















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	آراء ابن حجر الهيتمي الاعتقادية
	أصل هذا الكتاب
	المقدمة
	أهمية الموضوع وأسباب اختياره 
	الدراسات السابقة 
	خطة البحث 
	منهج البحث 

	تمهيد في ترجمة ابن حجر الهيتمي ومنهجه في تقرير العقيدة
	المبحث الأول: ترجمة موجزة لابن حجر الهيتمي 
	المطلب الأول: عصر ابن حجر 
	أولاً: الحالة السياسية 
	ثانياً: الحالة الدينية 
	ثالثا: الحالة الاجتماعية 
	رابعاً: الحالة العلمية 

	المطلب الثاني: حياته الشخصية 
	أولاً: اسمه ولقبه وكنيته 
	ثانياُ:مولده ونشأته ورحلاته 
	ثالثاً: وفاته 

	المطلب الثالث: حياته العلمية 
	أولا: شيوخه 
	ثانياً: تلاميذه 
	ثالثاً: مؤلفاته 
	رابعاً: مذهبه العقدي 
	خامساً: مذهبه الفقهي 


	المبحث الثاني: مصادر ابن حجر ومنهجه في تقرير العقيدة 
	أولاً: مصادره في تلقي العقيدة 
	ثانياً: منهجه في تقرير العقيدة 

	المبحث الثالث: موقف ابن حجر من شيخ الإسلام ابن تيمية العلامة ابن القيم 

	الباب الأول : آراؤه في الإيمان بالله
	تمهيد في تعريف التوحيد وبيان أقسامه 
	أولاً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند أهل السنة والجماعة 
	ثانياً: تعريف التوحيد وبيان أقسامه عند ابن حجر 

	الفصل الأول: آراؤه في توحيد الربوبية 
	تمهيد في تعريف توحيد الربوبية 
	المبحث الأول: معرفة الله تعالى 
	أولاً: حكم معرفة الله والطريق إليها 
	ثانياً: دلائل معرفة الله تعالى

	المبحث الثاني: الفطرة 
	المبحث الثالث: حكم إيمان المقلد 

	الفصل الثاني:آراؤه في توحيد الألوهية 
	تمهيد في تعريف توحيد الألوهية 
	المبحث الأول: معنى شهادة أن لا إله إلا الله وفضلها 
	أولاً: معنى لا إله إلا الله 
	ثانياً: إعراب لا إله إلا الله 
	ثالثاً: فضل لا إله إلا الله 

	المبحث الثاني: معنى العبادة وبيان بعض أنواعها 
	أولاً: معنى العبادة 
	ثانياً: أنواع العبادة 
	ثالثاً: موقفه من صرف العبادة لغير الله 

	المبحث الثالث: موقفه مما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه 
	أولاً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأعمال 
	الذبح لغير الله أو بغير اسمه 
	النذر لغير الله 
	السحر 
	الأوفاق 
	الكهانة والعرافة وما ألحق بهما 
	التنجيم 
	الرمل والخط 
	التمائم 
	الرقى 
	الطيرة 
	الرياء
	اتخاذ القبور مساجد والطواف بها وإسراجها والبناء فوقها والكتابة عليها والقراءة عندها 
	اتخاذ القبور مساجد 
	الطواف بالقبور 
	اتخاذ السرج على القبور
	البناء على القبور 
	الكتابة على القبور 
	القراءة على القبور 
	شد الرحال لمجرد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم 

	ثانياً: ما ينافي توحيد الألوهية أو يقدح فيه من الأقوال 
	الحلف بغير الله 
	سب الدهر 
	الاستسقاء بالأنواء 
	إطلاق لفظ عبدي وأمتي 
	التسمي بملك الأملاك وما في معناه 
	التوسل 



	الفصل الثالث: آراؤه في توحيد الأسماء والصفات 
	تمهيد في تعريف توحيد الأسماء والصفات 
	المبحث الأول: آراؤه في أسماء الله 
	أولاً: الأسم والمسمى 
	ثانياً: أسماء الله هي توقيفية أم لا 
	ثالثاً: عدد أسماء الله وتعيين الاسم الأعظم منها 
	رابعاً: شرحه لبعض أسماء الله الحسنى 

	المبحث الثاني: آراؤه في صفات الله 
	أولاً: آراؤه في الصفات إجمالاً 
	الرد عليه في قوله بأن ظواهر نصوص الصفات غير مرادة 
	الرد عليه في قوله بجواز التفويض والتأويل في نصوص الصفات
	التأويل 
	التفويض 
	الرد عليه في زعمه أن طريقة السلف أسلف وطريقة الخلف أعلم وأحكم 

	ثانياً: آراؤه في الصفات تفصيلاً 
	آراؤه في الصفات الذاتية 
	صفة العلو 
	صفة اليمين 
	صفة الأصابع 
	صفة النور 
	صفة الصورة 

	آراؤه في الصفات الفعلية 
	صفة الكلام 
	صفة النزول 
	صفة القرب 
	صفة المحبة 
	صفة الرحمه 
	صفة الغضب 





	الباب الثاني : آراؤه في بقية أركان الإيمان
	الفصل الأول: آراؤه في الإيمان بالملائكة 
	تمهيد في تعريف الملائكة 
	المبحث الأول: معنى الإيمان بالملائكة وما يتضمنه 
	أولاً: رأيه في مفهوم الإيمان بالملائكة 
	ثانياً: رأيه فيما يتضمنه الإيمان الملائكة تفصيلاً 
	وجودهم 
	خلقهم 
	عددهم 
	أعمالهم 
	موتهم 


	المبحث الثاني: المفاضلة بين الملائكة والمفاضلة بينهم وبين صالحي البشر 
	أولاً: المفاضلة بين الملائكة 
	ثانياً: المفاضلة بين الملائكة وبين صالحي البشر 

	المبحث الثالث: عصمة الملائكة 

	الفصل الثاني: آراؤه في الإيمان بالكتب 
	تمهيد في تعريف الكتب 
	المبحث الأول: مفهوم الإيمان بالكتب وما يتضمنه 
	المبحث الثاني: نزول القرآن ومعناه 
	المبحث الثالث: إعجاز القرآن  

	الفصل الثالث: آراؤه في الإيمان بالرسل 
	تمهيد في تعريف النبي والرسول والفرق بينهما 
	المبحث الأول: آراؤه في الإيمان بالأنبياء والرسل عموماً 
	أولاً: معنى الإيمان بالرسل 
	ثانياً: المفاضلة بين الأنبياء 
	ثالثاً: رأيه في نبوة من اختلف في نبوته 
	الخضر 
	إخوة يوسف عليه السلام 
	إبراهيم ابن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
	لقمان 
	ذو القرنين 

	رابعاً: عصمة الأنبياء 

	المبحث الثاني: آراؤه في الإيمان بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم 
	أولاً: معجزاته صلى الله عليه وسلم 
	تعريف المعجزة وشروطها 
	ذكره لبعض معجزاته صلى الله عليه وسلم 

	ثانيا: خصائصه صلى الله عليه وسلم 
	تعريف الخصائص وأقسامها 
	ما ذكره من خصائصه صلى الله عليه وسلم 
	ما عده من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهو ثابت 
	ما عده من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهو غير ثابت 
	اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه أول النبيين في الخلق والنبوة 
	اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه خلق من نور 
	اختصاصه صلى الله عليه وسلم بأنه المقصود من الخلق 
	اختصاصه صلى الله عليه وسلم بإحياء أبويه وإيمانهما به 
	اختصاصه صلى الله عليه وسلم بجواز رؤيته يقظة بعد وفاته 

	ثالثاً: حكم سبه صلى الله عليه وسلم 

	المبحث الثالث: آراؤه في كرامات الأولياء 
	أولاً: تعريف كرامات الأولياء 
	ثانياً:الفرق بين الكرامة والمعجزة وخوارق السحرة  
	ثالثاً: جواز الكرامة ووقوعها والرد على من خالف ذلك 


	الفصل الرابع: آراؤه في الإيمان باليوم الآخر 
	تمهيد: في تعريف اليوم الآخر 
	المبحث الأول: آراؤه في الحياة البرزخية 
	أولا: فتنة القبر 
	عموم فتنة القبر وبيان من يستثنى منها 
	اختصاص هذه الأمة بفتنة القبر 
	عدد الملائكة الموكلين بالسؤال وأسماؤهم وصفاتهم ولغتهم 

	ثانياً:عذاب القبر ونعيمه 
	وجوب الإيمان بعذاب القبر ونعيمه 
	وقوع عذاب القبر ونعيمه على الروح والجسد 

	ثالثاُ:حقيقة الروح 

	المبحث الثاني: آراؤه في أشرطة الساعة 
	أولاً: تعريف أشراط الساعة 
	ثانيا: أشراط الساعة الصغرى 
	ظهور المهدي 
	خراب الكعبة 
	نفي المدينة شرارها 

	ثالثاً: أشراط الساعة الكبرى 
	خروج الدجال 
	نزول عيسى عليه السلام 
	خروج يأجوج ومأجوج 
	طلوع الشمس من مغربها 
	خروج الدابة 


	المبحث الثالث: آراؤه في الحياة الآخرة 
	أولاً: البعث 
	ثانياً: الشفاعة 
	ثالثاً: الصراط 
	رابعاً: الميزان 
	خامساً: الرؤية 
	رؤية الله تعالى في الدنيا 
	رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج 
	رؤية الله تعلى في الموقف 
	رؤية الله تعالى في الجنة 

	سادساً: الجنة والنار 
	خلق الجنة والنار ووجودها الآن 
	دوام الجنة والنار 



	الفصل الخامس: آراؤه في القضاء والقدر 
	تمهيد في تعريف القضاء والقدر والفرق بينهما 
	المبحث الأول: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
	أولاً: معنى الإيمان بالقضاء والقدر وما يتضمنه 
	ثانياً: بيانه لبعض الأمور التي لا تنافي القضاء والقدر 
	القضاء بالمعاصي 
	الرضى بالقضاء بالمعاصي 
	الاحتجاج بالقدر على المعاصي 
	رد القضاء بالدعاء 
	زيادة العمر بالبر والصلة 

	المبحث الثاني: آراؤه في أفعال العباد والهدى والضلال وتنزيه الله عن الظلم 
	أولاً: أفعال العباد 
	ثانياً: الهدى والظلال 
	ثالثاً: تنزيه الله عن الظلم 

	المبحث الثالث: آراؤه في التحسين والتقبيح والحكمة والتعليل في أفعال الله وتكليف ما لا يطاق 
	أولاً: التحسين والتقبيح 
	ثانياً: الحكمة والتعليل في أفعال الله 
	ثالثاً: تكليف ما لا يطاق 



	الباب الثالث : آراؤه في الصحابة والإمامة ومسائل الأسماء والأحكام
	الفصل الأول: آراؤه في الصحابة والإمامة 
	المبحث الأول: آراؤه في الصحابة 
	أولاً: تعريف الصحابة 
	ثانياً: فضل الصحابة 
	ثالثاً: المفاضلة بين الصحابة 
	رابعاً: المفاضلة بين الصحابة وبين من بعدهم 
	خامساً: عدالة الصحابة 
	سادساً: وجوب الإمساك عما شجر بين الصحابة 
	سابعاً: حكم سب الصحابة 

	المبحث الثاني: آراؤه في الإمامة 
	أولاً: تعريف الإمامة 
	ثانياً: حكم الإمامة 
	ثالثاً: طرق انعقاد الإمامة 
	رابعاً: الواجب نحو الأئمة 
	خامساً: إثبات إمامة الخلفاء الراشدين 


	الفصل الثاني: آراؤه في مسائل الأسماء والأحكام 
	تمهيد في تعريف مسائل الأسماء والأحكام وأهميتها 
	المبحث الأول: آراؤه في مسائل الإيمان 
	أولاً: تعريف الإيمان 
	ثانياً: زيادة الإيمان ونقصانه 
	ثالثاً: حكم الاستثناء في الإيمان 
	رابعاً: هل الإيمان مخلوق أم لا 
	خامساً: الفرق بين الإيمان والإسلام 
	سادساً: تعريف الكبيرة وحكم مرتكبها 
	تعريف الكبيرة 
	حكم مرتكب الكبيرة 

	المبحث الثاني: آراؤه في مسائل الكفر والتكفير 
	أولا: تعريف الكفر 
	ثانياً: التحذير من التكفير بغير حق وضرورة الاحتياط في الحكم به 
	ثالثاً: موانع التكفير 
	رابعاً: اعتبار المقاصد في التكفير 
	خامساً: اعتبار اللازم في التكفير 

	المبحث الثالث: آراؤه في مسائل البدعة 
	أولاً: تعريف البدعة 
	ثانياً: أقسام البدعة 
	ثالثاً: حكم البدعة 
	رابعاً: موقفه من بعض البدع المنتشرة في عصره 
	الاحتفال بالمولد النبوي 
	السماع 
	صلاة الرغائب 
	الصلاة الألفية ليلة النصف من شعبان 



	الخاتمة
	الفهارس العامة
	فهرس الآيات 
	فهرس الأحاديث 
	فهرس الأعلام 
	فهرس الملل والنحل 
	فهرس المصطلحات 
	فهرس الألفاظ الغريبة 
	فهرس المصادر والمراجع 
	فهرس الموضوعات 



