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 ٱ ٻ ٻ ٻ
 

احلمد هلل ربِّ العاملني , والصالة والسالم ىلع نبيِّنا حممد , وىلع آهل 
 أما بعد:  وصحبه أمجعني ,,,

ين: أمحد بن  فهذه يه العقيدة الواسطية صنَّفها شيُخ اإلسالم وتيقُّ ادلِّ
ية, املولود سنة ستمائة وواحد وستون,  الم ابن تيمِّ عبداحلليم بن عبدالسَّ
يق من تركيا اآلن ىلع احلدود  ان تقع يف اجلنوب الَّشَّ ان, وحرَّ وودل يف حرَّ

ورية, وهذا ابلدل يقطنه العرب واألتراك و األكراد, ولكن شيخ السُّ
 من العرب. اإلسالم 

ان  فزنح مع وادله إىل  -ملا دخل اتلتار إىل ديارهم  -وقد نزح من حرَّ
اكء وقوة  دمشق, ونشأ فيها وطلب العلم, ودرَّس وصنَّف, واكن اغيًة يف اذلَّ

هيبُّ عنه  اكرة, وكرثة اتلعبُّد وقوة العلم, قال اذلَّ ما قابلت عيين )): اذلَّ
وزار  ((لم أرى رجاًل أشدَّ ابتهااًل وترضاعً إىل اهلل منه))وقال أيضاً:  ((مثله

مرص وألَّف هناك ودرَّس, واكن يَّشح سورة نوح يف لك يوم مجعة بعد 
 الفجر وانتىه منها يف عَّشة أعوام.

وقد ُسِجَن أكرث من مرة بسبب ما أفىت به من فتاوى مثل: انليه عن 
ن حوايل أربع مرات ومدة السنوات اليت شدِّ الرحال إىل القبور, وسج
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مكث يف السجن فيها مخس سنوات, بل سنتان إالَّ يسرية من آخر عمره 
ودع يف قلعٍة يف دمشق ومات فيها سنة سبعمائة وثمانية وعَّشين.

ُ
 أ

وقد خترج ىلع يديه أفذاٌذ من العلماء: اكبن القيم, وابن كثري, 
هيب, واملزي وغريهم من كبار العل  ماء.واذلَّ

ونشأ يف عرٍص ادملت فيه اخلطوب حىت ظنَّ انلَّاس أنَّ مذهب 
نَّة واجلماعة, حىت قيض اهلل  ين  األشاعرة هو مذهب أهل السُّ هلذا ادلِّ

 , وبنيَّ احلقَّ يف ذلك.شيخ اإلسالم 

وهل مصنفات نافعٌة كثريٌة منها: هذه العقيدة الواسطية ويه من أمجع 
 وصفاته. يف أسماء اهلل بل أمجع الكتب املصنَّفة 

قدم إيلَّ قايض بنوايح واسط, وطلب مين )) وسبب تألفيه هلا قال هو: 
أْن أكتب عقيدًة قال: يلَّ وألهيل؛ يلنتفعوا بها فاعتذرت منه, فألح يلعَّ .. 

وكتبها لرجٍل واحٍد  (( قال: فكتبت هذه العقيدة يف جلسة بعد العرص
بها, وواسط: بدٌل يقع جنوب بغداد, وهو متوسط  وألهل بيته فنفع اهلل 

بني ابلرصة وبني الكوفة ذلا سـُّمُّ هذا ابلدل واسط, ونُِسبَة هذه العقيدة 
نِْسبًة إىل  ((الَعِقيَدُة الَواِسِطيَُّة )) إىل بدل قايض نوايح ذلك السائل فقيل: 

 بدلة واسط.
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ئت عليه وعمره سبع وثالثون سنة, وقر وألَّفها شيخ اإلسالم 
مراراً فقرأ عليه أحد طالبه وقال: قرأتها عليه من أوهلا إىل آخرها, 
وحصلت مناظرة يف مرص بعد سنوات من تأيلفها هلا حبضور وايل مرص 

أمهلت خصُّم ثالث سنوات إْن ))مع العلماء يف ذلك العرص وقال هلم: 
نَّة أْن أرجع عنه ولم يأ  (( توا بيشءٍ أتوا بيشٍء منها خيالف الكتاب أو السُّ

َوائِِف ))وقال:   .((لُكُّ ََكَِمٍة ِمنَْها رَدٌّ ىلَعَ َطائَِفٍة ِمْن الْطَّ

نَّة واجلماعة؛ النتشار  وسبب احنراف انلَّاس عن عقيدة أهل السُّ
 مذهب اجلهمية بني انلَّاس يف تلك القرون, حيث تطاول ىلع الربِّ 

 ونفه عنه أسماؤه وصفاته.

سالم يه بدعة اخلوارج ملا أ ى ذلك الرجل وأول بدعة خرجت يف اإل
 ((اْعِدل فإنََّك لَْم َتْعِدْل ))كما يف ابلخاري ومسلم قال هل:  ملسو هيلع هللا ىلصإىل انلَّيبِّ 

يعة ورىم انلَّيبَّ   بالظلم. ملسو هيلع هللا ىلصفهذا أول رجل خرج عن الَّشَّ

نشأت فرقة القدرية  ملسو هيلع هللا ىلصثم بعد ذلك يف عهد الصحابة بعد وفاة انلَّيبِّ 
, وأنَّه -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -اهلل ال يعلم باألمور قبل حدوثها  اذلين يقولون: إنَّ 

من اعتقد ذلك  لم يشأ ذلك ولم يكتْب ذلك, وكفرَّ الصحابة 
 القول.



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

6 

ثم بعد ذلك تطورت ابلدعة فظهرت بدعة اإلرجاء فقالوا: ال يلزم 
العمل وإنما يكيف اإليمان بالقلب, فال حيتاج إىل أْن تصيل, وال إىل أْن 

 تؤذن, وال أْن تتلوا القرآن.

ونفه  ثم بعد ذلك ظهرت فرقة اجلهمية حيث تطاول ىلع الربَّ 
عنه أسماؤه وصفاته, فأمجع السلف ىلع تكفريهم وىلع حماربتهم, 

 وصنَّفوا املصنفات الكثرية يف الردِّ عليهم.

اخلوارج, والروافض, واجلهمية, واملرجئة, )) وأصول الفرق مخسة: 
 لك طائفة لو خرجت ال تعدو ىلع هذه األصول اخلمسة. ((والقدرية 

 اخلوارج: يف الوعيد من انلصوص, والقدرية: يف نيف اهلل 
باحلوادث, واملرجئة: يف اإليمان, واجلهمية: يف نيف الصفات, والروافض: 

حابة.  يف سبِّ الصَّ

يقال هل:  -فيما خيصنا يف الواسطية  -ومن ينكر األسماء والصفات 
, وتفرع عن هذه الطائفة: املعزتلة فأثبتوا األسماء ونفوا الصفات, جهُّمٌّ 

وتفرع عنها أيضاً: األشاعرة, وتفرع عنها أيضاً املاترودية فمن أنكر 
األسماء والصفات يقال هل: جهُّم, وكذا يصح أْن يطلق هذا الوصف ىلع 

 من أنكر ولو شيئاً من ذلك لكون أصول مقوتله من اجلهمية.
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ة قواعد يف األسماء والصفات:وهنا نذك  ر عدَّ
 الفرق بني األسماء والصفات. القاعدة األوىل:

اسمه: عزيٌز وكريٌم  األسماء: يه ما يدلُّ ىلع اذلات, مثل اهلل 
 ومحيٌد وقديٌر وعظيٌم فتدلُّ ىلع ذاته سبحانه.

من معاين هذه  والصفات: معىًن قائم باذلات, فعندنا ذات اهلل 
 والعزة والقوة والعظمة والعلم ... وهكذا.اذلات: الكرم 

توقيفية, يعين: ال تُعلم إالَّ بانلص؛  أسماء اهلل  القاعدة اثلانية:
 لم يره أحٌد يف ادلنيا فاإليمان بأسمائه غييب ال نثبت هلل  ألنَّ اهلل 

 اسماًء أو صفًة إالَّ ما جاء انلص بها.

ال حرص  -  -أسماء اهلل عدد أسماء اهلل سبحانه,  القاعدة اثلاثلة:
لَُك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو لََك )): ملسو هيلع هللا ىلصهلا لقول انلَّيبِّ 

َ
ْسأ

َ
يَْت بِِه َنْفَسَك  ,أ ْو  ,َسمَّ

َ
أ

ثَْرَت بِِه يِف ِعلِْم 
ْ
ِو اْستَأ

َ
َحًدا ِمْن َخلِْقَك, أ

َ
ْو َعلَّْمتَُه أ

َ
نَْزتْلَُه يِف ِكتَابَِك, أ

َ
أ

تسعة وتسعون اسماًء من علمها أو  , ومن أسماء اهلل ((الَْغيِْب ِعنَْدكَ 
 : ِ تِْسَعًة ))عمل بمقتضاها دخل اجلنَّة كما يف صحيح ابلخاريِّ إنَّ ّلِِلَّ

ْحَصاَهايف لفظ:  - َوتِْسِعنَي اْسًما
َ
َدَخَل  -, ويف لفظ: َمْن َحِفَظَها َمْن أ

أسماًء كثريًة لكن إذا َحِفَظ  ومعىن هذا احلديث: إنَّ هلل  ((اجلنَّة
 منها تسعة وتسعني اسماًء وعمل بما دلَّت عليه دخل اجلنَّة. العبد
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األسماء يدىع بها ويسَّمَّ بها, كما قال سبحانه:  القاعدة الرابعة:
فتقول: يا رمحان ويا رحيم,  [١٨٠األعراف: ] َّنئ مئ زئ رئ ُّّٰٱ

 وتقول: هذا عبداهلل وهذا عبدالرحيم.
َفَة ))وأما الصفات فال تدىع بل قال شيخ اإلسالم:  َمْن َداَع الصِّ

 -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -مثل: لو قال شخٌص: يا قوة اهلل انقذين فهذا  ((َكَفرَ 
فة وال يدىع بها كما قال  ل بالصِّ ُعوُذ بِنُوِر )): كفٌر, وإنَّما يُتوسَّ

َ
أ

لَُماُت  قَْت هَلُ الظذ ْْشَ
َ
ي أ ِ ُعوُذ بِرَِضاَك ِمْن )): , وكقوهل ((وَْجِهك اذلذ

َ
أ

 .((َوبُِمَعافَاتَِك ِمْن ُعُقوَبِتَك  ,َك َسَخطِ 

َكَّها مدٌح وثناٌء وتمجيٌد وتعظيٌم,  أسماء اهلل  القاعدة اخلامسة:
أي: اليت ال أحسَن منها. [ ٨طه: ] َّهئ خئمئُّٱكما قال سبحانه: 

فلكٌّ اسم هلل مجيل واعل: اكلعزيز الكريم العظيم الودود الرؤوف ... 
ابلَّالغة يف اتلَّمام والكمال, مثل: العلم وهكذا, وصفاته سبحانه ُعال 

 والسمع وابلرص.

أنَّنا نثبت األسماء والصفات ىلع ظاهرها ال نتأوهلا  القاعدة السادسة:
وال حنرفها, وال نمثل وال نعطل, فالسمع سمع والسميع سميع وابلرص 

 . -  -برص وابلصري بصري 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

9 

أنَّ لكَّ اسم نأخذ منه صفًة وال عكس, فإذا قيل:  القاعدة السابعة:
القدير نأخذ القدرة والسميع نأخذ السمع وابلصري نأخذ ابلرص ... 

 وهكذا.
فة ال نأخذ منها اسماًء فمن صفات اهلل الوجه ال نأخذ من  أما الصَّ

ال نأخذ منهما اسماًء, والعينان هلل ال  الوجه اسماًء, وكذا ايلدان هلل 
 هما اسماًء ... وهكذا.نأخذ من

أنَّ أضيق األمور الصفات؛ إْذ ال نأخذ منها اسماًء,  القاعدة اثلامنة:
ثم أوسع منها االسم فلكُّ اسٍم نأخذ منه صفًة, ثم اإلخبار فباب اإلخبار 

واسٌع, مثل تقول: لك احلمد يا رب أعطيت املساكني  عن اهلل 
كذا. هذا باب اإلخبار واألرامل وفرجت الكروب وفكية العاين ... وه

 واسٌع.

 جمُّٱأنَّ األفعال ال يأخذ منها أسماًء, األفعال: مثل  القاعدة اتلاسعة:

اسماًء فال نقول:  ((يُِضلُّ )). فال نأخذ الفعل [٢٧د: ـــــــالرع] َّخم حم
فال نأخذ  ((يَـْمُكرُ )) [٣٠األنفال: ] َّ يك  ىك مك لك اكُّٱالضال, وكذا 

الفعل  [٨١النساء: ] ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ُّٱمنه اسماًء نقول: املاكر, ومثل: 
ال نأخذ منه اسماًء فنقول: إنَّ اهلل هو الاكتب, فاألسماء  ((يَْكتُُب ))

 نأخذها كما جاءت اسماًء وال نأخذ من األفعال اسماًء.
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أنَّنا جيب أْن نؤمن بمعىن تلك األسماء والصفات  القاعدة العارشة:
سميع وال نعلم كيف  وال نعلم كيفية تلك الصفات, فنؤمن بأنَّ اهلل 

أخربنا  يزنل وال نعلم كيف يزنل؛ ألنَّ اهلل  يسمع, ونؤمن بأنَّ اهلل 
 بأنَّه سميٌع ولم خيربنا كيف يسمع.

ا ما هو ثبويتٌّ اكلعزيز منه أنَّ صفات اهلل  القاعدة احلادية عرشة:
يه العلماء سليبٌّ يعين: نيفٌّ بما يليق جبالل  والعظيم, ومنها ما هو ما يسمِّ

 جه ين ىن من ُّٱ, ومثل: [٤٩الكهف: ] َّ رن مم ام يل ُّٱاهلل مثل: 

 .[١٠١األنعام: ] َّجن مم خم حمُّٱ, ومثل: [٤اإلخالص:] َّ ىه مه

,  أنَّ من صفات اهلل  القاعدة اثلانية عرشة: منها ما هو ذايتٌّ
واملقصود به ما يتعلق بذات اهلل ال ينفك عنه حباٍل مثل: القوة والعظمة 
خط والرِّىض, ومنها ما هو ذايتٌّ وفعيلٌّ  والعلم, ومنها ما هو فعيلٌّ مثل: السَّ

 بالالكم. مثل: الزنول والالكم فعيلٌّ اهلل يتلكم وذايتٌّ موصوٌف اهلل 

أنَّ عقونلا ال يمكن أْن تتصور صفات اهلل,  القاعدة اثلاثلة عرش:
فيجب علينا أنَّ نؤمن بها من غري تمثيل وال تكييف فال نقول: إنَّ 

, وال نقول: إنَّ الكم اهلل كيفيته -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -الكم اهلل مثل الكم فالن 
 كذا وكذا.
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نَّة واجلماعة يف األ القاعدة الرابعة عرش: سماء أنَّ معتقد أهل السُّ
, ونيف ما نفاه ملسو هيلع هللا ىلصوالصفات: إثبات ما أثبته اهلل نلفسه وما أثبته هل رسوهل 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعن نفسه أو نفاه عنه رسوهل  اهلل 

مثل قوهل سبحانه:  (( إثبات ما أثبته اهلل نلفسه )): ومعىن هذه القاعدة
ابلقرة: ] َّ ني مي زي ُّٱ, وقوهل: [٦١األنفال: ] َّ من خن حن جنُّٱ

الم:  (( ملسو هيلع هللا ىلصوما أثبته هل رسوهل )). [٢٢٨ الة والسَّ إِنَّ ))مثل: كقوهل عليه الصَّ
 .((اهلَل َحِِيٌّ ِستِّريٌ 

 ين ىن من ُّٱكقوهل سبحانه:  ((عن نفسه ونيف ما نفاه اهلل ))

 [١٠١األنعام: ] َّجن مم خم حمُّٱ: , وكقوهل [٤اإلخالص:] َّ ىه مه جه
الم:  ((ملسو هيلع هللا ىلصأو نفاه عنه رسوهل )) الة والسَّ َوإِنَّ َربَُّكْم ))كقوهل عليه الصَّ

ْعَورَ 
َ
 .نىف العور عن ربنا  ملسو هيلع هللا ىلصفانلَّيبُّ  ((لَيَْس بِأ

وما لم يرْد نٌص أنَّه ليس من أسماء اهلل فال يثبت اكلرشيد مثاًل فال 
يقال: عبدالرشيد, واكجلواد ال يقال: عبداجلواد, وكذا اسم الساتر فال 
يقال: يا ساتر وإنما ثبت الستري فيقال: يا ستري, وكذا اسم ليس من أسماء 

, وإنم أنَّه  ا خرٌب عن اهلل اهلل املنتقم فال يقال مثاًل: يا منتقم انتقم يلَّ
 ذو انتقام ... وهكذا.

نَّة واجلماعة: إثباٌت  القاعدة اخلامسة عرش: أنَّ معتقد أهل السُّ
 مفصٌل ونيٌف جممٌل.
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مثل: سميع بصري عليم قدير قوي قهار ملك قدوس  ((إثباٌت مفصٌل ))
 ... وهكذا.

, ومثل: [٤اإلخالص:] َّ ىه مه جه ين ىن من ُّٱمثل:  ((ونيٌف جممٌل ))
 .[١٠١األنعام: ] َّجن مم خم حمُّٱ

فنفصل نقول: اهلل سميع يقيناً  ((إثباٌت مفصٌل ))ومعىن هذه القاعدة: 
ما عندنا شكٌّ واهلل بصري, وال نثبت إثباتاً جمماًل بأْن نقول مثاًل: ال تذكر 
يلَّ أيَّ اسم من أسماء اهلل فلكُّ يشٍء اهلل يريده من أسمائه وصفاته نثبتها 

نَّة واجلماعة  -نقول: ال, هذا مذهب املفوضة, ومذهبنا  إثباٌت  -أهل السُّ
 ميع بصري عليم قدير ... وهكذا.مفصٌل س

فال يفصل يف انليف إالَّ حلاجة ذللك فال  ((ونيٌف جممٌل ))ومعىن قونلا: 
, وال يقال: اهلل ليس بأعَّم, وال يقال -  -يقال: اهلل ليس بصغرٍي 

, وإنما جنعل نفياً جمماًل -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -مثاًل: إنَّ اهلل ليس حبزيٍن 
ليس هل صاحبًة وال نفصل فنقول: ليست فالنًة زوجة هلل وال  فنقول: اهلل

فال يفصل لم يدل  َّٱيم ىم ُّٱ, وكذا -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -فالنة وال فالنة 
لم يدله فالن وال فالن وال فالن,  [٣اإلخالص: ] َّ حن جن ُّٱزيداً وفالناً, 

نَّة ؛ ألنَّ انليف املجمل ال  وإنما انليف املجمل وهذا هو نهج الكتاب والسُّ
يفيد تعظيماً وإنَّما فقط يذكر يف انلصوص؛ بليان: كمال اهلل يف موطن 

 احلاجة.
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يتلوها بعد  -وبإذن اهلل  -هذه بعض القواعد يف األسماء والصفات 
الواسطية بعد عمٍر  -  -ة, وملا صنَّف املصنُف ذلك ْشح الواسطي

طويٍل مديٍد تويف وعمره سبعة وستون اعماً يف دمشق, وقربه اآلن يف 
 .-  -ساحة َكية طبِّ األسنان يف دمشق, وجبانبه تلميذه ابن كثرٍي 
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َِن الرهِحيمِ : )قال  ِ الرهْحم رمَسَل , ِمْسِب اَّلله
َ
ِي أ ِ اَّله ُد َّلِله َمم َرُسوََلُ احلم

يِن ُُكِّهِ  ِهرَهُ لََعَ ادلِّ َقِّ ِِلُظم ِ َشِهيًدا. ,بِالمُهَدى َوِديِن احلم   َوَكََف بِاَّلله
َ
َهُد أ شم

َ
 له وَأ

َدهُ َل رَشِيَك ََلُ  ُ وَحم داً , إِقمرَاًرا بِِه َوتَومِحيًدا ,إََِلَ إِله اَّلله نه ُُمَمه
َ
َهُد أ شم

َ
َعبمُدُه  وَأ

 (لِيًما َمِزيًداتَسم  ملسو هيلع هللا ىلص, َوَرُسوَُلُ 

( ِ  مستعيناً ومترباكً ِمْسِب اَّلله
ُ
( ابلاء: هنا للربكة واالستعانة, أي: ابدأ

عليه حتلُّ الربكة عليه, فمن ذلك: أنَّ  , ولكُّ اسم ذكر اهلل (( بسم اهلل))
بيحة إذا ذكر اسم اهلل عليها حلَّت وجاز أكلها, وإذا لم يذكر اسم اهلل  اذلَّ

 زت رت ُّٱنَّها فقدت الربكة بالتسمية قال سبحانه: عليها ال تؤلك؛ أل

يد إذا [١٢١عام: ـاألن] َّ نثىث مث زث رث يت  ىت نت مت , وكذا الصَّ
, وإذا لم يسم لم حيْل كما قال  إَِذا َرَميَْت )) تلفظ بالتسمية عليه حلَّ

 ِ َدُه قَْد َوَقَع يِف  ,بَِسْهِمَك فَاْذُكِر اْسَم اّلِلَّ ْن ََتِ
َ
 إِالَّ أ

فَإِْن وََجْدتَُه قَْد َقتََل فَلُكْ
ُكْل  ؛َماءٍ 

ْ
 .(( َفاَل تَأ

مو أي: الرفعة , والعالمة يعين: هذا  (( بسم اهلل)) االسم مأخوٌذ من السُّ
أي: أتربك واستعني  (( بسم اهلل))عليه.  عالمٌة ىلع يشٍء ذكر اسم اهلل 

هلل هو أعرف املعارف, وهو اسم عليه سبحانه ال يطلق ىلع فا (( بسم اهلل))
 غريه.

َنِ ) ( أي: الرهِحيمِ أي: أتربك أيضاً باسمه الرمحن وأستعني به, )  (الرهْحم
استعني وأتربك أيضاً باسمه الرحيم. والرمحن تشتق منه صفة الرمحة, 
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لصفة والرحيم اسم أيضاً تشتق منه صفة الرمحة. اكلعيل واألىلع الكهما 
 واحدة ويه العلو.

اْسَماِن َرِقيَقاِن ))والفرق بينهما كما قال ابن عباس ريض اهلل عنهما: 
َرقُّ ِمَن اآلَخرِ  -يعين: واسعان  -

َ
َحُدُهَما أ

َ
َوُهو  -يعين: أوسع من اآلخر  - أ

ٱألنَّ الرمحن لدلنيا واآلخرة, أما الرحيم فلآلخرة قال سبحانه: ((  الرَّمْحَنُ 

أي: الرمحة للمؤمنني يف اآلخرة ال [ ٤٣األحزاب: ] َّٱهب مب هئ ُّٱ
ار وإنَّما خاصٌة باملؤمنني.  يشرتك فيها معهم الكفَّ

اكن يبدأ خطبه بالبسملة وإنَّما حبمد اهلل  ولم يثبت أنَّ انلَّيبَّ 
 واثلناء عليه, ولكُّ حديث ورد يف البسملة ال يثبت.

ِ قال: ) ُد َّلِله َمم لالستغراق يعين: مجيع املحامد هلل ( األلف والالم احلم
سبحانه, وعليه فال يقال للمخلوق: احلْمُد لك, وإنما يقال هل مثاًل: لك 

 محٌد لكن ال يقال: احلْمُد لك؛ ألنَّ مجيع املحامد هلل.

ل هل, ولو أنَّ  واحلمد ُذْكُر حماسن املحمود مع حبِّه وتعظيمه واذلُّ
 , لكن لم يذل هل ال يعترب حامداً هل.شخصاً محد آخر حمبًَّة هل ومعظماً هل

والفرق بني احلمد والشكر: أنَّ احلمد أعمُّ من ناحية أنَّه يكون 
حيمد حىت يف املصائب,  مقابل نعمة وغري مقابل للنعمة, فاهلل 
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والشكر أعمُّ من ناحية أنَّ القيام به يكون بالقلب واللسان واجلوارح. 
 واللِّسان.أما احلمد فال يكون إالَّ بالقلب 

َواحْلَْمُد )): ومن أعظم اثلناء ىلع اهلل هو قول: احلمُد هلل؛ ذللك قال 
 الِْمزَيانَ 

ُ
ِ َتْمأل : َّ خم حم ُّٱ, وأول آية يف كتاب اهلل (( ّلِِلَّ , وإذا قال املصيلِّ

َديِن َعبِْدي))قال سبحانه:  َّ ىم مم خم حمُّٱ  مم ُّٱ, ((مَحِ

أي: مريب مجيع العاملني بنعمه, فهو رباهم وهم يف بطون   َّ ىم
 أماتهم حىت يلىق لكُّ إنساٍن مصريه إما إىل اجلنَّة أو إىل انلَّار.

رمَسَل َرُسوََلُ بِالمُهَدى)
َ
ِي أ َقِّ ( أي: بالعلم انلافع, )اَّله ( أي: َوِديِن احلم

ِهرَهُ العمل الصالح كما قال ابن عباس ) لََعَ يلعليه ويلنرصه )( يعين: ِِلُظم
ينِ  ( هنا األلف والالم الم اجلنس, يعين: مجيع األديان. فلكُّ دين ُُكِّهِ  ادلِّ

اإلرساء: ] َّ ننىن من زن رن ممُّٱأمام دين اإلسالم يزهق قال سبحانه: 

ٱ, وقال سبحانه:[٢١ ] املجادلة َّٱمثهث هت مت هب مبُّٱ, وقال سبحانه: [٨١

 َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ُّٱ
ِ َشِهيًدا, )[٥١اغفر: ] ( أي: وكىف باهلل شاهداً ىلع أنَّ دين اإلسالم َوَكََف بِاَّلله

 هو ادلين احلق, وأنَّ الرسول هو الرسول احلق من عند اهلل.

َهدُ قال: ) شم
َ
( أي: أقرُّ وأعرتُف بقليب, وأنطُق بلساين, وأعمُل وَأ

 جبواريح بما تقتضيه تلك اللكمة, وأجانب ما يضادها )
َ
( أصلُها أْن إََِلَ  له أ

ال, وال نافية للجنس يعين: ال يوجد هلإ يف الكون مطلقاً, ثم تثبت 
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ُ وتقول: ) ( وهذه اللكمة من أوجر وأبلغ العبارات يف اللغة العربية إِله اَّلله
حيث نفت مجيع اآلهلة اليت تعبد بابلاطل, ثم أثبتت أنَّه ال يعبد حبقِّ إالَّ 

 . (( ال, إالَّ ))اهلل بأوجز عبارة وحبروف 
َدهُ ) هذا  (( وَْحَدهُ )) ( تأكيٌد آخر, ولكمة َل رَشِيَك ََلُ ( هذا تأكيد )وَحم

يَك هَلُ  وَْحَدهُ ))تأكيٌد لإلثبات يعين: إالَّ اهلل  يعين: وأشهد أالَّ هلإ  (( اَل َْشِ
 وال ْشيك مع اهلل أحداً. 

 (( إِقَْراًرا)) ه؟ ( هذا حاٌل يعين: كيف شهاديت هذإِقمرَاًرا بِهِ ثم قال: )
فكأنك تقول: يا رب أنا أشهد بتلك اللكمة, وأنا مقرٌّ بها, ومرسوٌر بها, 

( أي: تلفظت بتلك َوتَومِحيًداوناطٌق بها لساين, واعملٌت بها جواريح, )
 .-  -الشهادة موحداً لك 

َهدُ قال: ) شم
َ
داً ( كذلك أقرُّ وأشهد بـــ )وَأ نه ُُمَمه

َ
الة أ ( عليه الصَّ

الم )و ( للردِّ ىلع مْن لم يتبعه ممن َوَرُسوَُلُ ( للردِّ ىلع الغالة فيه )َعبمُدهُ السَّ
ُ جفوه برتك طاعته ) ( الصالة من اهلل يعين: اثلناء, يعين: يا َعلَيمهِ  َصَّله اَّلله

رب أثىن عليه يف املأل األىلع, وصالة اهلل ىلع انلَّيبِّ بمعىن اثلناء عليه 
ُ  َصّلَّ )) فإذا قلت:  يعين: يا رب صل عليه, فهذا من باب اإلنشاء,  (( اّلِلَّ

 ((وىلََعَ آهِل  ))وإذا أردت أْن خترب: فأنت يا رب أثنيت عليه يف املأل األىلع, 
هم قرابته من آل بيته من املؤمنني, فلكُّ مؤمن قريٌب من  ملسو هيلع هللا ىلصآل انلَّيبِّ 

هذا من تمام حمبتنا ندعو بأْن اهلل يثين عليه يف املأل األىلع, و ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبِّ 
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بأنَّنا حنبُّ ونثين ىلع من اكن من بيت انلبوة إذا اكن مؤمناً,  ملسو هيلع هللا ىلصللنيبِّ 
الم. الة والسَّ  وخيصُّ بذلك بنو هاشم منهم؛ فهم عرتُة انلَّيبِّ عليه الصَّ

اآلل َذَكَرُهم للردِّ ىلع انلواصب اذلين يبغضون قرابات  ((وىلََعَ آهِل ))
الة الم,  انلَّيبِّ عليه الصَّ ْصَحابِه))والسَّ

َ
, وهم من ملسو هيلع هللا ىلصأي: صحابة انلَّيبِّ (( َوأ

مؤمناً به ومات ىلع ذلك, وهذا ردُّ ىلع الرافضة اذلين  ملسو هيلع هللا ىلصرأى انلَّيبَّ 
الم.  الة والسَّ  يبغضون صحابة رسول اهلل عليه الصَّ

وأسقط الصحابة فيه  (( صّل اهلل عليه وآهل وسلم )) وعليه فمن قال: 
وافق هوى الروافض, والصواب اجلمع بني اآلل والصحب عبارٌة خاطئٌة تُ 

الم عليهم ) الة والسَّ الة وََسلهمَ يف الصَّ ( يعين: يا رب سلِّم انلَّيبَّ عليه الصَّ
الم, وسلِّم قراباته املؤمنني من آل بيته, وسلِّم صحابته من لكِّ آفٍة  والسَّ

لِيًما يوم احلَّش, ) ومكروهٍ حىت ولو اكنوا أمواتاً مما حيرص يف القبور, أو تَسم
( يعين: ندعوك يا رب بأْن يكون ساملني من لكِّ آفٍة, ندعوك كثرياً َمِزيًدا

 بأْن يسلموا من أيٍّ مكروهٍ حيلق بهم.
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اَعةِ : )قال  مَمنمُصوَرةِ إََل قَِياِم السه قَِة انلهاِجَيِة ال تَِقاُد المِفرم ِل  - اعم هم
َ
أ

ََماَعةِ  نهِة وَاْلم ِث : - السُّ َعم ِ, َوَمََلئَِكتِِه, َوُكُتبِِه, َوُرُسلِِه, َواْلم يَماُن بِاَّلَله ِ
اْلم

يَمانُ  ِ
َد المَمومِت, َواْلم هِ. َبعم ِهِ َورَشِّ  (بِالمَقَدرِ َخْيم

تَِقادُ قوهل: )  ( االعتقاد لغًة: الربط فتقول: َعَقَد احلبل إذا َرَبَطه.اعم
ء اكن حقاً أم باطاًل هذا واصطالحاً: اعتقاُد اذلهِن حبكٍم جازٍم سوا

يسَّم اعتقاداً. مثل: لو اعتقد شخٌص أنَّ املسيح هو ابن اهلل نقول: هذا 
اعتقاٌد لكنه باطٌل, ولو اعتقد شخٌص أنَّ اهلل واحٌد اعتقاد لكن وهو 

 صحيح.

والفرق بني العقيدة واتلوحيد: أنَّ العقيدَة أعمُّ فتشمل توحيد اهلل 
صحابة وفضلهم واذلَّب عنهم, وتشمل , وتشمل وجوب اإليمان بال

ا ذكره شيخ  أيضاً وجوب برِّ الوادلين وصلة الرحم واجلار وغري ذلك ممَّ
 اإلسالم يف هذه العقيدة.

أما اتلوحيد فهو فقط يف أنواع اتلوحيد اثلالثة الربوبية واأللوهية 
يخ حممد بن عبدالوهاب نقول:  واألسماء والصفات, فكتاب اتلوحيد للشَّ

اتلوحيد؛ ألنَّه يف اتلوحيد فقط. والواسطية نقول: عقيدة؛ ألنَّها يف  كتاب
 وزاد شيئاً عن ذلك. توحيد اهلل 
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قَةِ قال: )  َّ خف حف جف مغ جغ ُّٱ( يعين: الطائفة, قال سبحانه: المِفرم

( أي: من عذاب اهلل, كما قال عليه انلهاِجَيةِ أي: طائفة ) [١٢٢اتلوبة: ]
الم:  الة والسَّ ُة ىلَعَ ثاََلٍث وََسبِْعنَي فِْرقًَة َُكَُّها يِف ))الصَّ مَّ

ُ
ُق َهِذهِ اأْل وََستَْفرَتِ

فالواحدة يه اليت تنجو من انلَّار, وايلهود وانلصارى قال (( انلَّاِر إالَّ َواِحَدةً 
مَمنمُصوَرةِ ) ((ال يعدون من فرق هذه األمة باإلمجاع  ))شيخ اإلسالم:  ( ال

 حي جي ُّٱرصها وحاهلا كذلك, قال سبحانه: بن أي: اليت وعد اهلل 

 .[٥١اغفر: ] َّ ىي مي خي

 مت هب ُّٱيعين: املؤيدة بنرص اهلل, كما قال سبحانه: ((  الَْظاِهَرةِ ))

الصف: ] َّ مي هن من مل مك لك هش مش هس مس  هث مث هت

اَعةِ يعين: منصورين ) [١٤ ( أي: إىل قرب قيام الساعة؛ لقوهل إََل قَِياِم السه
 (( يِت اَل تََزاُل مَّ

ُ
ُهْم َمْن َخالََفُهمْ  ,َظاِهِريَن ىلَعَ احْلَقِّ  َطائَِفٌة ِمْن أ  ,اَل يرَُضُّ

اَعةُ  إىَل  ))وهم ىلع ذلك وليس املقصود  ((َواَل َمْن َخَذلَُهْم, َحىتَّ َتُقوَم السَّ
اَعةِ  اعة تقام ىلع ْشار  ملسو هيلع هللا ىلصحقيقًة؛ ألنَّ انلَّيبَّ  (( ِقيَاِم السَّ أخرب بأنَّ السَّ

 .اخللق

لِ قال: ) هم
َ
نهةِ ( يعين: أصحاب )أ نَّة, فإذا السُّ ( يعين: اذلين يأخذون بالسُّ

نَّة فمن باب أوىل الكتاب, ) ََماَعةِ اكنوا يأخذون بالسُّ ( أي: اذلين وَاْلم
, وهذه اجلماعة والفرقة هم: َمْن اقتىف ملسو هيلع هللا ىلصاجتمعوا ىلع األخذ بُسنَّة انلَّيبِّ 
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ُهْم َمْن اَكَن )): وسار ىلع نهج صاحبته الكرام؛ كما قال  أثر انلَّيبِّ 
ْصَحاِب 

َ
نَا َعلَيِْه َوأ

َ
 ما هو اعتقادهم؟ ((ىلَعَ ِمثِْل َما أ

ِ قال: ) يَماُن بِاَّلَله ِ
الة اْلم ( هو الركن األول اذلي ذكره انلَّيبُّ عليه الصَّ

الم جلربيل ملا سأهل جربيل:  ِِن َعِن اإل))والسَّ ْخرِبْ
َ
ْن تُْؤِمَن  ؟يَمانِ فَأ

َ
قَاَل: أ

 ِ , ومجيع أراكن اإليمان غري اإليمان باهلل اعئدة إىل اإليمان باهلل  ((بِاّلِلَّ
يَمانُ )) , َوَماَلئَِكِتِه, َوُكتُِبِه, َورُُسِلِه, َوابْلَْعِث َبْعَد الَْموِْت, َواإْلِ ِ يَماُن بِاّلَِلَّ  اإْلِ

هِ   عود إىل الركن األول هذا.َكها ت (( بِالَْقَدِر َخرْيِِه َوَْشِّ

ِ )) قال:  يَماُن بِاّلَِلَّ يعين: توحيده يف ربوبيته, وتوحيده يف ألوهيته,  (( اإْلِ
 وتوحيده يف أسمائه وصفاته.

( يعين: اإليمان باملالئكة من أنَّهم ِعبَاد اهلل َوَمََلئَِكتِهِ قال: )
مكرمون, وعددهم وأعماهلم هذا ىلع سبيل اإلمجال, أما ىلع سبيل 
اتلفصيل اإليمان بما جاء انلص يف أسمائهم وهم: جربيل, ومياكئيل, 
وإرسافيل, وملك املوت, ومالك, ومن لم نعرف أسماؤهم نؤمن بهم مجلًة 

 . [٣١املدثر: ] َّ مخجس جخ مح جح مج حج ُّٱكما قال سبحانه: 

( نؤمن بها ىلع سبيل اإلمجال فيما أمجل, ونؤمن بها ىلع سبيل َوُكُتبِهِ )
ل من ذكر أسماء الكتب واذلي جاءنا من أسمائها  اتلفصيل فيما فُصَّ

 القرآن, واتلوراة, واإلجنيل, والزبور, وصحف إبراهيم وموىس.
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ا أمجل, ونؤمن بهم ىلع ( نؤمن بهم ىلع سبيل اإلمجال فيمَوُرُسلِهِ )
ل ما جاء ذكرهم يف كتاب اهلل مثل:  ل فمما فُصَّ سبيل اتلفصيل فيما ُفصَّ

 إبراهيم وموىس وعيىس ونوح وغريهم.

َد المَمومتِ ) ِث َبعم َعم ( يعين: مما حيصل بعد موت اإلنسان, فأيام وَاْلم
اآلخرة أول أمر فيها هو املوت فمن مات دخل يف اآلخرة, ذللك قال: 

وابلعث بعد املوت يشمل عدة أمور ذكر املصنُف  ((َوابْلَْعِث َبْعَد الَْموِْت ))
  ,بعضها يف باطن العقيدة, مثل: فتنة القرب, والرصاط, واملزيان

 .-إْن شاء اهلل  -والصحف وغري ذلك كما سيأيت 

يَمانُ ) ِ
هِ  وَاْلم ِ َورَشِّ ِه ره اهلل بِالمَقَدرِ َخْيم ىلع  ( يعين: اإليمان بما قدَّ
 العبد. 

والفرق بني القضاء والقدر: أنَّ القدر يشٌء يسبق, والقضاء حصل. 
فتقول: اهلل قىض ىلع ذلك حبادٍث فاحلادث ملا حصل نقول: قىض, وقدر 

ر من قبل. وسيأيت تفصيل القدر واملراد بالقدر  بإذن  -يعين: يشٌء مقدَّ
 يف باطن العقيدة. -اهلل 
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يَمانِ : )قال  ِ
ِ  َوِمَن اْلم َسُه ِِف كَِتابِهِ : بِاَّلله يَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنفم ِ

 ,اْلم
ِ , ملسو هيلع هللا ىلصَوبَِما َوَصَفُه بِِه َرُسوَُلُ  ِطيٍل, َوِمنم َغْيم ِ ََتمِريٍف َوَل َتعم ِمنم َغْيم

ثِيٍل  يِيٍف َوَل َتمم َ  ؛تَكم نه اَّلله
َ
ِمُنوَن بِأ   يه ىه مه جه ين ٱٱُّ: ُسبمَحانَهُ بَلم يُؤم

 (َّ حي جي

,  ))أنَّ اعتقاد الفرقة انلاجية:  ملا ذكر املصنُف  ِ يَماُن بِاّلَِلَّ اإْلِ
 . (( ... إىل آخره َوَماَلئَِكِتِه, َوُكتُِبِه, َورُُسِلهِ 

ِ قال: ) يَماِن بِاَّلله ِ
ا يتضمنه اإليمان باهلل, قال: َوِمَن اْلم ( يعين: وممَّ

َسهُ ) يَماُن بَِما َوَصَف بِِه َنفم ِ
ر هذه اْلم نَّة وقد قرَّ ( هذه قاعدة عند أهل السُّ

به  نؤمن بما وصفه اهلل )) فقال:  القاعدة اإلمام أمحد بن حنبل 
نَّة  ملسو هيلع هللا ىلصنفسه, وبما وصفه به رسوهل  فمن أعظم (( ال نتجاوز القرآن والسُّ

يَماُن بَِما وََصَف )) القواعد يف األسماء والصفات قال:   يعين: (( بِِه َنْفَسهُ  اإْلِ
يف الصفات ولم يتعرض إىل األسماء؛ ألنَّ الزناع هنا مع اجلهمية يف 
الصفات. ومن ينكر االسم أنكر الصفة, ومن ينكر الصفة لم يثبت 
 األسماء منها سوى املعزتلة قالوا: بأسماء ال معاين هلا من الصفات 

يف كتابه بالقوة كما  ( فوصف نفسه اهلل ِِف كَِتابِهِ ) -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -
, وبما وصفه به نفسه أنَّه [١٦٥ابلقرة: ] َّ مم ام يل ىل ُّٱقال سبحانه: 
, [٥٨اذلاريات: ] َّ يث  ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱرزَّاق وقوي 
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وكذلك وصف اهلل بأنَّه متنٌي, ولكٌّ اسم يأخذ منه صفة فإذا قلنا: عزيز 
 نأخذ منه صفة العزة ... وهكذا.

يَماُن )) وقوهل:  ِ
َسهُ  بَِما َوَصَف اْلم يدل ىلع أنَّ األسماء والصفات  (( بِِه َنفم

لم يره أحٌد فال نؤمن إالَّ بما  توقيفية ال جمال للعقل فيها؛ ألنَّ اهلل 
 جاء به انلص.

ْعَورَ ))( مثل: ملسو هيلع هللا ىلصَوبَِما َوَصَفُه بِِه َرُسوَُلُ قال: )
َ
, ((َوِإنَّ َربَُّكْم لَيَْس بِأ

 هذه القاعدة.  ((ِستِّريٌ  اهلَل َحِِيٌّ إِنَّ ))ومثل: 

ِ ََتمِريٍف ثم بدأ يؤكد هذه القاعدة فقال: ) ( يعين: ترصيف ِمنم َغْيم
وتأويل املعين إىل معناً آخر, واتلحريف إما أْن يكون للفظ واملعىن, 
ٱمثل: من حرف باستوى قال: استوىل, وكتحريف ايلهود ملا قيل هلم: 

حنطة يف شعرية, من قالوا: [ ٥٨ابلقرة: ] َّ ىن من خن حن جن ُّٱ
نَّة ال حيرفون  حتريف اللَّفظ: لو قال شخٌص: احلمَد هلل, وأهل السُّ

فات وإنما يثبتونها ويمرونها كما جاءت, ) ِطيٍل الصِّ ( يعين: من َوَل َتعم
غري جحد للصفات وإنما يثبتونها, فنثبت السمع وابلرص وامليجء والالكم 

 ىلع ما يليق جبالهل وعظمته. هلل 

يِيٍف ) قال: ِ تَكم ( يعين: ال خنرتع كيفيًة لصفة من صفات َوِمنم َغْيم
اهلل فال نقول: إنَّ يد اهلل كيفيتها كذا وكذا؛ ألنَّ َكيف ممنوٌع يف الصفات 
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فة وال نسأل عن الكيفية نقول: االستواء معلوٌم وال  وإنَّما نؤمن بالصِّ
نقول: اهلل نقول: كيف هو؟ ونقول: اهلل يسمع وال نقول: كيف يسمع؟ و

يتلكم وال نقول: كيف يتلكم؟ بل إنَّ السؤال بكيف عن الصفة من 
ثِيٍل ابلدعة, ) ( يعين: ال نمثل صفة من صفات اهلل بيشٍء من َوَل َتمم

 يُد اهلل مثل يُد فالن. -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -خملوقاته فال نقول مثاًل: 

ال أمثلها بيشٍء من والفرق بني اتلكييف واتلمثيل: أنَّ اتلكييف 
صفات املخلوقني وإنما لو قال شخٌص: يُد اهلل طويله طوهلا كذا وعرضها 

هذه كيفية, لكن تمثيل يُد فالن مثل يٌد  -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -كذا 
 فالن, ورأس فالن مثل رأس فالن تأيت بمثيل.

فلما ذكر هذه االحرتازات اليت نشأت منها الطوائف وهم أهل 
اتلعطيل من اجلهمية ومن املعزتلة ومن فروعهم األشاعرة واملاترودية, 
وكذا املمثلة وكذا املكيفة اذلين يقولون: يُد اهلل ككذا, وكذا املحرفة من 

 اجلهمية واألشاعرة وغريهم. 

رك من اتلفويض ومعىن اتلفويض  لو قال شخٌص: أنا أفوض أيضاً حذَّ
الصفات كما يه وال أقول: اهلل سميع وال أقول: ليس بسميع وإنما أقول: 
نثبت كما يريد اهلل ونيف كما نفاه اهلل, نقول: هذا هو مذهب املفوضة 
لة؛ ألنَّ املفوض يعتقد أنَّ القرآن لم يبني شيئاً من  وهو ْشٌّ من املعطِّ
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, وال [٨٩انلحل: ] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱذلك, واهلل يقول: 
يتلكم بيشٍء ال نعرفه كأن يثبت بأنَّ اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصيلزم من قوهل أيضاً أنَّ انلَّيبَّ 

يستيح, وبأنَّ اهلل ستري فنقول: ما نعرف هذا, وهذا املذهب ْشٌّ من 
 .اإلحلاد كما قال شيخ اإلسالم 

وُشبهة اجلهمية واملمثلة ومن نىح حنوهم من املكيفة واملحرفة قالوا: 
لو أثبتنا الصفات هلل للزم من ذلك اتلمثيل, فلو قلنا: اهلل سميع معناه 
مثل املخلوقني فحىت ال يكون مثل املخلوقني نقول: اهلل ال يسمع حىت 

هل  ال نشبهه باملخلوقني, وهذا نقٌص يف العقل وردٌّ للنصوص فاهلل 
يسمع صفة تليق جبالتله وعظمته, واملخلوق هل صفة تليق حباهل, فالفيل 

وانلملة تسمع وسمع الفيل ليس كسمع انلملة, فإذا اكنت الصفة تتفاوت 
 يف املخلوقني فتفاوتها من بني املخلوق واخلالق أوىل!

لة واجلهمية والفرقة اليت سبقت   -ذلا إذا قيل لك: ما يه شبهة املعطِّ
بيه ؟ نقول: ألنَّهم فروا من التَّش-من: املحرفة واملعطلة واملمثلة واملكيفة 

 فوقعوا ما هو أشدُّ منه.
ِمْن َغرْيِ حَتِْريٍف َواَل َتْعِطيٍل, ))ملا بنيَّ املصنُف االحرتازات السابقة 

بَلم إذاً ما هو مذهب السلف؟ قال: )((  َوِمْن َغرْيِ تَْكِييٍف َواَل َتْمِثيٍل 
 َ نه اَّلله

َ
ِمُنوَن بِأ هذا ردٌّ ىلع املمثلة ويه  َّىه مه جه ينٱٱُّ: ُسبمَحانَهُ يُؤم

ابقني,  هذا إثباٌت هلل وهو ردٌّ ىلع  َّٱحي جي يه ُّشبهة السَّ
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نَّة قالوا: ال نمثل بأحد من  املعطلة, فهم قالوا: نعطل ئلال نمثل. وأهل السُّ
 خلقه ونثبت الصفات هلل. 

ويف هذه اآلية أيضاً  َّٱحي جي يه ىه مه جه ينُّقال: 
نَّة ويه انليف املجمل وهو قوهل:  فلم  ٱَّىه مه جه ينٱٱُّقاعدة ألهل السُّ

 جي يه ُّيقل: اهلل ليس كفالن وال فالن وال فالن وإنما جممل, 

نَّة أيضاً اإلثبات املفصل السميع ابلصري امللك  َّٱحي قاعدة أهل السُّ
... وهكذا. وهذا  القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب

 ومن كمال صفاته وعلوِّ أسمائه.* من تعظيم اهلل 
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َسهُ : )قال  فُوَن: المََكَِم َعنم  ,فَََل َينمُفوَن َعنمُه َما َوَصَف بِِه َنفم َوَل ُُيَرِّ
ِ َوآيَاتِهِ  ,َموَاِضِعهِ  َماءِ اَّلله سم

َ
 (.َوَل يُلمِحُدوَن ِِف أ

نَّة يثبتون ما أثبته اهلل  ملا ذكر املصنُف  نلفسه,  أنَّ أهل السُّ
من غري حتريف وال تعطيل, ومن غري تكييف  ملسو هيلع هللا ىلصوما أثبته هل رسوهل 

وال تمثيل هنا إثبات, ثم استدل يثبتون سميع بصري عظيم ملك قدوس, 
َ  ))وقال:  نَّ اّلِلَّ

َ
 جي يه ىه مه جه ينُّ :ُسبَْحانَهُ بَْل يُْؤِمنُوَن بِأ

 . (( َّٱحي

يَّشح بماذا نثبت األسماء هلل والصفات, وبماذا أثبتنا صفة اآلن 
نَّة ) فَََل َينمُفوَن َعنمُه َما َوَصَف السميع ابلصري يف اآلية؟ قال: ألنَّ أهل السُّ

َسهُ  َوَل ُُيَرِّفُوَن: يصف نفسه بالسمع وبابلرص ال ننفيه, ) ( فاهلل بِِه َنفم
 , وإثباتنا هل من غري حتريف اهلل ( يعين: نثبتهالمََكَِم َعنم َموَاِضِعهِ 

ٱال حنرف استوى باستوىل, [ ٥طه: ] َّ ىف يث ىث نث ُّٱيقول: 

 ال حنرف ونؤوهلا ونقول: جاء أمر ربك. [ ٢٢الفجر: ] َّ هل مل ُّٱ

ِ َوآيَاتِهِ ) َماءِ اَّلله سم
َ
( يعين: ال نعطلها ال نلحد يف َوَل يُلمِحُدوَن ِِف أ

, أو ال يبرص, أو ال -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -أسماء اهلل ال نقول: أنَّ اهلل ال يسمع 
ل ... وهكذا. ملاذا؟ ألنَّنا نؤمن بأسماء اهلل وصفاته, وألنَّنا  يتلكم, أو ال َيزْنِ
 أيضاً ال نلحد يف آيات اهلل يعين: نصدق ما جاء به القرآن العظيم, اهلل
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 َّ نبىب  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱيقول: 

 َّ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱوقال عن اآليات: , [١٨٠األعراف: ]
 . [٤٠لت: ـصـف]

ب انلص وأحلد فيه ذللك لو قال  فمن أنكر الصفة نقول: هذا كذَّ
نَّة فال ننيف ما  شخٌص: ملاذا تثبتون صفات اهلل؟ نقول: ألنَّنا من أهل السُّ
أثبته اهلل نلفسه, وحنن نثبت ما أثبته ما أراده اهلل من غري حتريف, وحنن 

أمٍر عظيٍم وهو نثبت ما أراده اهلل وال نعطل تلك الصفة هلل؛ ئلال نقع يف 
 الكفر بآيات اهلل بعدم اإليمان بها. 

بيان ملاذا ال نمثل, وال نكيف صفات اهلل  -إْن شاء اهلل  -وسيأيت 
فهو بدأ  ٱَّىه مه جه ين ُّبصفات غريه وهو ْشح اجلزء األول من قوهل: 

؛ ألنَّه ذكر أصل القاعدة  َّٱحي جي  يه ُّ بالشطر اثلاين من اآلية
 فسه.*يثبتون ما أثبته اهلل نل
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نهُه ؛ َوَل ُيَمثِّلُوَن ِصَفاتِِه بِِصَفاِت َخلمِقهِ يَُكَيُفوَن,  َوَل : )قال 
َ
أِل

فَإِنهُه ؛ ََلُ, َوَل نِده ََلُ, َوَل ُيَقاُس ِِبَلمِقهِ  ءَ ُسبمَحانَُه َل َسِِمه ََلُ, َوَل ُكفم 
َدُق  صم

َ
ِهِ, وَأ ِسِه َوبَِغْيم لَُم بَِنفم عم

َ
َسُن َحِديًثا ِمنم َخلمِقهِ ُسبمَحانَُه أ حم

َ
 .(قِيًَل, َوأ

قاعدة عظمية يه الشطر األول من اآلية  هنا يَّشح املصنُف 
ٱ ٱَّىه مه جه ين ُّالسابقة:  ( يعين: ال يَُكَيُفونَ  َوَل فقال املصنُف: ) ٱ

َوَل , )-َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -نقول: إنَّ كيفية الوجه مثاًل كذا وكذا 
, -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -يعين: ال نقول: يُد اهلل مثل يد فالن ( ُيَمثِّلُونَ 

 فممنوٌع علينا أْن نكيف وأْن نمثل ألربعة أموٍر ذكرها املصنُف.

نهُه ُسبمَحانَُه َل َسِِمه ََلُ قال: ) األمر األول
َ
( يعين: ليس هناك ربٌّ أِل

ونقول: إنَّ ربنا صفته  -أي: الربُّ اثلاين  -مساٍم هلل يف ماكنته حىت نراه 
( يعين: ليس هناك ربُّ ماكٍف هل ََلُ  ءَ َوَل ُكفم كذا وكذا وهذا ممنوٌع, )

قريٌب من صفاته حىت نقول: إنَّ صفات ربنا كذا وكذا أو مثل كذا وكذا, 
( يعين: ال يوجد ربُّ مشابٍه هل حىت نقول: إنَّ ربنا صفاته كذا َوَل نِده ََلُ )

ه كذا وكذا. هنا انتىه من الشطر األول ال يوجد ربُّ وكذا أو كيفية صفات
 آخر يف األوصاف اثلالثة: مساٍم هل, ماكٍف, شبيه.

( فال نقول: يُد اهلل مثل يد فالن من َوَل ُيَقاُس ِِبَلمِقهِ : )األمر اثلاين
البَّش, وال سمع فالن مثل سمع فالن من املخلوقات, فإذا تعذر وجود 
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ال يقاس خبلقه  ثة والقاعدة العظيمة: أنَّ اهلل ربِّ آخر بالصفات اثلال
ما بيق نلا إالَّ يشٌء واحٌد وهو أنَّ نؤمن بما أخرب اهلل عن نفسه ذللك قال: 

ِسهِ ) لَُم بَِنفم عم
َ
برص وأرى وأيجء فَإِنهُه ُسبمَحانَُه أ

ُ
( وهو اذلي قال: أنا أسمع وأ

ْعلَُم بِنَْفِسهِ  ))وآيت ... وهكذا, 
َ
ِ أيضاً أعلم ) ( هووَ )((   أ ِه ( فإذا اكن بَِغْيم

أعلم بنفسه فمن باب أوىل أْن يكون أعلم بغريه. فصفاته ليست 
 كصفاتهم.

: جيب أْن نؤمن بانلص اذلي أخرب اهلل عن صفاته؛ ألنَّ األمر اثلالث
َدُق قِيًَل اهلل صادٌق ذللك قال: ) صم

َ
( فهو أعلم بنفسه وخيربنا بالصدق, وَأ

 ىن ُّٱه سميع وبصري وقوي وقهار, اهلل يقول: اهلل خيرب عن نفسه أنَّ 

النساء: ] َّ خي حي جي يه ىه ُّٱ, [٨٧النساء: ] َّ ىه مه جه ين

 .[٩٥آل عمران: ] َّ يثىف ىث نث ُّٱ, وقال: [١٢٢

َسُن َحِديًثااألمر الرابع: ) حم
َ
 -( يعين: الكمه بنيِّ واضح ِمنم َخلمِقهِ  وَأ

 -  :[٨٩انلحل: ] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ُّٱذللك قال ,
فقال عن نفسه مثاًل: امللُك القدوُس العزيُز احلكيُم الكبرُي املتعايل بيٍش 

, فإذا اكن اهلل  ٍ خيرب عن نفسه وهو صادق بما خيرب وواضح  واضٍح بنيِّ
جيب علينا أالَّ نمثل وال نكيف؛ ألنَّنا لم نرى ربنا ولم نرى أحداً مساٍم 

نع أْن يقاس من خلقه؛ ألنَّ أو ماكفٍئ أو شبيٍه من اآلهلة به سبحانه ويمت
 .[١٧انلحل: ] َّ يي ىي خيمي حي جي يه ىهُّٱاهلل يقول: 
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 فإذا قيل لك: ملاذا ال تكيف وال تمثل صفات اهلل بصفات غريه؟

 نقول: أواًل: ألنَّنا لم نر اهلل حىت نكيف ونمثل.
األمر اثلاين: ال يوجد آهلة أخرى ال مساٍم هلا بمثل الصفات, وال 
ماكفئ هلا وال شبيها به سبحانه, وال جيوز أْن يقاس اهلل خبلقه. فوجب أْن 

صادٌق  -  -نؤمن بما أخربنا اهلل عن نفسه؛ ألنَّه أعلم بنفسه وهو 
ٌ وواضٌح يف صفاته ويف غريها.*  والكمه بنيِّ
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ِيَن َيُقولُوَن َعلَيمِه َما ُثمه : )قال  قُوَن ِِبََِلِف اَّله ُرُسلُُه َصاِدقُوَن ُمَصده
لَُمونَ   مم خم  *  جم هل مل خل حل جل ُّٱ: َولَِهَذا قَاَل , َل َيعم

ا َوَصَفُه بِِه , َّ جه هن من خن * جن َسُه َعمه َفَسبهَح َنفم
ِص  ؛المُمَخالُِفوَن لِلرُُّسِل, وََسلهَم لََعَ المُمرمَسلِيَ  لَِسََلَمِة َما قَالُوهُ ِمَن انلهقم

 (وَالمَعيمبِ 

يَن َيُقولُوَن َعلَيِْه َما اَل  )) ِ اَلِف اذلَّ قُوَن خِبِ ُثمَّ رُُسلُُه َصاِدقُوَن ُمَصدَّ
ْعلَُم بِنَْفِسِه َوبَِغرْيِهِ  ))هذه عطٌف ىلع قوهل:  (( ... َيْعلَُمونَ 

َ
ُثمَّ , فَإِنَُّه ُسبَْحانَُه أ

 . (( ...  َصاِدقُونَ رُُسلُُه 

فاََل َينُْفوَن َعنُْه َما وََصَف بِِه ))ملا قال:  ومعىن هذا: أنَّ املصنَف 
فُوَن: اللَْكَِم َعْن َمَواِضِعهِ  ,َنْفَسهُ  َواَل يَُكيَُفوَن,  َواَل .. إِىل أْن قال:  َواَل حُيَرِّ

ْعلَُم بِنَْفِسِه َوبَِغرْيِهِ فَإِنَُّه .. قال:  ُيَمثِّلُوَن ِصَفاتِِه بِِصَفاِت َخلِْقهِ 
َ
 (( ُسبَْحانَُه أ

نَّة واجلماعة يثبتون األسماء والصفات ىلع ما جاء به  أي: إنَّ أهل السُّ
نَّة ألمرين:   الكتاب والسُّ

ْعلَُم بِنَْفِسِه َوبَِغرْيِِه, )) : َسَبَق وهو قوهل: األمر األول
َ
فَإِنَُّه ُسبَْحانَُه أ

ْصَدُق ِقياًل, 
َ
ْحَسُن َحِديثًا ِمْن َخلِْقهِ َوأ

َ
فنؤمن باألسماء والصفات؛  ((  َوأ
وهو اذلي أخربنا عن أسمائه وصفاته ألنَّه أعلم  -  -ألنَّنا لم نرى ربنا 

. ٌ  بنفسه, وهو صادٌق سبحانه يف قوهل, وقوهُل واضٌح وبنيِّ
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نَّة واجلماعة؛ ألنَّ الرسل واألمر اثلاين : نأخذ باعتقاد أهل السُّ
( ومدام أنَّ الرسل صادقون ُثمه ُرُسلُُه َصاِدقُونَ ون ذللك قال: )صادق

: ملسو هيلع هللا ىلصفنعتقد بما أخربونا به من أسماء اهلل وصفاته مثل: ملا أخرب انلَّيبُّ 
ُل َربُّنَا إىَل )) ْنيَا لُكَّ يَلْلٍَة ِحنَي َيبىَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآْلِخرُ الَيزْنِ  ((َسَماِء ادلُّ

قُونَ ال يكذب ىلع ربه, ) ملسو هيلع هللا ىلصيبَّ فنؤمن؛ ألنَّ انلَّ  ( أي: جيب أْن ُمَصده
يصدقهم انلَّاس ألنَّنا مأمورون بتصديق ما أخربوا به, فلما اكن واجٌب 

ِِبََِلِف أْن نؤمن باألسماء والصفات لصدق اهلل ولصدق رسله قال: )
لَُمونَ  ِيَن َيُقولُوَن َعلَيمِه َما َل َيعم قالوا بغري علم ( فهم اكذبون؛ ألنَّهم اَّله

 ومكذبون؛ ألنَّ الكمهم بغري علم.

َسهُ وملا اكن الكمهم كذُب؛ ألنَّه لم يبىن ىلع علٍم قال: ) ( فََسبهَح َنفم
ا َوَصَفُه بِِه المُمَخالُِفونَ يعين: نزه نفسه ) ( للرسل من: تعطيل أسماء َعمه

 اهلل وصفاته, أو حتريفها, أو تكييفها, أو تمثيلها فلما وصفوا اهلل
( يعين: أنا أنزه نفيس من لك عيٍب َّٱحل جل ُّٱبانلقائص قال اهلل: )

 ونقٍص كما يقول هؤالء الكذابون اذلين قالوا يلعَّ بغري علٍم. 

  *  جم هل مل خل حل جل ُّٱ: َولَِهَذا قَاَل ذللك قال: )

فََسبهَح ( فرسَّ اآلية بقوهل: )َّ جه هن من خن * جن مم خم
َسهُ  , )(؛ لوجود هذا اذلنب الكبري َنفم ا َوَصَفُه بِِه اذلي اقرتفوه وقالوه يفَّ َعمه

( يعين: سلَّم ىلع املرسلني وََسلهَم لََعَ المُمرمَسلِيَ ( قال: )المُمَخالُِفوَن لِلرُُّسلِ 
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ِص وَالمَعيمبِ وأثىن عليهم ملاذا؟ ) ( فاهلل أثىن لَِسََلَمِة َما قَالُوهُ ِمَن انلهقم
 .كما أراد اهلل عليهم؛ ألنَّهم وصفوا اهلل بصفاته 

ابون.القسم األول نِكَر عليهم بالتسبيح وهم الكذَّ
ُ
 : أ

عليهم وهم الرسل الصادقون؛ ألنَّهم  : أثىن اهلل القسم اثلاين
 وصفوا اهلل بكلِّ كماٍل وبكلِّ تماٍم.

إذاً لو قال لك شخٌص: ملاذا تثبت األسماء والصفات, أو تنيف عن اهلل 
 يثبته هل رسوهل؟ تقول ألمرين:ما لم يثبته نلفسه ولم 

 : ألنَّ اهلل أعلم بنفسه, وأصدق قياًل, وأحسن حديثاً.األمر األول
 .*: ألنَّ رسله صادقون مصدقوناألمر اثلاين
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َسهُ : )قال  ِ  :َوُهَو ُسبمَحانَُه قَدم ََجََع فِيَما َوَصَف بِِه َنفم
َ انلهْفم َبيم

َباتِ  ثم ِ
ا َجاَءتم بِِه المُمرمَسلُونَ َفََل ُعُدوَل , وَاْلم ََماَعِة َعمه نهِة وَاْلم ِل السُّ هم

َ
؛ أِل

ُ َعلَيمِهمم ِمَن انلهبِيَِّي  َعَم اَّلله نم
َ
ِيَن أ َتِقيُم, ِِصَاُط اَّله َاُط المُمسم فَإِنهُه الِّصِّ

احِلِيَ  َهَداءِ وَالصه يِقَي َوالشُّ دِّ  (وَالصِّ

ْثبَاِت  :ِفيَما وََصَف بِِه َنْفَسهُ َوُهَو ُسبَْحانَُه قَْد مَجََع  )) يْفِ َواإْلِ
 (( َبنْيَ انلَّ

نَّة أ ى بانليف  نَّة: أنَّ الكتاب والسُّ هذه قاعدة من قواعد أهل السُّ
 وباإلثبات. 

 َّ خن حن جن  يم ىم ُّٱمثل:  (( عن نفسه  نيف ما نفاه اهلل )) 

وما نفاه  )).  [١١الشورى: ] َّٱمهىه جه ين ُّٱٱ:, وكقوهل أيضاً [٣اإلخالص: ]
َصمَّ َواَل اَغئِبًا))مثل:  (( ملسو هيلع هللا ىلصعنه رسوهل 

َ
 . (( فَإِنَُّكْم اَل تَْدُعوَن أ

ابلقرة: ] َّ ني مي زي ُّٱمثل:  ((نلفسه وإثبات ما أثبته اهلل ))

ُل َربُّنَا إىَل ))))مثل:  ((ملسو هيلع هللا ىلصوما أثبته هل رسوهل )) [٢٢٨ ْنيَا لُكَّ يَلْلٍَة الَيزْنِ َسَماِء ادلُّ
 .((َيبىَْق ثُلُُث اللَّيِْل اآْلِخرُ ِحنَي 

ٱهذه نيٌف,  َّمهىه جه ين ُّٱوقد مجعت هذه القاعدة قوهل سبحانه: 

نَّة واجلماعة فيه نيفٌّ  َّٱحي جي يه ُّ هذه إثباٌت. فمعتقد أهل السُّ
لكن كما جاءت به انلصوص, وفيه إثباٌت لكن أيضاً كما جاءت به 

 انلصوص ففيه ردٌّ ىلع اجلهمية.
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والقاعدة اثلانية: ما يه طريقة انليف, وما يه طريقة اإلثبات؟ طريقة 
انليف نيفٌّ جممٌل ولم يأت إالَّ بليان سبٍب يقتىض نيف نقص ما وصفه به 

, قال: [٧٣املائدة: ] َّ مكىك لك اك يقُّٱاملَّشكون مثل: ملا قال انلصارى: 
, يعين: هذا نيفٌّ ليس [١٠١األنعام: ] َّجن مم خم حم  جم هل مل خل ُّٱ

فرتي اهلل هلل
ُ
ار   زوجة لكن أتت؛ بليان ما أ فيه, ومثل: ملا قال كفَّ

 جن  يم ىم ُّٱقريش: أنسب نلا ربك, وقالوا: إنَّ اهلل هل ودل ووادل, قال اهلل: 

حابة  , ومثل: انلَّيبُّ [٣اإلخالص: ] َّ خن حن أصواتهم  ملا رفع الصَّ
َها انلَّاُس ))باذلكر قال:  يُّ

َ
َصمَّ  ,أ

َ
ْنُفِسُكْم؛ فَإِنَُّكْم اَل تَْدُعوَن أ

َ
اْرَبُعوا ىلَعَ أ

هذا انليف بليان ما يعتقدونه بأنَّ اهلل ال  ملسو هيلع هللا ىلصبنيَّ هلم انلَّيبُّ   ((َواَل اَغئِبًا
يسمع الصوت إذا اكن خمافتة. فانليف جممل ويف انليف املجمل كمال 

 للموصوف.

 حب ُّٱاًل, كقوهل سبحانه: والقاعدة اثلاثلة: أنَّ اإلثبات يكون مفص
  جح مج حج مث هت مت  خت حت جت هب مب خب

 هذا إثباٌت مفصٌل. [ ٢٣احلَّش: ] َّ جخمخ مح

وخالف يف ذلك أهل ابلدع وجعلوا نفياً مفصاًل فقال بعضهم: اهلل 
  نَّة -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -ليس بزباٍل , ويف اإلثبات خالفوا أهل السُّ

فجعلوه جمماًل اكملفوِّضة وقالوا: حنن نثبت ما يريده اهلل لكن ال نفصل 
 يف ذكر األسماء والصفات.
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َسهُ واملصنُف قال: ) َ  :َوُهَو ُسبمَحانَُه قَدم ََجََع فِيَما َوَصَف بِِه َنفم َبيم
 ِ

َباتِ ) ( املجمِل انلهْفم ثم ِ
( يعين: إذا تبني أنَّ فَََل ُعُدوَل ( املفصل )وَاْلم

نَّة أتت بانليف واإلمجال ) نهِة انلصوص من الكتاب والسُّ ِل السُّ هم
َ
أِل

ََماَعةِ  ة هلم عن اعتقاد هذه القاعدة؛ ألنَّها وَاْلم ( يعين: ال ضري وال حجَّ
ا َجاءَ جاءت بها املرسلون ذللك قال: ) نَّة تم بِِه المُمرمَسلُونَ َعمه ( فأهل السُّ

 أخذوا بهذه القاعدة؛ ألنَّها جاءت بها انلصوص.

ثم بعد ذلك تلثبيت من يعتقد ذلك وهو انليف املجمل واإلثبات 
َتِقيمُ املفصل بنيَّ لك أنَّك لست وحدك فقال: ) َاُط المُمسم ( يعين: فَإِنهُه الِّصِّ

 هذا هو القول احلق.

اُط وَ ))  َ : فَِعاُل بمعىن مفعول, يعين: مرصوط يعين: نميش عليه ((  الرصِّ
اذلي ال اعوجاج فيه. يعين: اعتقد ذلك فهذا هو املذهب ((  الُْمْستَِقيمُ ))

 الصحيح.

ِيَن ثم بنيَّ بعد ذلك َمْن هم اذلين سلكوا هذا املسلك؟ فقال: ) ِِصَاُط اَّله
ُ َعلَيمِهمم  نمَعَم اَّلله

َ
انلِّعمة املطلقة العظيمة ويه  ( يعين: اذلين أعطاهم اهلل أ

ين َمْن هم؟   احِلِنيَ ))نعمة ادلِّ َهَداِء َوالصَّ يِقنَي َوالشُّ دِّ يعين:  (( ِمَن انلَِّبيِّنَي َوالصِّ
أقول إنَّ هؤالء وهم صفوة من مىش ىلع األرض يثبتون هلل األسماء 

 .   --عنه  والصفات, وينفون عنه ما جاء انلص بنفيه
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( يعين: لك من أويح إيله من األنبياء يعتقدون ذلك, ِمَن انلهبِيِّيَ )
يِقيَ ) دِّ يق: هو من صدق حاهل ظاهراً بلسانه وجوارحه, وَالصِّ دَّ ( الصَّ

وقد أمجعت األمة ىلع تلقيب أب )): وباطناً بقلبه قال شيخ اإلسالم 
قطُّ ال يف جاهلية وال يف بكر بالصديق .. قال: ولم يعرف عنه كذبة 

َهَداءِ , )((إسالم ار, وَالشُّ ( يعين: من ماتوا يف املعركة ضدِّ الكفَّ
احِلِيَ ) العلم والعبادة والصالح, فيدخل  ( اذلين أعطاهم اهلل وَالصه

 فيهم العبَّاد والعلماء. 

فإذا اكن هؤالء ممن يوىح إيلهم, ومن اذلين صدقوا من اهلل, ومن 
أرواحهم هلل, ومن اذلين نفعوا أنفسهم واخللق بالعلم والعبادة اذلين فدوا 

يثبتون هلل األسماء والصفات فطمنئ ملا تعتقده وهو الصحيح؛ فقد سلك 
 -ذلك املنهج هؤالء األخيار, أما من احنرف فلم يعرفوا بعلٍم وال عبادة 

 .*-َوالِعيَاُذ بِاهلِل 
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ُمم : )قال  َسُه ِِف ُسوَرةِ  لَِة:َوقَدم َدَخَل ِِف َهِذهِ اْلم َما َوَصَف بِِه َنفم
ََلِص  ِخم

آنِ  ,اْلم ِدُل ثُلَُث المُقرم  جم يل ىل مل خل ُّٱَحيمُث َيُقوُل: , الهِِت َتعم
 .(َّ  ىه مه جه ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم

لَةِ ) ُمم ابقة ويه: َوقَدم َدَخَل ِِف َهِذهِ اْلم َوُهَو )) ( يعين: يف اجلملة السَّ
يْفِ  :مَجََع ِفيَما وََصَف بِِه َنْفَسهُ ُسبَْحانَُه قَْد 

ْثبَاِت )) املجمل ((  َبنْيَ انلَّ ((   َواإْلِ

 املفصل.

يبدأ اآلن يفصل يف آيات الصفات إىل نصف العقيدة  واملصنُف 
نَّة َواجْلََماَعةِ  - َوتُْؤِمُن الِْفْرقَُة انلَّاِجيَةُ  ))الواسطية, إىل قوهل:  ْهُل السُّ

َ
 :- أ

هِ  بِالَْقَدرِ  يعين: إىل القدر, واملصنُف يَّشح هذه اجلملة بذكر ((  َخرْيِِه َوَْشِّ
 .صفات اهلل 

َسهُ قال: ) ( بني انليف واإلثبات حيث فيها ثالث َما َوَصَف بِِه َنفم
ََلِص إثباتات, وثالث صفات منفية ) ِخم

(؛ ألنَّها َخلَصت يف ِِف ُسوَرةِ اْلم
ِدُل األوامر وال انلوايه )وصف اهلل تعاىل, فليس فيها يشٌء من  الهِِت َتعم

آنِ  ْن ))يف ابلخاريِّ ومسلم:  ملسو هيلع هللا ىلص(؛ لقول انلَّيبِّ ثُلَُث المُقرم
َ
َحُدُكْم أ

َ
َيْعِجُز أ

َ
أ

 ثُلَُث الُْقْرآنِ 
ْ
 يِف يَلْلٍَة ثُلَُث الُْقْرآِن؟ قَالُوا: َوَكيَْف َيْقَرأ

َ
 مل خل ُّٱقَاَل:   ,َيْقَرأ
يعين: يف اجلزاء واثلواب. واكنت ثلث  ((الُْقْرآنِ َتْعِدُل ثُلَُث  َّٱيل ىل

 القرآن؛ ألنَّ القرآن ثالثة أقسام:
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 . ((أوامر ونوايه  ))القسم األول: إما أحاكم 
 القسم اثلاين: خرٌب عن املخلوقني, مثل قصة اعد وثمود وقصة آدم. 

فاكنت ثلث القرآن؛ ألنَّها تأخذ  القسم اثلالث: أو خرٌب عن اهلل 
ا يف القرآن. قسماً   اكماًل ممَّ

( يبدأ اآلن يف ذكر َّيل ىل مل خل ُّٱ( تعاىل: )َحيمُث َيُقوُل قال: )
 َّ ىل مل خل ُّٱصفة األلوهية وهو قوهل:  أول صفة ذكرها اهلل الصفات, 

واهلل أي: املألوه. أي: اليت تتعلق القلوب به وتأهل إيله, فيف إثبات هذه 
 .الصفة كمال اهلل 

صفة األحدية, وصفة األحدية جاءت يف  َّيل ُّٱالصفة اثلانية: 
, َّيل ىل مل خل ُّٱكما يف هذه السورة  ((أحد  ))القرآن دلَّ عليها اسم 

 َّ خب حب جب ُّٱودلَّ عليها أيضاً اسم الواحد كما يف قوهل سبحانه: 
 سبحانه.[ ١٦الرعد: ]

َمُد هلا ثالثة  َّٱخم حم ُّٱالصفة اثلاثلة: قوهل سبحانه:  ومعىن الصَّ
نَّة:  تفاسري ألهل السُّ

مد: أي: الاكمل يف صفاته؛ فهو الاكمل يف  اتلفسري األول ملعىن الصَّ
 علوِّه وهو الاكمل يف علمه, والاكمل يف رمحته ... وهكذا.

ي تصمد إيله وتلجأ إيله اخلالئق عند الكروب.  اتلفسري اثلاين: اذلَّ
ي  ال جوف هل يعين: ليس هل أمعاء وال ما يف اتلفسري اثلالث: اذلَّ

نَّة وتدور يف فلٍك واحٍد وهو  ابلطن ... وهكذا, ولكُّ هذه تفاسري ألهل السُّ
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أنَّ اخلالئق تصمد إيله وتلجأ إيله الشدائد؛ لكماهل سبحانه يف صفاته 
َمديِّة.  وكمال ذاته. فالصفة هنا الصَّ

 ((اهلل  ))وهذه الصفات اثلالث يف هذه السورة من أعظم الصفات 
 هذه ثالث صفات إثبات.  -  -األلوهية, وواحد, واكمل 

 ثم صفات انليف ثالث أيضاً:
ٱُّالصفة األوىل:  , وهذا  َّ يم ىمٱ يعين: لم يدله أحٌد أي: ليس هل أمٌّ

 لكمال تفرَّده سبحانه.
يعين: ليس هل ودٌل, يعين: ليس هل زوجٌة  َّ حن جن ُّالصفة اثلانية: 

 َّجن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱحىت يأيت منه ودٌل, واهلل يقول: 
 .-  -, يعين: زوجة. وهذا بليان كمال تفرَّده [١٠١األنعام: ]

يعين: ليس هل ماكفٌئ فهو  َّ مه جه ين ىن منٱٱُّالصفة اثلاثلة: 
سبحانه لم يدل, ولم يودل, وليس هل ماكفٌئ يف صفاته, وليس هل ماكفٌئ 

 لكمال ذاته سبحانه.
ونيفٌّ  ((اهلل, أحد, صمد  ))فدلَّ ىلع أنَّ منهج القرآن اإلثبات املفصل 

لم يقل: لم يدل فالناً وال  َّ يم ىم ُّٱجممل وقلنا: نيفٌّ جممل حيث قال: 
فلم  َّ حن جن ُّٱفالناً إالَّ يف الرَّد يف انلَّصارى مثاًل, وكذا  فالناً وال

 ىن من ُّٱيفصل يف انليف فلم يقل: لم تدله فالنة وال فالنة وال فالنة, 

ت وال العزى وإنما:   َّ مه جه ين لم يقل: ال يكافئوه هبل وال الالَّ
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فنأخذ من هذه السورة ثالث صفات  َّ مه جه ين ىن من ُّٱ
ها.  إثبات, ونيف ثالثة صفات إلثبات ضدَّ
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َظِم آيٍَة ِِف كَِتابِهِ : )قال  عم
َ
َسُه ِِف أ ٱَحيمُث َيُقوُل: , َوَما َوَصَف بِِه َنفم

 خت حت جت مبهب خب حب جب هئ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ

  مص خص حص خسمس حس جس مخ جخ مح جح حجمج مث  هت مت

 حق مف حفخف  جف مغ جغ مع جع مظ حط خضمض حض جض

 .   َّ مل خل حل  مكجل لك خك جكحك مق
َ
َولَِهَذا ََكَن َمنم قَرَأ
َرُبُه َشيمَطاٌن َحَّته  ِ َحافٌِظ, َوَل َيقم يََة ِِف َِلملٍَة؛ لَمم يََزلم َعلَيمِه ِمنم اَّلله َهِذهِ اْلم

بِحَ   (يُصم

نَّة واجلماعة: اجلمع بني انليف  ملا ذكر املصنُف  أنَّ معتقد أهل السُّ
واإلثبات, وذكر أنَّ سورة اإلخالص مجعت بني انليف واإلثبات ملا ذكر 

 السورة اكملًة تعدل ثُلُث القرآن.

َع بعد ذلك يف أعظم آية يف كتاب اهلل فيها اجلمع بني انليف  َْشَ
َسهُ واإلثبات, قال: ) َظِم آيَةٍ ) -  -( َوَما َوَصَف بِِه َنفم عم

َ
( وادليلل ِِف أ

ب ملا سأهل انلَّيبُّ 
ُ
ىلع أنَّها أعظم آية يف كتاب اهلل يه آية الكريس حديث أ

ْعَظُم؟ قَاَل: ُقلُْت: )): ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ُيذ آيٍَة ِمْن ِكتَاِب اّلَِلِّ َمَعَك أ

َ
تَْدِري أ

َ
بَا الُْمنِْذِر, أ

َ
يَا أ

ْعلَُم؟ قَاَل: يَا 
َ
ُيذ آيٍَة ِمْن ِكتَاِب اّلَِلِّ َمَعَك اّلَِلُّ َورَُسوهُلُ أ

َ
تَْدِري أ

َ
بَا الُْمنِْذِر, أ

َ
أ

ْعَظُم؟ قَاَل قُلُْت 
َ
فرََضََب يِف  قَاَل:  َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ :أ

بَا الُْمنِْذر
َ
يعين: هنيئاً لك يف العلم,  ((َصْدِري, َوقَاَل: َواّلَِلِّ يِلَْهِنَك الِْعلُْم أ
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ت العقيدة حيث عرف أنَّها أعظم آية بآيا ويدل ىلع فقه الصحابة 
 يف كتاب اهلل يه آية الكريس؛ الشتماهلا ىلع صفات الربِّ سبحانه.

وهلذا جيوز تفضيل آيات القرآن بعضها ىلع بعض فنقول: أعظم 
وأعظم آية: آية الكريس ويه أعظم من قوهل  سورة: سورة الفاحتة, 

جاء بانلص يف  , واتلفضيل[٦٤الرمحن: ] َّ جغ مع ُّٱسبحانه مثاًل: 
 احلديث السابق.

( هذه اآلية ذكر فيها مخسة أسماء هلل, وذكر فيها ستٌّ ِِف كَِتابِهِ قال: )
إما باإلثبات أو انليف؛ بليان الكمال  وعَّشون صفًة من صفات اهلل 

 .-  -هلل 

 َحيمُث وسـميت آية الكريس بهذا االسم لورود ذكر الكريس فيها )
( األسماء اخلمسة اليت يف هذه َّٱمئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱَيُقوُل: 
ولكُّ اسم من هؤالء األسماء  ((اهلل, اليح, القيوم, العيل, العظيم  ))اآلية: 

 اخلمسة تدل ىلع صفة كما سيأيت.

هذا اسٌم من أسماء اهلل نأخذ منها أيضاً صفة ويه  َّ مي ُّٱقال: 
نيف الَّشيك عن اهلل  ((وال هلإ إالَّ اهلل  ))صفة األلوهية هلل سبحانه, 
 إثبات احلياة هلل,  َّ حئ  جئ يي ىي ني ُّٱإلثبات صفة الوحدانية هلل, 

يعين: القائُم بنفسه غري حمتاج لغريه, بل غريه حمتاٌج إيله قال  َّٱمئ خئ ُّٱ
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وهذه االسم يأخذ  -  -, [١٤األنعام: ] َّ خئمئ حئ جئ يي ُّٱسبحانه: 
 منه صفة القيومية هلل سبحانه.

من أوسع الصفات, فاحلياء والقيومية تستلزم السمع وهاتان الصفتان: 
 وابلرص والقدرة والعلم والرمحة ... وهكذا.

نة: مقدمة انلوم, وهو نيف انلعاس عن  َّ حب جب هئ ُّٱقال:  السِّ
نة لليح,  (( الَْقيُّومُ  اليَْحُّ  ))اهلل إلثبات كمال حياته سبحانه؛ ألنَّه قال:  فالسِّ

نيف انلوم عن اهلل إلثبات كمال قيوميته سبحانه يعين:  ٱَّ مبهب خب ُّقال: 
ُ اَل إهَلَ إالَّ ُهَو اليَْحُّ  ))كأنَّه سبحانه قال:  ُخُذُه ِسنَةٌ  اّلِلَّ

ْ
ُخُذهُ يَ اَل  الَْقيُّومُ  اَل تَأ

ْ
 أ

 . ((نَْوٌم 

 مح جح ُّ( هذا إثبات امللك هلل, )َّ حجمج مث  هت مت خت حت جت ُّ)

ال أحد يشفع عند اهلل ( هذا استفهام يعين: ٱَّ خسمس حس جس مخ جخ
يف عدم دخول من استحق انلَّار أالَّ يدخلها حىت يأذن اهلل وذلك لكمال 

( يعين: من َّ جض  مص خص حص ُّاهلل يف قوته وسلطانه وملكه سبحانه. )
 ( يعلم األمور املاضية.َّٱٱٱخضمض حض ُّاألمور احلارضة واملستقبلة, )

ٱٱخضمض حض ُّ))إثبات كمال العلم, (( َّ جض  مص خص حص ُّ)) نليف  ((َّٱ
فاألول لكمال العلم نليف اجلهل عن اهلل سبحانه يف  النسيان عن اهلل 

 َّ هش مش هس مس ُّٱاملستقبل ال جيهله اهلل, واملايض ال ينساه, قال اهلل: 
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طه: ] َّ  خن حن جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ُّٱ, وقال: [٦٤مريم: ]

 سبحانه. [٥٢

( هذا فيه إثبات عظمة اهلل َّ حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط ُّ)
وكربه وهو الكبري والعظيم, فال حييط اخللق بيشٍء من علمه, وال يعلمون 

 .ملسو هيلع هللا ىلصعنه أو عن لسان رسوهل  شيئاً عنه إالَّ ما أخربهم اهلل 
 , وكذا قوهل: إثبات صفة املشيئة هلل  (( َّ حفخف جف مغُّ))وقوهل: 

إثبات صفة العندية هلل فليس خمتلطة  (( َّ جس مخ جخ مح جح ُّ))
 باخللق وال متحداً بهم.

موضع  ))( الكريس قال ابن عباس: َّ جكحك مق حق مف ُّ)
مستٍو ىلع  , والعرش أكرب منه, واهلل -  - ((القدمني من الرمحن 

 عرشه وهو الكبري املتعال.
يدل ىلع ِكرَب اهلل سبحانه؛ فإذا  ((َّ جكحك مق حق مف ُّ))وقوهل: 

اكن موضع القدمني يسع السماوات واألرض فكيف بالعرش؟ وكيف 
 ؟ -  -بربِّ العاملني 

ْي: اَل يُْكِرثُُه َواَل ُيثِْقلُهُ ( َّ لك خك ُّقوهل: )
َ
( لكمال َّ مكجل ُّ) أ

( هذا إثبات اسم هلل ونأخذ منه َّ خل حل ُّقوته وقدرته سبحانه, )
صفة إثبات العلو هلل, علو القدر والقهر واذلات فله العلو املطلق 
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( اسم من أسماء اهلل ونأخذ َّٱمل ُّسبحانه, فهو من صفاته اذلاتية )
 منه صفًة من صفاته ويه العظمة.

فافتتحت هذه اآلية بصفة األلوهية وختمت بصفة العظمة, فهو 
 .-  -دة املستحق إذاً للعبا

ِ ذللك قال: ) يََة ِِف َِلملٍَة؛ لَمم يََزلم َعلَيمِه ِمنم اَّلله  َهِذهِ اْلم
َ
َولَِهَذا ََكَن َمنم قَرَأ

بِحَ  َرُبُه َشيمَطاٌن َحَّته يُصم ( يشري بذلك إىل ما يف ابلخاريِّ من َحافٌِظ, َوَل َيقم
َدْعيِن ))حديث أب هريرة مع قصة اجلن اذلي يرسق من بيت املال قال: 

َويَْت إِىَل فَِراِشَك, 
َ
ُ بَِها, قُلُْت: َما ُهَو؟ قَاَل: إَِذا أ َعلِّْمَك ََكَِماٍت َينَْفُعَك اّلِلَّ

ُ
أ

 :  آيََة الُكريِْسِّ
ْ
فَإِنََّك لَْن  ؛َحىتَّ خَتِْتَم اآليَةَ  َّ خئمئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱفَاقَْرأ

ِ َحافٌِظ, َواَل َيْقَرَبنََّك َشيَْطاٌن َحىتَّ تُْصِبَح, فََخلَّيُْت  يََزاَل َعلَيَْك ِمَن اّلِلَّ
َما إِنَُّه قَْد َصَدقََك َوُهَو َكُذوٌب, َتْعلَُم َمنْ  :ملسو هيلع هللا ىلصَسِبيلَُه, َفَقاَل انلَّيِبُّ 

َ
خُتَاِطُب  أ

بَا ُهَريْرَ 
َ
 .(( قَاَل: اَل, قَاَل: َذاَك َشيَْطانٌ  ؟ةَ ُمنُْذ ثاََلِث يَلَاٍل يَا أ

فقرأت أسطٍر يسريٍة يسخر اهلل للعبد من حيرسه يلاًل طوياًل من 
, وال يمكن هذا يف األمور ادلنيوية مطلقاً, فلو  شياطني اإلنس واجلنِّ
شخٌص قرأ ثالثة أسطٍر مثاًل يف أيِّ كتاٍب ال يمكن أْن حيرس من 
شياطني اإلنس واجلنِّ بل هذا يزنل من السماء من حيفظك, وهذا من 

 باخللق.   رمحة اهلل
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ن للمسلم أالَّ يدعها قبل أْن ينام, وانلَّيبُّ  قال كما يف  ملسو هيلع هللا ىلصوهلذا يسُّ
 آيََة الُْكريِْسِّ يِف ُدبُِر لُكِّ َصالٍة َمْكُتوَبةٍ ))النسايئ: 

َ
لَْم حَيُْل بَيْنَُه  :َمْن قََرأ

 ة اهلل.* ؛ ألنَّها مشتملة ىلع وحداني ((الَْموُْت  َوَبنْيَ ُدُخوِل اجْلَنَِّة إِالَّ 

َِلِ : )قال  َِلِ , َّ ٰذ يي ىي مي خي  حي ُّٱُسبمَحانَُه:  َوقَوم ٱ: َوقَوم
 .( َّ مل خل حل جل لكمك خك حك جك مق ُّٱ

َِلِ ) به نفسه ما جاء  ( أي: وقد دخل فيما وصف اهلل ُسبمَحانَُه: َوقَوم
مع فعل  ( اتلَّولُك, وتفويض األمور إىل اهلل َّ حي ُّٱيف قوهل تعاىل: )

األسباب املباحة بَّشط عدم الركون إيلها, مثل: شخٌص يتولك ىلع اهلل أنَّ 
يرزقه الودل فيزتوج, وال يركن إىل الزتوج يقول: لو ما تزوجت سيأتيين 

 ودل فقد يكون عقيماً ... وهكذا. 

( اليحُّ اسم من أسماء اهلل تعاىل, والصفة فيه احلياة قال َّ مي خي ُّٱ)
فمما تستلزمه تلك  ((وصفة احلياة يه أصل الصفات  )): ابن القيم 

 الصفة: السمع وابلرص والالكم والقدرة واإلرادة واملشيئة ... وهكذا, 
( هذا نيفٌّ أنَّ اهلل ال يموت؛ بليان كمال حياته َّ ٰذ يي ىي ُّٱ)

 سبحانه.

هذه اآلية؛ بليان: اسماً من أسماء اهلل وهو اليحُّ  وساق املصنُف 
 ة ويه احلياة.ونأخذ منه صف
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َِلِ ثم بعد ذلك قال املصنُف: )  لكمك خك حك جك مق ُّٱ: َوقَوم

هذه اآلية؛ بليان أربع أسماء هلل  ( ساق املصنُف َّ مل خل حل جل
سبحانه تليق جبالهل وعظمته, ونأخذ منها أربع صفات ومع ختام اآلية 

 ( صفة العلم.َّ مل خل حل جل ُّٱ)
ه انلَّيبُّ  (( َّ جك مق ُّٱ )) ءٌ ))بقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلص: فرسَّ فلم  ((فَلَيَْس َقبْلََك يَشْ

ه انلَّيبُّ َّ حك ُّٱهو األول, ) يكن شيئاً قبل اهلل  بقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلص( : فرسَّ
ءٌ )) يلة, واآلخر نأخذ  (( فَلَيَْس َبْعَدَك يَشْ ونأخذ من اسم األول صفة األوَّ

ية.  صفة اآلخرِّ

ه انلَّيبُّ  (( َّ خك ُّٱ )) ءٌ فَلَيَْس فَْوقََك ))بقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلص: فرسَّ فهو  ((يَشْ
ه انلَّيبُّ  (( ٱَّ لكمك ُّٱٱ ))العيلُّ األىلع,  فَلَيَْس ُدونََك ))بقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلص: فرسَّ

ءٌ  لٌع ىلع لكِّ يشٍء فليس يشٌء حمجوٌب دون اهلل, فكما هو  ((يَشْ فهو مطَّ
ظاهٌر ليس يشٌء فوقه أيضاً ال خيىف عليه يشٌء مما هو يف باطن األشياء 
اهرية,  كحصٍن  وصندوٍق وحنو ذلك, ونأخذ من اسم الظاهر صفة الظَّ

كما تليق جبالهل وعظمته, أي:  وابلاطن نأخذ من صفة ابلَّاطنية هلل 
 نَّ اهلل ال خيىف عليه يشٌء.أ

, والصفة اثلاثلة  ((أول وآخر  ))والصفة األوىل واثلانية: يف الزمان 
والرابعة: يف املاكن, فاهلل فوق عباده وغرُي خمتلٍط بهم وال خيىف عليه يشٌء 
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 خل حل جل ُّٱ ))من أفعال عباده, ذللك ختم تلك الصفات األربع بقوهل: 

 ختمها بالعلم.*  (( َّ مل

َِلِ : )قال   خي حي جي يه ُّٱ, َّٱىق يفُّٱ ,َّ ىف يثُّٱ :َوقَوم

 مظ ُّٱ,  َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي

 جل مك لك حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع جع

 مه جه هن من خن حن جن مم خم حم  جم هل مل خل حل

 .(َّ جيحي ٰه مه جه هن من خن حنُّٱ, َّ ٰه

يف اآليات يف إثبات صفة: إذا اكن إلثبات صفٍة  منهج املصنُف 
وإنما يذكر اآلية ثم بعدها  (( َوقَْوهِلِ  ))واحدٍة ال جيعل بني اآليات لفظة: 

.  (( َوقَْوهِلِ  )), وإذا اكن يريد إثبات صفٍة جديدٍة يقول:  (( َوقَْوهِلِ  ))آية بدون 
َِلِ فهنا قال: )  وهكذا.( ... َّٱىق يف ُّٱ, َّ ىف يث ُّٱ :َوقَوم

 .هنا مخس آيات؛ إلثبات صفة العلم هلل  ساق املصنُف 
َِلِ قال: ) ا وصَف به :َوقَوم  نفسه ما جاء يف قوهل تعاىل:  ( أي: وممَّ

( يعين: اذلي ال ختىف عليه خافيًة, ويه مع الرمحة أوسع َّ يث ُّٱ)
, [٧اغفر: ] َّ جض  مص خص حص مس خس ُّٱصفات اهلل قال سبحانه: 

( يف قضائه, َّ ىف ُّٱ) --وقد أدركه علم اهلل فما من يشء إالَّ 
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وحكيٌم يف ْشائعه, وحكيٌم يف تدبري الكون. واحلكمة: موضُع اليشِء يف 
 موضعه. 

 ((العلم, واحلكمة  ))ودلَّت هذه اآلية ىلع إثبات اسمني من أسماء اهلل 
وإثبات مدلوهلما إثبات العليم العلم, واحلكيم احلكمة, فاالسم األول: 

 . واالسم اثلاين: احلكيم.العليم

( اخلربة: كمال العلم, فيه َّٱىق ُّٱ( َسبَق. )َّ يف ُّٱثم قال: )
أخصُّ من العلم فهو اعلٌم بهذا وخبرٌي بكلِّ يشٍء. وصفة اخلربة ىلع ما 

 يليق جبالل اهلل وعظمته.
وإثبات  ((العليم, اخلبري  ))ودلَّت هذه اآلية ىلع إثبات اسمني: 

 مدلوهلما ويه صفة العلم, واخلربة.

؛ ثم بعد ذلك ساق املصنُف ثالث آياٍت فيها تفصيل ملا يعلمه اهلل 
ألنَّه ملا بنيَّ أنَّ اهلل عليٌم بكلِّ يشٍء ذكر ثالث آياٍت جاء انلص بعلمه 

 بها مع علم اهلل بكلِّ يشٍء.

 ( يعين: علمه سبحانه بما يدخل يفَّ مي خي حي جي يه ُّٱقال: )
( يعين: ال َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ُّٱاألرض )

 .-  -خيىف عليه يشٌء من أمر األرض وال أمر السماء 
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يعين: ما يدخل من املطر واألموات وغري  (( َّ مي خي حي جي يه ُّٱ ))
 ٌّ ٰى ٰر ُّٱ ))من انلبات والكنوز وغري ذلك  (( َّ ٰذ يي ىيُّٱ ))ذلك 

من املالئكة ومن  (( َّ ِّّٰ ُّ َّ ُّٱ ))من الويح والغيث  (( َّ ٍّ
, [١٠فاطر: ] َّ جعمع مظ حط مض خض حض جض ُّٱاألعمال الصاحلة 

 .-  -[ ٢٩ابلقرة: ] َّ هل مل خل حل ُّٱقال سبحانه: 

ثم بعد ذلك ذكر آية بأنَّ املختص بعلم الغيب هو ربُّ العاملني قال 
 مف ُّٱ( ثم ذكر )َّ حفخف جف مغ جغ مع جع مظُّٱسبحانه: )

 جن مم خم حم  جم هل مل خل حل جل مك لك حكخك جك مق حق

( فاهلل يعلمه, ومكتوٌب أيضاً ذلك َّ ٰه مه جه هن من خن حن
 كما سيأيت إْن شاء اهلل يف القدر.

يعين: مبادئ الغيب يعلمها, وإذا اكن  ((َّ مع جع مظٱٱُّ))
من باب أوىل يعلمها, وما سيحدث يف الكون  فمنتهاهايعلم مبادئ الغيب 

: يعلمه فهو خمتصٌّ باهلل وحده سبحانه, قال  بعد دقيقٍة حىت جربيل ال
, فإذا اكنت [٦٥انلمل: ] َّ َُّّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ

املالئكة ال تعلم ما سيحدث بعد يسرٍي فدلَّ ىلع من باب أوىل جهل 
 الكهان بذلك وكذبهم فيه. 

من جواهر  (( َّ حكخكُّٱ))من أفعاٍل وأقواٍل  (( َّ جك  مق حق مف ُّٱٱ))
سبحانه ال  ((َّ مل خل حل جل مك لك ُّٱ ))وحيتاٍن ومياٍه وغري ذلك 
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 حم  جم هل ُّٱ))يف ْشق األرض وال يف غربها بل ذلك عند اهلل يف كتاب 

يعلمها حبَّة ولو صغرية, ويف الظالم يراها  إالَّ اهلل  ((َّ مم خم
 َّ ىتيت نت ُّٱويعلم عنها وهو اذلي حيييها وهو اذلي يدبرها, اهلل يقول: 

 مه جه هن ُّٱ )). قال: [٥٤األعراف: ] َّ زيمي ري ٰى ينُّٱ, [٣يونس: ]

 فعلم ذلك وكتبه وشاءه سبحانه أْن يقع. (( َّٰه

( ساق آية  َّ جيحي ٰه مه جه هن من خن حنٱُّٱثم بعد ذلك قال: ) 
 بما يف األرحام من األجنَّة. بليان علم اهلل 

 يف بطنها هل هو ذكٌر أو أنىث, شيقٌّ أو سعيٌد؟  (( َّ هن من خن حنٱٱُّ ))
فإذا اكن اجلنني اذلي يتخلق من نطفٍة يسريٍة  (( َّ جيحي ٰه مه جهٱُّ ))

اهلل يعلمها ويراعها حىت خيرج ذلك اجلنني من بطن أمه, وقبل نفخ 
الروح فيه ال أحد يعلم هل هو ذكٌر أم أنىث؟ وال أحد يعلم هل هو شيقٌّ 

 علم عن رزقه؟ وال أحد يعلم عن أجله؟ أو سعيٌد؟ وال أحد ي

بنفخ الروح فيه وبعث إيله امللك بكتب رزقه  فإذا أمر اهلل 
 وأجله وعمله وشيقٍّ أو سعيٍد زال علم الغيب هنا فاهلل بيَّنه. 

وللطبِّ احلديث إذا َعَرَف هل هو ذكٌر أم أنىث نقول: قد زال علم 
الغيب بذلك, أما قبل نفخ الروح فيه فجميع األطباء متفقون أنَّه ال 
يعرف هل هو ذكٌر أم أنىث؟ فال يعرفونه هل هو ذكٌر أم أنىث إالَّ بعد نفخ 
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لروح الروح فيه, حىت املالئكة ال تعلم هل هو ذكٌر أو أنىث قبل نفخ ا
 جه هن من خن حنٱٱُّ ))فيه وهذا من كمال علم اهلل سبحانه, ذللك قال: 

 . (( َّ جيحي ٰه مه

فيف اآليات السابقة إثبات علم اهلل تعاىل جلميع املخلوقات يف 
ٍة يف الكون إالَّ وعلمه مدرٌك هلا   السماوات ويف األرض, وما يف ذرَّ

-  -علم اهلل به , وإذا اكن كذلك جيب ىلع العبد أْن يراقب ربَّه ل
 وبأفعاهل وأقواهل.*
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َِلِ : )قال   مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي ُّٱ: َوقَوم

َِلِ ,  َّ هش مش هس َِلِ , َّىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: َوقَوم  ُّٱ: َوَقوم

  مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط ُّٱ, َّ حي جي يه مهىه جه ين

 (َّٱحق
َِلِ )  مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي ُّٱ: َوقَوم

 ( َّ هش

 .هذه اآلية؛ بليان صفيت: القدرة والعلم هلل  ساق املصنُف 

َِلِ ) ( االسم: القدير, والصفة: َّ مت هب مب هئ مئ هي  مي ُّٱ: َوقَوم
 مع جع مظ ُّٱالقدرة وهو سبحانه قديٌر ىلع لكِّ يشٍء كما قال سبحانه: 

فأمره بالاكف وانلون, وال يصح  [٨٢يس: ] َّ حق مف خف حف جف مغ جغ
 أْن يقال: بني الاكف وانلون وإنما بالاكف وانلون. 

 يف إثبات صفة العلم هلل  (َّ هش مش هس مس هث مث هت ُّٱ)
وأنَّ علمه حميٌط بكلِّ يشٍء كما قال سبحانه يف آية أخرى عن قول 

وهاتان الصفتان  [٧اغفر: ] َّ جض مص خص حص مس خسُّٱاملالئكة: 
 العلم والرمحة. أوسع صفات اهلل 

َِلِ ثم قال: ) ساقها   -  -( َّىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ: َوقَوم
ويه: الرزق, القوة, وإثبات املتني  املصنُف إلثبات ثالث صفات هلل 

 وما دلَّ عليه من صفة.
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يعين: منه الرزق وجاء أيضاً اسم الرازق يف  (( َّزث رث يت ىت ُّٱ ))
نَّة, والرازق والرزَّاق الكهما اسماً والصفة منهما الرزق, واهلل  وعد  السُّ

برزق لكِّ دابٍة يف األرض من إنساٍن, أو بهيٍم, أو طائٍر أو غري ذلك كما 
 . [٦هود: ] َّ يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱقال سبحانه: 

وعد أيضاً  يف ذلك الرزق املسلم والاكفر فاهلل  وأْشك اهلل 
م اهلل  ىلع الاكفر الرزق اذلي يف  برزق الاكفر لكن يف اآلخرة حُيرِّ

 مي  خي حي جي يه ىه ُّٱاجلنَّة وجيعله خالصاً للمؤمنني كما قال سبحانه: 

)يشرتك فيها  زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي
ويستوي  [٣٢األعراف: ] َّ)للمؤمنني فقط(  ىئيئ نئ مئاملسلم والاكفر( 

 فيها أيضاً الظالم واملظلوم, والربُّ والفاجر.

 أنَّ اهلل هو الرزاق بنيَّ أنَّ رزقه أ ى من قوة, فقال:  وملا ذكر اهلل 
 َّ مك لك ُّٱأي: صاحب القوة كما قال سبحانه:  ((َّنث مث ُّٱٱ))

 .[١٦٥ابلقرة: ] َّ مم ام يل ىل ُّٱ, وقال سبحانه: [١٩الشورى: ]
ديد فهو متنٌي يف أفعاهل سبحانه, ومتنٌي يف  (( َّ ىث ُّٱ))  يعين: الشَّ

أسمائه ويف صفاته ليس فيها ضعٌف, ومتنٌي سبحانه يف أقواهل. هذا االسم 
 يأخذ منه ما دلَّ عليه من الصفة املتنُي: الـِمََتُ هلل سبحانه.

 يه ُّٱ( فيه ردٌّ ىلع املمثلة )َّ مهىه جه ين ُّٱثم بعد ذلك قال: )

نَّة أخذوا بطريف اآلية َّحي جي ( فيه ردٌّ ىلع املعطلة, وأهل السُّ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

58 

ءٌ ))بأوهلا وآخرها فقالوا: اهلل  وأثبتوا صفة السمع  (( لَيَْس َكِمثِْلِه يَشْ
ِميعُ )) وابلرص ىلع ما يليق جبالل اهلل وعظمته  فيه إثباٌت لصفة  (( َوُهَو السَّ

السمع لألصوات  ال خيىف عليه يشٌء من أصوات عباده, السمع واهلل 
وما بيين وبينها إالَّ  ملسو هيلع هللا ىلصأتت املجادلة إىل انلَّيبِّ  ))كما قالت اعئشة: 

, واهلل   خل ُّٱٱمن فوق سماوته قال: حجاب وإن بعض الكيم خيىف يلعَّ

والفعل سمع إذا اكن الزماً فمعناه أجاب  ((َّ مم خم حم جم يل ىل مل
أي: أجاب اهلل  ((سمع اهلل ملن محده ))كقول املصيل إذا رفع من الركوع 

وإذا اكن متعدياً  ((سمع اهلل ملن  ))من محده وشكره؛ ألنَّ هذا فعٌل الزٌم 
 َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱفهو بمعىن السماع كما يف قوهل: 

يعين: باملرئيات فلكُّ ما يرى اهلل بصرٌي به, ولكٌّ  (( ابْلَِصريُ )) . [١٨١آل عمران: ]
 جل مك لك ُّٱما يسمع اهلل يسمعه ال خيىف عليه يشٌء قال سبحانه: 

 .[٥هود: ] َّ حمخم جم هل مل خل  حل

( أي: نِْعَم اذلي يعظكم َّ جغمغ مع جع مظ حط ُّٱثم بعد ذلك قال: )
, وقال [٤٥ق: ] َّ حس جس ُّٱاهلل به وهو القرآن العظيم قال سبحانه: 

 ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب ُّٱنه: سبحا

, وخري [٩٠انلحل: ] َّ ىف يث ىث نث )قال:(  مثزث رث  يت
 ما يعظ به الواعظ نفسه وغريه هو بكالم اهلل.
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( وال زال؛ ألنَّ اكن منها ما يدل ىلع امليضء, ومنها ما َّ خف حف جف ُّٱ)
يدل ىلع امليضء مع االستمرار, واكن يف أسماء اهلل تدل ىلع امليضء 

( ففيه إثبات صفة السمع وابلرص هلل ىلع ما َّٱحق  مف ُّٱٱواالستمرار )
 يليق جبالهل وعظمته.*
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َِلِ : )قال  ,  َّ اكلك يق ىق يف ىف يث ىث نث مث زث  رث يت ُّٱ: َوقَوم
 ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذُّٱ

 نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يبرت ىب نب مب زب رب  يئ

 (... َّ ىث

أربع آيات؛ بليان صفيت: املشيئة واإلرادة, وقد ذكر  ساق املصنُف 
أنَّ اإلرادة واملشيئة قد ضلَّ فيها كثرياً من انلَّاس,  شيخ اإلسالم 

والسبب يف ذلك يف عدم تفريقهم بني اإلرادتني كما سيأيت, واإلرادة 
 ويه تنقسم إىل قسمني: صفة من صفات اهلل 

أراد كوناً وقدراً أْن  : إرادة كونية قدرية. يعين: اهلل القسم األول
يقع مثل: أْن يَّشب الرجل اخلمر, أو أْن يزِن فالٌن, اهلل أراد ذلك قدراً 
وكوناً؛ يلبتيل العباد. وهذه اإلرادة اعمة من وجٍه كما سيأيت وخاصٌة من 

 وجٍه.

ديناً  أراد ذلك : إرادة دينية ْشعية. يعين: اهلل والقسم اثلاين
أراد أْن يصيل املصيل. وهذه اإلرادة بمعىن:  وْشاعً مثل: الصالة, فاهلل 

ديناً وْشاعً فهو حيبه مثل: الصالة  املحبَّة, فلكُّ عمٍل أراده اهلل 
 والصوم وتالوة القرآن وطلب العلم ... وهكذا. 
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أما اإلرادة الكونية القدرية فيه اعمة إذا اكنت يف املعصية فاهلل ال 
بها مثل: السارق, وَتتمع اإلرادتان يف حق الطائع, فاذلي يصيل اهلل حي
 .أراد كوناً وقدراً أْن يصيل, وديناً وْشاعً اهلل أراد أْن يصيل وهو حيبها 

واإلرادة الكونية القدرية بمعىن املشيئة, يعين: اهلل شاء أنَّ السارق 
دة ادلينية الَّشعية بمعىن يرسق, وشاء أنَّ فالناً ُيْقتَل ظلماً مثاًل, واإلرا

 املحبَّة هذا الفرق بني اإلرادتني.
فلو قال شخٌص آلخر: ملاذا ال تصيل؟ فقال: اهلل أراد أينَّ ال أصيل وألنَّه 
أراد أينَّ ال أصيل دلَّ ىلع أنَّه حيب اذلين ال يصلون! وبناًء ىلع عدم 

 ين ىن ُّٱاتلفريق اكنت هذه من ُشبه املَّشكني, قال سبحانه عنهم: 

, [١٤٨األنعام: ] َّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه  جه
 خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوقال سبحانه: 

 . [٣٥انلحل: ] َّ جيحي يه ىه مه جه ين ىن من
وذللك ضلَّ كثرٌي من انلَّاس يف عدم االستقامة ال سيما من أهل 

 الَّشك؛ ألنَّهم يقولون: اهلل أرادنا مثاًل ديانة انلرصانية؛ ألنَّ اهلل 
 أوجدنا هكذا نصارى, وال أوجدنا هكذا نصارى إالَّ حنب ذلك.

وأما صفة املشيئة فيه ال تنقسم وإنما مشيئة فقط بمعىن اإلرادة 
َِلِ يف إثبات الصفتني: ) الكونية القدرية ذللك قال املصنُف  ( :َوقَوم

( هنا َّ ىف يث ىث نث ُّٱ( يعين: بستانك )َّ مث زث رث يت ُّٱتعاىل: )
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( يعين: هالَّ ملا دخلت البستان قلت: أراد اهلل َّ اكلك يق ىق يف ُّٱاملشيئة )
  بكرمه وفضله أْن يكون البستان هكذا من اجلمال, فهنا إثبات

ما هنا: مبتدأ يعين: هذا اذلي شاءه  (( َّ ىف يث ىث ُّٱ)) صفة املشيئة وهنا 
 اهلل.

 ُّ  َّ ٍّ ٌّ ُّٱ( هنا إثبات صفة املشيئة )َّ ٰى ٰر ٰذ ُّٱقال: )

 يبرت ىب نب مب زب رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ

( َّ ىث نث مث زث رث يت ىت ُّٱ( هنا إثبات املشيئة فقط )َّنت مت زت
إثبات اإلرادة الكونية القدرية. فاستدل املصنُف بهذه اآلية؛ بليان أنَّ 

 (( َّ  يت ىت نت مت زت ُّٱ ))اإلرادة الكونية القدرية بمعىن املشيئة. 
 . (( َّ ىث نث مث زث رث ُّٱ ))بينهما 

( هذه إرادة دينية ْشعية؛ َّ زي ري ٰى  ين ىنُّٱثم بعد ذلك قال: )
إرادًة  (( َّ زي ري ٰى  ين ىنُّٱٱ ))ألنَّه ملا بنيَّ ماذا حيرم, وماذا حيلُّ قال: 

 مل يك ىك  مك لك اك ىقيق يف ىف يث ىث ُّٱدينيًة ْشعيًة أوهلا: 

حبلِّ [ ١املائدة: ] َّ مي زي ري ٰى  ين ىن مننن زن رن مم ام يل ىل
 بهيمة األنعام.

دينية ْشعية بمعىن املحبَّة ( هنا إرادة َّجم يل ىل مل خل ُّٱقال: )
 خن حن ُّٱ( هنا إرادة كونية قدرية )َّجن يم ممىم خم حم ُّٱ)

 يه  ىه مه ُّٱ( يعين: ضيق يف اتلنفس )َّ جه ين ىن من
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( قيل: كأنك تأمره بأْن يصعد إىل السماء فيضيق صدره, وقيل: َّ جيحي
 أنَّ َكما ارتفع الشخص ضاق نفسه والك املعنيني صحيح.

, وللعباد مشيئة لكن مشيئة هلل فدلَّ ىلع إثبات صفة املشيئة 
 َّ نبىب مب زب رب يئ ىئ ُّٱاهلل فوق مشيئة العباد كما قال سبحانه: 

 . [٣٠اإلنسان: ]

ولو قال شخٌص: هل اإلنسان مسرٌي أم خمرٌي؟ نقول: مسرٌي وخمرٌي هو 
خيتار بأْن خيرج من هذا ابلاب أو ذاك ابلاب, ومسرٌي بمشيئة اهلل فاذلي 

ت خمرٌي تزتوج فاطمة أم أسماء أم اعئشة لكن يشاءه هو اذلي يقع, وأن
 .*اذلي يقع هو اذلي يشاءه اهلل 
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َِلِ : )قال   مج حج مث متهتُّٱ ,َّ خب حب جب مئهئ خئ ُّٱ: َوقَوم

 مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ُّٱ, َّ جح

 يي ىي ني مي ُّٱ,  َّ جس مخ جخ مح جح مجُّ ,َّىي

 (... َّ حئ  جئ

  .هنا سبع آياٍت؛ إلثبات صفة املحبَّة هلل  ساق املصنُف 

واملحبَّة إما أْن تكون من اخللق وإما أْن تكون من اخلالق, فمحبَّة 
اخللق للخالق ال نزاع فيها فمن قال: إينَّ أحبُّ اهلل لم ينازع يف ذلك أهل 

ملن جاء انلص يف أنَّ اهلل  اتلَّعطيل, وإنَّما الزناع هو يف إثبات حمبَّة اهلل 
  حيبهم, فنىف املعطلة أنَّ اهلل أثبتوا أنَّه حُيَب. حُيِب و 

 سبع آياٍت؛ بليان أنَّ اهلل حُيِب, فقال:  وذللك ساق املصنُف 
( واملحسُن: هو اذلي أصلح ظاهره َّ خب حب جب مئهئ خئ ُّٱ)

وإذا أحبَّه  ,-  -وباطنه, فمن أصلح ظاهره وباطنه فإنَّ اهلل تعاىل حيبِّه 
تأيت ثمرات املحبَّة من اتلوفيق والسداد والعمل الصالح ويثمر  اهلل 

 عماًل صاحلاً آخر ... وهكذا.

( يعين: العادلني, فالعادُل حيبِّه َّ جح مج حج مث متهتُّٱقال: )
, والعدُل سواء -  -بل هم ىلع منابر من نور عن يمني الرمحن  اهلل 

مع طالبه, أو عدل يف ابليت مع األوالد, أو مع األخوة, أو عدل املعلم 
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الزوج مع زوجاته, أو من اكن صاحب دائرة مع موظفيه, وكذا العدل بني 
 حيبِّه. األخصام عند القايض, فلكُّ هذا من باب العدل, فمن عدل اهلل 

 مي خي حي يهجي ىه مه جه ين ُّٱثم بعد ذلك قال: )

ار ىلع عهدهم, فاستقيموا هلم َّىي ( يعين: إذا استقام الكفَّ
حيبِّ املتقني؛ ألنَّ من اتلقوى  حبفظكم للعهد, وإذا فعلتم ذلك فاهلل 

 أالَّ تنقض عهداً مع من تبغض إذا اعهدته.

( املراد به: من يكرث من اتلوبة وهكذا َّ جخ مح جح مجُّثم قال: )
يه أْن يتوب, ويدعو ربَّه بأْن يغفر إذا أذنب املسلم ذنباً ولو يسرياً جيب عل

هل وأْن يتوب عليه, فاتلوبة ليست من اذلنوب العظيمة بل ولو من 
ويغفل عن اتلوبة ناٌس كثرٌي حىت ولو اكن  ))اليسرية ذللك قال ابن القيم: 

وما  ((الشخص يذنب ذنباً ثم يعود إيله جيب عليه أْن يتوب مرة أخرى 
ذكره بعض أهل العلم بأنَّ هذا من اللعب واهلزل بادلين فغري صحيح؛ 
ألنَّ اهلل أمر باتلوبة من لكِّ ذنب حىت ولو تكرر. فمثاًل: لو رأى شخٌص 

 مخ ُّامرأًة ال حتلُّ هل يتوب, وإذا رأها من الغد يتوب ... وهكذا, )

ضوء ( فيمن قام بواجبات الطهارة القلبية أو الظاهرة من الوَّ جس
 والُغُسل وغري ذلك.
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( يعين: إذا تركتم َّحئ جئ يي ىي ني مي ُّٱثم بعد ذلك قال: )
سوف يأيت بغريكم, وهؤالء أحسن منكم كما قال  هذا ادلين, فاهلل 

 . [٣٨حممد: ] َّ هل مل خل حل جل مك لك خك  حك  ُّٱسبحانه: 

فيه إثبات املحبَّة من اهلل ملن ينرص  (( َّ جئ يي ىي ني مي ُّٱ)) 
؛ بليان  (( َّ حئُّٱ)) ساق املصنُف هذه اآلية لزيادة  (( َّحئُّٱ))دينه 

أيضاً حُيَبُّ فيصح أْن تكون املحبَّة من الطرفني لكن  أنَّ اهلل 
يع املحبَّة وال يعمل فهذا  املحمود هو أنَّ اهلل  بُّك. أما مْن يدَّ حُيِ

 مذموٌم.

 هت مت خت حت جت هب مب خب  حب ُّٱثم بعد ذلك قال: )

حُيِبُّ املقاتلني اذلين صفوفهم يف  ( يعين: أنَّ اهلل َّحج مث
 القتال مستقيمًة اكستقامة صفِّ الصالة؛ ألنَّ هذا قوة ىلع األعداء.

( هذه إثبات املحبَّة من َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱثم بعد ذلك قال: )
( إثبات أنَّ اهلل َّ ىئيئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱاخللق للخالق )

 حُيِبُّ من امتثل أوامره.

اهلل حُيِبُّ عباده اذلين جاءت  وهذا من عظيم صفات اهلل أنَّ 
الح  انلصوص أنَّهم حِيبُّهم, ونستفيد من ذلك: أنَّ املتَّيق واملحسن والصَّ

الح واإليمان واالستقامة يلحبَّه اهلل   ؛ ألنَّ اهلل حُيِب.يزداد من الصَّ
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َِلِ ثم بعد ذلك قال: ) ( ساق املصنُف َّ ىبيب نب مب زب رب ُّٱ: َوقَوم
  هذه اآلية إلثبات صفة الرىض هلل. 

الرىض صفة تليق جبالل اهلل وعظمته, ونقول: الرىض معلوٌم, 
والكيف جمهوٌل, وال نأول بإعطاء اثلواب مثاًل أو بدخول اجلنَّة, والرىض 

ة انلظر إىل وجه الكريم؛ ألنَّ اهلل  ملا ريض عن عباده  أعظم من ذلَّ
 خب حب ُّٱهه الكريم, ذللك قال سبحانه: املؤمنني أذن هلم  بانلظر إىل وج

 مح جح مج حج مث هت مت خت حت جت هب مب

يعين: أكرب نعيماً وفضاًل من [ ٧٢اتلوبة: ] َّ حصخص مس خس حس  مخجس جخ
 دخوهلم اجلنَّة.

وهناك صفة لم يذكرها املصنُف ويه صفة اخللَّة ويه أىلع منازل 
: املحبَّة, ولم يأت نٌص أنَّ اهلل قد خالل أحداً من خلقه سوى خليليه

 ٰى ين ىن ُّٱفقال عن إبراهيم:  , ونبينا حممد إبراهيم 

وإنَّ اهلل اختذين خلياًل كما اختذ  )): ملسو هيلع هللا ىلص, وقال نبينا [١٢٥النساء: ] َّ ري
 ملسو هيلع هللا ىلصحُيِبُّ ويرىض وخيالل وخالل نبينا حممد  . إذاً اهلل  ((إبراهيم خلياًل 

الم.   وإبراهيم عليه السَّ

ولكُّ هذه الصفات اثلالث ىلع ما يليق جبالل اهلل وعظمته, ويصح 
 للمسلم أْن يقول ألخيه: هذا خلييل. 
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فقد امتلئ قلبه بمحبَّة اهلل؛ فانرصف مجيع قلبه  ملسو هيلع هللا ىلصأما نبينا حممد 
بَا بَْكرٍ ))هلل ذللك قال: 

َ
َْذُت أ يِت َخِلياًل الختَّ مَّ

ُ
 ((لَْو ُكنُْت ُمتَِّخًذا ِمْن أ

ِِخ وََصاِحيِب ))َكُّه ممتلئ هلل ذللك قال: لكن قليب 
َ
وتبنيَّ بهذا  ((َولَِكْن أ

أنَّ املسلم َكَّما أكرث من العبادات والطااعت نال اثلواب العظيم يف رىض 
 وحمبته.* اهلل 

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

69 

َِلِ : )قال    مص خص حص مس خس ُّٱ ,َّ مب خب حب جب ُّٱ: َوقَوم

, َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱ ,َّ هب مب هئ ُّٱ ,َّ جض
 ( َّ مه جه ين منىن خن حن ُّٱٱ,َّ ٰذ يي ىيُّٱ

 .ست آياٍت؛ إلثبات صفة الرمحة هلل  ساق املصنُف 
َِلِ فقال: ) ( دلَّ ىلع صفة الرمحة اسمان َّ مب خب حب جب ُّٱ: َوقَوم
والرمحن: يدل ىلع معناً متعلٌق بذاته  ((الرمحن والرحيم))عظيمان: 

سبحانه, والرحيم: يدل ىلع معناً يصل إىل املخلوق, فاهلل رمحان ورمحته 
 تصل إىل املخلوق.

متعلٌق به, والرمحن أيضاً اسم قائٌم  -  -الرمحن: اسم قائٌم بذاته 
 حم جم ُّٱلكن رمحته موصولة إىل خلقه يدل ىلع ذلك:  باهلل 

 متعلقة بالعباد كما سيأيت.[ ٧٣ زاب:األح] َّ مم خم

 خب حب  جب هئ مئ خئ حئ ُّٱوهذه اآلية أو جزء من اآلية ويه: 

اهلل,  )) , تدلُّ ىلع إثبات ثالث أسماء هلل [٣٠انلمل: ] َّ هب مب
 . ((األلوهية, والرمحة  ))وتدلُّ ىلع إثبات صفتني  ((والرمحن, والرحيم 

فإذا قيل: ما معىن الرمحة؟ نقول: الرمحة معلومة, وال جيوز تفسريها 
 بإرادة اإلنعام, أو اثلَّواب, أو اإلحسان وإنما نثبت الرمحة هلل, اهلل 

 والرمحة تنقسم إىل قسمني: - -يرحم 
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 .- -: صفٌة متعلقٌة بذاته القسم األول
خلقها, وهذه الرمحة خلق منها مئة رمحة  : رمحٌة اهلل القسم اثلاين

ْمَسَك ِعنَْدُه تِْسَعًة َوتِْسِعنَي )): كما قال 
َ
ُ الرَّمْحََة ِمائََة ُجزٍْء, فَأ َجَعَل اّلِلَّ

اَحُم اخْلَلُْق .. قال:  ُجزًْءا فاألوىل: ليست خملوقة, (( فَِمْن َذلَِك اجْلُزِْء َيرَتَ
يف احلديث القديس أيضاً  ا قال هو اذلي خلقها, وكم واثلانية: اهلل 
َشاُء ِمْن ِعبَاِدي))عن اجلنَّة: 

َ
رَْحُم بَِك َمْن أ

َ
نِْت رمَْحَيِت أ

َ
هذه رمحة  ((أ

 خملوقة.

 خص حص مس خس ُّٱقال سبحانه:  والرمحة أوسع صفات اهلل 

, وقال -  - [١٥٦األعراف: ] َّ ميىي خي حي جي ُّٱوقال:  [٧اغفر: ] َّ مص
ْن خَيْلَُق اخْلَلَْق: إِنَّ رمَْحَيِت َسبََقْت إِنَّ )): ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ 

َ
َ َكتََب ِكتَابًا َقبَْل أ اّلِلَّ

 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حقُّٱ, قال سبحانه:  ((َغَضيِب 

 فالرمحة سبقت العذاب. [٥٠ – ٤٩احلجر: ] َّ حم جم هل مل

( فأوسع صفة الرمحة, وأيضاً َّ جض  مص خص حص مس خس ُّٱقال: )
العلم لكن اذلي يصل إىل العباد خيتص بهم الرمحة, أما العلم فهو اعئٌد 

 وحده. إىل اهلل 

( أي: أنَّ اسم الرحيم يتعلق َّ هب مب هئ ُّٱثم بعد ذلك قال: )
باملخلوقني, صفة رمحة موصولة للعباد. والاكفر يرحم يف ادلنيا مع املؤمن 

 يرحم إالَّ املؤمن.أما يف اآلخرة فال 
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( يعين: كتب كتاباً تفضل به َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر  ٰذ ُّٱقال: )
عيد من انتفع -  -ىلع نفسه ىلع عباده  , فاهلل كتب أنَّه رحيٌم, والسَّ

برمحة اهلل سبحانه باختاذ أسبابها. من أعظم أسبابها طاعة اهلل ورسوهل 
 .[١٣٢آل عمران: ] َّ  خم حم جم هل مل خل ُّٱكما قال سبحانه: 

, كما ( أيضاً إلثبات صفة الرمحة هلل َّ ٰذ يي ىيُّٱقال: )
 . ((الغفور  ))فيها إثبات صفة املغفرة 

 خري احلافظني يف أمرين: ( يعين: اهلل َّ منىن خن حن ُّٱقال: )
الة  األمر األول: حيفظ العمل الصالح فال يضيعه, كما قال عليه الصَّ

الم:  خره لك.فعملك الصالح حي ((احفظ اهلل حيفظك  ))والسَّ  فظه ويدَّ
 ٰى ُّٱاألمر اثلاين: حفظ اهلل لعبده من الَّشور, كما قال سبحانه: 

 .[١١الرعد: ] َّ مئهئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري

( هذه صيغة تفضيل, يعين: هناك من يرحم َّ مه جه ين ُّٱقال: )
أرحم  ولكن اهلل أرحم منهم, ومن اذلين يرمحون اخللق لكن اهلل 

الم:  الة والسَّ هلُل أرحم خبلقه من الوادلة  ))من اخللق كما قال عليه الصَّ
 . ((بودلها 

فدلَّ أنَّ اهلل أرحم من اخللق, ودلَّ ىلع اتساع صفة الرمحة, ودلَّ ىلع أنَّ 
املنتفعني بها يف ادلنيا واآلخرة هم املؤمنون, ودلَّ ىلع أنَّ املالئكة تتوسل 
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 خص حص مس خس ُّٱبمغفرة ذنوب املؤمنني برمحته يف قوهل:  إىل اهلل 

, ودلَّ ىلع أنَّه يَّشع يف لكِّ بداية كتاٍب [٧: ]اغفر َّ مض خض حض جض مص
 .* َّ مب خب حب جبُّٱتأسياً باألنبياء أنَّ يستعان بأوسع صفاته سبحانه: 
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َِلِ : )قال   مم ام يل ىل مل يك ىك ُّٱ: َوقَوم

َِلِ  .َّىن نن من زن رن   مض خض حض جض مص خص ُّٱ: َوقَوم

َِلِ . َّمظ حط  (...  َّ هئ مئ  خئ حئ ُّٱ: َوقَوم

 هذه مخس آياٍت ساقها املصنُف فيها: سبع صفاٍت.
َِلِ قال: )   -َوالِعَياُذ بِاهلِل  -( َّ ىل مل يك ىك ُّٱ: َوقَوم

( أي: خلوداً طوياًل وليس مأبداً إذا اكن َّرن مم ام يل ُّٱ)
 جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ُّٱالقاتل مسلماً لقوهل سبحانه: 

 , واملوحُد باتفاق أهل العلم مآهل إىل اجلنَّة. [٤٨النساء: ] َّ خبمب حب
( هذه الصفة األوىل: ويه إثبات صفة الغضب َّ نن من زن ُّٱ)
يشتَّد يف املحَّش كما  كما يليق جبالهل وعظمته, وغضب اهلل  هلل 

َولَْن  ,َغَضبًا لَْم َيْغَضْب َقبْلَُه ِمثْلَهُ إِنَّ َرِّبِّ قَْد َغِضَب ايْلَْوَم ))يف حديث: 
ىلع ما يليق جبالهل  ففيه إثبات الغضب هلل  ((َيْغَضَب َبْعَدُه ِمثْلَهُ 

 وعظمته.
 ( هذه الصفة اثلانية: فيه إثبات صفة اللَّعن هلل َّىن ُّٱ)

, -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -بقوهل يلعن لعنت فالناً وفالناً  بالقول, يعين: اهلل 
 .واللَّعن كما هو معلوٌم الطرد واإلبعاد عن رمحة اهلل 

َِلِ قال: ) ( َّمظ حط مض خض حض جض مص خص ُّٱ: َوقَوم
ُ  ))الشاهد:  ْسَخَط اّلِْلَّ

َ
كما يليق  فيه إثبات صفة السخط هلل  ((َما أ
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جبالهل وعظمته, فهو يسخط ىلع من يستحق السخط, وهو من الصفات 
 الفعلية.

َِلِ قال: ) فيه إثبات صفة  آَسُفونَا( الصفة الرابعة: َّ خئ حئ ُّٱ: َوقَوم
, واملراد باألسف هنا: الغضب, ويرد األسف يف اللغة األسف هلل 

إنَّ )), وكما قالت اعئشة: [٨٤يوسف: ] َّ خص  حص مس ُّٱويراد به احلزن 
اء. واحلزن ال يوصف فيه اهلل  ((أبا بكٍر رجٌل رقيٌق  يعين: حزين وبكَّ

 ((َّخئ حئ ُّٱ)), وإنَّما يوصف باملعىن األول وهو الغضب . 

ىلع ما  ( ففيه صفة االنتقام هلل َّ هئ مئ ُّٱالصفة اخلامسة: )
 , فمن صفاته أنَّه ينتقم.-  -يليق جبالهل وعظمته 

َِلِ قال: ) ( الصفة السادسة: إثبات َّ خت حت جت هب مب ُّٱ: َوقَوم
 , وجاء انلص بأنَّ اهلل يكره بعض األفعال مثل: صفة الُكْره هلل 

 هت مت هب مب هئ مئ ُّٱوكقوهل سبحانه: ((  َّ حت جت هب مب ُّٱ))

 .[ ٣٨اإلرساء: ] َّ  هث مث
َوَيْكَرُه لَُكْم ))يكره أشخاصاً كما يف احلديث:  وجاء أنَّ اهلل 

حِيبُّ أيضاً  َفَمْن أكرث من قيل وقال يكره صاحبه, واهلل  ((ِقيَل َوقَاَل 
 املتقني وال يكرههم, ويكره الاكفرين ويكره الظاملني.
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َِلِ قال: ) ( الشاهد: َّهئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني مي ُّٱ: َوقَوم
كما يليق جبالهل وعظمته,  فيه إثبات صفة الـَمْقت هلل  (( َمْقتًا ))

ة ابلغض وممن يمقتهم اهلل اذلين يقولون ما ال يفعلون.  والـَمْقُت: شدَّ
 .*-  -كما يليق جبالهل وعظمته  ذه الصفات تثبت هلل ومجيع ه
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َِلِ : )قال    جك مق حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱ: َوقَوم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ,َّ لكمك خك حك

 جم هل مل * حل جل  مك لك خك جكحكُّٱ, َّ منىن خن حن  جن

 (... َّ خم حم

 أربع آياٍت؛ إلثبات صفة اإلتيان وامليجء هلل  ساق املصنُف 
 إتياناً حقيقياً ال يعلم كيفيته إالَّ اهلل سبحانه.

( يعين: مع ظلٍل وال َّ حق مف خف حف جف مغ جغ مع ُّٱقال: )
جيوز أْن يقال: يف ظرفية بمعىن أنَّ اهلل يف داخله ظلل, ظلل يعين: سحاب 
األبيض وال يكون معناه: أنَّ اهلل داخل السحاب األبيض؛ ألنَّ اهلل كبرٌي 

 مق حق مف خف حف جف مغ جغ معُّٱ ))واملراد:  - -ما حيويه يشٌء 

ٱَّ جك ٱ , ويه سحاب ومع إتيانه تأيت السحاب األبيض مع اهلل (( ٱ
( يعين: هل َّ حكُّٱليست اكلسحاب األسود اذلي فيه العذاب. )

( وذلك بفصل القضاء بني َّ لكمك خك ُّٱينظرون إالَّ إتيان املالئكة )
 العباد. 

جبالهل وعظمته, ومنه قوهل كما يليق  فدلَّ ىلع إثبات اإلتيان هلل 
الم يف احلديث القديس:  الة والسَّ تَيْتُُه ))عليه الصَّ

َ
تَايِن َيْميِش أ

َ
َوإِْن أ

كما يليق جبالهل وعظمته, وال جيوز  ففيه إثبات اهلرولة هلل  ((َهْرَولَةً 
 أْن تأول بإعطاء اثلَّواب أو األجر وحنو ذلك من اتلَّأويالت ابلاطلة.
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( َّ ىم مم خم ُّٱ( لزنع الروح )َّ حم جم يل ىل مل خل ُّٱقال: )
ها انلَّيبُّ َّ منىن خن حن  جن يم ُّٱللفصل بني العباد ) يف  ملسو هيلع هللا ىلص( فرسَّ

مِس ِمْن َمْغِربَِها  ))ابلخاريِّ ومسلم:    ((بُِطلوِع الشَّ
كما يليق  فيه إثبات صفة اإلتيان هلل  ((َّ ىم مم خم ُّٱ))والشاهد: 

 .-  -جبالهل وعظمته 

إثبات صفة اإلتيان, واآلية اثلاثلة يف إثبات صفة اآلن آيتان يف 
( وهذا يوم القيامة كما قال َّ حل جل  مك لك خك جكحكُّٱامليجء, قال: )

 رن مم ام يل ىل مل يك ىك  مك لك اك ُّٱسبحانه: 

.[١٠٧ – ١٠٥: ]طه َّ زي ري ٰى ين ىن نن من  زن  . تَُدكُّ داكَّ

فيه ((  وََجاَء َربَُّك  ))( للفصل بني العباد َّ خم حم جم هل ملُّٱ)
كما يليق جبالهل وعظمته, وال يُثِْبُت صفة  فة امليجء هلل إثبات ص

نَّة وهلذا إذا أردت أْن تعرف أنَّ صاحب اتلفسري  امليجء سوى أهل السُّ
نَّة أم ال؟ فانظر إىل تفسري هذه اآلية إذا قال:  قال:  وََجاَء َربَُّك من أهل السُّ

نَّة  ((جميئاً كما يليق جبالهل وعظمته  )) نَّة, وغري أهل السُّ فهو من أهل السُّ
ْمُر َربِْك  ))يفرسنها باألمر فيقولون: 

َ
فإذا رأيت اتلفسري بهذا فهو  ((وََجاَء أ

نَّة, وال يصح أْن يفرس امليجء باألمر؛ ألنَّ أمر اهلل   ليس من أهل السُّ
 ٰى ين ُّٱيأيت يف لك حنٍي وليس يف يوم القيامة فقط, كما قال سبحانه: 

 .- - [٥٤األعراف: ] َّ زيمي ري
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ثم بعد ذلك ذكر اآلية الرابعة وفيها إثبات الصفتني: امليجء واإلتيان 
 ( يعين: تتشقق السماء ويأيت الربُّ َّ زث رث يت ىت ُّٱقال: )

 مث ُّٱللفصل بني العباد ) ومعه الغمام السحاب األبيض, ويأيت 

( مع اهلل يأتون وجاء يف احلديث: أنَّهم حييطون باخللق؛ ئلال َّ ىث نث
 جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱيفروا من املحَّش قال سبحانه: 

ة  [٣٣: ]الرمحن َّ حت جت هب مب خب جبحب هئ مئ خئ حئ بشدَّ
اهلول ما يرون يريدون أْن يفروا فريون املالئكة تصدوهم من ذلك 

 املوقف العظيم.

لكن املعىن يدلُّ عليه من اآليات  ولم يذكر فيه صفة نزول اهلل 
 السابقة تتزنل املالئكة, وتتشقق السماء, ويأيت الظلل, واملراد: واهلل 

ىلع ما يليق جبالهل وعظمته,  يأيت ففيه إثبات هاتني الصفتني هلل 
كيف يأيت؟ اهلل أعلم. كيف ييجء؟ نقول: اهلل أعلم. كيف يهرول؟ نقول: 

 اهلل أعلم.* 
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َِلِ َوقَ : )قال   ام يل ىل ُّٱ, َّ يب ىب نب مب زب رب ٱٱُّ: وم

َِلِ  .َّ رنزن مم  جض مص خص ُّٱ,  َّ مصجض خص حص مس خس حس جس ُّٱ: َوقَوم

 (َّ مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض

 آيتني اثنتني. إلثبات صفة الوجه هلل  ساق املصنُف 
َِلِ اآلية األوىل قال: ) ( الوجه: َّ يب ىب نب مب زب رب ٱٱُّ: َوقَوم

اتية هلل    رب * ىئ نئ مئ زئُّٱوهذه اآلية قبلها:  من الصفات اذلَّ

 بعد انلفخ يف الصور. [ ٢٧ – ٢٦: ]الرمحن َّ مب زب

قال: لكُّ من اكن ىلع األرض يموت سوى وجه اهلل, وُعربَّ باجلزء ويراد 
, وال يقال: سوى به اللكُّ أي: لُكُّ َمْن َعلَيَْها فَاٍن َوَيبىَْق لُكُّ يَشٍء يِف اهلِل 

, وال جيوز أْن يأول الوجه هنا  وجهه بل هذا من اجلزء ويراد به اللكُّ
بالقدرة, فالقدرة صفة والوجه صفة, وال تضم صفة إىل صفة جلحد صفة 

ِحَجابُُه ))أخرى فعند العرب الوجه وجه والقدرة قدرة, ويف احلديث: 
ْحَرَقْت ُسبَُحاُت وَ 

َ
ُه ِمْن َخلِْقهِ انلُّوُر, لَْو َكَشَفُه أَل   ((ْجِهِه َما اْنتَىَه إِيَلِْه برََصُ

- -. 

( أيضاً يف ذلك املوقف, فلكُّ يشٍء َّ رنزن مم ام يل ىل ُّٱقال: )
 , ففيه إثبات صفة الوجه هلل يَهلك من املخلوقات إالَّ وجه اهلل 

 كما يليق جبالهل وعظمته. 
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وهو سبحانه مجيٌل حُيِبُّ اجلمال يعين: وجهه ال أمجل منه. وهلذا أعظم 
ات واملآلك واملشارب واألنهار,  نعيٍم ألهل اجلنَّة ليس ما فيها من املذلَّ

 مل خل ُّٱقال سبحانه:  وإنما أعظم نعيٍم فيها انلظر إىل وجه اهلل 

إىل وجه اهلل  الزيادة: بِانلَْظرِ  ملسو هيلع هللا ىلصفرسَّ انلَّيبُّ [ ٢٦يونس: ] َّ جمحم يل ىل
ِزيُدُكمْ ))الكريم, ويف احلديث: 

َ
ُ َتبَارََك َوَتَعاىَل: تُِريُدوَن َشيًْئا أ  ؟َيُقوُل اّلِلَّ

لَْم تُبَيِّْض وُُجوَهنَا :َفيَُقولُونَ 
َ
نَا ِمْن انلَّارِ  ,أ لَْم تُْدِخلْنَا اجْلَنََّة َوُتنَجِّ

َ
 :قَاَل  ,أ

َحبَّ إِيَلِْهْم ِمْن انلََّظِر إِىَل َربِِّهْم 
َ
ْعُطوا َشيْئًا أ

ُ
 (( َفيَْكِشُف احْلَِجاَب َفَما أ

ألنَّ مجال وجه اهلل أمجل من أنهار اجلنَّة وأمجل من احلور العني وغريها, 
, وإذا استشعر وألنَّ انلفوس تتشوف إىل الوجه اذلي خلقها وهو اهلل 

 لعمل الصالح لريى ربَّه هذا من أعظم انلعيم.املؤمن أنَّه يعمل ا

اتية  ثم بعد ذلك ساق املصنُف  إلثبات أيضاً صفًة من الصفات اذلَّ
َِلِ , فقال: )هلل   مص خص ُّٱ, َّ مصجض خص حص مس خس حس جس ُّٱ: َوقَوم

( َّ مقجك حق مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض
 آيتني اثنتني. ساقها إلثبات صفة ايلدين هلل 

( َّ خص حص مس خس ُّٱأي: يا إبليس من السجود )( َّ حس جس ُّٱقال: )
يدين  ( ويديَّ يف هذه اآلية مثىن, فدلَّ ىلع أنَّ هلل َّ مصجض ُّٱوهو آدم )

اثنتني تليقان به سبحانه إحداها: يمنٌي واألخرى: شماٌل, ويف احلديث 
ُخُذُهنَّ بِيَِدِه  َيْطِوي اّلِلُّ ))املتفق عليه: 

ْ
َماَواِت يَْوَم الِْقيَاَمِة, ُثمَّ يَأ السَّ
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نَا الَْمِلُك 
َ
ُوَن؟ ُثمَّ َيْطِوي  ,ايْلُْمىَن, ُثمَّ َيُقوُل: أ ْيَن الُْمتََكربِّ

َ
ْيَن اجْلَبَّاُروَن؟ أ

َ
أ

رَِضنَي بِِشَماهِلِ 
َ
نَا  -ويف رواية: يأخذهن بيده األخرى  -األ

َ
ُثمَّ َيُقوُل: أ

ُوَن؟ ,ِلُك الْمَ  ْيَن الُْمتََكربِّ
َ
ْيَن اجْلَبَّاُروَن؟ أ

َ
ويف احلديث اآلخر أيضاً يف  ((أ

سبحانه, وال يصح أْن تفرس ايلدان  ((يَمنٌي  َولِكْتَا يََدي اهلل ))الصحيح: 
بالقوة؛ ألنَّنا لو قلنا: أنَّ املراد بها القوة لاكنت هلل قوتني, وهذا ال يصح بل 

 فليست قوتني وال ثالثة. [١٦٥قرة: ـابل] َّ مم ام يل ىل ُّٱقال:  اهلل 
ناها بالقوة معناه مثَّلنا قوة اهلل  بقوة اخللق,  األمر اثلاين: إذا فرسَّ

وا منه من خشة املشابهة لليدين هلل يلدين البَّش وقعوا فيه  فاذلي فرَّ
بتشبيههم لقوة اهلل بقوة البَّش, وإذا أثبتنا الصفة كما تليق جبالهل 

 [١٠الفتح: ] َّيمجن ىم مم خم ُّٱل اإلشاكل, وكذا قوهل سبحانه: وعظمته زا
 ملسو هيلع هللا ىلصفوق يد الصحابة ملا بايعوا انلَّيبَّ  هذه حقيقة ال جمازاً أنَّ يد اهلل 

يف بيعة الرضوان, وال جيوز أْن تأول بانلَّعمة فليست هلل نعمٌة واحدٌة بل 
 هل نَِعٌم كثريٌة سبحانه.

( َّٱ جغمغ مع جع مظ حط خضمض حض جض مص خص ُّٱثم بعد ذلك قال: )
لكن  ((يَُد اهلِل  ))هنا ليس يف صدر هذه اآلية تثنية ايلدين وإنما اإلفراد 

ِضيَف يراد به اجلمع مثل قولك: 
ُ
َهَذا َمبْلَُغ  ))يف لغة العرب أنَّ املفرد إذا أ

 وهو ليس ريال واحد وإنما مبالغ كثرية. ((َزيٍْد 
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  -  -( َّ خف حف جف ُّٱباملثىن: )ثم بعد صدر هذه اآلية أ ى 
 يدين اثنتني كما تليق جبالل اهلل وعظمته. فدلَّ أنَّ هلل 

كما يف  وثبت يف صحيح ابلخاري ومسلم مخسة أصابع هلل 
َجَر ىلَعَ ))احلديث:  رَِضنَي ىلَعَ إِْصبٍَع, َوالشَّ

َ
َمَواِت ىلَعَ إِْصبٍَع, َواأْل جَيَْعُل السَّ

َى ىلَعَ إِْصبٍَع,إِْصبٍَع, َوالَْماَء وَ  وََسائَِر اخْلاََلئِِق ىلَعَ  ,ىلَعَ إِْصبَعٍ َواجِلبَاَل  الرثَّ
أنامل كما يف  مخسة أصابع, وثبت أيضاً يف الصحيح أنَّ هلل  ((إِْصبَعٍ 

نَاِمِلِه َبنْيَ ))احلديث القديس: 
َ
ُه َبنْيَ َكِتيَفَّ َحىتَّ وََجْدُت بَرَْد أ وََضَع َكفَّ

ٍء وََعَرفُْت  َفتََجّلَّ يِل لُكُّ َصْدِري    :َفَقاَل  ,يَشْ
ُ
ُد ِفيَم خَيْتَِصُم الَْمأَل يَا حُمَمَّ

ىلْعَ 
َ
أنامل كما تليق جبالهل وعظمته, وأيضاً جاء  فدلَّ ىلع أنَّ هلل  ((؟اأْل

ولكُّ  ((كتب اهلل اتلوراة بيده  )):  يكتب, قال ابن عباس أنَّ اهلل 
 وعظمته.  - - ذلك كما يليق جبالل اهلل

( َّ مقجك حق مف ُّٱ( أي: بالعطاء وابلذل ) َّ خف حف جف ُّٱقال: )
فاملراد يف هذه اآلية:  [٤٧اذلاريات: ] َّ مف خف حف ُّٱٱوأما قوهل سبحانه:

نَّة وغريهم أي: القوة؛ ألنَّ اهلل  يِْديِنَا ((  باتفاق أهل السُّ
َ
لم يقل: )) بِأ

ْييٍْد )) وإنما قال: 
َ
يعين: بقوٍة, وأيضاً صفة األيدي الكثرية صفة قبٍح  ((بِأ

وليست مجال, وهلذا فلم يقل أحٌد بأنَّ هذه اآلية فيه إثبات صفة ايلد هلل 
  :َماَء بَنَيْنَاَها بُِقَوٍة َوإِنَّا لَُموِْسُعوَن  ))وإنما املراد  .* ((َوالسَّ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

83 

َِلِ : )قال   مث زث رث يت ُّٱ, َّ جنحن مم خم حم جم ُّٱ: َوقَوم

 ٰى ٰر ٰذ يي ىي  مي ُّٱ, َّ اك  يق ىق يف ىف يث  * نث

ٌَّّ) 

. وهذه هنا ثالث آياٍت؛ إلثبات صفة العينني هلل  ذكر املصنُف 
اثلالث اآليات اثنتني منهما فيها إثبات صفة اجلمع لألعني, وآية ثاثلة 

 باإلفراد كما سيأيت.
َِلِ قال: ) ( هنا اجلمع لألعني, وهلل َّ جنحن مم خم حم جم ُّٱ: َوقَوم
  نَّة ُمرصِّحًة بذلك عينان اثنتان كما تليق جبالهل وعظمته جاءت السُّ

جال قال:  ْعَورُ ))كما يف صحيح ابلخاريِّ يف صفة ادلَّ
َ
َوإِنَّ َربَُّكْم  ,إِنَُّه أ

ْعَورَ 
َ
والَعَوُر ال يكون إالَّ ملن هل عينان اثنتان, فال يكون الَعَوُر  ((لَيَْس بِأ

 يف عنٍي واحدٍة وال يكون الَعَوُر يف اثلالث. 
ْعيُِننَا)) وهنا قال: 

َ
باجلمع وتوضيح ذلك: أنَّ أقل اجلمع عند العرب  (( بِأ

 .اثنان كما قال ابن عباس 
ه تعظيم كقوهل سبحانه: أؤيت ب ((نا  ))واجلواب اثلاين: أنَّ هذا الضمري 

نَّة ىلع أنَّ هلل [٤٩القمر: ] َّ  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ . وقد اتَّفق أهل السُّ
 عينني اثنتني.

ْعُينِنَا)) وقوهل سبحانه: 
َ
أي: بمرأى منَّا وهذه الرؤية منَّا بأعيننا  (( بِأ

لك, ومن لوازم تلك الرؤية بالعني اإلشفاق والعطف وحنو ذلك, فأهل 
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نَّة يثب يرى بعينني, وأهل اتلحريف يقولون: أنَّ اهلل  تون أنَّ اهلل السُّ
يرى لكن ليس بعينني؛ ألنَّهم يقولون: لو أثبتنا أنَّ هلل عينني لشبَّهنا 
وحنن نقول: هلل عينان تليق جبالهل وعظمته ليست كعيينِّ البَّش. وإذا 
قيل كيف هذه العينان؟ نقول: اهلل أعلم. فنفوض الكيف ونكله إىل 

أخربنا أنَّه يرى بعينني ولم خيربنا كيف تلك  اهلل  ؛ ألنَّ  - -اهلل 
 العينان.

( يعين: مسامر َّ نث مث زث رث ُّٱ( أي: نوح )َّ يت ُّٱثم قال: )
ا طوفان األرض ) ( أي: َّ ىف ُّٱ( أي: سفينة نوح )َّ يث ُّٱملا عمَّ

بمرأى منَّا نراك يا نوح أنت ومن معك يف الفلك نراك بأعيننا, يف 
 َّ حق  مف خف حف جف ُّٱملا نزلت:  نلَّيبَّ أنَّ ا ))حديث ابن عباس: 

 . - -فدلَّ ىلع أنَّ هلل عينني اثنتني  ((وضع سبابتيه ىلع عينيه  [٥٨النساء: ]
ْعيُنِنَا)) وهنا 

َ
جياب عنها كما يف اآلية السابقة إما للتعظيم كما يف  (( بِأ

 ((ومََحَلْتُُه  ))واحلمل هو اهلل, فما قال: (( ومََحَلْنَاُه  ))مطلع اآلية اليت قبلها 
 للتعظيم فهنا أقل اجلمع اثنان.(( ومََحَلْنَاُه ))للتعظيم  ((نا  ))فأؤيت بضمري 

( هنا أيت بالعني مفردة, ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي ُّٱثم قال: )
 وعند العرب إذا أضيف املفرد فإنَّه يعمُّ مثل لو تقول: عندي يف ابليت 

كتاباً وتقصد كتب, وتقول: هذا مبليغ ويف جيبك مبالغ  -حبمد اهلل  -
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نَّة بتفصيل ذلك وتوضيحه بأنَّ هلل  عينان  كثرية ... وهكذا. وأتت السُّ
 تليقان جبالهل وعظميته.*
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َِلِ : )قال    جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َوقَوم

 يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ,  َّ منىن خن حن

 زث رث ىتيت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ, َّىن من خن  جنحن

 (... َّ نث مث

 :إلثبات صفة السمع أربع آياٍت  ساق املصنُف 
َِلِ اآلية األوىل قال: ) ( هذا إثبات صفة السمع َّ ىل مل خل ُّٱ :َوقَوم
يسمع سمعاً حقيقياً وال نعلم كيف يسمع؟  بصيغة املايض, واهلل 

, أما السمع -  -يرى وجاء انلص أنَّه يرى بعينيه  وسبق أنَّ اهلل 
َتَعاىل  -نقول: يسمع وال نثبت غري ذلك فال نقول: يسمع بأذن أو بأذنيه 

؛ ألنَّ اهلل أخربنا بأنَّه يسمع ولم خيربنا كيف يسمع؟ -اهلُل َعْن َذلَِك 
 بأنَّه يرى بعينيه ولم خيربنا كيف يرى بعينيه؟ وابلرص أخربنا اهلل 

ليس كسمع  - -هذا يف املايض وسمعه  (( َّ ىل مل خل ُّٱ)) فقوهل: 
تشتيك  ملسو هيلع هللا ىلصأتت املجادلة إىل انلَّيبِّ  ))قالت:  املخلوقني, فعائشة 

قالت: وإنَّه  -يعين: قماش  -زوجها, وليس بيين وبينها سوى حجاب 
ٱسمعها فوق سبع سماوات فقال:  خيىف ىلعَّ بعض الكمها, واهلل 

 .((  َّ...  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

( فيه إثبات َّ منىن خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ُّٱ)
إثبات صفة السمع بصيغة  َّ مه جه ين ُّٱصفة السمع يف فعل املضارع 
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يخ حممد بن إبراهيم  وال يصح أْن جنعل  )): اسم الفاعل, وقال الشَّ
اتية  صفة السمع من صفات اهلل   . ((اذلَّ

 من خن جنحن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱثم قال: )

هنا تلهديد ايلهود بأنَّ  ( هذا فيه إثبات صفة السمع, وساقها اهلل َّىن
 .- -مقاتلهم لم ختف ىلع اهلل 

 نت ُّٱ( فيه إثبات صفة السمع )َّ مت زت رت يب ىب ُّٱثم قال: )

, وهو - -جلميع املخلوقات  ( يدل ىلع إحاطة سمع اهلل َّ ىتيت
حر, وهو يف بطن احلوت يف ظلمات ابل سبحانه سمع تسبيح يونس 

 وهو سبحانه فوق سماواته سمع ذلك.

( هذا فيه إثبات صفة السمع للمؤمنني َّمص خص حص مسُّٱقال: )
وسمعه للمؤمنني إذا قيل هلم ذلك؛ تلأييدهم وتلقويتهم فإذا قلت: 

سوف يسمع الكمنا والكمه, ففيه  سنذهب إىل الرجل الظالم واهلل 
الكمكما  (( ٱَّ خص حص مس ُّٱ))فاهلل قال ملوىس وهارون:  تعلٌق باهلل 

يعين:  أراكما وأراه, فيف ذلك تولك ((  َّ مص ُّٱ )) -يعين: فرعون  -والكمه 
 .*ىلع اهلل 
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َِلِ : )قال   من * رن مم ام يل ُّٱ, َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ: َوقَوم

 (ٱَّ مصجض خص  حص مس خس حس جس ُّٱ,  َّ ىن نن

 لعباده ثالث آياٍت. ؛ إلثبات: رؤية اهلل ساقها املصنُف 
َِلِ قال: ) اآلية األوىل ( وهذا ىلع سبيل َّ يم ىم مم خم حم ُّٱ: َوقَوم

 َّ مص خص حص مس خس حس جس  مخ ُّٱاتلهديد ملن منع املصيل أْن يصيل 

 ففيه إثبات رؤية اهلل  َّ يم ىم مم خم حم ُّٱإىل أْن قال:  [١٠ – ٩العلق: ]
لعباده, وهو يرى الاكفر والعايص وهذا تهديٌد هلما, ويرى أيضاً املؤمن 

 .- -يرى املؤمن يدعوه إىل إخالص العمل هلل  واستشعار أنَّ اهلل 

( فيه إثبات رؤية اهلل َّ ىن نن من * رن مم ام يل ُّٱقال: )
  للعابدين, فاآلية األوىل: أنَّ اهلل يرى الاكفرين تهديداً هلم, وهنا يرى

 يل ُّٱاملؤمنني ترغيباً هلم بأْن يعبدوه ال سيما يف تهجد اللَّيل ذللك قال: )

 ( .َّ رن مم ام

 حس جس ُّٱاثلاثلة: إلثبات أنَّ اهلل يرى أعمال العاملني فقال: )اآلية 

يرى ويبرص  ( ففيه إثبات أنَّ اهلل َّ مصجض خص  حص مس خس
 .*[٧٥احلج: ] َّ زث رث يت ىت ُّٱكما قال سبحانه: 
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َِلِ : )قال  َِلِ  .َّ حن جن مم ُّٱ :َوقَوم  ىن خنمن حن جن ُّٱ: َوقَوم

 .َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱ ,َّ جه  ين
َِلِ   (َّ ام يل  * مل يك ىك ُّٱ: َوقَوم

 .هنا أربع آيات إلثبات ثالث صفات هلل  ساق املصنُف 
َِلِ قال: )  ( الِمَحاُل: ورد يف تفسريها أمران:َّ حن جن مم ُّٱ :َوقَوم

أي: القوة من املماحلة وهو  ((َوُهَو َشِديُِد الِْمَحاِل  ))األمر األول: 
 مرويٌّ عن السلف.

أي: املكر وروي ذلك عن ابن  ((َوُهَو َشِديُِد الِْمَحاِل  ))واتلفسري اثلاين: 
 عباس ريض اهلل عنهما.

واآليات اليت َسلَْسلَها املصنُف هنا كأنَّه يشري إىل املعىن اثلاين, وهو 
شديد احليلة واملكر وليس املراد القوة, فعّل القول األول وهو شديد 

اين وهو شديد املكر فيه , وىلع القول اثلالقوة فيه إثبات القوة هلل 
ىلع ما يليق جبالهل وعظمته كما سيأيت, وهذه الصفة  إثبات املكر هلل 

 ىلع إطالقها؛ ألنَّها تنقسم إىل قسمني: ال تُثْبت هلل 
 القسم األول: إما أْن تكون ذماً وهو املكر بشخٍص اغفٍل وهذا ذمٌّ.

القسم اثلاين: مكٌر حمموٌد وهو املكر باملاكرين وهذا اذلي يثبت هلل 
  بأْن تقول: اهلل  يمكر باملاكر, أو تقول: اهلل  خرُي املاكرين

, وال جيوز أْن يقال: [٣٠األنفال: ] َّ ري ٰى ين ُّٱكما قال عن نفسه: 
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اهلل ماكٌر وإنما ىلع اتلفصيل السابق  -َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -اهلل ماكر 
 نقول: اهلل شديد املكر أي: باملاكر.(( َوُهَو َشِديُِد الِْمَحاِل  ))باملاكر. وهنا 

( املكر: هو فعل األسباب اخلفية َّ جن ُّٱثم بعد ذلك قال: )
وهو من  ( فيه إثبات صفة املكر هلل َّ خنمن حنُّٱلإلرضار باآلخر )

الصفات الفعلية هلل تعاىل, وإثبات تلك الصفة ىلع اتلفصيل السابق ال 
  ين ىن ُّٱجيوز إثباتها ىلع اإلطالق وإنما باتلقييد, أو بأْن يقال: )

 .-  -( َّ جه

( َّ نن من زن رن مم ام يل ُّٱثم بعد ذلك قال: )
 اكآلية السابقة من باب املقابلة مكروا فمكرنا.

َِلِ َوقَ واآلية الرابعة قال: ) ( فيه َّ ام يل  * مل يك ىك ُّٱ: وم
بالاكئد, فمن يكيد لرسله أو لعباده الصاحلني  إثبات صفة الكيد هلل 

الفعلية واتلفصيل فيها  يكيد به, والكيد من صفات اهلل  اهلل 
اكتلفصيل يف املكر فنقول: اهلل يكيد  للاكئد, أو نقول: اهلل خرُي 
الاكئدين, وال جيوز أْن نقول: اهلل اكئد ىلع إطالقها, وإذا اكن الكيد يف 

يوسف: ] َّ زيمي ري ٰى ُّٱاخلري فهذا صفة مدٍح كما قال سبحانه: 

 كدنا هل وحققنا هل ما يريد مع إخوته.*[ ٧٦
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َِلِ : )قال   ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: َوقَوم

َِلِ  .َّ ٍّ ٌّ ٰى  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث ُّٱ :َوقَوم

َِلِ  .َّ يك ىك مك ٱ,  َّ يل ىل مل يك ُّٱ: َوقَوم
 ( َّمس هث مث ُّٱ

 .هنا أربع آياٍت إلثبات مخس صفات هلل  ساق املصنُف 
َِلِ قال: )  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ُّٱ: َوقَوم

 كما يليق جبالهل وعظمته. ( يف هذه اآلية إثبات صفتني هلل ٍَّّ
 الصفة األوىل: العفو. 

 والصفة اثلانية: القدرة.

والعفو يكون اغبلاً يف سبب ترك واجٍب, واملغفرة تكون اغبلاً يف 
سبب فعل املعايص, فمن صفات اهلل أنَّ اهلل يعفو إْن ترك العبد شيئاً من 

أنَّ اهلل قديٌر ىلع معاقبة العبد بل قديٌر   الواجبات, ومن صفات اهلل
 ىلع لكِّ يشٍء.

 ىك مك اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث ُّٱثم بعد ذلك قال: )

أي: عدم املآخذة  ( يف هذه اآلية إثبات صفة املغفرة هلل َّيك
ىلع ما يليق  باذلنب والسرت عليه. والصفة الرابعة: إثبات الرمحة هلل 

 جبالهل وعظمته.
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َِلِ الصفة اخلامسة: ويه صفة العزة فقال: )ثم بعد ذلك ساق  ٱ: َوَقوم
( أي: املطلقة من القدرة والقهر والسلطان ذللك قال ملا َّ مل يك ُّٱ

كما يف [ ١٩١الشعراء: ] َّ مك لك اك  يق ىق يف ُّٱأهلك اهلل األمم : 
 سورة الشعراء, فبعزته هلك األمم الاكفرة.

الم لكن َّٱىلٱٱُّ) الة والسَّ ( كذلك العزة لرسوهل عليه الصَّ
العزتان ختتلف, فتختلف عزة اخلالق باملخلوق َّللفَّ عزة تليق جبالهل 

الم, وليست  ملسو هيلع هللا ىلصوعظمته, وللنيبَّ  الة والسَّ عزة تليق حباهل عليه الصَّ
ْعب؛ فدلَّ ىلع  ملسو هيلع هللا ىلصعزته كعزة اهلل؛ فانلَّيبُّ  اختىف يف الغار, وُحرِصَ يف الشِّ

 عزته ليست كعزة اهلل.  أنَّ 
( كذلك العزة للمؤمنني لكن ليست كعزة اهلل, َّ يل ُّٱ)

لة بقدر  وهم يف عزٍة ما تمسكوا بادلين وإْن ابتعدوا عنه ناهلم من اذلِّ
: عمرانآل ] َّ يهجي ىه مه جه ين ىن ُّٱٱبعدهم عن ادلين قال سبحانه:

 يعين: ضعفاً؛ فدلَّ ىلع أنَّ عزة املؤمن ليست كعزة اهلل مطلقه. [١٢٣

قَْسَم بعزة َّمس هث مث ُّٱثم قال: )
َ
( هذا قول إبليس, أ

اهلل أنَّه سيغوي مجيع البَّش إالَّ املخلصني منهم, ففيه هذا إثبات صفة 
بعزته يمنع تسلط السلطان ىلع  وأقسم بالعزة؛ ألنَّ اهلل  العزة هلل 

 املؤمن. 
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ىلع خالف  يف اآلية أيضاً إثبات أنَّ إبليس يثبت الصفات هلل و
م ربَّه  اجلهمية واملعزتلة فهم ْشٌّ منه يف ذلك, ويدُل أيضاً أنَّ إبليس يعظِّ

 . يف نفسه لكنه عدوٌّ هلل ولرسوهل وللمؤمنني حيث أقسم باهلل 

يوقعه وجيب ىلع املسلم أْن جيعل قََسَم إبليس بني عينيه؛ فيتذكر أالَّ 
قِْسُم باهلل أينَّ سوف أضل هذا وهذا وهذا, 

ُ
: أ يف إضالهل فهو يقول للربِّ

 فأسىع إىل عدم إِبَْراِر إبليس بقسمه عليك.*
  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

94 

َِلِ : )قال  َِلِ  .َّ زت رت يب ىب نب مب ُّٱ: َوقَوم  حم ُّٱ: َوقَوم

 جخ مح ُّٱ, َّ مه جه ين ىن من ُّٱ, َّ خن حن جن يم ممىم خم

 رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ, َّ خس حس جس مخ

 (.َّزثمث

 , ونيف املثيل عنه.مخس آياٍت إلثبات االسم هلل  ساق املصنُف 
َِلِ قال: )  نب ُّٱ( تبارك يف اللغة: أي: َتَعاَظَم َوَتَعاىَل )َّ مب ُّٱ: َوقَوم

( اسم مفرد مضاف, واملراد به: أي: أسماء اهلل, أي: تباركت وعلت َّ ىب
( فدلَّ ىلع إثبات َّ زت رت يب ُّٱمجيع أسماء اهلل وهو سبحانه )

 االسم هلل, فنثبت اسماًء هلل ىلع ما يليق جبالهل وعظمته.

ثم بعد ذلك ْشع يف ذكر آيات؛ بليان أنَّ اهلل ليس كمثله يشٌء 
 فنثبت صفاٍت هل كما تليق جبالهل وعظمته كما أثبتنا هل أسماء. 

َِلِ فقال: ) ( يعين: اصرْب صرباً شديداً ىلع َّ ممىم خم حم ُّٱ: َوقَوم
يف  -  -( يعين: هل تعلم أحداً يساميه َّ خن حن جن يمُّٱعبادة اهلل )

ٱذاته ويف أسمائه ويف أفعاهل؟ ال؛ فدلَّ ىلع أنَّ اهلل ال يشبه أحداً كما قال: 

( َّ مه جه ين ىن من ُّٱ, وقال أيضاً: )[١١: ]الشورى َّ مهىه جه ين ُّٱ
يعين: ليس هلل أحٌد يكافئوه. فاألول: ليس أحٌد مساٍم هل, واثلاين: ليس 

هل. فاآلية األوىل: ليس هل أحٌد مساوياً هل, واثلانية:  هل أحٌد كفؤ مماثل
 ليس هل أحٌد مثله لو أقلَّ منه.
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( يعين: ال َتعلوا هلل من َّ خس حس جس مخ جخ مح ُّٱثم قال: )
عندكم شيئاً يماثله من األصنام واألويلاء وغريهم, فليس هلل أحٌد 

؛ فاهلل ال يساميه وال أحٌد مثله, وأنتم كذلك ال َتعلون شيئاً مثل اهلل 
 أحد مثله وال يساميه.

ُب األنداد كُحبِّ اهلل فقال:  ثم بعد ذلك ذكر آية أنَّ اهلل يذم من حُيِ
( فساقها؛ بليان َّزثمث رث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب ُّٱ)

ذُم من اختذ هلل أنداداً, فقال: ال َتعلوا هلل أنداداً ويا وحياء من اختذ هلل 
 .*-  -ال أحد يماثله يف صفاته  أنداداً, فدلَّ ىلع أنَّ اهلل 

 خت حت جت هب مب  خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱ: قال 

 يم ممىم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ, َّ جخ مح مججح حج مث هت مت

 (َّ ىه مه جه ين ىن  خنمن حن جن

ال  اآلية يف بيان هل تعلم هل سميَّا أنَّ اهلل  ملا ذكر املصنُف 
, وأنَّ أسماؤه  ىلع  -  -يسميه أحٌد, وال يكافئوه أحٌد, وليس هل ندٌّ

الكمال, ذكر بعد ذلك ستَّ آياٍت فيها إثبات الكمال هلل, ونيف انلقائص 
, وأنَّ أسماؤه بالغٌة يف -  -عنه؛ ألنَّه ال سُّمَّ هل وال كفؤ هل وال ندَّ هل 

 العظمة والربكة.
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 مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ُّٱساق ستَّ آياٍت أوهلا قوهل: )

هل العلم هذه ( سَّمَّ بعض أَّ جخ مح مججح حج مث هت مت خت حت جت هب
اآلية: آية العز؛ ألنَّ فيها إثبات الكمال هلل والعزة هل وهو أهل ذللك 

 سبحانه.
 هنا فيه إثبات احلمد هلل لكماهل سبحانه, ((  َّ جئ يي ُّٱ)) قال: 

هذا نيفٌّ جممٌل املقصود به غري املراد وهو إثبات ((  َّ جب هئ مئ خئ ُّٱ))
مديِّة هلل   وغناه عن غريه.  الصَّ

وكمال  -  -لكمال صفاته وأفعاهل ((  َّ حت جت هب مب خب حب ُّٱ)) 
قدرته, فليس هل ْشيٌك يف امللك ويدلُّ ىلع كماهل, ونزنهه عن انلقائص 

 وأعظم ذلك الَّشك به سبحانه. 
هذا من انليف املجمل؛ إلثبات غىن اهلل ((  َّ مججح حج مث هت مت خت ُّٱ)) 
  ًلِّ  َولَْم يَُكْن هَلُ َوِلٌّ  ))عن املخلوقات مجيعا يعين: ليس هل  (( ِمْن اذلُّ

ذ سبحانه من عباده  ذهم؛ ألنَّه ذيلٌل يلتقوى بهم وإنما اختَّ أويلاء اختَّ
ِل هل  ذوه سبحانه ويلاً للخضوع هل واذلِّ أويلاء حمبًَّة هلم ورمحًة بهم, وهم اختَّ

 سبحانه. 

أي: أيقن وتلفظ بأنَّ اهلل ال أكرب منه, ويف ذلك  (( َّ جخ مح ُّٱ)) 
 نيفٌّ الضعف عنه سبحانه وإثبات الكمال هلل بأنَّ اهلل أكرُب من لكِّ يشٍء.
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( هذه فيها نيف انلقائص عن اهلل, َّ مل خل ُّٱثم بعد ذلك قال: )
 خم حم جم يل ىل ُّٱفيَُسبُِّح يعين: أنزه اهلل عن لكِّ عيٍب ونقٍص, فلكُّ )

  -عن لكِّ عيٍب ونقٍص, وحنن معهم يف ذلك نزنه اهلل ( يزنهه َّ ممىم
( لكمال صفاته وقدرته وأسمائه َّجن يم ُّٱمن لكِّ عيٍب ونقٍص ) -

 ( .َّ ىه مه جه ين ىن ُّٱ( ىلع ذلك )َّ  خنمن حن ُّٱوصفاته, )

يسوق مثل هذه اآليات؛ بليان نيف انلقص عن اهلل يف:  واملصنُف 
 التشبيه, واتلعطيل, واتلمثيل, واتلحريف.

وائف  وساق املصنُف  عَّش آياٍت قبل إثبات صفٍة مجيع الطَّ
نَّة ويه صفة االستواء ىلع العرش قبل هذه اآليات.   تنكرها سوى أهل السُّ

ال يماثله يشٌء وال  ثم بعد ذلك ساق ستَّ آياٍت َكُّه؛ بليان أنَّ اهلل 
قٍص ثم يساميه يشٌء وال يكافئوه يشٌء, وأنَّه هو الاكمل من لكِّ عيٍب ون

يقول: فال تمثله خبلقه, فهو استوى ىلع عرشه استواًء يليق جبالهل 
 وعظمته.*
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 جس  *   جخ مح جح مج حج مث هت مت خت ُّٱ: قال 

 جغ مع جع مظ حط مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس
 (... َّحف جف مغ

ة آياٍت ستٍّ ذكرها املصنُف يف بيان إثبات كمال اهلل  , هذه تتمَّ
 وتزنهه عن انلقائص.

 من 
ً
َل الُْفْرقَاَن  ))وذكر ستَّ آياٍت وقبلها أربع آياٍت بدأ ي نَزَّ ِ َتبَارََك اذلَّ

َ الَْفَواِحَش ... إِىَل قَْوهِلِ  ىلَعَ َعبِْدهِ  َم َريبِّ َما َحرَّ َكُّها جعلها مقدماٍت  (( قُْل إنَّ
 إلثبات صفٍة عظيمٍة ويه صفة االستواء ىلع العرش اليت ستأيت غداً 

 .- بإذن اهلل -

تبارك  -  -( هنا فيه إثبات الكمال هلل؛ ألنَّ اهلل َّ خت ُّٱقال: )
 جح مج حج مث هت مت ُّٱوتعاظم وبلغ الغاية يف الربكة والعظمة )

( هذا إثبات كماهل سبحانه؛ إْذ َّ حص مس خس حس جس  *   جخ مح
( هذا من انليف املجمل املراد َّ جض مص خص ُّٱ) -  -يملك لكَّ يشٍء 

اً  ))لغريه   وغناه عن اآلخرين  -  -لكمال صمديته  ((َولَْم َيتَِّخْذ َودَلَ
( هذا من انليف املجمل إلثبات وحدانية اهلل َّ جع مظ حط مض خض حض ُّٱ)

 جفُّٱ( لكمال قدرته وعلمه وحكمته )َّ مغ جغ مع ُّٱسبحانه )

 ( حلكمٍة عظيمٍة.َّ حف
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كما سبق لغناه عن غريه  -  -( َّ جن يم ىم مم خمٱٱُّثم قال: )
 مهٱُّ( أي: ليس هناك معه هلإٌ يدبِّر الكون )َّ ينجه ىن من خن حنُّ)

مس ويذهب اآلخر بالقمر َّخي حي جي يه ىه ( فيذهب هذا اإلهل بالشَّ
 ( تلخاصما فقال: َّ ٰذ يي ىي ميُّويكون فوىض يف الكون )

( فهو َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ  *َّ ٍّ ٌّ ٰىٱُّ)
 واحٌد سبحانه.

( أي: اليت َّ ٰذ يي ىي مي خي حي يهجي ىه مه جه ُّٱثم قال: )
ٱقال:  , وأما األمثال اليت فيها الكمال فاهلل فيها نقٌص لكمال اهلل 

 َّ نن  من زن رن اممم يل ىل يكمل ىك مك  لك اك يق ُّٱ
 .[٢٧الروم: ] َّ مبنب  زب رب يئ ىئ نئ ُّٱ, وقال: [٦٠انلحل: ]

( هذا لكمال َّ نث مث زث رث يت ىت نت مت زت رت ُّٱثم قال: )
م املحرمات من حكمته وتدبريه للكون بنيَّ احلالل من احلرام  وحرَّ

اهرة وابلَّاطنة )  مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ُّٱالفواحش الظَّ

وحكمته سبحانه حيث لم  ( وهذا فيه إثبات رمحة اهلل َّ مل يك ىك
 زن رن مم ام يل ىل ُّٱ) -  -جيعل البَّش حيارى يف إثبات ْشيٍك معه 

يف أسمائه وصفاته وأفعاهل  ( هذا الشاهد وهو: أنَّه لكمال اهلل َّ من
م   علينا أْن نقول عليه ما ال نعلم.حرَّ
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يعين: من  (( الرَّمْحَُن ىلَعَ الَْعْرِش اْستََوى ))ثم بعد ذلك ذكر اآلية قال: 
القول ىلع اهلل بغري علٍم تأويل صفة االستواء, وهذا من عظيم فِْقِه 

 , وُحْسِن ترتيبه لآليات.*املصنِف 
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َِلِ : )قال    َّ مكىك لك اك يق ُّٱ, َّىف يث ىث نث ُّٱ: َوقَوم
 (ِِف ِستهِة َموَاِضعَ 

 استوائه ىلع العرش يف سبعة آياٍت بثالثة ألفاٍظ. ذكر اهلُل 
 ( .َّىف يث ىث نث ُّٱاللفظ األول: يف سورة طاه )

 لك اك يق ُّٱاللفظ اثلاين: ذكره سبحانه بإضمار الفاعل فقال: )

( وهذا يف مخسة مواضع: يف سورة األعراف, ويونس, والرعد,  َّ مكىك
 والسجدة, واحلديد.

 َّ نت زتمت رت يب ىب ُّٱاللفظ اثلالث: ذكره اهلل بإظهار الفاعل 

 وهذا يف سورة الفرقان.[ ٥٩الفرقان: ]

َِلِ قال: ) آيتني؛  ( ساق املصنُف َّىف يث ىث نث ُّٱ: َوقَوم
ويه صفة االستواء, واالستواء  إلثبات صفٍة عظميٍة من صفات اهلل 

نَّة واجلماعة.  ينكره مجيع الطوائف ولم يثبته سوى أهل السُّ
وقد دلَّ ىلع االستواء السمع فقط, أما العلو فدلَّ عليه السمع والعقل 
فلو لم يأتنا أنَّ اهلل أخربنا بأنَّه مستٍو ىلع عرشه لم نعلم ذلك ولم نثبته 

  أنَّ اهلل سبحانه يف العلو. خبالف العلو, فالفطرة دلَّت ىلع
واالستواء أ ى يف اللغة بأربعة معاين: أ ى مرًة بمعىن ىلع, ومرًة أ ى 
بمعىن َصِعَد, ومرًة ثاثلًة بمعىن اْستقر, ومرًة رابعًة بمعىن ارتفع. مثال 

 يعين: استقريت ىلع الفلك.[ ٢٨: ]املؤمنون َّ جم يل ىل مل خل ُّٱذلك: 
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أنَّه معلوٌم ُيْعَرف ما هو االستواء, وكيفيَّته وْشاعً: االستواء نقول: 
جمهولٌة, واالستواء معناً زائٌد ىلع العلو فهو سبحانه اعٍل لكنه االستواء 
نَّة, فإذا أردت أْن تعرف أيَّ  معناً زائٌد ىلع العلو ولم يثبته سوى أهل السُّ

نَّة أم ال؟ فانظر يف تفسريه إىل آيةٍ  من  تفسرٍي هل صاحبه من أهل السُّ
نَّة. هلا فهو من غري أهل السُّ  آيات االستواء, إذا أوَّ

َل أهل ابلدع االستواء باالستيالء  واالستواء كما َسبََق معلوٌم, وأوَّ
وهو  -فقالوا: إنَّ معىن استوى يعين: استوىل, واستدلوا بقول شاعٍر نرصاينٍّ 

ْخَطُل 
َ
 :-األ

ٌ ىلَعَ الِعَراِق ... مِ  ْو َدٍم ِمْهَراقِ قَْد اْستََوى بَِّشِّ
َ
 ْن َغرْيِ َسيٍْف أ

 وهذا ابليت باطل أواًل؛ ألنَّه نرصاينٌّ يرد كتاب اهلل. 
ٌ ىلَعَ الِعَراِق  ))واألمر اثلاين: ليس معناه  بأنَّه استوىل, وال  ((اْستََوى بَِّشِّ

َل االستواء باالستيالء  وِّ
ُ
يصح عقاًل أنَّ يأول االستواء باستيالء؛ ألنَّه إذا أ

واستوى ىلع عرشه, ثم أ ى  ناه أنَّ هناك خملوقاً قد غلب ىلع اهلل فمع
 .-َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -اهلل واستوىل ىلع العرش 

ويدلُّ أيضاً إذا قلنا: استوىل يدُل ىلع حاجة اهلل للعرش, واهلل غري 
حمتاج ألحٍد من خلقه حىت ولو اكن أسفل منه, فاألرض مستغنيًة عن 

مستغٍن  ْسَفَل منه والسماء مستغنيًة عن األرض, فاهلل السماء ويه أ
 عن العرش.
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نَّة واجلماعة بإثبات  وألنَّ يف تأويل استوى باستوىل خرٌق ألهل السُّ
صفة االستواء كما يليق جبالل اهلل وعظمته, وألنَّ هذا من حتريف أهل 

تهم آية الفرقان   َّ نت زتمت رت يب ىب ُّٱابلدع للمعاين. ذللك ردَّ
الفعلية, وضابط الصفات  من صفات اهلل  -أي: االستواء  -وهو 

 الفعلية إذا اكنت متعلقًة بمشيئة اهلل فيه فعلية مثل الالكم.

( ىلع اتلفصيل السابق ِِف ِستهِة َموَاِضعَ  َّ مكىك لك اك يق ُّٱقال: )
 ولكُّها أتت باالستواء, ولم يأت يشٌء منها باالستيالء.*
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َِلِ : )قال  , َّممرن ام يل ىل ُّٱ, َّ يي  ىي مي خي حي ُّٱ: َوقَوم
 ىك مك لك اك يق ىق ُّٱ,  َّجعمع مظ حط مض خض حض جض ُّٱ

 (... َّ  ىنين نن من زن رن مم ام يل  ىل *يك

  مخس آياٍت إلثبات صفة العلو. ساق املصنُف 
ات هنا, ومجيع أهل ابلدع ينكرون صفة  والعلو املراد به: علو اذلَّ

نَّة, وهم ينكرون استواء اهلل ىلع عرشه من  العلو ولم يثبتها سوى أهل السُّ
أجل أالَّ يثبتوا صفة العلو وهم يؤولون استواء اهلل ىلع عرشه؛ ئلال يثبتوا 

 صفة العلو.
نَّة والعقل والفطرة, قال ابن  وقد دلَّ ىلع صفة العلو الكتاب والسُّ

, وتنوعت اآليات يف  ((وقد دلَّ العلو أكرث من مئة ديلل  )): القيم 
 هو العيلُّ فقال عن نفسه:  نها أنَّ اهلل فم إثبات صفة العلو هلل 

 .[٢٥٥ابلقرة: ] َّ مل خل حل ُّٱ

َِلِ آياٍت فيها تنوع فقال: ) وساق املصنُف   مي خي حي ُّٱ: َوقَوم

( هذه اآلية فيها إثبات أنَّ األشياء ترفع إىل اهلل, وال يرفع َّ يي  ىي
 (( ٱَّ يي  ىي ُّٱ ))وفاة نوٍم  (( َّ مي خي حي ُّٱ ))إالَّ ملن هو اعٍل 

جال. ويف آخر الزمان يزنهل اهلل   فيقتل ادلَّ

 ( هنا بليان أنَّ األشياء ترفع إىل اهلل فقال: َّممرن ام يل ىل ُّٱقال: )

 . (( َّممرن ام يل ىل ُّٱ))
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ثم ساق آية ثاثلة بليان أنَّ األعمال تصعد إىل اهلل, والصعود من 
( وأيضاً بنيَّ أنَّ األعمال َّ مض خض حض جض ُّٱاألسفل إىل العلو, فقال: )

 ( .َّجعمع مظ حط ُّٱالصاحلة ترفع إيله )

ثم بعد ذلك ساق آية بليان أنَّ الرسل بيَّنوا ألقوامهم أنَّ اهلل يف العلو, 
 ( هو ابلناء العايل َّ لك اك يق ىق ُّٱفأنكر فرعون ذلك فقال: )

( َّ يل  ىل ُّٱ( يعين: األماكن العايلة )َّيك ىك مك ُّٱ)
 نن من زن رن مم ام ُّٱأي: حىت أصل إىل علو يف السماء )

( فلما قال هل موىس أنَّ اهلل يف العلو بدأ يكابر وجيحد ذلك. َّ  ىنين
 َّ مض خض حض جض مص خص  حص مس خس حس ُّٱٱوقال هل موىس:

 .[١٠٢اإلرساء: ]

 رئ ُّٱفقال: ) -  -ثم بعد ذلك ساق آية بليان كون اهلل يف العلو 

( يف بمعىن ىلع, أي: أأمنتم من ىلع السماء كما يف قوهل َّ نئ مئ زئ
َصلِّبَنَُّكْم ىلع جذوع [ ٧١طه: ] َّ مئ خئ حئ جئ ُّٱسبحانه: 

ُ
أي: أل

 انلخل.

 رب يئ ىئ ُّٱاملراد بالسماء هنا: العلو يعين: أأمنتم من هو يف العلو )

( وليس معىن يف هنا: الظرفيَّة؛ ألنَّه لو قلنا: أنَّ َّ ىب  نب مب زب
 معناها الظرفيَّة معناه أنَّ اهلل يف داخل السماء وأنَّ السماء حتويه, ولكن
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 مت زت رت ُّٱ) -  -اهلل كبرٌي ال حتويه السماوات وال يشء من خملوقاته 

( فدلَّت هذه اآليات ىلع َّ ىف يث ىث مثنث زث رث يت ىت نت
 أنَّ اهلل يف العلو.

ْيَن اهلل؟ لو قلت: يف السماء يصح لآليات, ولو قلت: يف 
َ
فلو قيل لك: أ

مستٍو ىلع العلو يصح لآليات, ولو قلت: اهلل فوق عرشه يصح, ولو قلت: 
 يصح. -يعين: منفصٌل عن خلقه  -عرشه بائٌن من خلقه 

وال يصح أْن تقول: اهلل يف لكِّ ماكن, وكذا ال يصح أْن تقول: اهلل معنا 
يف لكِّ ماكن, وال يصح أْن تقول: اهلل موجوٌد يف لكِّ ماكن, وإنما تقول: اهلل 

 يف السماء.

نَّة ىلع إثبات صفة العل يف  - ملسو هيلع هللا ىلصو قول انلَّيبِّ ومن األدلة من السُّ
َ األىلْعَ  )): -الصالة  , واكن الصحابة ريض اهلل عنهم يعلمون  ((ُسبَْحاَن َريبِّ

 ملسو هيلع هللا ىلص, فلما سأل انلَّيبُّ الصغار أيضاً فَْضاًل عن الكبار صفات اهلل 
َماءِ ))جاريًة:  ْيَن اهلُل؟ قَالَْت: يِف السَّ

َ
ولم يكن هذا اجلواب بتلك  ((أ

 واب إالَّ لوجود تعليٍم يف بيتها.الرسعة وىلع الص

ودلَّ ىلع العلو العقل أيضاً فال يصح أنَّ اذلي تعبده يف األسفل حتتك؛ 
فقد جرت أنَّ العظيم يوضع هل عرٌش يف األىلع وينظر إيله, والفطرة دلَّت 
أيضاً ىلع العلو فإنَّ اإلنسان بل ابلهائم إذا حدث هلا كرٌب رفعت رأسها 
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القلب يتوجه إذا ظلم اإلنسان بقلبه إىل السماء وهذا إىل السماء, وكذا 
يليق جبالل وعظمته, وهو أهٌل ذللك بأْن يكون يف العلو فله العلو 

اِت والقدِر والقهِر   .*-  -الاكمل علو اذلَّ
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َِلِ : )قال   جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َوقَوم
 ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

 يي  ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خنُّٱ, َّ نئ  مئ زئ رئ

 زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ
 ( َّ مت

آيتني اثنتني؛ بليان املعية العامة, واملعية تنقسم إىل  ساق املصنُف 
 قسمني:

القسم األول: معيٌة اعمٌة, واملراد بعامة أي: معية اهلل جلميع خلقه 
ئهم وفاجرهم, ذكرهم   وأنثاهم.برَّ

إْن  -والقسم اثلاين: معيٌة خاصٌة, أي: معيٌة خاصٌة باملؤمنني ستأيت 
 .-شاء اهلل يف ادلرس القادم 

واملعية العامة ال تقتيض املشاركة وال املخالطة, وإنَّما املصاحبة كما 
الم:  الة والسَّ َفرِ ))قال عليه الصَّ اِحُب يف السَّ نَت الصَّ

َ
معىن ذلك إذا  ((أ

اهلل معنا فليس معناه أنَّ خمتلٌط بنا يف أرواحنا وأجسادنا وبذاته  قلنا: أنَّ 
معنا, فأنت تقول: ضع امللح مع الطعام, لو قلت هذا معناه املخالطة؛ 

كر يف املاء فليس هذا املقصود منها.  فخطلت امللح مع الطعام وكذا السُّ

وهذا  ومعيٌة تقتيض املشاركة فتقول: اشرتك فالٌن مع فالٍن يف الالكم
 .ال تقتضيه معية اهلل 
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ومعيٌة ثاثلٌة تقتيض العلم واإلحاطة والرؤية وغري ذلك, مثل: لو أنَّ 
رج وأنا معك انظر إيلك, فيه  األم قالت لطفلها: ال ختْف انزل من ادلَّ
ليست معه بيدها وليست جبسدها, وإنَّما يه معه برؤيتها هل وبعلمها 

رج. فمعية اهلل ال تقتيض حباهل, انزل شيئاً فشيئاً حىت ينت يه من ادلَّ
 املخالطة وال مشاركته للمخلوقني. 

معنا مع علوِّه وقريٌب إيلنا أيضاً مع علوِّه  واألمر اذلي يليه: اهلل 
معنا  فال تنايف بني صفة العلوِّ واملعية, فلو قال شخٌص: كيف اهلل 

 . [١١الشورى: ] َّ مهىه جه ين ُّٱوهو ىلع عرشه؟ نقول: 
اثلاين: نقول: إذا اكن يف حقِّ املخلوقني يصح هذا اكملثال اجلواب 

السابق اكألمِّ مع ودلها وتقول: أنا معك فمن باب أوىل اخلالق مع 
 املخلوق!

اجلواب اثلالث: القمر مثاًل يسري معك, ويسري مع املسافر اآلخر, 
, وكذلك الشمس فتقول  واثلالث, واملقيم وهو لم خيتلط بهم بل يف العلوِّ

صاحبك ابلعيد عنك وأنت ختاطبه باهلاتف: اجعل الشمس عن يمينك ل
ورْس قلياًل, ويسألك أين الشمس عنك؟ فيقول: عن شمايل ويه لم 

 فوق عرشه غري خمتلط بنا وهو معنا  ختتلط بهم, فمن باب أوىل اهلل 
-  -! 
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قول: اجلواب الرابع: ال يصح أْن نقول: إنَّ اهلل تعاىل معنا بذاته, وإنَّما ن
إنَّ اهلل تعاىل معنا وال نقول: بذاته؛ ألنَّنا لو قلنا بذاته معناه: أنَّه حاٌل 

 .-َتَعاىل اهلُل َعْن َذلَِك  -معنا بذاته 
نَّة  ها بعض أهل السُّ اجلواب اخلامس: املعية حقٌّ ىلع حقيقتها, وفرسَّ

م بما تقتضيه من العلم واإلحاطة واإلدراك وغري ذلك, فإذا قيل لك: أنت
نَّة واجلماعة تؤولون الصفات, فأنتم أواًل قلتم: أنَّ صفة املعية  أهل السُّ

 بمعىن العلم واإلحاطة واإلدراك؟ 
 واجلواب عن ذلك: 

: حنن قلنا: إثبات صفة املعية حقٌّ ىلع حقيقتها, وتفسريها أولً 
يبرص وإذا أبرصك وأنت  بالالزم تفسرٌي صحيٌح, مثل تقول: اهلل 

تعصيه فمن لوازم ذلك أنَّه يعذبك, وكذلك تقول: اهلل يسمع فمن لوازم 
ت  سمع املعصية أنَّ اهلل يُعاقب ىلع ما تكلَّمت به ... وهكذا؛ ففرسَّ

 السمع بالعذاب؛ ألنَّه من لوازم ذلك.
وا املعية بما تقتضيه من العلاْلواب اثلاين نَّة فرسَّ م : أنَّ أهل السُّ

واإلحاطة وإلدراك؛ يلبينوا للجهمية وغريهم أنَّ املعية ليس معناها أنَّ 
معنا حقٌّ ىلع حقيقته وحىت نبني لكم  اهلل بذاته, وإنَّما املراد أنَّ اهلل 

حها لكم بما تقتضيه من العلم واإلحاطة وإىل غري  ما معىن املعية نوضِّ
 نؤول بما تقتضيها ولو ذلك, وإالَّ فاألصل أْن نقول: املعية معرفة, وال

لت صحَّ ملا سبق من األمور اثلالثة.  أوِّ
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مع َخلِْقه مسلمهم  وهذه املعية ليس فيها محٌد للمخلوق؛ ألنَّ اهلل 
 واكفرهم, وأنَّ املعية اليت حيمد فيها املسلم يه املعية اخلاصة اليت ستأيت.*

مٌة جلميع سبق أنَّ املعية تنقسم إىل قسمني: القسم األول: معيٌة اع
 انلَّاس ويه ال تقتيض املمازجة وال املخالطة وسبق تفصيل ذلك.

َِلِ قال: )  حي جي يه ىه مه جه ين ىن  من خنُّٱ( أي: يف املعية العامة )َوقَوم

( وهذه املعية نقول: أنَّها معيٌة َّ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي خي
معلومٌة, ويه املعية العامة, فإذا قيل كيف يه املعية العامة؟ نقول: 
الع, واإلبْصار, واإلدراك  معلومٌة للكِّ أحٍد, وتقتيض اإلحاطة, واالطِّ
وغري ذلك من مقتضيات املعية, مثل: لو أنَّ شخصاً يهدد رجاًل آخر يقول 
هل: أينما تذهب أنا معك وسأتابعك وانظر هل تأدَّبت وإذا لم تتأدَّب 

الع و املتابعة سوف ارضبك, نقول: هذه معيٌة يراد بها اإلحاطة واالطِّ
( معيٌة َّ مت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ  ىئ نئ زئمئ رئ ُّّٰٱوغري ذلك, )

 ( .َّ مت زت رت يب ىباعمٌة كما سبق )

َِلِ وقال قبلها: )  جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: َوقَوم
 رئ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي  مي خي حي جي يه ىه مه جه ين ىن من حنخن

أو خمتلط, وإنَّما  -  -( ويقتيض بذلك أنَّ اهلل ممزتٌج بنا َّ نئ  مئ زئ
 معنا مع علوِّه سبحانه.



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

112 

ثم بعد ذلك ذكر املعية اخلاصة واستدل هلا خبمس آيات, واملعية 
 اخلاصة تنقسم إىل قسمني جاءت انلصوص بها:

هم اهلل  وهذا من باب  القسم األول: معيٌة خاصٌة ألشخاٍص  سـمَّ
 التَّشيف هلم واتلعظيم, وذكر ذللك املصنُف آيتني.

اثلاين: معيٌة خاصٌة ملن اتَّصَف بأوصاٍف, وهذه خاصٌة أيضاً  القسم
 باملؤمنني.

هم اهلل  َِلِ قال: ) فقال يف املعية اخلاصة ألشخاٍص سـمَّ  حج ُّٱ :َوقَوم

وألب بكر ريض اهلل  ملسو هيلع هللا ىلص( فهذه معيٌة خاصٌة للنَّيبِّ َّ جخمخ  مح جح مج
عنه يف الغار, وتقتيض هذه املعية اخلاصة: انلُرصة, واتلأييد, واحلفظ, 
والالكء, والطمأنينة, والسكينة, والراحة وغري ذلك من أنواع املقتضيات 

 املعية اخلاصة. فإذا قيل: مايه املعية اخلاصة؟ نقول: معلومٌة. 
طة وقلت هلم: إنَّ أوالد  مثاُل ذلك: لو رضبك أحد فذهبت إىل الَّشُّ

طة: اذهب إىل بيتك أنا معك ال  اليحِّ يرضبونين, فقال لك مدير الَّشُّ
 ختْف, واملعية تقتيض انلُرصة واتلأييد والوقوف معك.

ثم بعد ذلك ذكر ادليلل اثلاين للمعية اخلاصة ألشخاٍص وهما موىس 
( معيٌة خاصٌة عند إتيانهما إىل َّ  مص خص حص مسُّٱوهارون قال: )

وهذا تَّشيٌف ملوىس وهارون يف هذه [ ٤٤طه: ] َّ  هئ  مئ  خئ حئ ُّٱعون فر
 املعية اخلاصة يف ذلك املوقف اذلي ذهبا فيه إىل فرعون يَِعَظانِه.
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ثم بعد ذلك ذكر ثالث آيات فيها ثالُث أوصاٍف للمسلمني من 
 اتَّصف بها ناتله املعية اخلاصة.

َقَوا  ))( فالوصف األول: َّ مم خم حم جم هل ُّٱفقال: ) يَن اتَّ ِ  ((َمَع اذلَّ
 ىلع مرِّ العصور واألمكنة, فلكُّ من اتىق اهلل: اهلل معه معيٌة خاصٌة.

( واملراد باإلحسان هنا: َّ خن حن جن ُّٱالوصف اثلاين: )
إصالح العبادة مع صالح القلب, وكذا اإلحسان إىل اخللق, فلكُّ من 

ْحَسَن إىل اخللق فاهلل 
َ
ه, ومن اكن اهلل معه مع أخلص هلل يف عمله, وأ

 َرفعه, وأحبَّه, وريض عنه, واملعية اخلاصة تقتيض املعية العامة.
ثم ساق اآلية اثلانية يف وصٍف ثالث من املعية اخلاصة لعموم 

معه  ( فلكُّ صابٍر اهلل َّ ىن من خن حن يمجنُّٱاملسلمني فقال: )
من  يفرج كروبه, ويعطيه سؤهل, وييرس أموره, وحُيبُّه اخللق ... وهكذا

 مقتضيات املعية اخلاصة.
ثم ذكر املصنُف آيًة ثاثلًة فيها نفس الوصف السابق وهو الصرب فقال: 

( َّ اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث  زث رث يت ىت ُّٱ)
وساقها املصنُف؛ بليان أنَّ الصابرين يف حال القتال اهلل معهم, واآلية 

 القتال بذاته.السابقة الصابرين يف القتال وغريه, وهنا يف هذه اآلية ُخصَّ 
فتبنيَّ مما سبق أنَّ املعية تنقسم إىل قسمني, وأنَّ املرء حُيمد ىلع حتقيق 
املعية اخلاصة, فيجب ىلع العبد أْن يسىع تلحقيقها, وأْن يثق بوعد اهلل 

  بنرصه وتأييده, وأْن يفرح أنَّ اهلل *.معه 
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َِلِ : )قال  , َّ خي حي جي يه ىه ُّٱ ,َّ ىه مه جه ين ىن ُّٱ: َوقَوم
  زب رب يئ ُّٱ, َّ خبمب  حب جب هئ مئ ُّٱ, َّ زت رت يب ىب نب مبُّٱ

 ( َّ خت  حت جت هب مب خب ُّٱ, َّ  حنخن  جن يم ىم  ُّ, َّمب
وجاء  ,ثبات صفة الالكم هلل إل آيًة؛اثنيت عَّشة   ساق املصنُف 

ثبات صفة الالكم بعدة إل  اليت ساقها املصنُف  اآلياتثبات الالكم يف إ
 مور: أ

  اً.الكم الَّ إيكون  واحلديث ال ,ه حديٌث بأنَّ  :األمر األول
  .ه قوٌل نَّ أ :اثلاين األمرو

  .ه الكمٌ نَّ أ :الثواألمر اثل
ه جاء نَّ أىلع  -بإذن اهلل  -غٍد  كما سيأيت يف درس: رابعاألمر الو

  .املناجاةجاء بصفة الالكم بصفة املناداة و
 ,ذا شاءإ ,يتلكم مىت شاء اهلل  نَّ أ :ة واجلماعةنَّ هل السُّ أومذهب 

 .بما شاء بصوت وحرف مسموعني
دم عن آفتلكم سبحانه حني نىه  (( اهلل يتلكم مىت شاء نَّ أ )) :فقونلا

 خس حس جس  مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت ُّٱ :كل الشجرة فقالأ

 رت يب ىب نب مب ُّٱيف املحَّش  وسيتلكم اهلل , [٣٥ابلقرة: ] َّ خص حص مس

ا و, [١١٦املائدة: ] َّ ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت زت يتلكم ممَّ
َذا )) شخصاً  حبَّ أذا إف ,بغض شخصاً أو أ شخصاً  حبَّ أذا إ يضاً أسبحانه 

ْحِببْهُ 
َ
َ حُيِبُّ فاَُلنًا فَأ يَل إِنَّ اّلِلَّ ُ الَْعبَْد نَاَدى ِجرْبِ َحبَّ اّلِلَّ

َ
  . ((أ
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 ,بالالكم موصوٌف   اهلل نَّ أل ةذاتي ٌة,فعلي ةٌ ذاتي وصفة الالكم صفةٌ 
  .شاءذا إه يتلكم نَّ ألوفعلية 

 (( بما شاء ))يتلكم  ءهيشا زمٍن  يف أيِّ  :يعين (( ذا شاءإ )) :يضاً أ اقونلو
 :نيه نْ ومِ ,  َّ جح مج حج مث ُّٱ: مرٍ أ نْ مِ  ,شاء يتلكم به مرٍ أ بأيِّ  :يعين

 َّ خفمف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ ٍص َص قَ  نْ ومِ  مثالً   َّ خص حص مس خس ُّٱ

  .وهكذا... [ ١١١يوسف: ]
, [١٩األعراف: ] َّ حئ جئ يي ىي ني ُّٱدم آاهلل نادى  نَّ أل بصوٍت 

[ ٢٢األعراف: ] َّ هب مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ُّٱ :وقال

 ,دمآلم يسمعه  دم سمعه ولو لم يكن بصوٍت آ نَّ أل ؛ه بصوٍت نَّ أىلع  فدلَّ 
دم ىلع آاهلل الم  نَّ أل ؛مسموعني  َّ هب مب هئ مئ هي مي خي ُّٱ وحرف

  .مره سبحانه هلأعصيانه بعد 
نَُّه ِسلِْسلَةٌ )) :يف كيفية صفة الكم اهلل ءوجا

َ
ىلَعَ )) حديدةٌ  :أي ((َكأ

 نْ حىت املالئكة مِ  هل صوٌت  :يعين ((َينُْفُذُهْم َذلَِك )) ملٌس أ حجرٌ  ((َصْفَوانٍ 
  .المفيق جربيل عليه السَّ ول من يُ أفيكون  ,غىش عليهميُ  صوت اهلل 

َِلِ : )قال   (:َوقَوم
َ
لكرثة املخالفني يف  ؛يف صفة الالكم  املصنُف  رَثَ كَ أ

ولكرثة  ,ة واجلماعةنَّ أهل السُّ  ىت هذه الصفة سوبِ ثْ ال يُ  بل ,هذه الصفة
 ,ديةروتواملاة, األشاعر :نْ ثبات صفة الالكم مِ إاملنافحني واملجادلني يف 

 .واجلهمية ,واملعزتلة
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 وهذه 
َ
 ؛فيها األدلة يف كتابه الواسطية  ساق املصنُف  صفةٍ  رَثُ كْ أ

  .لكرثة اجلدال يف عرصه يف هذه الصفة
 ,حداً أ من اهلل  صدُق أال  :يعين (َّ ىه مه جه ين ىن ُّٱ) :قال

  :ثبات صفة الالكم من وجهنيإوفيه 
لو ف ,بالالكم الَّ إيظهر  ال والصدُق  (( َّ ين ىن ُّٱٱ))  :قوهل :الوجه األول

لكن ملا ظهر الالكم  ؟م الأ علم هل هو صادٌق نال  صامتاً  اً اكن شخص
  .علمنا صدقه

ثبات صفة الالكم إهذا األمر اثلاين يف  (( َّ ىه مه جه ُّٱ )) قوهل:
  .والكمٌ  واحلديث قوٌل  ,للحديث

ثبات صفة إىلع  دلَّ ( َّ حي جي يه ىه ُّٱفقال: ) ية اثلانيةثم ساق اآل
 ,قوالً  :أي (َّ خي ُّٱ)بظهور الالكم  الَّ إيكون  الصدق ال نَّ أ :الالكم

  .والقيل الالكم
هذه مفرد  ( َكمت ربك:َّ جب هئ مئ ُّٱ) قال: ية اثلاثلةواآل

 (َّ خبمب ُّٱ)يف األخبار يعين:  (َّ حب ُّٱ) -- تمَّ  الكم ربك :مضاف أي
  .بالالكم الَّ إيكون  فالصدق ال ,يف األحاكميعين: 

الكم  نَّ أىلع  ديلٌل  هفي( َّ زت رت يب ىب نب  مبُّٱة قال: )ية الرابعواآل
عيىس سمع الكم اهلل  نَّ إحيث  مسموعني وحرٍف  بصوٍت  --اهلل 

[ ١١٦املائدة: ] َّ يف ىف ىثيث نث مث زث رث  يت ىت نت مت ُّٱ فأجابه

  .والقول الكم ,لم يكن الكماً  مسموعني وحرٍف  فلو لم يكن بصوٍت 
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 الرسل عضم باهلل َكَّ  نَّ أثبات إل اآلية اخلامسة؛ وساق املصنُف 
ثبات إ , وهذا فيهمؤكدة للالكم وتكليماً ( َّمب   زب رب يئ ُّٱ)

  .صفة الالكم
( َّ  حنخن  جن يم ىم  ُّ) الرسل ضم بعن اهلل َكَّ أثبات ية السادسة إلواآل

 ,م موىساهلل َكَّ  نَّ  أىلع ية السابقة نٌص واآل ,ثبات صفة الالكمإففيه 
 .اهلل سيلكم عيىس يف املحَّش نَّ أوقبلها 

مه املتلكم هو اهلل ال موىس كما توهَّ  نَّ أية السابعة تلأكيد ثم ساق اآل
 (( َّمب   زب رب يئ ُّٱ )): قبل السابقة اليت يةيل يف اآلطعهل اتلَّ أ

 م موىس اهللَ ولكَّ  :أي (( َولَكََّم اهلَل ُموىَس تَْكِليَماً  )): يةصل اآلأ نَّ إ :قالوا
م هو املتلكَّ  نَّ أب دامغةٌ  ية فيها حجةٌ فساق هذه اآل ,ىلع زعمهم تكليماً 
  .-  -ه اهلل نفسُ 

 - الفاعل هو الربُّ  نَّ أظهر ف (َّ خت  حت جت هب مب خب ُّٱقال: )ف
 -  ًهذا  يف منهم أنَّ  نكار صفة الالكم زعماً إل وذهبت الطوائف مجيعا

 ,اكجلهمية واملعزتلة صالً أنكر الالكم أفمنهم من  ,للمخلوق اً تشبيه
م يتلكَّ  اهلل ال نَّ إ :نفساين قالوا ومعىن ,الكم اهلل نفساين نَّ إ :ومنهم من قال

يف  ءٌ وامر اهلل ونواهيه يشأتانا من كتاب اهلل ومن أوهذا الالكم اذلي 
 وكيف  ,خرجه اهلل نلا من غري صفة الالكمأنفس اهلل 

ُ
 ؟ رجخْ أ
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 :أي :ومعىن عبارة عن الكم اهلل ,عبارة عن الكم اهللب :منهم من قال
 - عرب يف نظرات اهللوجه اهلل وبدأ يُ  ىلإونظر  اهلل  ىلإ ى أجربيل  نَّ أ

  ؟ماذا يريد اهلل -عن ذلك  تعاىل اهلل
تعاىل اهلل عن  - اهلل ال يتلكم نَّ أل :يقولون ؟ملاذا تقولون هذا :وقلنا هلم

  ؟خرسأدير الكون خرس وكيف يُ أاهلل  ذلك أنَّ  ومقتىض – ذلك
 :عن اهلل ومعىن حاكيةٌ  ,الكم اهلل حاكية عن اهلل نَّ إ :ومنهم من قال

اهلل : ماءهل السَّ فيقول جربيل أل ,جربيل عليه السالم حيايك الكم اهلل نَّ أ
جربيل هل اهلل هو اذلي  يا , طيبوايصلوا فصلُّ  نْ أيريد من اخللق 

 حايك ماأنا أما نَّ إو ,ميتلكَّ  نْ أيستطيع  ال ألنَّه ؛ال :قال ؟بذلكلك م تكلَّ 
  .يقوهل اهلل

 ,اَل ال وهو املتصف بالصفات العُ عَ وَ  جلَّ للبارئ  ٌص نقَّ تهذا  ولكُّ 
ذا قال املصيل إف ,مسموعني وحرٍف  بصوٍت  م حقيقةً اهلل يتلكَّ  نَّ إ :فنقول

 اهلل يتلكم حقيقةً [ ٢الفاحتة: ] َّ  يم ىم مم خم حم ُّٱ: يف الصالة مثالً 
[ ٣الفاحتة: ] َّ خن حن جنُّٱ: ذا قالإو,  ((يدِ بْ  عَ يِن دَ مَحِ )) وحرٍف  بصوٍت 

َّ َعبِْدي)) :قال اهلل ْثىَن يلَعَ
َ
 من ريث األخلُ يف اثلُ  ذا نزل اهلل كذا إو,  ((أ

ْستَِجيَب هَلُ )) :مسموعني وحرٍف  م بصوٍت يل يتلكَّ لَّ ال
َ
 ((؟ ... َمْن يَْدُعوِِن فَأ

اآليات اليت فيها صفة الالكم وساقه  -بإذن اهلل  -إىل آخره, وسيأيت 
 انلِّداء واملناجاة.*املصنُف ما دلَّ عليه يف 
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 ٰى ين ىن نن من ُّٱ, َّ خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: )قال 

 مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه هن من ُّٱ, َّ مي  زي ري

 (... َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ, َّ هب مب هئ
يتلكَّم, وصفة  يذكر األدلة ىلع إثبات: أنَّ اهلل  ال زال املصنُف 

ْكرَثَ املصنُف  الالكم هلل 
َ
ِمْن ذكر األدلة ىلع ذلك؛ إْذ بلغت مخسًة  أ

 وعَّشين ديلاًل من الكتاب, ونوع ذلك بأربعة أنواع:
 يتلكَّم. انلوع األول: يف إثبات أنَّ اهلل 

وانلوع اثلاين: يف إثبات نوع من أنواع الالكم وهو يف املناداة 
 واملناجات.

 م اهلل.وانلوع اثلالث: َذَكَر أدلًة أنَّ القرآن العظيم من الك
 وانلوع الرابع: بليان أنَّ القرآن الكريم مزنٌل غري خملوق. 

فة العظيمة؛ حلصول املحنة الكبرية  وسبب إكثاره من أدلَّة هذه الصِّ
يف عرصه وقبل عرصه وبعد عرصه؛ إْذ َقتََل املأمون وَسَجَن, وكذا املعتصم, 

الواثق باهلل, يعين: أربعة وكذا املتولك ىلع اهلل, ولم تزل املحنة إالَّ يف عهد 
خلفاء من ادلولة العبَّاسية فتنوا انلَّاس وعذبوهم إْن أثبتوا هذه الصفة, 
وكذا يف عرص شيخ اإلسالم حصلت فتنٌة عظيمٌة بسبب هذه الصفة 

 .وغريها
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يتلكَّم, وذلك  ويذكر هنا انلوع اثلاين من أنواع إثبات أنَّ اهلل 
ا: املنادى واملناىج, وذكر هلذا انلوع بذكر نوعني من أنواع الالكم وهم

 مخسة أدلة:
( إثبات صفة انلداء هلل َّ جم   يل ىل مل خل ُّٱادليلل األول قال: )

 ( نوٌع ثاين من أنواع الالكم, َّ خم حم ُّٱوأنَّ اهلل َكَّم الرسل مناداًة )
 ولكمناهم مناجاًة بالقرب.  ((َّ خم حم ُّٱ))وهو الالكم اخلافت عن قرب 

( بماذا َّ ين ىن نن من ُّٱ) وذكر آيًة أخرى أيضاً يف مناداة موىس 
 خئ حئ ييجئ ىي ُّٱ( َّ مي  زي ري ٰى ُّٱناداه؟ بصوٍت وحرٍف مسموعني )

يتلكَّم بما شاء, كيف شاء, إذا شاء  , فدلَّ ىلع أنَّ اهلل [١١الشعراء: ] َّ مئ
 حبرٍف وصوٍت مسموعني, ال يشابه الكم املخلوقني. 

( َّ هن من ُّٱنادى آدم وحواء مناداًة ) ثم بعد ذلك ذكر أنَّ اهلل 
 مب هئ مئ هي مي خي حي جي ٰه  مه جه ُّٱبصوٍت وحرٍف مسموعني )

, وأنَّه َكَّم آدم ولكَّم حواء, فلكَّم -  -( فدلَّ ىلع أنَّ اهلل يتلكَّم َّ هب
 الرسل ولكَّم غري الرسل, 

يكلَّم خلقه يف املحَّش  ثم بعد ذلك ذكر آيتني؛ بليان أنَّ اهلل 
( فينادي اخللق من َّ مب زب  رب يئ ىئ نئ مئ زئُّٱ)

ينادي  املَّشكني أين ْشاكيئ اذلين كنتم تزعمون؟ وبنيَّ أيضاً أنَّ اهلل 
( لكُّ انلَّاس َّ جئ يي ىي ني  مي زي ُّٱخلقه يف املحَّش )
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يُسألون هذا السؤال ماذا أجبتم املرسلني؟ فاهلل ينادي مجيع انلَّاس ماذا 
 أجبتم املرسلني؟ 

يتلكَّم بكالٍم حقييقٍّ مسموٍع, ويف هذا إعماٌل  فدلَّ ىلع أنَّ اهلل 
نَْزل اهلل -  -للنصوص, وفيه طاعٌة هلل 

َ
 ؛ إْذ أثبتنا من اآليات ما أ

ن أنَّ القرآن من الكم اهلل, ثم بعد ذلك بيا -إْن شاء اهلل  -نلا, وسيأيت 
 إثبات أنَّ القرآن مزنٌل غري خملوق.*

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

122 

َِلِ : )قال   مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ: َوقَوم

 مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع  مظ حط مض خض ُّٱ, َّ جغ

 مم حمخم  جم هل مل خل حل جل ُّٱ, َّ جكحك مق  حق مف خفُّٱ, َّ جك

 ( ... َّ حن جن
مخس آياٍت؛ إلثبات أنَّ القرآن العظيم الكم اهلل  ساق املصنُف 

, وإنَّما هو الكم اهلل حقيقًة ليس الكماً نفسيَّاً, وليس حاكيًة عن اهلل 
 به.  بصوٍت وحرٍف مسموعني تكلَّم اهلل 

بصوٍت وحرٍف  [١اإلخالص:] َّ جم يل ىل مل خل ُّٱقال:  فنعتقد أنَّ اهلل 
وهكذا يف مجيع  [١ الكوثر:] َّ نث مث زث رث ُّٱٱمسموعني, وكذا قال: 

 . -  -القرآن اهلل تكلم به حقيقًة, وسمعه جربيل منه 
 حض جض مص ُّٱقال يف اآلية األوىل: يف إثبات أنَّ القرآن الكم اهلل قال: )

الالكم إيله  ( فأضاف اهلل َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض
سبحانه أي: أضاف الالكم اذلي يف القرآن إىل نفسه به سبحانه؛ فدلَّ ىلع 

 أنَّ املتلكَّم به هو اهلل. 
( يعين: من َّ  مظ حط مض خض ُّٱثم بعد ذلك قال يف اآلية اثلانية: )

( َّ جك مق  حق مف خف حف جف مغ جغ مع جعُّٱبين إرسائيل )
ربي,  ون اكبن جرير الطَّ فأضاف الالكم هنا إيله سبحانه ولم يذكر املفرسِّ
ر املنثور: أنَّ املقصود من الكم اهلل هنا هو القرآن, وإنَّما  يويط يف ادلُّ والسُّ
يقولون: اتلوراة واإلجنيل خاصة اتلوراة, وعليه نثبت أيضاً أنَّ اتلوراة 
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يف هذه اآلية املراد بكالم  , واآلن املصنُف يرى -  -الكم اهلل 
 اهلل هنا هو القرآن العظيم. 

( فأضاف سبحانه الالكم اذلي يف َّ جكحك مق  حق مف خفُّٱثم قال: )
, والالكم يُنسُب إىل من قاهل مبتدئاً ال -  -القرآن إىل نفسه العظيمة 

مبلِّغاً, فمثاًل لو أنَّ امللك قال: غداً ليس فيه عمٌل, وإنَّما إجازة فاملذيع 
خرج وتكلَّم يف اإلذاعة أمام انلَّاس قال امللك: غداً إجازة, هل يقول 

اهل انلَّاس: املذيع قال غداً إجازة أم امللك؟ امللك, فالالكم يُنسب إىل من ق
 -هو اذلي ابتدأ اهلل به, فهو املتلكم  -أي: القرآن  -مبتدئاً, فالكم اهلل 

 - :((َّ جكحك مق  حق مف خفُّٱ)), وليس جربيل ذللك قال  
 جن مم حمخم  جم هل مل خل حل جل ُّٱثم ساق اآلية الرابعة فقال: )

 .-  -( يعين: ال مبدل للكمات اهلل اليت يف كتابه َّ حن
ثم بعد ذلك ذكر أنَّ البد للكمات اهلل سواء يف األخبار أو يف األحاكم؛ 
 فدلَّ ىلع أنَّ اهلل هو املتلكِّم به بما يف ذلك من القصص واألوامر وانلوايه. 

 حي جي ٰه مه جه  هن من خن ُّٱثم بعد ذلك قال يف اآلية األخرية: )

( واذلي يقصُّ يتلكَّم, فالقرآن قصَّ عليهم ذلك, َّ مئ هي مي خي
واذلي قصَّ ذلك هو ربُّ العاملني علينا وهو اذلي قصَّ ىلع بين إرسائيل 

 . -  -أيضاً؛ فدلَّ ىلع أنَّ القرآن هو الكم اهلل 
فإذا قيل: هل مجيع الكم اهلل فقط هو القرآن؟ نقول: ال, اهلل تكلَّم 

 يق ىق يف ىف ُّٱهل الكٌم آخر غري القرآن  فاهلل بكالٍم منه القرآن, وإالَّ 
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 جغ مع جع مظ ُّٱٱيرفع هذا وخيفض هذا كما قال سبحانه: [٢٩الرمحن: ] َّ اك

إثبات أنَّ  -بإذن اهلل  -, وسيأيت [٨٢يس: ] َّ  مق حق مف خف حف جف مغ
 القرآن مزنٌل وليس بمخلوٍق.*

َِلِ : )قال   ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱ, َّ مي زي ري ٰى ُّٱ: َوقَوم

 ( ...  َّ يكمل  ىك مك لك اك يق
هنا ثالث آيات؛ إلثبات: أنَّ القرآن مزنٌل, وأنَّه  ساق املصنُف 

 غري خملوق.
( فدلَّ ىلع أنَّ القرآن مزنٌل وليس َّ مي زي ري ٰى ُّٱقال: )

خملوقاً كما يزعم اجلهمية ومن معهم, ويدل أيضاً ىلع أنَّه غري خملوق 
 َحْرفًا ِمْن ِكتَاِب ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ 

َ
ِ فَلَُه بِِه َحَسنَةٌ َمْن قََرأ فدلَّ ىلع أنَّه  ((اّلِلَّ

 غري خملوق, وإنما قرأ شيئاً هو يف أصله الكم. 
( َّ يكمل  ىك مك لك اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث ُّٱقال: )

واإلنزال يدل ىلع أنَّه من عند اهلل من العلو, ففيه إثبات العلو ويف إثبات 
القرآن من جربيل,  ملسو هيلع هللا ىلصأنَّ القرآن مزنٌل, وال يصح أْن يقال: سمع انلَّيبُّ 

وجربيل أخذه من اللِّوح املحفوظ هذا ال جيوز, وإنَّما يقال: سمعه انلَّيبُّ 
 . من جربيل, وجربيل سمعه من اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصأو تلقاه انلَّيبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

َعْن انلَّيبِّ ))هلذا َتد بعض من يهتم حبفظ القرآن باإلجازة يف بعضها: 
يَل, َعْن اللَّْوِح املحْ ملسو هيلع هللا ىلص وهذا ال جيوز, وهو مذهب  ((ُفْوِظ , َعْن ِجرْبِ
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اجلهمية ومرادهم بذلك إثبات أنَّ اهلل لم يتلكِّم بهذا القرآن, أي: نيف يف 
 صفة الالكم عن اهلل. 

( فدلَّ ىلع أنَّ َّ حص  مس خس حس جس مخ جخ مح جح ُّٱقال: )
؛ فدلَّ ىلع أنَّه غري خملوق كما قال - -القرآن مزنٌل؛ إْذ أنزهل اهلل 

 . [٣الزخرف: ] َّ يث ىث نث  مث زث رث يت ُّٱٱسبحانه أيضاً:
وبهذا األمر وهل القرآن مزنٌل أم خملوق؟ ُفَِتَ كثرٌي من العلماء يف 

, ونليف أنَّ عرص ادلولة العبَّاسية وأيضاً من بعدهم نليف الكم اهلل 
القرآن مزنٌل, وإلثبات يف زعمهم ىلع أنَّ القرآن خملوٌق ليس بمزنٍل, 

ذللك ساق املصنُف عَّشين آيًة؛  -  -نليف صفة الالكم عن اهلل 
 إلثبات تلك الصفة.*

َِلِ : )قال  , َّ مح جح مج ُّٱ,  َّ ىن  من  خن  *  جن  يم  ىم ُّٱ: َوقَوم
َاُب ِِف َوَهَذا  .َّ هي مي هن من مل مك ُّٱ, َّ جمحم يل ىل ملُّٱ اْلم

ِ َتَعاََل َكثِْيٌ  َ ََلُ َطِريُق , كَِتاِب اَّلله آَن َطاِْلًا لِلمُهَدى ِمنمُه؛ تَبَيه َمنم تََدبهَر المُقرم
َقِّ   (احلم

يف االستدالل باآليات ىلع إثبات  هذه آخر صفٍة ذكرها املصنُف 
 الصفات, ويه انلظر إىل وجه اهلل الكريم. 

وبديع ترتيبه أْن جعل هذه الصفة   ومن ُحْسِن تأيلف املصنِف 
فة ويه صفة نظر العباد إىل اهلل  آخر الصفات اليت ذكرها؛ ألنَّ هذه الصَّ
ابقة اليت ذكرتها لك  فات السَّ قت الصِّ  أىلع مزنلة, كأنَّه يقول: إْن حقَّ
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ة انلظر إىل وجه اهلل الكريم,  -بإذن اهلل  - تنال أىلع ادلرجات ويه: ذلَّ
 أربع آيات؛ إلثبات ذلك.  وساق املصنُف 

َِلِ اآلية األوىل: ) ( واملقصود يه َّ ىن  من  خن  *  جن  يم  ىم ُّٱ: َوقَوم
من  ((َّ  جن  يم  ىم ُّٱ))أي: انلظر بابلرص  ((َّ ىن  من  خنُّٱ))اآلية اثلانية 

انلَّضارة ويه ابلهاء واجلمال؛ لالستعداد إىل انلظر إىل وجه اهلل الكريم 
 يُرى يف اآلخرة, ورؤية اهلل  ففيه إثبات أنَّ اهلل  ((َّ ىن  من  خن ُّٱ))

 تنقسم إىل أقسام:
القسم األول: يف ادلنيا ال يراه أحٌد أبداً ال نيبٌّ وال صالٌح وال غرُي 

َحداً ))كما يف صحيح مسلم:  ذلك؛ قال 
َ
نَّ أ

َ
ِمنُْكْم لَْن يََرى  َواْعلَُموا أ

 . ((َربَُّه َحىتَّ َيُموَت 
يف ادلنيا يف املنام, وهذه ممكنة كما ذكر  القسم اثلاين: رؤية اهلل 

ة مواطن, ومنه قوُل انلَّيبِّ  ذلك شيخ اإلسالم  إينَّ َرأيُْت )): ملسو هيلع هللا ىلصيف عدَّ
ْحَسِن ُصْوَرةٍ 

َ
 أي: رؤيا منام. ((َريب يِف أ

  يف اآلخرة, وهذه تنقسم إىل قسمني: القسم اثلالث: رؤية اهلل 
 يف أرض املحَّش, ويف أرض املحَّش يف حالني اثنني:القسم األول: 

ذ وتنعم, وإنَّما  احلالة األوىل: يرى مجيع العباد ربَّهم ال رؤية تذلُّ
 للحساب وهذه ال نعيم فيها.

احلالة اثلانية: يف أرض املحَّش عدم انلظر يف املحَّش نظر رىض, وإنَّما 
ار كما قال سبحانه:   جن مم  خم حم جم هل مل خل ُّٱنظر غضب للكفَّ
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ال ينظر  يعين: نظر رىض يعين: هم يرون اهلل, واهلل [ ٧٧آل عمران: ] َّ
 إيلهم بنظر رىض, وإنَّما بنظر الغضب.

ذ وتنعم  سوى  والقسم اثلاين: يف اآلخرة يف اجلنَّة وال يرواه نظر تذلُّ
 هن من مل مك ُّٱأهل اجلنَّة, وهو أىلع نعيٍم ألهل اجلنَّة كما قال سبحانه: 

 . [٣٥ق: ] َّ  َّـ هي مي
يعين: أكرب  [٧٢اتلوبة: ] َّ حصخص مس خس حس ُّٱيقول:  فإذا قيل: اهلل 

من دخوهلم اجلنَّة؟ فنقول: إنَّ انلظر إىل وجه اهلل العظيم أىلع مزنلة من 
ة يف  -  -الرىض؛ إْذ ال يراه أحٌد  َّ إالَّ َمْن ريض عنه سبحانه, ووجه الذلَّ

 انلظر إىل وجه اهلل الكريم يف أموٍر:
الم:  الة والسَّ إِنَّ اهلَل ))األمر األول: ألنَّ اهلل مجيٌل كما قال عليه الصَّ

يٌْل  ا خلقه من األنهار اذلي يف  وال شكَّ أنَّ مجال اهلل  ((مَجِ أمجل ممَّ
اجلنَّة, واللَّنب, واحلور العني وغري ذلك, فإذا اكنت احلور العني مجيلة فما 

 ظنك بمن خلقها!
ة: انلظر إىل وجه اهلل الكريم؛ ألنَّ انلفوس املؤمنة  َّ األمر اثلاين يف الذلَّ
تتشوف إىل رؤية هذا الربِّ العظيم اذلي خلق هذا الكون, واذلي يسىع 
املؤمن يف حياته إىل حتقيق رضاه ومعرفة صفاته كما قال سبحانه عن 

أنَّ اذلي يعبدونه فهم يتمنَّون  [٢٨الطور: ] َّ معجغ  جع مظ حط مض ُّٱأهل اجلنَّة: 
 ويصلون هل أْن يروه ... وهكذا.
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رية سيمر مع هذا الطريق  ولو قيل لك: أنَّ اذلي صنع القنبلة اذلَّ
خلرج مجيع انلَّاس ينظرون إيله يقولون: ما هذا الرجل العظيم؟ فما ظنُّك 

 ! -  -بالربِّ الكبري املتعال العظيم 
نَّة يثبتون انلظر إىل وجه اهلل  الكريم حقيقًة, فإذا قيل: ملاذا وأهل السُّ

 ال يرون املؤمنون ربَّهم يف ادلنيا؟ ا
ْحَرقَْت ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصجلواب: ألنَّ انلَّيبَّ 

َ
ِحَجابُُه انلُّوُر, لَْو َكَشَفُه أَل

ُه ِمْن َخلِْقهِ  فلضعف املخلوقات لو  ((ُسبَُحاُت وَْجِهِه َما اْنتَىَه إِيَلِْه برََصُ
احلجاب يف ادلنيا الحرتقوا من نور اهلل, فما يف الكون من  كشف اهلل 

انلور: ] َّ جبحب  هئ مئ خئ ُّٱضياء ونور هو ِمْن نور اهلل كما قال سبحانه: 

أي: إنَّ نور السموات واألرض من الشمس وغريها من نور اهلل فيه  [٣٥
املؤمنني قوًة ال حيرتقون إذا  منورٌة بنور اهلل, ويف اآلخرة يعطي اهلل 

ذون بذلك.  راوا ربَّهم, وإنَّما يتذلَّ
وأنكر اجلهمية انلظر إىل وجه اهلل الكريم؛ لعَّم بصريتهم عن احلق 
ولم يثبتوا آيات انلصوص, واملصنُف ساق هذه اآليات؛ بليان: أنَّ اهلل 
يُرى يف اآلخرة, وِمْن هذا ال تصح عبارة: سبحان من ال تراه العيون, 

 ذلك وإنَّما يقال: سبحان من ال تراه العيون يف ادلنيا, وساق املصنُف ىلع
ففيه إثبات انلظر  ((َّ ىن  من  خن  *  جن  يم  ىم ُّٱ))أربع آيات فقال:  

 إىل وجه اهلل العظيم.    
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( هذا ِذْكُر نعيٍم َذكَره اهلل َّ مح جح مج ُّٱواآلية اثلانية قال: )
  ألهل اجلنَّة, ولم يَذكر اهلل  :ما اذلي ينظرون إيله وإنَّما قال 

وأعظم نظٍر ينظره أهل اجلنَّة هو انلظر إىل وجه اهلل  ((َّ مح ُّٱ))
نَّة  أي: ينظرون إىل وجه  ((َّ مح جح مج ُّٱ))الكريم, ففرسَّ أهل السُّ

اهلل الكريم وأيضاً ما يف اجلنَّة, وأمجل ما يف ذلك وأذلُّ انلظر إىل وجه اهلل 
ل اجل لة باليشء املنخَّ  ميل.الكريم, واألرائك: يه الرسر املرتفعة املجمَّ

( احلسىن: اجلنَّة َّ يل ىل مل خل ُّٱثم بعد ذلك ساق اآلية اثلاثلة: )
يادة: بِانلََّظِر إِىل  ملسو هيلع هللا ىلصفرسَّ انلذيبُّ ))( يف صحيح مسلم: َّ جمحم ُّٱ) هذه الزِّ

فدلَّ ىلع أنَّ أعظم نعيم يف اجلنَّة هو انلظر إىل وجه اهلل  ((وَْجِه اهلل الكريم
  ((َّ جمحم ُّٱ))الكريم 

 ( يعين: يف اجلنَّة َّ هن من مل مك ُّٱاستدل بقوهل: )واآلية الرابعة 
 .( سرتون اهلل َّ هي مي ُّٱ)

لم يذكرها املصنُف استنبطها  وآية خامسة أيضاً يف كتاب اهلل 
افيع  أي: ِمْن العذاب ىلع [ ١٥املطففني: ] َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّٱالشَّ

ار أنَّهم ال يرون ربَّهم اذلي خلقهم, وهذا من أشدِّ   احلرمان.الكفَّ

َاُب ثم قال املصنُف ملا اختتم آيات الصفات: ) ( أي: باب َوَهَذا اْلم
ِ َتَعاََل َكثِْيٌ األسماء والصفات ) ( يعين: آياٌت كثريٌة؛ ألنَّ ِِف كَِتاِب اَّلله
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املصنَف اقترص ىلع بعضها, مىت يتبنيَّ لإلنسان آيات الصفات فيها؟ قال: 
 بأمرين:

آنَ َمنم تَ األمر األول قال: ) ( أي: اتلَّدبر ويه القراءة, وهذا َدبهَر المُقرم
 عمٌل.

َطاِْلًا لِلمُهَدى األمر اثلاين: صالح انلية يف تالوة القرآن ذللك قال: )
 ( .ِمنمهُ 

َقِّ فإذا حتقق األمران اتلالوة مع صالح انلية قال: ) َ ََلُ َطِريُق احلم ( تَبَيه
 يف الصفات وغريها. 

فات يف كتاب اهلل  وبهذا يكون املصنُف   -قد انتىه من ذكر الصِّ
 - ِّنَّة انلَّيب  .*ملسو هيلع هللا ىلص, ويليه بعد ذلك الصفات يف سُّ
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ِ  ُثمه ُسنهةُ ) :قال  ِه,  :ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلله ُنُه, َوتَُدلُّ َعلَيم آَن, َوتُبَيِّ ُ المُقرم ُتَفِّسِّ
ُ َعنمُه. َحاِح الهِِت  - َوَما َوَصَف الرهُسوُل بِِه َربههُ  َوُتَعِّبِّ َحاِديِث الصِّ

َ ِمَن األم
رِفَِة بِالمَقُبولِ  ُل المَمعم هم

َ
اَها أ يَماُن بَِها َكَذلَِك - تَلَقه ِ

 (؛ وََجَب اْلم

ِ  ُثمه ُسنهةُ ) ( أي: هلا أيضاً مقاٌم يف التََّّشيع, واملصنُف ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلله
  نَّة يف التََّّشيع, ثم بعد ذلك إذا َذَكَر هنا يذكر مقدمًة يف ماكنة السُّ

نَّة, ثم بعد ذلك  هذه املقدمة وََضَع قاعدًة يف األسماء والصفات من السُّ
 ساق األحاديث. 

نَّة: ) آنَ فقال يف ماكنة السُّ ُ المُقرم نَّة ُتَفِّسِّ ( هذه املاكنة األوىل ماكنة السُّ
ُ الُْقْرآنَ ُتفَ يف التََّّشيع   يل ىل مل خل ُّٱهلم:  ملسو هيلع هللا ىلصمثل: فرسَّ انلَّيبُّ  رسِّ

 فرسَّ الزيادة: بانلظر لوجه اهلل الكريم.  [٢٦يونس: ]  َّ جمحم
ل يف القرآن َوتُبَيُِّنهُ ) مْجِ

ُ
نَّة تُبَيِّنُُه يعين: تُبنيِّ ما أ ( هذا املقام اثلاين للسُّ

نَّة تُبنيِّ  [٤٣ابلقرة: ] َّ من زن ُّٱمثل: قوهل سبحانه يف القرآن:  جاءت السُّ
 كيفية الصالة بأراكنها وواجباتها وْشوطها وغري ذلك. 

( هذا املقام اثلالث وهو مقاٌم يشمل املقام األول واثلاين َوتَُدلُّ َعلَيمهِ )
نَّة مع القرآن هذه دالٌة ىلع هذا فال  (( َوتَُدلُّ َعلَيْهِ  ))والرابع,  يعين: السُّ
 يفرتقان. 

( ُ ( هذا املقام الرابع ولو حذفنا اثلالث؛ ألنَّه يشمل مجيع َعنمهُ َوُتَعِّبِّ
ُ َعنْهُ )) األنواع اثلالثة لاكن هو املقام اثلالث  أي: تأيت بتَّشيع لم  (( َوُتَعربِّ
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واك, ومثل: دخول املسجد بالرجل ايلمىن  نَّة السَّ يذكره القرآن مثل: سُّ
 وغرُي ذلك كثري. 

نَّة تع ا ذكر أنَّ السُّ رب يعين: تأيت بيشٍء جديٍد لم يأته القرآن, فلمَّ
ت بها القرآن يف الصفات, وقبل أْن 

ْ
نَّة لم يأ سيَّشع يف نصوص من السُّ

َحاِح )يذكر انلصوص وضع قاعدًة عظيمًة قال:  َحاِديِث الصِّ
َ يعين: ( ِمَن األم

ُل وما يف الكتب من األحاديث الصحيحة يف الصفات ) هم
َ
اَها أ الهِِت تَلَقه

رِفَِة بِالمَقُبولِ الممَ  ( أي: أنَّنا نثبت الصفات من األحاديث الصحيحة فقط, عم
يَماُن بَِها َكَذلَِك )أما الضعيفة فال, قال:  ِ

يعين: من غري حتريٍف ( وََجَب اْلم
وال تعطيٍل, وال تكييٍف وال تمثيٍل, مثل: القرآن نؤمن بما جاء به من 

يٍف وال تمثيٍل ذللك قال: الصفات من غري حتريٍف وال تعطيٍل, وال تكي
َحاِح ) ) َحاِديِث الصِّ

َ
 . (( ... إلخ ِمَن اأْل

نَّة بَّشط أْن  فبنيَّ املصنُف أنَّ أحاديث الصفات أيضاً تؤخذ من السُّ
نَّة  تكون األحاديث صحيحًة, وسوف يسوق املصنُف  نصوص السُّ

 وأتت بصفاٍت ليست يف القرآن.*
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َِلِ ): قال  ُِل َربَُّنا إََل )): ملسو هيلع هللا ىلصِمثمُل قَوم
َيا ُُكه َِلملٍَة ِحَي الَيْنم نم َسَماءِ ادلُّ

ِخرُ  َتِجيَب ََلُ َيبمََق ثُلُُث اللهيمِل اْلم سم
َ
ُعوِِن َفأ لُِِن  ؟, َفَيُقوُل: َمنم يَدم

َ
أ َمنم يَسم

ِطَيهُ  عم
ُ
ِفَر ََلُ  ؟فَأ غم

َ
ِفُرِِن فَأ َتغم  ( ُمتهَفٌق َعلَيمهِ  ((؟ َمنم يَسم

, ا يذكر األحاديث اليت فيها إثبات صفات اهلل هن بدأ املصنُف 
أربعة عَّش حديثاً فيه تلك الصفات, وهذه األحاديث  وساق املصنُف 

 تنقسم إىل قسمني:
 القسم األول: منها ما لم يأت به القرآن.

والقسم اثلاين: ما أ ى به القرآن وساقه املصنُف؛ يلكون لطالب العلم 
نَّة.معه ديلالن اثنان من الكتاب   والسُّ

وساق هنا ايلوم ثالثة أحاديث؛ بليان: ثالث صفات لم يأت بها 
 .القرآن العظيم يف صفات اهلل 

ا جيب اإليمان به من الصفات من تغري ِمثمُل فقال: ) ( يعين: وممَّ
نَّة يف  حتريٍف وال تعطيٍل, ومن غري تكييٍف وال تمثيٍل ما جاءت به السُّ

َِلِ إثبات الصفات مثل: ) ُِل َربَُّنا إََل )): ملسو هيلع هللا ىلص قَوم
َيا ُُكه َِلملٍَة الَيْنم نم َسَماءِ ادلُّ

ِخرُ  إىل  ( يف هذا إثبات صفة الزنول إىل اهلل ((ِحَي َيبمََق ثُلُُث اللهيمِل اْلم
السماء ادلنيا من غري حتريٍف وال تعطيٍل, ومن غري تكييٍف وال تمثيٍل 

 نزواًل يليق جبالهل وعظمته.
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ثللث اآلخر من الليل يكون يف مجيع ايلوم والليلة, فإذا قيل: إنَّ ا
فيف بدٍل اثللث, ثم يأيت بدل ثاين ثلث, واثلالث اثللث األخري ... وهكذا 
فكيف يزنل ربنا إىل لكِّ بدٍل, فهل يعين ذلك أنَّه نازٌل يف مجيع ايلوم 

 الليلية؟
 مهىه جه ين ُّٱ, ونقول: [٢٠ابلقرة: ] َّ رن مم  ام يل ىل مل ُّٱنقول: ال, 

, فهو يزنل يف هذا ابلدل, ويزنل يف ابلدل [١١الشورى: ]  َّ حي جي  يه
اآلخر ... وهكذا, وهل خيلو منه العرش أو ال خيلو؟ ثالثة أقواٍل ألهل 

نَّة:  السُّ
 القول األول: أنَّ العرش خيلو منه.

 والقول اثلاين: ال خيلو وإيله ذهب شيخ اإلسالم.
والقول اثلالث: السكوت عن مثل ذلك لعدم نص فيه وإىل هذا ذهب 

يخ حممد بن إبراهيم  , ومن قال: إنَّه خيلو أو ال خيلو ال نقول: إنَّه الشَّ
نَّة, وإنَّما نقول: األوىل السكوت عن ذلك؛  مبتدع؛ ألنَّهما قوالن ألهل السُّ

 لعدم ورود فيه نص يبني ذلك.
ول رمحته أو ثوابه أو غري ذلك من وال يؤول نزوهل سبحانه بزن

اتلأويالت ابلاطلة, وإنَّما يزنل نزواًل حقيقياً, متفضاًل ىلع عباده, وواعداً 
اعة ) ُعوِِن إياهم بتحقيق مجيع ما يطلبونه منه يف تلك السَّ َفَيُقوُل: َمنم يَدم

َتِجيَب ََلُ  سم
َ
ِطَيهُ  ؟فَأ عم

ُ
لُِِن َفأ

َ
أ ِفُرِِن  ؟َمنم يَسم َتغم ِفَر ََلُ  َمنم يَسم غم

َ
 ( ؟فَأ
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َِلِ ثم بعد ذلك قال: ) َبِة َعبمِدهِ, ِمنم )): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم َشدُّ فَرًَحا بَِتوم
َ
ُ أ َّلَله

َحِدُكمم بِرَاِحلَتِِه ... 
َ
َِديَث. ُمتهَفٌق َعلَيمهِ  ((أ ( فيه إثبات صفة الفرح هلل احلم
  َُّشدُّ  ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصكما يليق بعظمته وجالهل, بل أشدُّ الفرح انلَّيب

َ
ُ أ ّلَِلَّ

وهذا الفرح منه سبحانه بتوبة عبده ال حلاجة اهلل لعبده, وإنَّما ((  فَرًَحا
إحساناً منه سبحانه وإكراماً هل, وال جيوز أْن يؤول هذا الفرح بغريه 

 اكثلَّواب مثاًل وغري ذلك من اتلأويالت ابلاطلة, وإنَّما نقول: اهلل 
 يفرح أشدُّ الفرح إذا تاب العبد. يفرح فرحاً يليق جبالهل وعظمته, بل

َِلِ ثم قال: ) ُ ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم َحُك اَّلله حك هلل : يَضم   -( فيه إثبات صفة الضَّ
كما يليق جبالهل وعظمته وهو من الصفات الفعلية, فيضحك إذا شاء,  -

َحُدُهَما ولكُّ صفة متعلقٌة باملشيئة فيه صفٌة فعليٌة )
َ
ُتُل أ ؛ َيقم ِ إََل رَُجلَيم

ُخُل اْلنهة ُهَما يَدم َخَر؛ لِِكَ ُيَقاتُِل َهَذا »كيف ذلك؟ فقال:  ملسو هيلع هللا ىلص( بنيَّ انلَّيبُّ اْلم
 ِ ُ ىلَعَ الَْقاتِِل  ,- ؛ ألنَّه شهيدٌ أي: املسلم - َفيُْقتَُل  يِف َسِبيِل اّلِلَّ ُثمَّ َيتُوُب اّلِلَّ

 أو ال ُيْقتَل فيدخل اجلنَّة بإسالمه.*« فَيُْستَْشَهدُ 
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َِلِ ) قال  ِ )): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم ُظُر  ,َعِجَب َربَُّنا ِمنم ُقُنوِط ِعَباِدهِ َوقُرمِب ِغَْيِه َينم
نه فَرََجُكمم قَِريٌب 

َ
لَُم أ َحُك؛ َيعم زِلَِي قَنِِطَي, َفَيَظلُّ يَضم

َ
َحِديٌث  . ((إَِلمُكمم أ

 (َحَسنٌ 

نَّة من  ساق املصنُف  هذا احلديث؛ بليان: عدة صفات من السُّ
 جيب إثباتها كما يليق جبالهل وعظمته.  صفات اهلل 

َِلِ قال: ) ( هذه يه الصفة األوىل من صفات اهلل : َعِجَب َربَُّناملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم
  يف هذا احلديث, والَعَجب معلوٌم وجاء أيضاً إثبات هذه الصفة يف

افات:  كتاب اهلل   . ((بَْل َعْجِبُت َويَْسَخَرُونَ ))يف قراءة كما يف سورة الصَّ
ِ ( يعين: من استبعاد الفرج )ُقُنوِط ِعَباِدهِ  ِمنم ) ( أي: مع َوقُرمِب ِغَْيِه

ة إىل الرخاء ) هذا يف إ ثبات ( َينمُظُر إَِلمُكمم اقرتاب تغيري حاهلم من الشدَّ
, [١املجادلة: ] َّ ىه مه جه ين ُّٱلعباده كما قال سبحانه:  صفة انلظر هلل 

 َّ يه  ىه مه جه ُّٱ , وقال:[١٨احلجرات: ] َّ هب مب هئ مئ ُّٱ  وقال:

 . [٧١املائدة: ]
زِلِيَ )

َ
ة بأجسادكم )أ ( أي: قلوبكم قَنِِطيَ ( أي: واقعني يف الشدَّ

َحُك قانطة ) حك هلل َفَيَظلُّ يَضم كما يليق جبالهل  ( هذا فيه إثبات الضَّ
لَمُ وعظمته وهو من الصفات الفعلية, ) ( هذا فيه إثبات صفة العلم هلل َيعم

  :نه فَرََجُكمم , )[٧٥األنفال: ] َّ من خن حن جن مم ُّٱكما قال سبحانه
َ
أ
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ة, وهذا أيضاً فيه إثبات صفة القدرة هلل قَِريٌب  لقرب  ( أي: زوال الشدَّ
 تغري احلال.

ات  وهذا حديٌث عظيٌم جيب ىلع املسلم أْن يستشعره يف امللمَّ
تيسري  والكروبات, فمن حلَّت به مصيبٌة فال ييأس من اهلل, واهلل 

 مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱه سهٌل كما قال سبحانه: األمور علي

, وإنَّما الواجب أْن يتعلق القلب باهلل وحده, وأْن [٨٢يس: ]  َّ  مق حق
 يلجأ إيله يف لكِّ أمٍر من صغرٍي أو كبرٍي, وهو سبحانه يفرج اهلموم. 

َِلِ ثم بعد ذلك قال املصنُف: ) َل تَزَاُل َجَهنهُم يُلمََق فِيَها, )): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم
ةِ فِيَها  ؟َوَتُقوُل: َهلم ِمنم َمِزيدٍ  َوِِف رِوَايٍَة: َعلَيمَها  -َحَّته يََضَع َربُّ المِعزه

ٍض  - قََدَمهُ  ُضَها إََل َبعم َوِي َبعم  (ُمتهَفٌق َعلَيمهِ  ((َقطم  ,َتُقوُل: َقطم فَ  ,َفَيْنم
كما يليق  هذا احلديث؛ إلثبات القدم هلل  ساق املصنُف 

 .-  -جبالهل وعظمته 
( يدل يُلمََق فِيَها( هذا يدل ىلع وجود جهنَّم ايلوم )َل تَزَاُل َجَهنهمُ قال: )

كما قال انلَّيبُّ  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -ىلع أنَّ من انلَّاس ما يعذب اآلن يف جهنم 
ْهِلَها النَِّساء)): ملسو هيلع هللا ىلص

َ
ْكرَثَ أ

َ
يُْت أ

َ
لَْعُت يِف انلَّاِر فََرأ  .  ((َواطَّ

( يعين: أطلب املزيد, وهذا االستفهام ؟َهلم ِمنم َمِزيدٍ  َوَتُقوُل:)
َحَّته يََضَع للطلب, فإذا دخل مجيع من يستحق انلَّار انلَّار يبىق فضاء )

ةِ  م املستمع بأنَّ قََدَم اهلل فِيَها) -  -( َربُّ المِعزه ( قدمه, وئلال يتوهَّ
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( ومعىن ٍة: َعلَيمَها قََدَمهُ َوِِف رِوَايَ تدخل انلَّار ساق الراوية األخرى فقال: )
أي: ىلع  [٧١طه: ] َّ مئ خئ حئ جئ ُّٱيف: بمعىن ىلع كما قال فرعون: 

 انلخل.
كما يليق جبالهل وعظمته, وهل سبحانه  ويف هذا إثبات القدم هلل 

قدمان تليق به سبحانه, وادليلل: أنَّ عباس ريض اهلل عنهما ملا ُسِئَل عن 
 فله سبحانه قدمان. ((قََديمِّ الرَّمْحَِن  ُهَما َموِْضعُ ))الكريس قال: 

ٍض فإذا وضع اجلبَّار عليها قدمه ) ُضَها إََل َبعم َوِي َبعم ( أي: يميل َفَيْنم
بعضها ىلع بعض, فتمتيل بعد أْن اكنت واسعًة َماَل بعَضها إىل بعض, ويف 
هذا ديلٌل ىلع قوة اهلل سبحانه؛ إْذ بوضع القدم عليها انزوت, ويدل أيضاً 
ىلع كمال عدل اهلل سبحانه؛ إْذ لم خيلق أحداً إىل انلَّار يلمألها, فإنَّ 

أقواماً  يبىق فيها فضاء فينشئ اهلل اجلنَّة إذا دخل أهل اجلنَّة اجلنَّة 
خيلقهم يوم القيامة لم يعملوا خرياً قطُّ فيدخلهم اجلنَّة, أما انلَّار فال 

أحداً لم يستحقها وهذا من كمال  -  -ينشئ هلا أحداً؛ ئلال ُيَعذب 
 عدهل.
, وتتلكم انلَّار َتُقوُل فَ ) ( وهذا يدل ىلع أنَّ اجلمادات منها ما يتلكمَّ

( هذا اسم فِعل مضاراعً أي: يكفيين, يكفيين يعين: َقطم  ,َقطم ) وتقول:
َشاُء ))وََعَد اجلنَّة فقال:  امتألت؛ ألنَّ اهلل 

َ
رَْحُم بَِك َمْن أ

َ
نِْت رمَْحَيِت أ

َ
أ

َشاُء ِمْن ))ووعد انلَّار وقال هلا:  ((ِمْن ِعبَاِدي
َ
ُب بِِك َمْن أ عذِّ

ُ
نِْت َعَذاِب أ

َ
أ
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فوعد  ((لُكِّ َواِحَدٍة ِمنُْكَما ِملُْؤَها)): -  -نتني بقوهل ووعد اثل ((ِعبَاِدي
 سبحانه أْن يمأل اجلنَّة ووعد سبحانه أْن يمأل انلَّار.

, واحلذر من الوقوع يف ويدل هذا أيضاً ىلع وجوب الفرار إىل اهلل 
ىل السيئات؛ إْذ انلَّار واسعٌة, لكُّ من طىغ فانلَّار تََسُعه, ويلهُرب اإلنسان إ

احلات.* اهلل   بعمل الصَّ

َِلِ : )قال  : يَا آَدمَ )): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم ُ َديمَك  ,َيُقوُل اَّلله  ,َفَيُقوُل: َْلهيمَك وََسعم
ثاً َفُيَناِدي بَِصومٍت  يهتَِك َبعم نم ُُتمِرَج ِمنم ُذرِّ

َ
ُمُرَك أ

م
َ يَأ ُمتهَفٌق  ((إََِل انلهار : إِنه اَّلله

َِلِ , َعلَيمهِ  َحٍد إِله َسُيََكُِّمُه َربُّهُ  َما)): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم
َ
 (... ِمنمُكمم ِمنم أ

ىلع ما  هنا حديثني؛ إلثبات: صفة الالكم هلل  ساق املصنُف 
 يليق جبالل اهلل وعظمته.

ُ قال: )  ملسو هيلع هللا ىلص( هذا فيه ديلٌل ىلع أنَّ اهلل يتلكَّم؛ ألنَّ انلَّيبَّ َيُقوُل اَّلله
( وهذا الالكم يوم القيامة, فيدل آَدمَ يَا وصف ربَّه بأنَّه يقول أي: يتلكَّم )

, مىت شاء إذا شاء بما -  -تكلَّم ويتلكَّم وسيتلكَّم  ىلع أنَّ اهلل 
 شاء.
بصوٍت وحرٍف؛ ألنَّ آدم  ( آدم, هذا يدل ىلع أنَّ الكم اهلل َفَيُقوُل )

( أي: أجيب طلبك هذا, ولو أمرتين َْلهيمَك سمعه فيجيب آدم فيقول: )
َديمَك عين: إجابًة بعد إجابة )ثاين أجبتك ي ( يعين: أنا سعيٌد بتلبية وََسعم
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إجابَتك سعادًة بعد سعادة, يعين: ما أعظمها من سعادة وأنا امتثل أمرك 
 يا رب.

هل صوٌت مسمٌع, ويف  ( هذا يدل ىلع أنَّ الكم اهلل َفُيَناِدي بَِصومٍت )
)) , -هلُل َعْن َذلك َتَعاىَل ا - هذا ردٌّ رصيٌح ملن نىف الالكم عن اهلل 

نم هذا فيه إثبات أيضاً صفة الالكم ) (( بَِصوٍْت  َفيُنَاِدي
َ
ُمُرَك أ

م
َ يَأ إِنه اَّلله

يهتَِك  ثاً ( أقواماً )ُُتمِرَج ِمنم ُذرِّ ( أي: يبعثون إىل انلَّار يلقون إََِل انلهار َبعم
 .[١٧املزمل: ] َّ جع مظ  حط مض ُّٱفيها, فذلك قوهل سبحانه: 

ة احلديث:  َراُه ))وتتمَّ
ُ
لٍْف, أ

َ
, َوَما َبْعُث انلَّاِر؟ قَاَل: ِمْن لُكَّ أ قَاَل: يَا رَبِّ

فَِحينَئٍِذ  -من انلَّار وواحٌد يف اجلنَّة  - قَاَل : تِْسُع ِمائٍَة َوتِْسَعًة َوتِْسعنيَ 
 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي  ىي مي ُّٱ تََضُع احْلَاِمِل مَحْلََها

من هول ذلك  -الويلد الصغري  -فهنا يشيب شعر حىت الودل  ((َّ  ُّ
ِمْن لُكِّ ِمئٍة تِْسَعٌة  ))األمر؛ ألنَّ انلَّاجني من انلَّار قلَّة جداً, ويف لفظ: 

ويف هذا يدل ىلع أنَّ اإلنسان يف خطٍر, وقد يكون ممن يبعث  ((َوتِْسُعوَن 
 إىل اهلل وال يشعر لكرثة املبعوثني إىل انلَّار.

 ثم بعد ذلك ساق احلديث اثلاين؛ إلثبات أيضاً: صفة الالكم هلل 
َِلِ قال: ) َحدٍ ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم

َ
( يعين: ليس أحٌد خملوٌق منكم : َما ِمنمُكمم ِمنم أ

هو اذلي يقول ( يعين: كفاٍح من غري واسطة, وهذا إِله َسُيََكُِّمُه َربُّهُ )
اهلل إذا وقفت بني يدي اجلبَّار هنا اهلل يكلمك  انلَّاس عنه: اتَّق
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نك ويعلمك لَيمَس بَيمَنُه َوَبيمَنُه َحاِجٌب وحياسبك ىلع أفعالك ) ( يف أْن يلقِّ
 ( أي: واسطة بينك وبني اهلل.َوَل تُرمَُجَانٌ ما تقول )

َحٍد إِالَّ َسُيلَكُِّمُه َربُّهُ  ))وقوهل الشاهد: 
َ
ىلع أنَّ  فدلَّ  (( َما ِمنُْكْم ِمْن أ

 ويكلم مجيع املخلوقني حلسابهم ىلع أعماهلم.  -  -الربَّ يتلكم 
يقرُّ املؤمن ىلع سيئاته, ثم يسرته سبحانه؛ فدلَّ ىلع  وسيأيت أنَّ اهلل 

نَّة يثبتون أنَّ اهلل يتلكَّم باألدلة السابقة من القرآن وملا جاء  أنَّ أهل السُّ
نَّة.   يف السُّ

أكرث من ذكر هذه الصفة  : أنَّ املصنَف وكما سبق قلنا لكم
ة املحنة اليت  خبمسٍة وعَّشين ديلاًل من القرآن, وهنا ساق ديلالن؛ لشدَّ

 وقعت يف عرصه وقبل عرصه وبعده.*
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َِلِ ) قال  َيِة المَمِريِض: ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم َماءِ )) ِِف ُرقم ِي ِِف السه ُ اَّله  ,َربَُّنا اَّلله
رمِض 

َ َماءِ وَاألم ُرك ِِف السه مم
َ
ُمَك, أ َس اسم َعلم  ,َتَقده َماءِ اجم َُتَك ِِف السه َكَما رَْحم

رمِض 
َ ََتَك ِِف األم بُو َداُودَ  َروَاهُ  َحِديٌث َحَسٌن, ((...رَْحم

َ
ُهُ( أ  وََغْيم

ماء  هنا عدة أحاديث؛ إلثبات: أنَّ اهلل  ساق املصنُف  يف السَّ
 . -  -أي: إلثبات صفة العلو هلل 

َِلِ )قال:  َيِة المَمِريِض  ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم يعين: يف ادلاعء للمريض؛ إْذ الرقية ( ِِف ُرقم
واء املعنوي وهو بقراءة القرآن أو  واء املعنوي للمريض, وادلَّ تطلق ىلع ادلَّ

 باألدعية انلَّبويِّة كهذا احلديث. 
( ِ ُ اَّله َماءِ َربَُّنا اَّلله ( هذا حديٌث عظيٌم فيه توسل بعدد من ي ِِف السه

رمِض )صفات اهلل سبحانه  لشفاء املريض 
َ َماءِ وَاألم ُرك ِِف السه مم

َ
هذا هو ( أ

 الشاهد لفظان:  الشاهد,
َماءِ ) )اللفظ األول:  ي يِف السَّ ِ ُ اذلَّ ماء أمران: إما  (( َربَُّنا اّلِلَّ واملراد بالسَّ

أْن يراد به العلو وهذا يصح لغًة, فلكُّ ما سما عنك أي: ارتفع عنك أي: 
َماءِ ) )ىلع عنك, ويطلق ويراد معىن يف بمعىن ىلع.  ي يِف السَّ ِ ُ اذلَّ  (( َربُّنَا اّلِلَّ

يعين: ربنا اهلل اذلي ىلع السماء فوق عرشه سبحانه, والك املعنيني 
 صحيح. 

ُمَك تَ ) َس اسم ِضيَْف ( َقده
ُ
ِضيَْف للضمري, واملفرُد إذا أ

ُ
اسم هنا مفرد أ

ست مجيع أسمائك, ومعىن  للضمري يطلق ىلع اجلمع أيضاً, يعين: تقدَّ
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ر وتزنَّه, أي: أنَّ أسماءك يا رب َكُّها ُحسىن ال نقص فيها  س: أي تطهَّ تقدَّ
 بوجٍه من الوجوه. 

َماءِ َوا)قال:  ُرك ِِف السه مم
َ
رمِض أ

َ يعين: أمرك ينْفذ يف السماء وينْفذ ( ألم
َكَما ) أيضاً يف األرض, فاهلل سبحانه يأمر أهل السماء ويأمر أهل االرض

رمِض 
َ ََتَك ِِف األم َعلم رَْحم َماءِ اجم َُتَك ِِف السه  ( الرمحة تنْقسم إىل قسمني:رَْحم

 غري منفصلة عنه, ويه القسم االول: رمحٌة صفٌة مْن صفات اهلل 
وهذه غري  [٥٨الكهف: ]  َّ خبمب حب جب  هئ  ُّٱغري خملوقة كما قال سبحانه: 

 خملوقة.
غري املخلوقة,  والقسم اثلاين: رمحٌة خملوقٌة ويه من أثر رمحة اهلل 

ْمَسَك )): مثال ذلك: قوهل 
َ
َ َخلََق الرَّمْحََة يَْوَم َخلََقَها ِمائََة رمَْحٍَة, فَأ إِنَّ اّلِلَّ

 فهذه الرمحة خملوقة ويه أثر مْن رمحة اهلل  ((َوتِْسِعنَي رمَْحَةً ِعنَْدُه تِْسًعا 
 اليت يه صفٌة مْن صفاته. 

َماءِ ))فهنا  يعين: بهذا رمحتُك أيضاً ترسي ىلع  (( َكَما رمَْحَتَُك يِف السَّ
أهل السماء اجعل رمحتك يف األرض ويه الرمحة املخلوقة, هذا توسٌل 

 . برمحة اهلل 
َماءِ  ))ل: اتلوسل بصفة العلو هلل ومن اتلَّوسُّ  ي يِف السَّ ِ ُ اذلَّ ,  (( َربُّنَا اّلِلَّ

َس اْسُمَك  ))بأسمائه  ومن اتلوسل يف هذا احلديث مدح اهلل  ,  (( َتَقدَّ
, لكُّ هذا اتلَّوسل مع ومن اتلوسل يف هذا احلديث اتلوسل برمحة اهلل 

ٍل سيأيت.   توسُّ
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َبَناقال: ) ِفرم نَلَا ُحوم ( أي: صغائر وََخَطايَانَااحلُوْب: كبائر اذلنوب, ) (اغم
ْطلَقْت اخلطايا دوَن احلُوْب فتشمل كبائر اذلنوب وتشمل 

ُ
اذلنوب, وإذا أ

يِّبِيَ أيضاً صغائر اذلنوب ) نمَت َربُّ الطه
َ
( واملراد بالطيبني هنا: املؤمنون, أ

 -  -يته اخلاصة, وربوب فلكُّ مؤمٍن طيٍب, وهذا توسٌل بربوبية اهلل 
 تنقسم إىل قسمني: 

 مم خم حم ُّٱ القسم األول: ربوبية اعمة كما قال سبحانه:

 . [٢الفاحتة: ]  َّ  يم ىم
القسم اثلاين: ربوبية خاصة ويه ربوبيته سبحانه للطيبني, ومثل 
الم:  الة والسَّ قُوُل: يا رب أنت ربُّ األنبياء, ومثل قوهل عليه الصَّ

َ
أيضاً: أ

اِفيَل اللَُّهمَّ رَبَّ )) اِئيَل, َوِمياَكِئيَل, َورَبَّ إِرْسَ  فهذه ربوبية خاصة. ((ِجرْبَ
َتَِك ) ًَة ِمنم رَْحم نمِزلم رَْحم

َ
يعين: ىلع  (َوِشَفاًء ِمنم ِشَفائَِك لََعَ َهَذا الموََجعِ  ,أ

نِْزْل رمَْحًَة  ))هذا املرض, ويصح ىلع هذا الوَِجْع يعين: ىلع هذا املريض. 
َ
أ

 أنَّ من ىلعوهذا يدل  (( وَِشَفاًء ِمْن ِشَفائَِك )) أي: خملوقة,  (( ِمْن رمَْحَِتَك 
ايف؛ ذللك قال: ايف  (( وَِشَفاًء ِمْن ِشَفائَِك )) أسماء اهلل الشَّ ىلَعَ )) فاهلل هو الشَّ

 .(( َهَذا الْوََجعِ 
ة احلديث:    ))وتتمَّ

ْ
  ((َفَيرْبَأ

َ
 أي: ليك َيرْبَأ

َ
ويصح بالرفع , ويصح: َفيرَْبَأ

 وهذا من باب اإلخبار أنَّ من قال ذلك فاملريض يُْشىَف 
ُ
أ  .-بإذن اهلل  -َفيرَْبَ
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َِلِ ثم بعد ذلك قال: ) َماءِ َوقَوم مُِي َمنم ِِف السه
َ
نَا أ

َ
َمُنوِِن وَأ

م
َل تَأ

َ
( وهذا ؟!: أ

َماءِ ))الشاهد   .  ((َمْن يِف السَّ
َمنُوِِن  ))َوقَْوهُلُ: 

ْ
اَل تَأ

َ
الم ملا قيل هل:  قاهلا انلَّيبُّ  (( أ الة والسَّ  ))عليه الصَّ

ِة  َمنُوِِن )) وقال:  ملسو هيلع هللا ىلصيف حنني, فغضب انلَّيبُّ  ((اْعِدْل يِف الِقْسمَّ
ْ
اَل تَأ

َ
أي:  (( أ

َماءِ  ))لكم؟  ألست أميناً ىلع قسمة اهلل  ِمنُي َمْن يِف السَّ
َ
نَا أ

َ
يعين:  ((؟! َوأ

 من يف السماء جعلين أميناً هل مبلِّغاً لرساتله. 
َماءِ  ))فقوهل:  ِمنُي َمْن يِف السَّ

َ
نَا أ

َ
, يدل ىلع إثبات العلو هلل  ((؟! َوأ

نَّة, قال ابن  ومجيع الطوائف تنكر صفة العلو, ولم يثبتها سوى: أهل السُّ
لُْف َديِلٍل مَ  )): القيم 

َ
ا َبنْيَ ِكتَاٍب, وَُسنٍَّة, َوَعْقٍل, َويِف إِْثبَاِت الُعلُوِّ أ

أيضاً بقيت األدلَّة ىلع إثبات صفة العلو  -إْن شاء اهلل  -وسيأيت  ((َوفِْطَرٍة 
 هلل سبحانه.*
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َِلِ : )قال  َق )) َوقَوم ُ َفوم َق َذلَِك, وَاَّلله لَُم َما  َعرمِشِه,وَالمَعرمُش فَوم َوُهَو َيعم
ُتمم َعلَيمهِ  نم

َ
بُو َداُودَ  َحِديٌث َحَسنٌ  ((أ

َ
ُهُ  َروَاهُ أ  (وََغْيم

أربعة أحاديث؛ إلثبات: علو اهلل سبحانه ىلع  ساق املصنُف 
 خلقه, سبق حديثان ويذكر هنا حديثني. 

َِلِ )احلديث اثلالث:  َق َذلَِك : َوقَوم ( يعين: فوق السموات وَالمَعرمُش فَوم
َق وَ السبع وفوق ابلحر, ويأيت بعد ذلك العرش, ) ُ فَوم , -  -( َعرمِشهِ اَّلله

لَُم فدلَّ ىلع أنَّ اهلل اعٍل ىلع مجيع خملوقاته, وهذا الشاهد, قال: ) َوُهَو َيعم
ُتمم َعلَيمهِ  نم

َ
أي: مع ُعلوِّهِ فوق مجيع خملوقاته يعلم مجيع أعمال اخللق,  (َما أ

ال ينايف أنَّ علوَّه  -بإذن اهلل  -, وسيأيت -  -ويف هذا إثبات العلو هلل 
 معيته, أو قُْرَبُه مْن خلقه. 

ْنتُْم َعلَيْهِ  ))وقوهل: 
َ
يدل ىلع أنَّ املسلم جيب عليه أْن  (( َيْعلَُم َما أ

 َّ مل يك ىك مك لك ُّٱ  يراقب ربَّه؛ ألنَّ اهلل يراه كما قال سبحانه:

 َحِديٌث َحَسنٌ قال: ) [١٢٣هود: ]  َّٰى ين ىن نن من ُّٱٱ, وقال: [٨٥ابلقرة: ]
بُو َداُودَ 

َ
ُهُ  َروَاهُ أ  . (وََغْيم

ثم بعد ذلك ساق احلديث الرابع واألخري يف إثبات علو اهلل ىلع خلقه 
َِلِ قَ من الُسنَّة فقال: )وَ  ؟ ) ابلنْت الصغرية أي:( لِلمَجارِيَةِ ) ملسو هيلع هللا ىلص (وم ُ َن اَّلله يم

َ
أ

َماءِ  : ِِف السه نَا؟قَاَل: َمنم )أي: يف العلو, أو فوق السماء ( قَالَتم
َ
نمَت  أ

َ
: أ قَالَتم
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 ِ ِمَنةٌ , َرُسوُل اَّلله َها؛ فَإِنهَها ُمؤم تِقم عم
َ
لِمٌ  .قَاَل: أ وهذا يدل ىلع عدة ( َروَاُه ُمسم

 مسائل:
َِلِ قَ : قوهل: )وَ املسألة األوىل ؟ لِلمَجارِيَةِ  وم ُ َن اَّلله يم

َ
( يدل ىلع وجوب أ

غار   العقيدة. -وإْن اكنوا إناثاً  -تعليم األوالد الصِّ
: يدل ىلع أنَّ تعليم األسماء والصفات للصغار واجٌب املسألة اثلانية

ْشاعً؛ فهذه ابلنْت الصغرية أجابت عن صفٍة عظيمٍة مْن صفات اهلل 
أنْكرها علماء من املعزتلة, ومن اجلهمية, ومن األشاعرة, واملاتريدية 

 وغريهم.
ن به الصغااملسألة اثلاثلة ر أسماُء اهلل : يدل ىلع أنَّ أول ما يُلَقَّ

كبرٌي, واهلل عظيٌم, واهلل  -  -وصفاتُه, مثل أْن يقال للصغري: اهلل 
 مجيٌل, واهلل سميٌع, واهلل بصرٌي, واهلل يف السماء ... وهكذا.

؟ : (: قوهلاملسألة الرابعة ُ َن اَّلله يم
َ
( يدل ىلع جواز السؤال عْن ماكِن أ

اهلل سبحانه خالفاً ألهل ابلدع اذلين أنْكروه, والسؤال عْن املاكن ال 
 ال حيويه يشٌء مَن اخللق. -  -يعيِن أنَّ املاكَن حيوي اهلل, بل اهلل كبرٌي 

َماءِ : )املسألة اخلامسة : ِِف السه ( يدل ىلع أنَّ اهلل تعاىل يف العلو؛ قَالَتم
 زئ رئ ُّٱ  هلا, وهذا ما جاءت به نصوص الكتاب كقوهل:  ملسو هيلع هللا ىلصر انلَّيبِّ إلقرا

, ويه صفُة كماٍل [١٧امللك: ] َّ ىت نت مت زت رت ُّٱ , وقوهل: [١٦امللك: ] َّ نئ مئ
 وهو مستحٌق للكِّ كمال. -  -يف حقِّ اهلل 
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نَا؟: قوهل: )املسألة السادسة
َ
ِ  قَاَل: َمنم أ نمَت َرُسوُل اَّلله

َ
: أ ىلع ( يدل قَالَتم

ُصوِل 
ُ
وجوب تلقني الصغار شهادة أنَّ حممداً رسول اهلل؛ إْذ يه أصل ٌمْن أ

 ادلين.
: يدل ىلع أنَّ الصغري ال حُيْتََقْر؛ فهذه بنٌْت صغريٌة املسألة السابعة
وال يعرفون  ملسو هيلع هللا ىلص, واكن األعراب يأتون إىل انلَّيبِّ ملسو هيلع هللا ىلصَعَرفَْت رسول اهلل 

ْيَن حممد؟ وهذه 
َ
صغريٌة عرفت أنَّ هذا هو رسول اهلل َشْخَصُه فيقولون: أ

ع ويه كبريٌة ما عرفت انلَّيبَّ  الم, واملرأة اليت ترُْصَ الة والسَّ  ملسو هيلع هللا ىلصعليه الصَّ
 فالصغري ال حُيْتََقْر.
ِمَنةٌ : قوهل: )املسألة اثلامنة َها؛ فَإِنهَها ُمؤم تِقم عم

َ
( يدل ىلع أنَّ الاكفر قَاَل: أ

َقبَة كما قال ليس أهاًل أْن ُيْعتَق, بل جاء اتلقي يد باإليمان يف ِعتِْق الرَّ
 [.٩٢النساء: ] َّ متنت زت رت ُّٱ سبحانَه: 

ِمَنةٌ ) :: قوهلاملسألة اتلاسعة َها؛ فَإِنهَها ُمؤم تِقم عم
َ
( يدل ىلع أنَّ أعظم ما أ

ا علمت مسائل  -ولو اكن صغرياً أو أنىْث  -يَرفع املرء  هو العلم؛ فلمَّ
أْن ُتْعتَق, َوُرفَِع شأنُها, بل اكنت حياًء ملْن عظيمة يف العقيدة اكنت أهاًل 

 قلبه ُمْستَيِْقٌظ؛ إْذ أنَّ بنْتاً صغريًة عرفت ما َجِهلَُه كبار أهل ابلدع.
ِمَنةٌ : قوهل: )املسألة العارشة َها؛ فَإِنهَها ُمؤم تِقم عم

َ
( يدل ىلع أنَّ الصغار إْن أ

ع أْن ُيْهدى إيلهم يشٌء؛ أجابوا يف أموٍر ُسئِلوا عنْها ال ِسيََّما يف ادل ين يَُّْشَ
 أمر هلذه اجلارية بيشٍء عظيٍم وهو عتقها. ملسو هيلع هللا ىلصفانلَّيبُّ 
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ق؛ فأعطاها املسألة احلادية عرشة ية ىلع الرِّ : يدل ىلع ْشف احلرِّ
ية.* ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ  قيق وهو احلرِّ  أعظم ما يتمنَّاُه املؤمن الرَّ

َِلِ : )قال  يَماِن:)): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم ِ
فمَضُل اْلم

َ
َ َمَعَك َحيمُثَما  أ نه اَّلله

َ
لََم أ نم َتعم

َ
أ

  (َحِديٌث َحَسنٌ  ((ُكنمَت 

نَّة,  ذكر املصنُف  هذا احلديث؛ بليان: إثبات صفة املعية من السُّ
 .  وأنَّ اإليمان بها أفضُل اإليمان؛ ألنَّه أمٌر غييبٌّ

ذكر مخس آياٍت؛ إلثبات: صفة املعية, ثم  وقد سبق أنَّ املصنَف 
نَّة ذكر هذا احلديث.  ملا ذكر السُّ

َِلِ قال: ) يَمانِ  :ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم ِ
فمَضُل اْلم

َ
نم ( يعين: أفضل مزنلًة يف اإليمان: )أ

َ
أ

َ َمَعَك  نه اَّلله
َ
لََم أ من أفضل اإليمان؛  ( واكن إثبات صفة املعية هلل َتعم

ألنَّ ِضَعاَف أهل اإليمان ال يستطيعون أْن جيمعوا بني صفة العلو واملعية 
, فاكن إثبات هذه الصفة غيباً حمضاً فاكن أفضل اإليمان, واملعية هلل 

 كما سبق تنقسم إىل قسمني:
 ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱاملعية األوىل: معيٌة اعمٌة جلميع اخللق كما قال سبحانه: 

ار معهم سبحانه [٤ديد: ــاحل] َّ ِّّٰ , أي: مع مجيع اخللق من املؤمنني والكفَّ
العه وهيمنته عليهم وغرِي ذلك من لوازم تلك املعية, وهذه  بعلمه واطِّ

 املعية ال يمدح عليها املخلوق.
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واملعية اثلانية: يه اليت يمدح عليها املخلوق ويسىع هلا ويه املعية 
ة, ويه خاصٌة بمن جاء انلَّ   ص بهم اكلصابرين كما قال سبحانه: اخلاصَّ

اكرين كما يف احلديث: [٤٦األنفال: ] َّ ىن من خن حن ُّٱ نَا َمَعُه )), واكذلَّ
َ
َوأ

... وهكذا, وهذه يه الصفة اليت جيب أْن يسىع املسلم هلا؛ إْذ  ((إَِذا َذَكَرِِن 
ة.-أي: سوى املسلم  -ال يناهُلا سواه   , والاكفر ليست هل معيٌة خاصَّ

وهو يف علوه هو معنا, وهذا ال يتناىف مع  ذللك نؤمن بأنَّ اهلل 
 العلو؛ ألنَّ اهلل سبحانه ليس كمثله يشٌء, فمن اكن صابراً نقول: اهلل 

فاء, وختفيف الُكْربة  وك وُيثيبك وُيعينك ىلع الشِّ معك حقيقًة يُصربِّ
وحنو ذلك, وكذلك املتَّيق اهلل معه حبفظه, وتيسري رزقه, وراعيته, وعزِّه, 

ة.*  وهيبته وغري ذلك من لوازم املعية اخلاصَّ
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َِلِ : )قال  ََلةِ فَإِنه ا)): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم َحُدُكمم إََِل الصه
َ
َ قَِبَل إَذا قَاَم أ َّلله

وم 
َ
ِهِه, َوَل َعنم يَِمينِِه, َولَِكنم َعنم يََسارِهِ, أ ِهِه؛ َفََل َيبمُصَقنه قَِبَل وَجم وَجم

  (ُمتهَفٌق َعلَيمهِ  ((ََتمَت قََدِمهِ 

صفة املعية أعقبها بعد ذلك بصفة أخرى  ملا ذكر املصنُف 
, -مْن سائليه واعبديه  أي: قُْرُب اهلل  -عظيمة ويه صفة: الُقْرِب 

 وساق هلذه الصفة ثالثة أحاديث:
ََلةِ احلديث االول: ) َحُدُكمم إََِل الصه

َ
أي: دخل يف الصالة  (إَذا قَاَم أ

ِههِ ) َ قَِبَل وَجم ( أي: أنَّه قِبََل وجهه حقيقًة, أي: أنَّه قريٌب ِمنْه, فَإِنه اَّلله
 َوقُْرُب اهلل ِمْن عباده يكون يف أمرين:

 مع جع مظ  حط مض ُّٱ مر األول: حال ادلاعء كما قال سبحانه: األ

 . [١٨٦ابلقرة:]  َّ  حقمق مف خف حف جف جغمغ
الة  واألمر اثلاين: َيْقُرُب اهلل  من اعبديه كما قال عليه الصَّ

الم:   ))والسَّ
َ
وماكن يف العام  ((قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِذِه َوُهَو َساِجدٌ أ

الم:  الة والسَّ إِنَّ ))يَْدنُو اهلل ِمْن اعبديه وهو يف عرفة كما قال عليه الصَّ
 َ ْهِل َعَرفَةَ  اّلِلَّ

َ
 . ((ُيبَايِه َمالئَِكتَُه َعِشيََّة َعَرفََة بِأ

ابَِقنْي, وليس  -أي: الُْقْرب  -وهذه املزنلة  نَْفني السَّ ال تكون إال للصِّ
 لفرق بني الُْقْرِب واملِعيَّة:لعموم اخللق, وا
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ة,  أواًل: أنَّ املعية تنْقسم إىل قسمني: معيٌة جلميع اخللق, ومعيٌة خاصَّ
فة ال تتناىف مع  وأما القرب فال ينقسم, وإنَّما لعابديه وسائليه, وهذه الصِّ

وفوقيته, فهو اعٍل وَيْقُرب من املصيل, بل َيْقُرْب ِمْن مجيع  علوِّ اهلل 
 ولو اكنوا مئات اآلالف يف وقٍت واحٍد. املصلني 

قال عْن  فإذا قيل كيف يكوُن ذلك؟ نقول: إنَّ اهلل كبرٌي, واهلل 
وخملوٌق يراه انلَّاس لكَّ يوم: مجيع  [١١الشورى: ] َّ مهىه جه ين ُّٱ نفسه:

املخلوقني يَظنون أنَّه قريٌب منْهم بل أحياناً يبتعدون عنْه يَظنون ُقْرَبُهْم 
ويه الشمس, فَيِف َمْطلَِعَها يظنُّ انلَّاس مجيعاً يف وجه هذا وهذا وهذا, 
وإذا زالت عنْد األصيل لكُّ واحد من انلَّاس يظنُّ الشمس يف وجهه, واهلل 

  فة يراها املخلوق مع خملوٍق ليس كمثله يشء, فإذا اكنت هذه الصِّ
 !-  -فما َظنَُّك بهذه الصفة من اخلالق 

َ قِبََل وَْجِههِ  )) الة؛ فإذا أردت أنَّ  (( فَإِنَّ اّلِلَّ وهذا يدل ىلع عظمة الصَّ
, ويدل أيضاً ىلع ُحبِّ اهلل  ُرَب للمصلِّني؛ إْذ قَ  اهلل َيْقرب ِمنْك فََصلِّ

 ِمنُْهم, ويدل أيضاً ىلع تعظيم شأن املسلم وإْن اكن صغرياً؛ فاهلل 
 َيْقرب من املصيل ولو اكن صغرياً, بل ولو اكن أنىْث.

ِههِ قال: ) ( َوَل َعنم يَِمينِهِ (؛ ألنَّ اهلل قِبََل وجهه )َفََل َيبمُصَقنه قَِبَل وَجم
 :  . ((فإِنَّ َعْن يَمِينِه َملٌَك ))وجاء اتلَّعليل يف حديٍث آخر يف صحيح ابلخاريِّ

ِ قال: ) وم ََتمَت قََدِمهِ  ( يعين: يلبصق عْن يساره )َولَِكنم َعنم يََسارِه
َ
( أ

مال, ويدل ىلع أنَّ لكَّ  أمٌر آخر, ويدل ىلع تعظيم جهة ايلمني ىلع الشِّ
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مال أو عن الشمال, وهذا إذا لم يكْن هناك  ُمْستَْقَذٍر يكون بالشِّ
حصرٌي, فإْن اكن َثمَّ حصرٌي فال َيبُْصْق حىت ولو ىلع يساره؛ ئلال يَتَِّسخ 

اد املسجد, وإنَّما يف ِمنِْديٍل أو قَِماٍش أو حنو ذلك.*  سَجذ

َِلِ : )قال  بمِع َوَربه المَعرمِش )): ملسو هيلع هللا ىلص َوقَوم َموَاِت السه اللهُهمه َربه السه
ءٍ  ,َعِظيمِ الم  َبِّ وَانلهَوى ,َربهَنا َوَربه ُُكِّ ََشم ِيِل ُمَْنِ  ,فَالَِق احلم

ْنم ِ
َراةِ وَاْلم َل اتلهوم

قَاِن...وَال لِمٌ  ((ُفرم  ( َروَاهُ ُمسم
نَّة؛ إلثبات: صفة القرب مَن  ال زال املصنُف  يذكر األدلِّة من السُّ

 ديللني: اهلل, مىض ديلٌل ويذكر هنا 
األول: ساق هذا احلديث الطويل, وهذا احلديث ينقسم إىل ادليلل 

 قسمني:
 ؛ لالستعاذة بَّشِّ لكِّ دابَّة.القسم األول: توسٌل خبمس صفاٍت هلل 

؛ لقضاء ادلين واالستعاذة والقسم اثلاين: توسٌل بأربع صفاٍت هلل 
 من الفقر. 

بمعِ قال: ) َموَاِت السه ل األول: توسٌل ( هذا هو اتلَّ اللهُهمه َربه السه وسُّ
 للسموات واألرض. بربوبية اهلل 

ل اثلاين: توسٌل بربوبية اهلل َوَربه المَعرمِش المَعِظيمِ ) بأنَّه  ( هذا اتلَّوسُّ
 . -  -ربُّ العرش العظيم 
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ل اثلالث قوهل: ) ءٍ واتلَّوسُّ ( توسٌل بربوبية اهلل نلا, َربهَنا َوَربه ُُكِّ ََشم
وبربوبيته جلميع املخلوقات, وهذا من َعْطِف العام ىلع اخلاص, 

َورَبَّ لُكِّ  ))فالسموات السبع, واألرضون, والعرش العظيم داخلٌة يف قوهل: 
ءٍ  لكن ذكر املخلوقات السابقة؛ لكون السموات واألرض من أكرب  (( يَشْ

 املخلوقات.املخلوقات, وذكر العرش لكونه أكرب 
يعين:  ( يعين: توسٌل بقدرة اهلل فَالَِق اتلوسل الرابع ذكره بقوهل: )

َبِّ خمرج ) ( وَانلهَوى( اذلي يَنْبُت به الزرع اكبلَّصل واثلوم وغريهما, )احلم
اذلي خترج به الزروع كشجر الربتقال والرمان وغري ذلك, أي: توسٌل 
بقدرة اهلل يف إخراج انلبات اذلي ال ساق هل ويه الصغرية, واليت هلا ساق 

 ويه الكبرية اكنلَّخل وغريها. 
ل اخلامس ذكره بقوهل: ) ِيِل وَالُمَْنِ واتلَّوسُّ

ْنم ِ
َراةِ وَاْلم قَانِ َل اتلهوم ( أي: ُفرم

, وتوسٌل أيضاً برمحته سبحانه؛ إْذ رَِحَم اخللق بإنزال --بعلو اهلل  توسٌل 
 الكتب هذه عليهم؛ تلكون هدايًة هلم.

يِل َوال ))وقوهل:  جْنِ مرتبة ىلع زمن الزنول, اتلوراة:  ((ُفْرقَاِن اتلَّْوَراِة َواإْلِ
 ايلهود, ثم انلصارى, ثم للمسلمني.

ُعوُذ بَِك مِنم من يشٍء عظيٍم وهو )هذه اتلَّوسالت الكثرية؛ لالستعاذة 
َ
أ

ور ىلع املسلم ُمَسلََّطة ِمَن اإلنْس واجلن, إنْس: رَشِّ ُُكِّ َدابهةٍ  (؛ إْذ أنَّ الَّشُّ
أي: اذلين يُِصيْبُوَن اآلخرين  -من احلاسدين, واحلاقدين, والعائنني 
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حر, أو بالكيد من النِّساء وغريهنَّ أو غري ذلك,-بالعني  ومن  , أو بالسِّ
: باألذى, أو اتلَّلبس, أو غري ذلك.   اجلنِّ

نمَت آِخٌذ بَِناِصَيتَِهاوقوهل: )
َ
( هذا فيه توسٌل لالستعاذة بقدرة اهلل أ

َواب ضعيفٌة  وقوته واتلَّلطف مع اهلل  واالسرتحام؛ إلظهار أنَّ هذه ادلَّ
ته؛ إْذ عنْدك يا رب فأنْت آخٌذ بناصيتها, وإذالل املرء إذا ُسِحَب ِمْن ناصي

ايع  أنَّ انلَّاصية حَمِلُّها االرتفاع والعلو وإنْزاهلا بايلد إهانٌة, فكأنَّ ادلَّ
يقول: يا رب هذه خملوقاٌت ضعيفٌة أنْت تأخذ بناصيتها وتدقها يف 

 األرض؛ تلرصف ْشها عنَّا. 

ُل ثم بعد ذلك انْتقل إىل ادلاعء اثلاين: ) وه
َ نمَت األم

َ
( األول من اللهُهمه أ

َ انلَّيُب أسم ءٌ ) ملسو هيلع هللا ىلصاء اهلل, وتفسريها مثل: ما فرَسَّ ( فليس فَلَيمَس َقبملََك ََشم
, وهذا توسٌل بهذا -  -يشٌء, ففيه إثبات صفة األويلة هلل  قبل اهلل 

 الصفة األوىل صفة األويلة. 
ءٌ ) َدَك ََشم ِخُر فَلَيمَس َبعم نمَت اْلم

َ
 -هذا توسٌل هلل بصفة اآلخريَّة هلل  (وَأ
-ل واآلخر. , ف  ليس بعد اهلل يشء, فهو األوَّ

ءٌ ) :والصفة اثلاثلة ذكرها بقوهل قََك ََشم اِهُر فَلَيمَس فَوم نمَت الظه
َ
( هذا وَأ

, ويصح أنذ نقول: بظهور اهلل سبحانه؛ إْذ ليس -  -توسٌل بظاهرية اهلل 
 . [٢٥٥ابلقرة: ] َّ خل حل ُّٱٱٱكما قال  -  -فوق اهلل يشء فهو العيلُّ 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

156 

فة الرابعة ذكره بقوهل: ) َاِطُن فَلَيمَس ُدونََك واتلوسل بالصِّ نمَت اْلم
َ
وَأ

ءٌ  اهد مْن هذا احلديث؛ إثبات صفة القرب هلل ََشم  )), ( وهذا هو الشَّ
توسٌل بصفة ابلاطنية هلل, ويصح أْن نقول: توسٌل بصفة ابْلُُطون ((  ابْلَاِطنُ 

ءٌ  ))هلل سبحانه,  يعين: يا رب أنْت قريٌب منَّا جداً,  (( فَلَيَْس ُدونََك يَشْ
فلكُّ يشٍء ليس دونك يشٌء فيه, فأنْت قريٌب منْه سبحانه, وهذا هو 
ٌ رصيٌح يف  اهد, وقُْرُبُه سبحانه يف هذا باطٌن فليس دونك يشٌء ُمَفرسَّ الشَّ

 قُْرِب اهلل سبحانه من اعبديه وسائليه. 
لب حتقيق أمٍر من ؛ لطبعد هذه اتلَّوسالت األربع بصفات اهلل 

رِ وهو: ) اهلل  نِِِن ِمنم المَفقم غم
َ
َن, وَأ يم (؛ إْذ أنَّ الفقر قد ينْقل اقمِض َعِنِّ ادله

, [٦٠اتلوبة: ] َّ  حئ جئ ُّٱ املرء من ملَّة إىل ملَّة كما قال سبحانه:
والفقر أيضاً قد ُيْهِتُك العرض كما يف الصحيح يف املرأة اليت جلست بني 

هِ ))رجل فقالت هل:  َ َواَل َتُفضَّ اخْلَاَتَم إِالَّ حِبَقِّ ما داعها ذللك إالَّ  ((اتَِّق اّلِلَّ
 الفقر. 

ُموحات,  ر ِمَن األوطان, والفقر حَيُْجْب األماين والطُّ والفقر ُيَهجِّ
ذَّى؛ ذللك أمر 

َّ
والفقر مهلٌك للنَّفس, فقد يطلب األوالد ما ال عنْدك فتتأ

يْن والغىن من الفقر.  باالستعاذة منْه, ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيُب   وأمر بقضاء ادلَّ

َِلِ ثم بعد ذلك قال: ) رِ  - َوقَوم كم وَاَتُهمم بِاَّلِّ صم
َ
َحابُُه أ صم

َ
ا َرَفَع أ يَُّها )): - لَمه

َ
أ

ُفِسُكمم  ,انلهاس نم
َ
َبُعوا لََعَ أ وت فيه؛ ارم ( أي: ال تؤذوا أْنُفَسُكم برفع الصَّ
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َصمه )
َ
ُعوَن أ يعين: حارض لكْن ال يسمع؛ إْذ أنَّ مْن طبيعة ( فَإِنهُكمم َل تَدم

وت عنْده فيسمع )  ( أي: ليس يسمع لكنَّه بعيد. َوَل ََغئًِبااألصمِّ رفع الصَّ
ُعوَن َسِميًعا ) ( قَِريًبا) -  -( يسمع األصوات وهو يف العلو إِنهَما تَدم

اهد؛ إثبات صفة الُقْرِب هلل  : أنَّ , وقد ذكر ابن القيم هذا هو الشَّ
قربه سبحانه مْن اعبديه وسائليه قُْرٌب بذاته سبحانه, وليس معىن ذلك 

 .*[١١الشورى: ]  َّ حي جي  يه مهىه جه ين ُّٱ احللول يف لكِّ ماكن, وإنَّما:
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َِلِ ) :قال  َن المَقَمَر َِلملََة )): ملسو هيلع هللا ىلصَوقَوم َن َربهُكمم َكَما تََروم وم إِنهُكمم َسََتَ
رِ  َدم يَتِهِ وَن َل تَُضامُ  ,اْلم   ,ِِف ُرؤم

َ
ُتمم أ َتَطعم لَُبوا لََعَ َصََلٍة َقبمَل  له فَإِِن اسم ُتغم

ِس  مم َعلُواوَ ُطلُوِع الشه  ( ُمتهَفٌق َعلَيمهِ  ((َقبمَل ُغُروبَِها؛ فَافم
إلثبات: أنَّ املؤمنني يرون ربَّهم يف  هذا احلديث؛ ساق املصنُف 

 ة. أرض املحَّش, ويرونَه يف موضٍع آخر وهو اجلنَّ 
وقد أنْكر أهل ابلدع أنَّهم يرون ربَّهم, وهذا من العذاب يف قلوبهم؛ 

 أعطاهم إياه وهو انلَّظر لوجهه الكريم.  إْذ َحَرُموا أنْفسهم خرياً اهلل 
ختم آيات الصفات بآيات إثبات املؤمنني لربهم, وذكر  واملصنُف 

 مل خل ُّٱ  ,[٢٣ - ٢٢القيامة: ] َّ ين ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ هناك ثالث آيات:

 .[٣٥ق: ] َّ  َّـ هي مي هن من مل مك ُّٱ , [٢٦يونس: ]  َّ جمحم يل ىل
وختم أيضاً أحاديث الصفات حبديث الرؤية هذا؛ ألنَّ أهل اجلنَّة 
يتمتَّعون برؤية ربِّهم إذا دخلوها, فهذا تفاؤاًل من املصنِف بأنَّ نهاية 
مطاف اإلنْسان اجلنَّة ورؤية وجه اهلل, وكذلك نهاية األحاديث إثبات 

من  , ومن أنْكر الرؤية َكَفَر؛ ملصادمته انلُّصوص-  -رؤية اهلل 
نَّة.   الكتاب والسُّ

َن َربهُكمم قال: ) وم ( يعين: يا أيُّها اخللق مجيعاً سرتون ربَّكم إِنهُكمم َسََتَ
 وهذا يف املوضع األول, واخللق يروَن ربَّهم يف موضعني:
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 خم حم جم هل مل ُّٱٱاملوضع األول يف أرض املحَّش كما قال سبحانه:

, ويف هذا [٢٥الفرقان: ] َّ يث ىث  نث مث زث رث يت ىت ُّٱ [٢٢الفجر: ]  َّ مم
ار ال  ار واملنافقون, لكْن املنافقون والكفَّ املوضع يراه املؤمنون والكفَّ

 يف املحَّش.  ينظرون إيله نظر تمتُّع, وأهل اإليمان يتمتَّعون برؤية اهلل 
 َّ هن من مل مك ُّٱ واملوضع اثلَّاين: بعد دخول اجلنَّة كما قال سبحانه: 

 ملسو هيلع هللا ىلصأي: يف اجلنَّة, ويف صحيح مسلم فرسَّ انلَّيبُّ  َّ هي ميُّ        أي: يف اجلنَّة
 هذا املزيد بالرؤية. 

مْجَُل مما يف اجلنَّة مجيعا؛ جلمال اخلالق سبحانه, وتلك 
َ
ورؤيته سبحانه أ
من اجلمال, ويراه الرجال بكرًة  -أي: مما يف اجلنَّة  -مجادات أو خملوقات 

حلديث, وعند ادلارقطين: أنَّ يف آخر ا -إْن شاء اهلل  -وعشياً كما سيأيت 
َع للنساء اخلروج  النساء يريَن اهلل  يوم الفطر واألضىح؛ ذللك ُْشِ

يوم العيد, وكذلك صالة الفجر وصالة العشاء جزاء املحافظة عليها: 
 يف اجلنَّة كما سيأيت. الرؤية الاكملة هلل 

َن المَقَمرَ ) ( وهذا تشبيه رؤية بالرؤية: كما ترى القمر: سرتى َكَما تََروم
رِ ال, ليس تشبيه املريئ باملريئ ) اهلل, وليس القمر اكهلل  َدم ( َِلملََة اْلم

يَتِهِ َل تَُضامُ يعين: كبرٌي وواضٌح )  ( فيها ثالثة ألفاظ: وَن ِِف ُرؤم
يم وهو الظلم, أي: ال يظلم بعض ((اَل تَُضاُموْن  )) كم يعين: من الضَّ

 بعضاً بمنع بعضكم بعضاً من الرؤية, وإنَّما هو واضٌح يراه اجلميع. 
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وَن  ))وروي:  أي: ال ينضم بعضكم بعضاً يقول: بعضكم  ((اَل تَُضامُّ
بلعض انظر هذا القمر ال, ليس هذا دقِّق يف انلظر وإنَّما هذا القمر, وإنَّما 

 هل.واضٌح ال حيتاج إىل أْن يدلَّ أحدكم اآلخر يف انلظر 
وروي الرواية اثلاثلة: ال تَُضارُّون أي: ال يرض بعضكم بعضاً يف 

يف ماكنه, وهذا حديٌث  -أي: املخلوق  -رؤيته باالزدحام, وإنَّما لكٌّ يراه 
 قطيعٌّ فيه إثبات الرؤية.

ىلع عمٍل يُثاب عليه املرء لرؤيٍة اكملٍة واضحٍة هلل,  ملسو هيلع هللا ىلصثم حثَّ انلَّيبُّ 
َمْن َصّلَّ )): ملسو هيلع هللا ىلصني عظيمتني قال عنهما انلَّيبُّ ويه املحافظة ىلع صالت

الربدين يعين: طرف الليل وطرف انلهار, الربد  ((الرَبَْديِْن َدَخَل اجْلَنَّةَ 
 املقصود به الطرف.

 قال: )
َ
ُتمم أ َتَطعم لَُبوا له فَإِِن اسم ( يعين: ال يغلبكم أحٌد ىلع تركها من ُتغم
ِس  لََعَ َصََلةٍ نوٍم أو عمٍل وغريها ) مم ( ويه الفجر َقبمَل ُطلُوِع الشه

( ويه َقبمَل ُغُروبَِها( صالٍة )وَ فحافظوا عليها فثوابها هناك بالرؤية, )
 العرص؛ ألنَّه رويَّ أنَّ املؤمنني يرون ربَّهم بكرًة وعشيًة.

ِذَن هلم برؤيته حىت يرى  وهذا أعظُم كرٍم من اهلل 
َ
لعباده: أْن أ

اإلنسان من هذا اذلي خلق الكون؟ ومن هذا اذلي تصيل هل؟ ومن هذا 
 اذلي ختاف منه؟ ومن هذا اذلي حتبُّه؟ ومن هذا اذلي ترجه؟
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َحاِديِث ثم قال: )
َ َثاِل َهِذهِ األم مم

َ
ْذُكر واعتقد ورْس ىلع إََل أ

ُ
( يعين: أ

ابقة  َحاِديِث إىَل ))القاعدة السَّ
َ
ْمثَاِل َهِذهِ اأْل

َ
الهِِت ُُيمِِّبُ فِيَها باإليمان بها ) ((أ

 ِ ِه بَِما ُُيمِِّبُ بِهِ  ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اَّلله نؤمن به كما  ملسو هيلع هللا ىلص( فما أخرب به انلَّيبُّ َعنم َربِّ
إىل هنا انتىه من ِذكِر آيات  يف القرآن تماماً, ويكون املصنُف 

 الصفات, وأحاديث الصفات.*
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قََة انلهاِجَيةَ : )قال  ََماَعةِ  - فَإِنه المِفرم نهِة وَاْلم َل السُّ هم
َ
ِمُنوَن  - أ يُؤم

ِ ََتمِريٍف َوَل , بَِذلَِك  ُ بِِه ِِف كَِتابِِه, ِمنم َغْيم َِّبَ اَّلله خم
َ
ِمُنوَن بَِما أ َكَما يُؤم

ثِيٍل  يِيٍف َوَل َتمم ِ تَكم ِطيٍل, َوِمنم َغْيم ةِ  بَلم ُهُم الموََسُط ِِف , َتعم مه
ُ َكَما  ,فَِرِق األم

َممِ 
ُ َة ِِهَ الموََسُط ِِف األم مه

ُ نه األم
َ
 (, ...أ

نَّة من أحاديث الصفات, ويذكر  يذكر هنا  ما هو موقف أهل السُّ
 هنا أنَّ موقفهم منها أمران:

َشاَر إيله بقوهل: )
َ
قََة انلهاِجَيةَ األمر األول أ نهِة  - فَإِنه المِفرم َل السُّ هم

َ
أ

 َ
م

ِمُنوَن بَِذلَِك  - َماَعةِ وَاْل  ( يعين: يؤمنون بما ثبت من األحاديث.يُؤم
واألمر اثلاين: أنَّ إيمانهم بأحاديث الصفات: كإيمانهم بآيات 

 الصفات من غري حتريٍف وال تعطيٍل, ومن غري تكييٍف وال تمثيٍل.
أي: ناجيٌة يف  (( انلَّاِجيَةَ  ))يعين: اجلماعة  (( فَإِنَّ الِْفْرقَةَ  )): وقوهل 

ادلنيا من ابلدع, وناجيٌة يف اآلخرة من انلَّار, من يه هذه الفرقة انلاجية 
نَِّة َواجْلََماَعةِ  ))من انلَّار؟  ْهَل السُّ

َ
أي: يؤمنون بأحاديث ((  يُْؤِمُنوَن بَِذلَِك  أ

الصفات اثلابتة, أما غري اثلابتة ال يأخذون بها مثل: يا حنَّان فاحلنَّان 
أسماء اهلل؛ ألنَّه ضعيٌف, ومثل: قرص أسماء اهلل التسع ليس من 

والتسعني ىلع ما رواه الرتمذي يف تعدادها؛ فاحلديث ضعيٌف, ومن باب 
أوىل ما لم يثبت من أسماء اهلل مثل: الرشيد, واجلواد وغريهما هذا 

 املوقف األوىل.
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ُ بِهِ املوقف اثلاين: ) َِّبَ اَّلله خم
َ
ِمُنوَن بَِما أ ( يعين: من ِِف كَِتابِهِ  َكَما يُؤم

نَّة سواء ) ِ ََتمِريٍف آيات الصفات, وإيمانهم بالكتاب والسُّ ( ِمنم َغْيم
ِطيٍل للنصوص ) لونها, )َوَل َتعم يِيٍف ( وال يعطِّ ِ تَكم ( ال َوِمنم َغْيم

ثِيٍل يكيفونها بَكيٍْف خيتارونه ) ( أي: وال يمثِّلون صفات اهلل َوَل َتمم
 بأحٍد من  خملوقاته.

نَّة واجلماعة يف آيات الصفات  وملا َذَكَر أنَّ هذا هو معتقد أهل السُّ
ووصفهم بأنَّها ناجيٌة, قال يف وصف آخر أيضاً هلم: هم الوََسطيِّة يف لكِّ 

نَّة واجلماعة )بَلم ُهمُ يشٍء ذللك قال: ) الموََسُط ِِف فَِرِق ( أي: أهل السُّ
ةِ  مه

ُ ستفرتق إىل ثالثة وسبعني فرقة َكها يف  أنَّها ملسو هيلع هللا ىلص( اليت أخرب انلَّيبُّ األم
نَّة  انلَّار إالَّ واحدة, فالوسط من هذه اثلالث والسبعني يه أهل السُّ

َة ِِهَ الموََسُط واجلماعة, ) مه
ُ نه األم

َ
( يعين: أنَّ هذه األمة يه العدل َكَما أ

الكة سبيل الوََسطيِّة ) َممِ اخِليار السَّ
ُ جحدوا ( َكِّها مثل: ايلهود ِِف األم

 يق ىق ُّٱ, وانلَّصارى غلت [٣٠اتلوبة: ]  َّ ين ىن نن ُّٱربوبية اهلل فقالوا: 

  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱ, وأتت هذه األمة وقالت: [٧٣املائدة: ] َّمك  لك اك

, ومثل: انلَّصارى ال يتورعون عن انلَّجاسات؛ فيطوون املرأة [١٩األنعام: ]
ويه حائض, وايلهود غلوا يف انلَّجاسات فال يبيتون مع حائض بماكٍن 
واحٍد, ويقرضون انلَّجاسة بمقاريض هذا يف أصل ملَّتهم وإْن اختلفوا 

 [١٤٣ابلقرة: ]  َّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱفيمن بعدهم كما قال سبحانه: 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

164 

الم يه أفضل األمم, وأهل  يعين: بني األم, الة والسَّ فأمُة حممٍد عليه الصَّ
نَّة واجلماعة يه أفضل فرق أمة حممد   . ملسو هيلع هللا ىلصالسُّ

نَّة هم ِخيار من هذه الفرق من ِخيار من بقية األمم, أي: أنَّ  فأهل السُّ
نَّة واجلماعة يف هذه األمة هم خرُي الفرق يف امللل َكِّها, وهذا  أهل السُّ

 م يدل ىلع صفوتهم, واصطفائهم, وِخريتهم وفضل اهلل ْشٌف عظيٌم هل
, -  -ما أراده هل  عليهم, وال َعَجَب من ذلك؛ ألنَّهم أثبتوا هلل 

موا الربَّ ملسو هيلع هللا ىلصما أخرب به انلَّيبُّ  وأثبتوا هلل  يف صفاته:  -  -, فلما عظَّ
 َعَظُموا.

س املؤلُف  نَّة يه الوسط, بدأ  وملا أسَّ أنَّ هذه األمة وسٌط وأهل السُّ
نَّة واجلماعة من فرق هذه  يذكر مخسة أصوٍل عظيمٍة يف وََسطيِّة أهل السُّ

 األمة.

ِ األصل األول قال: ) ( وبدأ بهذا -  -َفُهمم وََسٌط ِِف بَاِب ِصَفاِت اَّلله
لِّفت فيه, وبدأ أيضاً بهذا األص

ُ
ل ألنَّه هو أصل األصل؛ ألنَّ العقيدة أ

ِل األصول وهو اإليمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ) هم
َ
َ أ َبيم

ِطيلِ  ِميهةِ ( هذا وصٌف ملعتقدهم )اتلهعم َهم ( اجلهمية هم أتَّباع اجلاهم بن اْلم
صفوان, اجلهمية: نسبٌة ملؤسسهم, ومعتقدهم جحد أسماء اهلل وصفاته 

َتَعاىَل اهلُل َعْن  -ليس بكريٍم   ليس بعزيٍز, واهلل فيقولون: اهلل 
, وال يتلكَّم وليس يف العلو ... وهكذا, لكُّ صفٍة يف كتاب اهلل أو -َذلك 
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  مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُّٱاسم جيحدونه قال سبحانه: 

ماهم اهلل  [١٨٠األعراف: ] َّ نبىب ملحدين, ذللك أمجعت األمة ىلع  فسَّ
 كفرهم. 

الطعن هلل املعزتلة فأثبتوا األسماء  وتفرع من هذا املذهب اخلبيث يف
 ولم يثبتوا من صفات اهلل سوى سبع صفات جمموعة يف قوهلم:

ُم َوابَلرَصُ ... َسمٌع إَِراَدٌة وَِعلٌْم َواْقتََدر  هَلُ احلَيَاُة َوالالَكَ
هذه سبع صفات ما عداها من الصفات ال يؤمن بها, هل احلياة: يعين: 
يؤمنون بصفة احلياة هلل, والالكم, وابلرص, والسمع, والعلم, واإلرادة, 
ِحك,  والقدرة, وما عداها ينفونها فينفون عن اهلل االستواء, والعلو, والضَّ

قت وغريها من الصفات العظيمة, وينكرون أنَّ  خط, والـمَّ املؤمنني  والسَّ
 يرون ربَّهم وغري ذلك, وهم فرٌع من اجلهمية. 

 وفرٌع ثالٌث: هم األشاعرة يثبتون األسماء ويثبتون الصفات هلل 
املاترودية  -أي: من الفرق اجلهمية  -ولكن يؤولونها, ومنهم أيضاً 

بية ولكُّها تدور يف فلك اجلهمية, فلكُّ من جحد شيئاً من صفات  والالُكَّ
اهلل يصح أْن يطلق عليه أنَّه جهُّمٌّ حىت ولو صفة واحدة, فهذا هو 

 ا.القسم األول: فرَّطوا يف إثبات صفات اهلل فلم يثبتوا شيئاً منه
ثِيِل المُمَشبَِّهةِ الطائفة اثلانية قال: ) ِل اتلهمم هم

َ
َ أ ( يعين: أهل اتلمثيل َوَبيم

فهم يقولون: اهلل هل صفات لكنه مثل صفاتنا, فيده مثل أيدينا, والكمه 
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, فمنهم -َتَعاىَل اهلُل َعْن َذلك  -مثل الكمنا, وعيناه مثل أعيننا ... وهكذا 
 من مثَّل ومن شبَّه.

يل ما الفرق بينهما: نقول: املعىن واحد لكن املمثِّلة أدَّق؛ وإذا ق
, فاملمثِّلة أفرطوا فأثبتوا [١١الشورى: ]  َّ مهىه جه ين ُّٱلوردها يف القرآن 

نَّة وسٌط أثبتوا صفات فخالفوا اجلهمية  الصفات وشبَّهها خبلقه, أهل السُّ
نَّة  -حيث أنكروا الصفات وقالوا  الصفات لكن : نثبت -أي: أهل السُّ

نَّة ِخياراً يف  من غري تمثيل فاكنوا وسطاً بني الطائفتني؛ ذللك اكن أهل السُّ
 هذا ابلاب العظيم.*
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ِ : )قال  َعاِل اَّلله فم
َ
ِيهةِ : َوُهمم وََسٌط ِِف بَاِب أ َِّبم َ المَقَدرِيهِة, َواْلم َوِِف: , َبيم

 ِ َ : بَاِب وَِعيِد اَّلله َ المُمرمِجَئِة, َوَبيم ِِهمم  -  الوَِعيِديهةِ َبيم  (- ِمَن المَقَدرِيهِة وََغْيم
نَّة واجلماعة وسٌط بني فرق هذه  ملا ذكر املصنُف  أنَّ أهل السُّ

األمة, وذكر األصل األول: أنَّها وسٌط بني اجلهميَّة واملمثِّلة, وسبق أنَّ 
فات, واملعزتلة يثبتون  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -اجلهميَّة  ينفون األسماء والصِّ

فات, واألشاعرة يثبتون األسماء وينكرون الصِّ  فات األسماء وينفون الصِّ
لون بعضها  وال يثبتونها مجيعاً. بع أيضاً يؤوِّ  سوى سبع صفاٍت, وهذه السَّ

ذكر بعد ذلك أصالذ آخر وهو األصل اثلاين بعد إثبات صفات اهلل 
ِ وهو أفعال اهلل ذللك قال: ) َعاِل اَّلله فم

َ
( واملراد به َوُهمم وََسٌط ِِف بَاِب أ
انلَّاس فيها إىل ثالثة حراكت املخلوقني, وحراكت املخلوقني انقسم 

نَّة هم الوسط فيها.   أقسام: أهل السُّ
ىلع العبد, وهم  فقسٌم: فرَّط يف أفعال املخلوقني, فنىف قدرة اهلل 

اذلين يقال هلم: القدريَّة يعين: نفوا قدرة اهلل ىلع العبد, فقالوا: إنَّ العبد 
, ومْن -اُذ بِاهلِل َوالِعيَ  -يترصَّف بنفسه, وال قدرة هلل ىلع ترصفات عبده 

 لوازم قوهلم هذا أنَّه يفعل كما يفعل الربُّ سبحانه يف أفعاهل. 
وقسٌم آخر: غلو يف أفعال اهلل, فقالوا: إنَّ العبد ال إرادة هل يف أفعاهل, 
وا  فسلبوا العبد عن إرادته, فقالوا: إنَّ العبد جمبوٌر ىلع فعله؛ ذللك ُسـمُّ

ٌة إبليسيٌَّة, وتسَّمَّ أيضاً: شبهة املَّشكني كما اجلربيَّة, وهذه شبهٌة شيطانيَّ 
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,  [١٤٨: ]األنعام َّ حي جي يه ىه مه  جه ين ىن ُّٱقال سبحانه: 
ك.  نا ىلع الَّشِّ  لكْن ُجرِبْ

نَّة واجلماعة وسط بني هذين القولني ابلاطلني فقالوا:  فأ ى أهل السُّ
قدرة ىلع فعل العبد, وقالوا: إنَّ العبد ليس جمبوراً ىلع فعل نفسه,  هلل 

 جل مك لك خك حك ُّٱ هل قدرٌة لكن حتت قدرة اهلل كما قال سبحانه: 

 .[٢٩اتلكوير: ] َّ حل
أعطاك قدرة خترج مْن هذا ابلاب, أو مْن هذا  مثال ذلك: اهلل 

ابلاب لكن لو شاء اهلل ما خترج مْن هذا ابلاب تنْكرس مثاًل قدمك 
ج فاطمة, أو  فتخرج مْن ابلاب اآلخر, ومثل: اهلل  أعطاك قدرة تزتوَّ

فوق  اعئشة, فتذهب وتصل حىت ختطب فاطمة, لكْن مشيئة اهلل 
ج فاطمة, وإ نَّما تزتوَّج اعئشة ... وهكذا, ذللك مشيئتك قد ال تزتوَّ

افضة  األشاعرة يرون اجلرب يرون أنَّ العبد جمبوٌر ىلع فعل نفسه, وكذا الرَّ
 يرونه جمبوراً ىلع فعل نفسه. 

ِ واألصل اثلَّالث ذكره بقوهل: ) يعين: نصوص ( َوِِف: بَاِب وَِعيِد اَّلله
هيب وسٌط ) َ الرتَّ َ الوَِعيِديهةِ ( بني طائفتني: )َبيم  ( .المُمرمِجَئِة, َوَبيم

املرجئة: وهم اذلين يقولون تَأخر العمل عن اإليمان, فال يلزم من 
ر العمل عن  وا مرجئة يعين: تأخُّ الح؛ ذللك ُسـمُّ اإليمان العمل الصَّ
, وال حيتاج أْن حتجَّ  اإليمان, فقالوا: ال حيتاج عمل, فال حيتاج أْن تصيلِّ
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يكيف اإليمان بالقلب, ومْن هذا قول بعض انلَّاس جهاًل  وال أْن تصوم,
إذا قلت هل: ملاذا حتلق حليتك؟ يقول: اإليمان يف القلب يعين: ال يؤثِّر 
م ىلع اإليمان, وهذا مذهب املرجئة, فهذه الطائفة األوىل  العمل املحرَّ

هيب, فقالوا: َمْن اكن مؤمناً يدخل اجلنَّة.  لت نصوص الرتَّ  عطَّ
اثلاين: هم الوعيديَّة اذلين غلو يف نصوص الوعيد, فقالوا: َمْن  القسم

فعل نصاً فيه وعيٌد يكفر, فمن عقَّ وادليه يكفر, ومْن كذب يكفر ... 
 وهكذا.

( يعين: أهل القدر اذلين يغلون فيه يغلون أيضاً ِمَن المَقَدِريهةِ قال: )
ِِهمم يف نصوص الوعيد ) رون ( مَن اخلوارج واملعزتلةوََغْيم , فهم يكفِّ

 بالكبرية.
لون نصوص الوعيد, وال يغلون  نَّة واجلماعة وسٌط ال يعطِّ أهل السُّ
ك متوعٌد ىلع صاحبه ليس كما يقول  فيها, فقالوا: إنَّ لكَّ ذنٍب دون الَّشِّ
املرجئة, وال خيرج مَن اإليمان كما تقول الوعيديَّة, بل هم وسط مؤمٌن 

 بإيمانه فاسٌق بكبريته. 
ة االعتقاد؛ إْذ أنَّ اإلخالل بالقسم وهذا ب اٌب عظيٌم مْن أبواب صحَّ

األول وهو تعطيل انلُّصوص فساد املجتمع, فزتِن املرأة وتقول: العربة 
باإليمان, ويقتل الرجل ويقول: العربة باإليمان بالقلب, والقسم اآلخر 

ي ن, وَيقتُل أيضاً فيه فساد يف املجتمع فيَقتُل َمْن يراب يقول: خرج من ادلِّ
َمْن واىل املَّشكني ليس َمْن توالَّهم, وإنَّما َمْن واالهم, واملواىل معصية 
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, فلو رأى شخصاً يضحك مع اكفٍر  وليست كفراً, والُكْفر اتلَّولِّ
نب فيَقتُله.  ره بهذا اذلَّ  كفَّ

ومْن هنا نشأت طائفة اخلوارج فأحدثوا يف املجتمعات ِمَن قتل 
م؛ بسبب هذا املعتقد الفاسد, وسيقرر املصنُف املسلمني وزهق أرواحه

  ة مواضع.* -بإذن اهلل  -هذا املعتقد  بعد عدَّ
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ينِ : ): )قال قال  يَماِن وَادلِّ ِ
َُرورِيهِة : َوِِف بَاِب اْلم َ احلم َبيم

ِميهةِ  َ الُمرمِجَئِة َواَْلهم ََتِلَِة, َوَبيم
ِ , وَالُمعم َحاِب َرُسوِل اَّلله صم

َ
َ : ملسو هيلع هللا ىلصَوِِف أ َبيم

َ اخلَوَاِرِج  وَافِِض, َوَبيم  ( الره

نَّة واجلماعة فيها  هذا هو األصل الرابع من األصول اليت أهل السُّ
ينِ وسٌط بني فرق هذه األمة, قال: ) يَماِن وَادلِّ ِ

( يعين: يف باب َوِِف بَاِب اْلم
 احلكم ىلع الشخص يف إيمانه, وهل خرج من ادلين أم ال؟ 

َويِف: بَاِب  ))ألصل واألصل السابق اثلالث, وهو والفرق بني هذا ا
 ِ أنَّ األصل اثلالث ما يه  (( َبنْيَ الُْمرِْجئَِة, َوَبنْيَ الَوِعيِديَّةِ : َوِعيِد اّلِلَّ

لها وهم املرجئة, ومنهم  طريقة الفرق يف نصوص الوعيد؟ منهم من يعطِّ
 من يغلو فيها وهم القدرية. 

لنا هذه أما هذا األصل فهو ماذا حنكم  ا عطَّ ىلع الشخص لـمَّ
 انلصوص أي: الوعيد, أو غلو فيها؟ 

يَمانِ  ))فقال:  أي: إخراج الشخص من اإليمان أو عدم  (( َويِف بَاِب اإْلِ
يِن  ))إخراجه بسبب نصوص الوعيد,  أي: كذلك إخراجه من ادلين  (( َوادلِّ

َُرورِيهةِ أو عدم إخراجه هل يكفر أم ال؟ قال: ) َ احلم ََتِلَةِ  َبيم
( هذا وَالُمعم

روا من يقع يف  (( َبنْيَ احْلَُروِريَّةِ  ))صنٌف غلو يف احلكم عليه  إْذ كفَّ
نصوص الوعيد, فمن زىن عندهم يكفر, ومن عقَّ وادليه يكفر, 
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وطائفة من الغايلة أيضاً هم املعزتلة, فقالوا: من زىن ال نقول: مؤمٌن وال 
 املزنتلني, فهؤالء غلو يف احلكم.نقول: اكفر, وإنَّما يف مزنلة بني 

َ الُمرمِجَئةِ اجلانب اثلاين قال: ) ( فحكموا ىلع من يفعل الكبائر َوَبيم
بأنَّه مثل: األنبياء يف اإليمان, فقالوا: ال يرض مع اإليمان ذنب, 

ِميهةِ ) ( فقالوا: يكيف اتلَّصديق بالقلب, ولو فعل من الفواحش ما وَاَْلهم
لوا ا لوا فعل, فهنا عطَّ حلكم يف نصوص الوعيد, وكذلك اجلهمية عطَّ

 نصوص احلكم يف الكبائر. 
روه اكجلانب  نَّة واجلماعة وسٌط من فعل كبريًة لم يكفِّ أهل السُّ
األول, ولم يقولوا: أنَّه مؤمٌن اكمل اإليمان, بل قالوا: ليس بكافٍر 

اإليمان: اكجلانب األول: بل هو مؤمٌن, وليس مؤمناً اكجلانب اثلاين اكمل 
اتلني  ائفتني الضَّ طوا بني الطَّ  .-َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -بل ناقص اإليمان, فتوسَّ

َحاِب ثم بعد ذلك ذكر األصل اخلامس وهو األخري, فقال: ) صم
َ
َوِِف أ

 ِ نَّة وسٌط يف إيمانهم وقوهلم يف أصحاب ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلله ( أي: أنَّ أهل السُّ
ني ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل   :بني طائفتني ضاتلَّ

وَافِِض الطائفة األوىل: ) َ الره روا مجيع الصحابة سوى َبيم ( اذلين كفَّ
رون أبابكر  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -أفراٍد من آل ابليت   فيغلون يف يلع وُيكفِّ

 وعمر.
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َ اخلَوَارِِج ) د منهم: يغلون يف أب بكر وعمر َوَبيم ( ىلع الضِّ
رون آل ابليت.   وُيكفِّ

نَّة وسٌط  بني تلك الطائفتني, وإيمانهم كبري وعقلهم واسع؛  أهل السُّ
ون  فآمنوا بفضل مجيع الصحابة وأحبُّوهم, ولم يغلوا يف أحٍد منهم, ويرتضَّ
افضة يلعنونهما, وحيبون  عنهم مجيعاً حيبون أبابكٍر وعمر وليسوا اكلرَّ

رونهم, بل يؤمنون جبميع الصحابة  آل ابليت وليسوا اكخلوارج يكفِّ
ويوقرونهم وجيلُّونهم ويذبُّون عنهم, وآلل ابليت مزنلٌة خاصٌة وحيبُّونهم 

نَّة إذا اكن أحٌد منهم مؤمناً؛ إليمانه ولقرابته من انلَّيبِّ   ملسو هيلع هللا ىلصعند أهل السُّ
 مع عدم الغلو يف أحٍد من آل ابليت. 

نَّة واجلماعة يف أصحاب رسول اهلل  منهجاً  ملسو هيلع هللا ىلصفاكن منهج أهل السُّ
اللِّسان, سليُم املعتقد يَُوقر الصحابة؛  وسطاً, سليُم القلب, سليمُ 

 .*ملسو هيلع هللا ىلصتلوقريهم للنَّيبِّ 
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ِ:: )قال  يَماِن بِاَّلَله ِ
نَاهُ ِمَن اْلم َِّبَ  َوقَدم َدَخَل فِيَما َذَكرم خم

َ
يَماُن بَِما أ ِ

اْلم
ُ بِِه ِِف كَِتابِِه, َوتَوَاتََر َعنم َرُسوَِلِ  ََع َعلَيمِه َسلَُف ملسو هيلع هللا ىلصاَّلله َجم

َ
ةِ , وَأ مه

ُ نهُه  ؛األم
َ
ِمنم أ

ٌّ لََعَ َخلمِقهِ  َق َسَموَاتِِه لََعَ َعرمِشِه, لََعِ   ...( ُسبمَحانَُه فَوم

يسوق هنا بليان أنَّه ال تنايف بني صفة العلو وصفة املعية, وأنَّ اإليمان 
 . -  -بذلك من أعظم اإليمان باهلل 

نَاهُ ذللك قال: ) ِ ِمَن  َوقَدم َدَخَل فِيَما َذَكرم يَماِن بِاَّلَله ِ
( أي: يف أول اْلم

اَعةِ ))العقيدة حيث قال:   - اْعِتَقاُد الِْفْرقَِة انلَّاِجيَِة الَْمنُْصوَرِة إىَل ِقيَاِم السَّ
نَّة َواجْلََماَعةِ  ْهِل السُّ

َ
, َوَماَلئَِكِتهِ : - أ ِ يَماُن بِاّلَِلَّ َوِمَن )) , ثم قال: ((اإْلِ

 ِ يَماِن بِاّلِلَّ يَماُن بَِما وََصَف بِِه َنْفَسُه يِف ِكتَابِهِ : اإْلِ َوبَِما وََصَفُه بِِه  ,اإْلِ
قال: ومن اإليمان باهلل أيضاً اإليمان بتلك الصفتني  , ثم ((رَُسوهُلُ 

ُ بِِه ِِف كَِتابِهِ ) َِّبَ اَّلله خم
َ
يَماُن بَِما أ ِ

( يعين: أنَّ اجلمع بني صفيت العلو اْلم
 أدلة: واملعية دلَّ عليها ثالثة 

ُ بِِه يِف ِكتَابِهِ  ))ادليلل األول قال:  ْخرَبَ اّلِلَّ
َ
أنَّه ال تنايف بني هاتني  (( بَِما أ

به يف كتابه ما ذكره املصنُف يف اآلية اليت  الصفتني, واذلي أخرب اهلل 
 .-بإذن اهلل  -ستأيت 

( أي: أنَّ اجلمع بني تلك ملسو هيلع هللا ىلصَوتَوَاتََر َعنم َرُسوَِلِ ادليلل اثلاين: )
نَّة املتواترة مثل: ما سبق من أدلة  نَّة, بل السُّ ا ))الصفتني أتت به السُّ لَمَّ

ْكرِ  ْصَواَتُهْم بِاذلِّ
َ
ْصَحابُُه أ

َ
َها انلَّاس)): - َرَفَع أ يُّ

َ
ْنُفِسُكْم؛  ,أ

َ
اْرَبُعوا ىلَعَ أ
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َصمَّ َواَل اَغئِبًا
َ
ي  ,َما تَْدُعوَن َسِميًعا قَِريبًاإِنَّ  ,فَإِنَُّكْم اَل تَْدُعوَن أ ِ إنَّ اذلَّ

َحِدُكْم ِمْن ُعنُِق َراِحلَِتهِ 
َ
قَْرُب إِىَل أ

َ
  ((تَْدُعونَُه أ

ةِ وادليلل اثلالث: ) مه
ُ ََع َعلَيمِه َسلَُف األم َجم

َ
لف وَأ ( أي: أنَّ مجيع السَّ

 جممعون ىلع أنَّه ال تنايف بني تلك الصفتني. 
؛ ألنَّ إثبات هذه الصفة قد تقرص عنه عقول وساق هذه األدلة اثلالثة

نهُه بعض انلَّاس, فيقولون: كيف هو اعٍل وهو معنا أيضاً؟ فقال: )
َ
ِمنم أ

َق َسَموَاتِهِ   كما قال سبحانه:  ( هذه الصفة األوىل: علو اهلل ُسبمَحانَُه فَوم

 ىث نث ُّٱ ( كما قال سبحانه: لََعَ َعرمِشهِ , )[١٦امللك: ] َّ نئ مئ زئ رئ ُّٱ

ٌّ لََعَ َخلمِقهِ , )[٥طه: ] َّ يف ىف يث  خل حل ُّٱ ( كما قال سبحانه: لََعِ

 . [٢٥٥ابلقرة: ] َّ مل
ٌّ ىلَعَ َخلِْقهِ )) أي: منفصٌل بائٌن من خلقه, وخلُقه منفصلون عنه  ((يلَعِ

 سبحانه, أي: ليسوا متَّحدين ملتصقني به سبحانه هذه صفٌة. 
( مع علوه هو معهم أينما َمَعُهمم َوُهَو ُسبمَحانَُه الصفة اثلانية قال: )

َنَما يعين: مع هذا العلو إْذ هو معهم ) -وهو  –اكنوا, والواو هنا حايلة  يم
َ
أ

هوا )ََكنُوا لَُم َما ُهمم ََعِملُونَ ( أينما توجَّ  ( هذه مما تقتضيه املعية العامة. َيعم
يف إثبات اجلمع بني تلك الصفتني؛ لكرثة من  وقد أطنب املصنُف 

ينكرها, فساق كما سيأيت أدلًة عقليًة كما سيأيت أيضاً ىلع إثبات تلك 
َِلِ: الصفتني, ومن األدلة انلَّقلية قال: ) َ َذلَِك ِِف قَوم  مل خل ُّٱَكَما ََجََع َبيم

  ين ىن من ُّٱ( هذا العلو, )َّ حنخن جن  يم ىم مم خم حم جم يل ىل
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( هذه الصفة ٍَّّ ٌّ  ٰرٰى  ٰذ يي ىي  مي  خي  حي جي يه ىه مه جه
 ( َّ نئ  مئ زئ رئ  ِّّٰ ُّ َّ ُّٱاثلانية: املعية)

وسيأيت بيان أدلَّة ورد ظنوٍن اكذبٍة ىلع من وقفع يف قلبه إنكار ذلك, 
 ين ُّٱ أو قد يشك يف إثبات ذلك, وإذا استصحب املسلم قوهل سبحانه: 

أثبت مثل هاتني الصفتني وغريها من الصفات,  [١١الشورى: ]  َّ مهىه جه
فهو أصٌل عظيٌم بأنَّ اهلل ليس كخلقه, وسيأيت مثال مثَّل به املؤلُف وهو: 

 .*-إْن شاء اهلل  -القمر كما سيأيت 
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َِلِ: : )قال  ىَن قَوم َلمقِ   َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱَولَيمَس َمعم نهُه ُُممَتلٌِط بِاخلم
َ
 ,أ

ةِ  ,فَإِنه َهَذا َل تُوِجُبُه اللَُّغةُ  مه
ُ ََع َعلَيمِه َسلَُف األم َجم

َ
 َوُهوَ  ,َوُهَو ِخََلُف َما أ

َلمَق  ُ َعلَيمِه اخلم َغِر ؛ ِخََلُف َما َفَطَر اَّلله صم
َ
ِ ِمنم أ بَلم المَقَمُر آيٌَة ِمنم آيَاِت اَّلله

 ( ... َُمملُوقَاتِهِ 

أنَّ صفة العلو ال تنايف صفة املعية, ذكر بعد ذلك شبهة  ملا ذكر 
 للجهمية يف إثبات تلك الصفتني. 

َِلِ: فقال: ) ىَن قَوم َلمقِ   َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱَولَيمَس َمعم نهُه ُُممَتلٌِط بِاخلم
َ
( ومن أ

 لوازم قول اجلهمية أنَّه خمتلٌط باخللق عدة أمور:
ئ, فهو خمتلٌط مع زيٍد ومع خادٍل األمر األول: معناه أنَّ اخلالق متجزِّ 

 ومع عبداهلل ... وهكذا, وهذا ال يقوهل اعقل.
واألمر اثلاين: ومن لوازم قوهلم أنَّه خمتلٌط بهم أنَّ هلل سبحانه أجزاًء 
وأعضاًء, فجزء مع خادل وجزء مع عبداهلل وجزء مع زيد, وهذا أيضاً ال 

 يقوهل اعقل.
األمر اثلالث: ومن لوازم قوهلم هذا معناه أنَّ اخللق حييطون باخلالق, 
فأنت تستطيع أْن حتيط بزيٍد وتدور عليه وتقول: اهلل خمتلط به, واهلل 

  :ييٰذ ىي مي خي  حي جيُّٱ نىف عن نفسه اإلحاطة فقال َّ 

 . [١٠٣األنعام: ]
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 ((َّ ِّّٰ ُّ َّ ٍّ ٌّ ُّٱ))أربعة أدلة؛ إلثبات أنَّ قوهل:  ثم ذكر املصنُف 
 ليس خمتلٌط باخللق. 

( يعين: اللَّغة ال توجب أنَّ فَإِنه َهَذا َل تُوِجُبُه اللَُّغةُ ادليلل األول قال: )
: ال جيوز يف اللغة؛ ألنَّه جيوز أْن اهلل خمتلٌط خبلقه, ولم يقل املصنُف 

نقول: اختلط املاء بالعسل لكن يف اللَّغة ال يمكن أْن يكون اهلل 
 اختلط باخللق كما سيأيت, فاللَّغة ترد ذلك. 

ةِ ادليلل اثلاين: ) مه
ُ ََع َعلَيمِه َسلَُف األم َجم

َ
( أي: أنَّ مجيع َوُهَو ِخََلُف َما أ

لف جممعون ىلع أنَّ إثبات الصفتني ال تقتيض االختالط, أي: صفة  السَّ
 العلو واملعية. 

َلمَق  َوُهوَ ادليلل اثلالث قال: ) ُ َعلَيمِه اخلم ( ألنَّ اخللق ِخََلُف َما َفَطَر اَّلله
مفطورون ىلع أنَّ اهلل لم خيتلط باخللق بل اهلل يف السماء, ومفطورون 

ا بذاته يعين: بإضافة ىلع أنَّ اهلل معنا, وال جيوز أْن نقول: إنَّ اهلل معن
َكمة ذاته؛ ئلال يُتوهم فيها احللول أو االحتاد, وإنَّما نثبت الصفة كما 

 أثبتها اهلل من غري حاجة لقونلا بذاته.
( يعين: أنَّه يوجد من املخلوقات يقول بَلم المَقَمُر آيَةٌ ادليلل الربع قال: )

ِمنم آيَاِت ختالط )عنها املخلوُق: إنَّها معنا, وال تقتيض االمزتاج واال
 ِ مِنم ومع ذلك ال يقتيض االمزتاج كما سيأيت ) وليس هو اهلل, ( يعين:اَّلله

َغِر َُمملُوقَاتِهِ  صم
َ
من  فهو أصغر ,يعين: من أصغر خملوقاته مما يف السماء (أ
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يَّة, ومن الشمس وغريها من األفالك, فهذا خملوٌق  ومن الزُّهرة, الرثُّ
 وأصغر خملوقاته. 

َنَما ََكنَ وَ قال: ) يم
َ
( فيسافر املرء املغرب والقمر ظاهر ُهَو َمَع المُمَسافِِر أ

ممزتجاً  وليس ,ويقول املرء لرفيقه: هذا القمر معنا, من املدينة إىل مكة
بهم, وخمتلط بهم, وليس يف سيارتهم, بل تقول: لو ذباب آذاك وذهبت إىل 

اب, فهل معناه أنَّ أينما نذهب وهو ذب معنا تقول: هذا اذلباب ماكن آخر
اذلباب خمتلٌط بك أنت وإياه يشء واحد؟ ال؛ فدلَّ ىلع أنَّ إثبات صفة 

 مهىه جه ين ُّٱ -  -املعية هلل ال االختالط واالمزتاج واالحتاد, فاهلل 

 .*[ ١١الشورى: ] َّ حي جي  يه
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َق المَعرمِش َرقِيٌب لََعَ َخلمِقِه, ُمَهيمِمٌن : ) قال  ,َعلَيمِهمم َوُهَو ُسبمَحانَُه فَوم
ِ َذلَِك ِمنم َمَعايِن ُرُبوبِيهتِهِ  لٌِع إَِلمِهمم إََل َغْيم ِي َذَكرَهُ , ُمطه ِم اَّله َوُُكُّ َهَذا الملََكَ

 ُ نهُه َمَعَنا - اَّلله
َ
َق المَعرمِش وَأ نهُه فَوم

َ
 ( ... َحقٌّ لََعَ َحِقيَقتِهِ  :- ِمنم أ

م  معنا حقيقًة, ذكر -  -أنَّ اهلل  ملا ذكر  بعد ذلك ما قد يُتوهَّ
 . ِمْن أنَّه إذا اكن فوق العرش أنَّه يغفل عن عباده

َق المَعرمِش : )ذللك قال أي: مراقٌب  (َرقِيٌب لََعَ َخلمِقهِ  َوُهَو ُسبمَحانَُه فَوم
( أي: حافٌظ ألقواهلم ُمَهيمِمٌن َعلَيمِهمم , )-  -هلم وإْن اكن فوق العرش 

لٌِع وأفعاهلم ) ِ ( يراهم سبحانه وإْن اكن فوق العرش )إَِلمِهمم ُمطه إََل َغْيم
( ِمْن أنَّه سبحانه فوق عرشه يدبِّر أمر عباده, َذلَِك ِمنم َمَعايِن ُرُبوبِيهتِهِ 

ويرزقهم, وخيلقهم, ويميتهم وحيييهم إىل غري ذلك من مقتضيات 
 وأنَّه ال يقاس خبلقه.  -  -الربوبية, وهذا يدل ىلع عظمة اهلل 

ر بأنَّه سبحانه فوق سماواته ىلع عرشه ويدبِّر الكون وهو أيضاً  وملا قرَّ
ُ معنا قال: ) ِي َذَكرَهُ اَّلله ِم اَّله نهُه  - َوُُكُّ َهَذا الملََكَ

َ
َق المَعرمِش وَأ نهُه فَوم

َ
ِمنم أ

معنا  ( يعين: ليس جمازاً, وإنَّما نقول: اهلل َحقٌّ لََعَ َحِقيَقتِهِ  :- َمَعَنا
 فوق العرش حقيقًة. يقًة, ونقول: اهلل حق

, [ ١١الشورى: ] َّ مهىه جه ين ُّٱفإذا قيل كيف يكون ذلك؟ نقول: 
. ال حيتاج إىل حتريف بأْن [٧آل عمران: ] َّ خصمص حص مس خس حس جس ُّٱونقول: 

حنرِّف املعية إىل أنَّ املراد مثاًل رضا اهلل ىلع العباد, أو حبُّ اهلل للعباد, 
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( ألنَّ َل َُيمَتاُج إََل ََتمِريٍف ىلع حقيقته؛ ذللك قال: )وإنَّما نقول: حٌق 
 املعية معلومٌة, واالستواء معلوٌم. 

ُنوِن المََكِذبَةِ ثم قال: ) ( يعين: إياك أْن تنكر َولَِكنم يَُصاُن َعِن الظُّ
إحدى الصفتني, أو أْن تظنَّ أنَّ اهلل كخلقه, فهذا من الظنون الاكذبة, أو 

, أو يقلَّ إيمانك عن إثبات تلك الصفتني تظنَّ َضْعَف قدرة اهلل 
العظيمتني, وإنَّما جيب أْن يكون ظنُّك يف اهلل عظيماً, وهو إيمانك بما 

, وهذا هو ملسو هيلع هللا ىلصبما أخرب به عنه رسوهل عن نفسه يف كتابه, و أخرب اهلل 
 الظن احلسن الواجب. 
قد انتىه هنا من تقرير أنَّه ال ممانعة بني إثبات  ويكون املصنُف 
 صفة القرب.* -إْن شاء اهلل  -, ويليه -  -صفة العلو واملعية هلل 
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نهُه قَِريٌب ِمنم َخلمِقهِ  َدَخَل ِِف َذلَِك:وَ : )قال 
َ
يَماُن بِأ ِ

َكَما قاَل , اْلم
َوقاَل انلهِِبُّ , َّ  حقمق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ  حط مضُّٱ: َتَعاََل 

َحِدُكمم ِمنم ُعُنِق َراِحلَتِهِ )): ملسو هيلع هللا ىلص
َ
قمَرُب إََِل أ

َ
ُعونَُه, أ ِي تَدم  ( ... ((إِنه اَّله

 هنا أمرين اثنني: يذكر املصنُف 
, وذكره بقوهل: -  -األمر األول: إثبات صفٍة مْن صفات اهلل 

نفسه, وما وصفه به رسوهل  -  -( أي: فيما وصف به َدَخَل ِِف َذلَِك وَ )
نهُه قَِريٌب ِمنم َخلمِقهِ ) ملسو هيلع هللا ىلص

َ
يَماُن بِأ ِ

( وهذا فيه إثبات صفة القرب ويه اْلم
 أخصُّ من صفة املعية, وصفة القرب ال تكون إالَّ يف حالني:

الة والسَّ  الم: احلالة األوىل: قريٌب من اعبديه كما قال عليه الصَّ
(( 

َ
, وكما يف عرفة قال انلَّيبُّ  ((قَْرُب َما يَُكوُن الَْعبُْد ِمْن َربِذِه َوُهَو َساِجدٌ أ

َ )): ملسو هيلع هللا ىلص ْهِل َعَرفَةَ  إِنَّ اّلِلَّ
َ
 .((ُيبَايِه َمالئَِكتَُه َعِشيََّة َعَرفََة بِأ
 جع مظ  حط مضُّٱ  احلالة اثلانية: حال ادلاعء كما قال سبحانه:

ولو لم ))قال ابن القيم:  [١٨٦ابلقرة: ] َّ  حقمق مف خف حف جف  جغمغ مع
,  ((يأتك من منافع ادلاعء سوى قرب اهلل من ادلايع لكىف به فضيلة

 بهذه الصفة بآيٍة وحديٍث.  واستدل 
( َّ  حقمق مف خف حف جف  جغمغ مع جع مظ  حط مضُّٱاآلية: )

أي: قريٌب من سائليه واعبديه, والقرب هنا ال ينقسم كما تنقسم املعية 
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وخاصة, بل القرب واحد فقط يقال: صفة القرب, فال إىل معية اعمة 
 نقول: قرٌب خاص وال قرٌب اعم, وإنَّما صفة القرب.

َحِدُكمم ِمنم ُعُنِق )): ملسو هيلع هللا ىلصَوقاَل انلهِِبُّ )
َ
قمَرُب إََِل أ

َ
ُعونَُه, أ ِي تَدم إِنه اَّله

 ( هذا أيضاً يف حال ادلاعء, فاذلكر من ادلاعء. ((َراِحلَتِهِ 

ر هذه الصفة العظيمة ويه صفة القرب, انتقل بعد ذلك إىل  وملا قرَّ
بيان األمر اثلاين: وهو أنَّ صفة القرب ال تنايف صفة العلو, كما أنَّ املعية 

 ال تنايف صفة العلو أيضاً. 
بِهِ ذللك قال: ) نهة ِمنم قُرم ( يعين: من قرب َوَما ُذكَِر ِِف المِكَتاِب وَالسُّ

َل ُيَناِِف َما ( كما يف الصفة اليت قبلها )َوَمِعيهتِهِ يللني )كما يف هذين ادل
والعلو,  ( أي: القرب ال ينايف صفة الفوقية هلل ِمنم ُعلُوِّهِ َوفَومقِيهتِهِ  رَ كِ ذُ 

 واملعية كذلك ال تنايف صفة العلو والفوقية. 
وأكد هنا صفة املعية أيضاً مع القرب؛ ألهميتها ولضالل بعض انلَّاس 

ٌء ِِف ََجِيِع فيها ملاذا ال تنايف بينها؟ قال: ) فَإِنهُه ُسبمَحانَُه لَيمَس َكِمثملِِه ََشم
خبلقه, وإنَّما نقول:  ( يعين: يف مجيع صفاته, أي: ال يَُشبَُّه اهلل ُنُعوتِهِ 

 ليس كمثله يشء. 
ٌّ ثم أكد ما تقدم بعبارتني وجزيتني فقال: ) ( هِ ِِف ُدنُوِّ ) -  -( َوُهَو لََعِ

يعين: مع علوه فهو قريٌب من سائليه وداعيه وأيضاً مع خلقه معيًة 
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( أي: وكما أنَّه قريٌب أيضاً فهو اعٍل كما أنَّه وهو قَِريٌب ِِف ُعلُوِّهِ خاصًة, )
 . -  -اعٍل قريب 

 جه ين ُّٱ فإذا قيل: إنَّ عقونلا ال تتصور ذلك؟ نقول: ذللك قال اهلل:

والعقول السليمة والفطرة تثبت ذلك  ,[١١الشورى: ] َّ حي جي  يه مهىه
 كما تقدم من أدلِّة.*
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يَماِن بِِه َوبُِكُتبِِه:: )قال  ِ
ِ,  َوِمَن اْلم ُم اَّلله آَن لَِكَ نه المُقرم

َ
يَماُن بِأ ِ

اْلم
ُ َُمملُوٍق  ٌل, َغْيم , َوإَِِلمِه َيُعودُ , ُمَْنه

َ
ُه بََدأ َ تََكلهَم بِِه َحِقيَقةً , ِمنم نه اَّلله

َ
نه , وَأ

َ
وَأ

نمَزََلُ 
َ
ِي أ آَن اَّله ٍد  اللُ  َهَذا المُقرم ِ َحِقيَقًة, َل ملسو هيلع هللا ىلصلََعَ نَبِيِِّه ُُمَمه ُم اَّلله , ُهَو لَِكَ

 ِ ِه ُم َغْيم  ( لَِكَ

يَماِن بِهِ ) ِ
( يسوق املصنُف َوبُِكُتبِهِ ) ( أي: اإليمان باهلل َوِمَن اْلم

  ٌالقرون املفضلة, بعد  هنا اإليمان بأمٍر عظيٍم وقعت فيه حمنٌة شديدة
عتقاد بعض انلَّاس برأٍي فاسٍد فيها وهو ما حقيقة وال زال أثرها با

بأنَّ املرء ال يكون مؤمناً به حىت يتحقق  القرآن؟ ذكر املصنُف 
 مخسة أمور: 

ِ األمر األول ذكره بقوهل: ) ُم اَّلله آَن لَِكَ نه المُقرم
َ
يَماُن بِأ ِ

( وادليلل ىلع اْلم
 َّ جغ مع  جع مظ حط مض خض حض جض مص ُّٱ ذلك بأنَّه الكم اهلل: 

, والقرآن ليس هو مجيع الكم اهلل, وإنَّما هو من الكم اهلل, فاهلل [٦اتلوبة: ]
  يتلكَّم برفع القسط وخفضه وتدبري الكون وحنو ذلك, ومن الكمه

 هذا القرآن العظيم.
ٌل األمر اثلاين: أنه )  َّ رب يئ ىئ نئ مئ زئ ُّٱ ( كما قال سبحانه: ُمَْنه

 َّ يه ىه ُّٱ , وقال: [٣ادلخان: ] َّ يمجن  ىم مم خم حم ُّٱ, وقال: [١القدر: ]

وأنزهل سبحانه من  [٣: ]آل عمران َّ من  خن حن جن ُّٱ , وقال: [١٠٦اإلرساء: ]
 السماء إىل األرض.
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ُ َُمملُوٍق واألمر اثلالث: ) ( ال كما قال اجلهمية وأرضابهم فقالوا: َغْيم
بأنَّ القرآن خملوٌق؛ ألنَّهم ال يريدون أْن يثبتوا صفة الالكم هلل, فلو قال: 
إنَّ هذا الكم اهلل ألثبتوا الصفة, فهربوا من نيف صفة الالكم إىل وقوعهم 

 يف ْشٍّ آخر وهو أنَّ القرآن خملوٌق. 
لقه, ثم أ ى جربيل وقرأه, خ ومعىن قوهلم: خملوق أي: أنَّ اهلل 

َوالِعيَاُذ  -أخرس ال يتلكَّم  وأنزهل ىلع حممد, ومن لوازمهم: أنَّ اهلل 
, ومنهم من قال: إنَّ القرآن خلقه يف بعض خملوقاته مثل: ملا َكَّم -بِاهلِل 

ا مات موىس رأى يف  اهلل موىس قالوا: اهلل جعل الالكم يف الشجرة, فلمَّ
 لكْن اهلل ما َكمه؛ يعارضون قوهل سبحانه:  الشجرة ما هو مكتوٌب 

 ... وهكذا ىلع نهجهم ابلاطل. [١٦٤النساء: ] َّ مب  زب رب يئُّٱ
 األمر الرابع: )

َ
ُه بََدأ ( يعين: هو اذلي تكلَّم به أواًل والقرآن يُنَْسُب ِمنم

 يل ىل ُّٱ, وقال: [١الزمر: ] َّ نئ مئ زئ رئ ُّٱ إيله سبحانه, قال جل وعال: 

ٱ خم حم جم ٱ ٱ ٱ ٱ ٱ ( كما ُرِوَي يف بعض اآلثار أنَّه يف َوإَِِلمِه َيُعودُ , )[٢فصلت: ] َّٱ
آخر الزمان يرسي ىلع املصاحف أمٌر فال جيدون فيها كتابًة وُيْمىَح ما 

, والقرآن العظيم رمحة, فلو ُطِمَس لم يف الصدور, ثم يعود إىل اهلل 
, والسح ر, والعني, تُْشَف القلوب, ولم تَُداوى األبدان به كإخراج اجلنِّ

وغري ذلك فهو من كتاب اهلل, فوجوده رمحة وبركة, وتُؤخُذ منه األحاكم, 
 ىب نب ُّٱوأمور اآلخرة, بل مجيع انلور نأخذه منه كما قال سبحانه: 

 .[١٥املائدة: ] َّ زت رت يب
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َ تََكلهَم بِِه َحِقيَقةً األمر اخلامس: ) نه اَّلله
َ
بصوٍت  -  -( يعين: قال وَأ

[ ٢ – ١اإلخالص: ] َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱوحرٍف مسموعني قال: 

به من أوهل إىل آخره, تكلَّم به بصوٍت: سمعه جربيل,  تكلَّم اهلل 
؛ فَّشٌف للكِّ مسلٍم أْن يتلكَّم ملسو هيلع هللا ىلصوحرٍف: ففهمه جربيل ونقله إىل انلَّيبِّ 

هذه مخسة أمور إذا اختلَّ يشٌء منها: اختلَّ  بنفس ما تكلم اهلل به.
 . -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -اإليمان بالقرآن العظيم 

ثم بعد ذلك أكد هذا األمر؛ ألهميته ولكرثة َمْن يقول: بأنَّ القرآن 
نمَزََلُ خملوٌق قال: )

َ
ِي أ آَن اَّله نه َهَذا المُقرم

َ
ٍد  اللُ  وَأ ُم , ُهَو لَِكَ ملسو هيلع هللا ىلصلََعَ نَبِيِِّه ُُمَمه

ِ َحِقيَقةً  ِ ( أي: ال الكم جربيل, )اَّلله ِه ُم َغْيم ( من مالئكة وال من َل لَِكَ
غريهم, وأنَّ اهلل تكلَّم به حقيقًة, فنقول: هذا القرآن الكم اهلل, اهلل 

 , وسيأيت هلذا األمر مزيد بيان يذكره املصنُف ألهميته.*-  -تكلَّم به 
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ََلُق : )قال  ِ َوَل ََيُوُز إطم ِم اَّلله نهُه ِحََكيٌَة َعنم لَِكَ
َ
ِل بِأ وم ِعَباَرٌة  ,المَقوم

َ
أ

ِ ؛ َعنمهُ   إ
هُ انلهاُس بَلم

َ
وم َكَتُبوُه ِِف المَمَصاِحِف  َذا قَرَأ

َ
نم  ,أ

َ
لَمم َُيمُرجم بَِذلَِك َعنم أ

 ِ َم إ ِ َحِقيَقًة؛ فَإِنه الملََكَ َم اَّلله َمنم قَاََلُ نهَما يَُضاُف َحِقيَقًة إََل يَُكوَن لَِكَ
يًا  (ُمبمَتِدئًا, َل إََِل َمنم قَاََلُ ُمَبلًِّغا ُمَؤدِّ

ٌل وغري خملوق, ملا ذكر املصنُف   بنيَّ  بأنَّ القرآن الكم اهلل هو مزنَّ
 بعد ذلك الفرق اليت أنكرت أْن يكون القرآن الكم اهلل. 

نهُه ِحََكيٌَة عَ فقال: )
َ
ِل بِأ ََلُق المَقوم ِ َوَل ََيُوُز إطم ِم اَّلله ( يعين: ال نم لَِكَ

جيوز أْن يقال: إنَّ هذا القرآن حاكيٌة عن الكم اهلل, واملراد حباكية أي: 
حُمَاٍك لالكم اهلل, أي: مشابٍه لالكم اهلل كما يقول الالُكَّبيَّة أتباع حممد بن 
الُكَّب قالوا: ليس هذا هو الكم اهلل, وإنَّما مشابه لالكم اهلل ال يريدون 

 أنَّ اهلل يتلكَّم؛ ئلال يُناقض أصلهم الفاسد من عدم الكم اهلل.  بذلك
وم ِعَباَرٌة َعنمهُ وطائفة ثانية قالت: )

َ
( يعين: هذا القرآن ُيَعربَّ أ ى أ

ا يريده اهلل؛ ألنَّ اهلل ال يستطيع أْن يتلكَّم,  جربيل إىل اهلل  وعربَّ عمَّ
اهلل يعربِّ لكنَّه ال يستطيع أْن  فقالوا: إنَّ جربيل نظر إىل اهلل وقالوا: إنَّ 

يتلكَّم بأْن نفعل الطااعت وجنتنب املعايص ... وهكذا, وهذا قول 
 األشاعرة. 

وهؤالء مع الالكَّبية يقولون: معناً قائم يف نفسه أي: أنَّ القرآن أو 
معناً قائم يف نفسه يعين: ويف نفس اهلل لكن اهلل ما  عموم الكمه اهلل 
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ا قالوا: أنَّه معناً قائم -َتَعاىَل اهلُل َعْن َذلك  - عنه يستطيع أن يعربِّ  , فلمَّ
قت أقواهلم منهم من قال: حاكية, ومنهم من قال: عبارة ...  بذاته تفرَّ

 وهكذا. 

بأنَّ هذا القرآن هو الكم اهلل, بنيَّ َدْفُع شبهٍة قد  وملا بنيَّ املصنُف 
ِ ختطر فقال: )  إ

هُ انلهاُس بَلم
َ
يف املصاحف أو حفظوه أيضاً, فإذا قرأه ( َذا قَرَأ

وم َكَتُبوهُ ِِف المَمَصاِحِف انلَّاس أو حفظوه )
َ
( أي: ما سبق لَمم َُيمُرجم بَِذلَِك  ,أ

ِ َحِقيَقةً من القراءة والكتابة ) َم اَّلله نم يَُكوَن لَِكَ
َ
(, فلو كتب َعنم أ

 الاكتب. شخٌص القرآن نقول: هذا اذلي تكتبه الكم اهلل ولو كنت أنت  

ِ ثمَّ علَّل املصنُف ذللك بقوهل: ) َم إ
َما يَُضاُف َحِقيَقًة إََل َمنم فَإِنه الملََكَ نه

( يعين: من قال: هذه اللكمة أواًل يُنْسُب إيله الالكم, مثل: لو قَاََلُ ُمبمَتِدئًا
قال امللك: غداً إجازة, ثم قرأ هذا اخلرب املذيُع, هل انلَّاس يقولون: إنَّ 

أعطانا اإلجازة املذيع أو امللك؟ امللك؛ ألنَّه هو اذلي قال هذا اذلي 
يًاالالكم أواًل, ) اه إيلك َل إََِل َمنم قَاََلُ ُمَبلًِّغا ُمَؤدِّ ( بلذغه للنَّاس وأدَّ

 خصوصاً. 
, فإذا قرأه انلَّاس -  -هو اذلي تكلَّم به  وكذلك الكم اهلل 

نقول: هذا يقرأ الكم اهلل, وإْن اكن هذا هو املتلكَّم؛ ألنَّ املتلكِّم أواًل به هو 
 الربُّ سبحانه, وكذلك إذا ُكِتَب يُقال: الكم اهلل ... وهكذا.*
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نَاهُ : )قال  يمًضا فِيَما َذَكرم
َ
يَماِن بِِه َوبُِكُتبِِه  - َوقَدم َدَخَل أ ِ

ِمَن اْلم
بمَصارِهِمم  - ُسلِِه:َورُ 

َ
نَُه يَومَم المِقَياَمِة َعَيانًا بِأ ِمنَِي يََروم نه المُمؤم

َ
يَماُن بِأ ِ

َكَما , اْلم
وًا لَيمَس ُدوَنَها َسَحاٌب  َس َصحم مم َن الشه رِ َل , يََروم َدم َن المَقَمَر َِلملََة اْلم َوَكَما يََروم

يَتِهِ يَُضامُ   ( ... وَن ِِف ُرؤم

يف  -  -يمان بأمٍر عظيٍم, وهو اإليمان برؤية اهلل اإل يذكر هنا 
 اآلخرة. 

يمًضاقال: )
َ
نَاهُ ( يف ذلك من اإليمان )َوَقدم َدَخَل أ ( يف أول فِيَما َذَكرم

اَعةِ  )) كما قال: الواسطيَّة  - اْعِتَقاُد الِْفْرقَِة انلَّاِجيَِة الَْمنُْصوَرِة إىَل ِقيَاِم السَّ
نَِّة َواجْلََماَعةِ  ْهِل السُّ

َ
, َوَماَلئَِكِتِه, َوُكتُِبِه, َورُُسِلهِ : - أ ِ يَماُن بِاّلَِلَّ   (( اإْلِ

يَماِن بِهِ ) ِ
( أي: أنَّ اإليمان بالرؤية من اإليمان باهلل؛ ألنَّنا نرى ِمَن اْلم

أخرب يف كتابه بأنَّنا نراه فهذا من اإليمان به,  -  -اهلل, ألنَّ اهلل 
( أي: أنَّ من اإليمان بكتب اهلل: اإليمان بالرؤية؛ ألنَّ القرآن بُِكُتبِهِ وَ )

 ىن من خن  حن جن يم ىم ُّٱ ذكر أنَّ املؤمنني يرون اهلل كما قال سبحانه: 

( أي: َوُرُسلِهِ ) [٣٥ق: ] َّ  َّـ هي مي هن من مل مك ُّٱ ,[٢٣ – ٢٢القيامة: ] َّ ين
أنَّ من اإليمان بالرسل: اإليمان بالرؤية؛ ألنَّ الرُّسل أخربوا أنَّ املؤمنني 

 يرون ربَّهم كما سيأيت. 
يَمانُ من اإليمان بهذه اثلالثة ) ِ

نَهُ  اْلم مِنَِي يََروم نه المُمؤم
َ
( يَومَم المِقَياَمةِ  بِأ

ار ال  ة نظر املؤمنني إىل اهلل يه خاصٌة باملؤمنني وأكمل, فالكفَّ ألنَّ ذلَّ
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 َّ ىك مك لك اك يق  ىق يف ُّٱٱمطلقاً كما قال سبحانه يرون اهلل 

ٍة وال تمتع, ثم  , واملنافقون يرون اهلل [١٥املطففني: ] يف املحَّش ال نظر ذلَّ
, [١٤٢النساء: ] َّ نب مب زب رب ُّٱ عنهم  بعد ذلك حيتجب اهلل 

بمَصارِِهمم والرؤية الاكملة يه للمؤمنني ذللك قال: )
َ
 ( سبحانه. َعَيانًا بِأ

ثم بنيَّ ما هو وضوح هذه الرؤية؟ استدل ىلع ذلك حبديثني اثنني 
وًا لَيمَس ُدوَنَها ذكرهما يف معرض الكمه فقال: ) َس َصحم مم َن الشه َكَما يََروم

الة َسَحاٌب  ( وهذا لفظ حديٍث يف صحيح ابلخاريِّ كما قال عليه الصَّ
الم:  ْمِس لَيَْس ُدوَنَها َسَحاٌب؟))والسَّ  يَا قَالُوا: اَل  َفَهْل تَُضاُرذوَن يِف الَشذ
 أي: اغية يف الوضوح.  ((فَإِنَذُكْم تََرْونَُه َكَذلَِك : قَاَل  ,رَُسوَل اّلَِلِّ 

َن المَقَمَر َِلملََة يضاً قال: )وذكر ديلاًل آخر يف اغية الوضوح أ َوَكَما يََروم
رِ  َدم يَتِهِ يَُضامُ  ل( وأكمله يللة أربٍع وعَّشين )اْلم ( َسبََق أنَّه يف وَن ِِف ُرؤم

وَن, والرواية اثلاثلة: ال  رواية: اَل تَُضاُموَن, ورواية أخرى: اَل تُضامُّ
 تُضارُّوَن. 

اغية الوضوح يف انلَّهار  هذين احلديثني؛ بليان: أنَّ  وذكر املصنُف 
هو رؤية الشمس, ويف اللَّيل والقمر يف يلايل ابلدر, وهذا تشبيه رؤية 
مس وال اكلقمر, بل ليس  بالرؤية, ال مريئ باملريئ, يعين: اهلل ليس اكلشَّ

 كمثله يشٌء. 
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وملا بنيَّ أنَّ املؤمنني سريون ربَّهم رؤيًة واضحًة, ذكر بعد ذلك ما يه 
نَُه ُسبمَحانَُه َوُهمم ِِف َعَرَصاِت يرون اهلل فيها؟ قال: ) األمكنة اليت يََروم

الم يف المِقَياَمةِ  الة والسَّ ( أي: أنَّه يف ادلنيا لن يراه أحٌد كما قال عليه الصَّ
َحداً ))صحيح مسلٍم: 

َ
نَّ أ

َ
 ((ِمنُْكْم لَْن يََرى َربَُّه َحىتَّ َيُموَت  َواْعلَُموا أ

ت القيامة أي: يف موقف احلَّش, وهذه الرؤية فاملوقف األول: يف عرصا
ذ.   ليس فيها تمتُّع وال تذلُّ

َد ُدُخوِل اْلنهةواملوقف اثلاين: قال: ) نَُه َبعم ( وهذه يه نظر ُثمه يََروم
ذ كما قال سبحانه:  , [٣٥ق: ] َّ  َّـ هي مي هن من مل مك ُّٱ اتلمتُّع واتلذلُّ

, وهذا أعظم نعيٍم ألهل [٢٦يونس: ] َّجمحم يل ىل مل خل ُّٱ وقال: 
 اجلنَّة. 

ثم بعد ذلك ملا ذكر أين يرونه, أعقبه بعد ذلك كيف يرونه من ناحية 
ُ الزمن ومن ناحية احلال؟ قال: ) ( ( كما خيتار الزمن )َكَما يََشاُء اَّلله

 أْن يراه املؤمنني عليها.  وكما يشاء يف الكيفية اليت يشاءها اهلل 
وهذه الرؤية ال تعين اإلحاطة, يعين: إذا رأيت اهلل ليس معناه أنَّك 
ارية تراها ولكن لست حميطاً بها من مجيع اجلهات  حميٌط به, وكذا السَّ

األنعام: ] َّ ييٰذ ىي مي خي  حي جي ُّٱ ترى جهًة منها قال سبحانه: 

نىف اإلدراك ولم ينف الرؤية, وأهل ابلاطل قالوا: لو رأيناه  , فاهلل [١٠٣
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ألحطنا به, فنقول: غري صحيح أنت ترى السيارة وال حتيط بها من أسفل 
 وال من خلف, فالرؤية يشٌء واإلحاطة يشٌء آخر.*
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ِخِر:: )قال  َومِم اْلم يَماِن بِاِلم ِ
َِّبَ بِِه  َوِمَن اْلم خم

َ
يَماُن بُِكلِّ َما أ ِ

انلهِِبُّ اْلم
َد المَمومتِ  ملسو هيلع هللا ىلص ا يَُكوُن َبعم ِمُنونَ ؛ ِممه ِ  َفُيؤم ِ , بِفتمَنِة المَقِّبم َوبَِعَذاِب المَقِّبم

 ( َوبَِنِعيِمهِ 

من ذكر أربعة أراكٍن من أراكن اإليمان: اإليمان  ملا فرغ املصنُف 
َع بعد ذلك يف الركن اخلامس وهو  باهلل ومالئكته وكتبه ورسله, َْشَ

 أمرين اثنني: اإليمان بايلوم اآلخر, وذكر هنا 
 األمر األول: مىت يبدأ ايلوم اآلخر. 

 واألمر اثلاين: القرب. 
َشاَر املصنُف 

َ
َومِم : )إىل األمر األول بقوهل َوأ يَماِن بِاِلم ِ

َوِمَن اْلم
ِخر ( هنا بداية ايلوم اآلخر, أي: أنَّ ايلوم اآلخر للكِّ إنساٍن يبدأ بموته اْلم

اً بأرض  إذا مات انتقل إىل ادلار اآلخرة, واإليمان بايلوم اآلخر ليس خاصَّ
 من املوت قال: )

ً
يَماُن املحَّش وما يكون فيها وما بعده, وإنَّما بدأ ِ

اْلم
َِّبَ بِِه انلهِِبُّ بِكُ  خم

َ
 -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -( فمن آمن جبزٍء َوَكَفَر بعضه ملسو هيلع هللا ىلصلِّ َما أ

فقد خرج من اإليمان كما أنكر املعزتلة عذاب القرب حىت ولو آمن 
َد المَمومتِ ببعضه ) ا يَُكوُن َبعم  ( . ِممه

ا يتضمنه األيمان: اإليمان بالقرب, واإليمان بال قرب واألمر اثلاين ممَّ
 يشتمل ىلع أمرين اثنني:

 األمر األول: فتنة القرب. 
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 واألمر اثلاين: عذاب القرب ونعيمه. 
َشاَر إىل األمر األول بقوهل: )

َ
ِمُنونَ َوأ ِ  َفُيؤم (أي: باختبار بِفتمَنِة المَقِّبم

ليس هذا ْشطاً  (( الَْقرْبِ  ))امللكني للميت اذلي يُدَفُن يف القرب, وقوهل: 
بالفتنة بل يُمتَحُن اإلنسان وخُيترَب حىت ولو لم يُدفن يف القرب كما لو 
حِرق وغري ذلك, وإنَّما يُذكُر القرب؛ ألنَّه الغالب أنَّ 

ُ
أكلته السباع, أو أ

 اإلنسان يُقرب. 
وفتنة القرب يه سؤال امللكني للميت ثالثة أسئلة: من ربك؟ وما 

رس القادم, فيجب  -إْن شاء اهلل  -سيأيت نبيك؟ وما دينك؟ كما  يف ادلَّ
 اإليمان بزنول امللكني هلذا االختبار.

َشاَر إىل األمر اثلاين بقوهل: )
َ
ِ َوبَِنِعيِمهِ َوأ ( أي: أنَّ القرب َوبَِعَذاِب المَقِّبم

 -إْن شاء اهلل  -إما أْن يكون عذاباً, وإما ان يكون نعيماً كما سيأيت 
قادم, وقد يكون عذاباً ثم بعد ذلك يكون نعيماً: بأْن  أيضاً يف ادلرس ال

 يُعذَب اإلنسان ىلع سيئاته, ثم بعد ذلك يُرفُع عنه هذا ابلالء. 
وأنكرت املعزتلة عذاب القرب ونعيمه من معتقدهم الفاسد أنَّ 
العقل إذا لم يُقرَّ ذلك ينكرون انلصوص, فقالوا: نرى امليت يف القرب, وال 

ب أ م بل هو اكنلائم, وقوهلم فاسد.نراه يُعذَّ  و يُنعَّ
أواًل: للنصوص الكثرية املتواترة بعذاب القرب أو نعيمه, فمن كتاب 

ٱ هذا يف القرب يعين: آل فرعون   َّ زيمي ري ٰى ين  ىن  ُّٱ اهلل: 

من انلَّعيم  [٤٦اغفر: ] َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني  ُّٱ
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نَّ املؤِمَن ُيْفَسُح )): ملسو هيلع هللا ىلصمثل: ما أخرب انلَّيبُّ 
َ
, ومن العذاب ما  ((هَلُ َمدَّ برََصِهِ أ

َمرَّ انلَّيِبُّ َصّلَّ اللَّـُه َعلَيِْه َسلََّم ))يف ابلخاريِّ ومسلم:  ملسو هيلع هللا ىلصذكره انلَّيبُّ 
َحُدُهَما فَاَكَن اَل  :بَِقرْبيِن َفَقاَل 

َ
ا أ مَّ

َ
بَاِن يِف َكِبرٍي, أ بَاِن, َوَما ُيَعذَّ إِنِذُهَما يَلَُعذَّ

ا اآلَخُر فَاَكَن َيْميِش بِانلَِّميَمةِ يَْسترَِتُ ِمَن ابْلَ  مَّ
َ
وغريهما من  ((ْوِل, َوأ

 انلصوص. 
وادليلل اثلاين: أنَّ انلَّائم  قد يستيقظ من نومه وهو فرٌح, ونقول هل: 
ماذا أفرحك؟ يقول: رأيت رؤية مفرحة, وهو جبانبنا لم يتحرك جسده, 

انلائم قد يرى ما  وقد يقوم فزاعً فيقول: رأيت رؤية مفزعة, فإذا اكن
إْن شاء اهلل  -يفرحه وما حيزنه, وجسده ال يتحرك فكذلك امليت, وسيأيت 

رس القادم.* -  مزيٌد هلذا األمر يف ادلَّ
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َنُة: فَإِنه انلهاَس : )قال  ا المِفتم مه
َ
َتُنوَن ِِف ُقُبورِِهمم  فَأ َفُيَقاُل لِلرهُجِل: , ُيفم

ِل  َوَمنم نَبِيُّك؟ َوَما ِديُنك؟ َمنم َربُّك؟ ِيَن آَمُنوا بِالمَقوم ُ اَّله فَـُيثَبُِّت اَّلله
ٌد نَبِّيِّ ؛ اثلهابِِت  ََلُم ِديِِن, َوُُمَمه ِسم

, وَاْلم ُ َرِّبِّ ِمُن: اَّلله  ( ...  َفَيُقوُل المُمؤم

املسألة األوىل:  أنَّ اإليمان بالقرب يشتمل ىلع مسأتلني: ملا ذكر 
سألة اثلانية: عذابه أو نعيمه, ملا ذكر ذلك جمماًل, الفتنة اليت فيه, وامل

َع بعد ذلك بتفصيل هاتني املسأتلني.  َْشَ
َنةُ فقال يف املسألة األوىل: ) ا المِفتم مه

َ
َفإِنه ( أي: االختبار يف القرب )فَأ

َتُنوَن ِِف ُقُبورِِهمم  انلهاَس  ( وهذه الفتنة عظيمٌة شديدٌة كبريٌة قال عنها ُيفم
الِ )): ملسو هيلع هللا ىلص انلَّيبُّ  جَّ نَُّكْم ُتْفتَنُوَن يِف ُقبُوِرُكْم قَِريبًا ِمْن فِتْنَِة ادلَّ

َ
فيقال: ما  ((أ

( َوَمنم نَبِيُّك؟ َوَما ِديُنك؟ َفُيَقاُل لِلرهُجِل: َمنم َربُّك؟يه هذه الفتنة؟ قال: )
هذه الفتنة العظيمة بثالثة أسئلٍة من ملكني ىلع اإلنسان بمفرده يف قربه, 
الة  ين, انلَّيبُّ عليه الصَّ , ادلِّ وهذه األمور اثلالثة يه أساس ادلين: الرَّبُّ
الم ملا دفن عثمان بن مظعون قال:  الة والسَّ الم, وانلَّيبُّ عليه الصَّ والسَّ

ِخيُكْم وَسَ ))
َ
ُل  ؛لُوا هَلُ بِاتَلذثِْبيِت اْستَْغِفُروا أِل

َ
أي: أنَّ سؤال  ((َفإِنَذُه اآْلَن يُْسأ

امللكني للميِّت مباْشًة بعد دفنه ال تأخري, فيَّشع أْن نرفع األيدي كما 
يده بادلاعء للميِّت, وإذا ُسِئَل انلَّاس عن هذه األسئلة؛  ملسو هيلع هللا ىلصرفع انلَّيبُّ 

 فإنَّهم  ينقسمون يف اإلجابة إىل قسمني:
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َشاَر إيله بقوهل: )القسم ا
َ
ِل ألول أ ِيَن آَمُنوا بِالمَقوم ُ اَّله فَـُيثَبُِّت اَّلله

( يعين: يف احلياة ادلنيا املؤمن يثبته اهلل بمعرفة ربِّه ودينه ونبيِّه اثلهابِِت 
, وهذه يه األصول اثلالثة اليت جيب ىلع اإلنسان معرفتها؛ وذللك ملسو هيلع هللا ىلص

يخ حممد بن عبدالوهاب  هذه األسئلة اثلالثة رساتله يف  صنَّف الشَّ
ُصْوِل )) املشهورة 

َ
عادة عليها. ((ثاََلثَُة األ  ؛ ألنَّ أساس السَّ

مِنُ ويف اآلخرة يُثَبت عليها املؤمن وكيفية ثباته: ) ُ : َفَيُقوُل المُمؤم اَّلله
( وهذه أسئلٌة خمترصٌة لكن ال ينطق بها إالَّ املؤمن, وال تَظهر من َرِّبِّ 

َع أْن يُلقن  لسان املؤمن إالَّ  إذا اكن قلبه راسخاً وممتلئاً بها, وهلذا ُْشِ
ََلُم ِديِِن )الصغري بتلك األسئلة وهو صغرٌي أين اهلل؟ يف السماء,  ِسم

 (وَاْلم
ٌد نَبِّيِّ ),  [١٩آل عمران: ] َّ مبنب زب  رب يئ ىئ ُّٱ كما قال سبحانه:  ( َوُُمَمه

 أصبح  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -, وإذا اختلَّ يشٌء من هذه اإلجابات اثلالث
قاء.   من أهل الشَّ

وهذه األسئلة اثلالثة يف القرب يه مفرتق الطرق, إما أْن يكون مع 
, فإذا -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -أهل اإليمان, وإما أْن يكون مع أهل الكفر 

يقال هل: نم قرير  -  -راد اهلل أجاب املؤمن بهذه األجوبة اليت كما أ
العني وُيفتح هل باب إىل اجلنَّة يعين: إىل قيام الساعة كما يف حديث الرباء 

 يف مسند اإلمام أمحد. 
تَاُب قال: ) ا المُمرم مه

َ
رِي ,َفَيُقوُل: آه آه( وهو املنافق والاكفر )وَأ دم

َ
( َل أ

ُت يعين: إذا ُسئَِل بهذه األسئلة اثلالثة ) ( َيُقولُوَن َشيمًئا َفُقلمُتهُ  انلهاَس َسِمعم
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يعين: سمع انلَّاس يقولون: اهلل ريب لكنَّه لم يرسخ ذلك يف قلبه, وسمع عن 
ورسله لكْن يقول: ذلك يف ادلنيا لكنَّه لم يرسخ بها قلبه  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبِّ 

ويقول: أنا مسلٌم لكنَّه لم يرسخ ذلك يف قلبه, وإنَّما اكن تقليداً ملن حوهل, 
َزبهِة ِمنم َحِديدٍ فَ ) َُب بَِمرم َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -( املرزبَّة: ويه املطرقة الكبرية ُيْضم
ة احلديث:  - َفيَِصيُح َصيَْحًة ))يرَُضُب مع رأسه يف صحيح ابلخاريِّ تتمَّ

يف  وأما احلديث اذلي ساقه املصنُف  ((يَْسَمُعَها َمْن يَِليِه إِال اثلََّقلنَْيِ 
ته: ) مَسانَ تتمَّ ن ِ

ٍء إِله اْلم َمُعَها ُُكُّ ََشم مَساُن َفَيِصيُح َصيمَحًة يَسم ن ِ
, َولَوم َسِمَعَها اْلم

لَت اجلنازة ىلع لَُصِعَق  ( هذا كما يف الصحيح يف محل اجلنازة, فإذا مُحِ
ُموِِن قدموِن, َوإِْن اَكنَْت َغرْيَ ))األكتاف  فَإِْن اَكنَْت َصاحِلًَة قَالَْت: قَدِّ

ٍء إِالَّ  :ٍة قَالَْت َصاحِلَ  ْيَن يَْذَهبُوَن بَِها, يَْسَمُع َصْوَتَها لُكُّ يَشْ
َ
 يَا َويْلََها أ

ا يف القرب  ((لَصِعَق  ؛اإلنَْساَن َولَْو َسِمَعهُ  يَْسَمُعَها َمْن ))هذا يف محل اجلنازة, أمَّ
 . ((يَِليِه إِال اثلََّقلنَْيِ 

سئلة اثلالثة سوف تُطَرُح وهذا املعتقد العظيم يف اإلسالم من هذه األ
 عليكم يف قبوركم, ولكُّ إنساٍن حينذاك خصيم نفسه كما قال سبحانه: 

ما   [٨٩ – ٨٨الشعراء: ] َّ نئ مئ  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ُّٱ
ة تللك  الح اذلي تقدمه ايلوم, فأعدَّ العدَّ ينفعك إال هذا العمل الصَّ
اسخ حىت تُثَبَّت  الح, والعلم الرَّ الساعة, وأمأل قلبك باإليمان والعمل الصَّ

 وَتيب ىلع تلك األسئلة اثلالثة العظيمة.*
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ا : )قال  ا نَِعيٌم َوإِمه َد َهِذهِ المِفتمَنِة: إِمه َعَذاٌب إََِل يَومِم المِقَياَمِة ُثمه َبعم
َى َسادِ , المُكِّبم جم

َ َواُح إََِل األم رم
َ  ( َفُتَعاُد األم

ا جيب اإليمان به يف القرب, األمر األول سبق  هذا هو األمر اثلَّاين ممَّ
 أنَّه الفتنة, وسبق ما يه الفتنة؟ بسؤال ثالث أسئلٍة. 

َد َهِذهِ المِفتمَنةِ ثُ وهنا األمر اثلاين: ماذا بعد الفتنة؟ قال: ) ( أي: مه َبعم
ا نَِعيمٌ بعد االمتحان واالختبار ) عادة مثل: ما إِمه ( إذا اكن من أهل السَّ

نَّ املؤِمَن ُيْفَسُح هَلُ َمدَّ برََصِهِ )): ملسو هيلع هللا ىلصأخرب انلَّيبُّ 
َ
ا َعَذاٌب , ) ((أ َوالِعيَاُذ  -( َوإِمه

ام, بل إنَّ أقسام انلَّاس يف وهذا العذاب ينقسم فيه انلَّاس إىل أقس -بِاهلِل 
 القرب بعد تلك الفتنة ينقسمون إىل أقسام:

 القسم األول: َمْن ال يناهل عذاب بل نعيٌم منذ أْن يدخل يف قربه.
 -القسم اثلاين: َمْن يناهل العذاب منذ دخوهل القرب حىت خيرج منه 

ار واملنافقني, قال سبحانه:  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل   ري ٰى ين  ىن  ُّٱاكلكفَّ

 .[٤٦اغفر: ] َّ هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني زيمي
القسم اثلالث: َمْن يناهل العذاب وهم عصاة املؤمنني, وال يتواصل 
ار  عليهم العذاب يف نار جهنَّم باتلَّخليد خبالف القسم السابق وهم الكفَّ

 .-َوالِعَياُذ بِاهلِل  -يتواصل عليهم العذاب إىل اتلَّخليد 
ب من املؤمنني ثم ينقطع عنه العذاب ىلع القسم الرابع: َمْن يُعذ
 هل, وهو يف قربه ينتقل من عذاٍب إىل نعيٍم. حسب ذنبه, أو مغفرة اهلل 
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وهؤالء األصناف األربعة يناهلم سواء انلعيم أو العذاب إىل مىت وهم 
َىيف ذلك يف القرب؟ ) ( وهو انلَّفخ يف الصور للقيام إََِل يَومِم المِقَياَمِة المُكِّبم

هو  -إْن ناهل يشٌء  -إىل ربِّ العاملني, والعذاب اذلي ينال املؤمن يف القرب 
رات ذلنوبه, فعذاب القرب أهون من انلَّار؛ ألنَّ عذاب انلَّار   -من املكفِّ

 ٍّ ٌّ ٰى ُّٱفيه خزيٌّ أمام انلَّاس كما قال سبحانه:  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل 

 . أما يف القرب فهو عذاٌب مستوٌر صاحبه القرب.[٥١اغفر: ] َّ

َسادِ ) جم
َ وَاُح إََِل األم رم

َ ( يعين: إذا خرج انلَّاس من قبورهم بعد َفُتَعاُد األم
هذا العذاب أو انلعيم تُعاد األرواح إىل أجسادها, وإاعدة األرواح إىل 

 أجسادها انلَّاس فيها ىلع قسمني:
القسم األول: يؤمن بإاعدة تلك األرواح إىل األجساد كما يه وهم 

 ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱاملؤمنون, كما قال سبحانه: 

 .[١٧٧]ابلقرة:  َّ ين ىن من خن حن جن  يم
ار وهم اذلين جيحدون أْن يُعدهم اهلل يوم القيامة  والقسم اثلاين: الكفَّ

 [١٢ - ١١]انلازاعت:  َّ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض  خض حض ُّٱكما اكنوا يف ادلنيا 
وهم ال ينكرون قدرة اهلل ىلع أْن خيلق خلقاً جديداً, وإنَّما ينكرون إاعدة 

 هذه األجساد كما اكنت من قبل.
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ْجَسادِ  ))ذللك قال املصنُف: 
َ
ْرَواُح إِىَل اأْل

َ
كما اكنت يف  (( َفتَُعاُد اأْل

رم, ادلنيا األسود أسود, واألبيض أبيض, واألعرج أعرج, واملحرم حم
 واملجاهد يثعب دمه ... وهكذا. 

عظيمٌة وهو فتنٌة كبريٌة وُكربٌة شديدٌة؛ ذللك أمر انلَّيبُّ  والقرب مزنلةٌ 
الة كما يف صحيح ابلخاريِّ  ملسو هيلع هللا ىلص باتلَّعوُّذ من فتنته قبل لكِّ سالٍم يف الصَّ

, َومن َعَذاِب ))ومسلم  ُعوُذ بَِك ِمْن َعَذاِب الَْقرْبِ
َ
انلَّاِر, َوِمْن اللَُّهمَّ إينِّ أ

الِ  جَّ   ((فِتْنَِة الَْمْحيَا َوالَْمَماِت, َوِمْن فِتْنَِة الَْمِسيِح ادلَّ

وكربة القرب لظلمته ووحشة االنفراد فيه, وما يراه املرء وهو وحيٌد إن 
مع العذاب  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -اكن اكفراً يُفسح هل مدَّ برصه من انلَّار 

ديد عليه, وال يس  تطيع املرء أْن خيرج من هذا القرب. الشَّ
ب للنقلة ذللك املاكن العظيم  ة, ويتأهَّ فيجب ىلع املسلم أن يعدَّ العدَّ
اذلي سوف ننتقل إيله مجيعاً, ولن يبىق نلا سوى العمل الصالح بكرثة 
احلة, واإلكثار من  حبة الصَّ ااعت, وابُلعد عن املعايص, ولزوم الصُّ الطَّ

, ومن ذلك: كرثة تالوة القرآن الكريم هلل األعمال اليت تريض ا
يع ذللك  كر والعلم الَّشَّ ْجِنَحتََها ِلَطاِلِب ))واذلِّ

َ
إِنَّ الَْمالئَِكَة تَلََضُع أ

وما رضيت املالئكة عن فعل طالب العلم إالَّ  ((الِْعلِْم رًِضا بَِما يَْصنَعُ 
 بهذا الفعل.  لرىض اهلل 
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واب املقابر مفتوحٌة للجميع يف أيِّ وادلنيا قصرية وزاهلا رسيع, وأب
 .*[ ٦٦الزخرف: ] َّ يل ىل  مل يك ىك مك لك ُّٱ زمٍن كما قال سبحانه:
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ُ بَِها ِِف كَِتابِِه, لََعَ لَِساِن َرُسوَِلِ وَ : )قال  َِّبَ اَّلله خم
َ
َتُقوُم المِقَياَمُة الهِِت أ

لُِمونَ ملسو هيلع هللا ىلص ََع َعلَيمَها المُمسم َجم
َ
 - ِمنم ُقُبورِهِمم لَِربِّ المَعالَِميَ َفَيُقوُم انلهاس ؛ , وَأ

ًل  ُس , - ُحَفاةً ُعرَاةً ُغرم مم نُو ِمنمُهُم الشه  ( َويُلمِجُمُهُم المَعَرُق , َوتَدم

أنَّ األرواح بعد أْن يكون انلَّاس يف قبورهم  ملا ذكر املصنُف 
وهم يف قبورهم تقوم القيامة الكربى,  -أي: األرواح  -تعود إيلهم 

اعة.   واملصنُف   ساق ثالثة أدلَّة ىلع قيام السَّ
ُ بَِها ِِف كَِتابِهِ وَ فقال: ) َِّبَ اَّلله خم

َ
 حض ُّٱ :( كما قال َتُقوُم المِقَياَمُة الهِِت أ

 يل ُّٱ أيضاً:  , وكما قال [٥ – ٤املطففني: ] َّ ىل مل خل جع مظ  حط مض خض

 خم حم يلجم ىل مل خل ُّٱ , وكقوهل:[٦املطففني: ] َّ مم خم حم جم

  ... إىل آخره  َّ مه  جه ين ىن من خن حن جن يم  ىم مم
   [٢ – ١احلج: ]

اعة بها, وهذا  ملسو هيلع هللا ىلص( أي: أخرب انلَّيبُّ ملسو هيلع هللا ىلصلََعَ لَِساِن َرُسوَِلِ ) عن قيام السَّ
اط, واجلنَّة, وانلَّار, وغري  يف أحاديث كثرية مثل: املزيان, وأحاديث الرصِّ

 ذلك. 
لُِمونَ ) ََع َعلَيمَها المُمسم َجم

َ
يلل اثلَّالث: أنَّ املسلمني أمجعوا وَأ ( هذا هو ادلَّ

اعة.   ىلع قيام السَّ
نيا بتاكيلف مَن  ودلَّ أيضاً عليها العقل, فاهلل  َكَّفنا يف هذه ادلُّ

األوامر وانلَّوايه, ووعدنا باجلنَّة, فإذا اكن ال نبعث نلجازى فما فائدة 
الم يف ظلمه, وأخذ هذه اتلَّاكيلف, وكذا لو لم تكن قيامة بلىغ الظَّ 
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عيف؛ فدلَّ العقل ىلع أنَّه البدَّ مْن حساب ىلع أعمال  القويُّ حقَّ الضَّ
 انلَّاس اليت يعملونها اآلن. 

ر املصنُف  اعة, بنيَّ حال انلَّاس إذا  وملا قرَّ األدلَّة ىلع قيام السَّ
ِمنم ُقُبورِِهمم لَِربِّ  َفَيُقوُم انلهاُس قامت القيامة, فقال مَن األوصاف )

( الوصف األول: أنَّ قيامهم هلل؛ مْن أجل احلساب كما قال المَعالَِميَ 
 .[٦املطففني: ] َّ مم خم حم جم يل ُّٱ سبحانه: 

( أي: ال ثياب ُعرَاةً ( أي: ال نعال عليهم )ُحَفاةً الوصف اثلَّاين: )
ًل عليهم ) ( أي: غري خمتونني أي: أنَّ لكَّ يشٍء يف اإلنسان قد ذهب ُغرم

 ِّ ُّ َّ  ٍّ  ُّٱ بعد موته أو يف حياته يعود كما اكن قال سبحانه: 

حىتَّ قطعة اخلتان تعود عند قيام انلَّاس لربِّ  [١٠٤األنبياء: ] َّ مئنئ زئ ّٰرئ
 العاملني.

ُس الوصف اخلامس قال: ) مم نُو ِمنمُهُم الشه ( وهذا لفظ ابلخاريِّ َوتَدم
قال: ويكون رشحهم يف األرض سبعني ذرااعً مْن كرثة العرق, قال انلَّيِبُّ 

اوي  ((َوُيِصيُب انلَّاَس يَومئٍذ َهمُّ )): ملسو هيلع هللا ىلص مس قريبٌة منهم حىت قال الرَّ فالشَّ
هل يعين: ميل املسافة أو  ((قَْدَر ِميٍْل ))ملا قال:  ملسو هيلع هللا ىلصال أدري أقال انلَّيبُّ 

 ربها. املكحلة؛ لق
مس ال يكون ألحٍد فيها ظلُّ سوى ما أ ى انلَّص فيه  ويف دنوِّ الشَّ
ق كما قال  بع اذلين يظلُّهم اهلل يف ظلِّه, ومثل: الرَّجل املتصدِّ مثل: السَّ
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, ومثل: ((لُكُّ اْمِرٍئ يف ِظلِّ َصَدقَِتِه َحىتَّ ُيْفَصَل َبنْيَ انلَّاِس )): ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ 
ُهَما ))قال:  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ  اذلي يقرأ الزَّهراوين َنذ

َ
ِتيَاِن يَْوَم الِْقيَاَمِة َكأ

ْ
ُهَما تَأ فَإَِنذ

اِن  , حُتَاَجذ ُهَما فِْرقَاِن ِمْن َطرْيٍ َصَواَفذ َنذ
َ
ْو َكأ

َ
ُهَما َغيَاَيتَاِن, أ َنذ

َ
ْو َكأ

َ
َغَماَمتَاِن, أ

ْصَحابِِهَما
َ
 .  ((َعْن أ

ل هو ظلُّ العرش ال ظل الرَّمحان؛ أل ليس فوقه  نَّ اهلل وهذا الظِّ
مس  يشٌء ال شمٌس وال غريها, ولو قلنا: إنَّ هذا هو ظلُّ اهلل؛ لاكنت الشَّ

يلعٌّ كبرٌي ال  أىلع مَن اهلل, ولاكنت الشمس أيضاً أكرب من اهلل, فاهلل 
يف  َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اهللُ ))أكرب منه, وإنَّما املراد هنا ظلُّ العرش كما يف روايٍة: 

 . ((ِظلَّ َعرِْشهِ  ِظلِِّه يوَم ال ِظلَّ إِالَّ 
ادس ذكره بقوهل: ) ( أي: يرتفع العرق َويُلمِجُمُهُم المَعَرُق والوصف السَّ

إىل شفاههم إىل أفواههم اكللِّجام اذلي تُلَْجُم به ابلهيمة كما يف ابلخاريِّ 
قال ومسلم, ومنهم مْن يصل العرق إىل ما هو دون أدىن مْن ذلك كما 

 ,َوِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إِىَل ُرْكبَتَيْهِ  ,فَِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إِىَل َكْعبَيْهِ )): ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ 
ىلع  ((َوِمنُْهْم َمْن يُلِْجُمُه الَْعَرُق إجِْلَاًما ,َوِمنُْهْم َمْن يَُكوُن إىَِل َحْقَويْهِ 

 حسب أعماهلم. 
ا سيكو فهذه ستة أصناف ذكرها املصنُف  ن يف أرض املحَّش, ممَّ

  حط مض خض حض جض مص خص مسحص  خس حس جس ُّٱيقول:  واهلل 

 .[٣٣لقمان: ] َّ مظ
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فيجب ىلع املسلم أْن يستعدَّ ذللك ايلوم اذلي سيالقيه ال حمالة 
الح بقدر ما يمكن قبل أْن ينقطع عمله باملوت  باإلكثار مْن العمل الصَّ

, وكذلك االبتعاد عن  ((ِمْن ثاَلٍث إَِذا َماَت اْبُن آَدَم اْنَقَطَع َعَملُُه إِال ))
ا يسخط الرَّمحن  , وهلذا يسَّمَّ يوم القيامة يوم -  -املعايص فيه ممَّ

اتلَّغابن أي: يغنب انلَّاس بعضهم بعضاً يعين: يقول: بعض انلَّاس يقول 
لآلخر: ما أسعده حصل هل كذا, واثلاين يقول: هذا ما أسعده حصل هل 

َ اتلَّغابن يغنب بعضهم بعضاً.   كذا ... وهكذا؛ ذللك ُسـُّمِّ
يه طلب العلم؛ ألنَّ املرء ال  ومْن أجلِّ األمور اليت حيبها اهلل 

 خس حس جس ُّٱ يمكن أْن يصل إىل مزْنلة اخلشية إال به كما قال سبحانه: 

 بعد رسله.* -  -, وهم أحبُّ اخللق إىل اهلل [٢٨فاطر: ] َّ  خصمص حص مس

َماُل المِعَبادِ تُ فَ  ؛َوُتنمَصُب المَموَازِينُ : )قال  عم
َ
 مف خف ُّٱٱوَزُن فِيَها أ

 جم هل مل خل حل جل مك  لك خك حك جك مق حق
 (.َّ مم خم  حم

ا جيب اإليمان به وهو مَن اإليمان بايلوم  يذكر املؤلُف  هنا أمراً ممَّ
ا يقع فيه, واملصنُف  هنا اشرتط أالَّ يضع َكمًة إالَّ فيها ردٌّ  اآلخر ممَّ

ىلع طائفة, ويف نصب املوازين ردٌّ ىلع املعزتلة؛ إْذ أنَّهم ينْكرون الوزن 
 عدل وهذا باطل كما سيأيت.ويقولون: املراد بها ال
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( أي: يف أرض املحَّش, وهنا المَموَازِينُ ( أي: توضع )َوُتنمَصُب : )قال 
 َّ ٰر  ٰذ يي ُّٱ كما قال سبحانه:  (( الَْمَواِزينُ  ))قال املصنُف: 

الم: [٤٧األنبياء: ] الة والسَّ َواحْلَْمُد )), وورد املزيان باإلفراد كما قال عليه الصَّ
 
ُ
ِ َتْمأل  . ((الِْمزَيانَ  ّلِِلَّ

د تعدد املوزون فاذلي يوزن مجيع  واجلمع بينهما: أنَّ املراد باتلعدُّ
 البَّش, فال نقول: موازين انلَّاس هذه ثقيلٌة وهذه خفيفٌة ... وهكذا. 

تان ما يرجح منْهما يدنُّو وهو اثلَّقيل كما  واملزيان حيسِّ حقييق هل كفَّ
َ َسيَُخلُِّص رَُجاًل ))أمحد: يف حديث ابلطاقة كما يف مسند اإلمام  إِنَّ اّلِلَّ

يِت ىلَعَ رُ  مَّ
ُ
وِس اخْلاََلئِِق يَْوَم الِْقيَاَمِة, َفيَنَُّْشُ َعلَيِْه تِْسَعًة َوتِْسِعنَي ؤِمْن أ

َظلََمَك 
َ
ُتنِْكُر ِمْن َهَذا َشيًْئا؟ أ

َ
, ُثمَّ َيُقوُل: أ , لُكُّ ِسِجلٍّ ِمثُْل َمدِّ ابْلَرَصِ ِسِجالا

فَلََك ُعْذٌر؟ َفيَُقوُل: اَل, يَا  , احْلَافُِظوَن؟ َفيَُقوُل: اَل يَا رَبِّ َكتَبيَِت 
َ
َفيَُقوُل: أ

َفتَْخُرُج  ,َفيَُقوُل: بََّل, إِنَّ لََك ِعنَْدنَا َحَسنًَة؛ فَإِنَُّه اَل ُظلَْم َعلَيَْك ايْلَْومَ  ,رَبِّ 
 ُ ْن اَل إِهَلَ إِالَّ اّلِلَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
ًدا َعبُْدُه َورَُسوهُلُ. بَِطاقٌَة ِفيَها: أ نَّ حُمَمَّ

َ
ْشَهُد أ

َ
, َوأ

ِت؟  ,َفيَُقوُل: اْحرُضْ َوْزنََك  ِجالَّ , َما َهِذِه ابْلَِطاقَُة َمَع َهِذهِ السِّ َفيَُقوُل: يَا رَبِّ
ةٍ  ,َفَقاَل: إِنََّك اَل ُتْظلَمُ  ٍة, َوابْلَِطاقَُة يِف َكفَّ ُت يِف َكفَّ ِجالَّ , َقاَل: َفتُوَضُع السِّ

ءٌ  ِ يَشْ ُت, َوَثُقلَْت ابْلَِطاقَُة, فاََل َيثُْقُل َمَع اْسِم اّلِلَّ ِجالَّ فدلَّ  ((َفَطاَشْت السِّ
ىلع أنَّ اثلقيل يزنل كما يه موازين انلَّاس اآلن يف ادلنيا, ثم قال: 

 ( اذلي يوزن ثالثة أمور:وَزُن فِيَهاتُ فَ )
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عادة أو األمر األول: العمل كما قال املصنُف  , وهو اذلي عليه السَّ
قوة قال سبحانه:   مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ  جئ يي ىي ني مي ُّٱ الشِّ

 [. ٨ – ٧الزلزلة: ] َّ  هب
الم:  الة والسَّ يِت ))واألمر اثلاين: اذلي يوزن املرء كما قال عليه الصَّ

ْ
يَلَأ

ِمنُي يَْوَم الِْقيَاَمِة, اَل يَِزُن ِعنَْد  ,  ((اّلَِلِّ َجنَاَح َبُعوَضةٍ الَرذُجُل الَْعِظيُم الَسذ
الم يف سايق ابن مسعود  الة والسَّ ي )): -ويه دقيقٌة  -وقال عليه الصَّ ِ َواذلَّ

ُحدٍ 
ُ
ْثَقُل يِف الِْمزَياِن ِمْن َجبَِل أ

َ
فدلَّ ىلع أنَّ العامل  (( َنْفيِس بِيَِدِه لَُهَما أ

 أيضاً يوزن. 
حديث ابلطاقة  واألمر اثلالث: يوزن أيضاً صحائف العمل كما يف

ٍة, َفَطاَشْت ))السابق  ٍة, َوابْلَِطاقَُة يِف َكفَّ ُت يِف َكفَّ ِجالَّ َفتُوَضُع السِّ
ُت  ِجالَّ , والعربة يف تلك املوازين هو مزيان العمل, ويوزن  ((...  السِّ

 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّٱ املؤمن, ويوزن أيضاً الاكفر كما قال سبحانه: 

 ليس هل يف املزيان يشء.   [٢٣الفرقان: ] َّ ربزب يئ  ىئ
يساق  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -والقول اثلَّاين: أنَّ الاكفر ال يوزن عمله, وإنَّما 

, لكن [١٠٥الكهف: ] َّ حت جت هب مب خب حب ُّٱ إىل انلَّار واستدلوا بقوهل: 
 نقول: املراد بالوزن هنا القدر. 

َشاَر إيله املصنذُف فقال: )
َ
َماُل المِعَبادِ وإىل القول األول أ عم

َ
( يعين: مْن أ

ْعَماُل  ))مؤمٍن واكفٍر, وقال: 
َ
لإلشارة إىل العربة بالعمل كما يف  (( أ

, ولن يوجد قال  انلُّصوص, وهذا املزيان مزياٌن دقيٌق ال يوجد مثله قطُّ
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 َّ  يب ىب نب زبمب رب يئ ىئ نئ  مئ  زئ رئ ُّٱ سبحانه عن دقته: 

عاع, وقال سبحانه:  [٤٧األنبياء: ]  ني مي ُّٱ حبة اخلردل اذلي يَظهر يف الشُّ

ر, وبمزيان املثاقيل, وبوزن  [٧الزلزلة: ] َّ خئ حئ  جئ يي ىي فاملزيان بوزن اذلَّ
, وبوزن اخلردل, وهذا مْن عدل اهلل  , فهو يعلم أعمال -  -احلبِّ

ًة ىلع العباد.   العباد لكن يضع املزيان ُحجَّ
( أي: مَن َّ جل مك  لك خك حك جك مق حق مف خف ُّٱقال: )

اق ممن ال خيدلون يف انلَّار ) ار والفسَّ   حم جم هل مل خل حل ُّٱالكفَّ

 ( . َّ خم
وقد جاءت أحاديث تُبني ما اذلي يثقل املزيان؟ فأثقل يشء يف املزيان 

 الشهادتان كما يف حديث ابلطاقة تطيش بالسجالت. 
ْثَقُل يِف )): واألمر اثلاين: قال 

َ
ٍء أ  .((الِْمزَياِن ِمْن ُحْسِن اخْلُلُِق ِمْن يَشْ

ََكَِمَتاِن ))كما يف ابلخاريِّ ومسلم:  واألمر اثلالث: كما قال 
ُسبَْحاَن  :َحِبيبَتَاِن إِىَل الَرذمْحَِن  ,ثَِقيلَتَاِن يِف الِْمزَيانِ  ,َخِفيَفتَاِن ىلَعَ الِلذَسانِ 

 .  ((ُسبَْحاَن اّلَِلِّ َوحِبَْمِدهِ  ,اّلَِلِّ الَْعِظيمِ 
 الِْمزَياَن )): واألمر الرابع: قول احلمد هلل كما قال 

ُ
َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َتْمأَل

رْض
َ
َماَواِت َواأْل  َما َبنْيَ الَسذ

ُ
ْو َتْمأَل

َ
,  ((وَُسبَْحاَن اّلَِلِّ َواحْلَْمُد ّلِِلَِّ َتْمآَلَِن أ

قال شيخ فهذه أربعة أمور ثقيلٌة جداً يف املزيان, فعّل املرء أْن يكرث منها 
 .  ((ال هلإ إال اهلل تمحو الَّشك, واالستغفار يمحو الصغائر)): اإلسالم 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

211 

َوالِعيَاُذ  -فعّل املسلم أْن حيقق اتلَّوحيد؛ لزتول عنه ذنوب الَّشك 
, أو ما قد حييط به, ويلكرث من أيِّ عمٍل صالٍح فال يدري بأيها -بِاهلِل 

زيان بأنَّ هناك رجااًل تتساوى بدقة امل -  -يدخل اجلنَّة, وقد أخرب اهلل 
حسناتهم مع سيئاتهم, فليسع املرء بأعمال ولو يسريًة بأْن يرجح مزيانه 

 يوم القيامة.*
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َواوِينُ : )قال  َمالِ  - َوتُنمرَشُ ادله عم
َ فَآِخٌذ كَِتابَُه  ؛- َوِِهَ َصَحائُِف األم

ِ  ,َوآِخٌذ كَِتابَُه بَِشَماَِلِ  ,بَِيِمينِهِ  رِه وم ِمنم َوَراءِ َظهم
َ
 ين  ىن  ُّٱٱَكَما قَاَل َتَعاََل: , أ

 جت هب مب خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ يي ىي ميني زي ري ٰى
 ( َّ مت  خت حت

ا جيب اإليمان به, فهو داخل يف مجلة اإليمان بايلوم اآلخر  هذا ممَّ
وَاِوينُ قال: ) ها ( َوتُنمرَشُ ادله َمالِ بقوهل: ) فرسَّ عم

َ ( َوِِهَ َصَحائُِف األم
( يعين: منهم من يأخذ ذلك فَآِخٌذ كَِتابَُه بَِيِمينِهِ : أي: ُتَفلُّ وُتْفتَُح )تُنََّْشُ 

عادة, ومنهم من يأخذه بشماهل كما  الكتاب املفلول بيمينه وهم أهل السَّ
 َّ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن  رن مم ام ُّٱقال سبحانه: 

, وىلع [٢٥احلاقة: ] َّ حص مس خس حس جس ُّٱ , وقال سبحانه: [٢٠ – ١٩احلاقة: ]
املسلم أْن يعلم ما اذلي يُْكتَب يف صحائف هذه األعمال؟ تُْكتَُب فيها 
احلسنات, وُيْكتَُب فيها أيضاً السيئات, وما يه احلسنات اليت يُْكتَُب 

 فيها: 
 أواًل: يه األعمال, فلكُّ عمٍل صالٍح يُْكتَُب.

األمر اثلاين: يُْكتَُب فيها من األعمال الصاحلة انلية الصاحلة للعمل 
قال:  -يف الرجل اذلي يتمىنَّ  - ملسو هيلع هللا ىلصالصالح, وادليلل ىلع ذلك قول انلَّيبِّ 

نَّ يِل َمااًل لََعِملُْت بَِعَمِل ُفاَلنٍ ))
َ
: ملسو هيلع هللا ىلصيعين: يف سبيل اهلل, قال انلَّيبُّ  ((لَْو أ

جْ ))
َ
أي: يُؤجر ىلع هذه انلية, وكذلك ما يف  ((ُرُهَما َسَواءٌ َفُهَو بِنِيَِّتِه فَأ
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ُجورِ ))ابلخاريِّ ومسلم 
ُ
ثُوِر بِاأْل ْهُل ادلُّ

َ
ا قال الفقراء علم  ((َذَهَب أ فلمَّ

 . ((َذلَك فَْضُل اهلِل يُْؤِتيِه َمْن يََشاءُ ))األغنياء ما عملنا فعملوا مثلنا قال: 
ا يُْكتَُب اهلمُّ بالعمل الصالح, وعمله ثم ينقطع  األمر اثلالث: ممَّ

 جغ مع جع مظ حط مض خض ُّٱ عنه؛ لعذٍر اكملوت أو املرض قال سبحانه: 

, ويف احلديث اآلخر قال [١٠٠النساء: ] َّ حكخك جك مق حق مف  خف حف جف مغ
الم:  الة والسَّ ْو َسافََر, ))انلَّيبُّ عليه الصَّ

َ
ُكِتَب هَلُ ِمثُْل َما إَِذا َمِرَض الَْعبُْد, أ

 . ((اَكَن َيْعَمُل ُمِقيًما َصِحيًحا
األمر الرابع: اذلي يُْكتَُب يف احلسنات إذا همَّ الرجل حبسنٍة فلم 

 يعملها, َفيُْكتَب هل حسنة. 
 واذلي يُْكتَُب يف صحائف السيئات: 

ء من املعايص اكلرسقة والزنا وغري ذلك.   أواًل: العمل اليسَّ
واألمر اثلاين: انلية لعمل املعصية اكلرجل اذلي يتمىنَّ أنَّ عنده مااًل 

ْزِر َسَواءُ )): ملسو هيلع هللا ىلصمثل فالن فينفقه يف الَّشَّ قال انلَّيبُّ   .  ((ُهَما يِف الوِّ
واألمر اثلالث: اذلي يُْكتَُب إذا همَّ رجٌل بسيئٍة فلم يعملها؛ لعدم 

الم: قدرته ىلع إكماهلا, وديلل ذلك قوهل عليه ال الة والسَّ إَِذا تََواَجَه ))صَّ
ْهِل انلَّارِ 

َ
َفَهَذا الَْقاتُِل َفَما بَاُل  ِقيَل  الُْمْسِلَماِن بَِسيَْفيِْهَما فَالِكَُهَما ِمْن أ

َراَد َقتَْل َصاِحِبهِ  قَاَل  الَْمْقتُولِ 
َ
فهو ينوي لكن ُمِنَع من ذلك, ومثل  ((إِنَُّه أ

, فرأى يف ادلار -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  - أيضاً: لو ذهب شخٌص لزيِن بامرأةٍ 
 . -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -زوجها فلم يدخل هذا يُْكتَُب عليه وزٌر 
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وىلع املسلم أْن حيرص بأْن تكون صحيفته بيضاء باحلسنات, وأالَّ 
تكون سوداء بالسيئات, وإذا اكن فيها يشٌء من السيئات فاذلي يمحوها 

 اتلوبة. 

كيف يؤخذ هذا الكتاب يف املحَّش؟ وهذا منظٌر  ثم ذكر املصنُف 
ُحف, فانلَّاس يف  عادة وهو تطاير الصُّ قوة والسَّ عظيٌم رهيٌب فيه الشِّ

 ىت  نت مت زت ُّٱ املحَّش هذا آخٌذ كتابه بيمينه يُْرىَم هل كما قال سبحانه:

 . [٨ – ٧االنشقاق: ] َّ ىث  نث مث زث *  يت
 والقسم اثلاين: يأخذ كتابه بشماهل. 

قوة  وصنٌف ثالٌث: يأخذ كتابه من وراء ظهره, وهما من أهل الشَّ
 اثلاين واثلالث. 

َوآِخٌذ وهذا القول األول هو اذلي سار عليه املصنُف ذللك قال: )
ِ  ,كَِتابَُه بَِشَماَِلِ  رِه وم ِمنم َوَراءِ َظهم

َ
 ( يعين: قسٌم ثالث.أ

شماهل ثم تُلَْو ايلد والقول اثلاين: أنَّهما صنفان فقط إما بيمينه, وإما ب
 إىل خلف ظهره.  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -

( َّ ٰى ين  ىن  ُّٱبقوهل كما قال سبحانه: ) ثم استدل املؤلف 
( يعين: كتاب عمله يف الُعنُِق اكلقالدة َّ ميني زي ري ُّٱيعين: جعلنا هل )

( يعين: يف ُعنُِقِه َّ  خئ حئ جئ يي ىي ُّٱأينما يذهب جيده هذا يف ادلنيا )
 ( أمامه. َّ هئ مئ ُّٱ)
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ة ىلع نفسه )َّ خب حب ُّٱ) ( أنت َّ  خت حت جت هب مب ُّٱ( إلقامة احلُجَّ
حتاسب نفسك, وما دام األمر يف ُمْهلٍَة جيب ىلع اإلنسان أْن يستعدَّ لنَّش 
تلك الصحائف, فما بني اإلنسان وايلوم اآلخر سوى املوت, وما بينك 

 وبني املوت سوى توقُّف هذه األنفاس يف حلظٍة. 

م أْن يعمل عماًل صاحلاً, وأْن ينوي عماًل صاحلاً مثل: أنَّه فعّل املسل
يتعلَّم العلم؛ يِلَُعلَِّم وُيَؤلِّف ويبىق صدقةذ جاريًة هل, فلو مات وهو يف 

ىلع العبد,  شبابه يُْكتَُب هل ما نواه يف مستقبله, وهذا من فضل اهلل 
ون سبب وىلع املسلم وغري املسلم أْن يبتعد عن لك خطيئٍة, فقد تك

 .*-َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -غمسه يف انلَّار 
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َلمَق : )قال  ُ اخلم ِمنِ , َوُُيَاِسُب اَّلله َُيملُو بَِعبمِدهِ المُمؤم رُهُ بُِذنُوبِهِ  ؛َو  ,َفُيَقرِّ
ارُ  ا المُكفه مه

َ
نهِة. وَأ فَََل ُُيَاَسُبوَن ُُمَاَسَبَة  :َكَما ُوِصَف َذلَِك ِِف المِكَتاِب وَالسُّ

َمالُُهمم  ,فَإِنهُهمم َل َحَسَنات لَُهمم  ؛وََسيَِّئاتُهُ  َمنم تُوَزُن َحَسَناتُهُ  عم
َ
َولَِكنم ُتَعدُّ أ

َن بَِها ,َوَُتمَص  َُيمَزوم ُروَن بَِها, َو  (َفُيوَقُفوَن َعلَيمَها, َويَُقره

مِّ ما يف ايلوم اآلخر هو هذا من مجلة اإليمان بايلوم اآلخر وهو من أه
 املحاسبة؛ إْذ به مصري العبد, واخللق ينقسمون يف املحاسبة إىل قسمني: 

قسٌم: ال حُياَسبون مطلقاً, وإنَّما يدخلون اجلنَّة بغري حساٍب وال 
َمَع لُكِّ ))عذاٍب, وعددهم سبعون ألفاً, ويف مسند اإلمام أمحد: 

لْفاً  َواِحدٍ 
َ
ب سبعني يف سبعني, ويف حديٍث آخر: يعين: ترض ((َسبِْعنَي أ

لْفاً ))
َ
ُهْم )) :ملسو هيلع هللا ىلصوهؤالء هم املشار إيلهم بقول انلَّيبِّ  ((يَُضاُف إِيلِْهم َسبُْعوَن أ

قُونَ  يَن ال يَْسرَتْ ِ ُونَ  ,اذلَّ ُونَ  ,َوال يَْكتَُوونَ  ,َوال َيتََطريَّ  . ((وىلََعَ َربِِّهْم َيتََولكَّ
إىل  والقسم اثلاين: حُياسبون ىلع أعماهلم, ولم يَُِّش املصنُف 

 القسم األول؛ ألنَّه قليٌل يف اخللق.
َشاَر 

َ
َلمَق إىل القسم اثلاين بقوهل: ) َوأ ُ اخلم ( أي: من َوُُيَاِسُب اَّلله

, وأما ابلهائم فإنَّهم ال حُياسبون ىلع أعماهلم, وإنَّما بينهما  ِّس واجلنِّ اإلن
الم: قصاٌص  الة والسَّ اِء ِمَن ))كما قال عليه الصَّ اِة اجْلَمَّ َحىتَّ ُيْقتَصَّ لِلشَّ

اِة الَْقْرنَاءِ  فإذا بهيمٌة رضبت بهيمة ُيْقَتصُّ منها يوم القيامة, وأول  (( الشَّ
الة يف العبادات ابلدنية, وأول ما حُياسب  ما حُياسب عليه العبد الصَّ
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م اء, واخللق اذلين حُياسبون ينقسمون إىل عليه يف ما بني اخللق يف ادلِّ
 قسمني: 

َشاَر إيله املصنُف بقوهل: )
َ
َُيملُو بَِعبمِدهِ إما مؤمٌن وإما اكفر, فاملؤمن أ َو

ِمنِ  رُهُ بُِذنُوبِهِ  ؛المُمؤم  ( واملؤمن يف احلساب جيري عليه عدة أموٍر: َفُيَقرِّ
 األمر األول: توزن حسناته وسيئاته.

ماً منه؛ ئلال يفضح عبده  -  -األمر اثلاين: سيئاته خيلو الربُّ  تكرُّ
 املؤمن, خيلو بعبده ويضع كنفه عليه.

ره بذنوبه يعين: يعرض عليه ذنوبه هل يُِقرُّ بها أم  األمر اثلالث: يقرِّ
 ينكر؟ وال جمال هناك لإلنكار.

عنه بكرمه وعفوه,  األمر الرابع: هو بني أمرين: إما أْن يعفو اهلل 
َب يف انلَّار ثم خيرج منها إىل اجلنَّة أي: أنَّه حتت املشيئة.   وإما أن ُيَعذَّ

نهةِ ذللك قال املصنُف: ) ( من الكتاب َكَما ُوِصَف َذلَِك ِِف المِكَتاِب وَالسُّ
 َّ يث ىث نث مث زث رث يت ىت  نت مت زت ُّٱ قوهل سبحانه:

نَّة ما ثبت عن انلَّيبِّ [٨ – ٧االنشقاق: ] خَيْلُو  أنَّ اهلَل )): ملسو هيلع هللا ىلص, ومن السُّ
َره بُِذنُوبِِه َحىَت يََضَع َكنََفُه َعلَيْهِ   . ((بَِعبِْده املؤِمِن َفيَُقرِّ

َشاَر إيلهم املصنُف بقوهل: 
َ
ار, َوأ القسم اثلاين: من اخللق وهم الكفَّ

ارُ ) ا المُكفه مه
َ
فَإِنهُهمم َل  ؛وََسيَِّئاتُهُ  فَََل ُُيَاَسُبوَن ُُمَاَسَبَة َمنم تُوَزُن َحَسَناتُهُ  :وَأ

ار يف حسابهم حساٌب عسرٌي كما قال سبحانه َحَسَنات لَُهمم  ( أي: أنَّ الكفَّ
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ويمر وَتري عليهم  [٢٦الفرقان: ] َّ مل يك  ىك مك لك ُّٱعنهم: 
 أمور يف احلساب:

األمر األول: مجيع حسناته تذهب هباًء, فال جيد يف اآلخرة أيَّ حسنٍة 
, وما [٢٣الفرقان: ]  َّ زب رب يئ  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ قال سبحانه: 

يقدمه من خرٍي يف هذه ادلنيا مثل: كفالة األيتام, وبرِّه لوادليه ال جيازى 
الم يف صحيح مسلٍم:  الة والسَّ ا كما قال عليه الصَّ عليه يف اآلخرة, وإنمَّ

ْنيَا)) َشاَر املصنُف  ((ُتْطَعُم َعلَيَْها ُطْعَمٌة يِف ادلُّ
َ
فَاَل  ))إىل هذا بقوهل:  َوأ

ُهْم اَل َحَسنَات لَُهمْ  وََسيِّئَاتُهُ  اَسبََة َمْن تُوَزُن َحَسنَاتُهُ حُيَاَسبُوَن حُمَ   (( فَإِنَّ
 تذهب يف اآلخرة.

َشاَر إيله بقوهل: )
َ
َمالُُهمم األمر اثلاين أ عم

َ
( َفيَُعدُّ عمله عليه َولَِكنم ُتَعدُّ أ

عملت كذا وكذا وكذا, وهذا اتلعداد واملحاسبة هل ليست كمحاسبة 
رت, وإنما حُياسب أمام اخلالئق  املؤمن  بال  بالفضيحة. -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -سِّ

َشاَر إيله املصنُف بقوهل: )
َ
( أي: حُيىص عدد َوَُتمَص األمر اثلالث أ

 أعماهل السيئة عددها كذا كذا.
َشاَر إيله بقوهل: )

َ
( يعين: انظر لسيئاتك َفُيوَقُفوَن َعلَيمَهاواألمر الرابع أ

 .هذه تبكيتاً هل
ُروَن بَِهااألمر اخلامس: ) ( هل تقرُّ بهذا اذلنب يف يوم كذا وكذا؟ َويَُقره

 من باب اتلعذيب هلم واتلنكيل.
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َن بَِهاواألمر السادس: ) َُيمَزوم َوالِعيَاُذ  -( بسيئاتهم فيُقذفون يف انلَّار َو
 . -بِاهلِل 

 مث زث ُّٱفتبنيَّ أنَّ حساب الاكفر عسرٌي, وحساب املؤمن يسرٌي 

, وتُعرض عليه األعمال عرضاً كما قال انلَّيبُّ [٨االنشقاق: ]  َّ يث ىث نث
َب ))لعائشة:  ملسو هيلع هللا ىلص ْعَماِل َوَمْن نُوقَِش احِلَساَب ُعذِّ

َ
 .((َذلك َعْرَض األ

فيجب ىلع اإلنسان أْن يبتعد عن الكفر؛ فهو ُشْؤٌم يف ادلنيا 
ُب بها؛ إْذ هو حتت  واآلخرة, وعليه أيضاً أْن يبتعد عن السيئات, فقد يُعذَّ

 املشيئة.*
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ٍد : )قال  ُروُد لُِمَحمه َومُض المَموم َشدُّ , ملسو هيلع هللا ىلصَوِِف َعَرَصِة المِقَياَمِة: احلم
َ
َماُؤُه أ

ََّل ِمَن المَعَسلِ  ,َبَياًضا ِمَن اللهَبِ  حم
َ
رٌ , وَأ ٌر, َوَعرمُضُه َشهم  آنِيَُتُه َعَددُ , ُطوَُلُ َشهم

َماءِ  بًَدا َمنم رَشَِب ِمنمهُ , ُْنُوِم السه
َ
َدَها أ  َبعم

م
َمأ َبًة لَمم َيظم  ( رَشم

 هنا مشهداً من مشاهد ايلوم اآلخر, وهو احلوض. يسوق املصنُِّف 
( ذكر ذلك؛ بليان: أين ماكن احلوض؟ َوِِف َعَرَصِة المِقَياَمةِ قال: )

يكون يف عرصة القيامة, والعرصة: يه املاكن املتَّسُع يف األصل أمام 
 عند بعض انلَّاس الرحبة, أو الساحة وحنو ذلك, ابلنيان, وهو ما يسَّم

فقد يكون  ((َوِمنرَْبِي ىلَعَ َحويِْض )): ملسو هيلع هللا ىلصوهو موجوٌد اآلن؛ ذللك قال انلَّيبُّ 
يف ادلنيا املنرب اآلن فوقه احلوض, وقد يكون يف اآلخرة جُيعل منرب انلَّيبَّ 

 . -والعلم عند اهلل  -فوقه  ملسو هيلع هللا ىلص
ُرودُ قال: ) َومُض المَموم وصفه بأنَّه موروٌد أي: لكرثة ورود انلَّاس  (احلم

الم, وأما  الة والسَّ عليه, ولكن ال يََّْشب منه سوى أتباعه عليه الصَّ
ٍد أي: بُعداً عينِّ ) ((ُسْحَقاً ُسْحَقاً ))غريهم فيقول:  ( يشري ملسو هيلع هللا ىلصلُِمَحمه

بذلك إىل أنَّ للك نيبٍّ حوضاً, وقد ورد ذلك يف حديٍث لكنَّه  املصنُف 
 . ضعيٌف 

والفرق بني احلوض والكوثر: أنَّ الكوثر أكرب من احلوض, فالكوثر 
 نهٌر يف اجلنَّة, أما احلوض حوض. 
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والفرق اثلاين: أنَّ الكوثر يف اجلنَّة, وأما احلوض فهو يف أرض املحَّش 
 قبل دخول انلَّاس اجلنَّة. 

والفرق اثلالث: أنَّ احلوض كما يف صحيح مسلم هل مزيابان يصبان يف 
 احلوض. 

يف اجلنَّة ال يَّشكه فيه  ملسو هيلع هللا ىلصوالفرق الرابع: أنَّ الكوثر خاصٌّ للنَّيبِّ 
الم.  الة والسَّ  أحد, وأما احلوض فهو ألمته عليه الصَّ

َشدُّ َبَياًضا ِمنَ يف بيان لونه قال: ) ثم قال املصنُف 
َ
( اللهَبِ  َماُؤهُ أ

ََّل ِمَن المَعَسلِ يعين: شديد ابلَّياض, وذكر طعمه فقال: ) حم
َ
( كما ثبت وَأ

ْحَّل ))ذلك يف احلديث الصحيح, ويف صحيح مسلم وصٌف ثالٌث: 
َ
َراِِئَتُُه أ

 . ((ِمْن املْسِك 

رٌ ثم بعد ذلك ذكر املصنُف مساحته فقال: ) رٌ  ُطوَُلُ َشهم ( َوَعرمُضُه َشهم
 أنَّه دائري وليس مربعاً.  وهذا مما يثبت

َماءِ  آنِيَُتُه َعَددُ ثم بعد ذلك ذكر عدد كزيانه ولونَها فقال: ) ( ُْنُوِم السه
, وفائدة من -أي: اآلنية  -هذا يف الكرثة, وأيضاً يف اللَّون بيضاء ناصعٌة 

َبةً يَّشب منه قال كما يف احلديث: ) ( واحدة تكفيه َمنم رَشَِب ِمنمُه رَشم
بًَدالَمم َيظم )

َ
َدَها أ  َبعم

م
َن من ْشبه؛ إْذ يقيه اهلل َمأ ( وهذا فضٌل كبرٌي لَِمْن ُمكِّ
 *.ًبذلك الَّشبة من ظمٍئ شديٍد يف أرض املحَّش فال يظمأ أبدا 
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ِ َجَهنهمَ : )قال 
َاُط َمنمُصوٌب لََعَ َمْتم َ , وَالِّصِّ ِي َبيم ُ اَّله ِِّسم

م
َوُهَو اْل

َمالِِهمم  انلهاُس َيُمرُّ , اْلنهة َوانلهار عم
َ
رِ أ ِح ؛ َعلَيمِه لََعَ َقدم فَِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ َُكَمم

ََِّصِ  قِ , اْلم يحِ  ,َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ ََكلمَِّبم َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ  ,َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ ََكلرِّ
َوَادِ   ( ... ََكلمَفَرِس اْلم

ا جيب اإليمان به وهو من مجلة اإل يمان بايلوم اآلخر, هذا ممَّ
يف صحيح  ملسو هيلع هللا ىلصوالرصاط أمٌر حيس يعرب انلَّاس عليه, وصفه انلَّيبُّ 

دحٌض: أي: تزنلق فيه األقدام,  ((َدْحٌض َمِزلَّةٌ ))ابلخاريِّ ومسلم بأنه: 
 . َمِزلٌَّة: أي: تَِزلُّ القدم منه إالَّ من حفظه اهلل 

ُق ِمْن ))ه: ولم يثبت يف وصفه سوى هذين الوصفني, وما ُرِوي بأنَّ  دَّ
َ
أ

يِْف  َحدُّ ِمْن السَّ
َ
ْعِر, َوأ ار ال يعربون  ((الشَّ فليس فيه حديث صحيح, والكفَّ

من أرض املحَّش كما  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -الرصاط وإنما يُقذفون يف انلَّار 
يُلَْقون من  [٧امللك: ]  َّ جئ يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ُّٱ قال سبحانه: 

 أرض املحَّش, والرصاط هذا خاصٌّ باملؤمنني. 
َاُط َمنمُصوٌب : )ذللك قال املصنُف  ِ ( أي: موضوٌع )وَالِّصِّ

لََعَ َمْتم
 . ((ِجرْسٌ إِىل َجَهنَّم))يف ابلخاريِّ ومسلم:  ( كما قال َجَهنهمَ 

َ اْلنهة ثم قال املصنُف: ) ِي َبيم ُ اَّله ِِّسم
م

( لو اخترص وَانلهارَوُهَو اْل
الة  املصنُف  ىلع الوصف األول لاكن أوىل؛ فإنَّه كما قال عليه الصَّ

الم:  , وعبارة املصنِف هذه اختلف معناها عن ((ِجرْسٌ إِىل َجَهنَّم))والسَّ
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ي َبنْيَ اجلنَّة َوانلَّار ))املعىن األول فقال:  ِ رْسُ اذلَّ والرصاط إنَّما  (( َوُهَو اجْلِ
 هنَّم ليس بني اجلنَّة وانلَّار. هو ىلع ج
رِ ( أي: املؤمنون, وصفة مرورهم قال: )َعلَيمهِ  َيُمرُّ انلهاُس قال: ) لََعَ قَدم

َمالِِهمم  عم
َ
ا من ربِّ العاملني أ ( فمرورهم هذا ليس من تلقاء أنفسهم, وإنمَّ

 ىلع قدر ما عملوه يف هذه ادلنيا. 
فَِمنمُهمم َمنم ها املصنُف )ووصف حاهلم كما جاء يف األحاديث اليت ذكر

ََِّصِ  ِح اْلم قِ ( وهو أرسع انلَّاس, ثم بعدهم )َيُمرُّ َُكَمم ( َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ ََكلمَِّبم
يحِ رسعٌة لكن أقل, ثم بعد ذلك ) َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ , َوِمنمُهمم َمنم َيُمرُّ ََكلرِّ

َوَادِ  بِلِ  َوِمنمُهمم ( يعين: املرسع )ََكلمَفَرِس اْلم ِ
( أي: اإلبل َمنم َيُمرُّ َكِرََكِب اْلم

واً املرسعة ) ُدو َعدم ًيا( أي: جيري )َوِمنمُهمم َمنم َيعم ِِش َمشم , َوِمنمُهمم َمنم َيمم
ًفا ( أي: يميش ىلع مقعدته يزحف عليها, ومنهم َوِمنمُهمم َمنم يَزمَحُف زَحم

من خَتَْطُفُه َمْن خُيَْدُش بالالكيلب فيسلم, ومنهم ))كما يف الصحيح: 
واللكُّوب: هو احلديد  ((الالكيلب, ومنهم من خُيَْطُف َفيُلىَق يف جهنَّم

منعطف الرأس ىلع جنبات جهنَّم من لم يرسع أخذته ىلع جنبات 
 الرصاط, كما يف صحيح مسلم وابلخاريِّ أيضاً. 

ِه ملا فَرَغ من وصف انلَّاس يف مشيهم عليه قال: ) َ َعلَيم ِِّسم
م

فَإِنه اْل
ِِلُب َُتمَطُف انلهاَس  َمالِِهمم ) -َوالِعَياُذ بِاهلِل  -( لَِكَ عم

َ
( إىل جهنَّم, قال انلَّيبُّ بِأ
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  :ِفيَها ُشَويَْكٌة ُيَقاُل لََها ))يف وصفها  يف ابلخاريِّ ومسلم قال
ْعَدانُ    ((السَّ

اما الفائدة من عبور انلَّاس ىلع الرصاط؟ قال: ) َ ِط؛ َفَمنم َمره لََعَ الِّصِّ
 مل ىكيك مك لك اك ُّٱ ( نىج وهذه نعمٌة عظيمٌة قال سبحانه: َدَخَل اْلنهة

, [٧٢ – ٧١مريم: ] َّ مي زي ري  ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يل ىل
فمن عرب الرصاط دخل اجلنَّة, ولكن قبل دخول اجلنَّة يف قنطرة يتقاصُّ 

, ثم بعد ذلك -إن شاء اهلل  -املؤمنون بعضهم بلعض فيها كما سيأيت 
 اجلنَّة.*يدخلون 
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وا َعلَيمهِ : )قال  َ اْلنهة وَانلهار :فَإَِذا َعَِّبُ  ,ُوقُِفوا لََعَ َقنمَطَرٍة َبيم
وا بُوا َوُنقُّ ٍض, فَإَِذا ُهذِّ ِضِهمم ِمنم َبعم َتصُّ ِْلَعم ِذَن لَُهمم ِِف ُدُخوِل اْلنهة :َفُيقم

ُ
, أ

ٌد  تُِح بَاَب اْلنهة: ُُمَمه َتفم ُل َمنم يَسم وه
َ
َمِم: , ملسو هيلع هللا ىلصوَأ

ُ ُخُل اْلنهة ِمَن األم ُل َمنم يَدم وه
َ
وَأ

ُتُه  مه
ُ
 ( ملسو هيلع هللا ىلصأ

هنا القنطرة, ويه من مجلة ما يكون يف ايلوم  يذكر املصنُف 
اآلخر, والوصول إيلها عالمة الفوز, وانلَّجاة من انلَّار, وقُرُب دخول 

 اجلنَّة. 
واقال: ) اط )( أي: ىلع اَعلَيمهِ ( أي: املؤمنون )فَإَِذا َعَِّبُ ( من ُوقُِفوالرصِّ

رْي إىل دخول اجلنَّة ) ( ماكٌن بني اجلنَّة وانلَّار, واحلكمة من لََعَ َقنمَطَرةٍ السَّ
ٍض ذلك: ) ِضِهمم ِمنم َبعم َتصُّ ِْلَعم ( أي: إذا اكنت فيه جناية من مؤمٍن َفُيقم

ىلع املؤمن, أو يف قلبه يشٌء ىلع أخيه هناك ُيْقتَصُّ منه, وإذا انتىه 
بُوابينهم قال: ) القصاص وا( من القصاص )فَإَِذا ُهذِّ يَة َوُنقُّ ( أي: ُنقِّ

ِذَن لَُهمم ِِف ُدُخوِل قلوبهم ِمْن احلَسد واحلقِد اذلي ىلع بعضهم ىلع بعض )
ُ
أ

الم يف حديٍث: اْلنهة الة والسَّ ِذَن ))( كما قال عليه الصَّ
ُ
وا أ بُوا َوُنقُّ إَِذا ُهذِّ

.  ((ةِ لَُهْم يِف ُدُخوِل اجْلَنَّ   رواه ابلخاريُّ
فإذا انتهوا من هذه اتلنقية جيدون باب اجلنَّة مغلقاً, فيشفع انلَّيبُّ 
الم أْن َيْفتََح ابلاب للمؤمنني دلخول اجلنَّة؛ ذللك قال:  الة والسَّ عليه الصَّ

تُِح بَاَب اْلنهة) َتفم ُل َمنم يَسم وه
َ
ٌد ( نبيُّنا )وَأ ( كما يف صحيح مسلٍم ملسو هيلع هللا ىلصُُمَمه
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قُوُل:   آيِت  ))
َ
نَْت؟ فَأ

َ
ْستْفِتُح, َفيَُقوُل اخْلَاِزُن: َمْن أ

َ
بَاَب اجْلَنَِّة يَْوَم الِْقيَاَمِة فَأ

َحٍد َقبْلََك 
َ
ْفتَُح أِل

َ
ِمْرُت اَل أ

ُ
ٌد, َفيَُقوُل: بَِك أ ويف صحيح مسلم أيضاً:  ((حُمَمَّ

ُل َمْن يَْشَفُع يِف اجلنَّة)) وَّ
َ
نَا أ

َ
 نَّة. يعين: يف دخول اجل ((َوأ

خبالف أهل  ملسو هيلع هللا ىلصواملؤمنون يُوقفون عند دخول اجلنَّة حىت يشفع انلَّيبُّ 
ار:  ٱانلَّار يدخلونها من غري شفاعٍة أو غريها؛ ذللك قال سبحانه ىلع الكفَّ

ما حيتاجوا لشفاعة, وقال عن  [٧١الزمر: ] َّ ىق يف  ىف يث ىث ُّٱ
يعين: بعد الشفاعة,  [٧٣الزمر: ] َّ خس حس جس مخ جخ ُّٱ املؤمنني: 

 ملسو هيلع هللا ىلصفزيدت الواو؛ تلوقُّف املؤمنني عن دخول اجلنَّة بسبب شفاعة انلَّيبِّ 
فاعة:  حىت يشفع, وسبب إغالقها وال ُتْفتَُح إالَّ بالشَّ

 أواًل: لعلو مزنلة اجلنَّة؛ فيه اغيلٌة. 
واألمر اثلاين: إذا اكنت مغلقة ثم فُِتحت يكون أشوق إىل انلَّفس يف 

وقفت: انلفس ال تشتاق دلخوهلا دخوهلا, ف
ُ
إنَّ انلفس رأتها من بعيد ثم أ

 أكرث. 
, فقد َشَفَع يف املوقف العظيم؛ ملسو هيلع هللا ىلصواألمر اثلالث: إلكرام انلَّيبِّ 

تلفريج الكروب, وشفاعة هنا ثانية قبل دخول اجلنَّة؛ إلدخال الفرح 
 , فيشفع عند ربه؛ دلفع الرضُّ وجلب انلَّفع. - ملسو هيلع هللا ىلص -والرسور ىلع املؤمنني 

ٌد  )) ثم قال: ُل َمْن يَْستَْفِتُح بَاَب اجلنَّة: حُمَمَّ وَّ
َ
من مجيع اخللق؛  (( ملسو هيلع هللا ىلصَوأ

عيد من أطاعه.  لَّشفه وُعلوِّ ماكنته, وحمبة اهلل   هل, والسَّ
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ُتُه ) قال: مه
ُ
َمِم: أ

ُ ُخُل اْلنهة ِمَن األم ُل َمنم يَدم وه
َ
 ملسو هيلع هللا ىلصكما قال انلَّيبُّ ( ملسو هيلع هللا ىلصوَأ

ُل َمْن يَْدُخُل اجلَنَّةَ ))يف صحيح مسلم:  وَّ
َ
الة  ((َوحَنُْن أ وقال عليه الصَّ

الم: لُوَن يَوَم الِقيَاَمةِ ))يف ادلنيا  يعين: زمناً  ((حَنُْن اآلِخُرونَ )) والسَّ  ((األوَّ
ل يعين: يف دخول اجلنَّة, وسبب َسبِْق هذه األمة لغريها من األمم يف دخو

فَْت هذه األمة بَّشف نبيِّها.  ملسو هيلع هللا ىلصاجلنَّة؛ بسبب انلَّيبِّ   فَََّشُ
ذللك بتوضيح ذلك: لو َصاَحَب عَّشة سارقاً نزلت قيمتهم عند 
الوايل, ولو َصِحَب عَّشة أعظم اعلٍم يف ابلدل: ارتفع هؤالء العَّشة بعلوِّ 

مة , وإالَّ فأعمال هذه األملسو هيلع هللا ىلصذلك العالم, فارتفعت هذه األمة بعلوِّ حممد 
بثواٍب كثرٍي  أقلُّ من أعمال من سبقها؛ لقرص أعمارها, وعوَّضها اهلل 

يف مناسباٍت متعددٍة, َكيلة القدر ألف شهر, اكحلج حيط األوزار, 
 والصلوات اخلمس كذلك ... وهكذا.*

وىَل:  ِِف المِقيَاَمِة ثَََلُث َشَفاََعٍت: ملسو هيلع هللا ىلصَوََلُ : )قال 
ُ َفاَعُة األم ا الشه مه

َ
ُع أ فَيَُشفه

َض  ِل المَمومقِِف َحَّته ُيقم هم
َ
نمبَِياُء  ِِف أ

َ نم َيََتَاَجَع األم
َ
َد أ  ,َونُوحٌ  آَدُم, –بَيمنَُهمم َبعم

يََم  ,َوُموَس  ,َوإِبمرَاهِيمُ  َفاَعَة َحَّته تَنمَتِِهَ إَِلمهِ  -وَِعيََس ابمُن َمرم  ( ... الشه

فااعت يف اآلخرة تنقسم إىل قسمني:  الشَّ
فاعة يف املحَّش يشفع فيها  القسم األول: شفاعٌة يف املحَّش, والشَّ

 كما سيأيت. ملسو هيلع هللا ىلصاألنبياء اثنتان منها خاصة بانلَّيبِّ 
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القسم اثلاين: شفاعٌة بعد دخول أهل اجلنَّة اجلنَّة, وهذه يشفع فيها 
هداء, ويشفع األفراط  , -يعين: األطفال الصغار  -األنبياء, ويشفع الشُّ

يقول: فلم يبق سوى شفاعة أشفع  املالئكة, واهلل ويشفع فيها 
 الشافعني. 

ذللك قال:  والشفاعة اليت يف املحَّش يه اليت يتلكَّم عنها املصنُف 
( اثنتان خاصتان ثَََلُث َشَفاََعٍت ( يف أرض املحَّش )ِِف المِقَياَمةِ  ملسو هيلع هللا ىلصَوََلُ )

 هل, واثلاثلة: اعمة هل ولألنبياء. 
َفاعَ قال: ) ا الشه مه

َ
ِل المَمومقِِف أ هم

َ
ُع ِِف أ وىَل: فَيَُشفه

ُ ( أي: يشفع يف ُة األم
َض اخللق مجيعاً ملاذا؟ ) (حىت هنا تعليلية أي: ليك يُقىض بَيمَنُهمم  َحَّته ُيقم

فاعة أمران ذكرهما املصنُف:  ملسو هيلع هللا ىلصبينهم, وْشفُه   يف هذه الشَّ
املقام  ))األمر األول: الشفاعة يف أهل املوقف ويه  اليت تُسَّمَّ 

 أي: حيمده انلَّاس ويغبطونه عليها.  ((املحمود 
واألمر اثلاين: فضله يف هذه الشفاعة أنَّ األنبياء من أولو العزم 

 . ملسو هيلع هللا ىلصتراجعوا عنها حىت تنتيه إىل انلَّيبِّ 
نمبَِياءُ ذللك قال: )

َ نم َيََتَاَجَع األم
َ
َد أ ة ما  ( فيقيضَبعم يف أهل املوقف؛ لشدَّ

عند  ملسو هيلع هللا ىلصفيتمنَّون احلساب ولو إىل انلَّار, فيشفع انلَّيبُّ  هم فيه من الكرب,
ربه بأْن خُيَلَِّصُهْم من هذا املوقف, فيقىض بينهم هذا يف اجلنَّة وهذا يف 

نِْبيَاءُ  ))انلَّار 
َ
اَجَع اأْل ْن َيرَتَ

َ
أي: لكٌّ حييل أمر الشفاعة إىل غريه من  ((َبْعَد أ

: األنبياء كما يف حديث الشفاعة يف ابلخ إَِذا اَكَن يَْوُم الِْقيَاَمِة َماَج ))اريِّ
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تُوَن آَدَم َفيَُقولُونَ 
ْ
 :َفيَُقوُل  ,اْشَفْع نَلَا إِىَل َربَِّك  :انلَّاُس َبْعُضُهْم يِف َبْعٍض َفيَأ

تُوَن إِبَْراِهيَم  ,لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَيُْكْم بِإِبَْراِهيَم فَإِنَُّه َخِليُل الرَّمْحَِن 
ْ
َفيَأ

ِ  :يَُقوُل فَ  تُوَن ُموىَس  ,لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَيُْكْم بُِموىَس فَإِنَُّه ََكِيُم اّلِلَّ
ْ
َفيَأ

ِ َولَكَِمتُهُ  :َفيَُقوُل  تُوَن  ,لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَيُْكْم بِِعيىَس فَإِنَُّه ُروُح اّلِلَّ
ْ
َفيَأ

ٍد َصّلَّ اللَّهم َعلَيِْه وََسلََّم  :ِعيىَس َفيَُقوُل  لَْسُت لََها َولَِكْن َعلَيُْكْم بُِمَحمَّ
تُوِِن 

ْ
قُوُل  ,َفيَأ

َ
نَا لََها :فَأ

َ
مْحَُدُه  ,أ

َ
ِذُن ىلَعَ َريبِّ َفُيؤَْذُن يِل َوُيلِْهُميِن حَمَاِمَد أ

ْ
ْستَأ

َ
فَأ

ِِن اآْلنَ  مْحَُدُه بِِتلَْك الَْمَحا ,بَِها اَل حَترُْضُ
َ
ِخرُّ هَلُ َساِجًدا َفيَُقوُل َفأ

َ
يَا  :ِمِد َوأ

َسَك 
ْ
ُد اْرَفْع َرأ عْ  ,وََسْل ُتْعَط  ,َوقُْل يُْسَمْع لََك  ,حُمَمَّ فيشفع يف  (( َواْشَفْع تَُشفَّ

 بني انلَّاس.  القضاء بني انلَّاس فيقيض اهلل 
نمبَِياُء قال: )

َ نم َيََتَاَجَع األم
َ
َد أ  ,َوُموَس  ,َوإِبمرَاِهيمُ  ,َونُوحٌ  آَدُم, –َبعم

يََم  ُن َمرم َفاَعَة( –َوِعيََس ابم َحَّته تَنمَتِِهَ لكٌّ يقول: أذهبوا إىل فالن ) الشه
َمْن قَاَل ِحنَي يَْسَمُع )): ذللك يف احلديث الصحيح قال  ( إَِلمهِ 

الِة الْقَ  ِة َوالصَّ ْعَوِة اتلَّامَّ ًدا الْوَِسيلََة انلَِّداَء اللَُّهمَّ رَبَّ َهِذهِ ادلَّ ائَِمِة آِت حُمَمَّ
ي وََعْدتَُه َحلَّْت هَلُ َشَفاَعيِت يَْوَم  ِ َوالَْفِضيلََة َواْبَعثُْه َمَقاًما حَمُْموًدا اذلَّ

 . ((الِْقيَاَمةِ 
ُخلُوا اْلنهة) نم يَدم

َ
ِل اْلنهة أ هم

َ
َفُع ِِف أ َفاَعُة اثلهانَِيُة: فَيَشم ا الشه مه

َ
( فإذا وَأ

كما يف صحيح  - ملسو هيلع هللا ىلص باب اجلنَّة, فإذا هو مغلٌق, فيأيت انلَّيبُّ وصلوا إىل
ِمْرُت اَل )): -مسلٍم 

ُ
ٌد, َفيَُقوُل: بَِك أ قُوُل: حُمَمَّ

َ
نَْت؟ فَأ

َ
َفيَُقوُل اخْلَاِزُن: َمْن أ
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َحٍد َقبْلََك 
َ
ْفتَُح أِل

َ
ُل َمْن يَْشَفُع يِف اجلنَّة))وملسلٍم:  ((أ وَّ

َ
نَا أ

َ
فيدخلون  ((َوأ

 : تَُه تَْدُخُل ِمْن ابَلاِب األيمِن ِمْن اجلنَّة. ))اجلنَّة, ويف صحيح ابلخاريِّ نَّ أمَّ
َ
 أ

ته به, ويف اآلخرة يرحم اهلل  ملسو هيلع هللا ىلصفانلَّيبُّ  فَْت أمَّ بسببه اخللق,  َْشُ
ح اهلل   .*ملسو هيلع هللا ىلصاملؤمنني بسببه بدخوهلم اجلنَّة, ف ويف اآلخرة أيضاً ُيَفرِّ
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َتَحقه انلهار): قال  َفُع فِيَمنم اسم َفاَعُة اثلهاثِلَُة: فَيَشم ا الشه مه
َ
َوَهِذهِ  - وَأ

ِِهمم  يِقَي وََغْيم دِّ َفاَعُة ََلُ َولَِسائِِر انلهبِيَِّي وَالصِّ َتَحقه  - الشه َفُع فِيَمنم اسم يَشم
 
َ
ُخلََها له انلهار أ َفعُ , يَدم نم َُيمرُ  َويَشم

َ
 ( َج ِمنمَهافِيَمنم َدَخلََها أ

, وهناك شفاعٌة خاصة ملسو هيلع هللا ىلصسبق أنَّ شفاعتني اثنتني خاصتان بانلَّيبِّ 
ولكنَّها ليست لعموم اخللق, وإنَّما يه خاصٌة بعمه أب طالب,  ملسو هيلع هللا ىلصبانلَّيبِّ 

, وشفاعته لعمه أب وملا لم تكن لعموم اخللق لم يذكرها املصنُف 
 طالب خاصًة هل يف ختفيف العذاب فقط. 

فاعة اثلاثلة: )فقال يف ا َتَحقه لشَّ َفُع فِيَمنم اسم َفاَعُة اثلهاثِلَُة: فَيَشم ا الشه مه
َ
وَأ

فاعة اثلاثلة ليست خاصًة به, وإنما انلهار ( وهذا يف املوقف, وهذه الشَّ
َفاَعُة ََلُ َولَِسائِِر انلهبِيِّيَ كما قال: ) ِِهمم  َوَهِذهِ الشه يِقَي وََغْيم دِّ ( من وَالصِّ

احلني, واألفراط, واملالئكة )الشُّ  َتَحقه انلهارهداء, والصَّ َفُع فِيَمنم اسم ( يَشم
 أي: من املوحدين )

َ
ُخلََها له أ ( وإْن عمل ما عمل مما هو دون الَّشك, يَدم

َفعُ أي: من الكبائر أو الصغائر, ) ( شفاعًة أخرى هل ولسائر انلَّبيني َويَشم
نم َُيمُرَج ِمنمَهاانلَّار وََدَخلََها )( أي: فيمن استحق فِيَمنم َدَخلََها)

َ
( قبل أْن أ

, أو بشفاعة األنبياء, أو ملسو هيلع هللا ىلصيتمَّ عليه العذاب, فيخرج بشفاعة انلَّيبِّ 
وفضله للموحديِّن؛ فيجب  الصديقني, أو غريهم, وهذا من كرم اهلل 

د أْن حيقق توحيده:   ىلع املوحِّ
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تحق أْن يدخل انلَّار أواًل: ليشفع لغريه, وإذا حدث هل ما حدث, واس
ليشفع هل غريه, وهناك صنٌف ال يشهدون وال يشفعون يف أرض املحَّش 

الم:  الة والسَّ اِننَي ال يَُكونُوَن ُشَهَداَء َوال ))كما قال عليه الصَّ إِنَّ اللَّعَّ
أن  ىلع اللَّعن حُيرم - َوالِعيَاُذ بِاهللِ  -فمن اعتاد لسانه  ((ُشَفَعاَء يَْوَم الِْقيَاَمةِ 

يشفع لغريه, وإْن اكن موحداً هو, فيجب ىلع من اعتاد لسانه ىلع اللَّعن 
 أْن يتوب إىل اهلل, وأن ُيْقِلَع عن ذلك األمر؛ يلنال غريه خريه.*
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قموَاماً : )قال 
َ
ُ ِمَن انلهارِ أ ُُيمِرُج اَّلله ِ َشَفاَعةٍ  َو لِ  ؛بَِغْيم  هِ بَلم بَِفضم

َتِهِ وَ  َياَويَبمََق ِِف , رَْحم نم ِل ادلُّ هم
َ
نم َدَخلََها مِنم أ ٌل َعمه َنهِة فَضم ُ , اْلم َفُينمِشُئ اَّلله

َنهةَ  ِخلُُهُم اْلم قموَاًما, َفُيدم
َ
 (لََها أ

 ,-أي: اجلنَّة  -يف اآلخرة منهم من يدخل بغري حساٍب وال عذاٍب  اخللق
ُ ِمَن انلهارِ ومنهم من يدخلها بشفاعة, ) قموَاماً َوُُيمِرُج اَّلله

َ
ِ َشَفاَعةٍ  أ (, بَِغْيم

, واهلل   وصنٌف من اخللق يدخلون اجلنَّة وهم لم يعملوا خرياً قطُّ
لِ يدخلهم اجلنَّة بغري شفاعة ) َتِهِ وَ  هِ بَلم بَِفضم ُثمَّ خُيِْرُج )): ( كما قال رَْحم

اً َقطُّ  قَْواَماً لَْم َيْعَملُوا َخرْيَ
َ
 هم أصُل اإليمان.وإنَّما مع ((اهلُل ِمْن انلَّاِر أ

أنَّ مجيع املؤمنني لم يبق يف انلَّار منها أحٌد  وملا ذكر املصنُف 
اجلنَّة بأْن يمألها, وإذا دخل من  منهم, واجلنَّة واسعٌة, ووعد اهلل 

كما قال املصنُف:  يستحق اجلنَّة اجلنة يبىق فيها ُمتََسعاً, فبفضل اهلل 
ٌل ) َنهِة َفضم َيا َويَبمََق ِِف اْلم نم ِل ادلُّ هم

َ
نم َدَخلََها ِمنم أ ( يعين: سعٌة, واهلل َعمه

قموَاًماوعد بأْن يمألها, )
َ
ُ لََها أ ( أي: لم خُيْلُقوا من قبل؛ َفُينمِشُئ اَّلله

ِخلُُهُم بملئها؛ ذللك قال: ) يلدخلوا اجلنَّة ويتحقق وعد اهلل  َفُيدم
َنهةَ   (. اْلم

, وعدهل ال ينشئ هلا أقواماً يدخلون انلار مع وأما انلَّار فربمحة اهلل 
فيها قدمه  -  -بقاء فضٍل فيها, واهلل وعد بملئها, فيضع اجلبَّار 
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فيزنوي بعضها ىلع بعض فتمتلئ بمن فيها, ويكون بذلك انلَّار مزدمحة 
 , واجلنَّة أهلُها متنعمون فيها. - َوالِعيَاُذ بِاهللِ  -بمن فيها 

هلا, ومع  من أهل انلار عدداً؛ ذللك يُنْشئ اهلل وأهل اجلنَّة أقلُّ 
قلِّتهم وسعتها إالَّ أنَّ للكِّ واحٍد من أهل اجلنَّة يشٌء كثرٌي يف اجلنَّة كما 

الم:  الة والسَّ َماِء ))أخرب عليه الصَّ فٌَة ُطولَُها يِف السَّ ٌة جُمَوَّ إِنَّ اخْلَيَْمَة ُدرَّ
ْهٌل ال يََراُهُم اآلَخُرونَ ِستُّوَن َمياْل , يِف لُكِّ َزاِويَ 

َ
 . ((ٍة ِمنَْها لِلُْمْؤِمِن أ

فيجب ىلع املسلم أْن يستعد ذللك املشهد فهو أحد الطائفتني: إما يف 
, فعليه [٧الشورى: ] َّ ىي  ني مي زي ري ٰى ُّٱاجلنَّة, أو يف انلَّار اهلل يقول: 

 أْن يسىع لعمل أهل اجلنَّة, وأْن يبتعد عن عمل أهل انلَّار.*
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ِخَرةُ : )قال  اُر اْلم ُنُه ادله َناُف َما َتَتَضمه صم
َ
َِساِب, وَاثلهوَاِب  - وَأ

م
 ِمَن احل

َنهِة َوانلهارِ  ُكوَرٌة ِِف  - وَالمِعَقاِب, وَاْلم لَِة ِمَن  َوَتَفاِصيُل َذلَِك َمذم مُمَْنه المُكُتِب ال
َماءِ  نمبَِياءِ  ,السه

َ ثُوَرةِ َعِن األم
م
مَمأ ثَاَرةِ ِمَن المِعلمِم ال

َ ُروِث َعِن  ؛َواألم َوِِف المِعلمِم المَموم
ٍد  َتَغاهُ وََجَدهُ  ملسو هيلع هللا ىلصُُمَمه ِْف, َفَمِن ابم ِْف َويَكم  ( ِمنم َذلَِك َما يَشم

ا جيب اإليمان به من ايلوم اآلخر, قال:  ملا ذكر املصنُف  مجلًة ممَّ
مجيع ما حيدث, وإنَّما ذكرت شيئاً من ذلك, وبنيَّ املصنُف من أنْا لم أذكر 

 أين نأخذ ما يتضمنه ايلوم اآلخر؟

ِخَرةُ فقال: ) اُر اْلم ُنُه ادله َناُف َما َتَتَضمه صم
َ
َِساِب  :وَأ

م
( واملراد ِمَن احل

الع ىلع احلسنات والسيئات, ) ( املراد باثلَّواب: وَاثلهوَاِب باحلساب: االطِّ
َنهةِ ( أي: اجلزاء ىلع السيئات, )وَالمِعَقاِب ىلع احلسنات, )اجلزاء  ( أي: وَاْلم

ا َوَتَفاِصيُل َذلَِك  وَانلهارما جيب اإليمان به يف اجلنَّة, ) ( أي: تفاصيل ممَّ
ا لم يذكره املصنُف مثل:  َسبَْعٌة يُِظلُُّهُم اهلل يف ِظلِِّه ))يقع يف ايلوم اآلخر ممَّ

عْ )), ومثل: ((لُّهُ يوَم ال ِظلَّ إِال ظِ 
َ
طَوُل انلذاِس أ

َ
, ((ةامَ نَاقًا يوَم الِقيَ املؤِذذنُوَن أ

عُ ))ومثل:  وغري ذلك, فقال: تفاصيل  ((أنَّ املَراب خَيُْرُج ِمْن َقرْبِه وُيرْصَ
 ايلوم اآلخر نأخذها من ثالثة أمور:

َماءِ األمر األول قال: ) لَِة ِمَن السه مُمَْنه وراة, واإلجنيل, ( اكتلَّ المُكُتِب ال
خربت به, وهذه 

ُ
بور, وصحف إبراهيم وموىس فلكُّ ملٍَّة تأخذ بما أ والزَّ

األمة تأخذ ما وصل إيلها صحيحاً كما سيأيت, وال يوجد اآلن يشٌء من 
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ا لعدم بعض الكتب املزنلة  لة ثابٌت مما يقع يف ايلوم اآلخر, إمَّ الكتب املزنِّ
ر فال ُيْعَرُف هلا وجود, أو السابقة كصحف إبراهيم وموىس والزبو

 تلحريف ما هو موجوٌد منها اكتلوراة واإلجنيل. 
ا يُؤْخذ قال: ) ثُوَرةِ َعِن واألمر اثلاين: ممَّ

م
مَمأ ثَاَرةِ ِمَن المِعلمِم ال

َ وَاألم
نمبَِياءِ 

َ الم ألممهم ووصل إيلنا األم ا ذكره األنبياء عليهم السَّ ( أي: وابلقية ممَّ
ك إذا ثبت وصوهل إيلنا, وقد اكن ذلك يف أوِّل جيب اإليمان به كذل

ا حيدث يف ايلوم اآلخر لم يبينها اإلسالم َبْعُد مثل:  اإلسالم علوم ممَّ
ا أطعمتها  عذاب القرب كما أتت ايلهودية إىل اعئشة ريض اهلل عنها, فلمَّ

وقاك اهلل عذاب القرب, فقالت اعئشة: وهل للقرب ))اعئشة قالت هلا: 
ا سألت انلَّيبَّ ملسو هيلع هللا ىلصنَّ رسول اهلل عذاٌب؟ ألسأل , وال ((قال: نعم ملسو هيلع هللا ىلص, فلمَّ

الفني ما هو ثابت فيما حيدث يف  يوجد اآلن يشٌء من أقوال األنبياء السَّ
 ايلوم اآلخر. 

ٍد واألمر اثلالث ذكره بقوهل: ) ُروِث َعِن ُُمَمه ( يدل ملسو هيلع هللا ىلصَوِِف المِعلمِم المَموم
, وهذا ملسو هيلع هللا ىلصىلع أنَّ من اكتسب علماً؛ فقد اكتسب شيئاً من مرياث انلَّيبِّ 

هو املرياث احلقُّ وهو ابلايق اذلي ال يفىن, فيصح أن نقول: هذا وارُث 
ِْف أي: يف علمه ) ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبِّ  ِْف ( أي: يصلح القلب )ِمنم َذلَِك َما يَشم ( َوَيكم

نه ايلوم لكرثته, ويف هذا إشارٌة إىل أنَّه جيب أ ا يتضمَّ ْن تأخذ اآلن ممَّ
نَّة انلَّيبِّ  فال  (( َما يَْشيِف َوَيْكيِف  ))مع القرآن؛ ذللك قال:  ملسو هيلع هللا ىلصاآلخر من سُّ

ثَِر ىلع األنبياء؛ )
ُ
ا أ َتَغاهُ تتطلَّع إىل اتلَّوراة وال تبحث عمَّ ( أي: فمن َفَمِن ابم
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 ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبِّ  ابتىغ ما أراده من تفاصيل ايلوم اآلخر من الكتاب وُسنَّة
 ( لكرثته ووضوحه. وََجَدهُ )

ل هلذه  -واهلل أعلم  - ا فُصِّ ال يوجد تفاصيل لليوم اآلخر أكرث ممَّ
األمة؛ ألنَّ ايلوم اآلخر يقوم عليها, فيه آخر األمم لتستعدَّ ذللك ايلوم, 
فيجب ىلع املسلم أْن يقف عند آيات ايلوم اآلخر ويتدبرها, وكذا ما يف 

نَّة الصحيحة اهلل يقول:   .*[٤٥ق: ] َّ حس جس ُّٱ السُّ
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ِمُن المِفرمقَُة انلهاِجَيةُ ): قال  ََماَعةِ  - َوتُؤم نهة وَاْلم ُل السُّ هم
َ
بِالمَقَدرِ  :- أ

هِ. ِ َورَشِّ ِه يَماُن بِالمَقَدرِ  َخْيم ِ
ِ  :َواْلم ُن َشيمَئيم , ُُكُّ َدرََجٍة َتَتَضمه ِ , لََعَ َدرََجَتيم

يَمانُ  ِ
وىَل: اْلم

ُ رََجُة األم َ  فَادله نه اَّلله
َ
َلمُق ََعِملُوَن بِِعلمِمِه بِأ َتَعاََل َعلَِم َما اخلم

بًَدا
َ
َزًل وَأ

َ
ِي ُهَو َمومُصوٌف بِِه أ   (... المَقِديِم اَّله

ادس من أراكن اإليمان وهو األصل السَّ  :هنا  املصنُف  يذكر
املخالفني  :بليان ؛يف عقيدته املصنُف  هوساق ,يمان بالقضاء والقدراإل
  .فيه

قَةُ ): قال ِمُن المِفرم اجية يف ادلنيا انلَّ  :أي (انلهاِجَيةُ )ائفة الطَّ  :يعين (َوتُؤم
  .اراجية يف اآلخرة من انلَّ وانلَّ  ,من اهلالك
ََماَعةِ )هذه الفرقة فقال:   ثم بنيَّ  نهة َواْلم ُل السُّ هم

َ
اجتمعوا اذلين   (أ

قدير قال هو اتلَّ  :لغةً  القدرُ  (بِالمَقَدرِ )ة يؤمنون نَّ مسك بالسُّ ىلع اتلَّ 
 .[٢الفرقان: ] َّ  حف جف مغ جغ مع ُّٱ سبحانه:

, -أي: القضاء والقدر  -وهناك أيضاً يف هذا ابلاب يُسَّمَّ القضاُء 
فهما َكمتان إذا اجتمعتا افرتقتا, وإذا افرتقتا اجتمعتا, فإذا قيل: هذا 
قضاء اهلل يدخل فيه القدر, وإذا قيل: هذا قدر اهلل يدخل فيه القضاء, 

احلدث وإذا قيل: هذا قضاٌء وقدٌر فالقضاء: هو اذلي يكون عند حلول 
, وكذا فالٌن َسَقَط هذا قضاء.   مثل: فالٌن مات, فاملوت هنا قضاء قيُِضَ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

239 

ر ىلع فالٍن بعد  ابق لقبل حدوث الفعل, فاهلل قدَّ وأما القدر: فهو السَّ
عَّشة سنوات يمرض, فاتلَّقدير قبل؛ فإذا وقع املرض نقول: قضاء قىض 

 عليه املرض. 
من انلَّاس, فهو بمزنلٍة واحدٍة  وهذا األصُل باٌب عظيٌم فرَّط فيه كثريٌ 

باإليمان باهلل, ومالئكته, وكتبه, ورسله, فتجد كثرياً من انلَّاس ال 
 يؤمنون بالقضاء والقدر ويُسلِّمون ألمر اهلل, وهذا من نقص اإليمان.

ِ قال: ) ِه َحة َخْيم ( يعين: بالنِّسبة للمقدور هل للمخلوق, مثل: الصِّ
هِ وَ والغىن واملال وغري ذلك, ) ( أي: بالنِّسبة أيضاً للمقدور عليه وهو رَشِّ

 املخلوق, اكملرض والفقر وغري ذلك. 
يف صحيح مسلٍم:  ملسو هيلع هللا ىلصكما قال انلَّيبُّ  وال يُنسب الَّشَّ إىل اهلل 

ُ لَيَْس إِيلَْك )) الُم فمن  ((َوالَّشَّ فلكُّ أفعال اهلل خرٌي, فَمْن أسماء اهلل: السَّ
ء اهلل: املؤمُن فاخللق يأمنون من عقوبة اهلل أطاع اهلل َسِلَم, وِمْن أسما

ار  ر؛ ألنَّ الكفَّ ار خرٌي يف هذا األمر املقدَّ للمؤمنني, وتعذيب اهلل للكفَّ
 عصوا اهلل, ففعل اهلل معهم بالعقوبة بالعدل خرٌي .... وهكذا.

يَماُن بِالمَقَدرِ ثم قال: ) ِ
ِ  :وَاْلم َدرََجٍة ُُكُّ ( يعين: ىلع نوعني )لََعَ َدرََجَتيم
 ِ ُن َشيمَئيم لها املصنُف جبعله ىلع أربعة أقسام؛ لكون لكِّ َتَتَضمه ( وفصَّ

من  ((َمَراتُِب الَقَدِر  ))قسٍم فيه من خيالفه, وهذه األقسام األربعة تُسَّمَّ 
 َكَفَر. –َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -أنكر شيئاً منها 

 قوع القدر وأثناه. قبل و املرتبة األوىل: العلم, يعين: ِعلُْم اهلل 
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 ذللك األمر يف اللَّوح املحفوظ.  واملرتبة اثلانية: كتابة اهلل 
 انلَّافذة يف هذا القدر.  واملرتبة اثلالث: مشيئة اهلل 
هلذا األمر فهو اذلي خلق املرض,  واملرتبة الرابعة: َخلُْق اهلل 

 َّ  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱٱوخلق املوت, وخلق احلياة كما قال سبحانه: 

 , وسيأيت تفصيل هذه. [٤٩القمر: ]

وىَل املرتبة األوىل بقوهل: ) وذكر املصنُف 
ُ رََجُة األم ( أي: املرتبة فَادله

يَمانُ األوىل: ) ِ
َ َتَعاََل َعلِمَ  اْلم نه اَّلله

َ
( ويه مرتبة العلم, ومرتبة العلم بِأ

 تشمل شيئني اثنني: 
َشاَر إيله املصنُف بقوهل: )

َ
َلمُق ََعِملُونَ اليشء األول أ ( أي: اهلل َما اخلم

, وهذا يرسق, وهذا يقرأ القرآن هذا عمٌل.   َعِلَم أعمال العباد هذا يُصيلِّ
( أي: بِِعلمِمِه المَقِديمِ بأعماهلم اليت يعملونها اآلن قال: ) -  -وعلمه 

ل البتدائه, وقوهل:  هذا وصٌف للصفة وهو جائز,  (( الَْقِديمِ  ))اذلي ال أوَّ
ل  -  -لو قلت: بسمع اهلل القديم من زمان وهو يسمع  مثل ال أوَّ

البتدائه, لكْن وَْصُف اهلل سبحانه بالِقَدِم ال يصح؛ ألنَّه لم يرد, ويغين 
َوُل  ))عنه: 

َ
ِي ُهَو َمومُصوٌف بِهِ أي: اذلي ال يشء قبله ) ((ُهَو األ ( أي: اَّله

 املوصوف بعلمه القديم. 
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َزًل )
َ
لم  -  -( واملراد باألزل اليشء السابق املنايف للجهل, فاهلل أ

َأنَّ اهلل َقدََّر َمَقاِدير )): ملسو هيلع هللا ىلصجيهل ما سيحدث بعد مئة سنة مثاًل؛ لقول انلَّيبِّ 
 . ((اْلَخَلاِئق َقْبل َأْن َيْخُلق السََّماَوات َواأَلْرض ِبَخْمِسنَي َأْلف َسَنة

بًَدا)
َ
 حمخم جم يل ىل مل ُّٱٱقال سبحانه:  كمايان ( أي: هذا املنايف للنسوَأ

هو األبد, فال جيهل الوقوع,  [٥٢طه: ] َّ حن جن ُّٱأي: ال جيهل  َّ يم ىم مم
, فهذا األمر األول: وهو علمه سبحانه -  -وإذا علمه ال ينساه 

 بأعمال العباد. 
وَالِِهمم اليشء اثلاين اذلي يشمله العلم قال: ) حم

َ
( يعين: َوَعلَِم ََجِيَع أ

اََعتِ حىت غري حراكتهم, مثل قال املصنُف: ) َعِلمَ   ( يعلم اهلل ِمَن الطه
( , الة والزاكة واحلجَّ ااعت, َعِلَم الصَّ ( َعِلَم اهلل وَالمَمَعاِص أنَّ هذا عمل الطَّ

  نا, واملصنٌف مثَّل بالطااعت واملعايص ملا سيأيت قة والزِّ  -اخلمر والرسَّ
حدوث أمراً  قدرياً كونياً يف األرض يف  يف أمر اهلل  -إْن شاء اهلل 

 بيشٍء ال حيبه اهلل. 
زَاقِ قال: ) رم

َ ة ... َواألم هب وَعِلَم الفضَّ ( اهلل َعِلَم باألرزاق, َعِلَم اذلَّ
َجالِ وهكذا, )   سنتني.( َعِلَم أنَّ هذا سيموت بعد سنة ووَاْلم

رك فالعلم يشمل إذا حترك املخلوق اهلل يعلمه, واألشياء اليت ال تتح
, وقال [٧٥األنفال: ] َّ من خن حن جن مم ُّٱأيضاً اهلل يعلمها قال سبحانه: 

 َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ  هي  مي  ُّٱ سبحانه:

 .[٨٠ األنعام:] َّمع جع مظ حط مض ُّٱ , وقال سبحانه:[١٢الطالق: ]
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حيدث يف الكون هو بعلم اهلل, وإيمان املرء بأنَّ ما حيدث يف  مافلكُّ 
إْن شاء  -الكون هو بعلم اهلل هذا من األيمان بالقضاء والقدر, وسيأيت 

 بقية املراتب.* -اهلل 
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َََلئِقِ ) :قال 
م

ُفوِظ َمَقاِديَر اخل ِح المَمحم ُ َتَعاََل ِِف اللهوم , ُثمه َكَتَب اَّلله
ُل َما خَ  وه

َ
ُتبم فَأ ُ المَقلََم قَاَل ََلُ: اكم ُتبم َما ُهَو  ,لََق اَّلله ُتُب؟ قَاَل: اكم كم

َ
قَاَل: َما أ

هُ , ََكئٌِن إََِل يَومِم المِقَياَمةِ 
َ
َطأ خم

َ
ِطَئُه, َوَما أ مَساَن لَمم يَُكنم ِِلُخم ن ِ

َصاَب اْلم
َ
َفَما أ

  (... لَمم يَُكنم ِِلُِصيَبهُ 

مراتب القدر من ادلرجة  األول من ءاليش  ملا ذكر املصنُف 
 نَّ أ :أي ,الكتابة :وىل ويه مرتبةاثلاين من ادلرجة األ ءذكر اليش ,وىلاأل
وح يف هذا اللَّ  فهو مكتوٌب  و كبريٍ أ ما حيدث يف الكون من صغريٍ  لكَّ 

  .املحفوظ
ُفوِظ ): ذللك قال املصنُف  ِح المَمحم ُ َتَعاََل ِِف اللهوم لم يرد  (ُثمه َكَتَب اَّلله

 َمَقاِديرَ ) حمفوٌظ  :وحوصفة هذا اللَّ  ,ما لوحٌ نَّ إو ,هه وصفتهنْ يف كُ  وصَف 
َََلئِقِ 

م
وهذه  ,و ْشِّ أ ما حيدث هلم من خريٍ  :أي يهم,ر علاملقدَّ  :أي( اخل

 حاكم اهلل إالكتابة مع علم اهلل سبحانه ومشيئته وخلقه يدل ىلع 
 فيحدث كما ,حيدث نْ ل ألم حيدث قب ءٍ يش كتب لكَّ  ذْ إ ؛تلدبري الكون

  .-  - رادأ

 ءٍ يش ذكر بعد ذلك بأيِّ  ,مكتوٌب  ءٍ يش لكَّ  نَّ أ   املصنُف وملا بنيَّ 
ُ المَقلَمَ ) :فقال ؟ر ىلع اخلالئقهذا املقدَّ  َب تِ كُ  ُل َما َخلََق اَّلله وه

َ
 نَّ أ :أي (فَأ

قَاَل ََلُ: ) ,خلقه ال نعلم صفة هذا القلم  اهللُ  ,بت بقلمٍ تِ املقادير كُ 
ُتبم  ول ما أبل  ,لم يكتب َمَكَث برهةً ثم  لم خيلق هذا القلم: يعين (اكم
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  َق لِ خُ 
ُ
ُتُب؟)بالكتابة  رَ مِ أ كم

َ
 ذْ إ ؛وهذا يدل ىلع عظيم قدرة اهلل (قَاَل: َما أ

ْكتُُب؟ ))يكتب  مجادٌ 
َ
هذا يدل ىلع تواضع اجلمادات هلل  (( قَاَل: َما أ

ُتبم َما ُهَو ََكئٌِن إََِل يَومِم المِقَياَمةِ ) سبحانه,   (قَاَل: اكم
َ
 ِب بكتْ  مر اهلل فأ

  .مقادير اخلالئق

 بعد بنيَّ  ,وح املحفوظيف اللَّ  ت بقلمٍ بَ تِ املقادير كُ  نَّ أ  املصنُف وملا بنيَّ 
مَساَن لَمم يَُكنم : )فقال من هذه الكتابة؟ يه اثلمرة ذلك ما ن ِ

َصاَب اْلم
َ
َفَما أ

ِطَئهُ   مع ُّٱ: كما قال سبحانه َب تِ ة ما كُ دقَّ  سيحدث بكلِّ  :يعين (ِِلُخم

 يمرض فالنٌ  :نسان مثلصاب اإلأفما [ ٢الفرقان: ] َّ  حف جف مغ جغ
  .يله هذا املكتوبإو ال يصل أ ,خرآ نسانٍ لم يكن يلخطئه ويذهب إل

هُ )
َ
َطأ خم

َ
 ؛لن يكون فقرياً  فالنٌ  :كتب عليه مثللم يُ  وما :يعين (َوَما أ

لَمم ) - وهو الفقر - هأخطأوما  اً,ي عنه الفقر حبيث يكون غنيطِّ فقد خُتُ 
ال  اً بيضألق خُيْ  وكذا فالنٌ  ,لم يكتب عليه الفقر عين:ي (يَُكنم ِِلُِصيَبهُ 

  اً.سودأيكون 

قال:  ؟الم أ سيحدث هل سيتغريَّ  ءٍ يش لكَّ  نَّ أ   املصنُف وملا بنيَّ 
قمََلمُ )

َ تم األم ُحُف  ,َجفه انتىه  َب تِ قد كُ  ءٌ  يشلن يتغريَّ  :يعين (َوُطِوَيتم الصُّ
جاء رساقة بن مالك  )) :مسلم صحيح ما يفوادليلل ىلع ذلك  ,يشءٍ  لكُّ 

علمنا ديننا كأننا خلقنا ايلوم  !فقال: يا رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ نلَّ إىل اريض اهلل 
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 يبُّ فقال انلَّ  ؟مستقبلللل ىلع ما قدر ايلوم أم ما تقدير املقادير هل نعم
 . ((طويت املقاديروقالم رفعت األ :ملسو هيلع هللا ىلص

  ْت عَ فِ رُ  )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ وقول انلَّ 
َ
وح كتوب يف اللَّ املقد يكون  (( مُ اَل قْ األ

املداد  :يعين (( ُف حُ الصُّ  ْت فَ جَ وَ  )) ,- والعلم عند اهلل - بأكرث من قلمٍ 
فال  ,مىح منها يشءٌ يُ  نْ أت ال يمكن قالم جفَّ بت به هذه األتِ اذلي كُ 

حك ال ابلاكء ال ينفع والضَّ  فمن مات هل قريٌب  ,سليموالتَّ  الرِّضا الَّ إيبىق 
 .سليمضا والتَّ ما اذلي ينفع الصرب والرِّ نَّ إو ,اعدة ذلك امليتبإينفع 
 َّ  حس جس مخ جخ جحمح مج حج مث هت ُّٱ :يقول اهلل  :ذا قيلإف

 ,يطيل عمره اهلل  نَّ بأمن وصل رمحه يف ملسو هيلع هللا ىلصكذلك قوهل و [٣٩الرعد: ]
ثَِرهِ )) ويكرث ماهل كما قال:

َ
 هَلُ يِف أ

َ
ْو يُنَْسأ

َ
ْن يُبَْسَط هَلُ يِف ِرْزقِِه أ

َ
ُه أ  ؛َمْن رَسَّ

  ؟غريَّ وح املحفوظ يُ ما يف اللَّ  نَّ أهل هذا يناقض  ((فَلْيَِصْل رمَِحَهُ 

لرمحه  قاطعٌ  اً فالن نَّ أيه ف  ومكتوٌب غريَّ وح املحفوظ ال يُ ما يف اللَّ  :نقول
وح املحفوظ فاللَّ  ,كذا ىلإول عمره يصل رمحه فيُط  ثمَّ  ,وعمره يكون كذا

وح يف اللَّ  مكتوٌب  حالٍ  ىلإ دثه العبد من حالٍ وما حُي  ٌء, منه يشغريَّ ال يُ 
  .املحفوظ

: قوهلبمرتبة الكتابة يه ىلع هذه املرتبة و  ثم استدل املصنُف 
 حب  جب هئ خئمئ حئ جئ يي ىي ني مي زي ري ُّٱ: َكَما قَاَل )

 مجيع ما يف السماء واالرض مكتوٌب  :يعين( َّ مت خت حت جت هب خبمب
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 مث هت مت خت حت جت  هب مبُّٱ: )سبحانه (َوقَاَل ) وُسُكناتهحبراكته 

 جع مظ حط ُّٱ :كما قال سبحانه( يعين: مكتوٌب, وَّ  مح جح مج حج

 حم  جم هل مل خل حل جل مك لك  حكخك جك  مق حق مف حفخف جف مغ جغ مع

حىت الورقة اليت  [٥٩األنعام: ] َّ مه جه هن من خن حن جن مم خم
ورسعة  ,الورقة الفالنية يف ايلوم الفالين ,مكتوٌب  تسقط من شجرةٍ 

  ؟ين تذهبأوبعد سقوطيها  ,ين تسقطأو ,سقوطها
ضا فيجب علينا الرِّ  ,يف هذا الكون بتدبريه سبحانه يشءٍ  لكُّ 

 يتوىل مجيع أمورنا.* بأنْ  والتسليم باملكتوب مع داعء اهلل 
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ِديُر اتلهابُِع لِِعلمِمِه ُسبمَحانَهُ : )قال  َُجملًَة  - يَُكوُن ِِف َموَاِضعَ  ,َوَهَذا اتلهقم
ِصيًَل  ُفوِظ َما َشاءَ  :- َوَتفم ِح المَمحم َنِيِ وَ , َفَقدم َكَتَب ِِف اللهوم  إَِذا َخلََق َجَسَد اْلم

وِح فِيهِ  - ِخ الرُّ ً  :- َقبمَل َنفم َبِع َُكَِماٍت  ؛َبَعَث إَِلمِه َملََك رم
َ
َمُر بِأ  (...  َفُيؤم

أنَّ اهلل كتب لكَّ يشٍء وهو من أنواع القدر, بنيَّ  ملا بنيَّ املصنُف 
 بعد ذلك أنواع ما يُكتب.

ِديرُ فقال: ) ( ألنَّ اهلل اتلهابُِع لِِعلمِمهِ ( أي: املكتوب )َوَهَذا اتلهقم
 مظ حط مض ُّٱ( لم يكتب شيئاً إالَّ بعلمه, كما قال سبحانه: ُسبمَحانَهُ )

ة )ِِف ( أي: هذا املكتوب )يَُكونُ ) [٨٠األنعام: ] َّ معجغ جع ( أي: َموَاِضعَ ( عدَّ
( أي: كتابًة جمملًة كما يف قول انلَّيبِّ َُجملَةً أنَّ املكتوب أكرث من نوٍع )

 :((َر َمَقاِدير اخْلاََلئِق َقبْل نَّ اهلل قَدَّ
َ
رْض  أ

َ
َماَوات َواأل ْن خَيْلُق السَّ

َ
أ

لْف َسنَة
َ
 َّ خبمب حب  جب هئ ُّٱوكما قال سبحانه:  مجيعاً لكَّ يشٍء, ((خِبَْمِسنَي أ

ِصيًَل , )[٧٠احلج: ] ( أي: أنَّ هناك كتابًة أخرى ليست يف اللَّوح َوَتفم
 املحفوظ, وإنَّما تفصيٌل يف األزمنة وسيأيت تفصيل ذلك.

ُفوِظ َما وهو اجلملة: )فقال عن انلوع األول  ِح المَمحم َفَقدم َكَتَب ِِف اللهوم
 جخ ُّٱ( يعين: مجيع ما حيدث يف الكون قبل أْن خيلقه قال سبحانه: َشاءَ 

, وبنيَّ الكتابة اتلفصيليِّة, والكتابة اتلفصيليِّة ىلع [٣٩الرعد: ] َّ جس مخ
 أنواع:



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

248 

الروح فيه انلوع األول: كتابة عمرية, يعين: ُعْمر اإلنسان من نفخ 
َنِيِ وَ إىل أْن يدخل اجلنَّة أو انلَّار, فقال: ) ( يعين: بال إَِذا َخلََق َجَسَد اْلم

وِح فِيهِ روٍح نطفة, علقة, مضغة ) ِخ الرُّ ً  :َقبمَل َنفم َمُر  ؛َبَعَث إَِلمِه َملََك َفُيؤم
َبِع َُكَِماٍت  رم

َ
قِ  بِ تم كَ ب( هذه الكتابة للكِّ ُعُمر إنساٍن )بِأ ( أي: األرزاق هِ رِزم

َجلِ هل, ) اليت منحها اهلل 
َ
( يعين: مىت يموت, وهذا يدل ىلع قُْرب هِ وَأ

( هِ وََعَملِ املوت من اإلنسان, إذا نُِفخت فيه الروح يُكتب مىت يموت, )
وم َسِعيدٍ  َوَشِقي أي: ماذا سيعمل يف ادلنيا, )

َ
( َوََنمَو َذلَِك ( أي: يف اآلخرة )أ

نويَّة وهذا من اتلَّقادير اتلفصيل يَّة, ومنها: الكتابة احلويلَّة يعين: السَّ
, [٤الدخان: ] َّ  جي يه ىه مه جه ين ُّٱيكون يف يللة القدر قال سبحانه: 

 نث مث زث رث ُّٱأيضاً يومية كما قال سبحانه:  -واهلل أعلم  -وكتابة 

, واملقصود ما من حركٍة أو سكوٍن إالَّ [٢٩الرمحن: ] َّ لك اك يق ىق يف ىف ىثيث
 .-  -ويه معلومٌة عند اهلل مكتوبٌة عنده 

وملا بنيَّ هاتني املرتبتني وجعلهما يف درجٍة واحدٍة مشتملٌة ىلع شيئني, 
بنيَّ لك ما يه احلكمة من تفصيل مراتب القدر؟ فقال عن هذين 

: املرتبة األوىل: ويه ( أيَفَهَذا المَقَدرُ انلوعني ويه ادلرجة الواحدة: )
( قَدم ََكَن ُينمِكرُهُ ُغََلةُ المَقَدرِيهِة َقِديماً العلم, واملرتبة اثلانية: ويه الكتابة )

ُنٌف أي: مستأنٌف اهلل 
ُ
وظهروا يف أواخر عهد الصحابة, فقالوا: إنَّ األمر أ

  إذا مات  - َوالِعيَاُذ بِاهللِ  -ال يعلمه من قبل ولم يكتبه, فعندهم
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شخٌص يقولون: اهلل ما اكن سيعلم أنَّه سيموت ولم يكتب ذلك, ولم 
, ذللك ُسئل عنهم ابن عمر -َتَعاىَل اهلُل َعْن َذلك  -يعلم إالَّ ملا مات اآلن 

 .((لَيَْس لَُهَم ِعنَْد اهلِل ِمْن َخاَلقٍ ))فقال: 

َوممَ واملصنُف قال: ) ( ٌل قَلِي) ( أي: يف عهد املصنِف َوُمنمِكُروهُ اِلم
 يعين: من ينكر علم اهلل, وكتابته لألشياء. 

ل يف درجٍة ثانيٍة, والعلَّة يف ذلك: أنَّ ادلرجة اثلانية بشيئيها  وفصَّ
اذلين ينكرونها صنٌف واحٌد, كما اذلي أنكر ادلرجة األوىل صنٌف 

 .*-إْن شاء اهلل  -وسيأيت بيان ذلك  (( ُغاَلُة الَْقَدِريَّةِ  ))واحٌد وهم: 
رََجُة اثلهانَِيُة: َفُِهَ ) :قال  ا ادله مه

َ
َرتُُه  وَأ ِ انلهافَِذُة, َوُقدم َمِشيَئُة اَّلله

اِملَةُ   لَمم يَُكنم  :َوُهوَ , الشه
م
ُ ََكَن, َوَما لَمم يََشأ نه َما َشاَء اَّلله

َ
يَماُن بِأ ِ

نهُه َما , اْلم
َ
وَأ

َموَاِت وَ  رمِض ِمنم َحَرَكٍة َوَل َل ِِف ِِف السه
َ ِ األم  ُسُكوٍن إِله بَِمِشيَئِة اَّلله

  (...ُسبمَحانَُه, َل يَُكوُن ِِف ُملمِكِه إِله َما يُِريدُ 
فما يف  ,مشيئة اهلل :يف هذه ادلرجة املرتبة اثلاثلة ويه يذكر 

املرتبة الرابعة من  يضاً أويذكر  ,رادتهإو سبحانه بمشيئته الَّ إالكون يقع 
 .جياداخللق واإل :مراتب القدر ويه

 وَ 
َ
األول من  ءاليش :املرتبة اثلاثلة ويه كما قال املصنُف  ىلإ  ارَ شَ أ

رََجُة اثلهانَِيةُ : )ادلرجة اثلانية فقال ا ادله مه
َ
ول من ادلرجة األ ءاليش :أي (وَأ

 مرين: أيف القدر تشمل  مشيئة اهلل , واثلانية
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ِ ) :ولمر األاأل حد يستطيع أال  ئاً راد شيأذا إ :أي (انلهافَِذةُ َمِشيَئُة اَّلله
 جف مغ جغ مع جع مظ ُّٱ كما قال سبحانه: ,رادته سبحانه وأمرهإد يرُ  نْ أ

 َّ رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ :وقوهل سبحانه, [٨٢س: ــــــي] َّ  مق حق مف خف حف

 . [٢٠البقرة: ]
فعال أسلبت قدرة اهلل ىلع  طائفةٌ  :يرد هنا ىلع طائفتني  واملصنُف 

فقال  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  - فعال العبادأاهلل ال دخل هل يف  نَّ إ :فقالوا ,العباد
ِ انلَّافَِذةُ  )) :املصنُف   د املصنُف ويرُ  ,اذلي يريده هو اذلي يقع (( َمِشيئَُة اّلِلَّ

هنا  وخصَّ  ,ىلع فعل نفسه العبد جمبورٌ  نَّ إ :ىلع طائفة ثانية اذلين قالوا
لب عن اهلل قدرته ىلع فعل عباده فهذا وهو يوضح مرتبة املشيئة من س

ِ انلَّافَِذةُ  )) :األمر األول  . (( َمِشيئَُة اّلِلَّ
اِملَةُ ) :مر اثلاينواأل َرتُُه الشه هذه املشيئة تشمل قدرته  نَّ أ :أي (َوقُدم
ل افعأوال يقدر ىلع  ,واتافليس هو يقدر ىلع خلق السم ٍء,يش ىلع لكِّ 
اِملَةُ  َوقُْدَرتُهُ  )) :ذللك قال ؛العباد  . (( الشَّ

 :ل هذه املشيئة فقالة بطرفيها فصَّ مر عند القدريِّ همية هذا األوأل
َمِشيئَُة  )) :مرينأ ىلإتقسم  اليتوتفصيل ذلك يف هذه املشيئة  :أي (َوُهوَ )

ِ انلَّافَِذةُ  اِملَةُ  َوقُْدَرتُهُ  ,اّلِلَّ انلافذة ول وهو مشيئته مر األل يف األفصَّ  (( الشَّ
ُ ََكنَ ) :فقال نه َما َشاَء اَّلله

َ
يَماُن بِأ ِ

 لَمم يَُكنم , اْلم
م
يقع  ال :يعين (َوَما لَمم يََشأ

 .[١املائدة: ] َّ زي ري ٰى  ين ىن ُّٱقال سبحانه: 
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ل أيضاً فقال: ) َموَاِت وَ ثم فصَّ نهُه َما ِِف السه
َ
رمِض ِمنم َحَرَكٍة َل ِِف وَأ

َ األم
ِ ُسبمَحانَهُ َوَل ُسُكوٍن إِله  ( أي: من قال: إنَّ اهلل مسلوبٌة ,بَِمِشيَئِة اَّلله

( َل يَُكوُن ِِف ُملمِكِه إِله َما يُِريدُ إرادته من أفعال العباد فقد َكَذَب؛ فإنَّه )
 سبحانه فهذا هو األمر األول اليت يه انلَّافذة. 

املة فقال: ) ل يف قدرته الشَّ نهُه ثم فصَّ
َ
ٍء َقِديٌر ِمَن  لََعَ ُُكِّ  وَأ ََشم

( فاملوجود اهلل قديٌر أْن يُعدَمه, واملوجود أيضاً اهلل قديٌر ىلع المَمومُجوَداتِ 
ه مثل: الصغري يكرب, والصحيح يمرض, والغين يفتقر ... وهكذا,  أْن يغريِّ

ُدوَماتِ ) ( املعدومات: غري موجوٍد يوجد, يُْودل شخٌص جديٌد هذا وَالمَمعم
ٱ سحاٌب ثم يوجد سحاب ... وهكذا قال سبحانه:معدوٌم, ليس فيه 

 حي ُّٱ, [١٢ ]الطالق: َّ  هش مش هس مس هث مث هت مت هب مب هئ مئ هي  مي  ُّٱ

 . [٤٤فاطر: ] َّ مثهث هت مت هب مب  هئ مئ هي مي خي
فمشيئته  ؛رادتهإهو بمشيئة اهلل و من أفعاهلم العباد هدثما حُي  فلكُّ 

املرتبة  -اهلل إْن شاء  -اً, ويأيت يضأهلم  شاملةٌ  هفيهم وقدرت نافذةٌ 
 الرابعة.*
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ُ َخالُِقُه : )قال  َماءِ إِله اَّلله رمِض َوَل ِِف السه
َ َفَما ِمنم َُمملُوٍق ِِف األم

ُهُ, َوَل َربه ِسوَاهُ  ,ُسبمَحانَهُ   (َل َخالَِق َغْيم
هذه يه املرتبة األخرية ويه املرتبة الرابعة من مراتب القدر, وىلع 
تقسيم املصنُف يه اليشء اثلاين من ادلرجة اثلانية, وهذه املرتبة يه 
ره ىلع العبد, وهو اذلي أوجده  مرتبة: اإليمان بأنَّ اهلل خلق لكَّ يشٍء قدَّ

, فمثاًل لو اكن شخٌص ف قرياً ثم اغتىن, سبحانه ىلع العبد من خرٍي أو ْشٍّ
ر هذا الغىن هو اهلل  , وهو اذلي خلق ذلك الفعل وهو -  -فاذلي قدَّ

 الغىن.
ُ : )ذللك قال  َماِء إِله اَّلله رمِض َوَل ِِف السه

َ َفَما ِمنم َُمملُوٍق ِِف األم
, [٤٩القمر: ] َّ  هئ مئ هي مي خي حي ُّٱ( كما قال سبحانه: َخالُِقُه ُسبمَحانَهُ 
فاهلواء خلقه اهلل,  [٢الفرقان: ] َّ حف جف مغ جغ مع ُّٱوقال سبحانه: 

حاب خلقه اهلل, واملاء خلقه اهلل, واملوت خلقه اهلل فيؤمن العبد  والسَّ
 حلكمٍة يريدها.  -  -بأنَّ اذلي أوقع عليه ذلك, وأجده عليه هو اهلل 

ُهُ )   ٰى ينُّٱ( فهو اذلي يترصَّف يف عباده كما قال سبحانه: َل َخالَِق َغْيم

 َّ مهىه جه ين ىن من خن  حن جن ُّٱ, وقال: [٥٤األعراف: ] َّ زيمي ري

 .[٢امللك: ]
( أي: ال مربوب يف هذا الكون يدبِّره بربوبيته بأفعاهل َوَل َربه ِسوَاهُ )

قد انتىه  إالَّ اهلل, فال حيدثه أحٌد من املخلوقات, ويكون املصنُف 
 .*-بإذن اهلل  -من بيان مراتب القدر, ثم يذكر مسائل متعلقة به 
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َمَر المِعَباَد بَِطاَعتِهِ َوَمَع َذلَِك: فَ ) :قال 
َ
َوَطاَعِة ُرُسلِِه, َوَنَهاُهمم  ,َقدم أ

ِصَيتِهِ  ِسِطيَ  :َوُهَو ُسبمَحانَهُ , َعنم َمعم ِسنَِي وَالمُمقم مُمتهِقَي وَالمُمحم  ,ُُيِبُّ ال
احِلَاتِ  ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصه   (... َويَرمََض َعِن اَّله

ومع مراتب القدر املتقدمة األربعة ال تعارض بينها  :أي( َوَمَع َذلَِك )
 , ومع ذلكىلع بعض عباده َب تَ فهو سبحانه كَ  ,عوبني احلكمة والَّشَّ 

  .ع ال يرىض بالكفرالَّشَّ 
 وقد ضلَّ  :يضاً أ قال عنها املصنُف ر هنا مسألة عظيمة يقرِّ  فاملصنُف 
م ال ؟ أراده اهلل يف الكون حيبه أويه هل ما  ,اسمن انلَّ  بسببها كثريٌ 

 .صنافأاس يف ذلك ىلع ثالثة وانلَّ 
لق العبد هو اذلي خَيْ  نَّ إ :فقالوا ,ةة القدريِّ الَ وهم غُ  :ولالصنف األ

  .فيما نفعله رادةٌ إوال  مشيئةٌ  وليس هلل  ,فعل نفسه
 نَّ إ :ة اذلين يقولونوهم اجلربيَّ  ,ةة القدريِّ الَ هم غُ  :والصنف اثلاين

ركه هو اذلي حُي  فاهلل  ,ختياراىلع فعل نفسه وليس هل  األنسان جمبورٌ 
  .و ْشٍّ أ سبحانه فيما يريده اهلل سواء من خريٍ 

ه سبحانه يقع يف نَّ إ :قالوا ,ة واجلماعةنَّ هل السُّ أهم  :والصنف اثلالث
ومنه ما ال حيبه  ,ولكن ما يقع منه ما حيبه اكلصالة ,ما يريدكونه 

  .كَّشب اخلمر
 ,ا حيبه اهللملمثلة أووضع  ,هذه القاعدة العظيمة  ر املصنُف فقرَّ 

َوَمَع  )) :ذللك قال؛ وما ال حيبه مع وجود اجلميع يف الكون ب مشيئة اهلل
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لعباده ال يناقض ذلك ْشع اهلل  ره اهلل مع ما قدَّ  :يعين (( َذلَِك 
 نْ أاألب قد يكوي ابنه هو يريد ذلك لكن ال حيب  :مثل ,وحكمته

 ,شاء الكفر لكن ال يريده -  - وكذلك اهلل ,ارذب ابنه بانلَّ عَ يُ 
, ردت ذلك وحتب احللوى البنكأنت أاحللوى  ابنك مثالً  نت تعطيأو

  .ها لعبادهحبَّ أالة ومر بالصَّ أ كذلك اهلل 
َمَر المِعَباَد بَِطاَعتِهِ فَ ) :الق

َ
ناقض ما ذلك ال يُ  نَّ أو (َوَطاَعِة ُرُسلِهِ  ,َقدم أ

الة  ملا قال - ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ للنَّ   ى رجٌل أكما  ,عباده ىلعكتبه اهلل  عليه الصَّ
الم: ففيما العمل يا  :فقال الرجل .وجفت الصحف ,رفعت األقالم)) والسَّ

, ((ملا خلق اهلل ميرسٌ  اعملوا فلكُّ  :فقال -يعين: ملاذا نعمل  - !رسول اهلل
ِصَيتِهِ )  ,يقربوه نْ أونهاهم  اخلمر موجودٌ  :مع وجودها مثل (َوَنَهاُهمم َعنم َمعم

  .و اخلمرأاهلل حيب من يَّشب اخلمر  نَّ أوليس معىن ذلك 

ُُيِبُّ  :َوُهَو ُسبمَحانَهُ ) :فقال ,ا حيبه اهللل ملا يقع يف الكون ممَّ ثم مثَّ 
مُمتهِقيَ  ِسنِيَ ) ,هم يعبدونهنَّ أل (ال  م هلل,هم احسنوا يف عبادتهنَّ أل (وَالمُمحم

ِسِطيَ ) َويَرمََض َعِن ) أيضاً: ومن حمبته ,حاكمهمأالعادلون يف  :أي (وَالمُمقم
احِلَاتِ  ِيَن آَمُنوا َوَعِملُوا الصه   .ذلك العمل -  -ه حيب ألنَّ  (اَّله

َوَل ) :فقال ,راده لكن ال حيبهأاهلل  ءٌ يش :قسم اثلاينبالل يضا مثَّ أو
  .اكن شاء ذلك نْ إو (ُُيِبُّ المََكفِِرينَ 
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 حلكمةٍ  :نقول ؟ال حيبه ئاً اهلل يف الكون شي ءملاذا ييش :ذا قيلإف
ا مَ ـول ,ا داع ادلاعءمَ ـول ,قدر اإلسالم َف رِ فلوال الكفر ملا عُ  ,بتالءالل

 ا مَ ـول ,وانليه عن املنكر ثواب االحتسابمر باملعروف سب األتَ اكْ 
ُ
جر أ

ار لم توجد لوال الكفَّ )) :بل قال ابن القيم ,اراملجاهدون يف قتال الكفَّ 
 . ((هداءلة الشُّ مزنِّ  :ةيف اجلنَّ  مزنلةٌ 

 نْ مَ  هنا: واملراد بالفاسقني (َوَل يَرمََض َعِن المَقومِم المَفاِسِقيَ )قال: 
السجدة: ] َّ  هتمث مت خت حت جت هب ُّٱسبحانه:  قال وا درجة الكفر كماغُ لَ بَ 

 ىه مه جه ين ىن ُّٱ , أو لم يصل إىل درجة الكفر كما قال سبحانه:[١٨

ال يرىض عن  فيحدث منهم ذلك ومع ذلك اهلل , [٦احلجرات: ] َّ جي يه
َشاءِ ) تلك األفعال ُمُر بِالمَفحم

م
اهلل ملا نىه املَّشكني عن  نَّ أل (َوَل يَأ

 ,[٢٨األعراف: ] َّ جخمخ مح جح  مج حج مث  متهت خت حت جت هب مب خب ُّٱ ةحشاالف
  .هم هم اذلين فعلوهانَّ أل ؛عليهم ذلك د اهلل رُ باء عليها لم يَ ووجود اآل

رَ ) :قال َوَل ُُيِبُّ ) ,لكهاكن يقع يف مُ  نْ إو (َوَل يَرمََض لِِعَباِدهِ المُكفم
ما يقع يف الكون ليس  لكَّ  نَّ أىلع  فدلَّ  ؛لكهاكن يقع يف مُ  نْ إو (المَفَسادَ 
ينية رادة فمنه ما حيبه ويه اإل ,اهلل حيبه نَّ أمعناه  ومنه ما ال  ,عيةالَّشَّ ادلِّ

 .*ةة القدريَّ رادة الكونيَّ حيبه ويه اإل
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َعالِِهمم ) :قال  فم
َ
ُ َخالُِق أ ُهَو  :وَالمَعبمدُ  – وَالمِعَباُد فَاِعلُوَن َحِقيَقًة, وَاَّلله
ائِمُ  ِمُن وَالمََكفُِر, وَالمَِّبُّ وَالمَفاِجُر, وَالمُمَصِّلِّ وَالصه َرٌة لََعَ , - المُمؤم َولِلمِعَباِد قُدم

, وَ  َمالِِهمم عم
َ
َرتِِهمم َوإَِراَدتِِهمم لَُهمم أ ُ َخالُِقُهمم وََخالُِق قُدم ٱَكَما قَاَل:  ,إَِراَدٌة, وَاَّلَله

 ( َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك *  مق  حق مف خف حف ُّٱ

وهم  :وىلألالطائفة ا :يف هذا الالكم ىلع طائفتني  املصنُف  دُّ رُ يَ 
 - واهلل  ,لق فعل نفسهالعبد هو اذلي خَيْ  نَّ إ :ة اذلين يقولونالقدريِّ 

  .عمال العبادأىلع  ليس هل قدرةٌ  :يقولون –  عن ذلكاىَل عَ تَ 
قال: نعم العباد يفعلون  (وَالمِعَباُد فَاِعلُوَن َحِقيَقةً ) :عليهم بقوهل فردَّ 

َعالِِهمم )لكن  ,همهم وحركتُ هذا فعلُ حقيقًة  فم
َ
ُ َخالُِق أ ال  :يعين (وَاَّلله

  .ذلك الفعل فيهم خلق اهلل  نْ أبعد  الَّ إ يفعلوا شيئاً  نْ أيستطيعون 
ِمُن وَالمََكفِرُ  :وَالمَعبمدُ ) :فعال العباد فقالأل ثم بعد ذلك مثَّ   (ُهَو المُمؤم

فعال أفاملؤمن يفعل  ,منهم من يطيع اهلل ومنهم من يعصيه :يعين
  ذللك, والاكفر كذلك. هو اذلي يهديه لكن اهلل  هاختياريب

هو اذلي يفعل الطاعة كقراءة  الربَّ  نَّ أ :أي (وَالمَِّبُّ وَالمَفاِجرُ ) :قال
ق فيه تلك لَ خَيْ هو اذلي و ,هو اذلي يهديه ذللك ن لكن اهلل آالقر

  .والقلب وحنو ذلك ,ناسحركة اللَّ  نمرادة اإل
ائِمُ ) :قال العبد هو اذلي يفعل ذلك يصيل  نَّ أ :أي (وَالمُمَصِّلِّ وَالصه

  .رادةدته لكن خبلق اهلل تللك اإلارإويصوم ب
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 العبد جمبورٌ  نَّ إ :ة اذلين يقولونوهم اجلربيِّ  :ىلع الطائفة اثلانية ثم ردَّ 
َمالِِهمم ) :قالف ,ىلع فعل نفسه فليس هل اختيارٌ  عم

َ
َرٌة لََعَ أ فهو  (َولِلمِعَباِد ُقدم

 ,حهفتح الكتاب فيفتَ يَ  يريد أنْ  نْ أ (إَِراَدةٌ لَُهمم وَ ) ,فتب بالقلم ويتوقَّ كْ يَ 
ُ َخالُِقُهمم )لكن  ,يغلقه فيغلقه نْ أويريد  وََخالُِق بأجسادهم ) (وَاَّلَله
َرتِِهمم   :أي (َوإَِراَدتِِهمم )ويفعلها العبد  هافالكتابة اهلل هو اذلي خلق( قُدم

  .العاملني نها هو ربُّ وِّ كَ دها ويُ وجِ يف القلب اليت يُ  اليتالعزيمة 
( سبحانه: َكَما قَاَل ) ىلع الطائفتني بقوهل للردِّ  املصنُف  واستدل

هلم  ,لكن مشيئة هلل فوق مشيئتهم م مشيئةٌ ( هلَّ مق  حق مف خف حف ُّٱ)
 ردٌّ  فيه هذا (َّ  مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ)ة للجربيَّ  هذا ردٌّ  مشيئةٌ 

 ,رادةٌ إو للعبد مشيئةٌ  نَّ أ :ة  واجلماعةنَّ هل السُّ أوهو مذهب , ةلقدريِّ ىلع ا
  .لكن مشيئة اهلل فوق مشيئته

 ؛الكهما خمريٌ  :نقول ؟م مسريٌ أ نسان خمريٌ اإل :خصوهلذا لو قال الشَّ 
 ... وهكذا.* بمشيئة اهلل هله لَ عْ فِ  نَّ أل ؛ومسريٌ  ,نفسه ُل عْ لعبد فِ ألنَّ ا
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ِيَن : )قال  ُة المَقَدرِيهِة, اَّله ُب بَِها ََعمه رََجُة ِمَن المَقَدِر يَُكذِّ َوَهِذهِ ادله
اُهُم  لَُف َسمه ةِ السه مه

ُ َباِت, َحَّته  ,ََمُوَس َهِذهِ األم ثم ِ
ِل اْلم هم

َ
لُو فِيَها قَومٌم ِمنم أ َويَغم

لُُبوا المَعبمَد  ََكِمِه؛ يَسم حم
َ
ِ وَأ َعاِل اَّلله فم

َ
ُُيمرُِجوَن َعنم أ تَِيارَهُ, َو َرتَُه وَاخم ُقدم

  (ِحَكَمَها َوَمَصاحِلََها
رََجةُ )  :يه ادلرجة اثلانية اليت تشتمل ىلع شيئني (ِمَن المَقَدرِ  َوَهِذهِ ادله

 :قال ,فعال العبادأدث من ملا حَي  -  - مشيئة اهلل ىلع عباده وخلق اهلل
ُة المَقَدرِيهةِ يُ ) ُب بَِها ََعمه  هلل  نَّ أفنفوا  ,هل القدرأاغلب  :يعين (َكذِّ

ال  :فقالوا ,فجعلوا العبد هو اذلي يفعل ما يشاء ,ىلع عبده مشيئةٌ 
  .-َوالِعيَاُذ بِاهلِل  - سلطان هلل ىلع عباده

اُهُم ) قال: ِيَن َسمه لَُف اَّله ةِ السه مه
ُ به بينهم ووجه الشَّ  (ََمُوَس َهِذهِ األم

الظلمة تأيت  :قالوا ,قوا بني الظلمة وانلوراملجوس فرَّ  نَّ أ :وبني املجوس
قوا بني فعل اهلل وفعل ة فرَّ وكذلك هؤالء القدريَّ  ,وانلور يأيت باخلري ,بالَّشَّ 
 نْ عَ   اهللُ اىَل عَ تَ - العباد لافعأفجعلوهم منفكني وال قدرة هلل ىلع  ,العباد

 . [٢٩التكوير: ] َّ  هل مل خل حل جل مك لك خك حك ُّٱ :واهلل يقول - لكذَ 
 خر آ وقسمٌ 

َ
ِل ) :بقوهل يله املصنُف إ ارَ شَ أ هم

َ
لُو فِيَها قَومٌم ِمنم أ َوَيغم

َباتِ  ثم ِ
 نَّ إ :فقالوا ,يغلوا يف هذه ادلرجة ويه اخللق واملشيئة :يعين (اْلم

ىلع  فهو جمبورٌ  ,يف فعل نفسه فليس للعبد اختيارٌ  ,للعبد مشيئة اهلل قويةٌ 
  .الريح بِّ هَ يشة يف مَ فعل نفسه اكلرِّ 
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تَِيارَهُ ) :املصنُف  لك قالذل َرتَُه وَاخم لُُبوا المَعبمَد ُقدم هم غلوا ألنَّ  (َحَّته يَسم
ِ ) :قال ,فعاهلأل هلل ايف املشيئة ويف خلق  َعاِل اَّلله فم

َ
ُُيمرُِجوَن َعنم أ  (َو

ََكِمهِ )الة هؤالء الغُ  يعين: حم
َ
ِحَكَمَها )ة وغري ذلك الة والزاكَّ الصَّ  :مثل (وَأ

باختياره وبمحبته  ايلهإالعبد يأيت  نَّ أالة حكمة الصَّ  نْ مِ ألنَّ  (َوَمَصاحِلََها
  .عند اهلل فيما اً عَ مَ َط  ؛هلا

من هو  نعمُّ ويُ  مد اهلل فكيف حَي  ,ىلع ذلك ه جمبورٌ نَّ أ :وهؤالء قالوا
 ما نَّ إو ,نسان لم يغلب هواهاإل نَّ أىلع  دلَّ  ؟ىلع ذلك الفعل جمبورٌ 

ُ
ىلع  رِبَ جْ أ

  نْ وكذلك يف املعصية مَ  ,ذلك
َ
 ,ذبنا اهللعَ لن يُ  :ورسق قالوا ,وزنا ,كْْش أ

ٱ يف قوهل:  اهلل هوهذا ذكر ,نا جمربون ىلع ذلك الفعلألنَّ  :قالوا ؟ملاذا

 جه ين ىن من خن حن  جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ

 جمربون ىلع ذلك.لكْن [ ٣٥: ]النحل َّ جيحي يه ىه مه
 وللعباد مشيئةٌ  ,فعال العبادأل ٌق لْ خَ وَ  ,ثبتوا هلل مشيئةً أ :ةنَّ وأهل السُّ 

  .ههلل وفعلِ الكنه حتت مشيئة و وفعٌل 
لك  هنَّ أىلع  فدلَّ  ؛نت حتركه بمشيئتكأ ,يف يدك القلمُ  :مثال ذلك

 اً جمبورك لست نَّ أىلع  فدلَّ  ؛وقف القلمت نْ أردت أذا إ رادةٌ إولك  ,مشيئةٌ 
 نْ أراد املريض أفلو  ,قدرة اهلل  فوق قدرتك وإنَّما ,ما تفعله ِل عْ ىلع فِ 

 *ىلع مشيئة اهلل فوق مشيئتك. فدلَّ  ؛يكتب واهلل شاء مرضه لم يكتب
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قَِة انلهاِجَيِة:: )قال  ُصوِل المِفرم
ُ
ٌل  َوِمنم أ يَماَن قَوم ِ

يَن وَاْلم نه ادلِّ
َ
 وََعَمٌل  أ

ُل:  - َوَارِِح  ,المَقلمِب وَاللَِّسانِ قَوم نه , - وََعَمُل المَقلمِب وَاللَِّساِن, وَاْلم
َ
وَأ

ِصَيةِ  اَعِة, َويَنمُقُص بِالمَمعم يَماَن يَِزيُد بِالطه ِ
  (اْلم

قَةِ ) ُصوِل المِفرم
ُ
يف ادلنيا  :يعين (انلهاِجَيةِ )الطائفة  :يعين( َوِمنم أ

يف االخرة  وناجيةٌ  ,اللهل الضَّ أيف ادلنيا من سلوك طريق  ناجيةٌ  ,واالخرة
  .ة واجلماعةنَّ هل السٌّ أفهم  ؛من عذاب اهلل سبحانه من انلار

يَمانَ ) :قال ِ
يَن َواْلم نه ادلِّ

َ
 :ينفادلِّ  ,فةفة ىلع الصِّ الصِّ  ِف طْ عَ  نْ هنا مِ  (أ

ٌل )ين ادلِّ  :يمانواإل ,يماناإل هنا ما هو   يذكر املصنُف  (وََعَمٌل  قَوم
  .راكنأيمان هل ثالثة واإل ؟ة واجلماعةنَّ هل السُّ أيمان عند اإل

  .ذللك وسيأيت تفسري املصنِف  (( قَْوُل  )) :ول ذكره بقوهلالركن األ
  .ذللك وسيأيت تفسري املصنِف  (( َوَعَمٌل  )) قال: والركن اثلاين

ُل: المَقلمبِ ) :بدأ يف تفسري القول فقال هو  :املراد بقول القلب هنا (قَوم
 َّ مث زث رث  يت ىت نت ُّٱ كما قال سبحانه: ,يمانقراره باإلإ

سان باللِّ  يمان قوٌل اإل :أي (وَاللَِّسانِ هذا قوٌل بالقلب, ) [١٠٦]النحل: 
  .يمان به سبحانهبالطااعت واإل

املراد بعمل القلب  (وََعَمُل المَقلمبِ ) :يف تفسري العمل فقال عَ ثم َْشَ 
 ,اخلوف :نْ عمال القلبية مِ قرار القلب وهو القيام هلل باألإما يثمره  :هنا

ة يف باملح  مثل:قليبٍّ  عمٍل  فلكُّ  ,وغري ذلك ولك ىلع اهلل واتلَّ  ,واخلشية
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يمان باهلل هذا سان باإلحركة اللِّ  :أي (وَاللَِّسانِ ) ,اهلل هذا عمل القلب
َوَارِِح ) ,عمٌل  ريم اجلمار  :مثل بأعمال اإليمان, عمل اجلوارح :أي (وَاْلم

  .وهكذا ... امليش للمسجد :ومثل ,يف احلجِّ 
 ,سانواللِّ  ,القلب - مور اثلالثةيف مجع هذه األ وقد جاء حديٌث 

ْو بِْضٌع وََسبُْعوَن ُشْعبَةً ) (:ملسو هيلع هللا ىلصقوهل يف  - واجلوارح
َ
 :اإِليَماُن بِْضٌع وَِستُّوَن, أ

ْن ال ِإهَلَ 
َ
ْعالَها َشَهاَدُة أ

َ
ُ  أ َذى َعِن ))هذا قوٌل  (( إِال اّلِلَّ

َ
ْدنَاَها إَِماَطُة األ

َ
َوأ

ِريِق   هذا يف القلب. ((َواحْلَيَاُء ُشْعبٌَة ِمَن اإِليَمانِ ))هذا عمٌل  ((الطَّ

 والركن اثلالث 
َ
اَعِة, ) :بقوهل يله املصنُف إ ارَ شَ أ يَماَن يَِزيُد بِالطه ِ

نه اْلم
َ
وَأ

ِصَيةِ   ,ادَ زَ  تته طاعةٌ أذا إويتبعض  ,يمان يتجزأاإل نَّ أ :أي (َويَنمُقُص بِالمَمعم
  .يمانهإنقص  أو َفَعَل املعايص اعةه املرء من الطَّ مَ رَ حَ  نْ إو

 ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي ُّٱ : سبحانهديلل الزيادة قوهل

 زئ رئ ّٰ ُّٱ :سبحانه وقال, [٢األنفال: ] َّ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 .[٤]الفتح:  َّ مئنئ
قوهل عليه  - ابقتنيمفهوم اآليتني السَّ  ىلإ ضافةً إ - قصانوديلل انلُّ 

الم الة والسَّ لَيَْس إَِذا َحاَضْت لَْم تَُصلِّ َولَْم تَُصْم؟ قُلَْن: بََّل, قَاَل: )) :الصَّ
َ
أ

الموقوهل  ((فََذلِِك ِمْن ُنْقَصاِن ِديِنَها الة والسَّ يُْت ِمْن )): عليه الصَّ
َ
َما َرأ

ْذَهَب 
َ
 .((لِلُبِّ الرَُّجِل احْلَاِزِم ِمْن إِْحَداُكنَّ نَاقَِصاِت َعْقٍل وَِديٍن أ
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 صديُق يمان اتلَّ يكيف يف اإل :ة فقالوائة املرجنَّ هل السُّ أوخالف 
ه لم الكفر لكنَّ عْ بليس يَ إ :ق مثلدَّ و املعرفة حىت لو ما َص أ ,بالقلب

سان حىت ولو لم يكن يف القلب يكيف القول باللِّ  ا:وبعضهم قالو ,رَ فَ كَ 
  .يمانٌ إ

فال يشرتطون العمل وخالفوا يف ذلك انلصوص الكثرية املوجبة 
, [٩املائدة: ] َّ جغ مع  جع مظ حط مضُّٱ: قوهلكما يف  ,للعمل

ولو اكن عندك وهكذا,  [٧البينة: ] َّ خي حي جي يه ىه ُّٱوكقوهل: 
 عندك و جريٌ أنا أ : نعميقول اعمٌل 

ُ
ال يعمل  - ك لكن ال يطيعهحبُّ أ

 .ويف قلبه يف حمبته لك ,يف قوهل اكذٌب ه نَّ أ :معىن ذلكف - باجلوارح
يمان اإل نَّ إنعم  :وقالوا ,اخلوارج واملعزتلة ةنَّ هل السُّ أ أيضاً  وخالف

نَّةوافقو , يعين:وعمٌل  قوٌل  يمان ال اإل نَّ أوخالفوهم ب ,يف ذلك ا أهل السُّ
لو زنا خيرج  :خرج مجيعه مثل ذا خرج منه جزءٌ إف ,يتبعض وال يتجزأ

, ومثل: لو ْشب اخلمر خيرج منه مجيع اإليمان, ن قلبهيمان ممجيع اإل
  قالوا: ألنَّ اإليمان ال يتبعض وال يتجزأ.

خيرج من  :زنتلنياملبني  واملعزتلة قالوا كقول اخلوارج لكن مزنلةٌ 
 ؟يه هذه املزنلة ما ,بينهما لكفر يف مزنلةٍ إىل ايمان لكن ال يصل اإل

  .جمهولةٌ 
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يف  خمدلٌ  خادلٌ  أنَّ  ل صاحب الكبريةآم ىلع فق اخلوارج واملعزتلةواتَّ 
ومن  ,اريف انلَّ  خمدلٌ  خادلٌ  عندهم فمن ْشب مخراً  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  - ارانلَّ 

 .اريف انلَّ  خمدلٌ  خادلٌ  غموساً  حلف يميناً 
فمن  ,هنَّ نصوص كثرية من الكتاب والسُّ وديث احأمعتقدهم  ردُّ ويَ 

 مخ جخ ُّٱ قال: اهلل ٌة ومع ذلك كبريالقتال بني املؤمنني نَّ أ :الكتاب

اللَُّهمَّ )) :حد الصحابةأوملا ْشب الرجل اخلمر قال , [١٠احلجرات: ] َّ جس
ْكرَثَ َما يُْؤََت بِِه, َفَقاَل انلَّيِبُّ 

َ
ِ َما َعِلْمُت إِنَُّه  ؛: اَل تَلَْعنُوهُ ملسو هيلع هللا ىلصالَْعنُْه َما أ فََواهللَّ

َ َورَُسوهَلُ   ىلع صّلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبُّ وكذلك  ,ه مسلمٌ ألنَّ  ؛فنهاه عن لعنه ((حُيِبُّ اّلِلَّ
ْهِل )) ة:نيِّ هَ اجلُ  عن وقال ,ماعزٍ 

َ
لََقْد تَابَْت تَْوَبًة لَْو قُِسَمْت َبنْيَ َسبِْعنَي ِمْن أ

 -, وسيأيت يمانعل الكبرية ال خيرج من اإلاىلع ف فدلَّ  ((لَوَِسَعتُْهمْ  ؛الَْمِدينَةِ 
يه.*ماذا  -بإذن اهلل   نسمِّ
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لَِق المَمَعاِص  :َوُهمم َمَع َذلَِك : )قال  َل المِقبملَِة بُِمطم هم
َ
ُروَن أ َل يَُكفِّ

يَمانِيهُة ثَابَِتٌة َمَع المَمَعاِص يَ  وَالمَكَبائِِر َكَما ِ
ُة اْلم ُخوه

ُ َوَارُِج, بَلم األم َعلُُه اخلم  ,فم
 ين ىن نن من زن رن مم ُّٱَكَما قَاَل ُسبمَحانَُه ِِف آيَِة المِقَصاِص: 

  (...  َّ ٰى
 نَّ أمع اعرتافهم ب :أي (َمَع َذلَِك )ة واجلماعة نَّ هل السُّ أ :أي (َوُهمم )

َل )وينقص باملعصية  ,اعةيزيد بالطَّ  وعمٌل  يمان قوٌل اإل هم
َ
ُروَن أ َل يَُكفِّ

لَِق المَمَعاِص ) :قال ,املسلمونأي:  :هل القبلةأواملراد ب (المِقبملَةِ   (بُِمطم
  بالنِّسبة إىل اإليمان: قسامأثالثة  ىلإاملعايص تنقسم 

االخالل  :مثل ,يمان باللكيةخترج املرء من اإل معصيةٌ القسم األول: 
  .يماناكن اإلأرمن  ءٍ بيش

 :مثل ,يمان الواجبخترج املرء من كمال اإل معصيةٌ  :القسم اثلاين
  .وعقوق الوادلين ,قطيعة الرحم

  .يمان املندوبتنقص كمال اإل معصيةٌ  :والقسم اثلالث
 ,القسم اثلاين واثلالث :أي (( بُِمْطلَِق الَْمَعايِص  )):  وقول املصنِف 

وال  :أي (وَالمَكَبائِرِ ) :قال ,ينصل ادلِّ أ ىلعؤثر املعصية اليت ال تُ  :أي
 :قال ,ا وغري ذلكزنوال ,ب اخلمروُْش  ,ارباكل ,بالكبائر أيضاً  فرونكَ يُ 
َوَارِجُ يَ  َكَما) َعلُُه اخلم ين بسبب فرون املرء وخيرجونه من ادلِّ كَ يُ  ذْ إ (فم

  .من الكبائر يشءٍ ارتكاب 
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يَمانِيهةُ ) :قال ِ
ُة اْلم ُخوه

ُ  (ثَابَِتٌة َمَع المَمَعاِص )بني املؤمنني  :يعين (بَلم األم
َكَما قَاَل ُسبمَحانَُه ِِف آيَِة ) ,من املعايص دون الكفر ئاً فعلوا شي نْ إو

فسَّمَّ اهلل ( ٱَّ ٰى ين ىن  ٱُّٱ( القاتل )َّ نن من زن رن مم ٱُّٱالمِقَصاِص: 
  َ( َوقَاَل , )للمؤمنني خٌ أه نَّ أمن كبائر اذلنوب ب كبريةً  َل عَ القاتل اذلي ف

مؤمنٌة  طائفةضاً هنا قتال, أي( َّ نن من زن  رن مم ٱُّٱسبحانه: )
ملصلحة بني أي: قال للطائفة ا (َّ ينٰى  ىن ٱُّٱتقتل طائفًة مؤمنًة )

 عليها واملصلحة ىِغ واملبْ  ,ابلاغيةأي:  ٌة,خوأما املؤمنون نَّ إ :الطائفتني
 حبخب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني  مي زي ري ٱٱٱُّ) ينيف ادلِّ  خوةٌ أهم َكُّ 

 . (َّ جس مخ جخ *  جح مج حج مث متهت خت حت جت  هب مب
ين نساناإل نَّ أىلع  فدلَّ  وهذا  ,رالكفْ  إىل بمعصيةٍ  ال خيرج من ادلِّ
 َل عَ فَ  حدً أرون فِّ كال ي - كما سيأيت - وكذا ,ة واجلماعةنَّ هل السُّ أمذهب 
 .*دون الكفر معصيةً 
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ونَُه : )قال  ُ يَماِن بِالمَُكِّيهِة َوُُيَِّلِّ ِ
َم اْلم ه اسم لُُبوَن المَفاِسَق المِمِّلِّ َوَل يَسم

ََتِلَةُ 
يَمانِ , ِِف انلهارِ َكَما َتُقوَُلُ المُمعم ِ

ِم اْلم ُخُل ِِف اسم ِِف ِمثمِل  ,بَِل المَفاِسُق يَدم
َل َتَعاََل:  يَماِن  ,َّ ين ىن من ُّٱقَوم ِ

ِم اْلم ُخُل ِِف اسم َوقَدم َل يَدم
لَقِ    (... المُمطم

رون كفِ هم ال يُ نَّ أ ة واجلماعةنَّ هل السُّ أمعتقد  نَّ أ  ملا ذكر املصنُف 
ُ  ,هل القبلة يف مطلق املعايصأ  :هل ,يهمسمِّ فإذا لم نكفرهم ماذا ن
 ُ   ؟م الأ ,يمانيهم مؤمنون اكمل اإلسمِّ ن

لُُبونَ ) :فقال المَفاِسَق ) يمانطالق اسم اإلإال يمنعون  :أي (َوَل يَسم
ه    :عىل قسمني يف الَّشَّ إالفاسق ينقسم  نَّ أل (؛المِمِّلِّ

 َّ جح مج حج  هتمث مت خت حت جت هب ُّٱ: ار قاليطلق ىلع الكفَّ  قسٌم:

 .[١٨السجدة: ]
 ىه مه ُّٱكما قال سبحانه:  يطلق ىلع عصاة املسلمني :والقسم اثلاين

 . [٦احلجرات: ] َّ  حي جي يه
يَماِن بِالمَُكِّيهةِ ) ِ

َم اْلم  اً اآلن لمه ليس مؤمننَّ إ :ال يقولون :يعين (اسم
 :قال ,بل مؤمنٌ  مؤمٍن بليس  : أنَّهال يقولون عنه يضاً أو ,روهكفِّ يُ 
ََتِلَةُ )

ونَُه ِِف انلهارِ َكَما َتُقوَُلُ المُمعم ُ اخلوارج يف املسألة أيضاً وو (َوُُيَِّلِّ
َّ اْسَم  ))ويه اليت  ,حاكم يف ادلنيااألوىل يف األ َواَل يَْسلُبُوَن الَْفاِسَق الِْميلِّ

يَماِن بِاللُْكِّيَّةِ  ونَُه يِف انلَّارِ , اإْلِ ُ   .خرةحاكم اآلأهذه  (( َوخُيَدلِّ
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هل القبلة أهل الكبائر من أ نَّ أهذه القاعدة ب  ر املصنُف وملا قرَّ 
لفبدأ يُ  ,مؤمنون يَمانِ : )فقال صِّ ِ

ِم اْلم ُخُل ِِف اسم  :يعين( بَِل المَفاِسُق يَدم
َل َتَعاََل: ) يمان اإلسَّمَّ ويف مُ  ,يمانصل اإلأيدخل يف   ُّ ٱُّٱِِف ِمثمِل قَوم

ليس  هلكنَّ  هو مؤمنٌ نقول: حىت ولو اكن يَّشب اخلمر (  َّّٰ ِّ
  ؛يماناإل اكمٌل 

َّ
 (( َّّٰ ِّ ُّٱُّٱ)) يمانوصف ذلك باإل ن اهلل أل

 نَّ أىلع  فدلَّ  يصح؛ فاسقةً  ق رقبةً عتَّ أته وامرا نْ مِ  رَ اهَ َظ  فلو شخٌص 
  .- يمانصل اإلأ :أي - طلق عليه مؤمنٌ الفاسق يُ 

يَمانِ ) :قال ِ
ِم اْلم ُخُل ِِف اسم ْطلق أي:  (َوقَدم َل يَدم

ُ
وقد ال يدخل إذا أ

لَقِ اإليمان يف اإليمان ) مُمطم َل)الاكمل أي:  (ال  خي ٱُّٱ( سبحانه: )َكَما ِِف قَوم

اين ال جيلوا وشارب اخلمر والزَّ ( َّ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 ما يأخذ مسَّمَّ نَّ إو ,يمانهمإ َل مُ فهو ال يدخل مع هؤالء اذلين كَ  ؛قلبهم

 يمان اإل
َ
لِ ) :قال ,هلاُ مَ ه ال كَ لُ ْص أ  نَّ أيف  (ملسو هيلع هللا ىلصانلهِِبِّ ) لِ وْ قَ  : ومثلأي (َوقَوم

ِِن ) يماناكمل اإل اً مرتكب الكبرية ال يكون مؤمن ِِن الزهايِن ِحَي يَزم يَزم
ِمنٌ  وبعد  ,يمانيكون اكمل اإل نْ أال يمكن  نايف حال الزَّ  :أي( َوُهَو ُمؤم

نا فأثناء الزِّ  ,يماناهلل قد يكون اكمل اإل ىلإاب أنذا تاب وإود عُ يَ  ناالزِّ 
  .سالمومع ذلك ال خنرجه من اإل ,اكمالً   مؤمناً  ليس

ُِق ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  وكذلك قوُل  ارُِق  َوَل يَِّسم ُِق  السه فهو حني  (ِحَي يَِّسم
ِمنٌ )يمان اكمل اإل قة ليس بمؤمٍن الرسَّ  اكمل  وهو مؤمنٌ  :أي (َوُهَو ُمؤم

  .يماناملؤمن ناقص اإل نَّ أىلع  فدلَّ  ؛يماناإل
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مِنٌ ) ُبَها َوُهَو ُمؤم َ َر ِحَي يرَشم َمم ُب اخلم َ َوَل يَنمَتِهُب ) ,كذلك (َوَل يرَشم
َبةً    :أي (ُنهم

َ
ٍف )عة اس يرونه ىلع سبيل الرسُّ وانلَّ  ءاليش ذُ خْ أ  (َذاَت رَشَ

بمَصاَرُهمم ِحَي ) نفيٌس  يعين: يشءٌ  ,ذات ماكنةٍ  :أي
َ
يَرمَفُع انلهاُس إَِِلمِه فِيَها أ

ِمنٌ   هبته ليس بمؤمٍن املنتهب يف حال نُ  نَّ أىلع  دلَّ ف (يَنمَتِهُبَها َوُهَو ُمؤم
  .يماناكمل اإل

صل أوعنده  ,يماناكمل اإل ه ليس بمؤمٍن نَّ أ   املصنُف ا بنيَّ فلمَّ 
 ُ َويَُقولُوَن: ُهَو ) :قال ملا سبق خمترصةً  قاعدةً  أعطاك ؟يهسمِّ االيمان ماذا ن

ِمنٌ  يَمانِ ) لكن يمانصل اإلأمعه  عين:ي (ُمؤم ِ
 ( .نَاقُِص اْلم

ِمٌن بِإِيَمانِهِ ) :ةنَّ هل السُّ خرى ألأوعبارة  وم ُمؤم
َ
: مؤمن بأصل أي (أ

  .بسبب ارتكاب كبريته فاسٌق أي:  (فَاِسٌق بَِكبَِْيتِهِ إيمانه )
مَ ) :عليه قال وبناءً  َطى اِلسم لََق  َفََل ُيعم يعين: ما نعطيه اإليمان  (المُمطم
لََق ) ,وادليه قُّ عُ يو ,يزِن يَّشب اخلمر, وهو وهوالاكمل  لَُب ُمطم  َوَل يُسم

مِ   .يمانصل اإلأوال حنرمه من  :أي (اِلسم
ُ  ,العظيمُ  هو العدُل  :ة واجلماعةنَّ هل السُّ أومذهب   هذه سَّمَّ وت

ُ  ؟- خصكيف حنكم ىلع الشَّ  :أي - حاكممسألة األ :املسألة  سَّمَّ وت
مؤمٌن فاسٌق,  يناس يف هذا ادلِّ ف انلَّ صنِّ كيف نُ  :ين أيادلِّ  مسألة يضاً أ

  مؤمٌن بإيمانه, فاسٌق بكبريته ... وهكذا.
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  املصنُف  هذكر اتلَّفصيل اذلياس يف هذا وبسبب جهل بعض انلَّ 
أو إعالنه للمعازف يف  بابارتكابه الرِّ  ؛هو مسلمٌ  نْ ر بعضهم مَ فَّ كَ 

هل أما نسري ىلع معتقد نَّ إور كفَّ وهذا ال يُ  ذلك, وغري األماكن العامة
 .*ةال خنرجه من امللِّ  بأنَّ معه أصل اإليمان ة واجلماعةنَّ السُّ 
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ََماَعِة:: )قال  نهِة وَاْلم ِل السُّ هم
َ
ُصوِل أ

ُ
لمِسنَتِِهمم  َوِمنم أ

َ
َسََلَمُة قُلُوبِِهمم وَأ

 ِ ٍد اَّلله َحاِب ُُمَمه صم
َ
َِلِ:  ,ملسو هيلع هللا ىلصأِل ُ بِِه ِِف قَوم  ىل مل خل ُّٱَكَما َوَصَفُهُم اَّلله
 جه  ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم خم حم جم يل

  ( ... َّ خي حي جي يه ىه مه

 ,ة واجلماعة يف الصحابةنَّ هل السُّ أصل معتقد هنا يف هذا األ يذكر 
 عظيمٌ  وهذا فصٌل  ,ه ريض اهلل عنهنَّ هل زوجاتُ آومن  ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ل انلَّ آويف 

 قسام: أثالثة  ىلإاس فيه انقسم انلَّ 
ل ابليت آومن اكن من غري  ,بعضهم واهلَّ أل ابليت وآغلوا يف  :قسمٌ 
  .افضةهذا ذهب الرَّ وبمن الصحابة  يسرياً  اً نفر الَّ إاعدوهم 

ة نَّ هل السُّ أو ,وهم اخلوارج ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ل بيت انلَّ آطعنوا يف  :الطائفة اثلانية
  .ابليتل آوا حبُّ أحابة ووا الصَّ حبُّ أواجلماعة 
ِل ) :يف قوهل صوهلم يف ذلك ما ذكره املصنُف أومن  هم

َ
ُصوِل أ

ُ
َوِمنم أ

ََماَعِة: نهِة وَاْلم  ,غض واحلقد والغلِّ ابلُ  نْ مِ أي:  (َسََلَمُة قُلُوبِِهمم  السُّ
لمِسنَتِِهمم )

َ
ْ أسالمة  :أي (وَأ  - عنتم واللَّ والشَّ  بِّ عن والسَّ الطَّ  نْ نتهم مِ سِ ل

ِ ) -بِاهلِل َوالِعيَاُذ  ٍد اَّلله َحاِب ُُمَمه صم
َ
سل لم صحاب الرُّ أمجيع  نَّ أل (ملسو هيلع هللا ىلصأِل

 نَ عَ فقد َط  صّل اهلل عيله وسلم صحاب حممدأما أو ,حدٌ أيطعن فيهم 
  .وافض واخلوارجالرَّ  :فيهم
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  يِف  ِن عْ الطَّ  مِ دَ  عَ يِف  ةُ مَ اَل سَّ ال )) :ولم يقل 
َ
هم ماتوا ريض نَّ أل (( همْ انِ دَ بْ أ

وافض واخلوارج  أي: - فأذوا املسلمني ,اهلل عنهم ب غض والسَّ ابلُ ب -الرَّ
قال:  سانة يف القلب واللِّ نَّ هل السُّ أواستناد  ,جسادهم فالأما أ ,فقط

( ُ َِلِ أي: الصحابة ) (َكَما َوَصَفُهُم اَّلله  جم يل ىل مل خل ٱٱُّ: بِِه ِِف قَوم

اعء سان بادلُّ اللِّ  هذه سالمةُ ( َّ حن جن يم ىم  مم خم حم
معهم  املرء يكون وادلاعء بأنْ واثلَّناء عليهم,  ,يض عنهموالرتَّ  ,حابةللصَّ 

  .يوم القيامة
وىل حىت أاأللسن ىلع القلب اكن  سالمةُ   م املصنُف ولو قدَّ 

 (َّ خي حي جي يه ىه مه جه  ين ىن من خن ٱٱُّآلية: )ل اً يكون مناسب
 هذه سالمة القلوب. 

 يف عدم سبِّ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  طاعةُ  :يضاً أة واجلماعة نَّ هل السُّ أصول أومن 
َحاِب  ملسو هيلع هللا ىلصنلهِِبِّ ا َوَطاَعةُ ) :فقال ,الصحابة صم

َ
َِلِ: َل تَُسبُّوا أ  يبُّ وقال انلَّ ( ِِف قَوم

خادل بن الويلد  ىلع  نكر عبد الرمحن بن عوفأملا : هذا القول ملسو هيلع هللا ىلص
, سلم بعد عبد الرمحن بكثريٍ أوهو  - خادلٌ  فسبَّ  ,تله يف بين جذيمةقَ 

 وهو قائد املسلمني خلادلٍ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فقال انلَّ , -فسبَّ عبدالرمحن بن عوف 
ْصَحاِب  )): يف تلك املعركة قال هل حني ذاك

َ
وىل أ باب فمن (( اَل تَُسبُّوا أ

 ريض اهلل عنهم. من جاء بعد الصحابة حتريم سبِّ 
ِِس بَِيِدهِ ) ِي َنفم ُحٍد َذَهًبا !فَوَاَّله

ُ
َفَق ِمثمَل أ نم

َ
َحَدُكمم أ

َ
نه أ

َ
يعين:  (لَوم أ

ق بذهٍب مثل جبل أحٍد ) َحِدِهمم تصدَّ
َ
: جممع الكفني َما بَلََغ ُمده أ ( الـُمدُّ
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ذا إالصحاب  نَّ أي: أ : ما بلغ ال مدَّ وال نصف مد,أي( َوَل نَِصيَفهُ )
ق مثل جبل تصدَّ  ؤمنامل وغري الصحاب اً,ذهب و بنصف مدٍّ أ ق بمدٍ تصدَّ 

 لفضل :اوثانيً  ,خالصهإل :والً أعند اهلل  فضُل أالصحاب  دَّ مُ  ,حد ذهباً أ
حبة,   .االسالم يفه ادلخول قِ بْ لسُ  :اوثاثلً  الصُّ

العلم لم  نَّ هم خري القرون وألنَّ أل ؛ناء العاطر للصحابةوجيب اثلَّ 
هم وألنَّ  ,فاقسالم يف اآلهم اذلين نَّشوا اإلألنَّهم و ,من طريقهم الَّ إيصلنا 

ين, ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ اكفحوا عن انلَّ  وألنَّهم صدقوا يف محل راية اإلسالم  وعن ادلِّ
 ولك ما فيه املسلمني ايلوم من خريٍ )) :سالم قال شيخ اإلفوصلنا, 

ين يلنا ادلِّ إوا دَّ أهم هم اذلين نَّ أل (( ما هو بربكة الصحابةنَّ إ ؛ورخاءٍ 
  .ه نلا ونقلوه نلاوومحل

هل أ وسبُّ  ,هتسبَّ  نْ أثين عليه ال تُ  نْ أيلك إحسن أ نْ ومن واجب مَ 
للمنافق  وفيه تمحيٌص  ,هلم ما هو شموخٌ نَّ إ ئاً شي هظام ال يرضويم والعِ الشِّ 

 ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ للنَّ  املحبِّ  الصادقِ  املؤمِن  :نْ ين مِ ين ولرسول ادلِّ الاكره لدلِّ 
نَّة ولصحابته يف الصحابة ريض اهلل , وسيأيت أيضاً بقية أصول أهل السُّ

 عنهم.*
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َـاُع ِمـنم ) :قال  َجم ِ
وِ اْلم

َ
ـنهُة أ وِ السُّ

َ
َبلُوَن َما َجاَء بِِه المِكَتـاُب أ َويَقم

َفَق ِمـنم َقبمـِل المَفـتمِح , فََضائِلِِهمم َوَمرَاتِبِِهمم  نم
َ
لُوَن َمنم أ َوُهـَو ُصـلمُح  -َفُيَفضِّ

َُديمبَِيِة  ِدهِ َوقَاتََل  َوقَاتََل, –احلم َفَق ِمنم َبعم نم
َ
مُمَهـاِجِريَن , لََعَ َمنم أ ُموَن ال َويَُقـدِّ

نمَصارِ 
َ  ( لََعَ األم

َبلُونَ ) حابة ريض ة واجلماعة يف الصَّ نَّ هل السُّ أصول أومن  :أي( َويَقم
نهةُ )هم يؤمنون أنَّ  :اهلل عنهم وِ السُّ

َ
َاعُ  َما َجاَء بِِه المِكَتاُب أ َجم ِ

ِو اْلم
َ
ِمنم  أ

والفضائل تنقسم  ,درجاتهم :أي (َوَمرَاتِبِِهمم )هم ناقبِ من مَ  :أي (فََضائِلِِهمم 
  :ىل قسمنيإ

 بذلك بمن   ل املصنُف ومثَّ  ,ىلع جنٍس  فضيلة جنٍس قسٌم: 
َ
ق فَ نْ أ

 , وأمثلة أخرى كما سيأيت.ل الفتحبِ من قَ 
ين اكلعَّشة املبَّشَّ  ,خرآلحابة ىلع اتفضيل عني من الصَّ  :ثاين وقسمٌ 

 (( َوَمَراتِِبِهمْ  )) :قال .مثلةأربعة أذكر للفضائل   واملصنُف  ,ةباجلنَّ 
  :قسمني ىلإواملراتب تنقسم 

  .نصارذلك املهاجرين ىلع األبل ومثَّ  ,ىلع جنٍس  جنٌس األول: قسم ال
ىلع أاشدين درجتهم اكخللفاء الرَّ  ,ىلع عنيٍ  مرتبة عنيٍ  :والقسم اثلاين

  ., كما مثَّل بذلك املصنُف من غريهم

لُوَن ) :- جنٍس  ىلع جنٌس  -حابة يف تفضيل الصَّ  قال ف َفُيَفضِّ
َفَق ِمنم َقبمِل المَفتمِح  نم

َ
َُديمبَِيِة  -َمنم أ َفَق َوقَاتََل,  –َوُهَو ُصلمُح احلم نم

َ
لََعَ َمنم أ
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ِدهِ َوقَاتََل    نْ مَ  :يعين (ِمنم َبعم
َ
  نمم فضُل أبل صلح احلديبية م قَ لَ سْ أ

َ
 نْ م مِ لَ سْ أ

هل أصول أفمن  ,ىلع جنٍس  هذا تفضيل جنٍس  ,بعد صلح احلديبية
 :ة كما قال سبحانهاجلميع يف اجلنَّ  نَّ أمنون بذلك مع ؤة واجلماعة ينَّ السُّ 
 جن مم خم حم جم هل مل خل  جلحل  مك لك خك  حك جك مق حق مف ٱُّٱ
 .[١٠احلديد: ] َّ مهٰه جه هن من  حنخن

 :فقال ,ىلع جنٍس  بمرتبة جنٍس   ل املصنُف ثم بعد ذلك مثَّ 
نمَصارِ )

َ مُمَهاِجِريَن لََعَ األم ُموَن ال مرتبة املهاجرين  نَّ أيؤمنون ب :أي (َويَُقدِّ
جرة اهلِ  عوا بنياملهاجرين مج نَّ أل ؛مجاعهذا باإلونصار فضل من األأ

املدينة  ولم يهاجروا؛ ألنَّ  رصةصفوا بانلُّ فاتَّ  ما األنصارأو ,رصةوانلُّ 
  .همديارُ 

بو أقال و ,اشدين من املهاجرينمجيع اخللفاء الرَّ  ذللك اختار اهلل 
ْنتُُم الُْوَزَراءُ )) :بكر ريض اهلل عنه لألنصار

َ
َمَراُء َوأ

ُ
اجلميع  نَّ أمع  ((حَنُْن األ

 ريض اهلل عنهم وأرضاهم.* ةيف اجلنَّ 
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ٍر : )قال  ِل بَدم هم
َ
َ قَاَل أِل نه اَّلله

َ
ِمُنوَن بِأ َعَة  َوََكنُوا ثَََلَث  -َويُؤم ِمَئٍة َوبِضم

َملُوا َما ِشئمُتمم َفَقدم َغَفرمت لَُكمم )): -َعرَشَ  َحٌد  , ((اعم
َ
ُخُل انلهاَر أ نهُه َل يَدم

َ
َوبِأ

َجَرةِ  َِّبَ بِِه انلهِِبُّ   ,بَاَيَع ََتمَت الشه خم
َ
   (... ملسو هيلع هللا ىلصَكَما أ

بلون قْ هم يَ نَّ أ :واجلماعةة نَّ هل السُّ أصول أمن  نَّ أب  ذكر املصنُف 
ومضت  ,فضائلهم ومراتبهم :نْ مجاع مِ ة واإلنَّ بما جاء به الكتاب والسُّ 

 ىلع فضيلتني الكهما فضيلة جنٍس  وهنا يذكر  ,ومرتبةٌ  فضيلةٌ 
  .ىلع فرد وليس فرداً  ,جنٍس 

رٍ ) يف الفضيلة اثلانية: فقال ِل بَدم هم
َ
َ قَاَل أِل نه اَّلله

َ
ِمُنوَن بِأ ن مل :أي (َويُؤم

َعَة َعرَشَ  َوََكنُوا ثَََلَث )غزوة بدر  دَ هِ شَ   ( يعين: يشري إىل أنَّهم قلَّةِمَئٍة َوبِضم
َملُوا َما ِشئمُتمم ) َفَقدم َغَفرمت ) ( يعين: بأنَّ اهلل قال هلم: اعملوا ما شئتماعم

 من يعمل ما شاء نْ أغزوة بدر  دَ هَ ذن ملن شِ وليس معىن هذا اإل (لَُكمم 
 هلم وبة ويغفر اهلل قون للتِّ وفَّ يُ  منهم متجددٍ  ذنٍب  ما لكُّ نَّ إو ,املعايص
 ىل قريٍش إ رسل كتاباً أملا )) بلتعه  أب كما حدث حلاطب بن خطأهم,

ريض  الكتاب تاب حاطٌب  َف شِ لكن ملا كُ و ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  ءخيربهم بميج
؛ واحدةٍ  هل بدر ىلع مرتبةٍ أ ليس لكُّ  يضاً أو ,((صادقةً  اهلل عنه توبةً 

مناقب  نْ مِ  نَّ ألكن يكيف  ,بكر يف الفضيلة بكأ ليس حاطب ف
  .هل شهد بدر مغفورٌ  نْ مَ  نَّ أحابة الصَّ 

,  حابةالصَّ  بعض جنس يفذكر الفضيلة اثلاثلة  بعد ذلك ثم
َحدٌ فقال: )

َ
ُخُل انلهاَر أ نهُه َل يَدم

َ
بَاَيَع ََتمَت ) ملسو هيلع هللا ىلصهذا وعٌد للنَّيبِّ  (َوبِأ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

276 

َجَرةِ   وسبب ابليعة ما  ,واملراد شجرة احلديبية( الشه
ُ
 نَّ أد املسلمني عنَّ  يعَ شِ أ

 -؛ يلعرض ادلخول إيلها هل املكةأ ىلإ ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ رسله انلَّ أملا  - عثمان
 
ُ
 ((ِت  املوْ ايعين ىلَعَ بَ يُ  نْ مَ )) :صحابهألقال  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فانلَّ  ,َل تِ ه قُ نَّ بأ يعَ شِ أ
َبعِ ) :املصنُف  ( كما قالَوََكنُوا) رم

َ
لمٍف وَأ

َ
ََثَ ِمنم أ كم

َ
وا, ثم بايع همفلكُّ  (ِمَئةٍ  أ
  لم ُيْقتَل بل اعد إيلهم. بعد ذلك تبنيَّ هلم أنَّ عثمان 

ملن  عظيمةٌ  ار وهذه فضيلةٌ جرة ال يدخل انلَّ حتت الشَّ فلكُّ َمْن بايع 
َِّبَ بِِه قال: ) عظم منه هلم ذكره املصنُف أ هناك فضٌل بل  ,هادَ هِ شَ  خم

َ
َكَما أ

بَلم كما قال املصنُف: )ىلع أ ودرجةٌ  ,-وهو يف صحيح مسلٍم  -( ملسو هيلع هللا ىلصانلهِِبُّ 
  مك لك اك يق ُّٱ بذلك كما أخرب اهلل  (َعنمُهمم َوَرُضوا َعنمهُ  اللُ  قَدم َرِضَ 

ىلع من حتريم أودرجة الرضوان , [١٨الفتح: ] َّ يل ىل مل يك ىك
 حنبَّ  نْ أفيجب  ,ارريض عنهم ال يدخلون انلَّ  نْ إه نَّ إف ؛اردخوهلم انلَّ 

 ه.*ار لن تمسانلَّ  نَّ أه اهلل بدَ عَ منهم من وَ  ألنَّ  ؛حابةالصَّ 
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َنهِة لَِمنم َشِهَد ََلُ : )قال  َهُدوَن بِاْلم ةِ,  – ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللِ َويَشم ََكلمَعرَشَ
ِِهمم مَِن  َحابَةِ َوَكَثابِِت بمِن قَيمِس بمِن ِشَماٍس, وََغْيم   (- الصه

 ,ةهلم باجلنَّ  مشهودٌ  همنَّ أ :فضائلهم نْ فمِ  ,يضاً أهذه من فضائلهم 
  :ىل قسمنيإة تنقسم باجلنَّ  ة حابلصَّ لهادة والشَّ 

ة كما قال يف اجلنَّ  صحابٍّ  فلكُّ  ,هادة لوصفهمالشَّ  :القسم األول
 ىم مم خم  حم جم يل ىل مل خل ُّٱ: سبحانه

 ٰذ يي ىي ُّٱسبحانه:  كما قال, و[١٠٠التوبة: ]  َّ ين ىن  من خن حن جن يم

 .[٩٥النساء: ] َّ ٰرٰى
 ,ةهل اجلنَّ أهم من نَّ أعيانهم بأب شخاٍص هادة ألالشَّ  :والقسم اثلاين

  .هلذا القسم باثنني  ل املصنُف ومثَّ 
َهُدونَ ) :فقال يشهدون هلم  :ة واجلماعةنَّ هل السُّ أصول أ نْ مِ  :أي (َويَشم

َنهِة لَِمنم َشِهَد ََلُ ) ةِ ) ,بعينه :يعين (ملسو هيلع هللا ىلص َرُسوُل اللِ بِاْلم ين املبَّشَّ  (ََكلمَعرَشَ
: ما قال هنانَّ إو ,كرث من عَّشةأ بأعيانهم ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ هم انلَّ واذلين بَّشَّ  ,ةباجلنَّ 

ةِ  )) حابة عَّشة واحدٍ  يف جملٍس  َق افَ ه وَ نَّ أل (( اَكلَْعََّشَ بُو )) :فقال من الصَّ
َ
أ

ٌّ يِف اجْلَنَّةِ  ,َوُعثَْماُن يِف اجْلَنَّةِ  ,َوُعَمُر يِف اجْلَنَّةِ  ,بَْكٍر يِف اجْلَنَّةِ  َوَطلَْحُة  ,َويلَعِ
َبرْيُ يِف اجْلَنَّةِ  ,يِف اجْلَنَّةِ  وََسْعٌد يِف  ,َوَعبُْد الرَّمْحَِن ْبُن َعوٍْف يِف اجْلَنَّةِ  ,َوالزُّ

بُو ُعبَيَْدَة  ,وََسِعيٌد يِف اجْلَنَّةِ  ,اجْلَنَّةِ 
َ
اِح يِف اجْلَنَّةِ َوأ كما رواه اإلمام  ((ْبُن اجْلَرَّ

هم  باجلنَّة ونوالعَّشة املبَّشَّ  ,ةون يف اجلنَّ وا العَّشة املبَّشَّ مُّ سُ فَ أمحد, 
  :هم نظمه بعدهم يف قوهلوبقيتُ  ,اشدوناخللفاء الرَّ 
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ٌد وابُن َعومٍف وَطلمحةٌ  رٍ  وََعِمرُ   ***  َسِعيٌد وَسعم ُ  فِهم َبْيم حُ  والزُّ  الُمَمده
اشدين واخللفاء ة,هؤالء ست فنشهد باألعيان  َكُّهم عَّشة, ربعةأ الرَّ

 ره.خ آىلإ ة ...ة وعمر يف اجلنَّ بكر يف اجلنَّ  ابأ نَّ أب
َوَكَثابِِت بمِن ) :قال ,ةيف اجلنَّ  أيضاً  هم غري العَّشة نْ ثم بعد ذلك ذكر مَ 

أنَّه يف ب بعينه ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ هل انلَّ  دَ هِ شَ  يضاً ريض اهلل عنه أ (قَيمِس بمِن ِشَماٍس 
 يبِّ واكن خيطب للنَّ  ,الصوت وريِّ هُ ه اكن جَ نَّ أوذلك ريض اهلل عنه  ,ةاجلنَّ 
  جب  هئ  مئ خئ  حئ جئ  يي   ىي  ني مي زي ري ٰى ٱُّٱ: فزنل قوهل ملسو هيلع هللا ىلص

 هفمكث يف بيت [٢احلجرات: ] َّ مث هت مت خت حت جت هب  مب   خب  حب
يله فأخربه إفأرسل  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فأفتقده انلَّ  ,نزلت فيه ةيهذه اآل نَّ أ يبيك ظنَّ 

 )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فقال انلَّ  ,باخلرب ثابٌت 
َ
  نْ مِ  هُ وه بأنَّ رِبُ خْ أ

َ
 . ((ةنَّ اجلَ  ِل هْ أ

َحابَةِ ) ِِهمم مَِن الصه ريض اهلل  شة بن حمصناكَّ عُ  :ةهل اجلنَّ أومن ( وََغْيم
َشةُ )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ ملا قال انلَّ عنه  عبداهلل بن هل اجلنة أومن ,  ((َسبََقَك بَِها ُعاكَّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبَّ انلَّ  ُت عْ مِ ا سَ مَ )) :اصوقَّ  أب كما يف الصحيح قال سعد بن  سالم

 َ   دُ هَ شْ ي
َ
  هِ جْ  وَ  ىلَعَ يِش مْ يَ  دٍ حَ أل

َ
,  ((مالَ سَ  نْ اهلل بِ دِ بْ عَ لِ  الَّ إِ ة نِّ اجلَ بِ  ِض رْ األ

َسِمعُت )) :كما قال  بالٌل  بعينه: ةباجلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ هل انلَّ  دَ هِ شَ  أيضاً ممنو
 دَ هِ شَ  ممنو ,- كما يف صحيح ابلخاري -  ((َدفَّ نَعلَيَك بنََي يََديَّ يف اجلَنذةِ 

لََمنَاِديُل )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ سعد بن معاذ حيث قال انلَّ  :ةاجلنَّ ب ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ هل انلَّ  أيضاً 
لنَْيُ 

َ
 دَ هِ شَ  نومم ,- يله حبريرٍ إؤيت أملا  - ((َسْعِد بِْن ُمَعاٍذ يِف اجْلَنَذِة َخرْيٌ ِمنَْها َوأ

 :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ رصع فقال هلا انلَّ املرأة اليت اكنت تُ  :ةباجلنَّ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ هل انلَّ  أيضاً 
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َ ي وَ رِب اْص )) حابة هادة لغري الصَّ ما الشَّ أو ,فهذا من فضائلهم ((ةنَّ اجلَ  ِك ل
  :ىل قسمنيإ أيضاً  نقسمفية باجلنَّ 

املتقون و أ ,ةاملؤمنون يف اجلنَّ  :فنقول ,هادة بالوصفالشَّ  :القسم االول
  .ةو الصاحلون يف اجلنَّ أ ,ةيف اجلنَّ 

ُ  نْ أوهذا ال جيوز  ,ة باألعيانهادة باجلنَّ الشَّ  :القسم اثلاين  حدٍ هد ألشْ ي
يمان مات ىلع اإل نْ لكن مَ  ,بعينه ة غري الصحابة هل اجلنَّ أه من نَّ أب
وا جِبَنَاَزةٍ )) يف احلديث: اس هل بذلك كما قال انلَّ  دَ هِ شَ وَ  ْثنَْوا  َمرُّ

َ
فَأ

ا َفَقاَل انلَّيِبُّ   :براهيم إيخ حممد بن قال الشَّ  ((وََجبَْت  :ملسو هيلع هللا ىلصَعلَيَْها َخرْيً
  . ((ة لكن ال جنزمهل اجلنَّ أه من م بأنَّ زْ اجلَ  نْ مِ  قريبةً  نشهد هل شهادةً ))

  :ىل قسمنيإ أيضاً  ار ينقسمهادة بانلَّ والشَّ 
واملنافقون يف  ,ارار يف انلَّ الكفَّ  :مثل ,هادة بالوصفالشَّ  :ولالقسم األ

  .ارانلَّ 
  :ىل قسمنيإوهذا ينقسم  ,ار باألعيانهادة بانلَّ الشَّ  :والقسم اثلاين

 ,بليسإو ,ار كفرعونهل انلَّ أه من نَّ أ ى انلص فيه بأ :ولالقسم األ
 و ,والويلد بن املغرية , وأب جهل,طالب بأو هلب,ب أو

ُ
سلول  أب بن بُّ أ

  .وغريهم
ىل إار وهو ينقسم هل انلَّ أه من نَّ أفيه ب لم يأت نٌص  نْ مَ  :اثلاين والقسم

  :قسمني
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لن الكفر ويموت عْ يُ  نكم ,بالكفر ويموت عليه معروٌف  :قسمٌ 
ىل إاعة وادلُّ  ,هبانوالرُّ  ,حبارار كعلماء األبانلَّ   عليهنشهد  فهذا, عليه

  .الَّشك وغري ذلك
سالم ي شعائر اإلال يؤدِّ  هيعيش بني املسلمني ولكنَّ  :والقسم اثلاين

سالم لكن ال يع اإلو يعيش يف ديار املَّشكني وهو يدَّ أ ,الةالصَّ  :مثل
 َ وهلذا  لمسأه قد يكون ألنَّ  ؛ارد عليه بانلَّ هَ شْ يظهر شعائره فهذا ال ن

ة واجلماعة يف نَّ هل السُّ أوهذا مذهب  ,يخ حممد بن ابراهيم ذهب الشَّ 
  .ذلك

ة نَّ هل السُّ أك لَ سْ مَ  َك لَ سَ  نْ ومَ  ,هاهذه ثمرتُ كفري يه ومسألة اتلَّ 
  ))واجلماعة يف باب 

َ
 وَ  ِن يْ ادلِّ وَ  نِ ايمَ اإلِ  اءُ مَ سْ أ

َ
يف  كفرياتلَّ  :أي (( مِ اَك حْ األ

 يف اآلخرة؛ ارو انلَّ أة باجلنَّ  لمسلمني أوهادة لبعد ذلك الشَّ  َك لَ سَ وَ  ادلنيا,
 *راد سبحانه.أه كما  ربَّ يِق يف دينه ولَ  مَ لِ سَ 
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ِب : )قال 
َ
ِّ بمِن أ ِمنَِي لََعِ مِْيِ المُمؤم

َ
ُل َعنم أ وَن بَِما تَوَاتََر بِِه انلهقم َويُِقرُّ

 ِ ِه ُ َعنمُه وََغْيم ٍر,  :َطالٍِب َرِضَ اَّلله بُو بَكم
َ
َد نَبِيَِّها أ ِة َبعم مه

ُ َ َهِذهِ األم نه َخْيم
َ
ِمنم أ

ُ َعنمُهمم  َماِن, َويَُربُِّعوَن بَِعِِّلِّ َرِضَ اَّلله  (... ُثمه ُعَمُر, َويَُثلُِّثوَن بُِعثم

نَّة واجلماعة: يقبلون ما  ملا ذكر املصنُف  بأنَّ من أصول أهل السُّ
نَّة  يف  واإلمجاع من فضائلهم ومراتبهم, ذكر جاء به الكتاب والسُّ

الفضائل أربعة فضائل وسبقت, وذكر مرتبتني من مراتبهم: املرتبة األوىل 
 أفضل من األنصار. -وهذا تقديم اعمٌّ  -وسبقت أنَّ املهاجرين 

حابة باألفضلية بعضهم ىلع بعض  املرتبة اثلانية: ترتيب بعض الصَّ
ونَ بأعيانهم, فقال: ) يعين: ويقبلون بما جاء يف ترتيب بعض  (َويُِقرُّ

حابة بأعيانهم ) ُل الصَّ نَّة:  ( قال املصنُف بَِما تَوَاتََر بِِه انلهقم يف ِمنَْهاج السُّ
حابة)) ِب َطالٍِب َرِضَ ) ((عن ثمانني من الصَّ

َ
ِّ بمِن أ ِمنَِي لََعِ ِمْيِ المُمؤم

َ
َعنم أ

 ِ ِه ُ َعنمُه وََغْيم َ  :اَّلله نه َخْيم
َ
ٍر, ُثمه ُعَمرُ ِمنم أ بُو بَكم

َ
َد نَبِيَِّها أ ِة َبعم مه

ُ (  َهِذهِ األم
ل علياً ىلع أب بكر  وساق املصنُف  هذه اجلملة؛ للرَّدِّ ىلع من فضَّ

َمْن أفضُل  -وهو يف منرب الكوفة  -وعمر, فَُسئل يلع بن أب طالب 
اخلليفة,  هذه األمة بعد نبيها؟ قال: أبو بكر ثم عمر, وهو حني ذاك اكن

ي   َمْن أفضل هذه األمة  -يعين: يلع -وقال حممد بن احلنفية سألت جدِّ
 بعد نبيها؟ فقال: أبو بكر ثم عمر.
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( أي: أنَّ أفضل هذه األمة بعد َويَُثلُِّثوَن بُِعثمَمانِ ثم مسألة ثانية قال: )
بع شخص ( أي: أنَّ راَويَُربُِّعوَن بَِعِِّلِّ نبيها: ثالث واحد فيهم هو عثمان, )

ُ َعنمُهمم يف هذه األمة يف األفضلية هو يلع )  (.َرِضَ اَّلله

ثَارُ قال: ) ِه اْلم ( أي: يف تقديم أب بكر وعمر, كما يف َكَما َدلهتم َعلَيم
بُو بَْكٍر َوُعَمرُ )): قوهل 

َ
نَا َوأ

َ
يِْن ِمْن ))وقال:  (( َدَخلُْت أ َ اْقتَُدوا بِالذلَّ
ْصَحاِب 

َ
ِب بَْكٍر َوُعَمرَ  :َبْعِدي ِمْن أ

َ
ََعِت وهكذا, قال: ) ((أ َجم

َ
َوَكَما أ

َيمَعةِ  ِديِم ُعثمَماَن ِِف اْلم َحابَُة لََعَ َتقم حابة الصه ( يعين: يف اخلالفة, أي: أنَّ الصَّ
, فليس هلم أْن يتجاوزا  لم يكن يلبايعوا عثمان؛ إالَّ ألنَّه أفضل من يلعٍّ

ا  َتاوزا علياً وبايعوا عثمان دلَّ ىلع الفاضل وال يعينونه خليفًة, فلمَّ
حابة   .فضله ىلع يلعٍّ وهذا بإمجاع الصَّ

هذا يف مسألة  -بإذن اهلل  -وكما سيأيت  وما ذكره املصنُف 
إْن  -اتلفضيل يعين: أيُّهما أفضل؟ وليست يف مسألة اخلالفة كما سيأيت 

 .* -شاء اهلل 
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ِل : )قال  هم
َ
َض أ نه َبعم

َ
ي َمَع أ َتلَُفوا ِِف ُعثمَماَن َولََعِ نهِة ََكنُوا قَدم اخم  - السُّ

ٍر وَُعَمرَ  ِب بَكم
َ
ِديِم أ َفاقِِهمم لََعَ َتقم َد اتِّ فمَضُل؟ - َبعم

َ
يُُّهَما أ

َ
َم قَومٌم  أ َفَقده

وم َربهُعوا بَِعِِّلِّ 
َ
َم قَومٌم َعلِيًّا ,ُعثمَماَن, وََسَكُتوا أ ُفوا, َوقَده   (... َوقَومٌم تََوقه

عون ربِّ ثون بعثمان ويُ لِّ ثَ ة واجلماعة يُ نَّ هل السُّ أ نَّ أ  ملصنُف املا ذكر 
َتلَُفوا ِِف ُعثمَماَن ) :استطرد فقال ,بعيلٍّ  نهِة ََكنُوا قَدم اخم ِل السُّ هم

َ
َض أ نه َبعم

َ
َمَع أ

ي  اخلالف هنا يف تفضيل يلع ىلع  نَّ أ :أي ,ة ستأيتقوال عدَّ أىلع  (َولََعِ
َفاقِِهمم لََعَ ) ,ةنَّ هل السُّ أة وليس مجيع نَّ هل السُّ أعض بل عثمان قوٌل  َد اتِّ َبعم

ٍر وَُعَمرَ  ِب بَكم
َ
ِديِم أ فضل هذه أ يف أنَّ ة لم خيتلفوا نَّ هل السُّ أ نَّ أ :أي (َتقم

  .عمر بكر ثمَّ  وبأ هو ملسو هيلع هللا ىلص نبيهااألمة بعد 

فمَضُل؟) :ابق فقالة السَّ نَّ هل السُّ أثم ساق خالف 
َ
يُُّهَما أ

َ
َم قَومٌم  أ َفَقده

عثمان  ثمَّ  ,فضلأعمر  ثمَّ  ,فضلأبو بكر أقالوا يعين:  (ُعثمَماَن, وََسَكُتوا
  . فضل ولم يذكروا علياً أ

وم َربهُعوا بَِعِِّلِّ )
َ
 ثمَّ  ,فضلأبو بكر أ يقولون:ة نَّ هل السُّ أمن  ثاين قسمٌ  (أ
  .يلع ثمَّ  ,فضلأعثمان  ثمَّ  ,فضلأعمر 

َم قَومٌم َعلِيًّا) :ةنَّ هل السُّ أل سابٌق  ثالٌث  وقوٌل    .( ىلع عثمان َوقَده
ُفوا) :قال رابعٌ  ٌل وقو وال ذاك  ,لم يفضلوا هذا ىلع ذاك :يعين (َوقَومٌم تََوقه

  اجلمعني. ىلع هذا ريض اهلل عن
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َتَقره ) :قال األفضلية,ابق يف ساق هذا اخلالف السَّ  نْ أثم بعد  لَِكِن اسم
نهةِ  ِل السُّ هم

َ
ُر أ مم

َ
ي  لََعَ يعين: مجيعاً اتَّفقوا ) ( واجلماعةأ ِديِم ُعثمَماَن ُثمه لََعِ ( َتقم

إْن شاء اهلل  -, وسيأيت تهم يف اخلالفةفضليَّ أوذلك ريض اهلل عنهم مجيعاً, 
رس القادم مسألة اخلالفة.* -  يف ادلَّ
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لَُة  َوإِنم ََكنَتم : )قال 
َ
أ ي  -َهِذهِ المَمسم لَُة ُعثمَماَن َولََعِ

َ
أ لَيمَستم  :-َمسم

نهة ِل السُّ هم
َ
ُصوِل الهِِت يَُضلهُل المُمَخالُِف فِيَها ِعنمَد َُجمُهورِ أ

ُ لَِكنه , ِمَن األم
ََِلَفةِ 

م
لَُة اخل

َ
أ لََة الهِِت يَُضلهُل المُمَخالُِف فِيَها: َمسم

َ
أ   (... المَمسم

لَةُ َوإِنم َكَ )
َ
أ َ فَ ثم  (نَتم َهِذهِ المَمسم لَُة ُعثمَماَن ) ؟يه املسألة ما رسَّ

َ
أ َمسم

ي  ُصوِل الهِِت )مسألة تفضيل عثمان ىلع يلع  :أي (َولََعِ
ُ لَيمَستم ِمَن األم

ِعنمَد )ل لَّ َض ىلع عثمان ال يُ  اً ل عليضَّ لو فَ  :أي (يَُضلهُل المُمَخالُِف فِيَها
ِل  هم

َ
نهةَُجمُهورِ أ واب ه خالف الصَّ ألنَّ  ؛هلُ لِّ َض ة يُ نَّ هل السُّ أوبعض  (السُّ

 .يلع  ثمَّ  ,فضل عثمان األ نَّ أة ىلع نَّ هل السُّ أمجاع إو
لََة الهِِت يَُضلهُل المُمَخالُِف فِيَها) :قال

َ
أ ( يعين: حُيكم عليه لَِكنه المَمسم

الل: ََِلفَةِ ) بالضَّ
م

لَُة اخل
َ
أ النعقاد  ؛اشدينمسألة ترتيب اخللفاء الرَّ  :أي (َمسم

نهُهمم ) ,الية هلمذ انعقاد الوِّ نْ مجاع عليها مُ اإل
َ
ة نَّ هل السُّ أ ( أي:َوَذلَِك أ

ِمُنونَ ) ِ ) مجاعوهذا باإل (يُؤم َد َرُسوِل اَّلله َلِيَفَة َبعم نه اخلم
َ
ٍر, ُثمه ملسو هيلع هللا ىلصأ بُو بَكم

َ
: أ

 ٌّ فقد  يف اخلالفة؛ ب بكرأىلع  اً م عليقدَّ  نْ ومَ  (ُعَمُر, ُثمه ُعثمَماُن, ُثمه لََعِ
 ملا ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ يف انلَّ  أيضاً  نَ عَ َط وَ  ,حابة ريض اهلل عنهم مجيعاً يف الصَّ  نَ عَ َط 
وثبت )) :نهاج امليف قال شيخ االسالم  ,بعده ب بكرٍ عطى اخلالفة ألأ

 ثم استدلَّ  ((بو بكرأ هو ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ اخلليفة بعد انلَّ  نَّ أمجاع ىلع ص واإلبانلَّ 
ب أَتدين ت: فإذا لم أجدك, قال: تت املرأة قالأملا  :- يبِّ قول انلَّ  مثلب

  وغري ذلك من أدلَّة. حابة بالصَّ يصيلِّ  بكر أنْ  ابأمر أه نَّ أومسألة  ,بكر
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َضلُّ ِمنم ِْحَارِ قال: )
َ
ِة؛ َفُهَو أ ئِمه

َ َحٍد ِمنم َهُؤَلءِ األم
َ
َوَمنم َطَعَن ِِف ِخََلفَِة أ

لِهِ  هم
َ
وهذه  .مجاعص وخالف اإله خالف انلَّ ألنَّ  ؛ال يفهم شيئاً  :أي( أ

 .محد ألألمام  يه املقولة
ْهِلهِ  )) :وقال

َ
َضلُّ ِمْن مِحَاِر أ

َ
بدل أغىب وأاحليوانات  نْ عرف مِ ه ال يُ ألنَّ  (( أ

 مك لك ُّٱ احلمار يف عدم الفهم َمثََل  يذكر  اهلل ذللك ؛من احلمري

 . [٥اجلمعة: ] َّ يكمل ىك

 نَّ أو ,حابةفق عليها الصَّ اخلالفة كما اتَّ  نَّ أىلع  م دلَّ ا تقدَّ مَّ مف
 *ة.نَّ هل السُّ أ عليهافق كما اتَّ  يضاً أفضلية األ
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ِ : )قال  َل َبيمِت َرُسوِل اَّلله هم
َ
ُُيِبُّوَن أ َنُهمملسو هيلع هللا ىلصَو َُيمَفُظوَن  ,, َويََتَولهوم َو
 ِ :  ملسو هيلع هللا ىلصفِيِهمم َوِصيهَة َرُسوِل اَّلله َ ِِف ))َحيمُث قَاَل يَومَم َغِديِر ُخمي ُرُكُم اَّلله َذكِّ

ُ
أ

ِل بَيمِِت  هم
َ
َ ِِف أ ُرُكُم اَّلله َذكِّ

ُ
ِل بَيمِِت, أ هم

َ
 (...  ((أ

نَِّة َواجْلََماَعِة: )) :قال  املصنَف  نَّ أ َق بَ سَ  ْهِل السُّ
َ
ُصوِل أ

ُ
َساَلَمُة  َوِمْن أ

 ِ ٍد اّلِلَّ ْصَحاِب حُمَمَّ
َ
لِْسنَِتِهْم أِل

َ
وهذا األصل يندرج حتته  (( ملسو هيلع هللا ىلصقُلُوبِِهْم َوأ

  :قسامأمخسة 
  . حابةة الصَّ دور لعامَّ القلب والصُّ  سالمةُ  :القسم األول
  .ملسو هيلع هللا ىلصهل بيت رسول اهلل سان ألالقلب واللِّ  سالمةُ  :القسم اثلاين

  .ملسو هيلع هللا ىلصزواجه أل :القسم اثلالث
  .- ن شاء اهللإ - وافض كما سيأيتون من طريقة الرَّ ؤيترب :القسم الرابع

  .حابة مسكون فيما شجر بني الصَّ يُ  :القسم اخلامسو

  .هلم وندعوهم نا حنبُّ نَّ بأحابة  اعمة الصَّ  هو :ولالقسم األ َق بَ سَ وَ 

 هوالواجب فيهم كما ذكر ,ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  هل بيت رسولأ :القسم اثلاين هنا
ِ ) :بقوهل فيهم  َل َبيمِت َرُسوِل اَّلله هم

َ
ُُيِبُّوَن أ يف  األمر األول :يعين (ملسو هيلع هللا ىلصَو

 ,عليهم اثلناءُ  :تهمحمبَّ  نْ ومِ  ,همتِ حمبَّ  وجوُب  :ملسو هيلع هللا ىلصأهل بيت رسول اهلل 
  .يض عنهماعء هلم بالرتَّ وادلَّ 
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َشاَر إيله بقوهل: مر اثلايناأل
َ
َنُهم) أ ينرصونهم ويدافعون  :أي (َويََتَولهوم

هاشم وما تفرع منهم  ابنو : همملسو هيلع هللا ىلصهل بيت رسول اهلل بأواملراد  ,عنهم
لكونه  :وىله ثالث مرات األحابة حنبُّ الصَّ  نْ فاملؤمن منهم مِ  ,املؤمنني نْ مِ 

  .يمانهإل :واثلاثلة ,ل ابليتآ نْ لكونه مِ  :اثلانية ,حابةمن الصَّ 
 جيب بغضهم هم بلبُّ ال حُي ف وأبو جهٍل  هل ابليت كأب هلٍب أار ا كفَّ مَّ أو

 سبحانهقال  ,غريهم رِ فْ ظ عن كُ ل ابليت يتغلَّ آ رُ فْ وكُ  كبقية الاكفرين,
 خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ :هلآمن  نَّ وهُ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ نساء انلَّ  عنْ 

 . [٣٠األحزاب: ] َّ جكحك مق حق  مف

َُيمَفُظوَن فِيِهمم ) :قال املصنُف  َوِصيهَة ) ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ل بيت انلَّ آيف  عين:ي (َو
 ِ , بني املدينة ومكة موضعٌ وهو  (َحيمُث َقاَل يَومَم َغِديِر ُخمي  ملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلله

عند ماء  توقفواوة الوداع من حجَّ  اعئدٌ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ اكن انلَّ  قريٌب من اجلحفة
حراء وهو َ ) :فقال ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فخطب فيهم انلَّ  ,الغدير يف الصَّ ُرُكُم اَّلله َذكِّ

ُ
أ

ِل بَيمِِت  هم
َ
 ,هل بييتأحببتم أ نْ إلكم اهلل  كموعدما ذكركم بأ :( أيِِف أ

ِل بَيمِِت ) هم
َ
َ ِِف أ ُرُكُم اَّلله َذكِّ

ُ
ة ط يف حمبَّ ذكركم بوعيد اهلل بمن فرَّ أو( أي: أ
  .همرصتِ و نُ أهل بييت أ

ْهِل بَييِْت  )) :قوهل
َ
يف بين  مغروزةٌ  رةٌ طْ هل بيت الرجل العظيم فِ أ حمبةُ  (( أ

 حنبَّ  : أنَّ ملسو هيلع هللا ىلصوِمْن حمبتنا هل  هفنحبُّ  ,اهلل فيه العاملني عَ فَ نَ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فانلَّ  ؛دمآ
  .هل قريٍب  لكُّ 
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 :ذللك قال ٌة؛ابليت واجب آلحمبة  نَّ أبعد ذلك    املصنُف ثم بنيَّ 
يمضاً )

َ
هِ  َوقَاَل أ مٍش ََيمُفو بَِِن  - لِلمَعبهاِس َعمِّ َض قَُري نه َبعم

َ
َوقَدم َشََك إَِِلمِه أ

بوة نزلت فيه انلُّ  نَّ أل ؛حيقد بين هاشماس قد بعض انلَّ  نَّ أىلع  دلَّ  (َهاِشمٍ 
ِِس بَِيِدهِ ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ  (َفَقالَ ) ِي َنفم ِمُنونَ  !َواََّله من  نَّ أىلع  فدلَّ  (َل يُؤم

ِ )يمان حمبتهم اإل  :أي (َولَِقرَابَِِت )يمانكم باهلل إل :أي (َحَّته ُُيِبُّوُكمم َّلِله
  .هيلأكونكم من ل ؛حمبة اهلل من زائداً  ونكم حباً حيبُّ 

 ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ل بيت انلَّ آسباب حمبة أ نْ مِ  نَّ أبعد ذلك    املصنُف ثم بنيَّ 
َّش ص البَّ لَّ خُ  نْ مِ  مْ هُ  :يعين ,من صفوةٍ  من صفوةٍ  من صفوةٍ  هم صفوةٌ نَّ أل

َطََف ) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ ( َوقَاَل ) :ذللك قال ؛يف االصطفاء َ اصم بَِِن  إِنه اَّلله
َماِعيَل  براهيم إالم بن سماعيل عليه السَّ إنسل  :سماعيل يعينإوبنو  (إِسم

َطََف ِمنم بَِِن ) ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ اسع عَّش للنَّ اتلَّ  مكة وهو اجلدُّ  نَ َط اذلي قَ  وه َواصم
َماِعيَل كِ  َطََف ِمنم كِ ) ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ الرابع عَّش للنَّ  هو اجلدُّ  (َنانَةَ إِسم َنانََة وَاصم

مشاً  مٍش بَِِن َهاِشمٍ , )ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ احلادي عَّش للنَّ  هو اجلدُّ  (قَُري َطََف ِمنم قَُري  (َواصم
َطَفايِن ِمنم بَِِن َهاِشمٍ ) ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  بو جدِّ أهو  هو حممد بن عبداهلل ف (وَاصم

 .بن عبداملطلب بن هاشم
 َ  ,ملسو هيلع هللا ىلصل بيت رسول اهلل آفهو من  ,وهو مؤمنٌ  هاشمٍ  ِل سْ فمن خرج من ن

َ منهم: و  ... اكحلسن واحلسنيب طالب أيلع بن العبَّاس, ونَْسُل  ُل سْ ن
  .ما تناسل منه وهكذا لكُّ 
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 لوَّ ال غُ  يمانيةٌ إ صادقةٌ  حمبةٌ  :هل ابليتة واجلماعة ألنَّ هل السُّ أة وحمبُّ 
و جيفوهم كما أهم نوهلِّ ؤتهم حىت يوا يف حمبَّ لُ غْ خبالف من يَ  ,فيها وال جفاء

 .*واصبفعل انلَّ 
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ِ : )قال  وَاَج َرُسوِل اَّلله زم
َ
َن أ ِمنِيَ  - ملسو هيلع هللا ىلصَويََتَولهوم َهاِت المُمؤم مه

ُ
 -, أ

ِخَرةِ  وَاُجُه ِِف اْلم زم
َ
نهُهنه أ

َ
وَن بِأ َل , َويُِقرُّ وه

َ
َلِدهِ, وَأ وم

َ
ََثِ أ

كم
َ
مه أ

ُ
ُخُصوًصا َخِدَيََة أ

ُه الممَ  رِهِ, َوََكَن لََها ِمنم مم
َ
ِلَُة المعَ َمنم آَمَن بِِه وَََعَضَدهُ لََعَ أ

  (... ةُ ِِلَ اْنم

حد أوهذا هو  ,حابةة واجلماعة يف الصَّ نَّ هل السُّ أعقيدة  يذكر هنا 
ل بيته ولكن آ نْ مِ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ زواج انلَّ , وأملسو هيلع هللا ىلص يبِّ زواج انلَّ أ وهو: األقسام

  .ىلع وجه اخلصوص فيهنَّ  نَ عَ َط  نْ فيه مَ  هألنَّ  ؛اذلكرب نَّ فردهُ أ

نَ ) :قوهل ِ  َويََتَولهوم وَاَج َرُسوِل اَّلله زم
َ
 وَيُذبُّون ون وينرصونبُّ حُي  :أي (ملسو هيلع هللا ىلصأ

 ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ن مات يف حياة انلَّ مذْ  سواءٌ  ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ دافعون عن زوجات انلَّ ويُ 
, قال: كرثاأل عائشة وحفصة وهنَّ ك ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ مات بعد انلَّ  َمنْ  وأ ,خدجيةك
ِمنِيَ ) َهاِت المُمؤم مه

ُ
 مع ُّٱ :قال منهنَّ  واز الزواجاجلم ديف احلرمة وع :أي (أ

 . [٥٣األحزاب: ] َّ مكجل لك خك  حك جك مق حق مف خف حف جف مغ  جغ

؛ ذللك قال: فضل زوجاتهأهما  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ لنَّ ل تنيثم بعد ذلك ذكر زوج
بل لم يزتوج  ,هل ول زوجةٍ أويه  , (َخِدَيَةَ ) خصُّ أ :أي (ُخُصوًصا)

ْشاف أواكنت من  ,ومالٍ  ورأي ونسٍب  واكنت ذا عقٍل  ,عليها يف حياتها
 :ربعة صفاتأب ونعتها املصنُف  ,قريش

َلِدهِ ) :ول قالالوصف األ وم
َ
ََثِ أ

كم
َ
مه أ

ُ
ريض اهلل  والد منهاأمجيع  ذْ إ (أ

ابنان وهما  ة:جنبت هل ستأو ,بطيةبراهيم فمن مارية القِ إ سوى عنها
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زينب ويه  :ربعة بنات وهنَّ أو ,يباهر والطَّ القاسم وعبداهلل ويسَّم الطَّ 
كرثت الزوجة لزوجها من أذا إو ,َكثوم ثم فاطمة ثم رقيةم أالكبرية ثم 

  .هاحبَّ أاألوالد 
َل َمنم آَمَن بِهِ ) قال: والوصف اثلاين وه

َ
 ؛ساءمن الرجال والنَّ  مطلقاً  (وَأ

بذلك يه خدجية  عَ مِ ول من سَ أ ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ الويح ملن نزل ىلع انلَّ  ألنَّ 
  .ىل ورقة بن نوفلإبه  تمأنته وذهبزارته وَط أسته وأبل و ,قتهصدَّ و

ِ  وَََعَضَدهُ ) :الوصف اثلالث قال رِه مم
َ
 ,يننرصه ىلع هذا ادلِّ  :أي (لََعَ أ

زيك خُي ال اهلل فو !الَك  )): عوة كقوهلاادلَّ  ىلع سان يف تثبيتهها هل باللَّ ونرصتُ 
 يؤذوا نْ أ ار قريٍش كفَّ أ يف حياتها أحٌد ِمْن لم جير يضاً وأ (( لخإ .. بداً أاهلل 

  .ملاكنتها من قريش ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل 
ِلَُة المعَ ) قال: الوصف الرابع

ُه المَمْنم  يبُّ اكن انلَّ  :يعين (ةُ ِِلَ اَوََكَن لََها ِمنم
ذكرها وبعد مماتها اكن يَ  ,اتهاكرم صديقَ فاكن يُ  اً,كثري اً ها حبحيبُّ  ملسو هيلع هللا ىلص

أن الشَّ  اكنت واكنت واكن هلا مين)) فاكن يقول: حىت عند زوجاته كثرياً 
 . (( العظيم

واعئشة  ,فضل من اعئشةأيف حياتها يه  ريض اهلل عنها وخدجية
فلخدجية فضائل ولعائشة فضائل فهذه  ,فضل من خدجية يف حياتهاأ
  .فضل من وجهٍ أوتلك  ,فضل من وجهٍ أ
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يقِ ) :قال دِّ يَقَة بِنمَت الصِّ دِّ دافعون ون ويُ وحيبُّ  يضاً أون يتولَّ  عين:ي (وَالصِّ
 ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ فضل زوجات انلَّ أها مع خدجية ألنَّ  ريض اهلل عنها؛ عن اعئشة

ُل ََعئَِشَة لََعَ النَِّساءِ )) :ملسو هيلع هللا ىلصالهِِت قَاَل فِيَها انلهِِبُّ ) ِيدِ  ,فَضم ِل الَثه ( ((َكَفضم
َعامِ ) حمهو اخلزب مع اللَّ  :يدالرثَّ  يعين: هذا هو أفضُل  (لََعَ َسائِِر الطه

عام.  الطَّ
 :هيبقال عنها اذلَّ  ,يله ملا ماتت خدجيةإ ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ زوجات انلَّ  حبُّ أويه 

علم أليس يف هذه األمة من النساء )) :وقال ((ذىك نساء العاملنيأويه ))
 .يعةبع الَّشَّ فنقلت نلا رُ  ((منها

نهُهنه ) :ة واجلماعةنَّ هل السُّ أمن عقيدة   قال املصنُف 
َ
وَن بِأ َويُِقرُّ

وَاُجُه ِِف  زم
َ
ِخَرةِ أ  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ لم تنقص بوفاة انلَّ  وحرمتهنَّ  ماكنتهنَّ  نَّ أ :أي (اْلم

 مك لك اك ُّٱقال سبحانه:  خرة كمازواجه يف اآلأ هنَّ نَّ أ ذْ إ ؛بل يه باقيةٌ 

ة تكون لزوجها املؤمن نمؤفالزوجة امل [٢٣الرعد: ]  َّ ملىل يك ىك
 *ة.يف اجلنَّ 

  



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

294 

ُؤوَن ِمنم َطِريَقِة ) :قال  َحابََة َويَتََِّبه ِيَن ُيبمِغُضوَن الصه َوافِِض اَّله الره
وم َعَمٍل  ,َويَُسبُّوَنُهمم 

َ
ٍل أ َيمِت بَِقوم َل اْلم هم

َ
ُذوَن أ ِيَن يُؤم   (َوَطِريَقِة انلهوَاِصِب اَّله

 ,حابةة واجلماعة يف الصَّ نَّ هل السُّ أصول أالقسم الرابع من  هو هذا
ُؤونَ ) هذا القسم قال عنه املصنُف  نكرون رون بل يُ قِ ال يُ  :أي (َويَتََِّبه

وَافِِض )رمون وحُي   يلع بن زيد بن ألنَّ  ؛لكذوا بمُّ ـوس (ِمنم َطِريَقِة الره
هما )) :قالفب بكر وعمر أملا سألوه عن   بن أب طالب حسني بن يلع

 ه قال احلقَّ ألنَّ  ؛ابتعدوا عن جملسه :أي ,وهمنه ورفُض  فتربوا ((وزراء جدي
َحابَةَ )وا روافض مُّ فس ِيَن ُيبمِغُضوَن الصه ضونهم بقلوبهم بغِ يُ  :أي (اَّله

وافض الرَّ  :أي (َويَُسبُّوَنُهمم ) ,مجاً  حابة حباً ون الصَّ ة حيبُّ نَّ هل السُّ أخبالف 
 ُ  ,حابةة اذلين يمدحون الصَّ نَّ هل السُّ ألسنتهم خبالف أحابة بون الصَّ سبُّ ي

  مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ ويمدحونهم ,ثارهمآويذكرون 

 . [١٠احلشر: ] َّ حن جن يم ىم

( أي: َوَطِريَقِة انلهوَاِصبِ ) أيضاً: ة واجلماعةنَّ هل السُّ أصول أومن 
ن من طريقة انلَّواصب, بوا العداء َص هم نَ ألنَّ  ؛واصبوا بانلَّ مُّ ـوس ويتربوُّ

َيمِت )ل ابليت آل َل اْلم هم
َ
ُذوَن أ ِيَن يُؤم   .هل ابليتوأذيَّتهم أل (اَّله

لٍ ) :قال  ؛ذيةٌ أه حابة أنَّ الصَّ  ما يفعلونه حبقِّ   ووصف املصنُف  (بَِقوم
  .هله وقرابتهأهم النَّ  ؛ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ للنَّ  ذيةٌ أ ملسو هيلع هللا ىلصبيت رسول اهلل  ُل آ سبَّ  ألنَّ 
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وم )
َ
هم و بذمِّ أ ,ل ابليتآمية أكما قاتل بعض بين  مثالً  اكلقتال (َعَمٍل  أ

  .ل ابليتآيف  اً مية سبَّ أف بعض بين بالالكم كما صنَّ 
وافض الرَّ  :وىلضالل الطائفة األ سبُب  ,متناقضتان نهاتان طائفتا

هوة بسبب مدحهم واصب الشَّ انلَّ  :خرىوسبب ضالل الطائفة األ ,بهةالشُّ 
ل آة بمسبَّ  ةميأفرح بعض بين يلَ  ؛ل ابليتهم آلوسبِّ  ةميأخللفاء بين 

هوة تزول بزوال الشَّ  ذْ إ ؛هوةقوى من الشَّ أبهة والشُّ  ,-َوالِعيَاُذ بِاهلِل  - ابليت
  .ها تؤثر يف القلبنَّ إف ,املراد خبالف الشبهة

 رحُب أوصدورهم  ,كربُ أ موعقوهل ,وسعُ أيمانهم إة واجلماعة نَّ هل السُّ أو
ون ,نييفجمعوا بني احلسن ,ل ابليتآون حابة وحيبُّ ون الصَّ حيبُّ  من  ويتربؤُّ

ريض اهلل  حابةللصَّ  اً واب حبَّ فأصابوا الصَّ  ؛طريقة هؤالء وطريقة وهؤالء
 .* ل ابليتآل اً وحبَّ  عنهم
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َحابَةِ ) :قال  َ الصه ا َشَجَر َبيم ِسُكوَن َعمه َويَُقولُوَن: إِنه َهِذهِ  ,َويُمم
وِيهةَ  ثَاَر المَمرم َوِمنمَها َما قَدم زِيَد فِيِه  ,ِمنمَها َما ُهَو َكِذٌب  ِِف َمَساوِيِهمم  اْلم

ِههِ َونُِقَص  َ َعنم وَجم ُة وَ  ,وَُغْيِّ ِحيحِ ََعمه ُذوُرونَ  الصه ا  ؛ِمنمُه: ُهمم فِيِه َمعم إِمه
ا َُممَتِهُدوَن ُُممِطُئونَ  ,َُممَتِهُدوَن ُمِصيُبونَ   ( َوإِمه

 :قال ,ة واجلماعةنَّ هل السُّ أعتقد م خري يفالقسم اخلامس واأل هو هذا
ِسُكونَ ) َ )ظون و يتلفَّ أون مُ ون وال يتلكَّ فُ كِ ويُ  :أي (َويُمم ا َشَجَر َبيم َعمه

َحابَةِ   ,واجلمل ,نيكما يف صفِّ  واقتتالٍ  خصامٍ  نْ ما حصل بينهم مِ  :أي (الصه
ذا إيف السَّ  نَّ أ خرب أفقد  ؛ىلع هذه األمة قد كتبه اهلل  مرٌ أهذا و
وحصل هذا بعد مقتل عمر  ,يوم القيامة ىلإمة لم يرفع يف هذه األ عَ ِض وُ 

يف يف هذه األمة بمقتله من صحيح السَّ  عَ ِض وُ فَ  ,بن اخلطاب 
م أأيفتح ابلاب )) :قال هل عمر - عن الفَت خرب حذيفةً أملا  - :ابلخاريِّ 
وهلا بمقتل عمر بن أباب الفَت  رِسَ كُ فَ  ((بل يكرس :قال ؟يكرس
ومع ذلك  ,مةىلع هذه األ َب تِ قد كُ  ءٌ فهذا يش ريض اهلل عنه, اخلطاب

  :ناة هلم فيه موقفنَّ هل السُّ أ
  .حابةللصَّ  دباً أو احرتاماً  ؛ون عما شجر بينهمفُ كُ يُ  :املوقف األول

 هم فيهالكمِ  ا حصل بينهم وعدمُ مَّ عدافعون يُ  :املوقف اثلاين
ثَارَ ) وِيهةَ )اريخ يف اتلَّ  رَ كِ وما ذُ  ,صَص والقَ  (َويَُقولُوَن: إِنه َهِذهِ اْلم ِِف  المَمرم

 :قسامأىل ثالثة إبينهم تنقسم  َل َص وما حَ  (َمَساوِيِهمم 
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  .لكذبه ؛حابةطعن يف الصَّ وهذا ال يَ  (ِمنمَها َما ُهَو َكِذٌب ) :القسم األول
كما  ما بالزيادةإحريف فيه واتلَّ  ,ما هو حمرٌف ( َوِمنمَها) :القسم اثلاين

 صٌل أو هل أ ( فيه,َونُِقَص كما قال: ) قصانلَّ بو (, أَما قَدم ِزيَد فِيهِ قال: )
ِههِ فقال: ) حريف باتلَّ ريِّ لكن غُ  َ َعنم وَجم موره أالقسم ب يضاً هذا أو (وَُغْيِّ

  .حابةقدح يف الصَّ اثلالثة ال يَ 
ُة وَ ) :القسم اثلالث قال ِحيحِ ََعمه اجلملة الغابلة من  :أي (ِمنمهُ  الصه

  :ىل قسمنيإالصحيح تنقسم 
ُة وَ  )) : خيص اجلمااعت وهذا قال عنه املصنُف  :قسمٌ  ِحيِح اَعمَّ  الصَّ

ُهمم فِيِه )فرادهم أحابة وليس من مجااعت الصَّ  رَ دَ اغبله َص  :أي (( ِمنْهُ 
ُذوُرونَ  ا َُممَتِهُدوَن )هم ألنَّ  ؛عليهم وال ذنب فيه ليس سيئةٌ  :أي (َمعم إِمه

 ,جرانأصاب وهل أريض اهلل عنه ومن معه  كما اجتهد يلعٌّ  (ُمِصيُبونَ 
ا َُممَتِهُدوَن ُُممِطُئونَ ) ومن معه  ريض اهلل عنه مع معاوية َل َص كما حَ  (َوإِمه

 ؛قتتاهلم ريض اهلل عنهم يؤجرون عليها عفم ,جرأخطأ وهل أ هاجتهد لكنَّ 
 .الجتهادهم

و أ ,وقع منه الزىن نْ مَ  :مثل ,فرادهمأصدر من ما يَ  :والقسم اثلاين
بإذن  - رس القادميف ادلَّ   اخلمر فسيذكره املصنُف  ِب و ُْشْ أ ,قةالرسَّ 
 .*-اهلل 
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َحابَِة  :َوُهمم َمَع َذلَِك ) :قال  نه ُُكه وَاِحٍد ِمَن الصه
َ
َتِقُدوَن أ َل َيعم

 ِ ثمِم َوَصَغائِرِه ِ
ُصوٌم َعنم َكَبائِِر اْلم نُوُب ِِف َتُ بَلم  ؛َمعم لَةِ وُز َعلَيمِهُم اَّلُّ ُمم  (اْلم

  :قسامأربعة أىل إينقسم   حابةمن الصَّ  رَ دَ ما بَ  نَّ أ َق بَ سَ 
  .كذٌب  وما ه :ولالقسم األ

  .ما هو حمرٌف  :القسم اثلاين
  .ه جمتهدون فيهلكنَّ  صحيحٌ  :القسم اثلالث
وهو  ,و تأويلأ غري اجتهادٍ  نْ منهم مِ  ِمْن أحدٍ  عَ قَ ما وَ  :القسم الرابع

نَّة )َوُهمم : )هنا قال اذلي ذكره املصنُف  ( أي: مع َمَع َذلَِك ( أي: أهل السُّ
حابة  ا َشَجَر بني الصَّ َتِقُدونَ ) إمساكهم عمَّ نَّة َل َيعم ( أي: أهل السُّ

َحابَةِ ) نه ُُكه وَاِحٍد ِمَن الصه
َ
وليس جمموع  ,نوب املفردةهنا يف اذلُّ ( أ

ُصومٌ )صدر من واحد  ذنٌب ما نَّ وإ ,مع طائفةٍ  طائفةٌ  :لقتالاكحابة الصَّ   (َمعم
اَل َيْعتَِقُدوَن  )) ,هم ال جيتمعون ىلع ضاللةنَّ أمة ما العصمة يف هذه األنَّ إو

َحابَِة َمْعُصومٌ  نَّ لُكَّ َواِحٍد ِمَن الصَّ
َ
ثممِ ) ممنوعٌ  :أي (( أ ِ

بل  (َعنم َكَبائِِر اْلم
 ,قةوالرسَّ  ,والقذف ,ب اخلمرُْش مثل:  ,فرادهمأمنهم الكبائر من  عَ قَ وَ 

ِ )والزىن وغري ذلك  وُز َتُ بَلم ) :ذللك قال ؛يقع منهم الصغائر (َوَصَغائِرِه
نُوُب  لَةِ ( كما َسبََق )َعلَيمِهُم اَّلُّ ُمم  ,فرادهم هذا خيطئأيف مجلة  :يعين (ِِف اْلم

تعطيل شعرية  :مثل ,فقون ىلع ذنٍب وهذا خيطئ لكن ال يتَّ , وهذا خيطئ
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 شاء اهلل نْ إ - وسيأيت ,وهكذا ... صالة اجلماعة و تعطيل شعريةأ ,ذاناآل
 .*هلم يف جنب حسناتهم هذه اذلنوب مغفورةٌ  نَّ أ -
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ُدُر : )قال  ِفَرةَ َما يَصم وَابِِق وَالمَفَضائِِل َما يُوِجُب َمغم َولَُهمم ِمَن السه
يَِّئاِت  ,ِمنمُهمم إِنم َصَدرَ  َفُر لَُهمم ِمَن السه , َحَّته إِنهُه ُيغم َدُهمم َفُر لَِمنم َبعم َما َل ُيغم

َدُهمم  يَِّئاِت َما لَيمَس لَِمنم َبعم ُحو السه ََسَناِت الهِِت َتمم نه لَُهمم ِمَن احلم
َ
  (... أِل

حابة من بني الصَّ  رَ جَ ا شَ مساك عمَّ وجب اإلا يُ هذا ممَّ  :أي( َولَُهمم )
وَابِقِ )هلم  نَّ أسباب األ , واجلهاد ,وايلقني ,باهلليمان اإل نْ مِ  (مَِن السه

 ,وشهود غزوة بدر ,حبةضل الصُّ فَ  :مثل (َوالمَفَضائِلِ )سالم والسبق يف اإل
فلم حتصل هذه الفضائل ولن  ,ضوان ما ليس لغريهموشهود بيعة الرِّ 

 . حابةللصَّ  الَّ إحتصل 
ُدُر ِمنمُهمم قال: ) ِفَرةَ َما يَصم نه منهم قد يصدر م فليس لكٌّ  (َما يُوِجُب َمغم

تغفرهما  هذه وابق والفضائلفالسَّ  (إِنم َصَدرَ )ىلع صغرية  رصارٌ إو أ ,كبريةٌ 
يَِّئاِت َما َل )لسوابقهم وفضائلهم  :يعين (َحَّته إِنههُ )هل  َفُر لَُهمم ِمَن السه ُيغم

َدُهمم  َفُر لَِمنم َبعم نه لَُهمم ِمَن ) ؛يف ذلك يف هذه املغفرة والسبُب  (ُيغم
َ
أِل

ََسَناتِ  َدُهمم )العظيمة  :أي (احلم يَِّئاِت َما لَيمَس لَِمنم َبعم ُحو السه  :أي (الهِِت َتمم
 فهو قطره يف حبر فما فعلوه من ذنٍب  ,احلسنات العظيمة نْ مِ 

ِ ) :ذللك قال ِل َرُسوِل اَّلله  : ملسو هيلع هللا ىلصَوقَدم َثَبَت بَِقوم
ه
ُ المُقُرونِ أ  (نهُهمم َخْيم

 نْ فمِ  ,عظيم حسناتهم وىلع تكفري سيئاتهمهم يدل ىلع ة قرنِ وخرييَّ 
  .ولحبة وهو القرن األالصُّ  :عظم احلسناتأ
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هم هم وصحبتُ خالُص إخر ىلع فضلهم وهو آ مثاالً  كرثم بعد ذلك ذ
ُحٍد َذَهًبا ِممهنم )

ُ
فمَضَل ِمنم َجَبِل أ

َ
َق بِِه؛ ََكَن أ َحِدِهمم إَِذا تََصده

َ
نه المُمده ِمنم أ

َ
وَأ

َدُهمم   ن: فضُل فهنا فضال ,-  - خالص هللواإل ,حبةلفضيلة الصُّ  (َبعم
حبة الصُّ  :خالص ويهاإل عب ىلع هذا الزمان مما ترتَّ  وفضُل  ,زمانٍ 

  .-  - خالص هللواإل
 يبِّ لقول انلَّ  ؛ ى بعدهمأعظم ممن أحابة حسناته يعمله الصَّ  عمٍل  فلكُّ 

ْجِر مَخِْسنَي رَُجاًل َيْعَملُوَن )) :ملسو هيلع هللا ىلص
َ
ِ  :ِقيَل  ِمثَْل َعَمِلُكْم,ِمثُْل أ  !يَا رَُسوَل اّلِلَّ

ْو ِمنُْهمْ 
َ
ْجُر مَخِْسنَي ِمنَّا أ

َ
ْجُر مَخِْسنَي ِمنُْكمْ  :قَاَل  ؟أ

َ
ن مم ى أفمن  ((بَْل أ

  .كرث من مخسنيأ حابةلصَّ ل جر مخسنيأبعدهم هل 
 رَ دَ ا َص و ممَّ أ ,بينهم عَ قَ حابة مما وَ ما يصدر من الصَّ  نَّ أ فتبنيَّ بهذا

 هناك حسناٌت كثريٌة تُوجب ذلك الفعل.* ةمعايص فرديَّ  نْ منهم مِ 
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َحِدِهمم َذنمٌب؛ َفَيُكوُن قَدم تَاَب مِنمهُ : )قال 
َ
 ,ُثمه إَِذا ََكَن قَدم َصَدَر َعنم أ

ََت ِِبََسَناٍت 
َ
وم أ

َ
ٍد  أ وم بَِشَفاَعِة ُُمَمه

َ
ِل َسابَِقتِِه, أ وم ُغِفَر ََلُ بَِفضم

َ
ُحوهُ, أ  ملسو هيلع هللا ىلصَتمم

َحقُّ انلهاِس بَِشَفاَعتِهِ 
َ
ِي ُهمم أ َر بِِه َعنمهُ  ,اَّله َيا ُكفِّ نم ُتِِّلَ بَِبََلٍء ِِف ادلُّ وم ابم

َ
 ( ... أ

مساك اإل :ة واجلماعةنَّ هل السُّ أمعتقد  نْ مِ  نَّ أ  ملا ذكر املصنُف 
نوب اذلُّ  نَّ أ :يضاً أة واجلماعة نَّ هل السُّ أواعتقاد  ,حابةبني الصَّ  رَ جَ ا شَ عمَّ 

حدث منهم  ه إنْ نَّ أذكر بعد ذلك  ,َتوز عليهم ريض اهلل عنهم يف اجلملة
سواء  ,منهم من ذنوٍب  رَ دَ ر ما َص تكفِّ  هناك مكفراٌت  الَّ إمن ذلك  ءٌ يش
 .قة والزنا وغري ذلكة اكلرسَّ نوب الفرديَّ اذلُّ  نْ و مِ أنهم بي رَ جَ ا شَ ممَّ 

وهذه  ,راتمنها مخس مكفِّ   املكفرات ذكر املصنُف 
  :قسامأىل ثالثة إرات تنقسم املكفِّ 

  .وبةاتلَّ  :ولالقسم األ
  .تيان باحلسناتاإل :القسم اثلاينو

  .نوبتلك اذلُّ  راٌت مكفِّ  :القسم اثلالث
َحِدِهمم ) :ول قال عن القسم األ

َ
 :يعين (ُثمه إَِذا ََكَن قَدم َصَدَر َعنم أ

َفَيُكوُن ) و فردياً أبينهم  َث دَ ا حَ اكن ممَّ  سواءٌ  (َذنمٌب )حابة الصَّ أحد  نْ مِ 
 ,-  - اهللعلمهم بأو ,استىق انلَّ أو ,اسورع انلَّ أهم نَّ أل (قَدم تَاَب ِمنمهُ 

لََقْد تَابَْت تَْوَبًة لَْو )) :ما قبلها كما قال  وبُّ اتلوبة َتف منه ذا تابإو
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ْهِل الَْمِدينَةِ 
َ
 ,وبةباب اتلَّ  حَ تَ واهلل فَ  ((لَوَِسَعتُْهمْ  ؛قُِسَمْت َبنْيَ َسبِْعنَي ِمْن أ

  .ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  هم صحابةُ  باتلَّوبة اسوىل انلَّ أ

 القسم اثلاين و
َ
ََت ِِبََسَناٍت ) :يله بقوهلإ ارَ شَ أ

َ
وم أ

َ
ُحوهُ  أ تمحو  ( أي:َتمم

هود: ] َّ متهت خت حت جت ُّٱ , فإذا أ ى حبسناٍت فاهلل يقول:نباذلَّ 

١١٤]. 
وىل أيه فمن حسنات غريهم  وأجلُّ  فضُل أو عظمُ أحابة وحسنات الصَّ 

نب؛مل ُحٍد َذَهبًا)) :ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ قول انلَّ ل غفرة اذلَّ
ُ
ْنَفَق ِمثَْل أ

َ
َحَدُكْم أ

َ
نَّ أ

َ
َما  لَْو أ

َحِدِهمْ 
َ
 . ((َواَل نَِصيَفهُ , بَلََغ ُمدَّ أ

احلسنات لكن هناك إىل و أ مثالً  وبةاتلَّ  ىلإر ادِ بَ ال يُ  :القسم اثلالث
  ,احلسناتاتلَّوبة أو ِمْن  نْ احلات مِ لم يعمل الصَّ  نْ إو راٌت مكفِّ 

َ
 ىلإ ارَ شَ أ

ِل َسابَِقتِهِ ) :قوهلبهلا وَّ أ وم ُغِفَر ََلُ بَِفضم
َ
حابة بالصَّ  وع خاٌص وهذا انلَّ  (أ

و لم يأت أنب لم يتب عن اذلَّ  نْ إاهلل يغفر هل ذنبه و :حبةل الصُّ فلفْض 
  .باحلسنات

ٍد ) قال: انلوع اثلاين وم بَِشَفاَعِة ُُمَمه
َ
ِي ملسو هيلع هللا ىلصأ َحقُّ ) يبُّ انلَّ  :أي (اَّله

َ
ُهمم أ

  .ىل قلبهإاس قرب انلَّ أو ,صحابته ألنَّهم (انلهاِس بَِشَفاَعتِهِ 
ُت َدْعَويِت, )) :كما يف صحيح مسلم قال ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ وشفاعة انلَّ 

ْ
َوإيِنِّ اْختَبَأ

يِت يَْوَم الِْقَياَمةِ  مَّ
ُ
ُ اَل  نْ مَ  - ذن اهللإب - لةٌ ائِ نَ  يِهَ فَ  ,َشَفاَعًة أِل  اهللِ بِ  كُ َّْشِ  ي

يوم  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ يشفع هلم انلَّ  ملسو هيلع هللا ىلصمة حممد أ نْ هل املعايص مِ أفجميع  ((يئاً شَ 
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مة حممد فأوىل أمجيع  هذا يف ذا اكنإو ,اربوا يف انلَّ عذَّ ال يُ  الَّ بأ القيامة
  .ته هم صحاب :فاعةخول يف تلك الشَّ اس بادلُّ انلَّ 

َيا ) قال: مور اليت لم يعملهامن األوانلوع اثلالث  نم ُتِِّلَ بَِبََلٍء ِِف ادلُّ وم ابم
َ
أ

َر بِِه َعنمهُ   يبِّ اذلي حدث يف عرص انلَّ  اجلوعُ  :مثليعين: أتته مصيبٌة  (ُكفِّ
ما ا ذوك ,حزابو اخلوف كما حصل هلم يف غزوة األأ ,و املرضأ ,ملسو هيلع هللا ىلص

  .اليت حصلت هلم االبتالءاتوغري ذلك من  نيٍ نَ يف حُ  َل َص حَ 
َقةِ ) :قال املصنُف  نُوِب المُمَحقه  ءيشيف ال :يعين (فَإَِذا ََكَن َهَذا ِِف اَّلُّ

ُمورِ الهِِت ََكنُوا فِيَها ) ,راتمع ذلك هل مكفِّ  ه حمرمٌ نَّ أاملحقق 
ُ فََكيمَف بِاألم

رَانِ ) وال حيسب عليهم فيها ذنٌب  (َُممَتِهِدينَ  جم
َ
َصابُوا فَلَُهمم أ

َ
وال  (إِنم أ

َط ) ,ذنٍب  حيسب عليهم أيُّ  خم
َ
ٌر وَاِحدٌ )مع اجتهادهم  (واؤُ َوإِنم أ جم

َ
 ,فَلَُهمم أ

ُفورٌ   َمغم
ُ
ََطأ ؟! وَاخلم   .ال حيسب عليهم ذنٌب  :أي (لَُهمم

بفضل  - سب عليهملم حُي   حابةبني الصَّ  رَ جَ ا شَ عمَّ  ىلع أنَّ  فدلَّ 
 راٌت فلهم مكفِّ  ؛قةاكلرسَّ  :ذنوٍب  نْ فرادهم مِ أ نْ مِ  عَ قَ وما وَ  ,ذنٌب  - اهلل

 .*يلهاإروا ادِ بَ لم يُ إْن ذنبهم و هلم رفَ غْ يُ  اومنها م ,يلهاإروا ادَ منها ما بَ  كثريةٌ 
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رٌ ) :قال  ِضِهمم قَلِيٌل نَزم ِل َبعم ِي ُينمَكُر ِمنم فِعم ُر اَّله ُموٌر ِِف  ,ُثمه المَقدم َمغم
َهادِ  - َجنمِب فََضائِِل المَقومِم َوَُمَاِسنِِهمم  ِ

م
ِ َوَرُسوَِلِ, وَاْل يَماِن بِاَّلَله ِ

ِِف  ِمنم اْلم
الِحِ  ةِ, وَالمِعلمِم انلهافِِع, َوالمَعَمِل الصه َ َرةِ, وَانلُِّّصم  ( َسبِيلِِه, وَالمِهجم

ر من بعض دُ بْ يَ  دْ ر ما قَ رات اليت تكفِّ املكفِّ   ملا ذكر املؤلُف 
ذكر بعد ذلك ما تأثري هذه  ,و مجااعتأ فراداً أحابة سواء اكنوا الصَّ 
  ؟يئات ىلع حسناتهم العظيمةالسَّ 

رُ ) :فقال ِي )حابة من خطايا ونه ىلع الصَّ ُص ما حُيْ  :أي (ُثمه المَقدم اَّله
ِضِهمم  ِل َبعم قة والزنا حابة اكلرسَّ بعض الصَّ  ِل عْ فِ  نْ مِ  :يعين (ُينمَكُر ِمنم فِعم

  :ابقةرات السَّ وغري املكفِّ  ,وبةاجلواب عنه بوجهني غري اتلَّ  ,وغري ذلك
رٌ )هذا  نَّ أ :ولاجلواب األ  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ فانلَّ  ؛جداً  بسيٌط  ءٌ يش( قَلِيٌل نَزم

 يبُّ ولم حيكم انلَّ )) :سالم قال شيخ اإل ,يف املدينة عَّش سنوات َث كَ مَ 
 حكومات يف عَّش فعَّش ((فقط عَّش حكومات ىيف حياته سو ملسو هيلع هللا ىلص

 ؛وال فواحش ليس فيه منكراٌت  ,عظيمٌ  ه جمتمعٌ نَّ أ :ذلك سنوات معىن
وال ريض نوات الطِّ ذكر مع هذه السَّ ال يُ  شيئاً  :أي (( قَِليٌل نَْزرٌ  )) قال: ذللك

  .اهلل عنهم
ِِف َجنمِب َفَضائِِل المَقومِم ) قليٌل  ئاً ن هذه شيأ :واجلواب اثلاين

ما زادوه ىلع ما  :واملحاسنُ  ,مر احلسن العظيماأل :الفضيلةُ ( َوَُمَاِسنِِهمم 
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 لمحاسن بثالثةل أمثلة, ومثَّل لفضائل بثالثةل  ل املصنُف ومثَّ  ,جيب
  .حماسن أمثلة

ِ َوَرُسوَِلِ ) :مثلة الفضائلأفقال عن  يَماِن بِاَّلَله ِ
( هذا املثال ِمنم اْلم

حابة ريض اهلل عنهم فَمِن َيبْدر منه  األول, وهذه فضيلٌة عظيمٌة للصَّ
  .ةباجلنَّ  واملؤمن باهلل ورسوهل موعودٌ  ,ورسوهل باهلليشٌء؛ فهو مؤمٌن 

َِهادِ ) :املثال اثلاين قالو
م

اجلهاد  ذْ إ ؛عظيمةٌ  وهذه فضيلةٌ  (ِِف َسبِيلِهِ  َواْل
 حم جم يل ىل مل خل ُّٱ كما قال سبحانه: ةباجلنَّ  صاحبه موعودٌ  يضاً أ

 [١١١]اتلوبة:  َّ جخ مح جح مج حج مث هت ُّٱ, وقوهل: [٩٥]النساء:  َّ مم خم
  .فضُل أو عظمُ أ ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ باجلهاد مع انلَّ  فكيف

َرةِ ) قال: واملثال اثلالث من فضائلهم  ,ها عظيمٌ ثوابُ  فاهلجرةُ  (وَالمِهجم
  .عظمأو عظمُ أهذه  ؟ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ يار مع انلَّ فكيف برتك ادلِّ 

ةِ ) قال: ولاملثال األ ,مثلة ملحاسنهمأثم ذكر ثالثة  َ فهم نرصوا  (وَانلُِّّصم
 نْ ومنهم مَ  ,ملسو هيلع هللا ىلصملا هاجر انلَّيبُّ  نصاراكن من األ نْ منهم مَ  ملسو هيلع هللا ىلص يبَّ انلَّ 

فاع عن ب طلحة يف ادلِّ أت يد لَّ بل شُ  ,وا دونهلُ تِ بل قُ  ,نرصوه يف الغزوات
  .حدٍ أيف  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ 

هم   حابةفالصَّ  (وَالمِعلمِم انلهافِعِ ) :قال ىلع املحاسن واملثال اثلاين
ولقوة  ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ وصحبتهم للنَّ خالصهم إهم ولصدق نيتِ  ؛مةعلم هذه األأ



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

307 

بعد  ةنَّ  به القران والسُّ فرسَّ ل ما يُ وَّ أذلا  ,ةنَّ فهمهم ملعاين القران والسُّ 
  .علم بالواقعأهم نَّ أل ؛ قوال الصحابةأ الوحيني

الِحِ ) :قال ملحاسنهم واملثال اثلالث ذكر يف  واهلل  (وَالمَعَمِل الصه
 مه جه ين ُّٱ :مونيتهُ   َّ ىن من خن ُّٱقال:  عماهلمأ نْ مِ  كتابه شيئاً 

  فقال سبحانه عن وصفها: جسادهمأرت ىلع ثَّ أوهذه العبادة   َّ يهجي ىه

أيضاً ُطْوَل قيامهم   وذكر اهلل, [٢٩الفتح: ] َّ ٰذٰر يي ىي مي خي  حي  ُّٱ
 َّ ينجه ىن من  خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ يف اللَّيل

اد عبَّ  فهم خريُ  ,يللَّ الث ثلُ  حياناً أيل ولَّ ون نصف الفهم يصلُّ  [٢٠املزمل: ]
  .رضهل األأ

 يشءٌ  أحدهم نْ مِ  رَ دَ حابة فلو َص يف الصَّ  متوفرةٌ  فإذا اكنت هذه مجيعاً 
ريض اهلل عنهم  ةمور العظيمذكر يف جنب هذه األفهو ال يُ  يسريٌ 

 .*رضاهمأو
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لٍ َوَمنم َنَظَر ِِف ِسَْيةِ المَقومِم بِِعلمٍم : )قال  ُ بِِه , َوَما َمنه َوَعدم اَّلله
نمبَِياءِ  َعلَيمِهمم ِمَن المَفَضائِِل؛ َعلَِم يَِقيناً 

َ َد األم َلمِق َبعم ُ اخلم نهُهمم َخْيم
َ
َل ََكَن  ,أ

نهُهمم ُهمُ  ,َوَل يَُكوُن ِمثملُُهمم 
َ
َوةُ  وَأ فم ُ  الصه ِة الهِِت ِِهَ َخْيم مه

ُ ِمنم قُُروِن َهِذهِ األم
َرُمَها لََعَ ا كم

َ
َمِم وَأ

ُ ِ األم  (َّلله

 ومزنلةُ  ,ممحابة يف األالصَّ  مزنلةُ  :بليان هذا الالكم؛  ساق املصنُف 
  .مةيضا يف هذه األأحابة الصَّ 

ذكر فضائلهم  نْ مِ  فيهم ة واجلماعةنَّ هل السُّ أ معتقد ا بنيَّ فلمَّ 
يستحقون  :يعين ,ذلك بماكنتهم عدب هاختم وإىل غري ذلك, وحماسنهم

  .مجيع ما ذكرناه سابقاً 
ىل ما جاء يف احلديث من إ ضافةً إ عقلياً  نظراً  :أي (َوَمنم َنَظرَ ) :قال

يف  :أي (ِِف ِسَْيةِ المَقوممِ )وغري ذلك  ((ِِن رْ قَ  اِس انلَّ  رْيُ خُ )) :مثل ,فضائلهم
حابةحيا  نَّ أل (بِِعلممٍ )نَّشه انلُّرصة واجلهاد و :نْ سالم مِ موه لإلوما قدَّ  ة الصَّ

َ  نْ مَ  حابة مجيعاً  حابةالصَّ  بعض سبَّ ي فإذا  ؛قد يكون سببه اجلهل أو الصَّ
لٍ ) ,هم بل مدحهمعرض عن سبِّ أمزنتلهم  مَ لَ عَ  لم يظلم  :أي (َوَعدم

 حابةبقدر الصَّ  تهمحابة مع معرفافضة ظلموا الصَّ الرَّ  نَّ أل ؛حابةالصَّ 
 ومن مدح ,حابة مجع بني العلم والعدلفمن مدح الصَّ  ,وماكنتهم 

حابة  ,اجلهل يف هذه ابلاب والظلم عنهانتفع  :هم وريض عنهمحبَّ أو الصَّ
  .للمرتيض يض عنهم وحمبتهم منقبةٌ فالرتَّ 
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ُ بِِه َعلَيمِهمم ِمَن المَفَضائِلِ ) :قال بق يف والسَّ  ,حبةالصُّ  :مثل (َوَما َمنه اَّلله
  اهلل همحَ نَ وما مَ  ,واهلجرة ,ال املالئكة معهمتَ وقِ  ,سالمخول لإلادلِّ 

 (َعلَِم يَِقيناً ) :قال ,قوا هل من العمل الصالحفِّ وما وُ  ,افعالعلم انلَّ  :نْ هلم مِ 
 هل ظر العقيل تبنيَّ حاديث يف فضلهم وانلَّ فإذا مجع بني األ ,فيه ال شكَّ  :أي
  :مورٍ أة عدَّ 

نمبَِياءِ ) :بقوهل هول ذكرمر األاأل
َ َد األم َلمِق َبعم ُ اخلم نهُهمم َخْيم

َ
رجة فهم ادلَّ  (أ

ِمْن  فضُل أو ,حواري عيىس  نْ مِ  فضُل أفهم  ,نبياءانية بعد األاثلَّ 
, وأفضُل ِمْن نوٍح ممن آمن به, وهود مع موىس  آمن موىس, أي: ممن

  .لكذوغري 
 مثلهم؛ابقة مم السَّ ليس يف األ :أي (َل ََكنَ ) هل يتبنيَّ  :مر اثلاينواأل

حقنيابقني السَّ  فضُل أهم نَّ أىلع  فدلَّ    .نبياءمن غري األ والالَّ
وجد لن يُ  :أي (ِمثملُُهمم  َوَل يَُكونُ ) :اذلي يتبني هل قال :مر اثلالثاأل

يف  ه لن يأت نيبٌّ نَّ أوذلك  ,سيكون مثلهم يف الفضائل حدٌ أحابة بعد الصَّ 
 نْ غلق ىلع مَ ثم أهلم  حَ تِ فُ  خريٍ  باُب  وفه ,ملسو هيلع هللا ىلصنا حممد مة بعد نبيِّ هذه األ
  رْيُ خُ )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ ولقول انلَّ  ,بعدهم

ُ
 . ((ِِن رْ  قَ يِت مَّ أ

نهُهمم ُهمُ ) :بقوهل همر الرابع ذكرواأل
َ
َوةُ  وَأ فم ةِ  الصه مه

ُ  (ِمنم قُُروِن َهِذهِ األم
 مة فهم صفوةٌ هذه األ حابة صفوةُ والصَّ  ,مماأل مة صفوةُ هذه األ نَّ : أيعين

 . ((َخرْيُ انلَّاِس قَْرِِن )): ملسو هيلع هللا ىلصلقول انلَّيبِّ  ؛من صفوة
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 مر اخلامس واأل
َ
َممِ ) :قوهلبيله إ ارَ شَ أ

ُ ُ األم حممد  مةُ أ :أي (الهِِت ِِهَ َخْيم
عليه ولقوهل , [١١٠آل عمران: ] َّ ين ىن من ُّٱ ؛ لقول اهلل سبحانه:ملسو هيلع هللا ىلص

الم: الة والسَّ  :أي ,من خيارٍ  هم خيارُ نَّ أ هل فتبنيَّ  ((َخرْيُ انلَّاِس قَْرِِن )) الصَّ
  باخلرييِّة يعين: صفة اخلرييَّة. اسهم هم خري انلَّ نَّ أ

ِ ) ذكره بقوهل: مر السادسواأل َرُمَها لََعَ اَّلله كم
َ
 عالها مزنلةً أ :أي (وَأ

مة يف األ نْ فأىلع مَ  ؛عند اهلل ها اعيلةٌ مة مزنتلٌ ذا اكنت هذه األإف ,عند اهلل
  .حابةالصَّ  :هم

يف  يقيناً  حمبَّتهم ا يوجبممَّ  حابة ثر العظيمة للصَّ آفانظر هلذه امل
 . , واذلَّب عنهم يض عنهموالرتَّ  ,القلب

نَّة واجلماعة  ويكون املصنُف  بهذا قد انتىه من اعتقاد أهل السُّ
حابة   .*يف الصَّ
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نهةِ : )قال  ِل السُّ هم
َ
ُصوِل أ

ُ
ََماَعِة: َوِمنم أ ِديُق بَِكرَاَماِت  َواْلم اتلهصم

ِِلَاءِ  وم
َ نموَاِع المُعلُوِم َوَما َُيمرِي  ,األم

َ
يمِديِهمم ِمنم َخوَارِِق المَعاَداِت, ِِف أ

َ
ُ لََعَ أ اَّلله

ثِْيَاتِ  ,وَالمُمََكَشَفاتِ 
م
َرةِ وَاتلهأ نموَاِع المُقدم

َ
َمِم ِِف  - وَأ

ُ ثُورِ َعنم َسالِِف األم
م
مَمأ ََكل

َِها ِف وََغْيم   (... ُسوَرةِ المَكهم

نهةِ ) ِل السُّ هم
َ
ُصوِل أ

ُ
ََماَعةِ وَ  َوِمنم أ  ,للعادة خارٌق  ءٌ يش :مةارالكَ ( اْلم
  :قسامأىل ثالثة إاس فيها وانقسم انلَّ 

ه نَّ أىلع  لَّ فلو حدثت دل :قالوا ,هم املعزتلةوكارها نْ إ :ولالقسم األ
  .خرىأ بوة مزنلةٌ انلُّ  نَّ أل ؛باطٌل  هذا قياٌس و ,نيبٌّ 

  .ظهرت منه كرامة نْ بد مَ عَ فَ  ؛فيها الغ نْ مَ  :والقسم اثلاين
قون بالكرامة وما صدِّ يُ  - ة واجلماعةنَّ هل السُّ أوهم  -: القسم اثلالث

  .ويلاء اهللأ نْ يكون ذلك مِ  نْ أاس بَّشط يدي انلَّ أجيري فيها ىلع 

أو أفضل  اسفضل انلَّ أه نَّ أال يدل ىلع  ذا ظهرت لشخٍص إ والكرامةُ 
تته أ نْ ومَ  ,تته شكرها يرتفعأ نْ اهلل مَ  نْ مِ  ما يه نعمةٌ نَّ إو أهل جمتمعه,

  :مرين فيهاأة يؤمنون بنَّ هل السُّ أرامة عند يمان بالكَّ واإل ,َك لَ ها هَ رَ فَ وكَ 
ِِلَاءِ ) قال: ولمر األاأل وم

َ ِديُق بَِكرَاَماِت األم االعتقاد  :أي (اتلهصم
كما قال:  يكون ويلاً  نْ أهلا  واشرتط املؤلُف  ,بالقلب بصحة الكرامات

ْويِلَاِء ))
َ
 جم يل ىل مل خل ُّٱ عنه:   خرب اهللأكما  والولُّ  ((بَِكَراَماِت اأْل
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 [٦٢ - ٦١]يونس:  َّ ين ىن من خن حن جن  يم ىم مم خم حم
  ؟و الأديه كرامة ىلع يظهرت  ويلاء اهلل سواءٌ أ نْ فهو مِ  متيقٍّ  مؤمٍن  فلكُّ 

ا جيب به ِمِن كرامات األويلاء مر اثلايناألو   ممَّ
َ
َوَما ) :يله بقوهلإ ارَ شَ أ

يمِديِهمم 
َ
ُ لََعَ أ ( ِمنم َخوَارِِق المَعاَداتِ ( أي: ىلع أيدي األويلاء )َُيمرِي اَّلله

 : أنَّ أي ,ثدَ حَ ه فَ مكن حدوثُ اس ال يُ فعند انلَّ  يعين: أمٌر خرق العادة,
يف  قوا بهاكما قد صدَّ  ,ت يؤمنون بهاعَ قَ ذا وَ إالكرامة  األمر اثلاين: أنَّ 

  القسم األول.

 :الكرامات تنقسم اىل قسمني نَّ أو ,نواع الكراماتأ عد ذلك بنيَّ ثم ب
  .ذهنيةٌ  كرامةٌ  القسم األول:

  .جسديةٌ  كرامةٌ والقسم اثلاين: 
 وَ 
َ
نموَاِع المُعلُومِ ) :ول بقوهلىل القسم األإ ارَ شَ أ

َ
لم  علمٌ  يظهر هل :يعين (ِِف أ

 يعين: يشٌء خميفٌّ َظَهر هل.  (وَالمُمََكَشَفاتِ ) يظهر لغريه
 ِل مْ يف بطن زوجته من احلَ  اذلي نَّ أ مثل لو ظهر لشخٍص  :مثال العلوم

ه يكتب نَّ أ)) :سالمابن القيم عن شيخ اإل هوكذلك ما ذكر ,هذا علمٌ  ذكرٌ 
هذه  ((هل عرصه يف اسبوعأيف ايلوم الواحد ما يكتبه العلماء من 

  وغري ذلك. العادة َق رَ ه خَ ألنَّ  ؛كرامةٌ 
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ية مر الرسَّ أا انكشف لعمر بن اخلطاب ملمثل  ومثال املاكشفات:
ْ  :يعين ((يا رسية اجلبل اجلبل)): ام فقالويه يف الشَّ   زم اجلبليا سارية ال

,   .وذهنيةٌ  ةٌ شفات هذه عقليَّ نواع العلوم واملاكأو ئلال يفتك بكم العدوُّ

 وَ 
َ
نموَ ) :ىل القسم اثلاين بقوهلإ ارَ شَ أ

َ
َرةِ وَأ ك يعمل جسمُ  :يعين (اِع المُقدم

 علينا اهلل  هما قصَّ  :ومثل ,امليش ىلع ابلحر :مثل ,للعادة خارٌق  شيئاً 
 [٢٥مريم: ] َّ  حن جن مم خم حم جم هل مل خل ُّٱيف حال مريم بقوهل: 

ة هزَّ  :ومع ذلك ,الب تكون جمهدةً لها يف الغَّ محت عَ َض وَ  فهذه امرأةٌ 
 هذه كرامٌة, خلة وتساقط اثلمرهلا حتركت مجيع انلَّ  فبهزٍّ خلة انلَّ 
ثِْيَاتِ )

م
 ,هُص رَ ىف ويزول بَ شْ فيُ  ؛برصأىلع  أيقر اً شخص نَّ ألو  :مثل (وَاتلهأ

  .وهكذا ... رتثَّ أته أفهذا قر

ثُورِ َعنم ) :فقال ,للكرامة بمثالٍ   بعد ذلك املصنُف  لثم مثَّ 
م
مَمأ ََكل

َممِ 
ُ ابقة )يعين: يف  (َسالِِف األم ِف األمم السَّ ( يعين: ِمْن ِِف ُسوَرةِ المَكهم

 ... ثوا ثالثمئة وتسع سنني لم يموتوا ولم جيوعواملا بَلِ أصحاب الكهف 
  هذه كرامٌة. وهكذا

َِها) قال:  مت خت جتحت هب مب خب حب جبٱُّٱٱ: مثل ما ذكره اهلل (وََغْيم

 زُّ هُ الم تَ ومثل مريم عليها السَّ , [٢٥٩]ابلقرة:  َّ مخجس جخ مح جح مج حج  هتمث
  .وهكذا ... خلةانلَّ 
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ةِ قال: ) مه
ُ رِ َهِذهِ األم ِمَن )ا جاء يف الكرامات ممَّ  :أي (وََعنم َصدم

َحابَةِ   نَّ أل ؛حابة من الكرامات ويه قليلةٌ يف عهد الصَّ  عَ قَ ا وَ ممَّ  :أي (الصه
 ,يمانوزيادة اإل ,اعنةواإل ,أييدواتلَّ  ,ثبيُت اتلَّ  :احلكم يف الكرامات نْ مِ 
 فال يثبِّتهم ويعنيهم؛ ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ عندهم انلَّ  ريض اهلل عنهم حابةالصَّ و

  .حيتاجون للكرامة
رث منها يف عهد أكويه )) : سالمقال شيخ اإل (وَاتلهابِِعيَ ) :قال

ةِ , )هميمانُ إين ويلقوى توا ىلع هذا ادلِّ بَّ ثَ يلُ  ؛حابةالصَّ  مه
ُ  (وََسائِِر قُُروِن األم

  .تبعاهم ومن بعدهمأو ابعنيتباع اتلَّ أ نْ مِ يعين: 

( أي: يف هذه فِيَها)الكرامة  :أي (َوِِهَ َمومُجوَدةٌ ) :قال بعد ذلك ثم
ا فم ,الولُّ  :يوم القيامة ويه ىلإ ة موجودةٌ العلَّ  نَّ أل (إََِل يَومِم المِقَياَمةِ ) األمة

  .فالكرامة ممكنةٌ  دام فيه ولٌّ 

وامليش ىلع  ,ثقالاأل عِ فْ رَ  نْ حرة واملشعوذين مِ وما جيري ىلع بعض السَّ 
 ؛حرالسِّ  نْ مِ  فهذا نوعٌ  , وسحب األمحال اثلَّقيلة بأسناٍن وحنو ذلكارانلَّ 
فسبب  وقيام اللَّيل وغري ذلك, عبدالح واتلَّ بالصَّ  فاعله ليس معروفاً  نَّ أل

 .*الكرامة الوالية
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ََماَعِة:) :قال  نهِة وَاْلم ِل السُّ هم
َ
ِ  ُثمه ِمنم َطِريَقِة أ َباُع آثَارِ َرُسوِل اَّلله اتِّ

مُمَهاِجِريَن  ,بَاِطًنا َوَظاِهرًا ملسو هيلع هللا ىلص لَِي ِمَن ال وه
َ ابِِقَي األم َباُع َسبِيِل السه وَاتِّ

نمَصارِ 
َ ِ  ,وَاألم َباُع َوِصيهِة َرُسوِل اَّلله  (... ملسو هيلع هللا ىلصوَاتِّ

ة نَّ هل السُّ أطلب العلم عند طريقة  :بليان ؛هذا الالكم ساق 
  ؟وكيفية العمل الصالح ,واجلماعة

ََماَعةِ ) :قال نهِة َواْلم ِل السُّ هم
َ
االعتقاد ب َق بَ سَ  عم :أي (ُثمه ِمنم َطِريَقِة أ

يطلبوا العلم يف غري  نْ أ يضاً أسماء والصفات عليهم األ يفالصحيح 
ِ ) ؟ قال:وكيفية طلب العلم ,سماء والصفاتاأل َباُع آثَارِ َرُسوِل اَّلله  (ملسو هيلع هللا ىلصاتِّ

  .ة يف طلب العلمنَّ ابلحث عن الكتاب والسٌّ  :يعين
 اخلوف :مثل ,عمال القلوبأمور ابلاطنة يف يف األ :أي (بَاِطًنا)
 ةنَّ بها من الكتاب والسُّ وبة وغري ذلك نطلُ واتلَّ  واإلنابة ولك واخلشيةواتلَّ 

, [١٥٠البقرة: ] َّ خب حب جب ُّٱ اخلشية ال تكون اىل هلل نَّ أ مثل:
 .[٢٣املائدة: ] َّ جم هل مل ُّٱ اهلل ىلع الَّ إولك ال يكون واتلَّ 

الة الصَّ  :مثل ,اهرةعمال اجلوارح الظَّ أيف أي: نطلب العلم  (َوَظاِهرًا)
  .ةنَّ  ى به الكتاب والسُّ أذلك ىلع ما  يفن نسري آوتالوة القر واحلجِّ 

 قال: ولريق األناقض الطَّ يُ  ال خر يف طلب العلم بماآطريق  يضاً أو
َباُع ) لِيَ )عمال قوال واألاأل :يعين (َسبِيلِ وَاتِّ وه

َ ابِِقَي األم  :أي (السه
احلة سالمإليف احابة اذلين سبقوا يف ادلخول الصَّ  ِمَن ) واألعمال الصَّ
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نمَصارِ 
َ مُمَهاِجِريَن وَاألم ول يلوم اجلمعة داء األانلِّ  :مثل ,ثارهمآ يضاً أنتبع  (ال

َعلَيُْكْم بُِسنَّيِت وَُسنَِّة اخْلُلََفاِء )) :قال ملسو هيلع هللا ىلص , وانلَّيبُّ ه عثمان عَ َْشَ 
وا َعلَيَْها بِانلََّواِجذِ  ُكوا بَِها, وََعضُّ اِشِديَن الَْمْهِديِّنَي ِمْن َبْعِدي, َتَمسَّ   ((الرَّ

ٱ :يف وصفهم  بهم يف كرثة العبادة كما قال اهلل االقتداء :مثل يضاً أو
ليم املنهج الصحيح السَّ فهذا هو  [٢٩الفتح: ] َّ ٰذٰر يي ىي مي خي  حي  ُّٱ

نَّة وعن  ىل رىض اهلل إي املؤدِّ  أْن يكون العلم نابعاً من الكتاب والسُّ
حابة وَمْن بعدهم.   سلف هذه األمة من الصَّ

َباُع َوِصيهِة ) :قال ؟ل بهفعلنا العلم فماذا نذا حصَّ إ ثم بعد ذلك بنيَّ  وَاتِّ
 ِ  :يعين (قَاَل: َعلَيمُكمم بُِسنهِِت َحيمُث ) ( أي: العمل بهاملسو هيلع هللا ىلصَرُسوِل اَّلله

كوا بهكوا بتمسَّ  ُلََفاءِ الرهاِشِديَن ) سنَّيت ملا أخذتم العلم تمسَّ وَُسنهِة اخلم
ِدي ِديَِّي ِمنم َبعم مَمهم ُكوا بَِها, ال خر آ تأكيدٌ و ,كواتمسَّ  هذا تأكيدٌ  (َتَمسه

وا َعلَيمَها بِانلهوَاِجذِ )  ,فكٍّ  خرية يف لكِّ رضاس األألة ااألربع :واجذُ انلَّ  (َوَعضُّ
 :ذللك قال ؛واجذسنان يه انلَّ قوى األأو ,نسان ستة عَّشة ناجذاً ولإل

وا َعلَيَْها)) ك, ومع اتلَّمسك هذا أدخلهاقوى يشأب ((وََعضُّ يف  ٍء تمسَّ
د عليه,نواجذ ابع من ك بقوة بالعلم الصحيح انلَّ تمسَّ  :أي ك وعضَّ

  .ةنَّ الكتاب والسُّ 

 :قالف ,هج اخلطأ يف العلم والعملانلَّ  بعد ذلك ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ  ثم بنيَّ 
ُمورِ )

ُ  نْ إة نَّ ال تبتعدوا عن الكتاب والسُّ  :يعين (َوإِيهاُكمم َوُُممَدثَاِت األم
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لو  - ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ  :يعين - واعقل البَّش)) :قال ابن القيم  ,ابتعدتم ضللتم
 يه ىه مه ينجه ىن من خن  حن جن يم ُّٱ :قال سبحانه لم يأته الويح لضلَّ 

  (( [٥٠سبأ: ]  َّ خيمي حي جي
َعةٌ ُُممَدثٍَة فَإِنه ُُكه ) :قال ُ  لكُّ  :يعين (بِدم  ,بدعة فهو ينَّشع يف ادلِّ مالم ي

َعةٍ َوُُكه ) واعقبة ابلدعة فمن  ,فيها هدايةً  ليس هناك بدعةٌ ف (َضََللَةٌ  بِدم
 .*ك اهتدىومن تمسَّ  ,ابتدع ضلَّ 
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ُي ): قال  ِي َهدم َ المَهدم ِ, وََخْيم ُم اَّلله ِم لَِكَ َدَق الملََكَ صم
َ
نه أ

َ
لَُموَن أ َويَعم

ٍد  َناِف انلهاِس  ؛ملسو هيلع هللا ىلصُُمَمه صم
َ
ِم أ ِ ِمنم لَِكَ ِه ِ لََعَ َغْيم َم اَّلله ثُِروَن: لَِكَ , َفُيؤم

ٍد  َي ُُمَمه ُموَن َهدم َحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَويَُقدِّ
َ
ِي ُُكِّ أ  (... لََعَ َهدم

فيما إذا تعارض الكم أحد من  :بليان ؛ه اجلملةهذ  ساق املصنُف 
  م؟فما اذلي يقدَّ  ,ةنَّ اس مع الكتاب أو السُّ انلَّ 

 :املقدمة قال فيها ,ة واجلماعة يف ذلكنَّ هل السُّ أملنهج  مقدمةً  والً أذكر 
( ِ ُم اَّلله ِم لَِكَ َدَق الملََكَ صم

َ
نه أ

َ
لَُموَن أ  جي يه ىه ُّٱ :كما قال سبحانه (َويَعم

كما قال عليه , و[٨٧]النساء:  َّ ىه مه جه ين ىنُّٱ, [١٢٢]النساء:  َّ خي حي
الم الة والسَّ ْحَسُن احلَِديِْث )) :الصَّ

َ
 ة يعلمون أنَّ نَّ فأهل السُّ  ((ِكتَاُب اهلل :أ

  .يؤخذ به جيب أنْ  :يعين ,الكم اهلل صدٌق 
يِ ) :ةنَّ ثم منهجهم يف السُّ  َ المَهدم ٍد )الطرق  :أي (وََخْيم ُي ُُمَمه  (ملسو هيلع هللا ىلصَهدم

  .ملسو هيلع هللا ىلصحممد  هدُي  خري اهلدِي  يعلمون أنَّ  فلو خالفهم أحدٌ 

 أنَّ   املصنُف ة بنيَّ نَّ اس مع الكتاب والسُّ فإذا تعارض الكم أحد من انلَّ 
ِ ) :إذا خالف الكتاب قال واجلماعة ةنَّ منهج أهل السُّ  َم اَّلله ثُِروَن: لَِكَ  (َفُيؤم

ِ ِمنم )مونه ون بكالم اهلل ويقدِّ ؤمون ويبدعظِّ مون ويُ قدِّ يُ  :أي ِه لََعَ َغْيم
َناِف انلهاِس  صم

َ
ِم أ  يي ىي ُّٱ: نىه عن الربا فقال اهلل  :مثل (لَِكَ

الربا  :وقال فلو ظهر شخٌص  [٢٧٨]ابلقرة:  َّ خب حب جب هئ مئ  خئ حئ جئ
  .الربا حمرمٌ  :اس ونقولنؤثر الكم اهلل ىلع الكم غريه من انلَّ  ؛مباحٌ 
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ٍد ) َي ُُمَمه ُموَن َهدم َحدٍ  ملسو هيلع هللا ىلصَويَُقدِّ
َ
ِي ُُكِّ أ لم  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ  :مثل (لََعَ َهدم

 ,مليالده ذ يوماً من أختَّ  ِي دْ ه ىلع هَ يَ دْ م هَ فنقدِّ  ؛مليالده يتخذ مناسبةً 
  :اسم عظيمٍ  نالوا ْشَف  أحدٍ  ة ىلع الكم لكِّ نَّ وتلقديمهم الكتاب والسُّ 

والوَ ) :ول قالالَّشف األ َل المِكَتاِب : َهَذا ُسمُّ هم
َ
نهةِ أ هم ألنَّ  (وَالسُّ

  .أحدٍ  يقدمونهما ىلع الكم لكِّ 

فقني ىلع هذا جمتمعني ومتَّ  - ة واجلماعةنَّ أهل السُّ  :أي - ولكونهم
وا) :املنهج القويم قال املصنُف  ََماَعةِ  وَُسمُّ َل اْلم هم

َ
ََماَعَة ِِهَ  :أ نه اْلم

َ
أِل

تَِماعُ  َها المُفرمقَةُ  ,الجم ثم استطرد  ,هجة ىلع هذا انلَّ نَّ هل السُّ أفجميع ( َوِضدُّ
ُظ ) :وقال ََماَعةِ ))َوإِنم ََكَن لَفم َتِمِعيَ  ((اْلم ِس المَقومِم المُمجم ًما نِلَفم  (قَدم َصاَر اسم
ىلع القوم  طلق إالَّ خر ال يُ آ اً هل معن وإن اكن هذا اللفظ عرفاً  :يعين

لو تفرقوا يف ففاق ة متفرقون يف اآلنَّ وأهل السُّ  .واحدٍ  جتمعني يف ماكنٍ امل
تقديم  :هم متفقون ىلع هذا املنهج القويمألنَّ  ؛هم جمتمعون :فاق نقولاآل

  .ىلع غريه من املناهج أو األقوال وغري ذلك ةنَّ الكتاب والسُّ 

َل َعلَيُْكْم ِحَجاَرٌة ِمْن )) : ابن عباسوهلذا قال  ْن َتزْنِ
َ
يُوِشُك أ

 ِ قُوُل: قَاَل رَُسوُل اّلِلَّ
َ
َماِء, أ بُو بَْكٍر َوُعَمُر؟ملسو هيلع هللا ىلصالسَّ

َ
هم ألنَّ  ((, َوَتُقولُوَن: َقاَل أ

 *.حابِّ  ولو خالف ذلك الكم الصَّ فقون ىلع األخذ بكالم اهلل ورسوهِل متَّ 
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ُل ) :قال  صم
َ َاُع: ُهَو األم َجم ِ

َتَمُد َعلَيمِه ِِف المِعلمِم وَاْلم ِي ُيعم اثلهالُِث اَّله
ينِ  ُصوِل اثلهََلثَِة ََجِيَع َما َعلَيمِه انلهاُس , وَادلِّ

ُ ِمنم  - َوُهمم يَِزنُوَن بَِهِذهِ األم
َمالٍ  عم

َ
قموَاٍل وَأ

َ
ينِ  - َظاِهَرةٍ بَاِطَنٍة وَ  ,أ ا ََلُ َتَعلٌُّق بِادلِّ   (... ِممه

ة واجلماعة إتباع الكتاب نَّ هل السُّ أمنهج  أنَّ   ملا ذكر املصنُف 
وهذا األصل يعتمد  ,ثالٌث  هناك أيضا أصٌل  :قالوذكر بعد ذلك  ,ةنَّ والسُّ 

 . ((بنص ال إمجاع إالَّ )) ذللك قيل: وهو اإلمجاع ىلع نصٍّ 
ُل اثلهالُِث ) :قال صم

َ َاُع: ُهَو األم َجم ِ
واألصل  ,ةنَّ والسُّ  ,الكتاب :يعين (وَاْلم

َتَمُد َعلَيمهِ )اإلمجاع  :اثلالث ِي ُيعم  (ِِف المِعلممِ )مل به عْ يُ  جيب أنْ  :يعين (اَّله
رى اهلل يُ  ة ىلع أنَّ نَّ مجاع أهل السُّ إ :مثل ,ظرية املسائل العلمية انلَّ : يفيأ

ينِ ) ,خرةيف اآل إمجاع  :مثل ,ظرية والعمليةاألمور انلَّ  نْ مِ  :أي (وَادلِّ
 ؛اجلنوب فيأخذ بهذا اإلمجاع قبلة أهل املدينة إىل املسلمني ىلع أنَّ 

  .لصحته

 , قال:ة واإلمجاعنَّ مسك بالكتاب والسُّ ثم ذكر بعد ذلك الفائدة من اتلَّ 
ُصوِل اثلهََلثَةِ )

ُ يرجعون هلذا  ذا اختلفوا يف يشءٍ إ :أي (َوُهمم يَِزنُوَن بَِهِذهِ األم
, [٥٩]النساء:  َّ هن من خن حن جن مم خم حم ُّٱ: حانهاملزيان كما قال سب

, [١٠]الشورى:  َّ حكخك جك  مق حق مف خف حف جفٱٱُّ :وكما قال سبحانه
َمالٍ  ََجِيَع َما َعلَيمِه انلهاُس ) عم

َ
قموَاٍل وَأ

َ
عمال القلوب أمن  (بَاِطَنةٍ  ,ِمنم أ
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ينِ ) :قال ,اجلوارحمن  (َظاِهَرةٍ وَ ) ا ََلُ َتَعلٌُّق بِادلِّ  ةٌ اإلمجاع حجَّ  :أي (ِممه
  .نازع أهل ادلنيا يف دنياهمأما ادلنيا فال يُ  ,ينيف أمور ادلِّ 

ِي ) :فقال , ما هو اإلمجاع اذلي يؤخذ بهثم بعد ذلك بنيَّ  َاُع اَّله َجم ِ
وَاْلم

الِحُ ) :مل بهعْ ويُ  :أي (َينمَضبُِط  لَُف الصه يف القرون  (ُهَو َما ََكَن َعلَيمِه السه
َدُهمم إِذم ) ؛لةاملفضَّ  تََِلُف )لة بعد القرون املفضَّ  :أي (َبعم قل يف (َكَُثَ اِلخم

ةُ ) ,حادثةٍ  اس ىلع مسألةٍ جيتمع انلَّ  أنْ  مه
ُ ِت األم نستطيع حرص ال ف (وَانمترََشَ

لة فاكن أكرث أما يف القرون املفضَّ  ,ن أمجع يف هذه املسألةخالف وممَّ  نْ مَ 
وما  ,دينة وما قوهل يف املسألةمن اكن يف امل ظرفين ,هل العلم يف املدينةأ

 *... وهكذا. ؤخذأمجعوا عليه يُ 
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ُصوِل:: )قال 
ُ َن َعِن  ُثمه ُهمم َمَع َهِذهِ األم ُروِف, َويَنمَهوم ُمُروَن بِالمَمعم

م
يَأ

مُمنمَكرِ  ِيَعةُ  ؛ال
َُمِع , لََعَ َما تُوِجُبُه الرشه َهاِد, َواْلم ِ

م
َجِّ وَاْل َن إَِقاَمَة احلم َويََروم

َيادِ  عم
َ َمرَاءِ , وَاألم

ُ بمرَاراً  - َمَع األم
َ
اراً  أ وم فُجه

َ
ََماََعتِ , - ََكنُوا أ  (َوُُيَافُِظوَن لََعَ اْلم

نَّة واجلماعة )ُثمه ُهمم ) ُصولِ ( أي: أهل السُّ
ُ ( ويه اتِّباع َمَع َهِذهِ األم

نَّة واإلمجاع ال يقترصون فقط ىلع العلم, بل يكون مع  الكتاب والسُّ
ُمُروَن ) :للعلم قال تلك األعمال اليت تكون مرادفةٌ  نْ ومِ العلم عمٌل 

م
يَأ

مُمنمَكرِ  َن َعِن ال ُروِف, َويَنمَهوم   .طائفةىلع  ا سيذكره ردٌّ ممَّ  مجلةٍ  يف لكِّ  (بِالمَمعم
ُمُروَن بِالَْمْعُروِف )) :قوهل

ْ
ع به ورأس ذلك ما أ ى الَّشَّ  لكُّ  :املعروُف  ((يَأ

ع عنه ورأس ما نىه الَّشَّ  لكُّ املنكُر:  ((َوَينَْهْوَن َعِن الُْمنَْكرِ )) ,اتلوحيد
 ,يرون العمل مع العلم ال ة اذلينئىلع املرج وهذه العبارة ردٌّ  ,ذلك الَّشك

 فليس عندهم أمرٌ  ,صوفهل اتلَّ وبه أخذ من اعتقد ذلك املعتقد من أ
  .عن املنكر باملعروف وال نيهٌّ 

ِيَعةُ ) :وقوهل
 ألنَّ  ؛ىلع اخلوارج واملعزتلة هذا ردٌّ  (لََعَ َما تُوِجُبُه الرشه

ىلع  يه اخلروج املعزتلةو اخلروج دمر باملعروف وانليه عن املنكر عناأل
القدح يف احلاكم  تأثر بذلك املعتقد فيسىع إىل نْ ومنهم مَ  ,احلاكم

ا باب األمر باملعروف وانليه عن املنكر ممَّ  ِمنْ  ذلك منه أنَّ  اً ظنَّ  جهراً 
  .توجبه الَّشيعة



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح 

 

 

323 

واملتابعة  ,خالصإلا :مر باملعروف وانليه عن املنكر يشرتط فيهواأل
 رؤوس املناصحة  للحاكم بينك وبينه ال فضيحته ىلع: املتابعة نْ ومِ 

  .األشهاد

ة نَّ خذوا بالكتاب والسُّ أملا  - ةنَّ هل السُّ أ أنَّ  أيضاً  بعد ذلك ذكرثم 
َهادِ ) - واإلمجاع ِ

م
َجِّ َواْل َن إَِقاَمَة احلم  خر اجلملة هذه فيها ردٌّ آ إىل (... َويََروم

 معتقد أما ,فهو اكفر اإلمام إذا اكن فاجراً  ىلع اخلوارج اذلين يرون أنَّ 
 إمامٍ  لكِّ  َف لْ خَ  :يعين (َوَيَرْوَن إِقَاَمَة احْلَجِّ ) كما قال املصنُف: ةنَّ أهل السُّ 

  .و فاجراً أاكن  اً برَّ 
يقود  ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ اكن انلَّ  احلجَّ  ألنَّ  ؛مع اإلمام إقامة احلجِّ  من واملقصود
عية تكون الرَّ  جيب أنْ  إىل أنَّه هل العلمأفذهب بعض  ,احلجيج فيه

 بعد أنْ  إالَّ  ةىل مزدلفإفال ينفرون من عرفة  ,اإلمام يف احلجِّ  َف لْ خَ تسري 
 ينرصف اإلمام بعد أنْ  إالَّ  إىل مىن ةوال ينرصفون من مزدلف ,فر اإلمامنْ يَ 

 َف لْ املسري خَ  أنَّ  إىل - وهو الراجح - هل العلمأوذهب بعض  ... وهكذا,
  .وليس بواجٍب  اإلمام مستحٌب 

َهادِ  )) ل:قا  ؛مام الفاجريرون إقامته ولو مع اإل ة أيضاً نَّ أهل السُّ  (( َواجْلِ
لإلسالم واملسلمني وكما قال عليه  ةٌ اجلهاد رفعبو ,فجوره ىلع نفسه ألنَّ 

الم  الة والسَّ وا فَلَُكْم وََعلَيِْهمْ ))الصَّ
ُ
ْخَطأ

َ
َصابُوا فَلَُكْم َولَُهْم, َوإِْن أ

َ
 . ((إِْن أ
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َُمعِ ) :قال ابق اكن ه يف السَّ ألنَّ أيضاً خالفاً للخوارج واملعزتلة؛  (وَاْلم
اخلوارج ف ,مام األعظماإل مأمري ابلدلة أ سواء اكن اإلمام هو خيطب اجلمع

, ة فيصلون خلفهنَّ أما أهل السُّ  ,ون خلفهال يصلُّ  ه إذا اكن فاجراً نَّ أيرون 
َيادِ ) وفسقه, لمهاج مع ظهور ُظ احلجَّ  َف لْ بن عمر خَ ا وقد صّلَّ  عم

َ  (وَاألم
فمن فإذا جاز يف اجلمع  يف األعياد, والفاجر الربِّ  َف لْ ون خَ يصلُّ كذلك 

َمرَاءِ ) :قال ,األعياديف  باب أوىل
ُ بمرَاراً  َمَع األم

َ
 كثريو الربِّ  :أي (ََكنُوا أ

اراً ) اعةوالطَّ  وم فُجه
َ
  .جور والعصيانكثريو الفُ  :أي (أ
ََماََعتِ ) :ثم قال ويف  ,ىلع صالة اجلماعة :يعين (َوُُيَافُِظوَن لََعَ اْلم

 َف لْ خَ  الَّ إ مجاعةً ال تقام الة الصَّ  افضة اذلين يرون أنَّ ىلع الرَّ  هذا ردٌّ 
والقصد من ذلك  ,ال حقيقة هل وهُّمٌّ  وهو إمامٌ  ,جَ رَ اإلمام املعصوم إذا خَ 
  .إبطال ْشائع اإلسالم

اإلمام ولو اكن  َف لْ الة خَ صَّ الة واجلماعة فيحافظون ىلع نَّ هل السُّ أأما 
 *.االجتماع وقوة للمسلمني ويه املصلحة عظيمةٌ  ألنَّ  ؛سقمن أهل الف
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مهةِ : )قال 
ُ َِلِ  ,َويَِدينُوَن بِانلهِصيَحِة لِْلم مُِن )): ملسو هيلع هللا ىلصَويَعمتَِقُدوَن َمعمىَن قَوم المُمؤم

ُنميَاِن, يَُشدُّ بَعمُضُه َبعمًضا مِِن ََكْلم َصابِعِِه  - لِلمُمؤم
َ
َ أ  (...(( - ملسو هيلع هللا ىلصوََشبهَك َبيم

من  بٌس تَ قْ ه طالب العلم مُ لُ العلم اذلي حيصِّ  أنَّ   بني املصنُف ملا 
 تقارن عمال اليت جيب أنْ األومن  ,يقارنه عمٌل  ة جيب أنْ نَّ الكتاب والسُّ 
  .صيحةانلَّ  بذلك العلم:

هل أمعتقد  نْ صيحة مِ انلَّ  أنَّ  :أي (بِانلهِصيَحةِ  َويَِديُنونَ ) :ذللك قال
 وال غشَّ  وال سمعةً , وال رياءً  اً,فلُّ ال تز ويعتربونها ديناً ة واجلماعة نَّ السُّ 

ةِ )فيها  مه
ُ صح فانلُّ  ,ة واألمراء فيهاالعامَّ  نْ مِ  فئاتهاىلع مجيع  :أي (لِْلم

صح للوايل يعتربونه انلُّ  :ومثل اً,الة يعتربونه دينبالصَّ  همأمر :ة مثلللعامَّ 
يُن )) يف صحيح مسلم: كما قال  اً دين انلَِّصيَحُة, قُلْنَا: لَِمْن يَا رَُسوَل ادلِّ

ِتِهمْ  ِة الُْمْسِلِمنَي واََعمَّ ئِمَّ
َ
, َوأل , َوِلِكتَابِِه, َولِرَُسوهِلِ ِ ؟ قَاَل: ّلِِلَّ ِ   أنَّ ثم بنيَّ  ,((اّلِلَّ

  :مرينأ ىلع مة  تشتملصيحة لألتمام انلَّ 
 ونما يكونوإنَّ  ,هم ال يرتكون املسلم وحده يف املعايصنَّ أ :ولمر األاأل

 وَ  ,اعةهل ىلع الطَّ  عوناً 
َ
َِلِ ) بقوهل: هذا ىلإ ارَ شَ أ ىَن قَوم َتِقُدوَن َمعم : ملسو هيلع هللا ىلصَويَعم

ُنمَيانِ )) ِمِن ََكْلم ِمُن لِلمُمؤم فال يرتكون املسلم وحده يف  هلُ كمِّ يُ ( أي: المُمؤم
ه وحزنه ومعاصيه ًضا) همِّ ُضُه َبعم ( أي: حيب أْن تشدَّ من عضد يَُشدُّ َبعم

َصابِِعِه املسلم )أخيك 
َ
َ أ يعين: يدخل هذا يف هذا  (ملسو هيلع هللا ىلصَوَشبهَك َبيم

له.  يُكمِّ
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هل  وعطٌف  ,للمسلم يكون فيها حبٌّ  أنْ  :صيحةاثلاين للنَّ  مرواأل
َِلِ , )ملسو هيلع هللا ىلصانلَّيبِّ  واستدل بقول ٌة,ورمح ِهمم )): ملسو هيلع هللا ىلصَوقَوم ِمنَِي ِِف تََوادِّ ( َمَثُل المُمؤم

  ( يعين: يعطف عليه, يرمحه ويعينه.َتَعاُطِفِهمم َوتَرَاُْحِِهمم وَ يعين: حمبَّتهم )
ََسِد,  َمَثُل )إاعنة املسلم ورمحته وعطفه  - ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ أي:  - هثم شبَّ  اْلم

ُّمه  ََسِد بِاحلم ٌو؛ تََداََع ََلُ َسائُِر اْلم ُه ُعضم َتََك ِمنم ( فإذا أ ى ألٌم يف أيِّ إَِذا اشم
َهرِ ماكٍن يف اجلسد تزيد حرارة ذلك اجلسد ) ( ما ينام يعين: جزء منه وَالسه

  فيه مرٌض.
 ويرمحه كما أنَّ  ,ويعطف عليه ,خاه املسلمأ وكذلك املسلم حيبُّ 

 *.ماسك والعطف فيهلقوة اتلَّ  ؛ترتفع حرارتهواجلسد يسهر 
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َََلءِ : )قال  ِ لََعَ اْلم ِّبم ُمُروَن بِالصه
م
ِر ِعنمَد الرهَخاءِ  ,َويَأ كم وَالرَِّضا  ,وَالشُّ

ََلقِ , بُِمرِّ المَقَضاءِ  خم
َ ُعوَن إََل َمََكرِِم األم َمالِ  ,َوَيدم عم

َ َتِقُدوَن: , َوَُمَاِسِن األم َويَعم
َِلِ  ىَن قَوم ِمنَِي إِيَمانًا)): ملسو هيلع هللا ىلص َمعم َمُل المُمؤم كم

َ
َسُنُهمم ُخلًُقا :أ حم

َ
 (((أ

ة واجلماعة نَّ ه أهل السُّ مَ لِ تطبيق ما عَ  نْ مِ  ئاً هنا شي  يذكر املصنُف 
  :فمن معتقدهم هنا يف قلوب اجلوارح أمران, معتقدهم ا هو ِمنْ مَّ م

َََلءِ ) :ولاألمر األ ِ لََعَ اْلم ِّبم ُمُروَن بِالصه
م
: ىل قسمنيإين ينقسم ادلِّ  (َويَأ

  .للشكر رب ونصٌف للصَّ  نصٌف  ,وشكرٌ  صربٌ 
مبتّل  نسانٍ إ ولكُّ  ,رب عند ابلالءة واجلماعة الصَّ نَّ هل السُّ أفمن معتقد 

 َّ حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي ني ميُّٱ :قال سبحانه

 وال يوجد يشءٌ  ,ابر أجره بغري حسابالصَّ  وأخرب سبحانه بأنَّ  [٢]العنكبوت: 
 ٰذ ُّٱ :وقال سبحانه ,ربالصَّ  ى:من أعمال القلب أجره بغري حساب سو

, [١٥٦ - ١٥٥]ابلقرة:  َّ ىئ  نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر
  :بثالثة أمورابر ووعد اهلل الصَّ 

  .بثناء اهلل عليه :األمر األول
  .محات عليهبتزنل الرَّ  :مر اثلاينواأل

 رب يئ ُّٱ :قال سبحانه ,عباد اهلل املهتدين نْ مِ  هأنَّ  :واألمر اثلالث

رب والصَّ , [١٥٧]ابلقرة:   َّ نت مت زت  رت ىبيب نب مب زب
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 ,مراتأو اثلَّ  ,موالو نقص األأ ,اجلوع وأ ,رب ىلع اخلوفمتنوع سواء الصَّ 
  .نفسو األأ

ِر ِعنمَد الرهَخاءِ ) :أيضاً  األمر اثلاين القليبو كم كر عند الشُّ  :واملراد (وَالشُّ
  مظ  ُّٱقال تعاىل: لنشكره  ؛اهلل خلقنا أنَّ  -  - وأخرب اهلل ,عمةانلِّ 

يه  طاعةٍ  فلكُّ  [٧٨]انلحل:  َّ حف جف مغ جغ مع جع
  .لشكر نعم اهلل جحدٌ  َوالِعيَاُذ بِاهللِ  يه معصيةٍ  ولكُّ  ,هلل شكرٌ 

 ؟خاءاكر عند الرَّ أو الشَّ  ,ابر عند ابلالءالصَّ  :عند اهلل هما أفضُل وأيُّ 
 [٣٠]ص:  َّ زت رت ُّٱ: ثىن ىلع سليمان بقوهلأ فاهلل  ,هما أتقاهماأفضلُ 

ابر وهو الصَّ  -يوب أوقال عن  ,ه من الرسل األغنياءألنَّ  ؛هو شاكرٌ و
 . [٤٤ ]ص: َّ ٰذ يي ىي مي ُّٱ: - عند ابلالء

ابر عند ابلالء فهو خاء ىلع الصَّ زاد شكره يف الرَّ  نْ مَ  نَّ أ :واملراد باألتىق
اكر عند الرخاء فهو قوى من الشَّ أومن اكن صربه عند ابلالء  ,فضلأ
إذا شكر عند الرَّخاء وصرب  كملفإذا مجع العبد بينهما فهو األ ,فضلأ

  عند ابلالء.

وهو  ,ربىلع من مزنلة الصَّ أ هذه مزنلةٌ  (المَقَضاءِ وَالرَِّضا بُِمرِّ ) :ثم قال
 ؛هل خر اهلل هل ويشكره ىلع ما ادَّ  ,اهلل ىلع ما أصابه مدُ حَي  :الرىض يعين

 ألنَّ  (بُِمرِّ الَْقَضاءِ ) :ذللك قال عظيمةٌ  بسبب تلك املصيبة هذه مزنلةٌ 
  :ىل قسمنيإالقضاء ينقسم 
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اب َص ما يُ  ومرٌّ  ,والعافية وغري ذلك عمانلِّ  نْ صيب املرء مِ وهو ما يُ  حلوٌ 
ويفرح بهذا  ,صربيَ  فقرياً  اً شخص فلو أنَّ  ,املرض واجلوع وغري ذلك نْ به مِ 

  .الفقر هذه يه املزنلة العايلة عند املصائب

ة نَّ هل السُّ خرى ألأ وصاٍف أىل إ  املصنُف  لثم بعد ذلك انتق
ُعونَ ) :قال ,واجلماعة ما نَّ إو ,متصفون بتلك الصفاتهم نَّ أيدل ىلع  (َويَدم

ََلقِ )ىلع منها أ يدعون مزنلةً  خم
َ  ,كريمٍ  ٍق لُ خُ  ىل لكِّ إ :أي (إََل َمََكرِِم األم

فات ىل تلك الصِّ إفهم يدعون  وغري ذلك,  لمشاشة يف الوجه واحلِ البَّ  :مثل
َمالِ ) ,اجلميلة عم

َ  أْن يعملوا ىلإخرين يدعون اآل عين:ي (َوَُمَاِسِن األم
وغري  اتبووتفريج الكر ,كرام الضيفإ ,دقةالصَّ  :مثل ,احلسنة عمالاأل

  .ذلك

َِلِ ) :ثم قال ىَن قَوم َتِقُدوَن: َمعم ِمنَِي إِيَمانًا)): ملسو هيلع هللا ىلص َويَعم َمُل المُمؤم كم
َ
 :أ

َسُنُهمم ُخلًُقا حم
َ
يمانه إل مُ كْ نسان ال يَ اإل أنَّ  هم يعتقدون عقيدةً نَّ أي: أ( ((أ
 اخللق فهذا ءٍّ ولكنه يس اعملاً  اعبداً  صاحلاً  رجالً  فلو أنَّ  ,حبسن خلقه الَّ إ

فقد  اعيلةٍ  وهو ذو أخالقٍ  يسريٌ  وإذا اكن عنده علمٌ  ,لمُ كْ ال يَ  إيمانه
  .حبسن اخللق يمان مقيدٌ ال اإلمِ كَ  نَّ أ :أي ,يمانال اإلمِ ىل كَ إ ُل ِص يَ 

نَّة  - فهم يف صلة وحيققونها ىل تلك اخلَ إاس يدعون انلَّ  -أي: أهل السُّ
 نْ مِ  ا جيهله كثريٌ وهذا ممَّ  اخللق عبادةٌ  نَ سْ حُ  يعتقدون أنَّ  :أي ,نفسهمأ

 *.اسانلَّ 



 (2الواسطية ) لعقيدةاشرح  

 

 

330 

نم تَِصَل َمنم َقَطَعَك : )قال 
َ
ِطَي َمنم َحَرَمَك  ,َويَنمُدبُوَن إََِل أ  ,َوُتعم

نم َظلََمَك  ُفَو َعمه يمنِ , َوَتعم ُمُروَن بِِِّبِّ الموَادِلَ
م
رمَحامِ  ,َويَأ

َ ِن  ,َوِصلَِة األم وَُحسم
ِوَارِ 

م
بِيلِ  ,اْل ََتاََم وَالمَمَساكِِي وَابمِن السه َساِن إََِل اِلم ِحم

لُوكِ  ,َواْلم فمِق بِالمَممم  (وَالرِّ

ة نَّ يه طريقة أهل السُّ  يف هذه املسائل اثلالث ما يذكر هنا 
  .واجلماعة يف املسيئني إيلهم

نم ) :املسألة األوىل قال
َ
 لو أنَّ  :يعين (تَِصَل َمنم َقَطَعَك َويَنمُدبُوَن إََِل أ

 ,تصله ة واجلماعة أنْ نَّ رحامك قطعك منهج أهل السُّ أمن ذوي  اً حدأ
 نْ أما إذا زرت مَ  ,وتزوره وتصاحله هقطعك تأتي نْ مَ  أنَّ  :املراد بها ةلوالصِّ 

الم وماكفئةٌ  رحام يسَّم برُّ أهل األ نْ يزورك مِ  الة والسَّ  :قال عليه الصَّ
َولَِكِن ))رحامه أ ِمنْ  يزور حدٌ أذا زاره إ :يعين ((الَْواِصُل بِالُْماَكفِئِ لَيَْس ))

ي إَِذا قُِطَعْت رمَِحُُه وََصلََها ِ ة واجلماعة نَّ هذا منهج أهل السُّ ف ((الَْواِصُل اذَلذ
  .رحامكأ نْ عند من يقطعك مِ 
ِطَي َمنم َحَرَمَك ) :املسألة اثلانية  ,األرحاميف األرحام وغري هذه  (َوُتعم

 مْ أ ,هل هل تدفعه هل لك ثم جاءك حٌق  أخذ حقاً  اً أحد لو أنَّ  :املراد بها
 ؟ تأخذه مقابل ما أخذه منك

فلم يدفع هل رواتب ثالثة  ,غين اً عندأجري شخصاً  لو أنَّ  مثاُل ذلك:
غين فهل الذللك  ويبيع ويأتيه ماٌل  ,َتاريٍّ  وهو يعمل يف حملٍّ  ,شهرٍ أ

م يدفعه للغين أاه يَّ إهذا جزاء ما حرمين  :ل ويقولاملا لكذ ِمنْ  خيتلس
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 نْ أة نَّ منهج أهل السُّ  ؟- اتبوهو الرَّ  - هحرمه حقُّ  نْ فيعطيه ذلك املال مَ 
 عليه يف قرصِّ يلك باحلرمان ال تُ إ ساء أحدٌ أذا إ :يعين ,تعطي من حرمك

  .اهه تعطيه إيَّ حقِّ 
نم َظلََمَك ) :املسألة اثلاثلة ُفَو َعمه  ,بالظلم أحدٌ  إيلك ساءأذا إ (َوَتعم

اكن  وإنْ  ,األمرين وهو العفو ون خريرتخية واجلماعة نَّ عند أهل السُّ 
لكن العفو أوىل  [٤٠]الشورى:  َّمب خب حب جب ُّٱ القصاص جائزٌ 

 .[٢٣٧ابلـقــرة:  َّ  لكمك خك حك جك ُّٱ: فضل قال سبحانهأو

ة نَّ ة مسائل يف منهج أهل السُّ عدَّ  سالم اإل ثم بعد ذلك ذكر شيخُ 
يمنِ ) :فقال ,خرينل اخلري لآلذْ واجلماعة يف بَ  ُمُروَن بِِِّبِّ الموَادِلَ

م
 أنَّ  :يعين (َوَيأ

هل من  مفتوحٌ  وهو باٌب  ,عمالاأل وهو أجلُّ  الوادلين عندهم ديانةٌ  برَّ 
الَْزْمَها )) ةاجلنَّ  جزاؤه وادلته أنَّ ب برَّ  نْ مَ  نَّ أ ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ ووعد انلَّ  ,ماء لكالسَّ 
 . ((اجْلَنََّة حَتَْت رِْجلَيَْها فَإِنَّ 

ليس  :يعين ,ل اخلري هلمذْ وبَ  ,هو كرثة املعروف هلم :الربُّ ( بِِِّبِّ وقوهل: )
, املال: نْ املعروف هلم مِ  نْ كثار مِ من معروف بل اإل ئاً تعطيهم شي نْ أ الربَّ 

وجب الواجبات بني املخلوقني أوهو  ,الالكم وغري ذلك ِن سْ وحُ  ,شاشةالبَّ و
  .وىل من الوادلينأواجلميل عليك  بالربِّ  حقَّ أوليس  اً,جرأعظمها أو

رمَحامِ ) قال: حساناإل من مر اثلاينواأل
َ هم وهذا لُ ِص تَ  :يعين (َوِصلَِة األم

الَرذِحُم ُمَعلَذَقٌة بِالَْعرِْش َتُقوُل : َمْن وََصليَِن وََصلَُه ))يف املسند  عظيمٌ  هخري
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عنة ملن لَّ بال - اهللِ بِ  اذُ يَ العِ وَ  -  د اهللوتوعَّ  ((َقَطَعُه اّلَِلُّ اّلَِلُّ َوَمْن َقَطَعيِن 
  .همِحَ قطع رَ 

ِوَارِ ) :قال
م

ِن اْل واجلار ال  ,سنون للجارة حُي نَّ كذلك أهل السُّ  (وَُحسم
  :خيلو

 :هذا هل ثالث حقوقف ,قريباً  اً يكون مسلم أنْ : القسم األول
  .والقرابة ,واجلرية ,سالماإل

ان:اثلاينالقسم   ,سالماإل : أْن يكون مسلماً جاراً, فهذا هل حقَّ
  .واجلرية

 أنَّ  :أي ,اجلرية وهو جار فله حقُّ  يكون غري مسلمٍ  نْ أ :القسم اثلالث
 َّ حئ جئ يي ىي  ني  ُّٱبه ووىص اهلل  ,يله مهما اكنإسن اجلار حُي 
يُل يُوِصيىِن )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ وقال انلَّ , [٣٦]النساء:  بِاجْلَاِر َحىتَّ َظنَنُْت َما َزاَل ِجرْبِ

ثُهُ  نَُّه َسيَُورِّ
َ
رت فالواجب عليه السِّ  ,لع ىلع عورات جارهاجلار يطَّ  ألنَّ  ((أ

  .خرينظهار مجيل اجلار عند اآلإصح ووانلُّ 

َساِن ) قال: ةنَّ هل السُّ أمعتقد  نْ مِ  نَّ أ ثم بعد ذلك ذكر املصنُف  ِحم
وَاْلم

ََتاََم  نَا َواَكفُِل ايْلَتِيِم َكَهاَتنْيِ يِف اجْلَنَّةِ )) :ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ يكيف قول انلَّ  (إََِل اِلم
َ
 ((أ

ْرَملَة َوالِْمْسِكني هَلُ َصَدقَة)) قال: ملسو هيلع هللا ىلصوانلَّيبُّ 
َ
ايِع ىلَعَ األ اَكلَْقائِِم ال : السَّ

ائِم ال ُيْفِطر  دِ قْ ض ايلتيم حزن فَ عوِّ يُ  نْ أفواجب ىلع املسلم  ((َيْفرُت, َوالصَّ
  .بيهأ
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ضون عوِّ ة واجلماعة يُ نَّ هل السُّ أكذلك  :أي (وَالمَمَساكِيِ ) :قال
 راد كرثةَ أ نْ ومَ  ,من املال فيواسونه وهل حقٌّ  ؛ه من مالٍ دَ قَ ا فَ مَّ ماملسكني 

  .فليقرب من املسكني ؛من اهلل ابلال والقرَب  املال وراحةَ 
بِيلِ ) :ثم قال  ,يف كربةٍ  عَ قَ لكونه وَ  ؛يلهإن سَ وهو املسافر حُي  (وَابمِن السه
  .ربة مع الفقرالغُ  ويه كربةُ 

لُوكِ ) :ثم قال فمِق بِالمَممم فال  ,يماءالرفق بالعبيد واإلو :أي (وَالرِّ
كما  - ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ انلَّ  ,يلهم يف القول والعملإن سَ وحُي  ,فون ما ال يطيقونكلَّ يُ 

 خوانٌ إم كُ مَ دَ خَ  :أي ((إِْخَوانُُكْم َخَولُُكمْ )): يقول -يف صحيح ابلخاريِّ 
 *.فأحسنوا إيلهم ؛يلكمإ
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َن َعنِ : )قال  َُيََلءِ  َويَنمَهوم
م

ِر, َواخل تَِطالَِة لََعَ  ,المَفخم , وَاِلسم ِ
َْغم وَاْلم

َلمقِ  ِ َحقي  ؛اخلم وم بَِغْيم
َ
ََلقِ , ِِبَقِّ أ خم

َ ُمُروَن بَِمَعاِِل األم
م
َن َعنم  ,َوَيأ َوَينمَهوم

َسافَِها ِهِ؛ فَإِنهَما ُهمم فِيِه , ِسفم وم َغْيم
َ
َعلُونَُه ِمنم َهَذا أ وم َيفم

َ
َوُُكُّ َما َيُقولُونَُه أ

نهةَ  لمِكَتاَب اُمتهبُِعوَن   .( وَالسُّ

  أنَّ بنيَّ  ,اسكرث وقوعها عند بعض انلَّ ربعة أمور يَ أ  يذكر هنا
  ا:ة واجلماعة ال يفعلون ذلك بل ينهون عنهنَّ أهل السُّ 

َن َعنِ قال: ) األولاألمر  رِ  َويَنمَهوم االفتخار  :واملراد به ,بالقول (المَفخم
أهل  ألنَّ  ؛أو جاه وحنو ذلك ,كثريٌ  دي ماٌل أو أنا عنْ  ,فالن بنُ اأنا  :مثل
  .واضعة منهجهم اتلَّ نَّ السُّ 

َُيََلءِ ) :األمر اثلاين اذلي ينهون عنه قال  ,ويكون هذا بالفعل (وَاخلم
ة ال نَّ وأهل السُّ  , االتلفات يف اجللوس وغري ذلكخيتال يف املشية يف

  .خيتالون بل يتواضعون
ِ ) قال: واألمر اثلالث

َْغم ة ينهون عن نَّ فأهل السُّ  ,لمالظُّ  :أي (وَاْلم
أو  ,- بابلهتان فيه - بالقولاً هم أهل عدل فال يظلمون أحدألنَّ  ؛لمالظُّ 

  .بالفعل
تَِطالَةِ : )ذكره بقوهل ينهون عنه األمر الرابع اذلي طاول اتلَّ  :أي (َواِلسم

َلمقِ )فع والرتَّ   :مثل ,اسيتطاول ىلع انلَّ  أنْ  مثل معه سبٌب  (ِِبَقِّ  ؛لََعَ اخلم
اكن هناك  ة حىت وإنْ نَّ فأهل السُّ  وحنو ذلك, الغىن أو اجلاه أو اجلمال
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ِ َحقي ) ,اس ال يرتفعونفع ىلع انلَّ للرتَّ  موجٌب  وم بَِغْيم
َ
ال يتطاولون  :يعين (أ

الفقري عندهم  :مثل ,طاولاكن فيه غري موجب للتَّ  اس حىت وإنْ ىلع انلَّ 
وكذلك الوضيع يف  ,طاولللتَّ  ليس هناك موجٌب  هألنَّ  ؛ال يتطاول أيضاً 

فهم ىلع لك حال يتواضعون للخلق وال  ,نسبه أو جاهه وغري ذلك
  .فاجلميع حمرمٌ  ؛يتطاولون عليهم سواء اكن فيهم سبب للتطاول أم ال

ة واجلماعة يف تعاملهم نَّ من منهج أهل السُّ  يئاً بعد ذلك ملا ذكر شثم 
ََلقِ ) :قال ,خرينمع اآل خم

َ ُمُروَن بَِمَعاِِل األم
م
 فلكُّ  ,اعمةً  قاعدةً  اكعطأ (َويَأ

والوفاء  ,مانةوأداء األ ,دقالصِّ  :ا لم يسبق مثلما فيه معايل األخالق ممَّ 
َسافَِها) ,ة يأمرون بهنَّ أهل السُّ  فإنَّ  ,بالوعد َن َعنم ِسفم ينهون  :أي (َويَنمَهوم

  .وإخالف الوعد وغري ذلك ,واخليانة ,الكذب :األخالق مثل ءعن ردي

 حيتسبون ما هو دينٌ خرين إنَّ ما يفعلونه مع اآل  أنَّ بعد ذلك بنيَّ ثم 
ة من األقوال نَّ أهل السُّ  :أي (َوُُكُّ َما َيُقولُونَهُ ) :ذللك قال ؛عند اهلل ذلك

َعلُونَُه مِنم َهَذا)احلسنة  وم َيفم
َ
ِ )من األفعال احلسنة  (أ ِه وم َغْيم

َ
من األفعال  (أ

نهةَ  لمِكَتاَب افَإِنهَما ُهمم فِيِه ُمتهبُِعوَن ) ؛السيئة خملصون فيه هلل  (وَالسُّ
بادات ة يف العنَّ تبعون الكتاب والسُّ يهم أنَّ  :أي ,ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ مطيعون للنَّ 
 *.واملعامالت
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ًدا : )قال  ُ بِِه ُُمَمه ِي َبَعَث اَّلله ََلِم اَّله ِسم
: ِِهَ ِديُن اْلم , ملسو هيلع هللا ىلصَوَطِريَقُتُهمم

َِّبَ  خم
َ
ا أ َقةً  ملسو هيلع هللا ىلص انلهِِبُّ  لَِكنم لَمه ََتُِق لََعَ ثَََلٍث وََسبمِعَي فِرم َتُه َسَتفم مه

ُ
نه أ

َ
ُُكَُّها  ,أ

ََماَعةُ  - ِِف انلهارِ إِله وَاِحَدةً   ( ... - َوِِهَ اْلم

ة واجلماعة يف األسماء نَّ عقيدة أهل السُّ    املصنُف ملا بنيَّ 
ما هو   أيضاً وبنيَّ  ,حابة وغري ذلكوالصَّ  ,شورعث والنُّ ويف ابلَّ  ,والصفات

ذكر بعد ذلك ما هو  ,هم يعملون بما علموامنهجهم يف تليق العلم وأنَّ 
 مب زب رب ُّٱ: كما قال سبحانه طائفة هلا طريٌق  لكَّ  ألنَّ  ؛طريقهم

 . [١٥٣]األنعام:  َّ  مت زت رت ىبيب نب
 يه ألنَّ  :وقال (ِِهَ )ة واجلماعة نَّ أهل السُّ  :أي (َوَطِريَقُتُهمم ) :قال

ِِهَ ِديُن ) ين اذلي سلكوهادلَّ  :أي (( مْ هُ تُ يقَ رِ َط وَ  ))ث  ر ويؤنَّ ذكَّ ريق يُ الطَّ 
ََلمِ  ِسم

سل فإبراهيم دينه ىلع ما أتت به الرُّ  اإلسالم يطلق أيضاً  ودينُ  (اْلم
, [٧٨]احلج:  َّ جح  مج حج هتمث مت خت ُّٱقال سبحانه:  اإلسالم

 . [٣١]انلمل:  َّ هت مت ُّٱقال:  وسليمان 

ِي ) :ذللك قال ملسو هيلع هللا ىلص يبُّ املراد باإلسالم هو ما أ ى به انلَّ  أنَّ  دثم قيَّ  اَّله
ًدا  ُ بِِه ُُمَمه اذلي بعث  - اإلسالم طريق هوو - ريقوهذا الطَّ  (ملسو هيلع هللا ىلصَبَعَث اَّلله

فيدخل فيه  ؛ة واجلماعةنَّ بأهل السُّ  اً ليس خاص ملسو هيلع هللا ىلص اً به حممد اهلل 
 نْ أت وإذا أردَّ  :قال املؤلُف  فكأنَّ  ,ىل الكفرإبعض الفرق اليت لم تصل 

  .فسأذكرهم لك ملسو هيلع هللا ىلصة واجلماعة من أتباع حممد نَّ صص أهل السُّ خُت 
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أهل  الَّ إال يدخل فيما سأذكرهم لك يف األوصاف ( لَِكنم ) :فقال
ا )ىل الكفر إوائف اليت ال تصل وتبتعد بقيت الطَّ  ,ة واجلماعةنَّ السُّ  لَمه

َِّبَ  خم
َ
أنَّ ايلهود ستفرتق إىل إحدى وسبعني فرقة, وأنَّ  (ملسو هيلع هللا ىلص انلهِِبُّ  أ

ََتِ انلَّصارى ستفرتق إىل اثنتني وسبعني فرقة, و)
َتُه َسَتفم مه

ُ
نه أ

َ
ُق لََعَ ثَََلٍث أ

( اتَّفق أهل العلم ىلع أنَّ ايلهود وانلَّصارى ال يدخلون يف وََسبمِعَي فِرمقَةً 
أي: لكُّ  -َوالِعيَاُذ بِاهلِل  -( ُُكَُّها ِِف انلهارِ ) :قالاثلالث والسبعني فرقة, 

  يف انلَّار. دلَّ ومنها ما ال خُي  ,دلَّ لكن منها ما خُي  تلك الفرق يف انلَّار
قد تظهر فرق  هألنَّ  ؛واب عدم تعيينهاوهذه اثلالثة وسبعون فرقة الصَّ 

 ,هلا من غري حتديدٍ  باثلالث والسبعني فرقة ما نؤمنوإنَّ  ,غري تلك الفرق
ََماَعةُ , إِله وَاِحَدةً : )قال الوصف األول وهو وصفهم يف  :يعين (َوِِهَ اْلم
نَّة واجلماعة. هذه ألهل خرةاجية يف اآلها يه انلَّ خرة أنَّ اآل   السُّ

ََلمِ ) :الوصف اثلاين قال ِسم
ُكوَن بِاْلم مُمَتَمسِّ نهُه , َصاَر ال

َ
ُه أ َوِِف َحِديٍث َعنم

َحاِب ))قَاَل:  صم
َ
نَا َعلَيمِه وَأ

َ
هم يسريون ىلع أنَّ  :أي (((ُهمم َمنم ََكَن لََعَ ِمثمِل َما أ

نَّة  صحابتهوىلع َهدِي  ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  دِي هَ  وليس ذلك إالَّ ألهل السُّ
 ؛ ألنَّهاة واجلماعةنَّ وائف غري أهل السُّ فبهذا أخرج مجيع الطَّ  واجلماعة,

  .وال بهدي صحابته ملسو هيلع هللا ىلص يبِّ انلَّ  ال تقتدي بهدِي 

َصاَر ) :خرة ناجون ويف ادلنيا متبعون قالملا اكن هذا حاهلم يف اآل
ِض  ََلِم المَمحم ِسم

ُكوَن بِاْلم مُمَتَمسِّ  ,ايف اخلايل من ابلدعاحلقييق الصَّ  :يعين (ال
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ومِب )أو من إنكار انلصوص وغري ذلك  َالِِص َعنم الشه
م

 حمٌض  :األول (اخل
 ,ملنبع األول صايف أيضاً اكلكن هذا املنبع  فيه منبعٌ  :واثلاين ,عذٌب  معنيٌ 

  .فيه َب وْ ايف اذلي ال شَ بعون هذا املنبع الصَّ فهم يتَّ 

ََماَعةِ )ملا اكن هذا حاهلم صاروا  نهِة َواْلم ُل السُّ هم
َ
خذوا أهم ألنَّ  (ُهمم أ

 نْ ا تدور حوهل مِ وائب اليت حوهل ممَّ ىل الشَّ إولم يلتفتوا  ,حقيقة اإلسالم
وبهذه األوصاف  ,أو ابلدع أو غري ذلك ,فاتإنكار نصوص الصِّ 

 *.ةنَّ هل السُّ أ ابقة خترج مجيع طوائف هذه األمة وال يبىق إالَّ السَّ 
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احِلُونَ : )قال  َهَداُء, وَالصه يُقوَن, وَالشُّ دِّ ََلُم  ,َوفِيِهُم: الصِّ عم
َ
َوفِيِهُم: أ

َج  ُكوَرةِ , المُهَدى, َوَمَصابِيُح ادلُّ ثُوَرةِ, وَالمَفَضائِِل المَمذم
م
مَمأ مَمَناقِِب ال ولُوا ال

ُ
, أ

بمَداُل 
َ ةُ َومِنمُهُم:  - َوفِيِهُم: األم ئِمِّ

َ
ينِ  أ لُِموَن لََعَ  ادله ََع المُمسم َجم

َ
ِيَن أ ِهَدايَتِِهمم  اَّله

 (.- َوِدَرايَتِِهمم 

هو اإلسالم  :ة واجلماعةنَّ طريق أهل السُّ  أنَّ   ملا ذكر املصنُف 
ة نَّ ذكر بعد ذلك حىت تتمسك بمنهج أهل السُّ  ,وباخلالص من الشَّ 

هذا   لك أنَّ بنيَّ  ,فيه ريق اذلي أنت سائرٌ واجلماعة وتلطمنئ ىلع الطَّ 
هذه  ك به صفوةُ وتمسَّ  ,وداع إيله ,عليه ارَ ريق اذلي تسري عليه سَ الطَّ 

  :صنافأاألمة وهم ثالثة 
ىلع  ة اذلي أنت سائرٌ نَّ يف أهل السُّ  :أي (َوفِيِهمُ ) :الصنف األول قال

يُقونَ )نهجهم  دِّ  ,وعمله لبه وقوهليف ق َق دَ اذلي َص  :يقدِّ املراد بالصِّ  (الصِّ
َهَداءُ , )وىلع رأسهم أبو بكر  هداء ة فيهم الشُّ نَّ أهل السُّ  :أي (وَالشُّ

احِلُونَ ) وغريهما, ياروجعفر الطَّ  ,محزة  :مثل  ةنَّ أهل السُّ  :أي (وَالصه
ب وسعيد بن املسيَّ  ,الفضيل بن عياض  :احلون مثلالصَّ  فيهم

وأنت  ,الصادقني وغريهمحابة ة من الصَّ نَّ فهؤالء من أهل السُّ  ,وغريهما
  .هجىلع هذا انلَّ  - بإذن اهلل - معهم

 
َ
ََلُم )ة نَّ يف أهل السُّ  :أي (َوفِيِهمُ ) :إيلهم بقوهل ارَ شَ القسم اثلاين أ عم

َ
أ

َج ) ( يعين: ما يُستضاءُ َوَمَصابِيحُ ) ,رؤوس اهلداية :يعين (المُهَدى  (ادلُّ
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اذلين  العلماءُ  :أي ,اجلهل اساذلين يزيلون عن انلَّ  :يعين ,المالظَّ  :يعين
وأب  ,مذيِّ والرتِّ  ,ومسلم ,ابلخاريِّ اإلمام  :العصور مثل اشتهروا ىلع مرِّ 

هيب هؤالء واذلَّ  ,بن القيماو , املصنِف  وكشيخ اإلسالم ,سايئوالنَّ  ,داود
ولُوا )مثال هؤالء أو ,ريقفليس أنت وحدك يف الطِّ  ,ةنَّ من أهل السُّ 

ُ
أ

مَمَناقِِب  ثُوَرةِ ال
م
مَمأ ثرت عنهم مناقبهم وأعماهلم العظيمة, ال

ُ
( اليت أ

ُكوَرةِ ) ونقاء  ,وصالحهم , وعلمهم,عبادتهم :نْ مِ  (وَالمَفَضائِِل المَمذم
  .عقيدتهم وغري ذلك

ة نَّ اذلين هم صفوة األمة وهم ىلع معتقد أهل السُّ  :اثلالث والقسم
بمَداُل ) :واجلماعة قال

َ احلون العلماء الصَّ  :واملراد باألبدال (َوفِيِهُم: األم
يخ حممد الشَّ  :مثل ,اس من اجلهل للعلم ودعوا إيلهلوا حال انلَّ اذلين بدَّ 

ُة )من هؤالء األبدال  :يعين (َوِمنمُهمُ ) ,وغريه بن عبدالوهاب  ئِمِّ
َ
أ

ينِ  افيع,ومالك : أب حنيفة,كأهل املذاهب األربعة (ادله مام واإل , والشَّ
ِ )أمحد  لُِموَن لََعَ اَّله ََع المُمسم َجم

َ
ريق هم سلكوا الطَّ وأنَّ  (ِهَدايَتِِهمم  يَن أ

ة نَّ فهؤالء من أهل السُّ  ,هم هلللعلم ونَّشِ  همفهم :أي (َوِدَرايَتِِهمم )املستقيم 
  أيضاً. واجلماعة

 ,وأئمة اهلدى ,احلونوالصَّ  ,هداءوالشُّ  ,يقوندِّ يكون الصِّ  فمحال أنْ 
فرح ا :أي ,اللةضَّ الخالفهم هم ىلع  نْ بل مَ  ,ىلع ضاللةٍ هم أنَّ  :واألبدال

 *.ك بما سارو عليهوتمسَّ  ,دك كمعتقدهممعتقَ  َل عَ اهلل جَ  بأنَّ 
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مَمنمُصوَرةُ, : )قال  ائَِفُة ال َل تَزَاُل )): ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل فِيِهُم انلهِِبُّ  الهِِت َوُهُم الطه
ِِت  مه

ُ
َقِّ َظاِهِريَن لََعَ  َطائَِفٌة ِمنم أ ُهمم َمنم َخالََفُهمم  ,احلم َوَل َمنم  ,َل يَُْضُّ

اَعةُ  , َحَّته َتُقوَم السه  ( ((َخَذلَُهمم

نَّة واجلماعة فيهم أفذاٌذ من هذه األمة  ملا بنيَّ املصنُف  أنَّ أهل السُّ
احلني, وفيهم أئمة اهلدى, وفيهم  هداء والصَّ قني والشُّ دِّ ِمن انلبيني والصِّ

ائَِفةُ ( مع ذلك هم )َوُهمُ ) األبدال, قال: مَمنمُصوَرةُ  الطه ك ال ( يعين: تمسَّ
نَّة واجلماعة؛ فهم املنصورون ) ( ملسو هيلع هللا ىلصقَاَل فِيِهُم انلهِِبُّ  الهِِت بمذهب أهل السُّ

ِِت أي: يف اثلناء عليهم ) مه
ُ
( أي: مجاعٌة, وال يشرتط يف َل تَزَاُل َطائَِفٌة ِمنم أ

واحٍد بل حىت ولو اكنوا متفرقني يف  هذه اجلماعة أْن تكون يف ماكنٍ 
َقِّ األرض )  لك خك ُّٱ( أي: منصورين كما قال سبحانه: َظاِهِريَن لََعَ احلم

َل , ومع نرصتهم ليس فيهم ضعٌف؛ ذللك قال: )[٢٨]الصف:  َّ جلحل مك
ُهمم َمنم َخالََفُهمم  ( أي: َمن لم يتَّبع طريقهم ال يضعفون بل هم يَُْضُّ

كون, وأيضاً ) ( أي: ال يضعفون حىت ولو لم َوَل َمنم َخَذلَُهمم متمسِّ
 ينرصهم أحٌد.

ائفة  اَعةُ موجودٌة ) -حبمد اهلل  -وهذه الطَّ ( واملراد إىل َحَّته َتُقوَم السه
نَّة واجلماعة فلم يندثروا  آخر الزمان؛ فدلَّ ىلع ِحْفِظ اهلل  ألهل السُّ

 ِمْن األرض.
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 مي خي حي جي ُّٱسبحانه: وملا بنيَّ أنَّهم منصورون كما قال 

, وأنَّهم أتباع الرُّسل [٥١]اغفر:  َّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ يي ىي
نم ََيمَعلََنا ِمنمُهمم قال: )

َ
َ المَعِظيَم أ ُل اَّلله

َ
أ ٌة مصطفاه فَنَسم ( ألنَّها طائفٌة فذَّ

( ندعوا ربَّنا وَ هلا اهلداية ) منتقاه خمتارٌة من ربِّ العاملني, َوَهَب اهلل 
له باستمراٍر )

َ
َد إِذم َهَدانَا أ َةً , يَِزيَغ قُلُوَبَنا َبعم نمُه رَْحم إِنهُه ُهَو  ,َويََهَب نَلَا ِمنم دَلُ

اُب  نَّة واجلماعة َمنََحه اهلل المَوهه شيئاً عظيماً  ( ألنَّ َمْن اكن ِمْن أهل السُّ
 وهو اهلداية, فندعوه أالَّ تزول عنَّا هذه انلِّعمة.

ُد ثم قال: ) َمم ِ وَاحلم َدهُ َّلِله نَّة وَحم ( ىلع ما َسبََق ِمْن بيان مذهب أهل السُّ
دٍ واجلماعة, وِمْن اتَّباعنا هل ) ِ َخلمِقِه ُُمَمِّ ُ لََعَ َخْيم ( فهو خرُي َوَصَّله اَّلله

بِِه وََسلهمَ اخللق أمجعني ) ( يعين: يا رب سلَّمهم ِمْن لكِّ مكروٍه َوآَِلِ َوَصحم
.ملا بيَّنه نلا من طريق احل  قِّ

بهذا قد انتىه من هذا املَت العظيم اذلي ال  ويكون املصنُف 
نَّة واجلماعة يف ذكر انلُّصوص  يوجد مثله يف بيان معتقد أهل السُّ
مه  تيب, ومجعه للمسائل ودقَّة ألفاظه, فجزاؤه اهلل خرياً ىلع ما قدَّ والرتَّ

ل حال لإلسالم واملسلمني, فهو يعترب من األبدال يف هذه األمة؛ فق د بدَّ
نَّة واجلماعة.  انلَّاس ِمْن ابلدع واخلُرفات إىل بيان مذهب أهل السُّ

؛ إْذ ال وهذا املصنَُّف ِمْن أمجع وأنفع مصنَّفات شيخ اإلسالم 
يكاد يوجد مصنٌَّف ِمْن مصنَّفاته حُيفظ ويَُّشح كهذه العقيدة اجلامعة؛ 
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 ألنَّ فيها تعظيم الربِّ  ذللك حنثُّ أنفسنا وغرينا أْن نداوم ىلع قراءتها؛
-  - :مه كما قال تعاىل  جس ُّٱ, وَمْن َعَرف اهلل بأسمائه وصفاته: عظَّ

 .[٢٨]فاطر:  َّ  خصمص حص مس خس حس

أْن جيعلنا وإياكم ِمْن أهل العلم, العارفني باهلل  نسأل اهلل 
بأسمائه وصفاته وأفعاهل, وصّل اهلل وسلَّم ىلع نبيِّنا حممد وىلع آهل 

 وأصحابه أمجعني.*
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