَْيهِ  َوإِْنَعاُمهُ  إِلَْيهِ  َوِهَداَيُتهُ  لَهُ  اْلَخْيرَ  إَِراَدُتهُ  لَِعْبِدهِ  هللاَِّ  َمَحبَّ

دِّ  َعلَى نْ  الضِّ  ."َذل كَ  م 
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 صفة الغيرة

ُ  َصلَّى قال  تزني أو عبُده, يزني أن هللا من أغَيرُ  أحد من ما وهللاِ :" َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

 "كثيراا  ولبكيُتم قليالا, لضحكتم أعلم ما تعلمون لو وهللا! محمد أمة يا أََمُتُه,

 اْلَغْينِ  ِبَفْتحِ  اْلَغْيَرةِ  ِمنَ  َتْفِضيل   أَْفَعلُ "َ أَْغَير" َقْولُهُ ..3/425 حجر البن الباري فتح

ةِ  ِمنَ  َيْحُصلُ  تغير الل َغة ِفي َوِهيَ  اْلُمْعَجَمةِ  ْوَجْينِ  ِفي َوأَْصلَُها َواأْلََنَفةِ  اْلَحِميَّ  الزَّ

لُّ  َواأْلَْهلَْينِ  َحال   َذل كَ  َوك  هُ  َتَعالَى هللاَّ   َعلَى م  ه   أِلَنَّ ن  َفيَ  َوَنْقص   َتَغي ر   ُكلِّ  َعنْ  ُمَنزَّ  َحْمل ه   َتَعيَّ

 .."  اْلَمَجاز   َعلَى

 صفة الحياء

ُ  َفاْسَتْحَيا َقْولُهُ ..(1/259) حجر البن الباري فتح  َقْولُهُ  ُيَعاِقْبهُ  َولَمْ  َرِحَمهُ  أَيْ  ِمْنهُ  هللاَّ

ُ  َفأَْعَرضَ   .َعلَْيهِ  َسِخطَ  أَيْ  َعْنهُ  هللاَّ

 والسخط الرضا صفة

 َواَل  لَُهمْ  َيْشُكُرهُ  اَل  أَيْ  يرضى َواَل  َقْوله َومعنى..11/23 حجر البن الباري فتح 

 .."َعلَْيهِ  ُيِثيُبُهمْ 

َضا..11/24 حجر البن الباري فتح ْخطَ  أَنَّ  َكَما اْلَخْيرِ  إَِراَدةُ  هللاَِّ  ِمنَ  الرِّ  إَِراَدةُ  الس 

 .."الشَّرِّ 

 الغضب صفة 

 إِيَصالِ  إَِراَدةُ  َوُهوَ  اَلِزُمهُ  اْلَغَضبِ  ِمنَ  َواْلُمَرادُ "..5/493 حجر البن الباري فتح

 "اْلَعَذابِ 

 صفة الفرح

ُ ..14/293 حجر البن الباري فتح ا أََشد   هلَلَّ  ِمنْ  ِعْنَدهُ  َوَكَذا اْلُمْؤِمنِ  َعْبِدهِ  ِبَتْوَبةِ  َفَرحا

َضاه   َعنْ  َمَجاز   هللاَِّ  َحقِّ  ِفي اْلَفَرحِ  َوإِْطاَلقُ  ُهَرْيَرةَ  أَِبي َحِديثِ   صفة النزول."ر 

 ِمنْ  اْلَحَرَكةُ  َحِقيَقَتهُ  أِلَنَّ  هللاَِّ  َعلَى ُمَحال   الن ُزولُ .. 14/331 حجر البن الباري فتح

ْفلِ  إِلَى اْلُعلُوِّ  ِجَهةِ  لْ  َذلِكَ  َعلَى َتْنِزيِههِ  َعلَى اْلَقاِطَعةُ  اْلَبَراِهينُ  َدلَّتِ  َوَقدْ  الس   َذلِكَ  َفْلي َتأَوَّ

ْحَمةِ  َملَكِ  ُنُزولُ  اْلُمَرادَ  ِبأَنَّ  ضُ  أَوْ  َوَنْحُوهُ  الرَّ ْنِزيهِ  اْعِتَقادِ  َمعَ  ُيَفوَّ  ."التَّ
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 تحريف الصوت

ْوتِ  لَْفظَ ..(1/322) حجر البن الباري فتح ا الصَّ  إِلَى ِنْسَبِتهِ  إِْطاَلقِ  ِفي ُيَتَوقَّفُ  ِممَّ

يل إِلَى َويْحَتاج الرب  ."َتأْو 

ْكر   َثَبتَ  َوإ َذا".. (413/ 13) حجر البن الباري وقال أيضا فى فتح ْوت   ذ  ه   الصَّ  ب َهذ 

يث   ح يَحة   اأْلََحاد  ا َثمَّ  ب ه   اإْل يَمان   َوَجبَ  الصَّ يض   إ مَّ ْفو  ا التَّ يل   َوإ مَّ أْو    ."التَّ

 صفة االستواء على العرش بذاته

, ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  ِبيَّ  أَنَّ  َمالِك   َذلِكَ  َفَشقَّ  الِقْبلَِة, ِفي ُنَخاَمةا  َرأَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى النَّ

هُ  َفَقامَ  َوْجِهِه, ِفي ُرِئيَ  َحتَّى َعلَْيهِ   َفإِنَّهُ  َصالَِتهِ  ِفي َقامَ  إَِذا أََحَدُكمْ  إِنَّ : »َفَقالَ  ِبَيِدِه, َفَحكَّ

ُه, ُيَناِجي ه   إ نَّ  أَوْ  َربَّ  َعنْ  َولَِكنْ  ِقْبلَِتِه, ِقَبلَ  أََحُدُكمْ  َيْبُزَقنَّ  َفالَ  ,الق ْبلَة   َوَبْينَ  َبْيَنه   َربَّ

, َعلَى َبْعَضهُ  َردَّ  ُثمَّ  ِفيهِ  َفَبَصقَ  ِرَداِئِه, َطَرفَ  أََخذَ  ُثمَّ  «َقَدَمْيهِ  َتْحتَ  أَوْ  َيَساِرهِ   َبْعض 

 «َهَكَذا َيْفَعلُ  أَوْ : »َفَقالَ 

دُّ  َوف يه  ..2/132,133 حجر قال ابن ه   َزَعمَ  َمنْ  َعلَى الرَّ  .".. ب َذات ه   اْلَعْرش   َعلَى أَنَّ

 نفي الرؤية

ةِ  أَْهلِ  ِعْندَ  اْلَحقَّ ..2/143 حجر البن الباري فتح نَّ ْؤَيةَ  أَنَّ  الس   َعْقال   لََها ُيْشَتَرطُ  اَل  الر 

ْضو   َقاَبلَة   َواَل  َمْخص وص   ع  َما ق ْرب   َواَل  م  ة   أُُمور   ِتْلكَ  َوإِنَّ  اإْلِْدَراكِ  ُحُصولُ  َيُجوزُ  َعاِديَّ

ارِ  ِفي َتَعالَى هللاَِّ  ُرْؤَيةِ  ِبَجَوازِ  َحَكُموا َولَِذلِكَ  َعْقالا  َعَدِمَها َمعَ   أِلَْهلِ  ِخاَلفاا اآْلِخَرةِ  الدَّ

 ."اْلَعاَدةِ  َمعَ  لُِوقُوِفِهمْ  اْلِبَدعِ 

ْؤَيةِ  ِمنَ  اْلُمْعَتِزلَةِ  ُجْمُهورُ  َوَمَنعَ ..15/432 حجر البن الباري فتح ِكينَ  الر   ِبأَنَّ  ُمَتَمسِّ

ُ  ِجَهة   ِفي َيُكونَ  أَنْ  اْلَمْرِئيِّ  َشْرطِ  ِمنْ  ه   َوهللاَّ َفقُوا اْلِجَهةِ  َعنِ  ُمَنزَّ هُ  َعلَى َواتَّ  ِعَباَدهُ  َيَرى أَنَّ

ْؤَيةَ  أَْثَبتَ  َمنْ  َواْخَتلَفَ  ِجَهة   ِمنْ  اَل  َراء   َفُهوَ  اِئي َيْحُصلُ  َقْوم   َفَقالَ  َمْعَناَها ِفي الر   لِلرَّ

 ِفي َقْولِهِ  َوْفقِ  َعَلى َوُهوَ  اْلَمْرِئيَّاتِ  ِمنَ  َغْيِرهِ  ِفي َكَما اْلَعْينِ  ِبُرْؤَيةِ  َتَعالَى ِباهللَِّ  اْلِعْلمُ 

ه   إ الَّ  اْلَقَمرَ  َتَرْونَ  َكَما اْلَبابِ  َحِديثِ  ه   أَنَّ َنزَّ ة   اْلج َهة   َعن   م   َعلَى َزاِئد   أَْمر   َوَذلِكَ  َواْلَكْيف يَّ

ْؤَيةِ  اْلُمَرادَ  إِنَّ  َبْعُضُهمْ  َوَقالَ  اْلِعْلمِ   اْلِعْلمُ  ِبالر 

رَ   َها َبْعُضُهمْ  َعْنَها َوَعبَّ  اْلَمْخُصوَصةِ  َذاِتهِ  إِلَى ِنْسَبُتَها اإْلِْنَسانِ  ِفي َحالَة   ُحُصولُ  ِبأَنَّ

اتِ  إِلَى اإْلِْبَصارِ  ِنْسَبةَ  ه مْ  َوَقالَ  اْلَمْرِئيَّ ْؤَية   َبْعض  ن   ر  ْؤم  َّ   اْلم  ْلم   َكْشف   َنْوع   لِل  ه   إ الَّ  َوع   أَنَّ

نَ  َوأَْوَضح   أََتمُّ  ْلم   م  َواب   إ لَى أَْقَرب   َوَهَذا اْلع  نَ  الصَّ ل   م     ..اْلقُْرُطِبي   َوَقالَ  .. اأْلَوَّ

ْؤَيةَ     َيْخل ق ه   إ ْدَراك   الرُّ
اِئي َتَعالَى هللاَّ لَُها َيُجوزُ  أَْحَوال   ِبَها َوَتْقَتِرنُ  اْلَمْرِئيَّ  َفَيَرى لِلرَّ  َتَبد 

 َتَعالَى." هللاَِّ  ِعْندَ  َواْلِعْلمُ 
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 واألمكنة  وآثارهم التبرك بالصالحين

هُ  َمالِك   ْبنَ  ِعْتَبانَ     َقدْ  هللاَِّ  َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  َوَسلََّم, َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولَ  أََتى أَنَّ

 َبْيِني الَِّذي الَواِدي َسالَ  األَْمَطارُ  َكاَنتِ  َفإَِذا لَِقْوِمي أَُصلِّي َوأََنا َبَصِري, أَْنَكْرتُ 

ِ, َرُسولَ  َيا َوَوِدْدتُ  ِبِهْم, َفأَُصلِّيَ  َمْسِجَدُهمْ  آِتيَ  أَنْ  أَْسَتِطعْ  لَمْ  َوَبْيَنُهْم,  َتأِْتيِني أَنَّكَ  هللاَّ

ِخَذهُ  َبْيِتي, ِفي َفُتَصلِّيَ  : َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  لَهُ  َفَقالَ : َقالَ  ُمَصل اى, َفأَتَّ

ُ  َشاءَ  إِنْ  َسأَْفَعلُ »     ...الحديث.«هللاَّ

الِحين ِمنَ  ُدِعيَ  َمنْ  أَنَّ  ِمْنهُ  "َوُيْسَتَفادُ 2/112 قال ابن حجر  ُيجيب أَنه ب ه   ليتبرك الصَّ

 "اْلِفْتَنةَ  أَِمنَ  إَِذا

اِئرِ  َصاَلةِ  اْسِتْحَبابُ  َوِفيهِ ..14/32 حجر البن الباري فتح  َواَل  اْلَمُزورِ  َبْيتِ  ِفي الزَّ

َما اِئرُ  َكانَ  إِنْ  ِسيَّ نْ  الزَّ مَّ ك   م   .ب ه   ي َتَبرَّ

ةَ  أُمِّ  َعنْ  ُ  َرِضيَ  َعِطيَّ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َعلَْيَنا َدَخلَ : َقالَتْ  َعْنَها, هللاَّ

ا, اْغِسْلَنَها: »َفَقالَ  اْبَنَتُه, َنْغِسلُ  َوَنْحنُ  ا, أَوْ  َثالَثا , ِبَماء   َذلَِك, ِمنْ  أَْكَثرَ  أَوْ  َخْمسا  َوِسْدر 

ا, اآلِخَرةِ  ِفي َواْجَعْلنَ  ِني َفَرْغُتنَّ  َفإَِذا َكافُورا ا ,«َفآِذنَّ اهُ, َفَرْغَنا َفلَمَّ  ِحْقَوهُ, إِلَْيَنا َفأَْلَقى آَذنَّ

اهُ  أَْشِعْرَنَها: »َفَقالَ   «إِيَّ

وَ "..(129/ 3) حجر البن الباري فتح كِ  ِفي أَْصل   َوه  َبر  الِحين بآثار التَّ  " الصَّ

ك   اْلَحِديثِ  َوِفي..13/113 حجر البن الباري فتح َبرُّ ل   التَّ ج  ال ح   ب الرَّ  َوَساِئرِ  الصَّ

ا أَْعَضاِئهِ   ."اليمني اْلَيدَ  َوُخُصوصا

 قصد القبر بالزيارة

 (3/221) حجر البن الباري فتح

ةِ  اْلِباَلدِ  ِفي َعْصِرَنا ِفي اْلَمْسأَلَةِ  َهِذهِ  ِفي َوَقعَ  اْلِكْرَماِني   َقالَ  اِميَّ  َكِثيَرة   ُمَناَظَرات   الشَّ

َرَفْينِ  ِمنَ  َرَساِئلُ  ِفيَها َوُصنِّفَ  ْيخُ  ِبهِ  َردَّ  َما إِلَى ُيِشيرُ  قُْلتُ  الطَّ ينِ  َتِقي   الشَّ ْبِكي   الدِّ  الس 

ْيخِ  َعلَى َوَغْيُرهُ ين َتِقيِّ  الشَّ ينِ  َشْمسُ  اْلَحاِفظُ  ِبهِ  اْنَتَصرَ  َوَما َتْيِمَيةَ  بن الد   َعْبدِ  ْبنُ  الدِّ

ُهم َواْلَحاِصل ِباَلدَنا ِفي مشهوره َوِهيَ  َتْيِمَيةَ  اِلْبنِ  َوَغْيُرهُ  اْلَهاِدي  تيميه بن الزموا إِنَّ

ُدَنا َقْبرِ  ِزَياَرةِ  إِلَى الرحل شد   ِبَتْحِريم ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َسيِّ  َوأَْنَكْرَنا َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

َرَفْينِ  ِمنَ  َذلِكَ  َشْرحِ  َوِفي َذلِكَ  ُصوَرةَ  يَ  ُطول   الطَّ نْ  َوه   َعن المنقولة اْلمَسائ ل ابشع م 

َيةَ  بن  "...َتْيم 
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 جواز إحداث ذكر

َرقيِّ  رافع   بنِ  ِرَفاعةَ  عن..(249/ 1) البخاري اإلمام صحيح ا: قالَ  الز   َيوماا  كنَّ

ا وسلم عليه هللا صلى - النبيِّ  وراءَ  نَصلي كعِة, منَ  رأَسهُ  رَفعَ  فلمَّ  هللاُ  سمعَ : "قال الرَّ

نا: رجل   قالَ  ,"حِمَدهُ  لِمنْ  باا, كثيراا  حْمداا, الحمُد, ولَكَ  ربَّ ا فيِه, مباَركاا  طيِّ  فلمَّ

 يْبَتِدُروَنها, ملَكاا  وثالثينَ  ِبضعةا  رأَيتُ " :قالَ  أَنا,: قالَ  المَتكلِّم؟ َمنِ : قالَ  انصَرَف,

لُ  يكُتُبها أي همْ   ". أوَّ

ْكر   إ ْحَداث   َجَواز   َعلَى ِبهِ  َواْسُتِدلَّ "..3/14 الباري فتح حجرقال ابن  اَلة   ف ي ذ   الصَّ

 ."للمأثور ُمَخالف غير َكانَ  إِذا َمأُْثور   َغْيرِ 

 َوسلم َعلَْيه   هللا َصلَّى التوسل بالنبي

 (3/343) حجر البن الباري فتح 

ُهمْ  ُعَمرَ  َقْولِ  ِفي لَْيسَ  لُونَ  َكاُنوا أَنَّ ُهمْ  َعلَى َداَللَة   ِبهِ  َيَتَوسَّ  إِذْ  لَُهمْ  َيْسَتْسِقيَ  أَنْ  َسأَلُوهُ  أَنَّ

ْقَيا َطلَب وا اْلَحالَْين   ف ي َيك ون وا أَنْ  ي ْحَتَمل   نَ  السُّ ينَ  هللاَّ   م  ْسَتْشف ع   َعلَْيه   هللا َصلَّى ب ه   م 

ْرَجَمةِ  أََرادَ  َيُكونَ  أَنْ  ُيْحَتَملُ  َرِشيد   بن َوَقالَ  َوسلم ُهمْ  اأْلَْولَى ِبَطِريقِ  ااِلْسِتْداَللَ  ِبالتَّ  أِلَنَّ

َ  َيْسأَلُونَ  َكاُنوا إَِذا ُموهُ  أَنْ  َفأَْحَرى َفَيْسِقيِهمْ  ِبهِ  هللاَّ َؤالِ  ُيَقدِّ وَ  اْنَتَهى لِلس   .."َحَسن   َوه 

 تخصيص بعض األيام بعبادة

, َعنْ  ُ  َرِضيَ  ُعَمرَ  اْبنَ  أَنَّ  َنافِع  َحى ِمنَ  ُيَصلِّي الَ  َكانَ  َعْنُهَما, هللاَّ  َيْقَدمُ  َيْومَ : َيْوَمْينِ  ِفي إاِلَّ  الض 

َة, ى َيْقَدُمَها َكانَ  َفإِنَّهُ  ِبَمكَّ  َمْسِجدَ  َيأِْتي َوَيْومَ  الَمَقاِم, َخْلفَ  َرْكَعَتْينِ  ُيَصلِّي ُثمَّ  ِباْلَبْيِت, َفَيُطوفُ  ُضحا

, هُ  قَُباء  , ُكلَّ  َيأِْتيهِ  َكانَ  َفإِنَّ  َوَكانَ : َقالَ  ِفيِه, ُيَصلِّيَ  َحتَّى ِمْنهُ  َيْخُرجَ  أَنْ  َكِرهَ  الَمْسِجدَ  َدَخلَ  َفإَِذا َسْبت 

ثُ  ِ  َرُسولَ  أَنَّ : ُيَحدِّ ا َيُزوُرهُ  َكانَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ ا " َراِكبا  َوَماِشيا

 َجَواز   َعلَى َداَللَة   ُطُرِقهِ  اْخِتاَلفِ  َعلَى اْلَحِديثِ  َهَذا َوفِي..(3/211) حجر البن الباري فتح

يص   ام   َبْعض   َتْخص  ال َحة   اأْلَْعَمال   ب َبْعض   اأْلَيَّ َداَوَمة   الصَّ  .." َذل كَ  َعلَى َواْلم 

 والتقبيح التحسين

ْحِسينَ  أَنَّ  ِمْنهُ  َوُيْسَتَفادُ "..2/142 حجر البن الباري فتح ْقبِيحَ  التَّ َما َوالتَّ  "بِالشَّْرعِ  ُهوَ  إِنَّ

 الخروج عن ظاهر النص

ْزقِ  ِفي اْلَبْسطِ  َمْعَنى..(1/122) حجر البن الباري فتح  اْلُعُمرِ  َوِفي ف يه   اْلَبَرَكة   الرِّ

ة   ُحُصولُ    اْلَجَسد   ف ي اْلق وَّ
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 الكسب

 11/222 حجر البن الباري فتح

ةُ  َذلِكَ  ِفي َوَخالَفَ  َوإِيَجاِدهِ  َتَعالَى هللاَِّ  ِبَتْقِديرِ  َوالشَّرِّ  اْلَخْيرِ  َجِميعَ  أَنَّ  َوِفيهِ   اْلَقَدِريَّ

ةُ  ةُ  َفَذَهَبتِ  َواْلَجْبِريَّ قَ  َمنْ  َوِمْنُهمْ  َنْفِسهِ  ِقَبلِ  ِمنْ  اْلَعْبدِ  ِفْعلَ  أَنَّ  إِلَى اْلَقَدِريَّ  اْلَخْيرِ  َبْينَ  َفرَّ

هُ  َوِقيلَ  الشَّرِّ  َخْلقَ  َعْنهُ  َوَنَفى اْلَخْيرَ  هللاَِّ  إِلَى َفَنَسبَ  َوالشَّرِّ   َقدِ  َكانَ  َوإِنْ  َقاِئلُهُ  ُيْعَرفُ  اَل  إِنَّ

َما َذلِكَ  اْشُتِهرَ  ةُ  َوَذَهَبتِ  اْلَمُجوسِ  َرْأيُ  َهَذا َوإِنَّ  َولَْيسَ  هللاَِّ  ِفْعلُ  اْلُكلَّ  أَنَّ  إِلَى اْلَجْبِريَّ

طَ  أَْصالا  َتأِْثير   ِفيهِ  لِْلَمْخلُوقِ  ة   أَْهل   َوَتَوسَّ نَّ ْنه مْ  السُّ    َخلََقه   اْلف ْعل   أَْصل   َقالَ  َمنْ  َفم 
 هللاَّ

َرة   َغْير   ق ْدَرة   َول ْلَعْبد   َؤثِّ ور   ف ي م  ا لََها أَنَّ  َبْعُضُهمْ  َوأَْثَبتَ  اْلَمْقد  هُ  َتأِْثيرا ى لَِكنَّ ا ُيَسمَّ  َكْسبا

 َيُطوُل.." أَِدلَِّتِهمْ  َوَبْسطُ 

 التعطيل

ا..15/231 حجر البن الباري فتح ةِ  أَْهلُ  َوأَمَّ نَّ ُروا الس  ْوِحيدَ  َفَفسَّ ْشِبيهِ  ِبَنْفيِ  التَّ  التَّ

ْعِطيلِ  ْوِحيدُ  اْلقَُشْيِري   اْلَقاِسمِ  أَُبو َحَكاهُ  ِفيَما اْلُجَنْيدُ  َقالَ  َثمَّ  َوِمنْ  َوالتَّ يم   إ ْفَراد   التَّ نَ  اْلَقد   م 

ْحَدث    15/292 في فقال.  صفحات بعد الكالم هذا على حجر ابن أثنى وقد.. ."اْلم 

اِئَفةِ  َشْيخِ  َكاَلمَ " وَ  اْلُجَنْيدِ  الطَّ ْسن   َغاَية   ف ي َوه   "َواإْل يَجاز   اْلح 

 القرآن قديم

 15/434 حجر البن الباري فتح

َراد   ُمْحَدث   َربِِّهمْ  ِمنْ  ِذْكر   ِمنْ  َيأِْتيِهمْ  َما َوَقْولِهِ  يلَه   أَنَّ  َفاْلم  وَ  إ لَْيَنا َتْنز  ْحَدث   ه   اَل  اْلم 

ْكر   ه   الذِّ  ".َنْفس 

  15/124حجر البن الباري فتح

د   َواْلُمَعلَّقِ  اْلَمْوُصولِ  اْلَحِديَثْينِ  ِبَهَذْينِ  اْلُبَخاِريِّ  ُمَرادَ  أَنَّ  َيْظَهرُ  َوالَِّذي  َمنْ  َعلَى الرَّ

 اْلَقاِرئِ  ِفْعلِ  ِمنْ  ِباْلقُْرآنِ  اْلَقاِرئِ  لَِسانِ  َحَرَكةَ  أَنَّ  َفأََبانَ  َقِديَمة   اْلَقاِرئِ  ِقَراَءةَ  أَنَّ  َزَعمَ 

ه   اْلَمْقُروءِ  ِبِخاَلفِ  يم   هللاَّ   َكاَلم   َفإ نَّ  ."..  اْلَقد 
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