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 رشح العقيدة الواسطية                               

 :أ ّما بعد ؛امحلد هلل والصالة والسالم عىل رسول للا 

فدين للا تبارك وتعاىل هو اعتقاد وقول  ؛ ابرك للا فيمك قدر العقيدة وماكنهتا  فتعلمون

، العتقادل  ومعل، وأ ساس القول والعمل هو الاعتقاد، ودعوة ال نبياء اكن أ ساسها 

اغُوَت } َ َواْجتَنيُبوا الطَّ ٍة َرُسوًلا َأني اْعُبُدوا اَّللَّ ْن } {،َولَقَْد بََعثْنَا ِفي ُكّي ُأمَّ َوَما َأْرَسلْنَا مي

ْن  َ مي ًلَّ َأََن فَاْعُبُدوني قَْبِلي
ِ
ََلَ ا
ِ
َُّه ًَل ا لَْيهي َأن

ِ
ًلَّ نُوِحي ا

ِ
وقال للا س بحانه وتعاىل   {،َرُسوٍل ا

{}: أ يضاا  ًلَّ ليَيْعُبُدوني
ِ
نَْس ا

ِ
نَّ َواًْل ًّل  )قال ابن عباس ريض للا عنه:  َوَما َخلَْقُت الْجي ا 

ا ذن حفمكة للا تبارك وتعاىل والسبب ِف خلقه للعباد   ؛والتوحيد عقيدة (،دونليوّحي 

عندما أ رسل معاذاا ا ىل   ملسو هيلع هللا ىلصهو أ ن يعبدوه وأ ن يوحدوه، وبداية ذكل ابًلعتقاد، والنيب 

ىَل َأْن  قال َل:  المين
ِ
َل َما تَْدُعوُُهْ ا ، فَلَْيُكْن َأوَّ ْن َأْهلي الكيتَابي ََّك تَْقَدُم عىََل قَْوٍم مي ن

ِ
ا

 َ ُدوا اَّللَّ ذن العقيدة يه أ ول دعوة ال نبياء ويه أ ساسها ،(1) "  تََعاىَل يَُوّحي    .ا 
نسان ًل بّد َل   والعقيدة ترتكز علهيا سعادة العبد وتعاس ته ِف ادلنيا وِف الآخرة، وّك ا 

ّما أ ن يكون صاحلاا أ و أ ن يكون فاسداا، وال نبياء جاؤوا بتصحيح العقائد  ؛من اعتقاد ا 

صالهحا مبا يريض للا تبارك وتعاىل، وخالف ِف الاعتقاد أ َنٌس فكفروا، وخالف   وا 

أآخرون فضلّوا، وعقيدة أ هل الس نة وامجلاعة مبنية عىل كتاب للا وس نة رسول للا  

ذا نظرت ِف هذه العقيدةوفهم السلف الصاحل ريض للا عهنم،  ملسو هيلع هللا ىلص وجدت    ؛فأ نت ا 

أ ّن أ هل الس نة مجيعاا متفقون علهيا، ووجدت أ ّن هذه العقيدة مبنية ابلاكمل عىل أ دةل  

الكتاب والس نة وعىل فهم السلف الصاحل ريض للا عهنم، وخالف هذه العقيدة أ َنٌس  

   .وكفروا بذكل، وخالف أ َنٌس وضلّوا

 
( عن ابن عباس ريض للا عنه، وأ خرج مسمل حنوه عن معاذ ريض 19ومسمل ) (،7372أ خرجه البخاري ) -1

َل ا ًل للا وأ ين رسول للا".    ن ًل ا   للا عنه بلفظ: "فادعهم ا ىل شهادة ا 
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ومما ُألف ِف ذكل هذه  ، - عتقاد أ هل الس نة وامجلاعةا - الاعتقادوُألفت كتٌب كثرية ِف  

ذن للا تعاىل بتدريسها   .الواسطية اليت سنبدأ  اب 

ن اكن كام   العقيدة الواسطية يه من تأ ليف ش يخ اًل سالم ابن تميية رمحه للا، وهو وا 

سهاب  وشهرته تغين عن اًل طناب ِف ذكره واًل  ) قال فيه احلافظ ابن رجب رمحه للا: 

ًّل أ نّه ًلبد من ذكر بعض ال مور  (ِف أ مره هذا ش يخ اًل سالم ابن تميية رمحه للا، ا 

  ؛ومعرفة مبن يقرأ  َل  نَةٍ يك يكون الطالب عىل بيّي  ؛ عنه املهمة عنه رمحه للا وريض

ذا اكن معروفاا ابلعمل وغزارته ومعروفاا ابلصالح واخلري وحصة املهنج وحصة  فالشخص ا 

ذلكل ينبغي أ ن يكون الطالب عارفاا معن  ؛ تطمنئ النفس ا ىل أ قواَل وتراتح  ؛الاعتقاد

 .يأ خذ العمل وما يه صفاته

بن ا: أ محد تقي ادلين أ بو العباس بن عبد احللمي بن عبد السالم هو  ابن تمييه رمحه للا

مهنا ما نقهل ابن عبد الهادي   ؛ِف نسبته ا ىل أ ل تميية تميية احلّراين، ذكر املرتمجون أ قواًلا 

لهيا وُعرف هبا،   :رمحه للا أ ّن جّده محمداا اكنت أ ّمه تُسمى تميية واكنت واعظة فنُسب ا 

ّن جّده محمد  :وقيل بن اخلرض جحّ عىل درب تاميء فرأ ى هناك طفةل فلّما رجع وجد  ا 

   .فقال اي تميية اي تميية، فلُقب بذكل ؛ امرأ ته قد ودلت بنتاا َل

 .فهيي نس بة ا ىل حّران ويه مدينة معروفة اليوم ِف سوراي ؛وأ ّما نسبته احلّراين

(  661وس تني وس امتئة )ودل رمحه للا يوم اًلثنني العارش من ربيع ال ول س نة ا حدى 

 .من الهجرة ِف مدينة حّران

( جهري أ غار التتار عىل بدله فاضطرت عائلته  667وِف س نة س بع وس تني وس امتئة )

وهبا اكن مس تقر العائةل حيث طلب العمل عىل   ،ا ىل ترك حّران متوهجني ا ىل دمشق

لتدريس فنبغ ووصل ا ىل مصاف العلامء حيث تأ هل هناك ل  ، أ يدي علامهئا منذ صغره
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 .والفتوى قبل أ ن يمت العرشين من معره

  :أ شهر املؤلفات اليت أ لّفها 

ّّنا  )  :- وهو غري صاحب املس ند رمحه للا   - قال احلافظ الزبار وأ ّما مؤلفاته ومصنفاته فا 

أ كرث من أ ن أ قدر عىل ا حصاهئا أ و حيرضين مجةل أ سامهئا، بل هذا ًل يقدر عليه غالباا  

ًّل   ؛ ل ّّنا كثرية جداا، كباراا وصغاراا، أ و يه منشورة ِف البدلان ؛أ حد فقلَّ بدٌل نزلته ا 

 .اكنت َل مؤلفات كثرية ( ورأ يت فيه من تصانيفه رمحه للا

وأ ّما تصانيفه رمحه للا فهيي أ شهر من أ ن تذكر  )وقال احلافظ ابن رجب رمحه للا: 

وامتل ت هبا اجلبال  ،روأ عرف من أ ن تنكر، سارت سري الشمس ِف ال قطا 

وال مصار، قد جاوزت حّد الكرثة فال يُمكن أ حٌد حرصها وًل يتسع هذا املاكن لعّد  

 (.املعروف مهنا وًل ذكرها 

اقتضاء الرصاط املس تقمي خمالفة  "، وكتاب "الاس تقامة"ن أ برز هذه املؤلفات: كتاب م

اجلواب الصحيح ملن بّدل "، و"درء تعارض العقل والنقل"، وكتاب "أ حصاب اجلحمي

مهناج الس نة النبوية ِف نقد  "، و"الَصَفدية"، و"بيان تلبيس اجلهمية"، و"دين املس يح 

،  "التدمريّةو"، "امحلويّة"، وكتاب "النبوات"كتاب و ، "الكم الش يعة القدرية

هذه اليت س ندرسها مع بعضنا ا ن شاء للا، وكتبه كثرية كام ذكروا، ًل   "الواسطيّة"و

 .لكننا ذكرَن مجةل مهنا للفائدة ؛ حرصها ميكن 

   :وأ ّما ثناء العلامء عليه فكثرٌي أ يضاا، أ ذكر بعضاا منه 

ئل عن فّنٍ من العمل)قال كامل ادلين بن الَزْملاَكين:  ذا س ُ َّه   ؛اكن ا  ظنَّ الرايئ والسامع أ ن

ذا ختصص ِف فّنٍ وبذل هجده ووسعه فيه( ًل يعرف غري ذكل الفن   ؛ل ّن الشخص ا 

ذا تلكم ِف فنٍّ  ًّل هذا الفن،  ؛صار ممتكناا ومتوسعاا فيه، فاكن ا  ظنّوا أ نّه ًل يعرف ا 

  .لتوسعه ومتكنه ِف هذا الفن
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ذا جلسوا قال: ) وحمك عىل أ ّن أ حداا ًل يعرفه مثهل، واكن الفقهاء من سائر الطوائف ا 

  ذهب الفقيه،( أ ي: من ممعه اس تفادوا ِف مذاههبم منه ما مل يكونوا يعرفوه قبل ذكل

الفقيه يكون شافعياا مثالا جيلس مع ابن تميية ويس تفيد منه من املذهب الشافعي،  ف

ِف أ ثناء   - رمحه للا  ابن تميية- فيعلُمه أ ش ياء من املذهب الشافعي، وهذا ذكره هو نفسه  

ًّل وأ َن أ عمل منه مبذهبه  )قال:   ؛جمادًلته مع أ هل البدع ما منمك أ حٌد يذهب ا ىل مذهب ا 

 . قيل وكيف قيل وِف أ ي زمن قيل"، رمحه للا اكن موسوعة ومىت

 من اذلي سينقطع معه؟  (وًل يُعرف أ نّه َنظر أ حداا فانقطع معهقال: )

ًّل فاق فيه  أ  وًل تلكَم ِف عمل من العلوم سواء قال: ) اكن من علوم الرشع أ م غريها ا 

ليه، واكنت َل اليد الط   التصنيف وَجوَدة العبارة  وىل ِف ُحسن أ ههل، واملنسوبني ا 

 . هذا لكّه الكم فيه ثناء عطر وتزكية رفيعة ِف جمال العمل (والرتتيب والتقس مي والتأ ليف

 (. اجمتعت فيه رشوط الاجهتاد عىل وهجها )وقال عنه أ يضاا: 

رأ يت رجالا العلوم لكّها بني عينيه، يأ خذ  ؛ا اجمتعت اببن تميية)ملقال ابن دقيق العيد: و 

 (.يد ويدع ما يريدمهنا ما ير 

ًّل جاهل أ و صاحب  )وقال أ بو البقاء الس بيك:  وللا اي فالن ما يُبغض ابن تميية ا 

ه هواه عن احلّق بعد معرفته  هوى، فاجلاهل ًل يدري ما يقول، وصاحب الهوى يصد  

   (.به

بيك واكن من أ عدى أ عداء ابن تميية رمحه  وحني عاتب اًل مام اذلهيب رمحه للا الس  

وهذه شهادة عدو  -كتب الس بيك معتذراا مبيناا رأ يه ِف ش يخ اًل سالم بقوَل:  ؛للا

أ ّما قول س يدي ِف الش يخ فاململوك يتحقق كربى قدره وزخارة  ): قال - وليس صديقاا 

حبره وتوسعه ِف العلوم الرشعية والعقلية وفرط ذاكئه واجهتاده وبلوغه ِف ّك من ذكل 
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وك يقول ذكل دامئاا، وقدره ِف نفيس أ عظم من ذكل املبلغ اذلي يتجاوز الوصف، واململ

وأ جّل مع ما مجع للا َل من الزهادة والورع وادلاينة ونرصة احلّق والقيام فيه ًل لغرض  

سواه وَجْريه عىل سنن السلف وأ خذه من ذكل ابملأ خذ ال وىف وغرابة مثهل ِف هذا  

 (. الزمان بل من أ زمان

الش يخ اًل مام العامل املفّّس الفقيه اجملهتد احلافظ   :ةابن تميي)وقال اذلهيب رمحه للا:  

 (.احملّدث، ش يخ اًل سالم َندرة العرص ذو التصانيف الباهرة واذلاكء املفرط

ونظر ِف الّرجال والعلل وصار من أ مئة النقد ومن علامء ال ثر مع ) : وقال فيه أ يضاا 

جامع ئقه وقواعده وجحجه واًل  التدين والنباةل واذّلكر والصيانة مث أ قبل عىل الفقه ودقا 

ذا ذكر مسأ ةل من مسائل اخلالف مث   والاختالف حىت اكن يُقىض منه العجب ا 

فا ّن رشوط الاجهتاد اكنت قد اجمتعت فيه،  ؛يس تدل ويُرّجح وجيهتد وحّق َل ذكل

فا نين ما رأ يت أ حداا أ رسع انزتاعاا للآايت ادلاةل عىل املسأ ةل اليت يريدها منه، وًل أ شّد  

اس تحضاراا ملتون ال حاديث وعزوها ا ىل الصحيح أ و املس ند أ و ا ىل السنن منه، ك ّن  

حفام  الكتاب والسنن نصب عينيه وعىل طرف لسانه بعبارة الرش يقة  وعني مفتوحة وا 

 (. للمخالف

مام ال مئة اجملهتد املطلق)وقال الشواكين رمحه للا:   (.ا 

وثناءات العلامء عليه كثرية يطول ذكرها، نكتفي هبذا القدر مهنا اذلي فيه تزكية ِف علمه  

 .وِف دينه وأ يضاا ِف عقيدته ومهنجه 

من س نة مثانية وعرشين أ ّما وفاته: فتوِف ِف ليةل اًلثنني لعرشين من ذي القعدة 

(، توِف ش يخ اًل سالم بقلعة دمشق اليت اكن حمبوساا فهيا، وُأذن  728وس بعامئة )

ل فهيا وقد اجمتع الناس ابلقلعة والطريق ا ىل جامع دمشق  للناس ابدلخول فهيا، مث غُّسي

وُصّّل عليه ابلقلعة، مث وضعت جنازته ِف اجلامع واجلند حيفظوّنا من الناس من شّدة  
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فقد أ غلق   ؛مث ُصّّل عليه بعد صالة الظهر، مث محلت اجلنازة واش تد الزحام ،زحامال

ًّل القليل من النّاس أ و من أ جعزه الزحام   ،الناس حوانيهتم ومل يتخلف عن احلضور ا 

وصار النعش عىل الرؤوس اترة يتقدم واترة يتأ خر واترة يقف حىت ميّر الناس، وخرج  

هذا هو  ؛  ها ويه شديدة الّزحام، رمحه للا رمحة واسعةالناس من اجلامع من أ بوابه لكّ 

 .مؤلف العقيدة الواسطية

 

ويه ُحمك اذلهن اجلازم،    ؛- هذا أ صلها اللغوي - مأ خوذة من العقد والربط : والعقيدة

 .هذه يه العقيدة  ؛ يعين احلمك اذلي يعقد املرء عليه قلبه بطريقة جازمة ًل شّك فهيا 

فُسميّت بذكل نس بة ا ىل واسط، وواسط مدينة ِف العراق اكن لها   :وأ ّما الواسطية

قايض، هذا القايض جاء ا ىل ابن تميية رمحه للا وذكر َل كرثة الاحنراف ِف الاعتقاد  

طلب منه أ ن يضع َل عقيدة يعتقدها  و  ،وكرثة انتشار البدع وال هواء وما يُقال ِف ذكل

ميية رمحه للا بأ ّن العقائد اليت كتهبا أ هل  فقال َل ش يخ اًل سالم ابن ت  ؛هو وأ هل بيته

الس نة كثرية، قال: فأ حلّ عليه أ ن يكتب َل عقيدة منه هو ابذلات، فكتب َل هذه  

 ذلكل.  ُسميت ابلعقيدة الواسطية؛ ف الواسطية

وقد مجع ش يخ اًل سالم ابن تميية رمحه للا ِف هذا الكتاب زبدة عقيدة أ هل الس نة  

   . وامجلاعة

من خالفها فقد خرج من دائرة الس نة ا ىل دائرة   ؛ذا الكتاب من عقيدةٍ وما وضعه ِف ه

 .البدعة، كام يأ يت ِف الكم ابن تميية رمحه للا ما يشري ا ىل ذكل ا ن شاء للا
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ميي  )بيْسمي : قال املؤلف رمحه للا حي مْحَني الرَّ  ( للاي الرَّ

حيث اكن يبدأ  هبا ِف رسائهل، ومعىن بسم للا: أ ي   ؛ملسو هيلع هللا ىلصبدأ  ابلبسمةل اقتداءا ابلنيب 

   .أ ؤلف أ و أ كتب حال كوين مترباكا بذكر للا تبارك وتعاىل 

: امس هلل تبارك وتعاىل يتضمن صفة ويه صفة الرمحة، والرمحن مبعىن صاحب  (الرمحن)

   .الرمحة الواسعة

ولكهّنا رمحة خاصة   ؛الرمحة: امس أآخر هلل تبارك وتعاىل يتضمن أ يضاا صفة (الرحمي)و

 .رمحن امس أ وسع من الرحمي، فالرحمي صفة خاصة ابملؤمنني الابملؤمنني، ف

هي ) قال:  يني لُكّي يني الَْحّقي ليُيْظهيَرُه عىََل ادّلي لْهَُدى َودي ي َأْرَسَل َرُسوََلُ ابي  ( امحلد هلل اذلَّ

ًّل أ ن بينه وبني الشكر فرق، فامحلد أ مّع   ؛، وهو قريب من معىن الشكرمامحلد ضد اذلَّ  ا 

   . متعلقاا أ خّص أ ةل، والشكر أ مّع أ ةل أ خّص متعلقاا 

أ ّن امحلد يكون عىل أ مرين والشكر يكون عىل أ مر واحد، وامحلد   :معىن هذا الالكم

أ لته اليت نس تعملها ِف ا خراجه واحدة والشكر أ لته أ كرث من واحدة، امحلد يكون عىل  

فات الكامل، فنحمد للا عىل صفاته الاكمةل وحنمده أ يضاا عىل ما أ نعم  النعمة وعىل ص

علينا من نعم، وأ ّما الشكر فيكون عىل النعم خاصة، وأ ّما أ ةل امحلد فهيي اللسان فقط،  

لُوا أ َل َداُووَد   ؛حتمد للا بلسانك، وأ ّما أ ةل الشكر فاللسان والعمل ابجلوارح  }امْعَ

ا{ ذن   ؛أ يضاا ابلعمل وليس فقط ابللسان، يكون أ يضاا ابجلوارح فالشكر يكون  ُشْكرا ا 

الشكر أ مّع، الشكر يكون ابجلوارح ويكون ابللسان، أ ّما امحلد  يكون مفن هذا الباب 

ًّل ابللسان، أ ّما من َنحية املتعلق فامحلد يكون عىل النّعمة وعىل صفات   فال يكون ا 

 .ذا الفرق بني امحلد والشكره  ؛الكامل، وأ ّما الشكر فيكون عىل النعمة فقطـ

ي َأْرَسَل َرُسوََلُ )  .أ ي للا س بحانه وتعاىل احملمود هو اذلي أ رسل رسوَل (امحلد هلل اذلَّ
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ًّل  ملسو هيلع هللا ىلص؛ : هو النيب (رسوَلو) الرسل كرث، لكّن املقصود فهو املقصود هنا ملا س يأ يت، وا 

 .ملسو هيلع هللا ىلصهنا هو: النيب 

لْهُدَ )  (فالهدى كامل العمل)أ رسل رسوَل ابلهدى، قال ابن تميية رمحه للا: ى( ابي

يني الَْحّقي ) هذا معىن   (ودين احلّق كامل العمل) أ رسهل ابلهدى ودين احلّق، قال:  (َودي

 (. ابلهدى ودين احلّق )

هي ) يني لُكّي ابلعمل النافع والعمل الصاحل،   ملسو هيلع هللا ىلصأ رسل للا تبارك وتعاىل نبيه ( ليُيْظهيَرُه عىََل ادّلي

الالم هنا  و وهو ّك ما جاء ِف رشيعة للا من الكتاب والس نة لُيظهره عىل ادلين لكّه، 

ًلم التعليل، أ ي ملاذا أ رسل؟ ما العةّل؟ ما السبب؟ لُيظهره عىل ادلين لكّه، فدين 

يُظهره ابلبيان واحلجة والربهان، هذا حال   ،اًل سالم س يكون ظاهراا عىل مجيع ادلايَنت

قاَل ش يخ الاسالم ابن تميية ؛ النيب مبكة، ويظهره أ يضاا ابليد والعّز والس نان ِف املدينة

 .رمحه للا نفسه

ا )وَ قال:  هللي َشهييدا  ( َكَفى ابي

هذا معىن:   ؛ اكفية ًل حتتاج ا ىل شهادة أ خرى  ملسو هيلع هللا ىلصيعين شهادة للا عىل صدق محمد 

يعين: كفت شهادة للا، فليست حباجة ا ىل شهادة أ خرى، كيف   (وكفى ابهلل شهيداا )

 ؟ ملسو هيلع هللا ىلصتكون شهادة للا عىل صدق نبيه 

 :تكون بطريقتني

وبرّش به ِف التوراة   ،عىل أ نبيائه ملسو هيلع هللا ىلصاليت أ نزلها قبل بعثة محمد   بأ قواَل: الطريقة ال وىل

 .فهذه طريقة التصديق ال وىل ؛وِف اًل جنيل

ه من الآايت والرباهني ادلاةل عىل صدق  ثُ دي وهو ما حيُْ   ؛تكون بأ فعاَل:  الطريقة الثانية

قهم هبا فامي أ خربوا به عنه، يأ يت الرسول والنيب خيرب بيشء عن للا ؛رسهل نّه صدَّ   ،فا 
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هذا تصديق من للا تبارك وتعاىل ذلكل، انظروا مثالا من  ؛ فيأ يت كام أ خرب متاماا 

كثرية،   ملسو هيلع هللا ىلص: من عالمات القيامة اليت ذكرها النيب ملسو هيلع هللا ىلصعالمات النبوة اليت ذكرها النيب 

وهو الآن يقع بني أ عيننا أ مامنا، الآن وقوعها كام أ خرب النيب  ، مهنا التطاول ِف البنيان

ًّل انظروا ِف    ملسو هيلع هللا ىلص،هذا تصديق من للا لنبيه   - يوقعها للا كام أ خرب نبيه متاماا  - ملسو هيلع هللا ىلص وا 

اذلين كذبوا عىل للا وادعوا النبوة اكل سود العنيس ومس يلمة الكذاب وجساح وغريُه،  

سائر عىل هذا  هو ويبني تكذيبه ِف الواقع، و اكنوا يقولون القول فيزنل للا تكذيبه، 

ًّل ويُبني للا س بحانه   ؛احلال ا ىل زمننا هذا ما أ حد يكذب كذبة عىل للا تبارك وتعاىل ا 

يقاع ذكل كام أ خربوا دليل عىل    ؛وتعاىل أ نّه كّذاب ويفضحه عىل رؤوس ال شهاد، فا 

 القرأآن فيه شهادة للا  تصديق للا تبارك وتعاىل هلم، وشهادة منه هلم ابلصدق، وكذكل

آية وبرهان، وذكل من   ملسو هيلع هللا ىلص،ملا أ خرب به الرسول  تيان محمد به هو أ نزاَل عىل محمد وا  وا 

ذ اكن البرش ًل يقدرون عىل مثهل، ًل يقدر عليه أ حد من ال نبياء وًل  ؛ فعل للا ا 

نُْس  }: ال ولياء وًل السحرة وًل غري ذكل، قال تعاىل
ِ
ي اْجتََمَعتي اًْل ن  عىََل  قُْل لنَئي َوالْجي

ا ي َولَْو اَكَن بَْعُضهُْم ليَبْعٍض َظهيريا ثْهلي آني ًَل يَأْتُوَن بيمي ثْلي َهَذا الُْقْرأ هذا لكّه فّصهل  {؛ َأْن يَأْتُوا بيمي

 ."اجلواب الصحيح"وبينه ش يخ اًل سالم ابن تميية ِف 

ًلَّ للاُ )قال: 
ِ
ََلَ ا  ( وَأْشهَُد َأن ًلَّ ا 

 ما معىن الشهادة؟  

ًّل للاأ ي:  َل ا     .أ قّر بقليب َنطقاا بلساين مبيناا أ ن ًل ا 

خبار مّعا يكنّه القلب ًّل للا، يعين: تقّر   ؛ الشهادة نطق وا  َل ا  فأ نت تشهد أ ن ًل ا 

ًّل للا وخترج ذكل بنطقك به، فتشهد به،   وتعرتف بأ نّك تعتقد أ نّه  ًل معبود حبّق ا 

   .يضكشهادة الشهود أ مام القا
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ًّل للا، مفعىن ًل   ًّل للا، أ ي: أ قّر وأ عرتف وأ عتقد بأ نّه ًل معبود حبّق ا  َل ا  وأ شهد أ ن ًل ا 

ًّل للا ًّل للا: ًل معبود حبّق ا  َل ا  ْن ُدونيهي   ا  َ ُهَو الَْحق  َوَأنَّ َما يَْدُعوَن مي َ بيأَنَّ اَّللَّ }َذكلي

ُل{ كر أآايت وأ حاديث  ملعىن هذه الآية، وذي وكتاب التوحيد فيه تفسري كثري  ُهَو الَْباطي

ًّل للا  َل ا   .تدّل عىل أ ّن هذا هو املقصود من ًل ا 

   (َوْحَدهُ )قال: 

ثبات، وحده للا س بحانه وتعاىل فقط يه  .توكيد لال 

 ( ًل رَشييَك ََلُ )قال: 

 .ًل يشاركه أ حد ِف العبادة ؛تأ كيد اثين أ يضاا 

ا بيهي ) قال:  ْقَرارا
ِ
 ( ا

  ؛ذعان مع توطني النفس عىل الانقياد واًل   ،التلكم ابحلّق الالزم عىل النفساًل قرار هو 

 "الفروق اللغوية"هذا ما ذكره أ بو هالل العسكري ِف 

ا )قال:  يدا   ( َوتَْوحي

ًّل للالـ: )أ ي: تأ كيداا  َل ا     (.ًل ا 

ا َعْبُدُه َوَرُسوَُلُ   َوَأْشهَدُ )قال:  دا    (َأنَّ ُمَحمَّ

 اا أ ن محمداا عبده ورسوَلَنطقاا بلساين مبينأ ي: أ قّر بقليب 

 ؛، يأ يت للتكثري، أ ي: احملمود كثرياا - مشدد املمي ،بفتحات - محمد: أ صهل امس مفعول: مَحَّدّ 

 .فهو عمل منقول من الوصفية ا ىل العلمية

اخلضوع والتذلل هلل تبارك وتعاىل،   - أ صل العبودية اهذ - اخلاضع املتذلل هللأ ي: : عبده

عبد هلل تبارك  ؛ذكل ل نّه حقق كامل العبودية هلل، واًل ضافة هنا ا ضافة ترشيفَوَصفه ب
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 .وتعاىل

أ ّن الرسول بُعث برشع جديد، وأ ّما النيب فيبعث  :الفرق بني الرسول والنيب :َوَرُسوَُل 

  ؛وهنا ذكر املؤلف وصفني: وصف العبودية ووصف الرساةل ،لتقرير رشع من قبهل

فقوَل: "عبده" فيه رفع  ؛الغلو والتقصري :لرفع اًل فراط والتفريط؛ وذكل لنفي أ مرين

لهاا وهو للغلو  َل وًل شي  اًل فراط، فهو عبد من عباد للا كبقية العباد، ليس ا    ئاا وًل ابن ا 

هذا ابلنس بة لوصف   اا؛ليس معبودمن ذكل، وليس َل حّق ِف العبادة فهو عابد و 

نزاَل ماكنه اذلي يس تحقه أ يضاا  فهو ؛العبودية، أ ّما وصف الرساةل فال  ؛تكرمي َل وا 

فراط وًل تفريط ِف حقّه    .ا 

ا )قال:  اا َمزييدا َ تسلمي هي َوَسملَّ بي ي َوحَصْ  ( َصىلَّ للُا عَلَْيهي َوعىََل أ َلي

الصالة ِف ال صل ادلعاء، ويه من املالئكة كذكل دعاء، جاء ِف   (صىل للا)

ذن فهيي تدعو َل، وجاء  ، (1) "هالَّ صّ ملالئكة تصّل عىل أ حدمك مادام ِف مُ "ا :احلديث ا 

اللهم  ) :ففّّس صالة املالئكة ابدلعاء ؛"اللهم اغفر َل اللهم ارمحه" :ِف تمتة احلديث قال

وأ ّما من للا فكام ُروي عن أ يب العالية ريض للا عنه قال:   (،اغفر َل اللهم ارمحه

 .أ ي: عند املالئكة املقربني ؛"صالة للا عىل عبده ثناؤه عليه ِف املل  ال عىل"

 .السالمة من الآفات والنقائص (:َوَسملََّ )

ا)  .أ ي تسلاميا زائداا عىل الصالة  (:تسلمياا َمزييدا

ا بَْعدُ )  قال:  ( َأمَّ

 
 ( عن أ يب هريرة ريض للا عنه 649(، ومسمل )445أ خرجه البخاري ) -1



12 
 

همام   :اللكمة يُؤىت هبا لالنتقال من أ سلوب ا ىل أ سلوب أآخر ِف الالكم، وتقديرها هذه 

وحّص ِف أ حاديث كثرية   ملسو هيلع هللا ىلصهذه اكن يس تعملها النيب و يكن من يشء بعد فكذا وكذا، 

 .اس تعملها  ملسو هيلع هللا ىلصأ ّن النيب 

يَامي  ) قال:  ىَل قي
ِ
يَةي الَْمْنُصوَرةي ا ْرقَةي النَّاجي اعَةي فَهََذا اْعتيَقاُد الْفي  ( السَّ

   .اليت يه امجلاعة (اعتقاد الفرقة)

ملاذا ُُسيت الفرقة الناجية؟ ل ّّنم ُه النّاجون من عذاب للا تبارك وتعاىل   (الناجية)

س تفرتق هذه ال مة ا ىل ثالث وس بعني فرقة لكّها ِف : "ملسو هيلع هللا ىلص وُه ادلاخلون ِف قوَل

ًّل واحدة  .ذلكل ُسيت الفرقة الناجية ؛فاليت جنت يه واحدة ، (1) "النّار ا 

ًل   ظاهرينًلتزال طائفة من أ ميت عىل احلّق ": ملسو هيلع هللا ىلصُُسيت املنصورة لقوَل ( الَْمْنُصوَرة)

 ؛"(3) منصورين": وِف رواية (2) "يرضُه من خالفهم ومن خذهلم حىت يأ يت أ مر للا

الفرقة الناجية والطائفة   ؛ أ ي:فُسميّت منصورة ذلكل، فاملؤلف يشري ا ىل أ ّّنا واحدة

املنصورة واحدة وليست متعددة، فالقول بتعددها خطأ  ًل يصّح، ُه أ هل الس نة 

لكّها أ سامء ملعىن   ؛وامجلاعة، الفرقة الناجية، الطائفة املنصورة، أ هل احلديث، السلف

 .واحد

اعَةي ) يَامي السَّ ىَل قي
ِ
أ ي: ا ىل يوم    ؛ قيام الساعةفهذا اعتقاد الفرقة الناجية املنصورة ا ىل  (ا

 
( عن أ يب هريرة ريض  3991وابن ماجه ) (،2640(، والرتمذي )4596(، وأ بو داود )8396أ خرجه أ محد )  -1

 للا عنه.  
( من حديث املغرية ريض  7311( عن ثوابن ريض للا عنه، وأ خرج حنوه البخاري )1920أ خرجه مسمل ) -2

 ( من حديث جابر ريض للا عنه )راجع الرواايت(   1923للا عنه، ومسمل )
 قرة عن أ بيه.    ( عن معاوية بن 2192(، والرتمذي )15596أ خرهجا أ محد ) -3
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  ًل  ؛القيامة، فهيي منصورة ا ىل قيام الساعة، وتبقى هذه عقيدهتا ا ىل قيام الساعة

   .ختالف

ا ىل قرب قيام الساعة، حىت يأ يت أ مر للا: ما هو أ مر للا؟   :املقصود: ا ىل قيام الساعة 

لهيم تقوم  فع ؛ الرحي الطيبة اليت تأ يت وتأ خذ ّك نفس طيبة، ويبقى رعاع الناسيه 

ذن املقصود حىت يأ يت أ مر للا: ا ىل قرب قيام الساعة   .الساعة، ا 

نَّةي َوالَْجَماعَةي ) قال:   ( َأْهلي الس  

ويقتدون هبديه، وامجلاعة   ملسو هيلع هللا ىلصملاذا ُّسوا بأ هل الس نة؟ ل ّّنم يمتسكون بس نة النيب 

ا َوًَل  }؛ ل ّّنم جيمتعون علهيا، جيمتعون عىل احلّق وًل يتفرقون يعا ي مَجي َْبلي اَّللَّ ُموا حبي َواْعتَصي

قُوا{   ملسو هيلع هللا ىلصفهم يُعّظمون كتاب للا وس نة نبيه  ؛فتُسمى أ هل الس نة وامجلاعة ذلكل  تََفرَّ

م العقل عىل الس نة يُقال َل من أ هل الس نة ًل  ؛أ عظم من ك يشء، أ ّما من َعظَّ

ًّل جاهل، أ و صاحب هوى، أ ّما أ ن يُقال بأ ّن ال شاعرة أ و   وامجلاعة، وًل يقول ذكل ا 

ًّل    هفهذا الكم ابطل، ًل يطلق ؛املعزتةل أ و اجلهمية من أ هل الس نة وامجلاعة أ هل العمل ا 

د  فقط، أ ّما عن - ش يعة  - ِف مقابةل الرافضة، يقولون: هؤًلء أ هل س نة وهؤًلء رافضة

فأ هل الس نة ُه الفرقة الناجية والطائفة املنصورة اليت حتمل هذه العقيدة   ؛التفصيل

 .اليت س ُتذكر

قال ش يخ اًل سالم ابن تميية رمحه للا:   ؛لسبب ةرفيع ةوهذه العقيدة اكتسبت ماكن

ثالث س نني، ) أ ي هذه العقيدة اليت كتهبا ( قد أ هملت ّك من خالفين ِف يشء مهنا )

خُيالف ما   ملسو هيلع هللا ىلصفا ن جاء حبرف واحد عن أ حد من القرون الثالثة اليت أ ثىن علهيا النيب  

ثالث س نني، وأ عداؤه ُكرُث، واحملاربون َل ُكرُث، واذلين   (فأ َن راجع عن ذكل ؛ذكرته

 .ذكل أ حد ا ىل ومع ذكل ما اس تطاع ؛حُياولون أ ن خُيرجوا َل خطأ  ُكرُث 
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،  (وقع اًلتفاق عىل أ ّن هذه عقيدة سنية سلفية)لواسطية: قال ابن رجب ِف العقيدة ا

 ". ذيل طبقات احلنابةل"ِف  هذا ذكر

 َ اًلتفاق عىل هذه  لُ قْ وقال اذلهيب: "وقع اًلتفاق عىل أ ّن هذا معتقد سلفي جيد"، ن

 .من هنا َأخذت هذه العقيدة ماكنهتا، العقيدة

 ؛  مث بدأ  يذكر عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة

(   )َوُهَو:رمحه للا تعاىل:  فقال: هللي مياُن ابي
ِ
 اًل

 اًل ميان ابهلل. : أ ي: اعتقاد أ هل الس نة وامجلاعة

 : هو التصديق. - عند أ كرث أ هلها  - اًل ميان ِف اللغة 

وأ ّما ِف الرشع: فهو اعتقاد ابلقلب ونطق ابللسان ومعل ابجلوارح وال راكن؛ هذا هو  

اًل ميان عند أ هل الس نة وامجلاعة، وكام قال اًل مام الشافعي رمحه للا: )ًل جيزئ أ حدها  

 عن الآخر(؛ فال بّد من الثالثة حىت يكون العبد مؤمناا.  

(: واملقصود بقول املؤلف: هللي مياُن ابي
ِ
التصديق بوجود للا تبارك وتعاىل، وبربوبيته،   )اًل

 :وبأ لوهيته، وبأ سامئه وصفاته؛ وتعمل مبقتىض هذا التصديق، يه أ ربعة

 .اًل ميان بوجود للا، واًل ميان بربوبيته، واًل ميان بأ لوهيته، واًل ميان بأ سامئه وصفاته

 كيف نس تدل  عليه؟ : )اًل ميان بوجود للا تبارك وتعاىل( 

آايت للا الكونية، والآايت الرشعية، وابحلّس، وابلفطرة؛ أ ربعة أ دةل  نس تدل  عليه: بأ

 .عىل وجود للا تبارك وتعاىل

: العقل؛ وذكل ابلتأ مل ِف أآايت للا الكونية، تتأ مل ِف خلق للا، هذا اخللق  ال ول

العظمي املتقن احملمك، تتأ مل ِف الشمس، ِف القمر، ِف الساموات، ِف ال رض، تتأ مل 

َظمي   ِف اًل بل، وتتأ مل ِف نفسك أ يضاا، وتنظر ا ىل جعيب صنع للا تبارك وتعاىل وعي
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خلقه، هذا اخللق يدّل عىل خالق علمي حكمي خبري قدير، وقد أ شار ا ىل هذا املعىن 

ئل: مَب عرفت ربك؟ قال: )ال ثَُر يدل عىل املسري( وجود ال ثر عىل   ال عرايب عندما س ُ

ذا مىش خشص وترك  أ ثر قدميه عىل ال رض، عندما ترى هذا ال ثر؛ تعرف  ال رض؛ ا 

؛ فال ثر يدّل عىل املسري، )والَبْعَرُة تدّل عىل البعري( البعرة: يعين الرباز   أ ّن خشصاا قد مرَّ

اذلي خُيرجه البعري أ ثناء مسريه وطريقه؛ وجودها عالمة عىل مرور بعري من هذا 

)وحبار ذات أ مواج أ ًّل   ين: طرقا الطريق، )فسامٌء ذات أ براج وأ رض ذات جفاج( يع

تدّل عىل السميع البصري!؟( انظر ا ىل هذا ال عرايب كيف اس تدلَّ بفطرته السلمية عىل  

ثبات وجود للا   وجود للا تبارك وتعاىل؛ هذه الطريقة العقلية السلمية ِف الوصول ا ىل ا 

لهيا بقوَل: } ٍء َأْم ُُهُ  َأْم ُخليقُ تبارك وتعاىل، قد أ شار للا تبارك وتعاىل ا  ْن غرَْيي يَشْ وا مي

 :هذه اخمللوقات ًل خيلو حالها من واحدة من أ مور ثالثالَْخاليُقوَن{، 

ّما أ ن تكون يه اليت خلقت نفسها، أ و أ ن تكون قد ُوجدت صدفة، أ و أ ن يكون قد   ا 

 .خلقها خالق 

خالق،  أ ما وجودها صدفة مفس تحيل؛ ل ننا ندرك بعقولنا أ ّن كَّ خملوق ًلبّد َل من 

انظروا مثالا ا ىل هذه املصنوعات املوجودة عندَن اليوم: السفن والطائرات والس يارات  

والمكبيوترات وغريها؛ هل ُوجدت صدفة هكذا؟ ًلبّد لها من صانع صنعها وأ وجدها،  

ذن ًل بّد من خالق خيلق هذه   فكذكل اخمللوقات ابلاكمل؛ ًلبّد للّك خملوق من خالق؛ ا 

توجد وحدها هكذا صدفة؛ فال يوجد يشء صدفة، ويوجد صدفة   اخمللوقات، أ ّما أ ن

 .هبذا اًل حاكم واًلتقان املوجود ِف هذا الكون؟ هذا مس تحيل

َد نفسه  ؛ هذا أ مر مس تحيل، فاملعدوم ًل ميكن َل أ ن  - أ ن خيلق نفسه -وكذكل أ ن يُوجي

 .يفعل وأ ن يُوجد شيئاا 

ًّل أ ن يكون لها خالق خلقها ويتصف بصفات الكامل اليت دلّت علهيا هذه   فمل يبّق ا 

 .اخمللوقات الكونية؛ هذا هو ادلليل العقّل ابلنظر ا ىل الآايت الكونية
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؛ ًّل ومتّر به حلظة   وأ ّما ادلليل الثاين وهو احليّسي نسان ا  فهذا جنده ِف ادلعاء، ما من ا 

جد  ويكون مضطراا، يلجأ  ِف تِل اللحظة ا ىل للا تبارك وتعاىل ويترضع َل ابدلعاء؛ في

اا؛ فهذا يدّل عىل ماذا؟ عىل وجود للا اذلي ملّا دعاه   سَّ اًل جابة ويلمتس ذكل حي

ََلٌ } اس تجاب َل
ِ
َعلمُُكْ ُخلََفاَء اْلَْرضي َأا وَء َوجَيْ ُف الس  َذا َدعَاُه َويَْكشي

ِ
يُب الُْمْضَطرَّ ا ْن جُيي َأمَّ

 } ي ليه قةّل املاء، رفع  ملسو هيلع هللا ىلصوالرجل اذلي جاء ا ىل النيب َمَع اَّللَّ وهو عىل املنرب وشاك ا 

يديه ودعا للا فاس تجاب للا دعاءه ونزل املاء مبارشة؛ أ ًّل يدل ذكل عىل   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .وجود للا؟ هذا دليل حيسٌّ ملموس

اخلَلق مجيعاا مفطورون عىل اًل ميان بوجود للا   وأ ّما ادلليل الثالث؛ ادلليل الفيطري:

ًّل ويؤمن بوجود للا  تبارك وتعاىل، قد ًل ت اكد جتد خشصاا مل يتالعب به الش يطان ا 

ًّل ما ندر كفرعون اذلي أ نكره ِف الظاهر، أ ّما   تبارك وتعاىل؛ هذا حال أ كرث الناس؛ ا 

َوَجَحُدوا  ِف حقيقة نفسه فاكن مؤمناا به، ماذا قال للا س بحانه وتعاىل ِف حقّه؟ قال: }

َا َواْستَْيقَنهَْتَا َأنُْفُسهُ ا{ فهبي ا َوعُلُوًّ في حقيقة قرارة نفسه يؤمن بوجود للا؛ ولكن ْم ُظلْما

 .الكرب اذلي اكن عليه هو اذلي منعه من اًل قرار بذكل

: النظر والتأ مل ِف أآايت للا الرشعية ًل الكونية، انظر  وادلليل ال خري وهو الرشعي

تقانه، انظر ا ىل أ وامر للا ونواهيه، انظ ر ا ىل صالحه  ا ىل ا حاكم هذا الرشع وا 

صالحه للّك زمان وماكن؛ يدكل هذا عىل أ ّن هذا الرشع ليس من معل البرش.   وا 

ًّل ماكبر  .هذه ال مور لكّها تدلّنا عىل وجود للا تبارك وتعاىل وًل يُنكرها ا 

 هذا النوع ال ول من اًل ميان؛ وهو اًل ميان بوجود للا تبارك وتعاىل. 

ًّل أ ن يكون مؤمناا   بربوبيته(:)النوع الثاين: اًل ميان   ميانه؛ ا  ًل يكون العبد مؤمناا ينفعه ا 

 بوجود للا ومؤمناا بربوبية للا.  
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ما معىن الربوبية هنا؟ أ ن يؤمن بأ ّن للا هو اخلالق الرازق املدبر، يؤمن جبميع أ فعال 

ْ  وَ } للا اخملتصة به؛ وهذا النوع من اًل ميان اكن كفّار قريش مؤمنني ومقّرين به  لنَئي

} ُ َماَواتي َواْلَْرَض لََيُقولُنَّ اَّللَّ كذكل ِف الساموات وِف ال رض  َسأَلهَْتُْم َمْن َخلََق السَّ

واجلبال وغريها، مفن أ نزل املاء؟ لكّها مقّرون بأ ّن للا س بحانه وتعاىل اذلي يفعل ذكل،  

 ولكن رشكهم اكن ِف النوع الثالث؛ وهو اًل ميان بأ لوهية للا. 

أ ي أ نّه معبود حبّق وأ نّه اذلي يس تحق العبادة   الثالث: اًل ميان بأ لوهية للا(  )النوع 

ُه{،} وحده ايَّ
ِ
ًلَّ ا
ِ
َ َوًَل ترُْشيُكوا بيهي َشيْئاا } َوقىََض َرب َك َأًلَّ تَْعُبُدوا ا َولَقَْد  {، }َواْعُبُدوا اَّللَّ

ٍة َرُسوًلا َأني اْعُبُدوا  اغُوَت{،بََعثْنَا ِفي ُكّي ُأمَّ َ َواْجتَنيُبوا الطَّ وهذا النوع من اًل ميان هو   اَّللَّ

عليه، فاكنوا مقرين   ملسو هيلع هللا ىلصاذلي اكن كفّار قريش قد أ رشكوا فيه، وأ فسدوه، وقاتلهم النيب 

ابًل ميان بوجود للا، مقرين ابلثاين: وهو بربوبية للا؛ لكهّنم اكنوا مرشكني مع للا غرَيه  

بدون غرَيه معه، يعبدون ال صنام، فالعبد ًل يكون مؤمناا  ِف العبادة، فيعبدون للا ويع 

ابهلل حىت يؤمن بوجود للا، ويؤمن بربوبية للا، ويؤمن بأ لوهية للا، ويؤمن أ يضاا  

 بـأ سامء للا وصفاته. 

؛ س يأ يت تفصيهل ا ن - النوع ال خري - وهذا النوع الرابع وهو اًل ميان بأ سامء للا وصفاته 

 .لف نفسهشاء للا من الكم املؤ 

وهذه العقيدة اليت بدأ ها املؤلف رمحه للا ابًل ميان ابهلل مث ثىّن ابًل ميان ابملالئكة؛ يه 

عهنا يك يعلمها لنا، قال َل: ما اًل سالم؟ وما   ملسو هيلع هللا ىلصاليت جاء هبا جربيل وسأ ل النيَب 

ِف اًل ميان: "أ ن تؤمن ابهلل ومالئكته وكتبه  ملسو هيلع هللا ىلصاًل ميان؟ وما اًل حسان؟ وقال َل النيب 

، هذا اذلي جاء ِف قصة جربيل ِف حديث  "ورسهل والبعث وتؤمن ابلقدر خريه ورشه

 معر وِف حديث أ يب هريرة ِف "الصحيحني". 

ميانُ 
ِ
( أ ي الاعتقاد اذلي يعتقده أ هل الس نة وامجلاعة قال: )َوُهَو اًل هللي  .  ابي
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(قال:    )َوَماَلئيَكتيهي

 أ ي اًل ميان مبالئكته.

ق وتُقرَّ بوجودُه، فيجب اًل ميان بوجود هؤًلء   ما معىن اًل ميان ابملالئكة؟ أ ن تُصّدي

خلقهم للا عز وجل من نور، كام جاء ِف   - ًل نراُه - املالئكة اذلين ُه عامل غييب

، وجعلهم للا تبارك "قال: "ُخلقت املالئكة من نور ملسو هيلع هللا ىلص"حصيح مسمل" أ ّن النيب 

َ َما َأَمَرُُهْ َويَْفَعلُوَن َما  ل س بحانه: }وتعاىل طائعني متذللني َل؛ قا  ًَل يَْعُصوَن اَّللَّ

وَن َعْن  وقال: }يُْؤَمُروَن{  ُ تَْكربي ون{، وقال: }ًَل يَس ْ َاَر ًَل يَْفرُتُ ُحوَن اللَّْيَل َوالهنَّ بّي يُس َ

 ،} َباَدتيهي ومع عبادهتم وخضوعهم وتذللهم هلل؛ هلم وظائف يقومون هبا، فنؤمن هبم  عي

بأ سامء َمن ُذكر لنا أ سامؤُه، ونؤمن أ يضاا بوظائفهم اليت ُذكرت لنا؛ جفربيل موكَّ  ونؤمن 

رسافيل موكَّ ابلنفخ ِف الصور، ومياكئيل موك ابلقطر والنبات، ومهنم   ابلوِح، وا 

املوَّك بقبض ال رواح وهو مِل املوت ومن معه، ومهنم املوكَّ بأ عامل العباد وُه  

م املوك حبفظ العبد، ومهنم املوك ابلنَّار وعذاهبا وهو ماكل ومن  الكرام الاكتبون، ومهن

معه، ومهنم املوك بفتنة القرب وهو منكر ونكري... وهكذا، ّك ما ورد ِف الكتاب 

 .والس نة من أ عامهلم ووظائفهم؛ نؤمن هبا ونصدق

( مث قال املؤلف رمحه للا:  هي  )َوُكُتبي

رسهل، وللّك رسول كتاب؛ فالرسول هو اذلي يُرسهل  أ ي: الكتب اليت أ نزلها للا عىل 

للا تبارك وتعاىل ا ىل قومه ليدعوُه ا ىل توحيد للا تبارك وتعاىل ويكون معه كتاب  

زَياَن{} لَْبيّينَاتي َوَأنَْزلْنَا َمَعهُُم الْكيتَاَب َوالْمي  . لَقَْد َأْرَسلْنَا ُرُسلَنَا ابي

براهمي وموىس، والتوراة، واًل جنيل، والزبور،  من الكتب اليت عَليمناها: حصف ا 

والقرأآن؛ فنؤمن هبذه الكتب ابلتفصيل، والبقية نؤمن هبا عىل وجه اًل جامل من غري أ ن  

نعمل أ سامءها ل ّّنا مل تُذكر لنا؛ ّك هذا اذلي نذكره ِف هذه العقيدة ثبتت به ال دةل من  
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ًّل ابلنصوص الرشعية  الكتاب والس نة؛ ل ّن هذه املسائل العقائدية لكّها غيبية  ًل تُدرك ا 

اليت تأ يت من عند للا تبارك وتعاىل، مفا ثبت مهنا ِف الكتاب والس نة، أ ثبتناه وما نُفي  

   .نفيناه، وما ُسكت عنه سكتنا 

(قال: ي  )َوُرُسهلي

لهيم ابلرشائع، وأ مرُه  والرسل: أ ي ُرسل للا، وُه اذلين أ وىح للا تبارك وتعاىل ا 

ىَل  واكنت معهم كتب، وأ وهلم نوح عليه السالم }بتبليغها 
ِ
لَْيَك مََكَ َأْوَحْينَا ا

ِ
َنَّ َأْوَحْينَا ا

ِ
ا

} هي ْن بَْعدي يّينَي مي  ؛ ا ذن اكن النبيون بعد نوح وليسوا قبهل.  نُوحٍ َوالنَّبي

براهمي ومحمد  آمنا به ابُسه؛ مكوىس وعيىس وا    ملسو هيلع هللا ىلصوالرسل ُكرث َمن ُذكر لنا مهنم ابُسه أ
آمنا به مجمالا     .وغريُه، ومن مل يذكر لنا ابُسه؛ أ

( قال:  )َوالَْبْعثي بَْعَد الَْمْوتي

املقصود ابلبعث هو اًل خراج، أ ي ا خراج الناس بعد موهتم للحساب، مث بعد ذكل ا ىل   

جنّة أ و َنر، وهذا أ مر متفق عليه بني املسلمني ًل خالف فيه بأ ّن الناس يُبعثون يوم 

يَن َكَفُروا َأْن لَْن يُْبَعثُوا قُْل الهيود والنصارى يؤمنون هبذا، }القيامة؛ بل حىت  ي َزمَعَ اذلَّ

} جامع ال مة منعقد عىل   بىََل َوَريّبي لَُتْبَعُُثَّ والآايت ِف ذكل كثرية وال حاديث كثرية وا 

   .هذه العقيدة

(  قال: لَْقَدري ميَاني ابي
ِ
 )واًل

جيادها بعد  القدر هو تقدير للا لل ش ياء كام س بق   به عيلمه واقتضت حمكته، مث ا 

ٍء َخلَْقنَاُه بيقََدٍر{ذكل عىل حسب ما جرى به القمل، قال تعاىل: } َنَّ ُكَّ يَشْ
ِ
، وقال:  ا

ا{؛ } يرا َرُه تَْقدي ٍء فَقَدَّ هذه الآايت تدّل عىل القدر، وعىل وجوب اًل ميان  َوَخلََق ُكَّ يَشْ

ميان عبٍد ابلقدر؛ حىت يؤمن بأ ربعة   ابلقدر، وحديث جربيل يشملها لكها، وًل يمت ا 



20 
 

 :مراتب

 .ال وىل: العمل

 .الثانية: الكتابة

 .الثالثة: املشيئة

 .الرابعة: اخللق

 .هذه مراتب القدر ال ربعة

ٍء  ء، ودليهل قوَل تبارك وتعاىل: }تؤمن بأ ّن للا عاليٌم بلّك يش العمل: َ بيلُكّي يَشْ نَّ اَّللَّ
ِ
ا

 عَليمٌي{.

َ يَْعمَلُ  تؤمن بأ ّن للا كتب مقادير ّك يشء، كام قال س بحانه: } والكتابة: َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ

َ عىََل  نَّ َذكلي
ِ
تَاٍب ا َ ِفي كي نَّ َذكلي

ِ
َماءي َواْلَْرضي ا رٌي{،َما ِفي السَّ ي يَسي وجاء ِف احلديث   اَّللَّ

بأ ّن للا تبارك وتعاىل كتب مقادير ّك يشء قبل أ ن خيلق الساموات وال رض خبمسني  

 .أ لف س نة، فا ذن للا س بحانه وتعاىل عملي وكتَب وشاء

َذا َأَراَد َشيْئاا َأْن يَُقولَ مفا شاء للا اكن وما مل يشأ  مل يكن }: املشيئة
ِ
ََّما َأْمُرُه ا ن

ِ
 ََلُ ُكْن ا

 .فلّك يشء حتت مشيئة للا تبارك وتعاىل فَيَُكوُن{؛

ٍء{} :واخللق ُ َخاليُق ُكّي يَشْ  .اَّللَّ

 :وهذا القدر قد ضلَّت فيه طائفتان 

 .وطائفة اجلربية طائفة القدرية،

 :وهؤًلء القدرية قسامن

وهؤًلء كفار ابًلتفاق، حىت  وًل يؤمنون به:   - عمل للا تبارك وتعاىل  - قدرية ينفون العمل

ن أ نكروا   وا به خصموا وا  قال اًل مام الشافعي رمحه للا: )َنظروا القدرية ابلعمل فا ن أ قرَّ

 .وحجدوا؛ كفروا(، وهؤًلء قد انقرضوا

والقسم الثاين: ُه اذلين ينفون أ فعال العباد؛ يقولون بأ ّن العباد خيلقون أ فعاهلم بأ نفسهم،  

عاىل وليست داخةل حتت مشيئة للا تبارك وتعاىل؛ هذه الطائفة  ًل خيلقها للا تبارك وت
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 .الثانية

: فهم اذلين يقولون بأ ّن للا تبارك وتعاىل قد جرب العباد عىل أ فعاهلم،  وأ ّما اجلربية

والعباد ًل اختيار هلم ِف أ فعاهلم، وفعل العبد كورقة الشجر ِف همّب الرحي؛ هذه  

ا الباب، وس يأ يت ا ن شاء للا تفصيل القول ِف الطائفة ال خرى اليت ضلَّت ِف هذ

 .ذكل

(  قال:  هي ي رْييهي َورَشّ لَْقَدري خي ميَاني ابي
ِ
 )واًل

ره للا تبارك وتعاىل يُوصف بأ نّه خري وأ فعال للا تبارك وتعاىل لكّها خري،   أ ي أ ّن ما قدَّ

فاهلل  - اخمللوق - فال توصف أ فعال للا ابلرش؛ ولكن الرش هنا ابلنس بة للمقدور

س بحانه وتعاىل خلُْقه لكّه خري، وتقديره لكّه خري؛ لكن ِف اخمللوق واملقدور ما هو رّش،  

ون رشاا نسبياا؛ فاهلل س بحانه وتعاىل مل خيلق رشاا حمضاا، ّك يشء ترى  وهذا الرش يك

فيه رشاا؛ ففيه رش من وجه وفيه خري من وجه أآخر، اكدلواء املر عندما ترشبه، هذا 

يكون مكروهاا مراا، لكنّك ترشبه؛ ل ّن من ورائه منفعة؛ فا ذن هو من وجه مكروه  

 بارك وتعاىل.  لكنّه من وجه أآخر حمبوب، هذا خلق للا ت 

ليك": ملسو هيلع هللا ىلصوأ ّما الرش فال يُنسب ا ىل للا تبارك وتعاىل؛ كام قال النيب  ؛  "والرش ليس ا 

 .فا ذن ًل يُنسب الرش ا ىل للا تبارك وتعاىل

 

اًل ميان ابهلل، ومن اًل ميان   :أ راكن اًل ميان الس تة اليت يؤمن هبا أ هل الس نة وامجلاعةمفن 

ِف زمن املؤلف   -ابهلل: اًل ميان بأ سامئه وصفاته، ومن أ جل كرثة الاحنراف ِف هذا الباب

 :أ فرَد َل املؤلف ذكراا؛ فقال -وغريه

، َوبيَما َوَصَفُه بيهي )  تيابيهي الَْعزييزي ميَاُن بيَما َوَصَف بيهي نَْفَسُه ِفي كي
ِ
: اًل هللي ميَاني ابي َن اًل   َرُسوَُلُ  َومي

ٌد    ( ملسو هيلع هللا ىلص ُمَحمَّ
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قوَل: )ومن اًل ميان ابهلل( أ ي اذلي تقدم، وذكرَن أ ن من اًل ميان ابهلل: اًل ميان بوجوده،  

  :واًل ميان بأ لوهيته، واًل ميان بربوبيته، واًل ميان بأ سامئه وصفاته؛ ذلكل قال املؤلف هنا 

، َوبيَما َوَصَفُه بيهي َرُسوَُلُ   تيابيهي الَْعزييزي ميَاُن بيَما َوَصَف بيهي نَْفَسُه ِفي كي
ِ
هللي اًل َن اًل ميَاني ابي )َومي

ٌد  فاًل ميان ابلصفات من اًل ميان ابهلل تبارك وتعاىل، واملقصود ابلصفات هنا   (ملسو هيلع هللا ىلصُمَحمَّ

الظاهر أ ن املؤلف رمحه للا مل  صفات للا اليت أ ثبهتا لنفسه ِف الكتاب أ و ِف الس نة، و 

يذكر ال سامء لقةّل اخلالف فهيا، نعم قد وقع خالف فهيا، خالفت اجلهمية فنفهتا؛ ولكّن  

أ كرث اخلالف اكن ِف ابب الصفات؛ ذلكل ركّز املؤلف رمحه للا عىل هذا اجلانب من  

ميَاُن بيَما َوصَ 
ِ
: اًل هللي َن اًل ميَاني ابي ذن جيب علينا  جوانب اًل ميان؛ فقال: )َومي َف بيهي نَْفَسُه(، ا 

؛ مفن ملسو هيلع هللا ىلصأ ن نؤمن بلّك ما وصف به للا تبارك وتعاىل نفسه، أ و مبا وصفه به نبيه  

عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة ِف الصفات: أ ننا نصف للا تبارك وتعاىل مبا وصف به نفسه  

ًّل ابلنّص من الكتاب أ و  ِف الكتاب أ و ِف الس نة، فأ مر الصفات أ مٌر غييب ًل يُدرك ا 

آمنَّا به كام ذكر  ملسو هيلع هللا ىلصمن س نة النيب  ، فا ذا جاء الوصف ِف الكتاب أ و ِف الس نة؛ أ

َن اًل ميَ  :املؤلف هللي )َومي ، َوبيَما َوَصَفُه بيهي  :اني ابي تيابيهي الَْعزييزي ميَاُن بيَما َوَصَف بيهي نَْفَسُه ِفي كي
ِ
اًل

ٌد  وًل مدخل للعقل ِف ابب صفات للا تبارك وتعاىل؛ ل ننا ذكرَن   (،ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوَُلُ ُمَحمَّ

ًّل ابلنّص من ال  كتاب أ و من  بأ ّن الّصفات من ال مور الغيبية، وال مور الغيبية ًل تُدرك ا 

دراك ّك ما جيب هلل تبارك وتعاىل من صفات،  ملسو هيلع هللا ىلصس نة النيب  ، أ ّما العقل فال يُمكنه ا 

نعم يدرك العقل بشلك مجمل بدون تفصيل أ ّن للا س بحانه وتعاىل يس تحق صفات  

الكامل وًل تليق به صفات النقص؛ لكن عىل وجه التفصيل ًل يُمكن للعقل أ ن يُدرك  

ابهلل تبارك وتعاىل أ و اليت ًل تليق به؛ هذه عقيدة أ هل الس نة  مجيع الصفات اليت تليق 

 وامجلاعة، وس يأ يت مزيد تفصيل فهيا من الكم املؤلف رمحه للا.  
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وأ ما حنن فال نتجاوز ما جاء ِف الكتاب والس نة خالفاا للمبتدعة اذلين يصفون للا  

اىل، مفا وافق عقوهلم؛ تبارك وتعاىل بعقوهلم وجيعلوّنا حامكة عىل صفات للا تبارك وتع 

أ خذوا به، وما خالف عقوهلم؛ تركوه ونفوه، حىت لو اكن هذا اخملالف لعقوهلم موجوداا 

، فقاعدهتم ال ساس ية اليت من خاللها نَفوا  ملسو هيلع هللا ىلصِف كتاب للا وِف س نة رسول للا 

الكثري من صفات للا تبارك وتعاىل: أ ّن العقل يُدرك ما يليق ابهلل وماًل يليق به  

ثبات صفات للا تبارك  ابًل   جامل والتفصيل، كذكل: أ ّن العقل مقدم عىل النقل ِف ا 

، فا ذا حصل اختالف ِف  - عىل الكتاب والس نة- وتعاىل، عندُه العقل مقدم عىل النقل 

نظرُه بني العقل وبني النقل؛ فاملقدم العقل؛ ل ّن العقل عندُه دًللته دًلةل يقينية 

ه القاعدة اليت قّعدوها هدموا أ راكن الرشيعة، هدموا  والنقل دًللته دًلةل ظنية؛ وهبذ

أ راكن ادلين، فالقرأآن والس نة صار عندُه مذبذابا وليس قوايا ِف ادلًلةل كقوة العقل،  

ذا خالف القرأآن والس نة العقل؛ يُقدم العقل ، مع أ ّن العقل  - هذا ِف ظهّنم - ذلكل ا 

الف النقل الصحيح؛ ًل ميكن أ ن  الرصحي عند أ هل الس نة وامجلاعة ًل ميكن أ بداا أ ن خيُ 

يتعارضا، ولكن عقول الكثري مهنم ملّا اكنت عقوًلا معكوسة منكوسة؛ خالفت كتاب  

ًّل لو اكنت عقوهلم صافية وحصيحة؛ لتوافقت مع أ دةل الكتاب   ملسو هيلع هللا ىلص،للا وس نة رسوَل  وا 

ذ من   والس نة، ولو سلّمنا بأ ّن العقل خُيالف النقل؛ فاكن جيب الرجوع ا ىل النقل؛ ا 

اذلي يعرف ما يليق ابهلل وما ًل يليق به؟ وما هو متصف به وما ليس مبتصف به؟ 

أ هو أ درى بنفسه أ م حنن وعقولنا أ درى به؟ هو أ درى بنفسه س بحانه وتعاىل، وأ دةل  

الكتاب والس نة كثري مهنا يقيين، قطعي ًل شك فيه وًل خُيالف العقل الرصحي كام  

ب ّك الفساد وادّلمار اذلي أ حلقه املتلكمون  ذكرَن؛ فهذه القاعدة ال ساس ية يه سب

 .برشيعة للا تبارك وتعاىل؛ القاعدة ال ساس ية عندُه: أ ّن العقل مقدم عىل النقل

رييٍف( مث قال املؤلف رمحه للا:  ْن غرَْيي حَتْ  )مي
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من غري    ملسو هيلع هللا ىلصحنن نؤمن مبا وصف للا تبارك وتعاىل به نفسه ومبا وصفه به رسوَل 

ماةل اليشء عن وهجه؛ يُقال: احنرف عن كذا  حتريف، والتحريف: هو التغيري، وهو ا 

ذا مال عنه، والتحريف نوعان: حتريف لفظي وحتريف معنوي  .ا 

عندما أ راد أ ن ينفي  : هو أ ن حُتّريف نفس اللفظ، كقول أ حد الضاّللالتحريف اللفظي

آية من الآايت عىل ما خُيالف اعتقاَده حّرف الآية ِف قول للا تبارك وتعاىل:   دًلةل أ

مياا{ } ُ ُموىَس تلَْكي هو ينفي أ ّن للا س بحانه وتعاىل يتلكم، وًل يؤمن هبذا،  َولَكََّم اَّللَّ

ث  بات صفة الالكم  فصفة الالكم عنده منفية، ًل يثبهتا، وهذه الآية دًللهتا رصحية ِف ا 

هلل تبارك وتعاىل، فأ راد أ ن يتخلص مهنا؛ مفاذا فعل؟ قرأ  الآية: ولكَّم للَا موىس تلكاميا،  

غرّي الضمة ا ىل فتحة، فاكن الفاعل واملتلكم هو للا وصار املتلكم هو موىس، وحّرف  

 .ا ِف اللفظالآية حتريفاا لفظياا فغرّي اللفظ؛ هذا التحريف اللفظي، مفال ابلآية عن حقيقهت

: فهو تغيري املعىن املراد من اللكمة ا ىل معىن أآخر؛ كقول للا وأ ّما التحريف املعنوي

تََوى{تبارك وتعاىل: } مْحَُن عىََل الَْعْرشي اس ْ ذا قلت: معىن } الرَّ تََوى{فا  هنا: اس توىل؛   اس ْ

هذا حتريف ِف املعىن، واملعىن احلقيقي ًلس توى: عال وارتفع، كام قال أ بو العالية  

مام ِف العمل،  ملسو هيلع هللا ىلصوقد أ خذ العمل عن س بعني من أ حصاب رسول للا  - الرايِح ، وهو ا 

؛ فقد فّس الاس تواء ابلعلّو والارتفاع، وهذا املعىن احلقيقي للكمة  -من أ مئة التابعني

ًّل فكيف اس توى، وًل  تأ يت اس توى أ صالا ِف مثل هذا الس ياق مبعىن اس توىل، وا 

ذا   يكون اس توى مبعىن اس توىل، ويكون اس توىل عىل العرش ومل يس تولي عىل غريه، ا 

اكن معناها اس توىل، فلامذا ُخّص العرش ابذلكر، وللا س بحانه وتعاىل مِل ّك يشء،  

ىن، مع أ ّن معىن لكمة اس توىل أ ي أ نّه  وليس العرش فقط، هذا لو سلّمنا أ ّّنا هبذا املع

اكن ِف مِل الغري مث هو اس توىل عليه منه؛ فنفس اللكمة أ صالا ِف معناها ابطل،  

لكن ُه ليست هذه قضيهتم، هذه اكنت عندُه مشلكة أ صالا؛ الآايت هذه عندُه ًل 
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ص  يُؤخذ مهنا اعتقاد، ذلكل عندما تأ يت هذه الآايت فُتخالف عقيدهتم حياولون اخلال

مهنا بأ ي طريقة؛ فطريقهتم هذه ليست تفسرياا حقيقياا للآية، وليس مههم ا خراج معىن  

منا مّههم أ ن يتخلصوا من دًلةل هذه الآايت.   حقيقياا؛ ا 

طريقة املبتدعة واحملرفني دلين للا تبارك وتعاىل اذلين يريدون أ ن يتخلصوا من دًلةل  

 ال دةل احملمكة؛ أ حد الطريقتني: 

ّما التض    .أ و التحريف عيف،ا 

ًّل التحريف املعنوي هذا؛   أ ما القرأآن فليس فيه جمال للتضعيف؛ فال يبقى هلم ا 

ًّل من قد أ معى للا برصه وبصريته، أ ّما التحريف   التحريف اللفظي ما يتجرأ  عليه ا 

آنية فال   فيكون ِف الغالب احملرف واقعاا ِف التحريف املعنوي، فبالنس بة للآايت القرأ

ًّل تسليط س يف التحريف علهيا؛ أ ّما  جمال  لتضعيفها؛ مفاذا يفعلون؟ مفا يبقى ا 

 ال حاديث فاجملال عندُه للخالص مهنا أ وسع وهو التضعيف.

ذا   وهذا عندُه بناء عىل القاعدة اليت ذكرَنها ويه أ ّن دًلةل الكتاب والس نة ظنّية، فا 

 تعارض عندُه العقل مع النقل؛ مفاذا يفعلون؟ 

ذا ما اس تطاعوا تضعيفها؛ حُيّرفوّنا كام حُيّرفون يُسلّطون ال  تحريف عىل الس نة أ يضاا، ا 

ذا قرر العقل شيئاا؛ ا ذن جيب أ ن نّوجه الآايت   القرأآن؛ بدعوى قوهلم: العقل يقيين، فا 

 وال حاديث يك تتناسق وتتناسب مع العقل؛ هذا هو ديهنم.  

؟ أ م  لو قلنا هلم سلّمنا لمك هبذا؛ فعقل من اذلي نريد أ ن ن ليه؟ أ هو عقل اجلهمّيي رجع ا 

عقل املعزتيل؟ أ م عقل املاتريدي؟ أ م عقل ال شعري؟ أ م غريُه من أ حصاب العقول 

املنحرفة، أ نمت لكمك تّدعون بأ ّن العقل هو اذلي يقرر ال سامء والصفات مجيعاا، وتقولون  

ثبت شيئاا ِف نفس الوقت بأ ّن العقل دًللته يقينية عىل مثل هذا، مث ختتلفون؛ هذا يُ 
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والآخر ينفيه؛ فا ذن كيف صار العقل يقينيا وأ نمت ِف أ نفسمك ختتلفون فيه؛ فهذا لكّه من  

 الباطل اذلي يتبني من فعلهم.

ذن أ هل الس نة وامجلاعة يُثبتون الصفات اليت ثبتت هلل ِف الكتاب والس نة من غري   ا 

مونه: تأ ويالا، حتريف، ًل حتريف لفظي وًل حتريف معنوي؛ هذا التحريف املعنوي يس

والصحيح أ نه حتريف؛ فامس التحريف أ نسب به من امس التأ ويل، ل ّن التأ ويل يُطلق 

 :عىل ثالثة معان

 .املعىن ال ول: التفسري

ليه ال مر  .املعىن الثاين: ما يؤول ا 

 .وهذان معنيان رشعيان، ورد ذكر التأ ويل هبذين املعنيني ِف الرشع

 .لفظ عن ظاهره دلليل رشعي أ و لقرينةأ ّما املعىن الثالث: فهو رصف ال

ًّل أ ن يوجد دليل،   فا ذن اللفظ يكون َل ظاهر؛ لكن ًل جيوز رصفه عن ظاهره ا 

{ }بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني  فعندما يأ يت الواحد مهنم ويقول: معىن قول للا تبارك وتعاىل:

الظاهر، الظاهر عندَن ِف  معناها: النعمة أ و القدرة؛ ماذا نقول َل؟ نقول َل هذا خالف 

ذا أ ردت أ ن ترصف هذا الظاهر عن   اليد بأ ّّنا اليد احلقيقية، صفة هلل تبارك وتعاىل، فا 

حقيقته؛ وجب عليك أ ن تأ يت بدليل، ُه ادلليل عندُه العقل، وحنن ًل نقبل ابلعقل،  

ًّل فال، عندما    نقبل بدليل رشعي، عندك دليل من الكتاب أ و من الس نة أ خذَن به؛ وا 

{ جاءَن قول للا تبارك وتعاىل: ميَاَّنُْم بيُظمْلٍ ِ
ُسوا ا آَمنُوا َولَْم يَلْبي يَن أ ي ظاهر هذه الآية  }اذلَّ

ذا   أ ّن الظمل املقصود به: الظمل العام؛ ُظمل اًل نسان لنفسه، ظمل اًل نسان للآخر، لكن ا 

هره؛  جاء أ حد املفّسين وقال: املقصود ابلظمل هنا الرشك، هو رَصَف اللفظ عن ظا 

فنقول َل: هات ادلليل؟ يقول ادلليل: جاء ِف الصحيح أ ّن الصحابة ملّا ُذكرت هذه الآية  

ُك َألَْم   :ملسو هيلع هللا ىلص: )وأ ي نا ًل يظمل نفسه(؛ فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلصقالوا للنيب  ْ ََّما ُهَو الرّشي ن
ِ
َ ا "لَيَْس َذكلي

ُظُه }اَي بيَُنَّ   بْنيهي َوُهَو يَعي َك لَُظمْلٌ تَْسَمُعوا َما قَاَل لُْقَماُن ًلي ْ نَّ الرّشي
ِ
ي ا َّللَّ ًَل ترُْشيْك ابي

مٌي{؟"،  ذا مل  َعظي ذن جاءَن بدليل رشعي قبلنا منه ذكل؛ رَصَف اللفظ عن ظاهره، وا  ا 
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يأ ت بدليل رشعي؛ ًل نقبل منه، يّدعي العقل، نقول َل عقِل خُيالف عقولنا، خُيالف  

ِف مثل هذا املوضوع، فال  عقل اجلهمي، خيالف عقل املعزتيل؛ فال يصّح أ ن نقبل مثهل 

ناّم يُسمى حتريفاا؛ ل نّه ًل يوجد عليه دليل ًل من الكتاب وًل   يُسمى مثل هذا تأ ويالا وا 

 من الس نة.

يٍل( مث قال:   )َوًَل تَْعطي

نُثبت هلل تبارك وتعاىل ما أ ثبت لنفسه من أ سامء ومن صفات من غري حتريف وًل 

 تعطيل. 

ناكر ما أ ثبت للا لنفسه من ال سامء والصفات،  ما معىن التعطيل؟ التعطيل معناه : ا 

فيقول القائل: للا س بحانه وتعاىل  { بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني } :يقول للا س بحانه وتعاىل

ليست َل يد؛ هنا نقول: قد عّطل النّص الرشعي، عّطل صفة للا تبارك وتعاىل ومل  

 والرتك، ترك الّصفة ومل يثبهتا. يُثبهتا، أ صل التعطيل مبعىن التخلية 

 هل هناك فرق بني التعطيل والتحريف؟  

 يقول أ هل العمل: التحريف ِف ادلليل والتعطيل ِف املدلول. 

 كيف يكون التحريف ِف ادلليل؟ 

ُل احملّرف: بل قواته، فُيفّّس  {؛ بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني قال للا تبارك وتعاىل: }  فيقول املعّطي

 ىن القوة؛ هذا ُمحّرف لدلليل الرشعي، وُمعّطل للمراد الصحيح.اليد مبع

ذا قال: أ َن ًل أ ثبت اليد احلقيقية، ُأفّوض هذا اللفظ اذلي معي ا ىل للا؛ أ ي: ًل   وا 

أ دري معىن اليدين ِف الآية، وأ فّوض معناهام ا ىل للا؛ هل هذا حّرف؟ مل حُيّرف،  

مجع بني التحريف والتعطيل؛ ل نّه فّس   أ ثبت؟ مل يُثبت؛ فهو معّطل، أ ّما ال ول فقد

، وِف نفس الوقت مل يُثبت اليدين هلل تبارك وتعاىل  - غرّيه - اليدين ابلقوة، حفّرف املعىن

ذن هناك فرق بني التحريف والتعطيل، وأ هل الس نة ًل حُيّرفون وًل   فهو ُمعّطل؛ ا 

 يُعطلون. 
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 :ال شاعرةالتحريف والتعطيل طريقان سلكهام طائفتان من 

 .طائفة حُتّرف وتُعّطل

 .وطائفة أ خرى تُعّطل وًل حُتّرف

ال وىل: يُسّمون أ نفسهم املؤوةل وُه املُحّرفة، والثانية يُسّمون أ نفسهم املُفّوضة، ملاذا  

بَْل يََداُه } ُُسّوا مفّوضة؟ ل ّّنم يُفّوضون املعىن ا ىل للا، ًل يُثبتون معىن للصفات،

لكن ما معىن اليد؟ يقول: ًل؛  {؛ بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني } يقول: أ َن أ ؤمن هبذا{ َمبُْسوَطتَاني 

ًل نعرف معىن اليد، نفّوض أ مرها ا ىل للا س بحانه وتعاىل، كذكل صفة العينني يقول: 

حنن نؤمن ابلآية بلفظها لكن املعىن نُفّوضه ا ىل للا س بحانه وتعاىل، أ ما أ هل الس نة  

ولون: بل نُثبت املعىن، هام عينان حقيقيتان نثبهتام هلل تبارك وتعاىل، واملُحّرفة فيق

حُيّرفون الصفة وًل يُثبتوّنا ويعطوّنا معىن أآخر، يقولون: حنن نفهم املعىن ونعرفه،  

الاس تواء معناه الاستيالء، فال يُفّوضون املعىن؛ يقولون: املعىن مفهوم واحض، معناه 

م ًل يثبتون املعىن احلقيقي اذلي أ راده للا تبارك وتعاىل؛ فهم يُثبتون الاستيالء، ولكهنّ 

معىن ُمحّرفاا؛ هؤًلء يُسّمون أ نفسهم املؤوةل، وأ ولئك يُسّمون أ نفسهم املُفّوضة، ويَنسب 

ال شاعرة مذهب التفويض للسلف؛ ذلكل عندك أ شاعرة ُمتبعون للسلف وُه املُفّوضة 

حّرفة؛ هكذا يَّدعون؛ لكن حقيقةا التفويض ليس  وأ شاعرة ُمتبعون للخلف وُه املُ 

ثبات   مذهباا للسلف، مذهب السلف هو اًل ثبات، هو اذلي نقرأ ه وندرسه الآن؛ ا 

ال سامء والصفات اليت أ ثبهتا للا لنفسه ِف الكتاب وِف الس نة من غري حتريف وًل 

، واملُفّوضة  تعطيل، نثبت املعىن، أ هل الس نة يُفّوضون الكيف، ًل يُفّوضون املعىن

 يُفّوضون الكيف واملعىن؛ هذا الفرق بني املفوضة والسلف. 

ُه يّدعون بأ ّن التفويض مذهب السلف، نقول: هذا ابطل، تفويض الكيفية هو  

مذهب السلف، أ ّما املعىن؛ فال، كام قال اًل مام ماكل رمحه للا عندما جاءه رجل  

علوم(، فكيف تنس بون  وسأ َل عن الاس تواء: كيف اس توى؟ قال: )الاس تواء م

التفويض ا ىل مذهب السلف وهذه لفظة واحضة ورصحية من اًل مام ماكل، يقول لمك 
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الاس تواء معلوم، ليس جمهوًلا مَّك تّدعون أ نّه مذهب السلف، قال:)والكيف جمهول(  

)الاس تواء معلوم، والكيف جمهول، والسؤال عنه بدعة(   هذا اذلي فّوضه السلف،

 ، وس يأ يت احلديث عن الكيف.السؤال عن الكيف أ ي:

فأ هل الس نة يُثبتون ال سامء والصفات اليت أ ثبهتا للا لنفسه ِف الكتاب وِف الس نة من 

غري حتريف وًل تعطيل كام يفعل املتلكمون من أ شاعرة ومعزتةل وهجمية وغريُه، ك   

س  هؤًلء أ سامء فرق خمتلفة لكن ِف الهناية ُه يتفقون عىل قاعدة واحدة وعىل أ سا 

ثبات ونفي ال سامء والصفات بناء عىل العقل؛ هذا أ صلهم، مث يأ تيك رجل  واحد: وهو ا 

مريض عقلياا ويقول: ال شاعرة من أ هل الس نة وامجلاعة، أ أ نت تعقل أ م ًل تعقل؟ 

أ صوهلم وأ صول أ هل الس نة ختتلف؛ كيف جيمتعون؟ ُه عندُه أ صل ِف ذكل يوافق 

الس نة، انظر ا ىل ال صل اذلي انطلقوا منه: أ هو  أ صل اجلهمية واملعزتةل ًل يوافق أ هل 

 أ صل أ هل الس نة أ م أ صل اجلهمية؟

ذلكل اكن السلف يقولون عهنم هجمية، ما اكنوا يقولون عهنم أ هل س نة وجامعة، ملّا  

ظهرت ال مراض املتفش ية ِف كثري من أ هل هذا الزمن؛ بدؤوا يقولون ال شاعرة من 

القول موجوداا، اكن عندُه أ ن ال شاعرة لكهم  أ هل الس نة، لكن قدمياا ما اكن هذا 

يُسّموّنم هجميَّة؛ ل ّّنم يشرتكون ِف أ صل واحد؛ أ صلهم ليس هو أ صل أ هل الس نة  

 .وامجلاعة

يٍف( مث قال رمحه للا:  ْن غرَْيي تَْكيي  )َومي

؛ لكن تقول   ذا أ ثبتوها، يُثبتون هلل يَدين، ويُثبتون َل اس تواءا أ ي: ًل يُكيّفون الّصفة ا 

لواحد مهنم: كيف هو؟ يقول كل: الكيف جمهول والسؤال عنه بدعة؛ هذا أ صل  ل

سلفي، أ مور غيبية، هذه ال مور اليت تسأ ل عهنا أ نت أ مور غيبية، وال مر الغييب كيف  

يُدرك؟ يُدرك ابل دةل، أ خربَن للا عن الّصفة ومل خيربَن عن كيفيهتا، عندما خُيربَن للا  

عندما نراه س بحانه وتعاىل؛ خنربك، هل للّصفة كيفية؟ نعم  س بحانه وتعاىل؛ خنربك، أ و 

 للّصفة كيفية؛ ولكننا جنهلها، هذا معىن من غري تكييف، ًل يُكيّفون. 
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ما معىن التكييف؟ أ ن يسأ كل خشص عن الّصفة: كيف يه؟ تقول: كيفيهتا كذا وكذا  

غري تكييف،  وكذا؛ هذا معىن التكييف، وحنن ًل نُكيّف الّصفات؛ فنُثبت الّصفة من

تقول يل: كيف؟ أ قول كل: للا اذلي أ خربَن عن الّصفة ما أ خربَن عن كيفيهتا؛ فنقف 

عند النّص، هذا هو اعتقاد أ هل الس نة وامجلاعة، وهذه القواعد اليت نصص علهيا  

السلف من القدمي، جتد ِف القرأآن والس نة الكثري من ال سامء والصفات، وجتد الصحابة  

سأ لونك عن كذا؛ لكن ما جتد: يسأ لونك عن صفة الرمحة ما يسأ لونك عن كذا ي 

معناها؟ ملاذا؟ ل ن الرمحة عندُه واحضة ًل حتتاج ا ىل تفسري، هؤًلء عرب أ حقاح  

، فلو اكنت  ملسو هيلع هللا ىلصعندما تزنل الآية يفهموّنا مبارشة، وما يُشلك علهيم يعرضونه عىل النيب  

لو اكنت ظواهر معانهيا ليست مرادة؛ ذلكرها لنا   ملسو هيلع هللا ىلص،هذه مشلكة لعرضوها عىل النيب 

، أ يَْعقيُل الواحد مهنم أ ّن نصوص الكتاب والس نة مليئة مبثل هذه الصفات ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

. أ و يسكت عهنا ربنا وًل يُبيهّنا لنا ولو ِف  ملسو هيلع هللا ىلصوظواهرها غري مرادة ويسكت عهنا النيب 

آية واحدة؟ ه ذا مس تحيل، كيف للا س بحانه وتعاىل يصف القرأآن الكرمي بأ نّه بني  أ

  ملسو هيلع هللا ىلصوبأ نّه واحض وبأ نّه ُمبنّي وأ نّه ُمظهٌر للحّق وبأ نّه يُقمي به احلّجة عىل العباد، وأ ّن النيب 

حىت اخلراءة"،   ملسو هيلع هللا ىلصقد بنّي وما ترك شيئاا، حىت سلامن الفاريس يقول: "بنّي لنا النيب 

وما من طائر يطري ِف السامء  ملسو هيلع هللا ىلصويقول أ بو ذر: "مات النيب  أ ي: كيفية قضاء احلاجة، 

ًّل وأ خربَن النيب  ، وذكر غريه أ ّن  (1) وذكر لنا منه ذكراا" ملسو هيلع هللا ىلص يقلب جناحية ِف السامء ا 

خطهبم يوماا من الصباح ا ىل املساء يزنل يصّل وخيطب ويتلكم، قال: "وذكر   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

ه من نس يه"، الشاهد: أ ّن ّك ال مور  لنا ِف ذكل اليوم ّك يشء، ذكره من ذكره ونس ي

لهيا قد ُذكرت وبُيّنت؛ وًل يذكر لنا هذا   - أ مور الرشيعة - بتفريعاهتا ادلقيقة اليت حنتاج ا 

ال مر العظمي؛ الاس تواء اذلي ُذكر ِف القرأآن الكرمي ِف عّدة مواضع؟ ًل يذكر لنا النيب  

س تحيالت اليت  أ ّن ظاهرها ليس مراداا ولو ِف موطن واحد؟ هذا من امل  ملسو هيلع هللا ىلص

   .يتحدثون عهنا، لكهّنا البدعة وما تفعل بأ حصاهبا 

 
ي عند ابن حبان: ) -1 نُْه عيمْلٌ(ملسو هيلع هللا ىلصتََرَكنَا َرُسوُل اَّللَّ ْنَدََن مي ًلَّ عي

ِ
َنَاَحْيهي ا رُي جبي     ، َوَما َطائيٌر يَطي
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 )َوًَل تَْمثييٍل(  قال:

يه أ ربعة أ ش ياء؛ نُثبت الّصفة مع أ ربعة ًلءات: ًل للتحريف، وًل للتعطيل، وًل  

للتكييف، وًل للمتثيل؛ هذه ال ربعة منفية عند أ هل الس نة، يُثبتون الّصفة مع نفي هذه 

 .ال ربعة

ثل يدي   )َوًَل تَْمثييٍل( ثالا، تاُمثلها؛ تقول هلل يدين مي ما معىن المتثيل؟ أ ن تذكر للّصفة مي

ي  فالن، هذا هو المتثيل، وهذا أ يضاا منفي؛ ل ّن للا س بحانه وتعاىل قال: }لَيَْس مَكيثْهلي

رُي{ يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ثباٌت من غري هذه الآية قاعدة عند أ هل الس نة وامجلاعة؛ ا   يَشْ

ٌء{  متثيل، قال: ي يَشْ رُي{مث بعد ذكل ماذا قال؟ قال: }}لَيَْس مَكيثْهلي يُع الَْبصي مي   َوُهَو السَّ
ذن نُثبت َل الّصفات ونُثبت َل ال سامء، ونقول يه ًل تاُمثل شيئاا من خملوقاته، حنن لنا   ا 

وًل البرص   ُسع؟ نعم لنا ُسع، لنا برص؟ نعم لنا برص؛ لكن ليس السمع اكلسمع،

 اكلبرص، هلل ُسع يليق جبالَل وعظمته وَل برص يليق جبالَل وعظمته. 

، وهذه القاعدة من أ عظم القواعد - هذه قاعدة  - وما تقوَل ِف اذّلات فُقهْل ِف الّصفات

اليت وقف أ ماهما املتلكمون حائرون، يأ تيك يتلكم معك ِف الّصفات قل َل مبارشة:  

ذا أ ثبت ذااتا هلل  َم؛ ل نّه ا  ذا أ ثبت ُخصي ذا نفى كفر، وا  تُثبت ذااتا هلل أ م ًل تثبت؟ ا 

ول َل: هل اذّلات اكذلات؟ يقول: ًل، ذات للا تليق جبالَل وحنن لنا ذوات؛ نق

وعظمته وحنن ذاتنا تناسبنا، نقول َل: فقل ِف الصفات ما قلت ِف اذّلات، وينهتيي 

 ال مر. 

ملاذا تنفي الصفات وتقول يلزم مهنا التشبيه؟ ومع ذكل تثبت اذلات وًل يلزم مهنا  

ذا أ ثبّت هلل اليدين  التشبيه؟ ما يلزم هنا يلزم هنا، عندما تقول َل: هلل يدان، يقول: ا 

ذا أ ثبّت  فيلزم مهنا التشبيه؛ نقول َل: قل ِف الّصفات كام تقول ِف اذّلات، معىن ذكل ا 

ذا قلت ًل يلزم هنا؛ فنقول كل  هلل ذااتا يلزم مهنا التشبيه، فللمخلوقني ذوات أ يضاا، وا 

 قل هناك: ًل يلزم أ يضاا وانهتيى ال مر.
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العقلية علهيم، واحلجج الرشعية اكفية لنا، فاهلل س بحانه وتعاىل أ ثبت هذه هذه احلّجة  

آية واحدة تقول لنا أ ّن هذه الظواهر  الّصفات لكها ِف كتابه وِف س نة نبيه، ومل تأ ت أ

ليست مرادة، كذكل هذه الصفات ابمجلةل يه متواترة وما عندَن خرب واحد يدلنا عىل  

 .ا عن ظاهرها يُعترب حتريفاا لكتاب للا تبارك وتعاىلأ ّن ظواهرها غري مرادة، ا ذن رصفه

بَحانَه وتعاىل:  :قال نُوَن بيأَنَّ للَا س ُ رُي{(  )بَْل يُْؤمي يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ  }لَيَْس مَكيثهْلي

ٌء{ يؤمنون بأ ّن للا ي يَشْ رُي{َوُهَو } ،فال متثيل ؛فيه نفي للمثل }لَيَْس مَكيثْهلي يُع الَْبصي مي   السَّ
ثبات لل سامء والصفات اليت أ ثبهتا للا تبارك وتعاىل لنفسه من ُسع وبرص وغري   فيه ا 

 .ذكل

 

 ( فاََل يَْنُفوَن َعْنُه َما َوَصَف بيهي نَْفَسهُ ) : قال املؤلف رمحه للا

عن أ هل الس نة وامجلاعة، ًل ينفون عن للا تبارك وتعاىل ما وصف به   الكمهذا ال

مفن عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة أ ّّنم يُثبتون هلل تبارك وتعاىل ما أ ثبت لنفسه من  ؛نفسه

  ؛وينفون عنه ما نفى عن نفسه من الصفات، وما سكت عنه سكتوا عنه ،الصفات

بل يثبتونه َل، ل نّه ثبت به   (؛يَْنُفوَن َعْنُه َما َوَصَف بيهي نَْفَسهفاََل ال: )، قهذه عقيدهتم

 .ادلليل من الكتاب والس نة

 :وصفات للا قسامن

 .منفية  : ويُقال لها أ يضاا  ؛وصفات سلبية، صفات ثبوتية

اليت أ ثبهتا للا تبارك وتعاىل لنفسه، كصفة احلياء والعمل والرضا   يه ية:الصفات الثبوت 

 .ّك هذه الصفات أ ثبهتا لنفسه فنحن نثبهتا َل ؛والغضب واجمليء والاس تواء

الصفات املنفية اليت نفاها للا تبارك وتعاىل عن نفسه، كصفة   يه ة:والصفات السلبي

هذه نفاها عن نفسه فننفهيا عنه، هذه الصفات   ؛ةنَ س ّي الظمل وصفة النّوم والنس يان وال 

 .اُسها صفات سلبية، أ ي مسلوبة عن للا، أ ي: منفية عنه
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فنفيناها، والثبوتية ورد وهذه ُعرفت ابل دةل الرشعية، ورد ادلليل الرشعي بنفهيا 

ثباهتا فأ ثبتناها، وماسكت عنه الشارع سكتنا عنه  . ادلليل الرشعي اب 

وما نفاه للا عن نفسه فهيي من صفات النقص اليت ًل كامل فهيا، وما أ ثبته لنفسه   

 .فهيي صفات كامل ًل نقص فهيا 

هي ) : قال عي َواضي َم َعن مَّ ّريفُوَن اْللَكي  ( َوًَل حُيَ

ذا جاء من الشارعأ ي: عن  أ ثبتوه عىل   ؛- الكم للا والكم رسوَل - مدلوًلته، فالالكم ا 

ك وتعاىل، فال حُيرفون ر  أ راد للا تبا ام، وًل مييلون به عملسو هيلع هللا ىلصمراد للا وعىل مراد رسوَل 

هي ) الالكم عن مراد للا تبارك وتعاىل، عي َواضي َم َعن مَّ ّريفُوَن الْلَكي يعين: عن   (َوًَل حُيَ

ذا قال للا تبارك وتعاىل تََوى{} :مدلوًلته، فا  مْحَُن عىََل الَْعْرشي اس ْ أ ثبتوا صفة   ؛الرَّ

وأ ثبتوها مبعىن العلو والارتفاع عىل مراد للا وعىل مراد   ،الاس تواء هلل تبارك وتعاىل

 .ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل 

آاَيتيهي ) ل: قا  اءي للاي وأ ُدوَن ِفي َأُْسَ  ( َوًَل يُلْحي

آايته أ ي: أ هل الس نة      .وامجلاعة ًل مييلون عن احلّق وعن مراد للا ِف أ سامء للا وأ

فأ صل اًل حلاد هو امليل، ذلكل القرب منه شقٌّ ومنه حلٌد،   ؛ما هو اًل حلاد؟ أ حلد أ ي مال

ًل ميالن فيه، القرب امللحود حلداا يبدأ  من ال عىل مس تقاميا مث ِف   الشق يأ يت مس تقاميا 

فل جل هذا امليالن ُُسي حلداا، فقوَل   ؛ أآخره من ال سفل مييلون به َنحية القبةل

اءي للاي ) ا:هن ُدوَن ِفي َأُْسَ  كيف يكون اًل حلاد ِف أ سامء للا؟    (َوًَل يُلْحي

ثباهتا، بنفهيّ  ا كام فعلت اجلهمية، أ و بنفي ما دلّت عليه من صفة  بعدم اًل ميان هبا، بعدم ا 

من  و هذا أ يضاا من اًل حلاد فهيا،  ؛كام فعلت املعزتةل وال شاعرة أ يضاا ِف بعض الصفات

أ ن تُسمي بأ سامء للا تبارك وتعاىل املعبودات اليت تعبد مع للا تبارك  أ يضاا  اًل حلاد فهيا 
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لالت والعزى، الالت من اًل َل، والعزى من  ُّسوا أ لههتم اب ؛وتعاىل، كام فعل املرشكون

 . أ يضاا من اًل حلاد فهيا ؛ هذاالعزيز

فهذا  ؛ال حلاد ِف أآايت للا تبارك وتعاىل هو امليل هبا عن مراد للا تبارك وتعاىلو 

حلاداا ِف أآايت للا تبارك وتعاىل، فهذا ًل يفعهل  حلاداا، أ و بتكذيهبا، هذا يكون ا  يكون ا 

ناّم ي    .أ هل الالكم ؛فعهل أ هل البدعأ هل الس نة ا 

ُفونَ ) قال:    (َوًَل يَُكيّي

ًل يقولون الصفة الفالنية كيفيهتا كيت وكيت، فالكيف يُفّوضونه ا ىل للا تبارك  :أ ي

  ًل  (الاس تواء معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة)ام قال اًل مام ماكل: كوتعاىل، 

الصفة لها كيفية ولكننا جنهلها، حنن ًل نعلمها،   ؛ًل  ؛يعين ذكل أ ّن الصفة ليست لها كيفية 

 .ذلكل ًل نكيّفها 

َفاتي َخلْقيهي ) قال:  َفاتيهي بيصي ّيلُوَن صي  ( َوًَل يَُمث

فال   ؛ًل يقولون عندما يثبتون الصفة: َل يد مثل أ يدينا، وًل يقولون: َل عني مثل أ عيننا 

ريُ }: يُمثلون، لقوَل تبارك وتعاىل يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ هذه قاعدتنا أ هل  { لَيَْس مَكيثْهلي

ءٌ }، الس نة ي يَشْ ريُ } نفي للمتثيل، {لَيَْس مَكيثْهلي يُع الَْبصي مي ثبات للصفات اليت  {َوُهَو السَّ ا 

  .ولكننا ًل منثلها بصفات اخمللوقني ؛وصف نفسه هبا، فنحن نثبت ما أ ثبت للا لنفسه

 مثّلون صفاته بصفات خلقه؟ملاذا ًل يُ 

ْبَحانَهُ ) قال:  َُّه س ُ ، َوًَل نيدَّ َلُ   :َلن ، َوًَل ُكْفَء ََلُ يَّ ََلُ  ( ًَل َُسي

هذه الثالثة متقاربة ِف املعىن، مبعىن أ نّه ًل مساوي َل، ًل نّد َل، ًل كفؤ َل، ًل يوجد  

فلكّها متقاربة ِف املعىن،   ؛، أ ي: ًل مماثل َل(وًل ُسّي َل)أ و يكون نداا َل،  ياكفئهأ حد 
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اذلين ُه  هًل ميكن أ ن تكون صفاته مماثةل لصفات خلق  ؛لعدم وجود النّد أ و املساويف

   .ا ذن صفاته ًل تاُمثل صفات غريه ؛مساوٍ و ا َل، ومبا أ نّه ًل يوجد َل نّد دًّ ليسوا ن

ْبَحانََه َوتََعاىَل )  قال: لْقيهي س ُ َ  ( وًَل يَُقاُس خبي

 .وقياس أ ولوية ،وقياس متثيل ،قياس مشول :ثالثة أ قسام القياس ذكر أ هل العمل أ نّ 

فقياس الشمول   ؛مجيع ال فراد ِف أ صل لكّي شامل لها مجيعاا  اشرتاك ل:قياس الشمو 

هو امس مشرتك أ و لكّي يشمل هذا وهذا،   :نلحق اليشء مبا هو مثهل متاماا، واجلامع

نسان وخادٌل   نسان وعٌّل ا  مفثالا: نقول: زيد مثل عّل، يشرتاكن ِف اًل نسانية، زيٌد ا 

نسان ذن فُيقاس عٌّل عىل  هؤًلء ثالثة يشرتكون ِف معىن لكّي اذلي  ؛ا  هو اًل نسانية، ا 

 .هذا قياس الشمول ؛خادٍل أ و عىل زيٍد، ملاذا يُقاس عليه؟ ل نّه يشرتك معه ِف أ مر لكّي 

اليشء اللكي اذلي تشرتك فيه ال فراد هو ما اكن َل أ فراد متساوون ِف احلقيقة،  

نسان  - اكًل نسان، هذه اللكمة  ن  - لكمة ا  نسان، خادٌل ا  نسان،  لها أ فراد: زيٌد ا  سان، عٌّل ا 

نسان نسان، مشرتكون لكّهم ِف حقيقة واحدة ويه حقيقة   ؛بكٌر ا  هؤًلء أ فراد للكمة ا 

ل نّه يشرتك معه ِف اًل نسانية، وهذا    ؛زيداا عىل خادلٍ به اًل نسانية، مفثل هذا تقيس 

س بحانه وتعاىل ًل مثل َل،   للال ّن   ؛القياس ًل ميكن أ ن يُقاس للا س بحانه وتعاىل به

يعمتدون عىل هذا القياس   - فالسفة اليوَنن- ال يصّح أ ن يُقاس هذا القياس، املناطقة ف

ذا قلنا  ّن َل يداا مفعىن ذكل أ ّن َل جساما، وا  ذا قلنا: ا  ثبات ونفي الصفات، فيقولون: ا  ًل 

نّه مس تٍو عىل العرش أ و يُسأ ل عنه بـ: أ ين، مفعىن هذا أ نّه جسم، وّك جسم جوهر  ا 

ذن فهل  ، أ و عرض جفعلوا حقيقة للا س بحانه وتعاىل فرداا من لكّي   ؛جوهر وعرضا 

جعلوا عندُه لكّي ِف ذههنم وجعلوا للا س بحانه وتعاىل   ؛ متعني يتخيلونه ُه ِف أ ذهاّنم

وهذا ًل جيوز أ ن   ،هذا قياس الشمول اذلي أ دخلهم ِف املتاهات ؛ فرداا من هذا اللكّي

ذا قلنا  ، تبارك وتعاىل بيشء من خلقهنقيس صفات للا س بحانه وتعاىل أ و ذات للا فا 
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من أ جل أ ّن اللّك يشمهل  ؛ مثالا: احلياة، ًل نقيس حياة للا س بحانه وتعاىل حبياة اخللق 

ذا قلنا بأ نّه    : امس ِّح، هذا هو ال صل اذلي دفع املتلكمني ا ىل نفي الصفات، فقالوا ا 

فتكون   ؛ا حياة للا وحياة خلقهمثالا: ِّح، والعبد اخمللوق ِّح، واحلياة لكّي تشرتك فهي

ليست احلياة  ف وهذا ابطل   ،فنفّوا الصفة عن للا تبارك وتعاىل  ؛ هذه احلياة كهذه احلياة

 .اكحلياة 

محل فرع عىل أ صل ِف   ؛القياس هو القياس الفقهيي وهذا ل:والقياس الثاين قياس المتثي

 .تبارك وتعاىل وهذا أ يضاا ًل جيوز ِف حّق للا ؛ حمك لعةّل جامعة

وهو أ ن يكون الفرع أ وىل ابحلمك من ال صل، وابن   :هو قياس ال ولوية  ث والقياس الثال 

: فلّك صفة  هذافعىل  ؛ تميية رمحه للا يقول هو مس تعمل ِف حّق للا تبارك وتعاىل

وما   ،فاهلل س بحانه وتعاىل أ وىل هبا، كصفة السمع والعمل والقدرة ؛كامل ثبتت للمخلوق

 ه. شاب

لْقيهي ): فقوَل هنا  ؛هذه أ نواع القياس الثالثة َ قياس الشمول وقياس  :املراد (وًَل يُقَاُس خبي

 .المتثيل

يالا، ) قال:  ، َوَأْصَدُق قي هي َوبيَغرْييهي َُّه س بحانه َأْعمَلُ بينَْفسي ن هي فَا  ْن َخلْقي يثاا مي   ( َوَأْحَسُن َحدي

هي َوبيغَرْييه)يريد من قوَل:  َُّه س بحانه َأعْمَلُ بينَْفسي ن ذا وصف نفسه   (فَا  أ ّن للا تبارك وتعاىل ا 

ل نّه هو أ عمل بنفسه من  لقوَل؛ والتصديقل مره، فيجب اخلضوع والانقياد  ؛بيشء

منك   به غريه، فا ذا وصف نفسه بيشء فهو أ درى بنفسه بأ نّه يوصف به أ و ًل يوصف

  .أ نت، وأ عمل بغريه أ يضاا من خلقه

يثاا قال: ) يالا، َوَأْحَسُن َحدي َوَمْن  }  :كام قال للا س بحانه وتعاىل ِف كتابه (،َوَأْصَدُق قي

يثاا{ ي َحدي َن اَّللَّ { } ًل أ حد أ صدق من للا، أ ي: َأْصَدُق مي يالا ي قي َن اَّللَّ َوَمْن َأْصَدُق مي

فاهلل س بحانه وتعاىل من حيث القول قوَل أ صدق القول  ،حفديثه حسن لفظاا ومعىن
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بل هو اذلي يعمل   ؛ علمه بنفسه أ كرث من عمل غريه به؛  وأ حسن القول، ومن حيث العمل

ًّل ما علّمه هو ،نفسه  .وغريه ًل يعمل ا 

قُون ): قال قُوَن ُمَصدَّ    (مُثَّ ُرُسهُل َصادي

 عندما نريد أ ن نعرف الّصفة كيف نعرفها؟ 

فذكر أ نّه هو أ عمل بنفسه وذكر أ نّه أ صدق   ؛ذلكل قّدم املقدمة ال وىل ؛بكتاب للانعرفها 

ذلكل   ؛فنعرف الصفات عن طريق الرسل ؛قيالا وأ حسن حديثاا، أ و عن طريق الرسل

قُوَن مُ : )قال هنا  ذا أ خذَن عهنم الصفات (قوندَّ َص مُثَّ ُرُسهُل َصادي أ خذَن عن  قد  نكون ؛فا 

خبارَن ما أ خربُه للا تبارك وتعاىل به    .صادقني ِف ا 

ُه اذلين أ وىح للا تبارك وتعاىل هلم بوِح من عنده، ففي هذا الوِح خُيربُه  الرسلو 

فامي خُيربون به، ًل   (صادقون؛ فهم )للا تبارك وتعاىل عن صفاته، وُه خيربون العباد 

  . ورشعه عىل دينهس بحانه وتعاىل فقد ائمتهنم  ؛يكذبون عىل للا تبارك وتعاىل

قون( و    (دوقونْص مَ )نسخة  ؛هام نسختان :بن عثميني رمحه للايقول الش يخ ا هنا )ُمَصدَّ

َ - (قوندَّ َص مُ )ونسخة:   . - فهم خيربون ابلصّدق ؛دوق اذلي أ خرب ابلصّدقْص امل

أ جود يك خُتالف ما تقدم من قوَل صادقون، فهم صادقون   (قوندَّ َص مُ نسخة )وك ن 

آايته من   مصّدقون، ُمصّدقون: أ ي أ ّن للا س بحانه وتعاىل يصدقهم مبا يزُنل ِف أ

الحظ ن فنحن قهم كوَنا حبيث حيصل ما خُيربون به كام أ خربوا،ّدي َص وأ يضاا يُ  ،تصديقهم

عىل خالف ما أ خرب،   من يَّدعي النبوة خُيرب عن أ ش ياء س تحدث فتأ يت أ ن الآن

فُيكّذبه للا س بحانه وتعاىل ِف خربه، ًل يُصّدقه، أ ّما ال نبياء والرسل فيخربون ابليشء  

يقاعها كام أ خربوا. يُصّدقهم للا تبارك وتعاىل ؛فيقع كام أ خربوا متاماا    اب 

يَن يَُقولُوَن عَلَْيهي َما ًَل يَْعلَُمونَ ) قال:  ي اَلفي اذلَّ ي  ( خبي
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الرسل تلكموا بوِح من للا س بحانه  أ ولئك؛ ف  حال الرسل خيتلف عن حال أ ي:

لهيم به، وأ ّما هؤًلء   تبارك وتعاىل وتعاىل، ووصفوا للا مبا وصف به نفسه ومبا أ وىح ا 

اذلين ُه املتلكمون اذلين أ خذوا حيمكون عىل للا بعقوهلم فهؤًلء ًل يعلمون حقيقة  

 . عاىل بعقوهلم، فهم اكذبون أ و ضالون فامي يقولونهال مور ويكذبون عىل للا تبارك وت

ُفوَن ) : } قال س بحانه وتعاىل   ا ولهذ قال: ) ةي مَعَّا يَصي زَّ ّيَك َرّبي الْعي ْبَحاَن َرب ( َوَساَلٌم  180س ُ

نَي ) 181عىََل الُْمْرَسلينَي )  ي َرّبي الَْعالَمي َّ   ((182( َوالَْحْمُد َّللي

ةي  ؛ قال للا س بحانه وتعاىل: }قوندَّ َص أ ي: ل ّن الرسل صادقون مُ  زَّ ّيَك َرّبي الْعي ْبَحاَن َرب س ُ

ُفوَن...{  أآخر الآايت ا ىل مَعَّا يَصي

ّيكَ )  ْبَحاَن َرب  .للا س بحانه وتعاىل يزُّنه نفسه عن النقائص ؛التسبيح مبعىن التزنيه :( س ُ

ةي ) زَّ    . فهو موصوف ابلعّزة تبارك وتعاىل ؛أ ي صاحب العّزة  :( َرّبي الْعي

ُفونَ )  يعين عام يصفه املرشكون به، فاهلل س بحانه وتعاىل يزُّنه نفسه عن   :( مَعَّا يَصي

   .النقائص اليت يصفه هبا املرشكون

؟ ل ّّنم ُه اذلين هذاملاذا سمّل عىل املرسلني بعد أ ن ذكر   : (َوَساَلٌم عىََل الُْمْرَسلينيَ ) 

   {َوَساَلٌم عىََل الُْمْرَسلينيَ }قال: فيصفونه ابحلّق وابلكامل، 

نيَ )  ي َرّبي الَْعالَمي َّ ل ّن امحلد فيه    ها؛بعد أ ن نّزه  نفسه تبارك وتعاىل للاُ  محدَ  (َوالَْحْمُد َّللي

نفسه عن  امحلد هو وصف احملمود ابلكامل مع احملبة والتعظمي، فزّنه ف ؛كامل الصفات

  .العيوب ووصف نفسه ابلكامل

َ عىََل الُْمْرَسلينَي؛ ليَساَلَمةي َما  ) قال:  ، َوَسملَّ ُسلي بََّح نَْفَسُه مَعَّا َوَصَفُه بيهي الُْمَخاليُفوَن ليلر  فَس َ

َن النَّْقصي َوالَْعْيبي    (قَالُوُه مي
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ًّل ما أ وىح للا تبارك   لهيم ل ّّنم ًل يقولون عىل للا ا     .وتعاىل ا 

ثَْباتي )قال: 
ِ
امي َوَصَف َوَُسَّى بيهي نَْفَسُه بنَي النَّْفيي َواًل َع في ْبَحانَُه قَْد مَجَ  ( َوُهَو س ُ

  ؛ وتقف عند صفات للا تبارك وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلصيعين عندما تتأ مل كتاب للا وس نة نبيه 

ثبااتا  ذلكل قّسم العلامء الصفات ا ىل صفات ثبوتية وصفات   ؛جتد ِف ذكل نفياا وجتد فيه ا 

  وجود سبب،عند أ حياَنا  هتجدأ ما السلب املفصل ف سلبية، وِف الغالب جتد اًل ثبات، 

نفى عن نفسه الودل ونفى عن نفسه الزوجة،    ؛الكفرة الودل والزوجة َلملّا ادعى  مثالا 

ابلصفات   ئانالكتاب والس نة ملي  ؛أ يت النفي، خبالف اًل ثباتيوجد السبب ي نيحف

يتوسعون ِف النفي،  - املتلكمون–أ هل الالكم   ،العكسفأ هل الالكم أ ما الثبوتية، 

وللا من نَّور للا   !ويضيّقون ِف اًل ثبات، عكس الكتاب والس نة، س بحان للا

وفق من وفقه للا  بصريته عمل ما عليه القوم من ضالل بشلك واحض جداا، لكن امل

 . س بحانه وتعاىل

نٌَّة َوالَْجَماعَةي مَعَّا َجاَء بيهي الُْمْرَسلُونَ ) : مث قال رمحه للا  ( فاََل عُُدوَل َلْهلي الس  

ل نّه وِح  ؛ما جاء به املرسلونون وًل يرتك  عن طريقهتم، أ ي: ًل ينحرف أ هل الس نة

ا يكون كامًلا َل وما ًل يكون كامًلا، وما  مبمن للا تبارك وتعاىل، وللا أ عمل بنفسه 

   .وز َل مهنا ًل جي وما مهنا يس تحق 

َتقيميُ ) قال:  اُط الُْمس ْ َ َُّه الرّصي ن
ِ
  (فَا

نّه ماذا؟ اذلي جاء به املرسلون، الرصاط املس تقمي، أ ي: الطريق اذلي ًل اعوجاج   فا 

   .فيه

يَن َأنَْعَم للُا عَلهَْييم ) قال: ي اُط اذلَّ َ   (رصي
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نعمة الهداية، نعمة التوفيق،  ؛طريق اذلين أ نعم للا تبارك وتعاىل علهيم بأ نواع النعم

  .النعم اخملتلفة

يّينيَ )  قال: َن النَّبي  (  ّمي

وتعاىل ِف  من النبيني، هؤًلء بيهّنم للا تبارك ؟ ؤًلء اذلين أ نعم للا علهيممن ُه ه

يّينَي }ل: كتابه فقا  َن النَّبي ْم مي ُ عَلهَْيي يَن َأنَْعَم اَّللَّ ي ُسوَل فَأُولَئيَك َمَع اذلَّ َ َوالرَّ عي اَّللَّ َوَمْن يُطي

يقاا{ نَي َوَحُسَن ُأولَئيَك َرفي اليحي هََداءي َوالصَّ يقينَي َوالش  ّدي هؤًلء اذلين أ نعم للا علهيم، ملّا   َوالّصي

ْم{} : الفاحتةنقرأ  ِف سورة  يَن َأنَْعْمَت عَلهَْيي ي اَط اذلَّ َ هؤًلء ُه اذلين أ نعم للا تبارك  رصي

 .  وتعاىل علهيم 

يّينيَ )  قال: َن النَّبي    (ّمي

لهيم، فيشمل الرسل أ وىح للا تبارك وتعاىل ك منوال نبياء ُه   . (1)ا 

يقينيَ )قال:  ّدي  ( َوالّصي

خالصه  دُ ق الرسل ويَْص فُيصّدي  ؛والتصديقالصديق: هو املبالغ ِف الصدق  ميانه وا  ق ِف ا 

ومن   ،ريض للا عنه أ بو بكر الصديق هم:أ فضل و ويُمكّل ذكل، ومن كبار الصديقني 

يقٌَة{}، قال تعاىل: مرمي الصديقني ّدي ُه صي  .  َوُأم 

هََداء ) قال:  ( َوالش 

   .املقصود ابلشهداء ُه اذلين قُتلوا ِف سبيل للا

نيَ ) قال:  ( والَصاليحي

 

    التعريف اذلي وقع ِف الصوتية؛ يصح  عىل الرسل فقط، وهذا التعريف املذكور هو الصواب هنا. 1-
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اذلين يعملون بأ وامر للا تبارك وتعاىل ويطيعون للا تبارك وتعاىل وجيتنبون ما ّنيى  

هؤًلء ُه الصاحلون، واذلي يظهر أ ّن الصاحلني هنا غري ال نبياء    ؛للا تبارك وتعاىل عنه

 .والصديقني والشهداء

هي الُْجْمةَلي )وَ قال:  ذي    (قَْد َدَخَل ِفي هي

ما س بق من أ ّن أ هل الس نة وامجلاعة يصفون للا مبا وصف به نفسه ومبا وصفه به   :أ ي

 :يقول: هذه امجلةل دخل فهيا  ؛ملسو هيلع هللا ىلصرسوَل 

ْخاَلص َما َوَصَف  ) 
ِ
   ("للُا بيهي نَْفَسُه ِفي ُسوَرةي اًل

   .ومن كتابه سورة اًل خالص  ؛ل ننا قلنا بأ نّنا نصف للا مبا وصف به نفسه ِف كتابه

آني ) قال:  ُل ثُلَُث الُْقْرأ َّيتي تَْعدي   (ال

آني ِفي " ل حصابه: ملسو هيلع هللا ىلصلقوَل  ُز َأَحُدمُكْ َأْن يَْقَرَأ ثُلَُث الُقْرأ ؟أ يَْعجي ْم   "لَْيةَلٍ َ عَلهَْيي فََشقَّ َذكلي

؟ فَقَاَل:  ي َ اَي َرُسوَل اَّللَّ يُق َذكلي آني "َوقَالُوا: َأي نَا يُطي َمُد ثُلُُث الُقْرأ ُد الصَّ ُ الَواحي   " أ ي: اَّللَّ

 ص. سورة اًل خال

ُ َأَحٌد ) }   :)حيث يقول  قال: َمُد ) 1قُْل ُهَو اَّللَّ ُ الصَّ ْ َولَْم يُودَلْ )2( اَّللَّ ( َولَْم  3( لَْم يدَلي

ا َأَحدٌ   {( يَُكْن ََلُ ُكُفوا

 . للا تبارك وتعاىل أ حٌد، فهو واحد ًل اثين َل ِف صفاته وِف ذاته وِف أ سامئه وِف أ فعاَل

اذلي تصمد َل اخلالئق، أ ي:   :ِف تفسريها أ قوال ل هل العمل، بعضهم قال :( مدُ الصَّ )

ليه، وبعضهم قال: الصمد الاكمل ِف   ليه حواجئها، فاخلالئق لكّها حباجة ا  ليه وترفع ا  متيل ا 

 ء. علمه وِف قدرته وِف حمكته وِف ّك يش
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 ( ْ ِف خدمته وِف نفقته   ؛وهذا من كامَل س بحانه وتعاىل، فالوادل حيتاج ا ىل الودل (لَْم يدَلي

 د.س بحانه وتعاىل ليس حباجة ا ىل أ حوِف غري ذكل، وللا 

 .وما ودله أ حد س بحانه وتعاىل (َولَْم يُودَلْ ) 

ا َأَحدٌ )   .مل يكن َل مثالا أ حد  (َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفوا

تيابي قال: ) آيٍَة ِفي كي   ( "للا  َوَما َوَصَف بيهي نَْفَسُه ِفي َأْعَظمي أ

آية ِف كتاب للا :أ ي   ؛وقد دخل ِف هذه امجلةل أ يضاا ما وصف به نفسه ِف أ عظم أ

آية الكريس، ملا جاء ِف احلديث أ ّن النيب   آية   أ ي  ": سأ ل ُأيب بن كعب قال ملسو هيلع هللا ىلصويه أ أ

ًلَّ ُهَو الَْحي  الَْقي ومُ } :فقال َل، "ِف كتاب للا أ عظم؟ ِ
ََلَ ا
ِ
ُ ًَل ا فرضب عىل صدره  ..{، اَّللَّ

هذا احلديث يدّل  ،يعين دعاء َل ابلهناء والمتتع ابلعمل، "العمل أ اب املنذر كَ ني لهَيْ ": وقال

آية ِف كتاب للا  آية الكريس يه أ عظم أ ام احتوت عليه من صفات فهيا لي  ؛عىل أ ّن أ

 ؛وفهيا صفات ثبوتية وصفات سلبية ، تعظمي هلل تبارك وتعاىل وتزنهيه عام ًل يليق به

 .عن نفسه صفات ِف هذه الآيةفأ ثبت لنفسه صفات ونفى 

ُ َما ِفي  َحْيُث  )قال:  نٌَة َوًَل نَْوٌم َلَّ ًلَّ ُهَو الَْحي  الَْقي وُم ًَل تَأُْخُذُه س ي ِ
ََلَ ا
ِ
ُ ًَل ا يَُقوُل: }اَّللَّ

ْم َوَما   هيي ْذنيهي يَْعمَلُ َما بنَْيَ َأيْدي
ِ
ًلَّ ابي
ِ
ْنَدُه ا ي يَْشَفُع عي ي َماَواتي َوَما ِفي اَلْرضي َمن َذا اذلَّ السَّ

ي َماَواتي َواَلْرَض َوًَل  َخلَْفهُْم َوًَل حُيي ي ُه السَّ َع ُكْرس ي ًلَّ بيَما َشاء َوسي
ِ
هي ا لْمي ْن عي ٍء ّمي ُطوَن بييَشْ

مُي{(.  ْفُظهَُما َوُهَو الَْعّلي  الَْعظي  يَُؤوُدُه حي

َباَدةا  َأََلَ يَأََْلُ من:  مش تق أ ي املأ لوه املعبود، (:للا )  لَهَةا َعَبَد يَْعَبُد عي
ِ
الَْمأْلُوُه أ ي:   فاهلل  ،ا

 الَْمْعُبوُد.

ًلَّ ُهوَ ) 
ِ
ََلَ ا
ِ
ًّل هو، وأ خذَن  ( ًَل ا من قول للا تبارك  (ًل معبود حبّق ) :أ ي ًل معبود حبق ا 

ْن ُدونيهي ُهَو  :وتعاىل َ ُهَو الَْحق  َوَأنَّ َما يَْدُعوَن مي َ بيأَنَّ اَّللَّ لُ }َذكلي فال يُقال: ًل  { الَْباطي
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ًّل للا - خالق، وًل يُقال: ًل معبود هذا خطأ ، املرشكون اكنوا    - كام قال بعضهم: ًل خالق ا 

ًّل للا هبذه اللكمة رّدوها وما   ملسو هيلع هللا ىلصومع ذكل ملّا جاءُه النيب  ،يعلمون أ نّه ًل خالق ا 

ًّل للا: أ يضاا خطأ   ل ّن املعبودات من غري للا كثرية،   ؛قبلوها وكفروا هبا، وًل معبود ا 

ًّل للا :فالصحيح أ ن نقول  .ًل معبود حبّق ا 

:) أ ي ذو احلياة الاكمةل، اليت مل تُس بق بعدم وًل يلحقها فناء، قال الطربي رمحه   )الَْحي 

، وًل أآخر َل بأ مدٍ )للا:  نّه يعين اذلي َل احلياة ادلامئة والبقاء اذلي ًل أ ول َل حبّدٍ  (. فا 

ليه مجيع  ،القامئ بنفسه فال حيتاج لغريه، والقامئ عىل غريه :(ومُ ي  قَ الْ )  اذلي حيتاج ا 

 (. القامئ عىل ّك يشء)قال جماهد:  ،اخمللوقني

نٌَة َوًَل نَْومٌ )  ًل )صفات سلبية  هذهصفات ثبوتية و  الصفات السابقة (:ًَل تَأُْخُذُه س ي

ًل تأ خذه س نة، أ ي: ًل تأ خذه  (نعسة )قال قتادة واحلسن البرصي:  (تأ خذه س نة

وًل تناَل   الآفاُت  هل ُ ًل حتَُ )نعسة، وهو النعاس، مقدمة النّوم، قال الطربي رمحه للا: 

ويزيالن من أ صاابه   ،غمران فهم ذي الفهموذكل أ ّن الس نة والنوم معنيان يَ  ؛ العاهات

من ضياع العقل ِف تِل اللحظة،  يعين حاةل (احلال اليت اكن علهيا قبل أ ن يصيباه نع

ّن للا ًل ينام وًل ينبغي َل أ ن ينام": ملسو هيلع هللا ىلصوقال   ".ا 

َماَواتي َوَما ِفي اَلْرضي )  ُ َما ِفي السَّ ُ }: يعين جلَّ ثناؤه بقوَل)قال الطربي رمحه للا:  ( َلَّ َلَّ

َماَواتي َوَما ِفي اَلْرضي َما ِفي  وخالق   ،أ نّه ماكل مجيع ذكل بغري رشيك وًل نديد{ السَّ

ناّم يعين بذكل ؛مجيعه دون ّك أ لهة ومعبود ل ّن   ؛أ نّه ًل تنبغي العبادة ليشء سواه :وا 

ناّم هو طَ  ًّل بأ مره ،يد مالكه عُ وْ اململوك ا  ِف  نيقول: جفميع م ،وليس َل خدمة غريه ا 

  ؛عبد أ حٌد من خلقي غريي وأ َن مالكهفال ينغي أ ن يَ  ،رض مليك وخلقيالسموات وال  

 هذا الكم مجيل، انظر (ل نّه ًل ينبغي للعبد أ ن خيدم غري مالكه وًل يطيع سوى موًله

يذكر للا   ؛كيف اس تدل اًل مام الطربي رمحه للا ابلالزم اذلي كنا ندندن به دامئاا 
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ك ن للا س بحانه   :قال ؛بأ لوهيته كام ذكر الطربي هناس بحانه وتعاىل ربوبيته يك يُلزم 

فا ذا اكن لكّه مليك وخلقي   ،وتعاىل يقول: جفميع ما ِف الساموات وال رض مليك وخلقي

َ  العابد؛ أ َن ماكل هذا ،فال ينبغي أ ن يَعبد أ حٌد من خلقي غريي وأ َن مالكه  بدع فكيف ي

الناس  رنظا ؛ه وًل يُطيع سوى موًلهل نّه ًل ينبغي للعبد أ ن خيدم غري مالك؛ معي غريي

 .اذلين فهموا كتاب للا حبّق 

ْنَدهُ )  ي يَْشَفُع عي ي هذا اذلي يس تطيع أ ن  منمس اس تفهام، من ذا اذلي؟ ا  (َمن َذا اذلَّ

   .يشفع عند للا من غري ا ذن للا؟ ًل يوجد

ِف  وهذا ِف اللغة،  ؛من ذا اذلي يشفع: ما يه الشفاعة؟ الشفاعة جعل الوتر شفعاا 

هذه الشفاعة ِف ادلنيا  ؛ الاصطالح: يه التوسط للغري جبلب منفعة أ و دفع مرضة

ذنه، وتكون برضاه وبغري رضاه ذن املشفوع َل وبغري ا  مقرابا  أ نت  رمبا تكون  ؛تكون اب 

من مِل أ و من رئيس واملِل هذا َل حاجة عندك، فا ذا جاءك خشص يريد منه شيئاا  

مفا اس تطاع أ ن يرّد شفاعتك، ملاذا؟  ؛دخلت وتوسطت عند املِل وسّطك ِف ال مر،

ل نّه حيتاجك، فأ نت تشفع عنده من غري أ ن يأ ذن كل ابلشفاعة ومن غري أ ن يرىض  

هذه الشفاعة   ؛، ًل يس تطيع أ ن يرّدكحمتاج كللكنّه  ؛عن ذاك أ صالا أ ن تشفع فيه

ذلكل ًل يشفع عنده أ حد  ؛ حدل  فال، للا ليس حباجة  ؛عند اخمللوق، أ ّما عند اخلالق 

ذا أ ذن كل أ ن تشفع ذنه، بعد أ ن يأ ذن للشافع أ ن يشفع، ا  ًّل اب  ذاو  ؛تشفعل تأ يت  ؛ا  مل   ا 

عندما يأ ذن للا تبارك وتعاىل   ملسو هيلع هللا ىلصذلكل ًلحظوا النيب  يأ ذن؛ فلن تس تطيع أ ن تشفع؛

ويسجد  َل ابلشفاعة ماذا يفعل؟ قبل أ ن يأ ذن َل ابلشفاعة يذهب وخيّر عند العرش 

يأ ذن ، "عفَّ شَ مق فاشفع تُ : "بني يدي للا ويدعو بدعوات حىت يقول للا تبارك وتعاىل َل

ًّل فمين ريض للا تبارك وتعاىل أ ن يشفع  َل للا س بحانه وتعاىل، ومع ذكل ًل يشفع ا 

ْذنيهي } :هام رشطانف  ؛فيه
ِ
ًلَّ ابي
ِ
ْنَدُه ا ي يَْشَفُع عي ي ًّل بعد   عنده أ حد يشفع ًل يوجد  {َمن َذا اذلَّ ا 
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ذن فدعوى الكفار أ ّّنم يعبدون ال صنام يك تقرهبم ا ىل للا زلفى ،أ ن يأ ذن بذكل   ؛ ا 

ل ّن للا س بحانه وتعاىل ما أ ذن ل صناهمم هذه أ ن تشفع، وًل    ؛دعوى ابطةل ًل تنفعهم

ًّل ملوحد، كام س   ؛ريض أ ن تشفع فهيم عن الشفاعة    ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ئلفالشفاعة ًل تكون ا 

 .  حّق ملن؟ فقرر أ ّنا تكون للمّوحد ًل لغريهويه

ًّل أ ن  )نظروا ماذا قال الطربي رمحه للا: ا ن أ راد عقوبهتم ا  من ذا اذلي يشفع ملامليكه ا 

عبيده يريد أ ن يعاقهبم، من يس تطيع أ ن يأ يت ويشفع فهيم؟   (خيليه ويأ ذن ابلشفاعة هلم 

ًّل أ ن يأ ذن َل بذكل،  ناّم قال ذكل جّل ثناؤه ل ّن املرشكني قالوا ما نعبد أ واثننا هذه  ) ا  وا 

ًّل ليقربوَن ا ىل للا زلفى، فقال للا هلم: يل ما ِف الساموات وما ِف ال رض مع   ا 

فال تعبدوا ال واثن اليت تزمعون أ ّّنا   ،فال تنبغي العبادة لغريي  ، الساموات وال رض ملاكا 

ّّنا ًل تنفعمك عندي وًل تغين عنمك شيئاا، وًل يشفع عندي أ حٌد   تقربمك مين زلفى، فا 

ايه ًّل بتخلييت ا  انهتيى والشفاعة ملن يشفع َل رسّل وأ وليايئ وأ هل طاعيت"  ،ل حٍد ا 

 .رمحه للاالكمه 

مْ يَْعمَلُ َما بنَْيَ )  هيي  .أ ي اذلي أ ماهمم، وقال بعض السلف يعمل أ مور دنياُه ( َأيْدي

 .ُه، وقال بعض السلف: الآخرة ءاذلي ورا (:َوَما َخلَْفهُم ) 

هي )  لْمي ْن عي ٍء ّمي يُطوَن بييَشْ ًلًّ بيام شاء(َوًَل حُيي ًل يّطلع أ حٌد من )قال ابن كثري رمحه للا:   ا 

ًّل مبا أ علمه  ًّل   (للا عز وجلعمل للا عىل يشء ا  ًل ميكنك أ ن تعرف شيئا من عمل للا ا 

وحُيمتل أ ن يكون املراد ًل يّطلعون عىل يشء من  )ما علّمك للا تبارك وتعاىل، قال: 

ًّل مبا أ طلعهم للا عليه ا{}:كقوَل ،عمل ذاته وصفاته ا  لْما يُطوَن بيهي عي هذا املعىن   (َوًَل حُيي

حيمتل أ ن يكون املراد ًل يطلعون عىل يشء من عمل ذاته  ، اهذ ناالثاين أ يضاا جيد ِف ابب 

ًّل مبا قال عن   ًّل مبا أ طلعهم للا عليه، فبناء عىل ذكل ًل جيوز أ ن يُقال فيه ا  وصفاته ا 

 .نفسه ووصف نفسه ِف الكتاب والس نة
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َماَواتي َواَلْرَض )  ي ُه السَّ َع ُكْرس ي القدمني ل، كرس يه: اذلي هو موضع وسع: يعين مَشي  (َوسي

كام قال ابن عباس، الساموات وال رض: فانظر ا ىل كرب وعظم الكريس اذلي هو ًل  

 .يشء أ مام العرش

ْفُظهَُما )  يعين حفظ  ؛حفظهام (ًل يثقل عليه وًل جيهده)قال قتادة:   (َوًَل يَُؤوُدُه حي

 (. ًل يَثقل عليه يشء)الساموات وال رض، وقال احلسن: 

يثبتون علّو الصفات وًل   ؛علّو ذات وعلّو صفات، ًل كام تدعيه املبتدعة (الَْعّلي  َوُهَو  ) 

يثبتون علّو اذلات، حنن نقول: علّو ذات وعلّو صفات، مبعىن: الكامل، أ ي: علّو املزنةل  

 .وعلّو اذلات

ميُ )  ميُ } عين: ذو العظمةي ( الَْعظي     {َوُهَو الَْعّلي  الَْعظي

   ا(ولهذ )قال: 

ثبات اليت تدّل عىل تزنهيه  ملي  :أ ي  ا احتوت عليه هذه الآية من صفات النفي واًل 

 .س بحانه وتعاىل وتعظميه

َ   ظٌ حافي   للاي  نَ مي   عليهي   لْ زَ يَ   مْ لَ   ؛ةَلٍ يْ ِف لَ   الآيةَ   هذهي  أَ رَ قَ   نْ مَ   اكنَ )قال:    ش يطانٌ   هُ بُ رَ قْ وًل ي

 ( حَ بي ْص  يُ حىتَّ 

  ملسو هيلع هللا ىلص، قال: ولكين رسول للا ِف قصته مع الش يطان أ يب هريرة ريض للا عنه حلديث 

ك ا ىل  نَّ عَ حبفظ زاكة رمضان، فأ اتين أآت، جفعل حيثو من الطعام فأ خذته، فقلت: ل رفَ 

ذا أ ويت ا ىل الش يطان ًليب هريرة قالوفيه ففقص احلديث،  ... ملسو هيلع هللا ىلصرسول للا  : ا 

آية الكريس، لن يزال معك من للا حافظ، وًل يقربك ش يطا  ن حىت  فراشك فاقرأ  أ

. أ خرجه  : »صدقك وهو كذوب، ذاك ش يطان«ل يب هريرة   ملسو هيلع هللا ىلصقال النيب فتصبح، 

ليه املؤلف رمحه للاالبخاري،   . وللا أ عمل .هذا ما أ شار ا 
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بعد أ ن أ ّصل املؤلف رمحه للا أ صل أ هل الس نة وامجلاعة ِف مسأ ةل صفات للا  مث 

 ؛ فقال:تبارك وتعاىلتبارك وتعاىل؛ بدأ  بذكر الآايت اليت تتضمن صفات للا 

ْبَحانَهُ  ٍء عَليمٌي{( }  : )َوقَْوَُلُ س ُ ُن َوُهَو بيلُكّي يَشْ ُر َوالَْباطي اهي ُر َوالظَّ ُل َواْلآخي  ُهَو اْلَوَّ

ِف  ملسو هيلع هللا ىلص هذه أ سامء هلل تبارك وتعاىل تتضمن صفات، وهذه ال سامء ال ربعة فّّسها النيب 

ذا ملسو هيلع هللا ىلص  احلديث اذلي أ خرجه مسمل ِف "حصيحه" عن أ يب هريرة: أ ّن النيب  اكن يأ مرَن ا 

َماَواتي َوَربَّ  أ راد أ حدَن أ ن ينام أ ن يضطجع عىل شقه ال مين مث يقول: " اللهُمَّ َربَّ السَّ

ٍء، فَاليَق الَْحّبي َوالنََّوى، َوُمزْنيَل التَّْوَراةي  اْلَْرضي َورَ  َّنَا َوَربَّ ُكّي يَشْ ميي، َرب بَّ الَْعْرشي الَْعظي

ُل   ، اللهُمَّ َأنَْت اْلَوَّ َيتيهي ٌذ بينَاصي آخي ٍء َأنَْت أ ي ُكّي يَشْ ْن رَشّ ، َأُعوُذ بيَك مي يلي َوالُْفْرقَاني جْني
ِ
َواًْل

ٌء، فَلَيَْس قَْبَِلَ يَشْ  ُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ اهي ٌء، َوَأنَْت الظَّ ُر فَلَيَْس بَْعَدَك يَشْ ٌء، َوَأنَْت اْلآخي

" َن الَْفْقري يَْن، َوَأْغنينَا مي ٌء، اْقضي َعنَّا ادلَّ ُن فَلَيَْس ُدونََك يَشْ  َوَأنَْت الَْباطي

وتعاىل ومل يكن   فاكن للا تبارك .فقال: "اذلي ليس قبهل يشء"؛ وهذا واحض :ال ول أ ّما 

 معه يشء وًل قبهل يشء، قال الطربي: ال ول قبل ك يشء بغري حد. 

ذلي ليس بعده يشء؛ قال الطربي: والآخر بعد ك  ملسو هيلع هللا ىلص ابفّّسه النيب  الآخر وكذكل

يشء بغري ّناية، قال: وهو اكئن بعد فناء ال ش ياء لكها، كام قال جل ثناؤه: }ك يشء  

 هاكل ا ًل وهجه{. انهتيى  

من الظهور وهو العلّو، وعلّو للا: علّو وصف وعلّو ذات؛ فهو عّلٌّ ِف   والظاهر:  

 .وصفه، عّلٌّ ِف ذاته تبارك وتعاىل

منا نعين ابلقرب   :الباطن وأ ّما  فقال مقاتل بن سلامين: )أ ي: القريب من ّك يشء، وا 

الباطن  بعلمه وقدرته وهو فوق عرشه س بحانه"، وقال الطربي:)والباطن( يقول: وهو 

لَْيهي مجيع ال ش ياء فال يشء أ قرب ا ىل يشء منه(، ففّسه ابلقرب 
ِ
ُن َأْقَرُب ا مََكَ قَاَل: }َوحَنْ

 )} يدي ْن َحْبلي الَْوري ففّس الباطن ابلقرب، فاهلل س بحانه وتعاىل قريب من ّك يشء؛  مي
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 .قريب مهنم بعلمه وُسعه وقدرته

ٍء عَليمٌي{( )}َوُهَو   قال املؤلف رمحه للا:  بيلُكّي يَشْ

ثبات صفة العمل؛ فهو علمي تبارك وتعاىل بلّك يشء، وًل يُس تثىن من ذكل يشء  .فيه ا 

ْبَحانَهُ  قال: ي ًَل يَُموُت{( }  :)َوقَْوَُلُ س ُ ي ْ عىََل الَْحّيي اذلَّ  َوتََوكَّ

 وتوّك: أ ي فّوض أ مرك ا ىل للا، وكيف يكون تفويض ال مر ا ىل للا؟

بصدق الاعامتد عىل للا ِف جلب املنافع ودفع املضار مع الثقة به وفعل   يكون ذكل 

  ال س باب الصحيحة؛ هكذا يكون التوك الصحيح.

} ْ عىََل الَْحّيي هو اذلي يس تطيع أ ن جيلب املنافع ويدفع املضار؛ ذلكل قال   :احليّ  }َوتََوكَّ

ي ًَل يَُموُت{ } ِف هذه الآية ي ْ عىََل الَْحّيي اذلَّ خفريه دامئاا واصل، وهو دامئاا قادر عىل  َوتََوكَّ

دفع املضار؛ ل نّه ِّح ًل ميوت، وأ ّما امليت سواء اكن من أ حصاب القبور أ و ال صنام  

ن   اليت ًل حياة فهيا أ صالا؛ فهذه ًل تنفع وًل ترّض، وكذكل احلّي اذلي مأ َل ا ىل املوت وا 

بعض ال مور يرّض وينفع ِف بعض ال ش ياء وِف بعض ال حيان؛ ولكنّه س يأ يت   اكن ِف

وقت لن يس تطيع أ ن يفعل شيئاا، مع أ ّن نفع ورّض غري للا تبارك وتعاىل متعلق مبشيئة  

للا؛ فال مر من قبل ومن بعد عائد ا ىل للا تبارك وتعاىل، وأ ّما للا س بحانه وتعاىل  

ي  شيئة أ حٍد غرييه؛ لهذا لكّه قال: }فنفعه ورضه مطلق ًل يتعلق مب  ي ْ عىََل الَْحّيي اذلَّ َوتََوكَّ

   .فنفعه دامئ سواء اكن جبلب املنفعة أ و بدفع املرضةًَل يَُموُت{ 

 َوُهَو الَْعليمُي الَْحكيمُي{( }  :)َوقَْوَُلُ قال: 

ثبات صفة العمل، هو امس:  العلمي: العلمي يتضمن تقدم أ ّّنا صيغة مبالغة من العمل؛ ا 

احلي  امس تضمن    صفة، والقاعدة عندَن أ ّن ّك امس يتضمن صفة كامل؛ فهذه أ سامء،

امس  صفة احلياة؛ أ ي: احلياة الاكمةل اليت مل تس بق بعدم وًل يلحقها فناء، والعلمي:
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يتضمن صفة العمل واملبالغة ِف العمل؛ العمل الاكمل اذلي مل يُس بق جبهل وًل يلحقه سهو 

س يان؛ هذا عمل للا س بحانه وتعاىل، فال خيفى عليه يشء ِف ال رض وًل ِف  وًل ن 

 .السامء، ًل ختفى عليه أ فعال العباد وًل غريها

 :)احلكمي( مادة حمك ِف لغة العرب يترصف مهنا معنيان

 .ال ول: احلمُْكُ 

 .والثاين: اًل حاكم

ة حمك، واملعنيان  فامس للا احلكمي يتضمن صفة وهو عىل وزن فعيل، مترصفة من ماد

 يترصفان من هذه املادة؛ فيكون معىن احلكمي احلامك وذو احلمكة.  

وما يه احلمكة؟ يه وضع اليشء ِف موضعه، ومبا أ ّن الامس قد تضمن صفة حتمتل  

املعنيني؛ فُيفهم هذا الامس عىل املعنيني، وًل مانع من ذكل مبا أ ّن الصفتني صفتا كامل؛  

ىل الك الصفتني؛ وهذه القاعدة ما مل يأ ت دليل يدّل عىل أ ّن  فال مانع من محل الامس ع

املراد واحد من املعنيني دون الآخر، وما عندَن الآن دليل؛ فذلكل حنمل الامس عىل  

هذين املعنيني، أ ي: أ نّه احلامك وذو احلمكة؛ فنُثبت هلل تبارك وتعاىل احلمك ونثبت َل  

 .احلمكة

 ( 1) }وهو العلمي اخلبري{(وقوَل: 

مبعىن العمل، ولكهّنا صيغة مبالغة ل نّه عىل وزن فعيل، وهذا الوزن ِف   - تقدم-  :العلمي

الالكم يدّل عىل الكرثة واملبالغة اكلسميع، وصيغ املبالغة صيغ حمصورة ِف اللغة؛ ويه  

أ حد عرش وزَنا: مثل: فّعال ومفعال وفّعاةل، فّعال كقتال، ومفعال مكفضال، وفّعاةل  

 .يغ تُسمى صيغ مبالغةكعاّلمة؛ هذه ص 

 هو العلمي ببواطن ال مور، فأ هّيام أ مّع؛ العلمي أ م اخلبري؟  :واخلبري

 
ريُ َوُهَو الصواب: } -1 ريُ { ، أ و }الَْحكيمُي الَْخبي َ الَْعليمُي الَْخبي  {.    قَاَل نَبَّأيَني
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العلمي أ مّع؛ فالعلمي يشمل العمل بظواهر ال مور وببواطهنا، أ ّما اخلبري فهو اذلي يعمل  

 بواطن ال مور فقط؛ فالعلمي يكون أ مّع من اخلبري. 

 .فهذه لكّها أ سامء تتضمن صفات اثبتة هلل تبارك وتعاىل كام جاء ِف كتابه

ُرجُ :مث قال هيَا{   }يَْعمَلُ َما يَليُج ِفي اْلَْرضي َوَما خَيْ َماءي َوَما يَْعُرُج في َن السَّ هْنَا َوَما يزَْنيُل مي  مي

ثبات لصفة العمل،   {هذا ا  يعين: ما يدخل فهيا من دود   }يَْعمَلُ َما يَليُج ِفي اْلَْرضي

هْنَا{ من } وحرشات وغري ذكل؛ فالولوج: مبعىن ادلخول، ُرُج مي زروع َوَما خَيْ

َن } وغريها، { منَوَما يزَْنيُل مي َماءي مالئكة وماء، ّك يشء يزنل من السامء سواء اكن   السَّ

هيَا{} من املالئكة أ و من املاء، أ صل لكمة يعرج: يصعد، ومعىن يعرج فهيا؛   َوَما يَْعُرُج في

لهيا   لهيا، أ ي: يصعد ا   .  - ا ىل السامء- أ ي: يعرج ا 

ًلَّ ُهوَ : قال
ِ
ْنَدُه َمَفاتيُح الَْغْيبي ًَل يَْعلَُمهَا ا ْن  }َوعي ي َوالَْبْحري َوَما تَْسُقطُ مي  َويَْعمَلُ َما ِفي الرَْبّ

نٍي{  َتاٍب ُمبي ًلَّ ِفي كي
ِ
ًلَّ يَْعلَُمهَا َوًَل َحبٍَّة ِفي ُظلَُماتي اْلَْرضي َوًَل َرْطٍب َوًَل اَيبيٍس ا

ِ
 َوَرقٍَة ا

ذن فهو يعمل ّك يشء   ًلَّ ُهَو{ ا 
ِ
ْنَدُه َمَفاتيُح الْغَْيبي ًَل يَْعلَُمهَا ا يعين: مفاتيح الغيب }َوعي

{ } عنده، هو اذلي يعلمها، ي َوالَْبْحري هذا مما خيتص بعلمه تبارك َويَْعمَلُ َما ِفي الرَْبّ

ًلَّ يَْعلَُمهَا{ } وتعاىل،
ِ
ْن َوَرقٍَة ا ذا سقطت، يعلمها َوَما تَْسُقطُ مي للا تبارك  تصور الورقة ا 

هذا عام، ما من يشء  }َوًَل َحبٍَّة ِفي ُظلَُماتي اْلَْرضي َوًَل َرْطٍب َوًَل اَيبيٍس{ وتعاىل،

ًّل وهو رطب أ و ايبس تَاٍب ُمبينيٍ } عىل وهجها ا  ًلَّ ِفي كي
ِ
؛   {ا مكتوب ُمْظهر لل ش ياء وبنَّيي

 وهو اللوح احملفوظ.  

، يعين: موحض  وللفائدة: لكمة }ُمبيني{ تأ يت مبعىن بنَّيي  ، يعين: ظاهر واحض، ومبعىن ُمبنَّيي

 .ومظهر

{(   :)َوقَْوَُلُ  هي لْمي ًلَّ بيعي
ِ
ْن ُأنََْث َوًَل تََضُع ا ُل مي مي  }َوَما حَتْ
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ثبات لصفة العمل العامة الشامةل للّك يشء، ًل خيفى عليه يشء  .هذا لكّه ا 

ا{(   : )َوقَْوَُلُ  لْما ٍء عي َ قَْد َأَحاَط بيلُكّي يَشْ يٌر َوَأنَّ اَّللَّ ٍء قَدي َ عىََل ُكّي يَشْ  }ليَتْعلَُموا َأنَّ اَّللَّ

ثبات صفة العمل  .فعلمه أ حاط بلّك يشء، فهو يعمل ّك يشء، وهذا لكّه فيه ا 

ةي الَْمتينُي{( : مث قال اُق ُذو الُْقوَّ زَّ َ ُهَو الرَّ نَّ اَّللَّ
ِ
 )وقوَل: }ا

الرزق هو   - الرزاق: عىل وزن فّعال، وقد ذكرَن أ ّّنا من صيغ املبالغة فهو كثري الرزق

فهو يعطي ويرزق من غري حساب، والرزق ًل يقترص عىل ال ك والرشب؛  - العطاء

ةي الَْمتينُي{ بل هو عام يرزق ّك يشء،  القّوة صفة معروفة؛ أ ي:   }ُذو الُْقوَّ

ثبات صفة القّوة هلل  واملتني؛ قال ابن  القوي، عباس: )الشديد( وهو توكيد للقوي، ا 

   .تبارك وتعاىل

رُي{(   :)َوقَْوَُلُ  قال: يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ  }لَيَْس مَكيثهْلي

ٌء{ ي يَشْ رُي{ وقد} قد تقدم تفسريها، }لَيَْس مَكيثْهلي يُع الَْبصي مي َذَكر هذه الآية؛ ليك   َوُهَو السَّ

وما تتضمنه من صفات، صفة السمع وصفة البرص، قال  البصريو  السميع امسيثبت 

يناس اليشء  ابن فارس ِف معجم مقاييس اللغة: )السني واملمي والعني أ صل واحد وهو ا 

ابًل ذن من الناس وّك ذي أ ذن، تقول ُسعت اليشء ُسعاا، والسمع اذلكر امجليل، 

 : الكمه، وهو هنا يأ يت ملعنينييُقال قد ذهب ُسعه ِف الناس أ ي صيته(... اخل

 .املعىن ال ول: معىن اجمليب؛ أ ي: اذلي جُييب دعاء من دعاه

 .واملعىن الثاين: السامع للصوت

براهمي: عَاءي  مبعىن اجمليب: قال تبارك وتعاىل عىل لسان ا  يُع ادل  نَّ َريّبي لََسمي
ِ
{ أ ي: جمليب  }ا

رٌي بيَما يَْعَملُوَن{:    تعاىل: } ادلعاء، والبصري: قال الطربي رمحه للا ِف قوَل  ُ بَصي َواَّللَّ

بصار مبا يعملون، ًل خيفى عليه يشء من أ عامهلم، بل هو جبميعها حميط ولها  ) وللا ذو ا 

حافظ ذاكر حىت يذيقهم هبا العقاب جزاءها، وأ صل بصري: مبرص من قول القائل:  
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َبادي أ برصت فأ َن مبرص( هذا الشاهد، وقال عند تفسري قوَل تعاىل: } لْعي رٌي ابي ُ بَصي {  َواَّللَّ

ذو برص ابذلي يتقيه من عباده فيخافه(، وقال ِف موضع أآخر:   )يعين بذكل وللا

)يعين بذكل: وللا ذو عمل مبن يُقبيل من عباده(، وِف موضع اثلث: )ا ن للا يرى ما  

تعملون(، هذا لكّه من تفسري الطربي رمحه للا، قال: )وذكل ل ّن البصري تأ يت عىل  

 .عىن العامل معىن اًل بصار، أ ي: الرؤية، وم  :معنيني ِف اللغة

 قال علقمة بن عبدة:  

 فا ن تسأ لوين ابلنساء فا نين *** بصري بأ دواء النساء طبيب( 

وقال ابن فارس ِف معجم مقاييس اللغة: )الباء والصاد والراء أ صالن، أ حدهام: العمل  

ابليشء، يُقال هو بصري به، ويقال: رأ يته حملاا ابرصاا، أ ي: َنظراا بتحديق شديد، ويُقال:  

ذا رأ يته، وأ ّما ال صل الآخر فبَرُص  برصت اب ذا رصت به بصرياا عاملاا، وأ برصته ا  ليشء ا 

لُْظه، ومن هذه البصرية، والبصرية الرُتُس، والبصرية الربهان، وأ صل ذكل لكّه   اليشء غي

 وضوح اليشء(.  

 .اخلالصة: أ ّن البصري مبعىن العمل ومبعىن الرؤية

:   قال: ا{(   )َوقَْوَُلُ ريا ا بَصي يعا َ اَكَن َُسي نَّ اَّللَّ
ِ
ُظمُكْ بيهي ا ا يَعي مَّ َ نيعي نَّ اَّللَّ

ِ
 }ا

اأ ي: ا ن للا نعَم ما يعظمك به، } ريا ا بَصي يعا َ اَكَن َُسي نَّ اَّللَّ
ِ
ثبات صفة السمع { ا ففيه ا 

   .وصفة البرص هلل تبارك وتعاىل

ي َولَْوًَل  : } )َوقَْوَُلُ  قال: َّللَّ ًلَّ ابي
ِ
َة ا ُ ًَل قُوَّ ْذ َدَخلَْت َجنََّتَك قُلَْت َما َشاَء اَّللَّ

ِ
 {( ا

ْذ َدَخلَْت َجنَّتََك{يعين: وهاّل }
ِ
ُ يعين: بس تانك } ا ثبات صفة املشيئة قُلَْت َما َشاَء اَّللَّ { ا 

{} هلل تبارك وتعاىل، ي َّللَّ ًلَّ ابي
ِ
َة ا ًّل  أ ي: ًل أ قدر عىل حفظ مايل أ و  ًَل قُوَّ أ دفع شيئاا عنه ا 

ذن للا.   اب 
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 املشيئة: يه اًل رادة الكونية فهيي َنفذة فامي حيبّه للا وفامي ًل حيبّه للا. 

راداتن  :واًل رادة ا 

رادة رشعية رادة كونية، وا   .ا 

ّك ما أ مر للا تبارك وتعاىل به ِف كتابه أ و ِف س نة نبيه؛ فهو اذلي أ راده رشعاا، وّك  

رادة للا الرشعية، فهذه  ما ّنيى عنه؛ فهو  اذلي مل يرده رشعاا، فهذه أ حاكم رشعية، ا 

ميان العباد مجيعاا  أ مرُه ابًل ميان وأ راده مهنم؛   -رشعاا  - رمبا توجد ورمبا ًل توجد، أ راد للا ا 

ذن فاًل رادة الرشعية رمبا تقع ورمبا ًل تقع، أ ّما اًل رادة الكونية   آمنوا مجيعاا؟ ًل، ا  هل أ

 :بّد؛ والفرق بني اًل رادة الكونية واًل رادة الرشعية؛ فرقانفلكّها واقعة وًل

الفرق ال ول: أ ّن اًل رادة الرشعية رمبا تقع ورمبا ًل تقع، وأ ّما اًل رادة الكونية فهيي واقعة  

ناّم يقول َل كن فيكون؛ هذه اًل رادة الكونية، أ ما اًل رادة   ذا أ راد للا شيئاا ا  وًلبد، ا 

 تقع.الرشعية؛ رمبا تقع ورمبا ًل 

اًل رادة الرشعية حيهبا للا ويرضاها، ّك ما أ راده للا رشعاا؛ فهو حيبّه   الفرق الثاين:

ويرضاه، أ ّما اًل رادة الكونية؛ مفهنا ما حيبّه للا ومهنا ما ًل حيبّه، فكفر الاكفر ًل حيبّه  

ميان املؤمن حيبّه للا وير  ذا أ راده كوَنا وقع، كذكل ا  ذا  للا وًل يرضاه، ولكنّه ا  ضاه وا 

ذا مل يرده مل يقع؛ فاًل رادة الكونية واقعة وًلبد، وتكون فامي حيبّه للا وفامي   أ راده وقع، وا 

ًّل فامي حيبّه للا ويرضاه.   ًل حيبّه، أ ّما اًل رادة الرشعية؛ فرمبا تقع ورمبا ًل تقع وًل تكون ا 

 
ِ
ْح َصْدَرُه لياْل يَُه يرَْشَ ُ َأْن هَيْدي قاا  }فََمْن يُريدي اَّللَّ َعْل َصْدَرُه َضيّي ُ جَيْ هلَّ ْساَلمي َوَمْن يُريْد َأْن يُضي

ا{ رادة كونية.  َحَرجا رادة رشعية؟ ا  رادة كونية أ م ا   هل هذه اًل رادة ا 

{} :قال هنا  ي َّللَّ ًلَّ ابي
ِ
َة ا ُ ًَل قُوَّ ْذ َدَخلَْت َجنَّتََك قُلَْت َما َشاَء اَّللَّ

ِ
أ ي مشيئة للا   َولَْوًَل ا

 اًل رادة الكونية؛ ما شاء للا اكن ومامل يشأ  مل يكن.يه 
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ثبات مشيئة للا تبارك وتعاىل، ومش يئته عامة للّك يشء؛   الشاهد من هذه الآية ا 

َوَما تََشاُءوَن  تشمل أ فعال العباد، والعباد هلم مشيئة ولكن مش يئهتم اتبعة ملشيئة للا }

نيَ  ُ َرب  الَْعالَمي ًلَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
   {.ا

{هنا فائدة جانبية عند قوَل: } ي َّللَّ ًلَّ ابي
ِ
َة ا ُ ًَل قُوَّ ْذ َدَخلَْت َجنَّتََك قُلَْت َما َشاَء اَّللَّ

ِ
  َولَْوًَل ا

 هل هذه اللكمة تُقال دلفع العني؟ 

هذا من اخلطأ  اذلي انترش عند كثري من الناس، هذا الرجل اذلي فعل هذا الفعل؛  

نّه عندما أ جعبته جنته أ عاد الفضل لنفسه ومل يعده هلل ملاذا قيلت َل هذه اللكمة؟ ل  

{  تبارك وتعاىل صاحب الفضل، فقيل َل: } ُ ْذ َدَخلَْت َجنَّتََك قُلَْت َما َشاَء اَّللَّ
ِ
َولَْوًَل ا

رادته منا حصل مبشيئة للا وا  { } هذا لكّه اذلي حصل ا  ي َّللَّ ًلَّ ابي
ِ
َة ا أ ي: ًل ميكنك أ ن  ًَل قُوَّ

ذا أ جعبك يشء من ماكل فردَّ  تفعل هذا وأ ن حت ًّل ابهلل تبارك وتعاىل، فا  فظ هذا ا 

ًّل ابهلل{، أ ّما رّد العني فهذا  الفضل ا ىل صاحب الفضل فقل: }ما شاء للا ًل قوة ا 

، اذلي خيىش من نفسه أ ن يصيب الآخرين ابلعني  ملسو هيلع هللا ىلصيكون ابلتربيك كام علّمنا النيب 

ايه النيب   يربك، أ ّما صاحب املال اذلي خيىش عىل ماَل من العني فرييق؛ هذا ما علمنا ا 

ًّل ابهلل من أ جل دفع العنيملسو هيلع هللا ىلص    .، فال تُذحب ش ياه وًل يُقال: ما شاء للا ًل قوة ا 

:  قال: ُ َما اْقتََتلُو   )َوقَْوَُلُ َ يَْفَعُل َما يُرييُد{( }َولَْو َشاَء اَّللَّ  ا َولَكينَّ اَّللَّ

ثبات املشيئة هلل ِف قوَل:   ُ هنا ا  يعين املؤمنني    َما اْقتَتَلُوا{{، وقوَل: }}َولَْو َشاَء اَّللَّ

والاكفرين، وِف هذا ردٌّ قوي عىل القدرية اذلين ينفون تعلق فعل العبد مبشيئة للا؛  

القدرية يقولون: العبد أ فعاَل ًل تتعلق مبشيئة للا، وللا س بحانه وتعاىل ًل يشاؤها وًل  

  -  متاماا تعلق لها مبشيئة للا أ بداا، فالعبد يفعل مبش يئته اخلالصة املنفصةل عن مشيئة للا

، هذه الآية توحض لنا أ ّن مشيئة العباد راجعة ا ىل - هكذا يقولون تعاىل للا عن قوهلم
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ُ َما اْقتَتَلُوا{ مشيئة للا، قال:  ذن أ فعال  }َولَْو َشاَء اَّللَّ وهنا يتحدث عن أ فعال العباد، ا 

آية واحضة ِف ذكل.   العباد حتت مشيئة للا تبارك وتعاىل أ يضاا، هذه أ

َ يَْفَعُل َما يُرييُد{:}َولَكينَّ  ذن ما حصل من اقتتاهلم هو من فعل للا تبارك وتعاىل    اَّللَّ ا 

رادته الكونية؛ ل ّن هذا اليشء وقع وحصل،  َ يَْفَعُل َما يُرييُد{ يومن ا  فعل ما  }َولَكينَّ اَّللَّ

رادة كونية وًلبد؛ ففيه رادة كونية، فلّك ما يريده للا تبارك وتعاىل يقع ا  ثبات  يريد ا  ا 

   .صفة اًل رادة أ يضاا 

: قال:  نَّ    )َوقَْوَُلُ
ِ
ْيدي َوَأنمُْتْ ُحُرٌم ا ّّلي الصَّ ًلَّ َما يُْتىَل عَلَْيمُكْ غرَْيَ ُمحي

ِ
ميَُة اْلَنَْعامي ا لَّْت لمَُكْ هَبي }ُأحي

مُكُ َما يُرييُد{(  َ حَيْ  اَّللَّ

لَّْت لمَُكْ{  ميَُة اْلَنَْعامي{  أ ي: َأحّل للا لمك، }ُأحي ًلَّ َما   اليت يه اًل بل والبقر والغمن،}هَبي
ِ
}ا

ْيدي َوَأنمُْتْ ُحُرٌم { ّّلي الصَّ أ ي: ما يذكر لمك هنا مس تثىن من احلّل، فال  يُْتىَل عَلَْيمُكْ غرَْيَ ُمحي

مُكُ َما يُرييُد{ حيّل لمك الصيد وأ نمت حرم،} َ حَيْ نَّ اَّللَّ
ِ
نَّ ا الشاهد قوَل: ا

ِ
مُكُ َما يُرييُد{}ا َ حَيْ  َّللَّ

رادة رشعية، حيمك حكاما رشعياا ويريده رشعاا، هذه ال حاكم اليت بيهنا لنا، أ حّل لنا   ا 

رادة  هبمية ال نعام وحّرم علينا الصيد وحنن حرم، هذه أ حاكم رشعية يريدها للا ا 

ذن ف ا رادة للا  رشعية، لكن رمبا يأ يت أ حدَن ويصيد وهو حمرم أ م ًل ميكن؟ نعم ميكن؛ ا 

الرشعية رمبا تقع ورمبا ًل تقع، يأ يت خشص وحُيّرم عىل نفسه هبمية ال نعام، هل هذا ممكن  

ًّل فامي   رادة للا الرشعية رمبا تقع ورمبا ًل تقع؛ لكهّنا ًل تكون ا  ذن ا  أ م ًل؟ نعم ممكن؛ ا 

طاد وحنن  حيبه للا، فاهلل حيب أ ن حيّل لنا هبمية ال نعام ويرىض لنا ذكل، وحيب أ ًل نص

رادتني ذن نثبت هلل ا   :حرم ويرىض لنا ذكل؛ ا 

رادة رشعية رادة كونية، وا     .ا 

َعْل    :)َوقَْوَُلُ  قال: ُ جَيْ هلَّ ْساَلمي َوَمْن يُريْد َأْن يُضي
ِ
ْح َصْدَرُه لياْل يَُه يرَْشَ ُ َأْن هَيْدي }فََمْن يُريدي اَّللَّ

ََّما   ن ا َكَ قاا َحَرجا {( َصْدَرُه َضّيي َماءي عَُّد ِفي السَّ    يَصَّ
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رادة كونية؛ ل نّه أ مٌر س يقع، مث اكن فامي حيبه للا وفامي ًل حيبّه، رشُح صدر العبد   هذه ا 

ََّما   لال سالم حيبّه للا وهو بيد للا ن ا َكَ قاا َحَرجا َعْل َصْدَرُه َضيّي ُ جَيْ هلَّ }َوَمْن يُريْد َأْن يُضي

 } َماءي عَُّد ِفي السَّ ضاليَصَّ  ل العبد أ مر ًل حيبه للا وًل يرضاه؛ ولكنّه يريده كوَنا. وا 

ْساَلمي{  :والهداية املقصودة ِف قوَل
ِ
ْح َصْدَرُه لياْل يَُه يرَْشَ ُ َأْن هَيْدي هذه هداية  }فََمْن يُريدي اَّللَّ

 :توفيق، والهداية عندَن نوعان 

 .هداية توفيق، وهداية بيان

 .تبارك وتعاىل العبد لطاعتههداية التوفيق: أ ن يُوفيق للا 

 .وهداية البيان: أ ن يبني َل الطريق ويُوحضي 

وهداية التوفيق خاصة ابهلل تبارك وتعاىل؛ أ ّما هداية البيان فتكون من العبد؛ ذلكل  

نفى للا تبارك وتعاىل الهداية ال وىل عن نبيه وأ ثبت َل الهداية الثانية؛ فقال جلَّ ِف  

ََّك ًَل هَتْدي  عاله: ن
ِ
ي َمْن يََشاُء{ }ا َ هَيْدي هذا الالكم ِف النيب  ي َمْن َأْحبَْبَت َولَكينَّ اَّللَّ

ميان وللا تبارك ملسو هيلع هللا ىلص ؛ نفى عنه هداية التوفيق، أ ي: ًل تس تطيع أ ن توفق أ حداا لال 

تَقمي{ فأ ثبت  اٍط ُمس ْ َ ََّك لهََتْدي ا ىل رصي ن
ِ
وتعاىل ًل يريد أ ن يوفََّق، وقال ِف نبيه أ يضاا: }وا

ية، فالهداية املثبتة غري الهداية املنفية وًلبد؛ الهداية املثبتة هداية البيان ذلكل  َل الهدا

تَقمي{ يعين تبني للناس الطريق  اٍط ُمس ْ َ ََّك لهََتْدي ا ىل رصي ن
ِ
تالحظ ِف الآية أ نه قال: }وا

املس تقمي وتوحضه هلم، هذا الفرق بني الهدايتني؛ فالهداية املقصودة هنا هداية التوفيق 

   .اصة ابهلل تبارك وتعاىلاخل 

نينَي{(   :)َوقَْوَُلُ  قال: ب  الُْمْحس ي َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ُنوا ا  }َوَأْحس ي

ثبات صفة احملبّة هلل، فاهلل حيّب حمبّة حقيقية تليق جبالَل وعظمته ًل   ِف هذه الآية ا 

مكحبّة اخمللوقني، نثبت صفة احملبّة للعبد ونثبت صفة احملبّة هلل تبارك وتعاىل، وحمبّة للا  

د  حمبّة تليق بعظمته وجالَل ليست مكحبّة اخمللوقني، كام أ ننا نُثبت هلل ذااتا ونُثبت للعبا 
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ذواٍت، ونقول بأ ّن هلل ذااَت تليق جبالَل وعظمته وللعبد اخمللوق ذااتا تليق به؛ كذكل  

نينَي{نقول ِف مجيع الصفات، الشاهد عندَن هنا:  ب  الُْمْحس ي َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ُنوا ا صفة   }َوَأْحس ي

لُ احملبّة، قال جماهد ِف تفسري قول للا تعاىل: } آَمنُوا َومَعي يَن أ ي نَّ اذلَّ
ِ
اليَحاتي  ا وا الصَّ

ا{ مْحَُن ُودًّ َيْجَعُل لَهُُم الرَّ قال: )حيهّبم وحيبهبم ا ىل خلقه( انظر كيف يفّس السلف  س َ

الصفات، يفّسوّنا عىل حقيقهتا، حيهبم وحيبهبم ا ىل خلقه، ما حّرف وما عطل وًل  

دة  غرّي، ملاذا نأ يت بالكم السلف؟ حىت نبنّي أ ّن العقيدة اليت بني أ يدينا ليست عقي

اًل مام ابن تميية رمحه للا وحده؛ بل يه عقيدة السلف؛ ل ّن أ هل الباطل من 

ثبات الصفات - املتلكمني حياولون أ ن ينرشوا بني الناس أ ّن هذه العقيدة يه   - عقيدة ا 

عقيدة اًل مام ابن تميية رمحه للا؛ ذلكل عندما يريدون أ ن يصفوا أ هل الس نة يقولون: 

ابةل، ويّدعون أ ّّنا عقيدة احلنابةل وهذا الالكم ابطل؛ يه  التمييون، أ و يقولون: احلن

ذا   عقيدة أ هل الس نة قاطبة، فذلكل حنن نأ يت بالكم السلف ِف مثل هذا، وأ نت ا 

ًلحظت عند تفسري مثل هذه الصفات جتد السلف ميرون علهيا كام يه؛ ل ّن أ مرها  

ًل مام ماكل رمحه للا:  واحض ًل حتتاج ا ىل تفسري؛ يه عىل مقتضاها اللغوي، كام قال ا

)الاس تواء معلوم والكيف جمهول والسؤال عنه بدعة( أ ي: السؤال عن الكيف بدعة،  

والاس تواء معلوم؛ يعين: معلوم مبقتىض اللغة العربية، معلوم عند ّك من يتلكم اللغة  

العربية املعروفة عند أ هلها؛ ًل حتتاج ا ىل تفسري، الاس تواء مبعىن: العلو والارتفاع، 

ذن تفسريُه هذا يبني لنا أ ّّنا  - وهو من أ مئة التابعني - وهبذا فّّسه أ بو العالية الراّيِح ، ا 

عقيدهتم والكهمم هذا يبني أ ّّنا عقيدهتم وليست عقيدة ابن تميية وًل عقيدة احلنابةل،  

هل اًل مام ماكل حنبّل؟ ًل؛ هو يقول: )الاس تواء معلوم والكيف جمهول والسؤال 

الاس تواء بشلك واحض، نُقل عن اًل مام الشافعي ِف أ كرث من موضع عنه بدعة( يثبت 

ثبات صفة العلّو هلل تبارك وتعاىل فلامذا اكنت خاصة ابحلنابةل أ و اببن تميية؟ ما اكن   ا 
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ثباهتا وللرد عىل أ هل البدع، ملّا اكن اًل مام أ محد   ًّل اجلهاد ِف هذه العقيدة ًل  للحنابةل ا 

ِف زمنه وكرثت البدع والضالًلت ِف زمنه أ كرث من غريه   رمحه للا من أ مئة أ هل الس نة

ظهار عقيدة أ هل   ظهار الس نة وا  مام أ محد دور ِف ا  من ال زمان اليت س بقته؛ اكن لال 

ظهار هذه العقيدة والمتسك   الس نة واكن ل حصابه من بعده دور ِف ادلفاع عن الس نة وا 

، هل ننسب العقيدة  هبا؛ هذا ّك ما ِف ال مر، وكذكل فعل ابن تميية رمحه للا

ال شعرية ا ىل الرازي، اكن الرازي أ كرب منظر لل شاعرة ِف وقته؛ لكنّه مل يبتكر العقيدة 

منا أ خذها ممن قبهل، أ ول من وضعها أ بو احلسن ال شعري رمحه للا واتب   ال شعرية؛ ا 

" وِف  مهنا ِف أآخر معره، وقرر ما خيالفها ِف "مقاًلت اًل سالميني" وِف كتابه "اًل ابنة

رسالته ا ىل أ هل الثغر، فالرازي َنظر وجادل وحقق ِف هذه العقيدة؛ هذا ّك ما َل،  

كذكل فعل ابن تميية ِف عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة؛ فال تُنسب العقيدة ال شعرية 

للرازي كام ًل تُنسب عقيدة أ هل الس نة ًلبن تميية رمحه للا؛ عقيدة أ هل الس نة لو  

لكنّا أ ول من يرّدها؛ فنحن ًل نقبل عقيدة مبتكرة، العقيدة    اكنت من معل ابن تميية

اليت حنملها ونريدها وحنهّبا ونرضاها وندين للا هبا يه عقيدة السلف، فلو أ ثبت عندَن 

ا اكن اذلي يعتقدها؛ ل ّن احلق   أ حد أ ن عقيدة ليست من عقيدة السلف لرتكناها، أ ايَّ

عىل مهنج السلف الصاحل ريض للا  ملسو هيلع هللا ىلص  عندَن هو اتباع كتاب للا وس نة الرسول 

عهنم، وابن تميية رمحه للا عندما قرر هذه العقيدة ذكرها وذكر أ قوال السلف قاطبة 

ثبات الصفات هلل  اذلين يعتقدوّنا ويدينون للا هبا، ذكر مقاًلت عن السلف فهيا ا 

تبارك وتعاىل، عن أ كرث من واحد، وممن نقل عنه ذكل أ بو احلسن ال شعري نفسه  

 مؤسس العقيدة ال شعرية.  

فهنا عندَن جماهد ِف تفسري هذه الآية قال: )حيهبم وحيبهبم ا ىل خلقه(؛ فأ ثبت صفة 

 .احملبة هلل تبارك وتعاىل
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نَي{(  قال: طي ب  الُْمْقسي َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ُطوا ا  )}َوَأْقسي

ثبات صفة احملبّة هلل، لقوَل: َ  وِف هذه الآية أ يضاا ا  نَّ اَّللَّ
ِ
نَي{}ا طي ب  الُْمْقسي والصفة  حُيي

تؤخذ من الفعل، هل الامس يؤخذ من الفعل؟ ًل؛ الامس ًل يؤخذ من الفعل، الصفة  

نَي{ يعين: يه اليت تؤخذ من الفعل، طي ب  الُْمْقسي َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ُطوا ا ّن للا   }َوَأْقسي واعدلوا ا 

 .حيب العادلني

ب  الُْمتَّقينَي{( )} مث قال:  َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
َتقيميُوا لَهُْم ا َتَقاُموا لمَُكْ فَاس ْ  فََما اس ْ

ثبات صفة   ثبات صفة احملبّة َل، واملؤلف رمحه للا يأ يت بعدة أآايت ًل  لكّها أآايت ِف ا 

ب  الُْمتَّقينَي{واحدة، والشاهد من هذه الآية قوَل عز وجل: } َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ثبات  ا ففيه ا 

 صفة احملبة.  

تَقيميُوا لَهُْم{} قال: أ ي: تَقَاُموا لمَُكْ فَاس ْ همام اس تقام لمك املعاَهدون اذلين عاهدمت   فََما اس ْ

ب  الُْمتَّقينَي{عند املسجد احلرام للوفاء ابلعهد فاس تقميوا هلم ِف ذكل } َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
أ ي  ا

 تبارك وتعاىل، كيف يكون اذلين يتقونه وخيافونه، واملتقي هو اذلي يتقي عذاب للا

 ذكل؟ يكون بطاعة ال مر واجتناب الهنيي. 

ب  الُْمَتَطهّيرييَن{(  مث قال: ابينَي َوحُيي ب  التَّوَّ َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
 )}ا

ثبات صفة احملبّة هلل تبارك وتعاىل، والتّواب: فّعال، صيغة مبالغة،   أ يضاا الشاهد فيه ا 

ب  الُْمتََطهّيريين{} والتوبة: يه الرجوع ا ىل للا تبارك وتعاىل،أ ي: كثري التوبة،   : اذلين َوحُيي

   .يتطهرون من ال حداث ومن النجاسات

{(   :)َوقَْوَُلُ قال:  ُ ْبمُكُ اَّللَّ بي ُعويني حُيْ َّبي َ فَات ب وَن اَّللَّ ْن ُكْنمُتْ حُتي
ِ
 }قُْل ا

آية احملنة، يعين: الام  تحان، خُيترب العبد ِف صدق حمبته هلل،  هذه الآية يسمهيا العلامء أ

يكون  ملسو هيلع هللا ىلص ، وعىل قدر اتباعك للنيب ملسو هيلع هللا ىلصا ن كنت صادقاا ِف حمبتك هلل؛ فاتبع النيب 
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ُعويني } صدقك ِف حمبة للا تبارك وتعاىل، َّبي ذا اتبعمت النيب { فَات وصدقمت ِف ملسو هيلع هللا ىلص وا 

ُ } ذكل ْبمُكُ اَّللَّ بي بَّ  { حُيْ هذه نتيجة اًلتباع، وكام قال أ حد السلف: )ليس الشأ ن أ ن حُتي

( يعين املقام والرفعة واملزنةل أ ن حُيبّك للا ًل أ ن تدعي أ نت حمبّة   ولكّن الشأ ن أ ن حُتَبَّ

ن كنت صادقاا ِف حمبتك هلل تبارك وتعاىل؛ فاتبع نبيه  ملسو هيلع هللا ىلص  للا تبارك وتعاىل، وا 

 واصدق ِف ذكل.  

ايه وهو حمبته   قال ابن كثري رمحه للا: )أ ي حيصل لمك فوق ما طلبمت من حمبتمك ا 

ايمك(، هذا ابن كثري رمحه للا يثبت صفة احملبّة هلل تبارك وتعاىل    .ا 

: }  قال: ب ونَهُ )َوقَْوَُلُ ُْم َوحُيي هب  َقْوٍم حُيي ُ بي  {( فََسْوَف يَأيْتي اَّللَّ

ثبات صفة احملبّة هلل    .كذكل هذه الآية فهيا ا 

:قال: ُْم بُنْيَاٌن َمْرُصوٌص{(   )َوقَْوَُلُ ي َصفًّا َكَّنَّ يَن يَُقاتيلُوَن ِفي َسبييهلي ي ب  اذلَّ َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
 }ا

ثبات صفة احملبّة هلل تبارك وتعاىل     .وِف هذه الآية كذكل ا 

 َوُهَو الَْغُفوُر الَْوُدوُد{(  )وقوَل: }َوقَْوَُلُ قال:

 .يدّل عىل الكرثة؛ أ ي: كثري املغفرة - أ يضاا - الغفور: عىل وزن فعول وهو وزن  

 مأ خوذ من الود، وهو: خالص احملبة.   :الودود

قال ابن ال نباري رمحه للا: )الودود معناه احملّب لعباده( فهذا ابن ال نباري يُثبت صفة  

 احملبّة هلل تبارك وتعاىل.  

ليه من ذنوبه وذو احملبّة َل(.    وقال الطربي: )وهو ذو املغفرة ملن اتب ا 

عىل صفة  وقال ابن فارس: )الواو وادلال لكمة تدّل عىل احملبّة( ا ذن يه أ يضاا تدّل 

 .احملبّة هلل تبارك وتعاىل
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ميي{ )وقوَل: } املؤلف رمحه للا تعاىل:  مث قال حي مْحَني الرَّ ي الرَّ  ( بيْسمي اَّللَّ

ثبات صفة الرمحة هلل تبارك  أ راد املؤلف رمحه للا من ذكر هذه الآية ِف هذا املوطن: ا 

 .صفاتوتعاىل، وِف هذه الآية ثالثة أ سامء هلل تبارك وتعاىل تتضمن 

 .والثالث: الرحمي الامس ال ول: للا، والثاين: الرحامن، 

 هنا ثالث صفات تضمنهتا هذه ال سامء الثالثة: 

 .فاهلل امس يتضمن صفة ال لوهية؛ ويه العبادة، فهو مبعىن املعبود

والرمحن امس يتضمن صفة الرمحة، كذكل الرحمي امس يتضمن صفة الرمحة، ولكن الرمحة 

ليست يه الرمحة اليت ِف الثانية؛ الرمحة اليت ِف الامس ال ول رمحة  اليت ِف ال وىل

نسان وللحيوان وللّك يشء، أ ّما الرمحة الثانية   واسعة، رمحة للمؤمنني وللاكفرين ولال 

مياا{ } اليت ِف الرحمي؛ فهيي رمحة خاصة ابملؤمنني، نينَي َرحي لُْمْؤمي هذا الفرق بني  َواَكَن ابي

 .والرحميامس الرمحن 

 .فهذه ال سامء لكّها تدّل عىل ذات للا تبارك وتعاىل وعىل هذه الصفات املذكورة

ا{( )}مث قال املؤلف رمحه للا:  ةا َوعيلْما ٍء َرمْحَ ْعَت ُكَّ يَشْ َّنَا َوسي  َرب

{ الشاهد: ٍء َرمْحَةا ْعَت ُكَّ يَشْ تدّل عىل أ ّن ّك يشء وصلته رمحة للا تبارك   }َوسي

   .وتعاىل، ووصهل أ يضاا عمل للا تبارك وتعاىل

هي  )}قال:  ٍء{،}َكَتَب َرب مُكْ عىََل نَْفسي َعْت ُكَّ يَشْ اا{، }َوَرمْحَيتي َوسي مي نينَي َرحي لُْمْؤمي َواَكَن ابي

نيَ  ي امحي ا َوُهَو َأْرَحُم الرَّ ظا ُ َخرْيٌ َحافي مُي{، }فَاَّللَّ حي مْحََة{، }َوُهَو الَْغُفوُر الرَّ  {( الرَّ

ثبات صفة الرمحة هلل تبارك وتعاىل، وأ هل الس نة متفقون عىل أ ّن   لكّها أآايت تدّل عىل ا 

للا تبارك وتعاىل يوصف ابلرمحة؛ فهو رمحن وهو رحمي تبارك وتعاىل، وأ ما املتلكمون  

فينفون عنه هذه الصفة، وحيرفون هذه الآايت اليت وردت ويفّسوّنا ابللوازم 

رادة اًل حسان، ل ّّنم  والنتاجئ؛ يقولون الرمح ة: نفس اًل حسان، وال شاعرة يقولون: ا 
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يثبتون صفة اًل رادة، وغريُه يقول: اًل حسان، ل نّه ًل يثبت صفة اًل رادة، وجحهتم ِف  

ذكل مع أ ّّنم يقرون أ ّن الرمحة ِف اللغة ليست مبعىن اًل حسان، فاًل حسان يشء  

رادة اًل حسان يشء، والرمحة يشء أآخر ، ُه يقرون هبذا من الناحية  واًل نعام يشء، ا 

اللغوية، لكهنم يقولون: ًلبد أ ن نرصف هذه الآية عن ظاهرها، ملاذا؟ ل ّن العقل دّل  

ن أ ثبتناها هلل فقد ش هبناه خبلقه، وتشبهيه خبلقه غري جائز؛ فذلكل  عىل أ ّن هذه الصفة ا 

 حُيّرفون الآايت عن مراد للا تبارك وتعاىل؛ هذه جحهتم ِف هذا ال مر.

وحنن نقول هلم: هذا الالزم اذلي جعلمتوه ًلزماا؛ ليس بالزم، فكام تقولون بأ ّن هلل ذااتا  

ًل تاُمثل ذوات اخمللوقني، وتثبتون َل ذااتا وتثبتون للمخلوقني ذااتا؛ قولوا كذكل ِف بقية  

الصفات اكمةل، أ يضاا أ ّن َل رمحة تليق جبالَل وعظمته ختالف رمحة اخمللوقني،  

 .هذا الالزم اذلي تدعونه؛ فالالزم هذا ليس بالزم فتتخلصون من

ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه{( )وقوَل: } قال املؤلف رمحه للا:  َ اَّللَّ  َريضي

من   - صفة الرىض - ذكرَن التفريق بني الصفات اخلربية والصفات الفعلية؛ وهذه الصفة 

احملبة من الصفات الفعلية، الصفات الفعلية، فيفعلها للا تبارك وتعاىل مىت شاء، كام أ ّن 

وصفة الرمحة كذكل من الصفات الفعلية؛ هذه لكّها من الصفات الفعلية اليت قلنا أ ن  

ضابطها أ ّّنا تتعلق مبشيئة للا؛ يفعلها للا تبارك وتعاىل مىت شاء؛ فهيي متعلقة 

مبش يئته، وذكرَن الصفات اذلاتية أ يضاا، وقلنا أ ن الصفات تنقسم ا ىل صفات ذاتية 

صفات فعلية، وأ ّن الصفات الفعلية يه اليت تتعلق مبشيئة للا تبارك وتعاىل،  و 

 .والصفات اذلاتية يه اليت مل يزل وًل يزال للا متصفاا هبا؛ هذه الصفات اذلاتية

 .الصفات الفعلية املتعلقة مبش يئته يفعلها مىت شاء

  :قسمنيالصفات اذلاتية اليت مل يزل وًل يزال متصفاا هبا؛ وتنقسم ا ىل 

 .صفات ذاتية معنوية
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 .صفات ذاتية خربية 

 .مثل احلياة والعمل والقدرة: املعنوية

 .مثل اليدين والوجه والعينني وما شابه: اخلربية

فهذه الصفة اليت بني أ يدينا ويه صفة الرىض اثبتة هلل تبارك وتعاىل، من عقيدة أ هل  

وأ نّه يرىض؛ هذه من عقيدة أ هل الس نة الس نة أ ّن يصفوا للا تبارك وتعاىل ابلرىض 

وامجلاعة، ملاذا؟ ل ّّنا قد ثبتت ابلكتاب والس نة، فذكر املؤلف رمحه للا لنا أآايت تدّل 

عىل ذكل، وس يأ يت ما يدّل عىل ذكل من الس نة، فس يذكر لنا من السنن ما يثبت 

 .مجموعة من الصفات

ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه{قوَل: } َ اَّللَّ ثبات لصفة الرىض هلل تبارك وتعاىل، فاهلل  ه َريضي ذا ا 

يرىض رىضا حقيقياا يليق جبالَل وعظمته ًل ياُمثل رىض اخمللوقني، هذه الصفة الفعلية  

يفعلها للا تبارك وتعاىل مىت شاء، وأ هل الباطل حيرفوّنا كام حُيرفون بقية الصفات؛  

رادة الثواب أ و الثواب نفسه، وكام  تقدم أ يضاا ِف الصفة اليت  فيقولون ِف الرىض: ا 

قبلها: ُه يقرون بأ ّن الرىض ِف لغة العرب ليس مبعىن الثواب؛ مفا اذلي دفعمك ا ىل 

رادة الثواب؟    تفسريه بأ نّه الثواب أ و ا 

 قالوا: العقل مينع أ ن نصف للا تبارك وتعاىل هبذه الصفة ل نّه يلزم مهنا التشبيه.  

   .القول ِف ذكللكن هذا الالزم ليس بالزم، كام قدمنا 

ُ عَلَْيهي َولََعنَُه{(   )وقوَل:قال: َب اَّللَّ هيَا َوغَضي ا في ا ُ َخادلي ا فََجَزاُؤُه هَجَمنَّ دا ناا ُمتََعّمي  َوَمْن يَْقُتْل ُمْؤمي

ثبات لصفة الغضب، قال:} ُ عَلَْيهي هذا ا  َب اَّللَّ ذن: للا س بحانه وتعاىل يغضب  َوغَضي { ا 

غضباا حقيقياا يليق جبالَل وعظمته، وأ يضاا نقول ِف هذه الصفة كبقية الصفات متاماا: ًل  

يلزم من ذكل التشبيه، وهذا الغضب يليق جبالل للا وعظمته تبارك وتعاىل عىل  

عهنا  ظاهر كتاب للا، ولو مل تكن هذه الصفات مرادة هلل تبارك وتعاىل؛ ملا سكت 
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هكذا، أ ي: ملا ذكرها وسكت عهنا ولبنيَّ لنا أ ّن ظاهرها غري مراد، وملّا مل يُبني لنا  

ووصف كتابه بأ نّه كتاب عريب مبني؛ مفا بقي هلم جحة ِف رصف هذه النصوص عن  

 ظاهرها.  

ُ عَلَْيهي َولََعنَُه{ هذه الآية َب اَّللَّ هيَا َوغَضي ا في ا ُ َخادلي ا فََجَزاُؤُه هَجَمنَّ دا ناا ُمتََعّمي  }َوَمْن يَْقُتْل ُمْؤمي

ذا قتل أ خاه املؤمن؛ فهذا يدّل   انظر أ نواع العذاب والعقاب اذلي س يزنل ابًل نسان ا 

عض أ هل  عىل خطورة سفك دّم املؤمن، وهذه الآية من الآايت اليت أ شلكت عند ب

ًّل الاكفر؛ فكيف  العمل؛ ل ّن قاتل النفس املؤمنة ليس اكفراا، وًل خُيدّل ِف َنر هجمن ا 

 تُفَّس هذه الآية؟ 

نه مل يقل:   أ حّص ما قيل ِف تفسريها: أ ن اخللود ِف الكم العرب مبعىن املكث الطويل، فا 

ََّد؛ لقلنا بأ نّه ًل خيرج، لكن ملّا قال هيَا{  } خادلاا فهيا أ بداا، لو أ ب ا في ا ومن غري تأ بيد؛ دّل َخادلي

 عىل أ نّه ميكث ِف َنر هجمن زمناا طويالا؛ هذا أ حسن ما قيل ِف تفسري هذه الآية.

ثبات صفة الغضب هلل تبارك وتعاىل    .والشاهد مهنا: ا 

َ َوَكريُهوا   )وقوَل: قال:  ََّبُعوا َما َأْْسَطَ اَّللَّ ُُم ات أَّنَّ َ بي  ريْضَوانَُه{( }َذكلي

{ الشاهد قوَل: َ ثبات  }َما َأْْسَطَ اَّللَّ يعين: اذلي أ ْسط للا تبارك وتعاىل، وهذا فيه ا 

خط خط قريُب املعىن من الغضب، يُقال: السَّ خط هلل تبارك وتعاىل، والسَّ بفتح  - السَّ

ْخط- السني املشددة وفتح اخلاء ،  - بضم السني املشددة وتسكني اخلاء  - ، ويُقال الس 

 .الكهام لغة عربية حصيحة 

هْنُْم{(  )وقوَل: : قال آَسُفوََن انَْتَقْمنَا مي ا أ    }فَلَمَّ

ثبات فلّما أ غضبوَن انتقمنا مهنم، فـ: )أآسفوَن ( ِف لغة العرب مبعىن: أ غضبوَن، ففيه ا 

صفة الغضب أ يضاا هلل تبارك وتعاىل، واملتلكمون حُيّرفون هذه الصفة ويقولون: معناها  



65 
 

رادة الانتقام، ورّد علهيم أ هل الس نة  : أ ّن هذا  - ا ضافة ا ىل الردود املتقدمة - الانتقام أ و ا 

آ  ًل يصح ِف مثل هذا املوطن، ل نّه قال: ا أ هْنُْم{}فَلَمَّ ففّرق ما بني   َسُفوََن انْتَقَْمنَا مي

الغضب والانتقام؛ فال يصح أ ن تقول: فلام انتقمنا مهنم انتقمنا مهنم، هذا الالكم غري  

 مس تقمي، وًل خيرج من عريب فصيح؛ مفا ابكل برب العزة تبارك وتعاىل.  

ُ  )وقوَل: } قال:  َعاََثُْم فَثَبََّطهُمْ َولَكيْن َكريَه اَّللَّ  {( انْبي

ثبات صفة الكراهية هلل تبارك وتعاىل، وأ ّن للا تبارك وتعاىل يكره، فلّما كره   الشاهد: ا 

ثبطهم عنه وأ رىخ مهمهم فمل خيرجوا،  - أ ي: خروهجم للقتال - للا تبارك وتعاىل انبعاَثم 

: قي كام جاء ِف احلديث:  َ َكريَه لمَُكْ ثاََلاثا نَّ اَّللَّ
ِ
""ا َؤالي َة الس  ، َوَكرْثَ َضاعََة املَالي

ِ
؛  يَل َوقَاَل، َوا

فالكراهة اثبتة ابلكتاب والس نة، للا س بحانه وتعاىل يكره كراهة حقيقية تليق جبالَل 

   .وعظمته

ي َأْن تَُقولُوا َما ًَل تَْفَعلُوَن{(   )وقوَل:  قال: ْنَد اَّللَّ  }َكرُبَ َمْقتاا عي

ثبات صفة  املقت: أ شّد البغض، أ ي: يبغضه للا س بحانه وتعاىل بغضاا شديداا؛ ففيه ا 

   .املقت هلل تبارك وتعاىل

َن الْغَ   )وقوَل: قال:  ُ ِفي ُظلٍَل مي ًلَّ َأْن يَأْتيهَيُُم اَّللَّ
ِ
َ  }َهْل يَْنُظُروَن ا َمامي َوالَْماَلئيَكُة َوقُِضي

 اْلَْمُر{( 

تيان هلل تبارك وتعاىل؛ فاهلل يأ يت  ثبات صفة اًل  هذه لكّها صفات فعلية، وهذا فيه ا 

ن أ ثبتناه لزم من ذكل   تياَنا يليق جبالَل وعظمته، أ هل التحريف قالوا: هذا ا  حقيقة، ا 

 هذا كام تقولون ِف غريه،  أ يضاا التشبيه، ونقول: ًل يلزم من ذكل التشبيه، وقولوا ِف

يُثبتون س بع صفات مهنا: السمع والبرص  - اكل شاعرة مثالا  - اذلين يثبتون بعض الصفات

والالكم واًل رادة والقدرة، هؤًلء نقول هلم: ملاذا أ ثبمت البعض ونفيمت البعض الآخر؟ ما  

جبالَل وعظمته   قلمتوه ِف الس بع هذه قولوه ِف البايق، فلّما أ ثبمت َل ُسعاا وبرصاا يليق
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وأ ثبمت للمخلوق ُسعاا وبرصاا يليق به؛ كذكل افعلوا ِف بقية الصفات من احلّب والبغض  

والّرىض والكراهية وأ يضاا اًلتيان، افعلوا ِف هذا كام فعلمت ِف ذاك؛ ذلكل قال أ هل  

ن العمل: أ شّد الناس تناقضاا من الن فاة ُه ال شاعرة، مع أ ّّنم أ قرب الناس ا ىل الس نة م

هذه الناحية، كوّنم يثبتون بعض الصفات، لكن ُه أ شّد الناس تناقضاا؛ ل ّّنم أ ّصلوا 

ثبات بعض الصفات    .أ صول املتلكمني ومل يَبقوا علهيا، خالفوها اب 

ُ ِفي ُظلٍَل{  ًلَّ َأْن يَأْتيهَيُُم اَّللَّ
ِ
الآن احملرفة ماذا قالوا؟ قالوا: هل ينظرون  }َهْل يَْنُظُروَن ا

ًل أ ن  يأ تهيم أ مر للا، ولكن أ مر للا تبارك وتعاىل يزنل ويأ يت ِف أ وقات كثرية وليس  ا 

ذا جاز لمك هذا هنا ففي موطن التفصيل والتقس مي ًل جيوز؛ كام   ِف هذا دون غريه، مث ا 

 .ِف الآية اليت بعدها 

َ )وقوَل: } قال:  ًلَّ َأْن تَأْتيهَيُُم الَْماَلئيَكُة َأْو يَأيْتي
ِ
آاَيتي  َهْل يَْنُظُروَن ا َ بَْعُض أ  َرب َك َأْو يَأيْتي

ّيَك{(   َرب

تيان للا تبارك   تيان املالئكة يشء، وا  تيان الآايت يشء، وا  ماذا تفعلون ِف هذه؟ فا 

وتعاىل يشء أآخر، فقد قّسم للا تبارك وتعاىل وفّصل ِف هذا، وفارق بني أ ن تأ يت  

ذاا التفسري اذلي ذهبوا آايته أ و أ ن يأ يت هو؛ فال يصّح ا  ليه.   أ  ا 

لكن عليك أ ن تعرف قاعدة عامة: ُه يعرفون ضعف تفسرياهتم؛ يعرفون هذا ويوقنون  

به، لكن يقول كل هذا الضعف ًل بّد منه، هذا التحريف ًل بّد منه، ملاذا؟ يك ينسجم 

، من أ جل أ ن يُرضوا عقوهلم، مع  ملسو هيلع هللا ىلصمع أ دلهتم العقلية، خفالفوا كتاب للا وس نة رسوَل 

يقة عن ش هبات الفالسفة اليت دفعهتم ا ىل مثل هذا؛ لوجدوا أ ّن  أ ّّنم لو جتردوا حق 

ناّم دخلها ما دخلها بسبب تِل الفلسفة فقط  .عقوهلم هذه ا 

َذا ُدكَّتي اْلَْرُض َداكًّ َداكًّ ) : مث قال
ِ
 ( َوَجاَء َرب َك َوالَْمَِلُ َصفًّا َصفًّا{( 21)   }الَكَّ ا

ثبات صفة اجمليء هلل تبارك وتعاىل  .وهذا فيه ا 
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{( )}قال:  لَْغَمامي َونُّزيَل الَْماَلئيَكُة تزَْنييالا َماُء ابي  َويَْوَم تََشقَُّق السَّ

لْغََمامي  َويَْوَم هذه الآية ظاهرها ليس فيه ذكر صفة هلل تبارك وتعاىل،} َماُء ابي تََشقَُّق السَّ

} ذن ملاذا ذكرها املؤلف رمحه للا هنا وهو ِف س ياق رسد أآايت  َونُّزيَل الَْماَلئيَكُة تزَْنييالا ا 

 الصفات؟ 

ل ّن فهيا ا شارة ا ىل جميء للا تبارك وتعاىل؛ فتشقق السامء ابلغامم سببه هو جميء للا  

اليت تقدمت معنا، فلّما ُوجد ذكر تشقق السامء تبارك وتعاىل، بدليل الآايت السابقة 

ابلغامم؛ أ ىت ابلآية ها هنا ل ّن هذا التشقق حيصل جمليء للا تبارك وتعاىل، ففيه ا شارة  

 .ًل ثبات صفة اجمليء هلل تبارك وتعاىل

ْكَرامي{( )وقوَل: } قال املؤلف رمحه للا: 
ِ
ّيَك ُذو الَْجاَللي َواًْل  َويَْبَقى َوْجُه َرب

ثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل } ّيَك{،هذا ا  فة الوجه اثبتة هبذه  فص  َويَْبقَى َوْجُه َرب

الآية، فنثبت هلل وهجاا حقيقياا يليق جبالَل وعظمته تبارك وتعاىل، وًل شك أ ّن البايق  

يه اذلات، وأ ّن املراد بقاء اذلات، لكن أ يضاا الوجه اثبت؛ فوصف الوجه ابجلالل  

ْكَرامي{ }  عىل ثبوت صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل،واًل كرام يدلّ 
ِ
عائدة ا ىل  ُذو الَْجاَللي َواًْل

وجه للا س بحانه وتعاىل، واجلالل: مبعىن العظمة والسلطان، واًل كرام: تصح عىل  

 :معنيني: عىل معىن ُمكريم وُمكَرم

كرام للا تبارك وتعاىل يكون ابلقيام بعبادته وطاعته  .فاملُكَرم: ا 

 .ريٌم ملن يس تحق اًل كرام من خلقهوُمك

ًلَّ َوهْجَُه{( )} مث قال: 
ِ
ٌ ا ٍء َهاكلي  ُك  يَشْ

ًلَّ َوهْجَه} أ ول الآية:
ِ
ٌ ا ٍء َهاكلي ًلَّ ُهَو ُك  يَشْ

ِ
ََلَ ا
ِ
آَخَر ًَل ا لَهاا أ

ِ
ي ا ُك  {، }َوًَل تَْدُع َمَع اَّللَّ

 } ٌ ٍء َهاكلي   هذه ًل تفىن.  - ذكل اجلنّة والنّارأ ي: مما كتب عليه الفناء، يُس تثىن من يَشْ
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ًلَّ َوهْجَُه{}
ِ
ٌ ا ٍء َهاكلي اختلف السلف ِف املراد من وهجه هنا، وهل يه من   ُك  يَشْ

 أآايت الصفات أ م ًل؟

ًّل للا س بحانه وتعاىل  ًّل هو، أ ي: ا   .فبعضهم قال: ّك يشء هاكل ا 

ًّل ما ُأريد به وهجه  .وقال بعضهم: ا 

ًّل   .ملكهوقال البعض: ا 

ًّل ما ُأريد به وهجه: أ بو العالية وجماهد والثوري   .من اذلين قالوا: ا 

ًّل هو( قاَل أ بو عبيدة َمْعمر بن مثىن  .وقوَل: )ا 

ًّل ملكه( مل تُذكر عن خشص معني؛ يه مذكورة: أ ّن بعضهم قال هذا، وأ خرهجا هنا   )وا 

ري السلف دائر من أآايت الصفات؛ لكن هذا التفسري ًل يُذكر عن خشص معني، وتفس

ًّل ما ُأريد به   ًّل هو( أ و )ا  ثبات صفة الوجه ِف هذه الآية، سواء قلت معناها: )ا  عىل ا 

ًّل ُملكه( هنا تكون   ثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل، لكن ملّا تقول )ا  وهجه(؛ ففهيا ا 

ثبات صفة الوجه هبذه الآية؛ لكن كام ذكرَن هذا التفسري ًل يُذكر عن خشص   قد نفيت ا 

معني؛ هذا أ وًلا، اثنياا: هو تفسري خطأ  ًل يصح؛ ذكل ل ّن ال ش ياء لكّها مِل هلل تبارك 

ًّل ّك يشء، فال ش ياء لكّها يه مِل هلل   وتعاىل، فال يصّح أ ن يُقال: ّك يشء هاكل ا 

ًّل ملكه؛ معىن ذكل: أ ّن ّك ما هو مالكه   ذا قُلت: ّك يشء هاكل ا  س بحانه وتعاىل، فا 

ًّل ما هو مالكه، مفا اس تفدَن شيئاا من هذا الاس تثناء؛ فهذا التفسري يُعترب  هاكل ا 

 تفسرياا خاطئاا.  

ثبات صفة الوجه هلل تبارك وتعاىل، وقد وردت   عىل ٍك الآية اليت قبلها رصحية ِف ا 

ثبات صفة وجه للا تبارك وتعاىل مهنا قول النيب  :  ملسو هيلع هللا ىلصأ حاديث أ كرث رصاحة ِف ا 

َجابُُه " ".حي ْن َخلْقيهي ُه مي لَْيهي برََصُ
ِ
هي َما انْهَتَيى ا ُبَحاُت َوهْجي  الن وُر لَْو َكَشَفُه َلَْحَرقَْت س ُ
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{ )وقوَل: }  قال املؤلف رمحه للا: َوقَالَتي الهَْيُوُد  }  ،َما َمنََعَك َأْن تَْسُجَد ليَما َخلَْقُت بيَيَديَّ

ْم وَ  هيي َّْت َأيْدي ي َمْغلُوةَلٌ غُل ُنوا بيَما قَالُوا بَْل يََداُه َمبُْسوَطَتاني يُْنفيُق َكْيَف يََشاُء{ يَُد اَّللَّ  لُعي

ثبات صفة اليدين هلل تبارك وتعاىل.   هااتن الآيتان فهيام ا 

{} :قوَل ي  ُمثىن، وقال: } َما َمنََعَك َأْن تَْسُجَد ليَما َخلَْقُت بيَيَديَّ َوقَالَتي الهَْيُوُد يَُد اَّللَّ

} ُنوا بيَما قَالُوا بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني ْم َولُعي هيي أ يضاا مثىن، فأ ثبت للا تبارك   َمْغلُوةَلٌ غُلَّْت َأيْدي

 وتعاىل لنفسه يدين اثنتني؛ فنحن نثبت ما أ ثبت للا لنفسه.  

جاء ِف بعض الآايت ذكر اليد الواحدة، وِف بعضها ذكر ال يدي بصيغة امجلع، وامجلع  

الآايت أ ن يُقال: بأ ّن امجلع ًل يناِف التثنية؛ ل ن بعضهم قال: أ قل امجلع اثنني؛  بني هذه

ذا قلنا أ قل امجلع ثالثة؛ فيكون عندئذ امجلع للتعظمي ًل  فيكون داخالا ِف ذكل، وا 

التكثري، وليس للعدد، واًلثنان هو العمدة، وأ ّما ذكر اليد الواحدة فال ينفي وجود يد  

ع بني ال دةل اليت وردت بصيغة امجلع ووردت بصيغة التثنية  أ خرى؛ فهبذا يمت امجل

ّن التكثري معناه   ووردت بصيغة اًل فراد؛ فيكون امجلع املراد به التعظمي ًل التكثري، فا 

 أ كرث من يدين وهذا خطأ ، فا ن املراد التعظمي؛ ل ّن الثابت عندَن يه اليدان فقط. 

آية ذكل ابًل نعام،  {؛ فّسوا }بَْل يََداُه َمبُْسوَطتَاني  وأ ما أ هل التعطيل فعندما جاءت أ

ما يفّسوّنا ابلنعمة أ و ابلقدرة؛ يك يرصفوها عن   أ ي: أ نّه يُنعم عىل خلقه، فاليد ا 

حقيقهتا وًل يثبتوا هلل تبارك وتعاىل يداا حقيقية، والالكم فهيا اكلالكم ِف بقية الصفات،  

اخلربية، اليد والوجه من الصفات اذلاتية اخلربية، وكذكل  لكن هذه من الصفات اذلاتية 

ثبات مثل هذه الصفات ًل يلزم منه المتثيل؛ فصفات   القول فهيا اكلقول ِف غريها، وأ ّن ا 

 .للا تبارك وتعاىل تليق جبالَل وعظمته، وصفات اخمللوق تليق به

ّيَك فَ   )وقوَل: قال املؤلف رمحه للا: ْ ليُحمْكي َرب أَْعُينينَا{، }َواْصربي ََّك بي ن
ِ
لْنَاُه عىََل َذاتي   }   ا َومَحَ

أَْعُينينَا َجَزاءا ليَمْن اَكَن ُكفيَر{،13َألَْواحٍ َوُدرُسٍ ) ريي بي يّني  }   ( جَتْ َوَألَْقْيُت عَلَْيَك َمَحبَّةا مي
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 )}  َوليُتْصنََع عىََل َعْييني

اليت ثبتت ِف كتاب للا تبارك  ًل يزال املؤلف رمحه للا يذكر صفات للا تبارك وتعاىل 

ثبات هذه الصفة هلل تبارك وتعاىل أ مٌر مجمٌع عليه   وتعاىل، وذكر هنا صفة العينني، وا 

ثباته ابلعدد أ مٌر متفٌق عليه بني أ هل الس نة  -وهام عينان اثنتان  - عند السلف، وا 

الصفة  وامجلاعة ًل خالف بيهنم ِف ذكل، وال دةل من الكتاب اليت تدّل عىل ثبوت هذه

هلل تبارك وتعاىل كبقية أ خواهتا من الصفات من غري حتريف وًل تعطيل وًل تكييف وًل  

ََّك بيأَْعُينينَا{،  متثيل، ما ذكره املؤلف رمحه للا بقوَل: ن
ِ
ّيَك فَا ْ ليُحمْكي َرب لْنَاُه عىََل  } }َواْصربي َومَحَ

ريي بيأَْعُينينَا َجَزا13َذاتي َألَْواحٍ َوُدرُسٍ ) يّني } ءا ليَمْن اَكَن ُكفيَر{،( جَتْ َوَألْقَْيُت عَلَْيَك َمَحبَّةا مي

 } فهنا هذه لكّها تُثبت صفة العني هلل تبارك وتعاىل، وليس فهيا ذكر  َوليُتْصنََع عىََل َعْييني

 العدد ابلتثنية،

 وهذا مجع. }بيأَْعُينينَا{ ال وىل قال:

 .وهذا أ يضاا مجع}بيأَْعُينينَا{  والثانية قال: 

{} والثالثة قال:·   .وهذه مفرد َعْييني

ّن   ملسو هيلع هللا ىلصواذلي دّل عىل العدد هو احلديث اذلي قال فيه النيب  نّه أ عور وا  ِف ادّلجال: "ا 

، وبعضهم فّس العور ابلعيب، وليس  "، وِف لفظ: "أ عور العني الميىن "ربمك ليس بأ عور

 بعض من ًل معرفة َل هبذا الفن ويّدعي التحقيق؛  من عور العني، وقد انطىل هذا عىل

فقال بقول هؤًلء، مع أ نّه لو تنازل قليالا وقرأ  رشح الش يخ ابن عثميني رمحه للا عىل  

فقال الش يخ رمحه للا: )وًل   - ًل نريد أ ن نقول يبتعد أ كرث من هذا - "الواسطية" لكفاه

أ عور العني الميىن  " وغريه:   شك أ نّه حتريف وجتاهل للفظ الصحيح اذلي ِف البخاري

ًّل لعور   ك ّن عينه عنبة طافية"، وهذا واحض، وًل يُقال أ يضاا: "أ عور" ابللغة العربية ا 

ذا قيل: "َعور" أ و "َعوار"؛ فرمبا يُراد به مطلق العيب( هذا الكم عامل كبري   العني، أ ّما ا 

 ِف معرفة اللغة العربية.  
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 .الس نة العينني هلل تبارك وتعاىلفهبذا احلديث وابًل جامع أ ثبت أ هل 

أ ّما امجلع فهو عىل التعظمي، وأ ّما العني املفردة فهذه جاءت مضافة واملفرد املضاف يعّم  

فيشمل ّك عني هلل تبارك وتعاىل؛ فهذا اللفظ ًل يُناِف التثنية وكذكل امجلع، ولكن 

؛ فذلكل أ خذ أ هل العمل ابلتثنية وفّسوا البقية مبا   .يتناسب معها التثنية نصٌّ

ثبات صفة العني هبذه ال دةل هو ظاهر النصوص، فأ سلوب العرب وطريقهتم ِف  وا 

ْ ليُحمْكي  التحدث تقتِض ذكل وجتعل هذا ظاهراا، فلّما قال للا س بحانه وتعاىل:   }َواْصربي

ََّك بيأَْعُينينَا{ ن
ِ
ّيَك فَا عىل  الباء هنا ِف الآية ابء املصاحبة، وليست الباء اليت تدّل  َرب

موافق لس ياق ال دةل اليت  - مبعىن املصاحبة  - الظرف واملاكن، ففهمها عىل هذا املعىن 

وردت فهيا، فعندما يقول ال ب ًلبنه اذلي يأ تيه شاكياا من جامعة يرتصدون َل يقول َل:  

(، ًل يَفهم أ حٌد من هذا الالكم أ ّن الابن ِف داخل عيين أ بيه،   نّك بعيينَّ )اذهب فا 

ليك وأ حفظك وأ دفع عنك، هذا هو املقصود من الكهمم  ولكن يَفهم من  هذا أ يّن أ نظر ا 

ِف مثل هذا، فهذا اذلي يُفهم من مثل هذا الس ياق وهلل املثل ال عىل، وكذكل قوَل: 

ريي بيأَْعُينينَا{ } لْنَاُه عىََل َذاتي َألَْواحٍ ِف السفينة اليت صنعها نوح عليه السالم }جَتْ َومَحَ

 } نة ُمصنّعة من أ لواح ومن مسامري، محل للا تبارك وتعاىل نوحاا ومن  يعين سفي َوُدرُسٍ

ريي بيأَْعُينينَا{ معه علهيا، قال} لهيا جَتْ أ ي: مصاحبة لنظرَن، مصاحبة ل عيننا، فننظر ا 

 .وحنفظها 

{ الصنع هنا  وقوَل أ يضاا: يه تربيته الرتبية البدنية   - صنع اًل نسان  - }َوليُتْصنََع عىََل َعْييني

ليك وأ ربيك وأ حفظك. والرتب   ية الفعلية، فأ َن أ نظر ا 

ثبات صفة العينني هلل تبارك وتعاىل.    فظاهر هذه النصوص لكّها يدّل عىل ا 

وهذه من الصفات اذلاتية اخلربية، يه صفات ذاتية والصفات اذلاتية: يه اليت مل يزل  

 .وًل يزال متصفاا هبا، واخلربية: يه اليت ابلنس بة لنا أ بعاض وأ جزاء
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 نذكر هنا من السلف من أ ثبت هذه الصفة هلل تبارك وتعاىل: و 

قال ابن خزمية ِف "كتاب التوحيد" بعد أ ن ذكر هذه ال دةل اليت ذكرها اًل مام ابن تميية  

رمحه للا؛ قال: )فواجب عىل ّك مؤمن أ ن يُثبت خلالقه وابرئه ما ثبت اخلالق البارئ  

 تبارك وتعاىل ما قد ثبته للا ِف حممك  لنفسه من العني، وغري مؤمن من ينفي عن للا

لَْيَك اذلي جعهل للا مبيناا عنه عز وجل ِف قوَل: } ملسو هيلع هللا ىلص تزنيهل؛ لبيان النيب 
ِ
َوَأنَْزلْنَا ا

ْم{َ لهَْيي
ِ
َ ليلنَّاسي َما نُّزيَل ا ْكَر ليُتَبنّيي أ ّن هلل عينني؛ فاكن بيانه موافقاا لبيان   ملسو هيلع هللا ىلصفبنّي النيب  اذّلي

حممك التزنيل اذلي هو مسطور بني ادلفتني مقروء ِف احملاريب والكتاتيب( هذا الكم  

ثبات صفة العينني هلل تبارك وتعاىل  .ابن خزمية وهو رصحي ِف ا 

وقال ادلاريم ِف رّده عىل املرييس بعد أ ن ذكر بعض هذه ال دةل: )فكام حنن ًل نُكيّف 

هذه الصفات ًل نُكّذب هبا كتكذيبمك وًل نفّسها كباطل تفسريمك( وِف هذا رشح وبيان  

ملعىن الكم السلف عندما يقولون: )ومن غري تفسري(، فلّما يُذكر هذا ِف الكم السلف 

ليه املفّوضة، ملّا   ِف صفات للا تبارك وتعاىل ًل يعنون أ ّّنم يُفّوضون املعىن كام ذهبت ا 

م السلف أ ّّنم يقولون من غري تفسري، أ و من غري معىن، مبعىن  وجدوا ِف بعض الك 

هذه ال لفاظ؛ ظنّوا أ ّن السلف يُفّوضون املعىن؛ وهذا الكم ابطل، هنا هذا من الكم  

السلف أ يضاا فُيفّس لنا املعىن اذلي يريدونه، فقال: )وًل نفّسها كباطل تفسريمك( هذا 

ندما يقولون: )من غري معىن( أ ي: من غري  املعىن اذلي ينفيه السلف من التفسري، فع 

املعىن اذلي فّسه عليه اجلهمية ومن غري تفسري كتفسري اجلهمية، ولكننا نفّسها تفسرياا 

 .حقيقياا موافقاا للغة اليت نزل هبا القرأآن 

ََّك بيأَْعُينينَا{، وقال حيىي بن ساّلم ِف تفسريه: ن
ِ
أ ي: نرى ما تصنع وما يُْصنَُع بك  )}فَا

 زيك وجنزهيم(. فس نج 

هذا الكم من الكم أ مئة السلف، اكنوا يُقرون هبذه الصفات ويثبتوّنا، فالعقيدة اليت  
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ذكرها اًل مام ابن تميية رمحه للا ليست من عنده وًل هو اذلي اخرتعها وًل تُنسب 

ًّل أ ن قرأ  كتب السلف وأ خذ علمهم وَنظر عليه وجادل أ هل   ليه؛ بل هو ما عليه ا  ا 

وبينه؛ هذا ما فعهل اًل مام ابن تميية رمحه للا، ومل يأ ت بدين جديد، ولو  البدع وأ ظهره 

 ملسو هيلع هللا ىلصجاء بدين جديد لرددَنه عليه اكئناا من اكن، ليس عندَن أ حد معظم بعد النيب 

ًّل ا جامع ال مة فقط؛ هذا املعصوم عن اخلطأ ، بعد ذكل اللّك   ومعصوم عن اخلطأ ؛ ا 

نه ما وافق احلّق؛ هذا هو ديننا اذلي ندين  خيطئ ويصيب، واللّك يُرّد عليه ويُؤخذ م 

 . ملسو هيلع هللا ىلصبه وليس عندَن أ حد معصوم بعد نبينا 

 .وهذا من الكم السلف موافق ملا قرره اًل مام ابن تميية رمحه للا

ُ يَْسَمُع    )وقوَل:مث قال:  ي َواَّللَّ ىَل اَّللَّ
ِ
َتيكي ا ا َوتَش ْ َ كُلَ ِفي َزْوهجي ادي َّيتي جُتَ ُ قَْوَل ال َع اَّللَّ }قَْد َُسي

رٌي{(  يٌع بَصي َ َُسي نَّ اَّللَّ
ِ
اُوَرمَُكَ ا  حَتَ

ثبات صفة السمع والبرص هلل تبارك وتعاىل، واملقصود ابلسمع: هو  هذه الآية فهيا ا 

دراك املسموعات، وكذكل ال  دراكها ابلبرص؛ هذا  - املرئيات- برص: رؤية املبرصات ا  ؛ ا 

معىن السمع والبرص، وهو مثبت هلل تبارك وتعاىل كام أ ثبته لنفسه هنا وِف مواطن 

 كثرية ِف الكتاب والس نة.

ثبات صفة السمع؛ قول عائشة ريض للا عهنا    -ويه الصحابية  -ومن الكم السلف ِف ا 

ثبات الصفات كام  أ ثبهتا للا تبارك وتعاىل لنفسه؛ جاء عهنا ريض للا  تبني لنا بوضوح ا 

أ ي: هذه اجملادةل   -عهنا أ ّّنا قالت: س بحان اذلي وسع ُسعه ال صوات، اكن بيين وبيهنا 

اكن بيين وبيهنا جدار وأ ُسع بعض الالكم والبعض ًل   - ملسو هيلع هللا ىلصاليت اكنت جتادل النيب  

ثبات  أ ُسعه، وُسعها للا تبارك وتعاىل من فوق س بع ساموات؛ هل  ِف هذا الالكم ا 

صفة السمع احلقيقية أ م ًل؟ الكم واحض ورصحي ليس فيه خفاء؛ هذا مذهب حصابة  

 ملسو هيلع هللا ىلص. رسول للا 
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ُن َأْغنيَياُء{(   )وقوَل: قال املؤلف:  َ فَقيرٌي َوحَنْ نَّ اَّللَّ
ِ
يَن قَالُوا ا ي ُ قَْوَل اذلَّ َع اَّللَّ  }لََقْد َُسي

   .عاىل ملا قاَل هؤًلء القوموهذه أ يضاا واحضة ِف سامع للا تبارك وت

ْم يَْكُتُبوَن{( )} قال:  هْيي َواُُهْ بىََل َوُرُسلُنَا دَلَ ُُهْ َوجَنْ َّ ُبوَن َأَنَّ ًَل نَْسَمُع رسي س َ  َأْم حَيْ

 .هذا لكّه واحض ورصحي ِف املراد

ُع َوَأَرى{(   وقوَل: )قال:  َّيني َمَعمُكَا َأُْسَ ن
ِ
 }ا

ثبات صفة السمع والرؤية أ يضاا هلل تبارك وتعاىل، فاهلل يرى كام قال ِف  ال وىل: فهيا ا 

ثبات صفة البرص   .كتابه، ويه ا 

َ يََرى )وقوَل: }  قال: نَي تَُقوُم ) }  {، َألَْم يَْعمَلْ بيأَنَّ اَّللَّ ي يََراَك حي ي ِفي  ( َوتََقل َبَك 218اذلَّ

يَن )  دي اجي يُع الَْعليمُي{،  219السَّ مي َُّه ُهَو السَّ ن
ِ
نُونَ } ( ا لمَُكْ َوَرُسوَُلُ َوالُْمْؤمي ُ مَعَ  {( فََسرَيَى اَّللَّ

ثبات لصفة الرؤية هلل تبارك وتعاىل؛ فنحن نُثبت هلل تبارك وتعاىل ما أ ثبت  لكّه ا 

  .لنفسه

يُد  )وقوَل: } قال:  { َوُهَو َشدي َحالي ُ َخرْيُ الَْماكيرييَن{، ، وقوَل: } الْمي ُ َواَّللَّ   َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ

ا َوُُهْ ًَل يَْشُعُروَن{، وقوَل: }  ا َوَمَكْرََن َمْكرا ا    وقوَل:  َوَمَكُروا َمْكرا ُْم يَكييُدوَن َكْيدا ّنَّ
ِ
}ا

 (15 )} يُد َكْيدا  ( َوَأكي

ت اليت يُسمهيا العلامء بصفات املقابةل، هذه هذه صفة املكر والكيد وامليَحال، هذه الصفا 

ذا ُأطلقت من غري مقابةل؛   صفة املقابةل اليت تكون اترة صفة نقص واترة صفة كامل، فا 

نّه ماكر، فالٌن رجٌل ماكٌر، هذا   ذا قلت مثالا ِف زيد من الناس: ا  تكون صفة نقص، فا 

د امليَحال؛ هذا أ يضاا  مدح َل أ م ذم؟ ذم، فالٌن كيده عظمٌي، هذا ذم َل، فالن شدي

ذا جعلت هذا الوصف مقابالا ملن فعهل معك، فقلت مثالا:  يعترب ذماا لصاحبه، لكن ا 
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زيد ميكر مبن ميكر به؛ فهذا يدّل عىل قدرة زيد عىل الّرد بنفس ال سلوب، ويدّل عىل  

 عدم جعزه عن مثل هذا؛ فهنا تصبح صفة كامل.

ها ِف الكتاب والس نة هكذا وحدها من غري  وهلل املثىل ال عظم؛ فهذه الصفات ما جتد

ًل مبقابةل؛ } ا )مقابةل؛ ًل جتدها جاءت ا  ُْم يَكييُدوَن َكْيدا ّنَّ
ِ
{، }ا ُ ( 15َوَمَكُروا َوَمَكَر اَّللَّ

ا{  ابملقابل، عندما يفعلون يقابلهم للا تبارك وتعاىل بنفس فعلهم، هذا يدّل َوَأكييُد َكْيدا

َظم قدرة للا تبارك وتعاىل عىل ّك يشء.   عىل عي

متقاربة ِف املعىن، ومعناها التوصل   - تقريباا - )امليَحال(: مبعىن املكر والكيد، ولكّها 

يقاع ابخلصم، هكذا عّرفها العلامء؛  يعين: أ ن توقع خبصمك  ابل س باب اخلفية ا ىل اًل 

 بأ س باب هو ًل ينتبه لها، فهيا خفاء؛ هذه لكّها تقريباا مبعىن واحد.  

{؛   الآية ال وىل قال للا تبارك وتعاىل فهيا: َحالي يُد الْمي ي َوُهَو َشدي لُوَن ِفي اَّللَّ }َوُُهْ جُيَادي

 ومتادى ِف  قال الطربي رمحه للا: )وللا شديدة مماحلته ِف عقوبة من طغى عليه وعىت

كفره، وامليَحال: مصدر من قول القائل: ماحلت فالَنا فأ َن أ ماحهل مماحةل وحماًلا، منه  

ذا عرَّض رجل رجالا ملا هيلكه( أ ي: مبعىن املكر الشديد، املكر والكيد،  حملت أ حمل: ا 

وقيل مبعىن شديد ال خذ، وقيل شديد القّوة، لكّها تفاسري ذكرت، لكن يه قريبة من 

ملكر والكيد؛ هذه الصفات تسمى بصفات املقابةل كام ذكرَن، وتكون صفة كامل معىن ا

صفة   - عندما تكون مقابةل ملن فعل هذا الفعل، وكذكل الاس هتزاء أ يضاا من هذا الباب

فهذه الصفات ًل يصّح أ ن نطلق القول فهيا مطلقاا ونقول: للا ماكر أ و للا كيده   - مقابةل

 .ولكن نُقيّدها كام قيدها للا تبارك وتعاىل   عظمي أ و للا مس هتزئ ؛ ًل؛

ا    )وقوَل: :مث قال املؤلف َ اَكَن َعُفوًّ نَّ اَّللَّ
ِ
ُفوُه َأْو تَْعُفوا َعْن ُسوٍء فَا ا َأْو خُتْ ْن تُْبُدوا َخرْيا

ِ
}ا

ا{(  يرا  قَدي
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س يذكر  هنا بدأ  بذكر صفة العفو واملغفرة والرمحة والعّزة؛ ولكّها اثبتة ِف كتاب للا كام 

ثبات صفة العفو هلل تبارك وتعاىل،   املؤلف رمحه للا، وهذه الآية اليت بني أ يدينا فهيا ا 

ا{.  كام ِف قوَل تعاىل: يرا ا قَدي َ اَكَن َعُفوًّ نَّ اَّللَّ
ِ
 }فَا

ميٌ )}قال:  ُ غَُفوٌر َرحي ُ لمَُكْ َواَّللَّ ب وَن َأْن يَْغفيَر اَّللَّ  {( َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا َأًَل حُتي

هذه صفة املغفرة هلل تبارك وتعاىل، وغفور هنا جاءت عىل وزن فعول؛ فتكون مبعىن 

   .كثري املغفرة

نينَي{(   )وقوَل:  قال: ي َوليلُْمْؤمي ُة َوليَرُسوَلي زَّ ي الْعي َّ  }َوَّللي

ثبات صفة العّزة هلل تبارك وتعاىل.   هذه الآية فهيا ا 

قال ابن فارس: )عّز: العني والزاي أ صٌل حصيح واحد يدّل عىل شّدة وقوة وما  

ضاهاهام من غلبة وقهر، قال اخلليل: العزة هلل جلَّ ثناؤه وهو من العزيز ويُقال: عّز  

رس رمحه للا مبعىن الشّدة  اليشء حىت ياكد ًل يُوجد( فهيي ابملعىن اذلي ذكره ابن فا 

   .والقوة

بليس: }  قال: نَي{( )وقوَل عن ا  عي ُْم َأمْجَ يهَنَّ تيَك َلُْغوي زَّ عي  فَبي

بليس هلل تبارك وتعاىل، وقد أ قّره للا تبارك وتعاىل عىل القسم بعزة للا   هذا كقول ا 

   .تبارك وتعاىل

ْكَرامي{( }   )وقوَل:  قال:
ِ
ي الَْجاَللي َواًْل ّيَك ذي  تََباَرَك امْسُ َرب

ثبات الامس هلل تبارك وتعاىل ّيَك{ هذا ا  هنا أ ثبت أ ّن هلل تبارك وتعاىل   }تََباَرَك امْسُ َرب

 .اساما، و)تبارك( مبعىن: تعاىل وتعاظم امس ربك ذي اجلالل واًل كرام

 

بعد أ ن انهتيى من الصفات  - الصفات املنفية - سيبدأ  املؤلف رمحه للا ابلصفات السلبية
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الثبوتية؛ وذكل ل ّن صفات للا تبارك وتعاىل تنقسم ا ىل قسمني؛ ثبوتية وسلبية، 

ونعين ابلثبوتية اليت أ ثبهتا لنفسه كصفة العلّو وصفة السمع وصفة البرص والعمل والقدرة..  

ه للا وذكرَنها ِف ادلروس  ا ىل أآخره، وقد تقدم الكثري مهنا؛ ذكرها اًل مام ابن تميية رمح

 :املاضية، وقّسمنا هذه الصفات الثبوتية ا ىل قسمني

 .صفات ذاتية، وصفات فعلية

ويعين العلامء ابلسلبية أ ي: املنفية؛ يعين: اليت نفاها  القسم الثاين وهو الصفات السلبية: 

ثبهتا لنفسه للا تبارك وتعاىل عن نفسه، والصفات الثبوتية: اليت أ ثبهتا للا لنفسه، أ  

ل ّّنا صفات كامل مطلق هلل س بحانه وتعاىل؛ فذلكل أ ثبهتا لنفسه، والصفات السلبية  

صفات نقص؛ ذلكل نفاها للا تبارك وتعاىل عن نفسه، كصفة املوت وصفة اجلهل  

 وصفة النس يان وصفة السهو وما شابه من الصفات اليت س يأ يت معنا ذكر بعضها.  

لف رمحه للا نذكر قاعدتني ِف ذكل كتأ صيل للمسأ ةل، مث بعد  وقبل أ ن نبدأ  مبا ذكره املؤ 

 .ذكل نذكر ال مثةل اليت ذكرها اًل مام ابن تميية رمحه للا

يعجبين حبّق كتاب "القواعد املثىل" للش يخ ابن عثميني رمحه للا؛ وذكل ل نّه عبارة  

ل الشخص وقعَّد تق  ذا ُأّصي عيداا جيداا وتعمل  عن تقعيد وتأ صيل لعمل ال سامء والصفات، فا 

ًّل اًل كثار من   هذا الكتاب بشلك متقن؛ انهتيى عنده هذا العمل وُأتْقيَن، وما بقي عليه ا 

ثبات ال سامء والصفات.   الاطالع عىل نصوص الكتاب والس نة اليت فهيا ا 

ثبات والنفي للصفات  :مفن القواعد اليت تُذكر ِف مسأ ةل اًل 

أ ةل ال غلبية؛ ِف الغالب ِف الكتاب والس نة يأ يت القاعدة اليت يذكرها أ هل العمل ِف مس

ذكر الصفات ابًل ثبات ابلتفصيل والنفي ابًل جامل، هذا ِف الغالب ِف القرأآن والس نة،  

ثبات مجمل ونفي   أ ما طريقة أ هل البدع فتخالف ذكل؛ أ هل البدع ِف الغالب يأ تون اب 

عن كتاب للا وعن  مفصل، هذه طريقة أ هل البدع ِف تعاملهم، ل ّّنم بعيدون جداا 

، أ ّما ِف الكتاب والس نة مفن تأ ملهام؛ وجد أ ن الغالب من الآايت ملسو هيلع هللا ىلصس نة رسول للا 
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وال حاديث اليت تأ يت ِف ذكل يه ِف حال اًل ثبات مفصةل وِف حال النفي مجمةل،  

من  - مثالا -وأ حياَنا خيرج هذا عن الغالب حلمكة أ رادها للا تبارك وتعاىل كرّد ش هبة  

أ هل البدع وقوٍل من أ قواهلم الباطةل؛ فيأ يت التنصيص والتفصيل ِف مسأ ةل ش هبات 

ْ َولَْم يُودَلْ )النفي كام ِف قول للا تبارك وتعاىل: } ا َأَحٌد{ 3لَْم يدَلي هنا  ( َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفوا

  جاء نفي مفصل، نفي الودل؛ ملاذا؟ ل ّن الكفرة ادعوا بأ ّن للا س بحانه وتعاىل َل ودل،

فنفى للا س بحانه وتعاىل هذا اليشء؛ فيأ يت النفي مفصالا أ حياَنا ولكن ليس هو  

الغالب؛ هذه القاعدة اليت أ ردَن أ ن ننبه علهيا ويه القاعدة ال وىل، ومنثل عىل ما ذكرَن  

 بشلك رسيع.  

ي الَْمثَُل اْلَعىَْل{ اًل ثبات اجململ كقول للا تبارك وتعاىل } َّ الاكمةل،  أ ي: هلل الصفاتَوَّللي

صفات الكامل هلل تبارك وتعاىل، وهنا مل يتحدث عن صفة معينة؛ ذكر ابًل جامل أ ّن 

 الصفات اليت يه اثبتة هلل تبارك وتعاىل يه صفات كامل َل.  

ىَن{ كذكل ال سامء قال: } اُء الُْحس ْ ي اْلَُْسَ َّ ثبات مجمل ِف هذا، لكن هذا القليل، أ ّما  َوَّللي ا 

ثبات فهو التفصيل؛ كقوَل عز وجل: } الكثري والغالب ِف حال مْحَني اًل  ي الرَّ بيْسمي اَّللَّ

ميي{ حي  أ ثبت امس الرمحن وامس الرحمي وصفة الرمحة هلل تبارك وتعاىل.  الرَّ

وكصفة العمل، صفة القدرة، صفة السمع، صفة البرص.. اخل، من صفات وأ سامء مثبتة 

ذا تفصيّل؛ يتحدث عن امس معني  هلل تبارك وتعاىل طاحفة هبا أ دةل الكتاب والس نة؛ ه

ذا حتدث عن ال سامء وعن الصفات بشلك عام؛ هذا   وعن صفة معينة هذا تفصيّل، ا 

ثبات وأ ّما ابلنس بة للنفي اجململ ففي قول للا تبارك  جاملياا، هذا ابلنس بة لال  يكون ا 

ٌء{وتعاىل: } ي يَشْ مجمل،  هنا ًل يتحدث عن يشء معني، حتدث بشلك عام  لَيَْس مَكيثْهلي

{فهذا نفي مجمل، أ ّما النفي املفصل فكام مثلنا: } ْ َولَْم يُودَلْ هذا نفي مفصل، وكنفي   لَْم يدَلي

صفة النس يان، صفة السهو، نفي صفة املوت، مثل هذا لكّه يعترب نفياا مفصالا؛ هذا  

 .متثيل عىل ما ذكرَن

 :مبادة الكتاب ويهبقيت القاعدة الثانية اليت نريد أ ن ننبه علهيا قبل أ ن نبدأ  
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عن ربنا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصأ ّن ما نفاه للا تبارك وتعاىل عن نفسه ِف الكتاب أ و نفاه النيب 

وتعاىل ِف سنته؛ لكّها صفات نقص ِف حّق للا تبارك وتعاىل اكملوت والنوم واجلهل  

ًّل ملا اكن ِف ذكل تزنهياا هلل تبارك  ثبات ضدها؛ وا  وغريها، وهذه عندَن جيب فهيا ا 

ىل ووصفاا َل ابلكامل؛ ًل بّد من هذا حىت يُثبت الضد؛ ل ّن النفي ًل يكون كامًلا  وتعا 

 :دامئاا، أ حياَنا النفي يكون فيه نقص وعيب كام قال الشاعر ِف قبيةلٍ 

) ٍة      َوًل يَْظليُموَن النَّاَس َحبََّة َخْرَدّلٍ مَّ ةَلٌ ًل يَغُدُروَن بيذي  )قُبَيّي

ذا قرات هذا الالكم؛ تومهَّْ  َت أ نّه ميدح تِل القبيةل فقد نفى عهنا الظمل، وللا س بحانه  ا 

وتعاىل قد نفى عن نفسه الظمل؛ لكّن النفي هنا غري النفي هناك، فهذا قد نفى عهنا  

الظمل ًل ل ّّنا ًل تظمل، ًل لكامل عدلها، وًل لعدلها أ صالا؛ ولكن لضعفها، وعدم قدرهتا  

ذاا اكن هنا نفي وهناك ف  يه نفي؛ لكن هذا النفي ليس كذاك النفي؛ ذلكل  عىل ذكل، فا 

ذا أ ردت أ ن تنفي فيجب أ ن تثبت الضد اخملالف فلّما تنفي الظمل عن  - وهو الكامل - ا 

للا تبارك وتعاىل، ملاذا تنفيه؟ تنفيه ًل ثبات كامل عدل للا تبارك وتعاىل؛ ل ّن ضد  

الصفات السلبية ًل  الظمل: العدل، فتثبت بذكل كامل عدل للا تبارك وتعاىل، ا ذن

ثبات الضد حىت تكون ُمزنيهاا هلل تبارك وتعاىل وواصفاا َل بصفات الكامل؛  ًّل مع ا  تُنفى ا 

هذه يه القاعدة الثانية اليت أ ردَن أ ن نذكرها ِف هذا الباب، وبذكل نكون قد أ صلنا  

 مسأ ةل الصفات السلبية. 

 .ونأ يت الآن ا ىل تفصيل املؤلف رمحه للا

يًّا{ } قال:  َباَدتيهي َهْل تَْعمَلُ ََلُ َُسي ْ ليعي  فَاْعُبْدُه َواْصَطربي

تفصيل القول ِف تفسري الآايت قد تلكم فيه الش يخ ابن عثميني رمحه للا عندمك ِف 

الرشح مبا ًل جيعل معه جماًلا لقول قائل؛ فأ ّنيى ال مر، وقد فّّسها بطريقة سهةل ميّسة  

 حنن نذكر من الآية شاهدها؛ ملاذا ساقها املؤلف، واتمة فامي حنسب وللا أ عمل؛ ذلكل
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يًّا{ قال: } َباَدتيهي َهْل تَْعمَلُ ََلُ َُسي ْ ليعي هذا اس تفهام؛ لكن ما املراد منه؟ هل   فَاْعُبْدُه َواْصَطربي

يراد من هذا الاس تفهام العمل، للا س بحانه وتعاىل عامل بلّك يشء فال حيتاج أ ن  

يًّا{} الاس تفهام املراد منه النفي، يس تفهم من أ حد شيئاا، فهذا أ ي: ًل   َهْل تَْعمَلُ ََلُ َُسي

، هذا معىن الالكم، والسمي  هو: الشبيه والنظري، فنفى عن نفسه   يوجد َل ُسيٌّ

   .الشبيه لكامَل املطلق تبارك وتعاىل

ا َأَحٌد{(   )وقوَل:  قال:  }َولَْم يَُكْن ََلُ ُكُفوا

 .فئه؛ فليس َل مساو؛ لكامَل تبارك وتعاىلأ ي: ليس هلل تبارك وتعاىل من ياك

ا َوَأنمُْتْ تَْعلَُمونَ )} قال:  ي َأنَْدادا َّ َعلُوا َّللي  {( فاََل جَتْ

النّد: هو املشابه واملاكئف، فليس َل ند تبارك وتعاىل، ليس َل نظري، ليس َل مثل؛  

   .ذلكل ّنيى عن جعل أ حٍد نداا َل، ملاذا؟ لكامل للا تبارك وتعاىل 

{(  قال: ي ب وَّنُْم َكُحّبي اَّللَّ ا حُيي ي َأنَْدادا ْن ُدوني اَّللَّ ُذ مي َن النَّاسي َمْن يَتَّخي  )}َومي

يتخذون أ ش باهاا ونظراء هلل تبارك وتعاىل، وهذه اكليت قبلها فهيا نفي النّد؛ ل ّن للا  

ذن فال يوجد  هلل س بحانه  س بحانه وتعاىل يُنكر عىل اذلين اختذوا من دونه أ نداداا؛ ا 

 . وتعاىل أ نداد

ا َولَْم يَُكْن ََلُ رَشييٌك ِفي الُْمِْلي َولَْم يَُكْن ََلُ   مث قال: ْذ َودَلا ي لَْم يَتَّخي ي ي اذلَّ َّ )}َوقُلي الَْحْمُد َّللي

ا{(  ُه تَْكبيريا ْ ّلي َوَكرّبي َن اذل  ٌّ مي  َويلي

 نفى للا تبارك وتعاىل عن نفسه ِف هذه الآية ثالثة أ ش ياء: 

ا{ ول: الودل:ال   ْذ َودَلا  }لَْم يَتَّخي

{ } الثاين: الرشيك  َولَْم يَُكْن ََلُ رَشييٌك ِفي الُْمِْلي

{ الثالث: الويّل من اذلّل } ّلي َن اذل  ٌّ مي  َولَْم يَُكْن ََلُ َويلي
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نفى هذه ال ش ياء الثالثة؛ ملاذا؟ لكامل ملكه، وكامل غناه، وكامل قدرته؛ فهو غين عن 

 ّك يشء، وهو قادر عىل ّك يشء، اذلي يأ تيه الودل هو حباجة ا ىل  الودل، فهو ميِل

هذا الودل يك يعينه ويساعده، وللا س بحانه وتعاىل غين عن ذكل؛ فهو ًل ودل َل وًل  

رشيك َل وًل َل ويل من اذلل يك يعّزه؛ هلل العزة الاكمةل، فليس حباجة ا ىل من يأ تيه 

مل ينفي الويل مطلقاا، للا س بحانه وتعاىل أ ثبت  ابلعّزة، فنفى الويل من اذلّل؛ لكنّه

َزنُونَ  الوًلية: ْم َوًَل ُُهْ حَيْ ي ًَل َخْوٌف عَلهَْيي نَّ َأْوليَياَء اَّللَّ
ِ
من عادى يل وليّاا فقد  "{،  }َأًَل ا

آذنته ابحلرب ذن قد أ ثبت للا تبارك وتعاىل الوًلية ومل ينفها هناك؛ لكن نفى هنا  "أ ؛ ا 

اذّلل؛ فا ذن املنفية يه الوًلية اخلاصة؛ ويه أ ن يوجد َل ويل معني ونصري  الويّل من 

يرفعه ا ىل العّز من اذّلل، تزنه للا تبارك وتعاىل عن هذا؛ فاهلل س بحانه وتعاىل عزيز  

ا{  موصوف بكامل العّزة يعا ُة مَجي زَّ ي الْعي  }فَليهلَّ

َماَواتي َومَ : مث قال ي َما ِفي السَّ َّ ُح َّللي ّبي ا ِفي اْلَْرضي ََلُ الُْمِْلُ َوََلُ الَْحْمُد َوُهَو عىََل  )}يُس َ

يٌر{(  ٍء قَدي  ُكّي يَشْ

{ يس بح: أ ي يزنه للا عن مجيع النقائص، َماَواتي َوَما ِفي اْلَْرضي هذا يشمل   }َما ِفي السَّ

ّما تزنيٌه بلسان احلال أ و بلسان املقال؛ لكّهم يزنهون للا تبارك  وتعاىل عن  امجليع، ا 

النقائص؛ ملاذا؟ ل نّه صاحب الكامل، صاحب صفات الكامل، ًل نقص عنده تبارك  

وتعاىل، فُيزَنه للا س بحانه وتعاىل عن مجيع النقائص، فهذه فهيا صفة سليبة؛ ل ّن فهيا  

نفي النقائص عن للا تبارك وتعاىل، هذا معىن التسبيح، التزنيه عن النقائص، يعين:  

ثبات الكامل هلل تبارك وتعاىلنفي النقائص عن  .ه تبارك وتعاىل؛ فهيي تتضمن ا 

ا ) )} مث قال:  يرا نَي نَذي هي ليَيُكوَن ليلَْعالَمي َل الُْفْرقَاَن عىََل َعْبدي ي نَزَّ ي ي ََلُ ُمِْلُ  1تََباَرَك اذلَّ ي ( اذلَّ

ا َولَْم يَُكْن ََلُ رَشييكٌ  ْذ َودَلا َماَواتي َواْلَْرضي َولَْم يَتَّخي َرُه    السَّ ٍء فََقدَّ ِفي الُْمِْلي َوَخلََق ُكَّ يَشْ

ا  يرا  {( تَْقدي
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{} هي َل الُْفْرقَاَن عىََل َعْبدي ي نَزَّ ي للا س بحانه وتعاىل، احلديث هنا عن للا تبارك   تََباَرَك اذلَّ

  وتعاىل. 

َل الُْفْرقَانَ } : مبعىن تعاىل وتعاظم،تََباَرَك{} ي نَزَّ ي هي } القرأآن،{: اذلي هو اذلَّ {:  عىََل َعْبدي

ا{ ، }ملسو هيلع هللا ىلصمحمد ليَيُكوَن{ } ،ملسو هيلع هللا ىلصعىل محمد  يرا نَي نَذي لينذر اًل نس واجلّن ويبلغهم رساةل  ليلَْعالَمي

  للا تبارك وتعاىل.

َماَواتي َواْلَْرضي  ي ََلُ ُمِْلُ السَّ ي ا َولَْم  } للا س بحانه وتعاىل،{ وهو }اذلَّ ْذ َودَلا َولَْم يَتَّخي

ايَُكْن ََلُ رَشي  يرا َرُه تَْقدي ٍء فَقَدَّ   { الشاهد ِف هذه الآية قوَل:يٌك ِفي الُْمِْلي َوَخلََق ُكَّ يَشْ

ا{ ْذ َودَلا هذه صفة سلبية، نفى عن نفسه الودل؛ لكامل غناه وكامل قدرته تبارك   }َولَْم يَتَّخي

{ أ يضاا } وتعاىل، تبارك وتعاىل وكامل صفاته  لكامل ملكه  َولَْم يَُكْن ََلُ رَشييٌك ِفي الُْمِْلي

 .ليس َل رشيك ِف املِل 

ََلٍ بيَما َخلََق َولََعاَل  )} مث قال: 
ِ
َهَب ُك  ا ا ذَلَ ذا

ِ
ََلٍ ا
ِ
ْن ا ْن َودَلٍ َوَما اَكَن َمَعُه مي ُ مي ََذ اَّللَّ َما اختَّ

ُفوَن ) ي مَعَّا يَصي ْبَحاَن اَّللَّ هَاَدةي فَتََعاىَل مَعَّا  ( عَاليمي الَْغْيبي وَ 91بَْعُضهُْم عىََل بَْعٍض س ُ الشَّ

 يرُْشيُكوَن{( 

} ْن َودَلٍ ُ مي ََذ اَّللَّ {  هذه فهيا نفي الودل؛ فهيي صفة سلبية، }َما اختَّ ََلٍ
ِ
ْن ا }َوَما اَكَن َمَعُه مي

هذا أ يضاا نفي لل لهة مع للا س بحانه وتعاىل؛ يعين: املعبودات ومن َل املِل، فليس 

ََلٍ بيَما َخلََق{} من يشاركه ِف العبادة،معه من يشاركه ِف املِل وًل 
ِ
َهَب ُك  ا ا ذَلَ ذا

ِ
  ا

َل وخالق خيلق ل خذ ك واحد ماَل من خلٍق، َولََعاَل بَْعُضهُْم عىََل  } يعين لو ُوجد معه ا 

ُفونَ  ل راد ك واحد أ ن يس يطر عىل ما عند الآخر، بَْعٍض{ ي مَعَّا يَصي ْبَحاَن اَّللَّ { يزنه }س ُ

عاىل نفسه عام يصفه به املرشكون؛ فا ذن عندَن صفات سلبية ويه: نفي  للا تبارك وت

الودل، نفي اًل َل، وتزنيه هلل تبارك وتعاىل عن ّكي ما يصفه به املرشكون من الباطل، 

 .فزّنه للا س بحانه وتعاىل نفسه ونفى عهنا تِل النقائص
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نَّ   مث قال:
ِ
ي اْلَْمثَاَل ا َّ َ يَْعمَلُ َوَأنمُْتْ ًَل تَْعلَُموَن{( )}فاََل ترَْضيبُوا َّللي  اَّللَّ

ثاْلا، فتقولون: مثل للا مكثل كذا وكذا، أ و جتعلوا َل رشياكا ِف  يعين: ًل جتعلوا هلل مي

  .العبادة؛ فهذه أ يضاا صفة سلبية

مْثَ )} قال: 
ِ
هْنَا َوَما بََطَن َواًْل َش َما َظهََر مي َ الَْفَواحي َم َريّبي ََّما َحرَّ ن

ِ
َوالَْبْغَي بيَغرْيي الَْحّقي َوَأْن   قُْل ا

ي َما ًَل تَْعلَُمونَ  يْل بيهي ُسلَْطاَنا َوَأْن تَُقولُوا عىََل اَّللَّ ي َما لَْم يزَُنّ َّللَّ  {( ترُْشيُكوا ابي

{  الصفة السلبية هنا قوَل تبارك وتعاىل: يْل بيهي ُسلَْطاَنا ي َما لَْم يزَُنّ َّللَّ   هذا مما }َوَأْن ترُْشيُكوا ابي

حرمه تبارك وتعاىل علينا: أ ن نرشك مع للا غريه؛ هذا حمرم، فوجود الرشيك مع للا 

ي َما ًَل   س بحانه وتعاىل أ مٌر منفٌي؛ فهيي صفة سلبية، وأ يضاا قوَل: }َوَأْن تَُقولُوا عىََل اَّللَّ

نه من متام سلطانه أ ن ًل يقول  تَْعلَُموَن{ عليه يقول الش يخ ابن عثميني هنا: لكامَل؛ )فا 

 .أ حٌد ماًل يعمل( هذه أ يضاا جعلها من الصفات السلبية

هذه الصفات السلبية اليت ذكرها املؤلف رمحه للا من القرأآن، وهذا ما يتعلق مبسأ ةل 

الصفات السلبية، مث يرجع بنا املؤلف الآن ا ىل الصفات الثبوتية، ا ىل صفة يه من  

ة وامجلاعة، أ عظم ثالث صفات أ عظم الصفات اليت خالف فهيا أ هل البدع أ هَل الس ن

 :اش هترت ِف خمالفة أ هل البدع ل هل الس نة وامجلاعة يه 

 .ورؤية للا تبارك وتعاىل يوم القيامة  وصفة الالكم، صفة العلو،

ولكّها صفات أ دلهتا متواترة من الكتاب والس نة، ويه أ دةل حممكة واحضة ًل خفاء فهيا  

رتكها أ هل البدع ويذهبون ا ىل املتشاهبات، البتة، أ دةل كثرية حممكة واحضة ورصحية ي 

ليام تقرر عندُه ِف عقوهلم من ابطل، من تقرير أ ّن العقل مقدم عىل النقل، مث قرروا  

أ ّن هذه الصفات لكّها يلزم مهنا تشبيه للا س بحانه وتعاىل خبلقه، وّك هذا ابطل جمرد  

ه صفة العلو قال فهيا الكم ًل حصة َل، وًل أ دةل عليه ًل من كتاب وًل من س نة؛ هذ

  :املؤلف رمحه للا
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َتَوى{، }  : )َوقَْوَُلُ  ُن عىََل الَْعْرشي اس ْ مْحَ { }   الرَّ َتَوى عىََل الَْعْرشي ْبَعةي مواضعَ   مُثَّ اس ْ ِفي   ِفي س َ

؛ قَْوَُلُ  ٍم مُثَّ  }  : ُسوَرةي اَلْعَرافي تَّةي َأايَّ َماَواتي َواْلَْرَض ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي ُ اذلَّ َّمُكُ اَّللَّ نَّ َرب ِ
ا

 )} َتَوى عىََل الَْعْرشي  اس ْ

أ دةل علويّ للا تبارك وتعاىل عىل عرشه كثرية، والعرش فوق الساموات الس بع ابًلتفاق 

جامع أ هل العمل، وللا س بحانه وتعاىل عال وارتفع عىل عرشه ؛ هذا مذهب السلف اب 

وهو أ مر متفق عليه بيهنم ًل خالف فيه، وجاء مرصحاا به من الكم أ يب العالية رمحه  

للا وهو من تالميذ الصحابة وموىل أ م سلمة ريض للا عهنا، وفامي أ ذكر الآن أ نّه أ خذ  

، فلّما فّس هذه الآية؛ قال: )عال وارتفع"( هذا ملسو هيلع هللا ىلصعن س بعني من أ حصاب النيب 

ورصحي بأ ّّنم يثبتون صفة العلّو هلل تبارك وتعاىل، وهذه الآايت تثبت  الكم واحض  

 .ذكل

مْحَُن(  .اذلي هو للا س بحانه وتعاىل )الرَّ

تََوى(  )عىََل الَْعْرشي  قال أ بو العالية: )عال وارتفع(، وحنن نقول كام قال سلفنا ريض  اس ْ

 .للا عهنم وًل حنيد عن ذكل كام حاد أ هل الضالل

تََوى عىََل الَْعْرش(  .أ يضاا هذه الآية بنفس معىن الآية ال وىل )مُثَّ اس ْ

ْبَعةي مواضعَ  ( قال: )ِفي س َ ثبات اس تواء للا س بحانه وتعاىل   ِفي ُسوَرةي اَلْعَرافي لكّها فهيا ا 

 .عىل عرشه، وهذا يدلنا عىل أ ّن للا س بحانه وتعاىل عاٍل عىل خلقه وهو ِف العلوّ 

 :الآايت ال خر اليت بعدها فقالمث ذكر 

اَلُم:  َماَواتي َواْلَْرَض ِفي    )َوقَاَل ِفي ُسوَرةي يُونَُس عَلَْيهي السَّ ي َخلََق السَّ ي ُ اذلَّ َّمُكُ اَّللَّ نَّ َرب ِ
}ا

 } َتَوى عىََل الَْعْرشي ٍم مُثَّ اس ْ تَّةي َأايَّ  س ي

 : ْعدي ي َرفََع ا  َوقَاَل َِف ُسوَرةي الرَّ ي ُ اذلَّ َتَوى عىََل  }اَّللَّ ٍد تََرْوَّنَا مُثَّ اس ْ َماَواتي بيَغرْيي مَعَ لسَّ

 }  الَْعْرشي
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َتَوى{   َوقَاَل ِفي ُسوَرةي َطَه: ُن عىََل الَْعْرشي اس ْ مْحَ  }الرَّ

مْحَُن{   َوقَاَل ِفي ُسوَرةي الُْفْرقَاني  َتَوى عىََل الَْعْرشي الرَّ  }مُثَّ اس ْ

 : ْجـَدةي تَّةي  }   َوقَاَل ِفي ُسـوَرةي أ مل السَّ َماَواتي َواْلَْرَض َوَما بَيهَْنَُما ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي ُ اذلَّ اَّللَّ

 } َتَوى عىََل الَْعْرشي ٍم مُثَّ اس ْ  َأايَّ

 : يدي َتَوى    َوقَاَل ِفي ُسوَرةي الَْحدي ٍم مُثَّ اس ْ تَّةي َأايَّ َماَواتي َواْلَْرَض ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي }ُهَو اذلَّ

 )}  عىََل الَْعْرشي

لكّها تدل عىل علّو للا تبارك وتعاىل عىل خلقه، وكام رأ يمت أآايت كثرية ِف كتاب  هذه

 .للا بنفس املعىن

والاس تواء كام ذكرَن تعريفه عن أ يب العالية ريض للا عنه بأ نّه مبعىن: العلّو والارتفاع، 

ذا تعدى بـ: )ا ىل(  ذا اكن قد تعدى بـ: )عىل( يكون معناه العلّو، وأ ّما ا  فيكون هذا ا 

ذا تعدى بـ: )ا ىل( تََوى  } املعىن القصد، عىل قول بعض أ هل العمل؛ بعضهم قال ا  مُثَّ اس ْ

} َماءي ىَل السَّ
ِ
قالوا: قصدها ل نّه عُدي حبرف ا ىل، والبعض أ يضاا قال: هو مبعىن العلّو   ا

   .والارتفاع عىل احلالتني 

ُ اَيعييىَس   )وقوَل:  قال: {(   }قَاَل اَّللَّ يَلَّ ِ
ُعَك ا يَك َوَرافي يّني ُمتََوفّي

ِ
 ا

ُعَك } هذه الآية أ يضاا تدّل عىل علّو للا عىل خلقه ل ّن للا عز وجل قال لعيىس: َوَرافي

{؛ يَلَّ ِ
ىل العلّو، عند للا س بحانه وتعاىل  ا يّل: يعين ا  ذن س يكون رفعاا ا ىل ال عىل، ا   .ا 

ُ  )} قال:  {( بَْل َرفََعُه اَّللَّ لَْيهي
ِ
 ا

 كذكل هذه الآية فهيا ترصحي بأ ّن للا س بحانه وتعاىل عاٍل بذاته، فرفُع اليشء ا ىل أ عىل

} لَْيهي
ِ
ُ ا  .؛ يعين: ِف العلوّ }بَْل َرفََعُه اَّللَّ

اليُح يَْرفَُعُه{( :  قال ُب َوالَْعَمُل الصَّ ّيي ُم الطَّ لَْيهي يَْصَعُد اْللَكي
ِ
 )}ا

 :الشاهد من َنحيتني
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لَْيهي يَْصَعُد{:
ِ
ليه: ا ىل للا س بحانه وتعاىل }ا  .الصعود ا ىل ال عىل، ا 

اليُح يَْرفَُعُه{ وكذكل قوَل:  .  }َوالَْعَمُل الصَّ

َباَب )   اَيَهاَمانُ )} قال:  ا لََعّّلي َأبْلُُغ اْلَس ْ حا ىَل  36اْبني يلي رَصْ
ِ
َع ا لي َماَواتي فَأَطَّ َباَب السَّ ( َأس ْ

 )} ابا يّني َلَُظن ُه اَكذي
ِ
ََلي ُموىَس َوا

ِ
 ا

هذه الآية من أ ساليب تلبيس أ هل البدع عىل العباد أ ّن أ حد طلبة العمل اكن جالساا ِف  

وُه يعنون أ هل الس نة، - ل: املُجسمة جملس رجل أ شعري فاكن من قوَل أ ن قا 

؛ قال: اجملسمة يقولون ِف هذه املسأ ةل بقول فرعون، - ويسموّنم أ يضاا: احلشوية

}اَيَهاَماُن   فعقيدهتم عقيدة فرعون؛ ما دليِل؟ قال: انظروا ا ىل فرعون ماذا قال؟ قال:

َباَب ) ا لََعّّلي َأبْلُُغ اْلَس ْ حا َباَب السَّ 36ابْني يلي رَصْ يّني  ( َأس ْ
ِ
ََلي ُموىَس َوا

ِ
ىَل ا
ِ
ليَع ا َماَواتي فَأَطَّ

} ابا وتوقف ا ىل هنا، فرعون ِف أ صهل ًل يعرتف بوجود للا، وقد أ نكر عىل   َلَُظن ُه اَكذي

ََلٍ غرَْيييالسحرة عندما عبدوا للا س بحانه وتعاىل فقال هلم: }
ِ
ْن ا { هو  َما عَليْمُت لمَُكْ مي

َل أ ص الا عنده، ًل يعرتف بوجود للا س بحانه وتعاىل؛ فكيف  اًل َل فقط، ليس هناك ا 

َل موىس؛ أ ما هذا الالكم اذلي جاء ِف الآية؛ فأ خذه فرعون من  يعرتف بوجود ا 

موىس، ويس هتزئ بالكم موىس فيقول لهامان: ابن يل رصحاا لعّل أ طلع ا ىل السامء 

لهاا ِف السامء؛ ذلكل قال ِف أآخ  َل موىس اذلي يدعي أ ّن َل ا  يّني   ر الآية:وأ رى ا 
ِ
}َوا

.} ابا يّني َلَُظن ُه اَكذي
ِ
بينَي{، }َوا َن الْاَكذي    َلَُظن ُه مي

{؛فقام طالب العمل؛ فقال َل: اي ش يخ أ مكل الآية:   ابا يّني َلَُظن ُه اَكذي
ِ
يعين الالكم الكم   }َوا

 موىس ليس الكم فرعون.  

خلقه وأ ّن هذه العقيدة يه اليت  هذا دليل قوي جداا عىل علّو للا تبارك وتعاىل عىل 

لهيا   .اكن يدعو موىس فرعون ا 
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َ تَُموُر ))} مث قال:  َذا يهي
ِ
َف بيمُكُ اْلَْرَض فَا سي َماءي َأْن خَيْ نْمُتْ َمْن ِفي السَّ نْمُتْ  16َأَأمي ( َأْم َأمي

يري  َتْعلَُموَن َكْيَف نَذي باا فَس َ َل عَلَْيمُكْ َحاصي َماءي َأْن يُْرسي  {( َمْن ِفي السَّ

من اذلي ِف السامء؟ من اذلي خيسف ال رض ابلناس؟ أ و يرسل احلاصب؟ هو للا  

{ س بحانه وتعاىل َماءي يعين: من ِف العلّو، فالسامء تُطلق عىل معىن العلّو   }َمْن ِفي السَّ

{، أ ي: ِف العلّو،  َماءي وتطلق أ يضاا عىل معىن السامء اخمللوقة، واملقصود هنا }ِفي السَّ

معىن ذكل أ ّن السامء حتيط ابهلل تبارك وتعاىل، هذا ًل يقال، فاهلل س بحانه  وليس 

وتعاىل اس توى عىل عرشه كام جاء ِف الآايت املتقدمة، والعرش فوق الساموات الس بع  

 .كام حّص ذكل ِف ال حاديث وكام أ مجع عليه علامء اًل سالم

اجلارية:   ملسو هيلع هللا ىلصال النيب  كسؤ  - ك هذه الآايت اليت تقدمت معنا وال حاديث كثرية جداا 

ّّنا مؤمنة " لكّها تدّل عىل علّو للا   - "أ ين للا؟" فقالت: ِف السامء، قال: "اعتقها فا 

عىل خلقه وأ نّه ِف السامء تبارك وتعاىل مس تٍو عىل عرشه، هذه ال حاديث والآايت  

واحضة ورصحية ِف دًلًلهتا، وقد أ عرض عهنا أ هل البدع والضالل ومتسكوا ببعض 

وال حاديث املتشاهبة، فرّدوا احملمك ا ىل املتشابه ل نّه يوافق أ هواءُه وهذه طريقة  الآايت

ّما أ ن يعودوا عىل ادلليل الرشعي ابلتضعيف أ و ابلتحريف حىت  أ هل البدع دامئاا؛ ا 

ّما ابلتضعيف ذا اكن حديثاا نبوايا، واس تطاعوا أ ن يُضعفوا - يتخلصوا منه؛ ا  ضعفوه،   - ا 

هل حىت بدون وجود جحّة حديثية حصيحة، جمرد أ ّن عقوهلم  وعندُه أ مر التضعيف س 

ذا ما اس تطاعوا تضعيفه؛ حّرفوه وغرّيوه عن معناه املراد  ًل تقبل؛ يرفضونه، أ ّما ا 

ًّل   واس تدلوا ببعض ما هو متشابه، وكام قال بعض أ هل العمل: )ما من صاحب ضالةل ا 

هذه العربة، فلّما نظرَن   وَل دليهل(، لكن هل هذا ادلليل حصيح أ م هو دليل ابطل؛

ا ىل ال دةل احملمكة الواحضة الرصحية؛ انهتيى عندَن، وقررَن العقيدة بناءا عليه، مث بعد ذكل  

 .ما يأ يت من أ دةل متشاهبة؛ جيب أ ن ترّد ا ىل احملمك، هكذا أ مرَن للا تبارك وتعاىل 
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املعية؛ معية للا تبارك  ملّا انهتيى املؤلف رمحه للا من مسأ ةل العلّو؛ ذكر بعدها أ دةل 

وتعاىل خللقه، وهذه ال دةل يه اليت يس تدل هبا أ هل الباطل عىل أ ّن للا س بحانه  

 .وتعاىل ِف ك ماكن كام يقوَل بعض اجلهمية

َتَوى عىََل الَْعْرشي  : )قوَل: } قال ٍم مُثَّ اس ْ تَّةي َأايَّ َماَواتي َواْلَْرَض ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي ُهَو اذلَّ

هيَا َوُهَو َمَعمُكْ َأْي يَْعملَُ  َماءي َوَما يَْعُرُج في َن السَّ هْنَا َوَما يزَْنيُل مي ُرُج مي َن   َما يَليُج ِفي اْلَْرضي َوَما خَيْ

رٌي{(  ُ بيَما تَْعَملُوَن بَصي  َما ُكْنمُتْ َواَّللَّ

تََوى بدأ  الآية بقوَل: { }مُثَّ اس ْ }َوُهَو َمَعمُكْ َأيَْن َما   مث قال ِف أآخر الآية: عىََل الَْعْرشي

} {فمتسكوا بقوَل:  ُكْنمُتْ تََوىوتركوا أ نّه } }َوُهَو َمَعمُكْ َأيَْن َما ُكْنمُتْ { اس ْ ، عىََل الَْعْرشي

وهكذا يه طريقة أ هل البدع، أ ما أ هل الس نة يقولون ًل تناقض بني ال مرين هو 

  - معية للا تبارك وتعاىل -عيةمس تو عىل عرشه تبارك وتعاىل، وهو معهم أ يامن اكنوا، وامل 

 :قسامن

 .ومعية خاصة  معية عامة، 

}َوُهَو َمَعمُكْ   :تشمل ك أ حٍد من مؤمن واكفر وبّرٍ وفاجر؛ كام ِف قوَل هنا  املعية العامة:

} تََوى    انظر الآية َأيَْن َما ُكْنمُتْ ٍم مُثَّ اس ْ تَّةي َأايَّ َماَواتي َواْلَْرَض ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي }ُهَو اذلَّ

 } {  مث ماذا قال؟ قال:عىََل الَْعْرشي يعين يعمل ما يدخل ِف  }يَْعمَلُ َما يَليُج ِفي اْلَْرضي

هْنَا{ من } ال رض، ُرُج مي مَ  زروع ومثار وغريها،َوَما خَيْ َن السَّ { من }َوَما يزَْنيُل مي اءي

هيَا{ } ماء، { ِف السامء،َوَما يَْعُرُج في فبدأ  الآية ابلعمل، فأ نت  }َوُهَو َمَعمُكْ َأيَْن َما ُكْنمُتْ

عندما تريد أ ن تفهم الآية ًل تغفل مّعا قبلها ومّعا بعدها وعن س ياقها وعن سبهبا، وعن  

تس تحرضه عند فهم الآية، هذه ال ش ياء لكّها اليت تدكّل عىل املعىن املراد مهنا؛ ّك هذا 

فالآية ِف أ ولها تتحدث عن العمل؛ عن علمه بلّك هذه ال مور؛ فهو معمك أ يامن كنمت بعلمه  

 .فيعمل ما تفعلون؛ هذه املعية العامة
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ْذ يَُقوُل  فهيي املقيدة بشخص معني كقوَل تبارك وتعاىل عن نبيّه: أ ّما املعية اخلاصة:
ِ
}ا

نَّ 
ِ
َزْن ا هي ًَل حَتْ بي َ َمَعنَا{ليَصاحي هذه معية نرصة وتأ ييد من للا تبارك وتعاىل لنبيّه،    اَّللَّ

ُع َوَأَرى{ وكذكل قال ملوىس وهارون: َّيني َمَعمُكَا َأُْسَ ن
ِ
وحّض معىن املعية هنا؛ أ نّه يسمع  }ا

ما يدور بيهنم وبني فرعون من حديث، ويرى ماذا حيصل، ملّا خاف هارون وموىس  

ُع يطغى علهيم؛ قال للا تبارك وتعاىل هلام: من فرعون أ ن يتجرب وأ ن  َّيني َمَعمُكَا َأُْسَ ن
ِ
}ا

فينتج عن السمع والرؤية هنا: النرصة والتأ ييد واحلفظ من فرعون ومن رّشه،  َوَأَرى{

    .هذا معىن املعية هنا

َوى ثاََلثٍَة  )}  قال: ْن جَنْ ُسهُْم َوًَل َأْدََن  َما يَُكوُن مي ًلَّ ُهَو َسادي
ِ
َسٍة ا ًلَّ ُهَو َرابيُعهُْم َوًَل ََخْ

ِ
ا

نَّ 
ِ
يَاَمةي ا لُوا يَْوَم الْقي ُُئُْم بيَما مَعي ّي ًلَّ ُهَو َمَعهُْم َأْيَن َما اَكنُوا مُثَّ يُنَب

ِ
َ َوًَل َأْكرَثَ ا ْن َذكلي َ بيلُكّي  مي  اَّللَّ

ٍء عَليمٌي{(   يَشْ

َوى ثاََلثٍَة{}  تتحدثًلحظ الآية وانظر معّ  ْن جَنْ املقصود من النجوى:   َما يَُكوُن مي

احلديث اذلي يكون بصوت خافت، يتحدث به اثنان مع بعضهام يسمع الطرف الثاين  

ًلَّ ُهَو  صاحبه بصعوبة أ حياَنا؛ فهنا يقول للا س بحانه وتعاىل} َوى ثاََلثٍَة ا  ْن جَنْ َما يَُكوُن مي

ًلَّ ُهَو  } اا يسمع ما يدور بيهنم ويعمل اذلي حيصل بيهنم،أ ي: هو أ يض َرابيُعهُْم{
ِ
َسٍة ا َوًَل ََخْ

ُسهُْم{ َ َوًَل   أ ي: ًل خيفى عنه يشء وًل يذهب عنه عمل يشء، َسادي ْن َذكلي }َوًَل َأْدََن مي

ًلَّ ُهَو َمَعهُْم{ 
ِ
همام اكن العدد، فاهلل س بحانه وتعاىل معهم بعلمه؛ فيعمل ّك  َأْكرَثَ ا

{ } يشء، يَاَمةي لُوا يَْوَم الْقي ُُئُْم بيَما مَعي ّي ًلَّ ُهَو َمَعهُْم َأيَْن َما اَكنُوا مُثَّ يُنَب
ِ
أ ي أ نّه يعمل ما معلوا  ا

ٍء عَليمٌي{ ويسمع ما قالوا مث ينبُئم به يوم القيامة، َ بيلُكّي يَشْ نَّ اَّللَّ
ِ
الالكم واحض ليس   }ا

عبارات السلف كثرية ِف أ ّن هذه لكّها املراد فيه خفاء، لكّه يتحدث عن العمل؛ ذلكل 

   .مهنا: معية عمل
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َ َمَعنَا{(   )وقوَل: قال:  نَّ اَّللَّ
ِ
َزْن ا  }ًَل حَتْ

هذه املعية اخلاصة، معية النرصة والتأ ييد، وللا س بحانه وتعاىل معهم، يسمع ويرى  

   .ويعمل ما اذلي حيدث، وينتج عن ذكل نرصته ومعونته

َّيني َمعَ ) قال:  ن
ِ
ُع َوَأَرى{ }ا ُنوَن{( ، } مُكَا َأُْسَ يَن ُُهْ ُمْحس ي ي ََّقْوا َواذلَّ يَن ات ي َ َمَع اذلَّ نَّ اَّللَّ

ِ
 ا

معية خاصة ليست معية عامة؛ ما املقصود ابملعية هنا؟ أ ّن للا س بحانه وتعاىل ينرصُه 

   .ويؤيدُه ويعيهنم

ابيرييَن{( )وقوَل: } قال:  َ َمَع الصَّ نَّ اَّللَّ
ِ
وا ا ُ  َواْصربي

ّن للا مع الصابرين بتأ ييده هلم ونرصهتم هلم وحفظه هلم    .ا 

ابيرييَن{( قال:  ُ َمَع الصَّ ي َواَّللَّ ْذني اَّللَّ
ِ
ئَةا َكثيرَيةا ابي ئٍَة قَلييةَلٍ غَلََبْت في ْن في  )}مَكْ مي

   .لكّها بنفس املعىن

ثبات الالكم هلل تبارك وتعاىل، وأ ّن القرأآن م مث ن  س ينتقل ا ىل صفة أ خرى ويه ا 

الكمه تعاىل، ويه الصفة الثانية اليت حصل فهيا الزناع الشديد بني أ هل الس نة وأ هل  

 .البدع

 

 .صفة الالكمسيبدأ  املؤلف ب

يثاا{، )وقوَل: }قال املؤلف رمحه للا تعاىل:  ي َحدي َن اَّللَّ َن  }  َوَمْن َأْصَدُق مي َوَمْن َأْصَدُق مي

 } يالا ي قي  ( اَّللَّ

النفي؛ أ ي: أ نّه ًل أ حد أ صدق من للا س بحانه وتعاىل حديثاا  هذا اس تفهام املراد منه 

يثاا{،وقوًلا، والشاهد من هاتني الآيتني قوَل } ي َحدي َن اَّللَّ فأ ثبت أ ّن للا   َوَمْن أَْصَدُق مي
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س بحانه وتعاىل يتحدث، واحلديث هو الالكم، فيثبت بذكل صفة الالكم هلل تبارك 

يالا{، يعين: قو ًّل ابللفظوتعاىل، وكذكل: }قي  .ًلا، والقول أ يضاا الكم؛ فال يكون ا 

{(  قال: ُ اَي عييىَس اْبَن َمْرمَيَ ْذ قَاَل اَّللَّ
ِ
 )}َوا

{  :الشاهد قوَل ُ فأ ضاف القول ا ىل للا تبارك وتعاىل، والقول: لفظ مسموع  }قَاَل اَّللَّ

 يكون بصوت؛ فهو الكم.  

{( )}قال:  ْدقاا َوعَْدًلا ّيَك صي َمُت َرب ْت لَكي  َوتَمَّ

ّيَك{  الشاهد قوَل َمُت َرب أ ي: لكامت ربك كام جاء ِف قراءة أ خرى، ومتت لكامت  }لَكي

املضاف اذلي يعّم؛ فيشمل مجيع اللكامت، ربك، واملعىن واحد، فلكمة يه من املفرد 

ْدقاا َوعَْدًلا  فأ ثبت لنفسه الالكم ِف هذه الآية { الكم للا تبارك وتعاىل دائر بني  }صي

الصدق والعدل، فال خبار لكّها صدق وال حاكم لكّها عدل؛ فالعدل ِف ال حاكم  

   .والصدق ِف ال خبار

اا{(   )وقوَل:  قال: مي ُ ُموىَس تلَْكي  }َولَكََّم اَّللَّ

ثبات صفة الالكم هلل تبارك  ثبات أ ّن للا تبارك وتعاىل لكّم موىس، ففيه ا  هذا فيه ا 

مياا{} وتعاىل، وموىس ُسع الكم للا تبارك وتعاىل، مث أ كّد ذكل بقوَل فهو مصدر  تلَْكي

ذا أُكّد الالكم مبصدر؛ فهنا يكون َنفياا  للمجاز؛ احامتل اجملاز منفي غري   مؤكيد للالكم، وا 

مياا{وارد؛ ل نّه مؤكد  ُ ُموىَس تلَْكي فا ذن الالكم تلكمي حقيقي وليس جمازاا، فلّما   }َولَكََّم اَّللَّ

أ شلكت هذه الآية عىل بعض اجلهمية حّرفها، فغري الّضمة ِف لفظ اجلالةل وجعلها فتحة  

م وليس للا  آية رصحية مفا اس تطاع حىت يكون موىس هو املتلكي س بحانه وتعاىل؛ ل ّّنا أ

ًّل هذا     .أ ن يفعل ا 

{( قال:  ُ هْنُْم َمْن لَكََّم اَّللَّ  )}مي

م؛ فأ ثبت لنفسه الكماا حقيقياا     .للا س بحانه وتعاىل هو املتلكي
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يَقاتينَا َولَكََّمُه َرب ُه{(   )وقوَل:  قال: ا َجاَء ُموىَس ليمي  }َولَمَّ

  .س بحانه وتعاىل لكَّم موىس الكماا حقيقياا وُسعه موىسالكم رصحي، للا 

يًّا{(  قال: بْنَاُه جَني وري اْلَيَْمني َوقَرَّ ْن َجانيبي الط   )}َوََنَديْنَاُه مي

 .املناداة الكم؛ فا ّنا تكون بصوت، فهيي الكم }َوََنَديْنَاُه{

يًّا{ بْنَاُه جَني املناجاة تكون للقريب، واملناداة للبعيد، هذا يثبت ما يقوَل أ هل الس نة   }َوقَرَّ

ِف صفة الكم للا تبارك وتعاىل: أ نّه يتلكم كيف يشاء ومىت شاء الكماا حقيقياا يليق 

لكنّه يتلكم   - تعاىل للا تبارك وتعاىل عن ذكل - جبالَل وعظمته، وليس كالكم اخمللوقني

آايت وأ حاديث رصحية ًل   ملسو هيلع هللا ىلص سه ِف كتابه وِف س نة نبيه الكماا حقيقياا كام أ ثبت لنف  بأ

  .ا شاكل فهيا 

نَي{(  قال: اليمي ْذ ََنَدى َرب َك ُموىَس َأني ائْتي الَْقْوَم الظَّ
ِ
 )}َوا

ْذ ََنَدى َرب َك{
ِ
ْذ ََنَدى َرب َك ُموىَس{والنداء يكون الكماا بصوت،  }َوا

ِ
َنداه؛ ماذا  }َوا

{قال َل: } }َأني ائْتي   )أ ن( هذه تفسريية، تفّس لنا مناداة للا تبارك وتعاىل، ،َأني ائْتي

نَي{ اليمي أ ي: هذه مناداة للا تبارك وتعاىل َل، فقال َل قوًلا بصوت هذا  الْقَْوَم الظَّ

 .مضمونه

{(  قال: َجَرةي َُما َألَْم َأّْنمَُكَا َعْن تيْلمُكَا الشَّ  )}َوََنَدامُهَا َرهب 

أ ي: َندى للا س بحانه وتعاىل أآدم وحواء، النداء  }َوََنَدامُهَا{أ يضا نفس اليت قبلها 

 يكون بصوت؛ فهو الكم.  

ْم فَيَُقوُل َماَذا َأَجْبمُتُ الُْمْرَسلينَي{(  قال: هيي  )}َويَْوَم يُنَادي

 .هذه كذكل فهيا مناداة، واملنادي هو للا س بحانه وتعاىل

فهذه الآايت لكها تدّل عىل أ ّن للا تبارك وتعاىل يتلكم بالكم حقيقي مىت شاء، ومبا  

 شاء، وكيف شاء، حبرف وصوت مسموع، ًل ياُمثل أ صوات اخمللوقني. 
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مىت أ راد أ ن يتلكم تلكم، ومبا شاء أ ن يتلكم تلكم، شاء أ ن يتلكم ابلقرأآن تلكم، شاء  

 أ ن يُلكّم موىس فلكّمه؛ وهكذا.  

ء، كيفية الكم للا تبارك وتعاىل حنن ًل نعرفها؛ فنفوضها ا ىل للا س بحانه  كيف شا 

وتعاىل، يتلكم، كيف يتلكم؟ للا أ عمل، ل ّن للا س بحانه وتعاىل مل خيربَن كيف يتلكم،  

أ خربَن أ نّه يتلكم؛ ولكنّه مل خيربَن ابلكيفية، فنثبت َل الالكم اذلي أ خربَن به ونُفّوض  

ليه ونقول ئل عن اس تواء للا،  الكيفية ا  للا أ عمل هبا، كام قال اًل مام ماكل عندما س ُ

قال: )الاس تواء معلوم(، عىل مقتىض اللغة العربية فهو العلو والارتفاع، )والكيف 

جمهول( كيفية الاس تواء هذه جنهلها ًل نعرفها، )والسؤال عنه بدعة(، أ ي: السؤال عن 

 الكيفية بدعة حمدثة.  

كذا نعتقد أ ّن للا س بحانه وتعاىل يتلكم بالكم حقيقي يليق  حبرف وصوت مسموع؛ ه

جبالَل وعظمته ويتلكم بصوت وحرف كام جاء ِف احلديث: "أ ّن للا س بحانه وتعاىل  

، وكام جاء ِف احلديث الآخر أ ّن  "يُنادي بصوت يسمعه من بَُعَد كام يسمعه من قَُرَب 

، وجاء  "م حرف وممي حرفقال: "ًل أ قول أ مل حرف؛ ولكن أ لف حرف وًل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

عن غري واحد من الصحابة والتابعني أ ّّنم قالوا: من أ نكر حرفاا من كتاب للا فقد 

كفر، فهم يُقرون أ ّن الكم للا حبرف وصوت، ًل ياُمثل أ صوات اخمللوقني، ننفي أ نّه  

ٌء وَ مماثل ل صوات اخمللوقني ل ّن للا تبارك وتعاىل قال: } ي يَشْ يُع  لَيَْس مَكيثْهلي مي ُهَو السَّ

رُي{  أ ثبت لنفسه ُسعاا وبرصاا، ونفى أ ن يكون هذا السمع والبرص مماثالا لسمع الَْبصي

 وبرص اخمللوقني؛ هذه عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة ِف الكم للا تبارك وتعاىل:  

أ نّه يتلكم حقيقة حبرف وصوت، وهذا أ مٌر متفق عليه بني أ هل الس نة؛ بل اكن متفقاا  

ىل أ ن ظهرت اجلهمية وبدأ ت ختوض بباطلها وفسادها  عليه ِف بد اية اًل سالم ا 

 .وانترشت فتنهتم، وللا املس تعان
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مث بعد أ ن ذكر املؤلف رمحه للا صفة الالكم؛ ويه من الصفات العظمية اليت تنازع فهيا  

أ هل الس نة مع اجلهمية وأ هل الباطل اذلين ينفون عن للا تبارك وتعاىل ما أ ثبت  

لنفسه من أ سامء ومن صفات، فصفة الالكم من الصفات العظمية اليت حصل فهيا  

الناس ِف زمن املأ مون وما بعده، ومسأ ةل القرأآن  الاختالف وحصلت بسبهبا الفنت بني 

وهل هو الكم للا تبارك وتعاىل أ م أ نّه خملوق؛ هذه مسأ ةل اتبعة للمسأ ةل اليت س بقهتا،  

مفن قال بأ ّن للا تبارك وتعاىل يتلكم بالكم حقيقي يليق جبالَل وعظمته؛ مل يعد عنده  

ن قال بأ نّه ًل يتلكم حقيقة كام قالته  ا شاكل ِف أ ّن القرأآن الكم للا مزنل غري خملوق، وم

اجلهمية جبميع طوائفها من هجمية ومعزتةل وأ شاعرة وماتريدية وغريُه؛ يقولون القرأآن  

خملوق، سواء رصحوا بذكل أ و مل يرصحوا، مجيعهم ِف الهناية عندُه القرأآن خملوق،  

غريه، ال شاعرة    بعضهم ينفي أ ّن للا س بحانه وتعاىل يتلكم ّنائياا، ًل الكم نفيس وًل

يقولون يتلكم ل ّّنم قد واهجهتم أآايت وأ حاديث كثرية وما اس تطاعوا أ ن يردوها كام جترأ   

عىل ذكل املعزتةل واجلهمية ولكهّنم حّرفوها، كيف حّرفوها؟ قالوا: يتلكم الكماا نفس ياا  

ليس حبرف وًل صوت؛ أ ي:، الكم موجود ِف النفس لكنّه ليس حرفاا وًل صواتا؛  

 أ نّه ًل يتلكم، ولكن بطريقة ملتوية. يعين 

وأ ما أ ولئك اجلهمية واملعزتةل قالوا: ًل يتلكم وانهتيى ال مر، وهؤًلء قالوا: ًل؛ ًل نريد أ ن  

خنالف القرأآن والس نة رصاحة مع كرثة ال دةل الواردة ِف ذكل؛ فنقول: يتلكم لكنّه الكم  

القرأآن اذلي بني أ يدينا هذا ليس  نفيس، يعين أ يضاا أ نّه ًل يتلكم، وبناء عىل ذكل قالوا 

ًلَّ  الكم للا، ماذا يصبح؟ يصبح خملوقاا، يعين قريب من قول اذلين قالوا: }
ِ
ْن َهَذا ا

ِ
ا

}  أ ولئك قالوا بأ نّه خملوق وهؤًلء قالوا بأ نّه خملوق.  قَْوُل الْبرََشي

مام  أ ول ما بدأ ت انتشاراا؛ بدأ ت ِف عهد اًل   - مسأ ةل أ ن القرأآن خملوق  - هذه املسأ ةل

أ محد عندما لبّس بعض أ هل الباطل من اجلهمية عىل املأ مون واكن أ حد اخللفاء  
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العباس يني؛ فتبىن قوهلم ِف ذكل، وأ ّن القرأآن خملوق وبدأ  ميتحن علامء املسلمني هبذا 

 القول.

وهو قول حمدث ابطل، فعلامء املسلمني مجيعاا اكنوا عىل ضّده واكنوا حياربونه لكنه  

ًّل قتهل،  أ خذُه ابلس يف، مف ن أ قرَّ تركه، ومن مل يقر هدده ابلقتل واجلدل حىت يقر وا 

كثري مهنم أ جاب من أ جل أ ن يتخلص من الس يف وحتت اًل كراه وتأ ول لنفسه بأ نّه  

 مكره.

وأ ّما اًل مام أ محد ومحمد بن نوح فثبتا ومل يُقيّرا مبا أ راد املأ مون؛ وذكل أ نَّ اًل مام أ محد  

م ِف مثل هذا املوطن ابطل وًل جيوز وليست هلم رخصة  ومحمد بن نوح رأ اي أ ّن الالك

حىت حتت هتديد الس يف؛ ملاذا؟ ل نّه س يؤثر عىل دين للا سلباا، والناس س تضل 

بعد ذكل، وًل يس تطيع كثري من الناس أ ن يفرق بني اًل كراه وغري اًل كراه؛ ذلكل ثبت 

ًل مام أ محد ريض للا  اًل مام أ محد وثبت محمد بن نوح حىت قُتل محمد بن نوح ولكن ا

عنه ورمحه ثبت ا ىل أ ن خلّصه للا س بحانه وتعاىل من رّش هذه الطائفة وجّناه ورفع  

ىل غد وبعد غد ا ن شاء للا؛ للموقف اذلي  كره ا ىل يومنا هذا وا  للا س بحانه وتعاىل ذي

 اختذه من الثبات عىل احلّق حىت جعل للا س بحانه وتعاىل نرصة احلّق عىل يديه. 

ال بعض السلف بأ ّن للا س بحانه وتعاىل نرص دينه بأ يب بكر يوم الرّدة وبأ محد حىت ق

 بن حنبل يوم الفتنة. 

صرب وثبت ونرص للُا احلّق عىل يديه حىت قيل ِف بعض ال خبار بأ ّن الكثري من 

الناس اكنوا ينتظرون ما يقوَل أ محد حىت يكتبوا؛ القرأآن خملوق أ م ليس مبخلوق، فثبت 

ية وجادهلم وأ قام احلجة علهيم بأ ّن القرأآن الكم للا غري خملوق، وبقي عىل  وَنظر اجلهم 

 .ذكل ونرص للا س بحانه وتعاىل به ادّلين وعقيدة املسلمني
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َم   قال املؤلف رمحه للا: ْرُه َحىتَّ يَْسَمَع الَكَ َتَجاَرَك فَأَجي َن الُْمرْشيكينَي اس ْ ْن َأَحٌد مي
ِ
)}َوا

 )} ي  اَّللَّ

هذه الآية دليٌل واحض عىل أ ّن القرأآن اذلي بني أ يدينا هو الكم للا، تلكم به حقيقة  

 كيف يشاء س بحانه؛ فعقيدة أ هل الس نة وامجلاعة:  

ليه يعود(.   )أ ّن القرأآن الكم للا، مزنل، غري خملوق، منه بدأ  وا 

 : هذه الآية والآايت اليت س تأ يت دليٌل عىل ذكل أ ّن القرأآن الكم للا
ِ
َن  }َوا ْن َأَحٌد مي

.} ي َم اَّللَّ ْرُه َحىتَّ يَْسَمَع الَكَ تََجاَرَك فَأَجي   الُْمرْشيكينَي اس ْ

{،  س يأ يت أ يضاا ال دةل عىل تزنيهل مهنا قوَل تبارك وتعاىل: } مزنل: َنَّ َأنَْزلْنَاُه ِفي لَْيةَلي الْقَْدري
ِ
ا

يهي  ي ُأنْزيَل في ي آُن{}َشهُْر َرَمَضاَن اذلَّ  ؛ فهو مزنل من عند للا تبارك وتعاىل.  الُْقْرأ

ففّرق للا تبارك وتعاىل   َأًَل ََلُ الَْخلُْق َواْلَْمُر{؛لقول للا تبارك وتعاىل: } غري خملوق:

بني اخللق وبني ال مر، وال مر: القرأآن، وّك ما جاء فيه فهو من أ مر للا تبارك وتعاىل،  

 واخللق يه اخمللوقات؛ ففّرق بني اخللق وال مر.  

 أ ي: الكماا َل، أ ي: أ ّن للا س بحانه وتعاىل تلكم به، فبدأ  من عنده.  منه بدأ ؛

ليه يعود؛  الزمان يرفعه للا تبارك وتعاىل كام جاء ِف احلديث   أ ي: أ نّه ِف أآخروا 

الصحيح: حىت ًل يبقى منه يشء ًل ِف ال وراق وًل ِف الصدور وًل ِف غريها، فريفعه  

ليه وهذا جاء ِف أ حاديث حصيحة عن النيب   .  ملسو هيلع هللا ىلصللا س بحانه وتعاىل ا 

   .ك وتعاىلهذا اذلي يعتقده أ هل الس نة وامجلاعة ِف القرأآن اذلي هو الكم للا تبار 

ْن بَْعدي َما َعَقلُوُه  مث قال املؤلف:  ّريفُونَُه مي ي مُثَّ حُيَ َم اَّللَّ هْنُْم يَْسَمُعوَن الَكَ )}وقَْد اَكَن فَرييٌق مي

 َوُُهْ يَْعلَُموَن{( 
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} ي َم اَّللَّ هْنُْم يَْسَمُعوَن الَكَ هنا ذهب املؤلف ا ىل أ ن الكم للا هو   }وقَْد اَكَن فَرييٌق مي

 .القرأآن، وجعهل للا س بحانه وتعاىل الكماا َل؛ فهو صفة من صفاته تبارك وتعاىل

ْن قَْبُل{( )}قال:  ُ مي ُعوََن َكَذليمُكْ قَاَل اَّللَّ َّبي ي قُْل لَْن تَت َم اَّللَّ لُوا الَكَ  يُرييُدوَن َأْن يَُبّدي

ه تبارك وتعاىل،  وهذا أ يضاا فيه ا ضافة الالكم ا ىل للا تبارك وتعاىل، وُسى القرأآن الكم

 فالكم للا اذلي أ رادوا تبديهل هو ما جاء ِف القرأآن.  

{(  قال: َماتيهي َل ليلَكي ّيَك ًَل ُمَبّدي َتابي َرب ْن كي لَْيَك مي
ِ
َ ا  )}َواتُْل َما ُأوِحي

ليه؛ وقال: ّيَك{  أ ي: أ ضاف للا تبارك وتعاىل الكتاب ا  تَابي َرب ْن كي فأ ضافه ا ىل نفسه   }مي

   .اذلي تلكم به ل نّه هو 

َتليُفوَن{(  قال: يهي خَيْ ي ُُهْ في ي ائييَل َأْكرَثَ اذلَّ رْسَ
ِ
آَن يَُقص  عىََل بيَني ا نَّ َهَذا الُْقْرأ

ِ
 )}ا

{الشاهد قوَل: } ًّل قوًلا؛ فهو الكم للا تبارك وتعاىل يَُقص     .فالقصص ًل يكون ا 

انهتيى املؤلف من الاس تدًلل عىل أ ّن القرأآن الكم للا تبارك وتعاىل، وسيبدأ  ابلشطر 

 الثاين، فيثبت أ نّه مزنل من عند للا.  

َتاٌب َأْنَزلْنَاُه ُمَباَرٌك{(  قال:  )}َوَهَذا كي

ذن فهو مزنل من عند للا تبارك وتعاىل     .ا 

آَن  قال:  {( )}لَْو َأْنَزلْنَا َهَذا الُْقْرأ ي َيةي اَّللَّ ْن َخش ْ عاا مي ا ُمتََصّدي عا  عىََل َجَبٍل لََرَأيَْتُه َخاشي

آَن{ الشاهد فيه قوَل: فهو مزنل؛ لكن عىل نيب للا تبارك وتعاىل   }لَْو َأنَْزلْنَا َهَذا الُْقْرأ

 .ولل مة أ مجع

آيٍَة )}قال:  آيَةا َماَكَن أ لْنَا أ َذا بَدَّ
ِ
ُُهْ ًَل  َوا ََّما َأنَْت ُمْفرَتٍ بَْل َأْكرَثُ ن

ِ
يُل قَالُوا ا ُ َأْعمَلُ بيَما يزَُنّ َواَّللَّ

ى  101يَْعلَُموَن )  آَمنُوا َوُهدا يَن أ ي ّيَت اذلَّ لَْحّقي ليُيثَب ّيَك ابي ْن َرب ََلُ ُروُح الُْقُدسي مي ( قُْل نَزَّ
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نَي ) ى ليلُْمْسليمي ُ 102َوبرُْشَ ُدوَن  ( َولََقْد نَْعمَلُ َأّنَّ ي يُلْحي ي ّيُمُه برََشٌ ليَساُن اذلَّ ََّما يَُعل ن
ِ
ْم يَُقولُوَن ا

نٌي{(  ٌّ ُمبي يٌّ َوَهَذا ليَساٌن َعَريبي مي لَْيهي َأجْعَ ِ
 ا

ل هذا القرأآن من عنده. وقوَل: ُ َأعْمَلُ بيَما يزَُنّيُل{، للا س بحانه وتعاىل نزَّ    }َواَّللَّ

ََلُ ُروُح الُْقدُ وقوَل: }  .أ يضاا دليل عىل أ ّن هذا القرأآن مزّنل تزنيالا { سي قُْل نَزَّ

هذا ما يتعلق مبسأ ةل القرأآن وصفة الالكم، وكام ذكرَن هل القرأآن خملوق أ م أ نّه الكم  

ثبات صفة الالكم هلل تبارك وتعاىل، وهذه الصفة من الصفات  للا؟ هذا راجع ا ىل ا 

ناّم ُُسي أ هل الالكم   العظمية اليت خالف فهيا أ هل الضالل، حىت قال بعض العلامء: ا 

خالفوا فيه مسأ ةل الكم للا تبارك وتعاىل، والبعض قال لكرثة  أ هَل الكم ل ّن أ عظم ما  

 تقريرُه مسائل الاعتقاد ابلالكم وابلعقل.  

ًّل ِف   وش هبهتم ِف هذه القضية، وغريها من الصفات واحدة؛ ويه أ ّن احلوادث ًل حتّل ا 

ذا أ ثبتنا هذه احلوادث اليت يه الكم للا س بحانه   - ال جسام، وال جسام خملوقة، وا 

ذا أ ثبتناها هلل؛ فنكون قد أ ثبتنا أ ّن للا جسم، واجلسم خملوق؛   - عاىل وأ فعاَلوت ا 

 فيكون للا خملوقاا.  

ًّل أ ّّنم الزتموها وبنوا علهيا مذههبم   هذه لكها لوازم، ومع أ ّن هذه اللوازم ًل أ صل لها؛ ا 

ًّل ِف ال جسام  الفاسد؛ وهذا لكّه ابطل طبعاا، وًل نُسمل أ صالا أ ّن الالكم ًل يكون ا 

  - وال جسام خملوقة، هذا لكّه ًل يسمل به؛ فالكم للا س بحانه وتعاىل وكونه حاداثا 

ليس مبخلوق، وًل يعين كونه صفة هلل أ ّن للا تبارك   - يسمونه حاداثا أ و ًل يسمونه حاداثا 

وتعاىل خملوق، ًل يلزم هذا البتة؛ لكن اضطرُه ا ىل هذا الالزم مقدمات اثنية طويةل  

 .احلديث
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ٌة )  قال املؤلف: َ َرٌة{( 22)وقوَل:}ُوُجوٌه يَْوَمئيٍذ ََنرضي َا ََنظي ىَل َرهّبي
ِ
 ( ا

ثبات رؤية املؤمنني لرهبم يوم القيامة، وهذه أ يضاا من  انتقل ا ىل مسأ ةل أ خرى؛ ويه ا 

الصفات العظمية اليت خالف فهيا أ هل الباطل أ هَل احلّق مع أ ّن أ دلهتا واحضة ورصحية؛  

ارك وتعاىل يوم القيامة، مفن عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة أ ّن املؤمنني  ويه رؤية للا تب

َّه ِف ادلنيا، ولكن يوم القيامة املؤمنون يرون   يَرون رهبم يوم القيامة، وأ نّه ًل يََرى أ حٌد رب

ٌة )رهّبم، ويس تدلون عىل ذكل بأ دةل؛ مهنا ما ذكره املؤلف َ ىَل 22}ُوُجوٌه يَْوَمئيٍذ ََنرضي
ِ
( ا

 َ َرٌة{. َرهّبي   ا ََنظي

ٌة{  َ َرٌة{: }  أ ي: حس نة فهيا نرضة،}ُوُجوٌه يَْوَمئيٍذ ََنرضي َا ََنظي ىَل َرهّبي
ِ
أ ي: تنظر ا ىل للا   ا

تبارك وتعاىل؛ وهذا الشاهد من الآية: أ ّّنا ا ىل رهبا َنظرة، أ ي: تنظر ا ىل للا تبارك  

ثبات رؤية للا تبارك وتعاىل يوم القيامة  .وتعاىل؛ ففهيا ا 

 }عىََل اْلََرائيكي يَْنُظُروَن{( ) وقال: 

ال رائك: يعين الّسائر والوسائد اليت يتكؤون علهيا، متكئني عىل رسائرُه ينظرون ا ىل 

   .رهبم تبارك وتعاىل

اَيَدٌة{( قال:  ىَن َوزي ُنوا الُْحس ْ يَن َأْحس َ ي  )}ليذلَّ

 هذه الزايدة يه النظر ا ىل وجه للا، من أ ين فّّسَن هذا التفسري؟ 

: أ نّه ذكر الزايدة؛ فقال: يه النظر ا ىل وجه للا، فتفسري هذه ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث النيب 

، فنثبت هبذه الآية مع احلديث أ ّن املؤمنني يرون رهبم يوم  ملسو هيلع هللا ىلصالآية ُأخذ من النيب 

   .القيامة

يْنَا َمزييٌد{( )}لَهُْم َما يََشاُءوَن في قال:   هيَا َودَلَ

هيَا{ يْنَا  } أ ي ِف اجلنّة، ّك ما تش هتيي أ نفسهم يأ خذونه وينالونه،  }لَهُْم َما يََشاُءوَن في َودَلَ
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: مزيد عىل ما يشاؤونه؛ وهو النظر ا ىل وجه للا تبارك وتعاىل؛ هو )املزيد(  َمزييٌد{ أ ي

 .اذلي سينالونه

هذا ابلنس بة للآايت اليت تُثبت رؤية للا تبارك وتعاىل يوم القيامة وال حاديث كثرية  

نمّك سرتون ربمك يوم القيامة كام ترون هذا القمر  ملسو هيلع هللا ىلصوس تأ يت ا ن شاء للا؛ مهنا قوَل  : "ا 

نمّك سرتون ربمك تبارك وتعاىل كام ترون القمر، الآن اذلين ِف  "ًل تضامون ِف رؤيته ، ا 

ن ِف املغرب لكّهم يرون القمر؛ أ نمت سرتون للا س بحانه وتعاىل هبذه  املرشق واذلي

الطريقة، )وًل تضاَمون ِف رؤيته( ًل حيتاج أ ن ينضم بعضمك ا ىل بعض أ و أ ن تزتامحوا  

لرؤيته؛ بل ّك واحد سريى للا س بحانه وتعاىل من ماكنه، وهذا احلديث واحض  

ل دةل تدّل عىل رؤية للا تبارك وتعاىل  ورصحي وهو متواتر وًل ا شاكل فيه، فلّك هذه ا

 يوم القيامة. 

وقد نفاها أ هل الباطل وتعلقوا بش هبات يه أ ْوىه من خيوط العنكبوت؛ مهنا: قول  

{للا تبارك وتعاىل ملّا طلب موىس أ ن يرى ربه:   فتعلقوا هبذا، وقالوا: هنا قد   }لَْن تََرايني

وهذا من ابطلهم، وليؤكد الزخمرشي الباطل نفى للا س بحانه وتعاىل الرؤية عن نفسه،  

 اذلي هو عليه والاعتقاد اذلي اعتقده قال: )لن( ِف لغة العرب تفيد التأ بيد.

ذا قال َل لن تراين؛ فلن تكون هناك رؤية ًل ِف ادلنيا وًل ِف   ومعىن التأ بيد؛ أ ي: ا 

 الآخرة، وهذا لُيثبت عقيدته الفاسدة. 

لامء اللغة وقالوا هذا الالكم ابطل غري حصيح؛ )لن(  ورّد عليه ابن ماكل وغريه من ع 

}لَْن   تفيد نفي اليشء ِف وقته، وًل تفيد نفيه فامي بعد ذكل كام هاهنا ِف قوَل تعاىل:

} نك لن تراين، أ ي: ِف ادلنيا؛   تََرايني ملّا طلب موىس من للا الرؤية ِف ادلنيا؛ قال َل ا 

 مر. أ ّما ِف الآخرة فمل يتلكم معه ِف هذا ال  
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فتفسري الآية عىل أ نّه لن يراه أ بداا ًل ِف ادلنيا وًل ِف الآخرة؛ هذا حتمك وابطل، مفوىس 

 طلب الرؤية ِف حلظهتا؛ فقال َل لن تراين ِف تِل اللحظة. 

طبعاا ُه أ نفسهم يعلمون أ ّن مثل هذه ال دةل اليت يذكروّنا يه ش هبات فقط وليست 

ليه يه الش هبات ال ساس ية اليت  أ دةل، ُه مقرون هبذا ويعرفونه؛ لكن اذل ي اضطرُه ا 

 طرأ ت عىل عقوهلم. 

فا ّنم ملّا شغَّلوا عقوهلم ونفوا عن للا تبارك وتعاىل الصفات، وقالوا يلزم كذا ويلزم كذا  

ملّا الزتموا هذه اللوازم ووجدوا أ ّن   - ويه لوازم ما أ نزل للا هبا من سلطان - ويلزم كذا

اللوازم؛ عندئذ صاروا يريدون أ ن يتخلصوا من أ دةل  أ دةل الكتاب والس نة ختالف هذه

 الكتاب والس نة.

ذا أ ثبت العقل عندُه أ و  ل ّن القاعدة ال ساس ية عندُه أ ّن العقل مقدم عىل النقل، فا 

َع النقل عىل جنب؛ فيلزم أ ن يُضعف ما جاء خمالفاا للعقل من ال دةل الرشعية،  نفى؛ ُوضي

ّما أ ن يُضعف   أ و أ ن حُيرف؛ وُه يسمونه تأ ويالا، ل، هذه قاعدهتم، يقولون: ا  أ ي: يُؤوَّ

 أ و يُؤول، هذا اذلي يفعلونه بأ دةل الرشيعة. 

ل ّّنم ملّا ضعفت ماكنة القرأآن والس نة ِف نفوسهم وما بقي لها ذاك الوزن، وصار   

عندُه العقل هو الضابط ال سايس ِف القضية؛ صار لكّما جاءُه دليل من القرأآن  

 ف ظهورُه، ومشوا بناء عىل ابطلهم وعقوهلم الفاسدة.والس نة رموا به خل

 مفهام أ تيهتم من دليل من الكتاب والس نة؛ يتالعبون به. 

:  ملسو هيلع هللا ىلصوليس ذاك الكوثري عنا ببعيد عندما جاء عند حديث اجلارية اليت قال لها النيب 

ّّنا مؤمنة""أ ين للا؟ ، ما جرأ  عىل تضعيفه من "، قالت: ِف السامء، قال: "اعتقها فا 

ُه مثهل من القداىم؛ لكنّه جلرأ ته وقةل دينه جترأ  عل ذكل وضّعف احلديث، مع أ ّن  
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احلديث متفق عىل حصته، ًل خُيالف أ حٌد ِف تصحيح هذا احلديث، حىت اذلين 

حُيّرفون الصفات وًل يُثبتون علّو للا عىل خلقه؛ ًل يُضعفونه لكهّنم حيرفونه، يؤولونه،  

هو فتجرأ  وتطاول أ كرث وضّعف احلديث نسأ ل للا السالمة والعافية، هذا ما يفعل  أ ما 

ىل هذا جير العباد.    الهوى بأ حصابه وا 

الشاهد من املوضوع: أ ن ش هبهتم ال ساس ية يه هذه القضية؛ أ ّن عقلهم هو اذلي حيمك  

قوهلم يه  عىل للا؛ ما اذلي جيوز ِف حّق للا وما اذلي ًل جيوز ِف حقّه عّز وجل، ع

 الضابط وليس الرشع. 

للا س بحانه وتعاىل اذلي يتحدث عن نفسه أ عمل حباَل وأ عمل بنفسه أ م أ نمت اذلين مل  

 تروه أ عمل به؟ س بحان للا جعيبة هذه اجلُرأ ة.  

ثبات أ ّن القرأآن الكم للا حقيقة  .هذا ما يتعلق اب 

 )َوَهَذا الَْباُب ِفي كيَتابي للاي َكثيرٌي( قال املؤلف: 

ثبات صفات للا   يعين هذا الباب: ا شارة ا ىل ال سامء والصفات، ال دةل اليت تدّل عىل ا 

نسان عاقل، مث يّدعون   وأ سامئه كثرية جداا ِف القرأآن وِف الس نة؛ متواترة، فال ينكرها ا 

   .أ ّّنم أ حصاب العقل وأ حصاب اذلاكء

نُْه؛  قال:  آَن َطاليباا ليلْهَُدى مي ََّر الُْقْرأ ( )وَمْن تََدب َ ََلُ َطُريُق الَْحّقي  تََبنيَّ

ًل شّك ِف ذكل، من جترد عن هواه وختىل عن ّك ما ركّبه فيه غريه من قواعد 

وضوابط ًل أ صل لها ِف الرشع، ونظر ِف القرأآن بعني اًل نصاف، ونظر ِف القرأآن بتدبر  

لي  .هوتأ مل وتفكر، مع ا خالص هلل تبارك وتعاىل؛ ًل بّد أ ن يعرف احلّق وأ ن هيتدي ا 

آَن َطاليباا ليلْهَُدى( أ ي: اكن هذا قصده، ليس قصده أ ن يتالعب   قال: )وَمْن تََدبََّر الُْقْرأ

آية خُتالف ما عنده حّرفها، ولكّما جاءه حديث خُيالف ما عنده  ابلقرأآن ولكّما جاءت أ
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ضعفه؛ ًل يصلح هذا؛ جيب أ ن تنظر ِف القرأآن بعدل وبطلب للهدى وتكون خالصاا  

  ِف نيتك.

( أ ّما من نظر ِف القرأآن وقد ُمل  عقهل وذهنه بتخاريف قال َ ََلُ َطُريُق الَْحّقي : )تََبنيَّ

ًّل أ ن يشاء للا تبارك وتعاىل أ مراا   .املتلكمني؛ فهذا لن هيديه السبيل ا 

هذا ما جاء ِف القرأآن من مسائل ال سامء والصفات اليت ذكرها املؤلف رمحه للا ِف  

 .اليت تدّل عىل صفات للا تبارك وتعاىل ملسو هيلع هللا ىلصالنيب كتابه، مث س يذكر أ حاديث 

املؤلف رمحه للا من ذكر الآايت اليت حوت عىل أ سامء للا وصفاته تبارك  انهتيى

 .وتعاىل

وتقدم أ ّن أ هل الس نة يصفون للا مبا وصف به نفسه ِف كتابه ومبا وصفه به رسوَل 

ِف سنته، فبعدما ذكر املؤلف رمحه للا ما وصف للا به نفسه ِف كتابه؛ بدأ  بذكر   ملسو هيلع هللا ىلص

 .ملسو هيلع هللا ىلصالس نة وما وصف به نفسه ِف س نة النيب 

نَّةي َرُسولي للاي   : )فَْصلٌ فقال املؤلف رمحه للا:    ملسو هيلع هللا ىلص( ِفي س ُ

 :الس نّة لغة: يه الطريقة، وِف الاصطالح: تطلق عىل عدة معاٍن؛ مهنا

ما يقابل البدعة، وهذا جتدونه ِف كتب الاعتقاد؛ ككتاب "الس نة" للخالل، و"رشح 

الس نة" للربهباري، و"رشح الس نة" للالاكيئ، وغريها؛ فهذه الكتب ُوضعت تُقرر  

 .الاعتقاد اليت خالف فهيا أ هل البدعمسائل 

:  ملسو هيلع هللا ىلصومن معاين الس نة: الرشيعة، تطلق الس نة ويُراد هبا الرشيعة ابلاكمل، كام قال 

، ""عليمك بسنيت وس نة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي عّضوا علهيا ابلنواجذ

 .عليمك بسنيت" أ ي: برشيعيت"

الفقهاء، يُطلقون الس نة مبعىن املس تحب؛ يقول وتُطلق مبعىن: املس تحب، وهذا عند 

 .كل هذا الفعل واجب، وهذا س نة؛ أ ي: مس تحب
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من قول  ملسو هيلع هللا ىلصمن قول أ و فعل أ و تقرير، مفا ُأضيف للنيب  ملسو هيلع هللا ىلصومهنا: ما جاء عن النيب  

أ و فعل أ و تقرير؛ يُقال فيه س نة، وهذا املعىن ال خري هو املراد معنا هاهنا، أ ي: ما  

ول َل أ و فعل من أ فعاَل أ و أ قرَّ أ حَد أ حصابه عىل فعل من  من ق  ملسو هيلع هللا ىلصجاء عن النيب 

 .ال فعال

ّينُُه( قال املؤلف:  آَن وتَُبي نَُّة تَُفّّسي الُقْرأ  )فَالس  

ي َذَكْرََنه تفّس القرأآن ََذا املَْعىَن اذلي ، وتُوحّض  - فالتفسري: هو التوضيح - أ ي: فالس نة هبي

آنية كام ِف قوَل تعاىل: ي  معىن الآايت القرأ {}اذلَّ ميَاَّنُْم بيُظمْلٍ ِ
آَمنُوا َولَْم يَلْبيُسوا ا ، جاء عن  يَن أ

نّة القرأآن.   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب   أ ّن الظمل هاهنا الرشك، ففّست الس  

اَيَدٌة{ وكذكل قوَل تعاىل: ىَن َوزي ُنوا الُْحس ْ يَن َأْحس َ ي الزايدة هنا   ملسو هيلع هللا ىلصفّّسَ النيب  }ليذلَّ

نّة تُفّّسي القرأآن وتُبيّنه، أ ي:   ابلنظر ا ىل وجه للا تبارك وتعاىل، وال مثةل كثرية، فالس ّ

تبني مجمهل، كبيان كيفية الصالة وكيفية احلّج، جاء ِف كتاب للا أ ّن للا تبارك وتعاىل  

اَلَة{ قال: ميُوا الصَّ قامة الصالة؛ فكيف نصّل؟ علّمن }َوَأقي كيف   ملسو هيلع هللا ىلصا النيب فهذا أ مٌر اب 

بياَنا جململ الكتاب، وكذكل احلّج، أ مر للا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصنُصّل، فاكن ِف فعل النيب 

   .ذكل وبنّي لنا كيفية احلّج؛ فهذا بيان ل مٍر مجملٍ  ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل ابحلّج، ففعل النيب 

ُ َعْنُه( قال:  ، وتَُعرّبي  )وتَُدل  عَلَْيهي

نّة تدّل عىل ما ِف القرأآن من معىن، فهيي تُفّس وتبني وتوحض كتاب للا تبارك   الس ّ

وتعاىل وتعرب عنه؛ أ ي: تدّل عىل املعىن اذلي يدّل عليه وتبني املراد منه؛ هذه س نة  

 .وهذه ماكنهتا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يثي الّصي  قال: َن اَلَحادي َُّه َعزَّ َوَجلَّ مي ُسوُل بيهي َرب َّيتي تَلَقَّاَها َأْهُل  )َوَما َوَصَف الرَّ َحاحي ال

َا َكَذكلي  ميَاُن هبي ؛ َوَجَب اًل  لَْقُبولي  ( الَْمْعريفَةي ابي

نّة: يه املصدر الثاين من مصادر الترشيع، فاهلل عز وجل قال: } َ  الس ّ يُعوا اَّللَّ َأطي
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ُسوَل{  يُعوا الرَّ ابتباع ، وطاعة للا تكون ملسو هيلع هللا ىلصوطاعة الرسول تكون ابتباع سنته َوَأطي

ُسوُل فَُخُذوُه َوَما َّنَامُكْ َعْنُه فَانْهَتُوا{كتابه، وقال: } آاَتمُكُ الرَّ  ملسو هيلع هللا ىلصومما جاءَن به النيب  َوَما أ

ُق َعني الْهََوى )سنته، وقال: } ًلَّ َوِْحٌ يُوىَح{3َوَما يَْنطي
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فالكم النيب ( ا

 .وِحٌّ من للا

ىل أ ريكته يأ تيه ال مر من أ مري مما أ مرت به وّنيت  : "ًل ُألفني أ حدمك متكئاا عملسو هيلع هللا ىلصوقال 

؛ يعين حيذر  "عنه، فيقول بيين وبينمك كتاب للا؛ أ ًّل ا ين أ وتيت الكتاب ومثهَل معه

؛ يقول: ًل أ جدن من بعدي أ قواماا يأ تون وجيلس الواحد مهنم عىل كنبته أ و  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

؛ أ ي: أ ين ًل أآخذ بس نة  عىل رسيره، ويتكئ عىل وسادته ويقول: بيين وبينمك كتاب للا

،  "من مثل هذا؛ قال: "أ ًّل ا ين أ وتيت الكتاب ومثهَل معه ملسو هيلع هللا ىلص، حّذر النيب  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

يعين: أ وتيت القرأآن وأ وتيت الس نة اليت يه مثل القرأآن؛ القرأآن وحده ًل يكفي، ًلبّد  

من الس نة معه؛ ذلكل عندما تكفل للا تبارك وتعاىل حبفظ كتابه حفظ معه س نة نبيه  

 .فاكن ادلين اتماا حمفوظاا  ؛ملسو هيلع هللا ىلص

قال املؤلف هنا بناء عىل ما قدمنا: )ما وصف الرسول به ربّه عز وجل من ال حاديث 

به ربّه تبارك  ملسو هيلع هللا ىلص يعين: ّك ما وصف النيُب  الصحاح اليت تلقاها أ هل املعرفة ابلقبول(

وهذا احلديث قد تلقاه أ هل املعرفة اذلين ُه  ملسو هيلع هللا ىلص،وتعاىل ِف حديٍث ورد عن النيب 

أ هل احلديث، أ خذوا هذا احلديث ابلقبول؛ أ ي: قبلوه ومل يرّدوه ومل يطعنوا فيه؛ 

ربّه به؛   ملسو هيلع هللا ىلصوجب اًل ميان به كذكل؛ وجب اًل ميان بذاك الوصف اذلي وصف الرسول 

به، وللُا  قد وصف للَا تبارك وتعاىل  ملسو هيلع هللا ىلصملاذا؟ ل نّه ثبت حبديث حصيح أ نَّ النيب 

ًّل بوِح منه، ومبا أ ّن س نة النيب  وِحٌّ من للا؛    ملسو هيلع هللا ىلصتبارك وتعاىل أ وصافه ًل تُعرف ا 

ذن فوجب ال خذ مبا جاء به  ؛ هذا مهنج السلف، من غري تفريق ِف ذكل بني  ملسو هيلع هللا ىلصا 
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متواتر وأآحاد، ليست عندُه هذه الفلسفة، هذه الفلسفة جاءت من قبل أ هل البدع،  

 أ هل الباطل. 

مام من أ مئة السلف: ا حساق بن راهويه، كثري منمك يعرفه هو صاحب اًل مام   انظروا ا 

أ محد، دخل هذا اًل مام عىل أ مري من ال مراء يُقال َل: ابن طاهر؛ فقال ابن طاهر  

ًل حساق بن راهويه مستنكراا: ما هذه ال حاديث؟ يروون أ ّن للا يزنل ا ىل السامء 

؛ فقال َل ا حساق بن  - ًلت أ هل البدعيستنكر هذا ال مر بعدما ُسع من ضال- ادلنيا؟ 

راهويه: )نعم؛ رواها الثقات( انظر ا ىل هذه اللكمة: )رواها الثقات(؛ مل يقل َل: متواترة  

وًل غريها، فقط قال: رواها الثقات، يكفي قال: )نعم رواها الثقات اذلين يروون  

ه؛ ماذا يعين؟ يعين: مبا أ نّك قبل ت مهنم دينك أ حاديث ال حاكم( انظر كيف اكن رد 

اذلي تتعبد به ربّك تبارك وتعاىل اكلصالة والصيام والزاكة وغريها؛ فمل ًل تقبل مهنم  

 هذا؟ قال: )نعم رواها الثقات اذلين يروون أ حاديث ال حاكم(.

فقال ابن طاهر مسرتسالا ومستنكراا ومتعجباا: )يزنل ويدع عرشه؟!( انظر الآن 

بلكمة: يزنل ويدع عرشه؟ جاء هبا من   تشغيل العقل ِف املوضوع، من أ ين جاء

القياس؛ قاس للا عىل عبده، مفثَّل، مث أ راد أ ن يفرَّ من المتثيل؛ فاستنكر هذه  

الصورة؛ وهذا أ صل ّك معطل، ّك معطل ِف أ صهل ممثل، فأ راد أ ن يفرَّ من المتثيل 

 فوقع ِف التعطيل. 

آي  ثبات صفة اليد، أ آية ا  ثبات ّك واحٍد مهنم عندما فكر ِف: أ ثبات صفة الوجه، ا  ة ا 

صفة الرجل؛ خطر ِف ابَل مبارشة رابا ياُمثل اخمللوقني، فاستنكر هذا واس تعظمه ِف 

 نفسه؛ فأ راد أ ن يفّر منه؛ ففرَّ ا ىل التعطيل.
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وهذا كثرٌي وصوره كثرية ِف الناس، عندما يريدون أ ن يفروا من يشء خطأ ؛ يفرون 

، انظروا ا ىل الغرب؛ عندما أ رادوا أ ن يفروا  ا ىل ضده، انظروا ا ىل أ حوال الناس اليوم

من ظمل النساء؛ فروا ا ىل حتريرهن من ّك القيود، وكذكل عندما أ رادوا أ ن يفروا من  

ًّل من رمح ريب.   ظمل احليواَنت؛ فروا ا ىل الطرف الآخر... وهكذا، هكذا ُه البرش ا 

 فال مر املعتدل يأ تيك من رّب العاملني تبارك وتعاىل. 

الس نة نظروا ا ىل كتاب للا تبارك وتعاىل بعني الاعتدال واًل نصاف فأ خذوا  هنا أ هل  

آية رُي{} :بأ يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ بالك طرفهيا، مفا أ خذوا بطرٍف وتركوا   لَيَْس مَكيثْهلي

ٌء{الآخر، املعطةل أ خذوا بقوَل تبارك وتعاىل: } ي يَشْ يُع }َوُهَو السَّ  وتركوا:  لَيَْس مَكيثْهلي مي

رُي{ رُي{واملش هبة أ خذوا بـ:  الَْبصي يُع الَْبصي مي ٌء{وتركوا: } }َوُهَو السَّ ي يَشْ وأ هل   لَيَْس مَكيثْهلي

رُي{الس نة وسطٌ بني الطريفني، أ خذوا بقوَل: } يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ الآية  لَيَْس مَكيثْهلي

 واحضة؛ نَّزيهوا للا عن المتثيل، وأ ثبتوا ما أ ثبت لنفسه، وانهتيى ال مر.  

فقال ابن طاهر: )يزنل ويدع عرشه؟( انظر ا ىل الّرد؟ ا ىل ال صل السلفي، ال صل  

 اذلي تعلموه من أ مئهتم وعلامهئم، ا حساق بن راهويه يُعد  من أ تباع التابعني أ و من بعدُه. 

ه: )يقدر أ ن يزنل من غري أ ن خيلَو منه العرش؟( أ سأ كل سؤاًلا:  قال َل ا حسق بن راهوي

هل للا س بحانه وتعاىل قادر عىل الزنول ا ىل السامء ادلنيا من غري أ ن خيلو منه العرش  

أ م ًل؟ قال: )نعم، يقدر عىل ذكل( ل نّه قد اس تقر ِف نفسه أ ّن للا عىل ك يشء  

 قدي.

اكل وهذه الفلسفة؟ أ مٌر مل يأ تي ِف كتاب قال ا حسق: )قلت: فمل تتلكم ِف هذا؟( م

وًل من بعدُه،   ملسو هيلع هللا ىلصوًل تلكم فيه أ حصاب النيب  ملسو هيلع هللا ىلصللا ذكره وًل جاء ِف س نة النيب 

ملاذا تذكره وحترش أ نفك فيه؟ قف حيث وقف القوم، وًل تزد، يزنل؛ يزنل، وجاء ِف  
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)أ عّز للا   رواية أ يضاا أ نّه سأ ل ا حساق بن راهويه عن كيفية الزنول، فقال َل ا حساق:

ناّم يزنل بال كيف( هذه ال صول السلفية، من أ راد العقيدة حبّق   ال مري، ًل يُقال كيف؛ ا 

فليقرأ  مثل هذه الآاثر؛ يعرف مهنج السلف، الكيف ما ُأخربَن به، أ خربَن للا أ نّه يزنل  

ذن نسكت عن الكيف ونُثبت الزنول  .وما أ خربَن كيف يزنل؛ ا 

ي قال املؤلف رمحه للا:  ثُْل قَْوَلي  ملسو هيلع هللا ىلص(  )مي

عهنا ِف أ حاديث حصيحة وجب علينا  ملسو هيلع هللا ىلصأ ي ما يه هذه الصفات اليت َأخرب النيب 

 قبولها؟

، فَيَُقولُ )  قال: ري َّْيلي الآخي نَْيا ُكَّ لَْيةَلٍ حنَي يَْبَقى ثُلُُث الل اءي ادل  َ ىَل ُسَّ َمْن    : يزَْنيُل َرب نَا ا 

 َ ، َمْن ي يَب ََلُ َتجي " يَْدُعويني فَأ س ْ َتْغفيُريني فَأَْغفيَر ََلُ َيُه، َمْن يَس ْ (   ْسأَليُني فَأُْعطي  ُمتََّفٌق عَلَْيهي

هذا واحض، نُثبت بذكل أ ّن للا تبارك وتعاىل يزنل ا ىل السامء ادلنيا كام يشاء وكيف  

 .يشاء وًل نزيد، ونقف ا ىل هنا 

ا  : " ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ   قال املؤلف: ُ َأَشد  فََرحا ..." احلديث  َّلَلَّ لَتيهي مُكْ بيَراحي ْن َأَحدي ُه مي َتْوبَةي َعْبدي بي

 ( ُمتََّفٌق عَلَْيهي 

ثبات صفة الفرح هلل تبارك وتعاىل؛ وهو فرح حقيقي يليق جبالَل وعظمته، ليس   فيه ا 

كفرحنا، حنن نفرح وللا يفرح، ولكن فرح للا ليس كفرحنا؛ فرح للا يليق بعظمته  

  .ليس كفرح اخمللوقنيوجالَل تبارك وتعاىل، 

مُهَا يَْدُخُل الَْجنََّة" : ) ملسو هيلع هللا ىلص  )َوقَْوَُلُ   قال: ىَل َرُجلنَْيي يَْقُتُل َأَحُدمُهَا الآَخَر؛ الكي
ِ
 يَْضَحُك للُا ا

 )  ُمتََّفٌق عَلَْيهي

ثبات صفة الضحك هلل تبارك وتعاىل، والقول فهيا اكلقول ِف صفة   يضحك للا، فيه ا 
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جبالل للا وعظمة للا ًل كضحكنا، وهذا من الصفات الفعلية؛  الفرح؛ حضك يليق 

   .يفعلها للا س بحانه وتعاىل كيف يشاء ومىت شاء 

نَي،  "   :ملسو هيلع هللا ىلص   )َوقَْوَُلُ  قال: لَْيمُكْ َأزيلنَي قَنيطي
ِ
، يَْنُظُر ا رَييهي هي َوقُْربي غي َبادي ْن قُنُوطي عي َب َرب نَا مي جَعي

يٌث َحَسنٌ نَّ فََرَجمُكْ قَرييبٌ فَيََظل  يَْضَحُك؛ يَْعمَلُ أَ   ( " َحدي

 :هذا احلديث فيه صفتان 

؛ وهو اس تغراب اليشء، وهذا الاس تغراب حيصل ل مرين  :ال وىل: صفة الَعَجبي

ال ول: خفاء ال س باب عن الشخص، فعندما حيصل اليشء؛ يس تغربه جلههل بأ س باب 

 ّ  .ه َنجت عن هجلحصول هذا اليشء؛ وهذا مزّنه للا تبارك وتعاىل عنه ل ن

والنوع الثاين: أ ن يكون السبب غري خفي، ولكنّه خُيرج اليشء عن نظائره؛ أ ي: عن  

أ مثاَل، ك ن ترى طفالا صغرياا يتلكم بالكم أ كرب من س نّه، تس تغرب وتضحك، أ نت  

تعمل أ نّه قادر عىل مثل هذا الالكم، ولكن ال طفال اذلين من س نّه ًل يتلكمون هبذا  

خيرج منه هذا الالكم؛ تس تغربه، ًل لعدم علمك أ نّه قادر عليه؛ ولكن  الالكم، فعندما 

ًل يتلكمون مبثل هذا الالكم؛ فتس تغرب،  - يعين ال طفال اذلين ِف س نّه- ل ّن نظراءه 

؛ وهذا  - معروف هذا اليشء - فهذا الاس تغراب ليس َنجتاا عن هجل، هو َنجت عن عمل

 .هو اذلي نثبته هلل تبارك وتعاىل 

َب رَ " هي جَعي َبادي ْن قُنُوطي عي رَييهي "، القنوط: اليأ س الشديد، "ب نَا مي ، مع قرب تغيريه "َوقُْربي غي

لَْيمُكْ َأزيلنيَ " للحال،
ِ
نيَ " أ ي: واقعني ِف الشّدة، ،"يَْنُظُر ا من القنوط وهو   ،"قَنيطي

ثبات صفة الضحك هلل كام تقدم،" يعمل أ ّن فرجمك  اليأ س، "فيظّل يضحك"، هذا فيه ا 

 قريب".  
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َ تَُقولُ ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ مث قال رمحه للا:  ُ يُلَْقى، َويهي ْن َمزييٍد، َحىتَّ  : : "ًل تََزاُل هَجَمنَّ َهْل مي

هيَا ريْجهَلُ   ةي في زَّ ىَل بَْعٍض؛ فَتَُقولُ عَلهَْيَا قََدَمهُ  : َوايَةٍ َوِفي ري ) يََضَع َرب  الْعي ي بَْعُضهَا ا  وي   :( فَيَزْنَ

 ُمتََّفٌق عَلَْيه(  قَط قَط". 

هيَا   النّاس واحلجارة.  ماذا يلقى ِف هجمن؟ يلقى في

ًل تزال: أ ي: ما زال املالئكة يأ خذون البرش ويرموّنم ِف هجمّن ويرمون فهيا احلجارة يك  

ايمك رّشها  -اش تعاًلا تزداد   . - نسأ ل للا أ ن جينبنا وا 

َ تَُقولُ  ْن َمزييٍد؟": "َويهي ًل ميل ها البرش وًل احلجارة، لكّما أ لقي فهيا فوج قالت:   َهْل مي

 هل من مزيد؟ يعين تطلب الزايدة. 

هيَا ريْجهَلُ  ةي في زَّ َوايَةٍ ))"َحىتَّ يََضَع َرب  الْعي ىَل بَْعٍض،  عَلهَْيَا قََدَمهُ  :َوِفي ري ي بَْعُضهَا ا  وي ( فَيَزْنَ

( يبقى يُرىم فهيا البرش وتُرىم فهيا احلجارة ويه تطلب ُمتََّفٌق عَلَْيهي " قَط قَط  :فَتَُقولُ 

املزيد والزايدة، حىت يضع ربّنا تبارك وتعاىل رجهل فهيا؛ عندئذ تقول: قط قط؛ أ ي:  

ثبا  ت الّرجل والقدم هلل تبارك وتعاىل،  حس يب واكفيين، خلص انهتيى ال مر، وهذا فيه ا 

الّريجل مبعىن: القدم، جاء ذكر الّرجل ِف حديث أ يب هريرة وهو متفق عليه، وِف رواية  

 .عنه عند البخاري: "قدمه"، وجاء ذكر "القدم" ِف حديث أ نس متفق عليه

آَدُم؟ فَيَُقولُ  : تََعاىَل  للا "يَُقولُ   ملسو هيلع هللا ىلص:  )َوقَْوَُلُ قال املؤلف رمحه للا:  لَبَّْيَك َوَسْعَديَْك،   :اَي أ

..." ُمتَّفٌق عَلَْيهي  ىَل النَّاري َّتيَك بَْعثاا ا  ن ُذّريي ريَج مي نَّ للَا يَأُْمُرَك َأْن خُتْ
ِ
ي بيَصوٍت: ا  ( فَُينَادي

سعاداا بعد ا سع)لَبَّْيَك َوَسْعَديَْك(  جابة وا  جابة بعد ا   اد، أ ي: ا 

ثبات صفة الالكم هلل تبارك وتعاىل؛ ل ّن النداء الكم،   ي بيَصوٍت( فيه ا  )فَُينَادي

ثبات  ًّل بصوت؛ ولكنّه أ كّده، ففيه زايدة تأ كيد، فيه ا  و)بصوت( النداء أ صالا ًل يكون ا 

الالكم احلقيقي هلل تبارك وتعاىل اذلي يكون حبرف وصوت، ًل الالكم النفيس اذلي 
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اك الالكم ليس الكماا حقيقياا؛ الالكم احلقيقي اذلي يكون حبرف  تثبته ال شاعرة، ذ

 وصوت.  

اٌن"( "   ملسو هيلع هللا ىلص:)َوقَْوَُلُ   قال:  ُمُه َرب ُه، لَيَْس بَيْنَُه َوبَيْنَُه تَْرمُجَ ُيلَكّي ًلَّ س َ ْن َأَحٍد ا  نْمُكْ مي  َما مي

ثبات الالكم؛ أ ّن للا س بحانه وتعاىل يتلكم بالكم حقيقي  يسمعه امللُكَّم اذلي  هذا فيه ا 

م للُا تبارك وتعاىل كَّ واحٍد منا؛ فيسمُع الكَم للاي تبارك وتعاىل، ليس   م، فس ُيلكّي لُكّي

  .بينه وبني للا من يرتمج الالكم

 وهذا احلديث متفق عليه. 

َك، َأْمُرَك ِفي  "   :ِفي ُرْقيَةي الَْمرييضي   ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ   قال: َس اُْسُ ، تََقدَّ َماءي ي ِفي السَّ ي َّنَا للَا اذلَّ َرب

، اْغفيْر لَنَا ُحوبَنَا   ، اْجَعْل َرمْحََتَك ِفي اَلْرضي َماءي ، مََكَ َرمْحَُتَك ِفي السَّ َماءي َواَلْرضي السَّ

نَي،   بي ّيي َفائيَك عىََل َهَذا  َوَخَطااَيََن، َأنَْت َرب  الطَّ ْن شي َفاءا مي تيَك، َوشي ْن َرمْحَ ةا مي َأْنزيْل َرمْحَ

أَ  عي؛ فَيَرْبَ يٌث َحَسٌن، َرَواُه َأبُو َداُوَد َوغرَُيُه(  ". الَْوجي  َحدي

 قوَل: )حوبنا(: يعين كبائر اذلنوب.  

قوَل: )حديث حسن( ليس حبسن؛ بل هو حديث ضعيف أ عهّل اذلهيب ِف كتابه  

براٍو اُسه: زايدة بن محمد وهو منكر احلديث، قاَل فيه البخاري رمحه للا  "العلّو" 

والنسايئ وأ بو حامت، ومل يُّوثقه معترب؛ ولكّن للا ِف السامء اثبت بأ دةل كثرية تقدمت  

ثبات أ ّن  وس تأ يت ا ن شاء للا، والشاهد اذلي ذكر املؤلف احلديث هنا ل جهل: هو ا 

نا أآايت ِف ذكل وس تأ يت أ حاديث هبذا املعىن ا ن شاء  للا ِف السامء، وقد تقدمت مع 

   .للا

يٌح( : " ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ   قال: يٌث حَصي " َحدي َماءي نُي َمْن ِفي السَّ  َأًَل تَأَْمنُويني َوَأََن َأمي

هذا احلديث ِف الصحيحني، متفق عليه من حديث أ يب سعيد اخلدري، والشاهد فيه  
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نُي َمْن ِفي السَّ  ، أ ي: أ مني للا س بحانه وتعاىل، فاهلل ِف السامء؛ أ ي:  "َماءي قوَل: "َوَأََن َأمي

   .عىل السامء، أ و ِف السامء مبعىن: ِف العلوّ 

".  ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ  قال:  ، َوُهَو يَْعمَلُ َما َأنمُْتْ عَلَْيهي ، َوللُا فَْوَق الَْعْرشي : "َوالَْعْرُش فَْوَق الَْماءي

يٌث َحَسٌن َرَواُه َأبُو   ُه( َحدي  َداُوَد َوغرَْيُ

الشاهد فيه: للا فوق العرش، والعرش فوق مجيع اخمللوقات، كام هو معلوم؛ ولكّن  

هذا احلديث حديث ضعيف، ضّعفه اذلهيب ِف كتاب العلّو بـ: عبد للا بن مُعرية،  

   .وهو حديث ال وعال

َماءي  : " قَالَْت ؟ َأْيَن للاُ "   : لُلَْجارييَةي   ملسو هيلع هللا ىلص  )َوقَْوَُلُ قال املؤلف رمحه للا:  َمْن  "   :، قَالَ ِفي السَّ

نٌَة". َرَواُه ُمْسمليٌ "   :قَالَ   . َأنَْت َرُسوُل للاي   :قَالَْت   ؟". َأَنَ  َا ُمْؤمي ّنَّ
ِ
 ( َأْعتيْقهَا فَا

ملّا اكن املرشكون يعبدون أ واثَنا كثرية عىل ال رض ويعبدون للا أ يضاا أ راد أ ن يَعمَل النيُب  

ميان هذه املرأ ة وخيتربها؛ تعبد من؟ اذلي ِف السامء أ م اذلي ِف ال رض؟ فقال  ملسو هيلع هللا ىلص ا 

ليه؟ قالت: ِف السامء، ففّرقت ما بني من   لها: "أ ين للا؟"، اذلي تعبدينه وتتقربني ا 

هو ِف ال رض ومن هو ِف السامء؛ فأ ثبتت علّو للا تبارك وتعاىل بذكل، وهذا من  

لتقرير؛ أ ن يقول الصحايب شيئاا ِف حرضته ويسكت النيُب السنن التقريرية، هذا معىن ا

وأ ثبت لها اًل ميان بذكل؛   ملسو هيلع هللا ىلصعنه، هذه س نة اثبتة وجحّة رشعية، وهنا أ قّرها النيب  ملسو هيلع هللا ىلص

ذن: فاهلل ِف السامء وهو حديث حصيح ًل ا شاكل فيه؛ ذلكل اكن شوكة ِف حلوق   ا 

وًل خيافه ابلتضعيف،  أ هل البدع، فتطاول عليه بعض من ًل يتق للا س بحانه وتعاىل

   .وكثري مهنم تطاولوا عليه ابلتحريف. وللا املس تعان

ميَاني َأْن تَْعمَلَ َأنَّ للَا َمَعَك َحْيثَُما ُكْنَت". حديث حسن( "   :ملسو هيلع هللا ىلص   )َوقَْوَُلُ  قال:
ِ
 َأفَْضُل اًل

  - تعاىلمعيّة للا تبارك و  - انهتيى من علّو للا تبارك وتعاىل عىل خلقه وبدأ  يذكر املعيّة

وًل تعارض بني ال مرين؛ للا عاٍل عىل خلقه مس تٍو عىل عرشه وهو معنا بعلمه،  
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 .حبفظه، بسمعه، ببرصه، هو معنا بذكل؛ أ ّما هو بذاته فهو عاٍل عىل خلقه

ميَاني َأْن تَْعمَلَ َأنَّ للَا َمَعَك َحْيثَُما ُكْنت(
ِ
أ ي: أ يامن كنت؛ فاهلُل س بحانه   قال: )َأفَْضُل اًل

ُع َوَأَرى{. اىل معك، معك حبفظه، معك بعلمه، يسمع ويرىوتع َّيني َمَعمُكَا َأُْسَ ن
ِ
   }ا

هذا احلديث أ خرجه الطرباين ِف "ال وسط" وهو ضعيف، ِف س نده محمد بن هماجر،  

قال املُنَاوي: )فا ن اكن القريش؛ فقال البخاري: ًل يُتابع عىل حديثه، أ و الراوي عن  

ّما أ ن يكون  وكيع فكّذبه جزرة، كام   ِف "الضعفاء" لذلهيب( يعين: هو أ حد رجلني: ا 

القريش؛ فهذا قال فيه البخاري: ًل يُتابع عىل حديثه، أ و أ ن يكون اذلي يروي عن  

  .وكيع؛ وهذا قد كذبه صاحل جزرة، كام ِف "الضعفاء" لذلهيب؛ فاحلديث ًل يثبت

َذا قَاَم  "   :ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ   قال:
ِ
؛  ا ينيهي ، َوًَل َعْن يَمي هي َبَل َوهْجي ؛ فاََل يَْبُصَقنَّ قي الةي ىَل الصَّ

ِ
َأَحُدمُكْ ا

هي  َت قََدمي ، َأْو حَتْ ، َولَكيْن َعْن يََساريهي هي َبَل َوهْجي نَّ للَا قي
ِ
( فَا  ". ُمتََّفٌق عَلَْيهي

هي  :الشاهد قوَل بََل َوهْجي نَّ للَا قي
ِ
ىل ال رض، فأ نت ، وًل يلزم من ذكل أ ن يكون ع ""فَا

  .عندما تكون متجهاا ا ىل القمر وتصّل؛ فهذا القمر ِف العلّو ويكون قبل وهجك

َّنَا َوَربَّ  "   ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ   قال: ميي، َرب ْبعي َواَلْرضي َوَربَّ الَْعْرشي الَْعظي َمَواتي الس َّ اللهُمَّ َربَّ السَّ

ي   ْن رَشّ آَن، َأُعوُذ بيَك مي يلي َوالُْقْرأ جْني
ِ
ٍء، فَاليَق الَْحّبي َوالنََّوى، ُمزْنيَل التَّْوَراةي َواًل ُكّي يَشْ

ٍَّة َأنْ  ي ُكّي َداب ْن رَشّ ٌء، َوَأنَْت  نَْفيسي َومي ُل فَلَيَْس قَْبَِلَ يَشْ َا، َأنَْت اَلوَّ َيهتي ٌذ بينَاصي آخي َت أ

ُن فَلَيَْس   ٌء، َوَأنَْت الَْباطي ُر فَلَيَْس فَْوقََك يَشْ اهي ُر فَلَيَْس بَْعَدَك يَشٌء، َوَأنَْت الظَّ الآخي

َن الَْفْقر". رواه  ْيَن َوَأْغنييني مي ٌء؛ اْقضي َعيّني ادلَّ  مسمل(   ُدونََك يَشْ

ُر فَلَيَْس بَْعَدَك   ٌء(، )َوَأنَْت الآخي ُل فَلَيَْس قَْبَِلَ يَشْ الشاهد: ِف ذكل قوَل: )َأنَْت اَلوَّ

ُن(؛ وقد تقدم تفسري ذكل لكّه عند تفسري الآية  ُر(، )َوَأنَْت الَْباطي اهي يَشٌء(، )َوَأنَْت الظَّ

   .اليت ورد فهيا ذكر هذه ال سامء



114 
 

ْكري لَ   ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُلُ  قال:  ذّلي َحابَُة َأْصَواهَتُْم ابي ا َرفََع الصَّ َا النَّاُس : " مَّ ؛    ! َأهي  مُكْ اْربَُعوا عىََل َأنُْفسي

ي تَْدُعوَن َأْقرَ  نَّ اذلَّ
ِ
ا قَرييباا، ا ريا ا بَصي يعا ََّما تَْدُعوَن َُسي ن

ِ
نَّمُكْ ًَل تَْدُعوَن َأََصَّ َوًَل غَائيباا، ا

ِ
ُب  فَا

نْ  مُكْ مي ىَل َأَحدي
ِ
(   ا ". ُمتََّفٌق عَلَْيهي لَتيهي  ُعُنقي َراحي

َا النَّاُس  مُكْ" يعين: ارفقوا بأ نفسمك وهّونوا عليمك وخففوا من رفع   !"َأهي  اْربيُعوا عىََل َأنُْفسي

نَّمُكْ ًَل تَْدُعوَن َأََصَّ َوًَل غَائيباا" عندما اكنوا يرفعون أ صواهتم ابذلكر؛ قال:  
ِ
أ صواتمك؛ "فَا

وتذكرونه قريب منمك ًل حيتاج منمك ا ىل رفع الصوت ابلشلك اذلي أ نمت  اذلي تدعونه  

  ملسو هيلع هللا ىلصعليه؛ فهو ليس بأ َّص وًل غائباا، ففي هذا احلديث صفات سلبية قد نفاها النيب 

عن ربّنا تبارك وتعاىل؛ نفى عنه الصمم ونفى عنه الغياب؛ فهو ليس بأ َّص لكامل ُسعه، 

َّمَ "وليس بغائب لكامل علمه وقربه،  ن
ِ
اا ريا ا بَصي يعا فهو معمك بسمعه   "ا تَْدُعوَن َُسي

لَتيهي " وبرصه، ْن ُعُنقي َراحي مُكْ مي ىَل َأَحدي
ِ
ي تَْدُعوَن َأْقَرُب ا نَّ اذلَّ

ِ
فهو قريب جداا بسمعه   "ا

   .وبرصه، فيسمعمك ويبرصمك ويعمل ماذا تفعلون

َّمُكْ مََكَ ملسو هيلع هللا ىلص )وقَْوَُلُ  قال:  ْوَن َرب نَّمُكْ َسرَتَ ِ
،  : "ا وَن ِفي ُرْؤيَتيهي ، ًَل تَُضام  تََرْوَن الَْقَمَر لَْيةَلَ الَْبْدري

َا؛   ْمسي َوَصالٍة قَْبَل غُُروهبي َتَطْعمُتْ َأن ًلَّ تُْغلَُبوا عىََل َصالٍة قَْبَل ُطلُوعي الشَّ ني اس ْ
ِ
فَا

 ( فَافَْعلُوا". ُمتََّفٌق عَلَْيهي 

رتون ربمّك يوم القيامة، ومثَّل هذه الرؤية  أ نمّك أ هّيا املؤمنون س  ملسو هيلع هللا ىلصهذا تأ كيد من النيب 

برؤية القمر ليةل البدر؛ فالمتثيل للرؤية ابلرؤية وليست للمريئ ابملريئ، ليست متثيل  

ناّم كيفية الرؤية، كيف سرنى للا   القمر ابهلل س بحانه وتعاىل أ و متثيل للا ابلقمر؛ ًل؛ وا 

ْوَن َربَّمُكْ مََكَ تََرْوَن الْقََمَر  : "الس بحانه وتعاىل مجيعنا وحنن هبذا امجلع الكبري؟ ق  نَّمُكْ َسرَتَ ِ
ا

، انظروا القمر ليةل البدر؛ من هو ِف املرشق يراه ومن هو ِف املغرب يراه  "لَْيةَلَ الَْبْدري 

 من غري أ ن حتتاجوا ا ىل مزامحة، ًل ينضم بعضمك ا ىل بعض وتزتامحوا لرؤيته. 
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ثبات رؤية للا  تبارك وتعاىل يوم القيامة، وال حاديث ِف ذكل متواترة،  ففي احلديث ا 

   .وخالف فهيا أ هل البدع والضالل حفرفوها 

هيَا ريُسوُل للاي   قال املؤلف رمحه للا: ُ في ربي َّيتي خُيْ يثي ال هي اَلَحادي ىَل َأْمثَالي َهذي
ِ
َعن   ملسو هيلع هللا ىلص )ا

يََة(  ْرقََة النَّاجي نَّ الْفي
ِ
؛ فَا ُ بيهي ربي بيهي بيَما خُيْ  رَّ

: "س تفرتق هذه ال ّمة ا ىل ثالث وس بعني  ملسو هيلع هللا ىلصقلنا هذه التسمية مأ خوذة من قول النيب 

ًّل واحدة ؛ فهذه الفرقة يه الناجية، يه اليت جنت، من يه هذه  "فرقة لكّها ِف النَّار ا 

 الفرقة؟  

   .وأ حصابه  ملسو هيلع هللا ىلصما اكنت عىل مثل ما اكن عليه النيب 

نَّةي  قال: ( )َأْهَل الس    َوالَْجَماعَةي

يه واحدة، تسمية واحدة؛ الفرقة الناجية ُه أ هل الس نة وامجلاعة، ُه الطائفة 

،  ملسو هيلع هللا ىلصاملنصورة؛ لكّها تسميات ليشء واحد، أ هل الس نة أ ي: اذلين اتبعوا س نة النيب 

وأ هل امجلاعة اذلين اجمتعوا عىل احلّق، اجمتعوا عىل كتاب للا وعىل س نة رسول للا  

ناّم النصيب ملن ملسو هيلع هللا ىلص ، فليس لهذا الامس نصيب ملن خالف الس نة وخرج عن امجلاعة؛ وا 

وبقي مع جامعة املسلمني اذلين ُه أ حصاب   ملسو هيلع هللا ىلصمتسك بكتاب للا وبس نة رسول للا 

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

أ ّن ال شاعرة من أ هل الس نة؛ ل ّّنم يُقدمون العقل عىل الس نة، ًل  فعىل ذكل ًل يُقال ب

 يُقدمون الس نّة عىل العقل.  

وًل يُقال بأ ّن اًل خوان املسلمني من أ هل الس نة؛ ل ّن اًل خوان يُقدمون الهوى مع العقل  

عىل الكتاب والس نة، انظروا ا ىل ديهنم وانظروا ا ىل أ حواهلم، ًل يرفعون رأ ساا ًل بكتاب  

  ملسو هيلع هللا ىلص؛بس نة، عندما تأ تهيم حىت ال وامر من قبل للا تبارك وتعاىل ومن قبل رسوَل  وًل
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ن خالفت ال دةل الرشعية  حياولون أ ن يأ خذوا بأ سهل ال قوال من أ قوال الفقهاء؛ حىت وا 

من أ جل أ ن يتخلصوا من احلمك الرشعي ولكن ابمس ادلين؛ هذا هو ديهنم، غايهتم من  

لهيم ِف نرش   وراء لبس ثوب ادلين هو الوصول ا ىل احلمك والكريس، تعال انظر ا 

الس نة، ِف نرش التوحيد، ِف حماربة الرشك، ِف حماربة البدعة؛ ًل جتد هلم نشاطاا ِف  

 هذا، وًل جتد هلم معالا. 

ذا مل    ما هو دين للا؟ دين للا توحيد وس نة وطاعة، وضده رشك وبدعة ومعصية، فا 

لمي الناس الطاعات وًل اش تغلوا بتحذير الناس مما  يش تغلوا ابلتوحيد وًل ابلس نة وًل بتع

يضادها من الباطل؛ فأ ّي دين هذا؟ ا شغال الناس بقال الزعمي الفالين وقال القائد  

الفالين، ومجع الش باب حوهلم والتدريبات وما شابه؛ أ هذا دين؟ هذه س ياسة،  

ن اذلين عرفوُه ويقول كل:  اًل خوان  وحرص عىل الكرايس، مث يأ يت خمذول جاهل مي

  .من أ هل الس نة وامجلاع

( قال:  َ نُوَن بيَذكلي  )يُْؤمي

الطائفة املنصورة والفرقة الناجية وأ هل الس نة؛ هؤًلء واحد، يؤمنون بذكل؛ يؤمنون  

 بلّك ال حاديث اليت تقدمت معنا.  

(  قال:  َتابيهي الَْعزيزي نُوَن بيَما َأْخرَبَ للُا بيهي ِفي كي  )مََكَ يُْؤمي

عىل مزيان    ملسو هيلع هللا ىلصًل يُفرقون بني هذا وهذا، فلكّه يؤمنون به، ًل يضعون س نة النيب 

عقوهلم اخلَريبَة كام يفعل العقالنيون من اًل خوان وغريُه، الكثري من العقالنيني ِف  

عندما ذكر َل   - عندَن هاهنا- صفوف اًل خوان، كام قال أ حد ادلاكترة من اًل خوان 

ّن الغرب أ ثبت  حديث اذلاببة؛ قال: )أ لق به من  النافذة( واكن ِف الس يارة، قالوا َل: ا 

ما قيل ِف احلديث، قال: )الآن نقبهل(، أ هذا دين؟ هؤًلء أ هل س نة؟ نعوذ ابهلل مهنم  
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 .ومما يقولون 

ْن غرَْيي تَْكيييٍف َوًَل تَْمثييٍل(  قال: يٍل، َومي رييٍف َوًل تَْعطي ْن غرَْيي حَتْ  )مي

 .وقد تقدم رشح ذكل لكّه 

 

ةي مث قال:  َرقي اُلمَّ َ الَْوَسطُ ِفي اُلَممي( (1) )بَْل ُُهُ الَْوَسطُ ِفي في َة يهي  ؛ مََكَ َأنَّ اُلمَّ

ا{قال للا تبارك وتعاىل ِف كتابه الكرمي: } ةا َوَسطا َ َجَعلْنَامُكْ ُأمَّ -فاكنت هذه ال ّمة َوَكَذكلي

ذكل أ هل الس نة وامجلاعة ُه أ ّمة معتدةل جاءت بني ال مم ال خرى، وك - أ ّمة اًل سالم

وسط ما بني فرق الغلّو وفرق التقصري ِف عّدة أ بواب من أ بواب الاعتقاد؛ فقال 

 :املؤلف رمحه للا

، َوَأْهلي   يَّةي يلي الَْجهْمي ْبحانَُه َوتََعاىَل بنَْيَ أ ْهلي التَّْعطي فاتي للاي س ُ )فَهُْم َوَسطٌ ِفي اَببي صي

َة(  هّبي  التَّْمثييلي الُْمش َ

فأ هل الس نة وامجلاعة سلكوا ِف مسأ ةل صفات للا تبارك وتعاىل مسِل الاعتدال 

 .والتوسط ما بني الغلّو والتقصري، وخالفوا بذكل فرقيت اجلهمية واملش هبة

 :تُطلق مبعنيني - ويه اجلهمية - الفرقة ال وىل

 .اجلهمية ابملعىن العام، واجلهمية ابملعىن اخلاص

يشمل ّك معطل عّطل صفات للا تبارك وتعاىل ومل يثبهتا كام  العام:اجلهمية ابملعىن  

؛ فُيقال َل: هجمي، وهذا يشمل املعزتةل ملسو هيلع هللا ىلصأ ثبهتا للا لنفسه ِف كتابه أ و ِف س نة نبيه 

 .وال شاعرة واجلهمية ابملعىن اخلاص واملاتريدية وغريُه؛ فهذا املعىن معىن عام

ة خاصة، ويه فرقة من فرق أ هل التعطيل تطلق اجلهمية عىل فرق وابملعىن اخلاص:

وذكل لتعطيهل   - هـ 121اذلي قتهل سامل بن أ حوز س نة  - وُه أ تباع اجلهم بن صفوان

 
 ِف نسخة رشح الش يخ ابن عثميني: )ال مة(    -1
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ل سامء للا وصفاته، حفقيقة قول هؤًلء القوم أ ّّنم ينفون وجود للا تبارك وتعاىل، فال  

ًّل وجوداا جمرداا عن ال سامء والصفات، وهذا الوجود موجود ِف اذلهن فقط  يثبتون ا 

لكن ِف احلقيقة ًل وجود َل، هذه الطائفة من اذلين ينفون عن للا تبارك وتعاىل  

ال سامء والصفات فال يثبتون َل اساما وًل يثبتون َل وصفاا؛ فذلكل كفّرُه العلامء، كفّرُه 

أ كرث من س تني عاملاا من علامء اًل سالم، هؤًلء غلوا ِف التعطيل حىت وصلوا ا ىل هذا 

ّد؛ فعّطلوا صفات للا تبارك وتعاىل، وعّطلوا أ سامء للا تبارك وتعاىل، وهذه الفرقة احل 

 لها عّدة ضالًلت. 

ضالهلم ليس فقط ِف ابب ال سامء والصفات؛ بل وِف القدر أ يضاا وِف اًل ميان وغريها  

 من املسائل العقائدية اليت خالفوا فهيا أ هل الس نة وامجلاعة؛ هؤًلء ُه املعطةل.

املعطةل: أ ّّنم عّطلوا للا تبارك وتعاىل عن أ سامئه وصفاته فنفوها عنه ومل يثبتوها   مفعىن

 .َل

واملقصود من الكم املؤلف رمحه للا ابجلهمية ِف هذا املوطن: هو املعىن العام اذلي  

 :يَشمل هذه الطائفة اذلين ُه أ تباع اجلهم بن صفوان ويَشمل أ يضاا 

اء واكن من تالميذ احلسن البرصي وجُيالسه، مث ملّا  وُه أ تباع واصل بن عط املعزتةل:

مّرت مسأ ةل فُّساق املسلمني؛ اعزتل جملس احلسن البرصي وقال: ُه ِف مزنةل بني  

 املزنلتني وحمك علهيم ابخللود ِف َنر هجمن. 

وِف مسأ ةل ال سامء والصفات أ ثبتوا أ سامء للا تبارك وتعاىل ولكهّنم نفّوا الّصفات، فهم 

أ حسن حاًلا من اجلهمية اذلين ُه أ تباع اجلهم بن صفوان؛ فأ ولئك نفّوا ال سامء 

والصفات، وأ ما هؤًلء فمل ينفوها؛ بل أ ثبتوا ال سامء ولكهّنم نفّوا الّصفات، وهؤًلء أ يضاا  

 .هلم أ نواع من الضالًلت ال خرى ِف القدر وِف اًل ميان وِف غري ذكل



119 
 

 طيل ويه داخةل أ يضاا ِف املعىن العام للجهمية:والفرقة الثالثة اليت دخلت ِف التع 

أ تباع أ يب احلسن ال شعري، ففي بداية ال مر هو اذلي أ نشأ  هذا املذهب   :ال شاعرة

واكن عىل عقيدة الاعزتال قبل ال ربعني، مث بعد ذكل أ علن توبته من الاعزتال وكّون  

ذا املذهب وصار  مذهباا خاصاا به، كثري منه مأ خوذ من مذهب املاتريدية، كّون ه

ليه ويُسّمون ابل شاعرة وُه أ يضاا معطةل؛ لكهّنم أ حسن حاًلا من   أ حصابه ينتس بون ا 

 :املعزتةل، فهم يثبتون ال سامء ويثبتون س بع صفات يه

 .احلياة، والعمل، والقدرة، والالكم، واًل رادة، والسمع، والبرص

منا يُثبتون الالكم  لكّن الالكم اذلي يثبتونه ليس اكلالكم اذلي يثبته أ هل ال  س نة؛ ا 

النفيس، يعين هو ليس بالكم ولكن يُثبتون الكماا نفس ياا، فهم خيالفون املعزتةل ِف  

ذكل، املعزتةل ًل يثبتون الكماا أ صالا وكذكل اجلهمية، وال شاعرة فُيثبتون الكماا نفس ياا،  

الل للا أ ّما أ هل الس نة وامجلاعة؛ فُيثبتون الكماا حقيقياا حبرٍف وصوٍت يليق جب 

 .وعظمته

ّما بعض صفات للا أ و مجيع   فهؤًلء لكّهم يُطلق علهيم معطةل؛ ل ّّنم مجيعاا قد عّطلوا ا 

صفات للا أ و مجيع الّصفات وال سامء؛ هذه حقائق القوم، فهم غالة ِف مسأ ةل 

 .التعطيل

 صفات كام  املش هبة: هؤًلء أ هل المتثيل اذلين يقولون بأ ّن للا تبارك وتعاىل َل ويُقابلهم:

، وصفاته تاُمثل صفاتنا؛ فيقولون: َل يد ك يدينا، َل ُسع  ملسو هيلع هللا ىلصذكر ِف كتابه وِف س نة نبيه 

 .كسمعنا، َل برص كبرصَن، وهؤًلء انتقلوا من اًل فراط ا ىل التفريط

وأ ما أ هل الس نة وامجلاعة فقد مجعوا بني ما ذكره للا تبارك وتعاىل ِف كتابه الكرمي،  

ب وترك جانباا، والبعض الآخر أ خذ ابجلانب الثاين وترك  أ ولئك بعضهم أ خذ جبان 

رُي{؛اجلانب ال ول من قول للا تبارك وتعاىل: } يُع الَْبصي مي ٌء َوُهَو السَّ ي يَشْ فاهلل  لَيَْس مَكيثْهلي
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ثبات،  س بحانه وتعاىل نفى املثلية عن نفسه وأ ثبت لنفسه السمع والبرص، فعندَن نفي وا 

ابلنفي وُه املعطةل وغلّوا فيه حىت نفّوا عن للا ما أ ثبت لنفسه، بعض هؤًلء أ خذوا 

والقسم الثاين أ خذوا ابًل ثبات وتركوا النفي حىت أ ثبتوا هلل تبارك وتعاىل ما نفاه للا  

طوا ِف هذا ال مر  تبارك وتعاىل عن نفسه من املثلية، أ ّما أ هل الس نة وامجلاعة؛ فتوسَّ

اىل عليه ِف كتابه الكرمي ِف الشطرين: النفي واًل ثبات،  وأ خذوا مبا نّص للا تبارك وتع

فأ ثبتوا هلل ُسعاا وبرصاا كام قال ِف كتابه، ونفّوا عنه المتثيل كام قال ِف كتابه؛ فاكنت يه  

 .الطائفة املعتدةل بني هاتني الطائفتني

َّةي )َوُُهْ َوَسطٌ ِفي اَببي َأفَْعالي للاي تعاىل بنَْيَ الَْق مث قال رمحه للا:  َّةي َو الَْجرْبيي  ( َدريي

هذه املسأ ةل يه مسأ ةل القدر، أ هل الس نة وامجلاعة ِف مسأ ةل قدر للا تبارك وتعاىل  

وسطٌ أ يضاا بني فرقتني؛ بني فرقة القدرية وفرقة اجلربية، فأ هل الس نة وامجلاعة ِف هذا  

 ّ َ ال ش ياء قبل كوّنا، وأ ن ه خالق ّكي يشٍء، وأ نّه  الباب أ ثبتوا أ ّن للا تبارك وتعاىل عمَلي

رادة  كتب ّك يشٍء، وأ نّه شاء ّك يشٍء، وأ يضاا أ ثبتوا أ ّن للعبد فعالا حقيقياا وَل ا 

َوَما تََشاُءوَن  } ومشيئة حقيقية، فهو يشاء ولكّن مش يئته اتبعة ملشيئة للا تبارك وتعاىل 

نَي{؛   ُ َرب  الَْعالَمي ًلَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
وهذا؛ يعين أ ّّنم أ ثبتوا هلل تبارك   جفمعوا بني هذاا

وتعاىل فعهل وأ ثبتوا َل تقديره وأ ثبتوا َل علمه وخلقه، وأ ثبتوا أ يضاا ِف نفس الوقت للعبد  

قدرة ومشيئة وفعالا؛ ولكهّنم يقولون: بأ ّن مشيئة العبد ًل خترج عن مشيئة للا تبارك 

   :وتعاىل؛ فأ هل الس نة وسط ما بني

 :نالقدرية اذلين ُه فرقتا 

فرقة مهنم غالة؛ نفّوا عن للا تبارك وتعاىل أ ن يعمل أ فعال العباد قبل كوّنا أ صالا؛ فالعبد  

َ مبعصية العبد  ذا أ راد أ ن يعيص، هؤًلء ينفون عن للا تبارك وتعاىل أ ن يكون قد عمَلي ا 

ذا أ راد العبد أ ن يُطيع؛ ينفون عن للا تبارك وتعاىل العمل بطاعة   قبل أ ن يفعلها، وا 
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بد قبل فعهل؛ فهؤًلء ينفون عن للا العمل، وقد حمك بكفرُه علامء اًل سالم؛ كام ذكر  الع 

ذكل غري واحد من أ هل العمل مهنم اًل مام الشافعي رمحه للا؛ قال: جادلوا القدرية 

ن أ ثبتوا ُخصموا؛ هذه الفرقة ال وىل ويه فرقة الغالة من   ابلعمل فا ن نفّوا كفروا وا 

 .القدرية

ّن للا تبارك  أ ّما الفرقة  الثانية؛ وُه اذلين أ ثبتوا عيمْلَ للا تبارك وتعاىل؛ ولكهّنم قالوا: ا 

وتعاىل مل خيلق أ فعال العباد؛ يقولون العبد هو خيلق فعهل، ويُوجد فعهل، فأ ثبتوا خالقاا مع 

للا تبارك وتعاىل؛ أ رادوا من ذكل أ ن يفروا من مسأ ةل اجلرب، قالوا: يك ًل نقع ِف القول 

 للا س بحانه وتعاىل قد ظمل العباد، خلقهم وأ مرُه وّناُه مث بعد ذكل جُيربُه عىل  بأ نّ 

ذن هو ًل خيلق أ فعال العباد، والعبد هو يفعل   املعايص مث يعذهبم عىل ذكل؛ قالوا: ًل، ا 

الفعل ابختياره الاكمل ومش يئته التامة اليت ليست لها عالقة مبشيئة للا تبارك وتعاىل  

رُه أ ّن العبد ُمكّره وجمبور عىل فعهل، فأ رادوا أ ن يفروا من ذكلالبتة، وهذا ل  أ ي  - تصّوي

ثبات خالق مع للا؛ وهذه يه الفرقة الثانية من فرق  - القول ابجلرب ا ىل ذاك ا ىل ا 

 .القدرية

 :أ ّما الفرقة اليت تقابل القدرية وُه

رادة، هو وهؤًلء قالوا بأ ّن العبد جمبور عىل فعهل، ليس َل اختيار، ل  اجلربية: يست َل ا 

جمبور عىل أ فعاَل، وأ فعاَل يه مبزنةل حركة أ وراق الشجر ِف همّب الرحي، أ وراق  

ناّم تتحرك عىل حسب ما   الشجر ملّا تأ تهيا الرحي ترضهبا مينة ويّسة ليس لها اختيار، وا 

حُتّركها الرحي؛ قالوا: كذكل العبد يفعل به للا تبارك وتعاىل، فهو ليست َل اختيار  

رادة، وقالوا للا س بحانه وتعاىل يفعل ما يريد. ولي   ست َل ا 
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 وهذا ابطل وذاك ابطل.

َ ال ش ياء قبل كوّنا،   وعقيدة أ هل الس نة وامجلاعة ِف ذكل: أ ّن للا س بحانه وتعاىل عمَلي

 وأ نّه أ رادها، وأ نّه س بحانه كتهبا، وأ نّه خلقها؛ هذا لكّه من عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة. 

رادته وقدرته اليت يه   رادة وقدرة خلقها للا تبارك وتعاىل َل؛ فهو يفعل اب  يثبتون للعبد ا 

رادته، فيس تطيع أ ن يفعل   خملوقة هلل تبارك وتعاىل، فهل اختيار وَل مشيئة ويفعل اب 

املعصية وأ ن ميتنع عن املعصية؛ لكّن اًل رادة والقدرة اليت يكون هبا الفعل يه من خلق  

ليه جمرٌب عليه وبني ما  للا تبارك وت عاىل؛ لكّن العبد يُفّرق ِف نفسه بني ما هو مضطر ا 

لهيا ونفعلها من غري اختيارَن، ربّنا   هو خمتار فيه، فنحن نعمل أ ن ال عامل اليت نُضطر ا 

رادتنا  س بحانه وتعاىل ًل حُياسبنا علهيا هذه؛ بيامن حُياسبنا عىل ما نفعهل ابختيارَن؛ اب 

ذا وقع علينا أ مٌر من غري اختيارَن ومن غري  وقدرتنا، وهذا اذل ي حُياسبنا عليه، لكن ا 

قدرتنا عليه؛ فهذا ًل يُعذبنا للا س بحانه وتعاىل عليه، يعين اًل نسان عندما جيوع أ و  

عندما يش بع، يُدخل عىل نفسه أ ملاا، أ و يُدخل عىل نفسه مرّضة عندما يقطع يده أ و 

ذا فعل ذكل هو ب  ذا نزل عليه ال مر بقدر للا س بحانه  يقطع رجهل، حُياَسب ا  نفسه، ا 

به للا س بحانه وتعاىل عليه، ملاذا حاس به عىل هذا ومل   وتعاىل وهو ًل يُريده؛ ًل حُياس ي

رادة فيه؛ فال يعاقبه للا س بحانه وتعاىل   حياس به عىل هذا؟ ل ّن املكره عليه ليست َل ا 

رادته وقدرته؛ فهذا حياس به  للا عليه، دّل ذكل عىل أ نّه غري  عليه، أ ّما اذلي فعهل اب 

مكره عىل فعل املعصية؛ هذا هو اذلي يقوَل أ هل الس نة وامجلاعة ِف ذكل، ًل شّك أ ّن  

ذا   ذا أ راد أ ن يَعيص؛ فاهلل س بحانه وتعاىل قادٌر عىل أ ن مينعه من املعصية، وا  العبد ا 

انه وتعاىل ًل يفعل  أ راد أ ن يُطيع؛ فاهلل قادٌر عىل أ ن مينعه من الطاعة، ولكّن للا س بح 

ذا أ راد العبد الطاعة هلل تبارك وتعاىل والقرب هلل س بحانه وتعاىل أ عانه للا   به ذكل، ا 
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عىل ذكل؛ هذه مسأ ةل القدرية واجلربية، فأ هل الس نة وسط ِف أ فعال للا تبارك وتعاىل  

 .ما بني القدرية واجلربية 

يدي للاي بنَْيَ ا قال رمحه للا:  ( )َوِفي اَببي َوعي ْ ُهي رْيي َّةي َوغي َن الَْقَدريي َّةي مي ي يدي ئَةي والَْوعي  لُْمْرجي

ِف ابب وعيد للا، يعين: ِف ابب احلمك عىل ال شخاص، الباب اذلي يُسميه العلامء 

بباب اًل ميان وال سامء وال حاكم، هذا اجلزء ِف احلمك عىل الشخص، يعين: فاعل  

 الكبرية أ و فاعل اذلنب؛ ما حمكه؟  

ميانه؛  أ هل الس نة  وامجلاعة يقولون: مبا أ ّن فعهل ليس كفراا؛ فهو فاسق بذنبه مؤمن اب 

فيجمعون َل وصف اًل ميان ووصف الفسق، أ ّما غريُه من املرجئة واخلوارج وغريُه؛  

 فهؤًلء حيمكون عليه حبمك أآخر: 

ُه اذلين أ رجأ وا ال عامل عن اًل ميان، ومعىن اًل رجاء: التأ خري، مجيع فرق  املرجئة:

ئة ومجيع طوائفهم، عقيدهتم: أ ّن أ عامل اجلوارح ليست من اًل ميان؛ جتمتع املرجئة املرج 

لكّها ِف هذا اجلانب؛ أ عامل اجلوارح ليست من اًل ميان، فيخرجوّنا عن اًل ميان، مث بعد  

 :ذكل خيتلفون ِف تعريف اًل ميان 

،  بعضهم يقول: هو التصديق فقط، وبعضهم يقول: املعرفة، وبعضهم يقول: اللكمة

ًّل أ ّّنم لكّهم متفقون عىل أ ّن   وبعضهم يقول: التصديق مع القول؛ خيتلفون ِف ذكل ا 

َل ا ًل للا محمد   أ عامل اجلوارح ليست داخةل ِف اًل ميان؛ فيعتقدون أ ّن من قال: ًل ا 

 رسول للا وصّدق بقلبه أ نّه مؤمن اكمُل اًل ميان؛ هذه عقيدة املرجئة. 

قى مؤمناا اكمل اًل ميان، من زَن، أ و رسق؛ هذا يبقى  فعندُه أ ن من ارتكب ذنباا هذا يب

مؤمناا اكمل اًل ميان ًل يس تحق دخول النّار ًل دخوًلا مؤبداا وًل مؤقتاا؛ فال يرّض عندُه 

 مع اًل ميان معصية همام اكنت.  
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الوعيدية: غلّبوا جانب الوعيد وقالوا: أ ّي كبرية يفعلها اًل نسان    :وأ ّما اجلانب الآخر وُه

نّه خمدٌل ِف النار، ا ن رسق فهو اكفر خمدل ِف َنر هجمن، ا ن زَن فهو  ومل يتب مهنا؛ فا 

 اكفر خمدل ِف َنر هجمن؛ وهكذا.

وهذه طريقة املعزتةل واخلوارج؛ املعزتةل واخلوارج حيمكون عىل صاحب اذلنب ابخللود   

ِف َنر هجمن، وأ ما ِف ادلنيا فاخلوارج يسمونه اكفراا، واملعزتةل يقولون هو ِف مزنةل بني  

 .املزنلتني، واملرجئة عندُه هو مؤمن اكمُل اًل ميان وًل يدخل النّار أ صالا 

هذا مؤمن َنقُص   - الزاين والسارق وما شابه - ة؛ فيقولون املُذنيبأ ما أ هل الس نة وامجلاع 

ذا مل يتب- اًل ميان، وهو يوم القيامة  ن شاء   -ا  به بيقَْدري ذنبه وا  أ مره ا ىل للا ا ن شاء عذَّ

 عفا عنه؛ هذه عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة ِف الفاسق. 

بة للحمك ِف الآخرة؛ معىن  أ ّما املرجئة واخلوارج فقد خالفوا ِف هذه املسأ ةل؛ هذا ابلنس  

ال سامء وال حاكم: ال حاكم ِف الآخرة، أ هل الس نة ابلنس بة للفاسق ِف الآخرة هو  

ن شاء عفا عنه، وِف الهناية هو من أ هل اجلنّة ًل   به وا  حتت مشيئة للا ا ن شاء عذَّ

رشة،  خُيدّل ِف َنر هجمن، املرجئة يقولون: ًل يدخل النّار من أ صهل، هو يدخل اجلنّة مبا 

 اخلوارج واملعزتةل يقولون: هو خمدل ِف َنر هجمن.  

من ُه اخلوارج؟ اخلوارج ُه: اذلين خرجوا عىل عّّل بن أ يب طالب يوم التحكمي؛ يوم 

أ ن حمّك رجاًلا بينه وبني معاوية بن أ يب سفيان؛ فقالوا: حُتمّك الرجال وترتك القرأآن؛  

ن مهنم من قَتل عّّل بن أ يب طالب  خفرجوا عىل عّّل بن أ يب طالب ِف ذكل الوقت واك

 ريض للا عنه.  

صفهتم اليت هبا ميتازون: أ ّّنم يُكفّرون املسلمني ويس تبيحون دماءُه، هذه صفهتم،  

تكفري املسلمني واستباحة دماهئم، خطرُه ورضرُه وفسادُه ِف استباحة دماء  
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اء هؤًلء  املسلمني، ففسادُه عريض، من أ عظم مقاصد الرشيعة حفظ دّم املسمل، جف

وهدموا هذا ال صل العظمي من أ صول مقاصد الرشيعة حفظ دماء املسلمني، خفطرُه 

ن اكن أ قلّ  - عظمي، قريب من خطر الرافضة اذلين س يأ يت ذكرُه، ومن أ عظم فرقهم  - وا 

املوجودة اليوم هؤًلء اذلين يُسّمون بـ: جهبة النرصة ِف سورية، وكذكل جامعة  

؛ لكّهم حيملون هذه ال فاكر؛  - كام يسمون أ نفسهم- هاديةالقاعدة، وجامعة السلفية اجل 

أ فاكر تكفري املسلمني واستباحة دماء املسلمني، فال بّد من احلذر من هؤًلء القوم؛  

 .خفطرُه عظمي عىل املسلمني

، َوبنَْيَ  قال:  ةَلي َّةي َوالُْمْعزَتي يني بنَْيَ الَْحُروريي ميَاني وادّلي
ِ
اءي اًل ( )َوِفي اَببي َأُْسَ يَّةي ئَةي َوالَْجهْمي  الُْمْرجي

 :ِف ابب ال سامء وادلين؛ ال سامء اليت تطلق عىل الفاسق، فعندَن اببني 

 .ابب ال سامء، وابب ال حاكم

هنا صاحب الكبرية ماذا نسميه؟ مؤمن أ م اكفر؟ هناك ِف ال حاكم؛ ماذا حنمك عليه،  

قسمة ثنائية: احلرورية واملعزتةل ِف  ِف النّار أ م ِف اجلنّة؟ هذا الفرق بني البابني؛ فهنا ال 

 .جانب، واملرجئة واجلهمية ِف جانب أآخر، وأ هل الس نة جاؤوا وسطاا بيهنم

احلرورية: ُه اخلوارج، ُسّوا بذكل نس بة ا ىل حروراء، منطقة ِف العراق أ ول ما خرجوا 

  خرجوا من ذاك املاكن؛ فسمّوا ابحلرورية، كام جاء عن عائشة ريض للا عهنا أ ّّنا 

؟( يعين: هل أ نتي من اخلوارج؟ وأ عظم صفهتم يه   قالت للمرأ ة: )أ حرورية أ نتي

 .التكفري وسفك ادّلم

أ نّه خمدل   -مرتكب الكبرية- واملعزتةل كام ذكرَن ِف مسأ ةل ال حاكم حيمكون عىل الفاسق 

 .ِف َنر هجمن، أ ّما من حيث الامس؛ فيقولون هو ِف مزنةل بني املزنلتني

( قال:  يَّةي ئَةي َوالَْجهْمي  )َوبنَْيَ الُْمْرجي

اجلهمية: ُه اذلين قالوا بأ ّن اًل ميان هو املعرفة، ُه اذلين تقدموا معنا وذكرَن قوهلم ِف  
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ابب ال سامء والصفات، أ ّما ِف ابب اًل ميان فهم من أ شد أ نواع املرجئة، هؤًلء اذلين  

انهتيى عندُه، ًل يشرتطون َل يقولون: اًل ميان املعرفة، جمرد ما عرف صار مؤمناا، 

 .رشطاا أآخر

واملرجئة: ُه اذلين يقولون: اًل ميان التصديق، وهذا قول مجهور املرجئة، يقولون:  

اًل ميان التصديق، مفن صّدق بقلبه عندُه؛ فهو مؤمن ولو مل ينطق بلسانه ومل يعمل  

 .جبوارحه

ًل ميان اعتقاد ابلقلب وقول وهؤًلء اذلين قالوا: ا مرجئة الفقهاء؛ واملرجئة الثالثة: ُه

 .ابللسان

وُه اذلين قالوا: اًل ميان هو نطق ابللسان فقط،  مرجئة الكرامية؛ واملرجئة الرابعة: ُه

َل ا ًل للا محمد رسول للا؛ فهو مؤمن.   من قال: ًل ا 

هذه فرق املرجئة، وكام ترون مجيع الفرق هذه جتمتع ِف كون أ عامل اجلوارح ليست من 

 .اًل ميان

يُسمونه فاسقاا أ و مؤمناا   -مرتكب الكبرية - هل الس نة وسط بني الطرفني، الفاسقوأ  

ميانه فاسقاا بكبريته؛ فهو عندُه مؤمن ولكنّه َنقص اًل ميان، فأ هل الس نة وامجلاعة   اب 

آايت وأ حاديث عن النيب  يعتقدون أ ّن اًل ميان يتبعض، أ ي: ينقص ويزيد، ويس تدلون بأ

 ِف ذكل.  ملسو هيلع هللا ىلص

تفق عليه املرجئة واخلوارج فهو أ ّن اًل ميان يشء واحد ًل يزيد وًل  أ ّما ال صل اذلي ا

ذا نقص ذهب لكّه؛ هذا عندُه مجيعاا، لكّن الفرق بيهنم: أ ّن اخلوارج  ينقص، فا 

ذا ذهب معل من هذه  واملعزتةل يُدخلون أ عامل اجلوارح ِف اًل ميان لكهّنم يقولون ا 

 ّ ن ه يكفر أ و يكون ِف مزنةل بني  ال عامل وصار الشخص مرتكباا لكبرية بذكل؛ فا 

 املزنلتني. 
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َل ا ًل للا محمد   ذا قال: ًل ا  أ ّما املرجئة فيقولون: ًل، ال عامل ليست من اًل ميان، وذلكل ا 

رسول للا وصّدق بقلبه فهو اكمل اًل ميان؛ أ ىت ابًل ميان لكه، هذا ال صل اذلي اجمتعوا 

 عليه وبناءا عىل ذكل وقعوا ِف أ نواع الضالل. 

ذا ذهب بعضه ذهب لكّه؛ هذا أ صلهم،  فعندُه  مجيعاا: اًل ميان يشء واحد ًل يتجزأ ، فا 

وأ هل الس نة وامجلاعة عندُه اًل ميان يزيد وينقص، يزيد ابلطاعات وينقص ابملعايص،  

ًّل جاحد، لكّنا جيد هذا؛ أ نّه ِف بعض ال وقات جيد   ولكّنا جيد هذا من نفسه، ما ينكره ا 

ميانه اليشء املرتفع،   وهو جيد من نفسه أ نّه أ قرب ا ىل للا س بحانه وتعاىل، وِف  من ا 

بعض ال وقات جيد ِف نفسه فتوراا وضعفاا، يشعر هبذا اًل ميان ِف قلبه، فينكرون أ مراا  

حمسوساا، ليست ال دةل الرشعية فقط اليت دلّت عليه؛ بل حىت احلس هو أ مر 

 .حمسوس

ابي َرُسولي للاي  قال:  وافيضي َو الَْخَواريجي  ملسو هيلع هللا ىلص )َوِفي َأحْصَ  ( بنَْيَ الرَّ

، وليس الصحابة  ملسو هيلع هللا ىلصالظاهر أ ّن املؤلف هنا يُريد ابل حصاب: أ حصابه من أ ل بيته 

يتفقون عىل كفر   ملسو هيلع هللا ىلصمعوماا؛ وذكل ل ّن الروافض واخلوارج ِف غري أ ل بيت رسول للا 

ل  الصحابة؛ فليس هؤًلء ِف طرف وأ ولئك ِف طرف، لكّهم ِف طرف واحد، أ ّما ِف أ  

  ملسو هيلع هللا ىلصفنعم، ُه عىل طرفني؛ طرف يغلون ِف أ ل بيت رسول للا  ملسو هيلع هللا ىلصبيت رسول للا 

ّّنم يعبدوّنم مع للا تبارك وتعاىل كام حصل من الروافض  .حىت ا 

والروافض: ُسوا روافض ل ّّنم رفضوا زيد بن عّّل بن احلسني ملّا امتحنوه بأ يب بكر 

 :؛ فانقسموا ا ىل قسمنيومعر، فقالوا ماذا تقول فهيام؟ قال: هام وزيرا جدي

 .قسم والاه ومتسك به وُسّوا: الزيدية وُه املوجودون ِف المين

 .وقسم أآخر رفضوه وُه: الرافضة
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هؤًلء ُه الش يعة، اكن يشملهم امس الش يعة، فلّما ذهبوا مع زيد امتحنوه هذا 

 الامتحان مث انقسموا ا ىل قسمني: مهنم من والاه ومهنم من عاداه.

ماماا من أ ل وهؤًلء ِف أ ل ا ّّنم يّدعون العصمة ًلثين عرش ا  ، حىت ا  لبيت عندُه غلوٌّ

، يّدعون العصمة يعين: جيعلوّنم اكل نبياء يرُّشعون هلم رشائع، مث ملسو هيلع هللا ىلصبيت رسول للا 

أ خذوا يكذبون عىل أ لسنهتم، وأ كرث من كذبوا عليه جعفر الصادق؛ كذبوا عليه كذابا  

 شديداا مث وضعوه واعتربوه ديناا.  

ِف مدة ماضية قبل س نني قليةل، أ ول ما بدأ وا به   - ِف ال ردن - عندما جاء هؤًلء عندَن

  -من هنا يدخلون - ملسو هيلع هللا ىلصمع الناس أ ّنم اس تغلوا نقطة حّب الناس ل ل بيت رسول للا 

فيبدؤون بذكر مناقب أ ل البيت وماكنهتم وغري ذكل، مث بعد ذكل يدخلون علهيم بقوهلم  

ذاا الرشع  أ ّن أ ل البيت اًلثين عرش مع ذا اكن الواحد مهنم معصوماا يرُشّع، ا  صومون، وا 

ُق َعني الْهََوى ) ملسو هيلع هللا ىلص:اذلي عىل لسانه حّق، كام نقول حنن ِف النيب   ْن ُهَو  3}َوَما يَْنطي
ِ
( ا

ًلَّ َوِْحٌ يُوىَح{
ِ
 . ا

 ملّا يقرروا للناس هذا؛ مباذا يقررونه؟  

جملالس عند اًل خوة،  ِف جملس من ا  - واكن رافضيَّاا  - حصل معي موقف مع خشص

َب َعْنمُكُ  فقلت َل: هات يل دليالا عىل عصمة ال مئة؟ فذكر قول للا تعاىل: } ليُيْذهي

ا{، قلت: هذا فيه تطهريُه وعدم تنجيسهم، فأ ين   الّريْجَس َأْهَل الَْبيْتي َويَُطهّيَرمُكْ تَْطهيريا

منا  ادلليل عىل كوّنم معصومني؟ التطهري وعدم التنجيس هذا ًل يدّل  عىل العصمة؛ ا 

يدّل عىل التطهري؛ ليس َل عالقة مبسأ ةل العصمة، قد طهّر للا س بحانه وتعاىل غري  

 وما اكنوا معصومني.   ملسو هيلع هللا ىلصواحد من أ ل بيت رسول للا 

 مفا حار جواابا، والظاهر أ نّه مل يكن ملاما مبذههبم.  
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عىل ك حال الشاهد عندَن أ ّّنم اكنوا يُركزون عىل هذه النقطة بتلبيساهتم املنّوعة، مث  

دخال: كيف يدرسوّنم الفقه؛ ماذا   بعد أ ن يُقنعوا الناس بأ ّّنم معصومون يبدؤون اب 

يقولون هلم؟ يقولون: املذاهب َخسة: ال ربعة املعروفة ومذهب جعفر الصادق، مث  

ح؟ يقولون: املسأ ةل فهيا أ ربعة أ قوال أ و ثالثة أ قوال، قال ماكل تعالوا نُرّجح، كيف نُرجّ 

كذا، قال الشافعي كذا، قال جعفر كذا؛ قول من نقدم؟ قول جعفر؛ ملاذا جعفر؟ ل نه  

معصوم، انهتيى ال مر؛ ا ذن يرضبون عىل مجيع املذاهب فُيعلّقون الناس مبذههبم  

 مذههبم هنا ِف هذه البالد، لكن  الفاسد؛ هذا أ سلوهبم اذلي اكنوا ميشون عليه ِف نرش

امحلد هلل أ مٌر أ راده للا س بحانه وتعاىل؛ نبّه السلطات هنا عىل رّشُه فقمعوُه وأ زالوُه 

 بفضل للا س بحانه وتعاىل.  

حىت أ ّّنم أ لّهوُه مع للا  ملسو هيلع هللا ىلصالشاهد عندَن هنا أ ّن عندُه غلّواا ِف أ ل بيت رسول للا 

تبارك وتعاىل، والآن يعبدون عليّاا واحلسني رصاحة وعىل مرأ ى ومسمع امجليع، ِف  

قامة حدود الّرّدة،   - ِف القدمي - البداية ما اكن هلم شوكة، اكنوا خيافون عىل أ نفسهم من ا 

ادة  اليوم ليس هناك حدود رّدة وًل يشء؛ فأ خذوا راحهتم وأ ظهروا ما عندُه من عب

 .عّّلٍ واحلسني، وهذه أ رشطهتم والكهمم منشور ويقرأ ه ويسمعه امجليع

 : -ملسو هيلع هللا ىلصِف مسأ ةل الصحابة من أ ل بيت رسول للا  -ِف الطرف الثاين

اخلوارج: وهؤًلء يكفروّنم، اكنوا يكفرون عّّل بن أ يب طالب واكنوا ُه السبب ِف قتل 

 .عّّل بن أ يب طالب ريض للا عنه

ويعرفون هلم قدرُه  ملسو هيلع هللا ىلصط؛ حُيبّون أ ل بيت رسول للا وأ هل الس نة ِف ذكل وس

وماكنهتم، وِف نفس الوقت يعطوّنم قدرُه اذلي أ عطاُه للا تبارك وتعاىل فال يغلون 

فهيم، فمل يعطوُه حّق العصمة ومل يعطوُه حّق العبودية وًل غري ذكل مما فعهل  
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ناّم هو الاحرتام والتقدير ومعرفة ماكنهتم ِف دين عطاهئم  الرافضة؛ ا  للا ورشعه وا 

 .حقوقهم اليت أ عطاُه للا تبارك وتعاىل

ميَاُن بيَما َأْخرَبَ   :)فَْصلٌ قال املؤلف رمحه للا: 
ِ
: اًل هللي ميَاني ابي

ِ
َن اًل ميَا َذَكْرََنُه مي َوقَْد َدَخَل في

ي   ، َوتََواتََر َعن رَُّسوَلي َتابيهي َع عَلَْيهي َسلَُف   ملسو هيلع هللا ىلص للُا بيهي ِفي كي ْبَحانَُه فَْوَق  َوَأمْجَ َُّه س ُ ْن َأن ؛ مي ةي  اُلمَّ

 ) ٌّ عىََل َخلْقيهي ، عَّلي هي ، عىََل َعْرشي اَواتيهي  َُسَ

هذا أ مٌر مجمٌع عليه، وقد تقدم معنا أ ّن للا س بحانه وتعاىل عاٍلّ عىل عرشه، قد اس توى 

تََوى{ عىل عرشه، كام قال ِف كتابه الكرمي: مْحَُن عىََل الَْعْرشي اس ْ فهذا أ مٌر مقرٌر  }الرَّ

ومجمٌع عليه، وال دةل عليه كثرية جداا؛ فال خالف وًل ا شاكل فيه، وقد تقدم وتلكم عليه  

املؤلف ِف موضعني، لكنه هنا يريد أ ن يبني طريقة امجلع بني: علّو للا تبارك وتعاىل  

ه  عىل خلقه ومعيته خللقه؛ فقرر القاعدة ال وىل ويه علّو للا س بحانه وتعاىل عىل خلق

 وهو أ مر مجمع عليه وأ دلته يقينية ًل شّك فهيا وًل يدخلها الاحامتل أ بداا. 

لُوَن( مث قال:  ْبَحانَُه َمَعهُْم َأيْنََما اَكنُوا، يَْعمَلُ َما ُُهْ عَامي  )َوُهَو س ُ

وهذا أ يضاا قد تقدم معنا؛ مسأ ةل معية للا تبارك وتعاىل عىل خلقه؛ فاهلل س بحانه  

 .اكنوا، معهم بعلمه، معهم بسمعه، معهم ببرصه، معهم حبفظه وتعاىل مع خلقه أ يامن 

 .: للخلق مجيعاا: العمل والسمع والبرص واحلفظ أ يضاا معّية عامة

: معية النرصة والتأ ييد مع املعيّة العامة، وهذه للمؤمنني ويه أ يضاا اثبتة  ومعية خاصة

 .ابل دةل اليت ذكرَنها 

وأ دةل العلّو، وال دةل اليت تدّل عىل أ ّن للا تبارك    وًل تعارض بني علّو للا تبارك وتعاىل

ذ من تأ مل ِف ال دةل اليت وردت يعمل أ ّّنا تدّل عىل مسأ ةل العمل ومسأ ةل   وتعاىل معنا؛ ا 

 .السمع ومسأ ةل القرب للعباد هبذه ال مور
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(  قال:  َ َع بنَْيَ َذكلي  )مََكَ مَجَ

   .مجع بني املعيّة ابلعمل وبني علّوه عىل عرشه

َتَوى عىََل  )ِف قوَل: } قال:  ٍم مُثَّ اس ْ تَّةي َأايَّ َماَواتي َواْلَْرَض ِفي س ي ي َخلََق السَّ ي ُهَو اذلَّ

هيَا َوُهوَ  َماءي َوَما يَْعُرُج في َن السَّ هْنَا َوَما يزَْنيُل مي ُرُج مي   الَْعْرشي يَْعمَلُ َما يَليُج ِفي اْلَْرضي َوَما خَيْ

رٌي{( َمَعمُكْ َأْيَن َما ُكْنمُتْ  ُ بيَما تَْعَملُوَن بَصي   َواَّللَّ

{:فقوَل: } تََوى عىََل الَْعْرشي يَْعمَلُ َما يَليُج ِفي اْلَْرضي َوَما  } علوه، مث يذكر العمل: مُثَّ اس ْ

هيَا َوُهَو َمَعمُكْ َأيَْن َما  َماءي َوَما يَْعُرُج في َن السَّ هْنَا َوَما يزَْنيُل مي ُرُج مي {خَيْ بعلمه اذلي   ُكْنمُتْ

رٌي{} يعلمه، ُ بيَما تَْعَملُوَن بَصي  .  َواَّللَّ

ي قال:  { أ نه  } : )َولَيَْس َمْعىَن قَْوَلي ( َوُهَو َمَعمُكْ لَْخلْقي  ُمْخَتليطٌ ابي

   .ليس خمتلطاا وخمالطاا للخلق

ُبُه الل َغُة(  قال: نَّ َهَذا ًَل تُوجي
ِ
 )فَا

 مبا ذكر من الآايت أ نّه جيب أ ن يكون خمتلطاا معنا.  - أ نّه معنا - العربية ًل تدّل عليه اللغة 

الُف ما فََطَر للُا عَلَْيهي اخلَلَْق(  قال:  ، َوخي ةي َع عَلَْيهي َسلَُف اُلمَّ  )َوُهَو خيالُف ما َأمْجَ

 .فاخللق طبيعة عندما يُذكر للا س بحانه وتعاىل، مبارشة يتوهجون ا ىل العلوّ 

َماءي َوُهَو َمَع    )بَلي قال:  ْن َأْصَغري َمخلُوقَاتيهي َوُهَو َمْوُضوٌع ِفي السَّ آاَيتي للاي مي ْن أ آيٌَة مي الَْقَمُر أ

ري َأيْنََما اَكَن( ري َوغرَْيُ الُْمَسافي    الُْمَسافي

مثاَل هذا للتقريب، انظر الآن ا ىل القمر الآن؛ هو عاٍل ِف السامء ومع ذكل يراه 

ذن هنا قد اجمتع عندَن  املسافر ويراه املقمي ، يراه من ِف املرشق ومن ِف ابملغرب، ا 

  .العلّو مع املعية، فهو ماٍش مع املسافر وهو مقمي مع املقمي
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( قال:  يٌب عىََل َخلْقيهي ، َرقي هي ْبَحانَُه فَْوَق َعْرشي  )َوُهَو س ُ

   .أ ي مراقباا وحافظاا هلم

ْم(  قال: ٌن عَلهَْيي  )ُمهَْيمي

  . عبادهأ ي: حامك ومس يطر عىل

(  قال: َّتيهي ي َعايني ُربُوبي ن مَّ َ مي ىَل غرَْيي َذكلي
ِ
م ا ليٌع عَلهَْيي  )ُمطَّ

   .فهذا هو معىن املعية

َُّه َمَعنَا َحقٌّ عىََل  قال:  َُّه فَْوَق الَْعْرشي َوَأن ْن َأن ي َذَكَرُه للُا مي ي )َوُك  َهَذا اْلالَكمي اذلَّ

 ) يَقتيهي  َحقي

   .تأ ويل وًل يشء ليس فيه حتريف وًل 

(  قال: بَةي ُنوني اْلاَكذي رييٍف، َولَكيْن يَُصاُن َعني الظ  َىَل حَتْ َتاُج ا   )ًَل حَيْ

ًّل فهو عىل ظاهره    .لكن يُبتعد فيه عن الّظنون الاكذبة، املهم أ ن نفهمه فهاما حصيحاا؛ وا 

ي قال:  َر قَْوَلي ثْلي َأْن يَُظنَّ َأنَّ َظاهي َماء" "  : )مي (   ِفي السَّ ُ ُ َأْو تُقيهل  هل  َماَء تُظي  َأنَّ السَّ

يعين هذا من الظنون الاكذبة أ نّك مبارشة عندما تسمع أ نّه ِف السامء: أ ّن السامء تقهّل، 

  .أ ي: حتمهل، أ و تظهّل، أ ي: أ ّّنا تكون اكلّظّل َل وتعلوه

؛ فَا نَّ للاَ قال:  ميَاني
ِ
مْلي َواًل اعي َأْهلي الْعي مْجَ ِ

ٌل ابي َمَواتي  )َوَهَذا اَبطي ي ُه السَّ َع ُكْرس ي  قَْد َوسي

َماَء َأْن تََقَع   ُك السَّ َمَواتي َواَلْرَض َأْن تَُزوًَل، َويُْمسي ُك السَّ ، َوُهَو اذلي يُْمسي َواَلْرضي

 ) ْذنيهي
ِ
ًلَّ ابي  عىََل اَلْرضي ا 

ء  فهو اذلي حيمل السامء، هو اذلي يرفعها بقدرته تبارك وتعاىل، فليس حباجة ا ىل سام

   .يك تقهّل 
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َماُء َواَلْرُض بيأَْمريهي  قال: آاَيتيهي َأْن تَُقوَم السَّ  {( )}َوَمْن أ

ذن: فالساموات وال رض وّك ما ِف الساموات وال رض للا س بحانه وتعاىل هو   ا 

قيوهما، فليس حباجة ا ىل يشٍء من خلقه، ًل ا ىل عرشه وًل ا ىل سامء وًل ا ىل غري ذكل،  

اليت ميكن أ ن تطرأ  عىل العبد ينبغي أ ن يُزيلها من ذهنه؛ عندئذ س يقبل فهذه الّظنون 

 .ما جاء عن للا تبارك وتعاىل دون تشويش

 .هذا وجه امجلع بني العلّو واملعيّة

 

َُّه قَرييٌب من خلقه   : )فَْصلٌ املؤلف رمحه للا:  قال أَن ميَاُن بي
ِ
: اًل َ َل ِفي َذكلي َوقَد َدخا

ي  َ ِف قَْوَلي َع بنَي َذكلي يٌب؛ مََكَ مَجَ اعي   : ُمجي يُب َدْعَوَة ادلَّ يّني قَرييٌب ُأجي
ِ
ي َعيّني فَا َبادي }َسأكََلَ عي

...{ الآية  َذا َدعَاني
ِ
 ( ا

مجلع ما بني علّو للا تبارك وتعاىل عىل  زال املؤلف رمحه للا يتحدث عن مسأ ةل ا ما 

 ) َ أ ي: فامي وصف به ربّنا تبارك وتعاىل   خلقه وقربه ومعيته؛ فقال: )َوقَد دََّخَل ِفي َذكلي

َُّه قَرييٌب( من خلقه بعلمه وُسعه وبرصه، أَن ميَاُن بي
ِ
يٌب( أ ي: جييب   نفسه: )اًل )ُمجي

( دعاءُه، َ َع بنَي َذكلي ي ،  ب واًل جابةأ ي: بني القر  )مََكَ مَجَ َ ِف قَْوَلي َع بنَي َذكلي }َسأكََلَ  :مََكَ مَجَ

...{ الآية  َذا َدعَاني
ِ
اعي ا يُب َدْعَوَة ادلَّ يّني قَرييٌب ُأجي

ِ
ي َعيّني فَا َبادي  عي

ي  قال:  ؛    ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَلي مُكْ ا النَّاُس اْربَعوا عىل َأنُْفسي : "أ هي  ْكري للصحابةي ملّا َرفَعوا َأْصواهَتُْم ابذّلي

نَّمُكْ ًل تَْدعوَن أ ََصَّ وًل غائيباا،  
ِ
لَتيهي فا ن ُعنقي َراحي مُك ّمي ىَل َأَحدي

ِ
ي تَْدُعونَُه َأْقَرُب ا ي نَّ اذلَّ

ِ
 "( ا

لَتيهي أَ فهنا أ ثبت القرب هلل تبارك وتعاىل بقوَل: " ن ُعنقي َراحي مُك ّمي ىَل َأَحدي
ِ
وهذا   ،"ْقَرُب ا

القرب هو قربه بعلمه تبارك وتعاىل، وبعض أ هل العمل قال: هو قرب مالئكته، وال كرث 

   .عىل الثاين
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( قال:  يَّتيهي هي َوفَْوقي ْن عُلُّوي َر مي يَّتيهي ًَل يُنَاِفي َما ُذكي ْن قُْربيهي َوَمعي نَّةي مي  )َوَما ُذكيَر ِفي اْلكيتيابي َوالس  

ِش  فال منافاة بني ال مرين؛ فهو عاّلٍ عىل خلقه بذاته تبارك وتعاىل } َُن َعَلى المَعرم الرَّْحم
تَ َوى{،  .عباده، معهم بعلمه وُسعه وبرصهوهو أ يضاا قريب من  اسم

( قال: ي نُُعوتيهي يع ٌء ِفي مَجي ي يَشْ ْبَحانَُه لَيَْس مَكيثهْلي َُّه س ُ ن
ِ
  )فَا

   .ِف مجيع صفاته ًل ياُمثهل يشء

ه(قال:  ٌّ ِفي ُدنُّوي   )َوُهَو عَّلي

   .أ ي: مع دنّوه

(قال:  هي   )قَرييٌب ِفي عُلُّوي

دنّوه، قريب مع علّوه تبارك وتعاىل؛ فال تناقض بني علّو للا  أ ي: مع علّوه، فهو عّلٌّ مع 

 .تبارك وتعاىل ومعيته خللقه

، ُمزَنٌَّل، غرَْيُ  قال:  آَن الَكُم للاي أَنَّ الُْقْرأ : اًل مياُن بي هي ميَاني ابهللي َوُكُتبي
ِ
َن اًل )فصل: َومي

لَْيهي يَُعوُد، َوَأنَّ 
ِ
نُْه بََدَأ، َوا ( َمْخلُوٍق، مي يَقةا  للَا تعاىل تلََكََّم بيهي َحقي

( اذلي ُذكر ِف حديث جربيل عليه السالم، ملّا قال ما   هي ميَاني ابهللي َوُكُتبي
ِ
َن اًل )َومي

، مفن اًل ميان ابهلل أ ن تؤمن بأ نّه تلكم ابلقرأآن  "اًل ميان؟ قال: "أ ن تؤمن ابهلل وبكتبه

ىل أ ن تؤمن بأ ّن القرأآن الكم للا  الكماا حقيقياا، ومن اًل ميان بكتب للا تبارك وتعا

تبارك وتعاىل، تلكم به حقيقة، وهو ُمزنل غري خملوق، وادلليل عىل أ ّن القرأآن الكم للا  

ْرُه َحىتَّ يَْسَمَع   تبارك وتعاىل قوَل جّل وعال: تََجاَرَك فَأَجي َن الُْمرْشيكينَي اس ْ ْن َأَحٌد مي
ِ
}َوا

،} ي َم اَّللَّ ْكَر ل من عند للا قوَل تبارك وتعاىل: }وادلليل عىل أ نّه مزن  الَكَ لْنَا اذّلي ُن نَزَّ َنَّ حَنْ
ِ
ا



135 
 

ُظوَن{، َنَّ ََلُ لََحافي
ِ
جفربيل عليه السالم ُسعه من للا تبارك وتعاىل، ونزل به عىل   َوا

 .  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

الكم للا ُمزّنل غري خملوق؛ فالكم للا تبارك وتعاىل هو صفة َل وليس خبلٍق خلقه  

وتعاىل؛ بل هو صفة من صفات للا تبارك وتعاىل، وادلليل عىل أ نّه غري خملوق  تبارك 

ففّرق للا تبارك وتعاىل بني اخللق   }َأًَل ََلُ الَْخلُْق َواْلَْمُر{  قول للا تبارك وتعاىل:

 .وال مر، وال مر هذا منه القرأآن؛ أ ي: القرأآن من ال مر، فليس هو مبخلوق

نُْه بََدَأ( بدأ  من للا تبارك وتعاىل الكماا تلكم به، فهو صفة من صفاته، وقد  أ ي  قال: )مي

لَْيهي يَُعوُد( تلكم به فبدأ  منه، 
ِ
ِف أآخر الزمان يعود ا ىل للا تبارك وتعاىل، كام جاء ِف   )َوا

أ حاديث حصيحة أ نّه يّسي عىل املصاحف ِف ليةل وعىل قلوب العباد فال يبقى من 

ليه، فيعود ا ىل للا تبارك وتعاىل.القرأآن يشء فهيا، فريفعه للا    تبارك وتعاىل ا 

) أ ي: ًل كام تقوَل ال شاعرة ومن وافقهم من أ ّن   قال: )َوَأنَّ للَا تعاىل تلََكََّم بيهي َحقييقَةا

الكم للا الكم نفيس؛ ًل، الالكم النفيس ليس بالكم؛ ل نّه ليس حبرف وًل بصوت،  

الكهمم؛ لكّن الصحيح أ ّن للا س بحانه وتعاىل  فهو أ مٌر ِف النفس فقط، هذا معىن 

  يتلكم الكماا حقيقياا حبرف وصوت ويسمعه منه البرش.

) بناء عىل أ صل صفات للا تبارك وتعاىل وأ ّّنا لكّها   )َوَأنَّ للَا تعاىل تلََكََّم بيهي َحقييقَةا

للا تبارك   أ دةل أ ّن الكم - كام مّر معنا ِف ادلروس السابقة - صفات حقيقية، وقد ورد

 .وتعاىل حبرف وصوت

ٍد  قال:  ي َأْنَزََلُ عىََل ُمَحمَّ ي آَن اذلَّ (  ملسو هيلع هللا ىلص )َوَأنَّ َهَذا الُْقْرأ ، ًَل الَكَم غرَْييهي يَقةا  ُهَو الَكُم للاي َحقي

هذا تأ كيد للجمةل اليت قبلها؛ يريد املؤلف أ ن يؤكّد رّداا عىل فتنة ال شاعرة اليت قد  

رمحه للا، اذلين يقولون بأ ّن للا يتلكم الكماا نفس ياا  قويت واش تدت ِف زمن املؤلف 

ًل الكماا حقيقياا، وذكل أ ّن هذه الفتنة قد عظمت ِف بداية أ مرها عندما نفى اجلهمية  
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واملعزتةل صفة الالكم عن للا تبارك وتعاىل؛ فقالوا: للا س بحانه وتعاىل ًل يتلكم، لكّن  

ًّل أ ّّنم أ فضل  ال شاعرة اكنوا أ حسن حاًلا مهنم قليالا  ، ومع أ ّّنم يُوافقوّنم ِف ال صول؛ ا 

حاًلا مهنم، ملّا واهجهتم أ دةل الكتاب والس نة وأ ّن القرأآن الكم للا تبارك وتعاىل وأ ّن للا  

يتلكم الكماا حقيقياا يليق جبالَل وعظمته، أ رادوا أ ن جيمعوا بني أ صوهلم الفاسدة وبني  

ًّل أ ن يقولوا بأ ّن للا يتلكم الكماا   ال دةل املتواترة اليت رأ وها أ ماهمم؛  مفا وجدوا سبيالا ا 

 نفس ياا.

ليه  وكام س يأ يت أ يضاا ِف مسأ ةل   - هذا حقيقة ما أ وصل ال شاعرة ا ىل ما أ وصلهم ا 

فال شاعرة ختبطوا ختبطاا شديداا ِف هذه القضااي، وسبب ذكل أ ّّنم تعلقوا  - الرؤية

بأ صول اجلهمية ومتسكوا هبا، وما ختلصوا مهنا، ومع ذكل اكن عندُه يشء من النظر 

دةل اليت يه قاطعة اكلشمس، مفا اس تطاعوا أ ن  ا ىل الكتاب والس نة خصوصاا ِف ال  

يردوها كام جترأ  عىل ذكل اجلهمية واملعزتةل، فأ رادوا أ ن يسلكوا مسلاكا وسطاا بني  

ذا  قواعد وأ صول اجلهمية واملعزتةل وبني نصوص الرشع ؛فتخبطوا ختبطاا شديداا، ذلكل ا 

بيامن لو   - ن أ هل الالكمأ ي: م - ركزت ِف عقيدة ال شاعرة وجدهتا أ كرث العقائد ختبطاا 

لهيا من حيث ال صول جتد أ صول املعزتةل من حيث تطبيق  قست ال مور أ و نظرت ا 

تقاَنا ِف تطبيق أ حاكهمم عىل أ صوهلم من ال شاعرة؛   أ حاكهمم عىل أ صوهلم؛ جتدُه أ كرث ا 

ل ّن ال شاعرة حاولوا أ ن جيمعوا بني ال صول العقلية اليت اكنوا علهيا وبني نصوص  

والس نة؛ أ ّما أ ولئك مفا اكنوا يبالون بنصوص الرشع؛ واكن مههم ال عظم ِف  الكتاب

القضية أ ن حيققوا العقائد عن طريق أ صوهلم العقلية فقط؛ ذلكل وقع ال شاعرة  

 .واملاتريدية فامي وقعوا فيه من هذا التخبط

ٍد   ي َأنَْزََلُ عىََل ُمَحمَّ ي آَن اذلَّ ( ُهَو  ملسو هيلع هللا ىلصقال: )َوَأنَّ َهَذا الُْقْرأ ، ًَل الَكَم غرَْييهي  الَكُم للاي َحقييقَةا

 .وًل يشء من ذكل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ي: ليس بالكم جربيل وًل الكم محمد 
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َباَرٌة عنه( قال:  ، َأْو عي اَكيٌَة َعْن الَكَمي للاي َُّه حي أَن ْطالُق الَْقْولي بي
ِ
وُز ا  )َوًل جَيُ

 .هذا القول قول الالّكبية وقول ال شاعرة

 .القرأآن هو حاكية عن الكم للا وليس هو الكم للاالالّكبية قالوا: 

 .وال شاعرة قالوا: هو عبارة عن الكم للا وليس هو الكم للا 

 .ومعىن: )حاكية عن الكم للا( أ ي: مماثةل، ليس هو نفسه لكنه يشء مياثهل؛ مثيل َل

لكّه  و)عبارة عن الكم للا( أ ي: يشء عرّب عن معىن الكم للا تبارك وتعاىل، وهذا 

ناّم هذا القرأآن   بناءا عىل أ صوهلم من أ ّن الكم للا س بحانه وتعاىل ليس الكماا حقيقياا وا 

وّك هذا   اذلي بني أ يدينا هو يشء خلقه للا س بحانه وتعاىل ليعرب عن مراده أ و مياثهل؛

ناّم اعمتدوا كام ذكرَن   من الالكم الباطل الفاسد اذلي تدّل أ دةل الرشع عىل بطالنه، وا 

   . أ صوهلم العقليةعىل

َ َعْن َأْن يَُكوَن الَكَم  قال:  ُرْج بيَذكلي ؛ لَْم خَيْ في َذا قََرَأُه النَّاُس َأْو َكَتُبوُه ِفي الَْمَصاحي
ِ
)بَْل ا

ىَل َمْن قَا  اا، ًَل ا  ئ ىَل َمْن قَاََلُ ُمْبَتدي
ِ
يَقةا ا ََّما يَُضاُف َحقي ن

ِ
َم ا نَّ اْلالَكَ

ِ
، فَا يَقةا ََلُ  للاي تََعاىَل َحقي

 ) ايا ّيغاا ُمَؤّدي  ُمَبل

ا ذن الكم للا اذلي تلكم به تبارك وتعاىل حىت لو ُكتب ِف املصاحف أ و قرأ ه الناس 

ًل خيرج عن كونه الكماا هلل تبارك وتعاىل؛ فاملؤلف يقول: ل ّن الالكم يضاف ا ىل قائهل  

لالكم  أ صالا، فأ نت عندما تنقل الكماا عن خشص؛ تقول: قال فالن كذا وكذا، ل ّن ا

برتكيبه ذاك هو من قول فالن، فهو اذلي قاَل أ وًلا؛ فالالكم يُّرد ا ىل قائهل أ وًلا ًل ا ىل  

   .املتلكم به اثنياا 

، لَيَْس الُْحروُف دوَن املعاين، وًل املَعاين دوَن  قال:  ؛ ُحُروفُُه وَمَعانييهي )َوُهَو الَكُم للاي

 )  احلُروفي

لكّه الكم للا تبارك وتعاىل؛ حروفه    -و القرأآناذلي ه - فهذا الالكم اذلي بني أ يدينا 
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ومعانيه، لكّه من عند للا تبارك وتعاىل ًل احلروف فقط، واملعاين ليست من للا، وًل  

   .املعاين فقط واحلروف ليست من للا

هذا مذهب أ هل الس نة وامجلاعة، وخالفت ِف ذكل املعزتةل واجلهمية؛ فقالوا: الالكم  

ليس معىن يقوم بذات للا تبارك وتعاىل بل هو يشء من خملوقاته؛ اكلسموات  

وال رض والناقة اليت أ ضافها لنفسه والبيت اذلي أ ضافه ا ىل نفسه؛ كذكل هذا أ ضافه  

خل، وهذا القول تعلق ا ىل نفسه ا ضافة ترشيف كام أ ضاف النا  قة والسامء وال رض... وا 

اجلهمية واملعزتةل، وهؤًلء ملا ذكروه اكن الالكم عندُه هو احلروف، ل ّن   - كام ذكرَن  - به

الكم للا عندُه عبارة عن حروف وأ صوات خلقها للا تبارك وتعاىل ونس هبا ا ىل نفسه  

خملوقة أ ضافها ا ىل نفسه  ترشيفاا وتعظاميا فقط، فهو خملوق، أ صوات وحروف لكهّنا 

 ترشيفاا وتعظاميا لها فقط. 

) َ ُدوَن الُْحُروفي   أ ّما القول الآخر وهو اذلي رده املؤلف رمحه للا بقوَل: )َوًَل الَْمَعايني

هذا مذهب الالكبية وال شعرية؛ فالكم للا تبارك وتعاىل عندُه هو الكم نفيس؛  

به حقيقة حبرف وصوت، فاحلروف  معىن ِف النفس مل يتلكم للا تبارك وتعاىل 

والصوت عندُه ليس هلل تبارك وتعاىل، اذلي هلل فقط املعىن، أ ّما احلرف والصوت 

فليس هلل تبارك وتعاىل عند هؤًلء، فاهلل س بحانه وتعاىل خلق أ صوااتا وحروفاا تدّل  

ّما حاكية، وهذه يه ال قوال اليت خر  ّما عبارة وا  جت عىل املعىن املوجود ِف النفس، ا 

 عن الس نة ِف هذه املسأ ةل. 

وأ ّما أ هل الس نة وامجلاعة مفتفقون مجيعاا عىل أ ّن القرأآن الكم للا، تلكم به حقيقة  

 حبرف وصوت، وهو الكمه حبروفه ومعانيه. 

 

هي  قال املؤلف رمحه للا:  ميَاني بيهي َوبيُكُتبي
ِ
َن اًل ميَا َذَكْرََنُه مي ا في )فصل: َوقَد َدَخَل أ يْضا
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ي َوبيَمالَ  ْ مََكَ يََرْوَن    :ئيَكتَهي َوبيُرُسهلي ُهي أَبَْصاري يَاَمةي َعَياَنا بي نينَي يََرْونَُه يَْوَم الْقي أَنَّ الُْمْؤمي ميَاُن بي اًل 

َا حَسَاٌب، َومََكَ يََرْوَن الَْقَمَر لَْيةَلَ الَْبْدري ًَل يَُضاُموَن ِفي   ا لَيَْس هبي وا ْمَس حَصْ الشَّ

 ، ، مُثَّ يََرْونَُه بَْعَد ُدخولي اجلَنَّةي َكام يَشاُء للُا    يََرْونَهُ  ُرْؤيَتيهي يَاَمةي ْبَحانََه َوُُهْ ِفي َعَرَصاتي الْقي س ُ

ْبحانَُه وتَعاىل(   س ُ

هذه مسأ ةل رؤية للا تبارك وتعاىل يوم القيامة، وقد اتفق أ هل الس نة وامجلاعة ِف هذه  

وأ دلهتم ِف ذكل كثرية ويه متواترة؛  املسأ ةل عىل أ ّن املؤمنني يرون رهبم يوم القيامة،  

ٌة )مهنا: قول للا تبارك وتعاىل: } َ َرةٌ 22ُوُجوٌه يَْوَمئيٍذ ََنرضي َا ََنظي ىَل َرهّبي
ِ
{، وكذكل قوَل ( ا

ْم يَْوَمئيٍذ لََمْحُجوبُوَن{،تبارك وتعاىل: } ي ُْم َعْن َرهّبي ّنَّ
ِ
نمّك سرتون  ملسو هيلع هللا ىلصوكذكل قوَل  الَكَّ ا : "ا 

هذا القمر ًل تضامون ِف رؤيته" وهو حديث متفق عليه، وال حاديث  ربمك كام ترون 

ِف هذا املعىن متواترة، أ ي: أ ّّنا أ خبار يقينية ًل شّك فهيا البتة؛ هذه عقيدة أ هل  

 الس نة وامجلاعة. 

 :وخالف ِف ذكل طائفتان 

 طائفة اجلهمية واملعزتةل: وهؤًلء نفوا أ ن يُرى للا س بحانه وتعاىل يوم القيامة. 

ذا أ ثبتوا رؤية للا  وجح هتم ِف ذكل ال صلية ويه ال ساس اذلي بنوا علهيا مذههبم: أ ّّنم ا 

ثبات اجلهة يلزم منه التجس مي والتشبيه؛  ثبات اجلهة، وا  تبارك وتعاىل؛ يلزم من ذكل ا 

هذا اذلي جعلهم ينفون رؤية للا تبارك وتعاىل، هذا قول اجلهمية وهذه جحهتم  

 ال صلية.

آايت من كتاب للا تبارك وتعاىل ُه يعلمون أ نّه ًل جحة هلم فهيا،  مث احتجوا بعد  ذكل بأ

آايت من كتاب للا ل ّّنم يعرفون أ ّن أ هل الس نة ًل   ولكن أ رادوا أ ن يقووا قوهلم بأ

يقنعون بفلسفهتم العقلية ويردوّنا علهيم، فأ رادوا أ ن يردوا عىل أ هل الس نة بأ دةل من  

 الكتاب.
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{ هذا قاَل ملوىس ملّا طلب موىس رؤية للا  لَْن تََرايني تبارك وتعاىل: }فاس تدلوا بقوَل 

{ أ ي: ِف ادلنيا ولكن  لَْن تََرايني تبارك وتعاىل وهو ِف ادلنيا، قال َل ربنا تبارك وتعاىل: }

 ِف الآخرة سرتاين، فهناك فرق بني أ ن يطلب ال مر ِف ادلنيا وأ ن يطلبه ِف الآخرة. 

ًَل تُْدريُكُه اْلَبَْصاُر َوُهَو يُْدريُك  اس تدلوا هبا قوَل تبارك وتعاىل: }  وكذكل من أ دلهتم اليت 

فاس تدلوا هبذه أ يضاا عىل أ نّه تبارك وتعاىل ًل يُرى، ل نّه ًل تدركه ال بصار،  اْلَبَْصاَر{؛ 

ورّد علهيم أ هل الس نة ذكل: بأ ّن اًل دراك يشء والرؤية يشء أآخر؛ ل ّن اًل دراك تلزم 

وللا س بحانه وتعاىل ًل حييط به يشء، وأ نت ترى وتنظر ا ىل السامء  به اًل حاطة،

ذن هناك فرق بني الرؤية واًل دراك، فليس هلم جحة ِف هذه   فرتاها ولكنك ًل تدركها؛ ا 

 الآية أ يضاا.

فا ذن أ قواهلم مردودة علهيم وال دةل الرصحية الواحضة تدّل عىل أ ّن املؤمنني يرون رهبم  

 .رقة ال وىل ويه فرقة: اجلهمية واملعزتةليوم القيامة؛ هذه الف

  :ُه -كام ذكرَن وُه ِف الغالب متناقضون ِف أ مر العقيدة - والفرقة الثانية اليت تناقضت

 ال شاعرة. 

ًّل أ ّّنم   ثبات الرؤية هلل تبارك وتعاىل، ا  ال شاعرة هؤًلء قالوا مبا قاَل أ هل الس نة من ا 

اجلهة، فقالوا: يُرى ربنا تبارك وتعاىل ويراه املؤمنون  أ يضاا بناء عىل أ صول اجلهمية؛ نفوا 

ولكن ا ىل غري هجة؛ فقال أ هل العمل: أ حضكمت العقالء من قولمك، ملاذا؟ ل ّّنم جاؤوا  

بيشء حمال، يشء مس تحيل ًل ميكن أ ن حيصل أ ن تَرى للا س بحانه وتعاىل وليس ِف  

ذا أ ردت أ ن ترى ًلبد أ ن تراه  العلّو أ و ليس ِف هجة كام يقولون، هذا أ مٌر ًل ميكن،  ا 

وهو ِف علّوه تبارك وتعاىل كام دلت عىل ذكل النصوص الواحضة والرصحية، أ ّما أ ن  

جتمع بني أ ن تراه وأ نّه ا ىل غري هجة؛ فهذا تناقض جعيب، فأ حضكوا الناس مهنم، وهذا  

 .من جعائب ما ُأخذ عىل ال شاعرة ِف عقيدهتم 
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نة وامجلاعة أ ّن املؤمنني يرون رهبم تبارك وتعاىل  خالصة املسأ ةل: أ ن عقيدة أ هل الس  

 .يوم القيامة ِف عرصات القيامة وِف اجلنّة أ يضا كام ذكر املؤلف رمحه للا هنا 

 .والعرصات يه مجع عرَصة وهو املاكن الواسع الفس يح، اذلي ليس فيه بناء

  س بحانه تََعاىَل( وقوَل: )مُثَّ يََرْونَُه بَْعَد ُدُخولي الَْجنَّةي مََكَ يََشاُء للاُ 

 :قال أ هل العمل: الناس ِف رؤية للا تبارك وتعاىل ينقسمون ا ىل ثالثة أ قسام

 .مؤمنون خلص ظاهراا وابطناا 

 .اكفرون خلص ظاهراا وابطناا 

 .مؤمنون ظاهراا اكفرون ابطناا وهؤًلء املنافقون

 .ول اجلنّةأ ّما املؤمنون فريون رهبم تبارك وتعاىل ِف عرصات القيامة وبعد دخ 

وأ ّما الاكفرون فال يرون رهّبم مطلقاا عىل القول الراحج والبعض قال: يرونه رؤية غضب  

 .وعقوبة

ّّنم يرون للا عز وجل ِف عرصات القيامة مث حيتجب عهنم وًل يرونه   وأ ّما املنافقون فا 

 .بعد ذكل

ظة أ ّن  هذه قسمة الناس ِف رؤية للا تبارك وتعاىل، طبعاا تس تحرض ِف هذه اللح

رؤية للا تبارك وتعاىل رؤية نعمي وفضل عظمي من رّب العاملني ما بعده من نعمي، ّك  

نعمي اجلنة هيون وخيف أ مام نعمي النظر ا ىل وهجه تبارك وتعاىل، نسأ ل للا أ ن جيعلنا  

ايمك من أ هل ذكل  . وا 
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ميَاُن بيلُكّي َما َأْخرَبَ بيهي   :)فَْصلٌ املؤلف رمحه للا تعاىل: قال  : اًل  ري لَْيْومي الآخي ميَاني ابي
ِ
َن اًل َومي

( ملسو هيلع هللا ىلص  النَّيبي    ا يَُكوُن بَْعَد الَْمْوتي مَّ  مي

( قد تقدم معنا ما ذكره املؤلف رمحه للا وما ورد ِف   ري لَْيْومي الآخي ميَاني ابي
ِ
َن اًل قوَل: )َومي

فقال من مضن ما ذكر: "أ ن تؤمن  ملسو هيلع هللا ىلص عن اًل ميان؛ حديث جربيل اذلي سأ ل فيه النيب 

؛ فاًل ميان ابليوم الآخر هو أ ن نُصدق بقيام الساعة، وهذه أ دلهتا واحضة  "ابليوم الآخر

وحممكة ًل ا شاكل فهيا، ومن أ نكر هذا اليوم؛ فهو اكفر خارج من مةّل ورصحية 

اًل سالم، مث بعد ذكل أ موٌر حتصل ِف هذا اليوم يه داخةل ِف مضن اًل ميان هبذا اليوم،  

ويريد املؤلف رمحه للا الآن أ ن يبني لنا هذه ال مور، وقبل ذكل ذكر لنا أ ّّنا داخةل  

ور اليت س يذكرها املؤلف رمحه للا ها هنا ترتتب عىل  مضن اًل ميان ابليوم الآخر، وال م

 النحو التايل:  

س يذكر املؤلف الطريق ا ىل هذا اليوم وهو القرب؛ فاملرحةل اليت تأ يت بعد املوت يه 

 مرحةل القرب، مرحةل الربزخ وهذه املرحةل وما ميّر به املرء أ مورها غيبية. 

 كذكل ما حيصل بعد البعث من القرب يوم القيامة أ موره غيبية. 

 وما حيصل قبل ذكل من عالمات الساعة أ مورها أ يضاا غيبية.  

ىل النّار وما فهيام، هذه لكّها من ال مور  وما حيصل من دخول الناس ا ىل اجلنّة وا 

 الغيبية.  

املُشاَهُد اللّك يؤمن به وًل  والنّاس ًل يتفاضلون ِف مسأ ةل اًل ميان ابل مور املشاهدة، ف

يُكّذب به؛ لكن حمل التفضيل هو اًل ميان ابلغيبيات، وهذه ال مور املذكورة لكّها من  

ناّم تدرك ابخلرب، فا ذا جاء اخلرب   الغيبيات، من ال مور اليت ًل تدرك ابلفكر والعقل وا 

ابلتكذيب وًل   لزم اًل ميان به والتصديق وعدم رّده؛ ًل الردّ ملسو هيلع هللا ىلص؛ عن للا أ و عن رسوَل  
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آه  الّرد ابلتحريف والتأ ويل، ل نّه مل يُوافق عقالا من العقول اخلربة أ و مل يُوافق رأ اّيا رأ

 خشص؛ فهنا يبدأ  املؤلف رمحه للا بتفصيل ما ميّر به اًل نسان بعد موته؛ فيقول:

ري اًل ميَاُن بيلُكّي َما َأْخرَبَ بيهي النَّ  لَْيْومي الآخي ميَاني ابي
ِ
َن اًل (ملسو هيلع هللا ىلص يبي  )َومي ا يَُكوُن بَْعَد الَْمْوتي مَّ  مي

حىت دخول اجلنّة أ و النّار؛ فنحن مأ مورون ابلتصديق بقيام الساعة ومبا حيدث ِف هذا  

 .اليوم مما جاء ذكره ِف الكتاب والس نة

( مث قال بعد ذكل:  مييهي ، َوبيَعَذابي الَْقرْبي َونَعي ْتنَةي الَْقرْبي في نُوَن بي  )فَُيْؤمي

اًل نسان بعدما ميوت يوضع ِف قربه، فا ذا ُوضع ِف قربه فهو ُمعرض لفتنة هناك، أ خرب  

ّما نعمي عىل حسب الشخص؛ فاملؤمنون وأ هل  ملسو هيلع هللا ىلصهبا النيب  ّما عذاب وا  ، وأ يضاا ا 

الس نة عقيدهتم اًل ميان بفتنة القرب، وهذه الفتنة معناها الامتحان والاختبار اذلي يقع  

بَلي ملكني ؛ عندما يُوضع ِف قربه يأ تيه امللاكن فُيجلسانه ويقوًلن َل من  عىل املرء من قي

ذا اكن مؤمنا صاحلاا   ربّك؟ وما دينك؟ وماذا تقول ِف هذا الّرجل اذلي بُعث فيمك؟ فا 

ذا اكن اكفراا قال: هاه هاه ًل أ دري. ملسو هيلع هللا ىلصقال: ريب للا وديين اًل سالم ونبيي محمد   ، وا 

وقوع فتنة القرب وأ ّن النّاس يُمتحنون ِف  هذا بداية احلديث، فدّل هذا احلديث عىل 

قبورُه عىل ما جاء ِف ال حاديث الصحيحة، ومن هذه ال حاديث حديث الرباء بن  

 عازب اذلي ذكرَن معناه. 

ففتنة القرب حقٌّ اثبت نؤمن به، وسؤال امللكني أ يضاا حقٌّ اثبت نؤمن به، والبعث بعد   

 املوت حقٌّ كذكل.

ضاا أ ن نؤمن بعذاب القرب ونعميه، فعذاب القرب ونعميه كذكل  ولكن قبل ذكل ًلبّد أ ي 

 ورد ِف أ حاديث حصيحة كثرية، ومهنا حديث الرباء بن عازب هذا اذلي ذكرَنه.
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كر عذاب القرب، وال حاديث ِف ذكل متواترة، وتواترها تواتر   جاء ِف أ حاديث كثريه ذي

فة ِف أ لفاظها لكهّنا ابمجلةل معنوي، ومعىن التواتر املعنوي أ ن تأ يت عدة أ حاديث خمتل

 تدّل عىل معىن من املعاين، عندئذ يكون تواترها تواتراا معنوايا كعذاب القرب.

ذا نظرَن ِف ال حاديث اليت وردت ِف عذاب القرب وجدَن مثالا احلديث اذلي فيه    فا 

اكن يقول أآخر دعائه: "اللهم ا ين أ عوذ بك من عذاب القرب، ومن فتنة  ملسو هيلع هللا ىلص أ ّن النيب 

ّّنام يعذابن وما  ملسو هيلع هللا ىلص اخل، كذكل جاء عن النيب  "... يا واملامتاحمل  أ نّه مرَّ بقربين فقال: "ا 

، كذكل جاء عن عائشة ريض للا عهنا أ ّن هيودية جاءهتا فقالت:  "يعذابن ِف كبري

عن عذاب القرب؟ فأ قر النيُب  ملسو هيلع هللا ىلص أ عاذك للا من عذاب القرب، فسأ لت عائشة النيب 

بعذاب القرب، وأ حاديث كثرية، مجةل هذه ال حاديث وغريها من ال حاديث تدكّل ملسو هيلع هللا ىلص 

 مجيعاا عىل معىن واحد وهو وقوع عذاب القرب. 

فال حاديث الواردة ِف ذكل متواترة؛ هو خرب يقيين؛ فال شّك ِف وقوع عذاب القرب،  

 . شّك فيهكذكل وجود نعمي ِف القرب هو أ مر اثبت ًل

) مييهي ، َوبيَعَذابي الْقَرْبي َونَعي نُوَن بيفيْتنَةي الْقَرْبي  قال: )فَُيْؤمي

حديث الرباء املتقدم ُذكر فيه النعمي وذكر فيه أ يضاا العذاب، ولعلنا نذكره اتماا ا ن شاء  

 .للا بعد أ ن ننهتيي من الكم املؤلف

نَّ النَّاَس يُفْ قال: 
ِ
ْتنَُة؛ فَا ا الْفي ( )فَأَمَّ ْ ُهي  تَُنوَن ِفي قُُبوري

   .أ ي: يُمتحنون ِف قبورُه

بُكَ   :)فَُيَقاُل للّريُجلي قال:  يُنكَ   ؟ َمن رَّ ي ك  ؟ َوَما دي َّبي لَْقْولي    ؟ َوَمن ن آَمنُوا ابي يَن أ ي ّيُت للُا اذلَّ فُيثَب

 ) َرةي نَْيا َوِفي الآخي َّابيتي ِفي الَْحَياةي ادل   الث
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ثبات هذا الامتحان؛ هذا  يشري املؤلف هنا ا ىل  ىل ا  أ ّن هذه الآية فهيا ا شارة ا 

{  الاختبار، قال: } َرةي نَْيا َوِفي اْلآخي لْقَْولي الثَّابيتي ِفي الَْحَياةي ادل  آَمنُوا ابي يَن أ ي ُ اذلَّ ّيُت اَّللَّ يُثَب

   .فقالوا من ذكل فتنة القرب

نُ ) قال:  ،   :فَيَُقوُل الْمْؤمي يّيي ٌد نَبي ، َوُمَحمَّ ييني ْساَلُم دي
ِ
َ للُا، َواًل ا الُْمْراَتُب؛ فَيَُقولُ  َريّبي  : َوَأمَّ

ْعُت النَّاَس يَُقولُوَن َشيْئاا فَُقلُْتُه(   َهاه َهاه؛ ًَل َأْدري، َُسي

   .معىن املراتب: الشاك اذلي يشكّ 

ْرَزبٍَة مي قال:  ُب بيمي يٍد( )فَُيرْضَ  ْن َحدي

املرزبة يه: املطرقة الكبرية، نسمهيا حنن: )املهّدة( ويسمهيا بعض أ هل املغرب  

   .)املاصة(، هذه يه املرزبة

َق، قال:  نَْساُن لَُصعي
ِ
َعهَا اًل نَْساَن، َولَْو َُسي

ِ
ًلَّ اًل ٍء ا  يُح َصْيَحةا يَْسَمُعهَا ُك  يَشْ مُثَّ بَْعَد   )فَيَصي

مَّ  ْتنَةي ا  هي الْفي ا عََذاٌب( ّهذي مَّ
ِ
مٌي َوا  ا نَعي

 .فالواجب اًل ميان هبا ملسو هيلع هللا ىلص ّك هذا ورد ِف أ خبار حصيحة عن النيب 

اءي ْبني عَازيٍب   حديث الرَْبَ

( ملسو هيلع هللا ىلص عن الرباء بن عازب؛ قَاَل: )َخَرْجنَا َمَع رسولي للا  ْن اْلَنَْصاري نَاَزةي َرُجٍل مي ِفي جي

ا  ملسو هيلع هللا ىلص خرجوا مع النيب  ( يعين: وصلوا ا ىل القرب، )َولَمَّ ىَل الْقَرْبي
ِ
نازة قال: )فَانْهَتَْينَا ا ا ىل جي

ي  ( ينتظرون ملسو هيلع هللا ىلص يُلَْحْد( أ ي: ومل حيفروا اللحد بعد، )فََجلََس َرُسوُل اَّللَّ نَا َحْوََلُ َوَجلَس ْ

( هدوء وسكوت أ ن يمُت احلافر احلفر، ) رْيُ نَا الطَّ نَا َحْوََلُ َكَنَّ عىََل ُرُؤوس ي َوَجلَس ْ

، فََرفََع َرْأَسُه( أ ي: النيُب  هي ُعوٌد يَْنُكُت بيهي ِفي اْلَْرضي ؛ )فَقَاَل: ملسو هيلع هللا ىلصيسمعون، )ِفي يَدي

( وهذا أ يضاا من ا تنَْيي َأْو ثاََلاثا " َمرَّ ْن عََذابي الْقَرْبي ي مي َّللَّ يُذوا ابي تَعي ل حاديث اليت تثبت "اس ْ

ْن  ْقبَاٍل مي
ِ
نَْيا َوا ْن ادل  َذا اَكَن ِفي انْقيَطاعٍ مي

ِ
َن ا نَّ الَْعْبَد الُْمْؤمي

ِ
عذاب القرب، )مُثَّ قَاَل: "ا

ْن  ْمُس َمَعهُْم َكَفٌن مي َماءي بييُض الُْوُجوهي َكَنَّ ُوُجوَههُْم الشَّ ْن السَّ لَْيهي َماَلئيَكٌة مي
ِ
َرةي نََزَل ا اْلآخي
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يُء َمَِلُ  نُْه َمدَّ الَْبرَصي مُثَّ جَيي ليُسوا مي ْن َحنُوطي الَْجنَّةي َحىتَّ جَيْ َأْكَفاني الَْجنَّةي َوَحنُوٌط مي

ىَل 
ِ
َبُة اْخُرِجي ا يّي هي فَيَُقوُل َأيَّهُتَا النَّْفُس الطَّ ْنَد َرْأسي ليَس عي اَلم َحىتَّ جَيْ الَْمْوتي عَلَْيهي السَّ

ي  ْن اَّللَّ ( هذه النفس َمْغفيَرٍة مي قَاءي ْن ِفي الّسي يُل الْقَْطَرُة مي يُل مََكَ تَس ي ْضَواٍن، فَتَْخُرُج تَس ي  َوري

هي َطْرفََة عنَْيٍ َحىتَّ   َذا َأَخَذَها لَْم يََدُعوَها ِفي يَدي
ِ
الطيبة؛ النفس املؤمنة، )فَيَأُْخُذَها، فَا

َ الَْكَفني َوِفي  ْسٍك يَأُْخُذوَها فَيَْجَعلُوَها ِفي َذكلي هْنَا َكَْطَيبي نَْفَحةي مي ُرُج مي َ الَْحُنوطي َوخَيْ َذكلي

ْن    مي
ٍ
َا عىََل َماَل وَن هبي َا فاََل يَُمر  ( يعين راحئة طيبة )فَيَْصَعُدوَن هبي َدْت عىََل َوْجهي اْلَْرضي ُوجي

َبُة؟ يّي وُح الطَّ ًلَّ قَالُوا َما َهَذا الر 
ِ
َّيتي  فَيَُقولُوَن: فاَُل  الَْماَلئيَكةي ا ائيهي ال ُن بُْن فاَُلٍن بيأَْحَسني َأُْسَ

تَْفتيُحوَن ََلُ فَُيْفتَ  نَْيا فَيَس ْ َماءي ادل  ىَل السَّ
ِ
َا ا نَْيا، َحىتَّ يَنهَْتُوا هبي َا ِفي ادل  ونَُه هبي ُح لَهُْم اَكنُوا يَُسم 

َّيتي  َماءي ال ىَل السَّ
ِ
بُوَها ا اٍء ُمقَرَّ ْن ُكّي َُسَ ُعُه مي يّي ،  فَيُش َ ابيَعةي َماءي السَّ ىَل السَّ

ِ
تَليهيَا َحىتَّ يُنهَْتَيى بيهي ا

هْنَا   يّني مي
ِ
ىَل اْلَْرضي فَا

ِ
يُدوُه ا نَي َوَأعي ّييّي ل ي ِفي عي تَاَب َعْبدي ُ َعزَّ َوَجلَّ اْكُتُبوا كي فَيَُقوُل اَّللَّ

ْم اَتَرةا ُأْخَرى قَ  هْنَا ُأْخريهُجُ يُدُُهْ َومي هيَا ُأعي هي فَيَأْتييهي َملاََكني  َخلَْقهُتُْم َوفي اَل فَُتَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسدي

يُنَك فَيَُقوُل   ُ فَيَُقوًَلني ََلُ َما دي َ اَّللَّ فَُيْجليَسانيهي ِف ماكنه فَيَُقوًَلني ََلُ َمْن َرب َك فَيَُقوُل َريّبي

َث في  ي بُعي ي ُجُل اذلَّ ْساَلُم فَيَُقوًَلني ََلُ َما َهَذا الرَّ
ِ
َ اًْل ييني ، دي ي يمُكْ فَيَُقوُل ُهَو َرُسوُل اَّللَّ

آَمنُْت  (يعين: من أ ين كل؟ )فَيَُقوًَلني ََلُ َوَما عيلُْمكَ  ي عز وجل فَأ تَاَب اَّللَّ فَيَُقوُل قََرْأُت كي

ْن الَْجنَّةي َوَألْبيُسوُه  ي فَأَفْريُشوُه مي َماءي َأْن َصَدَق َعْبدي ي ُمنَاٍد ِفي السَّ ْقُت فَُينَادي ْن بيهي َوَصدَّ مي

ا   َ ْن َرْوهحي ثبات نعمي اجلنّة ِف القرب )فَيَأْتييهي مي ( هذا فيه ا  ىَل الَْجنَّةي
ِ
الَْجنَّةي َوافْتَُحوا ََلُ اَبابا ا

، َا َويُْفَسُح ََلُ ِفي قرَْبيهي َمدَّ برََصيهي يهبي َويَأْتييهي َرُجٌل َحَسُن الَْوْجهي َحَسُن الثّيَيابي : قال َوطي

حيي فَيَ  ُب الّري ي ُكْنَت تُوعَُد فَيَُقوُل ََلُ َمْن َأنَْت َطيّي ي َك َهَذا يَْوُمَك اذلَّ ي يَُّس  ي ذلَّ ْ ابي ُقوُل َأبرْشي

اعََة رب أ مق   ْم السَّ اليُح فَيَُقوُل َرّبي َأقي لَْخرْيي فَيَُقوُل َأََن مَعَُِلَ الصَّ يُء ابي َك الَْوْجُه جَيي فََوهْجُ

ىَل َأْهّلي 
ِ
َع ا  .َوَمايلي الساعة َحىتَّ َأْرجي

لَْيهي مي 
ِ
َرةي نََزَل ا ْن اْلآخي ْقبَاٍل مي

ِ
نَْيا َوا ْن ادل  َذا اَكَن ِفي انْقيَطاعٍ مي

ِ
َر ا نَّ الَْعْبَد الْاَكفي

ِ
ْن  قَاَل: )َوا

يُء َمَِلُ   ، مُثَّ جَيي نُْه َمدَّ الَْبرَصي َماءي َماَلئيَكٌة ُسوُد الُْوُجوهي َمَعهُْم الُْمُسوُح فَيَْجليُسوَن مي السَّ

ي الَْمْوتي  ْن اَّللَّ ىَل َْسَطٍ مي
ِ
يثَُة اْخُرِجي ا هي فَيَُقوُل َأيَّهُتَا النَّْفُس الَْخبي ْنَد َرْأسي ليَس عي  َحىتَّ جَيْ
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وفي  ْن الص  ف وُد مي هي فَيَْنزَتيُعهَا مََكَ يُْنزَتَُع السَّ ُق ِفي َجَسدي ك نّك  )عز وجل َوغََضٍب قَاَل فَُتَفرَّ

َذا َأَخَذَها لَْم يََدُعوَها ِفي  تضع شواكا ِف صوف مث تزنع هذا ا
ِ
لشوك )الَْمْبلُولي فَيَأُْخُذَها فَا

َدْت عىََل   يَفٍة ُوجي حيي جي هْنَا َكَننَْتي ري ُرُج مي َعلُوَها ِفي تيِْلَ الُْمُسوحي َوخَيْ هي َطْرفََة عنَْيٍ َحىتَّ جَيْ يَدي

َا   وَن هبي َا فاََل يَُمر  ، فَيَْصَعُدوَن هبي ًلَّ قَالُوا َما َهَذا  َوْجهي اْلَْرضي
ِ
ْن الَْماَلئيَكةي ا  مي

ٍ
عىََل َماَل

نَْيا َحىتَّ  َا ِفي ادل  َّيتي اَكَن يَُسمَّى هبي ائيهي ال يُث فَيَُقولُوَن فاَُلُن بُْن فاَُلٍن بيأَْقبَحي َأُْسَ وُح الَْخبي   الر 

تَْفتَُح ََلُ فاََل يُ  نَْيا فَيُس ْ َماءي ادل  ىَل السَّ
ِ
ي  يُنهَْتَيى بيهي ا ، مُثَّ قََرَأ َرُسوُل اَّللَّ }ًَل تَُفتَُّح   ملسو هيلع هللا ىلص:ْفتَُح ََلُ

{، قال:  َياطي َماءي َوًَل يَْدُخلُوَن الَْجنََّة َحىتَّ يَليَج الَْجَمُل ِفي مَسّي الْخي مث يَُقوُل  لَهُْم َأبَْواُب السَّ

فْ  نٍي ِفي اْلَْرضي الس  ّي تَابَُه ِفي جسي ُ َعزَّ َوَجلَّ اْكُتُبوا كي ا اَّللَّ  .ىَل فَُتْطَرُح ُروُحُه َطْرحا

ي  رْيُ َأْو  ملسو هيلع هللا ىلص: مُثَّ قََرَأ َرُسوُل اَّللَّ َماءي فَتَْخَطُفُه الطَّ َن السَّ ََّما َخرَّ مي ي فَََكَن َّللَّ }َوَمْن يرُْشيْك ابي

يٍق{، حُي ِفي َماَكٍن حَسي هي َويَأْتييهي َملاََكني فَيُ  هَتْويي بيهي الّري ْجليَسانيهي  فَُتَعاُد ُروُحُه ِفي َجَسدي

يُنَك؟ فَيَُقوُل: َهاْه  : َما دي : َمْن َرب َك؟ فَيَُقوُل: َهاْه َهاْه ًَل َأْدريي، فَيَُقوًَلني ََلُ فَيَُقوًَلني ََلُ

يمُكْ؟ فَيَُقوُل: َهاْه َهاْه ًَل َأْدريي َث في ي بُعي ي ُجُل اذلَّ : َما َهَذا الرَّ  .َهاْه ًَل َأْدريي، فَيَُقوًَلني ََلُ

، فَيَأْتييهي فَُينَادي  ىَل النَّاري
ِ
ْن النَّاري َوافْتَُحوا ََلُ اَبابا ا َماءي َأْن َكَذَب فَافْريُشوَا ََلُ مي ْن السَّ ي ُمنَاٍد مي

يُح  يهي َأْضاَلعُُه، َويَأْتييهي َرُجٌل قَبي تَليَف في ُه َحىتَّ خَتْ هَا َويَُضيَُّق عَلَْيهي قرَْبُ ومي ْن َحّريَها َوَُسُ مي

ي ُكْنَت  الَْوْجهي قَ  ي ي يَُسوُؤَك َهَذا يَْوُمك اذلَّ ي ذلَّ ْ ابي ، فَيَُقوُل: َأبرْشي حيي ُ الّري يُح الثّيَيابي ُمننْتي بي

يُث، فَيَُقوُل:  ؟ فَيَُقوُل: َأََن مَعَُِلَ الَْخبي ي ّ لرشَّ يُء ابي َك الَْوْجُه جَيي تُوعَُد، فَيَُقوُل: َمْن َأنَْت فََوهْجُ

اعََة،  اعََة"(َرّبي ًَل تُقيْم السَّ  َرّبي ًَل تُقيْم السَّ

هذا احلديث بطوَل، وفيه ّك ما ذكر املؤلف رمحه للا من فتنة القرب ومن نعميه  

 .وعذابه

 

ىَل  قال املؤلف رمحه للا: 
ِ
يَاَمُة اْلُكرْبى، فَُتَعاُد اَلْرَواُح ا ىَل َأْن تَُقوَم الْقي

ِ
)فصل: ا

 )  ال ْجَسادي

أ ي: يبقى العبد ِف قربه عىل هذا احلال ا ىل أ ن تقوم القيامة الكربى؛ ففّرق املؤلف رمحه 
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للا بني القيامة الكربى والقيامة الصغرى بقوَل هنا: القيامة الكربى، فالقيامة الصغرى  

نّه   يه موت العبد، وللّك عبد قيامته اخلاصة، فلّك عبد ميوت تقوم قيامته الصغرى فا 

ذا وضع ِف ق ايمك - ربه بدأ  النعمي أ و بدأ  العذابا    . - نسأ ل للا أ ن يعافينا وا 

وقد ورد حديث ِف تسمية املوت بأ نه املوتة الصغرى اليت يه القيامة الصغرى، لكنه  

 .حديث ضعيف ًل يصح، ووردت أآاثر اثبتة عن حذيفة وغريه

يَاَمُة الُْكرْبى( ىَل َأْن تَُقوَم الْقي
ِ
من قبورُه ويُبعثون بعد   ويه اليت يقوم الناس فهيا  )ا

 .موهتم؛ فُتعاد ال رواح ا ىل ال جساد؛ يعيدها للا تبارك وتعاىل مث يقومون

َع عَلهَْيَا  قال:  ، َوَأمْجَ ُ ، َوعىََل ليَساني َرُسوَلي َتابيهي َا ِفي كي َّيتي َأْخرَبَ للُا هبي يَاَمُة ال )َوتَُقوُم الْقي

 الُْمْسليُموَن( 

(  1الْقَاريعَُة )مشهورة معلومة؛ مهنا قول للا تبارك وتعاىل: } وأ دلهتا من الكتاب والس نة

(  4( يَْوَم يَُكوُن النَّاُس اَكلَْفَراشي الَْمْبثُوثي )3( َوَما َأْدَراَك َما الْقَاريعَُة )2َما الْقَاريعَُة )

،} هْني الَْمْنُفوشي َباُل اَكلْعي الساعة كثرية جداا  وال حاديث اليت فهيا ذكر قيام  َوتَُكوُن الْجي

 .ومشهورة، واًل جامع منعقد عىل ذكل

نَي ُحَفاةا ُعَراةا غُْرًلا( قال املؤلف رمحه للا:  ْ ليَرّبي الَْعالَمي ُهي ْن قُُبوري  )فَيَُقوُم النَّاُس مي

وكام جاء أ يضاا ِف كتاب للا  ملسو هيلع هللا ىلص يقوم الناس من قبورُه كام جاء ِف احلديث عن النيب 

يلبسون النّعال، عراة: أ ي ليس علهيم ثياب، غرًلا: أ ي ليسوا  تبارك وتعاىل: حفاة ًل

 .خمتونني؛ خفلقهم اتم ًل ينقص منه يشء

ْمُس( قال:  هْنُُم الشَّ  )َوتَْدنُو مي

يعين تقرتب الشمس مهنم ِف احملرش، عندما تقوم الساعة وحيرش الناس تقرتب 

يصل عَرقه ا ىل الكعبني  الشمس من الناس مث تصيهبم حبّرها ويعَرق البرش، مفهنم من 

جلاماا.   ومهنم ا ىل الركبتني ومهنم ما هو أ عىل من ذكل ومهنم من يلجمه العرق ا 

قال: "حُيرش الناس يوم القيامة عىل أ رض بيضاء عفراء  ملسو هيلع هللا ىلص جاء ِف احلديث أ ّن النيب 

، كقرصة النقي يعين: اكلرغيف املنخول، وقال للا  "كُقرَصة النقي ليس فهيا عمََل ل حدٍ 
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يُدُه{،رك وتعاىل: }تبا  َل َخلٍْق نُعي نمّك حترشون  ملسو هيلع هللا ىلص وجاء عن النيب  مََكَ بََدْأََن َأوَّ أ نّه قال: "ا 

َنَّ ُكنَّا فَاعيلينيَ ، مث قرأ : }"حفاةا عراةا غرًلا 
ِ
ا عَلَْينَا ا يُدُه َوعْدا َل َخلٍْق نُعي {، وجاء  مََكَ بََدْأََن َأوَّ

، قلنا: وما هُبَْماا؟ قال:  "القيامة عراةا غرًلا هُبَْماا ِف حديث أآخر قال: "حُيرش الناس يوم 

 "ليس معهم يشء". 

ُمهُُم الَْعَرُق( قال املؤلف:   )َويُلْجي

أ ي: يصل مهنم ا ىل موضع اللجام من الفرس، يعين ا ىل الفم، وهذا أ يضَا وردت فيه  

 . (1)، واحلديث مذكور ِف الصحيحملسو هيلع هللا ىلصال حاديث عن النيب 

َباد( قال:  اُل الْعي َا َأمْعَ  )فَُتْنَصُب الَْمَوازييُن، فَُتوَزُن هبي

{قال للا عز وجل: } يَاَمةي أ نّه قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ، وجاء عن النيب َونََضُع الَْمَوازييَن الْقيْسطَ ليَيْومي الْقي

"لكمتان حبيبتان ا ىل الرمحن خفيفتان عىل اللسان ثقيلتان ِف املزيان: س بحان للا  

، وحديث البطاقة املشهور بأ ّن الصحائف توزن فتطيش "س بحان للا العظميوحبمده، 

ًّل للا، وكذكل جاء ِف احلديث بأ ّن الرجل ًل يزن عند للا جناح   َل ا  هبم حصيفة: ًل ا 

بعوضة؛ فلك هذه ال حاديث تدّل عىل أ ّن أ عامل العباد توزن وحصائفهم أ يضاا توزن وًل  

 .تعارض ِف ذكل؛ فلكّه يوزن

( َوَمْن َخفَّْت َمَوازييُنُه فَأُولَئيَك  102)   )}فََمْن ثَُقلَْت َمَوازييُنُه فَأُولَئيَك ُُهُ الُْمْفليُحونَ  :قال

وَن{(  ُ َ َخادلي وا َأنُْفَسهُْم ِفي هَجَمنَّ ُ يَن َخّسي ي  اذلَّ

   .ك هذه ال دةل تدّل عىل أ ّن أ عامل العباد توزن

( )َوتُنرَْشُ  قال:  الي ائيُف اَلمْعَ َ حَصَ يُن، َويهي َواوي  ادلَّ

يُن( َواوي أ ي: يُعطى الناس حصائفهم ِف أ يدهيم، كام قال للا س بحانه وتعاىل:   )َوتُنرَْشُ ادلَّ

 
ْعُت َرُسوَل للاي ( عن املقداد بن ال سود؛ قال: )2864احلديث ِف "حصيح مسمل" ) -1 ، يَُقوُل: »تُْدََن  ملسو هيلع هللا ىلصَُسي

يٍل«  هْنُْم مَكيْقَداري مي ، َحىتَّ تَُكوَن مي َن الَْخلْقي ْمُس يَْوَم الْقييَاَمةي مي ٍر: فََوللاي َما َأْدريي َما يَْعيني   -الشَّ قَاَل ُسلمَْيُ بُْن عَامي

ي تُْكتََحُل بيهي الَْعنْيُ  ي يَل اذلَّ ، َأمي الْمي ؟ َأَمَسافََة اْلَْرضي يلي لْمي هْنُْم   - ابي ، فَمي اليهيْم ِفي الَْعَرقي قَاَل: »فَيَُكوُن النَّاُس عىََل قَْدري َأمْعَ

هْنُ  ، َومي ىَل َحْقَويْهي
ِ
هْنُْم َمْن يَُكوُن ا ، َومي ىَل ُرْكَبتَْيهي

ِ
هْنُْم َمْن يَُكوُن ا ، َومي ىَل َكْعَبْيهي

ِ
ا«  َمْن يَُكوُن ا لَْجاما

ِ
ُمُه الَْعَرُق ا ْم َمْن يُلْجي

(   ملسو هيلع هللا ىلصَوَأَشاَر َرُسوُل للاي قَاَل:  يهي ىَل في
ِ
هي ا  بيَيدي
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يني )} دّلي بُوَن ابي نَي )9الَكَّ بَْل تَُكّذي ظي نَّ عَلَْيمُكْ لََحافي
ِ
نَي ) 10( َوا ا اَكتيبي َراما يَْعلَُموَن  ( 11( كي

فهؤًلء املالئكة يكتبون ِف الصحف، مث بعد ذكل جاء ِف احلديث أ ّن   َما تَْفَعلُوَن{

الناس يأ خذون هذه الصحف بأ يدهيم، وجاء ِف الآايت ما يدّل عىل ذكل أ يضاا، مفن 

 .اكن من أ هل اًل ميان؛ أ خذ كتابه بميينه، ومن اكن من أ هل الكفر؛ أ خذ كتابه بشامَل

ذٌ   قال: آخي ْبَحانَُه    )فَأ ، مََكَ قَاَل س ُ راءي َظهْريهي ْن وَّ ي َأْو مي َماَلي َتابَُه بيشي ٌذ كي آخي ، وأ ينيهي َيمي َتابَُه بي كي

ا  }   :َوتََعاىَل  َتاابا يَلَْقاُه َمنُْشورا يَاَمةي كي ريُج ََلُ يَْوَم الْقي نَْساٍن َألَْزْمنَاُه َطائيَرُه ِفي ُعُنقيهي َوخُنْ
ِ
َوُكَّ ا

يباا{( اْقَرْأ كي 13)  َك الَْيْوَم عَلَْيَك َحسي    َتابََك َكَفى بينَْفسي

 }طائره{ أ ي: معهل.  

وهذا من عدل للا تبارك وتعاىل؛ أ ن يُوّكي احلساب ا ىل اًل نسان نفسه، ينظر ِف معهل  

   .وحياسب نفسه بنفسه

ُب للُا اخلاَلئيَق( قال:    )َوحُيَاسي

تَابَُه  قوَل تبارك وتعاىل: }حياسب للا س بحانه وتعاىل الناس كام ِف  َ كي ا َمْن ُأويتي فَأَمَّ

ينيهي ) ا )7بيَيمي ريا َساابا يَسي ا )8( فََسْوَف حُيَاَسُب حي ورا ي َمّْسُ ىَل َأْههلي
ِ
ا  9( َويَْنقَليُب ا ( َوَأمَّ

تَابَُه َوَراَء َظهْريهي ) َ كي ا )10َمْن ُأويتي رياا{11( فََسْوَف يَْدُعو ثُُبورا  .  ( َويَْصىَل َسعي

(قال:  ُرُه بيُذنُوبيهي ، فَُيَقّري ني هي الُْمْؤمي لُو بيَعْبدي   )َوخَيْ

هذه طريقة احلساب؛ خيلو بعبده املؤمن فيقرره بذنوبه؛ أ ي: يقول َل: أ نت فعلت كذا 

   .وفعلت كذا وفعلت كذا

(قال:  نَّةي َ ِفي اْلكيتَابي َوالس   َف َذكلي    )مََكَ ُوصي

س بحانه وتعاىل خيلو ابلعبد املؤمن ويطلعه عىل أ عامَل، مث يقول جاء ِف احلديث أ ّن للا  

   .َل: سرتهتا عليك ِف ادلنيا وأ َن أ غفرها كل

ُم ًَل  قال:  ّنَّ
ِ
ئَاتُُه؛ فَا ّي نَاتُُه َوَسي َبَة َمْن تُوَزُن َحس َ ُبوَن ُمَحاس َ ا اْلُكفَّاُر؛ فاَل حُيَاس َ )َوَأمَّ

نَاَت لَهُْم، َولَكيْن تَُعد  َأمْعَ  َا َحس َ ُروَن هبي  وخيزون هبا(  الُهُْم، فَُتْحََص، فَُيوقَُفوَن عَلهَْيَا َويَُقرَّ
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ًّل ُه أ عامهلم ليست حمالا للوزن؛   منا يُفعل هبم هذا لكّه ناكية هبم وخزايا هلم، وا  يعين: ا 

ليعون عىل أ عامهلم من   أ عامهلم لكّها تذهب هباءا منثوراا بكفرُه، ولكن يقررون هبا ويَطَّ

ي  قاع اخلزي والعار علهيم. أ جل ا 

ْم  وأ ّما الكفار واملنافقون فينادى هبم عىل رؤوس اخلالئق: } ي يَن َكَذبُوا عىََل َرهّبي ي َهُؤًَلءي اذلَّ

نَي{ اليمي ي عىََل الظَّ  هكذا جاء احلديث ِف الصحيحني.  ؛ َأًَل لَْعنَُة اَّللَّ

، ومن عادة املؤلفني أ ن يذكروا  - يوم القيامة - هذه بعض ال مور اليت تقع يوم احلساب

أ يضاا عالمات الساعة قبل أ ن يدخلوا عىل ذكر هذه املسائل، فأ يضاا من ال مور الغيبية  

هبا ووردت ِف ال حاديث  ملسو هيلع هللا ىلص اليت جيب اًل ميان هبا: عالمات الساعة اليت أ خرب النيب 

يه السالم، وخروج ادلجال، وخروج يأ جوج ومأ جوج؛  الصحيحة؛ كزنول عيىس عل 

، وكام ذكرَن؛ مفن عادة أ هل  ملسو هيلع هللا ىلصهذه لكّها أ يضَا أ خبار غيبية ذكرت ِف أ حاديث النيب 

 .العمل أ ن يضعوا مثل هذه ال مور ِف كتهبم؛ ل ّّنا أ خبار غيبية جيب اًل ميان هبا 

 

: الَْحْوُض الَْمْوُروُد ليمحمد   :رمحه للا مث قال يَاَمةي ؛ ماُؤه َأَشد   ملسو هيلع هللا ىلص )َوِفي َعَرَصاتي الْقي

، ُطوَُلُ َشهٌْر َوَعْرُضُه َشهٌْر،   َماءي آنييَُتُه عََدُد جُنُومي السَّ ، أ َن الَْعَسلي َََّبي َوَأْحىَل مي َن الل ا مي بََياضا

 َ ؛ ًَل يَْظَمأُ بَْعَدَها َأب بَةا نُْه رَشْ ُب مي ا َمن يرَْشَ  ( دا

 مما س يحدث بعد البعث ويوم القيامة ما ذكره املؤلف رمحه للا ِف هذه الفقرة.  

ومراده بعرصات القيامة: الساحة، املاكن املتسع اذلي حُيرش الناس فيه؛ ل ّن العرصات  

مجع َعْرصة، ويه املاكن املتسع اذلي يكون بني البنيان، وعرصات القيامة فهيا احلوض  

 .  ملسو هيلع هللا ىلصاملورود حملمد 

ع  واملورود: أ ي اذلي يرده الناس ليرشبوا منه؛ يرده املؤمنون ليرشبوا منه، واحلوض مجم

 .  ملسو هيلع هللا ىلصاملاء، املاكن اذلي جتمتع املياه فيه، يرده املؤمنون ويرشبون منه وهو للنيب 
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ِف أ حاديث كثرية متواترة   ملسو هيلع هللا ىلصوأ حاديث احلوض متواترة، جاء ذكر احلوض عن النيب 

 مهنا ما هو ِف "الصحيحني". 

ّن حويض أ بعد من   ملسو هيلع هللا ىلصومن هذه ال حاديث حديث أ يب هريرة أ ّن رسول للا  قال: "ا 

ن عدن، لهو أ شّد بياضاا من الثلج، وأ حىل من العسل ابللَب، ولآنيته أ كرث من  أ يةَْل م

بل الناس عن حوضه"، قالوا اي   ين ل صّد الناس عنه كام يصّد الرجل ا  عدد النجوم، وا 

ليست ل حّدٍ " قال: -يعين: عالمة - رسول للا: أ تعرفنا يومئذ؟ قال: "نعم، لمك س امي"

 ."من ال مم

 ما يه هذه السمة؟ 

، يعين: بياض يكون ِف الوجه وِف  "قال: "تردون عّّل غّراا حمجلني من أ ثر الوضوء

اليدين وِف القدمني، ويه ال ماكن اليت تغسل مباء الوضوء؛ تكون بيضاء، ويأ يت  

 فيذود عن حوضه من مل يكن من أ مته.   ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنون هبذه الصفة فيعرفهم النيب 

أ يب حازم؛ قال: ُسعت سهالا يقول:   وجاء ِف حديث أآخر أ يضاا ِف "الصحيح" عن

يقول: "أ َن فََرُطمك عىل احلوض، من َوَرَد رشب، ومن رشب مل يظمأ    ملسو هيلع هللا ىلصُسعت النيب 

، أ ي: أ ّّنم ًل يرشبون  "أ بداا، ولرَييَدنَّ عّّل أ قوام أ عرفهم ويعرفوين، مث حُيال بيين وبيهنم

 من احلوض.  

وال حاديث ِف هذا املعىن كثرية ِف "الصحيح"، وكام ذكرَن يه متواترة وقد جاءت عن  

 .ملسو هيلع هللا ىلصبضع عرش من أ حصاب النيب 

(؛ َن الَْعَسلي َن اللَََّبي َوَأْحىَل مي ا مي هذا عىل ما جاء الوصف   قال املؤلف: )ماُؤه َأَشد  بََياضا

 .به ِف حديث أ يب هريرة املتقدم

آنييَُتُه عََدُد جُنُومي  ( )أ َماءي أ ي: أ ّّنا كثرية جداا، والآنية اليت يه الكؤوس اليت يرُشب   السَّ
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 .من احلوض هبا

ا بَةا ًَل يَْظَمأُ بَْعَدَها َأبَدا نُْه رَشْ ُب مي مث بعد ذكل   ()ُطوَُلُ َشهٌْر َوَعْرُضُه َشهٌْر، َمن يرَْشَ

أ ؛ ل ّن الظمأ   رشهبم ِف اجلنة؛ ماذا يكون؟ يكون نعاميا، ذاك رشب للنعمي وليس للظم

 .ينهتيي هنا ِف هذا املوطن

هذه الصفات اليت ذكرها املؤلف يه اليت ُذكرت ِف ال حاديث اليت ذكرَنها، وغريها  

: "حويض  ملسو هيلع هللا ىلصكذكل؛ كحديث عبد للا بن معرو بن العاص قال: قال رسول للا  

ق" مسرية شهر وزواايه سواء" يعين: طوَل كَعرضه،  ؛ أ ي:  "وماؤه أ بيض من الَوري

ورحيه أ طيب من املسك، وكزيانه كنجوم السامء، مفن رشب منه؛ فال يظمأ  " ضة،الف

 بعده أ بداا".

خرج يوماا فصىل عىل أ هل ُأُحٍد صالته   ملسو هيلع هللا ىلص وِف حديث عقبة بن عامر أ ّن رسول للا 

يّن فََرٌط لمك ؛ يعين: اذلي يتقدمنا عىل  "عىل امليت، مث انرصف ا ىل املنرب؛ فقال: "ا 

يّن وللا ل نظر ا ىل حويض الآنوأ َن " احلوض، قال: ، وهذا يدّل عىل  "شهيد عليمك، وا 

يّن قد ُأعطيت " ، قال:ملسو هيلع هللا ىلصأ ّن احلوض موجود ِف الوقت اذلي تلكم فيه النيب  وا 

 .ا ىل أآخر احلديث "... مفاتيح خزائن ال رض

عىل قتىل أ حد مث    ملسو هيلع هللا ىلصوقال ِف طريق أ خرى حلديث عقبة بن عامر: صىل رسول للا 

ّن عرضه كام  صعد املنرب اكملو  يّن فََرُطمُك عىل احلوض، وا  دع لل حياء وال موات فقال: "ا 

بني أ يةل ا ىل اجلحفة، ا ين لست أ خىش عليمك أ ن ترشكوا بعدي ولكيّن أ خىش عليمك 

حيدثنا عام يقع اليوم  ،"ادلنيا أ ن تتنافسوا فهيا وتقتتلوا؛ فهتلكوا كام هِل من اكن قبلمك

 .الآن تنافس وقتال عىل ادلنيا وللا املس تعانابحلرف الواحد؛ وهذا اذلي حيصل 

ثبات احلوض؛ فأ هل الس نة  الشاهد: أ ّن هذه ال حاديث وغريها كثري تدّل عىل ا 

ثبات احلوض، وأ ّن للنيب   حوضاا يرشب منه املؤمنون يوم   ملسو هيلع هللا ىلصوامجلاعة متفقون عىل ا 
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 .القيامة

: هو خرب ثبت  وخالف ِف ذكل بعض اخلوارج وبعض الروافض وبعض املعزتةل؛ وقالوا

عىل   - كام يه العادة  - ابلآحاد، والعقيدة ًل تؤخذ عندُه ابلآحاد، فأ نكروا ذكل وحّرفوه

 .معىن الكرم والعطاء؛ والكهمم ابطل

فأ وًلا: ال حاديث اليت وردت ِف احلوض أ حاديث متواترة، قد نّص عىل أ ّّنا متواترة  

 .غري واحد من أ هل العمل 

اثنيا: لو اكنت أآحاداا؛ فالسلف ما اكنوا يُفّرقون بني ال حاكم والعقائد ِف القبول؛ فلكّها 

ذا ثبتت عن النيب   ملسو هيلع هللا ىلص.مقبوةل ولكّها معمول هبا ا 

ي بنَْيَ    مث قال املؤلف رمحه للا:  ي ّْسُ اذلَّ ، َوُهَو الْجي َ اُط َمنُْصوٌب عىََل َمنْتي هَجَمنَّ َ )َوالرّصي

(  الَْجنَّةي َوالنَّا   ري

 الرصاط: هو جّس عىل نفس هجمن ميّر الناس عليه.

، وأ نّه: أ دّق من الشعر  ةلَّ وأ ّما وصفه فقد جاء ِف بعض ال حاديث بأ نّه: َمْدَحَضٌة َمزي

 وأ حّد من الس يف، هكذا جاء وصف هذا الرصاط.

وأ حاديثه اليت تدّل عليه كثرية أ يضاا ِف "الصحيحني"؛ مهنا: ما أ خرجه مسمل ِف 

َمُع للُا تََباَرَك : "ملسو هيلع هللا ىلصمن حديث أ يب هريرة وحذيفة؛ قاًل: قال رسول للا  "حصيحه" جَيْ

آَدَم، فَيَُقولُوَن: اَي َأاَبَنَ  نُوَن َحىتَّ تُْزلََف لَهُُم الَْجنَُّة، فَيَأْتُوَن أ ،  َوتََعاىَل النَّاَس، فَيَُقوُم الُْمْؤمي

تَْفتيْح لَنَا الَْجنََّة، فَيَُقوُل: َوَهْل َأخْ  آَدَم، لَْسُت  اس ْ يئَُة َأبييمُكْ أ ًلَّ َخطي
ِ
َن الَْجنَّةي ا َرَجمُكْ مي

 َ بي َذكلي ا : "ملسو هيلع هللا ىلص، ا ىل أ ن قال النيب "بيَصاحي دا ، َوتُْرَسُل  ملسو هيلع هللا ىلصفَيَأْتُوَن ُمَحمَّ ، فَيَُقوُم فَُيْؤَذُن ََلُ

قي " قَاَل:  لُمُكْ اَكلرَْبْ ، فَيَُمر  َأوَّ اًلا َ يناا َومشي اطي يَمي َ ُم، فَتَُقوَماني َجنََبيَتي الرّصي حي قُلُْت:  اْلََمانَُة َوالرَّ

ىَل 
ِ
؟ قَاَل: " َألَْم تََرْوا ا قي ٍء مَكَّري الرَْبْ ي َأي  يَشْ ُع ِفي بيأيَبي َأنَْت َوُأّمي قي َكْيَف يَُمر  َويَْرجي  الرَْبْ

" أ ي:  "  " ِف حلظة،َطْرفَةي عنَْيٍ ، َوَشّدي الّريَجالي رْيي ، مُثَّ مَكَّري الطَّ حيي يعين: الرجل  مُثَّ مَكَّري الّري
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الُهُْم"،" اذلي جيري بّسعة، ْم َأمْعَ ي ريي هبي الضابط والفارق بني خشص وأآخر هو أ عامَل   جَتْ

 ادلنيا؛ ًل؛ بل الضابط ِف ذكل يه أ عامَل. ليست رسعته ِف 

َز  " قال: ، َحىتَّ تَْعجي ْ ْ َسمّلي اطي يَُقوُل: َرّبي َسمّلي َ ٌ عىََل الرّصي ي مُكْ قَامئي الُهُْم، َونَبي ْم َأمْعَ ي ريي هبي جَتْ

ًلَّ َزْحفاا "، 
ِ
رْيَ ا يُع السَّ تَطي ُجُل فاََل يَس ْ يَء الرَّ ، َحىتَّ جَيي َبادي اُل الْعي قَاَل: »َوِفي َحافيََتي  َأمْعَ

، فََمْخُدوٌش ََنجٍ، َوَمْكُدوٌس ِفي   َرْت بيهي لييُب ُمَعلَّقٌَة َمأُْموَرٌة بيأَْخذي َمني ُامي اطي الَكَ َ الرّصي

 ."  النَّاري

 هذا من ال حاديث اليت وردت ِف ذكر الرصاط، ويه كثرية أ يضاا.  

اُط َمنُْصوٌب عىََل  َ (قال املؤلف: )َوالرّصي ي بنَْيَ الَْجنَّةي َوالنَّاري ي ّْسُ اذلَّ َ، َوُهَو الْجي  .َمنْتي هَجَمنَّ

: النّاُر، فالبّد أ ن متّر هبا يك تصل ا ىل اجلنّة، وهذا اجلّس منصوب  الطريق ا ىل اجلنّةي

عىل هجمّن، فا ذا مررت؛ ًلبّد أ ن متّر عن طريق هذا الرصاط يك تتجاوز ا ىل اجلنّة،  

يًّا{  ارك وتعاىل: }وهذا معىن قول للا تب ا َمْقضي ّيَك َحْتما ًلَّ َواريُدَها اَكَن عىََل َرب
ِ
نْمُكْ ا ْن مي

ِ
َوا

 .والورود: هو املرور عىل الرصاط عىل الصحيح ِف تفسري هذه الآية

اليهيْم(  قال:   )يَُمر  النَّاُس عَلَْيهي عىََل قَْدري َأمْعَ

 أ ي: رسعهتم وجتاوزُه النّار عىل حسب أ عامهلم، كام جاء ِف احلديث اذلي ذكرَنه.  

هْنُم  قال:  ، ومي حيي هْنُم َمن يَُمر  اَكلّري ، َومي قي هْنُم َمن يَُمر  اَكلرَْبْ ، َومي هْنُْم َمْن يَُمر  لَكَْمحي الَْبرَصي )فَمي

 َ هْنُم َمن ي ، َومي هْنُم  َمن يَُمر  اَكلَْفَرسي الَْجَوادي ا، َومي هْنُم َمن يَْعُدو عَْدوا ، ومي بيلي
ِ
ُمر  َكُراكّبي اًل

هْنُم َمن يَْزَحُف َزْحفاا(   ياا، َومي  َمن يَْميشي َمش ْ

   .ّك عىل حسب أ عامَل

لييُب  قال: َّس عَلَْيهي الَكَ نَّ الْجي
ِ
؛ فَا َ َطُف َخْطفاا؛ فَُيلَْقى ِفي هَجَمنَّ ُف  )َوَمهْنُم َمن خُيْ طي خَتْ

اليهيم(  أمَْعَ  النَّاَس بي
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يعين: يُؤخذ بّسعة، وذكل ابلالكليب اليت عىل اجلّس ختطف الناس بأ عامهلم، فُيلقى 

ِف هجمن، فتأ خذه هذه الالكليب وتريم به ِف هجمن، والالكليب حديد معكوف الرأ س 

حادٌّ، جاء وصفها ِف احلديث ِف الصحيح مثل شوك السعدان، والسعدان نبت من  

لنبااتت َل شوك عظمي ومتفرع، هذه الالكليب يكون لها رؤوس معكوفة تأ خذ الناس  ا

 .عىل قدر أ عامهلم 

ُف  طي لييُب خَتْ َّس عَلَْيهي الَكَ نَّ الْجي
ِ
َ؛ فَا َطُف َخْطفاا َويُلْقَى ِفي هَجَمنَّ وقوَل: )َوَمهْنُم َمن خُيْ

اليهيم(  .بناء عىل احلديث اذلي ذكرَنه النَّاَس بيأمَْعَ

؛ َدَخَل الَْجنََّة(ل: قا  اطي َ    )فََمْن َمرَّ عىََل الرّصي

   أ ي: قد جنى وجتاوز النار فيدخل اجلنة.

( ) قال:  ُفوا عىََل قَنَْطَرٍة بنَْيَ الَْجنَّةي َوالنَّاري ؛ ُوقي وا عَلَْيهي َذا عرََبُ
ِ
 فَا

بعد أ ن يتجاوز الناس الرصاط؛ توجد مرحةل أ خرى، ويه مرحةل القنطرة، هذه  

القنطرة يه عبارة عن جّس صغري أ يضاا، جّس أآخر يقفون عنده وهو أ يضاا بني اجلنّة  

   .والنّار، بعد أ ن يتجاوزوا النّار يقفون عند هذا اجلّس

ن بَْعٍض(قال:  هيم مي   )فَُيْقتَصَّ ليَبْعضي

فهؤًلء املؤمنون اذلين س يدخلون اجلنّة؛ لكن هنا يوجد أ خذ حقوق، املؤمنون هؤًلء  

قوق: دماء، أ موال، أ عراض؛ ّك هذه ًلبد أ ن تُصفى؛ فيقتص لبعضهم من بيهنم ح

وًل   بعض، ّك واحد يأ خذ حقّه من الآخر ليك يذهب الغّل واحلقد اذلي بني قلوهبم،

  يظمل أ حد.

بُوا َونُق وا(قال:  َذا ُهّذي
ِ
  )فَا
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   .ُصفّوا متاماا وما بقي علهيم خطيئة

َن لَهُْم ِفي    قال:   (ُدُخولي الَْجنَّةي )ُأذي

،   ملسو هيلع هللا ىلص:حلديث أ يب سعيد ِف حصيح البخاري؛ قال  َن النَّاري نُوَن مي لُُص املُْؤمي "خَيْ

ْن بَْعٍض َمَظاليُم اَكنَْت بَيْهَنُْم ِفي  هيْم مي ، فَُيقَص  ليَبْعضي   فَُيْحبَُسوَن عىََل قَنَْطَرٍة بنَْيَ اجلَنَّةي َوالنَّاري

نَْيا، َحىتَّ  ، ادل  هي ٍد بيَيدي ي نَْفُس ُمَحمَّ ي ، فََواذلَّ َن لَهُْم ِفي ُدُخولي اجلَنَّةي بُوا َونُق وا ُأذي َذا ُهّذي
ِ
ا

نَْيا" ي اَكَن ِفي ادل  َلي نُْه بيَمزْني ي ِفي اجلَنَّةي مي َلي يعين: الواحد مهنم عندما   َلََحُدُُهْ َأْهَدى بيَمزْني

اجلنّة أ كرث من معرفته مبزنَل اذلي ِف ادلنيا،   يدخل اجلنّة يكون عارفاا مبزنَل وماكنه ِف

 .هذا احلديث اذلي أ خرجه البخاري هو اذلي دّل عىل ما ذكره املؤلف رمحه للا 

ٌد  قال املؤلف:  َتْفتيُح اَبَب الَْجنَّةي ُمَحمَّ ُل َمن يَس ْ  ( ملسو هيلع هللا ىلص )َوَأوَّ

ُل َشفيعٍ ِف  ُل  "اجلّنَّةادلليل ما ثبت ِف "حصيح مسمل"؛ قال: "أ َن أ وَّ ، وِف لفظ: "أ َن أ وَّ

ُن:  ، وِف لفظ: ""َمْن يَْقَرُع ابَب اجلنّة تْفتيُح، فَيَُقوُل الَْخازي يَاَمةي فَأَس ْ أآيتي اَبَب الَْجنَّةي يَْوَم الْقي

ََحٍد قَْبَِلَ  ْرُت ًَل َأفْتَُح لي ٌد، فَيَُقوُل: بيَك ُأمي ّل ، فهذه لكّها تد"َمْن َأنَْت؟ فَأَقُوُل: ُمَحمَّ

 .هو أ ول من يس تفتح ابب اجلنّة ملسو هيلع هللا ىلصعىل أ ّن النيب 

ُتهُ قال:  َن اُلَممي ُأمَّ ُل َمن يَْدُخُل الَْجنََّة مي  ( )َوَأوَّ

"، حنن أآخر  ملسو هيلع هللا ىلص، وهذا لقوَل ملسو هيلع هللا ىلصيعين: أ مة النيب  لوَن يَْوَم القيياَمةي روَن اَلوَّ ُن الآخي : "حَنْ

ال مم السابقة لكّها قبلها، لكن هذا ِف ادلنيا، وأ ما عند   - أآخر ال مم ملسو هيلع هللا ىلصأ ّمة محمد  - ال مم

دخول اجلنّة؛ فيكونون ُه ال ّمة ال وىل، فنحن الآخرون ال ولون يوم القيامة، وحنن  

"."حنن  ملسو هيلع هللا ىلص:أ ول من يدخل اجلنّة، وقال  ابيقوَن يَوَم القيياَمةي روَن السَّ  الآخي

يَاَمةي ثاَلُث َشَفاعَاٍت(   ملسو هيلع هللا ىلص )َوََل  قال:   ِفي الْقي

 ِف القيامة ثالث شفاعات.   ملسو هيلع هللا ىلص؛ فهل ملسو هيلع هللا ىلصالشفاعة هذه اثبتة للنيب 
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ذا   ذا اكن واحداا يكون وتراا، فا  الشفاعة ِف أ صلها ِف اللغة: جعل اليشء شفعاا، اليشء ا 

شفعاا، وأ ّما ِف الاصطالح: فهيي التوسط للغري جبلب منفعة أ و  اكن معه اثٍن يصبح 

 .دفع مرضة

 :والشفاعة قسامن

القسم ال ول: شفاعة ابطةل؛ ويه اليت يتعلق هبا املرشكون، فيعبدون أ لههتم وأ صناهمم  

ًلَّ قال تبارك وتعاىل: } بدعوى أ ّّنا تشفع هلم عند للا تبارك وتعاىل
ِ
ليُيقَّريبُوََن َما نَْعُبُدُُهْ ا

ي ُزلَْفى{، ىَل اَّللَّ
ِ
ُُهْ َوًَل يَْنَفُعهُْم َويَُقولُوَن َهُؤًَلءي  وقال ا ي َما ًَل يرَُض  ْن ُدوني اَّللَّ : }َويَْعُبُدوَن مي

  } ي ْنَد اَّللَّ هذه الشفاعة الباطةل؛ الشفاعة الباطةل يه الشفاعة اليت تكون من  ُشَفَعاُؤََن عي

 .غري رىض وًل ا ذن

ذا الش ذن منه؛ رضاه أ ن  ا  فاعة املثبتة يه اليت تكون برىض من للا س بحانه وتعاىل واب 

ذن منه: أ ن يَأ ذن ملن أ راد أ ن يَشفع   يرىض ِف أ ن يَُشَفَع ِف فالٍن من الناس مثالا، واب 

َماَواتي ًَل  ابلشفاعة؛ كام قال للا س بحانه وتعاىل ِف كتابه الكرمي: } ْن َمَِلٍ ِفي السَّ َومَكْ مي

ُ ليَمْن يََشاُء َويَْرىَض{تُْغيني  ْن بَْعدي َأْن يَأَْذَن اَّللَّ ًلَّ مي
ِ
ذن ًلبّد من اًل ذن    َشَفاَعهُتُْم َشيْئاا ا ا 

{والرىض، } ْذنيهي
ِ
ًلَّ ابي
ِ
ْنَدُه ا ي يَْشَفُع عي ي ًّل أ ن   َمْن َذا اذلَّ فال أ حّد َل أ ن يشفع عند للا ا 

 يأ ذن للا تبارك وتعاىل َل ابلشفاعة.  

؛ لكن أ يضاا عندَن أ مر أآخر وهو أ ن يرىض للا  ملسو هيلع هللا ىلصللا َل ابلشفاعة: النيَب   وممن أ ذن

أ ن يَشفع ِف  ملسو هيلع هللا ىلصس بحانه وتعاىل بأ ن يُشفع ِف الشخص، مثالا عندما يطلب النيب 

ِف هذا   ملسو هيلع هللا ىلصخشص من ال شخاص؛ ًلبّد أ ن يرىض للا س بحانه وتعاىل أ ن يَشفع النيب 

ذا مل يرَض؛ فال يُمكن للنيب   :أ ن يَشفع فيه؛ فالبّد من حتقق رشطني ملسو هيلع هللا ىلصالشخص، وا 

 .أ ن يتحقق رشط الرىض، وأ ن يتحقق رشط اًل ذن
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رّدها وبني الشفاعة اليت أ ثبهتا  الفرق بني الشفاعة اليت أ بطلها للا س بحانه وتعاىل و هذا 

للا تبارك وتعاىل؛ والشفاعة الباطةل يه اليت يتعلق هبا املرشكون لعبادة ال واثن  

 وال صنام ويعتقدون أ ّّنا ستشفع هلم عند للا تبارك وتعاىل؛ وهذا ابطل كام ذكرَن.  

ّن النيب  ذن هو ممن أ   ملسو هيلع هللا ىلصوهنا املؤلف يقول ا  َن َل ربنا  َل ِف القيامة ثالث شفاعات؛ ا  ذي

 .تبارك وتعاىل ابلشفاعة 

اَجَع  قال:  في َحىتَّ يُْقىَض بَيهَْنُْم بَْعَد َأْن يرََتَ َفاعَُة اُلْوىَل: فَيَْشَفُع َِف َأْهلي الَْمْوقي ا الشَّ )َأمَّ

َفاعَةي حَ  مُي، َوُموىَس، َوعييىس ابُن َمْرمَيَ َعني الشَّ ْبَراهي
ِ
آَدُم، َونُوٌح، َوا يَاُء: أ يَي  اَلنْبي ىتَّ تَنهَْتي

 ) لَْيهي  ا 

وهذه الشفاعة ال وىل؛ ويه الشفاعة ِف أ هل   ملسو هيلع هللا ىلص؛املؤلف ذكر ثالث شفاعات للنيب 

 .املوقف

 .والشفاعة الثانية: اليت س يذكرها يه الشفاعة ِف أ هل اجلنّة أ ن يدخلوا اجلنّة

والشفاعة الثالثة: الشفاعة فمين اس تحق النّار أ ن خيرجوا مهنا؛ وهذه الثالثة ليست 

 .يه َل ولغريه من ال نبياء؛ بل وللمؤمنني أ يضاا   ملسو هيلع هللا ىلص؛خاصة ابلنيب 

ويه   ملسو هيلع هللا ىلص؛، وهناك شفاعة أ خرى خاصة ابلنيب ملسو هيلع هللا ىلصفال وىل والثانية هام خاصتان ابلنيب 

طالب فأُخرج من قعر النّار ا ىل  ِف أ يب  ملسو هيلع هللا ىلصشفاعته ِف أ يب طالب، قد شفع النيُب 

حضضاح من النّار، فُوضعت مجراتن ِف ُأَخص قدميه يغّل مهنام دماغه، وهذا أ هون  

 .أ هل النّار عذاابا نسأ ل للا السالمة والعافية

والشفاعة ال وىل اليت ذكرها املؤلف ويه الشفاعة ل هل املوقف، حنن نذكر احلديث  

ًلبّد لطالب العمل من معرفهتا؛ وهو حديث أ يب سعيد  اكمالا ملا فيه من الفوائد اليت 

اخلدري ريض للا عنه، جاء فيه تفصيل طويل ِف مسأ ةل الشفاعة وما حيدث يوم 

 .القيامة
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ّي  عن أ يب سعيد اخلدري:   ا ِفي َزَمني النَّيبي َّنَا   ملسو هيلع هللا ىلصَأنَّ ُأََنسا ي َهْل نََرى َرب قَالُوا: اَي َرُسوَل اَّللَّ

يَاَمةي  هيرَيةي َضْوٌء  : " ملسو هيلع هللا ىلص؟ قال رسول للا يَْوَم القي لظَّ ْمسي ابي وَن ِفي ُرْؤيَةي الشَّ نََعْم، َهْل تَُضار 

وَن ِفي ُرْؤيَةي القََمري لَْيةَلَ ال  هيَا حَسَاٌب"، قَالُوا: ًَل، قَاَل: "َوَهْل تَُضار  َبْدري َضْوٌء لَيَْس  لَيَْس في

هيَا حَسَاٌب؟": قَالُوا: ًَل،  ًلَّ مََكَ   قال:في
ِ
، ا يَاَمةي ي َعزَّ َوَجلَّ يَْوَم القي "َما تَُضاُروَن ِفي ُرْؤيَةي اَّللَّ

َا". مهي   تَُضاُروَن ِفي ُرْؤيَةي َأَحدي
نمّك كام ترون القمر والشمس بوضوح؛ سرتون ربمّك تبارك وتعاىل كذكل.   أ ي: ا 

ٍة َما اَكنَْت تَْعُبُد، فاََل يَْبَقى َمْن اَكَن  "  :قال ٌن تَتَْبُع ُك  ُأمَّ َن ُمَؤّذي يَاَمةي َأذَّ َذا اَكَن يَْوُم القي
ِ
ا

ًلَّ مَ 
ِ
َذا لَْم يَْبَق ا

ِ
، َحىتَّ ا ًلَّ يَتََساقَُطوَن ِفي النَّاري

ِ
، ا َن اَلْصنَامي َواَلنَْصابي ي مي ْن  يَْعُبُد غرَْيَ اَّللَّ

اُت َأْهلي الكيتَابي فَُيْدَعى الهَيُوُد؛ فَُيَقاُل لَهُْم: َمْن ُكْنمُتْ  اَكَن   َ ٌر، َوغرُبَّ َ بَرٌّ َأْو فَاجي يَْعُبُد اَّللَّ

َبةٍ  ْن َصاحي ُ مي ََذ اَّللَّ ي فَُيَقاُل لَهُْم: َكَذبمُْتْ َما اختَّ َوًَل   تَْعُبُدوَن؟ قَالُوا: ُكنَّا نَْعُبُد ُعَزْيَر اْبَن اَّللَّ

ىَل النَّاري  َودَلٍ 
ِ
وَن ا نَا، فَيَُشاُر َأًَل تَريُدوَن فَُيْحرَشُ َّنَا فَاْسقي نَا َرب ش ْ ، فََماَذا تَْبُغوَن؟ فََقالُوا: َعطي

، مُثَّ يُْدَعى النََّصاَرى فَُيَقاُل لَهُْم: َمنْ  ا فَيَتََساقَُطوَن ِفي النَّاري ُم بَْعُضهَا بَْعضا طي اٌب حَيْ َا رَسَ   َكَّنَّ

ْن  ُكْنمُتْ   ُ مي ََذ اَّللَّ ، َما اختَّ ، فَُيَقاُل لَهُْم: َكَذبمُْتْ ي يَح اْبَن اَّللَّ تَْعُبُدوَن؟ قَالُوا: ُكنَّا نَْعُبُد املَس ي

، فَُيَقاُل لَهُْم: َماَذا تَْبُغوَن؟   َبٍة َوًَل َودَلٍ َّنا فَاْسقينا، قال: فَيُشاُر  َصاحي نا اي َرب ش ْ فَيَقولوَن: َعطي

ْم: أ ًل تَري  لهَْيي
ِ
ُم بَْعُضها بَْعَضاا، فَيَتََساقَطوَن  ا طي ا رَساٌب، حَيْ َ َكَّنَّ دوَن؟ فَُيْحرَشوَن ا ىل هَجَمنَّ

ٍر، َأاتُُهْ َرب  العاملنَي   ْن بَّرٍ وفاجي ًلَّ َمْن اكَن يَْعُبُد للا تعاىل مي ذا لَْم يَْبَق ا  ، َحىتَّ ا  ِف النَّاري

َن اليت رَ  ٍة ما  س بحانه وتعاىل ِف َأْدَن ُصوَرٍة مي روَن؟ تَتَْبع ُك  ُأمَّ َأْوُه فهيا، قال: مفاذا تَنتَظي

هْبُْم،   لهيم، َولَْم نُصاحي
ِ
نْيا َأفَْقَر ما ُكنَّا ا ُن  اكنْت تَْعُبُد، قالوا: اي ربّنا، فاَرْقنا النَّاَس ِف ادل  َوحَنْ

ي ُكنَّا نَْعُبُد". ي َّنَا اذلَّ ُر َرب    نَنْتَظي

 .بُعٍد عن الناس وكنا حباجة ا ىل مصاحبهتميعين: كنا ِف غربة ادلنيا و 
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َحىتَّ  "فيقول: أ َن ربمك، فيقولون: نعوذ ابهلل منك، ًل نرشك ابهلل شيئاا )مرتني أ و ثالاثا(  

نَّ بَْعَضهُْم لََياَكدُ 
ِ
َا؟   ا آيٌَة فَتَْعريفُونَُه هبي  " َأْن يَْنَقليَب، فَيَُقوُل: َهْل بَيْنمَُكْ َوبَيْنَُه أ

  يعين: عالمة. 

ًلَّ  " 
ِ
هي ا ْن تيلَْقاءي نَْفسي ي مي َّ فَيَُقولُوَن: نََعْم، فَُيْكَشُف َعْن َساٍق فاََل يَْبَقى َمْن اَكَن يَْسُجُد َّللي

، َوًَل   ُجودي لس  َن للُا ََلُ ابي "  َأذي اَيءا ّيَقاءا َوري  يَْبَقى َمْن اَكَن يَْسُجُد ات

  يعين املنافقني.

َدةا، لُكََّما َأَراَد َأْن يَْسُجَد َخرَّ عىََل قََفاُه، مُثَّ يَْرفَُعوَن  "  ًلَّ َجَعَل للُا َظهَْرُه َطَبَقةا َواحي
ِ
ا

، فَيَُقولُوَن: أَ  ٍة، فََقاَل: َأََن َرب مُكْ َل َمرَّ هيَا َأوَّ َّيتي َرَأْوُه في َل ِفي ُصوَرتيهي ال نَْت  ُرُءوَسهُْم َوقَْد حَتَوَّ

"  َرب نَ  َ ّْسُ عىََل هَجَمنَّ ُب الْجي  ا، مُثَّ يرُْضَ

 هذا هو الرصاط 

؟ قَاَل: "  " ّْسُ ، َوَما الْجي يَل: اَي َرُسوَل للاي ْ " قي ، َسمّلي ْ َفاعَُة، َويَُقولُوَن: اللهُمَّ َسمّلي ل  الشَّ َوحَتي

ةلٌَّ   " َدْحٌض َمزي

  مييش عليه بسهوةل.يعين: أ ّن ال قدام ًل تس تقر عليه، وًل يس تطيع املرء أ ن 
ْعَداُن، فَيَُمر    هيَا ُشَوْيَكٌة يَُقاُل لَهَا السَّ لييُب َوَحَسٌك تَُكوُن بينَْجٍد في يُف َوالَكَ يهي َخَطاطي "في

، فَنَاجٍ  يدي الَْخْيلي َوالّرياَكبي ، َوَكََجاوي رْيي ، َواَكلطَّ حيي ، َواَكلّري قي ، َواَكلرَْبْ نُوَن َكَطْرفي الَْعنْيي   الُْمْؤمي

، َوَمْخُدوٌش ُمْرَسٌل".  ٌ  ُمَسملَّ
 يعين: خمدوش، خُيدش ويُطلق ويذهب يس متر ِف مش يه

 "َ    "َوَمْكُدوٌس ِفي ََنري هَجَمنَّ

 يسقط ِف هجمن 

ْن َأَحٍد بيأََشدَّ   نْمُكْ مي ، َما مي هي ي نَْفيسي بيَيدي ي ، فََواذلَّ َن النَّاري نُوَن مي َذا َخلََص الُْمْؤمي
ِ
"َحىتَّ ا

يَن ِفي ا  ي ُم اذلَّ ي ْخَواّني
ِ
يَاَمةي ًلي ي يَْوَم الْقي َّ نينَي َّللي َن الُْمْؤمي تيْقَصاءي الَْحّقي مي ي ِفي اس ْ َّ ،  ُمنَاَشَدةا َّللي لنَّاري

وَن"  يَُقولُ  َّنَا اَكنُوا يَُصوُموَن َمَعنَا َويَُصل وَن َوحَيُج   وَن: َرب

ون.    انظروا! اذلين ِف النّار يُصلون ويُصومون وحيج 
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ا قَدي   ، فَُيْخريُجوَن َخلْقاا َكثيريا ُم ُصَوُرُُهْ عىََل النَّاري ، فَُتَحرَّ "فَُيَقاُل لَهُْم: َأْخريُجوا َمْن َعَرفْمُتْ

ْن  َأَخَذتي النَّ  مَّ هيَا َأَحٌد مي َّنَا َما بَقيَي في ، مُثَّ يَُقولُوَن: َرب ىَل ُرْكَبتَْيهي
ِ
، َوا ىَل نيْصفي َساقَْيهي

ِ
اُر ا

ْن َخرْيٍ فَأَْخريُجوُه،   ينَاٍر مي ثَْقاَل دي هي مي ُعوا فََمْن َوَجْدمُتْ ِفي قَلْبي ، فَيَُقوُل: اْرجي َأَمْرتَنَا بيهي

ُعوا  فَُيْخريُجوَن َخلْقاا َكثيريا  ْن َأَمْرتَنَا، مُثَّ يَُقوُل: اْرجي مَّ ا مي هيَا َأَحدا َّنَا لَْم نََذْر في ا، مُثَّ يَُقولُوَن: َرب

ا، مُثَّ   ْن َخرْيٍ فَأَْخريُجوُه، فَُيْخريُجوَن َخلْقاا َكثيريا ينَاٍر مي ثَْقاَل نيْصفي دي هي مي فََمْن َوَجْدمُتْ ِفي قَلْبي

َّنَا لَْم نَذَ  ثَْقاَل  يَُقولُوَن: َرب هي مي ُعوا فََمْن َوَجْدمُتْ ِفي قَلْبي ا، مُثَّ يَُقوُل: اْرجي ْن َأَمْرتَنَا َأَحدا مَّ هيَا مي ْر في

ا "، وَ  هيَا َخرْيا َّنَا لَْم نََذْر في ا مُثَّ يَُقولُوَن: َرب ْن َخرْيٍ فَأَْخريُجوُه، فَُيْخريُجوَن َخلْقاا َكثيريا ٍة مي اَكَن  َذرَّ

يٍد الُْخدْ  نَّ للَا ًَل  َأبُو َسعي
ِ
: }ا ئمُْتْ ْن شي

ِ
يثي فَاْقَرُءوا ا ََذا الَْحدي قُويني هبي ْن لَْم تَُصّدي

ِ
ريي  يَُقوُل: ا

اا{.   مي ا َعظي نُْه َأْجرا ْن دَلُ ْفهَا َويُْؤتي مي نَةا يَُضاعي ْن تَُك َحس َ
ِ
ٍة َوا ثَْقاَل َذرَّ ُ مي  يَْظملي

: َشَفَعتي   ًلَّ  فَيَُقوُل للُا َعزَّ َوَجلَّ
ِ
نُوَن، َولَْم يَْبَق ا ي وَن، َوَشَفَع الُْمْؤمي الَْماَلئيَكُة، َوَشَفَع النَّبي

نَي"  ي امحي  َأْرَحُم الرَّ

ثبات شفاعة املالئكة وشفاعة النبيني وشفاعة املؤمنني   فيه ا 
ا قَ  ا لَْم يَْعَملُوا َخرْيا هْنَا قَْوما ، فَُيْخريُج مي َن النَّاري ْم  "فَيَْقبيُض قَْبَضةا مي ا، فَُيلْقيهيي ما ط  قَْد عَاُدوا مُحَ

، : َّنَُر الَْحَياةي ،    ِفي َّنٍَر ِفي َأفَْواهي الَْجنَّةي يَُقاُل ََلُ ْيلي يلي الس َّ بَُّة ِفي مَحي ُرُج الْحي فَيَْخُرُجوَن مََكَ خَتْ

ىَل ا
ِ
، َما يَُكوُن ا َجري ىَل الشَّ

ِ
، َأْو ا ىَل الَْحَجري

ِ
،  َأًَل تََرْوَّنَا تَُكوُن ا ُ ْمسي ُأَصْيفيُر َوُأَخْيرضي لشَّ

ََّك ُكْنَت تَْرَعى   ، َكَن ّلي يَُكوُن َأبَْيَض؟" فََقالُوا: اَي َرُسوَل للاي ىَل الّظي
ِ
هْنَا ا َوَما يَُكوُن مي

، يَْعريفُهُْم َأْهُل الَْجنَّةي  ُ ُم الَْخَوامتي ي ، قَاَل: "فَيَْخُرُجوَن اَكلل ْؤلُؤي ِفي ريقَاهبي يَةي لَْبادي ، َهُؤًَلءي ُعَتَقاُء  ابي

ُموُه، مُثَّ يَُقوُل: اْدُخلُوا الْ  لُوُه، َوًَل َخرْيٍ قَدَّ ٍل مَعي يَن َأْدَخلَهُُم للُا الَْجنََّة بيَغرْيي مَعَ ي َجنََّة  للاي اذلَّ

ا مي  َّنَا، َأْعَطْيتَنَا َما لَْم تُْعطي َأَحدا ، فَيَُقولُوَن: َرب نَي، فَيَُقوُل: لمَُكْ  فََما َرَأيُْتُموُه فَهَُو لمَُكْ َن الَْعالَمي

ْن َهَذا؟ فَيَُقوُل: ريَضاَي،   ٍء َأفَْضُل مي َّنَا، َأي  يَشْ ْن َهَذا، فَيَُقولُوَن: اَي َرب ي َأفَْضُل مي ْندي عي

ا ".    فاََل َأْْسَطُ عَلَْيمُكْ بَْعَدُه َأبَدا

حديث أ يب  هذا حديث من أ حاديث الشفاعة، وقد جاءت أ حاديث كثرية؛ مهنا أ يضاا 

هريرة وغريه؛ وفهيا: أ ّّنم يأ تون ال نبياء ويطلبون مهنم الشفاعة ِف أ ن تقوم الساعة،  
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فيذهب ويشفع  ملسو هيلع هللا ىلصفيقول ّك نيّبٍ من ال نبياء: نفيس نفيس، حىت يأ تون ا ىل النيب 

 فيقبل للا تبارك وتعاىل شفاعته.  

يَاَمةي فَُيلْهَُموَن   ملسو هيلع هللا ىلص:قال ِف حديث أ نس: قال رسول للا  َمُع للُا النَّاَس يَْوَم الْقي "جَيْ

آَدَم   ْن َماَكنينَا َهَذا، قَاَل: فَيَأْتُوَن أ ّينَا َحىتَّ يُريحَينَا مي ، فَيَُقولُوَن: لَْو اْستَْشَفْعنَا عىََل َرب َ كلي َ ذلي

، فَيَقُ  َ ْن  َصىلَّ للُا عَلَْيهي َوَسملَّ يَك مي ، َونََفَخ في هي ، َخلََقَك للُا بيَيدي آَدُم، َأبُو الَْخلْقي ولُوَن: َأنَْت أ

ْن َماَكنينَا َهَذا،   ّيَك َحىتَّ يُريحَينَا مي ْنَد َرب ، اْشَفْع لَنَا عي ، َوَأَمَر الَْماَلئيَكَة فََسَجُدوا كَلَ هي ُروحي

يئَتَهُ  ا    فَيَُقوُل: لَْسُت ُهنَامُكْ، فَيَْذُكُر َخطي هْنَا، َولَكيني ائُْتوا نُوحا َُّه مي َتْحييي َرب َّيتي َأَصاَب، فَيَس ْ ال

َل َرُسوٍل بََعثَُه للاُ  ا     َأوَّ يئَتَُه  ملسو هيلع هللا ىلص قَاَل: " فَيَأْتُوَن نُوحا ، فَيَُقوُل: لَْسُت ُهنَامُكْ، فَيَْذُكُر َخطي

بْ 
ِ
هْنَا، َولَكيني ائُْتوا ا َُّه مي َتْحييي َرب َّيتي َأَصاَب، فَيَس ْ مَي  ال ،    ملسو هيلع هللا ىلص َراهي ََذُه للُا َخلييالا ي اختَّ ي اذلَّ

مَي   ْبَراهي
ِ
َُّه   ملسو هيلع هللا ىلص فَيَأْتُوَن ا َتْحييي َرب َّيتي َأَصاَب، فَيَس ْ يئَتَُه ال ، فَيَُقوُل: لَْسُت ُهنَامُكْ، َويَْذُكُر َخطي

هْنَا، َولَكيني ائُْتوا ُموىَس   ي لَكََّمُه للُا َوَأْعَطاُه التَّْوَراَة، قَ  ملسو هيلع هللا ىلص مي ي اَل: فَيَأْتُوَن ُموىَس  ، اذلَّ

هْنَا،   َُّه مي َتْحييي َرب َّيتي َأَصاَب، فَيَس ْ يئَتَُه ال اَلُم، فَيَُقوُل: لَْسُت ُهنَامُكْ، َويَْذُكُر َخطي عَلَْيهي السَّ

َمَتُه، فَيَُقوُل: لَْسُت  َمَتُه، فَيَأْتُوَن عييىَس ُروَح للاي َولَكي   َولَكيني ائُْتوا عييىَس ُروَح للاي َولَكي

ا   دا َر "، قَاَل: قَاَل    ملسو هيلع هللا ىلصُهنَامُكْ، َولَكيني ائُْتوا ُمَحمَّ هي َوَما تَأَخَّ ْن َذنْبي َم مي ا قَْد غُفيَر ََلُ َما تََقدَّ َعْبدا

َذا َأََن َرَأيُْتُه َوقَْعُت    ملسو هيلع هللا ىلص: " َرُسوُل للاي  
ِ
، فَا ، فَُيْؤَذُن يلي ُن عىََل َريّبي َتأْذي فَيَأْتُويني فَأَس ْ

ا، فَيََدعُ  دا ُد، اْرفَْع َرْأَسَك، قُْل تُْسَمْع، َسْل تُْعَطْه،  َساجي يني َما َشاَء للُا، فَُيَقاُل: اَي ُمَحمَّ

، مُثَّ َأْشَفُع فَيَُحد  يلي َحدًّ  ّيُمنييهي َريّبي يٍد يَُعل ُد َريّبي بيَتْحمي ، فَأمَْحَ ا،  اْشَفْع تَُشفَّْع، فَأَْرفَُع َرْأيسي

، وَ  َن النَّاري ْم مي ا، فَيََدُعيني َما َشاَء للُا َأْن  فَأُْخريهُجُ دا لُهُُم الَْجنََّة، مُثَّ َأُعوُد فَأَقَُع َساجي ُأْدخي

  ، ُد، قُْل تُْسَمْع، َسْل تُْعَطْه، اْشَفْع تَُشفَّْع، فَأَْرفَُع َرْأيسي ، مُثَّ يَُقاُل: اْرفَْع اَي ُمَحمَّ يََدَعيني

  ، ُمنييهي ّي يٍد يَُعل َتْحمي ُد َريّبي بي لُهُُم الَْجنََّة  فَأمَْحَ َن النَّاري َوُأْدخي ْم مي ا، فَأُْخريهَجُ مُثَّ َأْشَفُع فَيَُحد  يلي َحدًّ

ابيَعةي    - "   َّاليثَةي َأْو ِفي الرَّ ًلَّ    - قَاَل: فاََل َأْدريي ِفي الث
ِ
، َما بَقيَي ِفي النَّاري ا قَاَل " فَأَقُوُل: اَي َرّبي

آُن، َأْي َوَجبَ     عَلَْيهي الُْخلُوُد ". َمْن َحبََسُه الُْقْرأ

   .هذا يدّل عىل الشفاعات املذكورة ِف الكم املؤلف رمحه للا
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َّانيَيُة؛ فَيَْشَفُع ِفي َأْهلي الَْجنَّةي َأن يَْدُخلُوا الَْجنَّة(قال املؤلف:  َفاعَُة الث ا الشَّ   )َوَأمَّ
آنفاا: "جيمع للا تبارك  وتعاىل الناس فيقوم املؤمنون هذا كام جاء ِف احلديث اذلي ُذكر أ

آدم فيقولون: اي أ ابَن اس تفتح لنا اجلنّة..."، وذكر احلديث،   حىت تُزلف هلم اجلنّة فيأ تون أ

، أ ي: ابس تفتاح اجلنّة، وِف حديث أ نس ِف  "وفيه: "فيأ تون محمداا فيقوم فُيؤذن َل

فأ س تفتح فيقول اخلازن:  : "أآيت ابب اجلنة يوم القيامة ملسو هيلع هللا ىلصالصحيح قال: قال رسول للا 

 من أ نت؟ فأ قول: محمد، فيقول: بك أ مرت ًل أ فتح ل حّدٍ قبِل".

،   :قال َتاني ََلُ َفاَعَتاني َخاصَّ َتَحقَّ النَّاَر،   )َوَهااَتَن الشَّ ميَني اس ْ َّاليثَُة؛ فَيَْشَفُع في َفاعَُة الث ا الشَّ َوَأمَّ

ّي  ي َفاعَُة ََلُ َوليَسائيري النَّبي هي الشَّ َتَحقَّ النَّاَر َأن ًلَّ  َوَهذي ميَني اس ْ ، فَيَْشَفُع في ْ ُهي يقينَي َوغرَْيي ّدي نَي َوالّصي

هْنَا  ُرَج مي ميَْن َدَخلَهَا َأن خَيْ ريي َشَفاعٍَة؛ بَْل  يَْدُخلَهَا، َويَْشَفُع في ا بيغي َن النَّاري َأْقَواما ريُج للُا مي ، َوخُيْ

) تيهي ي َوَرمْحَ   بيَفْضهلي

   .حديث أ يب سعيدكام تقدم ِف 

لُهُُم  قال:  ا فَُيْدخي ُئ للُا لَهَا َأْقَواما نَْيا، فَُينْشي ْن َأْهلي ادل  )َويَْبَقى ِفي الَْجنَّةي فَْضٌل مَعَّْن َدَخلَهَا مي

 ( الَْجنَّةَ 

   ملسو هيلع هللا ىلص.وهذا كام حّص أ يضاا ِف الصحيحني عن النيب 

َرةُ قال:  اُر الآخي نَْتُه ادلَّ َقابي َوالَْجنَّةي َوالنَّاري    )َوَأْصنَاُف َما تََضمَّ َسابي َوالثََّوابي َوالْعي َن الْحي مي

 ) َماءي َن السَّ ةَلي مي َ َمْذُكوَرٌة ِفي اْلُكُتبي الُْمزَنَّ يُل َذكلي  َوتََفاصي

براهمي وغريها     .التوراة واًل جنيل وحصف ا 

ٍد  قال:  مْلي الَْمْوُروثي َعْن ُمَحمَّ ، َوِفي الْعي يَاءي مْلي الَْمأْثُوري َعني اَلنْبي َن الْعي ْن    ملسو هيلع هللا ىلص )َوالآاَثري مي مي

َ َما يَْشفيي َويَْكفيي، فََمني ابَْتَغاُه َوَجَدهُ    (َذكلي
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، وليعتقده ملسو هيلع هللا ىلصمفن أ راد هذه ال خبار فليبحث عهنا ِف كتاب للا وِف س نة رسول للا 

وليأ خذ به وًل يرّده كام تفعهل املبتدعة، فاخلوارج واملعزتةل خالفوا ِف مسأ ةل الشفاعة اليت  

آنفاا، ومل يثبتوا الشفاعة ل هل الكبائر بناءا عىل أ صلهم اذلي يؤصلونه من أ ن   ذكرَنها أ

رية ُمخدّل ِف َنر هجمن؛ فهم يرّدون هذه ال حاديث املتواترة الكثرية اليت  مرتكب الكب

 .ملسو هيلع هللا ىلصثبتت عن النيب 

 

 .مبحث القدر

لَْقَدري َخرْييهي  قال املؤلف رمحه للا:  نَّةي َوالَْجَماعَةي ابي يَُة َأْهلي الس   ْرقَُة النَّاجي ُن الْفي )فصل: َوتُْؤمي

هي  ي  ( َورَشّ

ذا أ حطُت مبقداره، وأ ّما أ ّما تعريف القدر فهو ِف  ره، ا  اللغة: مصدر قّدرُت اليشء، ُأقّدي

القضاء لغة فهو: احلمك والفصل، ورشعاا هو: ما قىض به للا س بحانه ِف خلقه من 

عدام أ و تغيري؛ هذا تعريف القضاء والقدر رشعاا ولغة جياد أ و ا   .ا 

من الناحية الرشعية  وقد اختلف العلامء ِف التفريق بني القضاء والقدر؛ فبعضهم قال: 

 ًل فرق بني القضاء والقدر.  

ذا افرتقتا اجمتعتا، مبعىن أ ّن القضاء والقدر   ذا اجمتعتا افرتقتا، وا  والصحيح: أ ّّنام لكمتان ا 

ذا اجمتعتا ِف الالكم افرتقتا ِف املعىن، فيكون معىن القدر غري معىن القضاء عىل ما   ا 

ذا افرتقتا ِف الالكم اج  متعتا ِف املعىن؛ فيدخل ِف لكمة القضاء القدر  بيّنا سابقاا، وا 

ويدخل ِف لكمة القدر القضاء، ويكون املعىن شامالا للخلق واًل جياد واًل عدام والتغيري  

ولتقدير ذكل ِف ال زل، يكون املعىن شامالا لهذا وهذا؛ هذا هو القول الصحيح ِف 

 املسأ ةل. 
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: لو أ نّك أ ردت أ ن - وهلل املثل ال عىل  -ابملثالونزيد توضيح الفرق بني القضاء والقدر 

تبين بيتاا أ ول أ مٍر تفعهل هو أ نّك تذهب ا ىل همندس لريمس كل خريطة البيت؛ طوَل، 

وعرضه، وعدد غرفه، أ ين يقع املطبخ؟ أ ين يقع امحلام؟ ...ا خل؛ هذا يُسمى تقديراا، مث  

واقع؛ هذا اذلي يسمى  تذهب ا ىل املقاول يك يبارش العمل، فُيطبق اخلريطة عىل ال

 .القضاء، وهلل املثل ال عىل؛ هذا مثال فقط لتقريب املعىن لل ذهان 

ومن أ صول أ هل الس نة وامجلاعة: أ ن يؤمنوا ابلقضاء والقدر؛ لقول للا تبارك وتعاىل:  

ُروَن{؛} ٍء َخلَْقنَاُه بيقََدٍر{، }فَقََدْرََن فَنيْعَم الْقَادي َنَّ ُكَّ يَشْ
ِ
ريه كثرٌي يدّل عىل  وهذا لكّه وغ  ا

ثبات القضاء والقدر، وجاء ِف حديث جربيل ِف "الصحيحني" عندما سأ ل النيّب  ملسو هيلع هللا ىلص ا 

هي  ي َن ابلقََدري َخرْييهي ورَشّ ؛ لكّه من عند للا تبارك "عن اًل ميان قال ِف أآخره: "وأ ْن تُْؤمي

 .وتعاىل

 .اخلري: ما ياُلمئ طبيعة اًل نسان

 .اًل نسانوالرّش: ما ًل يالمئ طبيعة 

اا؛ وقد قال  ّن ِف قدر للا رشَّ ليك"؟ ملسو هيلع هللا ىلصوهل يُقال ا   : "والرّش ليس ا 

أ جاب أ هل العمل عن هذا فقالوا: الرّش ِف القدر ليس ابعتبار تقدير للا َل؛ لكنّه  

ًل يكون    - ما هو من فعل للا - ابعتبار املقدور َل، يعين: ما قّدره للا س بحانه وتعاىل

ر ومقدور كام عندَن خلق وخملوق، فباعتبار تقدير للا َل؛ ليس  رّشاا أ بداا، فعندَن قد

ن اكن ًل ياُلمئ اًل نسان ويؤذيه ويرّضه، لكن ابعتبار   ، بل هو خري حىت وا  برّشٍ

، فـ "القدر خرّيه ورّشه" يُراد به املقدور خريه   ّما رشٌّ ّما خري وا  املقدور؛ فنقول: املقدور ا 

 ورّشه.  

ه للا ِف رشحه عىل "الواسطية" مثالا لهذا الالكم ورضب الش يخ ابن عثميني رمح

ي َوالَْبْحري بيَما  اذلي تقدم؛ فقال: )ونرضب لهذا مثالا ِف قوَل تعاىل: } َظهََر الَْفَساُد ِفي الرَْبّ
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لُوا{؛  ي مَعي ي يقَهُْم بَْعَض اذلَّ ي النَّاسي ليُيذي قال: ففي هذه الآية بنّي للا عّز   َكَسبَْت َأيْدي

حدث من الفساد وسببه والغاية منه، فالفساد رشٌّ وسببه معل اًل نسان  وجل ما 

ُعوَن{ اليسء والغاية منه: } لُوا لََعلَّهُْم يَْرجي ي مَعي ي يقَهُْم بَْعَض اذلَّ فكون الفساد يظهر ِف ليُيذي

؛ لكن حلمكة عظمية هبا يكون تقديره خرياا،  الرّب والبحر فيه حمكة، فهو نفسه رشٌّ

والكفر رشٌّ وهو من تقدير للا؛ لكن حلمكة عظمية، لوًل ذكل لبطلت  كذكل املعايص

 الرشائع، ولوًل ذكل لاكن خلق الناس عبثاا(. 

 .هذا ما يتعلق مببحث اخلري والرشّ 

: قال املؤلف رمحه للا:  ْيئنَْيي ُن ش َ ؛ ُك  َدَرَجٍة تََتَضمَّ لَْقَدري عىََل َدَرَجتنَيي ميَاُن ابي
ِ
  )فصٌل: َواًل

ي ُهَو    :َرَجُة اُلوىَل فَادلَّ  ي ميي اذلَّ هي الَْقدي لْمي لُوَن بيعي َ ما الَْخلُْق عَامي ميَاُن بيأَنَّ للَا تََعاىَل عمَلي اًل 

ا(   َمْوُصوٌف بيهي َأَزًلا َوَأبَدا

ذن: عندَن للقدر مراتب، من أآمن هبذه املراتب؛ فهو مؤمن ابلقدر، ومن مل يؤمن هبا؛   ا 

ابلقدر، هذه املراتب يه أ ربع مراتب جعلها املؤلف رمحه للا ِف درجتني،  فليس مبؤمن 

 :وجعل للّك درجة مرتبتني؛ يه ابمجلةل أ ربع مراتب

: اًل ميان بأ ّن للا عمَلي ما اخللق عاملون بعلمه القدمي، أ ي: مرتبة العمل، أ ن تؤمن  ال وىل

، فاهلل س بحانه وتعاىل ًل  بعمل للا ِف ّك يشء، للا س بحانه وتعاىل عمَلي ّك يشء

ٍء عَليمٌي{جيهل شيئاا؛ ًل أ فعال العباد وًل غريها، } َ بيلُكّي يَشْ َ اَكَن بيلُكّي  } ،َأنَّ اَّللَّ نَّ اَّللَّ
ِ
ا

ٍء عَليمياا{ ا{} ،يَشْ لْما ٍء َرمْحَةا َوعي ْعَت ُكَّ يَشْ َّنَا َوسي والآايت وال حاديث ِف هذا املعىن   َرب

نكر هذه املرتبة مؤمن، ومن أ نكرها كفر؛ فهو يصف للا تبارك كثرية متواترة، وًل يُ 

وتعاىل ابجلهل، وممن أ نكرها القدرية القداىم: نُفاة العمل، وهؤًلء اذلين ينفون العمل  

 كفّرُه السلف، فباًلتفاق أ ّّنم كفّار وليسوا مسلمني.  

 )اًل ميان بأ ّن للا عمَلي ما اخللق عاملون بعلمه القدمي( أ ي: عيلُمه ال ول اذلي ًل ابتداء َل.  
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)اذلي هو موصوف به أ زًلا وأ بداا( العمل: عيمل للا تبارك وتعاىل، للا س بحانه وتعاىل  

موصوف ابلعمل أ زًلا، يعين: من القدم، ليس عندَن وقت ِف املايض نس تطيع أ ن نقف 

ول بدأ  العمل من ذاك الوقت، ًل، ما َل بداية، من القدمي وهو موصوف عنده ونق

ليه، نقول س ينهتيي  ابلعمل، وأ بداا: أ ي ا ن علمه ابّقٍ ا ىل ال بد، ليس عندَن وقت ينهتيي ا 

   .علمه عند ذاك الوقت؛ ًل

اعَاتي َوالَْمَعايصي َواَلْرَزاقي َوالآ قال:  َن الطَّ يَع َأْحَواليهيم ّمي َ مَجي ( )عمَلي    َجالي

َمُع َخلُْقُه ِف بَْطني   ّن َأَحَدمُك جُيْ ّك ذكل معلوم كام جاء ِف حديث عبد للا بن مسعود: "ا 

ي  "، مث ذكر أ طوار اجلنني ِف بطن أ ّمه، مث قال: "مُثَّ يَْبَعُث للُا َملاََكا فَُيْؤَمُر بيأَْربَع هي ُأّمي

ْزقَُه َوأَ  هَلُ َوري امٍت َويُقاُل: اْكُتْب: مَعَ َجهَلُ وَشقييٌّ أ ْو َسعيٌد"، ّك هذا يُكتب بناءا عىل  لَكي

عيمل للا تبارك وتعاىل هبذا لكّه؛ هذه املرتبة ال وىل، وكام ذكرَن: خالفت فهيا غالة  

ًل   - تقريباا  - القدرية اذلين ينفون عيمل للا تبارك وتعاىل وهؤًلء كفّار ابًلتفاق، وهؤًلء 

   .وجود هلم اليوم

يَر الَْخلْقي  )مُثَّ َكَتبَ  قال:  ( للُا ِفي اللَّْوحي الَْمْحُفوظي َمَقادي

لوح عند   - مرتبة الكتابة؛ كتب للا تبارك وتعاىل ِف اللوح احملفوظ املرتبة الثانية: هذه

كتب فيه ربنا تبارك وتعاىل مقادير ّك يشء   - للا تبارك وتعاىل؛ هذا ما ُوصف لنا منه 

   .خبمسني أ لف س نة كام جاء ِف ال دةل الصحيحةقبل أ ن خيلق الساموات وال رض 

ُل َما َخلََق للُا الَْقمَلَ قَاَل َلَُ قال:  اْكُتْب َما ُهَو اَكئيٌن    :قَالَ   ؟ َما َأْكُتبُ   : قَالَ   . اْكُتْب   :)فَأَوَّ

يَاَمةي  ىَل يَْومي الْقي
ِ
 ( ا

ُل ما َخلََق للُا الملسو هيلع هللا ىلصهكذا جاء ِف احلديث عن النيب  ؛ قال َل: اْكُتْب؟ قال : "َأوَّ قَمَلَ

ذن فاهلل س بحانه وتعاىل   "، ا  القمُل: ما أ كُتُب؟ قال: اْكُتْب ما هو اكئيٌن ا ىل يَْومي القيياَمةي
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عمَلي ما هو اكئٌن ا ىل يوم القيامة، وكتبه عنده ِف اللوح احملفوظ؛ وهذا يشمل ما اخللق  

ميان وطاعة ومعصية وغري ذكل  .فاعلون من كفٍر وا 

ئَُه، َوَما َأْخَطأَُه لَْم يَُكن ليُيصيَبُه، َجفَّتي  ) قال:  نَْساَن لَْم يَُكْن ليُيْخطي
ِ
فََما َأَصاَب اًل

ُحُف، َكام قاَل س بحانه وتعاىل: }  يَتي الص  َ يَْعمَلُ َما ِفي  اَلْقاَلُم، َوُطوي َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ

َتاٍب   َ ِفي كي نَّ َذكلي
ِ
َماءي َواْلَْرضي ا رٌي{ السَّ ي يَسي َ عىََل اَّللَّ نَّ َذكلي

ِ
 ( ا

ًلبن عباس:  ملسو هيلع هللا ىلص ل ّن لكّه مكتوب عند للا تبارك وتعاىل ومقّدر عليه، كام قال النيب 

ًّل بييَشء قَْد َكتََبُه للُا   "واعْمَلْ أ نَّ النّاَس لو اْجتََمعوا عىل أ ْن يَْنَفعوَك بييَشء لَْن يَْنَفعوَك ا 

ًّل بييَشء قَْد َكتََبُه للُا عَلَْيَك، كَل، ولو اْجتََمعوا عىل  وَك ا  وَك بييشٍء لَْن يرَُضّ َأْن يرَُضّ

ُحُف  َعتي ال ْقالُم َوَجفَّتي الص  انهتيى ّك يشء، من أآمن هبذه اللكامت حقَّ اًل ميان؛   ،"ُرفي

، ومل يتعلق قلبه ِف طلب  توك عىل للا تبارك وتعاىل، واعمتد عليه ِف ّك أ مره حبّقٍ

 .واحلاجات ابلناس واخمللوقنيالرزق 

 .قال: )َجفَّتي اَلْقاَلُم( أ ي: أ قالم القدر اليت كتبت هبا املقادير

ُحُف قال: )وَ  يَتي الص   .( اليت كتبت فهيا املقاديرُطوي

َ ِفي  )مََكَ قَاَل س بحانه تََعاىَل: }قال:  نَّ َذكلي
ِ
َماءي َواْلَْرضي ا َ يَْعمَلُ َما ِفي السَّ َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ

رٌي{( ي يَسي َ عىََل اَّللَّ نَّ َذكلي
ِ
تَاٍب ا    كي

{هذه ال دةل يسوقها املؤلف: } َماءي َواْلَْرضي َ يَْعمَلُ َما ِفي السَّ ذن: هذا عيمل   َألَْم تَْعمَلْ َأنَّ اَّللَّ ا 

تَاٍب{للا تبارك وتعاىل واسع للّك يشء، } َ ِفي كي نَّ َذكلي
ِ
قد كتب ّك ذكل ِف كتاب  ا

رٌي{ عنده، أ ي: ِف اللوح احملفوظ، } ي يَسي َ عىََل اَّللَّ نَّ َذكلي
ِ
ًل يعّس عليه يشء تبارك ا

   .وتعاىل
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يَبٍة ِفي اْلَْرضي َوًَل : } َوقَالَ قال: ) ْن ُمصي ْن قَْبلي َأْن  َما َأَصاَب مي َتاٍب مي ًلَّ ِفي كي
ِ
مُكْ ا  ِفي َأنُْفسي

رٌي{(  ي يَسي َ عىََل اَّللَّ نَّ َذكلي
ِ
َأَها ا    نرَْبَ

َأها{ أ ي: من قبل أ ن خنلقها ويه موجودة ِف الكتاب ْن قَْبلي َأْن نرَْبَ    .}مي

ْبَحانَُه(قال:  هي س ُ لْمي ُع ليعي يُر التَّابي   )َوَهَذا التَّْقدي

مل للا، عمَلي للا س بحانه وتعاىل؛ فكتبأ ي: هذا     .التقدير من أ ين جاء؟ هو اتبع لعي

يالا( قال:  ةَلا َوتَْفصي َع مُجْ  )يَُكوُن ِفي َمَواضي

   .ِف بعض املواضع يَكتبه ابلتفصيل، وبعض املواضع يكتبه ابمجلةل 

َذا خَ  )فََقْد َكَتَب ِفي اللَّْوحي الَْمْحُفوظي َما َشاَء، قال: 
ِ
وحي  َوا لََق َجَسَد الَْجنينيي قَْبَل نَْفخي الر 

َماٍت، فَُيَقاُل ََلُ  ي لَكي أْْربَع ، فَُيْؤَمُر بي لَْيهي َملاَكا
ِ
، بََعَث ا يهي ،   :اْكُتْب  : في هَلُ ، َومَعَ ْزقَُه، َوَأَجهَلُ ري

يدٌ  ( َوَشقييٌّ َأْم َسعي َ َو َذكلي  ؛ َوحَنْ

املواضع يُكتب ابلتفصيل وِف بعض املواضع ا ذن ّك يشء يُكتب؛ لكنه ِف بعض 

يُكتب ابمجلةل، وهذا احلديث اذلي ذكره املؤلف ِف "الصحيحني" هو حديث عبد للا  

   .بن مسعود؛ حديث الكتابة

ُرُه الَْيْوَم قَلييلٌ   قال: اا َوُمنْكي مي َّةي قَدي ُرُه غاُلُة الَْقَدريي يُر قَْد اَكَن يُْنكي   ( )فَهََذا التَّْقدي

   .اذلي هو العمل والكتابة 

َّانيَيُة( قال:  َرَجُة الث ا ادلَّ    )َوَأمَّ

مرتبة العمل مث مرتبة   - وضع املؤلف العمل والكتابة الذلان ُه مرتبتان ِف درجة واحدة 

، مث انتقل ا ىل ادلرجة الثانية ووضع فهيا مرتبتني؛ وهام  - الكتابة وضعهام ِف درجة واحدة

 .اخللقمرتبة املشيئة ومرتبة 
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، َوُهوَ قال:  ةَلُ امي َذُة، َوقُْدَرتُُه الشَّ يئَُة للاي النَّافي ميَاُن بيأَنَّ َما َشاَء للُا اَكَن،   : )فَهييَي َمشي
ِ
اًل

 َوَما لَْم يََشأْ لَْم يَُكن( 

هذه ادلرجة الثانية: درجة املشيئة، أ ن تؤمن أ ّن ما شاء للا اكن وما مل يشأ  مل يكن، كام 

نَي{، وقال: }َولَْو َشاَء  انه وتعاىل ِف كتابه الكرمي: }قال للا س بح  فَلَْو َشاَء لَهََدامُكْ َأمْجَعي

ْن بَْعدي  ْ مي ُهي ْن بَْعدي يَن مي ي ُ َما اْقتَتََل اذلَّ َدةا{، وقال:} َولَْو َشاَء اَّللَّ ةا َواحي   َرب َك لََجَعَل النَّاَس ُأمَّ

ّينَاُت َولَكيني اخْ  ُ َما  َما َجاَءهْتُُم الَْبي هْنُْم َمْن َكَفَر َولَْو َشاَء اَّللَّ آَمَن َومي هْنُْم َمْن أ تَلَُفوا فَمي

نَي{،  ُ َرب  الَْعالَمي ًلَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
هذه الآايت لكّها اْقتَتَلُوا{، وقال: } َوَما تََشاُءوَن ا

   .وغريها من الآايت وال حاديث تدّل عىل مشيئة للا تبارك وتعاىل النافذة 

يئَةي للاي  ال: ق ًلَّ بيَمشي ْن َحَرَكٍة َوًَل ُسُكوٍن؛ ا  َمَواتي َوَما ِفي اَلْرضي مي َُّه َما ِفي السَّ )َوَأن

ْبَحانَُه(   س ُ

ًل يشء خيرج عن مشيئة للا تبارك وتعاىل ِف هذا الكون، ّك يشء يشاؤه للا  

للا كفر الاكفر ملا س بحانه وتعاىل، ُكفر الاكفر يشاؤه للا س بحانه وتعاىل، لو مل يشأ  

 َكَفر. 

بعض الناس يفهم من هذا: اجلرب؛ أ ّن للا س بحانه وتعاىل جربه وأ لزمه ابلكفر؛ ًل، هذا  

رادته اليت أ عطاه للا س بحانه   ابطل، هذا الفهم غري حصيح، العبد يفعل بقدرته وا 

ذا اختار  ايها، فهو خيتار ما بني الكفر واًل ميان؛ لكنّه ا  الكفر ًل يعين ذكل أ ّن  وتعاىل ا 

ذا أ راد اًل ميان ًل يقدر عىل أ ن جيعهل مؤمناا، ًل؛ ّك يشء حيصل   للا س بحانه وتعاىل ا 

 .ِف هذا الكون فهو مبشيئة للا تبارك وتعاىل

 )ًَل يَُكوُن ِفي ُمْلكيهي َما ًَل يُرييُد( قال: 

 .ًل ميكن أ ن يكون ِف ُمِل للا ما ًل يريده للا

رادة كونية واًل رادة قسامن رادة رشعية وا   .: ا 
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اًل رادة الرشعية: يه ما حيبه للا ويرضاه، فلّك ما أ مر للا تبارك وتعاىل به ِف الكتاب 

أ و ِف الس نة فهو حيبّه ويرضاه، فهو يريده رشعاا أ ن يكون، لكن ًل يلزم أ ن يكون أ ي  

رادة رش  عية، لكن أآمن يوجد، فاهلل س بحانه وتعاىل يريد من النّاس مجيعاا أ ن يؤمنوا ا 

 .البعض وكفر البعض

واًل رادة الثانية: اًل رادة الكونية؛ وهذه تتعلق مبا وقع، فلّك ما يقع ِف هذا الكون فرييده 

رادة للا الكونية، واملشيئة مبعىن اًل رادة الكونية، فلّك   للا كوَنا، ًل يشء خيرج عن ا 

 ومل يرده رشعاا، هبذا تُفّرق بني  يشء واقع؛ أ راده للا كوَنا، ُكفر الاكفر أ راده للا كوَنا 

اًل رادة الكونية واًل رادة الرشعية؛ فالكفر يَبغضه للا، ًل حيبه، فليس هو مراداا رشعاا  

رادة للا تبارك  ذن فرييده للا كوَنا؛ ل نّه ًل يشء خيرج عن ا  َل، ولكن كونه وقع؛ ا 

   .وتعاىل الكونية

ْبَحانَُه عىََل ُكّي  قال:  َُّه س ُ ( )َوَأن َن الَْمْوُجوَداتي َوالَْمْعُدوَماتي يٌر مي ٍء قَدي  يَشْ

يٌر{} للا س بحانه وتعاىل قدرته اتمة اكمةل، ٍء قَدي َ عىََل ُكّي يَشْ نَّ اَّللَّ
ِ
سواء اكن هذا   ا

   .اليشء موجوداا أ و اكن معدوماا؛ فاهلل س بحانه وتعاىل قادر عىل ّك يشء 

ْن َمْخلُوٍق ِفي  قال:  ْبَحانَُه( )مَفا مي ًلَّ للُا َخاليُقُه س ُ َماءي ا   اَلْرضي َوًَل ِفي السَّ

ُ َخاليُق  ا ذن ّك يشء ِف هذا الكون من اخمللوقات فهو خملوق هلل تبارك وتعاىل } اَّللَّ

ٍء َأْم ُُهُ الَْخاليُقوَن ) ْن غرَْيي يَشْ ٍء{، }َأْم ُخليُقوا مي َماَواتي  35ُكّي يَشْ ( َأْم َخلَُقوا السَّ

نُوَن{َوا فلك هذا اخللق خلٌق هلل تبارك وتعاىل مبا ِف ذكل أ فعال  ْلَْرَض بَْل ًَل يُوقي

رادته،  العباد؛ لكّها خملوقة هلل، لكّن العبد ًل يُكره عىل الكفر، عندما يَكفر يَكفر اب 

رادته  ًّل اب  ميان ًل حيصل ا  ومعىن أ ّن للا س بحانه وتعاىل خلقه، ففعل العبد من كفر وا 

رادته وقدرته خملوقة هلل تبارك وتعاىلوقدرته،   .وا 
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َواهُ  قال: ُه، َوًَل َربَّ سي ،)ًل َخاليَق غرَْيُ ي َباَد بيَطاَعتيهي َوَطاعَةي ُرُسهلي ؛ فََقْد َأَمَر الْعي َ   ، َوَمَع َذكلي

 ) َيتيهي  َوَّنَاُُهْ َعْن َمْعصي

هو اذلي خلقهم، وهو اذلي أ مرُه بطاعته، مفهنم من يُطيع ومهنم من ًل يُطيع، فاهلل  

رادة وخلق هلم قدرة، وهلم اختيار، وأ مرُه ابلطاعة   س بحانه وتعاىل خلقهم؛ خلق هلم ا 

 وّناُه عن املعصية.  

نيَ قال:  طي نينَي َوالُْمْقسي ب  الُْمتَّقينَي َوالُْمْحس ي ْبَحانَُه حُيي  ( )َوُهَو س ُ

نَي{  أ ي: العادلني ِف أ حاكهمم  طي ب  الُْمْقسي َ حُيي نَّ اَّللَّ
ِ
ُطوا ا  }َوَأْقسي

رييَن، َوًَل يَْرىَض َعني  قال:  ب  اْلاَكفي ، َوًل حُيي اليَحاتي لُوا الصَّ آَمنُوا َومَعي يَن أ ي )َويَْرىَض َعني اذلَّ

قينَي، َوًَل يَأُْمُر   (الَْقْومي الَْفاسي لَْفْحَشاءي   ابي

   .أ ي: ال فعال القبيحة والسيئة واملنكرة

ب  الَْفَساَد، قال:  ُه اْلُكْفَر، َوًَل حُيي َبادي ، َوللُا َخلََق   )َوًَل يَْرىَض ليعي يَقةا لُوَن َحقي َباُد فَاعي َوالْعي

 أ فَْعالَهُم( 

وبني كون العبد  كيف جتمع بني أ ّن للا س بحانه وتعاىل قّدر أ فعال العباد وأ رادها كوَنا 

 فاعالا حقيقة؟  

رادته وقدرته، واًل رادة والقدرة خملوقتان هلل،   ًّل اب  بأ ن تعمل أ ّن العبد ًل يفعل أ فعاَل ا 

فأ فعال العبد خملوقة هلل لكّن العبد يفعل فعالا حقيقياا؛ خيتار ما بني الكفر واًل ميان  

أآايت كثرية وبنّي أ نّه خالق  حقيقة، وللا خالق أ فعاهلم، كام قال للا س بحانه وتعاىل ِف 

 .ّك يشء وأ نّه خلق العباد وخلق أ فعاهلم 
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،    :)َوالَْعْبُد ُهوَ قال املؤلف رمحه للا:  ُر، َوالُْمَصّّلي ، َوالَْفاجي ُر، َوالرَْب  ُن، َواْلاَكفي الُْمْؤمي

 ُ امئي  ( َوالصَّ

س بحانه وتعاىل   انظر! املؤلف حياول أ ن يبني كل كيف تفهم هذه احلقيقة ويه: أ ّن للا

 خالق ّك يشء، ومن ذكل أ فعال العباد، وأ ّن العباد فاعلون ل فعاهلم حقيقة؛  

مياَنا اتماا حىت   قال: َباُد فَاعيلُوَن َحقييقَةا َوللُا َخلََق أ فَْعالَهُم( ًل يُؤمن العبد ابلقدر ا  )َوالْعي

 :يؤمن هباتني الفقرتني

 .ال وىل: العباد فاعلون حقيقة

 .الثانية: للا خالق أ فعاهلم 

 .ًل بد أ ن جتمع بني هذين ال مرين حىت خُتالف أ هل البدع والضالل

ُر( :قال: )َوالَْعْبُد ُهوَ  ُن، َوالْاَكفي ميانه، يفعل كفره؛   الُْمْؤمي ذن فهو يفعل حقيقة، يفعل ا  ا 

 .لكه بيده

ُر( الرّب: الصاحل املطيع، والفاجر: ال ، َوالَْفاجي  .عايص )َوالرَْب 

اليهيْم( قال:  َبادي قُْدَرٌة عىََل َأمْعَ ليلْعي  )وي

   .خلقها للا س بحانه وتعاىل هلم

َراَدٌة(قال: 
ِ
  )َولَهُْم ا

رادهتم.    ويفعلون بقدرهتم وا 

َراَدهَتُْم، مََكَ قَاَل تََعاىَل قال: 
ِ
َتقيمَي  }   :)َوللُا َخاليُقهُْم َوخاليُق َوقُْدَرهَتُْم َوا نمُْكْ َأْن يَس ْ ليَمْن َشاَء مي

نَي{( 28)  ُ َرب  الَْعالَمي ًلَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
 ( َوَما تََشاُءوَن ا

تَقيمَي{ نمُْكْ َأْن يَس ْ َوَما تََشاُءوَن  أ ثبت للا تبارك وتعاىل َل مشيئة، مث قال: }  }ليَمْن َشاَء مي

ُ َرب   ًلَّ َأْن يََشاَء اَّللَّ
ِ
نَي{ا ال ميكن للاكفر أ ن يكفر وللا س بحانه و تعاىل ًل  ف الَْعالَمي



175 
 

يشاء َل الكفر أ بداا؛ ل نّه ًل يشء ِف هذا الكون خيرج عن مشيئة للا، لو أ راد للا َل 

  .اًل ميان لآمن، لكّن للا س بحانه وتعاىل تركه واختياره

َ قال:  ُب هبي َن الَْقَدري يَُكّذي َرَجُة مي هي ادلَّ يَن َُسَّاُُهُ النَّيبي  )َوَهذي ي ، اذلَّ َّةي ُة الَْقَدريي ملسو هيلع هللا ىلص    ا عَامَّ

 ) ةي هي اُلمَّ  َمُجوسي َهذي

هذه ادلرجة اليت يه درجة املشيئة واخللق؛ أ ّن للا س بحانه وتعاىل شاء أ فعال العباد  

ميان وكفر وغري ذكل، وهو اذلي خلقها؛ هذه ادلرجة يُكذب هبا عامة   اليت وقعت من ا 

 .القدرية

يَن َُسَّاُُهُ النَّيبي   ي ةي(ملسو هيلع هللا ىلص  وقوَل: )اذلَّ هي اُلمَّ هو حديث ضعيف ِف هذا ًل   َمُجوسي َهذي

يصّح، ولكهنم يشرتكون مع اجملوس ِف كون اجملوس قد أ ثبتوا خالقني وهؤًلء كذكل قد  

ل فعاهلم،  أ ثبتوا خالقني، يقولون: للا س بحانه وتعاىل خالُق ال ش ياء لكّها والعباد خالقون 

أ فعال العباد هذه ليست داخةل حتت خلق للا، للا س بحانه وتعاىل مل خيلقها وًل يه  

داخةل حتت مش يئته، فالعبد هو يشاء من نفسه وخيلق بنفسه أ فعاَل، فلو شاء للا  

س بحانه وتعاىل من العبد اًل ميان وشاء العبد الكفر؛ حيصل الكفر وًل حيصل اًل ميان؛  

   .بد أ قوى من مشيئة للا ِف هذاجفعلوا مشيئة الع 

، َحىتَّ َسلَُبوا الَْعْبَد قُْدَرتَُه َواْختيَياَرُه( قال:  ثَْباتي ْن َأْهلي اًل  هيَا قَوٌم مي  )َويَْغلُو في

 .هؤًلء اجلربية اذلين خالفوا ِف هاتني املرتبتني؛ ُه: القدرية واجلربية

املسأ ةل ويه املشيئة واخللق، فالقدرية  خُيالفون ِف هذه  - مجيع القدرية -القدرية: عامهتم

 .ًل يُثبتون أ ّن للا س بحانه وتعاىل شاء أ فعال العباد وًل خلقها 

اجلربية: ابلعكس يقولون للا س بحانه وتعاىل شاءها وخلقها، والعبد ًل قدرة َل عىل  

يشء، وحراكته وترصفاته مبزنةل حترك ورقة الشجر ِف همّب الرحي، ًل حول لها وًل  

، كذكل ابلنس بة للعبد عندُه، فالعبد جمبور عىل ّك يشء؛ وهذا ابطل وذاك  قّوة
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ابطل، وقد ذكرَن طريقة امجلع بني ال مرين، ولكّن أ هل البدع كعادهتم يأ خذون ببعض  

   .ال دةل ويرتكون البعض الآخر

مْكَهَا قال:  هي حي  ( َوَمَصاليَحهَا )َوخُيريُجوَن َعْن َأفَْعالي للاي َوَأْحاَكمي

يعين: أ ّن للا س بحانه وتعاىل ًل يفعل حلمكة وًل يفعل ملصلحة، هكذا عندُه ال مر، 

ن اكن املطيع  فهو يفعل وحيمك جملرد مش يئته، ل نّه شاء فعل فقط، ولهذا يُثيب املطيع وا 

ن اكن العايص جمرباا عىل فعهل، ويقولون: هذا ليس   جمرباا عىل فعهل، ويعاقب العايص وا 

بظمل؛ ل ّن الظمل عندُه: الترصف ِف مِل الغري، فاهلل س بحانه وتعاىل مترصف ِف  

وهذا ضالل عريض، واحلّق ما ذكرَنه من عقيدة أ هل    - هكذا عندُه هؤًلء - ملكه

 .الس نة وامجلاعة وهبا جتمتع ال دةل

 

ميَاَن   :)فَْصلٌ ؤلف رمحه للا: مث قال امل
ِ
يَن َواًل : َأنَّ ادّلي نَّةي َوالَْجَماعَةي ْن ُأُصولي َأْهلي الس   َومي

ّيَساني َوالَْجَواريحي(  ُل الَْقلْبي َوالل ، َومَعَ ّيَساني ٌل؛ قَْوُل الَْقلْبي َوالل    قَْوٌل َومَعَ

 هذه عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة ِف مسأ ةل اًل ميان.  

لتصديق، وقال بعض أ هل العمل: هو اًل قرار، واذلي هيمنا هنا:  اًل ميان ِف اللغة: هو ا

 .هو املعىن الرشعي

اًل ميان ابملعىن الرشعي: هو اعتقاد ابلقلب وقول ابللسان ومعل ابجلوارح وال راكن؛ هذا  

ذا مل   هو تعريف اًل ميان، فا ذا حتققت هذه ال راكن الثالثة ِف العبد؛ صار مؤمناا، وا 

راكن؛ ًل يكون مؤمناا، كام قال اًل مام الشافعي: ًل جيزئ أ حد  تتحقق هذه الثالثة ال  

هذه الثالثة عن الآخر؛ أ ي: ّك واحد ًل بّد أ ن يكون أ صهل موجوداا عند املؤمن حىت  

يُسمى مؤمناا، هذا تعريف اًل ميان عند أ هل الس نة وامجلاعة؛ فهو مكّون من ثالثة 

ملسو هيلع هللا ىلص  يب هريرة ريض للا عنه أ ن النيب أ راكن: الاعتقاد والقول والعمل، كام ِف حديث أ  
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ماَطُة اَلذى َعني قال
ِ
ًلَّ للا، وَأْدَنها ا

ِ
َل ا
ِ
؛ َأعْالها ًل ا ْبعوَن ُشْعَبةا : "اًل مياُن بيْضٌع َوس َ

"؛ جفمع هذا احلديث: الاعتقاد والقول والعمل،   َن اًل مياني ، واحلَياُء ُشْعَبٌة مي ريقي الطَّ

 تواترة عىل أ ّن اًل ميان يكون هبذه الثالثة. ودلّت أ دةل الكتاب وأ دةل الس نة امل 

ل وبنّي ما   ميان؛ فقال: )قَْوٌل َومَعٌَل(؛ مث فصَّ أ مَجَل املؤلف رمحه للا عند تعريف لال 

ُل الْقَلْبي َواللّيَساني   ، َومَعَ مراده من القول والعمل، فقال: )قَْوٌل الْقَلْبي َواللّيَساني

 .وللسان، والعمل للثالثةَوالَْجَواريحي(؛ فالقول للقلب 

 .  - تصديقه - واملقصود بقول القلب: اذلي هو التصديق

 واملقصود بقول اللسان: هو النطق ابلشهادتني.  

واملقصود بعمل القلب: هو أ عامل القلوب من: اًل خالص واحلّب والبغض واخلوف  

 والرجاء والتوك وما شابه؛ ّك هذه من أ عامل القلوب، وتسمى معالا للقلب.  

ومعل اللسان هو: ال ذاكر؛ التسبيح والهتليل والاس تغفار وما شابه؛ هذا من معل  

 اللسان.  

 وأ ّما معل اجلوارح مفعلومة؛ اكلصالة والصيام واحلّج وما شابه.  

 .فاًل ميان يتكون من هذه الثالثة: اعتقاد القلب وقول اللسان ومعل اجلوارح وال راكن 

ميَاَن يَزييُد  قال:  َيةي )َوَأنَّ اًل  لَْمْعصي ، َويَْنُقُص ابي اعَةي لطَّ  ( ابي

اًل ميان عند أ هل الس نة يزيد وينقص؛ يزيد ابلطاعات وينقص ابملعايص، لكاّم تعبد العبد  

ميانه، وأ دةل ذكل ِف الكتاب والس نة  ميانه، ولكاّم ترك عبادة أ و فعل معصية نقص ا  زاد ا 

ميَاَنا َأي مُكْ َزادَ كثرية؛ مهنا قول للا تبارك وتعاىل: }
ِ
هي ا يَن  { ، ومهنا قوَل: } تُْه َهذي ي َويَْزَداَد اذلَّ

ميَاَنا 
ِ
آَمنُوا ا براهمي عليه السالم ملّا قال َل ربنا تبارك وتعاىل:أ قَاَل َأَولَْم  } {، ومهنا قول ا 

{؛ َّ قَلْيبي ْن قَاَل بىََل َولَكيْن ليَيْطَمنئي ذن: فاًل ميان يزيد وينقص، وفيه   تُْؤمي زايدة ِف اًل ميان، ا 

"،  ملسو هيلع هللا ىلصنقصان كام قال النيب  ْن أ يْحداُكنَّ صاٍت َعْقٍل َوديٍن مي ْن َنقي ِف النساء: "ما َرَأيُْت مي
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 .فينقص اًل ميان ويزيد؛ هذه عقيدة أ هل الس نة وامجلاعة

 :خالف ِف ذكل طائفتان

قولون كام يقول أ هل الس نة وامجلاعة بأ ّن  اخلوارج؛ وهؤًلء ُه اذلين ي الطائفة ال وىل:

 اًل ميان اعتقاد وقول ومعل، لكن ما الفرق بيهنم وبني أ هل الس نة؟ 

ذا ذهب بعضها ًل يذهب اًل ميان   أ هل الس نة يقولون: أ عامل اجلوارح من اًل ميان، لكن ا 

ذا زَن ًل يذهب  ميانه، ا  ذا اكن الشخص اتراكا للصوم ًل يذهب ا  ميانه،  ابللكية، يعين ا  ا 

ذا ذهب بعضه   ميانه؛ ل ّن اًل ميان عندُه ًل يتبعض، ا  أ ّما اخلوارج فيقولون: يذهب ا 

ذهب لكّه، وهذا ال صل هو نفسه ال صل املوجود عند أ عداهئم ومن يضادُه ِف 

عقيدهتم وُه املرجئة؛ املرجئة أ يضاا قالوا: اًل ميان ًل يتبعض، ولكن الفرق بني املرجئة  

 .ج قالوا: بأ ّن اًل ميان هو اعتقاد وقول ومعلواخلوارج أ ّن اخلوار 

ًل تدخل ِف اًل ميان؛ فصار اًل ميان   - أ عامل اجلوارح   - فقالوا: ًل؛ ال عامل  املرجئة وأ ّما 

، فقال هؤًلء املرجئة: هو - عىل خالف بيهنم أ نفسهم - عندُه اًل ميان: هو اعتقاد فقط

 جزء واحد أ يضاا ًل يتبعض.  

 فصار عندَن طرفان ووسط: 

خلوارج قالوا: اًل ميان اعتقاد وقول ومعل؛ لكّن ال عامل لكّها من أ صل اًل ميان، فا ذا زال  ا

 معل من ال عامل؛ زال اًل ميان.  

أ ما املرجئة؛ فقالوا: أ عامل اجلوارح ليست من اًل ميان؛ ا ذن مفحل اخلالف هو أ عامل 

 .  - يه حمل اخلالف - اجلوارح 

 ارح من اًل ميان.  وأ ما أ هل الس نة؛ فقالوا: بأ ّن أ عامل اجلو 

مجيع طوائف املرجئة تتفق ِف هذا ال صل؛ وهو ا خراج أ عامل اجلوارح عن اًل ميان،  

ذا   ذا ذهب معل؛ ذهب اًل ميان، ا  اخلوارج يُدخلون أ عامل اجلوارح؛ لكهنم يقولون: ا 
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ذا ارتكب الشخص  ذهب معل اكلصوم والصالة والزاكة وما شابه ذهب اًل ميان، ا 

ميان ه اكلزَن والّسقة ورشب امخلر وما شابه؛ هذه عقيدة اخلوارج  معصية كبرية ذهب ا 

 وتِل عقيدة املرجئة.

وأ هل الس نة وسط بيهنام، يقولون: أ عامل اجلوارح من اًل ميان ولكن ًل يَكفر الشخص 

ذا ترك معالا أ و معلني أ و ارتكب ذنباا أ و   ًّل بأ ن يرتك أ عامل اجلوارح ابللكية، أ ّما ا  ا 

 .ونعين ابذلنوب: كرشب امخلر وما شابه ذنبني؛ فهنا ًل يكفر، 

تقريباا هذه املسائل اليت ذكرَنها من عقيدة أ هل الس نة ِف مسائل  هنا مسأ ةل هممة:

اًل ميان معلومة عند امجليع وأ دلهتا أ صبحت واحضة، لكن ملعىن اًل ميان هذا لوازم تلزم  

 عىل تعريف اًل ميان؛ تعريف اًل ميان هذا َل لوازم: 

ذا قلت بتعريف  ذا ا  ذا قلت بتعريف املرجئة لزمتك لوازم، وا  اخلوارج لزمتك لوازم، وا 

 قلت بتعريف أ هل الس نة لزمتك لوازم؛ مايه؟ 

 .أ ُه ما نريد أ ّن نركز عليه ِف هذا هو مسأ ةل الكفر

تعريف الكفر عند أ هل الس نة وامجلاعة هو: ما يضاد اًل ميان، وعند املرجئة: ما يضاد  

ذا  اًل ميان، وعند اخلوارج: ما  يضاد اًل ميان؛ ملاذا؟ ل ّن املسأ ةل ًلزمة لتعريف اًل ميان، فا 

 .قلت ِف اًل ميان تعريفاا يكون ضّده الكفر

مثال ذكل: أ هل الس نة وامجلاعة يقولون: اًل ميان اعتقاد وقول ومعل، والكفر ضّده، 

ول فيكون الكفر عندُه ابًلعتقاد والقول والعمل، كام أ ّن اًل ميان عندُه ابًلعتقاد والق

 والعمل. 

كذكل اخلوارج يقولون: الكفر يكون ابًلعتقاد والقول والعمل، لكن بناء عىل أ صلهم مبا   

أ ّن الكفر يكون ابلعمل سواء اكن مما يُكفّر به أ هل الس نة أ و ًل يكفرون به اكرتاكب  

 الكبائر.
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أ ما املرجئة فيقولون: الكفر ًل يكون ابلعمل؛ ل ّن تعريف اًل ميان عندُه ليس فيه   

ذا   معل؛ أ عامل اجلوارح ليست من اًل ميان عندُه، يقولون: اًل ميان هو التصديق، فا 

ذا  قلت اًل ميان هو التصديق؛ فيكون عندك الكفر ضد التصديق؛ وهو التكذيب، فا 

قلت بأ ّن الكفر هو التكذيب؛ فأ نت تقول وًلبد بأ ّن اًل ميان هو التصديق؛ فتخرج  

 اثلث هلام:  أ عامل اجلوارح من اًل ميان؛ فيلزمك أ حد أ مرين ًل 

ّما أ نّك تقول هبذا القول وهو قول املرجئة الصارخ، أ و أ نّك رجل متناقض ًل تعقل ما   ا 

خيرج من رأ سك جاهل ابملسائل العلمية؛ ًل اثلث هلام؛ ل ّن اللّك عمل أ ّن اًل ميان والكفر  

 ضدان والزتموا هبذه اللوازم حىت جئت أ نت وختبطت وأ تيت بأ قواٍل مرشقاا ومغرابا.  

ا فهمنا هذا؛ فهمنا التخبطات اليت حتصل عند بعض املتعاملني ِف زمننا هذا، يأ يت  فا ذ

ويقول: )اًل ميان اعتقاد وقول ومعل( فتفرح وتقول َل: جزاك للا خرياا، تبارك للا هذا  

الرجل من أ هل الس نة، فا ذا جاء يعرف الكفر؛ قال: الكفر هو التكذيب، وعندما أ راد  

فّرق بني الاكفر كفراا أ صلياا وبني الاكفر كفراا مرتداا بذكل، فقال:  أ ن حُيّسن الوضع قليالا 

الكفر ال صّل هو أ نواع كام يقّسمه أ هل الس نة: كفر شك، كفر تكذيب، كفر حجود،  

ًّل ابلتكذيب، فلسفة جديدة   كفر اس تكبار ... ا خل، لكن كفر الّرّدة هذا ًل يكون ا 

العمل ابًل رجاء، وبأ نه قائد املرجئة ِف وبدعة جديدة من هذا الرجل؛ ذلكل وصفه أ هل 

 اململكة. 

 ملاذا هذا التخبط اجلديد اذلي نتج عن هجل مبسائل اًل ميان؟  

منا يه ثقافة من   ل ّن الرجل مل يأ خذ املسائل العقائدية عن العلامء، ما درسها دراسة، ا 

   هنا وهناك؛ ذلكل وقع ِف هذا التخبط العجيب، املهم ِف املوضوع، هذه مهنا.

ذا اعتقدَن بأ ّن اًل ميان اعتقاد وقول  ذن ننضبط فنقول: ا  الآن ملّا علمنا هبذا الالزم، ا 

ومعل؛ فيكون الكفر عندَن اعتقاد وقول ومعل، من سّب للا تبارك وتعاىل؛ َكَفَر ُكفراا  

 معلياا، من جسد للصمن كفر كفراا معلياا.  
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 ماذا يقول املرجئة ِف مثل هذا؟  

الكفر عندُه ًل يكون ابلعمل؛ يقولون ملّا حمك الشارع عليه بأ نّه كفر علمنا بذكل أ نّه  

ًّل ابلتكذيب، فبناء عىل   دليل عىل الكفر اذلي ِف القلب؛ فالكفر عندُه ًل يكون ا 

ل كفراا وقد ذكل ال عامل ًل تكون كفراا، لكن أ شلك علهيم ال مر؛ كيف ًل تكون ال عام

 حمك للا عىل مثل هذه ال فعال بأ ّّنا كفر؟ 

 قالوا: هو دليل عىل الكفر اذلي ِف القلب؛ ذلكل ُُسي كفراا.  

حتريف ولف ودوران؛ هذا ضابطهم ِف الالكم، يأ يت ويقول: هذا ليس كفراا؛ بل هو  

 دليل عىل الكفر؛ ملاذا؟ ل نّه يلزتم هبذا.  

قوية لها   -حبمد للا - ضني؛ ل ّن دعوة أ هل الس نةوحنن مشلكتنا اليوم مع املتناق

شوكهتا؛ ذلكل يتلبس هبا من ليس من أ هلها، ومن وجدت ِف قلوهبم عقيدة أ هل  

البدع خفافوا أ ن يرُصحوا هبذا؛ فأ خذوا يذكرون ما يستنكره صغار أ هل الس نة قبل 

 نفوسهم؛  كبارُه، يذكرونه بناء عىل الس نة؛ لكهنم بعد ذكل يذكرون اللوازم اليت ِف

 .فنحن حَنذر من هذه املسأ ةل

(قال املؤلف:  َ    )َوُُهْ َمَع َذكلي

 .أ ي: مع قوهلم أ ّن اًل ميان قول ومعل

؛ مََكَ يَْفَعهُلُ الَْخَواَرُج( قال:  ْبةَلي بيُمْطلَقي الَْمَعايصي َواْلَكَبائيري  )ًل يَُكفّيُروَن َأْهَل الْقي

َ ًل يَُكفّيُروَن(؟   هذا فارق هنا؛ ملاذا قال: )َوُُهْ َمَع َذكلي

ًّل أ ّّنم خيتلفون معهم ِف هذه املسأ ةل؛  ن التقى اخلوارج معهم ِف تعريف اًل ميان؛ ا  ل نّه وا 

ن أ دخلوا ال عامل ِف  ويه: التكفري ابلكبرية، اخلوارج يُكفّرون ابلكبرية، وأ هل الس نة وا 

ًّل أ ّّنم ًل   يُكفّرون صاحب الكبرية، ومقاةل ابن تميية رمحه للا هنا دقيقة، أ دّق  اًل ميان ا 

من مقاةل صاحب الطحاوية عندما قال: )وًل يُكفّرون بذنب مامل يس تحهل( العبارة هنا  
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(، أ ي: ًل يُكفّرون   َكبَائيري
ْبةَلي بيُمْطلَقي الَْمَعايصي َوالْ يه ادلقيقة، قال: )ًل يَُكفّيُروَن َأْهَل الْقي

معصية أ و أ ي كبرية، مفن املعايص ما يه كفر، ومن الكبائر ما هو كفر، فُيكفّرون  بأ ي

به، فُيكفّرون من حمك عليه الشارع ابلكفر، ومن مل حيمك عليه ابلكفر فال يُكفّرونه،  

مفرتكب الزَن أ و الّراب أ و غريها من املعايص مثل هذا ًل يُكفّرونه؛ هذا مرتكب 

  ه.لكبرية؛ واخلوارج يُكفّرون 

( يعين املسلمني اذلين يشهدون الشهادتني ويس تقبلون قبةل  ْبةَلي )ًل يَُكفّيُروَن َأْهَل الْقي

)مََكَ يَْفَعهُلُ الَْخَواَرُج(؛ فا ّنم يُكفّرون   املسلمني، ًل يُكفّروّنم بأ ّيي معصية أ و أ ّيي كبرية،

   .بأ ي كبرية 

ُة   قال: ( )بَلي اُلُخوَّ ميَانييَُّة اَثبيَتٌة َمَع الَْمَعايصي
ِ
   اًل

ن ارتكب معصيته؛ فهو مؤمن مثهل، لكن  يعين صاحب املعصية هو أ خ للمؤمن وا 

   .الفرق بيهنام ِف الزايدة والنقصان، أ ما أ صل اًل ميان؛ فثابت ِف اًلثنني

: } قال:  آيَةي القيصاصي ْبَحانَه ِف أ ْن  )مََكَ قَاَل س ُ ّيَباٌع  فََمْن ُعفيَي ََلُ مي ٌء فَات يهي يَشْ َأخي

 )} لَْمْعُروفي  ابي

ذا َعفى عن ادّلم اذلي َل ذا قَتَل؛ فهو مرتكب لكبرية، وصاحب ادلم ا  َعَفى   - القاتل ا 

{؛ قال: }- عن القاتل يهي ْن َأخي خوة، أ ثبت   فََمْن ُعفيَي ََلُ مي فسّمى صاحب ادّلم والقاتل ا 

ًّل أ خوة واحدة؛ يه:  هلم اُلخوة، أ ّي ُأخوة؟ ال خوة  ادلينية؛ ليس عندَن ِف اًل سالم ا 

أ خوة ادلين اليت يُعقد علهيا الوًلء والرباء؛ ليس عندَن غري هذا؛ ًل وطنية وًل حزبية  

  وًل غري ذكل، نوايل ونعادي عىل ادّلين فقط.

} يهي ْن َأخي نية؛ دّل عىل أ ّن  أ ي: أ خيه املؤمن، فلّما أ ثبت هلام ال خوة اًل ميا  }فََمْن ُعفيَي ََلُ مي

 .مرتكب الكبرية ليس باكفر
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ْحَدامُهَا عىََل    )َوقَاَل: قال: 
ِ
ْن بََغْت ا

ِ
نينَي اْقتََتلُوا فَأَْصليُحوا بَيهَْنَُما فَا َن الُْمْؤمي ْن َطائيَفتَاني مي

ِ
}َوا

لَْعْدلي  ْن فَاَءْت فَأَْصليُحوا بَيهَْنَُما ابي
ِ
ي فَا ىَل َأْمري اَّللَّ

ِ
ي َحىتَّ تَفييَء ا َّيتي تَْبغي   اْلُْخَرى فََقاتيلُوا ال

نَّ 
ِ
ُطوا ا نَي ) َوَأْقسي طي ب  الُْمْقسي َ حُيي ْخَوٌة فَأَْصليُحوا بنَْيَ َأَخَوْيمُكْ{( 9 اَّللَّ

ِ
نُوَن ا ََّما الُْمْؤمي ن

ِ
 ( ا

ْخَوٌة{  فسّماُه لكّهم ا خوة ابًل ميان
ِ
نُوَن ا ََّما الُْمْؤمي ن

ِ
  وُه املتقاتالن. }ا

ْيَفهْييام؛ ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول للا ذا التقى املُْسليامني بيس َ "؛ فقد : "ا  فالقاتيُل واملَْقتوُل ِف النَّاري

ذن مفرتكب  ارتكبا كبرية من الكبائر، لكن مع ذكل أ ثبت للا تبارك وتعاىل هلام اًل ميان، ا 

 .الكبرية مؤمن وليس باكفر؛ وهذا ابلنس بة للكبرية اليت مل يثبت ابلرشع أ ّّنا كفر

َّ امْسي اًل  قال:  ّّلي َق الْمي ( )وًَل يَْسلُُبوَن الَْفاسي يَّةي للُْكّي  ميَاني ابي

الفسق هو: اخلروج ِف أ صهل، والفاسق ِف الرشع هو مرتكب الكبرية أ و املرّص عىل  

فهو فاسق مّّل؛ يعين من مةّل  - الصغرية، فالفاسق املّل؛ هو اذلي من مةّل اًل سالم

؛ ولكنّه مرتكب ذلنب فََسَق به، فأ هل الس نة ًل يسلبونه اًل سالم ابللكية،  - اًل سالم

 .: ًل يقولون هو اكفر، ًل يُكفّرونه مبا فعل من معصية وذنب ًل يَكفر بهيعين

ونَُه ِفي النَّار)  قال: ُ دّلي ةلَُ  َوًَل خُيَ  ( . مََكَ تَُقوُل الُْمْعزَتي

فال يقولون: هو اكفر وًل يقولون: هو خمدل ِف النّار، اذلين يقولون هو اكفر: اخلوارج،  

واذلين يقولون هو خمدل ِف النّار: اخلوارج واملعزتةل، املعزتةل يقولون: هو ِف مزنةل بني  

املزنلتني ِف ادلنيا، بني اًل ميان والكفر، فأ ثبتوا مزنةل وسطى ليست ِف الرشع، 

 الآخرة خمدل ِف َنر هجمن، يعين ِف الهناية وافقوا اخلوارج.  ويقولون: هو ِف 

ميانه، فيُسّمونه فاسقاا وًل   - بكبريته - أ ّما أ هل الس نة فيقولون: هو فاسق بذنبه  مؤمن اب 

 .يسمونه اكفراا 

) ةَلُ ونَُه ِفي النَّار َكام تَقوُل املُْعزَتي ُ  واخلوارج أ يضاا.   )َوًَل خُيَدّلي
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ُق يَْدُخُل ِفي امْسي اًل ميَان املطلق( بَلي  ) قال:   الَْفاسي

ذا قلت اًل ميان املطلق   هنا اًل ميان املطلق ليست عىل املعىن الاصطالِح املعروف؛ ا 

ذا قلت مطلق اًل ميان فاملراد أ صل اًل ميان، هنا أ طلق   فاملراد منه اًل ميان الاكمل، وا 

ِف امس مطلق اًل ميان   املؤلف هذه اللكمة ليس عىل هذا الاصطالح؛ فالفاسق يدخل 

يدخل ِف امس أ صل اًل ميان، عند ا طالقك لالمس تقول املؤمنون فيدخل الفاسق مضن  

ذا أ طلقت الامس - هذا    .هذا معىن الكمه  -ا 

ي قال:  نٍَة{(}  : )مََكَ ِفي قَْوَلي   فَتَْحرييُر َرقََبٍة ُمْؤمي

 هل يدخل الفاسق أ م ًل يدخل؟

اًل ميان، وهذا المتثيل فّس الكم املؤلف اذلي يريده؛ يريد نعم يدخل؛ ل نّه أ طلق امس 

ذا أ طلقت امس اًل ميان فيدخل فيه الفاسق ويدخل فيه اكمل اًل ميان    .من ذكل أ نّك ا 

ي تََعاىَل قال:  ، مََكَ ِفي قَْوَلي ميَاني الُْمْطلَقي
ِ
ينَ }  : )َوقَْد ًَل يَْدُخُل ِفي امْسي اًل ي نُوَن اذلَّ ََّما الُْمْؤمي ن

ِ
  ا

 )} ميَاَنا
ِ
آاَيتُُه َزاَدهْتُْم ا ْم أ َذا تُليَيْت عَلهَْيي

ِ
لَْت قُلُوهُبُْم َوا ُ َوجي َر اَّللَّ َذا ُذكي

ِ
   ا

ناّم املؤمنون{ هنا أ طلق اًل ميان؛ هل دخل فيه الفاسق أ م ًل؟    }ا 

لَْت ًل مل يدخل قال: } ُ َوجي َذا ُذكيَر اَّللَّ
ِ
يَن ا ي نُوَن اذلَّ ََّما الُْمْؤمي ن

ِ
آاَيتُُه  ا ْم أ َذا تُليَيْت عَلهَْيي

ِ
قُلُوهُبُْم َوا

)} ميَاَنا
ِ
هذا الوصف هو وصف املؤمنني اكمّل اًل ميان، وليس املؤمن الفاسق   َزاَدهْتُْم ا

ذا   ( يعين: ا  ميَاني الُْمْطلَقي
ِ
داخالا ِف مثل هذا؛ ذلكل قال: )َوقَْد ًَل يَْدُخُل ِفي امْسي اًل

 .الفاسق واترة ًل يدخل ُأطلق امس اًل ميان؛ فتارة يدخل

ٌن( : " ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَُل  قال:  نَي يَْزيني َوُهَو ُمْؤمي ايني حي  ًَل يَْزيني الزَّ

 ما املقصود هنا من هذا؟ 

ميان اكمل ًل يزين حني يزين وهو مؤمن، وهنا   املقصود هو اًل ميان الاكمل، من عنده ا 

   .الآن أ طلق اًل ميان وًل يدخل فيه الفاسق
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ٌن( )َوًل  قال:  ُق َوُهَو ُمْؤمي نَي يَّْسي ُق حي اري ُق السَّ  يَّْسي

منا يّسق عندما يكون َنقص اًل ميان،   كذكل ًل يكون مؤمناا اكمل اًل ميان ويّسق؛ ا 

   .كذكل الزاين يزين عندما يكون َنقص اًل ميان، حني يكون اكمل اًل ميان ًل يزين 

نَي  قال: ُب الَْخْمَر حي ٌن( )َوًَل يرَْشَ هُبَا َوُهَو ُمْؤمي    يرَْشَ

  .كذكل

هُبَا َوُهَو  قال:  نَي يَنهَْتي هيَا َأبَْصاَرُُهْ حي لَْيهي في
ِ
ٍف يَْرفَُع النَّاُس ا )َوًَل يَنهَْتيُب َّنَْبةا َذاَت رَشَ

ٌن(   ُمْؤمي

كذكل الهنبة، واملقصود ابلهنبة: أ خذ املال عىل وجه الغنمية؛ تأ خذ املال ك نّك غمنته، هذا  

، هذا ّنب وحمرم فال يفعهل املؤمن ِف حال كامل  ّنَْ  ٌب، أ خٌذ للامل من غري وجه حّقٍ

ناّم يفعهل وهو َنقص اًل ميان    .اًل ميان عنده؛ وا 

، فاََل يُْعَطى  قال:  رَيتيهي ٌق بيَكبي ميَانيهي فَاسي
ِ
ٌن ابي ، َأْو: ُمْؤمي ميَاني

ِ
ُص اًل ٌن ََنقي )َويَُقولُوَن: ُهَو ُمْؤمي

 الُْمْطلََق، وًل يُْسلَُب ُمْطلََق الامْسي( الامْسَ  

هؤًلء ُه أ هل الس نة، ًل يعطونه الامس املطلق؛ يعين: الامس الاكمل؛ فال يقولون: 

ميانه فاسق بكبريته،   هو مؤمن اكمل اًل ميان، لكنّه مؤمن َنقص اًل ميان أ و مؤمن اب 

يُنفى عنه اًل ميان،   أ ي: أ صل الامس؛ يعين: ًل كذكل: )ًل يُْسلَُب ُمْطلََق الامْسي(

 فيسلب أ صل الامس متاماا، يبقى اًل ميان موجوداا ولكنّه َنقص اًل ميان.  

هذه عقيدة أ هل الس نة ِف مرتكب الكبرية، أ ّما املرجئة فيقولون: هو مؤمن اكمل  

ميان أ يب بكر ومعر، وأ ّما اخلوارج فيكفرونه، وأ هل   ميانه اك ميان جربيل واك  اًل ميان، ا 

 .لطرفنيالس نّة وسط بني ا
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ْم   :)فَْصلٌ قال املؤلف رمحه للا:  ي نَّةي َوالَْجَماعَةي َساَلَمُة قُلُوهبي ْن ُأُصولي َأْهلي الس   َومي

ابي َرُسولي للاي   ْم َلحْصَ ي نهَتي  ( ملسو هيلع هللا ىلص َوَألْسي

هذا أ صل عظمي عند أ هل الس نة وامجلاعة وهو سالمة قلوهبم؛ أ ي: أ ّّنم حيبون  

، وسالمة  - هذا معىن سالمة قلوهبم هلم  - ويرتضون عهنم ويتولوّنم ملسو هيلع هللا ىلصأ حصاب النيب 

ًّل خبري، ويثنون علهيم   .أ لسنهتم: ًل يذكروّنم ا 

،  - ة هؤًلء ُه الصحاب - مؤمناا به ومات عىل ذكل  ملسو هيلع هللا ىلصوالصحايب هو: من لقي النيب 

وحنن نَعريف هلم فضلهم ونعرف هلم ماكنهتم لكرثة ال دةل اليت وردت ِف ذكل؛ مهنا قوَل 

ْحَساٍن  تبارك وتعاىل: }
ِ
ََّبُعوُُهْ ابي يَن ات ي رييَن َواْلَنَْصاري َواذلَّ َن الُْمهَاجي لُوَن مي ابيُقوَن اْلَوَّ َوالسَّ

ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأعَدَّ لَ  َ اَّللَّ َ  َريضي ا َذكلي هيَا َأبَدا يَن في ي هَتَا اْلَّْنَاُر َخادلي ريي حَتْ هُْم َجنَّاٍت جَتْ

مُي{،  اُء عىََل الُْكفَّاري  ومهنا قوَل تعاىل: }الَْفْوُز الَْعظي دَّ يَن َمَعُه َأشي ي ي َواذلَّ ٌد َرُسوُل اَّللَّ ُمَحمَّ

ا ا جُسَّدا اُء بَيْهَنُْم تََراُُهْ ُركَّعا َت   وقال:{، ُرمَحَ ْذ يَُباييُعونََك حَتْ
ِ
نينَي ا ُ َعني الُْمْؤمي َ اَّللَّ }لَقَْد َريضي

} َجَرةي ي   وقال: الشَّ هيْم ِفي َسبييلي اَّللَّ آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بيأَْمَواليهيْم َوَأنُْفسي يَن أ ي نَّ اذلَّ
ِ
}ا

وا ُأولَئيَك بَْعُضهُْم َأْوليَياُء بَعْ  آَوْوا َونرََصُ يَن أ ي ْن  وقال:  ٍض{َواذلَّ نمُْكْ َمْن َأنَْفَق مي تَويي مي }ًَل يَس ْ

 ُ ْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوالُكًّ َوعََد اَّللَّ يَن َأنَْفُقوا مي ي َن اذلَّ   قَْبلي الَْفْتحي َوقَاتََل ُأولَئيَك َأْعَظُم َدَرَجةا مي

رٌي{ ُ بيَما تَْعَملُوَن َخبي ىَن َواَّللَّ   ملسو هيلع هللا ىلصة، والسنن عن النيب والآايت ِف هذا املعىن كثري   الُْحس ْ

َفُه"،  ملسو هيلع هللا ىلصكثرية؛ مهنا قوَل  ْ وًل نَصيي ُهي ثَْل ُأُحّدٍ َذَهَباا ما بَلََغ ُمدَّ َأَحدي : "لْو َأنَْفَق َأَحُدمُكْ مي

كوا"، هذا لكّه يدلّنا عىل فضل الصحابة وعىل ماكنهتم.   ذا ُذكيَر َأحْصايب فَأَْمسي  وقال: "ا 

 وعىل هذه املاكنة؟ من أ ين حصل الصحابة عىل هذه الفضيةل 

، ومن نرصهتم لال سالم؛ فالوقت اذلي نرصوا فيه اًل سالم،  ملسو هيلع هللا ىلصمن نرصهتم للنيب 

خيتلف عن وقتنا اليوم مثالا، فنرصتك ختتلف عن نرصة الصحابة ريض للا عهنم، ِف  
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وقت اكن ادلين ِف بدايته واكنت ادلعوة ِف أ ولها، وقد تنكّب لها الكثريون وأ دار ظهره  

أ يضاا، ُه حضوا ابلغايل والنفيس، حضوا بأَنَْفسي ما ميلكون من أ جل محل  لها كثريون 

َل ا ًل للا ومن أ جل ادلفاع عن النيب   حفصلوا عىل املاكنة اليت حصلوا   ملسو هيلع هللا ىلصراية ًل ا 

ثَْل ُأُحّدٍ َذَهَباا ما بَلََغ ُمدَّ  علهيا، انتبه للحديث اذلي ذكرَنه: ْ وًل  "لْو َأنَْفَق َأَحُدمُكْ مي ُهي َأَحدي

ليه   َفُه"؛ ملاذا؟ ل ّن نفقة الواحد مهنم، هذا املُّد اذلي اكن ِف وقٍت وزمٍن احلاجة ا  نَصيي

نفاقك جلبل من اذلهب؛ فاملسلمون اكنوا حمتاجني ملثل هذه النفقات،  أ شّد وأ كرب من ا 

ذا أ نفق؛ اكنت نفقته أ عظم   حيتاجون لل سلحة والطعام والرشاب، فاكن الواحد مهنم ا 

 .من نفقة من بعدُه؛ ذلكل َنل الصحابة هذا الرشف العظمي اذلي َنلوه

َّنَا   : : )مََكَ َوَصَفهُُم للُا بيهي ِفي قَْولــــيهي تََعاىَل قال املؤلف ْ يَُقولُوَن َرب ُهي ْن بَْعدي يَن َجاُءوا مي ي َواذلَّ

ميَاني 
ِ
ًْل َبُقوََن ابي يَن س َ ي ْخَوانينَا اذلَّ

ِ
ْر لَنَا َوًلي ََّك   اْغفي ن

ِ
َّنَا ا آَمنُوا َرب يَن أ ي َعْل ِفي قُلُوبينَا غيالًّ ليذلَّ َوًَل جَتْ

مٌي{(    َرُءوٌف َرحي

{} هكذا ينبغي أ ن يكون املؤمن ميَاني
ِ
ًْل َبُقوََن ابي يَن س َ ي ْخَوانينَا اذلَّ

ِ
َّنَا اْغفيْر لَنَا َوًلي فيدعون  َرب

َعْل ِفي } هلم ابملغفرة، آَمنُوا{َوًَل جَتْ يَن أ ي فيدعون للا س بحانه وتعاىل أ ن    قُلُوبينَا غيالًّ ليذلَّ

ََّك َرُءوٌف } حُيبّب أ ولئك القوم ا ىل قلوهبم وأ ًل يكون ِف قلوهبم غلٌّ علهيم، ن
ِ
َّنَا ا َرب

مٌي{؛ ذن: هذه يه العقيدة اليت جيب أ ن حيملها املسمل ل حصاب النيب  َرحي  .  ملسو هيلع هللا ىلصا 

افضة؛ فاخلوارج قالوا بتكفري الصحابة، والروافض وقد خالف ِف ذكل اخلوارج والر 

، جنَّوا مهنم بضعة عرش فقط من الكفر، والبايق ملسو هيلع هللا ىلصكذكل كفّروا أ كرث أ حصاب النيب 

لكّهم عندُه كفّار، ومرادُه من وراء هذا هدم الرشيعة؛ ل ّّنم ما يس تطيعون أ ن يأ توا 

ل ّن الناس مبارشة   للناس مبارشة ويقولون هلم: القرأآن ُمحّرف، الس نة خطأ ؛ ًل؛ 
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س تدور علهيم، لكن أ رادوا أ ن هيدموا الواسطة بيننا وبني القرأآن والس نة، اذلين أ وصلوا  

ذا كفّروُه انهتيى ّك يشء؛ ذلكل ُه يقولون   لنا القرأآن والس نة وُه الصحابة، فا 

هكذا   - بتحريف القرأآن؛ ل ّن اذلين نقلوا القرأآن ُه الصحابة، فتالعب الصحابة ابلقرأآن

؛ هذا اذلي يريدونه أ صالا، وهذا اذلي خططوا َل من البداية؛ فقالوا: هو  - ولونيق

ذن: الصحابة كفّار يلعبون ابلس نة كام يشاؤون،   ُمحّرف، والس نة  نقلها الصحابة؛ ا 

ذن: انهتيى ًل يوجد دين، أ ين ادلين ا ذن؟ ادلين اذلي جاء به أ ل البيت، ما هو ادلين   ا 

وضعوها من رؤوسهم، ًل يوجد ما يثبت عن أ ل  اذلي جاء به أ ل البيت؟ أ اكذيب

البيت من اذلي عندُه، وليس عند أ هل الس نة، اذلي ثبت عن أ ل البيت موجود 

 عند أ هل الس نة. 

 هذه يه عقيدهتم وهذا هو ديهنم.   

اليوم كام ذكرَن مصيبتنا ِف التناقض، نفس ما ذكرَن ِف اًل ميان نذكر ِف الصحابة الآن؛  

ول كل ما عقيدتك ِف الصحابة؟ عقيدتنا ِف الصحابة حنهبم  جتد خشصاا يأ تيك يق

ونتوًلُه وأ لس نتنا تكون سلمية علهيم وندعو هلم.. ا خل؛ مث جتده ِف جمالسه ال خرى  

يقول كل الصحابة أ صابهتم غثائية، ما معىن غثاء، يعين ًل خري فهيم، الغثاء مثل هذا  

ائه منفعة، ليس من ورائه  الزبد اذلي خيرج عند تالطم املياه، يشء ليس من ور

 فائدة. 

ٌب، خُيطب هبا عىل املنابر هنا، الصحابة أ صاهبم    وأآخر يقول كل: الصحابة أ صاهبم جُعْ

جُعب، للا املس تعان، ويقول كل: حنن حنرتم الصحابة، ِف زمن قد عظمت فيه الفتنة  

نا  حصل م   -من قبل أ عداء الصحابة، يعين: حىت لو كنا نريد أ ن نتساهل مع البعض
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، ِف زماننا هذا ًل جيوز التسامح  - تقصري وتساهلنا مع هؤًلء القوم ِف بعض ال زمنة

معهم ل ّن الفتنة قد عُظمت ِف هذه املسأ ةل ابذلات، منذ مىت كنا نسمع العامة يأ يت  

ويتلكم ِف معاوية ويسّب معاوية ويلعن معاوية ويلعن أ اب سفيان وهندا؛ منذ مىت؟ ما  

ًّل ِف زماننا  هذا؛ ملاذا؟ ل ّن فتنة الرافضة قد اش تدت وعُظمت وانترش   ُسعنا ا 

مذههبم، فصاروا يُلَبّيسون عىل الناس، فيأ يت أ مثال هؤًلء ممن يَّدعون الس نة وحمبة  

 .الس نّة ومحل عقيدة الس نّة ويتلكمون مبثل هذا الالكم الباطل

ّي  قال:  ُه لَْو َأنَّ َأَحَدمُكْ    ملسو هيلع هللا ىلص )َوَطاعََة النَّيبي ي نَْفيسي بيَيدي ي ؛ فََواذلَّ ايبي ب وا َأحْصَ : "ًَل تَس ُ ي ِفي قَْوَلي

يَفُه(  ْ َوًل نَصي ُهي ثَْل ُأُحٍد َذَهباا َما بَلََغ ُمدَّ َأَحدي  َأنَْفَق مي

فيه، وأ ّّنم ًل يس بون أ حصاب  ملسو هيلع هللا ىلصا ذن ُه يعتقدون وجوب هذا ال مر ويطيعون النيب 

ل كل غثائية ليست س باا! اي أ يخ لو جاءك خشص وقال كل: أ نت  ، مث يقو ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

غثايئ؛ هل تفرح؟ تضحك َل؟ لو جاءك وقال كل: أ نت رجل مّلء ابلُعجب،  

؟ تتلكم فهيم مبا هو   وأ صابك الُعجب؛ تضحك َل؟ س تقول َل: ملاذا تتلكم ِّفي وتطعن ِّفي

 ب ليس فيه سٌب.  أ قل من هذا ويقوم وحيتج ويزبد ويرعد، مث يقول كل غثائية وجعُ 

مْ قال:  ي هيْم َوَمَراتيهبي ْن فََضائيلي اُع مي مْجَ
ِ
نَُّة َواًل   ( )َويَْقَبلُوَن َما َجاَء بيهي اْلكيتَاُب َوالس َّ

   .يُسلّمون هبذا لكّه

ْن قَْبلي الَْفْتحي قال:  لُوَن َمْن َأنَْفَق مي يَةي  - )َويَُفّضي َوقَاتََل، عىََل َمْن َأنَْفَق   - َوُهَو ُصلُْح الُْحَديْبي

ْن بَْعُد َوقَاتََل(   مي

يَن َأنَْفُقوا  ي َن اذلَّ ْن قَْبلي الَْفْتحي َوقَاتََل ُأولَئيَك َأْعَظُم َدَرَجةا مي نمُْكْ َمْن َأنَْفَق مي تَويي مي }ًَل يَس ْ

ىَن{؛ ُ الُْحس ْ ْن بَْعُد َوقَاتَلُوا َوالُكًّ َوعََد اَّللَّ  ح؟ ما املقصود ابلفت مي
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بعضهم قال: املقصود ابلفتح فتح مكة، والبعض قالوا: بل الفتح هو صلح احلديبية؛ ل نّه  

ليه املؤلف رمحه للا؛ فيقول:  اكن هو بداية الفتح حقيقة، وهو اذلي يذهب ا 

يَةي َوقَاتََل عىََل َمنْ  ْن قَْبلي الَْفْتحي َوُهَو ُصلُْح الُْحَديْبي لُوَن َمْن َأنَْفَق مي ْن بَْعُد  )َويَُفّضي  َأنَْفَق مي

يعين: من أ نفق وقاتل قبل صلح احلديبية أ فضل عندُه ممن أ نفق وقاتل من  ؛ َوقَاتََل(

بعد صلح احلديبية، وهو الآن ِف صدد احلديث عن التفضيل بني الصحابة، ّك  

الصحابة أ حصاب فضل وّك الصحابة عدول وّك الصحابة حنهبم ونتوًلُه؛ لكن هل  

 تبة الفضل؟ نعم؛ مفن أ فضل ممن؟ يتفاضلون ِف مر 

جييبك بقوَل: يُفضلون من أ نفق من قبل الفتح وقاتل عىل من أ نفق من بعد الفتح  

 .وقاتل؛ اس تدًلًلا ابلآية اليت ذكرَنها 

رييَن عىََل اَلنَْصاري قال:  ُموَن الُْمهَاجي  ( )َويَُقّدي

قبل فتح مكة؛ ل ّن الهجرة   ملسو هيلع هللا ىلصاملهاجرون ُه اذلين هاجروا ا ىل املدينة ِف عهد النيب 

اٌد ونييَّةٌ ملسو هيلع هللا ىلصبعد فتح مكة انهتت؛ قال النيب  ؛ ولكْن هجي َْرَة بَْعَد الَفْتحي ، مفن ": "ًل جهي

 .  ملسو هيلع هللا ىلصهاجر قبل الفتح؛ فهؤًلء ُه املهاجرون، هاجروا ا ىل النيب 

لهيم النيب  ا ىل املدينة ونرصوه، فُيقّدمون املهاجرين عىل   ملسو هيلع هللا ىلصوال نصار ُه اذلين هاجر ا 

   .ال نصار

نُوَن بيأَنَّ للَا قَاَل َلْهلي بَْدرٍ قال:  ائٍَة َوبيْضَعَة َعرَش   - )َويُْؤمي لُوا َما  "  : - َواَكنُوا ثاَلَث مي امْعَ

ئمُْت  (   شي  فََقْد غََفْرُت لمَُكْ

ل بدر هذه الفضيةل؟ هذا حديث معروف ِف "الصحيحني"، ملّا  من أ ين جاءت ل ه

ن النيب   ُتأ ذي : "َدعُْه؛ لََعلَّ  ملسو هيلع هللا ىلص ِف قتل هذا الرجل؛ قال  ملسو هيلع هللا ىلصمَعيل أ حد الصحابة ذنباا واس ْ
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ئمُْت  لُوا َما شي لََع ا ىل َأْهلي بَْدٍر فقال: "امْعَ ذن: أ هل بدر مغفور  "فَقَْد غََفْرُت لمَُكْ  للَا اطَّ ، ا 

، مباذا َنلوا هذا الرشف وهذه املغفرة؟  ملسو هيلع هللا ىلصهلم؛ هو أ مٌر مسمٌل بنّصي حديث النيب 

واكن   -معركة بدر- ، ِف أ ول معركة وقعت ِف اًل سالم  ملسو هيلع هللا ىلصبنرصهتم لال سالم وللرسول 

   .فهيا ناكية ابلكفّار، واكنوا قةّل وصربوا وجاهدوا حىت فتح للا تبارك وتعاىل علهيم

، مََكَ َأْخرَبَ بيهي النَّيبي   قال:  َجَرةي َت الشَّ َُّه ًَل يَْدُخُل النَّاَر َأَحٌد اَبيََع حَتْ أَن بَْل لََقْد    ملسو هيلع هللا ىلص؛)َوبي

ي مايئَة(  ْن َألٍْف َوَأْربَع  َريَضَ للُا َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه، َواَكنُوا َأْكرَثَ مي

حتت الشجرة؛   ملسو هيلع هللا ىلصأ حصاب الشجرة ُه أ حصاب بيعة الرضوان، اذلين ابيعوا النيب 

 .هؤًلء جاء ذكر عددُه ِف حديث ِف "الصحيحني" أ ّّنم اكنوا أ لفاا وأ ربعامئة

لَْجنَّةي ليَمْن َشـــهيَد ََلُ َرُسوُل للاي  قال:  ةي  ملسو هيلع هللا ىلص)َويَْشهَُدوَن ابي  ( اَكلَْعرَشَ

من عقيدة أ هل الس نة أ ن ًل يشهدوا ل حٍد معني جبنٍّة وًل َنر؛ ل نّنا ًل ندري حقيقَة ما  

مات عليه الّرجل، فالّرجل يكون معهل من معل أ هل اجلنّة حىت يغلب عليه الكتاب 

فيعمل بعمل أ هل النّار فميوت عىل ذكل، والعكس؛ ذلكل حنن ًل ندري ّناية هذا  

ًّل من شهد َل النيب الرجل؛ ّنايته عىل ماذا؟ ذل   ملسو هيلع هللا ىلصكل ًل نشهد ل حٍد جبنّة وًل َنر ا 

بذكل؛ ومن هؤًلء: العرشة املبرشون ابجلنّة، وليس املعىن: "املبرشون ابجلنّة" أ ّّنم  

فقط ُه اذلين برُشوا هبا وغريُه مل يبرشوا؛ فاذلين برُشوا ابجلنة كثري؛ لكن هؤًلء  

 :اذلين جاء ذكرُه مّسوداا ِف حديث واحد؛ وُه

وسعد بن أ يب وقاص، وسعيد بن    - هؤًلء اخللفاء ال ربعة - أ بو بكر ومعر وعامثن وعّل

زيد، وعبد الرمحن بن عوف، والزبري بن العوام، وطلحة بن عبيد للا، وأ بو عبيدة بن  

 .اجلراح؛ هؤًلء عرشة
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 وقد مُجعوا ِف هذه ال بيات: 

ٍد      نَّ َخرْيَ النَّاسي بَْعَد ُمَحمَّ حُ وقل: ا  ْدماا، مُثًّ ُعثْامَن الاْرجا  َوزيراُه قي

َّةي بَْعَدُُهْ           عٌّل َحليَف اخلرَْيي ابخلرَْيي ُمنَْجحُ   ورابيَعهُْم َخرْيُ الرَبيي

حُ  ُم        عىل جُنُبي الفيْرَدْوسي ابلن وري تَّْسَ ْهطُ ًل َريَْب فهيي ُُم للرَّ ّنَّ  وا 

حُ  برَْيُ املَُمدَّ هٍْر والز  ُر في  َسعيٌد َوَسْعٌد وابُن َعوٍف وَطلَْحٌة        وعامي

يْسي بني مَشَّاٍس( قال:   )َواَثبيتي ْبني قي

آية: } ملسو هيلع هللا ىلصهذا أ حد خطباء النيب   آَمنُوا ًَل تَْرفَُعوا وهو من ال نصار، ملّا نزلت أ يَن أ ي َا اذلَّ اَيَأهي 

المُُكْ  َأْصَواتمَُكْ فَْوَق َصْوتي ال  َبطَ َأمْعَ مُكْ ليَبْعٍض َأْن حَتْ لْقَْولي َكَجهْري بَْعضي هَُروا ََلُ ابي ّي َوًَل جَتْ نَّيبي

جلس ِف بيته يبيك وظّن أ نّه املقصود هبذه الآية، وأ ّن معهل قد   َوَأنمُْتْ ًَل تَْشُعُروَن{

النّار، قال: وما  : اي رسول للا أ َن ِف ملسو هيلع هللا ىلص ؛ قال للنيبملسو هيلع هللا ىلصُأحبط، فلّما سأ ل عنه النيب 

، فشهد ""بل أ نت ِف اجلنّة :ذاك؟، قال: صويت عاّلٍ ويرتفع عندك فأُحبط معّل، قال

   .ابجلنة ملسو هيلع هللا ىلصَل النيب 

َحابَةي  قال: َن الصَّ ُهي ّمي  ( )َوغرَْيي

، وعائشة اليت  ""س يدا ش باب أ هل اجلنّة ملسو هيلع هللا ىلص:اكحلسن واحلسني الذلين قال فهيام النيب 

قال َل جربيل بأ ّّنا زوجتك ِف ادلنيا وِف الآخرة، وخدجية برُشت ببيت ِف اجلنّة، وأ بو  

ابجلنّة، فنشهد هلم  ملسو هيلع هللا ىلصادلحداح وبالل وعاكشة بن حمصن؛ وكثري شهد هلم النيب 

 بذكل.  

هل هؤًلء فقط اذلين يُشهد هلم ابجلنّة أ م يُشهد أ يضا ابجلنّة للّك من أ ثىن عليه  

 نون وذكروه خبري؟  املؤم 

املسأ ةل حمّل خالف، والراحج أ نّه يُشهد ابجلنّة أ يضاا ملن شهد َل املؤمنون خبري، وذكل  

، وُمرَّ جبنازة اثنية وقال:  ": "وجبتملسو هيلع هللا ىلصحلديث الرجل اذلي ُمرَّ جبنازته فقال فيه النيب  

ا، فََوَجبَْت ََلُ َهَذا َأثْنَيْمُتْ عَلَْيهي  ، قالوا: اي رسول للا وما ذكل؟ قال: """وجبت َخرْيا
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ا، فََوَجبَْت ََلُ النَّارُ  ي ِفي اَلْرضي ، اجلَنَُّة، َوَهَذا َأثْنَيْمُتْ عَلَْيهي رَشًّ "؛ فهنا ملّا  َأنمُْتْ ُشهََداُء اَّللَّ

ذا شهدوا َل   أ ثىن عليه املؤمنون خبري اكن من أ هل اجلنّة بشهادة املؤمنني، وُه ا 

كن ليس املقصود من ذكل شهادة ّك من هّب ودّب،  يشهدون َل بأ عامَل وأ قواَل؛ ل

فالناس اليوم يشهدون حىت للاكفر وجتدُه يثنون عليه ثناء عطراا؛ ًل؛ أ هل اًل ميان  

 .اذلين ُه أ ههل، اذلين يعرفون كيف يُفّرقون بني الصاحل والطاحل 

ريي  قال:  وَن بيَما تََواتََر بيهي النَّْقُل َعْن َأمي َ للُا  )َويُقير  ّي ْبني َأيبي َطاليٍب ـ َريضي نينَي عَّلي الُْمْؤمي

ـَا   هّيي ةي بَْعَد نَبي هي اُلمَّ ْن َأنَّ َخرْيَ َهذي ّيثُوَن بيُعثَْماَن،   ، َأبُو بَْكٍر، مُثَّ مُعَرُ  : َعْنُه ـ َوغرَْييهي مي َويُثَل

َّْت عَ  َ للُا َعهْنُْم؛ مََكَ َدل ٍّ َريضي ّيُعوَن بيَعّلي ميي  َويَُرب َحابَُة عىََل تَْقدي َع الصَّ لَْيهي الآاَثُر، َومََكَ َأمْجَ

 ( ُعثَْماُن ِفي الَْبْيَعةي 

هنا التقدمي ما بني اخللفاء ال ربعة، تقدميهم ِف اخلالفة كتقدميهم ِف الفضل؛ فأ فضلهم أ بو  

بكر مث معر مث عامثن مث عّّل، ُه ِف الفضل كذكل وملا تولوا اخلالفة؛ تولوا هبذا 

لرتتيب، وادلليل عىل الفضل ما ذكره ابن معر ِف حديثه؛ قال: كنا نقول ِف عهد النيب ا

: "أ فضل هذه ال ّمة بعد نبهيا أ بو بكر مث معر مث عامثن مث نسكت"، واتفق العلامء  ملسو هيلع هللا ىلص

نََّة اخلُلَفاءي   ملسو هيلع هللا ىلصعىل أ ّن عليّاا هو رابعهم، وِف احلديث أ ّن النيب   َّيت وس ُ قال: "عَلَْيمُكْ بيُسن

"، واكنت مّدة هذه اخلالفة أ ربعني  الرَّ  ذي لنَّواجي وا علهيا ابي ْن بَْعدي، َعض  ديَن املَهْدينَي مي اشي

س نة كام جاء ِف حديث سفينة، فأ بو بكر مث معر مث عامثن ورابعهم عّّل كام دلّت عليه  

  الآاثر، وكام أ مجع الصحابة عىل تقدمي عامثن ِف البيعة، فعامثن مقدم عىل عّّل ِف الفضل

   .وِف اخلالفة أ يضاا 

ٍّ ـ َريَضَ للُا َعهْنَُما ـ  قال:  نَّةي اَكنُوا قَدي اْختَلَُفوا ِفي ُعثَْماَن َوعَّلي )َمَع َأنَّ بَْعَض َأْهلي الس  

َُما َأفَْضُل(  َر َأهي  ميي َأيبي بَْكٍر َومُعَ هيْم عىََل تَْقدي ّيَفاقي  بَْعَد ات

 يعين: عامثن أ م عّل؟  
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َم   قال:  ( قَْوٌم ُعثَْمانَ )فََقدَّ

 الالكم هنا ِف التفضيل؛ فقدم قوم من أ هل الس نة عامثن ريض للا عنه. 

م قَْوٌم عَلييًّا، َوقَْوٌم تََوقَُّفوا قال:  ، َوقَدَّ ٍّ َُّعوا بيَعّلي  ( )َوَسَكُتوا، َأْو َرب

والصواب  توقفوا ِف املقارنة بني عامثن وعّّل ِف التفضيل، لكن طبعاا هؤًلء خمطئون؛ 

 .مع من قّدم عامثن عىل عّّل بنص احلديث اذلي ذكره ابن معر

ميي ُعثَْماَن(  قال:  نَّةي عىََل تَْقدي َتَقرَّ َأْمُر َأْهلي الس    )لَكيني اس ْ

 ٍّ ن اكن حصل خالف ولكن هذا اخلالف قدمي وانهتيى، مُثَّ عَّلي    .وا 

ه الَْمْسأةَلَُ قال:  ْن اَكنَْت َهذي
ِ
ٍّ   - )َوا َّيتي يَُضلَُّل    -َمْسأةََلُ ُعثَْماَن َوعَّلي َن اُلُصولي ال لَيَْسْت مي

 ، نَّةي هُوري َأْهلي الس   ْنَد مُجْ هيَا عي هيَا  الُْمَخاليُف في َّيتي يَُضلَُّل في ؛    ولَكيني املسأ ةل ال اَلفَةي َمْسأةََلُ الْخي

ُْم يُ  َ َأّنَّ نُوَن َأنَّ الَْخلييَفَة بَْعَد َرُسولي للاي  َوَذكلي ُر، مُثَّ ُعثَْماُن، مُثَّ  ملسو هيلع هللا ىلصْؤمي : َأبُو بَْكٍر، مث مُعَ

 ، ٌّ ي  عَّلي اري َأْههلي َ ْن محي ْن َهُؤًلءي ال مئة؛ فَهَُو َأَضل  مي اَلفَةي َأَحٍد مي  ( َوَمْن َطَعَن ِفي خي

ذن اًل جامع منعقد عىل تقدمي أ يب بكر مث معر مث عامثن مث عّّل ِف اخلالفة، ومن   ا 

خالف ِف ذكل فهو أ ضل من حامر أ ههل، كام قال املؤلف رمحه للا؛ هل يفهم امحلار  

 شيئاا؟ ًل يفهم شيئاا؛ وهذا أ ضل منه.  

ض أ هل  أ ّما مسأ ةل التفضيل بني عامثن وعّل؛ فقال املؤلف: ملّا حصل خالف بني بع

ذن أ فادَن ابن تميية رمحه للا هنا   الس نة من املتقدمني؛ فهذه املسأ ةل ًل يَُضلَّل فهيا، ا 

فائدة يه أ ّن من املسائل ما يضلل هبا ومن املسائل ما ًل يضلل هبا؛ كيف نعرف  

 ذكل؟ 
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نعرفه من خالل ال دةل ومن خالل ما اكن عليه السلف ريض للا عهنم، مفا حصل فيه  

لسلف؛ مفن خالفه يضلل به، وما اكنت أ دلته حممكة معمول هبا عند  ا جامع من ا

 السلف ومل خُيالف ِف العمل هبا أ حد من السلف.

فا ذا خالف فهيا أ حد؛ يضلل بذكل، كام قال نُعمي بن حامد: "من ترك حديثاا معروفاا ومل  

 يعمل به وأ راد َل عةّل فهو مبتدع".

يقول: الشخص ًل خيرج من السلفية مبسأ ةل  وهذا ِف حديث واحد، مث ًل يأ تينا خشص  

أ و مسأ لتني أ و ثالث او أ ربع، عّد، مك مسأ ةل س تصل؟ َخسة عرشة، عرشين؟ تقول: 

س بعة، لكن ما هو ادلليل عىل الس تة والس بعة، ما هو ادلليل عىل أ ّن صاحب الس تة 

يكن  والس بعة ًل خيرج وصاحب الامثنية خيرج؟ من أ ين تأ يت هبذه التفصيالت، هذا مل 

عليه السلف ريض للا عهنم، هذا الكم السلف واحض، وًل حساق بن راهويه لكمة  

قريبة من معىن الكم نُعمي بن حامد، هذا مهنجهم؛ فليست مسأ ةل التضليل عندُه 

ذا خالف   ًّل ا  خاصة ابلعقيدة أ و متعلقة بعدد املسائل؛ ًل، البعض الآن يقول: ًل تضلل ا 

د ذكل ِف املهنج كام يشاء؟ ال مر واسع سهل؟ خّرب  ِف العقيدة، هل نرتكه يُفسد بع

ذن انهتيى ال مر؟   ادلين كام حتب، مبا أ نّك ممتسك مبسائل العقيدة؛ ا 

 .، العقيدة واملهنج متالزمانهذا الالكم فاسد غري حصي

ب وَن َأْهَل بَيْتي َرُسولي للاي  قال:  َّْوَّنُْم(   ملسو هيلع هللا ىلص)َوحُيي  َويََتَول

ابءه من بين هامش، وزوجاته أ يضاا  ملسو هيلع هللا ىلصحيبون أ ل بيت النيب  ، وأ ل بيته املقصود هبم: أ قري

مث قال   ملسو هيلع هللا ىلصيدخلن ِف أ ل البيت؛ ل ّن للا س بحانه وتعاىل اكن يتحدث عن نساء النيب 

{ : َب َعْنمُكُ الّريْجَس َأْهَل الَْبيْتي َويَُطهّيَرمكُْ بعد ذكرهنَّ ُ ليُيْذهي ََّما يُرييُد اَّللَّ ن ِ
ا{ا فنساء    تَْطهيريا

،  ملسو هيلع هللا ىلصداخالت ِف أ ل بيته، فأ هل الس نة حيبّون أ هل بيت رسول للا  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب 

 .وس يذكر املؤلف ادلليل عىل ذكل



196 
 

يَّةي َرُسولي للاي  قال:  ْم َوصي هيي َفُظوَن في  ( ملسو هيلع هللا ىلص )َوحَيْ

   .أ وىص هبم خرياا  ملسو هيلع هللا ىلصل ّن النيب 

يري ُخّمٍ:  قال:  "( " )َحْيُث قَاَل يَْوَم غَدي ُرمُكُ للَا ِفي َأْهلي بَييْتي  ُأَذكّي

)مخ(: ماكن، ويُنسب غدير ا ىل رجل يسمى ُخم، وهو الآن ماكن، وعندما اكن النيب  

ُرمُكُ للَا ِفي َأْهلي بَيْيتي ِف ذاك املاكن ذكر هذا احلديث: " ملسو هيلع هللا ىلص ، فهذه وصية النيب  "ُأَذكّي

ِف أ ل بيته، واملقصود بأ ل بيته ُه املؤمنون وليسوا الاكفرين، الاكفرين هؤًلء ًل   ملسو هيلع هللا ىلص

نتوًلُه أ بداا، وًل حنهّبم، نبغضهم ِف للا س بحانه وتعاىل، ك يب لهب وما شابه، أ ّما  

   .ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنون فنحهبم ونتوًلُه ًل مياّنم ولقرابهتم من النيب 

ا ليلَْعبَّاسي مَعّي قال:  ٍ( )َوقَاَل َأيْضا ُفو بيَني َهامشي لَْيهي َأنَّ بَْعَض قَُريٍْش جَيْ
ِ
َتََك ا  ه َوقَدي اش ْ

   .ملسو هيلع هللا ىلصيعين عندُه جفاء ل ل بيت النيب 

. )فََقاَل: " قال:  ب ومُكْ؛ هللي َوليَقَرابيَتي نُوَن َحىتَّ حُيي ؛ ًَل يُْؤمي هي ي نَْفيسي بيَيدي ي  َواذلَّ

نَّ للَا اْصَطَفى بيَني  : " ملسو هيلع هللا ىلص  َوقَالَ 
ِ
نَانََة، َواْصَطَفى  ا يَل كي اعي ُْسَ ْن بيَني ا  يَل، َواْصَطَفى مي اعي ُْسَ

ِ
ا

 )ٍ ْن بيَني َهامشي ٍ، َواْصَطَفايني مي ْن قَُريٍْش بيَني َهامشي ا، َواْصَطَفى مي نَانََة قَُريْشا ْن كي  مي

من بين هامش، فبنو هامش ُه  ملسو هيلع هللا ىلصانظر! ًلزال يصطفي ا ىل أ ن اصطفى النيب 

أ فضل من غريُه؛  - من أآمن مهنم - مصطفون من غريُه؛ فهم من حيث ال فضلية

  .لنس هبم

َّْوَن َأْزَواَج َرُسولي للاي  قال:  نينَي(   ملسو هيلع هللا ىلص)َويََتَول هَاتي الُْمْؤمي  ُأمَّ

هَاهتُُ  هيْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ ْن َأنُْفسي نينَي مي لُْمْؤمي ، وهن  ملسو هيلع هللا ىلصفهم حيبون أ زواج النيب ْم{ }النَّيبي  َأْوىَل ابي

   .أ هماهتم ويتولوّنم، والتويل مبعىن احملبّة والنرصة

(قال:  َرةي ُنَّ َأْزَواُجُه ِفي الآخي نُوَن بَأَّنَّ   )َويُْؤمي
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 ل حاديث حصت ِف ذكل. 

، قال:  هي َ للُا َعهْنَا ُأمَّ َأْكرَثي َأْوًَلدي جَيَة َريضي ا َخدي آَمَن بيهي َوعََاَضَدُه عىََل  )ُخُصوصا َل َمْن أ َوَأوَّ

 َأْمريه( 

   .أ ول من أآمن به يه خدجية، )وعاضده عىل أ مره( يعين: ساندته وأ عانته عىل دعوته 

ةَلُ الَْعاليَيةُ قال:  نُْه الَْمزْني  ( )َواَكَن لَهَا مي

   .حيهّبا، ولها عنده مزنَل عالية وماكنة سامية ملسو هيلع هللا ىلصاكن النيب 

هيَا النَّيبي   قال:  َّيتي قَاَل في َ للُا َعهْنَا، ال يقي َريضي ّدي يَقَة بينَْت الّصي ّدي فَْضُل عَائيَشَة  : " ملسو هيلع هللا ىلص )َوالّصي

َعامي"(  ييدي عىََل َسائيري الطَّ ّيَساءي َكَفْضلي الرثَّ  عىََل الن

عىل بقية النساء، والرثيد اكن من أ جّود ال طعمة، وهو  يعين: لها فضل، ويه مقدمة 

مقدم عىل بقية ال طعمة، واختلف العلامء ِف تفضيل عائشة عىل خدجية أ و خدجية عىل  

عائشة؛ والصحيح التفصيل: مفن َنحية النرصة واملعونة؛ اكن خلدجية الفضل عىل  

   .عائشة، ومن َنحية العمل ونرشه؛ اكن لعائشة فضالا عىل خدجية

ب وَّنُمْ قال:  َحابََة َويَس ُ ُضوَن الصَّ يَن يُْبغي ي َوافيضي اذلَّ ْن َطرييَقةي الرَّ ُؤوَن مي  ( )َويََترَبَّ

َي الروافض هبذا الامس؛ ل ّّنم  يتربؤون من الروافض ويتربؤون من طريقهتم، وُُسّي

  رفضوا زيد بن احلسني، رفضوه ملّا اكنوا قد وعدوه أ ن خيرجوا معه وأ ن يساندوه،

فامتحنوه بأ يب بكر ومعر؛ فقال: هام وزيرا جّدي، فانقسم الش يعة عليه ا ىل قسمني، 

قسم ُه الرافضة اذلين رفضوه، وقسم ُه الزيدية، نس بة ا ىل زيد، وهؤًلء اذلين تولوه 

ُد عند الزيدية الآن حقداا عىل أ يب بكر ومعر خبالف   بعد أ ن قال ما قال، ذلكل ًل جَتي

 الرافضة.
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يتربؤون من هؤًلء القوم، وهؤًلء قد نصبوا العداء والبغض ل حصاب فأ هل الس نة  

ًّل قليالا مهنم، وأ ّما عائشة فرموها ابلّزَن بعد أ ن برأ ها للا تبارك   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  فكفّروُه ا 

وتعاىل منه، ومن رىم عائشة ابلّزَن بعد أ ن برأ ها للا منه؛ فقد كّذب للا ِف كتابه؛  

جامع علامء اًل سالم، ذلكل كفّرُه العلامء هبذا، فهو اكفر خارج من مةّل اًل سال م اب 

وكفّروُه بتكفريُه للصحابة، وكفّروُه بقوهلم بتحريف القرأآن، فاًل جامع منعقد عىل أ ن  

واحدة من هذه الثالثة من وقع فهيا فهو اكفر، وهؤًلء ارتكبوا هذه الثالثة، مع ما  

ًّل ِف للا تبارك عندُه من عبادة احلسني وعبادة عّّل واعتقادُه ِف احل  سني ماًل جيوز ا 

َّون بزّي اًل سالم وليسوا من اًل سالم    .وتعاىل، أ ش ياء كثرية جداا؛ فالقوم كفّار يزتي

ٍل( قال:  َقْوٍل َأْو مَعَ يَن يُْؤُذوَن َأْهَل الَْبيْتي بي ي بي اذلَّ ْن َطرييَقةي النََّواصي  )َومي

اصب ُه اذلين نصبوا العداء ل ل يعين أ هل الس نة يتربؤون من طريقة النواصب، والنو 

   .واكن بعضهم من أ تباع ادلوةل ال موية ملسو هيلع هللا ىلص،بيت النيب 

( قال:  َحابَةي ُكوَن مَعَّا ََشََر بنَْيَ الصَّ  )َويُْمسي

يعين من نزاع وخالف، ًل يتلكمون ِف هذا، يعرفون أ ّن للصحابة فضالا وماكنة،  

يَُكفّيُر للا س بحانه وتعاىل  وكوّنم برشاا؛ فيجهتدون وخيطؤون ويصيبون، ومن أ خطأ  

   .عنه خطأ ه مبا َل من حس نات ومن خريات

ْم(  : )َويَُقولُونَ قال:  هيي ََّة ِفي َمَساوي ي هي الآاَثَر الَْمْروي نَّ َهذي
ِ
 ا

   .يعين الآاثر اليت وردت أ ّّنم فعلوا أ ش ياء غري مرضية

ٌب( قال:  هْنَا َما ُهَو َكذي   )مي

   .وضعه الرافضة وغريُهوهذا حال الكثري مهنا؛  

يهي َونُقيَص قال:  هي الرصحي(   )َوَمهْنَا َما قَْد زييَد في َ َعْن َوهْجي  َوغرُّيي
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  .يعين أ صل ال ثر جتده حصيحاا؛ لكن وجدت فيه زايدة أ و نقص حبيث يُصبح مذّمة

يهي َمْعُذوُروَن( قال:  نُْه ُُهْ في يُح مي حي  )َوالصَّ

   .وردت؛ الصحابة فيه معذورونالصحيح من هذه الآاثر اليت 

ُئوَن(   :قال ُدوَن ُمْخطي ا ُمْجهَتي مَّ
ِ
يُبوَن، َوا ُدوَن ُمصي ا ُمْجهَتي مَّ

ِ
  )ا

ذا اُجهَتََد فأ خطأ ؛ فهل أ جر" ملسو هيلع هللا ىلصوالنيب  ، وا  ُ فَأَصاَب؛ فهل أ ْجراني ذا اْجهَتََد احلامكي  قال: "ا 

مْثي  قال: 
ِ
َحابَةي َمْعُصوٌم َعْن َكَبائيري اًل َن الصَّ ٍد مي َ ًَل يَْعَتقيُدوَن َأنَّ ُكَّ َواحي َع َذكلي )َوُُه مَّ

 )   َوَصَغائيريهي

 طاء. يعرفون أ ّنم ليسوا معصومني، فيقعون ِف ال خ 

، قال:  نُوُب ِفي الُْجْمةَلي ُم اذل  ُب َمْغفيَرَة   )بَْل جُتوُز عَلهَْيي َوابيقي َوالَْفَضائيلي َما يُوجي َن السَّ َولَهُم ّمي

ْن َصَدرَ   - َما يَْصُدُر َعهْنُمْ 
ِ
 ( - ا

ن وجدت مهنم فهيي مغفورة مبا هلم من اخلريات واحلس نات نَّ } يعين هذه اذلنوب وا 
ِ
ا

} يّيئَاتي َْبَ السَّ نَاتي يُْذهي  . الَْحس َ

(قال:  ّيئَاتي َما ًَل يَْغفيُر ليَمْن بَْعَدُُهْ ي َن السَّ َُّه يَْغفيُر لَهُم ّمي ن   )َحىتَّ أ 

 .كام حصل ل هل بدر

، قال:  ّيئَاتي َما لَيَْس ليَمْن بَْعَدُُهْ ي َّيتي تَْمُحو السَّ نَاتي ال َن الَْحس َ َوقَْد ثَبََت بيَقْولي    )َلنَّ لَهُم ّمي

(   ملسو هيلع هللا ىلص َرُسولي للاي   ُْم َخرْيُ الُْقُروني  َأّنَّ

: "خري الناس قرين مث اذلين يلوّنم مث اذلين يلوّنم"، وِف رواية: "خري  ملسو هيلع هللا ىلصكام قال 

لكن هذه الرواية حتتاج ا ىل نظر ِف حصهتا، املهم أ ن احلديث ِف  القرون قرين" 

   الصحيحني: "خري الناس قرين مث اذلين يلوّنم...".
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، قال:  ن بَْعَدُُهْ مَّ ْن َجَبلي ُأُحٍد َذَهباا مي ؛ اَكَن َأفَْضَل مي َق بيهي َذا تََصدَّ ْ ا  ُهي ْن َأَحدي   )َوَأنَّ الُْمدَّ مي

َذا اَكَن قَْد َصدَ 
ِ
نَاٍت تَْمُحوُه،  مُثَّ ا نُْه، َأْو َأىَت حَبَس َ ْ َذنٌْب؛ فَيَُكوُن قَْد اَتَب مي ُهي ْن َأَحدي َر مي

) َقتيهي ؛ بيَفْضلي َسابي   َأو غُفيَر ََلُ

   .فهو عىل خري عىل ّك حال

ٍد  قال:  نَْيا    ملسو هيلع هللا ىلص )َأْو بيَشَفاعَةي ُمَحمَّ َ بيَباَلٍء ِفي ادل  ، َأْو ابُْتّلي ين ُُهْ َأَحق  النَّاسي بيَشَفاَعتيهي ي اذلَّ

  ( ُكفّيَر بيهي َعْنهُ 

  .يعين هذه لكّها أ س باب لتكفري اذلنب

دي قال:  هيَا ُمْجهَتي َّيتي اَكنُوا في ؛ فََكْيَف ابُلُموُر ال نُوبي الُْمَحقََّقةي َذا اَكَن َهَذا ِفي اذل 
ِ
ْن    :ينَ )فَا ا 

ٌد، َوالَْخَطأُ مْغُفوٌر، ْن َأْخَطأ وا؛ فَلَهُْم َأْجٌر َواحي
ِ
، َوا ي   َأَصابُوا؛ فَلَهُْم َأْجَراني ي نَّ الَْقْدَر اذلَّ

ِ
مُثَّ ا

ْم(  ي هني هيْم؛ قَلييٌل نَْزٌر َمْغموٌر ِفي َجنْبي فََضائيلي الَْقْومي َوَمَحاس ي ْعلي بَْعضي ْن في  يُْنَكُر مي

ال ش ياء اليت حّصت وتُنكر علهيم أ و يُنَكر فعلهم لها؛ قليةل جداا، فهيي مغمورة ِف  يعين 

   .فضائلهم وحس ناهتم

عي،  قال:  مْلي النَّافي ، َوالْعي ةي ، َوالن رْصَ ، َوالْهيْجَرةي ي هَادي ِفي َسبييهلي ، َوالْجي ي ، َوَرُسوَلي هللي ميَاني ابي
ِ
َن اًل )مي

اليحي  َ  .َوالَْعَملي الصَّ َن  َوَمن ن م بيهي مي رَيٍة، َوَما َمنَّ للُا عَلهَْيي مْلٍ َوبَصي رَيةي الَْقْومي بيعي َظَر ِفي سي

ُم   ثْلُهُْم، َوَأّنَّ ؛ ًَل اَكَن َوًل يَُكوُن مي يَاءي رْيُ الَْخلْقي بَْعَد اَلنْبي ُْم خي يناا َأّنَّ َ يَقي ؛ عمَلي ُُهُ  الَْفَضائيلي

هي اُلمَّ  ْن قُُروني َهذي ْفَوُة مي ( الصَّ َ َخرْيُ اُلَممي َوَأْكَرُمهَا عىََل للاي َّيتي يهي  ةي ال

 .وللا أ عمل 

 

نَّةي قال املؤلف رمحه للا:  ْن ُأُصولي َأْهلي الس   يُق بيَكَراَماتي اَلْوليَياءي    وامجلاعة:  )َومي التَّْصدي

قي الَْعاَداتي ِفي َأنَْواعي الُْعلُومي َوالُْماَكَشَفاتي َوَأنَْواعي   ْن َخَواري م ّمي هيي ريي للُا عىََل َأيْدي َوَما جُيْ
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 )  الُْقْدَرةي َوالتَّأْثيرَياتي

 .امجلاعة اليت يؤمنون هبا ويعتقدوّنا: التصديق بكرامات ال ولياءمن أ صول أ هل الس نة و 

 الكرامة: يه أ مٌر خارق للعادة جيريه للا تعاىل عىل يدي ويّلٍ من أ وليائه. و 

ْم َوًَل  وأ ّما الويّل فقد عّرفه ربنا تبارك وتعاىل ِف قوَل: }  ي ًَل َخْوٌف عَلهَْيي نَّ َأْوليَياَء اَّللَّ
ِ
َأًَل ا

زَ  آَمنُوا َواَكنُوا يَتَُّقوَن{62نُوَن )ُُهْ حَيْ يَن أ ي ذن فالويّل هو اذلي يؤمن ابهلل تبارك  ( اذلَّ ا 

 وتعاىل ويتق للا، وهذا يكون مطيعاا هلل تبارك وتعاىل.  

كيف تكون التقوى؟ بفعل ما أ مر للا تبارك وتعاىل به واجتناب ما ّنيى للا تبارك 

وتعاىل عنه، فا ذا اكن املرء كذكل؛ اكن ولياا هلل تبارك وتعاىل، وهذا يكون بفعل  

يّل ابلنوافل حىت أ حبّه"،   الواجبات وفعل املس تحبات أ يضاا، "وًليزال عبدي يتقرب ا 

ا ىل للا تبارك وتعاىل وتُصرّيه ولياا من أ ولياء للا تبارك فكرثة النوافل تُقّرب العبد 

 وتعاىل، مفن يتق للا تبارك وتعاىل ويكون مؤمناا؛ يكون وليّاا هلل تبارك وتعاىل.  

هؤًلء ال ولياء هلم كرامات، ميّن للا تبارك وتعاىل علهيم ببعض ال فعال أ و ال ش ياء اليت  

؛ مثالا البحر ًل يس تطيع أ حد من الناس أ ن مييش عىل  تُعترب خارقة للعادة املعروفة كوَنا 

املاء؛ ولكن العالء بن احلرضيم مىش عىل املاء جبنده وهذه كرامة من للا تبارك 

وتعاىل للعالء بن احلرضيم، ويه خارقة للعادة الكونية، فالعادة الكونية أ ّن الناس ًل  

 يس تطيعون امليش عىل املاء. 

ذا خرجوا ِف ظلمة وليس معهم نور يبقون ِف الظلمة وًل   وكذكل من العادة أ ّن الناس ا 

اكَن عنده ِف البيت وعندما انهتوا من ملسو هيلع هللا ىلص يرون شيئاا، ولكن اثنني من أ حصاب النيب 

خرجا ِف ظلمة دامسة، فذهبا لريجعا ا ىل بيوهتام، وهام ِف الطريق ملسو هيلع هللا ىلص  مسامرة النيب 

ة مث ملّا تفرقا أ ضاءت عصا  أ ضاءت عصا ّك واحد مهنام؛ أ ضاءت عصا واحدة ِف البداي

الآخر، واحلديث موجود ِف "حصيح البخاري"، وهذه كرامة من كرامات ال ولياء.  
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فأ هل الس نة وامجلاعة يؤمنون هبذه الكرامات لورود ال دةل الرشعية عىل ذكل، وال دةل 

  كثرية، ذكر املؤلف مهنا شيئاا وس تأ يت ا ن شاء للا، ومجع الكثري مهنا الاللاكيئ صاحب

كتاب "رشح أ صول اعتقاد أ هل الس نة وامجلاعة"، ِف كتاب اُسه: "كرامات ال ولياء"  

ولياء مذكورة أ دلهتا ِف الكتاب وِف   وقد مجع من ذكل اليشء الكثري من كرامات لل 

حسان ملسو هيلع هللا ىلصالس نة وأآاثر عن أ حصاب النيب  ََّبعهم اب   .ومعن بعدُه من التابعني ومن ات

خترج عن العادة املأ لوفة واملعلومة، أ ي: العادة   خوارق العادات: يه ال ش ياء اليتو 

 .الكونية

 )  قال: )ِفي َأنَْواعي الُْعلُومي َوالُْماَكَشَفاتي

ّما تكون ِف العلوم أ و ِف املاكشفات نسان   يعين هذه العادة اليت خُترق ا  فيحصل لال 

من العلوم ماًل حيصل لغريه، وحيصل َل أ يضاا كشف ورؤية ل ش ياء ًل حتصل لغريه، كام  

حصل لعمر بن اخلطاب ريض للا عنه عندما رأ ى جيش سارية، وقال َل: اي ساريُة  

اجلبل: يعين عليك ابجلبل، خذ اجليش ا ىل اجلبل يك حيمهيم من أ ذى العدو، فسمعه  

ش ا ىل َنحية اجلبل، هذه ماكشفة؛ كشف للا تبارك وتعاىل لعمر  سارية؛ ومال ابجلي

 (.1عن حال ذاك اجليش فرصخ معر لسارية: اي ساريُة اجلبل)

) يعين أ يضاا الكرامة تكون ِف القدرة عىل اليشء   ومعىن قوَل: )َوَأنَْواعي الُْقْدَرةي َوالتَّأْثيرَياتي

أ جنبت هّزت جبذع النّخل وتساقط الّرطب والتأ ثري فيه؛ كام وقع ملرمي أ ّم عيىس عندما 

علهيا؛ هذه كرامة من كراماهتا، فاملرأ ة اليت تكون ِف اخملاض أ و أ جنبت حديثاا تكون ِف  

مع ضعف املرأ ة أ ساساا، ويه ِف هذه احلال تكون أ شد  - حاةل من الضعف شديدة
 

فتبين مما تقدم أنه ال يصح شيء من هذه الطرق إال   قال الشيخ االلباني رحمه هللا في الصحيحة:  1
طريق ابن عجالن وليس فيه إال مناداة عمر " يا سارية الجبل " وسماع الجيش لندائه وانتصاره  

 .بسببه
المذكور إنما كان إلهاماً من هللا تعالى لعمر، وليس ذلك بغريب عنه، فإنه   ومما ال شك فيه أن النداء

حال الجيش،   " محدث " كما ثبت عن النبي صلى هللا عليه وسلم، ولكن ليس فيه أن عمر ُكشف له
 وأنه رآهم رأي العين. انتهى المراد، فالرواية التي فيها الرؤية ال تصح فتنبه. 



203 
 

ذْ ؛ ومع ذكل قال للا تبارك وتعاىل لها: }-َضعفاا  ي لَْيكي جبي
ِ
طْ عَلَْيكي  َوُهّزيي ا عي النَّْخةَلي تَُساقي

هذا الهّز جبذع النخةل ابلنس بة لها كرامة من كراماهتا؛ ل ّن هذا الهّز حقيقة   ُرَطباا َجنييًّا{

 .ًل يُؤثر شيئاا بسبب َضعفها ولكنه كرامة من للا تبارك وتعاىل

   ِفي ُسوَرةي اْلَكهْفي َوغرَْييَها( اُلَممي )اكلَْمأْثُوري َعْن َساليفي  قال املؤلف رمحه للا: 

يعين كام ورد عن سالف ال مم، اكذلي حصل مع أ حصاب الكهف؛ هذه أ يضاا من  

   .ال مور اخلارقة للعادة 

(قال:  ةي هي اُلمَّ   )َوَعْن َصْدري َهذي

   .أ ي: عن مقدمة هذه ال ّمة

نَي َوَسائيري قُُروقال:  َحابَةي َوالتَّابيعي َن الصَّ يَاَمةي )مي ىَل يَْومي الْقي
ِ
هيَا ا َ َمْوُجوَدٌة في ، َويهي ةي  ( ني اُلمَّ

أ ي: هذه الكرامات موجودة ِف هذه ال ّمة ا ىل يوم القيامة، وقد ذكر الاللاكيئ رمحه 

}لُكََّما َدَخَل   للا ِف كتابه "كرامات ال ولياء" مجموعة من الكرامات، ومما ذكر قصة مرمي:

ي  ْندي اَّللَّ ْن عي ْزقاا قَاَل اَيَمْرمَيُ َأَنَّ كَلي َهَذا قَالَْت ُهَو مي ْنَدَها ري ْحَراَب َوَجَد عي ايَّ الْمي   عَلهَْيَا َزَكري

َساٍب{  َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بيغَرْيي حي نَّ اَّللَّ
ِ
هذه من كراماهتا أ نّه اكن لكاّم دخل عندها وجد  ا

 س بحانه وتعاىل ومن غري كسب، قال ابن عباس ريض للا عنه: )وجد  رزقاا من للا 

}اَيَمْرمَيُ َأَنَّ    عندها الفاكهة الغّضة حني ًل توجد الفاكهة عند أ حد، فاكن زكراي يقول:

َساٍب{(  َ يَْرُزُق َمْن يََشاُء بيغَرْيي حي نَّ اَّللَّ
ِ
ي ا ْندي اَّللَّ ْن عي   وذكر صوراا كَلي َهَذا قَالَْت ُهَو مي

 .كثرية ِف كتابه ذاك، من أ راد ان يتوسع يراجعه

واذلين أ نكروا الكرامات وخالفوا هذا ال صل من أ هل البدع ُه: املعزتةل، ووافقهم ابن 

ًّل لنيّب، وكّذبوا مبا يُذكر من خوارق السحرة   حزم؛ قال املعزتةل: ًل خُترق العادة ل حٍد ا 

وهذه أ مور مبا أ ّّنا ثبتت واقعياا وثبتت    والكهّان وبكرامات الصاحلني، وجحّهتم العقل،
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بأ دةل الكتاب والس نّة؛ فال يُرجع فهيا ا ىل مسائل العقل؛ فا نك لو أ خذت تُشاد 

ًّل وهو يرد عليك شيئاا أآخر، وتذكر   وختاطب خشصاا ابملسائل العقلية ما تذكر َل شيئاا ا 

تكون ابلكتاب   غريه مث هو يرد عليك بيشء اثلث؛ وًل ننهتيي، فالقضية أ ن خماطبهتم

والس نة وابلواقع احملسوس، فنحن عندَن قرأآن وعندَن س نة وعندَن واقع حمسوس ِف  

 ذكل؛ فال يُنكر مثل هذا ال مر. 

وخالفت أ يضاا ِف ذكل الصوفية فغلت ِف مسأ ةل كرامات ال ولياء؛ غلوا ِف ذكل حىت  

 صاروا يعّدون أ فعال أ ولياء الش ياطني من الكرامات.

نُفّرق بني خارق العادة اذلي يكون عىل يد ويّلي الش يطان، وخارق   وحنن ًل بّد أ ن  

 العادة اذلي يكون عىل يد ويّلي الرمحن.

وذكل بأ ن تنظر ا ىل أ فعال اذلي صدرت منه هذه اخلوارق، فا ن وجدته عىل الكتاب   

والس نة؛ فاعمل أ ّّنا كرامة، مث ا ن صاحب الكرامة من أ ولياء الرمحن ًل يس تغل هذه  

ًل خضاع الناس َل واعتقادُه فيه؛ بل هو مينعهم من ذكل وحيّّثم عىل اتباع   الكرامة

، أ ّما اخلوارق اليت حتصل عىل يد أ ولياء الش ياطني؛  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب للا وس نة رسول للا 

ويس تغلون هذه   ملسو هيلع هللا ىلصفهؤًلء يكونون بعيدين جداا عن كتاب للا وعن س نة رسول للا 

 .ا الفرق بني هؤًلء وهؤًلء الكرامات ِف ا خضاع الناس وطاعهتم هلم؛ هذ

 

آاَثري َرُسولي    :)فَْصلٌ مث قال املؤلف رمحه للا:  ّيَباُع أ نَّةي َوالَْجَماعَةي ات ْن َطرييَقةي َأْهلي الس   مُثَّ مي

ا(   ملسو هيلع هللا ىلص للاي   را ناا َوَظاهي  اَبطي

ًل حييدون عنه   ملسو هيلع هللا ىلص،هذا مهنجهم؛ مهنج أ هل الس نة وامجلاعة: هو اتباع طريق النيب 

مينة وًل يّسة، سواءا اكنت ِف ال عامل الظاهرة اكلصالة والصيام وما شابه، أ و ال عامل  
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؛ ّك هذا ُه فيه - اخلوف والرجاء واحلب والتعظمي.. ا خل - الباطنة ك عامل القلوب

رصون عىل معرفة الس نّة وتعلمها، وعىل معرفة الصحيح ، حيملسو هيلع هللا ىلصمتّبعون لآاثر النيب 

   .ابًلقتداء به ملسو هيلع هللا ىلصمن الضعيف مهنا، وعىل العمل هبا واتباع النيب  

( قال:  رييَن َواَلنَْصاري َن الُْمهَاجي لينَي مي ابيقينَي اَلوَّ يلي السَّ ّيَباُع َسبي  )َوات

ابتداع، يقول عبد للا بن  القضية عند أ هل الس نة وامجلاعة قضية اتباع وليست قضية 

مسعود ريض للا عنه: )اتبعوا وًل تبتدعوا؛ فقد كفيمت(، عندما نريد أ ن نعتقد ِف  

مسأ ةل ال سامء والصفات جند أ ّن السلف ريض للا عهنم يثبتون هلل تبارك وتعاىل ما  

أ ثبت لنفسه من أ سامء وصفات ِف الكتاب أ و ِف الس نة من غري تكييف وًل حتريف 

 يل وًل تعطيل؛ فنحن نتبعهم ِف ذكل، وًل خنالف. وًل متث 

ًل يأ تينا خشص فيقول: أ َن أ ثبت هذه الصفة وأ نفي هذه الصفة بناء عىل اجهتاد من  

عندي؛ ًل، ًلجمال لالجهتاد هنا، انهتينا؛ ال مور قد بُيّنت واحلّق قد ظهر فال داعي 

بياَن احلّقي من   ملسو هيلع هللا ىلصًل عامل هجدك ِف هذا ال مر فقد ُكفيت؛ كفاك أ حصاب النيب 

َ تدخل نفسك ِف أ مور ليست مطلوبة منك، مفا  ، وأ ظهروا كل ال مور فملي الباطلي

ًّل اتباع ما اكن عليه النيب  وما اكن عليه أ حصابه الكرام، قال للا تبارك  ملسو هيلع هللا ىلصعليك ا 

رييَن َواْلَنَْصاري   وتعاىل ِف كتابه الكرمي: َن الُْمهَاجي لُوَن مي ابيُقوَن اْلَوَّ ََّبُعوُُهْ  }َوالسَّ يَن ات ي  َواذلَّ

هَتَا اْلَّْنَاُر{ ريي حَتْ ُ َعهْنُْم َوَرُضوا َعْنُه َوَأعَدَّ لَهُْم َجنَّاٍت جَتْ َ اَّللَّ ْحَساٍن َريضي
ِ
ذن: القضية   ابي ا 

 قضية اتباع. 

ذا قالوا قوًلا  ما معىن اًلتباع؟ ُه مشوا ِف طريق متيش خلفهم، هذا معىن اًلتباع، فا 

ذا فعلوا فعالا فعلناه؛ هذا معىن اًلتباع. قلنا به،   ا 

( للآية اليت ذكرَن، فاملسأ ةل  رييَن َواَلنَْصاري َن الُْمهَاجي لينَي مي ابيقينَي اَلوَّ ّيَباُع َسبييلي السَّ )َوات

 مسأ ةل اتباع. 
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يقول فيه عليه الصالة والسالم: "عليمك بسنيّت  ملسو هيلع هللا ىلصوعندَن أ يضاا حديث عن النيب 

، وِف حديث أآخر  "اشدين املهديني من بعدي عّضوا علهيا ابلنواجذوس نّة اخللفاء الر 

ًّل  ملسو هيلع هللا ىلصقال فيه النيب  : "س تفرتق هذه ال مة ا ىل ثالث وس بعني فرقة لكّها ِف النّار ا 

، وِف رواية: "ما أ َن عليه  "امجلاعة: "، قالوا: من يه اي رسول للا؟، قال"واحدة

، وكام ذكرَن ال ثر اذلي جاء عن ابن مسعود؛ قال: )اتبعوا وًل تبتدعوا فقد "وأ حصايب

كفيمت( وكام جاء عن أ كرث من واحد من السلف قوهلم: )اتبعوا أآاثر من سلف(، وهذا 

كثري ِف كتب أ هل الس نة وامجلاعة؛ كـ "رشح أ صول الس نة" لاللاكيئ، و"رشح  

ابنة" ًلبن بطة، و"أ صول الس نة" الس نة" للربهباري، و"الرشيعة" للآجري، و"اًل  

مام أ محد، وغريها من كتب الس نة كثرية، فهيا من مثل هذا الالكم  .لال 

، وهاجروا من بدلاّنم ا ىل املدينة، ملسو هيلع هللا ىلصاملهاجرون ُه الصحابة اذلين هاجروا مع النيب  و 

   .وأآزروه ملسو هيلع هللا ىلصوال نصار ُه: اذلين نرصوا النيب 

يَّةي َرُسولي للاي  قال:  ّيَباُع َوصي َّيتي "   :َحيُث قَالَ  ملسو هيلع هللا ىلص )َوات يَن   عَلَْيمُكْ بيُسن دي اشي نَّةي الُْخلََفاءي الرَّ َوس ُ

 ) ذي لنََّواجي وا عَلهَْيَا ابي َا، َوَعض  ُكوا هبي ي؛ تََمسَّ ْن بَْعدي ينَْي مي  الَْمهْدي

 اذلي أ َن عليه، والزمواأ ي: الزموا سنيت، الزموا طريقيت، الزموا ديين، الزموا هديي 

ي ْن بَْعدي ينَْي مي يَن الَْمهْدي دي اشي نَّةي الُْخلََفاءي الرَّ من ُه اخللفاء الراشدون؟ ُه: أ بو بكر  ،س ُ

   .ومعر وعامثن وعّل

  - ملسو هيلع هللا ىلصوهو صاحب النيب   - هؤًلء ُه اخللفاء الراشدون بدليل أ ّن سفينة ريض للا عنه

روى حديثاا أ ّن اخلالفة من بعده ثالثون س نة، واخلالفة اس مترت ثالثون س نة عىل  

  ملسو هيلع هللا ىلصعهد هؤًلء ال ربعة، فهؤًلء ال ربعة ُه املقصودون ابخللفاء الراشدين، حفّث النيب 

ذن هناك س نة ًلبد من اتباعها مع س نة النيب  عىل اتباع سنته وس نة هؤًلء ال   مئة؛ ا 

نأ خذ مبا فعهل   ملسو هيلع هللا ىلص؛، فعندما ًل توجد س نة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصويه س نة أ حصاب النيب  ملسو هيلع هللا ىلص
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كيف   ملسو هيلع هللا ىلصننظر أ حصاب النيب  ملسو هيلع هللا ىلص؛، وعندما توجد س نة عن النيب ملسو هيلع هللا ىلصأ حصاب النيب 

 .فهموها وكيف معلوا هبا؛ هكذا يكون الاقتداء ِف مثل هذا

مُكْ قال:  ايَّ
ِ
نَّ ُكَّ ُمْحَدثٍَة بيْدعٌَة، وُكَّ بيْدعٍَة َضالةلٌَ )َوا

ِ
؛ فَا  ( َوُمْحَداَثتي اُلُموري

أ ي: احذروا من حمداثت ال مور؛ ويه املسائل احملدثة اجلديدة ِف دين للا تبارك 

، هذه أ مور ملسو هيلع هللا ىلصوتعاىل، اليت ًل يدّل علهيا دليل ًل من الكتاب وًل من س نة النيب 

د أ ن مل تكن، ما جاءت ِف كتاب للا وًل ِف س نة رسول حمدثة؛ يعين: حصلت بع 

؛ مفن أ ين جاءت؟ فهيي حمدثة  ملسو هيلع هللا ىلصوًل ُعرف دين عىل عهد أ حصاب النيب   ملسو هيلع هللا ىلصللا 

ايمك" فهذا حتذير، ملسو هيلع هللا ىلص مبتدعة؛ فالنيب  ايمك" أ ي:" قال: "وا  احذروا من الوقوع ِف مثل   ا 

ّن ّك حمدثة بدعة وّك بدعة  وّك  : "، وِف رواية"ضالةلهذا، ماذا حنذر؟ قال: "فا 

ايمك من   - ، أ ي: الضالةل وصاحب الضالةل ِف َنر هجمن"ضالةل ِف النّار أ عاذَن للا وا 

 ؛ هذه البدع واملنكرات.- ذكل

ما يه البدعة: أ ي  عبادة تتقرب هبا ا ىل للا وليس علهيا دليل من الكتاب والس نة ومل   

هنم؛ فهيي بدعة منكرة جيب عليك  يكن علهيا العمل عند السلف الصاحل ريض للا ع

أ ن حتذرها وأ ن تبتعد عهنا؛ هذا هو دين أ هل الس نة وامجلاعة؛ خلّصه املؤلف ِف هذه  

اللكامت: اتباع الكتاب والس نة عىل مهنج سلف هذه ال مة، اذلين ُه أ حصاب النيب 

حسان ملسو هيلع هللا ىلص  .ومن اتبعهم اب 

( )َويَْعلَُموَن َأنَّ َأْصَدَق  مث قال املؤلف رمحه للا:   اْلالَكمي الَكُم للاي

ًل شك أ ّّنم يعتقدون هذا اعتقاداا جازماا؛ أ ّن أ صدق الالكم الكم للا تبارك وتعاىل،  

   .ولن جتد الكماا أ صدق من الكم للا تبارك وتعاىل

ٍد  قال:   ملسو هيلع هللا ىلص( )َوَخرْيَ الْهَْديي َهْدُي ُمَحمَّ

ًّل   لن جتد طريقاا يوصِل ا ىل للا تبارك وتعاىل، يوصِل ا ىل الفوز ابدلار الآخرة؛ ا 
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َوَأنَّ  ، قال عليه الصالة والسالم بعد أ ن ذكر الآية: }ملسو هيلع هللا ىلصالطريق اذلي اكن عليه النيب 

َق بيمُكْ َعْن سَ  ُبَل فَتََفرَّ ُعوا الس   َّبي ُعوُه َوًَل تَت َّبي تَقيمياا فَات ي ُمس ْ اطي َ { َهَذا رصي ي   ملسو هيلع هللا ىلصمث خطّ بييهلي

 . "للا خطاا مس تقاميا وخطّ عىل جنيب هذا اخلط خطوطاا؛ مث قال: "هذا سبيل 

قال: )وعىل جنبتيه س بل( هناك قال:   أ ي: الرصاط املس تقمي، والرصاط: هو الطريق، 

ي  ويه الطرق؛ ""سبيل" يعين: واحد؛ مفرد، وهنا قال: "س بل اطي َ }َوَأنَّ َهَذا رصي

} ي َق بيمُكْ َعْن َسبييهلي ُبَل فَتََفرَّ ُعوا الس   َّبي ُعوُه َوًَل تَت َّبي تَقيمياا فَات ذن: فهناك طرق ُمس ْ وقد   - ا 

ىل الهاوية، والطريق اذلي يوصل ا ىل   - جاءت بصيغة امجلع طرق خمتلفة كثرية تؤدي ا 

اجلنّة هو طريق واحد، طريق مس تقمي ًلعوجاج فيه، الطريق اذلي اكن عليه النيب 

 ملسو هيلع هللا ىلص.، هذا هدي النيب  ملسو هيلع هللا ىلص

لهيا، وللّك مهنا داعٍ من ادلعاة  يدعو ا ىل   وتِل الطرق عىل ّك مهنا ش يطان يدعو ا 

هذا الطريق، فدعاة الضالل كثري وكثري جداا ودعاة احلق قةّل خصوصاا ِف زمننا، قال 

ّن للا ًل يقبض العمل انزتاعاا ينزتعه من العباد، ولكن يقبض العمل بقبض  ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  : "ا 

ئلوا فأ فتوا بغري عمل؛ فضلوا ذا مل يبقي عاملاا اختذ الناس رؤوساا هجاًلا فس ُ   العلامء، حىت ا 

 وأ ضلوا"؛ اجلهل عندما يعّم ويطّم حيصل الضالل واًل ضالل. 

وهذا احلديث يُبني لنا قةّل العلامء، والعلامء طبعاا ًل ينهتون ل ّن اذلين حيملون راية  

احلّق ُه العلامء فال يُمكن جلاهل أ ن يدعو ا ىل حّق؛ ل نه جيهل احلّق فكيف يدعو 

ليه، والنيب  ذن: ًلبد أ ن تبقى  " عىل احلّق ظاهرينقال: "ًلتزال طائفة من أ ميت ملسو هيلع هللا ىلصا  ، ا 

 هذه البقية من العلامء لكهّنم قةّل.

واذلين يكرثون ُه رؤوس اجلهل، رؤوس الضالل، فعندما حُنذرك من زيد وعبيد  

ومعرو وبكر؛ ًل تقل: أ كرثمت علينا من الالكم ِف الرجال وما أ بقيمت أ حداا، والفلسفة 
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قد أ خربك أ ّن هذا العرص هو عرص   ملسو هيلع هللا ىلص ديث النيب الفارغة اليت نسمعها اليوم، هذا ح

 اجلهل، العرص اذلي يكرث فيه دعاة الضالل؛ فكيف تفعل بعد ذكل؟  

لهيا.  بل الضالل كثرية، وعىل ّك سبيل مهنا ش يطان يدعو ا   وذكر كل أ ن س ُ

عن ذاك اخلري: أ بعده رش؟ قال: "نعم، دعاة   ملسو هيلع هللا ىلصوِف حديث حذيفة ملا سأ ل النيب  

 ."عىل أ بواب هجمن من أ جاهبم قذفوه فهيا 

؛ أ ين أ نت مهنا؟ ًل حتمك عىل املسائل هبذه الطريقة، انظر ا ىل:  ملسو هيلع هللا ىلصهذه أ حاديث النيب 

(، تَعمّل مهنج السلف ريض للا عهنم؛ مث بعد ذكل  ملسو هيلع هللا ىلص)قال للا( )قال رسول للا 

ظر من سار عىل الطريق ومن زاغ عهنا، ًل تتلكم مبجرد  احمك عىل الناس بنفسك، وان

 .الهوى واجلهل؛ ما أ بقيمت أ حداا، وما بقي لنا أ حد، والكم فارغ نسمعه من هنا وهناك

( قال املؤلف:  ْن الَكمي َأْصنَافي النَّاسي  )َويُْؤثيُروَن الَكََم للاي عىََل الَكمي غرَْييهي مي

ًّل الكم   هذه عالمهتم اليت يمتزيون هبا، ًل يُعّظمون الكم أ حّدٍ من اخللق اكئناا من اكن ا 

ُق َعني الْهََوى )؛ ل نّه وِح من للا تبارك وتعاىل }ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  ًلَّ  3َوَما يَْنطي
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
( ا

ذن هو وِح من عند للا تبارك وتعاىل، ذلكل يُعّظمونه ويُقّدمونه ع  َوِْحٌ يُوىَح{ ىل  ا 

عىل قول أ ّي أ حّدٍ وعىل عقل أ ّي   ملسو هيلع هللا ىلص ّك يشء، يُقّدمون كتاب للا وس نة رسول للا

، ما عندُه تقدمي العقل عىل النقل، عندُه تقدمي النقل، يُعّظمون الكم للا،   أ حّدٍ

؛ لتعظميهم لرّب العزة تبارك وتعاىل، ولتعظميهم للنيب  ملسو هيلع هللا ىلصيُعّظمون الكم رسول للا 

فُيقدمون النقل عىل العقل ًل   ملسو هيلع هللا ىلصويُعّظمون الكم رسوَل  ، يُعّظمون الكم للا ملسو هيلع هللا ىلص

العكس، مع اعتقادُه أ ّن النقل الصحيح ًل ميكن أ ن خيالف العقل الرصحي، وهذا  

ناّم حيصل ِف العقول اخلربة، العقول املعوجة، هذه اليت حيصل فهيا   التناقض ا ن حصل ا 

ىل، أ ّما العقل اذلي  ، ومع أآايت كتاب للا تبارك وتعا ملسو هيلع هللا ىلصتناقض مع أ حاديث النيب 

نُظف من الهوى وخلُص من شائبة التفكري السقمي؛ فهذا اذلي ًل يتعارض مع أ دةل  
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 .الرشع

ٍد  قال:  ُموَن َهْدَي ُمَحمَّ  عىََل َهْديي ُكّي َأَحٍد(   ملسو هيلع هللا ىلص )َويَُقّدي

ًل يسريون خلف أ ي أ حّدٍ مسريةا معياء كام يفعل اًل خوان وكام يفعل التبليغ ويفعل 

ًّل محمد  مام ا  مام، ليس  ملسو هيلع هللا ىلصغريُه؛ ما عندُه ا  ، هذا هو اًل مام املعصوم، غري هذا ًل ا 

ًّل عىل كتاب للا وس نة رسول للا  ، بعد ذكل عندُه علامء ملسو هيلع هللا ىلصعندُه وًلء وبراء ا 

ذا خالفوا احلّق؛ قالوا: أ خطأ مت ورددَن عليمك الكممك، ًل   يسمعون هلم ما وافقوا احلّق، وا 

ًل النيب صىل للا عليه وسمل     معصوم عندُه من اخلطأ  ا 

( قال:  نَّةي  )َوليهََذا ُُس وا َأْهَل اْلكيتَابي َوالس  

عىل ّك يشء، يُعّظمون كتاب للا   ملسو هيلع هللا ىلصملاذا؟ ل ّّنم يُقّدمون كتاب للا وس نة رسوَل  

، هل يصح  بعد هذا أ ن تسمي أ هل البدع والضالل أ هل ملسو هيلع هللا ىلصة رسوَل ويُعّظمون س ن

الكتاب والس نة؟ ًل وللا، ما يس تحقون هذا، أ يصّح أ ن تسمي ال شاعرة من أ هل  

الس نة وامجلاعة وُه يرصخون وينادون ليل ّنار بأ ّن العقل ُمقّدم عىل النقل، ًل يصّح  

نسان منصف عا     .مل مبا يقولمثل هذا أ بداا، ًل يصّح مثل هذا من ا 

َها الُْفْرقَُة( قال:  د  ْجتيَماُع، َوضي َ اًلي ؛ َلنَّ الَْجَماعََة يهي  )َوُُس وا َأْهَل الَْجَماعَةي

ُّسوا أ هل امجلاعة ل ّّنم جممتعون ًل يفرتقون؛ لكهّنم ًل يُقّدمون الاجامتع عىل الس نّة كام  

أ تباع أ هل البدع؛ يقولون: اي  يفعل أ هل البدع، وكام ينادي بذكل حىت اجلهال من 

ش يخ ًل تتلكم ِف الناس، ًل حُتّذر من ضالهلم، ًل حُتّذر من بدعهم، اتركهم ينرشون  

 بدعهم وضالهلم كام يريدون من أ جل امجلع. 

أ ي: نعمل بقاعدة: نتعاون فامي اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاا فامي اختلفنا فيه، وهذه  

 قاعدة فاسدة مفسدة. 
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عدة تأ يت عىل ّك أ دةل ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، ومع ذكل عندما  هذه القا  

تأ يت ل تباع هذا الرجل اذلي قّعد هذه القاعدة؛ يُقّدموّنا عىل الكتاب والس نة، انظر 

 هذه احلزبية اخلبيثة، هؤًلء يُسّمون أ هل س نة وجامعة؟! ًل وللا، ًل يس تحقون ذكل.

الناس ا ىل أ ن جيمتعوا وأ ن يتأ لفوا وأ ن يتحابّوا؛ لكن عىل   فنحن ندعوا ا ىل امجلاعة، ندعوا

ليه؛ ل ّن للا  ملسو هيلع هللا ىلصكتاب للا وعىل س نة رسول للا  ، هذا الاجامتع اذلي ندعوا ا 

قُوا{ س بحانه وتعاىل قال: } ا َوًَل تََفرَّ يعا ي مَجي َْبلي اَّللَّ ُموا حبي الاعتصام مباذا؟ حببل  َواْعتَصي

اعد حسن البنا، وًل قال: اعتصموا عىل قواعد محمد  للا، ما قال: اعتصموا عىل قو 

لياس، وًل اعتصموا عىل قواعد س يد قطب، قال: } ا َوًَل  ا  يعا ي مَجي َْبلي اَّللَّ ُموا حبي َواْعتَصي

قُوا{،   .ملسو هيلع هللا ىلصوًلتفرقوا عن ماذا؟ عن كتاب للا وعن س نة رسوَل تََفرَّ

ع وضالًلت خُتالف  مفن خالف احلّق وقّعد قواعد خُتالف الكتاب والس نة وأ ىت ببد

الكتاب والس نة؛ فقد فّرق امجلع وشتت مجع املسلمني؛ فوجب عىل أ هل الس نة أ ن  

 يُبيّنوا عواره وأ ن يُظهروا ما عنده من ضالل محلاية دين للا تبارك وتعاىل.

فلو َسكت  أ َن وَسكتَّ أ نت وَسكَت الثالث؛ مفىت يَعرف الناس املُحقَّ من املُبطل،   

 ؟! ملسو هيلع هللا ىلصّق من الباطل، ومىت يعرفون كتاب للا وس نة رسوَل ومىت يعرفون احل 

 فاًلجامتع مطلوب واًل تالف مطلوب؛ لكن عىل احلّق ًل عىل غريه. 

وقد اكنت لكمة كفار قريش واحدة، واكنوا مؤتلفني جممتعني عىل عبادة ال واثن، جفاء   

ق لكمهتم؛ هذا تفريق ممدوح أ م مذموم؟ هذا تفريق ممدوح؛ ل ّن فيه   ملسو هيلع هللا ىلصالنيب  وفرَّ

 دعوة ا ىل التوحيد، واملطلوب مهنم مجيعاا أ ن جيمتعوا عىل التوحيد. 

فلّما َخَرج البعض عن هذه اللكمة؛ اكن هو املُفّرق مجلاعة الناس اليت اكنوا جممتعني  

علهيا، فاًلجامتع مطلوب ولكن عىل احلّق، فا ذن ادلعوة ا ىل احلّق والمتسك ابحلّق ُمقّدم  
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، ملسو هيلع هللا ىلصعىل ادلعوة لالجامتع، الاجامتع مطلوب ولكن عىل كتاب للا وعىل س نة رسوَل 

ن   -  بدعة؛ فقد فّرق امجلاعة؛ فوجب التحذير منه وبيان حاَل مفن ابتدع ِف دين للا وا 

ن احنرف معه من احنرف فهذا ليس تفريقاا مين أ َن عندما   - تعصب َل من تعصب وا 

أ بني احلّق من الباطل؛ بل التفريق منه عندما ابتدع ِف دين للا بدعة خرج هبا عن  

 .دلينجامعة املسلمني؛ هكذا تُفهم ال مور وهكذا يُعرف ا

نيَ قال:  عي ا لينَْفسي الَْقْومي الُْمْجَتمي ْن اَكَن لَْفظُ الَْجَماعَةي قَْد َصاَر اُْسا
ِ
 ( )َوا

   .يعين نفس القوم اجملمتعني صاروا أ هل جامعة

مْلي َوادليني مث قال املؤلف:  ي يُْعَتَمُد عَلَْيهي ِفي الْعي ي َّاليُث اذلَّ اُع ُهَو اَلْصُل الث َ ِمجي
 ( )َواًل

جامع علامء ال ّمة؛ ل ّن النيّب  هذا  أ صل عند أ هل الس نّة وامجلاعة؛ الكتاب والس نّة وا 

، هذا احلديث فيه خالف لكن أ قوى منه  "قال: "ًل جتمتع أ ميت عىل ضالةل ملسو هيلع هللا ىلص

حديث: "ًلتزال طائفة من أ ميت عىل احلّق ظاهرين، ًل يرضُه من خالفهم ومن خذهلم  

ذا اجمتعت ، فا ذن ًل ميكن أ ن "حىت يأ يت أ مر للا خيفى احلّق ِف زمن من ال زمان، فا 

 .ال ّمة عىل يشء فهو حّق وًلبد 

() قال:  ه اُلُصولي الثَّالثَةي َذي   َوُُهْ يَزينُوَن هبي

   .اليت يه الكتاب والس نة واًل جامع

َرٍة  قال:  نٍَة َأْو َظاهي اٍل اَبطي ْن َأْقَواٍل َوَأمْعَ يَع َما عَلَْيهي النَّاُس مي ( )مَجي يني دّلي ا ََلُ تََعل ٌق ابي مَّ  مي

ها ا ىل   رجاعها ورّدي أ ي  مسأ ةل لها تعلق ابدلين؛ مفقياسهم ِف معرفة أ ّّنا حقٌّ أ م ابطل: ا 

الكتاب والس نّة واًل جامع، أ ي  مسأ ةل تعبدية سواءا اكنت من العبادات الظاهرة أ و  

العبادات، مقياسهم فهيا   العبادات الباطنة، العبادات القولية أ و العبادات الفعلية، كّ 

جامع ال ّمة ملسو هيلع هللا ىلصهو كتب للا وس نّة رسوَل  جامع سلف هذه ال مة وا   .وا 
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ْذ بَْعَدُُهْ َكرُثَ  قال: 
ِ
اليُح؛ ا لَُف الصَّ طُ ُهَو َما اَكَن عَلَْيهي السَّ ي يَْنَضبي ي اُع اذلَّ مْجَ

ِ
)َواًل

ةُ  ت اُلمَّ  ( الاْختياَلُف، َوانْترََشَ

 ي نس تطيع أ ن نقف عليه وأ ن نعلمه؟  يعين: ما هو اًل جامع اذل

؛  ، والبعض قال ا جامع الصحابة قال: هو ا جامع السلف، ا جامع القرون الثالثة ال وىل

ل نّه اكن من املمكن ضبطه، فالعلامء مل يكرثوا لدلرجة اليت ًل ميكن معها معرفة أ قواهلم، 

ال رض وكرثوا جداا حبيث  خبالف العصور اليت بعد ذكل فقد انترش العلامء وتفرقوا ِف 

صار من العسري الوقوف عىل أ قواهلم ِف املسائل؛ ذلكل قال: الاجامع اذلي ينضبط  

   .هو ا جامع السلف ريض للا عهنم 

(   :)فَْصلٌ قال:  هي اُلُصولي  مُثَّ ُُه َمَع ّهذي

مع هذه ال صول اليت ُذكرت ويه أ صول أ هل الس نة وامجلاعة اليت من خالف ِف أ صل  

 ار مبتدعاا ضاًلا مفرقاا مجلاعة املسلمني؛ قال: مهنا ص

ييَعةُ  ُبُه الرشَّ ، َويهَْنَوَن َعني الُْمْنَكري عىََل َما تُوجي لَْمْعُروفي  ( )يَأُْمُروَن ابي

 أ ي: كام أ مر للا.  

أ وًلا: املعروف: ّك ما أ مر به الرشع فهو معروف، واملنكر: ّك ما ّنيى عنه الرشع 

 فهو منكر. 

ىَل الَْخرْيي   ب ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر:وأ دةل وجو 
ِ
ٌة يَْدُعوَن ا نمُْكْ ُأمَّ }َولْتَُكْن مي

} لَْمْعُروفي َويهَْنَْوَن َعني الُْمْنَكري هذا أ مٌر من للا تبارك وتعاىل، وقال النيب    َويَأُْمُروَن ابي

، فهنا أ مٌر مباذا؟  "عن املنكر ولتأ خذن عىل يد الظامل : "لتأ مرن ابملعروف ولتهنّونملسو هيلع هللا ىلص

أ مٌر ابلهنيي عن املنكر وال مر ابملعروف، وال دةل عىل ذكل كثرية؛ فهذا من ال صول 

عند أ هل الس نة وامجلاعة، ويه ال مر ابملعروف والهنيي عن املنكر، وهذا يُبطهل قاعدة:  
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اختلفنا فيه، فا ذا عذر بعضنا بعضاا ِف  نتعاون فامي اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضاا فامي 

ذن أ ين يأ يت ال مر ابملعروف والهنيي عن   املنكرات اليت وقعنا فهيا وخالفنا فهيا احلّق؛ ا 

ذا عذر بعضنا بعضاا ِف ترك الواجبات اليت رشعها للا؛ من أ ين يأ يت ال مر  املنكر؟ ا 

ذن: مثل هذه القاعدة تُعترب مبطةل ل صٍل من أ صول  .أ هل الس نة وامجلاعة ابملعروف؛ ا 

ا( قال:  ارا ا اَكنُوا َأْو فُجَّ ؛ َأْبَرارا ي َواَلْعَيادي َمَع اُلَمَراءي هَادي َوالُْجَمع قَاَمَة الَْحّجي َوالْجي ِ
 )َويََرْوَن ا

َا ل ّن للا س بحانه وتعاىل أ مرَن بطاعة ال مراء، فقال: } َ   اَيَأهي  يُعوا اَّللَّ آَمنُوا َأطي يَن أ ي اذلَّ

نمُْكْ{. ُسوَل َوُأويلي اْلَْمري مي يُعوا الرَّ  َوَأطي

ن اكن هؤًلء ال مراء جفرة، يعين أ ّّنم فساٌق ظلمٌة، حىت لو اكنوا كذكل؛  حىت وا 

فواجب علينا أ ن نطيعهم وأ ن ًل خنرج عن لكمهتم؛ ل ّن اخلروج عىل احلامك يؤدي ا ىل  

خمية من سفك لدلماء وانهتاك لل عراض وتضييع لل موال وتش تيت  مفاسد عظمية وو

ّمة ولقّوهتا وجعلها لُقمة سائغة ل عداهئا؛ فهذه مفاسد كبرية وعريضة، مفع وجود  لل 

ًّل أ ّّنا ًل تعترب شيئاا أ مام تِل املفاسد اليت ذكرَن.   مفسدة ظمل الظامل من احلاكم؛ ا 

 م ِف طاعة للا وعدم اخلروج علهيم. ذلكل حّث الشارع عىل السمع والطاعة هل 

فمين اكن هذا حاَل، أ مرُه ابلصرب؛ فقال: "اصربوا   ملسو هيلع هللا ىلصوملّا استشار الصحابُة النيبَّ  

، وِف حديث أآخر ملا اس تأ ذنوه ِف اخلروج علهيم؛ قال: "ًل،  "حىت تلقوين عىل احلوض

ًّل أ ن  ماصلوا" أ ي: ًل خترجوا علهيم ما أ قاموا فيمك الصالة، وِف حديث أآخر قا  ل: "ا 

ذن: هنا ًل جيوز اخلروج عىل احلامك  "تروا كفراا بواحاا  ، يعين: ظاهراا ًل خيفى؛ ا 

قامة اجلهاد   قامة الصالة وا  قامة احلّج وا  والواجب السمع والطاعة َل، والواجب أ يضاا ا 

 .معه مادام أ ن هذا لكّه ِف طاعة للا تبارك وتعاىل وليس ِف معصيته
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ُظوَن عىََل الَْجَماعَاتي قال:  افي  ( )َوحُيَ

قامة الصلوات امخلس ِف جامعة؛ ل ّن النيب  أ مر بذكل، فلّما جاءه   ملسو هيلع هللا ىلصحيافظون عىل ا 

ذن فأ جب ، وكذكل تّوعد اذلين ًل  "ال معى قال َل: "أ تسمع النّداء؟" قال: نعم، قال: "ا 

   .اءحيرضون صالة امجلاعات أ ن حُيّرق علهيم بيوهتم لوًل ال طفال والنس

( قال:  ةي يَحةي لُلمَّ لنَّصي يُنوَن ابي  )َويَدي

، قالوا: ملن اي رسول للا؟، قال: "هلل ولكتابه  ""ادلين النصيحة :ملسو هيلع هللا ىلصلقول النيّب 

 .  "ولرسوَل ول مئة املسلمني وعامهتم

وما يه النصيحة؟ أ ن تبني احلّق وأ ن توحضه وأ ن تبني للناس ما يصلحهم ويصلح هلم  

، ومن النصيحة أ ن  ملسو هيلع هللا ىلصأ مر ديهنم، وأ ن تنصح لدلين بأ ن تُبينه حبّقٍ كام جاء به النيب 

أ ن   ملسو هيلع هللا ىلصتُبني للناس ادلاعي ا ىل اخلري وادلاعي ا ىل الرش، ومن النصيحة لس نّة النيب 

ن تظهرها وتنرشها بني الناس، وكذكل من النصيحة  تذّب عهنا وأ ن تدافع عهنا وأ  

، ومن - هذه من النصيحة لكتاب للا -لكتاب للا أ ن تعلمه للناس وتبينه هلم وتعمل به 

النصيحة لل مراء أ ن تنصحهم ابلّس دون أ ن هُتيّج علهيم الناس وأ ن تعمل ما يعيهنم  

   .عىل طاعة للا تبارك وتعاىل

ي  )َويَْعَتقيُدوَن َمعْ قال:  ؛ يَُشد  بَْعَضُه  ملسو هيلع هللا ىلصىَن قَْوَلي ني اَكلُْبنْيَاني الَْمْرُصوصي ُن ليلُْمْؤمي : "الُْمْؤمي

هي  بََّك بنَْيَ َأَصابيعي ا"، َوش َ  ( ملسو هيلع هللا ىلص   بَْعضا

،  "وحُيبّه ويُعينه ويُساعده، قال: "املؤمُن للمؤمني اكلبنيان يعين أ نّه يوايل املؤمُن املؤمنَ 

انظر للبنيان، انظر للحجر كيف يَُرص  جبانب احلجر ويُبىن بعضه عىل بعض، فيقوم 

ًّل مبجموع احلجارة، لكّها تتاكتف وتتعاون   احلجر ابحلجر الآخر، فال يقوم للجدار قامئة ا 

يعني بعضهم بعضاا ويُساعد بعضهم بعضاا  حىت يقوم هذا اجلدار؛ وكذكل املؤمنون 

   .وحُيب بعضهم بعضاا كام هو حال البنيان 
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ي  قال:  َذا  ملسو هيلع هللا ىلص )َوقَْوَلي
ِ
؛ ا هيْم َوتََعاُطفيهيْم، مَكَثَلي الَْجَسدي ْ َوتََرامُحي ُهي نينَي ِفي تََواّدي : "َمثَُل الُْمْؤمي

  ) هَري ى َوالسَّ نُْه ُعْضٌو؛ تََداَعى ََلُ َسائيُر الَْجَسدي اُبلُْحمَّ َتََك مي  اش ْ

 )توادُه( يعين وجود املودة واحملبّة بيهنم. 

هيْم( يرمح بعضهم ب   عضاا. )َوتََرامُحي

 )َوتََعاُطفيهيْم( يعطف بعضهم عىل بعض. 

( انظر  هَري ى َوالسَّ نُْه ُعْضٌو؛ تََداَعى ََلُ َسائيُر الَْجَسدي اُبلُْحمَّ تَََك مي َذا اش ْ
ِ
؛ ا )مَكَثَلي الَْجَسدي

ذا َمريض منه عضو من أ عضائه؛ ّك اجلسد تصيبه امحلى ويصيبه  ا ىل جسد اًل نسان ا 

 . - ومعدم القدرة عىل الن - السهر

فاملؤمنون ينبغي أ ن يكونوا هكذا، اكجلسد الواحد، حُيب بعضهم بعضاا، ويرمح بعضهم   

 بعضاا، ويعطف بعضهم عىل بعض. 

فاحلّب والوًلء يكون ِف اًل سالم ًل ِف غريه، الوًلء والرباء ِف اًل سالم ًل ِف   

اًل نسانية كام تّدعيه العلامنية، للا س بحانه وتعاىل ملّا خلق اًل نسان رّده ا ىل أ سفل 

مٍي ) سافلني، } نَْساَن ِفي َأْحَسني تَْقوي
ِ
ًلَّ  5لينَي )( مُثَّ َرَدْدََنُه َأْسَفَل َسافي 4لَقَْد َخلَْقنَا اًْل

ِ
( ا

}.. اليَحاتي لُوا الصَّ آَمنُوا َومَعي يَن أ ي ذا مل يكن مؤمناا   اذلَّ فاًل نسانية ليست بيشء، اًل نسان ا 

نُوَن  } مطيعاا هلل تبارك وتعاىل؛ فال قمية َل، فاحملبّة وال خوة تكون ابًل ميان، ََّما الُْمْؤمي ن
ِ
ا

ْخَوٌة{
ِ
ن الناس ا خوة، قال: } ا ََّما اومل يقل: ا  ن

ِ
ْخَوٌة{ا

ِ
نُوَن ا فا ذن احلّب والبغض   لُْمْؤمي

 .يكون ِف اًل ميان ِف دين للا تبارك وتعاىل

( قال:  ْنَد الَْبالءي رْبي عي لصَّ  )َويَأُْمُروَن ابي

َن الَْخْوفي َوالُْجوعي  ملسو هيلع هللا ىلص، }كام جاء ِف كتاب للا وِف س نّة رسول للا  ٍء مي َولَنَْبلَُونَّمُكْ بييَشْ

ابيرييَن ) ي الصَّ َن اْلَْمَوالي َواْلَنُْفسي َوالثََّمَراتي َوبرَّشي َذا َأَصابهَْتُْم  155َونَْقٍص مي
ِ
يَن ا ي ( اذلَّ
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ُعوَن{ لَْيهي َراجي
ِ
َنَّ ا
ِ
ي َوا َّ َنَّ َّللي

ِ
يَبٌة قَالُوا ا لّصرب، عندما ميوت  فهم يأ مر بعضهم بعضاا اب ُمصي

نَّ  1َوالَْعرْصي )} خشص لآخر تأ تيه وتقول َل: اصرب واحتسب، تُصرّبه، تأ مره ابلّصرب،
ِ
( ا

نَْساَن لَفيي ُخّْسٍ )
ِ
لَْحّقي َوتََواَصْوا  2اًْل اليَحاتي َوتََواَصْوا ابي لُوا الصَّ آَمنُوا َومَعي يَن أ ي ًلَّ اذلَّ

ِ
( ا

رْبي ) لصَّ  .ابلصرب يُويص بعضهم بعضاا   ({3ابي

( قال:  َخاءي ْنَد الرَّ ْكري عي  )َوالش 

أ ي: يويص بعضهم بعضاا ابلشكر عند الرخاء، عند املصائب حتتاج ا ىل الصرب وعند  

 الرخاء حتتاج ا ىل الشكر.  

وكيف يكون الشكر؟ يكون ابلعمل بطاعة للا تبارك وتعاىل، فا ذا رزقك للا ماًلا  

تتصدق من هذا املال، وأ ن تنفقه ِف وجوه اخلريات تشكر للا س بحانه وتعاىل بأ ن 

 والطاعات؛ هكذا يكون شكراا. 

ن ُشكر للا تبارك وتعاىل أ ن تطيعه وأ ن تعبده، تشكر للا عىل ما أ عطاك من   ومي

عافية ومن حّصة ومن فراغ، فتعبد للا س بحانه وتعاىل وتطيعه، هكذا يكون  

ا{ } الشكر، لُوا أ َل َداُووَد ُشْكرا   .الشكر يكون ابلعمل وليس فقط ابلقولامْعَ

ُمّري الَْقَضاءي قال:   ( )َوالّريَضا بي

الرضا أ عىل من الّصرب، الّصرب واجب عند املصائب، والّريضا مس تحب؛ الرضا درجة  

 عالية رفيعة.  

و)ُمّر القضاء(: هو ما ًل يالمئ طبيعة اًل نسان، فيكون مريراا عليه، صعباا، فريىض به  

 .ِف املقامات العالية ويُسمل؛ فيكون
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(  قال: الي ني اَلمْعَ ، َوَمَحاسي ىَل َماَكريمي اَلْخالقي
ِ
 )َويَْدُعوَن ا

)ماكرم ال خالق( يه الّطيب من اخلُلق، وحّث الشارع عىل اخللق احلسن، التخلق 

 ابل خالق احلس نة، يتخلَّق اًل نسان ابل خالق امحليدة احملبوبة.  

ذا اكنت   و)حماسن ال عامل( أ ي: ال عامل احلس نة، وال عامل احلس نة هذه تكون حس نة ا 

   .عىل وفق الكتاب والس نة وما رشع للا تبارك وتعاىل

ي  )قال:  هُنُْم ُخلُقاا(ملسو هيلع هللا ىلصَويَْعَتقيُدوَن َمْعىَن قَْوَلي ميَاَنا َأْحس َ
ِ
نينَي ا   : "َأمْكَُل الُْمْؤمي

  .هذا حّث عىل حماسن ال خالق

َل َمْن قََطَعَك( قال:  ىَل َأْن تَصي
ِ
 )َويَْنُدبُوَن ا

ن قطعك صاحب الرمح    .أ ي: يدعون وحيثون عىل صةل الرمح وا 

َي َمْن َحَرَمَك(قال:     )َوتُْعطي

 .أ ي: من منعك

   ()َوتَْعُفَو مَعَّْن َظلََمكَ   قال:

ذا علمت أ ّن الظامل هذا   تعفو عن الظامل اذلي اعتدى عليك، لكن هذا ليس دامئاا، ا 

مسرتسل ِف ظلمه وُمكرث من ذكل وليس َل رادع يردعه؛ عندئذ ًل يُس تحسن منك  

القضاء عىل ظلمه؛ فذلكل ًل تعفو عنه، بل يُعاقب؛ عهّل  أ ن تعفو عنه، ًل بد من  

 يرتدع.

: "ما  ملسو هيلع هللا ىلصلكّن ال صل بينك وبني املسلمني أ ن يكون بينمك عفو وتسامح، قال النيب  

ًّل عزاا   .  "زاد للا عبداا بعفو ا 

(قال:  ْيني َ ي الَْوادلي ّ    )َويَأُْمُروَن بيربي
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{َوقىََض كام أ مر للا تبارك وتعاىل: } ْحَساَنا
ِ
يْني ا َ لَْوادلي ُه َوابي ايَّ

ِ
ًلَّ ا
ِ
 .  َرب َك َأًلَّ تَْعُبُدوا ا

ةَلي اَلْرَحامي(قال:     )وصي

: "ًل  ملسو هيلع هللا ىلصأ ي: يأ مرون أ يضاا بصةل ال رحام؛ كام دلّت عىل ذكل ال دةل الكثرية، مهنا قوَل 

 يدخل اجلنّة قاطع رمح". 

(قال:  َواري   )َوُحْسني الْجي

: "ًلزال يوصيين جربيل ابجلار حىت ظننت أ نّه  ملسو هيلع هللا ىلصكام جاء ِف احلديث عن النيب 

 س يورثه". 

(قال:  ىَل الَْيَتاَمى َوالَْمَساكينيي اني ا  ْحسي
ِ
   )َواًل

  .اليتاىم: مجع يتمي، واليتمي: هو اذلي مات أ بوه ومل يبلغ

ذا ُذكرت وحدها هكذا يه مبعىن الفقري، وهو اذلي ًل   .ميِل كفايته)واملساكني( ا 

(قال:  يلي بي    )َواْبني السَّ

 .يعين: املسافر اذلي انقطعت به الس بل

(  قال: لَْمْملُوكي    )َوالّريفْقي ابي

ذا طعمت وأ ن تكسوه  يعين: العبد اذلي يُمَِل؛ يوصينا ابلرفق به، وذكل بأ ن تُطعمه ا 

ذا اكتسيت وًل تلكفه من العمل ماًل يطيق كام جاء ِف حديث عن النيب   ملسو هيلع هللا ىلص.  ا 

(قال:  ، َوالَْبْغيي ، َوالُْخَيالءي    )َويهَْنَْوَن َعني الَْفْخري

ء(: أ ن خيتال ِف مشيته وِف وهجه وما  )الفخر(: أ ن يتفاخر اًل نسان عىل غريه، )واخليال

   .شابه، ولكّها فهيا معىن الكرب، )والبغي(: يعين التطاول عىل الغري والعدوان علهيم
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ّقٍ َأْو بيَغرْيي َحّقٍ قال:  َ تيَطاةَلي عىََل الَْخلْقي حبي    ( )َوالاس ْ

  .كذكل التطاول

، قال:  فيهَا )َويَأُْمُروَن بيَمَعايلي اَلْخاَلقي   (َويهَْنَْوَن َعْن َسفاسي

)يأ مرون مبعايل ال خالق( يعين: ال خالق العالية الرفيعة؛ اكلصدق والعفاف وأ داء 

   .ال مانة وما شابه، )ويهنون عن سفاسفها(: يعين ادلينء مهنا 

يقال:  ََّما ُُهْ في ن
ِ
؛ فَا ْن َهَذا َوغرَْييهي ()َوُك  َما يَُقولُونَُه َويَْفَعلُونَُه مي نَّةي ُعوَن ليْلكيتَابي َوالس     هي ُمتَّبي

   .ّك هذا قد جاء ِف الكتاب والس نّة

ا  قال:  دا ي بََعَث للُا بيهي ُمَحمَّ ي يُن اًل ْساَلمي اذلَّ َ دي ا َأْخرَبَ النَّيبي     ملسو هيلع هللا ىلص)َوَطرييَقهُتُْم يهي ، لَكيْن لَمَّ

َ    ملسو هيلع هللا ىلص  َدةا، َويهي ًلَّ َواحي ؛ لُك هَا ِفي النَّار ا  ْرقَةا نَي في ْبعي ُق عىََل ثاَلٍث َوس َ َتْفرَتي ُتُه س َ َأنَّ ُأمَّ

يٍث َعْنُه    الَْجَماعَُة،  َُّه قَالَ   ملسو هيلع هللا ىلص َوِفي َحدي ثْلي َما َأََن عَلَْيهي الَْيوَم  "   :َأن ُُهْ َمْن اَكَن عىََل مي

"؛ َصاَر الُْمَتَمّسي  ايبي نَّةي  َوَأحْصَ ْوبي ُُهُ َأْهُل الس   ًل ْسالمي الَْمْحضي الَْخاليصي َعني الشَّ ُكوَن ابي

 )  َوالَْجَماعَةي

يعين: ملّا حصل الافرتاق والاختالف؛ صار ًلبّد من المتزي ما بني أ هل الس نة وأ هل  

ذ بمتزي أ هل احلّق من الباطل   البدع والضالل، وهذا المتزي أ مره همم ورضوري جداا؛ ا 

ّق ظاهراا ويبقى الباطل معروفاا؛ ذلكل أ هل الس نة وامجلاعة متزيوا عن أ هل  يبقى احل 

 الباطل بأ ن ُُسّوا أ هل الس نة وامجلاعة. 

فعندما خرجت هذه الفرق صارت لكّها تتسمى ابًل سالم، فلكّهم من املسلمني، لكن  

ًل بّد من المتزي والاختالف ما بني احلّق والباطل، فذلكل ُُسي أ هل الس نّة بأ هل  

الس نّة وامجلاعة، وملّا صار أ حصاب تِل الفرق والطوائف يّدعون أ ّّنم من أ هل الس نّة  

 ابلسلفية.   وامجلاعة؛ احتجنا ا ىل التسمي
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 ملاذا ُه يّدعون هذا؟  

ل ّن الشّوكة عادة والقّوة والظهور تكون ل هل احلّق، فُيصبح أ حصاب الامس ُه 

الظاهرون ودعوهتم يه املقبوةل عند الناس؛ فيدخل فهيا عادة من أ هل البدع والضالل 

وهذه    - من حياول أ ن يتلبس هبذا الامس من أ جل أ ن يسحب الناس ا ىل َنحيته

 . - م عادهت

فدخل ِف هذا الامس من ليس منه فاحتجنا بعد ذكل ا ىل التسمي ابلسلفية؛ للتفريق  

بني من يّدعي دعوة دخوَل ا ىل أ هل الس نة وامجلاعة، ومن ُه حبّق من أ هل الس نة  

 وامجلاعة. 

فأ هل الس نة وامجلاعة ُه اذلين اكنوا عىل مهنج السلف الصاحل ريض للا عهنم، ومن مل   

والآن صار يدخل ِف السلفية ويدعهيا من ليس من أ هلها، كام فعلوا  يكن كذكل؛ فال،

ِف امس أ هل الس نة وامجلاعة؛ فعلوا الآن ِف امس السلفية؛ ذلكل ًل بّد من المتزي وًلبد  

 .من بيان احملّق من املبطل بتسمية الطوائف والفرق وامجلاعات بأ سامهئا احلقيقية

يُقوَن( قال:  ّدي ُم الّصي هيي  )َوفي

ميانه وِف طاعته ويكون قريباا من للا تبارك وتعاىل،  الصي  ّديق: هو اذلي يصدق ِف ا 

فهو صادق ِف اعتقاده، صادق ِف قوَل، صادق ِف فعهل، ُمخلص هلل تبارك وتعاىل؛  

يه أ عىل درجة بعد درجة النبوة، يأ يت ال نبياء مث   - درجة الصّديق - وهذه ادلرجة

ّن الصدق  ملسو هيلع هللا ىلصل النيب  الصديقون مث الشهداء بعد ذكل؛ كام قا  : "عليمك ابلصدق فا 

ّن الرّب هيدي ا ىل اجلنّة، وًل يزال الّرجل يصدق ويتحرى الّصدق   هيدي ا ىل الرّب وا 

 .؛ الصدق ِف ّك يشء"حىت يُكتب عند للا صديقاا 

( قال:  هََداءي  )َوالش 
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مجع شهيد، وهو قتيل املعركة، وقد اختلف العلامء: هل العلامء أ فضل من  الشهداء:

 الشهداء أ م الشهداء أ فضل من العلامء؟ 

  .والظاهر: أ ّن العلامء الصديقون أ فضل من الشهداء

اليُحوَن(قال:    )َوفهيُم الصَّ

   .الصاحل ضد الفاسد؛ وهو اذلي قام حبّق للا وحّق عباده

هْنُُم َأْع قال:    الُم الْهَُدى()َومي

ذا أ ردت أ ن تصف  أ صل الَعمَل هو اجلبل، وُُسي اجلبل عَلاَما؛ ل نه هُيتدى به، فا 

لشخص طريقاا تقول َل: عند اجلبل الفالين؛ ل نه مرتفع ويراه امجليع، فُسمي عَلاَما،  

   .فأ عالم الهدى أ ي: اذلين ُه منارات للطريق احلق

ََج(قال:     )َوَمَصابييُح ادل 

هو الّظلمة؛ فهم مصابيح يُنريون للناس الطريق املظلمة ويبينون هلم طريق  ادّلَج:

   .احلّق 

( قال:  بي الَْمأْثُوَرةي والَْفَضائيلي الَْمْذُكوَرةي  )ُأولو الَْمنَاقي

أ ولوا املناقب: يعين أ حصاب املناقب، واملنقبة: يه املرتبة، والفضائل: من الفضيةل، 

 .يتصف هبا اًل نسان اكلعمل والزهد وما شابهيعين الصفة احلس نة اليت 

) بي الَْمأْثُوَرةي    .يعين اليت وجدت مهنم  و)ُأولو الَْمنَاقي

ُم اَلبَْداُل(قال:  هيي   )َوفي

ال بدال: هؤًلء ُه قوم من الُعبّاد؛ أ َنس هلم عبادة عظمية، لكن وردت فهيم أ حاديث  

 ًل يصّح مهنا يشٌء؛ فأ حاديّثم ضعيفة.  
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ْم( قال:  ي َرايهَتي ْم َودي ي َدايهَتي َع الُْمْسليُموَن عىََل هي يَن َأمْجَ ي ، اذلَّ يني ُة ادّلي ُم َأئيمَّ هيي  )َوفي

احلّق، )ودرايهتم(: معرفهتم ابحلّق ك مئة اًل سالم: اًل مام  عىل هدايهتم(: أ ّّنم عىل طريق )

ماكل والشافعي وأ محد وال وزاعي وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والليث بن سعد  

وعبد للا بن املبارك، ومن بعدُه ك محد بن حنبل وحيىي بن معني وعّّل بن املديين، 

قمي وابن كثري وابن رجب، ومن تبع ومن بعدُه اكبن خزمية وما شابه اكبن تميية وابن ال

خوانه من العلامء، ومن بعدُه ك مئة  هؤًلء مكحمد بن عبد الوهاب وكثري من أ حفاده وا 

الهدى اليوم: ابن ابز رمحه للا والعثميني وال لباين والوادعي والش يخ صاحل الفوزان  

د أ ّّنم عىل  وغريُه من علامء ال مة؛ هؤًلء من نظر ِف عقائدُه وعبادهتم وديهنم؛ وج 

الطريق وعىل الهدى، نعم ًل مينع ذكل من وجود أ خطاء؛ فهم برٌش؛ لكن ُه ابمجلةل عىل  

  .اجلادة وعىل الطريق املس تقمي

ائيَفُة الَْمْنُصوَرُة( قال:   )َوُُهُ الطَّ

: "ًل تزال طائفة من أ ميت عىل احلّق ًل يرضُه من خالفهم أ و من خذهلم حىت  ملسو هيلع هللا ىلصلقوَل 

، قال اًل مام البخاري: )ُه أ هل العمل(، وِف كتابه: "خلق أ فعال العباد"  "للايأ يت أ مر 

عندما ذكر من ُه أ هل العمل ذكر أ هل احلديث، ال مئة اذلين ذكرَن مهنم: ماكل 

والشافعي وأ محد وعّّل بن املديين وحيىي بن سعيد وعبد الرمحن بن همدي وغريُه،  

لس نة وامجلاعة ِف وقهتم، هؤًلء أ هل العمل اذلين  لكّهم أ مئة احلديث ِف وقته، أ مئة أ هل ا

 ذكرُه اًل مام البخاري رمحه للا.  

ذن: ًلبد أ ن جيمتع فهيم وصفان   :ا 

؛ أ ن يُعرفوا هبا ويش هتروا هبا، هؤًلء ُه  - المتسك ابلس نة - وصف العمل، ووصف الس نة

   .املقصودون ابلطائفة املنصورة، ومن اتبعهم وسار عىل ّنجهم؛ هو معهم أ يضاا 

ُم النَّيبي   قال:  هيي يَن قَاَل في ي ْن ُأمَّيتي عىََل الَْحّقي ظاهرين( ملسو هيلع هللا ىلص )اذلَّ  : "ًَل تََزاُل َطائيَفٌة مي
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   .ُه ابقون عىل احلّق اثبتون عليه ظاهرون به ُمْظهيرون َل

ُُهْ َمْن َخَذلَهُْم(قال:     )ًل يرَُض 

لون ذن: هناك ُمَخّذي ، خاذلون هلم، خيذلوّنم، بدل أ ن يُعينوُه ويساعدوُه عىل احلّق  ا 

   قال: "ًل يرضُه من خذهلم". ملسو هيلع هللا ىلصاذلي ُه عليه؛ لكهنم ًل يرضوّنم شيئاا؛ ل ّن النيب 

  )وًل َمْن خالََفهُْم(قال: 

   .من أ هل البدع والضالل اذلين حياربوّنم ليل ّنار؛ ًل يرضوّنم 

اعَةُ )َحىتَّ تَُقوَم  قال:   ( السَّ

ًّل عىل رشار   ا ىل قرب قيام الساعة؛ فقد جاء ِف حديث أآخر: أ ّن الساعة ًل تقوم ا 

ذن: فهم عند قيام الساعة ًل يكونون، والصحيح أ ّن قوَل: "حىت تقوم  اخللق؛ ا 

الساعة"، أ ي: حىت يْقُرب قيام الساعة، وعندما تأ يت تِل الرحي الطيبة وتأ خذ أ رواح  

مجيعاا ينهتيي وجودُه ِف تِل اللحظة، مث بعد ذكل تقوم الساعة عىل رشار  املؤمنني 

   .اخللق كام جاء ِف احلديث

ْذ َهَداََن( قال: 
ِ
هْنُْم، َوَأْن ًَل يُزييَغ قُلُوبَنَا بَْعَد ا َعلَنَا مي   )فَنَْسأَُل للَا الَعظمَي َأْن جَيْ

 .أآمني

ذ هداَن( يعين: أ ن ًل يضلنا عن طريق احلق بعد أ ن بينه لنا   )وأ ًل يُزيَغ قلوبنا بعد ا 

   .وسريَن عليه

( قال:  نُْه َرمْحَةا ُ ن دلَّ   )َوَأْن هَيََب لَنَا مي

نده وميُّن علينا هبا    .أ ي: يعطينا رمحة من عي
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اُب قال:  َُّه ُهَو الَوهَّ ن
ِ
اا  َوللُا َأْعملَُ  . )ا َ تَْسليمي هي َوَسملَّ بي ي َوحَصْ ٍد َوأ َلي ، َوَصىلَّ للُا عىََل ُمَحمَّ

ا(   َكثيريا

 .وامحلد هلل رّب العاملني 

 

 

 

 

 


