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العقيدة الواسطية
اعتنى به الفقير إلى عفو ربه

هيثم بن محمد جميل سرحان

العقيدة الواسطية

[ ]1بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
العقيدة الواسطية  -معتقد أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ،وهي من أهم وأسهل كتب شيخ
اإلسالم ،وهي جواب لسؤال من أحد قضاة واسط.
فهرسة الكتاب
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
العقيدة الواسطية

العقيدة الواسطية تقدم معنا أوًل هي لإلمام شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية
احلارا ي الدمققي ،شيخ اإلسالم رمحه اهلل ،سوف يأيت معنا إن شاء اهلل تارمجة حياة هذا الارجل.
أوًل :سبب تأليف هذا الكتاب
مهم جدا ،ملاذا ألف اإلمام شيخ اإلسالم هذا املنت أو هذه الارسالة ،قال :ورد سؤال لقيخ اإلسالم من
أحد قضاة واسط ،يسأل شيخ اإلسالم عن جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،يف األمساء والصفات
فكتب هذه الارسالة ،وقلنا :أن اهلل سبحانه وتعاىل وضع هلذه الارسالة القبول يف األرض ،ووقت تأليف
هذه الارسالة ألفها بني العصار واملغارب ،وسبحان اهلل وضع اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه الارسالة باركة ونفع
كبري ،بل تقدم معنا أرشدنا القباب إىل حفظ هذه الارسالة ،ألن فيها جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة
وأحسن ما قيل يف أمور كثرية.
• يف وسطية أهل السنة.
• يف الصحابة.
• يف اإلميان باليوم اآلخار.
• يف اجلمع بني العلو واملعية.
• يف األمساء والصفات.
• يف طاريقة أهل السنة العملية.
• يف كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
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يف أمور كثرية ،فاألصل أنك حتفظ هذه العقيدة املباركة ،وأيضا كان هناك مسابقة يف اجلامعة
اإلسالمية يف اخلطابة ،فأحد الطالب خطب بالعقيدة الواسطية ،وأختريت هذه اخلطبة من اخلطب
املتميزة ،فجمعت أمور كثرية ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل وضع هلا القبول يف األرض ،وعادة شيخ اإلسالم
رمحه اهلل سوف يأيت معنا ،أنه ألف من أجل حاجة الناس ،مل يألف حىت يقال :أن شيخ اإلسالم
مؤلف ،وله من املؤلفات كذا وكذا وكذا ،إذا هذا سبب التأليف ،ووقت التأليف.
األصل أيضا العقيدة الواسطية من أسهل كتب شيخ اإلسالم ،سهلة واضحة جدا ،خبالف بعض كتب
شيخ اإلسالم ،فيها شيخ من الغموض وحتتاج شارح وما إىل ذلك ،لكن إخواننا حنن تقدم معنا أننا يف
قاراءة الكتب ،ومساع األشارطة ،وحضور الدروس وما إىل ذلكً ،لبد نارجع إىل العلماء ،فالعلماء أرشدوا
إىل قاراءة كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل.
ولكن ًلبد أن تارجع إىل العلماء حىت تعارف أي كتاب تقدم ،وأي كتاب تأخار ،يعين ما تستطيع عندما
تبدأ يف قاراءة كتب شيخ اإلسالم أنك تقارأ منهاج (السنة النبوية ،درأ تعارض العقل والنقل ،التدمرية)
وما إىل ذلك ًل قال :اقارأ الواسطية ،رفع املالم عن أئمة األعالم ،وما إىل ذلك تقارأ الكتب السهلة
الواضحة ،إذا أشكلت عليك هذه الكتب ،وما استطعت أن تفهم كالم شيخ اإلسالم قالوا :سهل
جدا ارجع إىل العلماء ،قال العلماءً :لبد أن تأيت برتمجان يرتجم لك ،كأن شيخ اإلسالم يتكلم بغري
اللغة العاربية ،من هو ابن القيم رمحه اهلل؟
ألن ابن القيم إذا تتلمذت على ابن القيم بإذن اهلل يوصلك إىل شيخ اإلسالم.
قال القيخ أمحد عندنا يقول :حىت ابن القيم أنا ما استطعت أن أفهم له ،تنزل قليل ما يف إشكال
تارجع مثال للقيخ العثيمني رمحه اهلل ،يعين خلص ببعض كتب شيخ اإلسالم ،القيخ ابن عثيمني رمحه
اهلل طلب منه أن يكتب مقارر للمعاهد العلمية يف اململكة العاربية السعودية ،صنع مذكارة العقيدة
الواسطية ،شارح خمتصار سهل واضح جدا للعقيدة الواسطية ،إذا هذا كأنه شارح خمتصار للعقيدة الواسطية
(مذكرة العقيدة الواسطية ،وفتح رب البرية بتلخيص الحموية ،وتقريب التدمرية) إذا قارب القيخ
ابن عثيمني رمحه اهلل كتب شيخ اإلسالم رمحه اهلل.
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الشروحات
هناك شاروحات كثرية للعقيدة الواسطية ،وحنن على ما اتفقنا عليه نعتمد شارح القيخ ابن عثيمني رمحه
اهلل ،ألن سارنا على هذه الطاريقة يف القارح ،هناك بعض القاروحات سوف تأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل،
لكن عندنا اآلن املعتمد يف القارح ،شارح القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،ومذكارة العقيدة الواسطية للقيخ
ابن عثيمني رمحه اهلل ،ألهنا كاخلالصة هلذا الكتاب.
اتفقنا قبل أن ندرس كتاب نقسم ونفهارس هذا الكتاب.
القسم األول :املقدمة
وأن شيخ اإلسالم رمحه اهلل ذكار مقدمة هلذه العقيدة ،من أول ما بدأ بسم اهلل الارمحن الارحيم احلمد هلل
الذي أرسل رسوله باهلدى ،ودين احلق ..إىل وقد دخل يف هذه اجلملة ،هذه هي مقدمة الكتاب ،طبعا
هذه املقدمة ذكار شيخ اإلسالم فيها أمورا كثرية ،سوف تأيت معنا عند الدراسة إىل شاء اهلل ،إذا هذا هو
القسم األول.
القسم الثاني :األدلة من القرآن.
القسم الثا ي شيخ اإلسالم قسم األدلة ،يعين أراد أن يبني لك األدلة على إثبات األمساء والصفات:
أوًل :يف القارآن.
وثانيا يف السنة.
ب للل أن اب للن الق لليم رمح لله اهلل ،يق للول م للا م للن آي للة يف كت للاب اهلل إًل وفيه للا التوحي للد ،إذا توحي للد األمس للاء
والص للفات ًل مل للو من ل له آي للة واح للدة ،إذا ه للذا القس للم الث للا ي م للن ه للذا الكت للاب ،األدل للة م للن الق للارآن
بعد هذا ذكار.
األدلة من السنة هذا القسم الثالث
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القسم الرابع الوسطية
وسطية أهل السنة واجلماعة ذكار شيخ اإلسالم رمحه اهلل ،أن أهل السنة واجلماعة وسط بني األمم ،يف
أمور كثرية وذكار شيخ اإلسالم وسطية أهل السنة واجلماعة يف أمور مخسة.

ثم ذكر فصول أربعة
عند شيخ اإلسالم الفصل األول
فصل في المعية
أراد شيخ اإلسالم رمحه اهلل اجلمع بني العلو واملعية.
فصل في قرب اهلل وإجابته
يف قارب اهلل سبحانه وتعاىل ،اآلن هو بعد أن ذكار األدلة من الكتاب والسنة ،وذكار وسطية هذه السنة
بدأ يفصل يف جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف املعية ،ويف قارب اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن هذه املعية
والقارب ًل تنايف علو اهلل سبحانه وتعاىل ،أن اهلل ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصير﴾

[الشورى ]11:وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل.

فصل في اإليمان بأن القرآن كالم اهلل منزل غير مخلوق

وقلنا :إن هذا من أحسن ما قيل يف إثبات صحة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،جممل معتقد أهل السنة
واجلماعة يف إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل بوجه ًلئق به.
فصل في رؤية المؤمنين ربهم عيانا بأبصارهم

رؤية املؤمنني لارهبم عيانا بأبصارهم ،مىت؟ يف الدنيا؟ قالً :ل ،يوم القيامة ويف اجلنة على ما يقاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،هذه الفصول األربعة.
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ثم ذكر اإليمان باليوم اآلخر.

فصل يف اإلميان باليوم اآلخار وأطال شيخ اإلسالم يف هذا املبحث ،اإلميان باليوم اآلخار ألنه تقدم
معنا يف األصول الثالثة ،أن شيخ اإلسالم قال يف العقيدة الواسطية" :واإليمان باليوم اآلخر يتضمن
اإليمان بكل ما يكون بعد الموت"

أخذ شيخ اإلسالم رمحه اهلل يقارح ويفصل ،فيما يكون بعد

املوت من البعث ،والنقور ،واجلزاء ،والصاراط ،واجلنة ،والنار ،والقفاعة وغري هذا وسوف يأيت معنا إن
شاء اهلل تعاىل.
اإليمان بالقدر
اإلميان بالقضاء والقدر أنه يتضمن أربع ماراتب:
علم ،وكتابة ،ومقيئة ،وخلق وفسار يف هذه املاراتب األربع.
حقيقة اإليمان

نعم ،حقيقة اإلميان أنه قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص ،وذكار األدلة على هذا جممل اعتقاد أهل السنة
واجلماعة يف اإلميان.
والصحابة

أحسن ما قيل يف الصحابة هو هذا الذي ذكاره القيخ اإلسالم رمحه اهلل يف العقيدة الواسطية ،ذكار أمور
عن الصحابة ،أوًل ذكار فضائل الصحابة ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل أثىن عليه ورضى عنه ،وما إىل ذلك
وبعد هذا ذكار اآلثار املاروية يف الصحابة والدفاع عنهم ،وأيضا ذكار آل البيت وأنه قسم الناس فيهم إىل
ثالثة أقسام.
البراءة

نعم ،هو ذكار الرباءة ،والارد على من يطعن يف أصحاب النيب  ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل أن
الطعن يف الصحابة طعن يف اهلل ،ويف دين اهلل ،ويف رسول اهلل ويف الصحابة.
كرامات األولياء
تقدم معنا أن خوارق العادات أربعة ،وأراد شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطية ،إثبات جممل اعتقاد أهل
السنة واجلماعة يف كارامات األولياء ،أن أهل السنة يثبتون كارامات األولياء صحيح ،نعم ولكن ًلبد أن
نفارق كما تقدم معنا ،بني اآلية والكارامة ألولياء الارمحن ،واملعجزة والفتنة ألولياء القيطان ،بل هو شيخ
اإلسالم رمحه اهلل ألف كتاب مساه الفارقان ،صحيح بني أولياء الارمحن وأولياء القيطان.
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الطريقة العملية

هذا شيخ اإلسالم رمحه اهلل يعين ،يف هناية العقيدة الواسطية ذكار طاريقة أهل السنة واجلماعة العملية،
وهذا مهم جدا ،ألن كما تقدم معنا يف املسائل األربع.
أوًلً :لبد من العلم ،بعد هذا العمل ،وقال :إن طاريقة أهل السنة واجلماعة العمل مبا تعلمه ،وهذا
واجب ًلبد أن يعمل ،وعامل بعلمه مل يعمل ،معذب من قبل عباد الوثن.
طريقة أهل السنة والجماعة العملية.
قال وذكار فيها أمور وهذا من أحسن ما يكون.
اخلامتة
بعد هذا ذكار اخلامتة ،ودعا فيها وسبحان اهلل ،أن شيخ اإلسالم يؤلف يف العقيدة ،وما إىل ذلك
ويكتب هذه العقيدة املباركة ،ويف هناية هذه العقيدة يقول :نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ،تربأ من حوله
ومن قوته ومل يدع العصمة ،ملاذا؟ ألنه معصوم عصم اهلل سبحانه وتعاىل من األنبياء والارسل ،وبعد هذا
يتربأ من حوله وقوته ،ويدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن جيعله" ،واجعلنا من أهل السنة والجماعة" وختم
هذه العقيدة املباركة وغدا إن شاء اهلل نكمل.
يبقى معنا شيء من تارمجة شيخ اإلسالم ،شيء أئمة أهل السنة واجلماعة يعين ًل يهتموا كثري يف تاراجم
العلماء ،ملاذا؟ ألهنم أرادوا أن يعلقوا اخللق باخلالق.
الثا ي :سوف يأيت معنا أن شيخ اإلسالم يقول :أن النيب  قال« :وخير الهدى هدى محمد» عليه

الصالة والسالم ،فاألصل اًلقتداء بالنيب ً ل تقتدي ًل بقيخ اإلسالم وًل بغريه من األئمة األربعة
األصل تسري على ما سار عليه النيب  ملاذا؟ ألنه قال :إن خري اهلدي هدي حممد  ،لكن حنن
نذكار شيء من تارمجة شيخ اإلسالم ،وًلبد أن نعلق الناس باتباع النيب  واًلقتداء بالسلف الصاحل،
وملاذا رفعهم اهلل سبحانه وتعاىل؟
قال :ألهنم ساروا على ما سار عليه النيب عليه الصالة والسالم.
نقف على هذا وغدا إن شاء اهلل ناراجع ما أخذنا.
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إذا باختصار أخذنا سبب التأليف ،وقت التأليف ،ملاذا وضع اهلل سبحانه وتعاىل لكتب شيخ اإلسالم
القبول يف األرض ،سوف يأيت معنا.
األول :اإلخالص.
الثا ي :أنه ألف من أجل حاجة الناس ،وأنه ركز على األدلة من الكتاب والسنة ،بل إن شيخ اإلسالم
سوف يأيت معنا أنه حىت يف ألفاظه اختار ألفاظ ونصوص الكتاب والسنة ،وهذا كثري منها عرب بالتل..
ومل يعرب بالتقبيه ،من كان مؤمنا تقيا كان هلل وليا ،وضع اهلل سبحانه وتعاىل بعض كلمات شيخ
اإلسالم ،يعين أهنا صارت وأصبحت على لسان كثري من العلماء ،قلنا :ناريد أن نقسم هذه العقيدة إىل
أقسام ،وأخذنا هذه القسام ،بعد هذا أخذا قلناً :لبد تاراجعوا تارمجة شيخ اإلسالم رمحه اهلل وأن األصل
اًلقتداء هبدي النيب  واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]2اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين؛ وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
ترمجة شيخ اإلسالم
الملقب بـ تقي الدين ،المكنى بأبي العباس ،أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية
النميري نسبا الحراني مولدا ،ثم الدمشقي منشئا ،ومدفنا ،الحنبلي مذهبا ،ثم المجتهد آخرا،
المشتهر ابن تيمية.
بسم اهلل ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
أخذنا أمس :لماذا ندرس هذا المتن ،متن العقيدة الواسطية؟

أهنا من أحسن ومن أسهل كتب شيخ اإلسالم ،ومن أحسن ما كتب يف أبواب كثرية ،ونصيحة العلماء
وفيها جممل معتقد أهل السنة واجلماعة إمجاًل ويف األمساء والصفات أيضا.
سوف يأيت معنا إن شاء اهلل:
ملاذا متيزت العقيدة الواسطية عن احلموية التدمارية؟ تأتينا إن شاء اهلل عند دراسة احلموية والتدمارية إن

شاء اهلل تعاىل.
سبب التأليف؟
سألوا أحد قضاة واسط أن يكتب هلم جممع اعتقاد أهل السنة واجلماعة.
وقت التأليف؟
وقلنا :أن هذا علم السلف اهلل سبحانه وتعاىل وضع فيه باركة ،وأهنم ألفوا من أجل حاجة الناسً ،ل من
أجل التأليف كما هو حال بعض الناس ،هدانا اهلل وإياهم ،يعين ياريد يؤلف حىت يكتب امسه ويقتهار
وما إىل ذلك.
وأخذنا تقسيمات الواسطية ،وقلنا :قبل البدء بدراسة الواسطية ًلبد أن ندرس أمور:
تقسيمات الواسطية أخذنا أمس.

8

العقيدة الواسطية

اليوم إن شاء اهلل نأخذ شيء من تارمجة شيخ اإلسالم ،ونأخذ القواعد هذا هو القسم األول حىت خنترب
قبل الدراسةً ،لبد أن نأخذ هذه األمور ،وأخذنا أن أئمة أهل السنة واجلماعة ًل يعتنوا كثري برتاجم
العلماء ،ملاذا؟
ألن امليزان عندنا هو سنة النيب  ،وهؤًلء رفعوا رفعهم اهلل سبحانه وتعاىل ألهنم متسكوا وصاروا على
ما كان عليه النيب  وقال هو عليه الصالة والسالم« :وخير الهدى هدى محمد  »وقال:
«عليكم بسنتي» وقال أيضا عليه الصالة والسالم :أما إ ي أتقاكم هلل وأخقاكم له ،وقال اهلل سبحانه
وتعاىل ﴿ :لقد جاءكم رسول من أنفسكم [ ﴾..التوبة ]128:يف قاراءة صحيح.
إذا امليزان الذي توزن به أعمال العباد هو السري على ما كان عليه النيب  ،ومن اخلطأ قال :أن يغض
الناس ينظار يف تاراجم العلماء ،ويرتك سرية النيب  والقمائل احملمديةً ،ل يقارأ فيها وًل ينظار إليها ًل
وكان رجل مارة يسأل يقول :يعين هذا شيخ اإلسالم حممد عبد الوهاب مثال أيضا القيخ ابن عثيمني
القيخ ابن باز رحم اهلل اجلميع ،كل هؤًلء كانوا يف زمن معهم كثري من العلماء ،بل هناك من كان
أحفظ من اإلمام حممد عبد الوهاب مثال ،وأعلم من حممد عبد الوهاب ،مباذا متيز ما الذي رفع اإلمام
حممد عبد الوهاب رمحه اهلل؟
هو أوًل قال :اإلخالص وسوف يأيت معنا يف تارمجة شيخ اإلسالم.
الثا ي :اًلقتداء والسري على ما كان عليه النيب  إذا ًلبد يكون حال املوحد هو إتباع النيب ،
القيخ ابن باز رمحه اهلل سئل أن ميقي الارجل خطوة ولو واحدة بنعل واحدة ،هل يصح هذا أم ًل؟
فقال هو القيخ ابن باز رمحه اهلل قال :احارص أن ًل متقي وًل خطوة واحدة خمالف للسنة ،شوف
شدة اًلتباع ،أويت القيخ بكاسة عصري وشارب هذه الكاسة ،أصاروا عليه أن يقارب الثانية ،فامتنع
القيخ

بعد هذا عندما أصار عليه البعض شارب الثانية،

قال :ائتوا بالثالثة حىت يقطع على وتار

إتباعا بالسنة.
إذا يا إخوان األصل هذا هو جاء ي أحد الطالب بورقة مكتوب فيها دعاء للقيخ ابن باز كان يدعو
به دائما ،فقلت :حنن احلمد هلل يف حاجة من هذه الورقة ،يف غىن عن هذه الورقة ملاذا؟ ألن عندنا
أدعية النيب  جامعة مانعة ،الصديق  جاء إىل النيب  وقال :يا رسول اهلل علمين دعاء أدعو به
يف صاليت؟ عائقة رضي اهلل عنها قالت للنيب  :إذا أنا رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال :قولي اللهم
إنك عفو تحب العفو فاعفوا عني ...
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فهذا األصل إذا ًلبد أن نسري على ما كان عليه النيب  والسلف الصاحل ،نعم.
الرتمجة أوًل اًلسم.
اسم شيخ اإلسالم؟
أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن تمية النميري نسبا الحراني مولدا ثم الدمشقي منشئا
ومدفنا ،الحنبلي مذهبا ثم المجتهد آخرا.
هل شيخ اإلسالم حنبلي؟ قال :هو درس أوًل مذهب احلنابلة ،بعد هذا حتارر عن املذهب ،وكان
جمتهد رمحه اهلل تعاىل األصل وهذا الكالم يسأل عنه كثري من الطالب ،هل يقول :أدرس مذهب من
املذاهب أم أتارك املذهب وأرجع للكتاب والسنة؟ النيب  يقول :تركت فيكم أمرين لم تضلوا وغري
هذا يكون الضالل ،ما إن متسكتم هبما فإذا وجدت من تدرس عليه ويعطيك العلم من الكتاب والسنة
فهذا متسك به ،وإن مل جتد تأخذ مذهب من املذهب ،وأصال املذاهب من أين أخذوها؟ هذه
مذاهب تسمى مذاهب أهل السنة واجلماعة ،لكن بقارط قال :أن حتذر من التعصب والتقليد مفهوم؟
نعم وهذه طاريقة صار عليه بعض العلماء كالقيخ بن عثيمني ،وشيخ اإلسالم والقيخ بن باز وغريهم،
يعين درسوا املذهب بعد هذا حتاروا عن املذهب ،وكل من أراد أن يعارف هذا الباب يقارأ القارح املمتع
للقيخ العثيمني رمحه اهلل ،جيد أحيانا خمالف للمذهب يف كل املسائل ،خاصة لو تقارأ الباب األول وهو
الطهارة يف القارح املمتع ،جتد القيخ بن عثيمني رمحه هلل خمالف للمذهب يف أكثار املسائل ،وهذا هو
احلق أنه ًلبد الارجوع إىل الكتاب والسنة﴿ :فإن تـنازعتم في شيء فـردوه إلى الله والرسول إن كنتم
تـؤمنون بالله واليـوم اآلخر ﴾...

[النساء.]59:

بعد هذا حتارر شيخ اإلسالم وكان جمتهد ،لكن يا إخوانا من حيث الضبط ،ضبط العلم وما إىل
ذلك فاألصل ألن املذهب جيمع لك أمور متفارقة كثرية ،جيمعها بكالم خمتصار بعد هذا تبدأ
بالدراسة ،القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل كان ينصح بدراسة (بلوغ املارام) قبل دراسة (الزاد) ملاذا؟ قال:
ألن هذا فيه دليل وفقه ،خبالف الزاد قال :هذا فيه فقط أقوال البقار وأحيانا يذكار الدليل وأحيانا ًل
يذكاره.
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حياته
ولد في العاشر من ربيع األول ،في عام إحدى وستين بعد الستمائة من الهجرة ،المتوفى في ليلة
االثنين العشرين من ذي القعدة ،من عام ثمان وعشرين بعد السبعمائة ،عن سبع وستين عاما،
وثمانية أشهر وعشرة أيام ،رحمه اهلل تعالى رحمة واسعة ،كان جهوري الصوت فصيحا سريع
القراءة تعتريه حدة ،ثم يقهرها بحلم وصفح ،كان عينيه لسانان ناطقان ،إذا أخذ يتكلم ازدحمت
العبارة في فمه.
كان جهوري الصوت فصيحا

نعم هذا يتميز به شيخ اإلسالم أنه كان جهوري الصوت فصيح ،نعم.

سريع القراءة

ساريع القاراءة يقارأ بسارعة ،أيضا هو رمحه اهلل ساريع الكتابة وسوف يأيت معنا.
تعرتيه حدة يقهارها حبلم وصفح.
واحلمد هلل أنه مل يقف على األول أنه قال :بعد هذا يصفح وكذا ،يعين يف أول األمار جتد وتنظار إىل
شيخ اإلسالم كأن فيه حدة بعد ذلك يأيت صفح وحلم.
كأن عينيه لسانان ناطقان ،إذا أخذ يتكلم ازدحمت العبارة في فمه.

هذا من قوة استحضار شيخ اإلسالم لألدلة ،يقول :أنه ما كان ينقطع كالمة على وترية واحدة يقارأ

وهذا يقول القيخ األلبا ي رمحه اهلل ،يقول :كنت إذا استمعت للقيخ أمني القنقيطي تذكارت تارمجة
شيخ اإلسالم ،أنه إذا تكلم يقول تزدحم العبارة ،يعين يتكلم بكالم متسلسل ًل ينقطع ،وهذا دليل أنه
مليء بالعلم.
نقأ يف تصون تام.
هذا هو األصل ،وهذا ًلبد أن طالب العلم هذا املهم ،أنه ينقئ يف صيانة تامةً ،ل حمارمات ،وًل يأكل
من احملارم ،وًل يتكلم مبحارم ،وسوف يأيت معنا أنه مل يقول إن جمالس شيخ اإلسالم كانت كلها علم
وفقه ،ومل يكن فيها غيبة ومنيمة ،وحديث الناس وما إىل ذلك.
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نشأ في تصون تام وعفاف ،وتأله واقتصاد في المأكل والملبس.
وتأله ،هذا فيه كثارة العبادة ،حنن قلنا أن اهلل سبحانه وتعاىل قال عن إباراهيم عليه الصالة والسالم:
﴿إن إبـراهيم كان أمة قانتا ﴾...

[النحل]120:

ومازال عبدي يتقارب إيل بالنوافل ،وهذا األصل أن طالب العلم يتقارب إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
واقتصاد في المـأكل والملبس.
وهذا مهم جدا يا إخواننا ،اقتصاد يف املأكل وامللبس ،واألصل اًلقتصاد ًل إفاراط وًل تفاريط.
بارا بوالديه تقيا ورعا عابدا ناسكا صواما قوما.
نبوغه
حفظ القرآن في الصغر ،أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه.
حفظ القارآن هذا األصل ،قلنا :أن طالب العلم األصل أنه يقتغل أوًل حبفظ القارآن ،لكن على طاريقة
السلف ،حيفظ كل يوم ،ويتدبار ويستعني باهلل سبحانه وتعاىل على العمل.
أتقن العلوم من التفسير والحديث والفقه ،واألصول والعربية والتاريخ والجبر ،والمقابلة والمنطق
وغيرها ،ناظر وهو دون البلوغ.
ناظار وهو دون البلوغ ،لكن ًل يعين هذا أنه ناظار جبهل ،مفهوم؟ وبعض الناس يقول :أن الكتب اليت
ألفها شيخ اإلسالم قبل البلوغ ويف الصغار ،هذه األصل أهنا ترتك ،سبحان اهلل يعين يف الواقع اآلن اليوم
جتد أن بعض الغارب يؤلف بعض الكتب يف الصغار ،وكذا فيقابلها هؤًلء ،أما شيخ اإلسالم الذي وضع
اهلل سبحانه وتعاىل له القبول يف األرض ،وأن األئمة راجعوا كتب شيخ اإلسالم وكذا ،وجدوا أن القدر
الذي ينتقد على شيخ اإلسالم نذر يسري جدا مغمورً ،ل يكاد يذكار ،وهذا ًل يعين أننا ندعي العصمة
لقيخ اإلسالم ،لكن هؤًلء ياريدوا أن يقككوا يف كتب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،جتدهم يف
صورة املدح هم يقدحوا يف شيخ اإلسالمً ،ل عداء لقيخ اإلسالم ولكن عداء للسنة.
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أفتى وبدأ في التأليف في السابعة عشر من عمره

نعم ،وهذا األصل أنه يفيت مبا يعارف ،وًل يفيت مبا ًل يعارف ،وهذا األصل خنلن قلنلا :بعلض النلاس يلدخل
اإلنسان إىل املسجد ،يقول :أين القبلة؟ يأيت القيخ عللي يقلول :أنلا ًل أفليت ،اللذي تعارفله تعلمتله األصلل
أنك تعلمه للناس ،واللذي تكلون يف شلك فيهله أو ملا إىل ذللك ًل ،وسلوف يلأيت معنلا يف األصلول عنلدنا
علم وظن ،هذا اللذي يكلون علده عللم يف املسلألة مائلة باملائلة ،أو ظلن يعلين قلول راجلح فهلذا األصلل أنله
يللتكلم يف ه لذا الب للاب ،أم للا عن للده ش للك أو ق للول مارج للوح ،أو جه للل بس لليط أو جه للل مارك للب ،ه للذا حي للارم
عليه اإلفتاء.
درس في الحادي والعشرين من عمره.

نعم ألن هذا هو زكاة العلم ،واألصل أن الطالب إذا تعلم شيء ًلبد أن يعلمه ،وتقدم معنا يف

األصول الثالثة ،علم عمل دعوة.
بدأ درس التفسير وعمره ثالثون سنة
مواطن القوة
ما هي مواضع القوة عند شيخ اإلسالم؟ األمور اليت قوت شيخ اإلسالم وجعلته هبذه املنزلة؟
منحه اهلل أسباب القوة منها:
التوحيد.
هذا أول شيء ،وهذا مهم جدا﴿ :إن يـعلم الله في قـلوبكم خيـرا ﴾...

[األنفال.]70:

﴿وجعلنا منـهم أئمة يـهدون بأمرنا لما صبـروا وكانوا بآياتنا يوقنون﴾ [السجدة .]24:التوحيد أهم شيء.
والثبات واللهج بذكر اهلل وطاعة رسوله .

نعم ،ألنه كان دائما شيخ اإلسالم يذكار اهلل سبحانه وتعاىل ،بل كان إذا صلى الفجار لبس يف مصاله
إىل أن تطلع القمس ،وقال :هذا زادي من الدنيا ،وهذا فيه رد على بعض الطالب أن يرتك أذكار
الصباح واملساء ،والسنن الارواتب ،وما إىل ذلك يقول :أنا مقتغل بطالب العلم ،إذا كنت تتعلم وًل
تعمل هذا ما يف إشكال ،وعامل بعلمه مل يعمل معذب من قبل عباد الوثن ،وكان أحيانا يقول :إذا
جاءت لقيخ اإلسالم املسألة ،يظل يستغفار ،يستغفار ،يستغفار فقط؟ ًل ،بعد هذا يقول يطالع يف اآلية
الواحدة أكثار من مائة مارجع يف التفسري ،يعين إذا التجاء وأيضا أخذ باألسباب.
واالتفاق مع أنصار اإلسالم والسنة.
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وهذا هو األصل أنه ًلبد أن نكون أمة واحدة ،وأن نتعاون على الرب والتقوى ،وهارقل سأل أبو سفيان
عن أصحاب حممد  هل يزيدون أم ينقصون؟ قال :يزيدون واليوم إًل من رحم اهلل ،بعض الناس ياريد
تفاريق األمة ،األصل أن جتتمع األمة على احلقً ،ل جتتمع على الباطل ويف رواية قال :اجلماعة ويف رواية
قال :ما أنا عليه اليوم وأصحايب وغري هذا فارق ضالة.
والصبر ....
نعم الصرب :ألنه صرب شيخ اإلسالم حىت وضع اهلل سبحانه وتعاىل له القبول يف األرض.
ما رزقه اهلل من قوة البدن واعتداله.

يقال :إن شيخ اإلسالم رمحه اهلل مجع اهلل سبحانه وتعاىل له ،بني قوة العلم وقوة البدن ،وجاهد بلسانه

وبقلمه وبسيفه.
قوة األداء يف صوته
وقوة األداء يف صوته قلنا :كان جهوري الصوت.
فقد كان جهوريا يستولي على قلوب سامعيه ،قوة الحفظ وقلنا حفظ شيئا فنسيه.

وهذا مهم جدا ،يقول :أنه كان حيفظ شيخ اإلسالم ومل يرتك احلفظ ،وهذا مهم للطالب أن حتفظ

وذكارنا يف املذكارة أن الطالب إذا كان حيفظ كل يوم ،معىن هذا أنه يسهل عليه احلفظ ،وإذا تارك احلفظ
ولو يوم واحد تكون الذاكارة ضعفت شيء قليل ،فاألصل أنك حتفظ دائما ،بل يقال :أنه قيل عن
شيخ اإلسالم كل حديث ًل يعارفه شيخ اإلسالم فليس حبديث.
ليس معىن هذا أمل بكل أحاديث القارعية ،لكن كان عنده سعة إطالع رمحه اهلل ،باملناسبة يف حديث
زيادة وًل يارقون حديث السبعني ألف ،القيخ األلبا ي رمحه اهلل قال :وقفت على كالم شيخ اإلسالم
ابن تيمية يف هذه الزيادة ،قال :ضعيفة ،مل يتكلم على أسباب تضعيف هذه الزيادة تاركها شيخ
اإلسالم ،القيخ األلبا ي رمحه اهلل يعارف قيمة وعلم شيخ اإلسالم ،وهو كان يستطع القيخ األلبا ي
يقول :هذا احلديث يف صحيح مسلم ،واحلديث صحيح وهذا شيخ اإلسالم كالمه كالم جممل ،ويارد
هذه العبارة وانتهى األمار ًل.
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أخذ يقول القيخ األلبا ي أخذت أحبث ،أحبث إىل أن وجدت أن هذه الزيادة شاذة ،وأن كالم شيخ
اإلسالم صحيح ،ألنه يا إخوانا األصل أنك ما تاردد إًل بعلم وحكمة ،واًلستعجال عند بعض
القباب يف رد األقوال وما إىل ذلك ،هذا اهلل أعلم أنه من اًلستعجال املذموم هذاً ،ل تقبل ولكن
توقف يف الارد ،تأىن تدبار وأنظار يف املسألة ،وهو شيخ اإلسالم ألف كتاب يف هذا ،مساه رفع املالم عن
األئمة األعالم.
قوة الحفظ وقلما حفظ شيئا فنسبه ،وفرط ذكائه وسيالن ذهنه ،وسرعة إدراكه ولهذا قيل عنه:
كأن عيناه لسانان ناطقان ،قوته في الطلب والتلقي واألخذ عن الشيوخ ،حتى دار في دمشق
على أكثر من مائتي شيخ.
لكن ًل يعين هذا أن الطالب اآلن ًلبد أن يكثار من الدروس ،إذا كان كثارة الدروس تؤدي إىل تضييع
هذا الدرس ،األصل أنك تبقى على القليل ،وقليل دائم خري من كثري منقطع ،ومن طلب العلم مجلة
ذهب عنه مجلة ،إذا كنت مثل شيخ اإلسالم ،تستطيع أنك تضبط املسائل ،وحتضار أكثار من درس
امسع ،وإذا كنت يعين كل إنسان يعارف مقدار ضبطه وحفظه ،فكمل حبسبه.
قوته في البحث والقراءة والمطالعة ،قوته في ضبط النفس والسيطرة عليه من مالذ الدنيا ،فال
لذة له أكثر من نشر العلم وتدوينه والعمل به والدعوة إليه ،والوقوف أمام المفسدين فقد رفض
األعطيات ،وقنع مما يأتيه من أخيه مما يسدد حاجته ،وما تزوج وال تسرى قط ،ال رغبة عن هذه
السنة ،ولكنه مثقل الظهر بهموم العلم والدعوة الجهاد ،قوته في مواقفه الجهادية ،والمغازي
اإلسالمية وكسر شوكة المالحدة والباطنية.
بعض الطالب يقول :أنا أقبل كل شيخ عن شيخ اإلسالم إًل هذه املسألة تارك الزواج ،سبحان اهلل
القغل القاغل لقيخ اإلسالم قال :هو نقار احلق والدفاع والدب عن سنة النيب  ،وقال :كان هذا
ضبط حارص شيخ اإلسالم عن ضبط النفس ،وصيانة النفس عن احملارم ،وأنه رفض األعطيات وما إىل
ذلك ،وكان يكتفي بالقليل يأخذه من أخيه ،وأن شيخ اإلسالم كان مقغول هبذه األمور ،ومهه هو
طاعة اهلل سبحانه وتعاىل والسري يف مارضاة اهلل ،وهذا األصل يكون هدف الطالب واحد ،بعد ذلك
األهداف األخارى تدخل حتت هذا اهلدف ،وهو نعم ابتغاء مارضاة اهلل سبحانه وتعاىل ،فجمع
األهداف كلها وجعلها هدف واحدا ،وقال :إن اهلل سبحانه وتعاىل جعل شيخ اإلسالم رمحه اهلل سبب
أوًل يف رد زحف الاروافض ،صحيح سوف يأيت اآلن هو يتكلم.
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قوته في حياته الجادة التي ال تعرف الهزل ،فضال عن سافل األخالق من الغيبة والنميمة.
بل إنه كان ًل يذكار هذه األمور ًل ميكن تذكار يف جمالس شيخ اإلسالم غيبة ومنيمة وكذا.

قد كتنت مجالسه عامرة بالخير ،قوته في مواقفه مع الوالة في النصح واألمر والنهي.
وهذا األصل هو حال أهل السنة واجلماعة ،نصح الوًلة سارا ًل على رءوس املنابار ،كما يصنع اخلوارج
وغريهم.
قوته في تعبده وتألهه ومداومة الذكر واألوراد ،ال يشغله عنها شاغل ،قوته في تفجير دالالت
النصوص وشقق األنهار منها ،واستخراج كنوزها.
وهذا من قارأ كتب شيخ اإلسالم يعارف أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل أنه كان يستنبط فوائد كثرية ،بل
عاهد شيخ اإلسالم عاهد اهلل سبحانه وتعاىل أنه ًل يأيت صاحب باطل بدليل على باطله ،إًل لزاما
على شيخ اإلسالم أن يقلب هذا الدليل عليه.
قوته في التأليف يكتب جل مؤلفاته من حفظه

نعم ألنه كان أكثار مؤلفات القيخ يف السجن ،فيكتب من حفظه ،وقالوا :إن بعض الناس هدانا اهلل
وإياهم على طاريق احلاسب اآليل اليوم الكمبيوتار قص ولزق ،هذا مؤلفاته يقول ،إًل من رحم اهلل اليوم
لكن يقول :إن شيخ اإلسالم كان يكتب من حفظه بقلمه ،يكتب وًل ينظار يف الكتب ،يعين فيها

يقول يف مؤلفات شيخ اإلسالم دائما هو فيها قائل ًل ناقل ،هذه كتب شيخ اإلسالم وهبذا متيز.
السبق العلمي.
كان له سبق التجديد في تحقيق التوحد بعد طول غياب ،وحماية جنابه ،وحماية حماه بدقائق
أصبحت نورا يقتدي بها المصلحون ،وسبق التجديد في الفقهيات ،وهي ال تحصى كثرة وسبق
التجديد في علوم المنطق والفلسفة ،هدم من خاللها أقوالهم وقواعدهم.
من أقواله السائرة.
نكتفي هبذا القدر واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على نبينا حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]3بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
قلتم حفظكم اهلل تعالى:
قواعد يف األمساء والصفات.
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
أخللذنا س لليء م للن تارمج للة ش لليخ اإلس للالم اب للن تيمي للة ،واألصللل أنك للم تكمل لوا م للا تبق للى منه للا ،ألنن للا قلن للا:
حنللن ًل ناريللد أن نقللغل النللاس كثلريا بالنللاس ،ولكللن امليلزان قلنللا﴿ :لقــد كــان لكــم فــي رســول اللــه أســوة
حسنة ﴾...

[األحزاب.]21:

وسللوف يللأيت معنللا يف نلواقض اإلسللالم ،أن مللن اعتقللد أن أحللد هديلله أكمللل مللن هللدي النلليب  ،فقللال:
هذا ناقض من نواقض اإلسالم ،سوف يأيت معنا ،فخري اهللدى هلدى حمملد عليله الصلالة والسلالم ،اآلن
نأخللذ بعللض القواعللد يف األمسللاء والصللفات ،وإذا ضللبطت هللذا القواعللد بللإذن اهلل ،أي كتللاب يف السللماء
والصفات يكون سلهل عليلك أن تقلارأه ،هلذه القواعلد أخلذت ملن األول كتلاب القليخ ابلن عثيملني رمحله
اهلل ،خمتصللار العقيللدة ،املللذكارة مللذكارة العقيللدة الواسللطة( ،وشــرح العقيــدة الواســطية  ،وأيضللا مللن كتللاب
القيخ ابن عثيملني رمحله اهلل (القواعـد المثلـى) وأيضلا ملن كتلاب السلفارينية شليء منله ،وشلارح الواسلطية
شللارح الارشلليد هللذا امسلله (التنبيهــات الثنيــة ألن التنبيهللات الثنيللة عقللد فصللل يف قواعللد األمسللاء الصللفات
فاألصللل أن تاراجللع ،طيللب وشلليء أيضللا مللن كللالم شلليخ اإلسللالم ،وشلليء مللن كللالم ابللن القلليم رمحلله اهلل
سواء كان يف النونية أو غري النونية ،إذا األصل أنكم تاراجعوا هذه القواعد.
اجلحود
الجحود :هو اإلنكار ،واإلنكار قال ينقسم إىل قسمني:
إنكار تكذيب وإنكار تأويل.
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إنكار تكذيب قال :هذا كفار بإمجاع األمة لو أنكار حارف واحد من القارآن إنكار تكذيب فهو كافار
بإمجاع األمة ،فكيف مبا أنكار األمساء والصفات.
الثا يً :ل ينكارها ولكن يتأوهلا ،قال :ها التأويل ينقسم إىل قسمني:
األول :أن يكون هذا التأويل له مسوغ يف اللغة العاربية ،يعين هناك قول يف اللغة العاربية يستسيغ هذا
القول.
مثاله :قال :أن اليد تأيت يف اللغة مبعىن النعمة.
وكم لظالم الليل عندك من يد

***

تحدث أن المانوية تكذب

وقال :لوًل يد لك عندي.
فللإذا قللال :أن اليللد مبعللىن النعمللة ،قللال :هللذا ًل يكفللار ولكللن علللى خطللار عظلليم ،وجيللب الللارد علللى هللذا
القول وبيان ضالل وبطالن هذا القول ،وسوف يأيت معنا أن هذا القول باطل ،ملن وجلوه خملالف لظلاهار
الللنص وإمجللاع السلللف وللليس عليلله دليللل ،وأن اليللد وصللفت بأوصللاف ًل ميكللن أن توصللف هبللا النعمللة أو
القللوة ،مثللل( :القللبض ،والبسللط ،واألصللابع) وأن اليللد ثنيللت النعمللة والقللوة ًل ميكللن تثللىن ،وأن لللو كللان اهلل
س للبحانه وتع للاىل خل للق آدم بنعمت لله وقوت لله أيض للا خل للق ك للل املخلوق للات هب للذا ،ومل تك للن مزي للة آلدم عل للى
غريه من املخلوقات.

وذكارنا هذا حىت ًل تعلق القبهة عند بعض الناس ،وًل األصل سوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل
بطالن هذا القول ،لكن هذا ًل يكفار من تأول اليد مبعىن النعمة ًل يكفار ًلبد أن يارد عليه ،وبيان
بطالن هذا القول.
الثاني :من قال :ما ينكارها لكن يتأوهلا لكن هذا التأويل ليس له مسوغ يف اللغة العاربية ،فقال :هذا
يف احلقيقة تكذيب وإنكار هذا يكفار مفهوم طيب إذا مارة أخارى.
اجلحود :اإلنكار واإلنكار ينقسم إىل قسمني:
إنكار تكذيب :هذا كفار بإمجاع األمة.
إنكار تأويل ينقسم إىل قسمني:
له مسوغ ًل يكفار ولكن على خطار عظيم ،وجيب رد هذا القول.
وليس له مسوغ هذا يف احلقيقة تكذيب.
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اإللحاد :اإللحاد في األسماء والصفات ،وفي اآليات.
يقول :اإلحلاد ينقسم إىل قسمني:
إحلاد يف األمساء والصفات

وإحلاد يف اآليات.
إحلاد يف اآليات :اآليات تنقسم إىل قسمني آيات شارعية ،وآيات كونية.
إحلاد يف اآليات القارعية يقول :أن القارآن خملوق.
إحلاد يف اآليات الكونية يقول :أن الطبيعة ملق األشياء.
انتهيا من هذا القسم قسم اإلحلاد.
إلحاد في األسماء والصفات.

هذا مهم جدا وهذا هو مبحثنا:

األول :أن ينكار األمساء كلها ،أو ينكار بعض األمساء.،
الثاني :أن يثبت اًلسم وينكار الصفة كاجلهمية ،يقول مسيع بال مسع عليم بال علم ،قديار بال قدرة

وغريه.

الثالث :أن جيعلها دالة على التمثيل.
الرابع :أن يقتق منها أمساء مثل الالت والعزى ومناة الثالثة األخارى.
والخامس واألخير :أن يسم اهلل سبحانه وتعاىل مبا مل يسم به نفسه ،مثل علة فاعلة ،وثالث ثالثة
وقلنا :تغيري أمساء اهلل سبحانه وتعاىل من اللغة العاربية إىل اللغات األخارىً ،ل يصح أبدا ﴿ولله
األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يـلحدون في أسمائه ﴾...
امليل هبا عما جيب فيها ،وقال :منه اللحد يف القرب ألنه يأيت مائل.
التحريف
التحريف لغة :التغيير.
وشرعا :تغيير لفظ النص أو معناه.
وهو ينقسم إلى قسمين :تحريف لفظي ،وتحريف في المعنى.
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تحريف في األلفاظ ،وتحريف في المعاني.
تحريف اللفظ يقول﴿ :وكلم الله موسى تكليما﴾

[النساء]164:

جعل الذي تكلم موسى عليه الصالة والسالم ،هذا حتاريف لفظي ،بعض العلماء رد على هذا القول
قال :إذا تقولوا :أن هذه اآلية فيها إثبات الكالم ملوسى عليه الصالة السالم ،قال :ما تقولون يف قوله
تعاىل﴿ :وكلمه ربه ﴾..

[األعاراف.]143:

مل حيدد جواب هذا حتاريف لفظي.
تحريف في المعاني :يغري املعىن يقول استوى مبعىن استوىل ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل الارد على

هذا القول ألن هذا القول باطل وًل يصح.
لماذا نعبر بالتحريف دون التأويل؟
شيخ اإلسالم رمحه اهلل قال" :من غير تحريف وال تعطيل من غير تكليف وال تمثيل".

ملاذا عرب شيخ اإلسالم بالتحاريف ومل يعرب بالتأويل ،ملاذا مل يقل :من غري تأويل وقال :من غري حتاريف

ملاذا عرب بالتحاريف ومل يعرب بالتأويل؟
قال :أل مور األول تعبري القارآن وإن استطعت أن ًل تتكلم إًل بالكتاب والسنة فافعل ،وهذا قلنا :ميزة
متيزت هبا كتب شيخ اإلسالم رمحه اهلل أنه ينتقي نصوص الكتاب والسنة ،ملاذا؟
قال :ألن أوًل :هذه نصوص الكتاب والسنة جامعة مانعةً ،ل أحد يستطيع أن يستدرك عليها شيء
صحيح.
الثا ي :قال :فيه استدًلل مع بيان حكم يف وقت واحد ،وهذا واضح جدا يأيت القيخ علي ياريد أن
ينكار على إنسان شيء ،يقول« :إنما األعمال بالنيات» فهو استدل وذكار فقه هذه املسألة ،يف وقت
واحد ،قال :أوًل تعبري القارآن :ألنه عرب القارآن بالتحاريف.
الثا ي :أقارب للعدل.
الثالث :أن التأويل ليس كله مذموم ،ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول ،وما مل يدل عليه دليل فهو
فاسد ماردود.
الارابع يقول :أن هذه اللفظة فيها تنفري ،ألنك لو قلت إلنسان أنت مأول قد يفارح هبذا ،ألن النيب 
قال ًلبن عباس :اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل يعني التفسير ولذلك هؤًلء ما يقولون :حنن
حمارفون يقولون :حنن مأوله ويفارحوا هبذا يتصفون هبذا وهذا خطأ أن نصفهم بأهنم مأولة األصل نصفهم
بأهنم أي نعم.

20

العقيدة الواسطية

إذا عربنا بالتحاريف ومل نعرب بالتأويل وهذا هو تعبري شيخ اإلسالم ألمور ،تعبري القارآن أقارب للعدل أشد
تنفري ،وقال :إن التأويل ليس كل مذموم ،ما دل عليه دليل فهو صحيح مقبول ،وما مل يدل عليه دليل
فهو فاسد ماردود ،ما مل يدل عليه دليل :استوى مبعىن استوىل ،وما دل عليه دليل قال :مثله اهلل سبحانه
وتعاىل قال﴿ :أتى أمر الله

[ ﴾...النحل.]1:

نقول﴿ :أتى أمر الله  ﴾...سيأيت أمار اهلل ،والدليل﴿ :فال تستـعجلوه﴾ إذا هذا صحيح مقبول ألنه
دل عليه دليل ،والدليل يف اآلية أيضا﴿ :فال تستـعجلوه﴾.
لماذا نعبر بالتمثيل دون التشبيه؟
ملاذا عرب شيخ اإلسالم قال :من غري حتاريف وًل تعطيل وًل من غري تكييف وًل متثيل ،ومل يقل :وًل
تقبيه وعرب بالتمثيل ومل يعرب بالتقبيه ،يعين نفي التمثيل ومل يعرب بنفي التقبيه ،قال:
أوًل :تعبري القارآن ،تعبري القارآن أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ليس كمثله شيء

[ ﴾..القورى]11:

الثا ي :أن ما من شيء يف الوجود إًل بينهما قدر يقتبهان فيه.
قال :تقول (أمحد لني ،واحلديد لني) وليس اللني كاللني ،وصف اهلل سبحانه وتعاىل العبد ﴿إنا خلقنا
اإلنسان من نطفة أمشاج نـبتليه فجعلناه سميعا بصيرا﴾

[اإلنسان]2:

ووصف اهلل سبحانه وتعاىل نفسه املقدسة بأنه مسيع بصري﴿ ،وكان الله سميعا

بصيرا﴾ [النساء]134:

وليس السمع كالسمع ،وًل البصار كالبصار ،ما من شيء يف الوجود إًل ينما قدر يقتبهان فيه ،وقلنا
مثل( :أمحد لني واحلديد لني) صحيح نعم.
وتقول( :رأس اإلبل ورأس املال ،ورأس الوادي) رأس ورأس ورأس ولكنها متلف ،وإن كانت يف الارسم
شيء واحد ،هذا السبب الثا ي.
السبب الثالث :أن بعض الناس جيعل إثبات ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ،وأثبت له رسوله 
تقبيها ،ولذلك يارمون أهل السنة بألقاب ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل يف احلموية أن هؤًلء
املخالفني ألهل السنة واجلماعة ،يارمون أهل السنة بألفاظ وألقاب ،ينفاروا عنهم الناس هبذه األلقاب
كما كان حال من بعث إليهم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم .كانوا يقولون على األنبياء:
يتهموه مثال بالكذب والسحار وما إىل ذلك ،وقال :إن هذه سنة اهلل سبحانه وتعاىل ،أراد اهلل سبحانه
وتعاىل أن يظهار احلق ولذلك جعل له أعداء.
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يسمون أهل السنة عندما يثبتون األمساء والصفات هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،يسموهم
مقبهة ،ومنهم ابن اجلوزي عفا اهلل عنه ،عندما يتكلم يف بعض كتبه وقال :املقبهة إذا ياريد هبم أهل
السنة واجلماعة ،يقول عنهم :مقبهة ونواصب ،ونوابث ونوابت ،وغثاء ،وحابيه اليوم وجامية ،وما إىل
ذلك حىت ينفاروا عنهم الناس ،وجتد أحيانا تقول لبعض الناس :أنت وهايب؟ يقول :أعوذ باهلل يعين مما
يفصل يف هذه املسالة ،نعم ما يوجد إنسان يقول :أنا وهايب وكذا ،لكن هم ياردوا أن كل من متسك
بالكتاب والسنة ،وصار على ما كان عليه النيب  وأراد أن يعلم الناس التوحيد أوًل ،وهذه دعوة
األنبياء والارسل ما يدعو إليه ،يقال عنه وهايب.
ولذلك يقال :إن أحد العلماء دخل على أمري من األماراء وكذا ،فقال له هذا األمري :احذر فارقة
جديدة خارجت اليوم للناس ،وما إىل ذلك وهذه الفارقة فارقة خطرية ،وفيها كذا ،وكذا وكذا ،وهذه الفارقة
تسمى الفارقة اجلامية ،فقال له هذا العامل :قال :تعارف هؤًلء اجلامية؟
قال :واهلل ما أعارفهم لكن أردت التحذيار قال هؤًلء اجلامية هم أنا وانت كل من يتمسك بالتوحيد
ويدعو الناس إىل توحيد اهلل يقال عنه :جامي ،عارفت اجلامية؟ قال :نعم عارفتهم اآلن وهذا كان حال
الناس زمن النيب  كان بعضهم يضع يف أذنه القطن حىت ًل يسمع لقول النيب  ،ينفار الناس عنه
فمن باب التنفري يسمون أهل السنة مقبهة.
إذا عبرنا بالتمثيل ولم نعبر بالتشبيه لثالثة أمور.
تعبري القارآن.
ما من شيء يف الوجود إًل بيننهما قدر يقتبهان فيه حىت لو كان يف اًلسم.
الثالث :أن بعض الناس جيعلون إثبات ما أثبت اهلل لنفسه وأثبت له رسوله  مع التنزيه ،قال :جيعل
هذا تقبيه ،ولذلك يارمون أهل السنة باملقبهة واجملسمة ،والنوابت ،والغثاء ،والنواصب ،والوهابية
واجلامية وغريهم.
التكييف وينقسم إلى ثالثة أقسام:

يقول :التكييف يكون مباذا يكون؟

التكييف أوًل يسأل عنه :بكيف؟ كما سال ذاك الارجل اإلمام مالك رمحه اهلل قال﴿ :الرحمن على
العرش استـوى﴾ [طه]5:كيف استوى؟ فالتكيف قال:
يكون إما باللسان تعبريا.
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أو بالبنان حتيريا.
أو بالقلب تقديارا.
يعين يقدر كذا وكذا ،إذا التكيف حمارم ،سواء كان باللسان أو بالقلب أو بالبنان.
مثال :القيخ أمحد معلش يا شيخ أمحد حتمل اشرتى سيارة ،وهذا القيخ حممد ياريد يسأل عن هذه
السيارة ،قال :كيف هذه السيارة؟ هذا سؤال عن ماذا؟
عن الكيفية ،فأخذ القيخ أمحد يتكلم ويقول :السيارة هذه هلا أبواب وهلا كذا وكذا وكذا ،وكذا هذا
تتكيف مباذا؟ باللسان.
القيخ حممد يعين ليس عنده كبري خربة يف السيارات وكذا ،قال :أريد أن رسم إيل هذه السيارة حىت
أتصور يعين ،فأخذ القيخ أمحد يارسم ،هذا تكييف بالبنان صح ،جمارد ما قلنا :أن القيخ أمحد اشرتى
سيارة على كذا ،هذا القيخ وقع يف نفسه تصورا هلذه السيارة ،فهذا تكييف بالقول ،وإذا هذه األمور
الثالثة كلها حمارمة يف حق اهلل ولذلك قال بعض السلف :كل ما خطار ببالك فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم
وأجل من ذلك ،ألنه ًل ميكن أن ندركك الكيفية أبدا.
ملاذا ملاذا ًل ندرك الكيفية؟
انتنه كيف تعلم الكيفية؟ كيلف نعللم كيفيلة سليارة القليخ أمحلد؟ ناراهلا صلح ،أو يكلون هللا مثيلل ،يقلول:
سياريت مثل سيارة القيخ عبد العزيز مثال أو خيربنا الصادق ،وهلذه األملور كللهلا مل تلارد يف كيفيلة صلفات
اهلل سللبحانه وتعللاىل ،مل نللار اهلل صللح ،وللليس للله مثيللل ،ومل خيربنللا الصللادق املصللدوق عليلله الصللالة والسللالم
إذا الكللالم يف الكيفيللة قللول علللى اهلل بللال علللم ،مفهللوم إذا ًل ميكللن أن نللدرك الكيفيللة ،هللل معللىن هللذا أن
ليس هلل كيفيةً ،ل حنلن نقلول هلل كيفيلة كملا تليلق جباللله وعظمتله ،لكلن هلذه الكيفيلة ًل نعلمهلا ،وللذلك
قال مالك رمحه اهلل :والكيف جمهول ،يعين نؤمن أن هلل كيفية لكن هذ الكيفية ًل نعلمها ،ملاذا؟
قلنا لثالثة أمور:
 .1ألننا مل نار اهلل.
 .2وليس له مثيل.
 .3ومل خيربنا الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم عن الكيفية .فيها قول على اهلل بال علم.
نقف إىل هنا وناراجع اآلن ما أخذنا اليوم.
ع للرب ش لليخ اإلس للالم وحن للن نع للرب كم للا ع للرب ش لليخ اإلس للالم بنف للي التحاري للف ومل نع للرب بنف للي التأوي للل مل للاذا
ألمور أربعة:
األول :أن هذا تعبري القارآن وقلنا :إن استطعت أن ًل تتكلم إًل بالكتاب والسنة فافعل.

23

العقيدة الواسطية

الثا ي :أقارب للعدل واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :اعدلوا﴾ وهذا الدين سلوف يلأيت معنلا يف الواسلطية أن

ه للذا ال للدين دي للن ع للدلً ،ل كم للا يق للول بع للض الن للاس :أن لله دي للن مس للاواة ح للىت يس للاوي ي للن الارج للل واملل لارأة
ومساوى بني األديان ،وغري هذا سوف يأتينا إن شاء اهلل.
الثالث :أنه أبلغ يف التنفري.
والارابع :أن التأويل ليس كله مذموم ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل معا ي التأويل ،صارف اللفظ.
املهم هنا أننا نعارف أن التأويل ينقسم إىل قسمني:
صحيح مقبول ،وهذا ما دل عليه الدليل ومثلنا عليه بقوله سبحانه وتعاىل﴿ :أتى أمر الله فال
تستـعجلوه ﴾...

[النحل]1:

أيت سيأيت والدليل يف اآلية ﴿فال تستـعجلوه﴾.
وفاسد ماردود مثل تأويل استوى مبعىن استوىل وسوف يأيت معنا رد هذا التأويل املذموم.
عبرنا بنفي التمثيل ،ولم نعبر بنفي التشبيه؟
لثالثة أمور:
األول :تعبري القارآن﴿ :ليس كمثله شيء ﴾...

[القورى]11:

والثا ي :ما من شيء يف الوجود إًل بينهما قدر يقتبهان فيه حىت إن كان يف اًلسم وقلنا( :أمحد لني
واحلديد لني) (ورأس اإلبل رأس املال ،رأس الوادي)
والثالث :أن بعض الناس جيعل إثبات ما أثبت اهلل لنفسه وأثبت له رسول اله  تقبيها ،ولذلك
يارمون أهل السنة باملقبهة واجملسمة والقكاكة والنواصب والنوابت وغثاء ووهابية وجامية ،نعم ًلبد
تعارفوا هذه األلفاظ إخواننا ،ألهنم هم ياريدون الارد على أهل السنة وتنفري الناس عن أهل السنة
واجلماعة هبذه األلفاظ نعم.
الجحود :هو اإلنكار.

وينقسم قسمني :إنكار تكذيب وإنكار تأويل.
إنكار تكذيب قلنا :هو كفار بإمجاع األمة.
والتأويل ينقسم إىل قسمني :ليس له مسوغ هذا يكفار.
وله مسوغ ًل يكفار ولكن على خطار عظيم وجيب أن يارد عليه.

اإلحلاد :إحلاد ينقسم إىل قسمني-:
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إحلاد يف اآليات واآليات إما شارعية أو كونية.
وإحلاد يف األمساء والصفات:
إحلاد يف األمساء والصفات ينقسم إىل أو مخسة.
األول :ينكار األمساء كلها أو بعضها أو يثبت اًلسم وينكار الصفة.
الثالث :دل على التمثيل ،يقول :يد اهلل سبحانه وتعاىل مثل يد اإلنسان مثال ،هذا متثيل.
الارابع :أن يقتق منها أمساء لألصنام مثل الالت والعزى ومناة ،اخلامس أن يسمي اهلل سبحانه
وتعاىل مبا مل يسم به نفسه ،مثل علة فاعلة ،وثالث ثالثة وقادر على اًلخرتاع ،وخداي يف اللغة
الفارسية أي نعم ًل يصح ألنه قلناً :ل ميكن نغري األمساء احلسىن ،وهذا نوع من أنواع احلاد ومهم جدا
التنبيه عليه.
التكييف

يقول :حمارم سواء كان باللسان أو بالبنان أو بالقلب ،طيب ويسأل عنه بكيف ،والكيفية قال :كيف

تعلم الكيفية إما مبقاهدة ،أو مبقاهدة املثيل أو خبرب الصادر مفهوم؟
طيب الفرق بين التكييف والتمثيل.
التكييف :قلنا القيخ أمحد اشرتى سيارة ،وسأله القيخ حممد عن هذه السيارة فاخذ يصف له هذا
تكييف مباذا؟ باللسان ،ورسم السيارة تكييف بالبنان.
وقع يف نفس القيخ حممد شكل هلذه السيارة هذا تكييف بالقلب ،طيب ما فهم القيخ حممد هذه
األمور كلها ،شارح رسم أمحد له السيارة ،ما فهم فقال :تعارف سيارة عبد العزيز؟ قال :نعم قال :مثل
سيارة عبد العزيز بالضبط ،إذا هذا متثيل ،صحيح إذا التمثيل ًلبد يذكار للقيء مثيل ،وقد يكيف من
دون أن ميثل ،صح إذا أيهما ،أعم التكييف أو التمثيل؟
التمثيل ألنه إذا مثل كيف ،وقد يكيف من دون ميثل ،إذا التكييف نعم من هذا الوجه ،ألنه قد يذكار
كيفية للسيارة من دون أن ذكار هلا ممثل ،لكن جمارد أن ميثل فجعل كيفية هلذه السيارة ،طيب وسوف
يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل نقف إىل هذا وغدا إن شاء اهلل نكمل القواعد ،ولكن ناريد منكم حفظ
هذه القواعد يا شيخ أمحد كلها.
واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]4بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قواعد يف األمساء والصفات
التعطيل
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
أخذنا أمس أقسام اجلحود:
والتحاريف.
والتأويل.
والتعطيل.
والتكييف.
واليوم بإذن اهلل ندرس شيء من القواعد ،وحىت يكون غدا إن شاء اهلل اختبار فيما درسنا ،لكن أنا
نبهت يف أول الدرس ،وقلنا :التعليم بالتدريج تقدم معنا ،وأن أصل اإلنسان يتدرج ،فالذي مل يدرس
أصول ثالثة وقواعد أربع وكتاب التوحيد األصل أنه ما حيضار معنا ،ليس يعين من باب كتم العلم وكذا
ألنه جيوز كتم العلم ملصلحة قلنا :واملصلحة أنه قد تعلق عنده شبهة اآلن وما يستطيع أن يدفع هذه
القبهة ،ألن األشكال أن هنا مثال أمس ،عندما ذكارنا التأويل ذكارنا نوع من التأويل ،واضطارينا أن
نذكار هذا املثال ،ألن اإلشكال قد يعلق عند بعض الناس شبهة ،وًل يستطيع أن يدفعه ،فأنا ما أريد
أن آيت وأطارد طالب من الدرس وكذا ،ألنه مهم جدا.
صاحل آل القيخ حفظه اهلل ،يف أول درس يف (كشف الشبهات قال :الذي مل يدرس معي ،هو قال

هبذا الل فظ الذي مل يدرس معي كتاب التوحيد يقوم اآلن من الدرس ،وقام القباب يعين بعض الناس
قد يغضب يا شيخ أمحد ،لكن هذا من مصلحة اجلميع وبوب عليه اإلمام البخاري ،وقالً :ل تبقارهم
النيب  فيتكلوا.
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وقال علي " :حدثوا الناس بما يعرفون" أتاريدون أ ي أكذب اهلل ورسوله ،بعض الطالب أنا هذا

الكالم قد يكون أن فيه شيء من القسوة وكذا ،لكن مهم هذا ،بعض الطالب يقول :أنا أعارف هذه
املسائل ،أقول :تعاىل بيين وبينك اختبار ،أخربك وما اإلشكال أن تأخذ املذكارة ،وتبدأ يف حل األسئلة
وكذا ،جنحت يف اًلختبار احلمد هلل تعاىل احضار معنا ،مل تنجح يف اًلختبار اهلل املستعان ،جاء ي
طالب وقال :واهلل أنا ما أحتاج أدرس أصول ثالثة وًل قواعد أربع ،وًل كتاب التوحيد ما أحتاج هذه
األمور ،قال هذه تدرس عندنا يف اًلبتدائي صحيح حنن بفضل اهلل ،يف هذه اململكة يدرس عندنا يف
اًلبتدائي (األصول الثالثة ،ثم القواعد األربع ،ثم كتاب التوحيد ثالث متوسط يكون انتهى من
كتاب التوحيد ،قال :أنا ما أحتاج هذه األشياء اليت تدرس لألطفال عندنا ،قلت أنا أسالك عن
اإلميان :عارف يل اإلميان شارعا ،واشارح يل شارح خمتصار جدا أركان اإلميان؟ ما حارر جواب هذا إشكال
ياريد يدرس عقيدة واسطية هذا إشكال عندنا ،فأنا اهلل أعلم أن هذا األمار مهم جدا يا إخوان﴿ .بل
اإلنسان على نـفسه بصيرة﴾

[القيامة]14:

وقد تعلق عندك شبهة وأنا أبارأت ذميت أمام اهلل سبحانه

وتعاىل.
قواعد يف األمساء والصفات.
التعطل لغة :التخلية والترك.
وشرعا :إنكار ما يجب له من األسماء والصفات ،وهو ينقسم إلى قسمين:

إنكار ما جيب هلل تعاىل من األمساء والصفات.
األول :تعطيل كلي ،كتعطيل اجلهمية يعطلوا كل صفات اهلل سبحانه وتعاىل ،وعندنا تعطيل جزئي
كتعطيل األشاعارة يثبتوا بعض الصفات وينكاروا البعض ،وقال :التعطيل لغة التخلية والرتك ،ومنها قول
اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وبئر معطلة ﴾...

[احلج]45:

أي خمالة مرتوكة مهملة ،وتعطيل ما جيب يف حق

اهلل سبحانه وتعاىل من األمساء والصفات.
لماذا يدرس األسماء والصفات؟
هذا مهم جدا ،لو سألنا سائل :ما هو السبب لدراستنا لألمساء والصفات ،ملاذا ندرس األمساء
والصفات؟
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يقول أوًلً :ل ميكن أصال الدخول يف التوحيد إًل بإفاراد اهلل سبحانه وتعاىل ،بأنواع التوحيد الثالثة
ومنها توحيد األمساء والصفات.
الثا ي :هذا أشارف العلوم وأكثار ما يتقوق إليه املسلم التعارف على من؟ على اهلل سبحانه وتعاىل،
كيف تعارف رب ليس له صفات﴿ :إذ قال ألبيه يا أبت لم تـعبد ما ال يسمع وال يـبصر وال يـغني
عنك شيئا﴾

[مارمي.]42:

بعد هذا أيضا سبب لدخول اجلنة ،ألن قال« :من أحصاها دخل الجنة» فأما أسعى هلذا األمار
لدخول اجلنة صحيح ،أيضا قال :حىت ًل أقع فيما وقعت فيه الفارق الضالة من إنكار األمساء
والصفات،

لدعاء اهلل سبحانه وتعاىل بأمسائه وصفاته﴿ :ولله األسماء الحسنى فادعوه بها وذروا

الذين يـلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا

يـعملون﴾[األعاراف]180:

إحصاء األسماء الحسنى
احصاء األمساء وغري هذا كثري يف أسباب الدراسة ،لكن هذا أهم شيء واهلل أعلم ًل ميكن الدحول يف
التوحيد إًل بإثبات توحيد األمساء والصفات ،احصاء األمساء احصائها أوًل عدا ،وحفظا واإلميان هبا
والعمل مبقتضى األمساء والصفات ،نعم هذا احصاء األمساء احلسىن «هلل تسعة وتسعين اسما من
أحصاها دخل الجنة»
مناهج الناس يف تعيني األمساء احلسىن
هذا املبحث يعين كييف نستطيع أن حنصي األمساء احلسىن ،انقسم الناس يف هذا الباب إىل أربعة أقسام
واهلل أعلم.
القسم األول :اعتمدوا على العد الوارد يف احلديث« :أن هلل تسع وتسعين اسما من أحصاها دخل
الجنة قال وهي ،اهلل ال إله إال» هو هذه الزيادة يف احلديث ضعفها األئمة ،إذا هذه الطاريقة تعتمد
على حديث الزيادة فيه ضعيفة ،ضعفها األئمة كقيخ اإلسالم وغريه.

الطريقة الثاني في اإلحصاء قال :طاريقة املقتصارين على ما ورد بصيغة اًلسم ،وقال :هذا أيضا
مرجوحة .القسم الثالث من أقسام الناس في إحصاء األسماء الحسنى :املتوسعني أثبتوا كل األمساء
وأثبتوا أيضا لكل صفة أخذوا منها اسم ،ورد عليهم ابن القيم ،هذا نسميه منهج املتوسعني.
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الرابع واألخير :وسطية أهل السنة ،طاريقة املتوسطني أو املعتدلني.
أوال :أثبتوا كل ما أثبته اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ،وأثبت له رسوله  وما ورد بصيغة اًلسم ،أخذوا
من بعض الصفات أمساء بقارطني:
األول :أن تكون هذه الصفة واردة يف الكتاب أو السنة الصحيحة.
الثاني :أن تتضممن هذه الصفة مدح وكمال دائمة بذاهتا ،وقال مثاله قال :احملسن مل يارد بصيغة
اًلسم ،لكن ورد يف الكتاب والسنة ودائما تتضمن مدح وكمال
إذا عندنا انقسم الناس في اإلحصاء إلى أربعة أقسام.
املعتمدين على احلديث وقلنا :الزيادة فيه ضعيفة.
واملتوسعني.
واملقتصارين على ما ورد بصيغة اًلسم ،وهذا مذهب الظاهارية.
والارابع :املتوسطني ،أثبتوا كل األمساء الواردة بصيغة اًلسم يف الكتاب والسنة ،وأخذوا من بعض
الصفات أمساء بقارطيني :أن تتضمن مدح وكمال ،وأن تثبت من الكتاب أو السنة الصحيحة.
أقسم األسماء الحسنى باعتبار اطالقها على اهلل

أربعة ،اآلن ذكارت ثالثة ،يبقى مذهب املتوسعني :أهنم أثبتوا كل األمساء وأخذوا من كل صفة اسم
وقال :هذا جهل عظيم ،ورد عليه ابن القيم وسيأيت معنا إن شاء اهلل.
أقسام األسماء الحسنى باعتبار اطالقها على اهلل :تنقسم إلى ثالثة أقسام:
األسماء المفردة :ضابطها ما يسوغ أن يطلق عليه مفردا ،وهذا يقع في غالب األسماء.
يقول :غالب األمساء يصح أن اهلل سبحانه وتعاىل يسمى هبا على إفارادها ،تقول :من أمساء اهلل احلي
تقول :من أمساء اهلل القيوم ،وتصح أن جتمع بني اًلمسني ،احلي والقيوم صحيح ،هذا املفارد العليم
والقديار ،والسميع والبصري وغريها ،هذا يقول :أكثار األمساء.
الثاني :األسماء المقترنة ضابطها أن يطلق عليه مقترنا بغيره من األسماء ،وهذا في غالب
األسماء ،وكل من القسمين يسوغ أن يدعى به منفردا ومقترنا بغيره.

نعم أن بعض األمساء تقرتن مع بعض ،مثل احلي يقرتن دائما مع القيوم ،إذا يصح اًلنفاراد ويصح اًلقرتان،

الارمحن يقرتن دائما بالارحيم غالبا ،والسميع مع البصري وهكذا ،قال :هذا يصح اإلفاراد ويصح اًلقرتان.
وهكذا في حال الثناء عليه أو الخبر.
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وقال :يف حال الثناء عليه ،ألن سوف يأيت معنا ،أن كثارة األمساء والصفات تدل على عظم املسمى
واملوصوف سبحانه وتعاىل ،وكثارة التعلق به ،واهلل سبحانه وتعاىل أثىن على نفسه باألمساء والصفات،
واألصل أن يثين على اهلل سبحانه وتعاىل مبا أثىن هو سبحانه وتعاىل على نفسه.
ثالثا :األسماء المزدوجة
ضابطها ما ال يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله.

إذا هذا اًلمسني يقوم مقام اًلسم الواحدً ،ل يصح أن تفصل أبدا كاألمساء املقرتنة ،املقرتنة يصح
اًلنفاراد ،لكن هنا اًلمسني ًلبد تكون مكان اسم واحد ،مثاله يف األمساء املفاردة الارمحن ،هل يصح أن
جنزأ هذا اًلسم نقول :األلف والالم والاراء قسم وهذه قسم ًل ميكن ،إذا األول واآلخار هذا اسم واحد
ًل يصح أن يقال :أن من أمساء اهلل األول وًل يصح أن يقال أن من أمساء اهلل اآلخار ،إذا أردت أن
تقول ،تقول :اسم من أمساء اهلل األول واآلخار والظاهار والباطن ألن اًلمسني تقوم مقام اسم واحد.
ألن الكمال اقتران

ألن الكمال ًل يكون باًلنفاراد ،يكون باجتماع اًلمسني مع بعض.
ألن الكمال اقتران كل اسم منه بما يقابله ،فهذه األسماء تجري األسماء منها مجرى االسم
الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض.
مثل قلنا :الارمحن ًل يصح أن نفصل بعض احلاروف عن بعض ،كذلك األول واآلخار اسم واحد ًل
يصح فصل األول عن اآلخار.
ألن الكمال يحصل في الجمع بين االسمين ،لما فيه من العموم والشمول الدال على وحدانيته
سبحانه

وسوف يأتينا إن شاء اهلل شارح األول واآلخار والظاهار والباطن والقابض والباسط.
قال ابن القيم رحمه اهلل تعالى في نونيته:

هذا ومن أمسائه ما ليس يفارد بل يقال إذا أتى بقاران ،وهي اليت تدعى مبزدوجاهتا إفارادها خطار على
اإلنسان ،إذ ذاك موههم نوع نقص جل رب العارش عن عيب وعن نقصان.
كاملانع املعطي وكالضار الذي هو نافع وكماله األماران ،ونظري هذا القابض املقارون باسم الباسط
اللفظان مقرتنان.
وكذا املعز مع املذل ،وخافض مع رافع لفظان مزدوجان ،وحديث إفاراد اسم منتقم فمقوف كما قال
ذو العارفان ،ما جاء يف القارآن غري مقيد باجملارمني وجاء بدون نوعان.
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خالصة طريقة أهل السنة والجماعة في األسماء والصفات ترجع إلى ثالثة قواعد.

يقول خمتصار القواعد هذه كلها ،أو إذا طلب منك إنسان أن تذكار له جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة
يف األمساء والصفات.
تقول :تارجع إىل ثالث قواعد.
القاعدة األوىل :إثبات.
والقاعدة الثانية :تنزيه.
القاعدة الثالثة :أن املعا ي معلومة وأن الكيفية علمها عند اهلل والسؤل عنها بدعة.
دليل القاعدة األوىل يا شيخ أمحد :اإلثبات ﴿وهو السميع البصير﴾ [القورى.]11:
ودليل القاعدة الثانية﴿ :ليس كمثله شيء ﴾..

[القورى]11:

ودليل القاعدة الثالثة﴿ :وال يحيطون به علما﴾

[طه.]110:

إذا الخالصة لو تذكر األدلة أو ما قلناه:
إثبات ،وتنزيه ،واملعايل معلومة والكيفية علمها عند اهلل سبحانه وتعاىل.
طبق هذه القاعدة يف أي آية وحديث فيها اسم أو صفة من صفات اهلل مثال﴿ :الرحمن على العرش
استـوى﴾ [طه.]5:

طبق القاعدة األوىل أوًل تقول :نثبت اًلستواء هلل إثبات.
الثا ي :تنزه أن يكون استواء اخلالق الكامل مثل استواء املخلوق الناقص﴿ ،ليس كمثله شيء .﴾..

الثالث :تقول :نعلم معىن اًلستواء ونؤمن أن هلل كيفية تليق جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل

نسأهلا والسؤال عنها بدعة.
تأيت آلية أخارى مثال﴿ :لما خلقت بيدي ﴾...

[ص]75:

تق للول :نثب للت هلل س للبحانه وتع للاىل ي للدين اثنت للني حقيقت للني ،تنزيه لله تل للق جبالل لله وعظمت لله ًل متاث للل أي للدي
املخلوقني ،نعلم معىن اليدين ونؤمن أن هلل سبحانه وتعلاىل يلدين هللا كيفيلة ،لكلن هلذه الكيفيلة ًل نعلمهلا
والسلؤال عنهلا بدعلة ،يقللول القليخ األملني القللنقيطي رمحله اهلل :إذا سلارت عللى هللذه الطاريقلة فأنلت علللى
طاريقللة السللنة واجلماعللة مفهللوم؟ إذا خالصللة مللا نللدرس هللذا يارجللع إىل ثللالث قواعللد ،وطبللق هللذا يف كللل
النصوص تكون على طاريقلة أهلل السلنة واجلماعلة ،مفهلوم يلا إخوانلا؟ إذا ًل داعلي لدراسلة هلذه القواعلد؟
ًل هناك داعي لدراسة هلذه القواعلد ،لكلن أهلم قواعلد هلذه القواعلد الثالثلة :إثبلات وتنزيله املعلا ي معلوملة
والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة.
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إذا أشكل علينا شيء يف األمساء والصلفات نقلول بقلول اإلملام القلافعي رمحله اهلل تعلاىل :آمنلت بلاهلل ومبلا
جاء عن اهلل عللى ملاراد اهلل ،وآمنلت بارسلول اهلل ومبلا جلاء علن رسلول اهلل عللى ملاراد رسلول اهلل ،واخلالصلة
آمن هتتدي.
يعين إذا أشكل علينلا فهلم آيلة أو حلديث فيهلا اسلم أو صلفة ملن صلفات اهلل ملاذا تصلنع؟ تقلول :آمنلت
وصدقت وسلمت فقال :هذه الطاريقة هي طاريقة أهل السنة واجلماعة ،آمن هتتدي آمنت بلاهلل ومبلا جلاء
عن اهلل وعلى ماراد اهلل ،آمنت بارسول اهلل ومبا جاء عن رسلول اهلل عللى ملاراد رسلول اهلل ،النتيجلة يلا شليخ
أمحد؟ يهدك اهلل.
ألن أهللل السللنة هللذه هللي الطارقللة عنللدهم ،اإلميللان والتصللديق والتسللليم ،خبللالف املخللالفني ألهللل السللنة
واجلماعة.
أوًل يعتقلد بعلد ذللك يسلتدل عللى اعتقلاده ،أهللل السلنة أوًل يسلتدل يسلري خلفله نصلوص الكتللاب
والسنة ،وسوف يأتينا إن شاء اهلل أمثلة هلذه القاعلدة ،ألهنلم يلاردوا النصلوص بالعقلل ،يقلول :كيلف نثبلت
هلل هذه الصفة ،أعوذ باهلل اثبتها اهلل لنفسهً ،لبد أن تثبتها هلل سبحانه وتعاىل.
ًل نسأل عن أشياء لم يسأل عنها الصحابة.
هللذا مهللم جللدا يف الدراسللة ،هللذه يعللين هللذا األمللار ميثللل طاريقللة أهللل السللنة واجلماعللة يف دراسللة األمسللاء
والصفات ،أوًل حنن قلنا يف أول األمار :ملاذا ندرس األمساء والصفات؟
الغارض من دراستنا لألمساء والصفات هلو تعظليم اهلل سلبحانه وتعلاىل ،إذا ًل ميكلن أن نسلأل علن أشلياء
مل يسأل عنها الصحابة والسلف الصاحل ،ملاذا؟
قال :ألهنم أحارص على العلم منا ،وأتقى هلل منا.
الثا ي :املسؤول من رسول اهلل  أنصح اخللق للخلق ،وأعلم اخللق باهلل سبحانه وتعاىل ،إذا ًل ميكن
أن نسأل عن أشياء مل يسأل عنها السلف وسوف يأيت معنا بعض األسئلة اليت يأيت هبا أهل البدع
نقول :هذه األسئلة مل تارد عن السلف ،ولذلك اإلمام مالك رمحه اهلل قال لذاك الارجل أخارج الارجل فإنه
مبتدع ،والسؤال عنها بدعة ،ألنه مل يأت هذا السؤال عن الصحابة والسلف الصاحل إذا ما يسعنا إًل ما
وسع السلف الصاحل مفهوم؟ نعم.
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أن أسماء اهلل أعالم وأوصاف.
أعالم وأوصاف خبالف أمسائنا حنن ،حنن أمسائنا أعالم حمضة ،تسمي إنسان صاحل وقد يكون طاحل ،ما
تغري له هذا اًلسم ،تسمي إنسان عبد اهلل ،وقد يكون نسأل اهلل السالمة والعافية من أفجار خلق اهلل
لكن أمساء اهلل أمساء وأوصاف ،كل اسم سوف يأيت معنا ًلبد يتضمن صفة من صفات اهلل ،وًل يكون
نوع من أنواع اإلحلاد ،ألن من أنواع اإلحلاد أخذنا أنه يثبت اًلسم وينكار الصفة ،إذا امساء اهلل سبحانه
وتعاىل هي أمساء وًلبد تتضمن وصف هلل سبحانه وتعاىل ،مثاله السميع اسم من امساء اهلل متضمن
لصفة السمع.
العليم :اسم من أمساء اهلل متضمن لصفة العلم وهكذا ،مفهوم؟
أن أسماء اهلل تعالى أعالم وأوصاف وليست أعالم محضة ،فهي من حيث داللتها على الذات
أعالم ،ومن حيث داللتها على الصفة التي يتضمنها هذا االسم أوصاف
وهذا واضح احلمد هلل.
دًلًلت اًلسم
لالسم ثالث دًلًلت:
 دًللة مطابقة.
 ودًللة تضمن.
 ودًللة التزام.
ومنثل بسيارة القيخ أمحد ،أمحد اشرتى سيارة وجاء للقيخ حممد وقال :أنا اشرتيت سياره ،القيخ حممد
هل يفهم أنه اشرتى قطار؟ طائارة؟ جوال؟ ًلً ،لبد اًلسم ينطبق على املسمى ،سيارة سيارة ليست
بقطار وًل دراجة وًل جوال وًل غريها ،صحيح يا شيخ ،إذا هذا األول سيارة دًللة مطابقة اًلسم ًلبد
ينطبق على السيارة ،املسمى نعم.
الثا ي :دًللة تضمن ،القيخ حممد عندما مسع أن القيخ أمحد اشرتى سيارةً ،لبد هذه السيارة تتضمن
أشياء ،مثل مقاعد ،وإطار وعجالت ،صحيح نعم وأجهزة وكذا ونوافذ ًلبد هذه السيارة غري السيارة
ما تكون سيارة صحيح ،هذه دًللة تتضمن ًلبد تتضمن أشياء.
الثالث :ركب القيخ حممد هذه السيارة وأعجبته هذه السيارة ،يقول :أن هناك من صنع هذه السيارة
شاركة مصنعة وإذا كانت هذه السيارة جيدة وكذا هو يقول :يتعارف أن هذا الصانع هلذه السيارة أتقن
يف صنع السيارة.
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هذه يسميها العلماء دًللة التزام كل اسم سواء كان أمساء ألشياء خلقها اهلل سبحانه وتعاىل ،واسم من
أمساء اهلل ًلبد تتضمن ثالث أشياء ،القيخ أبو طلحة يقول عندي بيت يف مدينة كذا ،تفهم أن عنده
قطار؟ ًل بيت بيت دًللة مطابقة ،تتضمن هذا البيت ًلبد له أبواب ونوافذ صح .والتزام ًلبد أن هذا
لبيت جاء إنسان وبىن هذا البيت صحيح ،عمال وما إىل ذلك وكذا صح إذا كل اسم من األمساء ًلبد
فيه ثالث دًلًلت انتهينا.
بالنسبة ألسماء اهلل االسم له ثالث دالالت:
اًلسم دًللة مطابقة :فاهلل سبحانه وتعاىل من أمسائه اخلالق ،هو ممن أمسائه اخلالق وهو خالق سبحانه
وتعاىل إذا اًلسم ًلبد أن ينطبق على املسمى ،اخلالق اسم من أمساء اهلل وهو خاق سبحانه وتعاىل
تضمن قلناً :لبد كل اسم داخله صفة متضن لصفة اخللق ،طيب التزام قال هذا املبحث ترتكه اآلن
بعد فرتة تقارأ يف الكتب اليت شارحت األمساء احلسىن ،جتد فيها كل اسم يذكار العلماء فيه دًللة التضمن
واملطابقة واًللتزام ،مثاله يف اخلالق ًل ميكن أن يكون خالق إًل بعلم وقدرة.
واهلل سبحانه وتعاىل قال هذا يف القارآن﴿ :الله الذي خلق سبع سموات ومن األرض مثـلهن يـتـنـزل
األمر بـيـنـهن﴾.
ملاذا قال :لتـعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾

[الطالق.]12:

إذا اخلالق يف دًللة التزام يف أشياء أمساء أخارى تدل على هذا اًلسم ،وهو العلم والقدرة مثاله ،رجل
أخذ قطعة من اللحم ووضع هذه القطعة يف إناء ،وأحكم إغالق هذا اإلناء بعد فرتة هذا اللحم يتحول
إىل دود ،صحيح؟ فقال هذا الارجل :أنا خلقت هذا الدود ،جاء إليه إنسان وقال :طيب إذا تقول:
أنك أنت الذي خلقت هذا الدود ،كم عدده كم الذكور كم اإلناث؟ مىت ميوتوا؟ قالً :ل أدري ،قال:
﴿أال يـعلم من خلق وهو اللطيف الخبير﴾

[امللك.]14:

إذا ًل ميكن يكون خالق إًل بعلم ،هذا يسميه العلماء دًللة التزام ،كيف تطبقها اآلن يف األمساء
احلسىن ليس مبحثنا اآلن ،املهم اآلن عندنا يا شيخ تتعارف ثالث دًلًلت مطابقة تضمن التزام ،وبعد
هذا وهذا أمار تارى يعين الناس فيه بني تفاريط كثري أكثار الناس ،أهنم من يدرسوا الكتب اليت فيها شارح
األمساء احلسىن ،إذ حنن يف هذه املارحلة ندرس القواعد وما إىل ذلك ،بعد هذا إن شاء اهلل ًلبد ندرس
شارح األمساء احلسىن حىت تثبتت الثالث دًلًلت مطابقة وتضمن ،والتزام
نقف واهلل أعلم إىل هنا ،غدا إن شاء اهلل نكمل ،ويوم السبت إن شاء اهلل يكون اًلختبار التحارياري
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[ ]5بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قواعد يف األمساء والصفات
أن أمساء اهلل مرتادفة متباينة ،مرتادفة باعتبار دًللتها على ذات اهلل  ،ومتباينة باعتبار معانيها ألن
معىن احلكيم غري معىن السميع ،غري معىن البصري وهكذا.
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا أمس بعض القواعد واليوم نكمل بإذن اهلل تعاىل ،هل أمساء اهلل مرتادفة أم متباينة؟
قال هيب مرتادفة ومتباينة ،باعتبار أهنا أمساء ملسمى واحد وأوصاف ملوصوف واحد ،سبحانه وتعاىل
فهي مرتادفة ،ومتباينة من حث املعىن ،فالارمحن غري الارحيم غري احلي غري القيوم.
أن أمساء اهلل ليست حمصورة بعدد معني.
هل أمساء اهلل سبحانه وتعاىل حمصورة بعدد معني؟
قالً :ل« ،والدليل أو استأثرت به في علم الغيب عندك» واحلديث« :من أحصاها دخل الجنة»،
أي من أحصى من أمساء اهلل تسع وتسعني امسا دخل اجلنة.
بدليل :أو استأثارت به يف علم الغيب عندكً ،ل يتم اإلميان باسم إًل أن تؤمن به امسا من األمساء
وتؤمن مبا تضمنه من الصفة ،وتؤمن مبا تدل عليه هذه الصفة من األثار واحلكم ،إن كان اًلسم متعديا
إذا اإلميان باًلسم ًل يتم إًل تؤمن به اسم من أمساء اهلل ،وقلنا :كل اسم ًلبد يكون داخله صفة ،وًل
يكون نوع من انواع اإلحلاد إذا أثبت اًلسم وأنكار الصفة.
والثالث :األثار تؤممن مبا تضمن هذا اًلسم من أثار ،إذا كان اًلسم متعديا ،وسوف يأيت معنا قاعدة
مىت يكون اًلسم متعدي وغري متعدي؟ مثاله :السميع تؤمن أن اهلل سبحانه وتعاىل اسم من امسائه
السميع متضمن لصفة السمع ،نعم وأن هلل سبحانه وتعاىل مسع حقيقي كما يليق جبالله وعظمته يسمع
به األصوات ،ولذلك حتارص أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يسمع منك إًل ما يارضى.
ًل يتم اإلميان باًلسم إًل أن تؤمن به امسا من األمساء ،وتؤممن مبا تضمن من الصفة ،وتؤمن مبا تدل
عليه هذه الصفة من األثار واحلكم ،إن كان اًلسم متعديا.
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أقسام الصفات.
تنقسم الصفات إىل ثالثة أقسام :ذاتية ،وفعلية ،وخربية.
األوىل :الذاتية ويقال :معنوية.
الثانية :فعلية وهي اليت تتعلق مبقيئته.
فمىت شاء فعلها سبحانه وتعاىل ،كالزول والكالم ،وقد تكون الصفة ذاتية وفعلية ،ذاتية باعتبار وفعلية
باعتبار ،مثاله صفة الكالم فاهلل سبحانه وتعاىل موصوف بأنه يتكلم بكالم حقيقي ،يليق جبالله
وعظمته ًل مياثل كالم املخلوق هذه صفة ذاتية ،ومن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل كم موسى عليه
الصالة والسالم هذه الصفة فعلية متعلقة باملقيئة ،من حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل يوصف بأنه خالق
هذه صفة ذاتية ،ومن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم بيده هذه الصفة فعلية ،فقد تكون الصفة
ذاتية وفعلية.
الفعلية :وهي اليت تتعلق مبقيئته وهي املالزمة لذات اهلل.
الثالثة :اخلربية وهي أبعاض وأجزاء بالنسبة لنا.
ألنه ًل يقال يف حق اهلل سبحانه وتعاىل :بعض وجزء يقال يف حق املخلوق :أنه بعض وجزء ألن اهلل
سبحانه وتعاىل ميكن يقال يف حقه هذا ،أبعاض وأجزاء كاليدين مثال.
باب الصفات أوسع من باب األسماء

وذلك ألن كل اسم متضمن لصفة.
لو سال سائل قال :أيهما أكثار األمساء أو الصفات؟

الصفات ،ملاذا؟ ألن عندنا كل اسم ًلبد يتضمن صفة ،وعندنا صفات ًل نأخذ منها أمساء ،قد نأخذ
وقد ًل نأخذ ،ألن هذا دليل أن الصفات أكثار من األمساء ،إذا أيهما أوسع باب األمساء أو الصفات
الصفات أوسع من باب األمساء وباب السماء أضيق من باب الصفات ،طيب عندنا باب األخبار
أوسع من باب األمساء والصفات ،إذا كل اسم هو اسم ،وداخله صفة ،وخيرب عن اهلل سبحانه وتعاىل به
مثاله :اخلالق اسم متضمن لصفة اخللق ،وخيرب عن اهلل سبحانه وتعاىل أنه خلق السماوات واألرض،
صحيح؟
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والصفة صفة وخرب ،وقد يأخذ منها اسم وقد يأخذ منها اسم كما تقدم معنا يف شاروط أخذ اًلسم
من الصفة بقارط أهنا تارد يف الكتاب والسنة الصحيحة ،أو وأن تتضمن مدح وكمال ،بعد هذا قال:
وهناك باب األخبار.
خيرب عن اهلل بأنه شيء ومذكور ولكن ًل يوصف وًل يسمى بقيء ومذكور صحيح؟ إذا أيهما أوسع
باب؟ باب األخبار وأضيق منه؟ الصفات ،وأضيق منه باب األمساء ،لذلك قال :باب األخبار أوسع
من باب األمساء والصفات وسوف يأيت هذا يف القواعد اآلن إن شاء اهلل.
أسماء اهلل وصفاته حقيقية

حقيقية وليست من قبيل اجملاز ولذلك حنن عند ذكار صفة من صفات اهلل ،نقول :هذه الصفة صفة
حقيقية ملاذا؟ حىت ننفي اجملاز.
وليست من قبيل اجملاز .قال شيخ اإلسالم :القول باجملاز اصطالح حادث بعد انقاراض القارون الثالث
املفضلة.
هذا يعين انقسم الناس يف تقسيم الكالم إىل حقيقية وإىل جماز إىل أقسام ،وًل يهم التقسيمات هذه
لكن مهم عندنا أن القول باجملاز هذا قال عنه شيخ اإلسالم رمحه اهلل أنه اصطالح حادث بعد انقاراض
القارون الثالث املفضلة ،إذا مل يقل أحد من السلف :القارون الثالثة أن الكالم ينقسم إىل حقيقية وإىل
جماز وهذا أقوى األقوال أن تقول :ليس هنا جماز إطالقا ًل يف كتاب وًل يف سنةً ،ل يف لغة وًل يف غريه
وهذه جتعل القاعدة مضطاردة.
وهو سالح املبتدعة
يقول :ملاذا رجحنا هذا القول ،أن األصل يف الكالم احلقيقة وًل جماز.
األول :أنه اصطالح حادث بعد انقاراض القارون الثالث املفضلة.
الثاني :قال :أنه سالح أهل البدع ،ولذلك إذا أرددت أن تقاتل إنسان تعطيه السالح وتقول :قاتلين
أو جتده من السالح تتفنن يف قتله؟ الثا ي طبعا ،صحيح ولذلك سالح أهل البدع يف إنكار األمساء
والصفات اجملاز ،قلناً :ل يوجد جماز ًل يف لغة وًل يف كتاب ،وًل يف سنة ،وهبذا يكون خصم صحيح،
إذا اصطالح حادث ،سالح أهل البدع.
بعد هذا إذا انكار إنسان اجملاز ،هل يلحقه ا ؟
شيخ اًلسالم أنكار اجملاز حلقه ا ًل يلحقه ا لكن أنكار إنسان حارف واحد من القارآن قد يلحقه ا
واألصل الدفاع عن الكتاب والسنة.
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الرابع :فتح باب تالعب ،ألننا اآلن لو فتحنا هذا الباب باب اجملاز بدأ يلعب بعض الناس يف

نصوص الكتاب والسنة ،ويقول :هذا جماز وهذا جماز وهذا جماز صحيح.
يقول :لذلك هذه األمور تارجح أن ًل جماز ،ومن أقوى األدلة يقول :على ردد اجملاز أنه ًل جماز ،أنه
ميكن رده ونفيه ،وكل شيء أمكن رده ونفيه فهو باطل ،وبعض العلماء يقول :أن اجملاز طاغوت ،أي
نعم ألنه باجملاز يارد األمساء والصفات ،وهم ما قالوا :باجملاز إًل بارد األمساء والصفات ،طيب لو أتينا
إنسان يقول :ما تقولون يف قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :واسأل القارية [ ﴾..يوسف]82:؟
هذه جماز نقولً :ل ،يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهللً :ل يوجد عاريب على وجه األرض يفهم اللغة
العاربية تقول له القيخ العباد حفظه اهلل حبار ،إًل يفهم أن القيخ عباد حبار يف العلم ويف الكارم ،يقول:
هذا الكالم يف هذا السياق حقيقة وًل جماز ،وًل ميكن لعاريب على وجه األرض فهم اللغة العاربية يفهم
غري هذا.
طريقة القرآن التفصيل في اإلثبات واإلجمال في النفي
طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف النفي ،والدليل﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع
البصري﴾ [القورى.]11:
الصفات املنفية قليلة جدا مقابل الصفات الثبوتية :هو اهلل الذي ًل إله إًل هو قال احلي القيوم.
إذا الصفات الثبوتية كثرية جدا مقابل الصفات املنفية فهي قليلة ،إذا طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات
يف الصفات الثبوتية واإلمجال يف النفي ،نعم والدليل﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ ﴿الله
ًل إله إًل هو احلي القيوم [ ﴾...البقارة.]255:
إذا كانت الصف منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل مبطلقها يف أمسائه بل يطلق عليه منها كماهلا
كاملاريد والصانع.
نعم إذا الصفة منقسمة إىل كمال ونقصً ،ل ميكن تدخل يف صفات اهلل وتنفى عن الل ،تدل من
حيث وجه الكمال فيها.
ًل يلزم من اإلخبار عنه بالفعل مقيدا أن يقتق منه اسم مطلق.
نعم وهذا تقدم معنا ،أن باب األخبار أوسع من باب األمساء والصفات ،هذا كالم ابن القيم رمحه اهلل
ويقول:
وقد غلط من جعل من أمسائه املاكار والفاتن واملضل
يقول هذا أخطأ ،من يقول :أن هذه من أمساء اهلل.
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األسماء والصفات التي تستعمل في حق الخالق والمخلوق ،هي حقيقة في الخالق والمخلوق.

حقيقة ًل جماز ،لكن حقيقة مثال تقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل وصف نفسه سبحانه وتعاىل بأنه حي،
ووصف العبد بأنه حي ،نقول :هذا الوصف حقيقة بالنسبة للخالق وحقيقة بالنسبة للمخلوق ،وًل يلزم
اًلشرتاك يف اًلسم ،اًلشرتاك يف كل الصفات ،هذه حياة تلق به سبحانه وتعاىل وهذه حياة تليق
باملخلوق ،كما مثلنا عليه مثال األمس قلنا :أمحد لني واحلديد لني ،رأس اإلبل ورأس املال
ورأس الوادي.
ال يوجد في الكتاب والسنة شيء ال يمكن الوصول إلى معناه.

يقول :هل ميكن أن يوجد يف الكتاب والسنة شيء ًل ميكن الوصول إىل معناه؟
يقولً :ل كل ما يف الكتاب والسنة ميكن الوصول إىل معناه ،وهذا فيه الارد على من قال :إن طاريقة

أهل السنة واجلماعة تفويض املعىن ،نقول :باطل طاريقة أهل السنة واجلماعة تفويض الكيفية ،إثبات
املعا ي ويثبتوا أن هلل كيفية تليق جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها والسؤال عنها بدعة ،ملاذا؟
ًل يوجد يف القارآن ما ًل ميكن الوصول إىل معناه ،ما هو الدليل؟
نعم أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ليدبلاروا آياته ﴾....
واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وأنزلنا إليك الذكار لتبلني للناس [ ﴾...النحل ]44:يعين كل القارآن ومل يستثن
شيء ،وغريه أي نعم يقول :عارضت املصحف على ابن عباس ثالث مارات ،أوقفه عند كل آية ،ومل
[ص.]29:

يستثن آيات األمساء والصفات.
ومن قال :إن طاريقة السلف هي تفويض املعىن.
هذا كذب وافرتاء على السلف ،أن طاريقة السلف تفويض املعىن ،طاريقة السلف تفويض الكيفية مع
إثبات أن هلل كيفية تليق جباللته وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها والسؤال عنها بدعة.
فقد كذب على السلف ،قال شيخ اإلسالم :القول بتفويض املعىن فيه تكذيب بالقارآن.
تكذيب للقارآن ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ليدبلاروا آياته  ﴾....ومعىن هذا ان أكثار من ثلث القارآن
ًل ميكن أن يتدبار ،تكذيب للقارآن ،وجتهيل للنيب  ،والصحابة والسلف الصاحل ،ألهنم ما يعارفوا
معا ي األمساء الصفات ،اآليات اليت فيها األمساء والصفات ،قال :واستطاًل للفالسفة ،ألهنم قالوا:
خضنا حبارا يف العلم وقف األنبياء على شاطئ ،إذا ًل ميكن هذا القول يقول ،لذلك قال شيخ اإلسالم
أن هذا القول من شار أقوال أهل البدع ألنه تكذيب للقارآن ،وجتهيل للنيب  والصحابة والسلف
الصاحل واستطالة للفالسفة.
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وهذا الذي يرتك يقول :أنا ما أريد ًل أكون مع السلف وًل مع اخللف ،أقارأ آيات القارآن هكذا ،وًل
أثبت لألمساء والصفات معا ي ًل غريها ،وًل أكون مع أهل السنة وًل مع املخالفني ألهل السنة ،هذا
القول يقول شيخ اإلسالم :ومن شار أقوال أهل البدع ،ملاذا؟
قال :ألنه تكذيب للقارآن ألن اهلل أمار بتدبار القارآن.
الثا ي :جتهيل للنيب  معىن هذا أن هذه اليت تسلكها هي طاريقة النيب  ،معىن هذا أن النيب  كان
ًل يعارف معا ي األمساء والصفات ،هي عنده قال :مبنزلة احلاروف املقطعة أو احلاروف املكتوبة عندنا
أحيانا كالم ،يكتب باللغة العاربية لكن هو يف احلقيقة كالم بغري اللغة العاربية ،مثل ما جتده على دورات
املياه (وضوئك خانة) خانة هذا القيخ حسام يقول :أنا أقارأ خانة وًل أعارف من هذا شيء ،يقول:
هذا كأنه يقول النيب  يقارأ هذه احلاروف وًل يفهم منها شيء ،فقط هكذا حاروف كتبت جتهيل
للنيب  والصحابة والسلف الصاحل واستطال الفالسفة.

أسماء اهلل وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى ومن المتشابه من حيث الكيفية.
إذا سأل سائل قال :هل آيات األمساء والصفات من احملكم أم من املتقابه؟ نقول :هي من احملكم من
حيث املعىن معانيها واضحة بينة ،ومن املتقابه املطلق الذي ًل يعلمه إًل اهلل من حيث الكيفية ،ملاذا
ألننا مل نار اهلل ،ومل خيربنا الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم وليس له مثيل.
أسماء اهلل وصفاته من قبيل المحكم من حيث المعنى ومن المتشابه من حيث الكيفية.
املتقابه املطلق الذي ًل يعلمه إًل اهلل من حيث الكيفية تضيف هذا :املطلق الذي ًل يعلمه إًل اهلل من
حيث الكيفية.
ًل يلزم من احتاد اًلمسني متاثل مسمامها.
خالص وتقدم معنا هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل وصف العبد بأنه حي ،ووصف اهلل سبحانه وتعاىل
نفسه بأنه حي سبحانه وتعاىل ،فهذه حياة تليق جبالله وعظمته ًل متاثل حياة املخلوقني.
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القول في الصفات كالقول في الذات إثباتا ونفيا.
هذه قاعدة مهمة جدا :يف الارد على اجلهمية مثال ،اجلهمية أنكاروا كل الصفات قلنا صحيح ،نقول
هلم :هل تثبتوا هلل ذات؟ يقولوا :نعم ،نثبت هلل ذات ألهنم ما يستطيعوا أن ينكاروا وجود اهلل سبحانه
وتعاىل نقول :إذا قلتم :أن اهلل سبحانه وتعاىل موجود ،معىن هذا مثلت اخلالق باملخلوق ،يقولواً :ل هلل
وجود يليق جبالله وعظمته ،نقول أيضا ًلبد تقولوا هذا يف كل الصفات ،فالقول يف الصفات كالقول يف
الذات إثباتا ونفيا ،كما أنكم تثبتوا هلل ذات ليس كالذواتً ،لبد تثبتوا هلل صفات ليست كالصفات أو
انفوا الذات والصفات ،وًل يستطيعوا هذا.
القاعدة الثانية  :القول يف بعض الصفات كالقول يف البعض اآلخار إذ ًل فارق وهو رد على األشاعارة
يثبتوا بعض الصفات ،يقولونً :ل يلزم من اإلثبات هلل أن تكون مماثلة لصفات املخلوقني ،نقول:
يلزمكم هذا يف كل الصفات.
واهلل أعلم نكتفي هبذا القدر ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]6بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
قواعد يف األمساء والصفات
أمساء اهلل احلسىن كلها حسنة أي بالغة يف احلسن غايته
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ولله األمساء احلسىن
فادعوه هبا [ ﴾....األعاراف]180:
واحلسىن أي البالغة يف احلسن غايته وأكمله ،أكمل حسن وكمال يف أمساء اهلل وصفاته ،واحلسن يف
أمساء اهلل باعتبار كل اسم على حده وباعتبار اًلسم إذا أضيف إليه غريه ،فاحلي كل كمال يف هذه
احلياة هي ملن؟ هلل سبحانه وتعاىل ،والقيومية حسن وكمال ،وإذا ضمينا احلي إىل القيوم كان حسن
على حسن ،إذا احلسن يف أمساء اهلل باعتبار كل اسم على حده ،وباعتبار اًلسم إذا أضيف إليه غريه
وضاربنا عليه مثال باحلي القيوم ،احلي حسن وكمال ،والقيوم حسن وكمال ،وإذا ضمينا احلي إىل القيوم
كان حسنا على وًل تقل :حسن جديد ،صحيح كأنك هبذا الكالم تقول :حسن جديد أن صفات
اهلل سبحانه وتعاىل يلحقها التجدد واحلدوث ،مفهوم؟ نعم إذا أنت تقول :حسن على حسن.
احلسن يف أمساء اهلل باعتبار كل اسم على انفاراده ،ويكون باعتبار مجعه إىل غريه.
نعم وقلنا :احلي القيوم والارمحن الارحيم
فيحصل جبمع اًلسم إىل اآلخار كمال فوق الكمال.
نعم كمال فوق الكمال أو حسن فوق حسن ،وقلناً :ل تقل :حسن جديد.
أسماء اهلل مشتقة ال جامدة
أمسا اهلل هل هي مقتقة أم جامدة؟
مقتقة ،لذلك حنن قلنا :أن كل اسم ًلبد أن يتضمن صفة ،ولذلك رجحنا أن الدهار ليس من أمساء
اهلل ،ألن هذا اسم جامد ،وأمساء اهلل مقتقة ًل جامدة.
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أمساء اهلل توقيفية أي ًل جمال للعقل فيها.
هذه املسالة مهمة جدا ،األمساء والصفات توقيفية يتوقف فيها على ما ورد يف الكتاب والسنة ،وًل جمال
للعقل وًل اًلجتهاد ،صحيح؟ لكن عندنا قاعدة ثانية وهي :أن العقل ًلبد يثبت هلل كل صفة كمال
وينزع عن اهلل كل صفة نقص وعيب ،ألنه كيف تعبد ناقص ًلبد تعبد رب كامل موصوف باألمساء
والصفات ،العلى صحيح﴿ :يا أبت مل تلعبد ما ًل يسمع وًل يلبصار وًل يلغين عنك شيئا﴾ [مارمي]42:
﴿وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت [ ﴾....الفارقان ]58:إذ هذه األصنام متوت ،واهلل سبحانه وتعاىل حي
ًل ميوت صحيح؟
كيف جنمع بني هذه القاعدة األوىل والقاعدة الثانية ،أن األمساء والصفات توقيفية ،وأن العقل ًلبد
يثبت هلل سبحانه وتعاىل؟
جنمع هلل أعلم أن العاقل يثبت هلل سبحانه وتعاىل كل صفة كمال من حيث اإلمجال ،لكن من حيث
التفصيل ًل ًلبد من الارجوع للكتاب والسنة ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل صفة نقص وعيب من
حيث اإلمجال ،لكن من حيث التفصيل ًلبد الارجوع للكتاب والسنة ،وتقدم معنا أن العقل األصل أنه
يسري خلف النقل ،صحيح وهبذا تتحد العقول.
صفات اهلل كلها صفات كمالً ،ل نقص فيها بوجه من الوجوه
نعم ،أنه ًل ميكن أن يكون فيها نقص بوجه من الوجوه ،إذا قلنا هذا هو احلسن.
إذا كانت الصفة نقصى ًل كمال فيها ،فهي ممتنعة يف حق اهلل كاملوت واجلهل والنسيان.
نعم أنه إذا كانت الصفة نقص ،فاهلل سبحانه وتعاىل منزهه عنها.
إذا كانت الصفة صفة كمال يف حال ،هو نقص يف حال ،مل جتز يف حق اهلل وًل ممتنعة على سبيل
اإلطالق ،فال تثبت له إثباتا مطلقا وًل تنفى عنه نفيا مطلقا بل ًلبد من التفصيل ،فيجوز يف احلال اليت
تكون كماًل ،ومتتنع يف احلال اليت تتكون نقصى كاملكار واخلداع
عندنا صفات يف مواضع تكون مدح وكمال ،ويف مواضع تكون ذم ونقص ،فال يوصف اهلل سبحانه
وتعاىل هبا على اإلطالق ،وًل تنفى عن اهلل سبحانه وتعاىل بل يوصف اهلل سبحانه وتعاىل يف احلال اليت
تكون هذه الصفة فيها كمال ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها يف احلالة اليت تكون هي نقص ،مثال قال:
"املكار" فال يوصف اهلل سبحانه وتعاىل باملكار إمجاًل ًل بل ًلبد من التفصيل قال :أحسن من هذا عرب
بتعبري القارآن﴿ :وميكارون وميكار الله والله خيلار الماكارين﴾
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أو تقول :أن اهلل ماكار باملاكارين ،ألن يف هذه احلالة تكون صفة كمال ،لكن قلنا :أن بعض العلماء
قال اتارك هذا التعبري وعرب بتعبري القارآن﴿ :وميكارون وميكار الله والله خيلار الماكارين﴾.
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمال للخالق
ًلبد هنا من ضابط قال :أن ليس كل كمال للمخلوق يكون كمال بالنسبة للخالق ،وليس كل نقص
للمخلوق يكون نقص بالنسبة للخالق سبحانه وتعاىل ،مثال قال النوم.
النوم إذا كان عندنا إنسان ًل ينام هذا نقص ومارض ،صحيح التكرب بالنسبة للمخلوق نقص ،لكن
بالنسبة للخالق التكرب صفة كمال ،والنوم بالنسبة للخالق صفة نقص ،ولذلك نزه اهلل سبحانه وتعاىل
نفسه عنها قالً﴿ :ل تأخذه سنة وًل نلوم [ ﴾...البقارة]255:
مفهم يا أخي؟ إذا ليس كل كمال للمخلوق يكون كمال بالنسبة للخالق ،وضاربنا عليه مثال وكذلك النقص.
صفات اهلل تنقسم إلى صفات ثبوتية وسلبية.
الصفات الثبوتية كثرية جدا ،وقلنا :كثارة األمساء والصفات تدل على عظم املسمى واملوصوف سبحانه
وتعاىل وكثارة التعلق به ،وهذه الصفات الثبوتية ،إذا الصفات الثبوتية أكثار بكثري من الصفات املنفية أو
السلبيةً ،ل إشكال يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،إذا عندنا صفات ثبوتية وصفات منفيةً﴿ :ل
تأخذه سنة وًل نلوم ﴿ ﴾...وما مسنا من لغوب﴾ [ق ]38:صفات منفية.
فالصفات املنفية قليلة جدا مقابل الصفات الثبوتية وسوف يذكار هو ملاذا كانت الصفات املنفية قليلة
جدا مقابل الصفات الثبوتية ،وعندنا صفات مقيدة مثل أخذنا اآلن﴿ :وميكارون وميكار الله والله خيلار
الماكارين﴾ هذه صفات مقيدة ،أي ًل يوصف هبا اهلل سبحانه وتعاىل ،وًل تنفى عن اهلل توصف يف
احلال اليت تكون فيها كمال ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل يف احلالة اليت يكون فيها نقص وعيب.
صفات اهلل تنقسم إىل صفات ثبوتية وسلبية ومقيدة.
أي منفية السلبية أو منفية.
الصفات املنفية لو سألك سائل وقال :ما هي طاريقة أهل السنة والدماعة يف الصفات املنفية؟
نقول أوًل :نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله .
ثانيا :إثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال باملثال يتضح إن شاء اهلل .قال﴿ :وما ربك
بظالم للعبيد﴾ [فصلت.]46:
أوًل :ننفي عن اهلل سبحانه وتعاىل الظلم ،كما نفاه سبحانه وتعاىل عن نفسه.
ثانيا :نثبت كمال الضد وهو كمال عدله سبحانه وتعاىلً﴿ ،ل تأخذه سنة وًل نلوم  ﴾...نفى اهلل
سبحانه وتعاىل عن نفسه السنة والنوم ،وإثبات كمال الضد لكمال حياته وقيوميته ،وعلى هذا ًلبد
تسري يف كل الصفات املنفية.
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إذا طاريقة أهل السنة يف الصفات املنفية.
أوًل :نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله .
ثانيا :إثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال ،ما معىن هذا أن النفي احملض ليس بكمال؟
تقول :هذا اجلدار ًل يظلم أحدا ،هذا مدح ًل قدح ألنه غري قابل أصال ،مفهوم لكن تقول﴿ :وما
ربك بظالم للعبيد﴾تقول :نفى اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه الظلم لكمال عدله وقدرته سبحانه وتعاىل
وهذا كمال ومدح مفهوم؟
الصفات الثبوتية أكثار بكثري من الصفات السلبية ،كثارة الصفات الثبوتية ألهنا صفات مدح وكمال
فكلما كثارت وتنوعت دًلًلهتا ظهار كمال املوصوف هبا.
هذا يذكار اآلن ملاذا كانت الصفات الثبوتية أكثار بكثري من الصفات املنفية والسلبية؟
الصفات السلبية تذكار غالبا يف بيان عموم كماله.
هذه املواضع اليت تذكار فيها الصفات املنفية والسلبية ،قال األول :تذكار لبيان عموم كمال اهلل سبحانه
وتعاىل ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ليس كمثله شيء [ ﴾...القورى]11:
ثانيا :نفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون.
وتذكار يف نفي ما ادعاه يف حقه الكاذبون ،مثل قوله تعاىل:
﴿أن دعوا للارمحن ولدا﴾ [مارمي]91:
﴿أن دعوا للارمحن ولدا﴾ [مارمي ]91:نفى اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه الوالد ،والولد ،لكمال أحاديته
وصمديته ،قلناً :لبد نفي مع إثبات كمال الضد.
ثالثا :دفع توهم نقص كمال فيما يتعلق هبذا األمار املعني.
مثل قوله تعاىل﴿ :وما خلقنا السماء واألرض وما بليلنلهما ًلعبني﴾ [األنبياء]16:
كلما صح اسم صح أن يدل على صفة وصح اإلخبار به.
تقدم معنا أن كل اسم هو اسم من أمساء اهلل ،وًلبد يتضمن صفة من صفات اهلل ،إذا اًلسم اسم
وداخله صفة من صفات اهلل ،دًللة تضمن ،وخيرب عن اهلل به ،اخلالق اسم من أمساء اهلل متضمن لصفة
اخللق وخيرب عن اهلل سبحانه وتعاىل أنه خلق السماوات واألرض ،وخلق كل خملوق.
كل ما صح صفة صح خربا ولكن ليس شارطا أن يصح امسا هلل.
إذا أيهما أوسع باب؟
قلنا :أوسع باب باب األخبار وأضيق منه باب الصفات ،واضيق باب باب األمساء ،فكل صفة من
صفات اهلل ًلبد أن نثبتها صفة هلل ،وخنرب عن اهلل سبحانه وتعاىل هبا.،
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وهل يأخذ من الصفة اسم؟
قلنا بقارطني :األول أن تارد يف الكتاب والسنة تتضمن مدح وكمال.
ليس شارطا أن كل صفة يأخذ منها اسم ،وقلنا :قد أخطأ من جعل من أمساء اهلل هذا قول ابن القيم
رمحه اهلل املاكار والفاتن وما إىل ذلك.
مثال ذلك يوصف بصفات كالكمال واًلرادة واًلستواء.
نعم يوصف اهلل سبحانه وتعاىل بصفة الكالم واإلرادة واًلستواء ،ولكن ًل يسمى باملتكلم صحيح؟ نعم
وخيرب عن اهلل أنه كلم موسى عليه الصالة والسالم وما إىل ذلك.
ما صح خربا فليس شارطا أن يصح امسا أو صفة.
نعم عندنا خيرب عن اهلل بأنه مذكور وخيرب عن اهلل بأنه شيء ،والدليل أنه خيرب عن اهلل بأنه شيء ﴿قل
أي شيء أكبلار شهادة [ ﴾..األنعام.]19:
ولكن ًل يوصف ولو مسى بقيء صحيح ،إذا باب األخبار أوسع من باب األمساء والصفات.
فإن اهلل خيرب عنه باًلسم ،وخيرب عنه بالصفة ،وخيرب عنه مبا ليس امسا وًل صفة بقارط أن ًل يكون معناه
سيئا.
نعم هذا القارط يف اخلرب أن ًل يكون هذا املعىن معىن سيء ،ولذلك يف العقيدة الطحاوية ،قدمي قال:
هذا ليس من صفات اهلل ،لكن يصح من باب األخبارً ،ل من باب الصفات ،وقال :أوىل منه أن
نقول﴿ :هو األول واآلخار [ ﴾...احلديد ]3:مفهوم؟
فاهلل خيرب عنه بأنه شيء ومذكور ومعلوم ،وغري ذلك ولكنه ًل يسمى وًل يوصف بذلك ،وهلذا كان
باب األخبار أوسع من البابني اآلخارين.
من باب الصفات وباب األمساء.
ًل يتم اًلميان باًلسم إًل أن تؤمن به امسا من أمساء اهلل ،وتؤمن مبا تضمنه من صفة ،ومبا تضمنه من أثار
إذا كان اًلسم متعديا.
أخذنا هذه القاعدة ،لكن هو أراد أًلن أن يذكار لك ما هو الضابط يف معارفة اًلسم أنه متعد؟ نعم
ويعارف اًلسم بأنه متعد إذ جاز أن يقتق منه املصدر والفعل.
مثاله قال﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [القورى ]11:إذا هنا السميع قال﴿ :وكان الله مسيعا
بصريا﴾ [النساء.]134:

فإذا قال :اشتق منه فعل ومصدر ﴿قد مسع الله قلول اليت جتادلك يف زوجها [ ﴾...اجملادلة ]1:اشتق منه
فعل ومصدر﴿ ،وكان الله مسيعا بصريا﴾ إذا هذا دليل أن هذا اًلسم متعد ،مفهوم؟
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قال :اًلسم الثا ي :احلي اسم من أمساء اهلل ،هل جاء يف الكتاب والسنة اشتقاق من هذا الفعل فعل
ومصدر؟ قالً :ل قال هذا ليس مبتعد نعم.
األمساء والصفات ًل يدخلها النسخ.
هل حنن نعارف أن عندنا نسخ اآلن يف األحكام صحيح.؟ ﴿ما ننسخ من آية أو ننسها ﴾...
[البقارة ]106:وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاريف النسخ وما إىل ذلك يف األصول.
لكن اآلن هل آيات األمساء والصفات هل يدخلها النسخ؟ تنسخ ممكن تنسخ؟ قالً :ل ميكن تنسخ
أبدا ألن النسخ حمله األخبار؟ قالً :ل النسخ حمله اإلنقاء وهذه مثارة تقسيم الكالم إىل خرب وإنقاء،
وألن مما أخربت به األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم عن اهلل خرب ،وهذا ما ميكن ينسخ أبدا
مفهوم إذا كل ما جاء عن األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،خرب عن اهلل هذا ما ميكن يدخله
النسخ ،لكن حنن نعارف أن كتب حارفت ،واهلل سبحانه وتعاىل حفظ لنا هذا القارآن ،فاألصل أن نبقى
على ما يف هذا القارآن ،طيب جاءنا يف القارآن احلديث عن موسى عليه الصالة والسالم ،قال﴿ :قال
فمن ربكما يا موسى * قال ربلنا الذي أعطى كل شيء خلقه هدى * قال فما بال القارون األوىل *
قال علمها عند ريب يف كتاب ًل يضل ريب وًل ينسى﴾

[طه.]52: 49

هذا ثبت يف شارعنا ،وًل ميكن يأيت يف شارعنا ما خيالف هذا أو ينسفه ،صحيح إذا ًلبد من اإلميان مبا
اخربت به األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم عن اهلل ،ما ينسخ لكن كيف يثبت لنا؟ يثبت لنا إذا
ثبت يف شارعنا مثل ما ذكارنا هذه اآلية ،وسوف يأتينا إن شاء اهلل تعاىل يف العقيدة الوسطية هل شارع
ما قبلنا شارع لنا وكذا وغريه.
األمساء منها ما هو خمتص باهلل
األمساء منها ما هو خمتص باهلل ،ما يصح التسمي به ولذلك هذا سؤال هل أمساء اهلل خمتصة؟ نقول:
أمساء اهلل تنقسم إىل قسمني:
خمتصة ،وغري خمتصة.
المختصةً :ل يصح أن تسمي هبا إطالقا ،مثل اهلل الارمحن ورب العاملني وعندنا أمساء غري خمتصة صحة
تسمي هبا على أهنا أعالم حمضة ،وإن قصد هبا الوصف الذي ًل يكون إًل هلل منع من التسمي ،مثل

مار معنا أبو احلكم ،صحيح؟ ﴿قالت امارأة العزيز

[ ﴾....يوسف]51:
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قال :هذه عزة مقيدة ،عزيز مصار يصح التسمي قال :يصح التسمي﴿ :ذق إنك أنت العزيز الكارمي﴾
[الدخان ]49:مل يقصد به الوصف قصد به اًلسم.
ًل ميكن إدراك الكيفية.
يقول" ًل ميكن إدراك الكيفية ملاذا؟ قال :ألننا مل نار اهلل.
الثا ي :مل خيربنا الصادق املصدوق عليه الصالة والسالم.
الثالث :ليس له مثيل.
إذا هذا قول على اهلل بغري علم﴿ :وأن تلقولوا على الله ما ًل تلعلمون﴾ [البقارة﴿ ]169:وًل تلقف ما ليس
لك به علم [ ﴾....اإلساراء.]36:
كل ما خطار ببالك فاهلل أعظم وأجل من ذلك.
ولذلك قلنا :أن التكييف حمارم حىت وإن كان بالقلب ،إذا ًل ميكن أن ندرك الكيفية ًل باللسان وًل
بالقلب وًل بالبنان.
هل ظاهار نصوص الصفات ماراد أم ًل؟
هذا سوف يأتينا إن شاء اهلل يف العقيدة احلموية ،والعقيدة التدمارية ،وهذا األمار مهم جدا أخذنا يف
الدرس األول ،أنه ًل نسأل عن أشياء مل يسأل عنها الصحابة والسلف الصاحل ،وأن طاريقة أهل البدع
أن يأتوا بألفاظ جمملة ومتقاهبة حىت يلبسوا هبا على الناس ،فيسألك يقول :هل ظاهار نصوص األمساء
والصفات ماراد أو غري ماراد؟
تقول :أوًل هذا السؤال مل يارد عن السلف.
ثانيا :نقول :ماذا تاريد هبذا السؤال تاريد هبذا السؤال إما توقعنا يف التعطيل أو يف التمثيل.
الثالث :التفصيل إذا أردت أنه ظاهار آيات األمساء والصفات ظاهارها معلوم املعىن ،ونؤمن ان هلا كيفية
تليق جباللته وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها فهذا الظاهار ماراد أو غري ماراد؟ ماراد ،وإن أردمت أن
ظاهار نصوص األمساء الصفات التمثيل فهذا غري ماراد.
إذا ًلبد حتذر من األمساء اليت مل تارد يف الكتاب والسنة ،وعن األسئلة اليت مل يسأل عنها السلف
الصاحل ،إذا لو سئلت :هل ظاهار نصوص األمساء والصفات ماراد أو غار ماراد.
نقول :األول :هذا السؤال بدعة.
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الثا ي :ما هو القصد من هذا السؤال؟ القصد منه إما أن نقع يف التعطيل أو يف التمثيل.
الثالث نقول :إن أردمت بالظاهار يعين معانيها ظاهارة واضحة بينة ،معلومة ،وهلا كيفية تليق جباللته
وعظمته فهذا الظاهار ماراد ،وإن ردمت أن ظاهار نصوص األمساء والصفات التمثيل ،فهذا غري ماراد
والسؤال من أصله ماردود.
مل خيتلف الصحابة يف األمساء والصفات.
يقول :هل اختلف الصحابة رضي اهلل عنهم يف األمساء والصفات؟
قالً :ل مل خيتلفوا ،ملاذا؟ قال :ألنه أوًل نقل لنا اختالف الصحابة والسلف يف األمور الفقهية،
صحيح ومل ينقل لنا اختالف الصحابة رضي اهلل عنهم يف األمساء والصفات.
ثانيا :بل نقل لنا إمجاع الصحابة يف إثبات األمساء والصفات.
يبقى معنا أوردنا يف املذكارة األمساء اليت ذكارها القيخ العثيمني رمحه اهلل يف كتابه (القواعد المثلى
حىت إذا أشكل عليك شيء تارجع إليه ،وبقي معنا كتاب فيه قواعد ،امسه (مجمل اعتقاد أهل السنة
والجماعة في األسماء والصفات للدكتور حممد بن خليفة التميمي ،هذا ذكار فيه يعين معتقد أهل
السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ،وذكار من ساردوا األمساء احلسىن ،وصنع مقارنة بينهم وأثبت
باألدلة ما ثبت هلل سبحانه وتعاىل من أمساء ،ورد بعض األمساء اليت هو اجتهد ورأى أهنا ليست من
األمساء ،وكان عنده دقة يف النقل ،ويذكارها يف صفحة واحدة ويارد عليهم فهذا قلنا :إن شاء اهلل
املبحث سوف يأيت معنا إن شاء هلل بعد دراسة عقيدة واسطية ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد
وصحبه وسلم.
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[ ]7بسم اهلل الرحمن الرحيم

الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد ،وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.

أسئلة الواسطية
بسم اهلل والحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،بفضل اهلل ومنه انتهينا من تقسيمات
الواسطية وترجمة شيخ اإلسالم وانتهينا من القواعد ،واتفقنا أن اليوم االختبار التحريري
والشفوي ،تغلقوا األوراق هذه كلها حتى نسألكم.
بسم اهلل.
ملاذا ندرس القواعد؟
ما هو السبب يف دراستنا هلذه القواعد اليت ذكارها أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ،يا شيخ
حممد ،ملاذا ندرس القواعد يف األمساء والصفات؟
أوال :ألن هذه هي طاريقة أهل السنة واجلماعة يف دراسة األمساء والصفات ،أنه قعد لنا قواعد حىت
نسري على هذه القواعد واحد.

الثاني :القواعد ليس التوحيد ،أي نعم ألهنا جتمع أمور كثرية متفارقة ،جتمعها لك يف كالم موجز
خمتصار ،فاحارص على فهمك للقواعد جامعة ،املسائل يعين كل شيء يكون بعيد عنك.
القاعد ة بإذن اهلل جتمع لك مفهوم؟ إذا طاريقة أهل السنة واجلماعة يقول القيخ أيضا
هبذه القواعد نستطيع الارد على أهل البدع ،وفيه جتمع أمور متفارقة جتمعها لك بكالم خمتصار
سهل واضح.
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ومن وضعها؟
من وضع هذه القواعد؟ القواعد يقول :تنقسم إىل قسمني قواعد هي يف األصل نص من الكتاب
والسنة ،مثل قال :األمور مبقاصدها هي األعمال بالنيات نص صحيح ،نعم ًل ضارر وًل ضارار قاعدة
وهي نص ،انتهينا إذا القواعد إذا كانت نص ًل ميكن يدخلها خطأ أبدا ،ألهنا ليست عن طاريق
اًلجتهاد وإمنا جاءت من نصوص الكتاب والسنة ،إذا هذا القسم األول من القواعد.
القسم الثاني من القواعد :وضعها أئمة أهل السنة واجلماعة ،هذه القواعد اليت وضعها أهل السنة
واجلماعة فهي قد تكون صحيحة وقد تكون خطأ ،ألهنا وضعت عن طاريق اًلجتهاد مفهوم.
ولماذا؟
ملاذا هذا األول الذي ذكارناه أول شيء ،حىت جيمعوا مسائل شوارد والارد على أهل البدع ،وأن هذه هي
الطاريقة السلف يف دراسة األمساء والصفات.
وكيف إذا خالفت النص ولماذا؟
يقول :إذا خالفت النص طبعا هذا القسم الثا ي عن طاريق اًلجتهاد ،إذا خالفت النص العربة بالقاعدة
أو بالنص ،العربة بالنص وملاذا؟ قال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :فإن تلنازعتم يف شيء فلاردوه إىل
الله والارسول إن كنتم تلؤمنون بالله واليلوم اآلخار [ ﴾.....النساء.]59:
قال :أقول :قال رسول اهلل  وتقولون :قال أبو بكار وعمار ﴿فلليحذر الذين خيالفون عن أماره أن
تصيبلهم فتلنة أو يصيبلهم عذاب أليم﴾ [النور .]63:وأخذنا هذا األمار كثري يف كتاب التوحيد.
خالصة القواعد
اتفقنا أن القواعد نستطيع أن نلخصها يف ثالث قواعد ،قلنا :هذه الثالث قواعد نطبقها يف آية
وحديث جاء فيه اسم أو صفة من صفات اهلل.
القاعــدة األولــى :إثبللات كللل مللا أثبتلله اهلل لنفسلله واثبتلله للله رسلوله  والللدليل﴿ :وهللو السللميع البصللري﴾

[القورى.]11:

القاعدة الثانية :تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني ،والدليل﴿ :ليس كمثله شيء ﴾..

[القورى.]11:

القاعدة الثالثة :أن املعا ي معلومة ،والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة ،والدليل﴿ :وًل

حييطون به علما﴾ [طه ]110:إذا ثالث قواعد.
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إثبات ،وتنزيه ،واملعا ي معلومة والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة ،أنأ اقول للطالب :إذا
جاءك سؤال يف اًلختبار :ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف اًلستواء؟ أقول :تقول دائما ،نثبت له
سبحانه وتعاىل استواء حقيقي ،كما يليق جبالله وعظمته ًل مياثل استواء املخلوقني ،تقول هذا يف كل
األمساء والصفات صحيح نعم ،لكن اإلشكال أحيانا نأيت بأشياء مل تارد يف الكتاب والسنة وسوف يأيت
معنا ،اجلهة ،واجلسم ،واملكان ،واحليز ،فقد أنه يف اًلختبار أن خيطأ يقول :نثبتها هلل وًل نستطيع أن
نثبت هلل ما مل يارد يف الكتاب والسنة ،إذا ثالث قواعد اثبات وتنزيه واملعا ي معلومة والكيفية والعلم عند
اهلل والسؤال عنها بدعة.
هل اختلف فيها الصحابة؟
هل اختلف الصحابة رضي اهلل عنهم يف األمساء والصفات؟
أي نعم ،مل خيتلفوا يف األمساء والصفات ،ما هو الدليل؟
قالوا :أنه ورد لنا اختالف الصحابة يف الفقه ،ومل يارد لنا اختالف الصحابة يف األمساء والصفات ،ولو
ورد لنقل ،بل نقل إلينا إمجاع الصحابة ،ولذلك سوف يأيت معنا اآلن الارد على أهل البدع عادة القيخ
ابن عثيمني رمحه هلل يقول :خمالف لظاهار النص ،وإمجاع السلف وليس عليه دليل.

وهل طريقتهم التفويض؟
هل طاريقة أهل السنة واجلماعة التفويض؟ كما يقول بعض الناس :أن طاريقة أهل السنة التفويض؟ هذا
افرتاء وكذب على أهل السنة أن طاريقتهم التفويض ،بل طاريقتهم إثبات املعا ي وإثبات كيفية تليق
جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها والسؤال عنها بدعة ،وقال :إن طاريقتهم إثبات املعا ي
وتفويض الكيفية ،هذا الصحيح أما غريه باطل وكذب وافرتاء على أهل السنة واجلماعة.
وينبين على القول به.
ما ينبين على القول؟ أن أهل السنة واجلماعة يفوضون املعىن ،نعم يا شيخ.
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أوال :تكذيب القارآن ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ليدبلاروا آياته [ ﴾....ص ]29:ومل يستثىن شيء.
الثاني :جتهيل النيب والصحابة ،والسلف الصاحل.
والثالث :استطال الفالسفة.

وهل تنسخ؟
هل األمساء والصفات يدخلها النسخ؟
ًل يدخلها النسخ ألن النسخ حمله اإلنقاء ًل األخبار ،ولكن قلنا :ما أخرب به األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم عن اهلل ،فاألصل أنه ًل ينسخ ،لكن ما نستطيع أن نثبت هذا إًل ما ورد من الكتاب
والسنة الصحيحة ،نعم يعين ًل دعي نطالع اإلسارائيليات وما إىل ذلك.
احلكمة من املتشابه
قدر اهلل سبحانه وتعاىل أن القارآن ينقسم إىل حمكم ومتقابه ،لو سأل سائل وقال :ملاذا مل يكن القارآن
كله حمكم؟ ملاذا قدر اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون يف القارآن حمكم ومتقابه؟
يقول أوًلً﴿ :ل يسأل عما يلفعل وهم يسألون﴾ [األنبياء.]23:
وحنن عبيد ،والعبد ليس له إًل السمع والطاعة واحد.
الثاني :قدر اهلل سبحانه وتعاىل ،وقوع احملكم واملتقابه يف القارآن حىت جيتهد العلماء وياردوا اآليات
املتقاهبة إىل اآليات احملكمة ،وحيصل هلم هبذا األجار صح.
الثالث :حىت يعلم الذين يف قلوهبم زيغ ألن الذين ﴿يف قللوهبم زيغ فليتبعون ما تقابه منه ابتغاء الفتلنة

وابتغاء تأويله ﴿ ﴾...والاراسخون يف العلم يلقولون آمنا به كل من عند ربلنا ﴾...

[آل عماران]7:

الرابع :يقول أن بعض الناس يظن أن يف الكتاب والسنة تناقض وتعارض ،وأن هذه اآليات مالف

بعض ،فيأيت العامي أو اجلاهل إىل العامل وهبذا يعارف هذا العامي واجلاهل أن هذا العلم ليس فيه
تناقض وًل تعارض﴿ ،ولو كان من عند غري الله لوجدوا فيه اختالفا كثريا﴾ [النساء.]82:
دلت هذه اآلية أن عندما كان القارآن من عند اهلل ًل ميكن يكون فيه تعارض أو اختالف ،مفهوم؟
هذه أمور أربعة واهلل أعلم.
إذا قدر اهلل سبحانه وتعاىل وقوع احملكم واملتقابه حلكمة ،وأن اهلل ما يقدر شيء إًل حلكمة ،األول
تقولً﴿ :ل يسأل عما يلفعل وهم يسألون﴾ [األنبياء ]23:وحنن عبيد ،وًلبد للعبد الارضا والتسليم.
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وهل هي من المحكم أو المتشابه؟

هل آيات األمساء والصفات من احملكم أم من املتقابه؟
نعم يا شيخ عبد الارمحن نعم هي من احملكم ،الذي اتضح معنا من حيث املعىن ،فمعانيها واضحة بينة

ومن املتقابه املطلق الذي ًل يعلم إًل اهلل من حيث الكيفية ،إذا لو سئلت هل آيات األمساء والصفات
من احملكم أو املتقابه؟ تقول :هي من احملكم البني الواضح من حيث املعىن ،ومن حث الكيفية فهي
من املتقابه تقابه مطلقً ،ل يعلمه إًل اهلل سبحانه وتعاىل.
هل في القرآن ما لما يمكن الوصول إلى معناه؟
هل يف القارآن أو السنة ما ملا ميكن ال وصول إىل معناه؟ نعم ًل ملاذا؟ ألن اهلل سبحانه وتعاىل خاطبنا مبا
نعقل ونفهم ،وًل ميكن يكون أكثار ما يف القارآن ًل ميكن الوصول إىل معناه تكذيب للقارآن ،جتهيل
للنيب  واستطال للفالسفة.
أقسام الناس في المجاز:
انقسم الناس يف تقسيم الكالم إىل حقيقة وإىل جماز إىل أربعة أقسام:
القسم األول :قالوا :إن األصل يف الكالم ،احلقيقة وًل جماز ًل يف الكتاب وًل يف سنة وًل يف لغة.
والقسم الثاني :قالوا :إن األصل يف الكالم اجملاز وًل حقيقة ،وهذا القول باطل اتاركه.
الثالث :أنه ًل جماز يف األمساء والصفات أو يف القارآن.
والقسم الرابع :أنه تقسيم الكالم إىل حقيقة وإىل جماز ،هو اصطالح بعض املتأخارين ،وعلى أي

اعتبار إذا وجنا من يقول :باجملاز سواء كان يف اللغة أو يف شيء من القارآن ،هو متفق مع أهل السنة
ًلبد يكون متفق مع أهل السنة يف ماذا؟ ألنه ًل جماز يف األمساء والصفات ،لكن حنن نارجح القول
األول ملاذا؟ حىت تكون القاعدة مطاردة ألنه لو أثبتنا اجملاز يف اللغة ًلبد نثبته يف القارآن ،ألن القارآن نزل
بلسان عاريب مبني ،وإذا أثبتناه يف بعض القارآن يلزمنا هذا إثبات اجملاز لكل القارآن وًل نستثين آيات
األمساء والصفات.
ولذلك حنن رجحنا القول األول وهو اختيار شيخ اإلسالم ألمور:
أوال :حىت تكون القاعدة مطاردة.
الثاني :أن هذا قال عنه شيخ اًلسالم اصطالح حادث ،بعد انقاراض القارون الثالثة املفضلة ،مل يقل
به ًل الصحابة وًل التابعني وًل أتباعهم.
والثالث :أنه سالح أهل البدع ،وألنه بل هو طاغوت.
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والرابع :أن يفتح باب شار على الناس ،ألنه من فتح هذا الباب يبدأ يف باب التالعب يف النصوص
الكتاب والسنة.

السادس :أن من أنكار اجملاز ًل يلحقه اسم ،خبالف من أنكار خارف واحد من القارآن قد يكفار نسأل
اهلل السالمة والعافية نعم.
وهبذه املور نارجح القول األول وهو اختيار شيخ اإلسالم وهذا القول يارجحه القيخ ابن عثيمني القيخ
األلبا ي والقيخ ابن باز وغريهم رحم اهلل اجلميع.
سبب دراسة األسماء والصفات؟
ملاذا ندرس األمساء والصفات؟ ما هو السبب أننا يعين ندرس هذه العقيدة الواسطية؟ وقلنا :العقيدة
الواسطية ركزت على توحيد األمساء والصفات.
أوالً :ل ميكن الد خول يف التوحيد إًل إثبات بإفاراد اهلل سبحانه وتعاىل بأنواع التوحيد الثالثة ومنها

توحيد األمساء والصفات ،وإًل نسأل اهلل السالمة والعافية يكون مقارك.

الثاني :أشارف العلوم ،أي نعم اإلميان باهلل سبحانه وتعاىلً ،ل يتم اإلميان ..أصل العلوم ،أي نعم حىت
نكون مع أهل السنة وًل نقع فيما وقعت فيه الفارق الضالة﴿ ،فادعوه هبا ﴾..
حىت ندعو اهلل سبحانه وتعاىل ،والدعاء يقمل دعاء عبادة ودعاء مسألة وغريه كثري ،بل سبب لدخول
اجلنة ،وحياة القلوب وأكثار ما يتقوق إليه املسلم هو التعارف على اهلل سبحانه وتعاىل ،وكيف تعبد رب
[األعاراف]180:

ليس له أمساء وصفات ﴿يا أبت مل تلعبد ما ًل يسمع وًل يلبصار وًل يلغين عنك

شيئا﴾ [مارمي،]42:

طبقة الدراسة:
ما هار طاريقة الدراسة؟
أوًل :أننا نسري يف الدراسة على ما سار عليه السلف ،والسلف كانوا ًل يسألوا عن أشياء إذا ًل نسأل
خنن من باب أوىل ،ألهنم أحارص على العلم منا ،وأتقى هلل منا واملسئول النيب  أعلم اخللق باهلل
وأنصح اخللق للخلق.
الرابع :الغارض من الدراسة ًلبد يكون تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل ،ولذلك مالك رمحه اهلل عندما سئل

عن اًلستواء ،يقول :طأطأ رأس على العارق ،ملاذا؟ ألنه سئل عن عظيم ،وًل ميكن أن يكون دراستنا
لألمساء والصفات كدراستنا لرتمجة إنسان ،صح ألن هذا هو اهلل سبحانه وتعاىلً ،لبد أن يعظم مفهوم
إذا الغارض من دراسة األمساء والصفات هو تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل ،ولذلك قلنا :كثارة السماء
والصفات تدل على عظم املسمى املوصوف سبحانه وتعاىل ،وكثارة التعلق به سبحانه وتعاىل.
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كيف ندرسها للعوام؟
ندرسها للعوام ،هل العوام ندرسهم كل األمور ونفصل هلم ونذكار هلم الاردود وأقوال أهل البدع ،وكذا أو
ًل ندرسهم شيء أو نتدرج هبم حىت نصل إىل الكمال ،ولذلك حنن أرشدنا يف أول درس أن األصل
يدرس الطالب األصول الثالثة ،القواعد الدروس ،كتاب التوحيد بعد هذا الواسطية ،وهذا
األصل قال« :حدثوا الناس بما يعرفون» وقلنا :حممد عبد الوهاب من فقهه رمحه اهلل أنه جعل هذا
ألثار يف باب من جحد شيئا من األمساء والصفات ،ألنه قد حتدث الناس بقيء ًل يبلغ هذا القيء
عقول هؤًلء ويكون فيه سبب لتكذيب كالم اهلل أو كالم النيب  ويكون السبب هو هذا املتحدث.
هل يقري بيده؟
يقول :هل يقري بيده يف األمساء والصفات ،كما أشار النيب  عندما قارأ النيب  قوله تعاىل﴿ :وكان
بصريا﴾ [النساء.]134:

الله مسيعا
وضع النيب  إصبعه على عينه وكذا ،قال :لست أنصح للخلق من النيب  وإذا كان هذا النيب 
يضع ًلبد أضع هذا قول؛ والقول الثا ي :قال إذا كان وهذا هو الاراجح قال إذا كان الذين ماطبهم مثل
الذين خاطهم النيب  مهما وضع النيب ً ل ميكن أحد يتوهم التمثيل ،ألن اهلل ليس كمثله شيء
قال :ضع كما وضع النيب  وإذا كان كما هو حال كثري من الناس اليوم ،إذا ًل تضع إذا العربة
باملخاطب ،مفهوم واألصل أننا ًل نضع.
أقسام اإلحلاد
ينقسم إىل األول :إحلاد يف اآليات.
الثا ي :إحلاد يف األمساء والصفات إحلاد يف اآليات ينقسم إىل قسمني.
ألن آيات اهلل إما شارعة أو كونية.
مثال اإلحلاد يف اآليات القارعية يقول :أن القارآن خملوق.
اآليات الكونية الطبيعة ملق األشياء.
يف األمساء والصفات مخسة.
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أن ينكار األمساء كلها وبعضها أو ما دلت عليه من املعا ي ،يثبت اًلسم وينكار الصفة جيعلها دالة على
التمثيل ،ويقتق منها أمساء األصنام كالالت والعزى يسمي اهلل مبا مل يسم به نفسه ،مثل علة فاعلة،
وثالث ثالثة وقادر على اًلخرتاع.
وقلنا عند اإلخوان الذين يتكلمون باللغة الفارسية يقولون :خداي هذا من اإلحلاد.
مهم ًلبد مثال واقعي.
أقسام التحريف

أقسام التحريف :إن شاء اهلل نكمل غدا بإذن اهلل تعاىل سبحانك اللهم وحبمدك ،نقهد أن ًل إله إًل
أنت نستغفارك ونتوب إليك.
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[ ]9بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
اللهم اغفار لنا ولقيخنا واحلاضارين واملسلمني أمجعني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى في العقيدة الواسطية:
احلمد لله الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق؛ ليظهاره على الدين كله وكفى بالله شهيدا.
وأشهد أن ًل إله إًل الله وحده ًل شاريك له؛ إقلارارا به وتلوحيدا.
وأشهد أن حممدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد:
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل
أخذنا فيما تقدم تارمجة شيخ اإلسالم ،وتقسيمات الواسطية ،وأخذنا بفضل اهلل ومنه القواعد يف األمساء
والصفات ،اليوم بإذن اهلل نبدأ يف شارح العقيدة الواسطية ،قلنا :هذه العقيدة مباركة ،وأن فيها أحسن ما
قيل يف جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات ،وأحسن ما قيل يف الصحابة وكارامات
األولياء ،واجلمع بني العلو واملعية وغريه ،وطاريقة أهل السنة العملية وغريها من األمور.
بدأ املصنف رمحه اهلل بالبسملة ،ملاذا يبدأ علماء أهل السنة واجلماعة بالبسملة؟
تقدم معنا هذا ،أوًل :اقتداء بالكتاب العزيز.
ثانيا :اقتداء بالنيب  بل باألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الارمحن الارحيم﴾
ثالثا :اقتداء بعلماء السلف.
رابعا :تيمنا وتربكا بالبداءة باسم اهلل.

[النمل.]30:

واخلامس :قال :عمال حبديث وإن كان ًل يصح «كل أمر ذي بال ال يبدأ فيه» إذا هذا السبب البدأ
بالسملة.
أيضا العلماء يبدؤا باحلمدلة ،احلمد هلل الذي أرسل رسوله يبدؤا باحلمد ألن ابن سعد رمحه اهلل يقول:
ألن اهلل محد اهلل موجب لبقاء النعم ،فقال :حيمد اهلل سبحانه وتعاىل ،حيمد العلماء اهلل سبحانه وتعاىل
يف أول الكتب ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنزهلم هذه املنزلة ،وهي منزلة ورثة األنبياء ،وحيمد اهلل سبحانه
وتعاىل يف آخار الكتب ألن اهلل أمت عليهم النعمة ،عندما ينتهي الكتاب نعمة هذه ،والنعمة حتتاج إىل
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شكار ،فالبد أن حيمد يف األول ،أن اهلل انزله هذه املنزلة ،منزلة ورثة األنبياء وحيمد اهلل سبحانه وتعاىل
يف آخار الكتاب ،البسملة قال :اجلار واجملارور يف بسم اهلل متعلق بفعل حمذوف ،متأخار ،مناسب،
متعلق ألن ًلبد أن اجلار واجملارور له متعلق يعمل فيه ،قال :يتعلق مجلة جبملة امسية أو جبملة فعليه
متعلق بفعل.
لماذا علقناه وجعلنا الجملة قدرناها جملة فعلية ولم نقدرها جملة اسمية؟
قال :ألن اجلمل الفعلية تدل على التجدد واحلدوث ،فقل :باسم اهلل أقارا باسم اهلل أتوضأ بسم اهلل
آكل ،بسم اهلل أدخل املسجد ،خبالف اجلملة اإلمسية تدل على الثبوت واًلستقارار﴿ :الارمحن على
العارش استلوى﴾ [طه.]5:
قال :إذا اجل ملة قدرنا هنا اجلملة أهنا فعلية ألن اجلملة الفعلية تدل على التجدد واحلدوث ،واجلملة
الفعلية تدل على الثبوت واًلستقارار ،وهذا األمار يتجدد معك ،تقول :بسم اهلل أتوضأ بسم اهلل أدخل
املسجد ،بسم اهلل أقارأ بسم اهلل آكل وهكذا.
إذا قللدرناه فعللل ومل نقللدره اسللم ،نعللم بعللد ذلللك قللال :اجلللار واجملللارور يف بسللم اهلل متعلللق بفعللل متللأخار
لماذا لم نقدر متقدر وقدرناه متأخر؟
قال :إذا تقدم املعمول على العامل يدل على احلصار ،إذا قدرنا متأخار قال :لسببني.
األول :تيمنا وتربكا بالبلداءة باسلم اهلل ،ألنله ًل يتقلدم عللى اسلم اهلل شليء ،وللذلك حنلن بلدأنا بالبسلملة
تيمنا وتربكا بالبداءة باسم اهلل ،فال ميكن نقدم شيء على اسم اهلل.
الثا ي :أنه إذا تقدم املعمول على العامل دل عللى احلصلار ،كأنلك تقلولً :ل آكلل إًل باسلم اهلل بسلم الله
طيب إذا قدرناه متأخار لسببني:
األول :تيمننا وتربكا بالبداءة باسم اهلل ًل يتقدم على اسم اهلل شيء.
الثــاني :احلصللار ﴿ولللله مللا يف السللموات ومللا يف األرض [ ﴾...الللنجم﴿ ،]31:إيللاك نلعبللد وإيللاك نسللتعني﴾

[الفاحتة]5:

تقدم املعمول على العامل ليدل على احلصار ،قلنا جاء وجمارور متعلق بفعل متأخار مناسب.
لماذا قدرناه مناسب ،ولم نقل :أنه دائما نقدر بسم اهلل أبدا؟

حىت يكلون الفعلل هلذا ثابلت يف كلل األملور ،قلالً :ل ًلبلد أن يكلون مناسلب حلىت تستقلعار هلذا األملار
تقول عند القاراءة :بسم اهلل أقلارأ ،وسلم اهلل أتوضلأ وبسلم اهلل آكلل فتستقلعار هلذا األملار ،خبلالف للو كلان
عندك فعل واحد قد ًل يناسب املقال وًل تستقعار هذا الفعل ،إذا اجلار واجملارور يف بسم اهلل متعلق
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بفعل ًل اسم ،متأخار ًل متقدم ،مناسب خارج به أن فعل ثابت مثاله تقول :بسم اهلل أبدأ جار وجمارور
متعلق بفعل متأخار مناسب.
قال :اهلل سبحانه وتعاىل هذا اًلسم مقتق ،قلنا :أمساء اهلل سبحانه وتعاىل مقتقة مقتق من اإلله أي
املألوه املعبود حمبة وتعظيما.
الثا ي :أن هذا اًلسم مل يسم به أحد إًل اهلل سبحانه وتعاىل.
الثالث :أن هناك من العلماء من قال :أن هذا هو اسم اهلل األعظم.
الارابع :قال :إنه مارجع لكل األمساء إًل يف النادر﴿ :هو الله الذي ًل إله إًل [ ﴾...احلقار]23:
قال :احلي والقيوم هذه كلها أمساء عائدة على اهلل سبحانه وتعاىل مفهوم؟
اخلامس :يقول :أن عند النداء ًل حتذف الل من اهلل ،وهذه دليل أهنا أصلية خبالف األمساء األخارى
تقول :يا حي يا قيوم ما تقول :يا احلي يا القيوم ،لكن يا اهلل ما حتذف األلف والالم.
مفهوم مخس أمور.
األول :أنه مقتق من اإلله أي املألوه املعبود حمبة وتعظيما كما قال ابن القيم وغريه.
الثا ي :أنه مل يسم أحد هبذا اًلسم ،وأن بعض العلماء قال :أن اسم اهلل األعظم ،مارجع لكل األمساء
ًل يف النادر ،وقال :إن ًل حتذف الل إًل عند النداء.
"الارمحن الارحيم" الارمحن ذو الارمحة الواسعة ،والارحيم ذو الارمحة الواصلة ،والارمحن ذو الارمحة العامة والارحيم
ذو الارمحة اخلاصة.
"والارمحن" قال هي صفة والارحيم هي فعله سبحانه وتعاىل" ،بسم اهلل الارمحن الارحيم"
قال" :احلمد هلل" أل هنا استغاراقية ،يعين كل احملامد هلل سبحانه وتعاىل ،وتصح أن تكون للجنس،
يعين جنس احلمد هللً ،ل جلنس احلمد لغري اهلل ،أو عهدية احلمد املعهود املعاروف عند املخاطبني هو هلل
سبحانه وتعاىل ،طيب احلمد تعاريف احلمد قال :هو ذكار احملمود جبميل الصفات على جه احملبة
والتعظيمً ،ل الثناء احلمد يقول :ليس هو الثناء.
والدليل أن ما جاء يف احلديث القدسي قال اهلل سبحانه وتعاىل« :إذا قال العبد :الحمد هلل رب
العالمين قال اهلل سبحانه وتعالى :حمدني عبي ،وإذا قال :الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي» هذا

دليل أن احلمد غري الثناء ،لكن احلمد إذا تكارر أصبح ثناء ،إذا احلمد هو ذكار احملمود جبميل الصفات
على وجه احملبة والتعظيم ًل الثناء.
احلمد هلل الالم يف هلل هنا لالختصاص واًلستحقاق ،هلل ًل لغريه.
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"احلمد هلل الذي أرسل رسوله" قال أي رسول أرسله اهلل سبحانه وتعاىل باهلدى ودين احلق مجيع األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم ،إذا هنا الارسول يقمل كل رسول من األنبياء والارسل عليهم السالم
"الذي أرسل رسوله باهلدى" اهلداية تقدمت معنا أن اهلداية هداية دًللة وإرشاد وهداية توفيق هداية
التوفيق ًل ميلكها النيب  وًل ميلكها أحد من األنبياء والارسل عليهم لصالة والسالم فضال من أن
ميلكها أحد من بعدهم.
قال" :احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى" إذا النيب  هل هو هدى أو جاء وهو معه اهلدى؟
اًلثنني نعم لكن أي هداية ميلكها النيب ؟ هداية الدًللة واًلرشاد﴿ :وإنك لتلهدي إىل صاراط
مستقيم﴾ [القورى ]52:احلمد هلل الذي أرسل رسوله باهلدى،
"ودين احلق" الدين قال يطلق على العمل ويطلق على اجلزاء﴿ ،مالك يلوم الدين﴾ [الفاحتة ]4:يعين يوم
اجلزاء.
﴿إن الدين عند الله اإلسالم [ ﴾....آل عماران ]19:وهنا الدين معناه العمل.
طيب احلمد هلل الذي أرسل رسوله قلنا :كل األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم.
"باهلدى" هداية الدًللة واإلرشاد وهل هو هدى أو جاء معه هدى ،قلنا الصحيح اجلميل.
"باهلدى ودين احلق" دين احلق ضد دين الباطل ،إذا ما جاء به النيب  حق ولذلك قلنا يف تفسري ًل
إله إًل اهللً :ل معبود حبق ،صحيح وعندما بعث النيب  نسخ كل شاريعة كانت من قبل ،وقال عليه
الصالة والسالم :والذي نفسي بيدي ًل يسمع يب يهود وًل نصارا ي ًل يؤمن به لكان من أهل النار
﴿قاتلوا الذين ًل يلؤمنون بالله وًل باليلوم اآلخار وًل حيارمون ما حارم الله ورسوله وًل يدينون دين احلق من
الذين أوتوا الكتاب ﴾....
إذا دين باطل ،جمارد أن بعث النيب  نسخ كل شاريعة كانت من قبل ،صحيح.
"باهلدى ودين احلق ليظهاره" الالم قال هنا :للتعليل أرسل اهلل سبحانه وتعاىل األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم ليظهاره والظهور منه ظهار الدابة أي أعالها ليظهار هل يظهار اهلل سبحانه وتعاىل الارسول
[التوبة]29:

أو يظهار الدين؟
نعم يظهار الدين ويظهار الارسول.
"ليظهاره" اهلاء هنا الضمري يعود على الارسول ويعود على الدين ويصح اجلميع.
"ليظهاره على الدين كله" واهلل سبحانه وتعاىل شهد على صدق هذا النيب  شهادة قولية بالقارآن مثال
وشهادة فعلية وشهادة تقاريارية ،فعلية أن اهلل سبحانه وتعاىل نصار هذا النيب  صحيح؟ وشهادة تقاريارية
النيب  كان يقول أشياء ويقار اهلل سبحانه وتعاىل عليها ،وأيده باآليات.
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وتقدم معنا أن خوارق العادات أربعة:
آية تكون لألنبياء والارسل.

وكارامة األولياء الارمحن.
ومعجزة وفتنة ألولياء القيطان.
وعندنا فضيحة ألن كل من كذب على اهلل تقدم معنا أن اهلل سبحانه وتعاىل يفضحه يف الدنيا قبل
اآلخارة نسأل اهلل السالمة والعافية ،وهذا النيب  أيده اهلل سبحانه وتعاىل وفضح من ادعى وكذب
على اهلل مثل مسيلمة.
"ليظهاره على الدين كله" على كل األديان هذا دليل على أن النيب  عندما بعث نسخ كل شاريعة
جاءت من قبله "ليظهاره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا" .
غدا إن شاء اهلل نكمل ما تبقى ناراجع هذه األمور.
ملاذا يبدأ العلماء بالبسملة؟
الطالب :اقتداء بالكتاب العزيز.
اقتداء باألنبياء والارسل عيهم الصالة والسالم ﴿إنه من سليمان وإنه بسم الله الارمحن الارحيم﴾
[النمل.]30:

وعندما كان يكتب النيب  يكتب بسم اهلل.
اقتداء بعلماء السلف.
تتيمنا وتربكا بالبداءة باسم اهلل ،ألن كل شيء يذكار عليه اسم اهلل حتل فيه الربكة ،ولذلك تبسمل عند
الطعام حىت جيعل اهلل سبحانه وتعاىل فيه الربكة ،الارجل عندما ياريد اجلماع ،يسمي حىت ًل يضار الولد
شيء ،وغريه كثري.
األخري استئناسا وإن كان ًل يصح حبديث «كل أمر ذي بال» غريه.

أوًل اجلار وجملارور يف بسم اهلل ما معىن هذا أن له متعلق؟

ما تستطيع يا شيخ أنك تقوم :يف احلديقة وتسكت ،بالقلم وتسكت على الكارسي وتسكتً ،لبد
شيء هذا له متعلق ،تقول :كتبت بالقلم جلست على الكارسي ،هنا باسم اهلل اجلار واجملارور ًلبد له
متعلق ،قلنا :متعلق بفعل واسم؟ بفعل.
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لماذا قدرنا الجملة هنا جملة اسمية ولم نقدرها جملة فعليه؟

ألن اجلملة الفعلية تدل على التجدد واحلدوث ،خبالف اجلملة الفعلية تدل على الثبوت واًلستقارار
وهذا حتتاجه اآلن عند البسملة تتجدد وحدوث ،تقول :بسم هلل آكل بسم اهلل أتوضأ ،بسم اهلل أشارب
بسم اهلل أقارأ القارآن وما إىل ذلك.
وقال :اجلملة اًلمسية ثبوت واستقارار هذا األصل طيب ،األصل يف العمل الفعل بعده.
قدرناه فعل ومل نقدره اسم ،قدرناه متأخار لسببني:
األول :تيمن وتربك بالبداءة باسم اهلل ،وقلناً :ل يتقدم على اسم اهلل شيء.
الثاني :إذا تقدم املعمول على العامل دل على احلصار ،يعين ًل أبدأ أًل ببسم اهلل ،وقدرناه مناسب
للمقام ،ومل نقدره أبدأ مثال ملاذا؟
اًلستقعار حىت تستقعار هذا الفعل وتكون أنقط فيه صحيح ،وتقول :بسم اهلل أتوضأ وبسم اهلل
آكل وبسم اهلل أقارأ القارآن ،بسم اهلل أدخل املسجد وما إىل ذلك.
اهلل هل هذا اًلسم مقتق أم جامد؟ مقتق ،مقتق من اإلله أي املألوه املعبود حمبة وتعظيما ًلبد ،هذا
أوًل.
ثانيا :أن بعض العلماء يقول :أنه اسم اهلل األعظم.
الثالث :مل يسم أحد هبذا اًلسم ،ولذلك تقدم معنا أن من أنواع اإلحلاد يف أمساء اهلل أن تسم اهلل مبا
مل يسم به نفسه ،ألن عندهم يف بعض اللغات يف اللغة اًلجنليزية مثال جاد معناه إله ،هل هذا اسم من
أمساء اهلل؟
أعوذ باهلل هذا إحلاد يف أمساء اهلل وكذلك خداي.
نعم الارابع :أن مارجع لكل األمساء اهلل يف النادر ،وقلنا :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :الله ًل إله إًل
هو احلي القيوم ﴾....
عائدة على اهلل ،أنه ًل حتذف أأللف والالم عند النداء ،ومثلنا عليه مبثال تقول :يا حي يا قيوم حتذف
أأللف والالم من احلي والقيوم ،ولكن يف اهلل ما حتذف ،وهذا دليل قال :أهنا أصلية وغريه.
[البقارة]255:

"الارمحن الارحيم" الارمحة الواسعة ،وذو الارمحة الواصلة الارمحة العامة وذو الارمحة اخلاصة باملؤمنني ،قال:
صفته وفعله.
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لماذا يبدأ العلماء بالحمدلة بعد البسملة؟

أي نعم ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنزهلم هذه املنزلة وهي منزلة ورثة األنبياء ومحد اهلل موجب لبقاء النعمة

وقلنا" حيمد العلماء يف أول الكتب ،وحيمد اهلل يف آخار الكتب ،ملاذا؟ ألن اهلل سبحانه وتعاىل أمت
عليهم النعمة ،أيضا الناظار إىل هذه املقدمة قلنا :هذه ميزة متيزت هبا كتب شيخ اإلسالم ،أنه ينتقي
نصوص الكتاب والسنة صحيح ،وقلنا :دائما خيتار ما جاء به الكتاب والسنة ،وهذا الذي جعلت
كتب شيخ اإلسالم كتب مميزة ،ومل يأت بألفاظ حمدثة وهذا فيه الارد على من؟
قال :باجلسم واحليز وغريه وقد يأتينا إن شاء اهلل ورد عليهم شيخ اإلسالم ،احلمد تعاريف احلمد؟ هو
ذكار احملمود جبميل الصفات على وجه احملبة والتعظيم.
هل الحمد هو الثناء؟
ًل ،ملاذا؟ للحديث قال« :حمدني عبدي ثم قال أثنى علي عبدي» ،لو كان احلمد هو الثناء مل

يكن هناك تفاريق ،ولكن احلمد إذا تكارر أصبح ثناء ألف احلمد إما اًلستغاراقية يعين كل احملامد هلل أو
جنس احلمد هلل أو األول العهدية معهود ،طيب احلمد هلل اختصاص الذي أرسل رسوله أي رسول
مجيع األنبياء الارسل الذي أرسلهم هلل سبحانه وتعاىل هداية للخلق ،وأظهارهم اهلل سبحانه وتعاىل،
وجاءوا بدين احلق ،الدين إما يأيت مبعىن العمل أو اجلزاء ،والدليل﴿ :مالك يلوم الدين﴾ [الفاحتة ]4:يعين
يوم اجلزاء؟﴿إن الدين عند الله اإلسالم  ﴾....العمل احلق ضده الباطل وقلنا :ما جاء به األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم حق ،نعم ليظهاره الالم هنا للتعليل﴿ .،وما خلقت اجلن واإلنس إًل
ليلعبدون﴾

[الذاريات.]56:

واهلاء الضمري هنا إما يعود على النيب  أو يعود على الدين ،والصحيح على اجلميع أنه أظهار اهلل
سبحانه وتعاىل هذا الدين وأظهار اهلل سبحانه وتعاىل هذا النيب عليه الصالة والسالم على الدين كله
وكفى باهلل شهيدا ،قلنا :شهادة اهلل سبحانه وتعاىل للنيب عليه الصالة والسالم شهادة قولية وفعلية
وتقاريارية ،ليظهاره على الدين كله وكفى باهلل شهيدا ،يبقى تبقى هنا يقول :الباء كفى باهلل شهيدا ،الباء
هنا يقول :أهنا زائدة.
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قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهللً :ل ميكن أن نقول :أن يف الكتاب أو السنة شيء زائد ،لكن علماء
النحو يقول :أن عندهم احلاروف حاروف اجلار تنقسم إىل ثالثة أقسام:
حارف جار أصلي.
وحارف جار زائد.
وحارف جار شبيه بالزائد.
ثالثة أقسام عندهم واهلل أعلم ،احلارف اجلار يرتكوه وشبيه بالزائد يرتكوه ،عندنا حارف اجلار الزائد ،فماذا
تصنع؟ إذا جاء يف آية حارف جار زائد ،كيف نصنع؟ لو قلت :أنه حارف جارر زائد كأنك جئت بقيء
مل يأت به الكفار الذين بعث فيهم النيب  ألهنم ما قالوا يف القارآن زائد .ونزل بلغتهم القيخ ابن
عثيمني رمحه اهلل حل هذا اإلشكال تقول :هذا احلارف زائد زائد ،زائد إعارابا حىت توافق احلمد هلل على
النحو.
وتقول :زائد أي نعم ًلبد أن يكون له حكمة من وضع هذا احلارف وهو توكيد املعىن مثال مفهوم؟ إذا
جئنا عند حارف اجلار تقول كما قال القيخ ابن عثيمني واهلل أعلم ،تقول :هو زائد زائد زائد إعارابا وزائد
لتوكيد املعىن ﴿ما كان لنا أن نقارك بالله من شيء [ ﴾...يوسف.]38:
من هنا هل حارف جار زائد زائد زائد إعارابا وزائد لتوكيد املعىن ،مفهوم.
"وكفى باهلل شهيدا وأشهد أن ًل إله إًل اهلل" نأخذها غدا إن شاء اهلل تعاىل سبحانك اللهم وحبمدك
أشهد أن ًل إله إًل اهلل وحده ًل شاريك له.
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[ ]10بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى في العقيدة الواسطية:
احلمد لله الذي أرسل رسوله باهلدى ودين احلق؛ ليظهاره على الدين كله وكفى بالله شهيدا .وأشهد أن
ًل إله إًل الله وحده ًل شاريك له؛ إقلارارا به وتلوحيدا .وأشهد أن حممدا عبده ورسوله .صلى الله عليه
وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد.
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
وصلنا أمس إىل القهادة ،قال" :واشهد" يعين اقار بقليب ناطقا بلسا ي ،عامال جبوارحي أن ًل معبود
خبلق إًل اهللً ،ل إله نافيا ما يعبد حق من دون اهلل إًل اهلل مثبتا العبادة هلل وحده.
"وأشهد ان ًل إله إًل اهلل قال :وحده" وحده توكيد لإلثبات لل إًل اهلل.
"ًل شاريك" توكيد للنفي لل ًل إله اقارارا توكيد ألشهد أشهد إقارارا.
قال" :إقارارا به وتوحيد" يعين إفاراد ،وكما شهد أن ًل معبود حبق إًل اهلل ،شهد أن حممد عليه الصالة
والسالم عبد وقلنا :العبودية تتضمن أن النيب  أعبد اخللق وًل طاريق لعبادة اهلل إًل عن طاريقه عليه
الصالة والسالم وهذا رد على املبتدعة ،والعبودية أيضا أنه عبد ليس له شيء من خصائص الاربوبية
وهذا رد على الذين يستجريون به عليه الصالة والسالم.
إذا العبودية هنا من وجهين:

وجه أنه عليه الصالة والسالم أعبد اخللق رد على املبتدعة.
وأنه عبد ًل يعبد ليس له شيء من خصائص الاربوبية.

قال" :ورسوله" متيز عليه الصالة والسالم بأن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل إلينا نيب ورسل عليه الصالة
والسالم ،وأشهد أن حممد عليه الصالة والسالم عبده ورسوله صلى اهلل عليه ،الصالة من اهلل هو ثناءه
على املصلى عليه يف املأل األعلى .كما فسار ذلك أبو العالية كما ثبت يف البخاري تعليقا ويف غريه
الثناء من اهلل قال :هي ثناءه على املصلى عليه يف املأل األعلى.
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هل الصالة هي الرحمة؟
قالً :ل ملاذا؟ قال أوًل :ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة ﴾...
[البقارة ]157:فغايار ببني الصالة والارمحة.
الثا ي :احلجة الثانية فإن الصالة ليست الارمحة ،قال :فإن العلماء اتفقوا على جواز الرتحم على األنبياء
عليهم الصالة والسالم وعلى غري األنبياء ،لكن اختلفوا يف الصالة على غري األنبياء ،هل يصلى عليهم
أم ًل؟ ولو كان العلماء عندهم الصالة مبعىن الارمحة ،مل خيتلفوا فعندما اختلفوا هذا دليل أهنم يفارقوا بني
الصالة والارمحة.
"صلى اهلل عليه" الصالة هبا جلب اخلريات.
"صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم" السالمة فيها دفع اآلفات إذا مجعنا للنيب بني جلب اخلري
ودفع القار ،وهذا ديل أن النيب  ببقار يلحقه ما يلحق البقار ،وندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يسلم
النيب  من كل نقص وعيب.
وتقدم معنا يف كتاب التوحيد أنه ًل يقال :السالم على هلل سبحانه وتعاىل ألنه ًل يدعو لقيء بالسالم
إًل أن يكون قابل للنقص واهلل سيحانه وتعاىل نزه عن كل نقص وعيب.
"صلى اهلل عليه وعلى آله" الل آل إذا أطلقت ياراد هبم أتباع النيب  على دينهم ،والدليل﴿ :ويلوم تلقوم
الساعة أدخلوا آل فارعون ﴾...

[غافار.]46:

هل هم قارابة فارعون؟ قالً :ل هم أتباعه على دينه ،قال﴿ :إنه ليس من أهلك ﴾....
مع أنه ابنه لكنه ليس من أتباعه على دينه ،وعلى آله لكن إذا الل آل قيدت ،فاملاراد هبم قارابة النيب 
[هود]46:

وهم بين هاشم ،ومواليهم ،وأزواج النيب  على الصحيح ،وسوف يأتيهم إن شاء اهلل هذا.
"وصلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه" الصحب مجع صحايب ،وهو من رأى النيب ً ل ألن لو قلنا:
رأى النيب  معىن هذا أن األعمى ليس بصحايب ،قالً :ل هو من اجتمع بالنيب  ولو حلظة ،مؤمنا
به بالنيب عليه الصالة والسالم ومات على ذلك ،ولو مللته ردة على أصح األقوال ،على آله وصحبه
وسلم وقلنا :بالسالمة دفع اآلفات ،وبالصالة جلب اخلريات.
"وسلم تسليما مزيدا" أي زائدا.
"أما بغد" مهما يكن من شيء بعد فأقول.
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"فهذا" يقول :هذا اسم إشارة ،ما هذا هل ًلبد يقري إىل شيء حمسوس ،صحيح فاختلف العلماء هل
يقول :هذا هو ما كتب العقيدة اآلن كيف يقول :هذا شيخ اإلسالم ،قال :إما أنه كتب العقيدة بعد
هذا كتب املقدمة فقال :هذا الذي كتبت صحيح ،هذا قول.
أو هذا الذي يف ذهن شيخ اإلسالم ،أو هذا هو يكتب ملن؟ هو يكتب لك ،فهو يقول هذا باعتبار
حال القارئ إذا عندنا يف هذا ثالث أقوال واهلل أعلم ،هذا أنه كتب املقدمة بعد كتابة الكتاب ،أو هذا
الذي علق فيه يف ذهن شيخ اإلسالم ،أو هذا باعتبار حال القارئ ألنه يكتب لك.
اًلعتقاد هو حكم الذهن اجلازم ،والعبد يعقد مع اهلل سبحانه وتعاىل عقد أن يعبده وًل يقارك به
شيئا ،وًلبد ًل ميكن لإلنسان الدخول يف الدين إًل باعتقاد ،باعتقاد إفاراد اهلل سبحانه وتعاىل بأنواع
التوحيد الثالثة صحيح ،وتارك القارك وأن النيب  عبد ًل يعبد والارسول ًل يكذب عليه الصالة
والسالم وقلنا :مقتضى القهادة طاعته فيما أمار وتصديقه فيما أخرب ،واجتناب ما عنه هنى وزجار وأن
ًل يعبد اهلل إًل مبا شارع ،نتقدم معنا شاروط ًل له إًل اهلل فال داعي لإلعادة .فهذا
فهذا اعتقاد الفارقة الناجية المنصورة إىل قيام الساعة أهل السنة واجلماعة
الفرقة :أي الطائفة ،وقال أن أهل السنة واجلماعة قال عنهم النيب « :ال تزال طائفة من أمتي على
الحق منصورة» إذا هم قلة وخيذلون وخيالفون لكن ينصارهم اهلل سبحانه وتعاىل ،فهذا اعتقاد الفارقة

الناجية ،الناجية من ماذا؟ قال :الناجية من البدع واألهواء يف الدنيا ،والناجية من العذاب يف اآلخارة
كما بقار النيب  الفارقة الناجية املنصورة ،ينصارهم اهلل سبحانه وتعاىل ينصارهم يف الدنيا وينصارهم يف
اآلخارة﴿ :ولينصارن الله من ينصاره [ ﴾....احلج .]40:نعم.
أهل السنة أهل السنة ،السنة قال :لغة الطاريقة ،والسنة هنا ما جاء عن النيب  من أقوال وأفعال
وتقاريار ،وليست السنة هنا مبعىن السنة عد الفقهاء ،ألن السنة عند الفقهاء ما يثاب فاعله امتثاًل وًل
يعاقب تاركه ،أو أحسن من هذا التعاريف.
السنة :هي ما أمار به القارع ًل على وجه اإللزام ،لكن هنا يارد بالسنة طاريقة النيب .

أهل السنة ملاذا مسي أهل السنة؟

قال :مسوا بأهل السنة ألهنم متسوا بسنة النيب  ظاهارا وباطنا ،ظاهارا سوف يأتينا إن شاء اهلل ان هناك
أمور متيز هبا أهل السنة وصارت شعار هلم ،وهناك أمور متيز هبا أهل البدع وصارت شعارا هلم ،وهذا
يأتيا يف هناية العقيدة الواسطية ،ومن طاريقة أهل السنة واجلماعة إتباع آثار النيب  ،ظاهارا وباطنا
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الظاهر :إطالق اللحية تقصري الثياب األمار باملعاروف النهي عن املنكار ،املسح على اخلفني يذكار املسح
على اخلفني يف كتب العقائد ،واألصل أن يذكار يف كتب الفقه ،لكن عندما صارت شعار ألهل السنة
متيزوا هبا عن الاروافض ،ذكار علماء أهل السنة املسح على اخلفني يف كتب العقائد ظاهارا.
باطنا :كيف يكون باطنا؟

مثاله اآلن يصلي القيخ حممد راتبة الفجار ،سنة الفجار بنية أهنا واجبة ،هل وافق النيب  ظاهارا؟ ألنه
صلى ركعتني ،هل وافق النيب  باطنا؟ ًل ،مفهوم يا أخي.
إذا أهل السنة هم الذين متسكوا بسنة النيب  ظاهارا وباطنا ،واجلماعة ألهنم اجتمعوا ومل يتفارقوا لكن
اجتمعوا على ماذا؟ على السنة ،إذا األصل أن القارع جاء لالجتماع لكن اجتماع على احلق ،وهو ما
جاء به النيب  والصحابة والسلف الصاحل ،ولذلك قال عليه الصالة والسالم ،عندما ذكار الفارق،
قال :اجلماعة ويف رواية قال« :ما أنا عليه اليوم وأصحابي وال تكونوا من المشركين من الذين فرقوا
دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون» إذا هذا الدين جاء لالجتماع.
وهذا الذي ذكاره سوف يأتينا إن شاء اهلل اإلمام حممد عبدالوهاب ،يقول :أنه جاء النيب ً لجتماع
الناس لكن اجتماع على احلقً ،ل كما يقول بعض الفارق أن اًلجتماع جنتمع على ما جنتمع عليه طيب
أهل اسنة واجلماعة ،متسكوا بالسنة ظاهارا وباطنا ،واجتمعوا عليها ومل يتفارقوا.
إىل قيام الساعة يعين إىل قارب قيام الساعة ،ألن النيب  قال« :ال تقوم الساعة إال على شرار
الخلق» ويف حديث قال« :ال تقوم الساعة حتى ال يبقى على وجه األرض من يقول :اهلل اهلل» ويف
مسند أمحد بسند صحيح «حتى ال يبق على وجه األرض من يقول :ال إله إال اهلل» نعم إذا إىل قيام
الساعة أي إىل قارب قيام الساعة ،وسوف يأيت معنا أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف هناية هذه العقيدة
املباركة ،قال :نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ،يف أول العقيدة قال :هذا اعتقاد الفارقة وكذا ويف آخار العقيدة،
تربأ من حوله ومن قوته ،ومل يدع العصمة إًل ملن عصمه اهلل سبحانه وتعاىل صحيح نعم ،وهذا فيه أن
العبد ًلبد يفتقار إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،والنيب  أعلم اخللق باهلل ،كان يقول« :يا مقلب القلوب
ثبت قلي على دينك».
اإليمان بالله ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله.
اآلن أراد أن يبني جممع معتقد أهل السنة واجلماعة إمجاًل ،اإلميان تقدم معنا لغة اقارار والتصديق وقلنا:
ًل هتتم بالتعاريف اللغوي وهتتم بالتعاريف القارعية ألن حنن متعبدون بالقارع ،واجلدال واملناظارة يف
التعاريف اللغوي يرتكوه شارعا ًلبد من مخسة أشياء يف تعاريف اإلميان تكون.
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قول باللسان.
واعتقاد بالقلب.
وعمل باجلوارح واألركان.
يزيد بالطاعة.
وينقص باملعصية.
قول عمل اعتقاد يزيد ينقص ،وأخذنا األدلة يف األصول الثالثة على أن اإلميان قول وعمل واعتقاد،
ما هو الدليل؟ أعالها قولً :ل إله إًل اهلل وأدناها إماطة األذى عن الطاريق عن اجلوارح ،واحلياء عمل
القلب﴿ ،أيكم زادته هذه إميانا ﴾...

[التوبة]124:

هذا دليل أنه يزيد ،وإذا كان يزيد ًلبد ينقص ،وجاء النقصان مصارحا به يف قول النيب « :ما رأيتم
من ناقصات عقل ودين» نعم وهو اإلميان باهلل.
ق ل للال :أرك ل للان اإلمي ل للان س ل للتة ،أن ت ل للؤمن ب ل للاهلل وتق ل للدم معن ل للا ،اإلمي ل للان ب ل للاهلل يتض ل للمن اإلمي ل للان بوج ل للود اهلل
وباربوبيتلله وألوهيتلله وأمسائلله وصللفاته ،واإلميللان بوجللود اهلل دل عليلله العقللل واحلللس والفطللارة والقللارع ،اإلميللان
باملالئكللة نللؤمن أهنللم عللامل غيلليب ،يعلمللون الغيللب؟ قللال﴿ :قللل ًل يلعلللم مللن يف السللموات واألرض الغيللب
[ ﴾....النمل.]65:

إًل الله
عامل غيب غابوا عنا خلقهم اهلل تعاىل من نور يطيعون اهلل وًل يعصونه ،هلم أرواح وأجساد وعقول
وقلوب ،نؤمن هبم إمجاًل ونعلم من اهلل سبحانه وتعاىل من أمسائهم وصفاهتم وأعماهلم ،واألخبار اليت
جاءت عنهم إمجاًل وتفصيال.
الدليل أن للمالئكة قلوب
[ ﴾....سبأ]23:

﴿حىت إذا فلزع عن قللوهبم
اإلميان بالكتب نؤمن بأهنا كالم اهلل تكلم هبا حقيقة ،وأهنا منزلة ًل خملوقة ،وأن اهلل سبحانه تعاىل أنزل
مع كل رسول كتاب.
والدليل﴿ :لقد أرسلنا رسلنا بالبليلنات وأنلزلنا معهم الكتاب

[ ﴾...احلديد]25:

نؤمن بكل الكتب إمجاًل ومبا نعلم من اهلل سبحانه وتعاىل من أمسائها وأخبارها ،وأحكام ما مل تنسخ
وأن القارآن ناسخ لتلك لكتب ومهيمن عليها ،اإلميان بالارسل نؤمن بأهنم عبيد ًل يعبدون ،ورسل ًل
يكذبون عليهم الصالة والسالم ،وأن اهلل أرسلهم وأوحى إليهم وأيدهم باآليات ،وأهنم أدوا األمانة
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ونصحوا األمة ،وبلغوا وجاهدوا يف اهلل حق جهاده ،نؤمن هبم إمجاًل ،ومبا نعلم من اهلل سبحانه وتعاىل
من أمسائهم وصفاهتم واألخبار اليت جاءت عنهم واآليات اليت أيدهم هلل سبحانه وتعاىل هبا،
وأن أول األنبياء آدم ،وأول الارسل نوح ،وخامت األنبياء الارسول حممد عليهم الصالة والسالم.
اإلميان باليوم اآلخار يأتينا إن شاء اهلل أن شيخ اإلسالم فصل يف هذا الباب ،قال :يتضمن اإلميان
بكل ما يكون بعد املوت ،اإلميان بالقضاء والقدر يأيت إن شاء اهلل تعاىل يتضمن اإلميان مباراتب القضاء
والقدر ،علم وكتابة ومقيئة ،وخلق ،وهذا تقدم معنا ،لكن ناريد منكم أن تاراجوا هذا شارح القيخ ابن
عثيمني رمحه اهلل تعاىل للعقيدة الواسطية يف شارح أركان اإلميان يف هذا املكان ،ونسألكم عنه غدا إن
شاء اهلل تعاىل يكفي هذا يكفي واهلل أعلم.
ماذا أخذنا اليوم؟
نعم أن الصالة على النيب عليه الصالة والسالم فيها صالة وسالم ،وهذا دليل أي نعم الصالة فيها
جلب اخلريات والسالمة دفع اآلفات ،ويستفاد منه.
الطالب .... :أي نعم أن ًل يدعى للقيء بالسالمة إًل أن يكون قابل للنقص ،واهلل سبحانه وتعاىل
منزه عن كل نقص وعيب وهذا فيه دليل على بقارية النيب  ،ندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يسلم هذا
الين عليه الصالة والسالم من كل نقص وعيب.
ما معىن الصالة؟
أحسن ما قيل فيها قول أبو العالية رمحه اهلل تعاىل ،حيث قال :كما ثبت يف البخاري تعليقا ويف غريه
ثناءه على املصلى عليه ،ثناء اهلل سبحانه وتعاىل على املصلى عليه يف املأل األعلى.
هل الصالة مبعىن الارمحة؟
أن الصالة ليست هي الارمحة ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل غايار بني الصالة والارمحة يف قوله سبحانه وتعاىل:
﴿أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة [ ﴾....البقارة ،]157:واألصل يف الكالم التأسيس.
الثا ي :أن العلماء اختلفوا يف الصالة على غري األنبياء ،واتفقوا يف الرتحم ،يف جواز الارحم على األنبياء
وغري األنبياء عليهم الصالة والسالم ،ولو كانت عند العلماء الصالة مبعىن الارمحة ،مل يكن هناك
خالف نعم.
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عندما قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل" :أما بعد فهذا" فيه ثالثة أقوال:
األول :أنه كتب الكتاب بعد هذا كتب املقدمة.
الثاني :ما علق يف ذهن شيخ اإلسالم يعين الكتاب تاركب يف ذهن شيخ اإلسالم ،وقلنا :هذه ميزة

متيز هبا شيخ اإلسالم ،أنه كان كتابات شيخ اإلسالم كان فيها قائل ًل ناقل ،ويكتب من حفظه رمحه
اهلل تعاىل ،لذلك كان عنده سعة حفظ لذلك كل حديث ًل يعارفه شيخ اإلسالم فليس حبديث ،هذا ًل
يعين أنه إذا ضعف شيخ اإلسالم حديث ،وجدنا يعين بعض الاروايات تدل على صحة احلديث ،أننا
نقلد يف هذا وكذاً ،ل لكن هذا يدل على سعة إطالع شيخ اإلسالم.
الثالث :أن شيح اإلسالم قال :هذا باعتبار حال القارئ ألن هو يكتب لك أو يكتب لقاضي واسط،
الصحايب هو من اجتمع بالين  مؤمنا به ومات على ذلك ولو مللته رده على أصح األقوال.
ولو قلنا :هو من رأى النيب ً ل يصح ألنه قد خيارج به األعمى.
ولو حلظة؟
ولو حلظة ،وهذه شارف الصحبة ،أهل السنة ألهنم متسكوا بسنة النيب  بطاريقة النيب  يف أقواله
وأفعاله وتقارياراته عليه الصالة والسالم ظاهارا وباطنا.
واجلماعة :ألهنم اجتمعوا على السنة ومل جيتمعوا على البدعة ،نعم وهذا األصل قلنا :جاء القارع
لالجتماع مفهوم؟ وحديث اختالف أميت رمحةً ،ل ميكن يكون اًلختالف رمحه ،إذا لو كان اًلختالف
رمحه إذا اًلجتماع يكون عذاب وغضب ما يصح غريه.
الفرقة هم الطائفة الناجية من ماذا؟
الناجية يف الدنيا من البدع واألهواء والناجية يف اآلخارة من العذاب ،أشهد أقار بقليب ناطق بلسا ي
عامال جبوارحي ،أن ًل معبود حبق ،نعم الل آل إذا أطلقت راد هم أتباع النيب  والل آل الذين حتارم
عليهم الصدقة هم بنوا هاشم ومواليهم ،وأزواجه عليه الصالة والسالم.
إىل قيام الساعة يعين إىل قارب قيام الساعة ألن ًل تقوم الساعة إًل على أشارار اخللق ،واهلل أعلم وصلى
اهلل على حممد وصحبه وسلم.
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[ ]11بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ﴿الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
( 1( ﴾ 28وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له إقرارا به وتوحيدا ،وأشهد أن محمدا
عبده ورسوله ،صلى اهلل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ،أما بعد..
فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة -أهل السنة والجماعة ،-وهو اإليمان
باهلل ،ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،والبعث بعد الموت ،واإليمان بالقدر خيره وشره" "ومن اإليمان
باهلل :اإليمان بما وصف به نفسه في كتابه ،وبما وصفه به رسوله محمد  -صلى اهلل عليه وسلم
 من غير تحريف وال تعطيل ،ومن غير تكييف وال تمثيل ،بل يؤمنون بأن اهلل سبحانه ﴿ليسكمثله شيء وهو السميع البصير (. 2( ﴾ 11
فال ينفون عنه ما وصف به نفسه ،وال يحرفون الكلم عن مواضعه ،وال يلحدون في أسماء اهلل
وآياته ،وال يكيفون ،وال يمثلون صفاته بصفات خلقه؛ ألنه سبحانه ال سمي له ،وال كفو له ،وال
ند له ،وال يقاس بخلقه -سبحانه وتعالى-؛ فإنه أعلم بنفسه وبغيره ،وأصدق قيال ،وأحسن حديثا
من خلقه".
"ثم رسله صادقون مصدقون ،بخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون ،ولهذا قال﴿ :سبحان
ربك رب العزة عما يصفون ( 180وسالم على المرسلين ( 181والحمد لله رب العالمين
( . 3( ﴾ 182فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل ،وسلم على المرسلين لسالمة ما
قالوه من النقص والعيب ،وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي واإلثبات.
ف ال عدول ألهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ،فإنه الصراط المستقيم ،صراط الذين
أنعم اهلل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
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وقد دخل في هذه الجملة ما وصف اهلل به نفسه في سورة اإلخالص التي تـعدل ثـلث
القرآن حيث يقول -:قل هو الله أحد ( 1الله الصمد ( 2لم يلد ولم يولد ( 3ولم يكن له
كفوا أحد (. 2( ﴾ 4
قال المصنف رحمه اهلل
"ومن اإلميان باهلل :اإلميان مبا وصف به نفسه يف كتابه.
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.

من اإلميان باهلل يعين بعد اإلميان باهلل ،وتقدم معنا أن اإلميان باهلل يتضمن اإلميان باربوبيته وألوهيته

وأمسائه وصفاته ،واإلميان بوجود اهلل سبحانه وتعاىل ،من اإلميان باهلل اإلميان بتوحيد األمساء والصفات
يعين بعد اإلميان باهلل اإلميان بتوحيد األمساء والصفات.
وقال :أنه ذكار لك اآلن جممل اعتقاد أهل السنة واجلماعة ،واآلن يأتيك مبجمل اعتقاد أهل السنة
واجلماعة يف األمساء والصفات ،وتقدم معنا بفضل اهلل ومنه يف درس األمس ،شارح اإلميان وشارح أركان
اإلميان ،ومن اإلميان باهلل اإلميان مبا وصف اهلل سبحانه وتعاىل ومسى به نفسه يف كتابه ،وقال هنا
الوصف ومل يذكار األمساء ،قال :إما ألن األمساء كل اسم متضمن لصفة صحيح ،نعم فاإلميان
بالصفات يتضمن اإلميان باألمساء ،أو ألن مل ينكار أحد إًل الغالة من اجلهمية أنكاروا األمساء ،وًل
األصل أهنم يثبتون األمساء وينكارون الصفات هؤًلء اجلهمية.
ولذلك هو ركز على الصفات يف كتابه أو على لسان رسوله  ،وهذا تقدم معنا أن األمساء والصفات
توقيفية ،أي ًل جمال للعقل واًلجتهاد فيها ،لكن قلنا :إن العقل ًلبد يثبت هلل سبحانه وتعاىل كل صفة
كمال ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل صفة نقص وعيب ،لكن من حيث اإلمجال ًل من حيث
التفصيل ،من حيث التفصيل ًلبد الارجوع إىل الكتاب والسنة الصحيحة.
ومبا وصفه به رسوله حممد  -صلى اهلل عليه وسلم.
طي ـ ــب م ل للا وص ل للف األنبي ل للاء والارس ل للل عل ل لليهم الص ل للالة والس ل للالم ،م ل للا وص ل للفوا ب ل لله اهلل قلن ل للا :أن األمس ل للاء
والص للفات ًل ي للدخلها النس للخ ،لك للن ًل ينك للار أن نثب للت ش لليء مل ي للارد يف الكت للاب والس للنة ،ف للإذا ورد يف
الكتاب والسنة علمنا:
أوًل :الصحة.
الثا ي :علمنا أن هذا األمار ًل ميمكن أن ينسخ.
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خبالف لو جاءنا من التوراة أو اإلجنيل أو غريها ،هذا قال ًل نصدق وًل نكذب ،مفهوم؟ إذا األخبار
اليت تأتينا عن بين إسارائيل هل نصدقها أم نكذهبا قال :تنقسم هذه األخبار إىل ثالثة أقسام:
األول :ما نعلم صدقه ما جاء في شرعنا أنه صدق وحق.
فاألصل واجب تصديق هذا األمارً ،ل ألهنم جاءوا به ،بل ألنه جاء يف شارعنا أنه صدق وحق ،لو
قالوا :أن عيسى عليه الصالة والسالم عبد ًل يعبد الارسول ًل يكذب عليه الصالة والسالم﴿ ،وكلمته
ألقاها إىل مارمي وروح منه [ ﴾...النساء]171:
نقل للول :هل للذا حل للق وصل للدقً ،ل ألنل لله جل للاء مل للن عنل للدكم .بل للل ألنل لله جل للاء يف شل للارعنا أنل لله صل للدق وحل للق،
صحيح نصدق.
الثاني :ما جاء في شرعنا أنه ما يكذب ما يأتون به.
مثال :لو قالوا :أن عيسى ثالث ثالثة ،نقول :كذبتم واهلل ،اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :لقد كفار الذين
قالوا إن الله ثالث ثالثة [ ﴾...املائدة.]73:
صحيح نعمً ،لبد نكذبه.
الثالث :ما لم يأتي في شرعنا ال تصديقه وال تكذيبه ،فهذا نتوقف فيه.
مثاله :نقول أن ملك املوت امسع عزرائيل ،نقول :هذا مل يأت يف شارعناً ،ل تصديق وًل تكذيب فهذا
نتوقف فيه وًل نصدق وًل نكذب ،لكن هل معىن هذا أننا نطالع يف كتب هؤًلء؟ قالً :ل ألن النيب
 قال« :أمتهوكون لو كان عيسى حيا لما وسعنا إال لنتبعه» هذا قاهلل ملن؟ لعمار  عندما لقيه
وكان يف يديه صحيفة وكذا ،إذا ما جاء به النيب عليه الصالة والسالم ،ويف هذا ما جاء به النيب 
كفاية ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :اليلوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم
اإلسالم دينا ﴾...

[املائدة.]3:

من غير تحريف وال تعطيل
تقدم معنا تعاريف التحاريف وأقسام التحاريف والعطيل ،والتكييف والتمثيل وملاذا عرب شيخ اإلسالم
بالتخاريف ومل يعرب بالتأويل؟ وملاذا عرب بالتمثيل ومل يعرب بالتقبيه؟ ألن قلنا :هذا هو نص القارآن وغريه
وتقدم معنا والفارق بينه ذكارناه فال داعي لإلعادة.
من غري حتاريف وًل تعطيل ،ومن غري تكييف وًل متثيل ،بل يؤمنون بأن اهلل تعاىل ﴿ليس كمثله شيء
وهو السميع البصري (. ﴾ )11
هذه اآلية فيها قواعد عند أهل السنة واجلماعة.
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القاعدة األولى﴿ :ليس كمثله شيء [ ﴾...الشورى ]11:فيها التنزيه
القاعدة الثانية :اإلثبات ﴿وهو السميع البصير﴾.
والقاعدة الثالثة :أن طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف النفي ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل
شارح الكاف يف ﴿كمثله﴾ تأتينا إن شاء اهلل تعاىل.

املهم يقول :إن طاريقة أهل السنة واجلماعة إثبات وتنزيه واملعايل معلومة ،والكيفية علمها عند اهلل
والسؤال عنها بدعة ،يقول :هم ًل حيارفوا وًل يعطلوا وًل يكيفوا وًل ميثلوا ،بل يثبتوا مع التنزيه واملعا ي
معلومة والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة.
فال ينفون عنه ما وصف به نفسه

فال ينفون ،هذا دليل أهنم يثبتون كل ما وصف ومسى به نفسه يف كتابه وعلى لسان رسوله  ،وهذه
هي طاريقة أهل السنة واجلماعة ثبات كل ما أثبته اهلل لنفسه ،وأثبت له رسوله  يف السنة الصحيحة
وال يحرفون الكلم عن مواضعه

أخذنا التحاريف التغيري والتحاريف قلنا :إما حتاريف يف األلفاظ أو حتاريف يف املعان وًل حيارفون الكلم عن
مواضعه قلنا :هو أوىل أن يوصف هؤًلء بأهنم حمارفة ًل مؤولة ،ألن التأويل ليس كله مذموم من دل عليه
دليل فهو صحيح مقبول ،وما مل يدل عليه دليل فهو فاسد ماردود ،والتأويل يأيت مبعىن التفسري ،منها
قل كثري من املفسارين منهم ابن جاريار رمحه اهلل الطربي ،يقول :تأويل هذه اآلية اتفق أهل التأويل يعين
أهل التفسري ،اللهم فقه يف الدين وعلمه التأويل أي التفسري.
الثاني :التأويل يأيت مبعىن ما يؤل إليه القيء إذا كان خرب أو عمل إذا كان طلب ،ما يؤل إليه القيء

يوم يأيت تأويله ،يعين وقوع هذا األمار وقالت عائقة رضي اهلل عنها :كان النيب  يكثار يقول :يف
ركوعه ويف سجوده «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول القارآن أي يعمل به ألن
اهلل سبحانه وتعاىل قال له﴿ :فسبح حبمد ربك واستلغفاره إنه كان تلوابا﴾
فكان يعمل هبذا ،يكثار أن يقول يف ركوعه وسجوده.

[النصار]3:

الثالث :ذكارنا أمارين اآلن الثالث يف التأويل :يأيت التأويل مبعىن صارف اللفظ عن ظاهاره.
وهذا ينقسم إىل قسمني :صحيح مقبول وفاسد ماردود ،صحيح مقبول ما دل عليه الدليل.
مثل تأويل قوله تعاىل﴿ :أتى أمار الله [ ﴾...النحل ]1:نقول :سيأيت أمار اهلل والدليل يف اآلية تكملة اآلية
﴿فال تستلعجلوه [ ﴾...النحل.]1:
وفاسد ماردود تأويل استوى مبعىن استوىل.
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وًل يلحدون يف امساء اهلل وآياته
تقدم معنا ،أن اإلحلاد ينقسم إىل قسمني:
إحلاد يف األمساء والصفات ينقسم إىل أربعة أو إىل مخسة أقسام.
وإحلاد يف اآليات ،واآليات آيات اهلل سبحانه وتعاىل إما آيات شارعية أو آيبات كونية ،وأخذنا أمثلة
على اإلحلاد يف أمساء اهلل وآياته ،كأنه يقول لك املصنف :أن اإلحلاد ينقسم إىل قسمني:
إحلاد يف األمساء والصفات ،وإحلاد يف اآليات.
وًل يكيفون وًل ميثلون صفاته بصفات خلقه ،ألنه سبحانه ًل مسي له.
لماذا ال يكيفون ال يمثلون ال يحرفون ال يعطلون؟

قال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل سبحان يعين تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،وتعاىل تقدم

معنا العلو علو يف الذات وعلو يف الصفات ،وأهل السنة واجلماعة ياركزوا دائما على إثبات صفة العلو،
وما من كتاب ،يعين قل كتاب من كتب أهل السنة واجلماعة يف األمساء والصفات إًل ًلبد أن يذكار فيه
صفة العلو ملاذا؟ قال :ألن بإثبات صفة العلو تثبت كل األمساء والصفات ،ألن العلو علو يف الذات
وعلو يف الصفات ،وإذا اثبتنا علو يف الذات وعلو يف الصفات ،معىن هذا أنه أثبتنا كل صفات اهلل
سبحانه وتعاىل ،بل بعض العلماء أفارد هذه الصفة صفة العلو مبؤلف كامل مستقل ،صحيح منهم
اإلمام الذهيب رمحه اهلل.
العلو يا شيخ للعلي الغفار.
ألنه سبحانه ًل مسي له.
ألنه سبحانه ًل مسي له ،السمي املكافئ واملماثلً ،ل مسي وًل ند ،وًل كفو ،يقول القيخ ابن عثيمني
رمحه اهلل هذه الثالثة معانيها متقاربة ،أنه مسي وًل ند وًل كفو قلنا :طاريقة أهل السنة واجلماعة يف
الصفات املنفية نفيها عن اهلل ،كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد
إذا ًل مسي وًل ند والند أخذنا القبيه واملثيل والنظري ،الكفو مكافئ ومساوي ،ملاذا ما هو كمال الضد
لكمال أحاديته وصمديته سبحانه وتعاىل.
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ألنه سبحانه ًل مسي له ،وًل كفو له ،وًل ند له ،وًل يقاس خبلقه -سبحانه وتعاىل
وًل يقاس خبلقه ،إذا ًل ميكن تسوية اخلالق الكامل باملخلوق الناقص ،إذا ما ميكن أن اهلل سبحانه
وتعاىل يقاس باملخلوقات ،إًل قال العلماء علماء أهل السنة ،هناك قياس واحد مستعمل يف حق اهلل
سبحانه وتعاىل وهو قياس األوىل ،وتقدم معنا أن كل صفة كمال فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن يوصف
هبا ،وهذا يسميه العلماء قياس األوىل ،قالوا :أن هذا مستعمل يف حق اهلل ،وهلل املثل األعلى مفهوم؟ إذا
ًل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل يقاس خبلقه ،إًل قياس واحد قال العلماء :أنه مستعمل يف حق اهلل وهو
قياس األوىل ،وتقدم معنا أن كل صفة كمال فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن يوصف هبا ،وكل صفة نقص
وعيب فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن ينزه عنها.
فإنه أعلم بنفسه وبغيره.
هذه األمور يسين العلماء عناصار الدًللة واإلفهام ،إذا اجتمعت هذه األمور األربعة يف كالم وجب أن
يقبل هذا الكالم ،وهذا أيضا فه حجة يف الارد على من خيالف الكتاب والسنة وما عليه السلف
الصاحل.
عناصر الداللة واإلفهام يقول :أربعة.
علم.
وصدق.
وبيان وفصاحة.
وإرادة اهلداية.
علم وبيان وفصاحة وصدق ،وإرادة هداية ،قال :هذه األربعة اجتمعت يف كالم اهلل واجتمعت يف
كالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،إذا ًلبد أن نقبلها ،نسأل هؤًلء الذين يرتكون نصوف
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصاحل ،ويارجعون للمتهوكني واحليارى وغريهم ،نقول :هل أنتم
أعلم أم اهلل؟ ًلبد يكون اجلواب اهلل ،هل أنتم أصدق أم اهلل؟ ًلبد يقولوا :اهلل سبحانه وتعاىل ،هل أنتم
أحسن تعبري أم اهلل؟ يف البيان والفصاحة ﴿ومن أصدق من الله قيال﴾ [النساء﴿ ]122:ومن أصدق من
الله حديثا﴾
هل نقول :أنتم وهؤًلء املتهوكني واحليارى ،ياريدوا هداية اخللق أكثار مما أراد اهلل؟ ﴿والله ياريد أن يلتوب
[النساء.]87:

عليكم وياريد الذين يلتبعون القهوات أن متيلوا ميال عظيما﴾
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يقول ل ل لوا :اهلل إذا يقول ل ل لوا :اتارك ل ل لوا هل ل للؤًلء وارجع ل ل لوا إىل مل ل للا جل ل للاء يف كتل ل للاب اهلل ،صل ل للحيح نقل ل للول هلل ل للم:
هل أنتم أعلم أم النيب عليه الصالة والسالم؟ ًلبد أن يقولوا :النيب  اعلم اخللق باهلل ،هل أنلتم أصلدق
أم النيب ؟
ًلبد يقولوا :النيب عليه الصالة والسالم ،هل يقولوا :أنتم تستطيعوا أن تعربوا بأحسن مما عرب به النيب
 عن اهلل؟ ًلبد يقولواً :ل النيب  أفصح اخللق عليه الصالة والسالم.
نقول هلم :هل أنتم أردت هداية اخللق أكثار مما أراده النيب  ؟
يقولواً :ل اهلل إذا تقولوا اتاركوا املتهوكني واحليارى وارجعوا إىل ما جاء عن اهلل وعن النيب  بل سوف
يقول :بل رسلهم عليهم الصالة والسالم صادقون مصدوقون أو مصدقون كما سيأيت إن شاء اهلل
تعاىل إذا هذه األربعة يسميها العلماء عناصار الدًللة واإلفهام وإذا وجدت هذه األربع يف كالم وجب
أن يقبل هذا الكالم مفهوم؟
األول :علم.
والثا ي :صدق.
والثالث" بيان وفصاحة.
وأضاف إليها القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل إرادة اهلداية﴿ :والله ياريد أن يلتوب عليكم ﴾...
الدليل على األربع
األول :العلم قال :فإنه أعلم بنفسه ،ما الدليل؟ الدليل العلم إثبات العلم هلل سبحانه وتعاىل وهو
العليم احلكيم ،وغريه أدلة كثرية سوف تأيت معنا إن شاء اهلل ،الصدق ﴿ومن أصدق من الله قيال﴾
[النساء﴿ ]122:ومن أصدق من الله حديثا﴾
والارابع واألخري﴿ :والله ياريد أن يلتوب عليكم وياريد الذين يلتبعون القهوات أن متيلوا ميال عظيما * ياريد
[النساء.]87:

الله أن خيفف عنكم وخلق اإلنسان ضعيفا﴾ [النساء.]28: 27
نعم
فإنه أعلم بنفسه وبغريه ،وأصدق قيال ،وأحسن حديثا من خلقه ،رسله صادقون مصدقون.
ملاذا ذكار اآلن األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم؟
قال :أراد املصنف رمحه اهلل أن يثبت أن عناصار الدًللة واإلفهام اجتمعت يف كالم اهلل ،واجتمعت يف
كالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،إذا ًلبد قبول كل ما جاء عن اهلل وجاءت به األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم.

79

العقيدة الواسطية

صادقون فيما يقولون :مصدوقون أو مصدقون ،إما أنه جيب على أقوامهم أن يصدقوا األنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم ،أو ان اهلل صدقهم والصحيح اجلميع ،اهلل صدق األنبياء والارسل ،قلنا :شهادة
اهلل سبحانه وتعاىل لألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم قولية ،وفعلية ،وتقاريارية ،وتقدمت معنا فال
داعي لإلعادة.

ثم رسله صادقون مصدقون ،بخالف الذين يقولون عليه ما ال يعلمون.
خبالف هؤًلء املتهوكني ،واحليارى ،واملتفلسفة وأهل الكالم وأهل التأويل والتحاريف وغريهم ،قال:
هؤًلء ًل علم وًل صدق ،وًل بني وفصاحة ،وًل إرادة هداية وسوف يأيت إن شاء اهلل إذا درسنا شيء
من احلموية والتدمارية سوف يأيت أن شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اله يقول :كيف يكون هؤًلء ،الذين
هم أخذوا العلم من متفلسفة اليونان ،وأهل املنطق والكالم ،والصابئة وأخذوا علومهم من اليهود يكون
هؤًلء أعلم من األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم.
يقول :من كانت يف قلبه يعين شيء من علم والفقهً ،ل ميكن إًل يعتقد أن األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم ،هم أعلم اخللق باهلل سبحانه وتعاىل وسوف يأيت معنا الارد املفصل عليهم ،لكن اآلن
ناريد أن نعارف أن عناصار الدًللة واإلفهام .اجتمعت يف كالم اهلل واجتمعت يف كالم األنباء والارسل
عليهم الصالة والسالم ،هؤًلء املتهوكون واحليارى خمالفني ألهل السنة واجلماعة ًل علم ًل صدق ،وًل
بيان وفصاحة وًل إرادة هداية ،ويقول :كيف يكون هؤًلء أعلم باهلل سبحانه وتعاىل وهم يف أنفسهم
قال :الواحد منهم حيكم على نفسه أن طاريقه طاريق ضالل ،نسأل اهلل السالمة والعافية ،وهو متناقض
يف نفسه فضال من أن يكون متناقض مع غريه.
نعم وسوف يسارد هو شيخ اإلسالم يف احلموية والتدمارية ،يف احلموية أكثار شيء أقوال هؤًلء ،أنه
يقهدوا على ضالل هذا الطاريق ،وقال :أن من سلك هذا الطاريق طاريق املتهوكني واحليارى واملنطق
والفلسفة وغريه يقول من سلك هذا الطاريق ًلبد إذا سلك وانتهى من الطاريق ًلبد أن يقهد على أن
هذا الطاريق طاريق ضالل.
الثا ي :انقسم الناس يف هذا الطاريق يقول إىل ثالثة أقسام:
قسم سك وانتهى ،وهؤًلء أئمة هؤًلء ،هذا ًلبد يقهد بضالل هذا الطاريق.
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الثا ي يقول :مل يدخل قال :هذا يف بار األمان احلمد هلل ولذلك حذر علماء أهل السنة واجلماعة من
خوض هذا الطاريق وتعلم املنطق وياره لكن اخلطار على من دخل ومل خيارج ،هذا اخلطار وهو يقول شيخ
اإلسالم يقول :أكثار من يارد عليهم أهل التأويل ،وهم يف احلقيقة األوىل أن نسميهم أهل التحاريف
ألهنم يتظاهاروا بنصارة الكتاب والسنة ،والتمسك مبا عليه السلف.
وهلذا قال﴿ :سبحان ربك رب العزة عما يصفون * وسالم على المارسلني * واحلمد لله رب
العالمني﴾ [الصافات ]182: 180
وهذا قلنا :عادة علماء السلف أنه يذكار املسألة مقارونة بالدليل ،وهو سوف يقارح هذا الدليل إن شاء
اهلل تعاىل.
سبحان :تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب.
ربك :قلنا :هذه عبودية خاصة اخلاصة ،والعبدية تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عامة ،تقمل كل خملوق ﴿إن كل من يف السموات واألرض إًل آيت الارمحن عبدا﴾ [مارمي]93:
.هذه تسمى األوىل عبودية القهار.
والثانية :عبودية خاصة باملؤمنني ،وهذه تسمى عبودية الطاعة وعباد الارمحن ﴿إن عبادي ليس لك
عليهم سلطان [ ﴾...احلجار.]42:
الثالثة :عبدية خاصة اخلاصة ،هذه خاصة باألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،ألهنم قاموا بكل
عبادة أمارهم اهلل سبحانه وتعاىل هبا ،وأكمل عبادة عبادهتم عليهم الصالة والسالم ،ووصف اهلل النيب
عليه الصالة والسالم بالعبودية يف أعلى مقامات الارسالة﴿ :سبحان الذي أسارى بعبده ﴾..
﴿وإن كنتم يف ريب مما نلزلنا على عبدنا [ ﴾...البقارة﴿ ]23:فأوحى إىل عبده ما أوحى﴾ [النجم]10:
﴿تلبارك الذي نلزل الفارقان على عبده [ ﴾....الفارقان.]1:
قال يف األنبياء والارسل﴿ :واذكار عبادنا [ ﴾...ص﴿ ]45:إنه كان عبدا شكورا﴾ [اإلساراء ]3:وغريه إذا
[اإلساراء]1:

العبودية ثالثة أقسام ،سبحان ربك ذكار له هنا عبودية خاصة اخلاصة للنيب ﴿ رب العزة عما
يصفون﴾ عما يصفف هؤًلء املخالفون لألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم.
وسوف يقارحها القيخ شارح وايف إن شاء اهلل تعاىل.
فسبح نفسه عما وصفه به املخالفون للارسل ،وسلم على املارسلني لسالمة ما قالوه من النقص والعيب.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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[]12بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل ،والحمد له ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،ماذا أخذنا أمس؟
يا شيخ محمد اغلق الكتب يا شيخ.
هل شرع من قبلنا شرع لنا أم ال؟
قال :األول يف تفصيل اجلواب فيه تفصيل ،أوًل مما جاء يف شارعنا أنه حق وصدق ،فهذا جيب علينا أن
نصدقه مثاله :قلنا :أن عيسى عليه الصالة والسالم عبد ورسول ،وكلمته ألقاها إىل مارمي وروح منه ،هذا
حق وصدق ،واجب علينا أن نصدق هذا.
الثا ي :ما جاء يف شارعنا ،نعم خيالف ما جاء عنهم ،وكذهبم اهلل سبحانه وتعاىل مثل ،أهنم قالوا :أهنم
قتلوا املسيح عيسى بن مارمي.
الثالث :ما مل يأت يف شارعنا ًل تصديق وًل تكذيب ،فهذا ًل نصدق وًل نكذب ،وقلنا مثاله :أهنم
يقولوا أن ملك املوت امسه عزرائيل ،فنحن نقول :أن هذا مل يارد يف شارعنا ًل تصديق وًل تكذيب وحنن
نقول اهلل أعلم مفهوم؟
عناصر الدًللة واإلفهام؟
قل نا :هذه إذا اجتمعت يف كالم وجب أي نعم أن يصدق هذا لكالم ويقبل ،وهذه اجتمعت يف كالم
اهلل وكالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،وهذا فيه حجة يف الارد على املخالف ،فإذا جاءك
إنسان وقال :فالن قال :كذا وكذا وكذا تقول تعاىل نأتيك بعناصار الدًللة ،هل هذه موجودة يف كالم
هؤًلء وليست موجودة يف كالم اهلل؟
ًلبد أن يثبت أن هذه العناصار موجودة يف كالم اهلل وكالم األنبياء الارسل عليهم الصالة والسالم ،إذا
ًلبد أن نرتكك كالم املتهوكني ،واحليارى والصابئة ،وغريهم وهي أربعة:
األول :العلم.
طيب الثا ي :الصدق.
والثالث :البيان والفصاحة.
والارابع :أضافه القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل إرادة اهلداية.
وهذا سوف يأيت معنا أيضا إن شاء اهلل يف احلموية بإذن اهلل تعاىل.
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لماذا قال :بما وصف ولم يقل بما سمى ووصف به نفسه؟

قال :إما أن كل اسم متضمن لصفة أو أي نعم أن ما أنكار أحد األمساء إًل غالة اجلهمية مسوهم غالة
الغالة ،صحيح هم ينكارون منهم من ينكار حىت األمساء ،أي نعم بعد اإلميان باهلل ألن اإلميان باهلل
يتضمن ربوبيته وألوهيته ،وأمسائه وصفاته ووجوده ،وهذا من اإلميان باألمساء والصفات.
التأويل :يأيت مبعىن التفسري ،ومنها قول ابن جاريار الطربي رمحه اهلل :تأويل هذه اآلية قال :اتفق أهل
التأويل أو كذا.
الثا ي :أي نعم قال ما يؤول إليه القيء ،إذا كان خرب أن يقع ،وإذا كان طلب أن يعمل به ،نعم.
قال الثالث :صارف اللفظ عن ظاهاره ،وهذا ينقسم إىل قسمني:
صحيح مقبول.
وفاسد ماردود.
صحيح مقبول ما دل عليه الدليل ،فاسد ماردود ما مل يدل عليه دليل ،وقلنا :األوىل أن نسمي هؤًلء
باملؤولة أم ماذا؟ باحملارفة وتقدم معنا ،طيب ليس كمثله شيء قلنا :سوف يأتينا إن شاء اهلل شارح هذه
اآلية لكن اآلن ناريد أن نعارف ،أن فيها ثالث قواعدك-
القاعدة األوىل :اإلثبات.
والقاعدة الثانية :التنزيه.
والقاعدة الثالثة :طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف النفي.
وًل يقاس خبلقه؟
قال :إًل قياس واحد مستعمل يف حق اهلل وهو قياس األوىل ،كل صفة كمال فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل
أن يوصف هبا ،وكل صفة نقص وعيب فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن ينزه عنها ،رسله عليهم الصالة
والسالم صادقون ،عناصار الدًللة واإلفهام ،وقلنا :صادقون ومصدوقون او مصدقون ،إما أن اهلل
سبحانه وتعاىل صدقهم ،وقلنا :قول ،وفعل ،وتقاريار ،أو جيب على أقوامهم تصديقهم.
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قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية] .
وهو سبحانه قد مجع فيما وصف ومسى به نفسه بني النفي واإلثبات

بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،قال :الكمال ًل ميكن أن يكون إًل باجلمع بني
النفي واإلثبات ،واهلل سبحانه وتعاىل مجع مبا مسى ووصف فيه نفسه بني النفي واإلثبات ،مثاله قال :لو
تقول( :زيد قائم) أثبت القيام لزيد ،صحيح لكن هذا ًل يعين أن غري زيد مقارك لزيد يف القيام
صحيح نعم ،لكن لو قلتً :ل قائم إًل زيد ،أثبت القيام لزيد ونفيت أن يكون مع زيد مماثل أو مساو
له يف القيام صحيح ،نعم وهبذا حيصل قال :الكمال إذا الكمال ًل يكون إًل بالنفي واإلثبات،
واهلل سبحانه وتعاىل مجع مبا مسى ووصف به نفسه بني النفي واإلثباتً ،ل إله إًل اهلل﴿ :الله ًل إله إًل
هو  ﴾...قال﴿ :احلي القيوم [ ﴾ ...البقارة ]255:وتقدم معنا.
أن طريقة أهل السنة والجماعة في الصفات المنفية؟
أوًل نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله . 
الثا ي :إثبات كمال الضد ألن النفي احملض ليس بكمال ،وهذه القواعد سوف يكاررها إن شاء اهلل
شيخ اإلسالم يف احلموية والتدمارية ،أن الكمال ًل ميكن يتم إًل باجلمع بني النفي واإلثبات ،التخلية
قبل التحلية ،مفهوم؟
نعم لكن على ما جاء يف الكتاب والسنة ،النفي ًلبد يتضن إثبات كمال الضد ،وقد مجع مبا مسى
ووصف به نفسه بني النفي واإلثبات ،فال عدول إذا ًل ميكن أن أهل السنة أن حييدوا عما جاء يف
الكتاب والسنة ،ألهنم يف هذا هم متبعني.
البارح كنت ندرس القباب يف التدمارية ،وجاء قول أن أهل السنة أوًل يستدلوا بعد هذا يعتقدوا،
وأهل الكالم يعتقدوا أوًل بعد هذا يستدلوا ويلوا أعناق النصوص ،فكان رجل أنا استعجبت من هذا
الارجل هذا من تونس ،فقال يل :واهلل هذا الكالم دليل على أن إثبات أن أهل السنة عندهم عقول،
ألن من رجحان العقل عند أهل السنة أهنم أوًل يستدلوا ،وبعد هذا يعتقدوا ،وهؤًلء ًل عقل هلم ألهنم
أوًل :يعتقدوا بعد هذا يستدلوا.
فال عدول ألهل السنة واجلماعة عما جاء به املارسلون ،فإنه الصاراط املستقيم.
الصاراط املستقيم ،واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وأن هذا صاراطي مستقيما فاتبعوه
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صاراط ،مهيئ ،مذلل ،متسع لكل أحد وصفه بأنه مستقيم والصاراط واحدً ،ل ثا ي له ،وهذا هو أقارب
طاريق موصل إىل اهلل ،وغريه الطارق ملتوية ًل ميكن هبا الوصول إىل اهلل سبحانه تعاىل ،وعلى رأس كل
طاريق شيطان ،قال﴿ :وأن هذا صاراطي مستقيما فاتبعوه وًل تلتبعوا السبل فلتلفارق بكم عن سبيله ﴾...
[األنعام.]153:

والصاراط يضاف إىل اهلل سبحانه تعاىل ،ويضاف إىل السالكني ،صاراط اهلل أضاف اهلل سبحانه وتعاىل
إىل نفسه﴿ ،اهدنا الصاراط المستقيم * صاراط الذين أنلعمت عليهم [ ﴾...الفاحتة.]7: 6
قال :فال عدول ألهل السنة واجلماعة عما جاء هبم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،ألن هو
قال :الطاريق املوصلة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
فإنه الصاراط املستقيم ،صاراط الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني والصديقني والقهداء والصاحلني.
الذين أنعم اهلل عليهم من النبيني ،قال :والصديقني ،النيب هو نيب ،وصديق ،وشهيد ،وصاحل،
والصديق هو صديق ،وشهيد وصاحل ،والقهيد هو شهيد وصاحل ،والصاحل صاحل ،طيب الصديني
الصدق قال :األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم صدقهم اهلل وصادقني فيما يقولون ،جيب على
أقوامهم تصديقهم كما تقدم معنا ،وعلى رأسهم بعد األنبياء والارسل يف هذه األمة ،بل يف كل األمم
ألن أفضل اخللق بعد األنبياء والارسل عليهم لصة والسالم الصديق  وابنة الصديق .
الصدق أوًل يصدق مع اهلل سبحانه وتعاىل ،يف أقواله وأعماله واعتقاده وتقدم معنا من شاروط ًل إله
إًل اهلل الصدق وضده الكذب ،والصدق يهدي إىل الرب ،والرب يهدي إىل اجلنة الكذب يهدي إىل
الفجور والفجور نسأل اهلل السالمة والعافية يهدي إىل النار ،وما زال الارجل يصدق يتحارى الصدق
حىت يكتب عند اهلل صديقا.
قال :هذا الصديق.
الثالث :قال :القهداء القهداء قال :إما العلماء ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :شهد الله أنه ًل إله
إًل هو والمالئكة وأولوا العلم ﴾...
إذا العلماء شهداء ،والقهداء أيضا قال :شهداء املعاركة نعم ،طيب يبقى معنا الصاحل ،هو الذي أصلح
ما بينه وبني اهلل سبحانه وتعاىل ،بفعل األوامار واجتناب النواهي ،وأصلح ما بينه وبني عباد اهلل ،مفهوم
[آل عماران.]18:

وقد دخل إىل هنا يكون اًلختبار.
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اختبللار القسللم الثللا ي مللن أقسللام الواسللطية يف اًلختبللارات ،أمللا حنللن اآلن نعتللرب يف الواسللطية يف القسللم
األول وهللي املقدمللة ،فتللأتون غللدا باختبللار التحاريللاري إن شللاء اهلل وخنتللرب اختبللار شللفوي وحتاريللاري غللدا إن
شاء اهلل ،هل يوجد سؤال فينما أخذنا؟
إذا ما يف سؤال معىن ذلك أنه سيكون اختبار مائة باملائة.
يض ل للاف إىل اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل بأن ل لله ه ل للو ال ل للذي وض ل للعه لن ل للا ويض ل للاف إىل الس ل للالكني ال ل للذين س ل لللكوا
هذا الطاريق نعم.
وصل للفه بأنل لله مسل للتقيم ،وهل للذا هل للو الطاريل للق املوصل لللة ،وغل للريه طل للارق ملتويل للة ًل ميكل للن هبل للا الوص ل للل إىل اهلل
سبحانه وتعاىل.
أي نعم ًل يكون كمال ،يتضمن إثبات كمال الضد أشارح هذا؟ تأتينا بالفوائد نعم
األمسللاء كلهللا تتضللمن صللفات والصللفات ثبوتيللة ،لكللن مثاللله اسللم اهلل السللالم اسللم ،صللخ وداخللله صللفة
ويتضمن صفة منفية بأنه السامل واملنزه عن كل نقص وعيلب ،وهلذا اللذي ذكلاره القليخ ابلن عثيملني رمحله
اهلل يف القللول املفيللد ،يف بللابً :ل يقللال السللالم علللى اهلل ،اسللم ثبللويت ويتضللمن أيضللا تنزيلله اهلل سللبحانه
وتعاىل عن كل نقص وعيب ،وهو قاريب يكون من معىن اسلم اهلل سلبحانه وتعلاىل القلدوس ،إذا ًل ميكلن
يا أخي كل اسم من أمساء اهلل ًلبد يتضمن صفة ثبوتية نعم.
ما أدري ،اهلل أعلم ،يكفي هذا إن شاء اهلل غدا تأتون باختبار التحارياري وهو القسيم األول من أقسام
الواسطية ،والقسم الثا ي من اًلختبارات ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]13بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
أسئلة املقدمة من الواسطية.
من هو مؤلف الواسطية ومولده ووفاته؟
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،قارب علي شوية واتاركوا املذكارات ،ألنه اختبار
هذا ،قارب يا شيخ.
نعم السؤال األول :املؤلف؟ أبو العباس أمحد عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية احلارا ي الدمققي،
طيب املعاروف بقيخ اإلسالم ابن تيمية ،ولد نعم وتويف سبعمائة ومثانية وعقارين.
لقبه؟
مباذا يلقب شيخ اإلسالم ابن تيمية؟ اجملدد.
كنيته؟
أبو العباس ،هل كان له ابن؟ لن يتزوج قلناً :ل رهبانية ولكن ًلنقغاله باجلهاد وتعليم الناس.
مذهبه؟
هل له مذهب؟ قلنا :درس مذهب احلنابلة بعد هذا جمتهد آخارا كان.
طريقته يف التصنيف؟
طاريقة شيخ اإلسالم يف التصنيف ،أنه جيمع املسائل بعد هذا يفصل الثا ي ينتقي نصوص الكتاب
والسنة ،حيارص على ذكار األدلة ،املسائل مقارونة بالدليل ،فيه أن مصنفات أن شيخ اإلسالم كان
يكتب من حفظه ،وأن مؤلفاته كان فيها قائل ًل ناقد ،نعم وجدد التوحيد ،وجدد األصول ،وجدد
الفقهً ،ل مما يدعي بعض الناس أنه أحدث ،فهو جمدد رمحه اهلل تعاىل.
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من أسباب التمكني له؟
أول سبب عنده هو اإلخالص اهلل﴿ ،إن يلعلم الله يف قللوبكم خيلارا ﴾...
أخلص هلل وكثارة التضارع واًللتجاء إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،واهلمة يف طلب العلم ،كان ينظار يف تفسري
اآلية أكثار من مائة مصنف ،والصرب والزهد والورع ،والعمل بالعلم ورضي بالقليل ،هذا قلنا الزهد وغريه
[األنفال]70:

وغريه كثري ،وقلنا :أن األصل عند أهل السنة واجلماعة تعليق امليزان ،أي النيب  أن األصل خري اهلدى
هدى حممد .
سبب العداوة له؟
ما هي أسباب العداوة لقيخ اإلسالم؟ ملاذا كان العداء بني شيخ اإلسالم وبني اخلصوم؟ أراد شيخ
اإلسالم أن يعلق الناس باهلل سبحانه وتعاىل ،وهم أرادوا أن يعلقوا اخللق باخللق ،هذا واحد منه احلسد،
أيضا من أسباب العداوة له ،نعم أنه كان يصدع باحلق ومن أسباب العداوة اجلهل أيضا ،ألن بعض
الناس ما يعارف شيخ اإلسالم أصال ،ويعارف كتب شيخ اإلسالم ويبدأ يتكلم شيخ اإلسالم.
أبرز مؤلفاته؟
من أبارز مؤلفات شيخ اإلسالم هذا الكتاب الواسطية ،بل هو من أسهل كتب شيخ اإلسالم (درأ
تعارض العقل والنقل ،منهاج السنة النبوية ،احلموية التدمارية وغريه من الكتب).
مما نسب إليه من الكتب؟
نس ل للب إلي ل لله م ل للن الكت ل للب نع ل للم ،منظوم ل للة يف العقائ ل للد ،منظوم ل للة واح ل للدة يف العقائ ل للد منه ل للا ومنه ل للا دع ل للاء
ختم القارآن.
سبب التسمية بالواسطية؟
ملاذا مسي هذا الكتاب هبذا اًلسم بالواسطية؟
نعم أي نعم ألنه سل شيخ اإلسالم أحد قضاة واسط ،وأيضا ذكار هو يف الواسطية وسطية أهل السنة
واجلماعة ،وهذه هي الواسطية احلقة ًل ما يدعب بعص الناس ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل أن الدين
اإلسالمي دين مساواة أو عدل ،دين عدل ألهنم هم يقصدوا باملساواة ،مساواة الارجل باملارأة ،ومساواة
الارافضة مع السنة والتقاريب.
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وقت تأليف الرسالة ؟
وقت تأليف الارسالة ؟ مىت ،بعد العصار وفارغ منها قبل املغارب.
االنتقادات على الواسطية؟
ما هي اًلنتقادات اليت انتقدت على العقيدة الواسطية ،ألن هذا كتاب من صنع البقار ،وًلبد أن صنع
البقار يلحقه شيء من النقص ،من جيب عن هذا السؤال من دون غش؟
يقول :أن طاريقة أهل السنة واجلماعة أهنم ًل يفاردوا انتقاد على أحد أئمة أهل السنة ،واجلماعة ًل من
باب يدعو العصمة ألنه ًل يدعي العصمة إًل ملن عصمه اهلل ،لكن إفاراد كتاب مستقل باألخطاء يف
الواسطية أو األحاديث الضعيفة يف كتاب التوحيد وما إىل ذلك ،يكون هذا سالح ألهل البدع ،ومن
طاريقة أهل السنة أهنم اآلن يعين ما يفاردوا هذا مبصارف أو غريه ،لكن عندما يأتوا يف القارح مثلما صنع
القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل مل يوافق حممد عبد الوهاب يف كتاب التوحيد
يف مسائل صحيح ،رد عليها رد لطيف ،فقارئ الكتاب ًل يقعار هبذه األمور وًل يقعار باملخالفة
خبالف لو تصنع كتاب مستقل وتكتب األحاديث الضعيفة يف كتاب التوحيد ،األمور اليت انتقدت
على شيخ اإلسالم يف مؤلفاته وخباصة يف الواسطية ،فهذا وكأنك أنت اآلن تؤلف مؤلف مستقل حيتج
به أهل البدع ،فأهل البدع عندنا ياريدوا الارد يقول :خذ هذا رجل منكم يارد عليكم يكفيكم هذا
صحيح ،إذا ًل ندعي العصمة لقيخ اإلسالم ،وًل لغريه إًل ملن عصمه اهلل سبحانه وتعاىل من األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم ،وهل معىن هذا أن ليس يف الواسطية أخطاء؟ ًل بل هناك أخطاء لكن
حنن نصنع الذي يصنعه أهل السنة واجلماعة ألننا نسري على طاريقة هؤًلء ،فإذا وجد شيء نارد عليه
بلطف مع القارح ،حىت ًل يكون سالح ألهل البدع نعم.
أقسام الواسطية؟
أقسام الواسطية ،بعده.
سبب دراسة الواسطية؟
ملاذا اخرتنا دراسة هذا املنت؟ نعم منت العقيدة الواسطية ،نعم أوًل نصيحة العلماء ،ألننا طالب وليس
لنا أن نبتدع طاريقة جديدة يف طلبنا للعلم ،من أسهل كتب شيخ اإلسالم ومن أحسن كتب شل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ليخ
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اإلسالم ومن أحسن ما كتب يف جممل اعتقاد أهل السنة ،وجممل اعتقاد أهل السنة يف األمساء
والصفات ،ويف وسطية أهل السنة ويف الصحابة ،ويف كارامات األولياء ،وطاريقة أهل السنة العملية
واجلمع بني العلو واملعية وغريه ،وكالم اهلل سبحانه وتعاىل من أحسن ما قيل يف هذه األبواب ،نعم وكثارة
القاروحات ،وأن هذا الكتاب به نصوص من كتاب والسنة وغريه كثري.
***

وسوف ترى إذا انجلى الغبار

أفرس ركبت أم حمار

مميزات الواسطية ؟
مميزات الواسطية منها هذه.
سبب البداءة بالبسملة؟
ملاذا بدا اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل بالبسملة؟
أوًل :اقتداء بالكتاب العزيز ،اقتداء بالنيب  بل وباألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم﴿ :إنه من
سليمان وإنه بسم الله الارمحن الارحيم﴾ [النمل.]30:
تيمنا وتربكا بالبدائه باسم اهلل ،أن كل شيء يذكار عليه اسم اهلل حتل فيه الربكة ،استئناس حبديث وإن
كان ًل يصح واخلامس اًلقتداء بعلماء السلف.
اعراب البسملة؟
اجلار واجملارور يف بسم اهلل متعلق اسم وًل فعل؟ فعل حمذوف ،متأخار مناسب قدرناه فعل ألن اجلملة
الفعلية تدل على التجدد واحلدوث ،الثا ي متأخار ملاذا قدرنا متأخار؟
نعم ،األول :تيمنا وتربكا بالبداءة باسم اهلل ًل يتقدم على اسم اهلل شيء.
الثا ي :احلصار ألنه تقدم املعمول على العمل يدل عليه ملاذا قدرناه مناسب؟ ومل نقل بسم اهلل أبدأ يف
كل األمور نعم حىت تستقعار وتستحضار القلب يف هذه األفعال.
ما معنى اهلل؟
اهلل سبحانه وتعاىل ،أوًل هذا اًلسم قلنا :مقتق أم جامد ،مقتق من اإلله أي املألوه واملعبود حمبة
وتعظيما ،وقال :إن اسم اهلل األعظم منهم من قال :مارجع لكل األمساء إًل يف النوادر ،مل يسم أحد
هبذا اًلسمً ،ل حتذف األلف والالم عند النداء.
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ما معنى الرمحن الرحيم؟
ال ل للارمحن ال ل للارحيم الارمح ل للة الواس ل للعة ،والارمح ل للة الواص ل لللة ،أو الارمح ل للة العام ل للة والارمح ل للة اخلاص ل للة ،ال ل للارمحن ص ل للفته
والارحيم فعله.
أنواع "ألـ"؟
أنواع ألل مل نأخذ أنواع ألل ،لكن أخذنا منها شيء الل اًلستغاراقية تعارف بأنه حيل حملها كل ويستقيم
الكالم حتذف ألل وتضع كل ،ويستقيم الكالم هذه تسمى الل اًلستغاراقية ،قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿والعصار * إن اإلنسان لفي خسار﴾ [العصار ]2: 1تقول :والعصار إن كل إنسان لفي خسار ،استقام
الكالم؟ استقام الكالم.
تسمى الل استغاراقية ،وألل اليت يف اجلنس تستطيع أن تضع حملها جنس ،تقول :الارجال خري من النساء
هل تستطيع أن تقول :كل الارجال خري من كل النساء؟ ًل إذا هذه ليست الل اًلستغاراقية ،لكن تقول:
جنس الارجال أفضل من جنس النساء صحيح العارب خري من العجم؟
هل كل العارب أفضل من كل العجم؟ ًل وقد يأيت يف العجم من هو خري من العارب﴿ :إن أكارمكم
عند الله أتلقاكم ﴾...

[احلجارات.]13:

لكن جنس خلقة العارب أفضل من جنس خلقة العجم ،لكن قد يكون يف العجم من هو خري من
بعض العارب ،صحيح إذا هذه ألل اليت لبيان اجلنس ،ألل العهدية تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عهد ذهين.
وعهد ذكاري.
وعهد حضوري.
يعين شيء معهود متعارف عليه ،أنا أقول للقيخ حممد :الدرس غدا إن شاء اهلل بعد الظهار أي درس
ألل هذه كل درس جنس الدرسً ،ل شيء معهود بيين وبينك ،أقول :املوعد إن شاء اهلل بعد املغارب ،أي
موعد؟ معهود بيين وبينك ،صحيح نعم إذا هذا عهد ذهين ،ما ذكارت له شيء جمارد قلت له :الدرس
فهم ،مفهوم يا شيخ؟ أي نعم أقول قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ثا ي اثلنلني إذ مها يف الغار ﴾..
[التوبة.]40:
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كل غار؟ ًل ،الغار املعهود املعاروف عند هذا املخاطب ،جمارد أقول قال اهلل﴿ :ثا ي اثلنلني إذ مها يف
الغار  ﴾..عارفنا أيضا صحيح ًل داعي إىل التوضيح والقارح ،نعم إذا هذا عهد ذهين شيء عالق يف
الذهن ،جمارد ما أقول لك :ألل تتفهم أن هذا العالق يف الذهن.
الثاني :عهد ذكري.

اذكار لك شيء آيت ب أل تعود على املذكور ،أقول :جاء األمري سلمت على األمري ،أي أمري كل
أمري ًل الذي جاء جاءت سيارة فاركبت السيارة كل سيارة اليت ذكارت ﴿إنا أرسلنا إليكم رسوًل شاهدا

عليكم كما أرسلنا إىل فارعون رسوًل * فلعصى فارعون الارسول ﴾....
كل رسول ًل الارسول هنا هو الذي ذكار وبعث إىل فارعون ،وهو موسى عليه الصالة والسالم ،مفهوم
يبقى معنا عهدي حضوري ،العهدي احلضوري قال :يصح أن حتذف ال ل ويوضع مكان الل اسم إشارة
﴿اليلوم أكملت لكم دينكم [ ﴾...املائدة ]3:هذا اليوم أكملت لكم دينكم استقام الكالم؟ إذا هذا
[املزمل]16: 15

عهدي ،حضوري إذا العهدية ثالث.
ذهين ،وذكاري ،يذكار شيء يأيت ذلك يعود على ما ذكار وعهدي حضوري ،يبقى معنا ألل موصولة
أل املوصولة سهلة جدا ،حتذفها وتضع مكاهنا اسم موصول ،مثل ﴿غري المغضوب عليهم ﴾...
[الفاحتة ،]7:يعين الذين غضب اهلل عليهم.
يبقى معنا أيضا يف عندنا معنا ألل تأيت للوصف ،وقال إن األمساء العباس وحارث هذه ًل تدخل عليها
ألل وحتذف ألل ألن األوصاف تقبل دخول الوصف يقل دخول الل ،تقول :العباس بن عبد املطلب أو
عباس بن عبد املطلب ،يصح؟ يصح ألل هنا تقبل الدخول على الوصف ،مفهوم املهم عندنا يف ألل
اًلستغاراقية ،ألننا قلنا :احلمد أي كل حمامد اهلل أو جنس احلمد هلل أفضل من جنس احلمد لغري اهلل
وألل عهدية.
ما معنى احلمد معنى احلمد؟
احلمد هو ذكار احملمود جبميل الصفات على وجه احملبة والتعظيم ،هل هو الثناء؟ ًل لكن احلمد إذا
تكارر أصبح ثناء ،والدليل أي نعم محد ي عبدي قال :أثىن علي عبدي ،وألل يف قلنا :إما ألل
اًلستغاراقية أو جلنس أو للعهد.
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ملاذا يبدأ العلماء باحلمدلة؟
ملاذا؟ يبدأ علماء هل السنة باحلمدلة؟ نعم ألن اهلل سبحانه وتعاىل أنزهلم هذه املنزلة ،وهي منزلة ورثة
األنبياء ،ونعم حيمد اهلل يف آخار الكتب ألن اهلل أمت عليهم النعمة ومحد اهلل موجب إلبقاء النعمة ألن
النعمة ابتالء وحتتاج إىل شكار ،صحيح.
املراد بالرسول؟
احلمد هلل الذي أرسل رسوله ،أي رسول؟ مجيع األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم أرسلهم اهلل
سبحانه وتعاىل باهلدى ودين احلق.
ما املراد باهلدى؟
املاراد باهلدى ،أي هداية؟ «هداية الداللة واإلرشاد ألن هذه يملكها النبي  ويملكها األتباع من
بعده إذا ساروا على طريقتي وهداية التوفيق هذه ًل ميلكها إًل اهلل هل النيب  هو هدى أو جاء
باهلدى؟ هو هدى وجاء باهلدى عليه الصالة والسالم نعم.
الدين يطلق على؟
الدين ويطلق على ..ويطلق على اجلزاء الدليل﴿ :إن الدين عند الله اإلسالم ﴾..

[آل عماران]19:

أي

العمل ﴿مالك يلوم الدين﴾ [الفاحتة .]4:يعين يوم اجلزاء.
املراد بالظهور؟
ليظهاره ،اهلاء هنا على من؟ تعود على الدين وعلى الارسول ،أظهار اهلل سبحانه وتعاىل الدين ،وأظهار
األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،والظهور هو أعلى القيء وأعلى الدابة.
معنى أشهد؟
معىن اشهد أقار بقليب ناطقا بلسا ي عامال جبوارحي.
ال إله إال اهلل؟
ًل معبود حبق إًل اهلل.
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وحده؟
توكيل ل للد لإلثبل ل للات لل ل ل ل إًل اهلل ًل ش ل ل لاريك توكيل ل للد للنفل ل للي لل ل ل ل ًل إلل ل لله ،وإق ل ل لارارا ألشل ل للهد نعل ل للم التوحيل ل للد نعل ل للم
يعين إفاراده.
حممد رسول اهلل؟
حممد عليه الصالة والسالم رسول اهلل ،قلنا :مقتضاها طاعته فيما أمار ،وتصديقه ميا أخرب واجتباب ما
عنه هنى وزجار ،قلنا :أن عبد تتضمن شيئني:
األول :نعم ،تتضمن أوًل أعبد اخللق ،رد على املبتدعة ،عبد الثانية رد على الذين يبتدعون ،إما رد
على املبتدعة أو رد على الذي يستجريون به عليه الصالة والسالم.
معنى الـ (أل)؟
صلى اهلل عليه وعلى آله اآلل إذا أطلقت ياراد هبم أتبع النيب  على دينهم والدليل﴿ :ويلوم تلقوم
الساعة أدخلوا آل فارعون [ ﴾...غافار﴿ ]46:إنه ليس من أهلك [ ﴾..هود.]46:
نعم وقد ياراد بل اآلل ،أي نعم هم الذين حتارم عليهم الصدقة ،وهم بنو هاشم ،ومواليهم وأزواج النيب 
معنى الصحب؟
معىن الصحب ،قال :الصحايب من اجتمع بالنيب  مؤمنا به ،ومات على ذلك ولو مللته ردة على
أصح األقوال.
صلى اهلل عليه؟
الصالة من اهلل نعم.
ثناءه عليه يف املأل األعلى كما فسار ذلك أبو العالية ،وكما ثبت يف البخاري وغريه ،طيب هل الصالة
هي الارمحة؟ نعم ملاذا؟
أوًل :ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :أولئك عليهم صلوات من رهبم ورمحة [ ﴾...البقارة]157:
فغايار بني الصالة والارمحة ،واألصل اللتأسيس.
الثا ي :أن العلماء اتفقوا يف جواز الرتحم على األنبياء وغري األنبياء ،واختلفوا يف الصالة على غري
األنبياء ،ولو كانت الصالة مبعىن الارمحة عند العلماء مل خيتلفوا.
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وسلم تسليما مزيدا؟
الصالة هبا جلب اخلريات ،والسالمة دفع اآلفات ،وهذا فيه دليل على بقارية النيب  ،وندعو اهلل
سبحانه وتعاىل أن يسلم النيب عليه الصالة والسالم من كل نقص وعيب ،ولذلك ًل يقال :السالم
على اهلل ،فبالصالة جلب اخلريات ،وبالسالمة دفعها ،تسليما مزيدا أي زائدا.
اعراب أما بعد؟
أما بعد ،أي مهما يكن من شيء بعد فأقول.
(نعم).
املراد بهذا؟
يقول :أما بعد فهذا ،نعم إما كتب الكتاب

بعد هذا كتب املقدمة ،وقال هذا الذي كتبت ،أو ما

علق يف ذهن شيخ اإلسالم ،ألن الكتاب تاركب عند شيخ اإلسالم ألنه قلنا دائما :هو قائل ًل ناقد
الثالث :باعتبار حال القارئ أنه يكتب لك ويؤلف لك نعم.
معنى اعتقاد؟
هو حكم الذهن اجلازم.
الفرقة؟
الفارقة الطائفة ،الناجية يف الدنيا ويف اآلخارة ،يف الدنيا من الوقوع فيما وقعت فيه الفارق الضالة ،نسأل
اهلل السالمة والعافية ،يف اآلخارة من العذاب ،نسأل اهلل أن جيعلنا منهم.
إىل قيام الساعة؟
إىل قارب قيام الساعة ،ألنه ًل تقوم الساعة إًل على شارار اخللق.
معنى أهل السنة؟
أهل السنة ملاذا مسوا هبذا اًلسم؟ أهل السنة ألهنم متسكوا بالسنة ظاهارا وباطنا ،وتقدم معنا أن هناك
أمور أصبحت شعارا ألهل السنة ،وعارفوا به ،طب وهناك أمور صارت شعار للمخالفني ألهل السنة
صح ،كاملسح قلنا :على اخلفني شعار ألهل السنة ،والارافضة ًل ميسحوا ألن هذا شعار هلم.
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اجلماعة؟
ألهنم اجتمعوا ومل يتفارقوا ،لكن اجتمعوا على سنة النيب  ويف رواية قال :اجلماعة.
التحريف؟
أخذنا هذا التحاريف.
ملاذا عرب بالتحريف ال التأويل؟
بعده.
معنى التأويل؟
التأويل قلنا :له ثالث معان ،يأيت مبعىن التفسري ومنه قول ابن جاريار رمحه اهلل ،تأويل هذه اآلية واتفق
أهل التأويل يعين أهل التفسري ،ويأيت مبعىن ما يؤول إليه القيء إذا كان خرب وإذا كان طلب فعل قالت
عائقة رضي اهلل عنها :كان يتأول القارآن أي يعمل به ،يوم يأيت يعين وقوع ،املعىن الثالث صارف
اللفظ عن ظاهاره وهذا ينقسم إىل قسمني صحيح مقبول وفاسد ماردود.
أقسام التأويل؟
أخذنا.
معنى التعطيل؟
أخذنا.
أقسامه؟
التفويض من شر أقوال أهل البدع؟
تكذيب للقارآن وجتهيل للنيب  والصحابة والسلف،
واستطال الفالسفة.
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التكييف يكون؟
خالص أخذنا ثالثة أمور.
ملاذا عرب بالتمثيل ال التشبيه؟
بعده.
معنى اإلحلاد ،أنواع اإلحلاد ،ما معنى ال ند وال كفو وال مسي؟
ما معىن اإلحلاد ،أنواع اإلحلاد ،ما معىن ًل ند وًل كفو وًل مسي له يا عبد الارمحن؟ هذه األشياء قال
القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل معانيها متقاربة ،نعم الند والقبيه والنظري واملثيل وقلنا هذه صفات منفية
ًلبد من إثبات كمال الضد ،لكمال أحاديته وصمديته سبحانه وتعاىل.
هل يقاس اهلل خبلقه؟
هل يقاس اهلل سبحانه وتعاىل خبلقه؟ ًل ًل يقاس ،إًل قالوا :نوع واحد من القياس مستعمل حبق اهلل
وهو قياس األوىل ،فكل صفة كمال فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن يوصف هبا ،وكل صفة نقص وعيب
فاهلل سبحانه وتعاىل أوىل أن ينزه عنها.
عناصر الداللة واإلفهام؟
عناصار الدًللة واإلفهام كم؟ أربعة العلم والصدق والبيان والفصاحة وإرادة اهلداية إذا اجتمعت يف كالم
اهلل وكالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،وهذا الارد على الذين يرتكون الكتاب والسنة ويارجعون
للمتهوكني واحليارى.
معنى صادقون؟
صادقون رسله عليه الصالة والسالم قال :صادقون يعين فيما يقولون ،أو مصدوقون إما أن جيب
على أقوامهم تصديقهم ،أو أن اهلل سبحانه وتعاىل صدقهم ،قلنا :تصديق اهلل سبحانه وتعاىل بالقول
وبالفعل وبالتقاريار.
طريقة أهل السنة يف الصفات املنفية؟
خالص نفيها عن اهلل ،كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسول .
الثا ي :إثبات كمال الضد.
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أقسام الصفات؟
أقسام الصفات صفات ثبوتية وصفات منفية ،وصفات مقيدة أو صفات خربية وصفات ذاتية
وصفات فعلية.
يرد النفي يف الصفات؟
ورود النفي يف الصفات تقدم معنا ،إما للعموم أو لدفع ما ادعاه الكاذبون يف حقه سبحانه وتعاىل أو
دفع توههم نقص.
سبب اجلمع بني النفي وإثبات الصفات؟
نعم ملاذا مجع هلل سبحانه وتعاىل فيما مسى وصف به نفسه وبني النفي واإلثبات؟
ما عندكم شيء أنتم؟ أي نعم أن الكمال ًل ميكن أن يكون إًل بالنفي واإلثبات ،ومثلنا عليه بأنه قال:
زيد قائم وًل قائم إًل زيد.
تعريف الصديق؟
نعم ،قال :أوًل صدق مع اهلل يف أقواله واعماله واعتقاده.
وثانيا :صدق مع عباد اهلل﴿ :والذي جاء بالصدق وصدق به ﴾..

[الزمار.]33:

تعريف الشهيد؟
القهيد إما العلماء أو شهداء املعاركة ،والصحيح اجلميع.
تعريف الصلحني؟
الصاحلني هم الذين أصلحوا ما بينهم وبني اهلل ،وأصلحوا ما بني عباد اهلل نعم ،أصلحوا ما بيننهم وبني
اهلل فعل األمار واجتناب النواهي.
﴿ليس كمثله شيء [ ﴾..القورى ]11:فيها قواعد؟
﴿ليس كمثله شيء  ﴾..قلنا فيه ثالث قواعد:
القاعدة األوىل :اثبات.
القاعدة الثانية :تنزيه.
القاعدة الثالثة :طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف النفي.
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العقل يدرك ما جيب هلل وميتنع على سبيل اإلمجال ال على سبيل التفصيل؟
هل هذا الكالم صحيح؟ نعم لكن على سبيل التفصيل األمساء والصفات توقيفية.
ليس كل كمال للمخلوق يكون كمال للخالق؟
هل كل كمال للمخلوق ًلبد أن يكون كمال للخالقً ،ل أعطينا مثال النوم هي كمال بالنسبة
للمخلوق نقص بالنسبة للخالق ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل حي قيوم ،وكذلك التكرب صفة كمال بالنسبة
للخالق ،نقص بالنسبة للمخلوق.
طريقة السلف أسلم وطريقة اخللف أعلم وأحكم؟
طاريقة السلف أسلم وطاريقة اخللق أعلم وأحكم ،قال :هذه املقالة قاهلا بعض األغبياء ،هذا قال عنهم
شيخ اإلسالم ابن تيمية يقول :أنه ما ميكن أن تكون سالمة إًل بعلم وحكمة ،وًل ميكن يظن يف
الصحابة رض ي اهلل عنهم إًل أهنم أي نعم أعلم طاريقتهم أعلم وأسلم وأحكم وغري هذا ًل ميكن هؤًلء
املتهوكون احليارى يكونوا أعلم ممن رباهم النيب  وعلمهم ،وقال :من نظار يف سرية القوم بعلم وبصرية
ومما امنت اهلل سبحانه وتعاىل هبا عليهم ،علم أنه ًل كان وًل يكون يف اخللق مثلهم بعد األنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم.
طريقة السلف تفويض املعنى؟
طاريقة السلف تفويض املعىن ،هل هذا كالم صحيح باطل أشد البطالن ،طاريقة السلف إثبات املعا ي
صحيح وإثبات أن هلل سبحانه وتعاىل كيفية تليق جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها ،ومن
قال :أن ط اريقة السلف تفويض املعىن هذا كذب وافرتاء على السلف وقلنا :فيه تكذيب للقارآن وجتهيل
للنيب  والصحابة والسلف الصاحل واستطالة للفالسفة.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]14بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،بفضل اهلل انتهينا من القسم األول.
المقدمة واآلن القسم الثاني ،هذا القسم الثاني ذكر فيه المصنف رحمه اهلل األدلة من القرآن،
طيب هذا القسم إن شاء اهلل في االختبار نقسمه على قسمين:
هذا األدلة من القرآن والسنة إن شاء اهلل على قسمين حتى ال يطول معنا االختبار ،وقد دخلت
هذه الجملة هذه بداية القسم الثاني.
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والسالم على حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل وغفار اهلل له ولقيخنا وللمسلمني.
دخل يف هذه اجلملة :ما وصف اهلل به نفسه يف سورة اإلخالص
بسم اهلل ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
وقد دخل يف هذه اجلملة ،أي مجلة؟ قال :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال هو يف املقدمة ،قال :وما وصف
اهلل به نفسه يف كتابه أو على لسان رسوله  ،أو أن اهلل سبحانه وتعاىل مجع فيما وصف ومسى به
نفسه بني النفي واإلثبات ،لكن قال :األول أوىل ألنه جيمع هذا وغريه ،وهو سوف يذكار مل األدلة من
القارآن بل سيذكار يف آخار هذا املبحث األدلة من القارآن ،أن من تأمل القارآن وجده كثري.
ابن القيم يقول :ما من آية يف كتاب اهلل إًل وفيها التوحيد ،إذا هذا كثري يف القارآن بل ًل ملوا من آية
كما قال ابن القيم ،وهذه السورة سورة اإلخالص بدأ هبا املؤلف رمحه اهلل ،ألن هذه السورة كلها توحيد
مل يذكار فيها شيء من األحكام ،وًل شيء من القصص.
سورة اإلخالص سبب نزول هذه السورة؟

ان الكفار قالوا للنيب  صف لنا ربك؟ فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه السورة ،مسيت سورة قال ألهنا
مسورة بسورً ،ل خيارج منها شيء وًل يدخل فيها شيء ،وهذه هي السورة قال :مسيت سورة اإلخالص
هبذا اًلسم أهنا سورة اإلخالص قال :إما ألنه خلص خالية من القارك أو أخلصت يف وصف اهلل
سبحانه وتعاىل ،وقال أهنا تعدل ثلث القارآن ،قال :إما يف اجلزاء أو يف اًلجزاء؟
يف اجلزاء ًل يف اًلجزاء ما معىن؟ املعىن مثاله قال جاء رجل من خارج السعودية ،وأول ما قدم
السعودية جاء إىل املدينة فأراد الذهاب إىل مكة حىت يعتمار ،فقال له القيخ قالً :ل توضأ من البيت
يف ائت قباء وي فيه ركعتني تعدل عمارة وًل داعي للذهاب إىل مكة ،يقولً :ل هذا أجار عمارة يف
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مسجد قباء يعدل يف األجار فقط ،وًل تستطيع أنت عمارة اإلسالمً ،لبد أن تعتمار بالعمار مارة ،أخذ
عمارة يف رمضان إنسان مثال ،قال له آخارً :لبد ركن من أركان اإلسالم أن تذهب إىل حج بيت اهلل
احلارام ،قال ًل النيب  يقول :عمرة في رمضان تعدل حجة معي ،فيقول :احلمد هلل أنا حججت مع
النيب  نقولً :ل هذا يف اجلزاء ًل يف اًلجزاء وكذلك يف سورة اإلخالص لو قارأ يف سورة اإلخالص
ثالث مارات يف الصالة ومل يقارأ الفاحتة يف الصالة باطلة ،إذا هي تعدل ثلث القارآن يف اجلزاء ًل يف
اًلجزاء.
لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟

قال :ألن العلماء هبذا اًلعتبار يقسموا القارآن إىل ثالثة أقسام ،خرب عن اهلل وهذا أشارف ما يف القارآن
وًل ملوا منه آية.
والثا ي :أحكام.
والثالث :قصص.
ولذلك كانت تعدل ثلث القارآن ،بل ًل خيلو منه القارآن أبدا ًل خيلوا من ذكار التوحيد ،حىت (أمل)
قال :هي كالم اهلل سبحانه وتعاىل منزه غري خملوق ،سورة اإلخالص قلنا :إما ألهنا ملص قارئها من
القارك ،أو أخلصت يف وصف اهلل سبحانه وتعاىل ،ملص قارئها من القارك ،إذا وسوس القيطان
إلنسان أو ذلك يقارأ هذه السورة بإذن اهلل يذهب عنه ما يقاء ،حيث يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قل
﴾....
قل يا حممد عليه الصالة والسالم ،وكل من يصح توجيهه اخلطاب إليه﴿ :الله أحد ﴾..هذه السورة
فيها يقول ثالثة من أمساء اهلل ،اهلل واألحد والصمد ،اهلل سبحانه وتعاىل تقدم معنا أن هذا اًلسم مقتق
[اإلخالص]1:

من اإلله أي املألوه املعبود حمبة وتعظيما ،وقيل :اسم اهلل األعظم ومارجع لكل األمساء وما مسي أحد
هبذا اًلسم إًل اهلل سبحانه وتعاىل ،واألمل والالم أصلية فال حتذف عند النداء ،أحد أي واحد يف ربوبيته
واحد يف ألوهيته واحد يف أمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل.
قال﴿ :الصمد[ ﴾...اإلخالص ]2:الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها ،والذي قال :كمل يف سؤدته
كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما يف الصمد ،قال :السيد الذي كمل يف سؤدته كمل يف أمسائه ويف
صفاته ويف ربوبيته ويف ألوهيته ،وقيل أيضا :الذي ًل جوف له والذي استغىن عن عباده ،والعباد
يفتقارون إليه سبحانه وتعاىل ،هذه معا ي الصمد.
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﴿قللل ه للو الللله أح للد * الللله الص للمد * مل يلللد [ ﴾....اإلخللالص ]3: 1قلن للا :طاريق للة أهللل الس للنة واجلماع للة يف
الصفات املنفية عن اهلل نفيهلا علن اهلل كملا نفاهلا علن نفسله وكملا نفاهلا عنله رسلوله  ملع إثبلات كملال
الضد ،مل يلد ومل يولد لكمال أحاديه وصلمديته نعلم﴿ ،ومل يكلن لله كفلوا [ ﴾...اإلخلالص ]4:الكفلو والنلد
واملثيللل قلنللا :معانيهللا متقاربللة ،مل يكللن للله كف لوا أي كمللال أحاديتلله وصللمديته ،كفللو أحللد واحللد يف ذاتلله
واحللد يف صللفاته واحللد يف أفعاللله﴿ ،مل يلللد ومل يولللد * ومل يكللن للله كفللوا أحللد﴾ [اإلخللالص ]4: 3نعللم ﴿قللل
هو الله أحد * الله الصمد * مل يلد ومل يولد * ومل يكن له كفوا أحد﴾ [اإلخالص]4: 1
وقد دخل في هذه الجملة:
ما وصف به نلفسه يف «سورة اإلخالص» اليت تلعدل ثللث القارآن.
حيل للث يلقل للول﴿ :قل للل هل للو اللل لله أحل للد • اللل لله الصل للمد • مل يلل للد ومل يولل للد • ومل يكل للن لل لله كفل للوا أحل للد﴾
[اإلخالص. ]4 - 1 :
****
وما وصف به نلفسه يف أعظم آية يف كتابه.
حيث يلقول :القارآن يتعاظم من حيث املعىنً ،ل من حيث القائلل فالقائلل واحلد سلبحانه وتعلاىل ،فقلال:
عندنا بعض اآليات فيهلا أحكلام مثلل آيلة اللدين هلي أطلول آيلة يف كتلاب اهلل ،لكلن قلد تلأثار فيلك بعلض
اآليات أكثار من تأثري اآليات األخارى ،مثال قال هذه اآلية قال مسيت هذه اآلية بآيلة الكارسلي ألن فيهلا
ذكار الكارسي ،والكارسي كما فسار ابن عباس رضلي اهلل عنهملا هلو موضلع القلدمني ،أعظلم آيلة يف كتلاب
اهلل قالوا :ما هو الدليل؟
ق للال :ال للدليل أن الن لليب  ق للال   ..أي آي للة يف كت للاب اهلل أعظ للم ق للال﴿ :الل لله ًل إل لله إًل ه للو ﴾...
[البقارة]255:

فقال :يهلك العلم أبا املنذر ،إذا وافقه النيب  على هذا وفيه فضل ..
حيث يلقول:
﴿الله ًل إله إًل هو احلي القيوم﴾
يف هللذه اآليللة مخللس مللن أمسللاء اهلل :اهلل ،واحلللي ،والقيللوم ،والعلللي ،والعظلليم ،اهلل تقللدم معنللا ،واحلللي ذو
احلياة الكاملة اليت مل تسبق بعلدم وًل يلحقله فنلاء ،وأثبلت اهلل سلبحانه وتعلاىل للعبلد أنله حلي ،وأثبلت اهلل
سبحانه وتعاىل نفسه احلياة ،وًل يلزم من إثبات احلياة للعبد املخللوق أن تكلون حيلاة املخللوق مثلل حيلاة
اخلللالق الكامللل سللبحانه وتعللاىل ،وتقللدم معنللا اش لرتاك يف املسللميات ًل يسللتلزم اًلحتللاد يف كللل الصللفات،
تقول :فالن لني واحلديد لني هذا لني وهذا لني هذا غري ًلئلق هللذا املخللوق هلذا غلري ًلئلق هللذا املخللوق
صحيح واهلل سبحانه وتعاىل ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾
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احلي والقيوم ،القيوم هو الذي قام بنفسه وقام غريه به فهو مستغن عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار إليه
اهلل سبحانه وتعاىل ،وقالوا :إن احلي فيها الكمال الذايت ،والقومي فيها الكمال السلطا ي ،تقدم معنا أنه
بعض األمساء يف الغالب أهنا تأيت مع البعض اآلخار الارمحن يأيت يف العادة مع الارحيم والسميع مع البصري
واحلي مع القيوم قال :ذكار احلي والقيوم يف القارآن يف ثالث مواضع ،وبعض العلماء يقول إن هذا إذا
اقنت اًلمسني احلي مع القيوم فإن اسم اهلل سبحانه وتعاىل األعظم ،ألنه قلنا :باحلي الكمال الذايت
والقيوم الكمال السلطا ي ،نعم قال :العلي تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل
علو يف الذات ،وعلو يف الصفات ،والعلو يف الصفات قال :مل ينكاره أحد ممن انتسب إىل اإلسالم حىت
وإن كان اختلفوا يف التطبيق ،املعطلة يثبتون علو اهلل سبحانه وتعاىل يف الصفات ،لكن من أجل اعتقاد
علو اهلل سبحانه وتعاىل يف الصفات قالواً :ل ميكن أن نثبت هلل صفات ،ألنه أثبتنا هلل صفات مثلناه
باملخلوقني ،إذا انكاروا الصفات من أجل اعتقاد العلو ،املمثلة أثبتوا هلل علو يف الصفات ،حيث قالوا:
ما ميكن أن تصفوا اهلل تعاىل بصفات إًل تكون مماثلة لصفات املخلوقني ،وأهل السنة واجلماعة قالواً :ل
ميكن أن يتم الكمال إًل بالنفي واًلثبات ،صحيح اثبات وتنزيه واملعا ي معلومة ،والكيفية علمها عند
اهلل ،والسؤال عنها بدعة ،سوف يأتينا أن اهل السنة وسط بني املعطلة واملمثلة ،بني أهل التعطيل وأهل
التمثيل.
إذا كل من انتسب إىل اإلسالم يثبت إىل هلل علو يف الصفات ،لكن اختلفوا يف التطبيق ،وعندنا أهل
السنة واجلماعة يثبتون هلل علو يف الذات وعلو يف الصفات ،ولكن علو الصفات وسط بني املعطلة وبني
املمثلة ،وسوف يأتينا وسطية أهل السنة واجلماعة ،العلو يف الذات قلنا :أدلة العلو إمجاًل مخسة
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،والفطارة ،وسوف يسارد املصنف رمحه اهلل أدلة العلو.
وأهل السنة يف الغالب يف الكتب اليت يذكاروا فيها األمساء والصفات ،دائما ياركزوا على إثبات صفة
العلو ،ملاذا؟
قال :ألن بإثبات صفة العلو تثبت هلل علو يف الذات وعلو يف الصفات ،وإذا أثبت هلل علو يف الذات
وعلو يف الصفات معىن هذا أنك تثبت كل الصفات صحيح؟
نعم.
العلي والعظيم ،نعم إذا هذه مخس أمساء ومعتقد أهل السنة واجلماعة أن ًل يتم اإلميان باًلسم
اإلميان به اسم إًل تؤمن به اسم وما تضمن من صفة ،وما تضمنه من أثار إذا كان اًلسم متعد ،حيث
يقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :الله ًل إله إًل هو [ ﴾...البقارة ]255:قلنا :طاريقة القارآن أن هلل سبحانه
وتعاىل مجع فيما مسى وصف لنفسه بني النفي واًلثبات ،ألنه ًل يتم الكمال إًل بالنفي واًلثبات
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والتخلية قبل التحليل ﴿الله ًل إله إًل هو احلي ﴾..
وًلًل يلحقها فناء.
والقيوم :الذي قام بنفسه وقام غريه به سبحانه وتعاىل ﴿الله ًل إله إًل هو احلي القيوم ًل تأخذه سنة
[البقارة]255:

ذو حلياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم

وًل نلوم  ﴾...نفى اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه السنة وهي مقدمة النوم ،وتأيت قبله والنوم قال:
معاروف ملاذا هذه الصفات منفية ًلبد نثبت كمال الضد؟
لكمال حياته وقيوميته سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ًل ينام ،وًل ينبغي له أن ينام ،صحيح
نعم قالً﴿ :ل تأخذه سنة وًل نلوم له ما يف السموات وما يف األرض  ﴾...هنا تقدمي من حقه التأخري
يدل على احلصار ،وهنا يف عموم ملك هلل سبحانه وتعاىل﴿ :له ما يف السموات وما يف األرض من ذا
الذي يقفع عنده إًل بإذنه﴾.
هذا يف إثبات القفاعة ،تقدم معنا يف كتاب التوحيد أن القفاعة تنقسم إىل قسمني :مثبتة ومنفية
القفاعة هي التوسط إىل الغري جللب نفع ودفع ضار ،وهذا من متام ملك اهلل سبحانه وتعاىل نقص
ملكه ،اخللق أن اخللق قد يقفع عندهم من أرادوا له القفاعة ومن ًل ياريد له القفاعة ،لكن اهلل
سبحانه وتعاىل من متام ملكة أنه ًل أحد يقفع عنده إًل بقاروط ثالثة ،تقدمت معنا إذن ورضا عن
القافع ورضا عن املقفوع له.
﴿من ذا الذي يقفع عنده .﴾...
قال يف هذه اآلية إثبات العندية هلل ،قال :لكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،نؤمن
بأن اهلل سبحانه وتعاىل من علو ولكن ًل ميكن أن املخلوق حييط باخلالق صحيح ،وتقدم معنا أن أهل
السنة واجلماعة فيما مل يارد إثباته ًل نفيه ًل يثبتوه وًل ينفوه ،مثاله هل نثبت هلل ما كان نقول :مل يارد يف
الكتاب والسنة إثبات هلل مكان أو نفي املكان عن اهلل ،بعد هذا نفي بالتفصيل ،نقول ماذا تاريد
باملكان إذا أردمت إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وأن املخلوقات ًل ميكن حتيط باخلالق وهذا الكالم
حق ،ولكن عربوا مبا جاء يف الكتاب والسنة من إثبات العلو والفوقية واًلستواء وما إىل ذلك ،وإن أردمت
باملكان أن املخلوقات حتيط باخلالق فهذا باطل ،مفهوم ،وقلنا :هذه طاريقة أهل البدع أهنم يرتكوا
نصوص الكتاب والسنة ويلجئوا ألشياء مل تارد حىت يظن هبا الناس إذا عارفنا معىن العندية صحيح؟ نعم
﴿من ذا الذي يقفع عنده إًل بإذنه

[ ﴾...البقارة.]255:
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وهنا شارط من شاروط القفاعة أن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي ميلك القفاعةً ،ل ميلكها النيب 
فضال أن ميلكها من بعده ،وإثبات اإلذن هلل سبحانه وتعاىل.
﴿من ذا الذي يقفع عنده إًل بإذنه يلعلم ما بلني أيديهم . ﴾...
أي احلاضار املستقبل.
﴿وما خلفهم .﴾..
أي املاضي وسوف يأيت معنا أدلة العلم ،أن اهلل سبحانه تعاىل ًل خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف
السماء.
﴿يلعلم ما بلني أيديهم .﴾..
قلنا :احلاضار واملستقبل وما خلفهم املاضي.
﴿وًل حييطون بقيء من علمه ﴾ .
يعين من علم ذاته وصفاته ،أو مما استأثار اهلل سبحانه وتعاىل به يف علم الغيب عنده ،والثا ي أعم من
األول ،أنه يقمل كيفية الصفات وما استأثار اهلل سبحانه وتعاىل به من علم الغيب عنده.
﴿من ذا الذي يقفع عنده إًل بإذنه يلعلم ما بلني أيديهم وما خلفهم وًل حييطون بقيء من علمه إًل
مبا شاء .﴾....
إًل مبعلم من اهلل سبحانه وتعاىل إياه.
قال ﴿وسع كارسيه السموات واألرض . ﴾.....
عظم املخلوق يدل على عظم اخلالق سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
إن الكارسي هو موضع القدمني ،وهو أكرب من السماوات واألرض ولكن أكرب املخلوقات كلها العارش،
﴿وسع كارسيه السموات واألرض وًل يلئوده . ﴾...
أي ًل يثقله ،وهذا صفة منفية عن اهلل مع إثبات كمال الضد لكمال القوة ،والقدرة والعزة هلل سبحانه
وتعاىل.
﴿وًل يلئوده حفظهما وهو العلي العظيم﴾
اثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل علو يف الذات وعلو يف الصفات ،واثبات العظمة هلل سبحانه وتعاىل
اليت ليست فوقها عظمة ،طيب واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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نراجع اآلن ما أخذنا.
تفسير سورة اإلخالص؟
أهنا تعدل ثلث القارآن يف اجلزاء وًل يف اًلجزاء وأخذنا عليه أمثلة طيب.
مسيت هبذا اًلسم ألهنا أخلصت يف وصف اهلل ،وملص قارئها من القارك.
تسمى السورة هبذا اًلسم أهنا سورة ألهنا ًل يدخل إليها شيء ،وًل خيارج منها شيء مسورة كأهنا مسورة
بسور ،طيب.
نعم آية الكارس فيها مخس أمساء ،وًلبد أن كل اسم متضمن لصفة وذكار القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل
يف القارح أن يف هذه اآلية ستة وعقارين صفة ،تعدل ثلث القارآن ،فبهذا اًلعتبار يقسم العلماء القارآن
إىل ثالثة أقسام:
األول :خرب عن اهلل وهذا ًل ملو من آية كما قال ابن القيم.
الثا ي :أحكام ﴿وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة واركعوا مع الاراكعني﴾ [البقارة.]43:
الثالث :قصص ﴿ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه [ ﴾...األعاراف﴿ .]143:واتل عليهم نلبأ نوح إذ
قال لقومه [ ﴾....يونس ]71:وغريه إذا هبذا اًلعتبار القارآن يقسم على ثالثة أقسام.
كان النبي  يكرر هذه السورة ويقرأها ،في أي مواضع؟

سورة اإلخالص نعم يف ركعيت الفجار ،يف املغارب ركعيت الطواف ،ويف الوتار يف القفع وًل الوتار ،وسنة
الفجار ذكارنا ،هي وسورة الكافارون ،ملاذا؟ قال :ألن بسورة اًلخالص توحيد الاربوبية واألمساء والصفات،
ويف سورة الكافارون األلوهية فجمع بأنواع التوحيد الثالث ،يبدأ هبا اليوم وينتهي هبا اليوم ،صحيح
اإلخالص تعدل ثلث القارآن ،وكان النيب  يقوهلا يف ماذا؟ يف أدبار الصلوات أيضا صحيح ﴿قل
هو الله أحد﴾ [اإلخالص.]1:
طيب نعم أن هناك من يقول من العلماء :أن احلي القيوم هو اسم اهلل سبحانه وتعاىل األعظم ألن
باحلي الكمال الذايت ،والقيوم الكمال السلطا ي ،وإذا انضم اًلمسني اجتمع الكمال الذايت والكمال
السلطا ي ،وكان اسم اهلل األعظم على رأي بعض العلماء ،الكارسي هو موضع القدمني كما فساره ابن
عباس رضي اهلل عنهما.
احليي هو ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم وًل يلحقها فناء.
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القيوم :الذي قام بنفسه وقام غريه به وقلنا :أثبت اهلل سبحانه وتعاىل للعبد أنه حيي يف أي مكان يف
أي آية؟
نعم ﴿خيارج احلي من الميت وخيارج الميت من احلي [ ﴾...الاروم ]19:صحيح ،لكن ًل ميكن أن تكون
احلياة كاحلياة وًل العلم كالعلم وًل القدرة بالقدرة صح غريه.
أن القارآن يتعاظم من حيث األلفاظ واملعا يً ،ل من حيث القائل فالقائل واحد سبحانه وتعاىل نعم
ألن هناك بعض اآليات تأثار فيك أحيانا ومقع فيها ما مل مقع يف اآليات األخارى.
نعم الصمد الذي كمل يف سؤده كما قال ابن عباس رضي اهلل عنهما الذي تصمد إليه اخلالئق يف
حوائجها والذي استغىن عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار إليه ،هو الذي ..نعم.
ما هو الدليل أن آية الكرسي هي أعظم آية في كتاب اهلل؟
قال حديث أيب  نعم أدلة العلو علو اهلل سبحانه وتعاىل يف الذات مخس إمجال سوف يأتيننا إن
شاء اهلل تعاىل تفصيل هذه ،وحنن قلنا :مل ينكار احد ممن انتسب لإلسالم العلو يف الصفات ،لكن
اختلفوا يف التطبيق ،املعطلة عطلوا الصفات ًلعتقادهم علو اهلل سبحانه وتعاىل وقالً :ل ميكن أن نثبت
العلو إًل بإنكار الصفات ،واملمثلة قالواً :ل ميكن أن يكون كمال إًل منثل خلالق الكامل يف املخلوق
الناقص صحيح وأهل السنة إثبات مع تنزيه ،وكانوا وسط بني أهل التعظيم وأهل التثبيت وسوف يأيت
معنا إن شاء اهلل.
أي نعم أن عظم املخلوق يدل على عظم اخلالق ،نعم ًل يؤده يعين ًل يثقله لكمال قدرته وقوته وعزته
سبحانه وتعاىل ،وًلبد يف الصفات املنفية قلنا :نفيه عن اهلل كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه
رسوله  ،مع إثبات كمال الضد.
إثبات أي نعم العندية.
وًل يلزم من إثبات هذه العندية نعم ولكن ًلبد من أن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة
مثل ما يظن أن املخلوقات حتيط باخلالق سبحانه وتعاىل ،فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم من كل شيء
وأكرب من كل شيء ،وقلنا :هذا فيه الارد على من ينكار العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وقلنا :أيضا أن إثبات
املكان هلل هل أهل السنة يثبتون املكان أم ينفون املكان عن اهلل؟
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قلنا :مل يثبتوا ومل ينفوا ،ألنه مل يارد يف الكتاب وًل السنة ،ونقول :ماذا تاريدوا باملكان؟ هل تاريدوا العلو
يكون هذا حق عربوا بالعلو وإن أردمت باملكان املخلوقات حتيط باخلالق تعاىل اهلل عما يقولون نقول هذا
الكالم باطل.
.......؟
سورة اإلخالص فيها ثالث من أمساء اهلل .اهلل واحلد والصمد واألحد وواحد يف ربوبيته واحد يف ألوهيته
واحد يف األمساء والصفات ،والصمد ذكارنا سبب نزول هذه السورة؟
نعم ،قال :قال الكفار أرنا ربك فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه السورة ،واهلل أعلم وصلى اهلل على
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]15بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رحمه اهلل تعالى:
وقد دخل في هذه الجملة :ما وصف به نفسه في سورة اإلخالص.
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
دخل في هذه الجملة أي جملة؟

مما وصفه ومسى به نفسه يف كتابه ،أو أن اهلل سبحانه وتعاىل جع فينا مسى ووصف به نفسه بني النفي
واإلثبات ،لكن األول أوىل أن يدخل يف هذا وغريه صحيح.
طيب في سورة اإلخالص لماذا سميت السورة بهذا االسم؟

السورة كل السورة تسمى سورة البقارة ،سورة الفيل ،سورة اإلخالص وكذا ،نعم يا أخي ما نكلم عن
سورة اإلخالص إًل كأهنا مسورة بسورً ،ل خيارج وًل يدخل فيها شيء ،مسيت بسورة اإلخالص هذه
السورة ألهنا أخلصت يف وصف اهلل ،ل يس فيها ًل أحكام وًل أخبار وإمنا فيها خرب عن اهلل سبحانه
وتعاىل ،واختصت بالتوحيد أي توحيد؟ توحيد األمساء والصفات والاربوبية﴿ ،قل يا أيلها الكافارون﴾
[الكافارون]1:

فيها توحي األلوهية العبادة ،ولذلك كان النيب  يكارر هذه السورة يف اليوم أكثار من مارة ،وقلنا :يف
الوتار يف القفع يعين ،ويف ركعيت الفجار وسنة املغارب وغريه هذا األول.
الثا ي :ملص قارئها من القارك فإذا وسوس لك القيطان تقارأ هذه السورة بإذن اهلل يذهب عنك ما
جتد.
سبب نزول هذه السورة؟

أن الكفار قالوا للنيب  :صف لنا ربك فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه السورة ،يقول :أن هناك سبب
لكن هذا السبب اهلل أعلم أهنم يقولوا :أنه ضعيف اليهود قالوا للنيب  :طيب فيها من أمساء اهلل
ثالث ،األول اهلل واألحد الصمد األحد ،ما معىن األحد واحد يف ربوبيته واحد يف ألوهيته ،واحد يف
أمسائه وصفاته ولذلك يف تعاريف التوحيد نقول :هو إفاراد اهلل سبحانه وتعاىل مبا خيتص به من الاربوبية
واأللوهية ،واألمساء والصفات ،طيب الصمد نعم اليت تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها ،وًل ميكن أن
نلتجأ ونعتصم إًل باهلل سبحانه وتعاىل ،نعم.
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الثا ي :الذي ًلجئ فله ،وقال ابن عباس رضي اهلل عنهما :السيد الذي كمل يف سؤدده كملل يف أفعالله
كمللل يف أمسائلله كمللا يف صللفاته كامللل يف كللل شلليء ،والللذي افتقللارت إليلله اخلالئللق وهللو مسللتغن عنهللا،
سبحانه وتعاىل﴿ ،قل هو الله أحد﴾ [اإلخالص.]1:
قل لمن الخطاب؟

للنل لليب عليل لله الصل للالة والسل للالم وكل للل مل للن يصل للح توجيل لله اخلطل للاب إليل لله﴿ ،اللل لله أحل للد * اللل لله الصل للمد *
مل يلد [ ﴾...اإلخالص.]3:
نعم طاريقة أهل السنة يف الصفات املنفية ،نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه مع إثبات كمال الضد،
﴿مل يلد ومل يولد﴾ [اإلخالص]3:
لكمللال أحاديتلله وصللمدته ،ألنلله قللال املخلللوق مفتقللار صللحيح ،وقللال :أنلله األب دائمللا الارجللل ياريللد دائمللا
يكون له ولد ملاذا؟ قال :حلىت يسلاعده غلاذ ككلرب وملا إىل ذللك واهلل سلبحانه وتعلاىل مسلتغن علن الوللد،
ومل قال﴿ :مل يلد ومل يولد﴾لكمال أحاديته وصمديته ،وقال أيضا :أنه إذا كان هنلاك وللد ًلبلد أن يقلبه
يلحقه شبه باألب ،واهلل سبحانه وتعاىل لليس كمثلله شليء وهلو السلميع البصلري﴿ ،مل يللد ومل يوللد * ومل
يكن له كفوا [ ﴾..اإلخالص.]4: 3
والكف للو والن للد واملثي للل ،والق للبيه ق للال :معانيه للا متقارب للة ،مل للاذا؟ لكم للال آحاديت لله وص للمديته وكم للال غن للاه
سبحانه وتعاىل﴿ ،مل يلد ومل يولد * ومل يكن له كفوا أحد﴾ [اإلخالص.]4: 3
طيب الثاني قال :آية الكرسي لماذا سميت آية الكرسي بهذا االسم؟
نعم ألن فيه ذكار الكارسي ،والكارسي فساره من؟ ابن عباس رضي اهلل عنهما أنه هو موضع القدمني هلل
سبحانه وتعاىل.
هل القرآن يتعاظم؟
حبسب املعا ي واملوضوعاتً ،ل حبسب القائل فالقائل ،هو اهلل سبحانه وتعاىل ،وقلنا :أن بعض
اآليات قد تأثار ،وحيصل لك عند مساع هذه اآليات اخلقوع ،وزيادة اإلميان ،ألن هذا معتقد أهل السنة
واجلماعة صحيح إذا مسعوا آيات اهلل سبحانه وتعاىل يزداد هبذا السماع اإلميان.
طب ما هو الدليل أن هذه اآلية أعظم آية في كتاب اهلل تعالى؟
حديث أيب بن كعب  وهذا قلنا :فيه منقبة أليب  ألنه شهد له النيب .
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آية الكرسي قال :فيها من أسماء اهلل كم؟

مخسة ،فهي اهلل ،واحلي ،والقيوم ،والعلي ،والعظيم ،نعم أوًل اهلل أخذننا يعين مقتق من اإلله املألوه
حمبة وتعظيما ،فال داعي لإلعادة.
احلي :ذوو احلياة الكاملة ،وحنن تقدم معنا أن معتقد أهل السنة واجلماعة ،أن هلل السماء احلسىن
البالغة يف احلسن غايته وأكمله ،فكل حسن وكمال هلل سبحانه وتعاىل ،مل تسبق بعدم وًل يلحقها فناء
وقلناً :ل يلزم من إثبات اهلل سبحانه وتعاىل للعبد ،أنه حي أن تكون حياة املخلوق الناقص ،مثل حياة
اهلل سبحانه وتعاىل اخلالق الكامل ،سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل ليس كمثله شيء ،وباحلي يأيت الكمال
الذايت ،والقيوم يأيت الكمال السلطا ي.
ما معنى القيوم؟

الذي قام بنفسه وقام بغريه فهو مستغن عن كل شيء وكل شيء مفتقار إليه ،وًل نستطيع أن نستغين
عن اهلل طارفة عني ،وقال بعض السلف :أن هذه من األمساء احليي القيوم من األمساء أمساء تقرتن وتنفارد
يصح أن يسمى اهلل سبحانه وتعاىل باحلي ويسمى بالقيوم ،وتقول :احلي والقيوم تقرتن وتنفارد ،وبعض
العلماء قال :أهنا من اسم اهلل األعظم ،ذكارت يف القارآن يف ثالث مواضع.
املوضع األول :يف هذه اآلية آية الكارسي.
املوضع الثا ي :يف أول آية عماران يف سورة آل عماران.
[ ﴾..طه]111:

والثالث يف سورة طه ،حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وعنت الوجوه للحي القيوم
نعم يف ثالث مواضع ،احلي والقيوم ،قال :اًلسم الارابع يف هذه اآلية العلي ،علو اهلل سبحانه وتعاىل
قلنا :أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل علو يف الذات وعلو يف الصفات ،نبهنا يف آخار درس كتاب
التوحيد اليوم أنه ،أنا ليس يل زيادة علم أبدا وحنن اتفقنا أننا جئنا هلذا الدرس ألجل املذاكارة ،وهذا
حال السلف وإذا كان عند بعض الطالب إشكال وكذا ارجع إىل شارح الواسطية.
وذكارنا أمس أنه اتفق كل من انتسب إىل اإلسالم هذا يقول القيخ ابن عثيمني ،اتفقوا على إثبات
العلو هلل يف الصفات لكن اختلفوا يف التطبيق ،املعطلة قالوا :من أجل أن نعتقد أنه هلل الكمال يف
الصفات ًلبد ننكار الصفات ،املمثلة قالوا :الكمال ًل يكون إًل بتمثيل اخلالق الكامل باملخلوق
الناقص ،ولذلك مثلوا ،أهل السنة توسطوا وسوف يأتينا أن وسطية أهل السنة واجلماعة وسط بني اهل
التعطيل وأهل التمثيل ،إثبات مع تنزيه.
طيب والثا ي العلو يف الذات ،هل اتفق عليه كل من انتسب إىل اإلسالم؟
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قالً :ل وأدلة ا لعلو قلنا :إمجاًل مخسة وسوف يأيت معنا أن شيخ اإلسالم يف هذه العقيدة املباركة ذكار
أكثار من مبحث يف إثبات العلو وقلنا :إن أهل السنة واجلماعة ياركزوا دائما يف أكثار الكتب ،بل أحيانا
يفاردوا هلذه الصفة مؤلف مستقل ،ملاذا؟
قالوا :ألن بإثبات صفة العلو هلل تثبت كل األمساء والصفات ،نعم ألن إثبات علو يف الذات وعلو يف
الصفات معناه أن هذا أثبت كل الصفات ،كذلك سوف يأيت معنا ،ما سبب إياراد املصنف قال :رؤية
املؤمنني لارهبم ،قال :رؤية املؤمنني لارهبم ،هذه قال :أنه ًل ميكن أحد يثبت الارؤية إًل ًلبد يثبت
الصفات ،ولذلك الذين ينكارن الصفات ًلبد يف الغالب أنه ينكار الارؤية ملاذا؟ قال :ألنه ًل ميكن أن
يارى شيء إًل يكون له صفات ،فإذا اثبتوا رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ويف اجلنة على ما يقاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،إذا كان اهلل يارى هذا دليل أن له صفات ،وسوف يأتينا هذا وجه إياراد املصنف رمحه
اهلل رؤية املؤمنني لارهبم يف هذه العقيدة املباركة يعين رؤية املؤمنني لارهبم يف اجلنة ويوم القيامة على ما
يقاء اهلل سبحانه وتعاىل.
إذا إذا كان عند حد إشكال ارجع إىل سارح الواسطية ارجع إىل هذا املدرس وكذا ،إذا يف إشكال حللنا
إذا ما يف إشكال حنن ما ندعي العصمة إًل ملن عصمه اهلل سبحانه وتعاىل من األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم ،كل يأخذ من قوله ويارد.
قال :العلو علو يف الذات وعلو يف الصفات ،والعظيم وقلنا :كل اسم من هذه األمساء اخلمسة ًلبد
تتضمن صفة ،وإًل يكون نوع من أنواع اإلحلاد ،ألنه إثبات اًلسم وما تضمنه من صفة وما تضمنه من
أثار إذا كان اًلسم متعد.

وفيها من الصفات نعم في هذه اآلية؟

عموم ملك اهلل سبحانه وتعاىل ،كمال السلطان ،ألن ملوك الدنيا يقفع عندهم من أردوا له القفاعة
ومن ًل ياريدون له القفاعة ،لكن من متام ملك اهلل سبحانه وتعاىل ،أنه ًل يقفع عنده إًل بإذن ورضا
عن القافع ورضى عن املقفوع له ،متام قال :هذه من الصفات املنفية ،نفى اهلل عن نفسه نفس السنة
وهي مقدمة النوم ،ويأيت يكون بقهار ،والنوم معاروف ،وقالً :ل داعي أن هذه األمور نفسارها ،أي
إنسان على وجه األرض ويعارف اللغة العاربية تقول له :النوم يعارفون النوم ،فال داعي لتفسري هذه وزيادة
تكلف على الطالب فقال :نفى اهلل سبحانه وتعاىل عن نفسه السنة والنوم لكمال حياته وقيوميته نعم.
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صفة األلوهية ،والعظمة ،والعلم عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل ،واملقيئة وتقدم معنا أن كل مقيئة يف
القارآن سوف يأتينا إن شاء اهلل أهنا كونية نعم ،واحلياة والقيومية والعندية وقلنا :لكن يصان اهلل سبحانه
وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أن املخلوقات حتيط باخلالق.
وهل نقول بهذا بإثبات المكان هلل؟

نقول :هذا اللفظ ًل يارد يف الكتاب وًل السنة إثباته وًل نفيه ففال نثبته وننفيه ونسأل عن املعىن ،ماذا
تاريدون باملكان؟
هل تاريدوا أن اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو وبائن من خلقه ،نقول :هذا احلق ،ولكن ًل تعربوا باملكان
وعربوا مبا جاء به الكتاب والسنة ،العلو اًلستواء والفوقية وصعود األشياء والنزول منها ،وإن أردمت
املكان أن املخلوقات حتيط باخلالق هذا الكالم باطل وجيب أن يارد ،وهذا قلنا :هي طاريقة أهل البدع
أهنم يرتكوا ما جاء يف لكتاب والسنة ويأتوا بألفاظ متقاهبة يقككوا هبا الناس.
عموم ملك اهلل سبحانه وتعاىل تقدمي من حقه التأخري ،إثبات نعم ﴿وًل يلئوده حفظهما ﴾..
[البقارة﴿ ]255:يلعلم ما بلني أيديهم  ﴾...احلاضار واملستقيل.
﴿وما خلفهم﴾ املاضي ،عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل وسوف يسوق املصنف اآلن اآليات يف إثبات
علم اهلل سبحانه وتعاىل ،وإنه عام وكل شيء.
تقدمي املعمول على العامل يفيد احلصار ،يكفي هذا اليوم وإن شاء اهلل غدا نكمل إن شاء اهلل ما تبقى
واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]16بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقلوله سبحانه﴿ :وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت﴾ [الفارقان. ]58 :
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا شارح سورة اإلخالص وآية الكارسي ،واآلن شارع املصنف رمحه اهلل يف سارد اآليات ،منذ أن
بدأ بسورة اإلخالص آية الكارسي ،لكن بدأ قلنا :بسورة اإلخالص ألهنا ملص قارئها من القارك،
وآية الكارسي أعظم آية يف كتاب اهلل ،بعد هذا ذكار اآليات منها هذه اآلية قال﴿ :وتلوكل على احلي
الذي ًل ميوت﴾ التوكل تقدم معنا هو صدق اًلعتماد مع اهلل ،مع الثقة به واألخذ باألسباب ًلبد من
ثالثة أشياء.
صدق ،اعتماد ،وتثق أن اهلل سبحانه وتعاىل منجز لك ما وعد ،واألخذ باألسباب خارج به التواكل.
والتوكل ينقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :اعتماد مطلق وتفويض مجيع أموره إليه ،واعتقاد أن بيده جلب املنافع ودفع املضار ،صارفه لغري

اهلل شارك أكرب خمارج من امللةً ،ل ميكن هذا أن يصارف إًل هلل سبحانه وتعاىل والدليل اآلية.

الثاني :اعتماد على حي مع نوع افتقار ،قال :هذا نوع من القارك األصغار كالذين يعتمدون على

األماراء السالطني يف رزقهم ومعاشهم ،إذا كان عندهم نوع افتقار فهذا نوع من القارك األصغار ،وقلنا:
مثله أيضا الدعاء ،إذا كان يطلب الدعاء من احلي لكن عنده نوع من اًلفتقار هذا نوع من القارك
األصغار ،ألنه ًل ميكن للعبد أن يفتقار إًل هلل سبحانه وتعاىل.
الثالث :وكالة ،قلناً :ل يصح أن تقول :توكلت على فالن أو توكلت على اهلل

على فالن ،بل

تقول :وكلت أي فوضت ،وهذا من حيث تفويض جعلناه قسم من أقسام الوكالة ،وإًل يف احلقيقة ما
يصح أن تقول :توكلت على فالن ،مفهوم؟
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وكل النيب  يف شئونه العامة وشئونه اخلاصة﴿ ،وتلوكل على احلي  ﴾..تقدم معنا احلي هو ذو احلياة
الكاملة ،اليت مل تسبق بعدم ،وًل يلحقها فناء ،قال﴿ :وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت﴾ هذه صفة
منفية عن اهلل ،وقلنا :معتقد أهل السنة واجلماعة يف الصفات املنفية نفيها عن اهلل ،كما نفاها عن
نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد ،وهو كمال حياته سبحانه وتعاىل.
وهذا فيه رد على الذين يتوكلون على غري اهلل سبحانه وتعاىل ،قال :ألن هذه املعبودات كلها متوت،
واهلل سبحانه وتعاىل هو احلي الذي ًل ميوت ،إذا فيها التوكل ،وفيها احلي وفيها صفة منفية عن اهلل مع
إثبات كمال الضد ،وهو كمال حياته سبحانه وتعاىل وفيها بطالن اًلعتماد على غري اهلل سبحانه
وتعاىل.
وقلوله سبحانه﴿ :هو األول واآلخار والظاهار والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ [احلديد. ]3 :
هو األول واآلخار ،قال ﴿ :والظاهار والباطن ﴾..أحسن من يفسار هذه األمساء هو النيب  أعلم اخللق
باهلل ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل أن النيب  قال« :أنت األول الذي ليس قبلك شيء» ،وًل ميكن

أن نأيت بتفسري أحسن مما جاء به النيب  ،وهذا أيضا فيه دليل أن األمساء أمساء اهلل سبحانه وتعاىل

كلها حسىن ،بالغة يف احلسن غايته وأكمله ،وأن األمساء ًلبد تتضمن وصف ،دًللة تضمن وفيه دليل
على طاريقة السلف ،أنه ليست أعالم حمضة بل هي أعالم وأوصاف وهذا دليل ،من األدلة عند أهل
السنة واجلماعة وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل.
قال :لكن عندنا إشكال النيب  فسار اإلثبات بالنفي ،وحنن تقدم معنا أن طاريقة أهل السنة
واجلماعة ،يف الصفات املنفية نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله  ،مع إثبات
كمال الضد فسار النفي باإلثبات ،النيب  هنا خالف القاعدة عندنا مثال وحنن قلنا :إذا خالفت
القاعدة نصوص الكتاب والسن يف العربة فالقاعدة؟ ًل العربة بالكتاب والسنة ،لكن العلماء ذكاروا هنا
أمار ،قالوا :إن النيب  فسار اإلثبات بالنفي حىت ًل يتوهم أن هذه األولية نسبية ،أي أن هلل مقارك يف
هذه ألولية تقول :فالن أول من حضار يف هذا الدرس ،هل معىن هذا أنه مل يقاركه أحد؟
ًل قد يكون هناك من شاركه أحد يف هذا الدرس ،عندما فسار النيب  قال« :أنت األول الذي ليس
قبلك شيء» ،حىت ًل يتوهم ان أحد مقارك هلل سبحانه وتعاىل يف هذه األولية وقلنا :أن هذه األمساء
من األمساء املزدوجة.
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األول ًلبد يذكار مع اآلخار وقلنا :اًلمسني تقوم مقام اسم وًل يصح الفصل ،ألن الكمال ًل يتم إًل
بازدواج اًلمسني ،ألنه إذا كان ذكارنا األول ومل أذكار اآلخار ،قد يتوهم أن اهلل سبحانه وتعاىل هو األول
وليس باآلخار ،فقال :أنت األول الذي ليس قبلك شيء وأنت اآلخار الذي ليس بعدك شيء ،هذا فيه
قال :إحاطة زمانية ،والظاهار والباطن فسارها النيب
شاء اهلل هذا احلديث قول النيب





وهذا فيه اإلحاطة املكانية ،وسوف يأيت معنا إن

«أنت األول »..إذا هذه األول واآلخار هذه أمساء مزدوجةً ،ل

يصح الفصل ،ألن الكمال يتم باجتماع اًلمسني ًل اًلنفصال ،وقال :الظاهار والباطن فيها احاطة
مكانية ،وأحسن من فسار هذه األمساء األربعة النيب  ،وًل نتجاوز ما جاء عن النيب  وإن كان بعض
الناس يف الظاهار يارى النيب  خالف القاعدة ،هو يف احلقيقية مل خيالف القاعدة حىت ًل يتوهم أن هذه
األولية نسبية﴿ :هو األول واآلخار والظاهار والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ قال :هذا يف عموم علم اهلل
سبحانه وتعاىل أنه ًل خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف السماء
وقلوله سبحانه﴿ :العليم احلكيم﴾ [التحارمي. ]3 :
العليم بالظواهار والبواطن ،واحلكيم قال :إما من احلكم أو من احلكمة ،وتقدم معنا أن حكم اهلل
سبحانه وتعاىل حكم شارعي ،وحكم كو ي ،وكذلك كل ما قدر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكون له
حكمة ،سواء كان هذا احلكم شارعي أو كو ي ًلبد يكون هناك حكمة من جعل اهلل سبحانه وتعاىل
هذه األحكام سواء كانت شارعية أو كونية ،مثاله قال﴿ :ظهار الفساد يف البلار والبحار [ ﴾....الاروم]41:
هذا حكم شارعي أو كو ي؟
كو ي ،وقع؟ نعم حيبه اهلل؟ ًل حيبه ،هل هلذا حكمة؟ نعم ألن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يقدر شيء إًل
حلكمة اقتضاها سبحانه وتعاىل.
ما هي احلكمة؟
قال :مذكورة يف اآلية ﴿لعلهم يلارجعون﴾
قال :إذا "العليم" يعين بالظواهار والبواطن ،وًل خيفى على اهلل شيء يف األرض وًل يف السماء.
الثا ي" :احلكيم" إما أنه هلل سبحانه وتعاىل احلكم القارعي والكو ي ،أو أن كل ما يقدره اهلل سبحانه
[الاروم.]41:

وتعاىل فله حكمة ،سواء كانت حكمة شارعية أو كونية.
وقوله ﴿يلعلم ما يلج يف األرض وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها﴾ [سبأ. ]2 :

116

العقيدة الواسطية

هذه اآلية فيها عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ ،يلعلم ما يلج يف األرض  ﴾..يعين ما يدخل يف
األرض ،ما الذي يدخل يف األرض؟ قال :الذي يدخل يف األرض احلبوب والزروع واألموات ،وبعض
املخلوقات تدخل يف األرض والكنوز كذلك خيارج منها ماذا خيارج منها؟ ﴿منلها خلقناكم وفيها نعيدكم
ومنلها خنارجكم تارة أخارى﴾ [طه ]55:وخيارج منها الزرع ،قال :ومارج منها بعض هذه احليوانات مارج من
األرض ،فقال :فيه عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وما ينزل من السماء  ﴾..ما الذي ينزل من
السماء؟ قال :بنزل األمار ،والوحي ،واملالئكة ،واألرواح ألهنا تصعد تنزل﴿ ،وما يلعارج فيها﴾ قال:
هنا يف مكان إىل ،وهذا من باب أن احلاروف بعضها يأيت مكان بعض ،مثاله قال :أن النيب  قال:
«اللهم حبب إلينا المدينة ،كحبنا غيرها أو أشد» هنا أو مكان الواو ،يعين وأشد ﴿وأرسلناه إىل مائة

ألف أو يزيدون﴾ [الصافات ]147:يعين ويزيدون ،ألن احلاروف يأيت بعضها مكان بعض هذا قول يف اآلية،
لكن يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :أوىل من هذا أن جتعل احلارف كما هو ،وتقدر فعل يناسب
احلارف ،مثاله قال :قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :عيلنا يقارب هبا عباد الله [ ﴾....اإلنسان ]6:نقول :الباء
هنا مكان منها ،عني يقارب منها عباد اهلل ،وهذا من جعل احلاروف بعضها مكان بعض هذا قول.
والقول الثا ي :أن تقدر فعل يناسب احلارف ،عينا يقارب فريوى هبا ،صحيح فناسب اآلن وقال :هذا
يأيت تقديار فعل هذا يؤدي إىل زيادة يف املعىن ،وهذا أوىل يقول ،يعارج فيدخل فيها ،إذا وجود هذا
احلارف حارف اجلار ،يقول :له أمار أننا نقول :أن هذا من نيابة احلاروف بعضها مكان بعض ،أو نقدر
فعل وهو األوىل ألنه يؤدي إىل زيادة يف املعىن
وقوله ﴿ :وعنده مفاتح الغيب ًل يلعلمها إًل هو [ ﴾....األنعام. ]59 :
﴿وعنده مفاتح الغيب ﴾....مفاتح الغيب يقول :مخسة ذكارها اهلل سبحانه تعاىل يف قوله﴿ :إن الله
عنده علم الساعة ويلنلزل الغيث ويلعلم ما يف األرحام وما تدري نلفس ماذا تكسب غدا وما تدري نلفس
بأي أرض متوت [ ﴾...لقمان]34:
مفاتيح الغيب يقول :مخسة مفتاح.
﴿إن الله عنده علم الساعة﴾...مفتاح الدار اآلخارة ًل يعلمها إًل هو﴿ ،إن الله عنده علم الساعة
ويلنلزل الغيث ﴾...مفتاح حياة األرض وقال﴿ :إن الله عنده علم الساعة ويلنلزل الغيث ويلعلم ما يف
األرحام﴾...مفتاح األجنة ،وأنه ًل يعلمها إًل اهلل سواء كانت من اإلنس أو من غري اإلنس ،قال﴿ :إن
الله عنده علم الساعة ويلنلزل الغيث ويلعلم ما يف األرحام وما تدري نلفس ماذا تكسب غدا.﴾...هذا
مفتاح األرزاق واألخري مفتاح اآلجال ﴿إن الله عنده علم الساعةً ﴾...ل يعلمها إًل هو وهذا مما
استأثار اهلل سبحانه وتعاىل به يف علم الغيب عنده.
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قال :مىت الساعة؟ قال :ما املسئول عنها بأعلم من السائل ،وقال﴿ :إن الله عنده علم الساعة ويلنلزل
الغيث ﴾...ومل يقل :وينزل املطار ،ألن املطار قال :يف الغالب جاء يف القارآن وياراد به العذاب ،نسأل
اهلل السالمة والعافية﴿ ،قالوا هذا عارض ممطارنا [ ﴾..األحقاف]24:
﴿اليت أمطارت مطار السوء [ ﴾...الفارقان ]40:قال﴿ :ويلنلزل الغيث﴾..ألنه ليست السنا أن متطار ،ولكن
السىن أن متطار وًل تنببت األرض شيئا ،يعين يكون هبذا الغيث حياة األرض وهذا ما ناريده ،ما ناريد
نزول املطار فقط ،ناريد نزول املاء وحيصل به الغيث ،يعين النفع للناس.
﴿ ويلنلزل الغيث ويلعلم ما يف األرحام﴾...يقمل كل ذي رحم ،سواء كانت من اإلنس أو غري
اإلنس ،طيب اآلن يعلم بالتصويار وبالطب احلديث ماذا يف بطن املارأة ،صحيح نعم لكن اهلل يعلم هذا
قبل أن خيلق ،وقبل أن يتقكل ،ويعلم اهلل سبحانه وتعاىل ماذا يف بطن املارأة وغري املارأة من خملوقات اهلل
تعاىل﴿ ،ما يف األرحام وما تدري نلفس ماذا تكسب غدا﴾..قال :هذا مفتاح األرزاق ﴿بأي أرض
متوت ﴾..مفتاح اآلجال إذا هذه اآلية فيها مفاتيح الغيب﴿ :وعنده مفاتح الغيب ،﴾..والتقدمي من
حق التأخري يدل على احلسار عند اهلل ًل عند غريه﴿ ،وعنده مفاتح الغيب ًل يلعلمها إًل هو ﴾...
[األنعام ]59 :عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ويلعلم ما يف البلار والبحار ﴾ [األنعام ]59 :هذا تفصيل اآلية
﴿وما تسقط من ورقة إًل يلعلمها [ ﴾..األنعام ]59 :يعين ًل شيء قليل وًل كثري إًل ويعلمه اهلل سبحانه
وتعاىل.
﴿وًل رطب وًل يابس  ﴾...خملوقات اهلل سبحانه وتعاىل إما أن تكون رطبة أو يابسة ،نعم ﴿إًل يف
كتاب مبني﴾ وتقدم معنا يف ماراتب اإلميان بالقضاء والقدر ،أهنا أربعة علم وكتابة.
﴿وعنده مفاتح الغيب ًل يلعلمها إًل هو ويلعلم ما يف البلار والبحار وما تسقط من ورقة إًل يلعلمها وًل
حبة يف ظلمات األرض وًل رطب وًل يابس إًل يف كتاب مبني﴾ [األنعام. ]59 :
وقوله﴿ :وما حتمل من أنثى وًل تضع إًل بعلمه﴾ [فاطار. ]11 :
نعم هذا تقدم معنا يف عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل مفاتح الغيب ومنها﴿ :ويلعلم ما يف األرحام﴾...
﴿وما حتمل من أنثى ﴾....هذه من صيغ العموم يقمل كل أنثى ،سواء كانت من البقار أو من غري
البقار ﴿وًل تضع إًل بعلمه﴾ قد يقدر العلماء وقت للوًلدة لكن ًل يعلم وقت الوًلدة إًل اهلل سبحانه
وتعاىل ،وًل تضع إًل بعلم اهلل سبحانه وتعاىل
وقلوله﴿ :لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ [الطالق. ]12 :
****
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[ ﴾...الطالق]12:

قبل هذه اآلية﴿ :الله الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثللهن يلتلنلزل األمار بليلنلهن
ملاذا؟ قال﴿ :لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ عموم علم اهلل
سبحانه وتعاىل ،اخلالق قلنا :إن أمساء اهلل سبحانه وتعاىل كل اسم من أمساء اهلل له ثالث دًلًلت،
دًللة مطابقة وتضمن والتزام ،فاًلسم ًلبد ينطبق على املسمى والوصف ًلبد ينطبق على املوصوف
سبحانه وتعاىل ،وًلبد يف كل اسم ًلبد يكون به صفة ،وًل كان نوع من أنواع اًلحلاد يف أمساء اهلل
وأيضا عندنا دًللة التزامً ،ل ميكن يكون خالق إًل بعلم وقدرة وهذه ذكارت يف اآلية﴿ :الله الذي خلق
سبع مسوات ومن األرض مثللهن.﴾...يعين سبع يف العدد ًل يف احلجم ﴿ ،ومن األرض مثللهن
﴾...وجاء عدد اًلراضني مصارح به يف السنة ،من اقتطع شربا من األرض قال﴿ :ومن األرض مثللهن
يلتلنلزل األمار بليلنلهن  ﴾...ملاذا؟ قال﴿ :لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار  ﴾...والقدرة هي صفة
يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون عجز ،والقوة هي صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون ضعف
﴿لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ ألن اخلالق ًل ميكن يكون
خالق إًل بعلم﴿ :أًل يلعلم من خلق [ ﴾..امللك ]14:وقدرة ذكارت يف اآلية.
وقلوله﴿ :إن الله هو الارزاق ذو القوة المتني﴾ [الذاريات. ]58 :
﴿إن الله هو الارزاق  ﴾...ومل يقل :الارازقً ،ل قال :لكثارة ما يارزق وكثارة من يارزق ،والارزق قال :ينقسم
إىل قسمني ،رزق عام ورزق خاص رزق عام يقمل كل خملوق ورزق خاص باملؤمنني ،الارزق العام
ينقسم إىل قسمني:
حالل ،وحارام.
حالل :ما أحله اهلل.
والحرام :ما حارمه اهلل.

مثل اخلنزيار مثال ﴿ :ليبللونكم الله بقيء من الصيد تلناله أيديكم ورماحكم [ ﴾..املائدة ]94:هذا رزق

لكنه رزق حمارم ،إذا الارزق ينقسم إىل قسمني ،رزق عام قلنا :هذا يقمل كل خملوق والارزق اخلاص
خاص باملؤمنني وهو اإلميان والتقوى ،والعمل الصاحل ألن املوحد ًلبد أن يعلم أن كل ما به من نعمة
فهي من اهلل سبحانه وتعاىل﴿ ،إن الله هو الارزاق  ،﴾...وقلنا :مل يقل :الارازق لكثارة ما يارزق وكثارة من
يارزق.
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وتقدم معنا أن اجلنة ًل تطلب من اهلل ،ملاذا؟ ألنه هو الذي ميلكها سبحانه وتعاىل ،وكذلك الارزق ًل
يطلب إًل من اهلل قال﴿ :إن الذين تلعبدون من دون الله ًل ميلكون لكم رزقا فابلتلغوا عند الله ﴾....
[العنكبوتً ]17:ل عند غريه ﴿الارزق واعبدوه واشكاروا له [ ﴾....العنكبوت.]17:
وقلنا :القوة هي صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون ضعف ،والقدرة دون عجز ﴿ذو القوة المتني﴾
املتني فسارها ابن عباس رضي اهلل عنهما :أنه القديد ،تقدم معنا يف قواعد األمساء والصفات :أن باب
األخبار أوسع من باب األمساء والصفات وهذا مثاله اآلن إن ابن عباس يقول﴿ :المتني﴾ مبعىن
القديد ،هل يوصف اهلل بالقديد؟ ًل ميكن حىت نأيت بدليل من كتاب أو سنة ،لكن هل خيرب عن اهلل
أنه شديد كما أخرب ابن عباس؟ نعم ألن باب األخبار أوسع من باب األمساء والصفات.
وقلوله﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [القورى. ]11 :
بإذن اهلل نأخذها غدا إن شاء اهلل تعاىل.
ماذا أخذنا اليوم؟

أي نعم أنه ما يصح أن يقول :توكلت على اهلل فالن ما يصح أن تتوكل إًل على اهلل ،وتصخ الوكالة
وهذا من باب أنك تكون أعلى منه مارتبة ،تفوضه أن يقرتي لك سيارة وما إىل ذلك ،وًل يصح أن

تقول :توكلت على فالن أيضا.
الطالب﴿ :هو األول واآلخار والظاهار والباطن [ ﴾...احلديد ]3:فسارها النيب.
نعم فسارها النيب  فال عدول ألهل السنة واجلماعة ،عما جاء به املارسلون وهذا عندما فساره النيب 
هو أعلم اخللق باهلل.
هل هذا خمالف للقاعدة؟
قلنا :يف احلقيقة ليس خمالف للقاعدة وإن خالف القاعدة ،فالعربة أي نعم ألن هذا كالم املعصوم عليه
الصالة والسالم ،والقاعدة ليست معصومة.
الثاني :لماذا فسرها النبي  حتى ال يتوهم أن هذه األولية نسبية؟
نعم ،مفاتح الغيب مخسة ذكارها اهلل سبحانه وتعاىل يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :إن الله عنده علم
الساعة ﴾ [لقمان.]34:
مفتاح الدار اآلخارة﴿ ،ويلنلزل الغيث  ﴾...مفتاح حياة األرض.
﴿ويلعلم ما يف األرحام  ﴾..مفتاح األجنة ،ومفتاح األرزاق ومفتاح اآلجال.
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ًل ًل ما حمسور يف هذا ،تنزل املالئكة واألرواح ،واألمار والوحي نعم ما يدخل يف األرض يعين
كاحلبوب ،والكنوز ،واألموات ،وبعض املخلوقات ،صحيح كالديدان وما إىل ذلك﴿ .ويلعلم ما يف
األرحام  ﴾..يقمل كل ذات رحم ساء كانت من اإلنس أو من غري اإلنس.
"األول واآلخار" إحاطة زمانية وهذه أمساء مزدوجة ًل ميكن أن تفصل.
"الظاهار والباطن" إحاطة مكانية وفيها عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل كما ذكار أيضا يف آخار اآلية.
"احلكيم" إما أنه احلاكم بني عباده حكم شارعي وحكم كو ي ،وأن كل ما يقدر اهلل سبحانه وتعاىل له
حكمة شارعية ،وحكمة كونية ،التوكل يقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :صارفه لغري اهلل شارك أكرب.
والثاني :اعتماده على احلي ..وافتقار شارك أصغار.
والثالث :وكالة وهذه جائزة.
واهلل أعلم وصلى اهلل وسلم على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]17بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقلوله سبحانه﴿ :وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت﴾ [الفارقان. ]58 :
****
﴿وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت﴾ بسم اهلل واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
التوكل هو تعريفه:

صدق اًلعتماد على اهلل مع الثقة باألخذ باألسباب ،ينقسم إىل ثالثة أقسام:

األول :اعتماد مطلق وتفويض مجيع األمور إليه ،واعتقاد أن بيده جلب املنافع وجلب املضار ،صارفه
لغري اهلل شارك أكرب.
الثا ي :اعتماد على  ..افتقار شارك أصغار.
الثالث :وكالة وًل يصح ان تقول :توكلت أو توكلت على اهلل على فالن ،بل تقول :وكل النيب  يف
شئونه العامة واخلاصة ،ماذا يستفاد من هذه اآلية ﴿وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت﴾؟
أوًل :توكل ما يصارف إًل هلل ،وإثبات اسم احلي واًلسم متضمن لصفة احلياةً ،ل ميوت هذه الصفة
منفية ،وفيها إثبات كمال الضد لكمال حياته سبحانه وتعاىل ،ويف هذه اآلية بطالن اًلعتماد على غري
اهلل ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل هو احلي الذي ًل ميوت ،وهذه املعبودات كلها متوت ،إذا ًل يصح التوكل
عليها ،وهذه مثارة اإلميان مباذا؟ باألمساء والصفات ،أنك تلتجأ وتعتصم باهلل سبحانه وتعاىل ،إذا
استعنت فاستعن باهلل ،ومن توكل على غريه خذل.
وقلوله سبحانه﴿ :هو األول واآلخار والظاهار والباطن وهو بكل شيء عليم﴾ [احلديد. ]3 :
من أحسن من يفسر ويبني لنا هذه األمساء؟
النيب



وسوف يأيت معنا هذا احلديث ،إن شاء اهلل يف القسم الثا ي من األدلة من السنة ،ولو قال

قائل :فسار النيب  اإلثبات بالنفي ،فالعربة بالدليل قلنا ،لكن يف احلقيقة مل خيالف القاعدة ملاذا؟
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أراد أي حىت ًل يتوهم متوهم أن هذه األولية نسبية فأراد أن يقطع هذا األمار ،ويف األول واًلخار
إحاطة زمنية ،ويف الظاهار والباطن إحاطة مكانية ،وقلنا﴿ :هو األول واآلخار  ﴾..أمساء ًل يصح
الفصل ،وكذلك ﴿والظاهار والباطن ﴾..قال﴿ :وهو بكل شيء عليم﴾ وشيء نكارة تعم كل شيء ًل
خيفى على اهلل سبحانه وتعاىل شيء يف األرض وًل يف السماء.
وأخذنا أمس اآليات ساردها املصنف يف إثبات صفة العلم ،تثمار هذه اإلميان هبذا اًلسم وما تضمنه
من صفة إذا آمنت وصدقت أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء يوجب منك اخلوف ،واملاراقبة هلل
سبحانه وتعاىل صحيح نعم.
وقلوله سبحانه﴿ :العليم احلكيم﴾ [التحارمي. ]3 :

"العليم" قلنا :بالظواهار والبواطن" ،واحلكيم" أي نعم إما من احلكم أو من احلكمة احلكم شارعي

وكو ي تقدم معنا" ،واحلكمة" كل ما يقدر اهلل سبحانه وتعاىل سواء كان حكم شارعي أو كو ي ًلبد له حكمة.
وقوله﴿ :-يلعلم ما يلج يف األرض وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها﴾ [سبأ. ]2 :
ملاذا قال اهلل سبحانه وتعاىل ﴿وما يلعارج فيها﴾ ومل يقل :إليها فيها قوًلن:
األول :أن احلاروف يأيت بعضها مكان بعض ،ومنها قلنا قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :عيلنا يقارب هبا
[ ﴾...اإلنسان ]6:يعين منها هذا قول ،لكن هذا القول أحسن منها أن تضمن اآلية فعل مناسب
للحارف ،يعارج فيدخل ،عينا يقارب وياروى هبا ،وقال النيب « :اللهم حبب إلينا المدينة ،كحبنا
غيرها أو أشد» أو هنا مكان الواو وأشد يعين﴿ :وأرسلناه إىل مائة ألف [ ﴾...الصافات ]147:يعين
ويزيدون ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ًل ميكن يقك يف عدد هؤًلء﴿ ،فكان قاب قلوسني أو أدىن﴾
[النجم ]9:يعين وأدىن مفهوم.
وقوله ﴿وعنده مفاتح الغيب ًل يلعلمها إًل هو.﴾..
قلنا :تقدمي ما من حقه التأخري يدل على احلصار عند اهلل ًل عند غريه ،ومفاتح الغيب مخسة ذكارت يف
قوله سبحانه وتعاىل﴿ :إن الله عنده علم الساعة [ ﴾..لقمان ]34:مفتاح الدار اآلخارة ،ومفتاح األجنة،
ومفتاح حياة األرض ومفتاح ،األرزاق ومفتاح اآلجال وملاذا قال﴿ :ويلنلزل الغيث [ ﴾..لقمان ]34:ومل
يقل :ينزل املطار؟
نعم ،ألن ليس العربة بنزول املاء من السماء ،والعربة بأن تنبت األرض وحيصل هبا حياة األرض ﴿إن
الله عنده علم الساعة ويلنلزل الغيث ﴿ ﴾..وعنده مفاتح الغيب ًل يلعلمها إًل هو.﴾..
﴿ويلعلم ما يف البلار والبحار وما تسقط من ورقة إًل يلعلمها وًل حبة يف ظلمات األرض وًل رطب وًل
يابس إًل يف كتاب مبني﴾ [األنعام. ]59 :
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﴿إًل يف كتاب مبني﴾ قلنا :مكتوب ،وتقدم معنا يف اإلميان بالقضاء والقدر أن ماراتب اإلميان بالقضاء
والقدر أربعة علم وكتابة ،ومقيئة وخلق.
وقوله﴿ :وما حتمل من أنثى وًل تضع إًل بعلمه﴾ [فاطار. ]11 :
األنثى هنا يقمل كل أنثى سواء كانت من البقار أو من غري البقار ،وًل تضع إًل بعلم اهلل سبحانه وتعال.
وقلوله﴿ :لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾ [الطالق. ]12 :
أول اآلية نعم﴿ :الله الذي خلق سبع مسوات ومن األرض مثللهن [ ﴾...الطالق]12:
وقلنا :اخلالق ًل ميكن أن يكون خلق بال علم وًل قدرة.
والقدرة :هي صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون..
والقوة :صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون ضعف.
﴿لتلعلموا أن الله على كل شيء قديار  ﴾..إثبات القدرة﴿ ،وأن الله قد أحاط بكل شيء علما﴾
وقلنا :هذا دًللة التزام على أن اخلالق ًل ميكن أن يكون خالق إًل بعلم وقدرة.
وقلوله﴿ :إن الله هو الارزاق ذو القوة المتني﴾ [الذاريات. ]58 :
الارزاق قلنا :صيغة مبالغة لكثارة ما يارزق ،وكثارة من يارزق ،واجلنة ًل تطلب إًل من اهلل وكذبلك الارزق،
ألن من ميلك اجلنة اهلل سبحانه وتعاىل وكذلك الارزق﴿ :وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت ﴾...
[الفارقان]58:

﴿إن الذين تلعبدون من دون الله ًل ميلكون لكم رزقا فابلتلغوا عند الله ﴾...
ًل عند غريه﴿ ،الارزق واعبدوه واشكاروا له .﴾..

[العنكبوت]17:

وقلنا :الارزق ينقسم إىل قسمني:
رزق عام ،وخاص.
والعام هذا يقمل كل خملوق ما تقوم به األبدان صحيح ،وقلنا :هذا ينقسم أيضا إىل قسمني حالل
وحارام ،رزق لكن حارم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ليبللونكم الله بقيء من الصيد تلناله أيديكم ورماحكم
﴾...
وعندنا رزق خاص باملؤمنني وهو اإلميان والتقوى والعمل الصاحل﴿ :إن الله هو الارزاق ذو القوة ﴾..
وقلنا :القوة هي صفة متكن هبا الفاعل من الفعل دون ضعف.
[املائدة.]94:

"املتني" قلنا :فسار ابن عباس رضي اهلل عنهما بالقديد ،وهذا من باب اإلخبار ًل من باب الوصف،
ألن باب األخبار أوسع من باب األمساء والصفات ،فإذا خنرب عن اهلل بأنه شديد ،ولكن ًل يوصف وًل
يسمى بالقديد ،صحيح.
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ما هي مثرة اإلميان بأن اهلل هو الرزاق ذو القوة املتني؟
قال :الثمارة أنك ًل تطلب الارزق إًل من اهلل ،وذو القوة وًل تطلب القوة إًل من اهلل سبحانه وتعاىل،
﴿ولله العزة ولارسوله وللمؤمنني [ ﴾...املنافقون.]8:
وكذلك إذا علمت اهلل سبحانه وتعاىل بأنه متني ،وخيرب عن اهلل بأنه شديد قال :يوجب هذا اخلوف من
اهلل سبحانه وتعاىل.
وقلوله﴿ :ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [القورى. ]11 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،هذه اآلية تقدمت معنا يف القسم األول من
هذه العقيدة املباركة ،وتقدم معنا أن هذه اآلية فيها ثالث قواعد.
أوال :طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف النفي﴿ ،ليس كمثله شيء  ﴾...فيها قاعدة تنزه

اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون مماثل للمخلوقات﴿ ،وهو

السميع البصري﴾ فيها إثبات كل ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل نفسه وأثبت له رسوله ﴿ ،ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري﴾ أ راد املصنف رمحه اهلل اآلن بسياق هذه اآلية إثبات اسم السميع والبصري
هلل سبحانه وتعاىل.
وقلنا :طاريقة أهل السنة يثبتوا اًلسم وما يتضمن من صفة وما يتضمنه من أثار ،السميع اسم من أمساء
اهلل متضمن لصفة السمع والسمع يأيت مبعىن اإلجابة ويأيت معىن إدراك األصوات ،مبعىن اإلجابة منها
قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إن ريب لسميع [ ﴾..إباراهيم]39:
يعين جميب الدعاء.
وقول املصلي :مسع اهلل ملن محده يعين استجاب اهلل ،والسمع إدراك األصوات ،وإدراك األصوات هذا
ينقسم إىل ثالثة أقسام:
مسع عام ،ومسع خاص ،ومسع هتديد.
سمع عام :منها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قد مسع الله قلول اليت جتادلك يف زوجها وتقتكي إىل الله

﴾...

[اجملادلة.]1:

وسمع يراد به التأييد والنصر :منها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾
وسمع يراد به التهديد﴿ :لقد مسع الله قلول الذين قالوا إن الله فقري وحنن أغنياء ﴾...
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إذا أهل السنة واجلماعة يثبتون هذه األمور األربعة ،مسع مبعىن استجاب ،ومسع عام ومسع خاص،
ومسع هتديد.
البصري :يأيت مبعىن العليم ،ألن هناك ،يأيت مبعىن العلم والعليم قال :ألن هناك أشياء يصنعها العباد ًل
تارى من أعماهلم ،صحيح؟ نعم وعندنا البصري يعين إدراك املارئيات وهو ثالث أقسام:
عام ،وخاص ،وهتديد.
نعم﴿ :وهو السميع البصري﴾ إشكال عندنا يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،لو مل يأت خالف
العلماء يف هذا يف الكاف ،يف كمثله لو مل يأت هذا اخلالف عن العلماء لكان معىن اآلية واضح عند
اجلميع ،صحح أن اآلية فيها تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقات صحيح ،يقول :هذا معىن
واضح لكن يقول القيخ :أنه جاء خالف العلماء يف كمثله.
قول :أن اآلية ليس فيها ًل زيادة وًل نقص ،وتقول :معىن اآلية إذا كان هلل مثيل فمثيله ليس له مثيل،
إذا إذا كان مثيله ليس له مثيل ،إذا من باب أوىل أن يكون اهلل سبحانه وتعاىل ليس له مثيل ،وقال:
هذا املعىن هو أصح األقوال إذا فهم وإذا ما فهمت هذا املعىن تقول :الكاف زائدة هذا يقول:
أوضح األقوال.
لكن تقدم معنا أنه ًل ميكن أن يقال :أن يف القارآن شيء زائد ،وقلنا :أن القيخ ابن عثيمني يقول :أنه
زائد زائد زائد لتوكيد نفي املثل عن اهلل ،مفهوم؟ إذا هذا القولني أول قول هو أصح قول أنه ًل زيادة وًل
حذف ،لكن إن فهم وإذا ما فهم تقول :الكاف زائدة زائدة خالص انتهينا.
القول الثالث :أن مثل زائدة ،وقال :هذا يعين يف نوع من الضعف أن زيادة احلاروف كثري يف اللغة،
وزيادة األمساء قليل.
الارابع :قال :ليس كصفته شيء ،نعم وعلى أي اعتبار يقول :إن اآلية معناها واضح وًل إشكال وان
فيها قاعدة عند أهل السنة واجلماعة نفي املثل عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وقلنا :أراد املصنف هنا يف هذه
اآلية ،إثبات امسني من أمساء اهلل سبحانه وتعاىل السميع والبصري ويثبتها أهل السنة ويثبت ما تضمن
من صفة وما تضمنه من أثار.
وقوله ﴿إن الله نعما يعظكم به إن الله كان مسيعا بصريا﴾ [النساء. ]58 :
****
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﴿إن الله نعما﴾...يعين نعم ما يعظكم به﴿ ،إن الله كان ﴾..يقول :وهذه كان مسلوبة الزمن،
وجاءت إلثبات هذا الوصف هلل سبحانه وتعاىل ،تقول :كان النيب عليه الصالة والسالم أشجع اخللق،
هل معىن هذا أن كان يف زمن بعد هذا ذهب عنه هذا الوصف؟ قالً :ل إذا هذه كان مسلوبة
الزمن ،وجاءت ثبات هذا الوصف يف هذه اآلية هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
﴿إن الله نعما ﴾..يعين نعم ما يعظكم به﴿ :إن الله كان .﴾..يعين يوصف اهلل سبحانه وتعاىل بأنه
مسيع وبصري ،وتقدم معنا يف القواعد أن اًلسم يعارف بأنه متعد ،ويقتق منه فعل ومصدر ،وقلنا:
السميع والبصري هذه أمساء متعدية ،ألنه اشق منها فعل ومصدر ومنها هذه اآلية﴿ :إن الله كان مسيعا
بصريا﴾ ﴿قد مسع الله قلول اليت جتادلك يف زوجها وتقتكي إىل الله ﴾...
وقلوله تعاىل﴿ :ولوًل إذ دخلت جنتك قللت ما شاء الله ًل قلوة إًل بالله﴾ [الكهف. ]39 :
قال أن املصنف :اآلن أراد أن يثبت هلل سبحانه وتعاىل صفة املقيئة ،واإلرادة ،والقضاء واحلكم.
[اجملادلة.]1:

المشيئة :قال :كل مقيئة يف القارآن فهي كونية وارتاح ،إذا سألك أي سائل عن أي آية فيها مقيئة

فيقول :هذه مقيئة كونية.

واإلرادة والقضاء واحلكم :ينقسم إىل شارعي وكو ي.
مـ ــا هـ ــي ثمـ ــرة تقسـ ــيم أهـ ــل السـ ــنة والجماعـ ــة لـ ــيرادة والحكـ ــم والقضـ ــاء إلـ ــى شـ ــرعي وكـ ــوني
ما هي الثمرة؟
الارد على اجلربية والارد على القدرية ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل ،ألن هناك من يقارب اخلمار
ويقول :لو شاء اهلل ما شاربت اخلمار﴿ ،لو شاء الله ما أشاركنا وًل آباؤنا [ ﴾..األنعام.]148:
فالبد تفارق بني القضاء القارعي والقضاء الكو ي ،حىت ًل تقع فيما وقعت فيه الفارق الضالة ،سألك
سائل وقال :هل اهلل سبحانه وتعاىل أراد وقوع الكفار والقارك؟
إذا قلت :نعم أخطأت .واذا قلتً :ل أخطأت تقول :أرده اهلل سبحانه وتعاىل كونا ومل يارده شارعا،
صحيح ،ألنه ًل ميكن يقع يف ملك اهلل إًل ما ياريد ،لكن ياريده هنا كونا ًل شارعا صحيح؟ نعم وهذا
هو مثارة تقسيم أهل السنة لإلرادة والقضاء ،واحلكم إىل شارعي وكو ي مفهوم.
واملصنف رمحه اهلل ذكار بعض األدلة وسوف يأيت بإذن اهلل يف هناية هذه العقيدة املباركة مثارة هذا
التقسيم ،إذا اآلية األوىل فيها إثبات املقيئة هلل سبحانه وتعاىل وهي صفة حقيقية تليق جبالله وعظمته،
ًل متاثل صفة املخلوقني ،تقدم معنا أن العبد مقيئة وإرادة لكن هذه املقيئة واإلرادة ًل ميكن أن تكون
نافذة ،إًل مبا شاء اهلل ،فما شاء اهلل كان ،وما مل يقأ مل يكن.
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نقف عند هذا وناريد منك غدا يعين واجب ببسيط جدا ،تبحثوا لنا يف القارآن والسنة عن أدلة املقيئة
واإلرادة والقضاء واحلكم؟
طيب وكل دليل من هذه األدلة تذكار فيه أن هذه شارعية أم كونية؟ وقلنا :ارتاح كل مقيئة يف القارآن
فهي كونية ،ولذلك بعض العلماء يقول :أن املقيئة فقط كونية وبعضهم يقول إن املقيئة تنقسم :مثل
القضاء واإلرادة واحلكم إىل شارعية وكونية ،لكن ًل يوجد دليل يف القارآن على املقيئة القارعية مفهوم؟
وحنن نقسم على ما قسم القيخ أن املقيئة كونية ،طيب إذا غدا عندنا تبحثن يف األدلة اليت ذكارها
القيخ ابن تيمية رمحه اهلل يف هذا الباب ،هل هذه شارعية أو كونية.؟ وتأتوا لنا بزيادة أدلة من الكتاب
والسنة ،وتذكار فيها أن هذا قضاء شارعي أو قضاء كو ي ،مثاله﴿ :وقضى ربك أًل تلعبدوا إًل إياه ﴾...
[اإلساراء ]23:تقول :هذا قضاء شارعي أو كو ي وقلنا :القارعي يعين فيما حيبه اهلل وقد يقع وقد ًل يقع،
والكو ي ًلبد أن يقع ،ويكون فيما حيجبه اهلل وفيما ًل حيبه ،كيف ًل حيبه اهلل ويقع؟ تقدم معنا.
احملبوب ينقسم إىل قسمني:
حمبوب لذاته.
وحمبوب لغريه.
فقدر اهلل سبحانه وتعاىل وقوع القارك واملعاصي وغريه واحلكمة أرادها اهلل ،إذا اراد وقوع القارك كونا ًل
شارعا ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]18بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية] وقلوله﴿ :ولوًل إذ دخلت جنتك
قللت ما شاء الله ًل قلوة إًل بالله﴾ [الكهف. ]39 :
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل إرادة شارعية وإرادة كونية وقضاء شارعي
وقضاء كو ي ،وحكم شارعي وحكم كو ي ،وكل مقيئة يف القارآن قالوا :أهنا كونية ،وعلى هذا اًلعتبار
يقولوا :أن املقيئة فقط كونية ،وليس هناك مقيئة شارعية وبعض العلماء قلنا :يقسم املقيئة إىل شارعية
وكونية لكن ليس هلا دليل يف القارآن ،طلبنا منكم أن تأتون بأمثلة ،نعم يا شيخ حممد:
﴿وقضيلنا إىل بين إسارائيل يف الكتاب لتلفسدن يف األرض مارتلني [ ﴾..اإلساراء]4:
هذا قضاء كو ي ،كو ي قدري ،ألنه وقع ويكون فيما حيبه اهلل وفيما ًل حيبه.
﴿وقضى ربك أًل تلعبدوا إًل إياه وبالوالدين إحسانا [ ﴾...اإلساراء ]23:هذا قضاء شارعي ألنه حيبه اهلل
سبحانه وتعاىل ،وقد يقع من اخللق وقد ًل يقع.
أعطونا إرادة حكم ،نعم﴿ :ظهار الفساد يف البلار والبحار [ ﴾...الاروم ]41:طيب هذا كو ي .ذكارها هنا يف
اآليات﴿ :والله ياريد أن يلتوب عليكم [ ﴾...النساء ]27:هذه إرادة شارعية ﴿وياريد الذين يلتبعون القهوات
أن متيلوا ميال عظيما﴾ طيب غريه.
..هذه إرادة شارعية وغريه.
﴿فمن يارد الله أن يهديه يقارح صدره لإلسالم ومن يارد أن يضله ﴾..

[األنعام]125:

هذا سوف يأتينا اآلن.
نبغى أمثلة غري ما أوردها املصنف طيب حكم.
نعم من يارد اهلل به خريا يفقه يف الدين هذه إرادة شارعية﴿ ،حىت يأذن يل أيب أو حيكم الله يل ﴾...
[يوسف،]80:

حكم كو ي ،نعم ﴿ذلكم حكم الله حيكم بليلنكم [ ﴾..املمتحنة ]10:هذا حكم شارعي.
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اآلية هذه﴿ :ولوًل [ ﴾..الكهف ]39:يعين هال ﴿ إذ دخلت جنتك [ ﴾....الكهف.]39:هي يف احلقيقة
ليست جبنة واحدة ،طيب ملاذا قال له أفارد اجلنة؟
قال :إن املفارد إذا أضيف يعم ،أو أراد أن حيقار من شأن هذه اجلنة ،ولذلك أفاردها له ﴿قللت ما شاء
الله [ ﴾..الكهف ]39:يعين أرشده إىل أنه إذا دخل هذه اجلنة تتربأ من حوله وقوته ،يقول :ليس يل حول
وًل قوة ،أو يل حول وقوة لكن ًل ميكن أن تكون إًل مبا أعطا ي اهلل سبحانه وتعاىل من حول وقوة.
﴿ولوًل إذ دخلت جنتك قللت ما شاء الله ًل قلوة إًل بالله  ﴾...وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة
يثبتون هلل سبحانه وتعاىل القوة ،صحيح وتثمار ويثمار اإلميان هبذه الصفة أن ًل تطلب القوة إًل من اهلل
سبحانه وتعاىل ،والقوة قلنا :هي صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون ضعف ،والقدرة دون عجزً ،ل
قوة إًل باهلل ،إذا هنا املقيئة مقيئة كونية ،وتقدم معنا أن كل مقيئة هي كونية يف القارآن.
وقلوله﴿ :ولو شاء الله ما اقلتتل الذين من بلعدهم من بلعد ما جاءتلهم البليلنات ولكن اختللفوا فمنلهم
من آمن ومنلهم من كفار ولو شاء الله ما اقلتتللوا ولكن الله يلفعل ما ياريد﴾ [البقارة. ]253 :
املقيئة كونية تقدم معنا ،يفعل ما ياريد هنا كونا ًل شارعا وتقدم معنا أن اإلرادة شارعية وكونية وهنا إرادة
كونية ،ألن القتال ًل حيبه اهلل سبحانه وتعاىل يف هذه احلالة.
وقلوله﴿ :أحلت لكم هبيمة األنلعام إًل ما يلتللى عليكم غيلار حملي الصيد وأنتم حارم إن الله حيكم ما
ياريد﴾ [املائدة. ]1 :
﴿أحلت ،﴾..من الذي أحلها لنا؟ يقال :اهلل سبحانه وتعاىل ،أو ما جاء عن النيب  ألنه مبلغ عن
اهلل ،البهيمة هي اليت ًل تفصح وًل تتكلم ،األنعام اإلبل ،والبقار ،والغنم غيلار حملي الصيد  ﴾..يعين
قال﴿ :أحلت لكم هبيمة األنلعام إًل ما يلتللى عليكم ﴾..يعين يف هذه السورة أو يف غريها من السور،
مثل قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :حارمت عليكم الميتة [ ﴾..املائدة ]3:إًل قال :حال كونكم حمارمني حبج
أو عمارة ،وأي صيد قال :الصيد الربي الوحقي املأكول ،فهذا هو الصيد احملارم على احملارم ،سواء كان
حبج أو عمارة ،أو كان داخل حدود احلارم ،سواء كان حارم مكة أو حارم املدينة.
﴿إن الله حيكم ما ياريد﴾ شارعا وهذا فيها حكم وفيها إرادة ،وتقدم معنا أن اإلرادة شارعية وكونية،
وهنا شارعية ألنه حيبه اهلل سبحانه وتعاىل ،وقد تقع من اخللق وقد ًل تقع.
وقلوله﴿ :أحلت لكم هبيمة األنلعام إًل ما يلتللى عليكم غيلار حملي الصيد وأنتم حارم إن الله حيكم ما
ياريد﴾ [املائدة. ]1 :
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وقلوله﴿ :فمن يارد الله أن يهديه يقارح صدره لإلسالم ومن يارد أن يضله جيعل صدره ضيلقا حارجا كأمنا
يصعد يف السماء﴾ [األنعام. ]125 :
إثبات اإلرادة واإلرادة هنا كونية﴿ ،فمن يارد الله أن يهديه يقارح صدره لإلسالم  ﴾..وقال :أن هذه
مثارة اإلميان هبذه اآلية ،أن دائما أن املوحد ينقارح صدره لإلسالم وًل يضيق أبدا ،وًلبد أن يقبل كل ما
جاء عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وًل يارد وًل حارف واحد ،قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :يقول :أن
الكافار ًل ماطبه بقيء يف القاريعة ،ماطبه أوًل يف القهادة.
قال :فإذا نطق بالقهادتني ودخل يف اإلسالم ،شارح اهلل سبحانه وتعاىل صدره لألوامار القارعية كلها،
ألنه يقول :أن بعض الناس مينع من دخوله اإلسالم اخلتان ،فقالً :ل متتنوا ًل خناطبه شيء ناريد منك
فقط ،الدخول يف اإلسالم.
وتقدم معنا قول الضحاك بن مزاحم عندما جاء إليه النصارا ي وقال :أ ي أحب اخلمار وأحب اإلسالم،
قال :اسلم واشارب اخلمار ،ومن مينعك من شارب اخلمار؟ فأسلم عندما أسلم قال :اآلن أنت مسلم إن
شاربت اخلمار جلدناك ،وإن رجعت عن الدين قتلناك ،فهذا األصل وقالً :لبد أن املوحد ينقارح صدره
لإلسالم﴿ ،ومن يارد أن يضله جيعل صدره ضيلقا حارجا كأمنا يصعد [ ﴾...األنعام . ]125 :وتقدم معنا أن
الزيادة يف املبىن تؤدي إىل الزيادة يف املعىن يعين يتكلف الصعود ،وقال :هذه حال الكافار املنافق نسأل
اهلل السالمة والعافية ،لكن حال املوحد أنه دائما ينقارح ألوامار القارع ،فقال :هذه هي الثمارة أن العبد
ًلبد دائما يتلقى أوامار القاريعة بانقاراح الصدر ،وًل يضيق أبدا.
 -35وقلوله﴿ :وأحسنوا إن الله حيب المحسنني﴾ [البقارة. ]195 :
انتقل املصنف رمحه اهلل إىل إثبات صفة احملبة والود ،قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :ولني املصنف
رمحه اهلل أضاف قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وامذ الله إبلاراهيم خليال﴾ [النساء ]125:حىت يكون هبذا
أثبت أنواع احملبة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل ،صفة احملبة والود واخللة.
فاحملبة أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل حمبة حقيقية ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل حمببة
املخلوقني ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون احملبة ،ويثبتون مقتضى احملبة الثواب ،كما أهنم يثبتون الغضب،
ومقتضى الغضب العقاب ،قال :حمبة اهلل سبحانه وتعاىل تكون للعمل ،وتكون للعامل ،وسووف يأيت
يسارد األدلة ،وهو رمحه اهلل تعاىل يف أن اهلل سبحانه وتعاىل حيب العمل ،وحيب العامل.
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من حمبة اهلل سبحانه وتعاىل للعامل قال :رجل حيب اهلل ورسوله وحيبه اهلل ورسوله يف علي  صح
عامل ،وعمل سوف تأتينا اآلن ،وأيضا أخذنا ان يف هناك حمبة ألزمنة وأمكنة حيبها اهلل سبحانه وتعاىل
«أحب البقاع إلى اهلل المساجد» صحيح وأزمنة حيببها اهلل سبحانه وتعاىل ممثل ليلة القدر والثلث
الليل اآلخار وغريه.
مث ل للارة اإلمي ل للان باحملب ل للة أن ل للك وًل قلن ل للا :حت ل للب اهلل وًل حت ل للب أح ل للد م ل للع اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل ،تبح ل للث
عللن األم للور اللليت حيبهللا اهلل سللبحانه وتعللاىل ،فتحبهللا مللن أجللل حمبللة اهلل سللبحانه وتع للاىل هلللا ،اإلحس للان
ينقسم إىل قسمني:
إحسان يف عبادة اهلل ،وإحسان إىل عبادة اهلل اإلحسان يف عبادة اهلل تقدم معنا يف حديث جربيل ،أن
اإلحسان ركن واحد وينقسم إىل فسمني ،حتته مارتبتان ،أعلى مارتبة أعلى عبادة أن تعبد اهلل وكأنك
تاراه ،عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند اهلل ،وهذه عبادة األنبياء والارسيل عليهم الصالة والسالم،
ممكن تصل إىل هذه املارتبة؟ قال :نعم ،وإذا مل تستطع الوصول إىل هذه املارتبة ًل ميمكن أن مارج عن
هذه املارتبة الثانية ،فإن مل تكن تاراه فإنه ياراك.
إذا اإلحسان يكون يف عبادة اهلل ،ويكن إىل عباد اهلل واإلحسان يقول :هناك أمور اإلحسان فيا
واجب ،مثل «إذا قتلتم فأحسنوا القتلة» واإلحسان أحيانا يكون يف أمور مستحبة مثل «تبسمك
في وجه أخيك صدقة»
إذا ما هي ثمرة اإليمان بأن اهلل سبحانه وتعالى يحب المحسنين؟

قال الثمارة أنك حتسن يف عبادة اهلل ،وحتسن إىل عباد اهلل ،وتتذكار أن باإلحسان تنال حمبة اهلل سبحانه
وتعاىل﴿ :وأحسنوا إن الله حيب المحسنني﴾ [البقارة.]195:
إذا أمار اهلل سبحانه وتعاىل باإلحسان ،ورقب فيه ملاذا؟ قال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل حيب هذا الذي
حيسن يف عبادة اهلل وحيسن إىل عباد اهلل.
وقوله﴿ :وأقسطوا إن الله حيب المقسطني﴾ [احلجارات. ]9 :
اعدلوا إن اهلل حيب من كان عادل ،يف ماذا يعدل؟ يظن بعض الناس أن العدل يكون فقط عند القضاة
يف احملاكم ،وًل يدري أن العدل يكون يف كل شئون احلياة ،عدل يكون لإلنسان مع نفسه ،وعدل مع
زوجه وعدل مع رفيقة ،ومن يكون معه ،وعدل مع األوًلد ،صحيح وعدل حىت مع من ميلكهم من
حتت ملكه ،صحيح.
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إذا ليس العدل حمصور عند القضاء يف احملاكم ،وبعض الناس يطالب احلكام والقضاة بالعدل ،ويكون
هو يف نفسه مل يعدل ،قال :مثارة اإلميان هبذه الصفة ،صفة احملبة أنك تعدل ،وتتذكار أن هبذا العدل
تنال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،فهذا يعدل مع نفسه ًل يكلفها ما ًل تطيق ،ويعدل بني األوًلد ،يعين
يعطي الذكار مثل حظ األنثيني ،وًل جيور يف العطية ،ويعدل بني الزوجات وما إىل ذلك ،ويتذكار أنه
هبذا العدل ينال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،ويعدل القاضي واحلاكم وغريهم نعم.
وقوله﴿ :فما استلقاموا لكم فاستقيموا هلم إن الله حيب المتقني﴾ [التوبة. ]7 :
أوًل :قبل أن نبدأ يف شارح هذه اآلية ننبه على أمار ،تقدم معنا ان العهود اليت بيننا وبني الكفار تنقسم
إىل ثالثة أقسام:
عهد استقاموا نستقيم ،والدليل هذه اآلية ،ونتذكار أننا باًلستقامة على هذا العهد ننال حمبة اهلل
سبحانه وتعاىل.
الثا ي :عهد نقضوه﴿ :وإن نكثوا أميانلهم من بلعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فلقاتلوا أئمة الكفار إنلهم
ًل أميان هلم [ ﴾...التوبة ]12:عهد نقضوه ،إذا ًل عهد بيننا وبينهم.
الثالث :عهد بيننا وبينهم لكن خناف منهم خيانة ،فماذا نصنع؟ نقول :خذوا العهد هذا الذي
بيننا وبينكم ألننا خناف منكم خيانة ،فال عهد بينكم﴿ :وإما مافن من قلوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء [ ﴾....األنفال ]58:نقول :خذوا عهدهم ألننا خناف منكم خيانة ،إذا العهود اليت بيننا وبني الكفار
تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عهد استقاموا نستقيم ،عهد نقضوه هم نقضوه ،إذا ًل عهد ببيننا وبينكم.
عهد خناف منكم خيانة ،نقول :خذوا عهدكم ًل عهد بيننا وبينكم ،وأوىل من هذا أنك تذكار هذه
الثالثة باآليات ﴿فما استلقاموا لكم فاستقيموا هلم ﴿ ﴾...وإما مافن من قلوم خيانة فانبذ إليهم على
سواء .﴾....قال﴿ :وإن نكثوا أميانلهم من بلعد عهدهم ﴾...ثالثة تنقسم إىل ثالثة.
طيب العهود التي ببيننا وبين الكفار ،هل تتكون إلى أمد أم إلى أبد؟

قالً :ل ميكن أن تكون إىل أبد ،ألن لو جعلناها إىل أبد معىن هذا أنننا عطلنا فاريضة اجلهاد ،تكون

إىل أمد اختلف العلماء يف هذا األمد كم يكون؟
على أقوال يقال :أن عقارة سنني ،كما صاحل النيب  كفار مكة ،ومنها اختيار القيخ ابن عثيمني
رمحه اهلل ،يقول :هذا يارجع إىل رأي السلطان ،فإن رأى من املصلحة تكون أكثار من عقار فله أن
جيعلها على ما أراد ،مفهوم واهلل أعلم قال﴿ :فما استلقاموا لكم فاستقيموا هلم  ﴾...إذا نستقيم على
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العهد من أجل أن ننال حمببة اهلل سبحانه وتعاىل ،التقى أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية ،بفعل
األوامار واجتناب النواهي على علم وبصريةً ،ل على جهل إذا تستقيم وتتق وتتذكار هبذا ،أنك تنال حمبة
اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :إن الله حيب التلوابني وحيب المتطهارين﴾ [البقارة. ]222 :
حيب التوابني لكثارة ما يتوبوا ،وهل معىن هذا أن اإلنسان حىت ينال حمبة اهلل يذنب يتوب؟ قالً :ل
يكثار من التوبة ،والنيب  كان يستغفار اهلل سبحانه وتعاىل أكثار من سبعني مارة ،وكذلك عمل اإلنسان
ًلبد أن يكون دائما فيه نقص.
الطهارة قال :تنقسم إىل قسمني ،طهارة حسية وطهارة معنوية ،وأعظم الطهارة الطهارة املعنوية ،ألنه
ًل يقبل اهلل سيحانه وتعاىل أي عبادة إًل بالتوحيد وضده﴿ :إمنا المقاركون جنس ﴾...
طيب ألنه قد يكون إنسان مثال ًل يستطيع أن يتوضأ ،وًل يغتسل وًل يزيل النجاسة عن بدنه وكذا،
مثاله كان مسجون أو مصلوب مثال ،فماذا يصنع؟
يصلي على حاله ،وصالته صحيحة ،لكن لو صلى الكافار صالته باطلة ،إذا الطهارة تنقسم إىل
[التوبة]28:

قسمني طهارة حسية وطهارة معنوية.
ذكارنا املعنوية يبقى معنا احلسية.
احلسية تكون لثالثة أمور :بدن ،وبقعة وثوب وتقدم معنا.
والطهارة :األصل فيها أن تكون باملاء وهو األصل والفارع الرتاب.
إذا اإلنسان يتطهار من القارك ،والبدع واملعاصي ،ويتطهار من النجاسات ،ويتذكار أنه بذه الطهارة ينال
حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،فما الذي جيعلك اآلن جمارد أن يأيت على البدن أو على الثوب جناسة ،تزيل
هذه النجاسة ،قال :ألنك تتذكار أن بإزالة هذه النجاسة تنال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :فسوف يأيت الله بقوم حيبلهم وحيبونه﴾ [املائدة. ]54 :
هذه اآلية فيها إثبات أن اهلل سبحانه وتعاىل حيب وحيب ،لكن ليست حمبة اخلالق الكامل مثل حمبة
املخلوق الناقص ،وتقدم معنا يف حديث أن النيب



قال« :يحب اهلل رسوله ويحب اهلل رسوله»

ليست احملبة كاحملبة ،وكل ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه فهو حق على حقيقته ،ولكن ًلبد من
إثبات مع التنزيه﴿ ،فسوف يأيت الله بقوم حيبلهم وحيبونه﴾.
وقوله﴿ :إن الله حيب الذين يلقاتلون يف سبيله صفا كأنلهم بلنليان مارصوص﴾ [الصف. ]4 :
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عل للق اهلل س للبحانه وتع للاىل يف ه للذه اآلي للة احملب للة عل للى أم للور أوًل يق للاتلون ومل ياركنل لوا إىل ال للدنيا ،إذا تبع للتم
بالعينة وغريه.
قال أوًل :أهنم يقاتلون يعين مل يرتك فاريضة اجلهاد ،لكن ًلبد أن يكون هذا اجلهاد جهاد شارعي
وتكون شهادة حقيقية ًل شهادة زور﴿ ،يلقاتلون﴾ قال ﴿يف سبيله  ﴾..هذا دليل على اإلخالص،
ألن من قاتل حىت تكون كلمة اهلل هي العليا قال :هو يف سيل اهلل.
وأول من تسعار هبم النار ثالثة منهم جماهد﴿ ،يلقاتلون يف سبيله صفا﴾ هذا دليل أن الظاهار عنوان
الباطن ،غري متفارقني ،ولذلك أن بعض العلماء قال :أن الصالة فيها تسوية الصفوف كتسوية الصفوف
يف اجلهاد﴿ :إن الله حيب الذين يلقاتلون يف سبيله صفا كأنلهم بلنليان ﴾ ..يعين جمتمعني غري متفارقني،
يف الظاهار ويف الباطن يقد بعضه بعضا يقول :مارصوص إذا علق احملبة على هذه األوصاف ،يقاتلون
ومل يدخل الدنيا يف سبيل إخالص وضده رياء وشارك ،صفا مرتاسني غري خمتلفني ﴿إن الله حيب الذين
يلقاتلون يف سبيله صفا كأنلهم بلنليان مارصوص﴾ إذا ًل ميكن خيتل منه شيء ،مارصوص يعين متالحم
وقوله﴿ :إن الله حيب الذين يلقاتلون يف سبيله صفا كأنلهم بلنليان مارصوص﴾ [الصف. ]4 :
إذا يصنع هذه األمور ويتذكار أنه هبذا ينال حمببة اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :قل إن كنتم حتبون الله فاتبعو ي حيببكم الله ويلغفار لكم ذنوبكم﴾ [آل عماران. ]31 :
العلماء يسمون هذه اآلية آية احملنة ألن هناك من ادعى حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،فأنزل اهلل سبحانه
وتعاىل هذه اآلية﴿ :قل إن كنتم حتبون الله فاتبعو ي ﴾...ألن باتباع النيب  ننال حمبة اهلل سبحانه
وتعاىل﴿ ،حيببكم الله﴾ وهذا ليس معناه قال :أن هذه ﴿قل إن كنتم حتبون الله ً ﴾...ل ميكن أن
يكون مسلم و ما حيب اهلل سبحانه وتعاىل ،لكن أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبني كيف ينال املوحد
حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،وإًل الذي ًل حيب اهلل فهو كافار نسأل اهلل السالمة والعافية.
وقوله﴿ :وهو الغفور الودود﴾ [الربوج]14:
الغفور قال :الغفار هو مقتق من املغفار وهو ما يضع احملارب على رأسه يتقي به أثار السيف والسهام،
ويضعوا بعض اليوم الذين ياركبون هذه الدراجة النارية وكذا مثاله قاريب منه ،وهو السرت مع التجاوز ،ألن
لو كان سرت بال جتاوز ،بقي معنا إشكال صحيح ،فيقول اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة :سرتهتا عليك
يف الدنيا وها أنا أغفارها لك يف اآلخارة.
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إذا الغفار هو السرت مع التجاوز ،الساتار لذنوب عباده واملتجاوز عنها ،هذا معىن الغفور مفهوم اسم
ومتضمن لصفة غفار الذنوب قال :الودود إما أن اهلل سبحانه وتعاىل يتودد لعبادة ،أو عباد اهلل سبحانه
وتعاىل يتوددون إىل اهلل ،والصحيح اًلثنني ،وقال :إن الود هو خالص احملبة ،وتقدم معنا أن أهل السنة
واجلماعة يثبتون هلل حمبة ،وأعلى منها الود ،وأعلى منها اخللة ،وفيما ًل نعلم ًل تثبت اخللة إًل إلباراهيم
وحملمد عليهم الصالة والسالم.
وقلنا :هذا فيه الارد على من يقول :أن إباراهيم خليل اهلل وحممد حبيب اهلل عليهم الصالة والسالم،
وهذا تنقص يف حق النيب  والصحيح أن نقول :أن إباراهيم وحممد عليهم الصالة والسالم ،خليال اهلل
سبحانه وتعاىل واخللة أعلى درجات احملبة ،وهي اليت متتلك سويداء القلب وهبذا القدر نكتفي واهلل
أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ماذا أخذنا؟
العهود اليت بيننا وين الكفار تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عهد استقاموا نستقيم وهذا الدليل ،نتذكار أن باًلستقامة ننال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل .الثا ي﴿ :وإما
مافن من قلوم خيانة فانبذ إليهم على سواء [ ﴾...األنفال ]58:خناف منهم خيانة نقول هلم :خذوا عهدكم
ًل عهد بيننا وبينكم.
الثالث :هذه العهود حنن ما قلنا ،إذا نقضوا العهد ،وقال﴿ :وإن نكثوا أميانلهم من بلعد عهدهم ﴾...
[التوبة]12:

طيب غريه؟
اإلحسان يكون يف عبادة اهلل وإىل عباد اهلل ،يف عبادة اهلل جاء يف حديث جربيل ،وقلنا :إن اإلحسان
ركن واحد وحتته مارتبتان ،عبادة املقاهد وعبادة املاراقبة وإىل عباد اهلل ،نعم أوًل :يقاتلون ما مل يكنوا إىل
الدنيا ويرتكون اجلهاد ،يف سبيله هذا دليل على اإلخالص يعين مرتاصني متالمحني ،بنيان ومارصوص
مخس أوصاف.
الطهارة تنقسم إىل طهارة حسية ،وطهارة معنوية ،وأهم الطهارة املعنوية ،نعم وضدها القارك نسأل اهلل
السالمة والعافية ،وًل يقبل اهلل سبحانه تعاىل أي عمل إًل هبذه الطهارة والطهارة ،احلسية تكون بثالثة

أشياء بدن وبقعة وثوب ،وتكون باملاء وهو األصل والرتاب وهو الفارع.
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أي نعم أن يكون اجلهاد يف سبيل اهلل ألجل إعالء كلمة اهلل سبحانه وتعاىل.
أي نعم إما أراد أن املفارد إذا أضيف يعم ،أو أراد أن حيقار من شأن هذه حىت ًل يتعاظم هو يف نفسه.
..النيب عليه الصالة والسالم ومسيت هبيمة ألهنا ًل تفصح وًل تتكلم ،وهنا إلرادة شارعية.
نعم أن اهلل سبحانه وتعاىل حيب وحيب ،ولكن ليست حمببة اخلالق الكامل كمحبة املخلوق الناقص،
وحمبة اهلل تكون للعمل والعامل والزمان واملكان ،طيب قال أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل حمبة وود،
وقلنا :ليت املصنف قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل أضاف آية﴿ :وامذ الله إبلاراهيم خليال﴾
[النساء]125:

واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]19بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]:
وقلوله﴿ :وأحسنوا إن الله حيب المحسنني﴾ [البقارة. ]195 :

بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
ماذا أراد المصنف رحمه اهلل بإيراد هذه اآليات؟

إثبات صفة احملبة والود ،وقلنا :ليت املصنف جاء بآية﴿ :وامذ الله إبلاراهيم خليال﴾ [النساء ]125:ألن
هذه أنواع احملبة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل ،صحيح ،وقلنا :حمبة اهلل سبحانه وتعاىل تكون للعمل
والعامل.
وقلنا :قد تأيت للزمان واملكان ،وقال:
أهل السنة ما هو قول أهل السنة والجماعة في المحبة؟
أهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل حمبة حقيقية ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل حمبة املخلوقني ،ويثبتون احملبة
ويثبتون مقتضى احملبة ،مقتضى احملبة الثواب ،كما أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل الغضب ،ومقتضى
الغضب العقاب ،صحيح طيب.
ق ال :واهلل سبحانه وتعاىل حيب العمل ومن األدلة على حمبة العمل قال :هذه اآلية وحمبة العامل،
العامل حديث علي « :يحب اهلل ورسوله يحب اهلل ورسوله».
قال :ما هي األشياء التي تستوجب محبة اهلل سبحانه وتعالى؟

أول شيء قال :التوحيد ودراسة األمساء والصفات ،ألن هبذا يعظم اهلل سبحانه وتعاىل ويتعارف على

اهلل أكثار مما يتقوق إىل املسلم.
الثا ي :يبحث عن األشياء كهذه األدلة ،حىت ينال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،يعمل أي نعم يقول :يأيت
بالطاعات« ،ومنها وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل» متام وجيتنب احملارمات ،ويعلم أنه باجتناب
احملارمات ينال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،قال :اإلحسان أي نعم اإلحسان يف عبادة اهلل ،واإلحسان إىل
عباد اهلل ،اإلحسان يف عبادة اهلل قلنا :هو ركن واحد وحتته مارتبتان ،وإىل عباد اهلل منها قول رسول اهلل
«إذا قتلتم فأحسنوا القتل»
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ما هي الثمرة من اإلحسان؟

أن اإلنسان حيسم ويعلم من ذلك أنه ينال حمبة اهلل.
وقوله﴿ :وأقسطوا إن الله حيب المقسطني﴾ [احلجارات. ]9 :
يعين يعدل املارء ويعارف أنه هبذا العدل ينال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل.
وهل العدل قال منحصر عند القضاة واألمراء؟
ًل بل يعدل مع نفسه ،ومع زوجه ومع الدواب ،ومع كل أحد ويتذكار أنه هبذا العدل ينال حمجبة اهلل
سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :فما استلقاموا لكم فاستقيموا هلم إن الله حيب المتقني﴾ [التوبة. ]7 :
قلنا :العهود اليت بيننا وبني الكفار تنقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :عهد اًلستقامة والدليل هذه اآلية نستقيم ونتذكار أن باًلستقامة على هذا العهد ننال حمبة اهلل
سبحانه وتعاىل.
عهد خناف منهم خيانة فنقول :خذوا عهدكم ًل عهد بيننا وبينكم﴿ :وإما مافن من قلوم خيانة فانبذ
إليهم على سواء [ ﴾....األنفال.]58:
الثالث :أي نعم إذا نقض العهد فمعناه ًل عهد بيننا وبينكم ،قال﴿ :وإن نكثوا أميانلهم من بلعد
عهدهم وطعنوا يف دينكم فلقاتلوا أئمة الكفار إنلهم ًل أميان هلم ﴾..

[التوبة]12:

طيب ما هي التقوى؟
أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية وحاجز ،بفعل األوامار واجتناب النواهي على علم وبصريةً ،ل
على جهل ،إذا اًلنسان يتقي ،ويعلم أنه بالتقوى ينال حمبة اهلل سبحانه وتعاىل.
لكن هل العهود التي بيننا وببين الكفار تكون إلى أمد أو إلى أبد؟
إىل أبد؟ إىل أمد ،ألننا لو قلنا :إىل أبد معىن هذا أننا عطلنا فاريضة اجلهاد ،ومن حيدد األمد؟ السلطان
على ما رجح القيح ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل.
وقوله﴿ :إن الله حيب التلوابني وحيب المتطهارين﴾ [البقارة. ]222 :
التوابني لكثارة ما يتوبوا ويارجعوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
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وهل يلزم من هذا كثرة المعاصي حتى يكثر من التوبة؟

ًل يلزم ،والطهارة قلنا تنقسم إىل قسمني طهارة حسية ،ومعنوية ،وأعظم الطهارة الطهارة املعنوية ،ألن
ضدها القارك﴿ ،إمنا المقاركون جنس [ ﴾..التوبة ]28:فهو يتطهار ويتذكار بالطهارة ينال حمبة اهلل سبحانه

وتعاىل.
وقوله﴿ :فسوف يأيت الله بقوم حيبلهم وحيبونه﴾ [املائدة. ]54 :
وقوله﴿ :إن الله حيب الذين يلقاتلون يف سبيله صفا كأنلهم بلنليان مارصوص﴾ [الصف. ]4 :
وهنا علق احملبة على مخسة أوصاف.
وقوله﴿ :قل إن كنتم حتبون الله فاتبعو ي حيببكم الله [ ﴾....آل عماران. ]31 :
****
ماذا يسمي العلماء هذه اآلية؟

آية احملنة يعين اًلمتحان واًلختبار ،ألن هناك أناس ادعوا حمبة اهلل سبحانه وتعاىل ،فقال اهلل سبحانه

وتعاىل﴿ :قل إن كنتم حتبون الله فاتبعو ي حيببكم الله  ،﴾....ألن طاعة النيب
سبحانه وتعاىل ألنه بلغ عن اهلل
وقوله﴿ :وهو الغفور الودود﴾ [الربوج]14:
نعم وقلنا :اهلل سبحانه وتعاىل أثبت لنفسه احملبة والود.



هي طاعة هلل،

ما معىن الودود؟
واد ومودود ،وهو خالص احملبة واهلل سبحانه وتعاىل يتودد لعباده ،وعباده يتوددون إليه ،صحيح لكن
ليست املودة كاملودة ،وًل حملبة كاحملبة ،وهذا تقدم معنا أنه معتقد أهل السنة واجلماعة أن اهلل سبحانه
وتعاىل ليس كمثله شيء ،وقلنا :ليت املصنف جاء بآية﴿ :وامذ الله إبلاراهيم خليال﴾ [النساء ]125:حىت
يكون هبذا إثبات أنواع احملبة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل كما عليه أهل السنة واجلماعة ،واخللة قلنا :أعلى
درجات احملبة.
وقلوله﴿ :بسم الله الارمحن الارحيم﴾ [النمل. ]30 :
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،أراد املصنف رمحه اهلل هبذه اآلية إثبات صفة
الارمحة هلل سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا شارح البسملة يف أول العقيدة الوسطية﴿ ،بسم الله الارمحن
الارحيم﴾ أراد هبا آية يف سورة النمل.
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[﴾،،.األعاراف.]156:

وقوله﴿ :ورمحيت وسعت كل شيء
معتقد أهل السنة واجلماعة ،أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل رمحة حقيقية ،تليق جبالله
وعظمتهً ،ل متاثل رمحة املخلوقني ،وقال :عند الارمحة تنقسم إىل قسمني ثابتة هلل سبحانه وتعاىل ،رمحة
عامة هذه تقمل كل خملوق.
ورمحة خاصة للمؤمنني وسوف يأيت معنا األدلة .وهذه اآلية اليت ذكارها املصنف رمحه اهلل فيها إثبات
الارمحة العامة هلل سبحانه وتعاىل﴿ :ورمحيت وسعت كل شيء ﴾...
وقوله﴿ :وكان بالمؤمنني رحيما﴾ [األحزاب. ]43 :
قلنا :كان تقدمت معنا أن "كان" هذه مسلوبة الزمن ،ويقال :هنا أهنا جاءت للدًللة على الوصف،
وهذه يف هذه اآلية إثبات الارمحة الالئقة باهلل سبحانه وتعاىل ،لكن هي رمحة خاصة تليق جبالله
وعظمته.
﴿ورمحيت وسعت كل شيء ﴾...
وقوله﴿ :كتب ربكم على نلفسه الارمحة﴾ [األنعام. ]54 :
تقدم معنا أن قال وحق العباد على اهلل ،أن هذا احلق يسمى تفضل وهذا يعين الذي ذكاره شيخ
اإلسالم ،ورد على من يقول :أنه حق إلزام على اهلل سبحانه وتعاىل ملزم هبذا ،قالً :ل هو سبحانه
وتعاىل كتب على نفسه الارمحة ،منة منه وفضل ،وأنه قال أنه ًل ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل سبحانه
وتعاىل ،بل يقال يف حق اهلل أنه سبحانه وتعاىل كتب على نفسه الارمحة منة منه وفضال ،وًل نستطيع أن
نلزم اهلل تعاىل بقيء ألننا عبيد ،قال :كتب على نفسه الارمحة منة منه وفضال.
وقوله﴿ :وهو الغفور الارحيم﴾ [يونس. ]107 :
أخذنا الغفور مقتق من املغفار ،وهو ما يضعه احملارب على نفسه يتقي به أثار السيوف والسهام ،والغفار
الغفور هو املتجاوز لذنوب عباده ،والساتار عليهم يعين يسرتها ويغفارها ،وًل يصح أن يقال :بعض
الناس يقول :يا ساتار ما يصح يقول :يا ستري إذا معىن الغفور هو املتجاوز لذنوب عباده ،قال :والذي
سرتها ،قال« :سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في اآلخرة» إذا سرت مع جتاوز
وقوله﴿ :فالله خيلار حافظا وهو أرحم الارامحني﴾ [يوسف. ]64 :
نعم هذه قاهلا يعقوب عليه الصالة والسالم﴿ :فالله خيلار حافظا وهو أرحم الارامحني﴾.
وقلوله﴿ :رضي الله عنلهم ورضوا عنه﴾ [البينة. ]8 :
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انتهى املصنف رمحه اهلل من سياق اآليات يف إثبات صفة الارمحة ،وقلنا :أن أهل السنة واجلماعة يثبتون
هلل سبحانه وتعاىل رمحة حقيقية تليق جبالله وعظمته ،أهل السنة واجلماعة ياردون على املعتزلة ،وعلى
األشاعارة خباصة يف هذا الباب ،يقول :إثبات صفة الارمحة هلل سبحانه وتعاىل تدل على اإلرادة وتدل
على احملبة ،وغريهم سوف يأيت معنا يف الارد عليهم يلزمهم إذا أثبتوا سبع صفات ،أن يثبتوا كل
الصفات ،قالوا :إذا دل عليها العقل فصفات هلل كلها تدل على العقل.
والعقل الصحيح الباقي على الفطارة ًل ميكن خيالف النقل بل يوافق النقل ،يأتيننا إن شاء اهلل تعاىل
بدأ املصنف رمحه اهلل تعاىل بإثبات صفة الارضى ،قال :معتقد أهل السنة واجلمعة أهنم يثبتون هلل
سبحانه وتعاىل صفة الارضى ،فهو رضى حقيقي ،يليق جبالله وعظمته ًل مياثل رضا املخلوقني ،وأهل
السنة واجلماعة يثبتون الارضا ،ويثبتون مقتضى الارضا وهو الثواب ،ورضى اهلل سبحانه وتعاىل يكون عن
العمل ويكون عن العامل ،يكون عن العمل إن اهلل يارضى لكن أن تتعبدوه﴿ ،ورضيت لكم اإلسالم
دينا ﴾...

[املائدة.]3:

قال :ويارضى عن العامل ،ومنها ﴿رضي الله عنلهم ورضوا عنه [ ﴾..املائدة ،]119:والرتضي عن الصحابة
قال :هو خرب وإنقاء ،خنرب أن اهلل سبحانه وتعاىل رضي عنهم ،وقال :ندعو اهلل أن يارضى عنهم ،هو
خرب وإنقاء ،خبالف لو قلت :قال شيخ اإلسالم  هذا خرب وًل إنقاء؟ وًل خرب وإنقاء؟
إنقاء فقط ،ندعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يارضى عن شيخ اإلسالم ،لكن الارضا بالنسبة للصحابة هو
خرب وإنقاء ،وهذا فيه فضل الصحابة رضي اهلل عنهم ،وتقدم معنا أن الطعن يف الصحابة طعن يف اهلل،
ويف دين اهلل ويف رسول اهلل ويف الصحابة ،رضي اهلل عنهم وأن اهلل سبحانه وتعاىل اختارهم لصحبة نبيه
عليه الصالة والسالم ،وًل ميكن خيتار لصحبة هذا النيب عليه الصالة والسالم إًل خرية القوم ،رضي
عنهم اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال :أثبت رضا الصحابة عن اهلل ،وًل يلزم من إثبات قلنا :الصفة أن تكون
مماثلة لصفة اخلالق ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،واًلحتاد يف املسميات ًل يستلزم اًلحتاد
يف كل الصفات ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،وأن هذه الطاريقة اليت سلكها املمثلة هي
طاريقة باطلة يف الكتاب والسنة وإمجاع األمة.
وقلوله﴿ :ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ [النساء. ]93 :
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﴿وأعد له عذابا عظيما﴾ [النساء ]93:املصف رمحه اهلل أورد هذه اآلية وما بعدها من اآليات إلثبات
صفة الغضب والسخط ،واملقت ،وقال :هذه صفات ثبتة هلل سبحانه وتعاىل تليق جبالله وعظمته ًل
متاثل صفات املخلوقني ،وقال :يف هذه اآلية أثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه صفة الغضب ،وهي
الصفة حقيقية تليق جبالله وعظمته ًل متاثل صفة املخلوقني.
ونثبت صفة الغضب هلل سبحانه وتعالى على الوجه الالئق به ،ونثبت مقتضى الغضب العقاب،
وقال :سوف يأتني معنا إن شاء اهلل تعالى ،تقدم معنا أن أقوال أهل السنة والجماعة في أحاديث
وآيات الوعيد ،أن فيها أقوال:
القول األول :أن هذه اآلية من آيات الوعيد ،وما عليه أكثار السلف أن منارها كما جاءت ،هل معىن
هذا أننا ًل جنمع بينها وبني اآليات آيات الوعد باملغفارة؟
قالً :ل جنمع ألن هذا عليه أكثار السلف ،ألن اجلمع بني أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد باملغفارة
خيفف من أثار الرتهيب والتنفري من هذه األشياء ،منارها كما جاءت ونفهم ومعناها ،لكن ًل حنارص على
اجلمع بينها وبني حديث الوعد باملغفارة هذا قول ،وعليه أكثار السلف.
القول الثاني :أنه قال :خالدين فيها ومل يقل :أبدا يعين مكث طويل.
القول الثالث :أن من كان هذه حاله فحاري له أن خيتم له خبامتة الققاء.
القول الرابع :أنه قال :حنن قلنا :األول حدث وعيد.

والثا ي :أنه مكث طويلً ،ل يدخله اجلنة ابتداء ،يبق معنا وقال :أن من كانت هذه حاله فحاري له أن
خيتم خبامتة الققاء.
يبقى معنا الضعيف قلنا :ضعفه شيخ اإلسالم من ..كفار إن مل يقتل.
والسادس :أن هذا جزاء جازاه طيب لو جيازى بعدم دخول اجلنة يبقى معنا إشكال ،أنه مسلم وًل

يدخل اجلنة ،يعين إذا أقوى األقوال األول ،الثا ي والثالث ،قال :هذه من أقوى األقوال ،قال﴿ :ومن

يلقتل مؤمنا [ ﴾..النساء ]93:حال كونه معىن اآلية متعمدا خارج به إذا كان ليس له قصد مثاله يقول:
صغري ،أو جمنون ،أو أراد قتل خطأ ،يعين قتل خطأ أراد أن يصيد يعين مثال حيوان فواق أنه قتل
إنسان ،قتل خطأ.
﴿ومن يلقتل مؤمنا  ﴾..قلنا :حال كونه متعمدا ﴿فجزاؤه جهنم ﴾...
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وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة ،قال :يؤمنوا بوجود النار نسأل اهلل السالمة والعافية ،وأهنا موجودة
أعدت ،وقال :أن هلا أمساء جهنم لظى احلطمة ،والسعري وسقار وغريها ،ومكان وجودها يقول القيخ
ابن عثيمني :يف األرض السابعة﴿ ،كال إن كتاب الفجار لفي سجني﴾ [املطففني.]7:
وأهنا نار حقيقية ،ويعذبوا فيها وأن أجسامهم ًل تقوى على العذاب ،وأن أهل النار الكفار واملنافقني
وخالدين فيها أبداً ،ل خيارجون منها ،مادامت السماوات واألرض ،وقال :إن املوحد يعذب مبا يقدر اهلل
سبحانه وتعاىل ،بعد ذلك يدخل اجلنة وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة ،فجزاءه جهنم خالدا فيها،
قال :ومل يقل أبدي.
وذكار اخللود األبدي ،كما تقدم معنا يف القارآن يف ثالث مواضع ،وإذا ذكار اخللود أبدي تقدم معنا أن
هذا يدل على أن هذا شارك أكرب خمارج من امللة ،اآلية األوىل يف سورة النساء﴿ :إًل طاريق جهنم
خالدين فيها أبدا [ ﴾....النساء،]169:

واآلية الثانية يف سورة األحزاب﴿ :إن الله لعن الكافارين وأعد هلم سعريا * خالدين فيها أبدا

[األحزاب.]65:64

والثالث :يف سورة اجلن﴿ :ومن يلعص الله ورسوله ﴾..

[اجلن]23:

قال :وهنا مل يذكار اخللود األبدي فهذا دليل أنه غري خمارج من امللة ،وهذا يف معتقد أهل السنة واجلماعة
يف مارتكب الكبرية ،أنه مؤمن ناقص اإلميان أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ،وسوف يأيت معنا أن هذه
اآلية من أدلة اخلوارج ،وهذا الارد عليهم والارد عليهم إقامة احلد على القاتل.
[ ﴾..البقارة.]178:

وأن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :فمن عفي له من أخيه
يسمى أخا له يف اهلل مع أنه قاتل ،واستحق هذه العقوبات ،وهذا الارد على اخلوارج ألهنم استدلوا هبذه
اآلية ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل أدلة اخلوارج والارد عليهم ،لكن هذه اآلية من أدلة اخلوارج يستدلوا
هبا على أن القاتل كافار كفار أكرب خمارج من امللة ،وأنه فعل الكبرية كافار ،والارد عليهم مبا ذكارنا ،ومنها
قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فمن عفي له من أخيه  ﴾..وسوف يأيت ممعنا زيادة تفصيل إن شاء اهلل
تعاىل﴿ ،فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ﴾...
هذا هو القاهد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،أراد أن يثبت صفة الغضب هلل سبحانه وتعاىل
على الوجه الالئق بهً ،ل مياثل غضب املخلوقني ،وقلنا :إن أهل السنة يثبتون الغضب ،مقتضى
[النساء،]93:

الغضب﴿ ،وغضب الله عليه ولعنه ﴾..

[النساء]93:
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واللعن هو الطارد واإلبعاد من رمحة اهلل ،من اهلل سبحانه وتعاىل ،اللعن من اهلل والطارد من رمحته سبحانه
وتعاىل ،قال﴿ :وغضب الله عليه ولعنه وأعد له  ،﴾..وهذا فيه إثبات صفات اهلل سبحانه وتعاىل
اختيارية﴿ ،وأعد له عذابا عظيما﴾وقلنا :واحدة منذ هذه اخلمس تكفي أن يكون هذا الفعل كبرية من
كبائار الذنوب ،كيف وعندما اجتمعت يف هذه اآلية .نعم.
وقلوله﴿ :ذلك بأنلهم اتلبلعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه﴾ [حممد. ]28 :
واهلل أعلم نكتفي هبذا القدر ،وغدا إن شاء اهلل نكمل ،قليل دائم خري من كثري منقطع.
****
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[ ]20بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقلوله﴿ :بسم الله الارمحن الارحيم﴾ [النمل. ]30 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
أي صفة من صفات اهلل سبحانه وتعالى أراد المصنف بسياق هذه اآليات؟
صفة الارمحة ،وهذه بسم اهلل الارمحن الارحيم أراد هبا آية يف سورة ..نعم ،قال :الارمحة.
ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرحمة؟

يقولون أهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل رمحة حقيقية ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل رمحة املخلوقني،

والارمحة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل تنقسم إىل قسمني:
رمحة عامة :هذه تقمل كل خملوق.
ورمحة خاصة :باملؤمنني ﴿وكان بالمؤمنني رحيما﴾ [األحزاب.]43:
طيب ومثارة اإلميان هبذه الصفة ،أن تتعارض ألسباب الارمحة ،قال :هل يوجد حنن تقدم معنا أن ما أضافه
اهلل لنفسه ينقسم إىل إضافة أعيان وإضافة أوصاف ،وًلبد أن نثبت هلل سبحانه وتعاىل ما أثبت لنفسه،
إثبات مع تنزيه ،طيب قال :اهلل سبحانه وتعاىل قال عن اجلنة« :أنت رحمتي أرحم بك من أشاء»

هذه إضافة أعيان صحيح ألهنا خملوقة ،واحلمد هلل رب العاملني وعندما ذكار املصنف هذه اآليات أراد

هبذا إثبات صفة الارمحة هلل سبحانه وتعاىل وهذا من باب إضافة الصفة إىل املوصوف مفهوم.
اجلار واجملارور يف "بسم اهلل" تقدم معنا متعلق بفعل حمذوف متأخار مناسب ،وأخذنا الارمحن ذو الارمحة
العامة ،والارحيم ذو الارمحة اخلاصة ،الواسعة والواصلة وصفته وفعله نعم.
وقوله﴿ :ربلنا وسعت كل شيء رمحة وعلما﴾ [غافار. ]7 :
وقال ﴿رمحة وعلما﴾ ألن الارمحة عندما تسع كل اخللقً ،لبد عندنا دًللة التزام ًلبد من علم ،أن ًل
ميكن أن تصل هذه الارمحة إًل بعلم ،ولذلك قال :رمحة وعلما.
وقوله﴿ :وكان بالمؤمنني رحيما﴾ [األحزاب. ]43 :
وقلنا :هذا خاص باملؤمنني رمحة خاصة.
وقوله﴿ :ورمحيت وسعت كل شيء ﴾...

[األعاراف]156:
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وقوله﴿ :كتب ربكم على نلفسه الارمحة﴾ [األنعام. ]54 :
ما يستفاد من هذه اآلية؟

أي نعم ،أن هذه منة منه وفضال ،سبحانه وتعاىل وًل نستطيع أن نلزم اهلل سبحانه وتعاىل بقيء ،هو

سبحانه وتعاىل كتب على نفسه الارمحة منة منه وفضال ،يسمى هذا حق تفضل ،طيب﴿ :كتب ربكم
على نلفسه الارمحة﴾ ويف اآلية إثبات صفة النفس هلل سبحانه وتعاىل ،صحيح وسوف تأيت معنا إن شاء
اهلل يعين هذه ذكارها شيخ اإلسالم يف احلموية إن شاء اهلل تعاىل.
أعطونا أدلة على هذا؟ إثبات صفة النفس هلل سبحانه وتعالى؟
﴿تلعلم ما يف نلفسي وًل أعلم ما يف نلفسك [ ﴾....املائدة]116:كثري .
وقوله﴿ :وهو الغفور الارحيم﴾ [يونس. ]107 :
قلنا :الغفار سرت لذنوب عباده واملتجاوز عنها
وقوله﴿ :فالله خيلار حافظا وهو أرحم الارامحني﴾ [يوسف. ]64 :
****
هذا هو قول يعقوب عليه الصالة والسالم ﴿وهو أرحم الارامحني﴾.
وقوله﴿ :رضي الله عنلهم ورضوا عنه[ ﴾.....املائدة.]119:
اهلل أعلم إىل هنا اًلختبار يصل إىل هذا املكان ،وغدا إن شاء اهلل تأتون باًلختبار التحارياري وخنتربكم
شفوي إن شاء اهلل تعاىل غدا ،إذا كان هناك يعين اقرتاح أو مالحظة على الدرس ،أو سؤال يف الدرس
تكتبوا يل ،وأنا إن شاء اهلل أنظار فيه﴿ :وأمارهم شورى بليلنلهم [ ﴾...القورى.]38:
تكتبوا لنا هذا ونتناقش فيه ما يضار ،اآلن أما إذا كان عندكم سؤال أو أنا أسأل عن هذا الذي أخذنا،
يف سؤال فيما تقدم؟ ما يف احلمد هلل الكاف يف كمثله ثالثة أو أكثار،
المهم ماذا يقول الشيخ ابن عثيمين في نهاية المطاف نهاية الكالم؟
يقول :لو مل تأت هذه األقوال لكان معىن اآلية وهو تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن املثل والند والكفؤ
والقبيه وغريه ،وقال :سياق هذه األقوال لو مل تأت يعين كان معىن اآلية واضح ،هل يف القارآن شيء
زائد؟
ملاذا؟ قال :ألن هذا الكالم مل يأت به الكفار الذين بعث فيهم النيب  ،ما يف أحد منهم قال :إن
يف القارآن شيء زائد ،العلماء يقولوا :أن حاروف اجلار تنقسم إىل ثالثة أقسام:
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* حارف جار أصلي.
* وحارف جار زائد.
* وحارف جار شببيه بالزائد.
ماذا تقول يف هذا؟
قلنا نقول أنه زائد زائد زائد من حيث اإلعاراب وزائد بتوكيد املعىن وألنه هذا ًلبد من التنبيه عليه ،أن
هناك بعض الناس يتكلم بكالم مل يأت عن الكفار الذين بعث فيهم النيب  ،يعين يأيت بعض الناس
يقول :يف القارآن كلمات وألفاظ غري عاربية ،ما ميكن يقال هذا ،الكفار الذين بعث فيهم النيب 
عندما خاطبهم اهلل وحتداهم اهلل ،وقال﴿ :بلسان عاريب مبني﴾[القعاراء.]195:
ما يف أحد منهم قال :إن يف القارآن كالم غري عاريب ،يا إخواننا اآلن اللغة العاربية ،العارب هل كانوا
شيء قبل بعثة النيب ؟ واهلل ًل شيء ًل حضارة ًل علمً ،ل ثقافة قال :متناحارين فيما بينهم و
كذا ،صح.
ما الذي رفع اللغة العربية؟
أن القارع نزل هبذه اللغة فمن أجل أن نارفع اللغة هندم الدين هذا إشكال ،صحيح يا أخي؟ يتعلم
بعض الناس كلمة أو كلمتني يف اللغة العاربية ،بعد هذا يأيت يتطاول على القارآن ،وتقدم معنا هذا
الكالم يف اجملاز ،صحيح ،من أجلل أن يوافق أهل اجملاز هذا قلنا :اصطالح بعض املتأخارين حىت يف
اجملاز ،حىت يوافق هؤًلء يهدم القاريعة ،يأيت يقول مثال :طيب ماذا تقول يف إباراهيم وإمساعيل
وإسحاق مثال؟
يقول هذه أمساء غري عاربية ،نقول :نعم صحيح غري عاربية لكن األمساء حتكى كما هي يف كل اللغات،
هذ األخ امسه مجعة يف اللغة العاربية ،ويف اللغة اإلجنليزية ،ويف اللغة الصينية ويف اللغة الفارسية ،ما يتغري
صحيح ،ما ميكن أن نأيت ونقول :يف العاربية امسك مجعة ويف اإلجنليزية نقول امسك " "Fridayاًلسم
حيكى كما هو يف كل اللغات ،هذا دليل على جهل هؤًلء ما يعارف اًلسم حيكى كما هو ،حىت أن
بعض األلفاظ قال :هي باًلستعمال أصبحت عاربية واستعملها العاربً ،ل اعتبار باألصل اعتبار
باًلستعمال ،استعملها العارب وصارت عندهم مستعملة عندهم يف اللغة العاربية إذا هي عاربية اآلن.
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إذا ًل ميكن يا إخوانا ملن أجلل أن حنلافظ عللى اللغلة هنلدم اللدين ،اللدين هلو األصلل ،قلنلا :اللغلة كانلت
معتربة بقيء قبل بعثة النيب عليه الصالة والسالم ،صحيح نعم فيأيت بعلض النلاس أحيانلا يف اللغلة العاربيلة
فيقول :هذا ما جاء يف القارآن خالف األفصلح ،ملا ميكلن يقلال هلذا ،ميكلن ًل ميكلن ،أو يلأيت ملثال مجللة
تكل للم هب للا الن لليب  يق للول خالف للا ..نق للولً :ل ص للحيح إذا الواج للب أنن للا حن للافظ عل للى الق للارع ،وًل ميك للن
نتعللدى ،وًل ميكللن أن نللأيت بأش للياء مل يللأت هبللا الكفللار الللذين بعللث فلليهم النلليب  ،وقللال حذيفللة :
يقللول :املنللافقون الللذين فلليكم اليللوم أشللد مللن املنللافقني الللذين كللانوا علللى عهللده  ،قللالوا :كيللف ذاك قللال
أولئك أخفوا نفاقهم وهؤًلء أظهاروه ،فلال ميكلن أن يلأيت إنسلان ويلتكلم مبثلل هلذا الكلالم وحنلن نسلكت،
ول ل للذلك ح ل للل اإلش ل للكال ش ل لليخ اب ل للن عثيم ل للني وق ل للال :زائ ل للدة زائ ل للدة وح ل للل اإلش ل للكال ش ل لليخ اإلس ل لالم يف
اجملللاز وقللالً :ل جمللاز حللىت تكللون القاعللدة مطللاردة ،والللدفاع عللن الكتللاب والسللنة حللىت ًل تكللون عارضللة
للعب ،طيب غريه.
حنن ما علينا شوف يا أخي اإلشكال عندنا أننا يف القاراءة ،أننلا ملا نارجلع لكتلب السللف ،كتلب السللف
حتللل هللذا اإلشللكال ،لللو تارجللع مللثال لكللالم شلليخ اإلسللالم لللو تارج لع مللثال ًلبللن القلليم ًلبللن كثللري ،األئمللة
هللؤًلء لللو تق لارأ هلللم جتللد مللا يوجللد هللذا اإلشللكال ،لكللن هللذا اإلشللكال غالبللا جتللده عنللد املخللالفني ألهللل
السنة ،بعض املتلأخارين ألهنلم ملا تاربلوا ،وحنلن ضلاربنا عليله مثلال قلنلا :إن ابلن القليم رمحله اهلل أراد أن يلذكار
ما صنع الصحابة يف احلديبية أمارهم النيب  باحللق والنحار ،ما حتارك أحد ،فلأراد أن حيكلي هلذا الكلالم،
وهللذا الكللالم ًلبللد إذا تكلللم بلله اإلنسللان ،أنلله قللد يللتكلم علللى الصللحابة ،وًل ميكللن إلنسللان عللارف معتقللد
أه للل الس للنة واجلماع للة ،أن ي للتكلم عل للى الص للحابة ،ألن الق للدح ف لليهم ق للدح يف دي للن اهلل ويف رس للول اهلل
ويف الصحابة.

قللال ابللن القلليم رمحلله اهلل :هللذا الفعللل مللنهم رضللي اهلل عللنهم مللن املغفللور ًل املقللكور ،تتعللب أظللن مللا جتللد
مثل هلذا الكلالم ،أوًل تارضلى ،بعلد ذللك قلال :إنله غفلار هللم ،يعلين ًل تسلتطيع أن تلتكلم بلأدىن كلملة،
بعللد ذلللك الللذي اس للتطاع أن يللدخل فيلله ح للىت ل للو كللان ش لليء بس لليط ،إًل املقللكور وانتهللى الك للالم،
فللذلك بللبعض النلاس اآلن أنللت تعلارف يف هللذه األيلام يارجللع يف امللور اللليت دارت بلني الصللحابة ،ويبلدأ ثللري
هللذا ويقللع يف قلللوب بعللض النللاس شلليء ،مثاللله يقللول :الللذي دار يف فتنللة ،قتللل عثمللان  ومللاذا دار بعللد
مقتل عثمان  من معاركة اجلمل وغريه.
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فيبللدأ يللتكلم ،فيقللع يف قلللوب بعللض النللاس شلليء ،طيللب األئمللة أيللن هللم مللن هللذا؟ هللل هللم فتح لوا هللذا
البللاب وتكلملوا؟ قللالً :ل إذا ًل يسللعنا إًل مللا وسللع هللؤًلء ،ولللذلك يقوللوا :أن أصللحاب حممللد  رضللي
اهلل عنهم قال :مثلهم مثل العني ودواء العني تاركهم السري ،وقال هو شليخ اإلسلالم سلوف يلذكار معنلا إن
شاء اهلل يف احلموية نصيحة ،ذكارها يف هناية احلموية ،قال النصيحة:
أوال :أن يدمن يعين من اإلدمان ،أن يدمن النظار يف الكتاب والسنة وكتب السلف.
الثاني :أن يدعو اهلل سبحانه وتعاىل بأدعية النيب  ،مثل قول النيب عليه الصالة والسالم :اللهم رب
جربيل وميكائيل وإسارافيل ،فاطار السماوات واألرض عامل الغيب والقهادة أنت حتكم بني عبادك فيما
كانوا فيه خيتلفون ،اهد ي ملا اختلفوا فيه من احلق بإذنك ،إنك هتدي من تقاء إىل صاراط مستقيم.
الثالث :قال يظهار اًلفتقار إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن يا إخوانا النيب  قال« :فإنه من يعش منكم
فسيرى اختالفا كثيرا» اختالفا كثريا عما كان عليه النيب



والسلف الصاحل ،إذا حذر النيب



من

هذا اًلختالف واًلفرتاق األمة إذا ًلبد نلتجأ إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،نعلم أن هذا ثباتا على ما كان
عليه النيب عليه الصالة والسالم والسلف الصاحل هذا ليس بأيدينا ،هذا من فضل اهلل سبحانه وتعاىل.

ولذلك تارتاح أنت اآلن ،خالص كفيت ومن كان مستنا فليسنت مبن مات ،يا أخي اعكف على كتب
السلف تارتاح واهلل ،حىت يعين أسلم للدين ،وأسلم للعارض وأسلم للمال أيضا ،أرخص كتب كتب
األئمة صحيح.
هذه األشارطة اليت أحكي عنها اآلن أغلى أشارطة تباع يف السوق ،النسخة األصلية وحقوق الطبع
حمفوظة وكذا تباع ميكن بتسعني لاير ،لكن اذهب واحبث عن أشارطة القيخ ابن عثيمني جتد القاريط
باريالني ،أحيانا ممكن يعطيك باريال ،وأحيانا جمانا جتده نعم مكتبة احلارم جمانا جتد القاريط ،يعطيك
جمانا ،أما أشارطة هؤًلء احلمد هلل أهنا ما تباع يف كل مكان.
الثا ي :أسلم للعارض ،اآلن هذا األستاذ لو حيمل معه كتاب لقيخ اإلسالم .وجاء فالن وقال :يا أخي
ملاذا تقارأ لقيخ اإلسالم؟
قال :احلمد هلل عارفت أنك أنت معادي ألهل السنة واجلماعة ،صح أسلم للدين أسهل طاريق هؤًلء
يسلكوه لك صحيح ،لكن بعض املتأخارين هدانا اهلل وإياهم يعين يطيل معك الطاريق ،وسوف تارى
بإذن اهلل أن مثارة الدراسة هذه دراسة الواسطية مثال ،أحسن ما قيل يف أمور كثرية ،كالم ألفه شيخ
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اإلسالم ما بني العصار واملغارب ورسالة كتبها ألحد قضاة واسط ،وحنن نقتغل بدراستها يف املعهد
عندنا ،سنة كاملة تدرس على الطالب ،ملاذا؟
قا ل :ألن اهلل سبحانه وتعاىل وضع يف علم هؤًلء باركة نفع وخري وانتفعت األمة ،ولذلك هذا يقال:
ًلبد يكون حال الطالب ،إذا أراد أن يؤلف ًل يؤلف من أجل التأليف ،وإمنا يؤلف من أجل حاجة
الناس أوًل.
الثا ي :يؤلف شيء ينتفع به الناس ،فما يأتينا يؤلف أشيباء قد ألف فيها ما هو أحسن مما هو موجود
اآلنً ،ل ألف من أجل حاجة الطالب ،وًلبد أن تتعارف أنك ًلبد يف التأليف أن تسري على ما كان
عليه السلف الصاحل ،هلذا كتب شيخ اإلسالم قلنا :متيزت على غريها من الكتب أنه دائما ينتقي أي
نعم ما جاء يف الكتاب والسنة ،ما يغريه متثيل قال :متثيل وملم يقل :تقبيه ولذلك كتب شيخ اإلسالم،
كان يستطيع شيخ اإلسالم مثال أنه يتكلم يف العقيدة الواسطية بكالم ًل يفهمه إنسان.
وبعض الناس يقول :واهلل حضارت حماضارة وكذا ،ماذا صنعت؟ قال :سبحان اهلل أصول علم عظيم
جدا طيب ماذا أخذت؟ قال :ما استطعت أفهم شيء ،هل ميكن هذا قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تلعلمون الكتاب ومبا كنتم تدرسون﴾ [آل عماران.]79:
قال :الاربا ي هو الذي ياريب الناس على صغار العلم قبل كباره ،كان يستطيع شيخ اإلسالم أن يكتب
أشياء ًل تفهمها أبدا .تقارأ كأنك تقارأ بعري اللغة العاربية طالسم ،لكن هو تنازل وألف هذه الارسالة،
وكانت هذه الارسالة رسالة واضحة بينة ،مثل كتب اآلن اإلمام حممد عبد الوهاب رمحه اهلل ،يعارفها كل
أحد ،تقارأها ًل حتتاج إىل كثري شارح.
واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه النصيحة إخواننا من أجل أنكم تعكفوا على كتب األئمة ،ولو عندنا طالب قال :أنا أريد أعكف
على كتب شيخ اإلسالم ،واهلل أعلم أن هذا يف يوم من األيام يكون شيخ لإلسالم صحيح ،أما الذي
يقارأ على فالن وفالن وكذا هذا واهلل أعلم خيارج منه؟
واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
غدا تأتون باًلختبار ،ولو هناك أسئلة يف الدرس ،أو اقرتاحات وكذا تأتون هبا إن شاء اهلل تعاىل.
ورقة اًلختبار على حسب املذكارة ،تكتب فيها اًلختبار وإذا عندكم أسئلة تكتبوها وتعطو ي إياها.

151

العقيدة الواسطية

[ ]21بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصال ة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ،اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
قال شيخ اًلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
[ ﴾...املائدة]119:

وقوله﴿ :رضي الله عنلهم ورضوا عنه
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقللدم معنللا أن أهللل السللنة واجلماعللة يثبتللون هلل سللبحانه وتعللاىل رضللا حقيقللي ،يليللق جبالللله وعظمتلله وًل
مياث للل رض للا املخل للوقني ،وأه للل الس للنة يثبت للون الارض للا مقتض للى الارض للا الثل لواب ،كم للا أهن للم يثبت للون الغض للب،
ومقتضى الغضب العقاب.
قال :ورضا اهلل سبحانه وتعاىل يكون عن العمل ،ويكون عن العامل.
الدليل على إثبات رضا اهلل سبحانه وتعالى عـن العمـل :إن اهلل يارضلى لكلم ﴿ورضليت لكلم اإلسلالم
دينا ﴾..

[املائدة.]3:

وعن العامل﴿ :رضي الله عنلهم ورضوا عنه  ﴾...طيب.
ما هي الثمرة من اإلميان بصفة الرضا؟
قال :الثمارة أن تبحلث علن األشلياء الليت تنلال هبلا رضلا اهلل سلبحانه وتعلاىل ،وهلذا يثملار للك كلل خلري يف
الدنيا ويف اآلخارة ،قال﴿ :رضلي اللله علنلهم ورضلوا عنله  ﴾...تقلدم معنلا أن الرتضلي علن الصلحابة رضلي
اهلل عللنهم ،خللرب وإنقللاء ،مللرب أن اهلل رضللي عللنهم ،وتللدعو اهلل سللبحانه وتعللاىل أن يارضللى عللنهم ،خبللالف
ما بعد الصحابة تقول :قال اإلمام أمحد :رضي اهلل عنه هذا إنقاء ولليس خبلرب ،وبعلض العلملاء قلال :إذا
كللان هللذا األمللار يلتللبس ،يعللين تللذكار إنسللان وقللد يلتللبس علللى بعللض النللاس ،أنلله هللل هللو صللحايب أم ًل؟
تقول :رمحه اهلل وًل تقول  :ألنه قلد يلتلبس عللى السلامع يظلن أن هلذا صلحايب ويظلن أن هلذا الرتضلي
هللو اخبللار ،فمثاللله تقللول :قللال حممللد بللن إب لاراهيم  ،قللالً :ل تقللول :رمحلله اهلل ،ألنلله قللد يلتللبس علللى
السللامع يظللن أن هللذا رجللل مللن الصللحايب ،وهللذا يعللين مفلليت اململكللة السللابق حممللد بللن إب لاراهيم رمحلله اهلل
تعاىل ،صحيح لكن إذا كان ما يلتبس ،تقول :قال القافعي  قال :هذا ما يلتلبس ،ويعلارف كلل سلامع
أن هذا من باب اإلنقاء ًل من باب اإلخبار رضي اهلل عنه ورضو عنه قال تقدم معنا أن اًلحتاد يف
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املس للمياتً ،ل يس للتلزم اًلحت للاد يف ك للل الص للفات وأن ال لله س للبحانه وتع للاىل وص للف ومس للى نفس لله بأمس للاء
وصفات ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل أوصاف اخللق.
إذا للعبلد رضلا وهلل رضلا ،ولليس الارضلا كالارضلى ألن اهلل سلبحانه وتعلاىل لليس كمثلله شليء ،وقلال :للليس
اإلش للكال يف أن للك تارض للى ع للن اهلل ب للل اإلش للكال يف أن اهلل س للبحانه وتع للاىل يارض للى عن للك ،وفي لله فض للل
الصلحابة رضللي اهلل عللنهم أن اهلل سلبحانه وتعللاىل اختللارهم لصللحبة نبيلله عليلله الصللالة والسللالم ،وًل ميكللن
أن خيتار لصحبة هذا النيب  إًل خرية القوم ،وأيضا قلال :رضلي علنهم فعنلدما رضلي اهلل سلبحانه وتعلاىل
عن الصحابة ،دل على منقبلة الصلحابة رضلي اهلل علنهم ،وأهنلم أفضلل اخلللق بعلد األنبيلاء والارسلل علليهم
الصالة والسالم.
وقلوله﴿ :ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ [النساء. ]93 :
﴿وأع للد ل لله ع للذابا عظيم للا﴾ [النس للاء ]93:ق للال :اآلي للة ه للذه ذك للار فيه للا عقوب للة القات للل عم للدا ،وم للن يقت للل
مؤمنلا حللال كونلله متعمللدا ،يقتللل مؤمنللا خللارج بلله لللو قتللل كللافار ،عنللدنا تقللدم معنللا أن الللنفس اللليت حللارم اهلل
قتلها أربعة:
مسلم ،ومعاهد ،وذمي ،ومستأمن.
وًل يعللين هللذا عنللدما قلنللا :أنلله يقتللل مؤمنللا ،أن قتللل الكللافار املعاهللد والللذمي واملسللتأمن جللائز ،بللل حمللارم
وعليلله عقوبللات ،للليس هللذا وضللع ذك لار هللذه العقوبللات ،لكللن هنللا موضللع ذكللار عقوبللة القاتللل للم للؤمن
صحيح عملدا ،خلارج بله عملدا للو قتلل خطلأ﴿ :وملن يلقتلل مؤمنلا متلعملدا فجلزاؤه جهلنم  ﴾..تقلدم معنلا
أن أهل السنة واجلماعلة يثبتلون وجلود النلار ،وأهنلا موجلودة وأهنلا أعلدت للكلافارين ،وأهلهلا الكفلار والبقلاء
فيهللا خلللود أبللديً ،ل خيارجللون منهللا ،وأنلله عللذاب حقيقللي صللحيح ،وأن أجسللادهم ًل تقللوى علللى النللار،
والقيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يقول :مكان وجود هذه النار يف األرض السابعة﴿ :كال إن كتلاب الفجلار
لفي سجني﴾ [املطففني ]7:وقال﴿ :فجزاؤه جهنم خاللدا فيهلا [ ﴾...النسلاء ]93 :وقلنلا :اخلللود هنلا ملا قلال:
خالدا فيها أبدا ،وهذا دليل أنه مكث طويل ،وتقدم معنا أقوال أهل السنة واجلماعة يف آيلات وأحاديلث
الوعيد.
أن القول األول :وهذا عليه أكثار السلف ،أهنا متار كما جاءت هل معىن هذا من يفهم معناه؟ قال:
ًل نفهم معناه ،لكن حنارص على اجلمع بني أحاديث الوعيد وأحاديث الوعد باملغفارة ،ألن هذا خيفف
من أثار الرتغيب والتنفري من هذه األشياء.
القول الثاني :أن هذا مكث طويل.
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والثالث :أن هذا من كانت هذه حاله ،فحاري به نسأل له السالمة والعافية أن خيتم له خبامتة الققاء.
الرابع :أن ًل يدخل اجلنة ابتداءً ،ل يسبق بعذاب ،لكن ًل جنزم بالعذاب ألن اهلل سبحانه وتعاىل
قال« :من ذا الذي يتأله علي أال أغفر لفالن» .
الخامس :ضعفه اإلمام أمحد ،قال :هذا فيما استحل قتل املسلم كفار ،وإن مل يقتله .السادس :جزاء
جازاه قد جيازيه وقد يعفو عنه ،طيب لو كان هذا جزاء املؤمن .كيف مؤمن وًل يدخل اجلنة ،يبقى يف

النار يبقى اإلشكال أيضا ،أن هذا أيضا ضعيف ،هذا أقوال أهل السنة ،خارج به أقوال أهل البدع،
سوف يأتينا إن شاء اهلل.
اخلوارج واملعتزلة ،يقولوا :أن فاعل الكبرية اخلوارج يقولون :يف الدنيا كافار ،واملعتزلة يقولون يف الدنيا
يكون يف منزلة بني املنزلتني ،ويف اآلخارة خالد خملد خلود أبدي ،اتفقوا ويف اآلخارة اختلفوا يف الدنيا.
واملارجئة يقول :مؤمن كامل اإلميان ،سوف يأيت معنا أن أهل السنة واجلماعة يقول :هو مؤمن بإميانه
فاسق بكبريته أو مؤمن ناقص اإلميان﴿ :فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه [ ﴾...النساء. ]93 :
يقول :هذا هو القاهد يف اآلية.
إثبات صفة الغضب هلل سبحانه وتعاىل ،فهو غضب حقيقي يليق جبالله وعظمته ًل مياثل غضب
املخلوقنيً ،ل يف احلقيقة وًل يف األثار.
يف احلقيقية :هذا أمار معاروف أن ما ميكن أن اخلالق الكامل مياثل املخلوق الناقص ،يف األثار إذا
غضب املخلوق قد يؤدي هذا الغضب إىل ماذا؟ إىل أنه يصنع شيء من التجاوز واملعاصي وما إىل
ذلك ،قد يغضب ويكسار بعض األشياء ،أو يقتل أو يصنع شيء من هذا ،وذلك النيب  قال
لصحايب قالً :ل تغضب فارأيت كل اخلري يف تاركي للغضب ،وابن القيم رمحه اهلل يقول :أن مداخل
القيطان على اإلنسان من ثالثة أبواب.
الباب األول :الغفلة.
والباب الثاني :القهوة.
والباب الثالث :الغضب.

فإذا قال :تنبهت على هذه األبواب وحذرت منهاً ،ل جيد لك القيطان مدخل لكن يقولً :لبد
يوقعك القيطان ،كما أوقع من؟ آدم عليه الصالة والسالم ،قال :آدم عارف بأنه حليم وكذا ،ويقول:
ظل وراءه حىت أوقعه وبعض العلماء قال :لو مل يذكار لنا اهلل سبحانه وتعاىل خطيئة آدم عليه الصالة
والسالم ،لكان مل نستطع أن نتكلم بأدىن كلمة صحيح ،وتاب اهلل عليه واجتباه.
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إذا من مداخل القيطان ماذا؟ الغضب ،وأن اإلنسان يغضب ،لكن هذا الغضب بالنسبة للمخلوق
كمال أم نقص؟ للمخلوق ًل تغضب ،قال النيب  قال لهً :ل تغضب بالنسبة للخالق﴿ :وغضب الله
عليه ﴾ هذه صفة كمال هلل سبحانه وتعاىل.
﴿وغضب الله عليه﴾ قلنا :أنه غضب حقيقي ،يليق جبالله وعظمته ًل مياثل غضب املخلوقنيً ،ل يف
احلقيقية وًل يف األثار.
﴿وغضب الله عليه ولعنه﴾ اللعن من اهلل والطارد واإلبعاد من رمحة اهلل﴿ ،وأعد له عذابا عظيما﴾
يقول :هذه العقوبات يكفي منها عقوبة واحدة ،أن يكون هذا الفعل كبرية من كبائار الذنوب ،طيب
ملاذا ًل حنكم على هذا القاتل عمدا للمؤمن ،ملاذا ًل حنكم عليه بالكفار كما قال هبذا اخلوارج؟
قالً :ل نستطيع احلكم هبذا ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :فمن عفي له من أخيه شيء ﴾..
[البقارة ،]178:وهذا سوف يأيت معنا يف الارد على أدلة وشبه اخلوارج الارد عليهم وناسب اآلن ًلبد أن
نذكار طاملا اآلية هذه فيها ،قد حيتج هبا اإلنسان على هذا الباطل وهذا الارد فمن عفي ،مساه أخ له يف
اهلل ،طيب إذا املصنف رمحه اهلل أراد هبذه اآلية إثبات صفة الغضب هلل سبحانه وتعاىل ،وقلنا :أهل
السنة يثبتون هلل غضب حقيقي ،يليق جبالله وعظمته ًل مياثل غضب املخلوقنيً ،ل يف احلقيقية وًل يف
األثار ويثبتون الغضب ومقتضى الغضب.
وقلوله﴿ :ذلك بأنلهم اتلبلعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه﴾ [حممد. ]28 :
أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل سخط حقيقي ،يليق جبالله وعظمته ًل مياثل سخط
املخلوقني ،ومار معنا هذا يف كتاب التوحيد ،فمن رضي فله الارضا ،ومن سخط فله السخط ،طيب
قال﴿ :وكارهوا رضوانه﴾ ويف هذه اآلية أيضا إثبات الارضا هلل سبحانه وتعاىل فهو رضا حقيقي يليق
جبالله وعظمتهً ،ل مياثل رضا املخلوقني نعم.
وقلوله﴿ :فللما آسفونا انتلقمنا منلهم﴾ [الزخارف. ]55 :
أهل السنة واجلماعة حيتجون هبذه اآلية ،على من يقول :أن الغضب هو اًلنتقام أو إرادة اًلنتقام،
يقولوا :لو كان هذا الكالم صحيح لكان معىن اآلية فلما انتقمنا انتقمنا ،فال ميكن أن يكون هذا املعىن
معىن صحيح ،وهذا فيه حجة ألهل السنة واجلماعة يف إثبات صفة الغضب ،والسخط واملقت هلل
سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،سبحانه وتعاىل واألسف قال يأيت مبعىن احلزن ،وهذا منزه اهلل
سبحانه وتعاىل عنه ملاذا؟ ألنه تقدم معنا أن اهلل سبحانه وتعاىل يوصف بكل كمال ،وينزه عن كل صفة
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نقص وعيب ،ومنها قال :أن األسف يأيت مبعىن احلزن ،قال :قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أسفى على
يوسف [ ﴾...يوسف.]84:
وهذا مبعىن احلزن ،ويأيت مبعىن كما يف هذه اآلية ،ما معىن أسف هنا؟ الغضب وهذا ثابت هلل سبحانه
وتعاىل على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل.
وقلوله﴿ :ولكن كاره الله انبعاثلهم فلثبطهم﴾ [التوبة. ]46 :
﴿ولكن كاره الله  ﴾...وهذا فيه إثبات صفة الكاراهة هلل سبحانه وتعاىل ،أنه قد يكاره العمل وقد يكاره
العامل﴿ ،انبعاثلهم﴾ للخاروج واجلهاد مع رسول اهلل ﴿ وقيل اقلعدوا مع القاعدين﴾ إما أن اهلل
سبحانه وتعاىل قال هذا كونا ،أهنم يقعدوا مع القاعدين ،أو أن بعضهم قال لبعض﴿ :اقلعدوا مع
القاعدين﴾ ويصح اجلمع بني اًلثنني ،أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر هذا كونا ،وقدر اهلل سبحانه وتعاىل
أن بعض هؤًلء يقول لبعض﴿ :اقلعدوا مع القاعدين﴾وهذا فيه التحذيار من مقاهبة املنافق ،ألهنم
نافقوه وعندما يكون هناك غنيمة وما إىل ذلك ،قال :أراد اخلاروج مع النيب  ،وعندما يكون هناك
شيء من احلار أو كذا كما حصل يف غزوة تبوك ،قال :يتقاعسوا عن اخلاروج مع النيب  ،واملوحد حقا
ًل بد قال :أن العبد أن هلل على العبد عبودية يف الساراء وعبودية يف الضاراء ،قال :اإلشكال ما يف
الساراء ،اإلشكال يف الضاراء صحيح ،إذا ًلبد أن تظهار العبودية هلل يف الساراء ويف الضاراء.
وقلوله﴿ :كبلار مقتا عند الله أن تلقولوا ما ًل تلفعلون﴾ [الصف. ]3 :
ففي هذه اآلية إثبات صفة املقت هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،ويصان هلل سبحانه وتعاىل
عن الظنون الكاذبة ،وأنه قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل :يتفاوت ﴿كبلار مقتا عند الله أن
تلقولوا ما ًل تلفعلون﴾ ،وفيه التحذيار عن أن اإلنسان يتكلم بقيء وهو ًل يأت به.
وقلوله﴿ :هل ينظارون إًل أن يأتيلهم الله يف ظلل من الغمام والمالئكة وقضي األمار﴾ [البقارة.]210 :
أراد املصنف رمحه اهلل بإياراد هذه اآليات ،إثبات صفة اجمليء واإلتيان هلل سبحانه وتعاىل وأهل السنة
واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل جميء وإتيان يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل جميء وإتيان املخلوقني،
ويأيت إن شاء اهلل الارد على من قال :أن اجمليء واإلتيان لألمار أو للمالئكة باآلية اليت تلي هذه اآلية
وهذا فيه رد من أهل السنة واجلماعة ان اهلل سبحانه وتعاىل غايار بني جميئه سبحانه وتعاىل ،وبني جميء
األمار واملالئكة.
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قال :هل ينظارون يعين ما مينلع هلؤًلء ملن اللدخول يف ديلن اهلل ،هلل ميلنعهم إذا جلاء اهلل سلبحانه وتعلاىل
للفصللل بللني اخلالئللق يللوم القيامللة ًل ينفللع اإلميللان يومئللذ ،إذا ًل ينتظللار هللؤًلء كللان هللذه اآليللة فيهللا إنك لار
على هؤًلء ألهنم ًل يستجيبوا لألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم.
مللا ينتظللار هللؤًلء ،هللل ينتظللار هللؤًلء عنللدما يللأيت اهلل سللبحانه وتعللاىل للفصللل بللني اخلالئللق وإذا جللاء اهلل
سللبحانه وتعللاىل جملليء حقيقللي يليللق جبالللله وعظمتللهً ،ل مياثللل جملليء املخلللوقني يللوم القيامللة للفصللل بللني
اخلالئللق ًل ينفللع اإلميللان يومئللذ﴿ :هللل ينظللارون إًل أن يللأتيلهم الللله  ﴾..وقلنللا :أن أهللل السللنة واجلماعللة
يثبتللون هلل إتيللان حقيقللي وهللذا الللدليل مللن األدلللة﴿ :إًل أن يللأتيلهم الللله يف ظلللل مللن الغمللام  ﴾...قللال:
الغمام هو السحاب األبيض﴿ :والمالئكة  ﴾..فإن املالئكة قال :تأيت جمليئ اهلل سبحانه وتعاىل.
﴿وقضلي األمللار﴾ هلذا هللو الللارد عللى الكفللار أنلله قضلي األمللار ،وملا بقللي ألحللد أن يلؤمن يف هللذا اليللوم إذا
هذه الدنيا هي دار عمل ،وتغلق التوبة عن طالبها تقدم معنلا ،إملا بطللوع القلمس ملن مغارهبلا أو حبضلور
الوفللاة ،ويللوم القيامللة ًل ينفللع اإلميللان ،إذا مثللارة اإلميللان بصللفة اجمللليء واإلتيللان ،أن مللاف مللن اهلل سللبحانه
وتعاىل ،وتبادر بالدخول يف دين اهلل ،وامتثال األوامار واجتناب النلواهي ألن يلوم القياملة يقضلى األملار وًل
ينفع اإلميان.
وقوللله﴿ :هللل ينظللارون إًل أن تللأتيلهم المالئكللة أو يللأيت ربللك أو يللأيت بلعللض آيللات ربللك ي للوم يللأيت بلعللض
آيات ربك﴾ [األنعام. ]158 :
إذا يف هذه اآلية قلنا :دليل ألهل السلنة واجلماعلة يف اللارد عللى ملن يقلول :أن اإلتيلان إتيلان للمالئكلة أو
لألمللار ،فغللايار هلل سللبحانه وتعللاىل بللني جميئلله سللبحانه وتعللاىل ،وبللني جملليء املالئكللة وبللني جملليء آيللات اهلل
سبحانه وتعاىل ،ونقول فيها ما قلنا يف اآلية األوىل.
﴿كال إذا دكت األرض دكا دكا • وجاء ربك والملك صفا صفا﴾ [الفجار. ]22 - 21 :
﴿كال إذا دكت األرض دكا دكا﴾ دكلا الثانيلة إملا أهنلا توكيلد ،للألوىل أو تأسليس وهلذا األوىل ،يعلين دكلا
بعد دك﴿ ،وجاء ربك﴾ وهذا القاهد أن أهلل السلنة واجلماعلة يثبتلون هلل سلبحانه وتعلاىل جمليء حقيقلي
يليللق جبالللله وعظمتللهً ،ل مياثللل جملليء املخلللوقني﴿ :وجللاء ربللك والمل لك صللفا صللفا﴾ وغللايار بللني جميئلله
س للبحانه وتع للاىل وجم لليء املالئك للة﴿ :ص للفا ص للفا﴾إما ص للفا الثاني للة توكي للد ل للألوىل ،أو ص للفا بع للد ص للف
مرتاصني نعم.
﴿ويلوم تققق السماء بالغمام ونلزل المالئكة تلنزيال﴾ [الفارقان. ]25 :
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اهلل أعلم يعين إياراد هذه اآلية هو خطأ من بعض النساخ ألنه ليس فيها دليل على جميء اهلل سبحانه
وتعاىل ،نعم أن املصنف رمحه اهلل أنه ذكار اآليات الصالة ذكار هذه اآلية ،وأن تنزل املالئكة وتققق
السماء بالغمام ،هذا فيه إشارة إىل جميء اهلل سبحانه وتعاىل ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
ماذا أخذنا يف هذا اليوم؟
إثبات صفة الارضا هلل سبحانه وتعاىل ،فهي صفة حقيقية تليق حبالله وعظمته ًل متاثل صفة املخلوقني،
وأهل السنة واجلماعة يثبتون الارضا ومقتضى الارضا الثواب.
نعم اعطنا دليل على العمل وعلى العامل؟
هذا نضع عن العامل﴿ :ورضيت لكم اإلسالم دينا [ ﴾...املائدة .]3:نعم يا شيخ أي نعم وأن هذا فيهه
منقبة للصحابة رضي اهلل عنهم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل قدم رضاه سبحانه وتعاىل عنهم ،قلنا :ليس
اإلشكال يف أن تارضى عن اهلل ولكن اإلشكال يف أن اهلل يارضى عنك ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل رضي
عن الصحابة أمجعني صحيح والرتضي عنهم ،هذا من باب اإلنقاء واإلخبار نعم أي نعم ،أثبت اهلل
سبحانه وتعاىل للصحابة رضا ،وأثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه املقدسة عن كل نقص وعيب ،رضا
وًل يلزم من إثبات هذا أن يكون الارضا كالارضى وًل غضب كالغضب ،وًل حياة كاحلياة ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،أي نعم الارد يقول :على اخلوارج واملعتزلة ومن يكفار بالكبرية ،بقول
اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فمن عفي له من أخيه شيء

[ ﴾...البقارة]178:

أي نعم ألن اهلل سبحانه وتعاىل غايار بني جميئه وجميئ األمار وجميء املالئكة،
ابن القيم يقول :إن مداخل الشيطان على اإلنسان من ثالثة أبواب.
األول :الغفلة.
والثاني :الشهوة.
والثالث :الغضب.
ولذلك قال النيب « :ال تغضب» نعم
من باب إذا كان ما يلتبس على السامع أنه قد يظن أن هذا من باب األخبار يعين صحايب ،أي نعم.
طيب ما يف إشكال.
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نعم ،إثبات نعم والدليل؟ ﴿ولكن كاره الله انبعاثلهم ﴾..
وهذا منزه عنه اهلل سبحانه وتعاىل ،ويأيت مبعىن الغضب وهذا هو الذي يثبته أهل السنة واجلماعة هلل
سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
[التوبة]46:

...؟
أي نعم أن اهلل غايار ًلبد نغايار أو تأسيس ،يعين دك بعد دك وصفا يعين مرتاصني ،نعم.
"اجمليء واإلتيان" .
....؟
أي نعم هو شدة الغضب وأهل السنة واجلماعة يثبتون غضب ،واًلنتقام واألسف والكاراهة ،واملقت
والسخط هلل سبحانه وتعاىل ،نعم ًلبد من هذا خارج به لو كان غري متعمد ،وقلنا :النفس اليت حارم اهلل
أربعة:
املسلم ،واملعاهد ،والذمي ،واملستأمن.
وهذه اآلية جاءت يف عقوبة من قتل ،وياراد به هنا املسلم ،نعم إما أن اهلل قال :هلم كونا أو قال
بعضهم لبعض ،ويصح اًلثنني.
طيب غريه؟
أن يغايار اهلل سبحانه وتعاىل بني جميئه سبحانه وتعاىل وجميء املالئكة ،طيب واهلل أعلم وصلى اهلل على
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
****
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[ ]22بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل ،الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل عندنا اليوم اختبار صحيح إذا اغلقوا
الكتب الدفاتر.

الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وعلى آله وصحبه ومن وااله وبعد:
أسئلة الواسطية القسم األول من األدلة:
بسم اهلل والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
القسم األول من الواسطية ما هو؟
املقدمة.
القسم الثاني؟
األدلة من القارآن ،ويعين هذا القسم عين األدبة من القارآن أخذنا منه جزء وهو قسم اآلن القسم األول
من األدلة من القارآن بدأ املصنف رمحه اله يف أي قسم بأي آية ..بسورة ملاذا؟
ألهنا ملص قارئها من القارك وأخلصت يف وصف اهلل ،وهي سورة كامللة لليس فيهلا قصلص وًل أخبلار،
وثل للىن بآيل للة الكارسل للي ألهنل للا أعظل للم آيل للة يف كتل للاب اهلل بعل للد ذلل للك أورد األدلل للة وهل للذا مل للن أحسل للن مل للا
يكون يف الرتتيب.
سبب نزول سورة اإلخالص ؟
سبب نزول سورة اإلخالص على الصحيح أن الكفار قالوا للنيب



صفه ،وأنزل لنا ربك فأنزل اهلل

سبحانه وتعاىل هذه السورة سبب التسمية هبذا اًلسم يا عبد الارمحن سورة اإلخالص لماذا سميت
بهذا االسم؟
أوًل :ألهنا أخصلت يف وصف اهلل والثا ي أهنا ملص قارئها من القارك.
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تعدل ثلث القرآن؟
يا أستاذ حممد يف اجلزاء ًل يف اًلجزاء ،وتقدم معنا هذا والقارآن ينقسم إىل هبذا اًلعتبار أهنا تعدل ثلث
القارآن ،القارآن ينقسم إىل خرب عن اهلل ،قصص ،وأحكام ،وأشارف وأكثار ما يف القارآن بل ًل ملو منه
آية ،خرب عن اهلل كما قال ابن القم رمحه اهلل.
معنى اهلل؟
قلنا :هل هذا اًلسم مقتق أم جامد؟
أمساء اهلل مقتقة ،مقتق من اإلله أي املألوه أي املعبود حمبة وتعظيما.
الثا ي اسم اهلل األعظم ومارجع لكل األمساء إًل يف النادرً ،ل حتذف ألل عند النداء وقيل :أن اسم اهلل
األعظم ،وأيضا يف أشياء غري هذا وم هم جدا أننا بعد دراستنا للواسطية أن نارجع إىل الكتب اليت فيها
شارح لألمساء احلسىن ،واهلل اعلم نسال اهلل التيسري أننا نوزع عليكم أوراق يف شارح األمساء احلسىن ،ألن
هذا أمار مهم جدا وأكثار ما يتقوق إليه املسلم ،وقالً :ل يسلم من هذا ابن القيم إًل من عارف اهلل،
وعارف أمسائه وصفاته سبحانه وتعاىل ،يعين ًل يسلم من ظن السوء.
معنى الصمد؟
الذي تصمد إليه اخلالئق يف حوائجها ،والذي ًل جوف له ،والسيد الذي كمل يف سؤدده كمل يف
ربوبيته ،كما يف ألوهيته كمل يف أمسائه وصفاته ،والذي قام بنفسه وقام غريه به .نعم
ما معنى مل يلد ومل يولد؟
مل يلد ومل يولد نفى اهلل سبحانه وتعاىل ،لكمال إذ صفات منفية ننفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه
وصفات كمال الضد لكمال أحاديته وصمديته سبحانه وتعاىل وكما غناه وأنه ليس كمثله شيء ألن يف
الغالب الولد يقبه األب.
ما هي أعظم آية؟
ما هي أعظم آية يف كتاب اهلل ،وما هو الدليل؟ الدليل قلنا :حديث أيب



وهل القارآن يتعاظم نعم

لكن يتعاظم من حيث املعا ي واملوضوعات ،لكن من حيث القائل ،فالقائل واحد سبحانه وتعاىل.
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ملاذا مسيت هذه اآلية بهذا االسم؟
ألن فيها ذكار الكارسي ،والكارسي كما فساره ابن عباس هو موضع القدمني ،نعم.
احلي نعم ذو احلياة الكاملة اليت مل تسبق بعدم ،وًل يلقها فناء ،وقلنا :وًل يلزم من اًلحتاد يف املسميات
اًلحتاد يف كل الصفات نعم.
القيوم؟
نعم القيوم الذي قام بنفسه وقام غريه به فهو مستغن عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار إليه وقلنا :أن
احلي فيها الكمال الذايت ،والقيوم فيها الكمال السلطا ي ،وإذا انضم اًلمسني كان كمال ذايت وكمال
سلطا ي ،وبعض العلماء قال :أن اسم اهلل األعظم ،صحيح.
وقيل عنهما أهنما؟
ذكارنا
ال تأخذه سنة وال نوم ؟
هذه صفات منفيه عن اهلل ،لكمال الضد ،وهو حياته وقيوميته ،والسنة قلنا :مقدمة النوم والنوم معاروفة.

وهذا النفي لكمال..؟
نعم قلن .حلياته وقيوميته .
له ما يف السموات وما يف األرض ؟
له ما في السموات وما في األرض ؟
تقدم ما من حقه التأخري يدل على احلصار ،له ولغريه :له ما يف السموات وما يف األرض وما هذه من
صيغ العموم موصولة.
من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ؟
أوًل :فيه إثبات القفاعة أهنا حق هلل ،وكل من طلب القفاعة فيما ًل يقدر عليه إًل اهلل فهو مقارك
شارك أكرب.
الثا ي :اإلذن ،وإن من شاروط القفاعة اإلذن للقافع ،من ذا الذي يقفع عنده إًل بإذنه.
الثالث :العندية ،قلنا :لكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذب ،مثل ظن املخلوقات حتيط
باخلالق ،ولفظة املكان مل تارد ًل يف كتاب وًل يف سنة ،فال نثبت وًل ننفي ونسأل عن املعىن إذا أرادوا به
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العلو ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل بائن من خلقه ،نقول :هذا حق لكم عربوا بالعلو واًلستواء والفوقية وما
جاء به الكتاب والسنة وإن أردمت أن املخلوقات حتيط باخلالق فهذا باطل ،نعم.
ما فائدة الشفاعة؟
فائدة القفاعة قال :إكارام القافع ونفع املقفوع له.
يعلم ما بين أيديهم ؟
أي احلاضار واملستقبل ،وما خلفهم املاضي ،إذا ًل خيفى عن اهلل سبحانه وتعاىل شيء يعلم األشياء قبل
أن تقع وعندما تقع ،عموم علم اهلل حىت الذي مل يقع يعلم اهلل سبحانه وتعاىل أنه يقع كيف يقع؟
﴿ولو ردوا لعادوا لما نلهوا عنه ﴾....

[األنعام]28:

وال يحيطون بشيء من علمه؟
قلنا :فيها قوًلن:

القول األول :من علم ذاته وأمسائه وصفاته ،أو من علم ما استأثار اهلل سبحانه وتعاىل به يف علم الغيب عنده.

والثا ي أعم.
إلا بما شاء ؟
إًل مبا أعلمنا اهلل سبحانه وتعاىل ،هذا فيهه إثبات املقيئة ،تقدم معنا كل مقيئة فهي كونية ،وأيضا فيه
أن ًل أحد يعلم الغيب إًل اهلل سبحانه وتعاىل.
وال يئوده حفظهما ؟
وًل يلئوده ،أي ًل يثقله ،وهذه صفة منفية لكمال قدرته ،وقوته ،وعزته سبحانه وتعاىل.
العلو ينقسم؟
إىل علو يف الذات وعلو يف الصفات.
أدلة العلو؟
إمجاًل مخسة ،وهي الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطارة.
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معنى العظيم؟
العظيم ذو العظمة اليت ليس فوقها شيء.
فضل آية الكرسي؟
فضل آية الكارسي ،نعم ولذلك وردت قاراءة آية الكارسي أدبار الصلوات ،صحيح وغريه
معنى األول؟
األول واآلخار ،األول ،قالً :ل ميكن أن نفسار بأحسن مما جاء به النيب  يف األول واآلخار قلنا إحاطة
زمانية ،ويف الظاهار والباطن إحاطة مكانية ،وفسارها النيب عليه الصالة والسالم وهو أعلم اخللق باهلل
سبحانه وتعاىل ،ملاذا ففسار اإلثبات بالنفي؟
أوًل قلنا :إذا خالف الكتاب أو السنة خالف القاعدة يف العربة ..ألن القاعدة من وضع البقار ،إًل إذا
كانت القاعدة جاءتنا وهي يف األصل من الكتاب والسنة ،مثل األعمال بالنيات مثال ،ملاذا؟ حىت ًل
يتوهم أن هذه األولية نسبية وأن هلل مقارك نعم.
هل هذه األمساء متقابلة؟
هل هذه األمساء متقابلة أو مزدوجة أو ماذا؟ أي نعم ًل ميكن الفصل ،قال :اًلمسني تقوم مقام اسم،
ًلبد إذا ذكار األول تذكار اآلخار ،والظاهار ًلبد تذكار الباطن والقابض ًلبد تذكار معه الباسط ،وهكذا.
وهو بكل شيء عليم؟
عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل وشيء نكارة ،تعم كل شيء.
التوكل؟
ما تعاريف التوكل ،هو صدق اًلعتماد على اهلل مع الثقة باألخذ باألسباب.
أقسامه؟
ينقسم التوكل إىل ثالثة أقسام:
األول :صارفه لغري اهلل شارك أكرب واعتماد مطلق وتفويض مجع األمور إليه ،واعتقاد أن بيده جلب
املنافع ودفع املضار.
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الثا ي :شارك أصغار وهو اًلعتماد على حي مع نوع افتقار.
والثالث :وكالة ،وًل يصح أن تقول :توكلت على فالن أو توكلت على اهلل

على فالن بل تقول:

وكلت أي فوضت.
ما معنى احلي الذي ال ميوت؟
معىن احليي الذي ًل ميوت ،أخذنا احلي ذو احلياة الكاملة ،والذي ًل ميوت صفة منفية إلثبات كمال
الضد ،وقال يف هذه اآلية بني اهلل سبحانه وتعاىل بطالن التوكل على غريه ان هؤًلء ميوتوا ،واألصل أن
تتوكل على احلي الذي ًل ميوت سبحانه وتعاىل.
ملاذا مل تكن اآلية وتوكل على القوي العزيز؟
ملاذا؟
مثال أراد اهلل سبحانه وتعاىل ليبني بطالن عبادة ما سواه.
ما معنى العليم؟
العليم بالظواهار والبواطن ،واخلبري بالبواطن ،إذا كأن اخلبري ذكارت مارتني مارة يف العليم ،ومارة على انفاراد
وإذا كان يعلم البواطن من باب أوىل يعلم الظواهار،
احلكيم؟
احلكيم قلنا :إما من احلكم أو من احلكمة ،وحكم اهلل شارعي وكو ي ،وكل ما حيكم اهلل سبحانه وتعاىل
سواء كان شارعا أو قدرا ،فالبد أن يكون هلذا احلكم حكمة ،صحيح علمها من علمها وجهلها من
جهلها نعم.
ما الفوائد املسلكية من اإلميان بالعلم واحللم؟
ما هي الفائدة يف سلوك العبد ،عندما يؤمن باسم وصفة العلم هلل سبحانه وتعاىل ،واحلكمة ما الفائدة؟
ما هي الفائدة؟ اهلل أعلم ما راجعتها اخلوف توجب اخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل سبحانه
وتعاىل يعلم كل شيء.
الثا ي :أي نعم ،قال :ألن كل ما يقدر اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكون حلكمة أرادها ،وجيب منه
اإلميان بالقضاء والقدر والتسليم،
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أقسام احلكم مع الدليل؟
خالص أخذنا حكم شارعي وحكم كو ي﴿ ،حىت يأذن يل أيب أو حيكم الله يل ﴾....

[يوسف.]80:

هذا أي حكم كو ي ،وقال﴿ :ذلكم حكم الله حيكم بليلنكم [ ﴾..املمتحنة ]10:هذا شارعي.
ما معنى اخلبري؟
أخذنا.
وملاذا ذكر بعد العليم؟
حىت ًل يتوهم متوهم أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم الظواهار ًل البواطن ،ما الفوائد املسلكية من اإلميان
بالعليم واخلبري ،قلنا :أنه يوجب اخلوف وماراقبة اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه يعلم كل شيء.
ما معنى مثل ما يلج يف األرض؟
مثل ملا يلجأ يف األرض ،املاء واألموات وبعض احلقارات والديدان ،والزروع ،والكنوز ،وما إىل ذلك،
ومثل ملا خيارج من الكنوز وخيارج هذه بعض الديدان ،واملوتى يبعثهم اهلل سبحانه وتعاىل ،وما يزل من
السماء من الغيث ،واملالئكة ،واألمار وما يعارج فيها ،طيب ملاذا قال :فيها ومل يقل :إليها؟ أو إما أن
احلاروف يأيت بعضها مكان بعض ،وقال :أوىل منها أن تقول :تضمن فعل ،وهو فيدخل عينا يقارب
فريوى هبا عباد اهلل.
مفاتح الغيب مخسة؟
مجعت يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :إن الله عنده علم الساعة ﴾..

[لقمان]34:

مفتاح الدار اآلخارة﴿ ،ويلنلزل الغيث﴾ مفتاح حياة األرض ومفتاح األجنة ومفتاح األرزاق ومفتاح
اآلجال.
ملاذا قال :الغيث ال املطر؟
ملاذا قال :ينزل الغيث ومل يقل :املطار.
أي نعم ألن يف الغالب إذا جاء املطار ياراد به العذاب﴿ :قالوا هذا عارض ممطارنا ﴾..
قال :واألصل أن تكون غيث ،ألننا ًل ناريد نزول املطار فقط ،بل ناريد به حياة األرض وليست السنا أن
[األحقاف.]24:

ًل متطار ،ولكن السنا أن متطار وًل تنبت األرض شيئا.
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ما معىن ﴿وما حتمل من أنلثى [ ﴾...فاطار]11:؟
﴿وما حتمل من أنلثى  ﴾...قال :هذا يقمل كل أنثى سواء كانت من اإلنس أو من غري اإلنس.
﴿وًل تضع إًل بعلمه [ ﴾...فاطار]11:
وأنه ما ميكن أن هذه تضع إًل بعلم اهلل سبحانه وتعاىل عموم علم اهلل.
ما هي القدرة؟
صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون عجز ،والقوة دون ضعف.
ما الفائدة من اإلميان بالعلم والقدرة؟
ما هي الفائدة من اإلميان بالعلم والقدرة ،متام تدل أوًل أن وجود املخلوق يدل على وجود اخلالق﴿ :أم
خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾
وغريه ،أي نعم ،أن العزة والقوة تطلب من اهلل وأنك تقولً :ل حول وًل قوة إًل باهلل ،وقال :حنن قوم
[الطور.]35:

أعزنا اهلل باإلسالم ،فمهما ابتغينا العزة بغريه قال :أزلنا اهلل.
الرزاق؟
الارزاق لكثارة ما يارزق ،وكثارة من يارزق ،وقلنا :إن الارزق ينقسم إىل قسمني ،رزق عام وهذا يقمل كل
خملوق ،وينقسم إىل حالل وحارام ،ورزق خاص باملؤمنني اإلميان والقوة والعمل الصاحل نعم.
املتني؟
فساره ابن عباس رضي اهلل عنهما بالقديد ،وقلناً :ل يصح أن يوصف اهلل سبحانه وتعاىل بالقديد لكن
هذا من باب األخبار ،وباب خلبار أوسع من باب األخبار والصفات.
ما الفائدة باإلميان من صفة القوة والارزق.
أنك ًل تطلب القوة إًل من اهلل سبحانه وتعاىل ،وتستعني باهلل وتتربأ من حولك ومن قوتك ،والارزق أن
اجلنة ًل تطلب إًل من اهلل كذلك الارزق ًل يطلب إًل من اهلل﴿ ،إن الذين تلعبدون من دون الله ًل
ميلكون لكم رزقا فابلتلغوا عند الله الارزق [﴾...العنكبوت]17:
ًل عند غريه ﴿واعبدوه واشكاروا له﴾ نعم.
﴿ليس كمثله شيء ﴾ [القورى ]11:ردا على؟
رد على من؟ رد على املمثلة ﴿وهو السميع البصري﴾رد على املعطلة.
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وفيها من القواعد؟
فيها ثالث قواعد ،واهلل أعلم أو أكثار ،تنزيه ،وإثبات ،وطاريقة القارآن ،التفصيل يف اإلثبات واإلمجال يف
النفي ،نعم املعا ي معلومة ،والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة.
األقوال يف كمثله؟
األقوال قلنا :لو مل تارد هذه األقوال ،لكان معىن اآلية واضح وهو تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني.

القول األول :أصح األقوال أن ًل فيها زيادة وًل شيء طيب.
القول الثا ي :يقول :هذا أوضح األقوال ،أن الكاف زائدة.
والقول الثالث :أن مثل زائدة أو صفة ،ليس كصفته شيء ،وقال :لو مل تأت هذه األقوال لكان معىن
اآلية واضح ،وتنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني.
والراجح منها؟
خالص ذكارنا.
السميع له معنيان؟
السميع إما اجمليب أو إدراك األصوات ،وإدراك األصوات عام وخاص وهتديد ،ونثبت هلل سيحانه وتعاىل
اجلميع﴿ ،إن ريب لسميع الدعاء﴾

[إباراهيم]39:

وكذلك البصري يأيت مبعىن العليم ويأيت مبعىن إدراك

املارئيات ،وهو عام وخاص وهتديد.
﴿وكان الله مسيعا بصريا﴾ [النساء]134:؟
كان هذه مسلوبة الزمن ،وأهنا جاءت وياراد هبا الوصف ،نعم.
ما الفائدة املسلكية من اإلميان بصفته السمع والبصار؟
ما هي الفائدة املسلكية لإلميان بصفة أي نعم ،أن حيارص العبد أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يسمع منه
وًل يارى منه إًل ما يارضى ،ويوجب املاراقبة واخلوف ،ومسيع الدعاء أي جميب الدعاءً ،لبد أن يدعو اهلل
سبحانه وتعاىل ويعلم ويوقن أن اهلل سبحانه وتعاىل جميب﴿ ،وإذا سألك عبادي عين فإ ي قاريب ﴾...
[البقارة ]186:وقال :البصري أيضا فيها علوم علم اهلل سبحانه وتعاىل أنه يعلم نعم﴿ :الذي يلاراك حني تلقوم
* وتلقلبك يف الساجدين﴾[القعاراء.]219: 218
﴿ولوًل إذ دخلت جنتك [ ﴾...الكهف]39:؟
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ولوًل معىن لوًل هنا؟ هال وملاذا أفارد اجلنة؟ نعم إما أن املفارد إذا أضيف يعم أو أراد به حتقري شأن هذه
اجلنة ما ياريد أن يعظمها له.
اإلرادة الكونية؟
اإلرادة الكونية يكون فيما حيبه اهلل سبحانه وتعاىل ودائما تقع.
واإلرادة الشرعية؟
اإلرادة القارعية تكون فيما حيبه اهلل سبحانه وتعاىل وقدد تقع وقد ًل تقع.
كيف جتمع بني عمم نفي القوة إًل باهلل ،وبني إثبات القوة لإلنسان؟
نقول :جنمع إما أن تقول وهو ياريد أن تقارح قولً :ل حول وًل قوة إًل باهلل إما أنك تقول :ليس يل
حول وًل قوة ،تنفي احلول والقوة ،أو تقول :يل حول وقوة لكن مبا أمد ي اهلل سبحانه وتعاىل من حول
وقوة ويصح اًلثنني.
ما هي بهيمة األنعام؟
البهيمة هي اليت تتكلم ،هبيمة األنعام اإلبل والبقار والغنم.
﴿إًل ما يلتللى عليكم [ ﴾...احلج ]30:يعين يف أول هذه السورة﴿ :حارمت عليكم الميتة [ ﴾...املائدة.]3:
﴿غيلار حملي الصيد [﴾..املائدة]1:؟
﴿غيلار حملي الصيد ﴾..يعين غري األماكن اليت حارم فيها الصيد الربي الوحقي املأكول ،وأنتم حال
كونكم حارم ،أو يف احلارمني مكة أو املدينة داخل حدود احلارم.
﴿إن الله يحكم ما يريد﴾ ؟
أي إثبات احلكم وإثبات اإلرادة وهنا شارعية.
﴿فمن يارد الله أن يهديه﴾[األنعام ]125:اإلرادة هنا؟
اًلرادة هنا كونية نعم.
﴿يقارح صدره لإلسالم [ ﴾...األنعام ]125:وماذا يستفاد من هذا؟ أن ًل بد أن العبد ينقارح صدره
ألوامار القارع ،وًل يضيق أبدا وحال الكافار املنافق أنه دائم يضيق ،نسأل اهلل السالمة والعافية.
واهلداية هنا هي هداية؟
﴿فمن يارد الله أن يهديه يقارح صدره لإلسالم  ﴾...هداية التوفيق.
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ويشرح؟
قلنا :هذا ينقارح يعين يتسع.
يتصعد؟
يعل ل للين يتكلل ل للف الصل ل للعود ،واهلل أعلل ل للم مل ل للا راجعل ل للتم الزيل ل للادة يف املبل ل للىن تل ل للؤدي إىل زيل ل للادة يف املعل ل للىن يعل ل للين
يتكلف الصعود.
الفوائد املسلكية فيها؟
قلنا:
الفوائد املسلكية أن العبد ًلبد ينقارح دائما ألوامار القارع وًل يضيق.
الفائدة من تقسيم اإلرادة؟
الفائدة من تقسيم اإلرادة إىل شارعية وكونية واحلكم ،أي نعم الارد على اجلربية ،والقدرية ،صحيح ،وأننا
نفارق بني ما أراده اهلل سبحانه وتعاىل كونا ومل يارده شارعا صحيح.
حكم اإلحسان؟
ما هو حكم اإلحسان؟ عندنا إحسان واجب ،وإحسان مستحب ،نعم وإحسان يف عبادة اهلل
وإحسان إىل عباد اهلل نعم.
اإلحسان يكون يف؟ وينقسم؟
خالص ذكارنا خالص ينقسم إىل عبادة مقاهدة وعبادة ماراقبة هذا يف عبادة اهلل.
التقسيم الثا ي وتفسريه القسم الثا ي إىل قسمني القسم األول احسان يف عبادة اهلل؟ وإحسان إىل عبادة
اهلل ،إحسان إىل عباد اهلل ينقسم إىل قسمني :عبادة مقاهدة وعبادة ماراقبة.
سبب العهود مع الكفار؟
العهود اليت بيننا وبني الكفار قال :ينقسم إىل ثالثة أقسام ،األول استقاموا نستقيم ،الثا ي إذا نقض
العهد بيننا وبينهم ،الثالث :خناف منهم خيانة نقول :خذوا عهدكم ًل عهد بيننا وبينكم﴿ :وإما مافن
من قلوم خيانة فانبذ إليهم على سواء

[ ﴾...األنفال.]58:
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شروط التوبة؟
نعم اإلخالص ،أن يكون خملص يف توبته ،الندم على ما بدر منه ،الثالث العزم على أن ًل يعود ،أن
يكون يف وقت تتقبل فيه التوبة ،إذا كانت يتعلق هبا حقوق لآلدمي ًلبد من رد املظامل ،قال :هو أن
تكون يف الوقت اليت تقبل فيه التوبة.
ما هي آية احملنة؟
وسبب نزول هذه اآلية قلنا :أنه ادعى أناس حمبة اهلل ،فأنزل اهلل سبحانه وتعاىل هذه اآلية.
ما معنى الغفور؟
السرت مع التجاوز.
قلنا :هو سرتهتا عليك يف الدنيا ،وها أنا اغفارها لك يف اآلخارة.
الودود ؟
الود خالص احملبة ،واهلل سبحانه وتعاىل واد مودود ،يتودد عبادة وعباده يتوددون له سبحانه وتعاىل،
لكن ليس الود كالود ،وًل اخللة كاخللة واًل احملبة كاحملبة.
ما هي اآلية اليت أضافها الشارح مع آيات احملبة؟
أي:
نعم حىت يكون هبذا إثبات أنواع احملبة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل.
أسباب حمبة اهلل؟
ما هي أسباب محبة اهلل للعبد؟
األول :بالتوحيد ودراسة األمساء والصفات ،تعارف على اهلل.
الثل للا ي :أن يبحل للث عل للن األعمل للال الل لليت تسل للتوجب حمبل للة اهلل سل للبحانه وتعل للاىل ،وهل للي األوامل للار القل للارعية،
أي نعم أن.
يبتعد عن احملارمات ،إتباع النيب ﴿ : قلل إن كنلتم حتبلون اللله فلاتبعو ي حيبلبكم اللله ﴾...
احملافظة على الفارائض ،وقال :مازال عبدي يتقارب إىل بالفارائض حىت أحبه،
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الفوائد املسلكية من إثبات احملبة هلل؟.
الفوائد املسلكية من إثبات احملبة هلل ما هي الفوائد؟ نعم التعلق باهلل سبحانه وتعاىل قال أن تعاطي
األمور اليت حيبها اهلل سبحانه وتعاىل ،وتعلم أن هبذا تنال حمبة اهلل ،صحيح وبعده ما هي الفوائد
املسلكية غري هذا ،نعم وإذ أحبك اهلل سبحانه وتعاىل ًل ميكن أن يضارك أحد بقيء سبحانه وتعاىل.
أقسام الرمحة مع الدليل؟
قلنا :عندنا رمحة ما أضاق اهلل لنفسه ينقسم إىل إضافة أعيان وإضافة أوصاف﴿ :ورمحيت وسعت كل
شيء [ ﴾..األعاراف ]156:هذا من باب إضافة الصفة للموصوف ،وقال :يف اجلنة أنت رمحيت أرحم بك
من أشاء ،وهذه أعيان من باب إضافة املخلوق إىل خالقة ،ورمحة ال سبحانه وتعاىل قلنا :تنقسم إىل
قسمني ،رمحة عامة تقمل كل خملوق ،ورمحة خاصة باملؤمنني ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل رمحة
حقيقية ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل رمحة املخلوقني.
الفوائد املسلكية من إثبات صفة الرمحة هلل؟
ما هي الفوائد املسلكية تتعارض ألسباب الارمحة وًل تطلبها إًل من اهلل.
صحح العبارات التالية؟

ال يلزم من االشتراك في االسم التماثل في المسمى.
هل هذه القاعدة صحيحة أم ًل ،نعم ألن قلنا :مسى اهلل سبحانه وتعاىل بعض العباد باحلي ،ومسى اهلل
سبحانه وتعاىل نفسه املقدسة واملنزهة عن كل نقص وعيب ،ألن اهلل هو احلي الذي ًل ميوت سبحانه
وتعاىل ،وًل يلزم من اًلشرتاك يف كل الصفات.

عظم المخلوق يدل على عظم الخالق.

صحيح نعم ومنها العارش والكارسي.
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الحكم إذا علق بوصف دلل عليه ذلك الوصف.
من أين أخذ هذه القاعدة؟ هذه القاعدة صحيحة قال﴿ :وتلوكل على احلي الذي ًل ميوت ﴾...
[الفارقان ]58:إذا قال :وهؤًلء الذين يتوكلون عليهم من دون اهلل ميوتون ،إذا ًل ميكن التوكل عليهم ،ألنه
كيف تتوكل على من ميوت؟
اإلسالم دين مساواة صح أم خطأ؟ ملاذا خطأ؟ ألنه مل يارد يقول :القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف كتاب
وًل سنة أن اإلسالم دين مساواة ،بل اإلسالم دين عدل ،وأرادوا باملساوة يقول :أن يساوي بني السنة
والارافضة ،وبني الارجل واملارأة ،يف بعض األمور نعم هناك مساواة ،لكن اإلسالم دين عدل ،ويف بعض
األمور جاء فيه التفاريق بني الارجل واملارأة ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وىل آله وصحبه وسلم ،اهلل
أعلم أن هذا فيه ضعف ألن ما أرى أحد يقارك معي إًل أناس معدودين ،فغدا إن شاء اهلل ناراجع
اًلختبار هذا تاراجعون ونعيده غدا.
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[ ]23بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه اجمعين
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وقلوله﴿ :رضي الله عنلهم ورضوا عنه﴾ [البينة. ]8 :
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ملاذا جاء املصنف هبذه اآلية؟
إثبات صفة الارضا هلل سبحانه وتعاىل.
ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف صفة الارضا؟
أهنم يثبتون هلل رضا حقيقي ،حىت ينكاروا اجملاز ،ويليق جبالله وعظمته ًل مياثل رضا املخلوقني ،وأهل
السنة يثبتون الارضا ،ومقتضى الارضا الثواب ،ويارضى اهلل سبحانه وتعاىل عنه ويارضى عن العامل ،وهذه
اآلية فيها منقبة ملن؟
رضي اهلل عنهم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل قدم سبحانه وتعاىل رضاه عنهم ،صحيح رضاه عليهم.
وغريه يف أخبار وإنقاء ،أن عندما تقول :رضي اهلل عن الصحابة نعم إخبار وإنقاء.
وقلوله﴿ :ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه﴾ [النساء. ]93 :
نعم يا شيخ ماذا يستفاد من هذه اآلية الارد على من يكفار بالكبرية ،أو يقول :أنه مؤمن كامل اإلميان
كاملارجئة ،وأن أهل السنة وسط وسوف يأيت معنا.
الثا ي كييف يارد عليهم من اخلوارج أهنم يقولوا فاعل القاتل كافار قوله سبحانه وتعاىل
وسوف يأتينا إن شاء اهلل ردود كثرية عليهم لكن وجب التنبيه هنا.
بعد هذا ماذا يستفاد من اآلية؟ ملاذا ساق املصنف إلثبات صفة الغضب ،ما هو قول أهل السنة
واجلماعة يف إثبات صفة الغضب هلل سبحانه وتعاىل؟
يقول :أنه غضب حقيقي يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل غضب املخلوقني ًل يف احلقيقية وًل يف األثار،
صحيح يف احلقيقية أنه ًل ميكن تكون صفات اخلالق الكامل متاثل صفات املخلوق الناقص ،وأن
املخلوق قد يغضب ويؤدي به هذا الغضب إىل الظلم أو إىل القتل أو التعدي أو ما إىل ذلك صح،
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والغضب بالنسبة لإلنسان أحيانا يكون إذا يغضب ألجل اهلل كما جاء عن النيب  أنه ما انتقم رسول
اهلل  لنفسه قط ،إًل أن تنتهك حارمات اهلل.
ماصم عندي طالب مع زميله يف الفصل هناك وجاء واحد منهم يقكو اآلخار ،فقام واحد من
الطالب قال :أنا أرحيك ًل جتيبه أنا أجيبه ،قال :ما انتقم رسول اهلل



لنفسه قط إًل أن تنتهك

حارمات اهلل ،هذان اًلثنني جلسوا وسكتوا احلمد هلل.
يا إخوانا ًل بد أن يكون غضبك هلل ،تغضب هلل وتارضى هلل ،وهبذا تنال خريي الدنيا واآلخارة ،أما من
أجل حظوظ النفس وما إىل ذلك ،بل إنك حتتقار أحيانا بعض الناس أنه يغضب لنفسه ،صحيح أي
نعم فالبد يكون الغضب والارضا هلل سبحانه وتعاىل مفهوم ،ولذلك إذا كان لنفسه كان غضب مذموم،
وًل يقضي القاضي حني يقضي وهو غضبان ماذا يستفاد أيضا من هذه اآلية؟
الوعيد القديد ،وأن عليه مخس عقوبات ،طيب وغريه أنه مل يقل :خالدا فيها أبدا وأما هذا من
نصوص الوعيد أو املكث الطويل ،يبقى معنا إشكال قال :وهو قول ابن عباس رضي اهلل عنهما قال:
ليس للقاتل توبة ،يبقى معنا إشكال أن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال ليس للقاتل توبة ،قال :هذا إما
أنه نسأل اهلل السالمة والعافية ًل يوفق للتوبة ،وتقدم معنا من أقوال أهل السنة ،أنه من كانت هذه
حاله فحاري به نسأل اهلل السالمة والعافية أن خيتم له خبامتة الققاء أو السوء.
أو قال :ليس للقاتل توبة ،أن القاتل تعلقت به ثالث حقوق:
حق هلل ،وحق لألولياء املقتول ،وحق للمقتول.
حق اهلل سبحانه وتعاىل اهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا بعفوه عن حقه اهلل سبحانه وتعاىل ،وحقوق اهلل
مبنية على العفو ،وحقوق العباد مبنية على املقاحة إذا هذا األول.
الثل للا ي :حل للق ألوليل للاء املقتل للول ،فأوليل للاء املقتل للول إمل للا أن يطلب ل لوا القصل للاص أو الدي ل للة أو العف ل للو باجملل للان،
﴿فمن عفي له من أخيه [ ﴾..البقارة ]178:فإذا خريوا بني هذه الثالثة هذا دليل على إسقاط احللق ألوليلاء
املقتول انتهينا.
نقول :يبقى معنا حق املقتول ،إذا خيارج قول ابن عباس رضي اهلل عنهما على أنه ليس للقاتل توبة فيما
يتعلق حبق املقتول ،القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يقول :هذا أيضا حق املقتول إذا القاتل تاب ،اهلل
سبحانه وتعاىل يارضي يوم القيامة املقتول حىت يسقط هذا احلق ،وهذا مجع بني أحاديث الوعيد،
وأحاديث الوعد مفهوم ،حىت أنه كيف خيارج قول ابن عباس كيف خيارج هبذه الطاريقة ،لنا أن نعارف
حىت نارد على اخلوارج ،واملعتزلة ،واملارجئة.
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﴿ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم [ ﴾....النساء ]93:وقلنا :يف إثبات وجود النار خالدا فيها ومل
يقل :فيها أبدا ﴿وغضب الله عليه  ﴾..هذا هو القاهد يف اآلية ولعنه واللعن من اهلل الطارد واًلبعاد
من رمحة اهلل وأعد له فيه أن اهلل سبحانه وتعاىل أعد للكافارين وللمجارمني وللعصاة من املوحدين،
عذاب لكن عذاب املوحدين ليس دائم ،عذابا أليما ،أي نعم أعدت قال :وأنه تقدم معنا معتقد أهل
السنة واجلماعة أن اجلنة والنار موجودة ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل جعل عذاب أهل النار نسأل اهلل
السالمة والعافية عذاب حقيقي ،وأن أجسادهم ًل تقوى على العذاب ،وأهنم خلدين فيها أبدا وهؤًلء
الكفار منافقني ،وبالنسبة للموحدين يعذب بقدر الذنوب ،وقدر ما يقاء اهلل سبحانه وتعاىل بعد
هذا يدخل اجلنة.

وقلوله﴿ :ذلك بأنلهم اتلبلعوا ما أسخط الله وكارهوا رضوانه﴾ [حممد. ]28 :
ما يستفاد ممن هذه اآلية؟
إثبات الكاراهية هلل سبحانه وتعاىل بوجه ًلئق به وغريه هلل سبحانه وتعاىل.
وقلوله﴿ :فللما آسفونا انتلقمنا منلهم﴾ [الزخارف. ]55 :
وقلنا :األسف يأيت مبعىن ..وهذا ًل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل يوصف به بل ينزه اهلل سبحانه وتعاىل
عنه مبعىن احلزن ،وًل يأيت مبعىن الغضب ،وهذه اآلية قلنا :يستدل هبا أهل السنة على الارد على من
يقول :أن الغضب مبعىن اًلنتقام أو إرادة اًلنتقام.
وقلوله﴿ :ولكن كاره الله انبعاثلهم فلثبطهم﴾ [التوبة. ]46 :
نعم تقدم معنا﴿ :وقيل اقلعدوا مع القاعدين﴾

[التوبة]46:

قلنا :فيها قوًلن أنه إما قال اهلل هلم كونا أو

قال بعضهم لبعض وصح اجلمع ،وقالوا :كونا سبحانه وتعاىل وقدر أن البعض يقول للبعض اآلخار:
﴿اقلعدوا مع القاعدين﴾ نعم.
وقلوله﴿ :كبلار مقتا عند الله أن تلقولوا ما ًل تلفعلون﴾ [الصف. ]3 :
وإثبات صفة املقت هلل سبحانه وتعاىل وأنه يتفاوت.
وقلوله﴿ :هل ينظارون إًل أن يأتيلهم الله يف ظلل من الغمام والمالئكة وقضي األمار﴾ [البقارة. ]210 :
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ملاذا جاء املصنف بهذه اآليات؟
إثبات صفة اجمليء واإلتيان ،يوم القيامة للفصل بني اخلالئق ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل اجمليء
واإلتيان يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل جميء املخلوقني ،وياردوا على من يقول :أنه جميء األمار أو جميء
املالئكة وما إىل ذلك ،ويارد عليهم خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف وليس عليه دليل غايار اهلل
سبحانه وتعاىل بني جميئه وجميء األمار واملالئكة ،نعم
قال المصنف رحمه اهلل تعالى.
وقلوله﴿ :ويلبلقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]27 :
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،املصنف رمحه اهلل أراد بإياراد هذه اآليات إثبات
صفة الوجه هلل سبحانه وتعاىل ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل وجه حقيقي ،يليق جبالله وعظمتهً ،ل
مياثل وجه املخلوقني ،موصوف باجلالل واإلكارام ،ويثبتون كل ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل هلذا الوجه،
طيب والارد على من يقول :أن الوجه هو الثواب وما إىل ذلك قال :نارد عليهم أوًل ببانه خمالف لظاهار
النص ،وإمجاع السلف وليس عليه دليل ،هذا الوجه وجه اهلل سبحانه وتعاىل قال يوصف بأوصاف
ًل ميكن أن يوصف هبا النعمة ،أو كذا أو غريها ،أو الثواب ،قال﴿ :ويلبلقى وجه ربك .﴾...تتقدم
معنا أن العبودية تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عبودية عامة .وعبودية خاصة ،وعبودية خاصة كما يف هذه اآلية.
وأعلى مقامات العبودية للنيب  وصفف فيها بالعبودية مقام اإلساراء واملعاراج وانزال القارآن عليه ما إىل
ذلك تقدم معنا﴿ ،ويلبلقى وجه ربك ﴾..تبقي تفسري اآلية تبقى ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة
بصف الوجه ،ويف اآلية أهل السنة واجلماعة حيتجوا هبذه اآلية على إثبات صفة الوجه وفيها أيضا الارد
على املخالف .مفهوم ﴿ذو اجلالل واإلكارام﴾ جلالل العظمة واإلكارام تقدم معنا أن اهلل سبحانه وتعاىل
مكارم ومكارم ،يكارم املؤمنني وهو مكارم أي منزه عن كل نقص وعيب.
وقوله﴿ :كل شيء هالك إًل وجهه﴾ [القصص. ]88 :
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أوًلً :لبد وقلنا :معتقد أهل السنة واجلماعة يف اآليات األحاديث اليت يارد ففيها اسم او صفة من
صفات اهلل ،أوًل ًلبد ان نثبت صفة إثبات تنزيه واملعا ي معلومة والكيفية علمها عند اهلل يقول :كل
شيء يفىن ويذهب إًل ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،ويف اآلية إثبات صفة الوجه.
الثا يً :لبد أوًل تثبت الصفة تقول :كل شيء من األعمال يذهب إًل ما أريد به وجه اهلل سبحانه
وتعاىل ،وهذا دليل على اإلخالص ،مفهوم ألنك لو قلت :أن كل شيء من األعمال يذهب إًل ما
كان خالصا هلل ،نقول :أنت لعلك مأمول ،صحيح ثبتت أو لو أثبتوا ما ذكار األمار اآلخار ما يف
إشكال ،لكن اإلشكال أن يذكار اإلخالص دون أن يثبت إخالص صفة الوجه ،ولو قال :كل شيء
من األعمال يذهب إًل ما أريد به وجه اهلل ،أو أثبت اآلن أي نعم وأثبت اإلخالص لكن األوىل
التفصيل ،خاصة يف مسائل األمساء والصفات نعم.

وقلوله﴿ :ما منلعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ [ص. ]75 :
املصنف رمحه اهلل أراد بإياراد هذه اآليات إثبات صفة اليدين هلل سبحانه وتعاىل ،وأهل السنة واجلماعة
يثبتون هلل سبحانه وتعاىل يدين اثنتني ،حقيقيتني ويثبتون كل ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل هلذه اليدين
من أوصاف قبض وبسط وأصابع وغري هذا ،وأهل السنة واجلماعة ياردون على من يفسار اليد بأهنا
النعمة ،أو القوة بأمور انتبه يا أخي معي األول خمالف لظاهار النص إمجاع السلف وليس عليه دليل.
أن اليد وصفت بأوصاف ًل ميكن توصف هبا النعمة والقوة ،مثاله القبض والبسط واألصابع.
األم ل للار اخل ل للامس :أهن ل للا ثني ل للت والنعم ل للة والق ل للوة ًل ميك ل للن تث ل للىن م ل للا خلق ل للت بنعم ل لليت وبق ل للويت ًل ميك ل ل لن
يقال هذا أبدا.
السادس :قال :أن اهلل سبحانه وتعاىل ذكار مزية آلدم عليه الصالة والسالم ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل
هذا إلبليس ،ولو كان إبليس أيضا قال :هو خلق بنعمة اهلل وبقوة اهلل مل يصح اًلحتجاج ،وكان إبليس
قال هلل سبحانه وتعاىل ،وأنا أيضا خلقتين بنعمتك وبقوتك وألن إبليس يعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل
خلق آدم وميز آدم عن باق املخلوقات ،وشارفه هبذا صحيح ،نعم وسوف يأيت معنا الكالم عن
القيطان وكذا ،أن القيطان يثبت الصفات هلل ،وأقسم بعزة اهلل ،وهناك ممن قال :يدعي اإلسالم ينكار
ما مل ينكاره فهو يف هذا الباب أشد من إبليس ،يف هذا الباب نعم.
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قال األمار السابع :أن لو كان هلل أكثار من يدين ،كان ذكارت يف الارد على اليهود كما سوف يأيت معنا،
وهذا املقام قال :مقام مدح ،ومقام ثناء على اهلل سبحانه وتعاىل ،ومقام رد على اليهود ،وهذا فيه قال:
إثبات ما جاء عن النيب  عن السلف الصاحل يف الارد على املخالف ،الذي يقول :أن النعمة هنا تأتين
مبعىن القوة ما إىل ذلك،
قال اآلية األوىل:

د
وقلوله﴿ :ما منلعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ [ص. ]75 :
أنكار اهلل سبحانه وتعاىل على إبليس وأراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبني إلبليس مزية آلدم متيز هبا عن
باقي املخلوقات ،وإن صح احلديث يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :خلق اهلل سبحانه وتعاىل آدم
بيده ،وغارس جنة عدن بيده ،وكتب التوراة ملوسى عليه الصالة والسالم بيده ،قال :إن ثبت احلديث
هذا قال :تكون هذه األمور اليت جعل اهلل سبحانه وتعاىل هلا مزية عن باقي املخلوقات﴿ ،ما منلعك أن
تسجد لما خلقت بيدي﴾ نعم طيب وقوله﴿ :وقالت اليلهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا
قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يقاء﴾ [املائدة. ]64 :
هذه يعين القاراءة هي القاراءة الصحيحة ،حىت يبطل اعتقاد اليهود ،ألنه لو قارأ وقال﴿ :وقالت اليلهود
يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه ﴾ وصل ومل يقف ،األصل أن يقول قال﴿ :وقالت
اليلهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا ﴾ قالً :لبد يقف بعد هذا يقول ﴿بل يداه﴾ ألن
هبذا الوقوف يكون يبطل كالم اليهود ،ألنه لو استمار يف القاراءة ومل يقف ،كأنه يقول :أن اليهود لعنوا
كأهنم أثبتوا صفة اليدين هلل سبحانه وتعاىل ،مفهوم.

هناك فارق بني أهل التفسري والقاراء ،حنن ما نعترب اآلن هنا القاراء ،نعترب أي نعم مثاله قال :عندما تقارأ
تقول﴿ :أومل يلتلفكاروا [ ﴾..األعارافً ]184:لبد تقف تقول ﴿ما بصاحبهم من جنة ﴾ ..ملاذا؟ ألن ما
هنا نافية ،وإذا وقفت كانت ما نافية ،لكن اعترب أن اإلنسان يقارأ ﴿ما بصاحبهم من جنة ﴾ كأن ما
هنا موصولة ،كأنه معىن اآلية تعاىل اهلل عن هذا كأنه يقول :تفكاروا ما يف النيب  من جنون أعوذ باهلل،
ما ميكن يكون هذا ،إذا أحيانا يا إخوانا أنت تسمع بعض القاراء تسمعه وهو يقارأ كأنه يفسار لك
القارآن ،كأنه أول مارة تسمع هذه اآليات واهلل حىت أحيانا يف الفاحتة ،صحيح أوًل وبعض الناس يقارأ
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وتتمىن أن لو سكت ،ولذلك قال النيب « :يؤم القوم أقراهم لكتاب اهلل» ،صحيح يعين يؤم القوم
أقاراهم لكتاب اهلل ًل إذا ًلبد هنا من وقوف وقلنا ًل تعترب القاراء ألن ًل معىن اعتبار هنا إًل بالتفسري
مفهوم ،نعم﴿ ،وقالت اليلهود يد الله مغلولة  ﴾ ..يعين منعت عن اإلنفاق ،فاملقام مقام رد على هؤًلء
اليهود﴿ ،وقالت اليلهود يد الله مغلولة  ﴾ .قال هلم اهلل سبحانه وتعاىل ﴿ :غلت أيديهم ﴾ ..كان
اجلزاء من جنس العمل ،واستح قوا هذه العقوبة من اهلل سبحانه وتعاىل حيث كانوا هم أحارص الناس
على املال ،وقال :هم الذين يقولً :ل خيارجوا فلس واحد إًل إذا يعلموا أنه يارجع من وراء هذا الفلس
أموال كثرية غلت أيديهم يعين منعوا من العطاء﴿ ،ولعنوا مبا قالوا ﴾بسبب هذا القول ،يد اهلل مغلولة
وقال :جاء الارد اآلن وهذا قلنا :فيه دليل ألهل السنة واجلماعة ،أن املقام مقاد مدح وثناء ورد على
اليهود ،ولو كان هلل أكثار من يديني كان ذكارت ،وسوف يأيت معنا اجلمع بني التثنية واًلنفاراد باجلمع
يأيت قاريبا إن شاء اهلل.
قال﴿ :ولعنوا مبا قالوا ﴾ تقف ،يأيت الارد﴿ :بل يداه﴾ ،وقال :أن املقام هن مقام مدح والتثنية
تأيت وياراد هنا هبا العدد ،إطالقا ما يأيت غري عدد يف التثنية وقال :أيضا أن هذا فيه رد ألن القبض
والبسط ًل ميكن يكون للنعمة أو للقوة مفهوم نعم.
****

وقلوله﴿ :واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا﴾ [الطور. ]48 :
أراد املصنف رمحه اهلل بإياراد هذه اآليات ،إثبات العينني هلل سبحانه وتعاىل ،فأهل السنة اجلماعة يثبتون
هلل عينني اثنتني حقيقيتني ،تليق جباللته وعظمتهً ،ل متاثل أعني املخلوقني ويثبتون العينني ويثبتون أن اهلل
سبحانه وتعاىل ،يثبتون هلل الارؤية كما تقدم معنا﴿ :الذي يلاراك حني تلقوم﴾[القعاراء .]218:وأدلة كثرية قال:
وأهل السنة واجلماعة ياردوا على املخالف الذي يقول أنه ينكار صفة العينني هلل سبحانه وتعاىل قال:
ياردون عليهم أن هذا خمالف لظاهار النص ،وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل وقال :أن املقام مقام
حتذيار ،عندما النيب  حذر من الدجال وأراد النيب  أن يبني للناس أن الدجال خملوق.
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أولا قلنا :ما هو الدليل أن الدجال خملوق وليس بإله؟
ما هي األدلة؟
األول :الكتل ل للاب والسل ل للنة وإمجل ل للاع األمل ل للة صل ل للحيح ،نعل ل للم والعقل ل للل قل ل للال :ألن ًل ميكل ل للن أن يكل ل للون رب
يعطللي الكمللال للمخلللوق ،ويكللون هللو نللاقص صللحيح ،عقللال ،دليللل العجللز مللاذا؟ ًل يسللتطيع دخللول
مكة وًل املدينة.
السادس :أن النيب  أخرب أن نفس لن تارى اهلل حىت متوت ،وقال :لن تارا ي يعين يف الدنيا.
السللابع :قللال :أنلله مللا يسللتطيع أن يللدفع عللن نفسلله أدىن أذيللة فضللال مللن أن ي لدفع عللن غللريه وأنلله أعللور
وقال :إن ربكم ليس بأعور ،فاملقام مقام مدح ،ومقام حتذيار ،وللو كلان هلل أكثلار ملن عينلني كلان ذكلارت،
صحيح وهذا قال :أملار جللي واضلح ،يعلارف بله كلذب اللدجال .وقلال الثلامن :يف أن اللدجال بقلار قلال:
أنلله ًل يسللتطيع أن يسلللط علللى التميمللي عنللدما شللق نصللفني ويعيللده كملا كللان ،ويقللول :هللا تعللرتف وكللذا
يق للول :م للا ازدت ب للك إًل إمي للان ويق للني ،أن للك أن للت ال للدجال ال للذي أخربن للا عن لله رس للول اهلل  ق للال :يف
احلديث قال :فال يسلط عليه ،هذا دليل دليل العجز مفهوم.
إذا هذا معتقد أهل السنة واجلماعة ،فيه الارد على املخالف من ينكار إثبات صفة العينني هلل سبحانه
وتعاىل على الوجه الالئق به.

وقلوله﴿ :واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا﴾ [الطور. ]48 :
أوال اآلية هذه فيمن نزلت؟

يف النيب عليه الصالة والسالم ،وأمار اهلل سبحانه وتعاىل بالصرب وتقدم معنا أن الصرب ينقسم إىل ثالثة
أقسام ،صرب على طا عة اهلل حىت تؤدى وعن معصية اهلل حىت جتتنب وعلى أقدار اهلل ألن القدر نازل
بك ًل حمال ،واصرب والصرب هو حبس النفس ،القلب عن التسخط ،واللسان عن التقكي ،واجلوارح
عن لطم اخلدود ،وشق اجليوب وما إىل ذلك ﴿واصرب حلكم  ﴾..تقدم معنا أن حكم اهلل حكم شارعي
وحكم كو ي.
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﴿فإنك بأعيننا﴾ قال :هذا فيه دليل إلثبات أهل السنة واجلماعة لصفة العينني هلل سبحانه وتعاىل على
الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل﴿ ،واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا﴾ وأهل السنة يثبتون قلنا :الصفة هلل
سبحانه وتعاىل ومقتضى الصفة ومقتضى الصفة هنا يف اآلية الارعاية للنيب  إذا نثبت الصفة ومقتضى
الصفة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل حيفظ هذا النيب عليه الصالة والسالم ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل وعد هذا
النيب بإمتام له ما أراد وما أرسل به عليه الصالة والسالم.

وقوله﴿ :ومحلناه على ذات ألواح ودسار • جتاري بأعيننا جزاء لمن كان كفار﴾

[القمار. ]14 - 13 :

ومحلناه أي نوح عليه الصالة والسالم ،على ذات ألواح ودسار ،قال :ملاذا قال اهلل على ذات ألواح؟
ألواح يعين خقبية ،ودسار قال :مسامري تاربط هبا األخقاب ،ملاذا قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ومحلناه
على ذات ألواح ودسار﴾ ومل تكن اآلية مثال ومحلناه على سفينة قال :إما أن اهلل سبحانه وتعاىل أراد أن
يعلم كفار مكة كيفية صناعة السفن ألهنم كانوا ًل ياركبون البحار .عندهم رحلة القتاء والصيف ،هذه
كلها بارا ًل حبارا قال﴿ . :ومحلناه على ذات ألواح ودسار﴾ أو أن يقول :هذه ماراعاة لفواصل اآليات،
لكن اهلل سبحانه وتعاىل قادر أن تكون اآليات كلها بفواصل واحدة ،مفهوم.
املهم األوىل أن يقال :األول أن اهلل سبحانه وتعاىل أراد ان يعلم الناس كيف يصنعوا السفن﴿ ،ومحلناه
على ذات ألواح ودسار﴾ هذا فيه بيان قدرة اهلل سبحانه وتعاىل ،أن كل سفينة كل شيء يغارق ،إًل ما
أراد اهلل سبحانه وتعاىل له البقاء وهي سفينة نوح عليه الصالة والسالم﴿ ،ومحلناه على ذات ألواح
ودسار • جتاري بأعيننا ﴾..وقلنا :هذا فيه متقد أهل السنة واجلماعة إثبات لعينني هلل سبحانه وتعاىل
بالوجه الالئق به.
وأهل السنة يثبتون العينني ومقتضى املقتضى هنا يف اآلية الارعاية هلذه السفينة ،كل شيء يغارق من
السفن واملاراكب وكذا ،إًل ما أراده اهلل سبحانه وتعاىل يف متام الارعاية هلذه السفينة ،وقدر اهلل سبحانه
وتعاىل أن نوح عليه الصالة والسالم ينجو هو ومن معه ،يعين ممن قدر اهلل سبحانه وتعاىل له النجاة مع
نوح عليه الصالة والسالم﴿ :ومحلناه على ذات ألواح ودسار • جتاري بأعيننا جزاء لمن كان كفار﴾ وهذا
يف الوعيد القديد ،قال﴿ :ولقد تلاركناها آية ﴾...

[القمار.]15:
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اختلفوا يف هذا قال :إما أن اهلل سبحانه وتعاىل تارك ذكار هذه السفينة آية ،ألهنا إىل اليوم هذا تذكار أهنا
هي السفينة الوحيدة اليت قدر اهلل هلا البقاء ،أو أهنا تاركت يعين موجودة اليوم على وجه األرض،
وجود السفينة وعدمه هذا ًل يغري عندنا من اإلميان بأن اهلل سبحانه وتعاىل قدر أن هذه السفينة هي
اليت تبقى ،سواء وجدنا السفينة أو مل جند السفينة ،وًل داعي ملا يصنعه بعض الناس من السفار صحيح،
ما يغري عند املؤمن شيء ألن املؤمن موقن مبا أخربه اهلل سبحانه وتعاىل به.
وقوله﴿ :وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين﴾ [طه. ]39 :
﴿وألقيت عليك حمبة مين﴾ تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل حمبة حقيقية،
تليق جبالله وعظمته ًل متاثل حمبة املخلوقني ويثبتون احملبة ،ومقتضى احملبة وحمبة اهلل سبحانه وتعاىل
تكون للعمل وتكون للعامل ،ومنهم موسى عليه الصالة والسالم أن اهلل سبحانه وتعاىل أحبه ،واهلل
سبحانه وتعاىل إذا أحب قال :رجل وضع اهلل سبحانه وتعاىل يف قلوب اخللق حمبة هذا ما يقول عندما
ياراه الناس أحبوه.
ومنهم امارأة فارعون عندما رأته أحببته ،صحيح وقال :فيه أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا قدر شيء ًل ميكن
أن حيول دون قضاء اهلل شيء ،كائن من كان ،فارعون كان يقتل اخللق من اجل أنه أعلم أنه سوف
خيارج موسى عليه الصالة والسالم ،ويقض على ملك فارعون ،فأراد أن يقتل الناس ،قدر اهلل سبحانه
وتعاىل أن هذا الذي يقتل فارعون الناس من أجله هو الذي ياربيه بني أحضانه ويارعاه من القتل ،وًل
أحد يقتله قال :أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا قدر وقوع شيء ًل ميكن أن حيول دون وقوعه شيء،
صحيح﴿ :فلعال لما ياريد﴾ [الربوج.]16:
قال﴿ :وألقيت عليك حمبة مين [ ﴾..طه ]39:أن اهلل أحبه ووضع حمبة موسى عيه الصالة والسالم يف
قلوب الناس ،وهذا قال فيه يعين مثارة أن العبد يلتمس األمور اليت حيبها اهلل سبحانه وتعاىل ،ويعارف أنه
هبذا ينال حمبة اهلل وإذا نال هذه احملبة هو هذا الذي يطمع فيه املؤمن أصال ،بعد هذا ينال رضي اهلل
عنه وأرضى عنه الناس نعم.
وتتقدم معنا أن ابن القيم قال :كل من قدم حمبة شيء دون حمبة اهلل ،قال :عذبه اهلل سبحانه وتعاىل
هبا قال﴿ :وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين﴾هذا هو القاهد أن أهل السنة واجلماعة يثبتون
هلل سبحانه وتعاىل عينان اثنتني حقيقتني ،تليق جبالله وعظمته ًل متاثل أعني املخلوقني ،ويثبتون العينني
واملقتضى هنا يف اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل ،قدر أن موسى عليه الصالة والسالم يبقى ويبعث اهلل
سبحانه وتعاىل ،ويأيت إىل فارعون وهذا الذي تقتل الناس من أجله ،أنت الذي تاربيه بني أحضانك
﴿ولتصنع على عيين﴾.
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وقلول لله﴿ :ق للد مس للع الل لله قل للول ال لليت جتادل للك يف زوجه للا وتق للتكي إىل الل لله والل لله يس للمع حتاوركم للا ﴾...
[اجملادلة. ]1 :
نكتفل للي هبل للذا وموعل للدنا السل للبت إن شل للاء اهلل ناراجل للع مل للا تقل للدم ،لكل للن ناراج ل للع اآلن ه ل للذا ال ل للذي أخل للذنا
يف هذا اليوم.
أوًل :أي صل للفة مل للن صل للفات اهلل اليل للوم درسل للنا أوًل صل للفة الوجل لله ،مل للا هل للو قل للول أهل للل السل للنة واجلماعل للة
يف هذه الصفة؟
أهن ل للم يثبت ل للون هلل وج ل لله حقيق ل للي ،يلي ل للق جبالل ل لله وعظمت ل لله ويثبت ل للون ك ل للل م ل للا أثب ل للت اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل
هلذا الوجه ،صحيح.
ما هو الرد على من يقول :أن الوجه يراد به الثواب ،أو إيراد الثواب وما إلى ذلك؟
نارد عليهم األول :أنه خمالف لظاهار النص ،وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل ،أي نعم أنه جاء الوجه
موصوف بصفات ًل ميكن أن يوصف هبا النعمة أو القوة وما إىل ذلك الصفة الثانية أن أهل السنة
واجلماعة يبتون هلل سبحانه وتعاىل يدين اثنتني ،حقيقيتني ،هبما يأخذ ويقبض ويبسط ،قال :يثبتون كل
ما أثبت اهلل هلذه اليدين من أوصاف.
كيف نرد على من يقول :أن اليد هنا بمعنى النعمة أو القوة؟

خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل ،وأن اليدين وصفت بأوصاف ًل ميكن يوصف
هبا النعمة والقوة ،كالقبض والبسط ،وأهنا ثنيت والنعمة والقوة ًل ميكن تثىن ،ومل تكن مزية آلدم على
غريه من املخلوقات ،بقي شيء؟ ًل بقي وأن املقام يف الارد على اليهود مقام ثناء ومدح ،ولو كان هلل
أكثار من يدين كان ذكارت.
الصفة الثالثة :عينني وقلنا :أن اهل السنة واجلماعة يثبتون هلل عينني اثنتني حقيقيتني هبما يبصار
سبحانه وتعاىل ،ويثبتون ،ومقتضى نعم قال :وياردون على من قال :أن العني ينكارون صفة العينني هلل
بأمور ،خمالف ظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل واملقام مقام رد ،وتبني أن الدجال بقار،
صحيح ولو كان له وصف بني واضح يعين يف هذا املوضع كان بينه النيب  ،فبني النيب  أن هذا
الدجال أعور ،وإن ربكم ليس بأعور وقال :هذا املقام أنه كان عليه كل األنبياء والارسل عليهم الصالة
والسالم.
ألن كل األنبياء والارسل كان حيذر من فتنة الدجال ،ومنهم نبينا عليه الصالة والسالم.
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وما هي األدلة أن الدجال بشر؟

دليل العجز واحد أنه ما يستطيع دخول مكة وًل املدينة وما يستطيع أن يسلط على التميمي.
أنلله ًل ميكللن أن اهلل سللبحانه وتعللاىل يعطللي الكمللال للمخلللوق ويكللون هللو نللاقص ،فهللذا الللدجال عنللدما
ك ل للان أع ل للور ،ه ل للذا دلي ل للل عل ل للى ال ل للنقص ،وأن ل لله ًل ميك ل للن أن يك ل للون ال ل للارب ن ل للاقص ،ب ل للل ال ل للارب س ل للبحانه
وتعاىل كامل غريه.
أن هذا معتقد أهل السنة واجلماعة ،وإن كان موسى عليه الصالة والسالم قال له اهلل سبحانه وتعاىل:
لن تارا ي ويوسف يأيت معنا إن شاء اهلل تفصيل األدلة هذه ،فيه إثبات صفة رؤية املؤمنني لارهبم يوم
القيامة ويف اجلنة.
بقي شيء اجلمع بني التثنية واإلفاراد إن شاء اهلل نأخذها احلصة القادمة ،بإذن اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن
حنن أطلنا اليوم وأخقى أنا يا شيخ حممد أنه عندما تكثار املعلومات تتداخل ،فاحلصة القادمة ناراجع
هذا إن شاء اهلل ،ونأخذ كيف جيمع أهل السنة واجلماعة بني اًلفاراد والتثنية ،واجلمع اليت وردت هبا
صفة اليدين والعينني هلل سبحانه وتعاىل ،واهلل اعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
ًل ما هو تأويل هذا ،عندما قلنا :أن ذات اهلل سبحانه وتعاىل ،قال :حىت لو قلنا :يف ﴿ويلبلقى وجه
ربك ﴾...
تبقى ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،قال :حىت ًل يتوهم متوهم ألنه تقدم معنا أن أهل
السنة واجلماعة يقول :أن الصفات صفات ذاتية ،وصفات فعلية وصفات خربية ،قال :الصفات اخلربية
[الارمحن.]27:

مسماها لنا أبعاض وأجزاء ،وًل ميكن يقال :يف حق اهلل بعض وجزء.
حىت ًل يتوههم متوهم هذا يعين األمار الذي فيه ضالل ،وًل ميكن يقال هذا يف حق اهلل يقال يف حقنا
حنن ،أن اليدين عندنا مساها لنا أبعاض وأجزاء ،صحيح لكن ًل ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل ،وحىت
ًل يتوهم متوهم هذا الفهم اخلاطئ ،نقول :تبقى ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،حىت
ًل يكون هذا األمار الذي يقوله أهل البدع قال :ما هو الدليل على أن هلل عينني اثنتني حقيقيتني؟
القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف شارح الواسطية يف األشارطة غضب ،عندما يعين بعض الطالب سأله
عن هذه املسألة وقال :أنه مل يارد دليل يف إثبات العينني هلل سبحانه وتعاىل فغضب القيخ ابن عثيمني
رمحه اهلل ،ألنه سئل عن عظيم ،وهذا هو حال السلف وقلنا حالنا مع دراستنا لألمساء والصفات ،أنه ًل
يسعنا إًل ما وسع السلف ،وًل نسأل عن أشياء مل يسأل عنها الصحابة رضي اهلل عنهم.
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وعنف القيخ السائل والقيخ تارى واهلل أعلم يعين غارضه تنبيه الناس على هذا األمار وقال :أن املقام
يقول :أنه احتج أهل السنة حبديث الدجال ،وقال :أنه أهل السنة احتجوا هبذا وأمجعوا على هذا األمار،
ًل ميكن أنت تأيت متأخار وتتكلم يف ذات هلل سبحانه وتعاىل مبا ًل يتكلم فيه السلف الصاحل ،وأطال
القيخ يف الكالم ،وإطالته يف هذا الكالم أراد أن يقارر ما قارره األئمة ،ومنهم اإلمام مالك رمحه اهلل
عندما سئل عن اًلستواء ،قال :كيف استوى طأطأ راسه على العارق ،وقال ال ..ألنه سئل عن عظيم
فبدى الغضب ،وهذا غضب يف موضعه ،فقال :اًلستواء معلوم ،والكيف جمهول ،واإلميان به واجب،
والسؤال عنه بدعة ،أخارجوا الارجل فإنه مبتدع ،وهذا فيه استعمال اهل السنة جلماعة للغلظة يف
موضعها ،إذا ًلبد يا إخوان حنن يف أول درس درسنا فيه الواسطية ،قلناً :لبد نسري يف دراستنا لألمساء
والصفات على ما كان عليه السلفً ،ل نسأل عن أشياء ًل يسأل عنها الصحابة رضي اهلل عنهم،
وأيضا الغارض من الدراسة هو تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل ،وًل ميكن يكون تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل إًل
مبا جاء عن النيب عليه الصالة والسالم﴿ :ما لكم ًل تلارجون لله وقارا﴾
﴿الذين إذا ذكار الله وجلت قللوبلهم [ ﴾...األنفال]2:
ومل يقل يوم من األيام يقول شيخ اإلسالم :أحد من الصحابة مل يقل :واحد من الصحابة كيف أو
كذا ،ومل سأل أهنم علموا أن هذه صفات تليق جبالله وعظمته وقلنا :أن شيخ اإلسالم أمل هؤًلء
[نوح]13:

وقال :هذا األصل:

املأولة وكذا ،قال :خذوا ثالث سنني احبثوا عن واحد من السلف يأول األمساء والصفات ما استطاعوا،
وجاء معنا يف القواعد أن الصحابة رضي اهلل عنهم نقل لنا اختالفهم يف الفقه ،ومل ينقل لنا اختالفهم
يف ،بل نقل إمجاع الصحابة وقال :هو شيخ اإلسالم يقول يف احلموية :يقول :أن كالم السلف مملوء
بإثبات األمساء والصفات ،ويقول :أنا لو أريد أن انقل كالم السلف أحتاج إىل جملدات ،وًل تسع هذه
الارسالة وهي احلموية ،ولكن يقول :القليل يدل على الكثري ،وإخوان مهم جدا هذا أكثار مارة ناركز عليه
أنك تبحث وتكون على ما كان عليه السلف ،يف األلفاظ يف األسئلة يف كل األمور .وسوف يأيت معنا
كثري ،أهل السنة يعتمدوا يف الارد على املخالف ،يقولوا :هذا السؤال مل يسأل عنه السلف ،مثل ظاهار
نصوص األمساء والصفات ماراد أو غري ماراد ألهنم يبحثوا عن ألفاظ يضللوا هبا الناس ،ومنها الطاغوت
األكرب عندهم اجملاز ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
****
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[ ]24بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.

قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقلوله﴿ :ويلبلقى وجه ربك ذو اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]27 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
أي صفة من صفات اهلل أراد المصنف رحمه اهلل بإيراد هذه اآليات؟

إثبات صفة الوجه هلل سبحانه وتعاىل.

ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف هذه الصفة؟
يثبتون هلل وجه حقيقي يليق جبالله وعظمته ًل مياثل وجه املخلوقني ،ويثبتون كل ما أثبت اهلل سبحانه
وتعاىل هلذا الوجه ،صحيح وأهل السنة واجلماعة قال :يفساروا هذه اآلية مباذا؟ ﴿ويلبلقى وجه ربك ﴾..
أن كل شيء يذهب ويفىن إًل ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه﴿ ،ربك﴾ أي نعم هذه
عبودية خاصة اخلاصة ﴿ ،ذو اجلالل﴾ اجلالل العظمة تبارك امسك وتعاىل جدك ،أي جاللك
وعظمتك﴿ ،واإلكارام﴾ مكارم ومكارم نعم فهو منزه سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،والعباد ينزه
اهلل سبحانه وتعاىل مكارم ومكارم.
وقوله ﴿كل شيء هالك إًل وجهه﴾ [القصص. ]88 :
نعم كل شيء من األشياء يذهب ويفىن ،إًل ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،الثا ي من
األعمال يذهب صدى إًل ما أريد به ،وهذا دليل على اإلخالص نعم إثبات صفة الوجه هلل سبحانه
وتعاىل على الوجه الالئق به.
****
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وقلوله﴿ :ما منلعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ [ص. ]75 :
طيب هل يوصف اهلل سبحانه وتعالى بأنه شيء؟
هذا من بباب اإلخبار ًل من ب األمساء والصفات.
وقلوله﴿ :ما منلعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ [ص. ]75 :
إلبليس.

الخطاب لمن؟

ماذا أراد المصنف رحمه اهلل بإيراد هذه اآليات؟ ما هو قول أهل السنة والجماعة؟

يثبتون هلل يدين اثنتني حقيقيتني تليق حبالله وعظمته ،ويثبتون كل ما أثبت اهلل سبحانه وتعاىل هلذه
اليدين من القبض والبسط واألصابع وغريمها،
اآلية﴿ :ما منلعك أن تسجد لما خلقت بيدي﴾ نعم ،كييف نارد يا شيخ على من قال :إن اليد هنا
مبعىن النعمة والقوة؟
خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل ،أن النعمة والقوة ًل ميكن تثىن ،ملا خلقت
بنميت وقويت ًل تأيت ،أن اليد والنعمة ،أن اليد وصفت بأوصاف ًل ميكن توصف هبا النعمة والقوة،
القبض والبسط واألصابع وغريها ،طيب بعده باقي يف الاردود ،أنه لو كان اليد هنا مبعىن النعمة والقوة،
مل تكن مزية آلدم على غريه من املخلوقات.
وقلنا :إن صح احلديث خلق اهلل سبحانه وتعاىل آدم بيده ،وغارس جنة عدن بيده ،وكتب التوراة بيده،
أيضا بقي معنا رد أن هذا جاء على سبيل املدح والثناء ،والارد على اليهود ولو كان هلل سبحانه وتعاىل،
أكثار من يدين كان ذكارت ،ألن املقام مقام مدح وثناء ورد على ما ابتغاه اليهود ﴿ما منلعك أن تسجد
لما خلقت بيدي﴾ نعم ونعم كثرية صحيح.
وقوله﴿ :وقالت اليلهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا مبا قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف
يقاء﴾ [املائدة. ]64 :
فوائد هذه اآلية؟
إثبات اليدين هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
أن اجلزاء من جنس العمل ،وكانوا هم أحارص الناس على املال.
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﴿ولعنوا مبا قالوا  ﴾..إثبات األفعال اًلختيارية هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،وقلنا :اللعن
من اهلل والطارد اإلبعاد من رمحة اهلل.
غريه ذكارها هو ،أي نعم أي ننعم وقال :أنه يف هذا الباب أن املعطلة يف هذا الباب شار من اليهود.
نعم طيب غريه ،نعم أي نعم أهنم يصفوا اهلل سبحانه وتعاىل بالنقائص ،قلنا :يف القاراءة ًلبد أن يقف
عند أي آية ﴿ :ولعنوا مبا قالوا﴾ يارد﴿ :بل يداه مبسوطتان﴾ وفيها أيضا دليل ألهل السنة واجلماعة
أن اليد ليست النعمة ،ألن لو كانت نعمة مل يكن فيها قبض وبسط.
وقلوله﴿ :واصرب حلكم ربك فإنك بأعيننا﴾ [الطور. ]48 :
نعم اخلطاب مل يف هذه اآلية؟ ﴿واصرب حلكم ربك﴾ للنيب عليه الصالة والسالم ،أماره اهلل سبحانه
وتعاىل بالصرب ،واحلكم حكم اهلل سبحانه وتعاىل شارعي وكو ي ،أمار اهلل النيب  أن يصرب حلكم اهلل
القارعي والكو ي﴿ :فإنك بأعيننا﴾ قلنا :أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل عينني اثنتني حقيقيتني تليق
حبالله وعظمته ،صحيح نعم وقال :اآلية هنا معناها أوًل فيها إثبات صفة العينني هلل سبحانه وتعاىل،
وإثبات أيضا املقتضى أن النيب  يف رعاية اهلل صحيح طيب.
وقوله﴿ :-ومحلناه على ذات ألواح ودسار • جتاري بأعيننا جزاء لمن كان كفار﴾ [القمار. ]14 - 13 :
ومحلناه أي نوح عليه الصالة والسالم ومن معه﴿ ،ذات ألواح ودسار﴾ومل يقل :على سفينة ملاذا لتعليم
الناس أو مبناسبة فواصل اآليات ﴿ :على ذات ألواح ودسار﴾ما هي الدسار؟ املسامري اليت تاربط هبا
األخقاب﴿ ،ومحلناه على ذات ألواح ودسار • جتاري بأعيننا﴾.فيه إثبات صفة العينني هلل سبحانه
وتعاىل على الوجه الالئق به.
وفيها أيضا إثبات صفة العينني واملقتضى أن اهلل سبحانه وتعاىل جعل هذه السفينة هي اليت تبقى نعم.
﴿وألقيت عليك حمبة مين ولتصنع على عيين﴾ [طه. ]39 :
هذه يف من اآلية؟
يف موسى عليه الصالة والسالم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أحب عبد ألقى يف قلوب العباد حمبة هذا
العبد ،وقال :عندما رأته امارأة فارعون أحبته وقالت ًل تقتلوه﴿ :قلارة عني يل ولك﴾ [القصص.]9:
وأن اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل إذا ق ل للدد وق ل للوع ش ل لليء ًل ميك ل للن أن حي ل للول دون ل لله ش ل لليء ،وم ل للا س ل للاق املص ل للنف
اآلية من أجله إثبات صفة العينلني هلل سلبحانه وتعلاىل ،وإثبلات صلفة احملبلة هلل سلبحانه وتعلاىل ،احملبلة هنلا
للعامل أو للعمل؟
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للعامل ،طيب يبقى معنا اجلمع بني اإلفاراد والتثنية ،اجلمع اليت يقول :وردت هبا صفة اليدين والعينني.
األول :اإلفاراد أن املفارد إذا أضيف يعم ،ومثله املفارد إلضافة.
الثا ي :قال :اجلمع إما ياراد به التعظيم ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إنا حنن نلزلنا الذكار [ ﴾..احلجار]9:
هذا ياراد به التعظيم ،أو أقل اجلمع اثنان كما عند الفارضيني صحيح ،نعم التثنية يقول شيخ اإلسالم:
إذا جاءت ياراد هبا العدد ،التثنية إذا جاءت ياراد هبا العدد وعندما قال :بيدي هذا دليل ان هلل سبحانه
وتعاىل يدين اثنني حقيقيتني ،إذا لو سأل سائل وقال :كيف جتمع ين األوجه اليت جاءت هبا صفة
اليدين والعينني ،أن مارة جاءت مفاردة ،ومارة مثىن ،ومارة جمموعة ،نقول :اجلمع ياراد به التعظيم ،ومنها
قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إنا حنن نلزلنا الذكار ﴾..أو أقل اجلمع اثنان كما عند الفارضيني ،واإلفاراد
املفارد إذا أضيف يعم والتثنية ياراد منها العدد ،وهذا أمار واضح.
****
وقلوله﴿ :قد مسع الله قلول اليت جتادلك يف زوجها وتقتكي إىل الله والله يسمع حتاوركما إن الله مسيع
بصري﴾ [اجملادلة. ]1 :
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
املصنف رمحه اهلل أرا د بإياراد هذه اآليات إثبات صفة السمع والبصار هلل سبحانه وتعاىل على الوجه
الالئق به ،وتقدم معنا أن السمع قال :يأيت مبعىن استجاب﴿ ،إن ريب لسميع الدعاء﴾ [إباراهيم ]39:يعين
جميب الدعاء ،وقول املصلي :مسع اهلل ملن محده يعين استجاب اهلل سبحانه وتعاىل ملن محده ،يأيت
بإدراك األصوات ،وإدراك األصوات عام كما يف هذه اآلية.
وإدراك األصوات يكون ياراد به النصار والتأييد﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه]46:
ومسعه ياراد به التهديد﴿ :لقد مسع الله قلول الذين قالوا إن الله فقري وحنن أغنياء [ ﴾...آل عماران،]181:
وأهل السنة واجلماعة يثبتون هذه األنواع األربعة مسع معىن اإلجابة ،ومسع مبعىن التهديد وإدراك
األصوات ،والنصار والتأييد ،وهذه اآلية قلنا :فيها إثبات السمع العام هلل سبحانه وتعاىل على الوجه
الالئق به.
وقوله﴿ :لقد مسع الله قلول الذين قالوا إن الله فقري وحنن أغنياء سنكتب ما قالوا﴾ [آل عماران. ]181 :
وقلنا :هذا السمع هنا ياراد به التهديد نعم.
وقوله﴿ :أم حيسبون أنا ًل نسمع سارهم وجنواهم بللى ورسلنا لديهم يكتبون﴾
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املناجاة تكون للقاريب واملناداة تكون للبعيد ،وهذا تقدم معنا ،وهذه اآلية أراد املصنف رمحه هلل تعاىل
هبا ،إثبات صفة السمع هلل تعاىل ،وهنا ياراد به التهديد.
ما هي الثمرة التي نجنيها من اإليمان بصفة السمع؟
قال :الثمارة أوًل أنك تيقن أن اهلل سبحانه وتعاىل جميب الدعاء ،ولذلك تدعوه ،ولذلك قال إباراهيم
عليه الصالة والسالم﴿ :يا أبت مل تلعبد ما ًل يسمع وًل يلبصار وًل يلغين عنك شيئا﴾ [مارمي ]42:وتؤمن
أن اهلل سبحانه وتعاىل يسمع كل شيءً ،ل خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف السماء.
الثا ي :أن تعلم أنك إذا قمت بتوحيد اهلل سبحانه وتعاىل فأنت يف رعاية اهلل.
﴿ًل حتزن إن الله معنا [ ﴾..التوبة ]40:يقول ابن القيم رمحه اهلل :كل من كان مع اهلل فال حيزن صحيح.
الثالث :أن حتذر من خمالفة اهلل سبحانه وتعاىل ،حبيث أنك ًل تتكلم بكالم يسخط اهلل سبحانه
وتعاىل نعم.
وقوله ﴿إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه. ]46 :
قلنا :هذه اآلية نزلت يف موسى وهارون عليهم الصالة والسالم﴿ ،إنين معكما  ﴾..وهذا فيه إثبات
صفة املعية وسوف يأيت معنا ،أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية تليق
جبالله وعظمته ًل متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل تعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه
حال يف خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،ويثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية
ها النصار والتأييد صحيح﴿ ،إنين معكما أمسع وأرى﴾ أمسع ما تقوًلن ،وما يقال لكما ،وأرى
مكانكما وأنصاركما ،إذا هنا السمع والبصار ياراد به النصار والتأييد ،ويف اآلية إثبات صفة السمع والبصار
هلل سبحانه تعاىل على الوجه الالئق به.
وقوله﴿ :أمل يلعلم بأن الله يلارى﴾ [العلق. ]14 :
وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة قال :يثبتون هلل سبحانه وتعاىل عينني اثنتني حقيقيتني تليق جباللته
وعظمته ،ويثبتون أن هلل سبحانه وتعاىل يارى كل املخلوقات صحيح ،وًل خيفى عليه شيء يف األرض
وًل يف السماء ،قال :والبصري تأيت مبعىن العليم ،ألنه قد يعمل بعض الناس أشياء ما تارى ،لكن علمها
اهلل واملدرك الثا ي املدرك للمارئيات واملدرك للمارئيات ثالث أقسام عام وخاص وهتديد.
وقوله﴿ :الذي يلاراك حني تلقوم • وتلقلبك يف الساجدين• إنه هو السميع العليم﴾
[القعاراء. ]220 - 218 :
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وقوله﴿ :وقل اعملوا فسيلارى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ [التوبة. ]105 :
﴿وق ل للل اعملل ل لوا فسل ل ليلارى الل ل لله عملك ل للم ورسل ل لوله والمؤمن ل للون﴾ إذا اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل ًل خيف ل للى علي ل لله
شلليء يف األرض وًل يف السللماء ،وقلنللا :مللا يعمللل العبللاد منلله مللا يلارى ومنلله مللا يللارى ولكللن ًل خيفللى علللى
اهلل سبحانه وتعاىل.
***
وقلوله﴿ :شديد المحال﴾ [الارعد. ]13 :
واهلل أعلم نكتفي هبذا القدر وىل غدا إن شاء اهلل.
ماذا أخذنا يف هذا اليوم؟
اثبات صفة السمع هلل سبحانه وتعاىل ،أهل السنة اجلماعة يثبتون مسع عام ومسع خاص ومسع ياراد به
التهديد ومسع مبعىن إجابة نعم.
إما العلم ،أو إدراك املارئيات وإدراك املارئيات ثالثة ،نعم عامة ،ومعىن التهديد﴿ .أمل يلعلم بأن الله
يلارى﴾[العلق ]14:والنصار والتأييد﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه ]46:نعم.
إثبات امل عية وأهل السنة واجلماعة سوف يأيت معنا يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية تليق جباللته
وعظمته ًل متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه تعاىل من الظنون الكاذبة مثل أن يظن أنه
حال يف خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل هبا ،ويثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية،
مقتضى املعية عندهم اختلف فيه على قولني:
إما أهنا مقتضاها العلم ،أو مقتضاها مجيع معا ي ربوبيته ،وهذا الذي يارجحه شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل ،نصار وتأييد وإحاطة وعلم وقدرة وغريه ،مفهوم.
واملعية تنقسم عندهم إىل قسمني :معية عامة تقمل كل خملوق ،ومعية خاص هذه باملؤمنني وسوف
يأيت معنا إن شاء اهلل سارد األدلة ،وسوف يتكلم أيضا شيخ اإلسالم ببعد األحاديث أن أهل السنة
واجلماعة جيمعون ين العلو واملعية هلل سبحانه وتعاىل ،ألنه ًل تعارض ينهما ،لكن يصان اهلل سبحانه
تعاىل عن الظنون الكاذبة نعم.
البصري :يأيت مبعىن العليم ويأيت مبعىن إدراك املارئيات وإدراك املارئيات عام وخاص وهتديد قالوا هذا غريه.
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نعم والدليل﴿ :والله بصري مبا تلعملون﴾ [احلجارات ]18:ألن كل هناك ما يعمل العباد ولكن ًل يارى ،نعم
النجوى تكون للقاريب ،طيب واملناداة تكون للبعيد ،نعم أخذنا أنه كيف جيمع أهل السنة واجلماعة بني
األوجه اليت جاءت يف اليدين والعينني ،أهنا مارة جاءت مفاردة ومثناة ،جمموعة قال :أن املفارد إذا أضيف
يعم واجلمع إما ياراد به التعظيم أو أقل اجلمع اثنان ،واملثىن التثنية تأيت دائما وياراد هبا العدد مفهوم اهلل
يفتح عليك.
هنا ياراد به.
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[ ]25بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]:
وقلوله﴿ :قد مسع الله قلول اليت جتادلك يف زوجها وتقتكي إىل الله والله يسمع حتاوركما إن الله مسيع
بصري﴾ [اجملادلة. ]1 :
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
ماذا أراد املصنف رمحه اهلل بإياراد هذه اآليات؟
إثبات هلل سبحانه وتعاىل.
ما هو قول أهل السنة؟
يثبتون هلل السمع حقيقي يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل مسع املخلوقني ،يأيت السمع مبعىن مسع اهلل ملن
محده يعين استجاب﴿ ،إن ريب لسميع الدعاء﴾ [إباراهيم ]39:ومسع إدراك األصوات وهذا ينقسم إىل
ثالثة أقسام-:
مسع عام﴿ :لقد مسع الله قلول الذين قالوا إن الله فقري وحنن أغنياء [ ﴾...آل عماران.]181:
والثالث :نصار وتأييد﴿ :إنين معكما أمسع [﴾..طه ]46:إذا يثبتون هلل سبحانه وتعاىل اإلجابة والسمع
العام ،والسمع اخلاص ومسع التهديد ،صحيح.
قال :إثبات األذن هلل سبحانه وتعاىل ،قال :هذا مل يسأل عنه السلف.
الثا ي :مل يارد يف الكتاب وًل يف السنة إثباته وًل نفيه ،فنحن ًل نثبت وًل ننفي ،ونقول :طاملا أنه
توقف يعين مل يارد ذكار هذا يف الكتاب وًل السنة ومل يسأل عنه الصحابة فال نسأل ،مفهوم.
وهذا تقدم معنا يف القواعد عند أهل السنة واجلماعة ،إذا ًل ميكن إلنسان أن يسأل هذا السؤال ،وإن
سأل سائل نقول :هذا مل يارد يف كتاب وًل يف سنة إثباته وًل نفيه ،فال نثبت وًل ننفي ،ونقول هلذا
السائل :تقف عندما وقف السلف ،مفهوم؟
هذا يعين وجب التنبيه عليه ،ألنه قلنا :أ ن كل ما خطار ببالك فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم وأجل من
ذلكً ،ل ميكن ندرك الكيفية ،اهلل سبحانه وتعاىل علمنا أنه نسمع نقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،مفهوم.
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طيب قال :هذه اآلية اليت ساقها املصنف ،رمحه اهلل فيها إثبات السمع العام إدراك األصوات ،نعم وأن
اهلل سبحانه وتعاىل ًل خيفى عليه شيء.

ما هي الثمرة التي نجنيها من اإليمان بصفة السمع؟
حتارص أن اهلل ما يسمع منك إًل ما يارضى ،وهذا يوجب ماراقبة نعم يف السار والعلن ،نعم .وقوله:
﴿لقد مسع الله قلول الذين قالوا إن الله فقري وحنن أغنياء سنكتب ما قالوا﴾ [آل عماران. ]181 :
هذا هذه اآلية ماذا أراد أي نعم ،أن هذا هنا السمع أوًل يف إثبات صفة السمع هلل سبحانه وتعاىل،
وقال :أن هذا فيه هتديد هلؤًلء.
وقوله﴿ :أم حيسبون أنا ًل نسمع سارهم وجنواهم بللى ورسلنا لديهم يكتبون﴾ [الزخارف. ]80 :
نعم مثل اليت قبلها بعده.
وقوله﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه. ]46 :
هذه فيمن نزلت؟ يف موسى وهارون عليهم الصالة والسالم ،وهنا السمع ياراد أوًل يف إثبات صفة
السمع هلل سبحانه وتعاىل ،وفيه النصار والتأييد﴿ :إنين معكما  ﴾..أمسع ما تقوًلن وما يقوًلن لكما،
وأرى مكانكما وأنصاركما.
وقوله﴿ :أمل يلعلم بأن الله يلارى﴾ [العلق. ]14 :

نعم ما هو قول أهل السنة والجماعة؟
إثبات صفة الارؤية هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،رؤية حقيقية تليق جبالله وعظمته ،وقال:
البصري تأيت مبعىن العليم ،وإدراك املارئيات وإدراك املارئيات ثالثة :عام وخاص وهتديد.
وقوله﴿ :الذي يلاراك حني تلقوم • وتلقلبك يف الساجدين﴾ [القعاراء]219 - 218 :
نعم ،وقلنا :هنا يف اآلية إثبات الارؤية وإثبات الارعاية للنيب .
وقوله﴿ :وقل اعملوا فسيلارى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ [التوبة. ]105 :
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﴿وقل اعملوا فسيلارى الله عملكم ورسوله والمؤمنون﴾ إثبات صفة الارؤية ،القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل
يقول :إن بعض الناس يضع هذه اآلية يف شهادة التفوق وكذا ،ويقول :هي يف احلقيقية نزلت يف
املنافقني ،وهذا دليل أننا إًل من رحم اهلل ،يقول :مل نفهم القارآن ويقول اًلحتجاج يف هذه اآلية يف هذا
املوضع ،يقول فيه نظار نعم واهلل أعلم.
****
وقلوله﴿ :شديد المحال﴾ [الارعد. ]13 :
بسم هلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،املصنف رمحه اهلل يعين أراد بإياراد هذه اآليات أراد
أن يبني لك الصفات املقيدة ،وتقدم معنا أن صفات اهلل سبحانه وتعاىل صفات ثبوتية ،وهذه كثرية
جدا بل هي أكثار من األمساء ،ألن كل اسم متضمن لصفة ،وعندنا الصفات املنفية وتقدم معنا أن
طاريقة أهل السنة واجلماعة يف الصفات املنفية ،نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه
رسوله .
ثانيا :إثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال ،الصفات املقيدة عندنا صفات ليست دائما
كمال ،وليست دائما نقص ،تكون يف موضع كمال وتكون يف موضع نقص فال يوصف اهلل سبحانه
وتعاىل هبا على اإلطالق ،وًل تنفى عنه سبحانه وتعاىل ،وإمنا يوصف اهلل سبحانه تعاىل هبا يف املواضع
اليت تكون فيها مدح ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها يف املواضع اليت يكون فيها نقص وعيب.
ولكن بعض العلماء تقول :قال :إما أنك تقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل ماكار باملاكارين ،لكن قال:
أحسن من هذا ماذا تقول؟ قال :تتلو اآلية ،صحيح :ومن أحسن من اهلل حديثا ،وهذا قلنا :امليزة اليت
متيزت هبا كتب األئمة ومنها شيخ اإلسالم إذا أرادت أن تذكار هذه الصفة هلل سبحانه وتعاىل تقول:
﴿وميكارون وميكار الله والله خيلار الماكارين﴾

[األنفال.]30:

مفهوم إذا قال :إما أن تذكار هذه الصفة مقيدة ،وهذه هي من الصفات املقيدة ،أو تقول مبا جاء يف
الكتاب والسنة ،وقال :هذا هو األوىل.
﴿وهو شديد المحال﴾ [الارعد.]13 :
﴿وهو شديد المحال﴾ تقدم معنا أن اهلل سبحانه وتعاىل خيرب عنه بأنه شديد ،وًل يسمى ًل يوصف
إًل بالقديد ،شديد المحال هو شديد أألخذ بالعقوبة.
وقلوله﴿ :ومكاروا ومكار الله﴾ [آل عماران. ]54 :
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وقال :املكار هو أن تتوصل باألسباب اخلفية إىل أن توقع باخلصم ،قال :هذا املعىن حنن تقدم معنا أن
املعا ي معلومة ،والكيفية علمها عند اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا من الصفات املقيدة ،واألوىل فيها أن نقارأ
اآلية ،قال﴿ :والله خيلار الماكارين﴾ [آل عماران ]54:إذا يوصف اهلل سبحانه وتعاىل بأنه ماكار باملاكارين ،أو
أعلى من هذا قلنا :تتلو هذه اآلية﴿ :ومكاروا ومكار الله والله خيلار الماكارين﴾
إذا ًل ميكن أن يكون مكار هؤًلء مثل مكار اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله
شيء وهو السميع البصري.
وقلوله﴿ :ومكاروا مكارا ومكارنا مكارا وهم ًل يقعارون﴾ [النمل. ]50 :
وقلوله﴿ :إنلهم يكيدون كيدا • وأكيد كيدا﴾ [الطارق. ]16 - 15 :
صفة الكيد وهذه من الصفات املقيدة نعم.
وقلوله﴿ :إن تلبدوا خيلارا أو مفوه أو تلعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديارا﴾
قال :أراد املصنف رمحه اهلل هبذه اآليات إثبات صفة العفو هلل سبحانه وتعاىل ،قال :والعفو يقرتط له
أوًل أن يكون عن قدرة ،وثانيا أن ياراد به اإلصالح ،قال﴿ :فمن عفا وأصلح [ ﴾...القورى ]40:وهنا
[النساء.]149 :

قال﴿ :عفوا قديارا﴾ ألن العفو إذا كان عن قدره هذا دليل على املدح والثناء ،وإذا كان العفو عن
ضعف هذا يقول دليل على اجلنب واخلوف ،فقال :أن العفو يقرتط له أوًل أن يكون عن قدرة ،اهلل
سبحانه وتعاىل يعفو عن املسلم يوم القيامة ،قال« :سترتها عليك في الدنيا وها أنا أغفرها لك في
االخرة » هذا عن قدرة واحد.

الثا ي :أن ياراد هبذا العفو اإلصالح ،هل اآلن السارق إذا رفع للسلطان ،يكون العفو عنه فيه إصالح
أم إفساد؟
قال :فيه إفساد ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب ﴾....
[البقارة ،]179:إقامة احلدود فيها إصالح ،وتارك احلدود فيه إفساد ،ولذلك العفو ًلبد فيه من إصالح،
خارج به إذا كان عفو ياريد به اإلفساد قال﴿ :فمن عفا وأصلح [ ﴾...القورى ]40:إذا يقرتط يف العفو
اًلصالح ،ويقرتط يف العفو أن يكون عن قدرة ،قال﴿ :إن تلبدوا خيلارا أو مفوه أو تلعفوا عن سوء فإن
الله كان عفوا قديارا﴾ ألن اهلل سبحانه وتعاىل العفو هذا كان عن قدرة ،واهلل سبحانه وتعاىل عفوه ًلبد
أن يكون مبين على اإلصالح ،ألن تقدم معنا حكم اهلل سبحانه وتعاىل كل ما حكم اهلل سبحانه
وتعاىل سواء كان حكم شارعي ،أو حكم كو يً ،لبد أن يكون فيه حكمة ،علمها من علمها وجهلنا
من جهلها.
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هناك يف اآلية ﴿فمن عفا وأصلح  ﴾...فيه احلث على العفو ،وقال النيب « :وما ازدراد عبد بعفو
إال عزة» لكن هذا يكون عن قدرة ،والثا ي أن ياراد به اإلصالح ،ولذلك ،قال هلل سبحانه وتعاىل:
﴿فمن عفي له من أخيه ﴾...
وتقدم معنا أن هذه اآلية حيتج هبا أهل السنة واجلماعة ،على من يقول :أن القاتل كافار كفار أكرب خمارج
من امللة ،فأولياء املقتول هلم أن يطالبوا بالقصاص ،أو بالدية ،أو بالعفو باجملان ،لكن شيخ اإلسالم
[البقارة.]178:

يارجح إذا كان هذا القتل قتل غيلة ،يعين قتل من دون أنه يعين مثاله قتل وهو نائم ،أو وهو غافل،
قال :هذا ًل ميكن ألولياء املقتول أن يعفو عن هذا ،قالً :لبد على السلطان أن يقيم عليه احلد ،ألنه
هبذه الطاريقة طاريقة القتل هو تعدى على احلق العام ،وهو أن الناس يف أمان ،صحيح فهو تعدى ألن
عندنا حقيقني اآلن ،حق يسميه حق عام ،وحق خاص ،حق خاص ألولياء املقتول وللمقتول ،وحق
عام وهو األمن ،أنه ًلبد أن األمة اإلسالمية تكون يف أمان ،وألننا اآلن لو قال :تنازلنا عن هذا األمار
أصبح يف تعد على احلقوق العامة ،فهذا يقول :األصل أنه يقتل حىت لو رضي أولياء املقتول بإسقاط
احلق ،ألنه فيه قال :هذا إفساد وهذا املتبع عندنا اآلن يف القضاء القارعي متبع هذا ،ألن عندنا حق
عام وحق خاص.
﴿وليلعفوا وليصفحوا أًل حتبون أن يلغفار الله لكم والله غفور رحيم﴾ [النور]22 :
هذا سوف يأيت معنا أن هذه اآلية نزلت يف الصديق  ،أنه عندما منع النفقة قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿وليلعفوا وليصفحوا ﴾..والصفح يكون شيء أعلى من العفو ،ألنه قد يعفو ويبقى يف قلبه شيء،
قال﴿ :وليصفحوا أًل حتبون أن يلغفار الله لكم ﴾..قال :بلى فارجع النفقة إىل نصفها ،والقصة معاروفة.
وقلوله﴿ :ولله العزة ولارسوله وللمؤمنني﴾ [املنافقون. ]8 :
يف هذه اآليات ،أراد املصنف محه اهلل إثبات العزة هلل سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا يف كتاب التوحيد ،أن
اهلل سبحانه وتعاىل له عزة حقيقية ،تليق جبالله وعظمتهً ،ل متاثل عزة املخلوقني ،وقال :العزة هي العزة
هي عزة قدر وقهار وغلبة ،وهو العزيز فال يارام جنابه أىن يارام جناب ذي السلطان ،وهو العزيز الغالب
ومل يغلبه شيء ،هذه صفتان اهلل وهو العزيز بقوة هي وصف فالعز حينئذ ثالث معان.
عز قدر ،وعزة قهار ،وعزة غلبة.
ما هي الثمارة من اإلميان بصفة العزة هلل سبحانه وتعاىل؟
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أوًل قال :ألنك ًل تطلب العزة إًل من اهلل ،وتعلم أن عزة النيب  وعزة من اهلل وتعلم أن عزة النيب
وعزة املسلم هي ًل ميكن أن تأخذ إًل من اهلل سبحانه وتعاىل ،وًل ميكن تكون مماثلة لعزة اهلل سبحانه
وتعاىل ،وأن كل من طلب العزة من غري اهلل ،قال :أذله اهلل سبحانه وتعاىل وقال :حنن قوم أعزنا اهلل،


وعزة قال :أن ًل أحد أن يطمع أن يكون مساو لعزة اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ًل
ميكن يناله أحد بسوء ،صحيح وهو قال :لن يغلبه شيء هذه صفتان ،وأن ًل أحد وهذا فيه رد على
من يقول :أنه استوى مبعىن استوىل ،كأنه هلل مغالب ،هذا قال :مناف لصفة العزة﴿ ،ولله العزة ﴾..
وقال﴿ :ولارسوله  ﴾..وًل ميكن أن تكون عزة النيب  مثل عزة اهلل ،بل عزة النيب  هي من عند اهلل
سبحانه وتعاىل ،وعزة كل مؤمن قال :هي من اهلل سبحانه وتعاىل مهما ابتغنا العزة من غريه قال:
أذلنا اهلل.
وقلوله عن إبليس﴿ :فبعزتك ألغويلنلهم أمجعني﴾ [ص. ]82 :
يصح احللف باهلل وبأمسائه وصفاته ،وقال :أن بعض الناس يف هذا الباب ،إبليس هو أحسن منهم يف
هذا الباب ،ألن إبليس اثبتت الصفات هلل سبحانه وتعاىل ،ومنها صفة العزة ،وأقسم بعزة اهلل:
﴿فبعزتك ألغويلنلهم أمجعني﴾ وقال :أن هناك بعض الناس ممن ينتمي إىل اإلسالم ينكار ما مل ينكاره
إبليس ،يقول :يف هذا الباب إبليس هو أفضل منهمً ،ل يف كل األبواب ،قال﴿ :فبعزتك  ﴾..أقسم
بعزة اهلل ﴿ألغويلنلهم أمجعني﴾ واستثىن﴿ :إًل عبادك منلهم المخلصني﴾وقال :هذا فيه دليل على فضل
التوحيد ،ألن القيطان أقسم بعزة اهلل ،على إغواء اخللق ،وسلك كل طاريق يستطيع الوصول به إىل
اإلنسان ﴿ :آلتيلنلهم من بلني أيديهم ومن خلفهم وعن أمياهنم وعن َشائلهم ﴾...
بقي مكان واحد ما يستطيع يأتيك منه القيطان ،وهو من فوق ،ألن هذا التجاء إىل اهلل سبحانه
وتعاىل ،إذا لو اعتصمت باهلل سبحانه وتعاىل ًل ميكن يأتيك القيطان ،وتقدم معنا أن ابن القم قال:
إن مداخل القيطان على اإلنسان ،تكون من ثالثة أبواب األول من باب الغفة ،والثا ي من باب
[األعاراف،]17:

القبهة ،والثالث من باب الغضب ،وقال :إن آدم عليه الصالة والسالم عارف بأنه حليم ،لكن يقول:
ظل وراءه القيطان حىت أوقعه يف املعصية لكن يقول :أن مهما قد يقع اإلنسان يف شيء من هذه
األبواب الثالثة.
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قال :وإذا أذنب استغفار وتاب إىل اهلل  ،وهبذا قال :كان من املخلصني﴿ :فبعزتك ألغويلنلهم أمجعني﴾
نعم أقسم بعزة اهلل ويف هذا أثبت صفة العزة هلل سبحانه وتعاىل ،وهذا الذي أراده املصنف بإياراد هذه
اآلية وقلنا :إن بعض الناس يف هذا الباب شار من إبليس وأهنم أتوا بأشياء مل يأت هبا إبليس.
وقلوله﴿ :تلبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]78 :
واهلل أعلم ونقف عند هذا.
ماذا أخذنا اليوم؟
أن املصنف رمحه اهلل أراد هبذه اآليات إثبات الصفات املقيدة ،وعليها تسري ،وأن الصفات تنقسم إىل
ثالثة أقسام هبذا اًلعتبار ،صفات ثبوتية وهذه كثرية جدا بل هي أكثار من األمساء.
والثا ي :صفات مقيدة وهي اليت ليست دائما كمال ومدح ،وليست دائما نقص وعيب فيوصف اهلل
سبحانه وتعاىل هبذه الصفة يف احلال اليت تكون فيها ،مدح وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها يف احلالة اليت
تكون فيها نقص ،صحيح نعم.
ولكن هذا املعا ي حنن نعارفها ولكن الكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة فال يعين يف أي باب
من هذه األبواب اآلن يف العقيدة ،ذكارنا معىن القيء من الكلمات الواردة يف الكتاب والسنة ،ليس
معىن هذا أننا نصف الكيفية ،ولكن حنن نثبت املعىن ،وهذه طاريقة أهل السنة واجلماعة ،يثبتون املعىن
ويقولون :هلل سبحانه وتعاىل كيفية حقيقية ،تليق جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها السؤال
عنها بدعة.
نعم وهذا قلنا :يف هذه احلال صفة كمال ،أن العفو يقرتط له أوًل أن يكون عن قدرة ولذلك جاءت
اآلية قال :عفوا قديارا ألن العفو يكون عن قدرة ،وهذا فيه كمال العفو إن كان عن عجز هذا دليل
على النقص ،واهلل سبحانه وتعاىل هو عفو وقادر سبحانه وتعاىل.
القارط الثا ي :أن ياراد به اإلصالح ،وقلنا :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :فمن عفا وأصلح ﴾...
[القورى ]40:وقال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ولكم يف القصاص حياة يا أويل األلباب ﴾...
ألن العفو عن ماذا؟ عن احلدود هذا فيه إضاعة حلدود اهلل سبحانه وتعاىل ،واهلل سبحانه وتعاىل وضع
[البقارة]179:

احلدود حىت يارتدع الناس ،وألن العفو قلنا كما مثل شيخ اإلسالم بالقاتل عمدا وغيلة ،قال :هذا فيه
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تعد على احلق العام ،وأن العفو عنه يؤدي إىل اإلفساد ًل إىل اإلصالح ،لكن إن كانت مقاجارة بني
رجلني ،وقال :يعين ظهار له أن هذا اآلخار يقتل وكذا ،فأولياء املقتول العفو عن القاتل ،إما باجملان أو
إذا دفعوا له الدية ﴿فمن عفا وأصلح فأجاره على الله﴾ أن القسم الثالث صفات ثبوتية.
والثا ي :صفات منفية ،وطاريقة أهل السنة واجلماعة نفيها عن اهلل كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها
عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال.
والثالث :صفات مقيدة ،نعم األوىل أن تأيت مبا جاء يف الكتاب والسنة ،أو تقول :ماكار باملاكارين،
لكن هذا اتاركه وًل تأت به ،تقارأ باآليات كما أوردها شيخ اإلسالم ،هل معىن هذا نفهم معناه ،قلنا:
نفهم معناه ،لكن ذكار الصفة مبا جاء يف الكتاب والسنة هذا أوىل ومن أحسن من اهلل حديثا وقيال
وغريه.
طيب إثبات صفة العزة هلل سبحانه وتعاىل ،بل العزيز اسم من أمساء اهلل سبحانه وتعاىل متضمن لصفة
العزة ،عزة قدر وعزة قهار ،وعزة غلبة ،وما هي أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل عزة حقيقية تليق جبالله
وعظمتهً ،ل متاثل عزة املخلوقني.

وما هي الثمرة من اإليمان بصفة العزة؟
أن ًل تطلب العزة إًل من اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن عزة النيب  وعزة كل مؤمن تكون حتت عزة اهلل،
وهي مأخوذة من اهلل سبحانه وتعاىل ،قلنا :مهما ابتغينا العزة وفيه أيضا الارد قلنا :على من يقول :أن له
مغالب ،مثل استوى مبعىن استوىل وغريه....
نعم أعلى من العفو ،وهذه اآلية نزلت يف الصديق  ،عندما منع النفقة ،فقال اهلل سبحانه وتعاىل له:
وهذا فيه فضل الصديق ،أنه أنزل هلل فيه القارآن﴿ :أًل حتبون أن يلغفار الله لكم [ ﴾...النور ،]22:والغفار
تقدم معنا هو السرت مع التجاوز ،نعم.
صفة العزة ويصح احللف باهلل وبأمسائه وصفاته ،وبعض الناس كان يف هذا الباب ،شار من إبليس،
طيب مع أهنم ينتسبوا إىل اإلسالم ،طيب ذكارنا هذا إذا هذه ،تقدم معنا أن املغفارة سرت مع التجاوز
والصفح ،هو أعلى من العفو ،ألنه قد يعفو يبقى يف قلبه شيء نعم واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد
وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]26بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
عليه الصالة والسالم.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]

وقلوله﴿ :وهو شديد المحال﴾ [الارعد. ]13 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ماذا اراد املصنف رمحه اهلل بإياراد هذه اآليات؟
إثبات الصفات اليت ليست دائما تكون كمال .وليست دائما تكون نقص وعيب .لكنها نعم يسميها
العلماء صفات مقيدة .فيوصف هبا اهلل سبحانه وتعاىل يف احلالة اليت تكون فيها كمال .وينزه اهلل
سبحانه وتعاىل عنها يف احلالة اليت يكون فيها نقص وعيب .وطاريقتهم يف الكالم عن هذه الصفة قال:
إما أهنم يذكاروها مقيدة وقال :أحسن من هذا أن تتلو اآلية ،صح؟ نعم فإما أن تقول أن اهلل سبحانه
وتعاىل ماكار باملاكارين ،أو تقول﴿ :وميكارون وميكار الله والله خيلار الماكارين﴾ [األنفال ]30:نعم.
وقلوله﴿ :تلبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]78 :
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تبارك قال :إما تكون عائدة على اهلل ،أو عائدة على اسم اهلل ،إذا عائدة على اهلل سبحانه وتعاىل،
يعين تعاىل وتعاظم ،تقدم معنا أن العلو يثبته أهل السنة واجلماعة هلل سبحانه وتعاىل ،كما ثبته هو
سبحانه وتعاىل لنفسه يف كتابه ،وعلى لسان رسوله  علو يف الذات وعلو يف الصفات ،وإذا كان
عائدة على اسم اهلل يعين كل شيء يذكار عليه اسم اهلل سبحانه وتعاىل حتل فيه الربكة ،ولذلك القيخ
عندما يسم اآلن على الذبيحة تكون حالل وباركة ،وإذا مل يسم كانت ميتة ،يسمي على الطعام حيل يف
هذا الطعام الربكة ،وًل يأكل معه القيطان ،خبالف لو تارك التسمية يسمي عند دخول املنزل ،يسمي
عند اجلماع فال يضار الولد شيء ،بإذن اهلل سبحانه وتعاىل ،إذا تبارك قلنا :إذا كانت يف اآلية عائدة
على اهلل سبحانه وتعاىل وتعاظم ،وإذا عائدة على اسم اهلل حتل الربكة على كل شيء يذكار عليه اسم
اهلل ،تقدم معنا أن الربكة ًل تطلب إًل من اهلل سبحانه وتعاىل ،والتربك ينقسم إىل قسمني تربك مقاروع
وتربك ممنوع.
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التبرك المشروع :يكون بأمار شارعي وبأمار حسي ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قدر أن بعض األشخاص
يعلموا الناس العلم ،ويضع اهلل سبحانه وتعاىل يف علمهم الربكة ،وهذه باركة حسية ،مثل ما وضع اهلل
سبحانه وتعاىل يف علم السلف ،ومنهم الصحابة رضي اهلل عنهم ،ومنهم األئمة األربعة ومنهم شيخ
اإلسالم حممد عبد الوهاب وغريهم ،صحيح ألنه قال :يعين كان هذا أمار حمسوس ،وعندنا تربك شارعي
الصالة يف املسجد النبوي ويف املسجد احلارام ،سكىن املدينة ألنه ثبت فيه دليل من الكتاب أو السنة
﴿سبحان الذي أسارى بعبده ليال من المسجد احلارام إىل المسجد األقصى الذي باركنا حوله ﴾...
[اإلساراء]1:

قال﴿ :وباركنا عليه وعلى إسحاق [ ﴾..الصافات ]113:وذرية إباراهيم عليه الصالة والسالم ذرية مباركة،
ومنهم نبينا عليه الصالة والسالم ،إذا مل يثبت فيه أمار حسي وًل شارعي كان تربك ممنوع ،ولذلك عندما
تربكوا باألصنام أنكار اهلل سبحانه وتعاىل عليهم ،قال﴿ :أفلارأيلتم الالت والعزى * ومناة الثالثة األخارى﴾
[النجم ]20: 19صحيح نعم.
وقلوله﴿ :تلبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]78 :
وذي اجلالل قلنا :العظمة واإلكارام أن اهلل مكارم ومكارم.
وقلوله﴿ :فاعبده واصطرب لعبادته هل تلعلم له مسيا﴾ [مارمي. ]65 :
العلماء يقولون :أن هذه اآلية ذكار فيها أنواع التوحيد الثالثة﴿ ،رب السموات واألرض وما بليلنلهما
﴾....
هذه توحيد الاربوبية﴿ ،فاعبده﴿ وقلنا كل عبادة يف القارآن معناها التوحيد ،وهذا توحيد األلوهية
والعبادة ،وهذا الذي حصل ببينه وبني النيب  اخلصومة فيه﴿ ،واصطرب﴾ وما قال :اصرب ،وتقدم معنا
[النبأ]37:

أن الزيادة يف املبىن تؤدي إىل الزيادة يف املعىن﴿ :وما يللقاها إًل الذين صبلاروا وما يللقاها إًل ذو حظ
عظيم﴾ [فصلت ]35:فقط؟ قالً :ل وصاباروا أمار أعلى من الصرب ،واتقوا اهلل ﴿فاعبده واصطرب لعبادته﴾
إذا ًلبد أن متتثل هذا األمار أنك تصنع شيء أعلى من الصرب ﴿واصطرب لعبادته هل تلعلم له مسيا﴾
يقول هل تعلم له مسيا يقول هذا النوع الثالث من أنواع التوحيد األمساء والصفات ،وقال :هذا ﴿هل
تلعلم له مسيا﴾ مقارب معىن التحدي يعين إذا كنت تعلم له مسامي ،وكفو وند وشبيه ومثيل ائت به،
وهل ميكن أحد أن يكون مساو هلل سبحانه وتعاىل؟ ًل ﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾
[القورى ]11:نعم ﴿ومل يكن له كفوا أحد﴾ [اإلخالص﴿ ]4 :هل تلعلم له مسيا﴾
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وقوله﴿ :ومل يكن له كفوا أحد﴾ [اإلخالص. ]4 :
تقدم معنا يف شارح سورة اإلخالص ،أن اهلل سبحانه وتعاىل نفيه عن نفسه الكفو والند والقبيه والنظري
واملثيل لكمال أحاديته وصمديته ،وقلنا :هذه طاريقة أهل السنة واجلماعة نفي ما نفاه عن نفسه وما
نفاه عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد ،املصنف رمحه اهلل ساق هذه اآليات لنفي الكفو والند
والقبيه والنظري واملثيل لكمال أحاديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعاىل وعزته.
وقوله﴿ :فال جتعلوا لله أندادا وأنتم تلعلمون﴾ [البقارة. ]22 :
هذه اآلية يف سورة البقارة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يف أول سورة البقارة قسم الناس إىل ثالثة أقسام ،مؤمن
وكافار ومنافق ،وذكار أوصاف هؤًلء الثالثة ،مجع اجلميع بأول نداء يف القارآن ،وقال اهلل سبحانه
وتعاىل﴿ :يا أيلها الناس [﴾...البقارة ]21:يعين من مؤمن وكافار ومنافق ،جاء بأول أمار يف القارآن وهو
أمار بالتوحيد ،اعبدوا يعين وحدوا وهذا دليل على أمهية التوحيد ،أول نداء يف القارآن نداء التوحيد ،وأول
أمار يف القارآن أمار بالتوحيد ﴿يا أيلها الناس اعبدوا﴾ [البقارة .]21:أي وحدوا ربكم ،ملاذا؟ قال :خلقكم
فإذا كان هو اخلالق سبحانه وتعاىل فهو املستحق للعباد ﴿ ،والذين من قلبلكم [ ﴾..البقارة ]21:يعين
وخلق الذين من قبلكم ًل جيد خالق إًل اهللً ،ل يوجد خالق إًل اهلل ،ساق اهلل سبحانه وتعاىل األدلة
على انفاراده بالاربوبية ،واحتج به على توحيد األلوهية ،ختم اهلل سبحانه وتعاىل اآلية بقوله سبحانه
وتعاىل﴿ :فال جتعلوا  ﴾..أول هني يف القارآن هذا هني عن القارك﴿ . :فال جتعلوا لله أندادا  ﴾..إذا
يف هذه اآلية نفي الند عن اهلل لكمال أحاديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعاىل ،وكمال عزته
سبحانه وتعاىل.
﴿فال جتعلوا لله أندادا  ﴾..شبهاء ونظاراء ومثالء ،يصارفون له ما ًل ميكن أن يصارف إًل من اهلل يف
الدعاء والذبح والنذر وغريه﴿ ،وأنتم تلعلمون﴾ ماذا؟ تعلمون أن اهلل سبحانه وتعاىل هو املنفارد
بالاربوبية ،وأقاروا هبذا التوحيد وكان يلزمهم اإلقارار بتوحيد األلوهية وأنتم تعلمون أنه سبحانه وتعاىل منفارد
بالاربوبية جيب أن يفارد باأللوهية ،وتقدم معنا يف شارح سورة اإلخالص أن الند والقبيه والنظري واملثيل
معانيها متقاربة ،كما قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل.
وقوله﴿ :ومن الناس من يلتخذ من دون الله أندادا حيبونلهم كحب الله﴾

[البقارة]165 :

ومن الناس يعين بعض الناس ،من هذه تبعيضية ألنه يصح أن حيل حملها بعض الناس﴿ ،يلتخذ من دون
الله أندادا ﴾..أنداد الند القبيه واملثيل والنظري ،يصارفون هلم ما ًل يصارف إًل هلل﴿ ،ومن الناس من
يلتخذ من دون الله أندادا حيبونلهم كحب الله﴾ هذه اآلية فيها قوًلن :مبعىن ﴿حيبونلهم كحب الله﴾.
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القول األول :أهنم حيبوا األنداد حمبة مساوية حملبة اهلل ،وابن القليم رمحله اهلل يقلول :هلؤًلء مل جيعللوا هلذه

األنللداد واألصللنام مسللاوية هلل يف اخللللق والللارزق ،وإمنللا سللاووا هللذه األنللداد مللع اهلل يف احملبللة ،وكانللت ه لذه
سللبب للخصللمة يللوم القيامللة﴿ :تالللله إن كنللا لفللي ضللالل مبللني﴾ [القللعاراء ]97:قللال﴿ :إذ نسللويكم بللارب
العالمني﴾ [القعاراء ]98:يف ماذا؟
يف احملبللة وأخللذنا أن احملبللة تنقسللم إىل ثالثللة أقسللام ،حمبللة مللع اهلل وهللذه هللي القللارك األكللرب والللدليل هللذه
اآلية واألصل أن حيب اهلل وًل حيب أحد معله ،طيلب أيلن حمبلة األنبيلاء والصلاحلني ،واملالئكلة واملوحلدين،
ق ل للال :حمب ل للتهم حت ل للت حمب ل للة اهلل ،وًل ميك ل للن أن تك ل للون حمب ل للة الن ل لليب  مس ل للاوية حملب ل للة اهلل ،وإًل وقعن ل للا يف
احملبة القاركية.
القسم الثاني من المحبة :احملبة يف اهلل أو هلل ،وهذه واجبة من أوثلق علارى اإلميلان احللب يف اهلل اللبغض
يف اهلل ،وحمبللة طبيعيللة جللائزة بقللارط أن ًل يقللدمها علللى حمبللة اهلل ﴿ :إمنللا أمللوالكم وأوًلدكللم فتلنللة ﴾...
[التغابن.]15:

﴿ومللن النللاس مللن يلتخللذ مللن دون الللله أنللدادا حيبللونلهم كحللب اللله﴾ قلنللا :القللول الصللحيح يف اآليللة أهنللم
حيبوا األنداد حمبة مساوية حملبة اهلل.
القول الثاني في اآلية :أهنم أحبوا األنداد كمحبة املؤمنني هلل ،وقال :هذا ًل يصح يف تفسلري اآليلة ألن
بعللد هللذا قللال اهلل سللبحانه وتعللاىل﴿ :والللذين آمن لوا أشللد حبللا لللله [ ﴾ ..البقللارة﴿ ]165:ومللن النللاس مللن
يلتخ للذ م للن دون الل لله أن للدادا  ﴾...أراد املص للنف رمح لله اهلل نف للي الن للد ع للن اهلل س للبحانه وتع للاىل ،لكم للال

أحاديته وصمديته.
وقوله﴿ :وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا ومل يكن له شاريك يف الملك ومل يكن له ويل من الذل
وكبلاره تكبريا﴾ [اإلساراء. ]111 :
﴿وقل احلمد  ﴾..وتقدم معنا أن احلمد هلو ذكلار احململود جبميلل الصلفات عللى وجله احملبلة والتعظليمً ،ل
الثنللاء لكللن احلمللد إذا تكللارر أصللبح ثنللاء ،والللدليل احلللديث القدسللي ،قللال اهلل سللبحانه وتعللاىل :إذا قللال
العبللد :احلمللد هلل رب العللاملني قللال :محللد ي ريب ،وإذا قللال :الللارمحن الللارحيم قللال :أثللىن علللي عبللدي ،هللذا
دليللل أن احلمللد غللري الثنللاء ،لكللن احلمللد إذا تكللارر أصللبح ثنللاء ،فللال يص للح أن نعللارف احلمللد هللو الثنللاء
باجلميل ،يقول :اًلختياري وكذا قال :احلمد هو كذر احملمود جبميل الصفات على وجله احملبلة والتعظليم،
ًل ثنللاء إًل تك لارار احلمللد يصللبح ثنللاء ،وقللل احلمللد وتقللدم معنللا أنلله حيمللد اهلل سللبحانه وتعللاىل علللى كللل
شيء ،حيمد اهلل سبحانه وتعاىل على ما مسى ووصف به نفسه سبحانه وتعاىل.
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حيمد اهلل سبحانه وتعاىل على إرسال األنبياء والارسل.
حيمد اهلل سبحانه وتعاىل أنه اختارنا نكون عبيد له سبحانه وتعاىل.
حيمد على كل شيء﴿ :وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا [ ﴾...اإلساراء ]111:املصنف رمحه اهلل قال:
أراد هبا ومل يكن نفي القاريك عن اهلل وسوف يأيت معنا﴿ ،وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا ﴾...
لكمال أحاديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعاىل ألن األب حيتاج إىل الولد إذا كرب ويكون هذا
الولد يف الغالب يقبه األب واهلل سبحانه وتعاىل ﴿وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا  ﴾...لكمال
غناه وكمال أحاديته وصمديته سبحانه وتعاىل﴿ ،مل يلتخذ ولدا ومل يكن له شاريك يف الملك  ﴾..أيضا
نفي القاريك عن اهلل سبحانه وتعاىل.
قال﴿ :ومل يكن له ويل من الذل وكبلاره تكبريا﴾ .إذا الويل املنفي عن اهلل يكون سببه الذل ،لكن الويل
مبعىن الوًلية والنصارة هذا ثابت هلل سبحانه وتعاىل ،هناك وًلية من اهلل للعبد ووًلية من العبد هلل
سبحانه وتعاىل﴿ :الله ويل الذين آمنوا خيارجهم من الظلمات إىل النور ﴾....

[البقارة.]257:

وتقدم معنا أن الوالية تنقسم إلى قسمين:
وًلية عامة تقمل كل خملوق ﴿ ،ردوا إىل الله موًلهم احلق [ ﴾...األنعام ]62:وًلية هذه تقمل كل
خملوق ،ووًلية خاصة باملؤمنني﴿ :الله ويل الذين آمنوا ﴾..نعم﴿ ،أًل إن أولياء الله ًل خوف عليهم
وًل هم حيزنون﴾ [يونس.]62:
﴿ومل يكن له شاريك يف الملك ومل يكن له ويل من الذل ﴾ [اإلساراء ]111:قال﴿ :وكبلاره  ﴾..أي عظمه
تعظيما وتعظيم اهلل سبحانه وتعاىل يكون بالتوحيد ،وتنزيه هلل سبحانه وتعاىل عن النقائص اليت قال:
يأيت هبا الكفار ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قل هذه سبيلي أدعوا إىل الله على بصرية أنا ومن اتلبلعين
وسبحان الله وما أنا من المقاركني﴾ [يوسف ]108:ألن من أعظم املسبة هلل سبحانه وتعاىل القارك ،ألهنم
يصف اهلل سبحانه وتعاىل بالنقائص ،وهذا ينطبق متاما على ،قال :الباطنية ومذهب ابن سينا وغريهم،
قال :أهنم وصفوا اهلل سبحانه وتعاىل إما يصفوه بالنقائص ،أو يصفوا اهلل سبحانه وتعاىل باملستحيالت
واملمتنعات ،وهذا سوف يأيت معنا إن شاء اهلل يف احلموية والتدمارية نعم.
وقوله﴿ :يسبح لله ما يف السموات وما يف األرض له الملك وله احلمد وهو على كل شيء قديار﴾
[التغابن. ]1 :
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تسبيح الكائنات هلل سبحانه وتعاىل تكون بلسان احلال ،وبلسان املقال ،كل املخلوقات تسبح اهلل
سبحانه وتعاىل بلسان احلال ،وتسبح اهلل سبحانه وتعاىل بلسان املقال ،إًل الكافار فهو يسبح اهلل أي
ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،بلسان حاله ًل بلسان مقاله ،قال :وجود اخللق
وإمدادهم بالنعم ،هذا دليل على تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،قلنا :عظم املخلوق
يدل على عظم اخلالق سبحانه وتعاىل ،والكافار وجوده يف هذه الدنيا وإمداده بالنعم ،وخلق الكافار يف
أحسن تقومي يدل على تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب صح.
لكن الكافار ًل يسبح بلسان املقال ،وهذا من نعمة اهلل سبحانه وتعاىل علينا ،أننا نسبح اهلل سبحانه
وتعاىل ،ومن نعيم أهل اجلنة أهنم يلهمون التسبيح ،صحيح نعم وقال﴿ :وإن من شيء إًل يسبح
حبمده [ ﴾...اإلساراء ]44:فكل املخلوقات تسبح اهلل سبحانه وتعاىل وقال :هذا من أعظم املنن ،تسبيح
اهلل أي تنزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب.
﴿يسبح لله ما يف السموات وما يف األرض [ ﴾..التغابن. ]1 :
ما هذه موصولة تقمل كل خملوق ما يف السماوات وما يف األرض.
﴿له الملك وله احلمد﴾.
ل ل لله املل ل للك تق ل للدمي م ل للا م ل للن حق ل لله الت ل للأخري ي ل للدل عل ل للى احلص ل للار ،أي املل ل للك هلل ًل لغ ل للريه ص ل للح ،طي ل للب
إذا قال لنا قائل :أن اهلل سبحانه وتعاىل أثبت ملكية للعبد ،أو ما ملكلتم مفاحتله قلال :إملا أن هلذا مللك
قاصللار ،ألن القلليخ قللد يكللون عنللده بعللض العبيللد ،لكللن العبللد يفللار منلله ويكللون آبللق صللحيح فهللذا ملللك
ن للاقص ،ه للل يس للتطيع أح للد أن يف للار م للن ملك للك اهلل﴿ :إن اس للتطعتم أن تنف للذوا م للن أقط للار الس للموات
واألرض ﴾....

[الارمحن.]33:

ًل ميكن أحد يفار من ملك اهلل ،الثا ي ملك هذا وهذا وهذا ،وهذا وملك اجلميع حتت ملك اهلل
سبحانه وتعاىل صحيح .إذا تقدمي ما من حقه التأخري يدل على احلصار ،وله احلمد ًل لغريه﴿ :وهو
على كل شيء قديار﴾ .
وتقدم معنا ان القدرة هي صفة يتمكن هبا الفاعل من الفعل دون عجز ،والقدرة دون ضعف﴿ :وهو
على كل شيء قديار﴾ وقال :أنه يبعض الناس يقول :على ما يقاء قديار يقول هذا ما جاء يف الكتاب
وًل يف السنة ،وكأن يف أشياء ًل يقدر عليها إًل اهلل سبحانه وتعاىل وهذا قلنا ميز كتب أهل السنة ،أهنم
دائما يأتوا مبا جاء يف الكتاب والسنة وًل يرتكوا غريها من األلفاظ.
وقوله ﴿تلبارك الذي نلزل الفارقان على عبده ليكون للعالمني نذيارا﴾ [الفارقان. ]1 :
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قلنللا :أن تبللارك يف األول عائللدة علللى اسللم اهلل سللبحانه وتعللاىل ،فكللل شلليء يللذكار عليلله اسللم اهلل حتللل بلله
الربك للة كالذبيح للة ،وهن للا عائ للدة عل للى اهلل س للبحانه وتع للاىل يع للين تع للاىل وتع للاظم ،واخ للذنا إثب للات العل للو هلل
سبحانه تعاىل ،علو يف الذات وعلو يف الصفات﴿ :تلبارك الذي نلزل الفارقان على عبلده ليكلون للعلالمني
ن للذيارا﴾ قلن للا :ه للذا في لله إثب للات ص للفة العل للو هلل س للبحانه وتع للاىل وفي لله إثب للات أن الق للارآن من للزل ًل خمل للوق
وأنه كالم اهلل.
الذي نزل الفارقان وهذا من أمساء القارآن ،أنه يفارق بني احلق والباطل ،بل جاء يف أمساء النيب  أنه
مفارق ،يفارق بني احلق والباطل ،وهذا ًلبد أن يكون حال كل موحد ،أنه يفارق بني احلق والباطل ،يأمار
باملعاروف وينهى عن املنكار ،وجنتمع على احلق وعلى ما كان عليه الكتاب والسنة ،والسلف الصاحل.
طيب﴿ :نلزل الفارقان على عبده  ﴾..وتقدم معنا أن العبودية تنقسم إىل ثالثة أقسام :عبودية عامة:

تقمل كل خملوق﴿ :إن كل من يف السموات واألرض إًل آيت الارمحن عبدا﴾

[مارمي.]93:

وعبودية خاصة :باملؤمنني ﴿إن عبادي ليس لك عليهم سلطان [ ﴾...احلجار ]42:هل كل املخلوقات ؟
ًل الذين استجابوا هلل وللارسول.

الثالثة :عبودية خاصة اخلاصة وهذه هي تسمى عبودية خاصة اخلاصة لألنبياء والارسل عليهم الصالة
والسالم ،ألن أكمل عبودية عبودية األنبياء والارسلً ،ل ميكن أحد أن يأيت بعبادة مثلهم ،فضال أن يأيت
بعبادة أكثار مما جاء عن األنبياء والارسل ،يوصفوا بالعبودية يف أعلى مقامات الارسالة ومنها هذه اآلية،
يف مقام إنزال القارآن على النيب  وصف العبودية يف مقام اإلساراء﴿ :سبحان الذي أسارى بعبده ﴾...
[اإلساراء ]1:يف مقام التحدي﴿ :وإن كنتم يف ريب مما نلزلنا على عبدنا [ ﴾...البقارة﴿ .]23:فأوحى إىل عبده
ما أوحى﴾ [النجم.]10:
قال :يف األنبياء والارسل﴿ :واذكار عبادنا [ ﴾...ص ]45:عليهم الصالة والسالم﴿ :تلبارك الذي نلزل
الفارقان على عبده ليكون للعالمني نذيارا﴾ وهذا فيه أن رسالة النيب  كانت جلميع اخللق ،للجن
واًلنس ،وكان النيب من األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم يبعث إىل قومه خاصة ،وببعث عليه
الصالة والسالم إىل الناس كافة.
إذا كل من ملف عن شاريعة حممد عليه الصالة والسالم بلغته الدعوة ،حىت وإن كان على مثل ما عليه
موسى وعيسى عليهم الصالة والسالم بلغته الدعوة ومل يدخل يف الدين فهو كافار ،والدليل هذا الدليل:
﴿قاتلوا الذين ًل يلؤمنون بالله وًل باليلوم اآلخار وًل حيارمون ما حارم الله ورسوله وًل يدينون دين احلق من
الذين أوتوا الكتاب [ ﴾...التوبة]29:
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يعين دينهم باطل حىت وإن كانوا على الكتب اليت نزلت قبل النيب



قال عليه الصالة والسالم:

«والذي نفسي بيده ال يسمع بي يهودي وال نصراني ثم ال يؤممن بسي إال كان من أهل النار».
﴿الذي له ملك السموات واألرض ومل يلتخذ ولدا ومل يكن له شاريك يف الملك﴾.
﴿الذي له ملك السموات واألرض  ﴾...تقدمي ما من حقه التأخري يدل على احلصار﴿ ،ومل يلتخذ ولدا
 ﴾...لكمال غناه وكمال أحاديته وصمديته﴿ ،ومل يكن له شاريك يف الملك﴾ أيضا صفة منفية عن
اهلل لكمال غناه سبحانه وتعاىل.
﴿وخلق كل شيء فلقدره تلقديارا﴾ [الفارقان. ]2:
أي أن اهلل خلق كل شيء ،وكل ما سوى اهلل خملوق ،واهلل سبحانه وتعاىل هو اخلالق فقدره تقديارا.
وقوله﴿ :ما امذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بلعضهم على بلعض
يصفون﴾[املؤمنون]91:

سبحان الله عما
واهلل أعلم نقف عند هذه اآلية ،وغدا إن شاء اهلل ناراجع ما أخذنا ،ونكمل بإذن اهلل تعاىل واهلل أعلم،
وصلى اهلل على حممد وعلى آهلل وصحبه وسلم.
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[ ]27بسم اهلل الرحمن الرحيم
والحمـ ـ ــد هلل ،والصـ ـ ــالة والسـ ـ ــالم علـ ـ ــى رسـ ـ ــول اهلل ،اللهـ ـ ــم اغفـ ـ ــر لنـ ـ ــا ولشـ ـ ــيخنا وللحاض ـ ـ ـرين
والمسلمين أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقلوله﴿ :تلبارك اسم ربك ذي اجلالل واإلكارام﴾ [الارمحن. ]78 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تباركك عائدة على اهلل ،أي تعاىل وتعاظم ،وتقدم معنا إثبات العلو هلل علو يف الذات وعلو يف
الصفات ،وعاد على اسم اهلل أن كل شيء يذكار عليه اسم اهلل حتل فيه الربكة ،ومنها الذبيحة ،إذا ذكار
عليها اسم اهلل كانت حالل ،وإذا مل يذكار كانت ميتة ،ودخول املسجد والطعام ،وفيه الربكة واجلماع،
وكذا ،بوب أي نعم وعلى كل حال وهذا األصل ذكار اهلل سبحانه وتعاىل قال :اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿تلبارك اسم ربك ذي اجلالل ﴾..اجلالل العظمة ،واإلكارام فهو سبحانه وتعاىل يكارم من آمن من
عباده ،صحيح أو أن اهلل سبحانه وتعاىل مكارم ومنزه عن كل نقص وعيب.
وقلوله﴿ :فاعبده واصطرب لعبادته هل تلعلم له مسيا﴾ [مارمي. ]65 :
هذه اآلية قلنا :ذكار فيها العلماء أهنا مجعت أنواع التوحيد الثالثة ،مثل احلمد هلل رب العاملني أول
اآلية :رب السماوات هذا توحيد الاربوبية﴿ :رب السموات واألرض وما بليلنلهما فاعبده [ ﴾...مارمي]65:
توحيد األلوهية قال :اصطرب ومل يقل :اصرب قلنا :هذا فيه أن الزيادة يف املبىن تؤدي إىل زيادة يف املعىن،
وقال :هذا شيء أعلى من الصرب.
القاهد يف اآلية يا شيخ حممد﴿ :هل تلعلم له مسيا﴾ نفي السمي والكفو ،والند ،وهذه قال القيخ
ابن عثيمني :أن معانيها متقاربة ،وقال :وهذا مقارب معىن التحدي ،يعين إذا كنت تعلم له مساو وكفئ
وند ائت به ،نعم وقلنا :أن الكفار الذين بعث فيهم النيب  إمنا جعلوا هذه املعبودات مع اهلل ،ليست
مساوية له يف اخللق والارزق والتدبري ،أبدا ،قال﴿ :تالله إن كنا لفي ضالل مبني * إذ نسويكم بارب
العالمني﴾ [القعاراء ]98: 97يف احملبة
****
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وقوله﴿ :ومل يكن له كفوا أحد﴾
نفى اهلل سبحانه وتعاىل الكفو قلنا :مثل الند يقول القيخ ابن عثيمني لكمال أحاديته وصمديته.
وقوله تعاىل﴿ :فال جتعلوا لله أندادا وأنتم تلعلمون﴾ [البقارة. ]22 :
[اإلخالص.]4 :

نعم هذه أي سورة؟
سورة البقارة ،أول اآلية أول أمار وأول نداء وأول هني﴿ :يا أيلها الناس ﴾..
أي من مؤمن وكافار ومنافق ،ألنه قسم اهلل سبحانه وتعاىل الناس يف أول هذه السورة إىل ثالثة أقسام
مؤمن وكافار ومنافق ،مجع اجلميع يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :يا أيلها الناس اعبدوا [ ﴾..البقارة ]21:أول
األمار﴿ :اعبدوا ربكم الذي خلقكم [ ﴾...البقارة ]21:أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبني هلؤًلء أهنم يفاردوا
[البقارة]21:

اهلل سبحانه وتعاىل بتوحيد الاربوبية ،واستدل به على توحيد األلوهية وهذا كثري يف القارآن.
ساق اهلل سبحانه وتعاىل األدلة على انفاراده بالاربوبية ،واحتج هبا على توحيد األلوهية
سبحانه وتعاىل اآلية بقوله﴿ :فال جتعلوا  ﴾..هذا أول هني ،الند القبيه والنظار واملثيل.

ختم اهلل

ما معنى وأنتم تعلمون؟

أن اهلل سبحانه وتعاىل منفارد بتوحيد الاربوبية جيب أن يفارد بتوحيد األلوهية وقال ابن كثري :اخلالق هلذه
األشياء واملستحق للعبادة متام.
وقوله﴿ :ومن الناس من يلتخذ من دون الله أندادا حيبونلهم كحب الله﴾ [البقارة. ]165 :ملاذا جاء املصنف
هبذه اآلية ماذا أراد؟ ﴿ومن الناس من يلتخذ من دون الله أندادا حيبونلهم كحب الله﴾ نفي الند لكمال
غناه وأحاديته ،وصمديته ،وعزته سبحانه وتعاىل﴿ ،ومن الناس  ﴾..من تبعيضية﴿ :من يلتخذ من دون
الله أندادا .﴾..شبهاء ونظاراء﴿ ،حيبونلهم كحب الله﴾ قلنا :يف اآلية قوًلن :حمبة مساوية هذا
الصحيح ،أو حيبوا األنداد كمحبة املؤمن هلل قلنا :هذا قول مارجوح.
وقوله﴿ :وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا ومل يكن له شاريك يف الملك ومل يكن له ويل من الذل
وكبلاره تكبريا﴾ [اإلساراء. ]111 :
احلمد هو الثناء على مجيل اختياره ،يقولوا :ما يصح هذا التعاريف ،احلمد هو ذكار احملمود جبميل
الصفات على جه احملبة والتعظيم ،وهل احلمد هو الثناء؟
قالً :ل لكن إذا تكارر أصبح ثناء ،والدليل قول اهلل سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي« :حمدني
عبدي وإذا قال :الرحمن الرحيم قال :أثنى علي عبدي».
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﴿وقل احلمد لله الذي مل يلتخذ ولدا  ﴾..فيه صفة منفية عن اهلل لكمال أحاديته وصمديته وكمال
غناه سبحانه وتعاىل ،وأنه ليس كمثله شيء ﴿ :مل يلتخذ ولدا ومل يكن له شاريك يف الملك  ﴾..والويل
املنفي عن اهلل هو الذي سببه الذل ،لكن الويل مبعىن الوًلية والنصارة قلنا :ثابتة وًلية اهلل للعبد ووًلية
العبد هلل صحيح ،وًلية وتقدمت معنا أنه وًلة عامة ووًلية خاصة.
وقوله﴿ :يسبح لله ما يف السموات وما يف األرض﴾ [التغابن.]1 :
تسبيح الكائنات هلل تنقسم إىل قسمني ،تسبيح بلسان احلال ،وهذا يقمل كل حىت الكافار وجوده يف
هذه الدنيا وإمداده بالنعم هو تنزيها هلل عن كل نقص وعيب ،والتسبيح بلسان املقال ،هذا كل خملوق
إًل الكافار ،صح﴿ :وإن من شيء إًل يسبح حبمده ولكن ًل تلفقهون تسبيحهم

[ ﴾...اإلساراء.]44:

كيف يا أخي تسبح الجبال والحصى وكذا؟
اهلل سبحانه وتعاىل علمنا أهنا تسبح.

طيب ما هي قال :فضائل تسبيح اهلل سبحانه وتعالى؟
تنزيه اهلل عن كل نقص وعيب ،وأنه من أفضل نعيم أهل اجلنة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يلهمهم
التسبيح ،وقال :إن املخلوقات كلها تسبح اهلل ،واملالئكة أثىن اهلل عليهم ألهنم يسبحون اهلل سبحانه
وتعاىل ،وقال :هذا كثري واألصل تسبيح اهلل ،وتنزيه عن كل نقص وعيب ،وضده نسال اهلل السالمة
العافية الكافار ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قل هذه سبيلي أدعوا إىل الله على بصرية أنا ومن اتلبلعين
وسبحان الله وما أنا من المقاركني﴾
ألنه موحد هلل ،ينزه اهلل عن كل نقص وعيب ،هو عليه الصالة والسالم ومن اتبعه ،وما أنا من املقاركني
ألن الكافار ًل ينزه اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه يقارط باهلل ومن قبح القارك ،قال حممد عبد الوهاب :كونه
[يوسف.]108:

مسبة هلل ،صحيح فهو يسبح الكافار بلسان احلال ًل بلسان املقال.
﴿له الملك وله احلمد ﴾

[التغابن.]1 :

له امللك تقدمي ما من حقه التأخري ،قلنا :يدل على احلصار له ًل لغريه ،طيب قلنا :هناك إثبات ملكية
للعبد كيف جتمع بينه وبني هذا ،إما ملكية العبد قاصارة وملكية اهلل سبحانه وتعاىل كاملةً ،ل يلحقها
نقص بوجه من الوجوه.
الثا ي :أهنا كلها حتتمل كالمه ،صحيح فوق هذا دليل ،وله احلمد ًل لغريه﴿ ،وهو على كل شيء
قديار﴾ [التغابن. ]1 :صحيح ..
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وفيها رد على من يقول :وهو على ما يقاء ،هذا كأنه يف أشياء ًل يقدر عليها إًل اهلل وهذا قلنا:
األصل عند أهل السنة أن يأتوا مبا جاء يف الكتاب والسنة .نعم
وقوله﴿ :تلبارك الذي نلزل الفارقان على عبده ليكون للعالمني نذيارا﴾ [الفارقان]1 :
تبل للارك تعل للاىل وتعل للاظم﴿ .الل للذي ن ل للزل الفارقل للان  ﴾..الفارقل للان هل للو اسل للم مل للن أمسل للاء القل للارآن ،وملل للاذا كل للان
القارآن فارقان؟
يفارق بني احلق والباطل ،وأيضا القارآن نزل منجما مفارقا ،صحيح ومن أمساء النيب  املفارق ،ألنه يفارق
بني احلق والباطل ،وهذا فيه دلل على ما عليه أهل السنة واجلماعة ،أهنم جيتمعوا على احلق ًل على
الباطل ،ويفارقوا بني احلق والباطل ،وًل ميكن السكوت على املنكار صحيح نعم.
﴿الذي نلزل الفارقان على عبده ﴾ من؟
العبودية ثالث أقسام:
عبودية عامة :تقمل كل خملوق ،ويسميه العلماء عبودية قهار ،اهلل يفتح عليك﴿ :إن كل من يف
السموات واألرض إًل آيت الارمحن عبدا﴾

[مارمي]93:

الثاني عبودة خاصة بالمؤمنين :ألهنم عبيد هلل بامتثال األوامار واجتناب النواهي﴿ ،وعباد الارمحن الذين

ميقون على األرض هونا [ ﴾....الفارقان﴿ ]63:إن عبادي ﴾...

[احلجار]42:

يعين كل املخلوقات ﴿ليس لك عليهم سلطان ﴾..؟
ًل ،الذين استجابوا له وللارسول تسمى عبودية طاعة ،والثانية عبودية خاصة اخلاصة باألنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم ألنه ًل ميكن أحد يأيت بعبادة مثل ما أتى هبا األنبياء والارسل ،عليهم الصالة
والسالم فضال أن يأتوا بعبادة أكثار مما جاء عنهم ،فأكمل عبادة هي عبادة األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم.
ومنه للا ق للول الن لليب « :أم ــا إن ــي أتق ــاكم هلل وأخش ــاكم ل ــه» ق للال﴿ :تلب للارك ال للذي ن للزل الفارق للان عل للى

عبللده  ﴾....نللزل وقلنللا :هللذا فيلله إثبللات أن القللارآن منللزل علللى املخلللوق ،إثبللات العلللو هللذا كللالم اهلل،
﴿على عبده ليكون للعالمني نذيارا﴾ نعم ،فيه عموم رسالة للنيب  للثقلني اجلن واإلنس.
وأنه كان النيب يبعث إىل قومه خاصة ،وببعث الناس أو بعث النيب  إىل الناس كافة ،بل إىل الثقلني
اجلن واإلنس ،وفيه أخذنا يف نواقض اإلسالم أن من زعم أن أحد يسعى للخاروج عن شاريعة حممد 
كما وسع اخلضار ،الارد عليهم هبذا أيضا نعم﴿ .ليكون للعالمني نذيارا * الذي له ملك ﴾...تقدمي ما
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من حقه التأخري يدل على احلصار﴿ ،ومل يلتخذ ولدا ﴾..لكمال غناه سبحانه وتعاىل وأحاديته
وصمديته﴿ ،ومل يكن له شاريك يف الملك وخلق كل شيء فلقدره تلقديارا﴾ [الفارقان. ]2 :
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل﴿ :ما امذ الله من ولد وما كان معه من إله﴾
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،هو املصنف رمحه اهلل مازال يف اآليات الدالة
على وحدانية اهلل سبحانه وتعاىل وانفاراده بامللك ،والنفي عن اهلل الولد والقاريك ،والعون صحيح ،وأن
اهلل سبحان وتعاىل ًل يأذن هلذه األصنام وغريها أن تقفع ،وحنن قلنا :هذه يقال عنها ابن القيم األربع
اليت تقطع عاروق شجارة القارك من القلب قال﴿ :ما امذ الله من ولد  ﴾..نفي الولد عن اهلل لكمال
أحاديته وصمديته وكمال غناه سبحانه وتعاىل﴿ :وما كان معه من إله﴾ وهذه اآلية فيها دليل عقلي،
ودليل شارعي.

وتقدم معنا أن األصل أن العقل الصحيح السليم الباق على الفطارً ،لبد يوافلق النقلل وهلؤًلء نسلأل اهلل
السللالمة العافيللة ،عنللدما قللدموا العقللل علللى النقللل ،هللذا دليللل علللى نقللص يف العق للول وسللفه نس للأل اهلل
الس للالمة والعافي للة ،ون للذكار اهلل س للبحانه وتع للاىل يف ه للذه اآلي للة دلي للل عقل للي ودلي للل نقل للي ،عل للى انفل لاراده
سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :ما امذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعلال بلعضلهم عللى بلعلض
سبحان الله عما يصفون﴾
قللال :لللو كللان احلللال كمللا هللو عليلله حكللام الللدنيا ،أنلله إذا كللان كللل إللله ينفللارد مبللا ميلللك ،هللذا دليللل علللى
الضللعف ،ألن حللال ملللوك الللدنيا يقللول القلليخ ابللن عثيمللني :أن كللل واحللد مللنهم ياري لد أن يأخللذ ملللك
اآلخار وقلال :إذا امتنلع أحلدهم علن اآلخلار هلذا يلدل عللى العجلز ،أو إذا عللى واحلد ملنهم عللى اآلخلار،
[املؤمنون.]91 :

يللدل هللذا علللى أن الللذي عللايل هللو الفللائز صللحيح ،لكللن يقللول :تعاقللب الليللل والنهللار واجمللارات والبحللار،
واألهنللار ،واألشللجار ،هللذه كلهللا دليللل عقلللي ودليللل نقلللي ،يف أن اخلللالق املللدبار هلللذا الكللون هللو واحللد
سبحانه وتعاىل ،سبحان اهلل تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب تقدم معنا.
﴿عامل الغيب والقهادة فلتلعاىل عما يقاركون﴾ [املؤمنون. ]92 :
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تقللدم معنللا يف إثبللات صللفة العلللم هلل سللبحانه وتعللاىل﴿ ،عللامل الغيللب والقللهادة  ﴾..فيمللا يقللاهد ويقللول
العبد ،أحيانا قد تقاهد يقول :جتاهد بعض النجوم ،وهذا النجم يكون قد ذهب يعلين ملن زملن ،ويبقلى
وصول الضوء إىل األرض يقول :يبقى ،فاهلل سبحانه وتعاىل يعلم كل شيء عللى حقيقتله﴿ :علامل الغيلب
والقهادة فلتلعاىل  ﴾...تقدم معنا أن أهل السنة واجلمعة يثبتلون العللو هلل سلبحانه وتعلاىل عللو يف اللذات
وعل للو يف الص للفات﴿ ،فلتلع للاىل عم للا يق للاركون﴾ عم للا يص للف ه للؤًلء املخ للالفون لألنبي للاء والارس للل عل لليهم
الصالة والسالم.
وقوله﴿ :فال تضاربوا لله األمثال إن الله يلعلم وأنتم ًل تلعلمون﴾ [النحل. ]74 :
أيضا تقدم منا هذا ،نفي املثل عن اهلل سبحانه وتعاىل ،ومتيل اخلالق الكامل للمخلوق الناقص سبحانه
وتعاىل ،وهذا دليل على حتارمي التمثيل من غري حتاريف وًل تعطيل ومن غري تكيف وًل متثيل﴿ ،فال
تضاربوا لله األمثال إن الله يلعلم ﴾ ما جيب يف حقه سبحانه وتعاىل من انفاراده من إثبات ما أثبت اهلل
لنفسه ،وتنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني ،وأن املعا ي معلومة والكيفية علمها عند اهلل
والسؤال عنها بدعة.
﴿إن الله يلعلم ﴾..يعين ما جيب يف حقه سبحانه وتعاىل ،يف إثبات عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل
﴿وأنتم ًل تلعلمون﴾.
وقوله﴿ :قل إمنا حارم ريب الفواحش ما ظهار منلها وما بطن واإل والبلغي بغري احلق وأن تقاركوا بالله ما
مل يلنلزل به سلطانا وأن تلقولوا على الله ما ًل تلعلمون﴾ [األعاراف. ]33 :

ما هو الشاهد في اآلية عند شيخ اإلسالم؟

آخار اآلية ﴿وأن تلقولوا على الله ما ًل تلعلمون﴾ وأعظم القول على اهلل سبحانه وتعاىل بال علم يف
باب األمساء والصفات ،والتقول على اهلل سبحانه وتعاىل ،هذه األمور اخلمسة أمجعت عليها القارائع
املنزلة من السماء ،قال﴿ :قل إمنا حارم ريب الفواحش ﴾ والفواحش قال :إما ظاهارة أو باطنة ﴿ ما ظهار
منلها وما بطن واإل والبلغي بغري احلق ﴾ هل هناك بغي حبق ًل وسوف يأتينا أن شيخ اإلسالم رمحه
اهلل يقول :واًلستطالة على اخللق حبق وبغري حق ،وهذه يسميها العلماء صفة كاشفة ،تكقف لك
البغي ،أن البغي كله بغري حق.
وقال﴿ :وأن تقاركوا بالله ما مل يلنلزل به سلطانا  ﴾..هذا أيضا صفة كاشفة .ألنه ًل يوجد شارك هلل
سلطان صحيح﴿ ،وأن تلقولوا على الله ما ًل تلعلمون﴾ قلنا :هذا هو القاهد عند شيخ اإلسالم رمحه اهلل،
وأعظم القول على اهلل هو القول على اهلل سبحانه وتعاىل بغري علم يف األمساء والصفات ،وبدأ يقول يف
هذه اآلية باألخف وانتهى بأعظم هذه األمور اخلمسة ،والقول على اهلل سبحانه وتعاىل بغري علم.
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وقلوله﴿ :الارمحن على العارش استلوى﴾ [طه.]5 :
اًلستواء قال :معلوم املعىن كما قال اإلمام مالك رمحه اهلل ،معىن استوى حنن نعارف معىن اًلستواء،
ونؤمن أن هلل كيفية تليق جبالله وعظمتهً ،ل متاثل كيفية املخلوقني ،فعندما نذكار يعين يذكار أهل السنة
معىن اًلستواء ،يقول :اًلستواء هو مبعىن عال وصعد وارتفع واستقار هذا ًل ميكن يتوههم متوهم ،أننا
نصف الكيفية ،ولكن حنن نقول :خاطبنا اهلل سبحانه وتعاىل مبا نعقل ونفهم ،نعارف معىن اًلستواء
ومعىن النزول ومعىن اليدين ،ومعىن الكالم وغريه ،لكن نؤمن أن هلل كيفية تليق جبالله وعظمته لكن هذه
الكيفية ًل نعلمها ،إذا معىن اًلستواء إذا عدي بعلى قال :على وصعد وارتفع واستقار.

طيب وهناك من ففسر االستواء باالستيالء ،كيف نرد عليه؟
قال :نارد عليه أن خماف لظاهار النص ،وإمجاع السلف وليس عليه دليل ،وقال :أن هذا خمالف ملا جاء
يف اللغة ،مل يأت يف اللغة أن استوى مبعىن استوىل.
اخلامس قال :أنه يلزم عليه لوازم باطلة ،لو قلنا :استوى مبعىن استوىل ،أن هلل مغالب صحيح أن هلل
مغالب ،قال :مينعه من أن يكون ما يف هذا الكون ملك هلل سبحانه وتعاىل ،قال ابن القيم:
نون اليهود وًلم جهمي مها

***

يف وحي رب العارش زائدتان.

نون اليهود ،اليهود أماروا أن يقولوا ﴿ :وقولوا حطة ﴾...

[البقارة]58:

يعين اغفار لنا خطايانا ،فقالوا:

حنطة زادوا النون ،قالوا :اجلهمي اجلهمية وضعوا قالوا :استوى استوىل زادوا الالم ،فقال القيخ ابن
عثيمني رمحه اهلل يقول" :كل شار يف األمة اإلسالمية سببه اليهود" يقول" :كل شار يف األمة اإلسالمية
سببه اليهود" وهؤًلء سند هؤًلء اجلهمية ،عن عن عن طالوت وكذا ،يعين هم يف احلقيقية ما أخذوا
هذا الكالم إًل عن اليهود فهم وافقوا اليهود يف هذا نعم ،قال﴿ :الارمحن على العارش استلوى﴾ نعم
الارمحن تقدم معنا شارح هذا اًلسم على العارش استوى وعدها بعلى.
قلنا :اًلستواء معلوم والكيف جمهول ،لكننا نؤمن أن ًل كيفية لكن جنهل هذه الكيفية واإلميان به
واجب ،أن نؤمن أن اهلل سبحانه وتعاىل يعين قول أهل السنة يف اًلستواء قال :أن أهل السنة واجلماعة
يبتون أن اهلل سبحانه وتعاىل استوى استواء حقيقي يليق جباللته وعظمتهً ،ل مياثل استواء املخلوقني.
ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أن العارش يظله أو يقله ،أو حييط
به ،أو أن اهلل سبحانه وتعاىل مفتقار للعارش ،فاهلل سبحانه وتعاىل غين عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار
إىل اهلل سبحانه وتعاىل﴿ .الارمحن على العارش استلوى﴾.
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وقوله ﴿ :استلوى على العارش﴾ يف ستة مواضع :وقوله يف سورة األعاراف﴿ :إن ربكم الله الذي خلق
السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش [﴾....األعاراف ]54:وقال يف سورة يونس﴿ :إن ربكم
الله الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش [﴾ ..يونس ]3:وقال يف سورة الارعد
﴿الله الذي رفع السموات بغري عمد تلارونلها استلوى على العارش [ ﴾...الارعد]2:
يقول ﴿بغري عمد تلارونلها استلوى على العارش  ﴾...إما أن هذه السماء ليس هلا أعمدة كما ناراها،
وهذا قال :هو القول الاراجح يف تفسري اآلية ،ويارجح هذا القول قول اهلل سبحانه وتعاىل :ما هو؟ أن
اهلل ميسك السماوات.
القول الثا ي :أن هلا أعمدة لكن ًل ناراها ،وهذا قول مارجوح ،إذا القول يف تفسري هذه اآلية إما أن
ليس هلا عماد كما ناراها ،أو هلا أعمدة لكن ًل ناراها ،واألوىل هو األول،
استلوى﴾[طه]5:

وقال ف سورة طه﴿ :الارمحن على العارش
وقال ف سورة طه﴿ :الارمحن على العارش استلوى﴾.
وقال يف سورة الفارقان ﴿ :استلوى على العارش [ ﴾....الفارقان ]59:قال يف سورة امل السجدة﴿ :الله
الذي خلق السموات واألرض وما بليلنلهما يف ستة أيام استلوى على العارش [ ﴾....السجدة ]4:وقال يف
سورة احلديد﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش [ ﴾....احلديد.]4:
أهل السنة واجلماعة كما تقدم معنا يف الغالب ،أهنم يعين يف أكثار الكتب اليت يذكاروا فيها األمساء
والصفات يذكاروا فيها عادة صفة اًلستواء والعلو هلل سبحانه وتعاىل ،ملاذا؟ ألن بإثبات العلو هلل إثبات
علو الذات ،وعلو الصفات ،وإذا أثبتنا علو الصفات معىن هذا أن نثبت كل الصفات ،بل بعض أئمة
أهل السنة أفارد كتاب يف العلو ،صحيح؟ نعم.
وسوف يأيت معنا أيضا أن أهل السنة واجلماعة يذكارون يف الكتب اليت صنفت يف األمساء الصفات،
يذكاروا فيها رؤية املؤمنني لارهبم يف اجلنة ويف عارصات يوم القيامة على ما يقاء اهلل سبحانه وتعاىل ملاذا؟
قال :ألنه إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل ًل يارى ،هذا دليل أن له صفات ،صح ويقول :أن يف الغالب أن
من ينكار صفات هلل سبحانه وتعاىل ًلبد ينكار الارؤية ،ألن إذا أثبت رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ويف
اجلنة على ما يقاء اهلل ،إذا ما ميكن شيء يارى إًل ًلبد يكون له صفات ،وهذا السبب ألنه ممكن
يأتينا إنسان يقول :ملاذا أورد املصنف رمحه اهلل أدلة رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ويف اجلنة ،على ما
يقاء اهلل سبحانه وتعاىل يف هذا الكتاب ،وهذا باب يف الصفات.
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ما هي الصفة هنا؟
قلنا :هي الصفة جتمع كل الصفات ،وأنه إذا كان اهلل سبحانه وتعال يارى إذا هذا دليل أن له صفات،
رأى النيب  جربيل له ستمائة جناح صح ،إذا وصف بأوصاف جربيل عليه السالم صح؟ وهؤًلء
يقولون عندما ينكاروا الارؤية ألهنم ينكاروا الصفات ،ألنه ًل ميكن يارى شيء إًل نقول لك :ما هو وصف
هذا القيء نعم.
نكتفي واهلل أعلم ،ونكمل غدا إن شاء اهلل تعاىل سبحانك اللهم وحبمدك.

218

العقيدة الواسطية

[ ]28بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين ،اللهم اغفر لنا ولشيختا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
﴿ما امذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بلعضهم على بلعض
سبحان الله عما يصفون﴾ [املؤمنون]91 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
ملاذا أورد املصنف رمحه اهلل هذه اآلية؟
نفي أي نعم أن هذه اآلية فيها دليل عقلي ودليل نقلي ،وقلنا :رجحان عقول أهل السنة واجلماعة
أهنم أوًل يستدلوا بعد ذلك يعتقدوا ،هذا دليل على العقل ،وسبب نقصان عقول هؤًلء املخالفني
ألهل السنة :أهنم أوًل يعتقدوا بعد هذا يستدلوا ،والعاقل ًلبد أن يوافق النقل وًل خيالفه.
وتقدم معنا أن األدلة على وجود اهلل سبحانه وتعاىل أدلة أوًل :العقل ،واحلس ،والفطارة والقارع وبدأ
بالعقل قال :ألنه قد ماطب من ليس مبسلم ،صيح ما املانع من تكثري األدلة ،ألن كثارة األدلة يدل
على ثبوت هذا األمار صح﴿ ،إن ربكم الله الذي خلق السموات واألرض [ ﴾...األعاراف.]54:
فطلوع القمس وغاروب القمس واجملارات ،والبحار ،واألشجار واألهنار وتعاقب الليل والنهار ،كلها أدلة
شارعية وعقلية ،قال :وأدلة حسية تكون يف كارب وشدة تارفع يديك إىل السماء ،هذا دليل حسي على
وجود اخلالق سبحانه وتعاىل﴿ :ما امذ الله من ولد  ﴾...لكمال غناه وأحاديته وصمديته﴿ ،وما كان
معه من إله  ﴾..استدل هنا نقال وعقال صح.
إما أنه ينفارد كل إله مبا خلق وهذا دليل على العجز ،أو يعلو أحدمها على اآلخار والعايل هو الذي
يكون إله ،املعلو عليه ًل ميكن يكون إله صح.
﴿عامل الغيب والقهادة فلتلعاىل عما يقاركون﴾ [املؤمنون. ]92 :
تقدم معنا ،تعاىل قلنا :علو يف الذات علو يف الصفات ،عما يوصف به هؤًلء املخالفون لألنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم.
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وقوله﴿ :فال تضاربوا لله األمثال إن الله يلعلم وأنتم ًل تلعلمون﴾ [النحل. ]74 :
نعم ،ملاذا جاء املصنف هبذه اآلية؟ أي نعم وقلنا :أن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،كما قال
هو سبحانه وتعاىل عن نفسه ،طيب﴿ :فال تضاربوا لله األمثال إن الله يلعلم  ﴾...ما جيب يف حقه
سبحانه وتعاىل ،أنه ليس له مثيل ﴿وأنتم ًل تلعلمون﴾ وهذا فيه كمال علم اخلالق سبحانه وتعاىل
ونقص علم املخلوق.
وقوله﴿ :قل إمنا حارم ريب الفواحش ما ظهار منلها وما بطن واإل والبلغي بغري احلق وأن تقاركوا بالله ما
مل يلنلزل به سلطانا وأن تلقولوا على الله ما ًل تلعلمون﴾ [األعاراف. ]33 :
نعم قلنا :كم حمارم يف هذه اآلية؟
مخسة ،وبدأ باألخف وانتهى باألثقل واألعظم ،وهو القاهد عند شيخ اإلسالم رمحه اهلل القول على
اهلل بال علم ،والصفات وقلنا :أمجعت على حتارمي هذه األمور اخلمسة القارائع﴿ ،قل إمنا حارم ريب
الفواحش  ﴾...والفواحش قال :إما ظاهارة أو باطنة﴿ ،ما ظهار منلها وما بطن واإل والبلغي بغري احلق
 ﴾..هل هناك بغي حبق؟
قالً :ل هذه صفة كاشفة﴿ ،وأن تقاركوا بالله ما مل يلنلزل به سلطانا .﴾..أيضا صفة كاشفة ،تكقف
لك القارك وتكقف لك البغي ،وهذا ذكاره قلنا شيخ اإلسالم يف هناية العقيدة ،وقال :واًلستطالة على
احلق حبق أو بغري حق ،واألخري هو القاهد ،القول على اهلل بال علم وخباصة يف باب األمساء
والصفات.
****
وقلوله﴿ :الارمحن على العارش استلوى﴾ [طه. ]5 :
﴿الارمحن على العارش استلوى﴾ أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل استواء حقيقي يليق
جبالله وعظمتهً ،ل مياثل استواء املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل
أن يظن أن العارش ظله أو يقله وحييط به ،أو أن اهلل مفتقار للعارش فاهلل سبحانه وتعاىل مستغن عن كل
شيء ،وكل شيء مفتقار إىل اهلل سبحانه تعاىل واهلل سبحانه وتعاىل أعظم وأكرب من كل شيءً ،ل ميكن
أن شيء حييط باهلل سبحانه وتعاىل ،وعظم املخلوق يدل على عظم اخلالق سبحانه وتعاىل.
قلنا :إن أهل السنة واجلماعة يثبتون املعىن ،فمعىن اًلستواء عندهم على وصعد وارتفع ،واستقار ،هذا
املعا ي ،وهل معىن هذا أننا نعلم الكيفية؟
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ًل نقللول :اسللتواء حقيقللي يليللق جبالللله وعظمتللهً ،ل مياثللل اسللتواء املخلللوقني نقللول :للله كيفيللة تليللق جبالللله
وعظمتلله ًل متاثللل كيفيللة املخلللوقني ،طيللب كيللف نللارد علللى مللن قللال :أن اًلسللتواء هللو اًلسللتيالء خمللالف
لظ للاهار ال للنص وإمج للاع الس لللف ،ول لليس علي لله دلي للل ،بع للده ظ للاهار ال للنص وإمج للاع الس لللف ول لليس علي لله
دليل ،بعده؟
أنه يلزم عليه لوازم باطلة ،أن هلل مغالب ،بعده.
أي نعم أنه قال :أنه قال لو قال أن اهلل سبحانه وتعاىل استوىل على العارش نقول أيضا :استوىل على
السماوات واألرض والكارسي وغريها ،صحيح لو قال :هذا فما الفائدة من هذا الكالم؟ وهذه اآلية تارد
عليهم ،أن اهلل خلق السماوات واألرض قال ﴿ :استلوى على العارش [ ﴾..األعاراف ]54:وهذه اثبات
أفعل اهلل سبحانه وتعاىل اًلختيارية.
وقال :ليس له قائل يف اللغة العاربية ،وهذا كذب وافرتاء وقلنا :إن ابن القيم رمحه اهلل قال:
نون اليهود وًلم جهمي مها

*** يف وحي رب العارش زائدتان

وذكار األدلة ،وقلنا :منها األدلة هذه واضحة فيها قال﴿ :بغري عمد تلارونلها ﴾..

[الارعد]2:

فيها قوًلن:
إما قول :أن ليس هلا أعمدة كما ناراها ،وهذا القول هو الاراجح.
القول الثاني :أن هلا أعمدة لكن ًل ناراها ،انتهينا من أدلة اًلستواء إذا ما بعده
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل:
وقوله﴿ :يا عيسى إ ي متلوفيك ورافعك إيل﴾ [آل عماران. ]55 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل انتبه معي.
شيخ اإلسالم ذكار من أول اًلستواء ،حىت مع هذه اآليات وكذا ذكار األدلة على إثبات صفة العلو هلل
سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل علو يف الذات ،وعلو يف الصفات.
وعلو الذات دل عليه الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطارة ،الكتاب تنوعت أدلة القارآن يف إثبات
العلو ،تارة بذكار العلو ،وتارة بذكار اًلستواء ،وتارة بذكار الفوقية وصعود األشياء ونزوهلا منه سبحانه
وتعاىل.
الثاني :السنة جاءت السنة القولية والفعلية والتقاريارية بإثبات صفة العلو.
الثالث :أمجعت األمة على إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل.

221

العقيدة الواسطية

الرابع :الفطارة قال اخرب ي يا أستاذ ما دعا عارف قط إًل وجد من نفسه ضارورة إىل طلب العلو،

تقول :يا رب.

الخامس :العقل ألن العقل يستحيل أن يصارف اخلالق الكامل ،إًل بكل صفة كمال ينزهه اهلل عن
كل صفة نقص وعيب ،وًل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل يعطي كمال للمخلوق ويكون هو سبحانه
وتعاىل ناقص.
معطي الكمال ًلبد يكون كامل سبحانه وتعاىل ،هذا عقال وسوف يأتينا وتقدم معنا أن العقل
الصحيح الباقي على الفطارة مستقيمة ،قالً :ل بد يثبت ما كل ما أثبته اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه
وأثبت به رسوله .
شيخ اإلسالم سارد لك أدلة العلو ،وبدأ باًلستواء تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة ياركزوا على إثبات
صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،ومنها أدلة اًلستواء والفوقية وكذا ملاذا؟ قال :ألن بإثبات صفة العلو
للذات ،إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل تثبت علو الذات وإذا أثبت علو الذات وعلو الصفات،
معىن هذا أنك أثبت كل الصفات هلل وقلنا :بل بعض أهل السنة واجلماعة أفارد كتاب كامل يف إثبات
صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وجتد أحيانا يف بعض الكتب أول صفة يبدأ يف الكتاب إثبات هلل
سبحانه وتعاىل إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل.
املصنف رمحه اهلل ذكار بعد أدلة العلو ذكار أدلة ماذا؟ اللي حيفظ الوسطية؟ املعية ،كأنه يقول لك:
أنه ًل تعارض ،أثبت كل ما أثبته اهلل لنفسه ،قل :آمنا وصدقنا وسلمنا ،وسوف يعقد املصنف رمحه اهلل
باب كامل يف اجلمع بني العلو واملعية.
ألن بعض الناس إذا سارد أدلة العلو خياف أنه يذكار أدلة املعية ،ألنه قد ًل يقدر أن جيمع بينهما،
يقول شيخ اإلسالم :اهلل مجع بينهما إذا ًلبد أن جنمع ،وًل تعارض بإذن اهلل وسوف يذكار هو من
كالمه رمحه اهلل كيفية اجلمع بني العلو واملعية ،أن اهلل سبحانه وتعاىل مجع بينهماً ،لبد أن جنمع ،وأنه
ًل تعارض ،واعترب أن هذا تعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوقً ،ل ميكن أن يكون متعارض بالنسبة
للخالق ،ألن اخلالق سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء.
هذا من أحسن ما يكون يف الرتتيب والتصنيف ،ذكار األول أدلة اًلستواء والثا ي هنا ذكار﴿ :ورافعك
إيل [ ﴾..آل عماران ]55:وقلنا :تنوع أدلة القارآن يف إثبات العلو﴿ :يا عيسى إ ي متلوفيك [ ﴾..آل
عماران ]55:الوفاة قال :عندنا وفاة حقيقية وهي املوت ،وفاة مبعىن القبض ،وفاة مبعىن النوم.
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الثاني﴿ :إ ي متلوفيك  ﴾...يعين ألقى اهلل سبحانه وتعاىل على عيسى النوم ،وهذا واضح والدليل:

﴿الله يلتلوَّف األنلفس حني موهتا واليت مل متت يف منامها ﴾...

[الزمار]42:

طيب الثا ي مبعىن القبض،

تقول :فالن وَّف فالن ،يعين أعطاه حقه وقبض اآلخار املال ،وهذا ليس فيه إشكال صح.

واحلمد هلل يكون معىن اآلية واضح ،أن اهلل سبحانه وتعاىل ألقى على عيسى النوم ،أو أن اهلل سبحانه
وتعال قبض عيسى عليه الصالة والسالم.
الثالث :املعىن الثالث للوفاة وهو املوت احلقيقي ،قالً :ل إشكال حىت لو قلت هبذا القول ًل إشكال،

مع أنه عض العلماء يضعف هذا القول ،لكن حنن نذكاره اآلن يقول :اعترب أن هنا الوفاة موت حقيقي
﴿إ ي متلوفيك ورافعك إيل ﴾...
تقول انتبه معي تقول :صمت األحد والسبت ،يصح؟ وًل هذا يقولً :لبد تقول :صمت السبت
واألحد؟
[آل عماران]55:

يصح أن تقول :صمت األحد والسبت ،وًل يلزم الرتتيب هنا ،تقول :دخل فالن وفالن ميكن يكون
هذا األول ،وميكن يكون هذا الثا ي ،وميكن أن يقول دخلوا يف وقت واحد﴿ ،إ ي متلوفيك ورافعك إيل
﴾...يعين يارفع اهلل يتوفاه ،يعىن موت حقيقي ألن اهلل سبحانه وتعاىل قدر أن اخللق خيلقوا من
األرض ،بعد هذا يعيد كل اخللق إىل األرض﴿ ،منلها خلقناكم وفيها نعيدكم [ ﴾...طه ]55:ومنهم
عيسى عليه الصالة والسالم.
إذا تكون الواو هنا لو أردنا جنعلها للرتتيب ،نقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل رفعه يتوفاه وفاة حقيقية
يف آخار الزمن ،انتهينا اعترب أن القيخ أشكل عليه فهم هذه اآلية ،وقال :قد تكون وفاة حقيقية،
أشكل على إنسان فهو هذه اآلية وقال :قد تكون موت حقيقي نقول :اعترب أن هذه اآلية من
املتقابه ،وعندنا نصوص حمكمة واضحةً ،ل ميكن حتيد عنها ،لو اتبعت املتقابه كنت من الذين يف
قلوهبم زيغ ،وًلبد أن حنذر منك ،وعندنا نصوص حمكمة بينة ،واضحة منها ﴿ :وإن من أهل الكتاب
إًل ليلؤمنن به قلبل موته [ ﴾...النساء.]159:
وغريه من األدلة إذا هذه اآلية األوىل ،والقاهد يف اآلية﴿ :ورافعك إيل ﴾..
وهذا صعود األشياء إىل اهلل سبحانه وتعاىل الارفع نعم.
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وقوله﴿ :بل رفلعه الله إليه﴾ [النساء. ]158 :
نعم ،وهذه دليل حمكم ،يف أنه رفع ومل ميوت ،وميوت عيسى عليه السالم آخار الزمان
وقوله﴿ :إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يلارفلعه﴾ [فاطار. ]10 :
﴿إليه يصعد الكلم الطيب  ﴾..رفع األشياء إليه سبحانه وتعاىل﴿ :والعمل الصالح يلارفلعه﴾
وقوله﴿ :يا هامان ابن يل صارحا لعلي أبللغ األسباب • أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإ ي
ألظنه كاذبا﴾ [غافار. ]37 - 36 :
من العجب يقول :أن موسى عليه الصالة والسالم أن موسى أعلم فارعون اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو،
تقدم معنا أن كل ما جاء به األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم هلل فهو حق وًل ميكن أن ينسخ،
ألنه خرب عن اهلل ،لكن ًل نس تطيع أن نثبت هذا إًل إذا ثبت يف شارعنا ،وًل ميكن أن يأيت يف شارعنا ما
خيالفه ،ألنه خرب واخلرب عن اهلل ًل ميكن يدخل النسخ كما تقدم معنا ،إذا هذا جاء يف شارعنا ،إذا ثبت
عندنا صحة السند واحد الثا ي :أنه ًل ميكن أن يأيت يف شارعنا ما خيالفه.
وقالوا من العجب :أن فارعون طاغية ،وأعلم موسى عليه الصالة والسالم أن اهلل يف العلو ،ما تأول
وهناك يقول :أناس من هذه األمة أتوا بأشياء مل يأيت هبا فارعون ،تأولوا أخرب موسى أخرب فارعون اهلل يف
العلو ما أنكار وما تأول ،وهؤًلء يقول يف هذا الباب أشد من فارعون ،كما تقدم معنا أن يف هذا
الب اب أنه أثبت العزة هلل وأقسم بعزة اهلل فهم يف هذا الباب أشد من إبليس ،طيب قال﴿ :لعلي أبللغ
األسباب  ﴾..ألن موسى عليه الصالة والسالم أعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو.
وقوله﴿ :أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور • أم أمنتم من يف السماء أن
يلارسل عليكم حاصبا فستلعلمون كيف نذيار﴾ [امللك. ]17 - 16 :
يف السماء قال :إما يف هنا جاءت مكان على ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وألصلبلنكم يف
جذوع النخل [ ﴾...طه ]71:يعين على جذوع النخل ،ارمحوا من يف األرض ،فسريوا يف األرض هنا يف
مبعىن على ،أو السماء تأيت مبعىن العلو ،أنزل من السماء ماء ،السماء هنا مبعىن العلو ،ألن الغيث ينزل
من السحاب ًل من السماء،
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وقلوله﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش يلعلم ما يلج يف األرض
وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله مبا تلعملون بصري﴾
[احلديد. ]4 :
املصنف رمحه اهلل على ما ذكارنا أنه ذكار أدلة العلو ،بعد هذا ذكار أدلة املعية ،كأنه يقول لك :أن اهلل
سبحانه وتعاىل أثبت ًلبد تثبت ،وسوف يفارد هذا يف باب كامل .الثاني :ما هو قول أهل السنة
والجماعة في المعية؟
قال :قول أهل السنة واجلماعة أهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية ،تليق جبالله وعظمتهً ،ل
متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف
خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،مهم جدا هذا إذا هي معية حقيقية ،تليق
جبالله وعظمته ًل متاثل معية املخلوقني ،ويصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل القول
باحللول اًلحتاد ،ويف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها.
يقولون :أن ًل تعارض ببني العلو واملعية ،ألن اهلل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،وأثبت اهلل
سبحانه وتعاىل لنفسه العلو ،وأثبت اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه معية ،نقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،لكن
يصان عن الظنون الكاذبة ،املعية تنقسم قال :معية اهلل سبحانه وتعاىل خللقه ،تنقسم لقسميني:
معية عامة ،ومعية خاصة.
املعية العامة :هذه تقمل كل خملوق ،واملعية اخلاصة قال :تنقسم إىل قسمني ،معية خاصة بقخص،
ومعية خاصة بوصف ،مارة أخارى إذا املعية تنقسم إىل قسمني :معية عامة هذه تقمل كل خملوق﴿ ،ما
يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم [ ﴾...اجملادلة]7:
قال﴿ :وهو معكم أين ما كنتم [ ﴾..احلديد ]4:هذه معية عامة تقمل كل خملوق.
الثا ي .املعية اخلاصة تنقسم إىل قسمني:
معية خاصة بقخص﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طهً﴿ ]46:ل حتزن إن الله معنا ﴾..
خاصة بقخص بالنيب  والصديق يف اآلية األوىل مبوسى وهارون عليهم الصالة والسالم.
والثا ي :معية خاصة بوصف﴿ :إن الله مع الذين اتلقوا والذين هم حمسنون﴾
مفهوم؟
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أهل السنة نسينا أن نذكارها ،أهل السنة واجلماعة يثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية ،يثبتون املعية
صفة ثابتة هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به وصان عن الظنون الكاذبة ويثبتون مقتضى املعية،
عند أهل السنة واجلماعة املعية ،اختلفوا يف مقتضى املعية على قولني :منهم من قال :أن مقتضى املعية
العلم ،ومنهم من قال :ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية أن مقتضى املعية مجيع معا ي ربوبيته ،علم،
وقدرة ،نصار ،ومتكني وإحاطة ومسع وبصار وغريه ،مفهوم؟
إذا يثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية ،كما أهنم يثبتون الارضا ،ويثبتون مقتضى الارضا الثواب ،ويثبتون
املعية صفة ًلئقة باهلل سبحانه وتعاىل ،ومقتضى املعية إما علم أو مجيع معا ي ربوبيته سبحانه وتعاىل،
واهلل أعلم نقف عند هذا وًل نكمل؟ اهلل أعلم نقف عند هذا.
ماذا أخذنا؟
أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل علو يف الصفات ،نعم جاب أدلة العلو رمحه اهلل بعد
هها ذكار أدلة املعية ،كأنه يقول لك :أن اهلل سبحانه وتعاىل مجع ًلبد أن جتمع ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل
ليس كمثله شيء ،إذا ًلبد أن يقاس خبلقه ،يف مجيع نعوته أهل السنة واجلماعة يقولون :أن معية اهلل
سبحانه وتعاىل للمخلوقات ،تنقسم إىل قسمني :معية عامة تقمل كل خملوق ،ومعية خاصة وتنقسم
إىل قسمني ،خاصة بقخص وخاصة بوصف وسوف يأتينا إن شاء اهلل األدلة" .متوفيك" إما نوم أو
قبض أو وفاة حقيقية ،طيب إذا قلنا :نوم وقبض هذا ًل إشكال ،وإذا قلنا :وفاة حقيقية تكون الواو
هنا ًل تستلزم الرتتيب على قول قلنا ،وحنن ذكارنا هذا القول ًل يعين هذا القول أنه صحيح ،وتقول:
صمت األحد والسبت على أي اعتبار؟
قلنا :أنه أشكل عليك فهم هذه اآلية اعتربها أهنا من ،وعندنا نصوص حمكمة ،وأن الذي يقول :إن
عيسى عليه الصالة والسالم يعين مات وًل ينزل آخار الزمن ،قال :هذا كفار صحيح﴿ :أأمنتم من يف
السماء [ ﴾..امللك ]16:يف مكان على ،وهذا أن احلاروف يأيت بعضها مكان بعض ،اعترب أن هذه اآلية
من املتقابه عندنا نصوص حمكمة.
الثا ي :أن السماء تأيت مبعىن العلو ،نعم أي نعم أن تنوعت أدلة القارآن يف إثبات العلو ،تارة بذكار
العلو ،وتارة بذكار اًلستواء ،وتارة بذكار الفوقية ،وصعود األشياء ونزوهلا منه ،اهلل يفتح عليك أن أهل
السنة يثبتون املعية ،ويثبتون مقتضى املعية ،يعين يثبتون كما أهنم يثبتون الارضا ومقتضى الارضا الثواب،
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ويثبتون الغضب ومقتضى الغضب العقاب ،فأهل السنة يثبتون املعية ،ومقتضى املعية ،مقتضى املعية
اختلفوا فيها على قولني:
األول :أن مقتضاها العلم.
والثا ي :أن مقتضاها مجيع معا ي ربوبيته ،وهذا الذي سوف يذكاره شيخ اإلسالم يف كالمه وإن شاء
اهلل نقاره يف موضعه نعم.
ما هي الثمرة من اإلميان بصفة املعية؟
قال :الثمارة من اإلميان بصفة املعية ،قال :أفضل اإلميان أن تعلم أن اهلل معك ،وهذا يوجب للعبد
املاراقبة واخلوف ،وأيضا الطمأنينةً﴿ :ل حتزن إن الله معنا﴾ حىت وإن كانت هذه اآلية قلنا :معية خاصة
بقخص ،سوف يأيت معنا أن ابن القيم رمحه اهلل يقول :كل من كان مع اهلل ًل حيزن ،صح؟ وًل يبايل
يف دين اهلل بأحد كائن من كان نصار وتأييد وعلم وقدره وإحاطة ومجيع معا ي ربوبيته.
يقول :يف هذا الباب فارعون أحسن من بعض من يدعي اإلسالم ،أنه مل يأت أوًل نصوص ،عارف إن
العلو علو لكن أنكار ،نعم إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وهو علو يف الذات وعلو يف الصفات،
وقلنا :العلو ًل ينايف املعية ،ألن اهلل مجع بينهما وسوف يأيت إن شاء اهلل شارح هذه األمور وأنه مجع
شيخ اإلسالم.
أدلة العلو عند أهل السنة ،العلو يف الذات مخسة؟
إمجاًل هذا الكتاب والسنة ،واإلمجاع والعقل والفطارة ،القارآن تنوعت أدلة القارآن كما ذكارنا ،والسنة
جاءت ،السنة القولية والفعلية والتقاريارية ،وأمجعت األمة على إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل.
والفطارة أخربنا يا أستاذ عما جنده قال :ما دعا عارف قط إًل وجد به ضارورة لطلب العلو والعقل
يستحيل أن يصف خلالق إًل بكل صفة كمال ،وينزه اهلل عن كل صفة نقص وعيب ،سوف يأيت معنا
أن هذه معية خاصة بوصف ،فعندما يعين قال :تتقي اهلل تعلم وتؤمن أن اهلل معك صحيح نعم.
طيب املعية تنقسم إىل قسمني ،اهلل أعلم أنه يكفي هبذا اليوم وإن شاء اهلل يوم السبت نكمل ،بقي
مع ي ًلبد يا شباب أنكم تاراجعوا من شارح القيخ ابن عثيمني يف العقيدة الواسطية ،ألن ًل يصلح تارى
دراسة من دون مذاكارة.
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وهذا الذي يقول :أنا أذاكار وحدي وأنا ما أستطيع أن أراجع اجملموعة تضيع علي بعض األوقات وكذا،
كان مارة القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يعين ،وعادة القيخ أنه دائما يسأل الطالب وتكون يعين مذاكارة
تضيع أوقات أحيانا كثرية ،فقال الطالب أحيانا مارة للقيخ قالوا :يا شيخ تضيع علينا أوقات كثرية يف
املذاكارة ،حنن نذاكار خالص ًل ناريد مذاكارة يف الدرس ،فقال القيخ ابن عثيمني يقول :هذا هو العلم،
العلم هذا هو ألن بإذن اهلل تثبت هذه العلوم مباذا؟
باملذاكارة ،ألن كثارة املذاكارة وهذا السلف كان عندهم جمالس خاصة باملذاكارة ،فهذا الذي ما يتذاكار
معك يف العلم وكذا اهلل أعلم أنه ما يستفيد شيء من الدرس ،حيضار وميقي ما استفاد شيء ،ويوم من
األيام كما أنت تتذاكار مع الطالب ،يوم من األيام إن شاء اهلل تكون يهيأ هلذا األمار أنك تعارف.
****
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[ ]29بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
وقوله﴿ :يا عيسى إ ي متلوفيك ورافعك إيل﴾ [آل عماران. ]55 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
أوًل قبل الدراسة إخواننا حنن نبهنا من مل يدرس معنا كتاب التوحيد ،واألصول الثالثة ،يعين هذه
الكتب اليت قاررناها أصول ثالثة وقواعد الدروس ،وكتاب التوحيد األصل أنه ما حيضار معنا واسطية،
ألنه قد تعلق عنده شبهة وًل يستطيع أن يدفعها ،وهذه هي طاريقة السلف يف الدراسة ،وقول علي :
"حدثوا الناس مبا يعارفون" فال داعي ألن نكارر هذا األمار يف كل درس ،واألصل أن قد تذكار شبهة،
وتعلق عند بعض الناس وًل يستطيع أن يدفعها ،وًل يغرت اإلنسان بنفسه.
األصل أنه يعارض ما لديه على العلماء أجازوه احلمد هلل ،وإذا مل جييزوه األصل أن يسري على الطاريقة
واخلط الذي خطه لنا العلماء﴿ ،ولو ردوه إىل الارسول وإىل أويل األمار منلهم لعلمه الذين يستلنبطونه
منلهم ولوًل فضل الله عليكم ورمحته ًلتلبلعتم القيطان إًل قليال﴾ [النساء]83:
ألن اهلل أعلم يعين أن ما أستطيع أن أتكلم يف أمور ،وقد أمكون أنا سبب يف أن يقع بعض الناس يف
القبهة ،وبدل أن نصلح نكون أفسدنا ،فالكالم للجميع األصل أنكم تنبهوا على هذا ،فأنا أخقى أن
ندرس شيء ويكون به ضارر أكثار من الفائدة ،واهلل املستعان أن بعض الناس يغرت بنفسه ،يقول :أنا
أستطيع أن أدرس طحاوية وكذا طيب نسألك عن أمور مهمةً ،لبد تكون عند كل مسلم متام ،نسألك
معىن شهادة أن ًل إله إًل اهلل ،وشاروط ًل إله إًل اهلل تعاريف اإلميان لغة وشارعا ،وشارح أركان اإلميان
بقارح خمتصار ألركان اإلميان كيف يكون؟
هذه طاريقة السلف يف الدراسة ،بل النيب  عندما أرسل معاذ إىل اليمن قال :إنك تأيت قوم من
أهل الكتاب ،ومن طلب العلم مجلة قال :ذهب عنه مجلة﴿ :ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تلعلمون
الكتاب ومبا كنتم تدرسون﴾

[آل عماران]79:
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قال :الاربا ي هو الذي ياريب الناس على صغار العلم قبل كباره ،فيا اخوانا اللي ما حضار معنا دروس
األصول الثالثة ،والقواعد األربع ،والدروس املهمة وكتاب التوحيد ،األصل أنه ما حيضار معنا واسطية
يعين ًلبد أن يعذر بعضنا ،بعضا ألن هذا أرى من املصلحة.
الثا ي :الذي ياريد يبتدأ من جديد من الطالب ،ما عندنا إشكال يبدأ من جديد ،عندنا أول درس
هذا للمبتدئني حنن اتفقنا عليه ،وإذن ما ناسبت هذه الطاريقة ،يبحث عن غريها من الدروس ،موجودة
احلمد هلل دورس املسجد النبوي ،عندنا القيخ العباد حفظه اهلل موجود احضاروا عند القيخ وكذا ،لكن
هذه الطاريقة ًلبد نسري عليها.
ماذا أراد المصنف رحمه اهلل بإيراد هذه اآليات؟
إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل .
نعم يا شيح حممد ،وهو سارد أدلة اًلستواء ،أدلة العلو ،وصعود األشياء ونزوهلا منه والفوقية ،وقلنا:
تنوعت أدلة القارآن بإثبات العلو ،تارة بذكار العلو ،وتارة بذكار اًلستواء والفوقية وصعود األشياء ،ونزوهلا
منه ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل علو يف الذات ،وعلو يف الصفات ،والسنة جاءت القولية والفعلية
والتقاريارية ،وإمجاع األمة والعقل والفطارة.
﴿يا عيسى إ ي متلوفيك ورافعك إيل [ ﴾...آل عماران ،]55:الوفاة إما مبعىن نعم ،إما قبض أو ألقى اهلل
سبحانه وتعاىل عليه النوم رفعه ،وًلبد أن هذا حمكم عندنا ،أن عيسى عليه الصالة والسالم ينزل
آخار الزمن ،بعد هذا ميوت صحيح ﴿وما قلتللوه وما صلبوه ولكن شبه هلم [ ﴾..النساء ]157:وهذا قال
إذا اعتقد غري هذا اهلل أعلم أن هذا كفار ،وًلبد أن يعتقد أن عيسى عليه الصالة والسالم رفعه اهلل
سبحانه وتعاىل ،وهذا الذي احتج به شيخ اإلسالم يف هذا الباب على ثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :بل رفلعه الله إليه﴾ [النساء. ]158 :
وقوله﴿ :إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يلارفلعه﴾ [فاطار. ]10 :
نعم صعود األشياء
وقوله﴿ :يا هامان ابن يل صارحا لعلي أبللغ األسباب • أسباب السموات فأطلع إىل إله موسى وإ ي
ألظنه كاذبا﴾ [غافار. ]37 - 36 :
يف هذا الباب ملاذا؟ مع أن فارعون أنكار العلو ،لكن مل يؤول النصوص ،وهناك من أول نصوص العلو
وذكار فيها أمور ،نرتكها اآلن.
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الثا ي :أي نعم ،أن كل ما أخرب به األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم عن اهلل ،فهو حق على
حقيقته ،وًل ميكن يدخله النسخ ،ألن هذا من باب األخبار ،والنسخ يأيت يف باب األحكام اإلنقاء،
أن موسى عليه الصالة والسالم أعلم فارعون أن اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو.
وقوله﴿ :أأمنتم من يف السماء أن خيسف بكم األرض فإذا هي متور • أم أمنتم من يف السماء أن
يلارسل عليكم حاصبا فستلعلمون كيف نذيار﴾ [امللك. ]17 - 16 :
نعم ،يف هنا إما مكان على ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فسريوا يف األرض [ ﴾...النحل.]36:
﴿وألصلبلنكم يف جذوع النخل [ ﴾....طه ]71:يعين على جذوع النخل ،أو السماء مبعىن العلو وتأيت
السماء مبعىن العلو.
****
وقلوله﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش يلعلم ما يلج يف األرض
وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله مبا تلعملون بصري﴾
[احلديد. ]4 :
نعم ،سبب إياراد املصنف رمحه اهلل هو تقدم معنا أن املصنف ذكار أدلة اًلستواء ،وذكار منها هذا
الدليل ،لكن هنا أعاد هذه اآلية ألنه أراد ،نعم طيب.

ما هو قول أهل السنة والجماعة في صفة المعية؟
أهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية ،تليق جبالله وعظمتهً ،ل متاثل معية املخلوقني ولكن يصان
اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل
سبحانه وتعاىل عنها ،صح وقلنا :أن أهل السنة واجلماعة جيمعون بني العلو واملعية ،لكن يصان اهلل
سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،وقسموا المعية إلى قسمين وهي:
معية عامة :تقمل كل خملوق ،صحيح نعم.
ومعية خاصة :واخلاصة إما خاصة بقخص أو خاصة بوصف.
ثمرة اإليمان بالمعية.

املاراقبة.

تعظيم اهلل سبحانه وتعاىل ،أنه ما خياف وهذه يف املعية اخلاصة.
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احلارص على األعمال اليت تنال هبا معية اهلل سبحانه وتعاىل.
فتتقي اهلل وتعلم أنه هبذه التقوى ،ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل وقلنا :أهل السنة واجلماعة يثبتون املعية
ويثبتون مقتضى املعية ،لكن اختلفا على مقتضى املعية على قولني" إما ان مقتضى املعية ًل معىن املعية،
وسنتنبه هلذا.
مقتضى املعية :العلم أو مجيع معا ي ربوبيته ،علم ،وقدرة ،وإحاطة ونصار ومتكني ،وهذا يأيت أن هذا
اختيار شيخ اإلسالم وسوف يذكاره يف فصل اجلمع بني العلو واملعية.
اآلية األول عيدها أول الدرس.
وقوله﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش [ ﴾...احلديد.]4:
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون اًلستواء هلل سبحانه وتعاىل ،هو استواء حقيقي يليق جبالله
وعظمتهً ،ل مياثل استواء املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن
أن العارش يظل اهلل سبحانه وتعاىل ،أو يقله وحييط به فاهلل سبحانه وتعاىل مستغن عن كل شيء ،كل
شيء مفتقار إىل اهلل ،واهلل سبحانه وتعاىل أعظم وأكرب من كل شيء.
﴿ استلوى على العارش ﴾..واًلستواء قلنا :معناه معلوم وعند أهل السنة عال وصعد وارتفع واستقار،
وقال :نثبت املعىن ونثبت أن هلل كيفية تليق جبالله وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها والسؤال عنها
بدعة.
وقوله﴿ :يلعلم ما يلج يف األرض وما خيارج منلها [ ﴾..احلديد]4:
﴿يلعلم ما يلج يف األرض  ﴾.. ..وتقدم معنا أن الذي يدخل يف األرض ،إما الكنوز أو األموات أو
احلبوب والزروع وكذا.
[ ﴾....احلديد]4:

﴿وما يلنزل من السماء وما يلعارج فيها
هذا أيضا تقدم معنا ،عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل ،وأنه يف هذه اآلية بدأ بالعلم ،وقلنا :يعارج إليها،
أو يعارج فيدخل فيها ،وهذا أوىل من األول ،وهذا تقدم معنا.
﴿وهو معكم أين ما كنتم [ ﴾....احلديد]4:
هذا القاهد عند شيخ اإلسالم ابن تيمية ،أراد أن يثبت هلل سبحانه وتعاىل صفة املعية ،وتقدم معنا أن
أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية ،تليق جبالله وعظمتهً ،ل متاثل معية
املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف خملوقاته أو
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يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،وًل تعارض بني العلو واملعية ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل
ليس كمثله شيء.
أهل السنة قلنا :يثبتون املعية ،ويثبتون مقتضى املعية ،وهذه اآلية دليل على من يقول :أن مقتضى
املعية العلم ،ألن بدأ اهلل سبحانه وتعاىل اآلية بالعلم ،وختم اآلية بالعلم ،ولكن شيخ اإلسالم يارى
جبمع األدلة أنه يثبت املعية أوًل ،ويقول :إن مقتضى املعية مجيع معا ي ربوبيته سبحانه وتعاىل وهذا
سوف يأيت معنا.
﴿وهو معكم أين ما كنتم [﴾....احلديد.]4:
هذه أي معية؟ هذه املعية العامة ،اليت تقمل كل خملوق ،وهذه توجب اخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل.
﴿والله مبا تلعملون بصري﴾ [احلديد]4:
إذا ذكار العلم يف أول اآلية والعلم يف آخار اآلية.
وقوله﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم وًل مخسة إًل هو سادسهم وًل أدىن من ذلك وًل
أكثلار إًل هو معهم أين ما كانوا يلنبئلهم مبا عملوا يلوم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾ [اجملادلة. ]7 :
وأيضا هذه أية ذكار فيها العلم ،وهذه اآلية استدل هبا شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل على إثبات املعية
العامة هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به﴿ ،ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم  ﴾...ومل
يقل :رابع أربعة ،ملاذا؟
قال :ألنه ليس من جنسهم ،وأنه ًل ميكن أن يكون املخلوق الكامل مماثل للمخلوق الناقص ،ولو
كان من جنسهم كان ذكار العدد ،ومل يضف إليهم عدد أكرب منه ،مثاله قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿ثا ي اثلنلني إذ مها يف الغار [ ﴾...التوبة ]40:ملاذا؟
ألن النيب عليه الصالة والسالم والصديق كالههما بقار ،إذا ًلبد يذكار نفس العدد وًل يزيد عليه،
لكن إذا كان من غري اجلنس ًلبد يزيد عن هذا ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :سيلقولون ثالثة رابعهم
كلبلهم [ ﴾...الكهف ]22:فليس منهم مفهوم؟
عندنا آية قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :لقد كفار الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة [ ﴾...املائدة ]73:ألن
جعلوا العبد إله ،وجعلوا اخلالق مثل املخلوق ،ولذلك استحقوا الكفار ألهنم قالوا :أن اهلل ثالث ثالثة،
صحيح نعم إذا لو أردنا أن نقارح هذه اآلية ،نقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ما يكون من جنوى
ثالثة إًل هو رابعهم [ ﴾...اجملادلة. ]7 :وهذا دليل على أن اخلالق غري املخلوق ،وًل ميكن أن املخلوق
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مثل اخلالق والذي يقول :أن اخلالق واملخلوق شيء واحد وافق النصارى يف قوهلم ،ورد عليهم اهلل
سبحانه وتعاىل وكفارهم يف أهنم قالوا﴿ :إن الله ثالث ثالثة [ ﴾...املائدة ]73:يقول ابن القيم :هذا من
جهل هؤًلء النصارىً ،ل ميكن أن يكون جمموع الثالثة واحد ،صح الثالثة تساوي الثالثة ،وقال :هذا
من جهل هؤًلء ،وهو تكلم يعين عن جهل هؤًلء النصارى ،وأنه ًلبد الرباءة من القارك وأهله ،ألن
بعض الناس قال يفتخار مبا عليه النصارى واحلضارة وكذا التقدم ،وًل يعلم أهنم أجهل اخللق يقول،
يتعبد هلل بالنجاسات صح؟
وًل ميكن أن يكون هناك عاقل ويارى أن النجاسة فيها قاربة هلل سبحانه وتعاىل ،بل العكس أن اهلل
جيب التوابني وحيب املتطهارين ،سواء كانت طهارة حسية أو طهارة معنوية ،يقول أيضا :من اجلهل
وناسب هذا أن نذكاره اليوم ،يقول :من اجلهل أهنم هم يف اعتقادهم أن عيسى ثالث ثالثة وإله ،وهم
يف اعتقادهم أن عيسى عليه الصالة والسالم صلب على الصليب.
قال :كان األصل أن يكساروا الصليب ،ألن يف اعتقادهم صلب عليهم الارب ،هم يعبدوا الصليب،
قال :هذا من اجلهل أهنم يعبدوا اآلية اليت صل عليها الارب قال :يف اعتقادهم وغريه من األمور ،قال:
﴿ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم  ﴾...جاء بعدد زائد ألنه لس من جنسهم ،وهذا قال :أن
اخلاق الكامل ًل ميكن يكون مثل املخلوق الناقص ،وعندما كان النيب عليه الصالة والسالم والصديق
 ،كانوا كلهم بقار قال﴿ :ثا ي اثلنلني إذ مها يف الغار  ﴾...وعندنا قال النصارى :أن اهلل ثالث ثالثة
كفارهم اهلل سبحانه وتعاىل بقوله سبحانه وتعاىل﴿ :لقد كفار الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة ﴾..
[املائدة ]73:فيأتيك يف اًلختبار يف السؤال.
يعين كيف جتمع بني قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :لقد كفار الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة  ﴾..وبني
قوله سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم  ﴾...؟
تقول :هذه اآلية دلت أن املخلوق الكامل ًل ميكن مياثل املخلوق الناقص ،صحيح وأهنم عندنا جعلوا
عيسى عليه الصالة والسالم واهلل سبحانه وتعاىل شيء واحد ،كفاروا هبذا القول صحيح طيب.
وقولهً﴿ :ل حتزن إن الله معنا﴾ [التوبة. ]40 :
اآلن املصنف رمحه اهلل واهلل أعلم ،أراد أن يذكار له املعية اخلاصة ،وابن القيم رمحه اهلل يقول :أن كل من
كان مع اهلل ًل حيزن ،وهذه اآلية هي يف احلقيقية معية خاصة بالنيب  والصديق  ،لكن ابن القيم
يقول هي خاصة بقخصني يعين النيب  والصديق  وخاصة بوصف ،وهذا الدين اإلسالمي جاء
إلسعاد األمة يف الدنيا ويف اآلخارة ،وهؤًلء الاروافض قاتلهم اهلل قال يأتوا مباذا؟
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باحلزن والبكاء ولطم اخلدود ،وشق اجليوب ،والدعاء بالويل وغريه فهذا دليل أهنم خالفوا ما جاء به
النيب  وكان عليه السلف الصاحل ،فهذه اآلية هي خاصة بقخصني ،بالنيب  والصديق  وهو
يقول :كل من كان مع اهلل ًل حيزن ،صحيح «وعجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير» إذا هذه اآلية
تصح يف إثبات املعية اخلاصة بقخص ،وتصح على رأي ابن القيم إثبات املعية اخلاصة بوصف مفهوم؟
أن كل من كان مع اهلل وقال :أعظم اإلميان سوف يأتينا إن شاء اهلل يف احلديث ،أن تعلم أن اهلل
معك وهذا يوجب للعبد أن يكون مع اهلل ،ويتبع أوامار اهلل سبحانه وتعاىل وجيتنب احملارمات ،ويعلم أنه
هبذا ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل ويثبت املعية هلل ،ويثبت مقتضى املعية هنا يف اآلية نصار ،وتأييد
وإحاطة وعلم وقدرة وغريه.
وقوله﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه. ]46 :
هذه معية خاصة بقخص ،مبوسى وهارون عليهم الصالة والسالم﴿ :إنين معكما ﴾...معية حقيقية
تليق جبالله وعظمتهً ،ل متاثل معية املخلوقني ولكن يصان اهلل عن الظنون الكاذبة ،وفيها﴿ :إنين
معكما أمسع وأرى﴾ إثبات املعية ومقتضى املعية النصار والتأييد للموسى وهارون عليهم الصالة
والسالم ،ألنه أرسلهم اهلل سبحانه وتعاىل إىل طاغية قد يبطش هبما ،صحيح لكن قال اهلل سبحانه
وتعاىل هلما﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ وهذه املعية توجب النصار والتأييد والعلم والقدرة وكذا ،مجيع
معا ي ربوبيته يعين أمسع ما تقوًلن وما يقوًلن لكما ،وأرى مكانكما وأنصاركما.

وقوله﴿ :إن الله مع الذين اتلقوا والذين هم حمسنون﴾ [النحل. ]128 :
اآلن املصنف رمحه اهلل أورد هذه اآلية إلثبات املعية اخلاصة بوصف ،وتثمار هذه املعية اإلميان هبذه
الصفة أن تتقي اهلل سبحانه وتعاىل ،وتعلم أنك بالتقوى تنال معية اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إن الله مع
الذين اتلقوا  ﴾...وأخذنا التقوى :هي أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية ،بفعل األوامار واجتناب
النواهي على علم وبصريةً ،ل على جهل ﴿إن الله مع الذين اتلقوا والذين هم حمسنون﴾ وتقدم معنا أن
اإلحسان يكون يف عبادة اهلل ويكون مع عباد اهلل.
وعندنا إحسان واجب ،وإحسان مستحب ،وهذا تقدم معنا وأن اإلحسان ركن واحد يف عبادة اهلل
ركن واحد وحتته مارتبتان ،أعلى مارتبة وأعلى عبادة هي عبادة األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،أن
تعبد اهلل كأنك تاراه ،عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند اهلل
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يمكن أن تصل إلى هذه الرتبة؟

قال :نعم وإذا مل تستطع الوصول إىل هذه املارتبة ًل ميكن مارج عن املارتبة الثانية ،عبادة املاراقبة فإن مل
تكن تاراه فإنه ياراك ،قال :هذه ًل خيلو منها مسلم ،إذا حتسن يف عبادة اهلل وحتسن إىل عباد اهلل،
وتتذكار أنك هبذا اًلحسان تنال معية اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :واصربوا إن الله مع الصابارين﴾ [األنفال. ]46 :
تقدم معنا أن الصرب هو احلبس ،حبس النفس عن التقكي والتسخط ،سواء كان بالقلب أو باللسان
أو باجلوارح ،وتقدم معنا أن الصرب ينقسم إىل ثالثة أقسام:
صرب على طاعة اهلل حىت تؤدى.
وعن معصية اهلل حىت جتتنب.
وعلى أقدار اهلل ألن القدر نازل بك ًل حمال.
فيصرب ويتذكار أنه بالصرب ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل ،وذكار اهلل سبحانه وتعاىل الصرب يف مواضع
كثرية يف القارآن ،وأثىن اهلل سبحانه وتعاىل على الصابارين ،وآيات كثرية تدل على فضل الصرب قال:
﴿يا أيلها الذين آمنوا اصربوا وصاباروا ورابطوا واتلقوا الله لعلكم تلفلحون﴾ [آل عماران﴿ ]200:وبقار
الصابارين﴾ [البقارة﴿ ]155:وما يللقاها إًل الذين صبلاروا وما يللقاها إًل ذو حظ عظيم﴾ [فصلت.]35:
وهذه اآلية أيضا يف فضل الصرب أنك تصرب وتعلم أنك بالصرب تنال معية اهلل سبحانه وتعاىل نعم.
وقوله﴿ :-كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن الله والله مع الصابارين﴾ [البقارة. ]249 :
أهل السنة واجلماعة اهلل سبحانه وتعاىل ينصارهم ويعليهم ،بالسيف وباحلجة﴿ :هو الذي أرسل رسوله
باهلدى ودين احلق ليظهاره على الدين كله وكفى بالله شهيدا﴾ [الفتح]28:
وقلنا :شهادة اهلل سبحانه وتعاىل هلذا النيب  شهادة قولية ،وفعلية ،وتقاريارية ،وًل تزال طائفة من أميت
على احلق منصورةً ،ل يضارهم من خذهلم.
أوًل :قلة ،قال :طائفة قلة خيذلون وخيالفون ،ولكن ينصارهم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ولينصارن الله من
ينصاره [ ﴾....احلج ]40:إذا قال :حىت وإن كان أهل السنة قلة ،فيما يارى بعض الناس ،لكن هم يف
احلقيقية هم ناصارهم هلل سبحانه وتعاىل معليهم ،على غريه من الفارق باحلجة وبالسيف.
قال :تتذكار أنك إذا كنت قال﴿ :كم من فئة قليلة  ﴾..قال :إذا كنت تاريد إعالء كلمة اهلل سبحانه
وتعاىل ،فإن هلل سبحانه وتعاىل ناصار ومعليك ،ولكن أن تكون على ما كان عليه النيب  والسلف
الصاحل ،وتنال هبذا معية اهلل سبحانه وتعاىل ،واذا كان اهلل سبحانه وتعاىل مع من آمن باهلل سبحانه
وتعاىل ،وآمن بارسوله عليه الصالة والسالم ،فإن اهلل ناصاره ومعليه ،وهذا توجب أن العبد يكون مع اهلل
ًل يبايل ،ويقول :من التمس رضا اهلل بسخط الناس رضي اهلل عنه وأرضى عنه الناس.
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وقلوله﴿ :ومن أصدق من الله حديثا﴾ [النساء. ]87 :
واهلل أعلم نارجع هذا إىل غدا شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل أراد اآلن بإياراد هذه اآليات وقلنا :أطال
يف هذا الباب ،أراد ثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،فأهل السنة واجلماعة يثبتون أن اهلل سبحانه
وتعاىل يتكلم بكالم حقيقي له صوت وحاروف ومسموع يتكلم مبا شاء ،ومىت شاء ،وكيفما شاء مع
من شاء ،بكالم حقيقي يليق جبالله وعظمته ًل مياثل كالم املخلوقني ،وأطال املصنف رمحه اهلل يف هذا
الباب ،ملاذا؟ قال :ألنه كثار اجلدال واخلوض يف هذا الباب ،وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يعين
يذكاروا كل ما ورد يف نصوص الكتاب والسنة من أدلة ،حىت يقطعوا بكثارة األدلة على املخالف.
وأطال املصنف رمحه اهلل يف هذا الباب ،قلنا :لكثارة اخلوض أوًل يف هذا الباب.
الثا ي :حىت يارفع على املخالفني ،بعد هذا مل يكتف املصنف رمحه اهلل بإثبات صفة الكالم هلل ،بل
أضاف إىل هذا إثبات أن القارآن كالم اهلل مع أنه كان ففيه أن يذكار صفة الكالم هلل ،يثبت صفة
الكالم هلل وهبذا كل الكتب املنزلة من السماء ،هذا معتقد أهل السن واجلماعة أهنا كالم اهلل﴿ :أمل تلار
إىل الذين يلزعمون أنلهم آمنوا مبا أنزل إليك وما أنزل من قلبلك [ ﴾...النساء]60:
وركز على هذا الباب لكثارة اخلوض ،وهذا تقاريبا أطول قسم يف اآليات ،يف ذكار اآليات هذا أطول
قسم يف سارد ا آليات ألنه كثار من ذكار اآليات يف إثبات صفة الكالم هلل وإثبات أن القارآن كالم اهلل
سبحانه وتعاىل منزل ًل خملوق ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
ماذا أخذنا يف هذا اليوم؟
إثبات صفة اًلستواء نعم،
..وبني نعم ألن هنا جعلوا هؤًلء الثالثة شيء واحد ،وجعلوا املخلوق واخلالق شيء واحد وقالوا :أن
اهلل ثالث ثالثة وهذا دليل على اجلهل ،صح ولكن يف اآلية األخارى ذكار ،اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ما
يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم [ ﴾...اجملادلة]7:
قال :ألنه ليس من جنسهم ،نعم أن قول اهلل سبحانه وتعاىلً﴿ :ل حتزن إن الله معنا [ ﴾...التوبة]40:
هذه فيها معية خاصة بقخص ،أي بالنيب  والصديق رضي اهلل عنهما لكن ابن القيم يقول :هي
خاص بقخص ،وخاصة بوصف ،وهذا فيه قلنا :أن هذا الدين جاء به اهلل سبحانه وتعاىل إلسعاد
الناس ،وهذا رد على الارافضة ،وهؤًلء أهل السنة يقول حىت وإن كانوا يالقوا يف هذه الدنيا شيء من
اًلبتالء وكذا ،لكن هم سعداء« ،عجبا ألمر المؤمن إن أمره كله خير» ،وقال :ويف بعض احلديث
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قال :حالوة اإلميان وكذا ،قال :فإن هذه احلالوة هي اليت يسعد هبا وحيىي هبا أهل التوحيد ،نسأل اهلل
أن جيعلنا منهم ،وغريه ﴿إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه ]46:خاصة مبن؟
 ..عليهم الصالة والسالم ،ومقتضى املعية هنا النصار ،والتأييد ،والعلم واإلحاطة ،مجيع معا ي ربوبيته
نعم ،أي نعم أن هذه معية خاصة بوصف ،وتوجب للعبد الصرب على طاعة اهلل حىت تؤدى ،وعن
عصية اهلل وعلى أقدار اهلل ،وأنه يعارف أنه هبذا الصرب ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل ،فيصرب استيقاظ
مثال لصالة الفجار ويعلم أنه هبذا الصرب ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ميده
بالقوة ،نعم أن هلل سبحانه وتعاىل ينصار أهل السنة ويعليهم باحلجة وبالسيف﴿ :وإن جندنا هلم
الغالبون﴾ [الصافات﴿ .]173:ولقد سبلقت كلمتلنا لعبادنا المارسلني﴾
نعم ،أن ًل تعارض بني العلو واملعية ،ولكن يصان اهلل تعاىل عن الظنون الكاذبة ،وهذا سوف يذكاره
شيخ اإلسالم ،ابن تيمية رمحه اهلل.
[الصافات.]171:

أن السلف أثبتوا املعية هلل سبحانه وتعاىل وأثبتوا مقتضى املعية ،لكن اختلفوا يف مقتضى المعية على
قولين:
القول األول :العلم.
والثاني :مجيع معا ي ربوبيته.
واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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[ ]30بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين  ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
﴿ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم وًل مخسة إًل هو سادسهم وًل أدىن من ذلك وًل أكثلار إًل
هو معهم أين ما كانوا يلنبئلهم مبا عملوا يلوم القيامة إن الله بكل شيء عليم﴾ [اجملادلة. ]7 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
سبب إيراد المصنف رحمه اهلل لهذه اآليات؟

إثبات صفة املعية هلل سبحانه وتعاىل.

ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف هذه الصفة صفة املعية؟
يثبتون هلل معية حقيقية ملاذا يقولوا :حقيقية ،حىت ينفوا اجملاز ،معية حقيقية تليق جبالله وعظمتهً ،ل
متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف
خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،أو القول باحللول واًلحتاد وما إىل ذلك،
أهل السنة واجلماعة يثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية ،وعندهم مقتضى املعية إما علم ،أو مجيع معا ي
ربوبيته ،وهذا الذي اختاره شخ اًلسالم وسوف يأيت معنا.
هل معية اهلل سبحانه وتعالى من الصفات الذاتية أو الفعلية؟

شوفوا يا إخوانا املهم أنك تثبت الصفات كلها هلل ما تنكار شيء ،صح لكن أشكل عليك أن هذه

من الصفات الذاتية أو هذه من الصفات الفعلية ،تارجع إىل العلماء وكذا لكن اإلشكال يف إنكار
الصفات ،صح تثبت الصفات كلها سبحانه وتعاىل ،فاملعية العامة حنن قلنا :أن املعية تنقسم إىل
قسمني ،معية عامة ومعية خاصة ،وهذه اآلية دلت على املعية العامة ،وعندنا معية خاصة تنقسم إىل
قسمني خاصة بقخص ،وخاصة بوصف فاملعية العامة يقول :هذه من صفات اهلل سبحانه وتعاىل
الذاتية.
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واملعية اخلاصة :فهذه من صفات اهلل سبحانه وتعاىل الفعلية ،على أي اعتبار ًلبد من إثبات كل ما
أثبت اهلل لنفسه واثبت له رسوله  من غري حتاريف وًل تعطيل ،من غري تكييف وًل متثيل.
نعم يقول﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم  ..ملاذا مل يقل :رابع أربعة مثال والدليل ﴿ :لقد
كفار الذين قالوا [ ﴾..املائدة ]73:أهنم جعلوا الثالثة شيء واحد وجنس واحد ،والثالثة آهلة ،قلنا :هذا
دليل على اجلهل عند النصارى ،نعم وقلنا :قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :سيلقولون ثالثة رابعهم كلبلهم
[ ﴾...الكهف ]22:نعم
وقوله ﴿ًل حتزن إن الله معنا﴾ [التوبة. ]40 :
هذه اآلية أوردها املصنف رمحه اهلل إلثبات املعية اخلاصة بقخص ،أي بالنيب عليه الصالة والسالم،
والصديق  ،وابن القيم يقول :أهنا تصلح أيضا نعم معية خاصة ،بوصف وأن كل من كان أي
شخص يزيد عليه ،من كان مع اهلل سبحانه وتعاىل ًل حيزن ،قلنا :هذا فيه رد على الارافضة ،ألن الدين
اإلسالمي جاء إلسعاد األمة وإسعاد اخللق ،نعم.
وقوله﴿ :إنين معكما أمسع وأرى﴾ [طه. ]46 :
هذه اآلية إثبات املعية اخلاصة بقخص أي مبوسى وهارون عليهم الصالة والسالم ،نعم.
وقوله﴿ :إن الله مع الذين اتلقوا والذين هم حمسنون﴾ [النحل. ]128 :
ما هي التقوى؟
أن جتعل بينك وبني عذاب اهلل وقاية ،وحاجز من فعل األوامار واجتناب النواهي على علم وبصرية،
واإلحسان ينقسم إىل قسميني:
إحسان يف عبادة اهلل وإحسان إىل عباد اهلل ،واإلحسان يف عبادة اهلل ركن واحد وحتته مارتبتان.
فما هي مثارة اإلميان بإثبات املعية هلل سبحانه وتعاىل يف هذه اآلية ما الثمارة؟
أنك حتارص على التقوى ،وحتارص على اإلحسان وتعارف أنك هبذا تنال معية اهلل سبحانه وتعاىل ومثارة
اإلميان باملعية قال :توجب اخلوف والعمل صحيح ،والنصار والتأييد وكذا هذا يف املعية اخلاصة.
وقوله﴿ :واصربوا إن الله مع الصابارين﴾ [األنفال. ]46 :
نعم ،وتقدم معنا أقسام الصرب ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل أثىن على الصابارين يف مواضع كثرية يف القارآن،
قال :وبقار الصابارين وغريه ،وقال :اإلميان هبذه الصفة صفة املعية ،توجب أن العبد يصرب ويعارف أنه
هبذا ينال معية اهلل سبحانه وتعاىل.
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وقوله﴿ :كم من فئة قليلة غلبت فئة كثرية بإذن الله والله مع الصابارين﴾ [البقارة. ]249 :
نعم.
****

قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :وقلوله﴿ :ومن أصدق من الله حديثا﴾ [النساء. ]87 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا أن املصنف رمحه اهلل أراد بإياراد هذه اآليات إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،وأهل
السنة واجلماعة يثبتون أن اهلل سبحانه وتعاىل يتكلم بكالم له صوت ومسموع ،وحاروف ،يتكلم مبا
شاء مىت شاء وكيفما شاء ،ومع من شاء ،بكالم حقيقي يليق جباللته وعظمته ًل مياثل كالم املخلوقني،
نعم واألدلة سوف يذكارها إمجاًل ،الكتاب وتنوعت أدلة الكتاب يف إثبات صفة الكالم هلل سبحانه
وتعاىل ،بأمور سوف تأيت معنا اآلن.
الثا ي :السنة.
الثالث :إمجاع األمة.
الارابعة :العقل ،قال :ألن العقل يستحيل أن اهلل سبحانه وتعاىل أن يعطي أنه سبحانه وتعاىل يعطي
املخلوق الكمال ويكون هو سبحانه وتعاىل ناقص ،وخلق إذا خلق اهلل سبحانه وتعاىل إنسان ،يعين
وكان هذا اإلنسان ًل يتكلم ،هذا يعد نقص يف هذا اإلنسان فكيف أن اهلل سبحانه وتعاىل يعطي
الكمال للمخلوق ويكون هو ناقص ،هذا ما يليق باهلل سبحانه وتعاىل ،إذا ًلبد أن العقل يثبت هلل
صفات الكمال ،وينزه اهلل عن كل صفة نقص وعيب ،ومنها قلنا قول إباراهيم عليه الصالة والسالم:
﴿يا أبت مل تلعبد ما ًل يسمع وًل يلبصار وًل يلغين عنك شيئا﴾ [مارمي.]42:
نعم طيب إذا كتاب سنة وإمجاع وعقل ،وتنوعت أدلة الكتاب يف إثبات صفة الكالم هلل سبحانه
وتعاىل ،وقلنا :أن املصنف أطال يف هذا الباب ،وذكار أدلة كثرية ،ألنه ذكار اخلوض واجلدال يف هذا
الباب ،اخلاصة يف أن القارآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،ولذلك مل يكتف بإثبات صفة الكالم هلل
سبحانه وتعاىل ،بل أضاف هلذا إثبات أن القارآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
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وقوله﴿ :ومن أصدق من الله حديثا﴾

[النساء.]87:

﴿ومن أصدق من الله قيال﴾ [النساء﴿ ]122:ومن أصدق من الله حديثا﴾ والصدق يكون يف الكالم،
والقول ما يكون إًل مسموع وحباروف ،وصوت﴿ ،ومن أصدق من الله قيال﴾ ومن أحسن من اهلل
حديثا وتقدم معنا أن عناصار الدًللة واإلفهام أربعة:
األول :علم
الثا ي :بيان وفصاحة.
والثالث :صدق.
والارابع :إرادة اهلداية.
وقلنا هذه ثبات يف كالم اهلل وكالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،صدق وبيان وفصاحة.
وقوله ﴿ومن أصدق من الله قيال﴾ [النساء. ]122 :
وقوله﴿ :وإذ قال الله يا عيسى ابن مارمي﴾ [املائدة. ]116 :
﴿وإذ قال الله  ﴾...القول هنا يكون بكالم مسموع وصوت وحاروف ،وعيسى عليه الصالة والسالم
مسع كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :ومتت كلمة ربك صدقا وعدًل﴾ [األنعام. ]115 :
﴿ومتت كلمة ربك ﴾..كلمة هنا مفاردة ،ألن املفارد إذا أضيف يعم ،كل كالم اهلل سبحانه وتعاىل،
يقول القيخ ويف قاراءة كلمات اهلل كلمات يف قاراءة يقول ،اهلل أعلم هل هذه القاراءة ثابتة أم شاذة؟
قال﴿ :ومتت كلمة ربك صدقا وعدًل﴾ وهذا فيه إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل﴿ ،صدقا
وعدًل﴾ وتقدم معنا أن القارآن يوصف بأنه كله حمكم ،واإلحكام فيه تفساره هذه اآلية أهه صدق يف
األخبار ًل كذب ،وعدل يف األحكام ًل جور وًل ظلم﴿ :صدقا وعدًل﴾ قلنا :الكالم يوصف بانه
صدق وكذب وهذا دليل على إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :وكلم الله موسى تكليما﴾ [النساء. ]164 :
﴿وكلم الله موسى تكليما﴾ موسى عليه الصالة والسالم ،أكد هذا الكالم حىت ًل يتأول متأول
وقال تكارميا يعين تأكيد بأن اهلل سبحانه وتعاىل كلم موسى عليه الصالة والسالم ،والكالم يكون
بصوت ومسموع وحاروف ،وموسى عليه الصالة والسالم مسع كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وعندما جاء
بعض الناس ،وحارفوا هذه اآلية وجعلوا الذي تكلم موسى وقارأوا اآلية وحارفوا يف لفظها وقالوا :وكلم اهلل
بنصب لفظ اجلاللة ،قال هلم بعض العلماء :ما تقولون يف قوله﴿ :وكلمه ربه [ ﴾..األعاراف]143:؟
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ألنه هذه ًل ميكن أن تأول بأي حال من األحوال ،واهلل أعلم أن املصنف رمحه اهلل ذكار هذه اآلية
ذكار بعدها ﴿وكلمه ربه  ﴾..والكالم يكون بصوت مسموع وحاروف.
وقوله﴿ :منلهم من كلم الله﴾ [البقارة. ]253 :
منهم ،يعين من األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم من كلم اهلل ،ومنهم موسى عليه الصالة
والسالم.
وقوله﴿ :ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه﴾ [األعاراف. ]143 :
وهذا فيه دليل على ما ذكارنا من معتقد أهل السنة واجلماعة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يتكلم بصوت
مسموع وحاروف يتكلم مىت شاء ألن الكالم متعلق مبقية اهلل سبحانه وتعاىل ،فقال :الكالم صفة
ذاتية ،فاهلل سبحانه وتعاىل موصوف بأنه يتكلم مىت شاء ،ومبا شاء بكالم حقيقي ،يليق جبالله وعظمته
ًل مياثل كالم املخلوقني صفة ذاتية ،ومن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل كلم موسى عليه الصالة والسالم
فهذا متعلق باملقية فهو صفة فعلية مثاله اخللق ،فاهلل سبحانه وتعاىل خالق فهذه صفة ذاتية.
ومن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل خلق آدم عليه الصالة والسالم بيده فهذه صفة فعليه فقال :قد
تكون الصفة ذاتية فعليه باعتبارين﴿ :ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه [ ﴾..األعاراف.]143:
قلنا :هذه اآلية يارد هبا أهل السنة واجلماعة على من حيارف ،قول اهلل سبحانه وتعاىل ﴿وكلم الله
موسى ﴾..بنصب للفظ اجلاللة وكلم اهلل.
وقوله﴿ :وناديلناه من جانب الطور األمين وقلاربلناه جنيا﴾ [مارمي. ]52 :
وناديناه النداء يكون للبعيد ،واملناجاة تكون للقاريب ،واملناداة واملناجاة تكون بصوت وحاروف
مسموعة ،ومسع موسى عليه الصالة والسالم كالم اهلل ،وهذه من األدلة على إثبات صفة الكالم هلل
سبحانه وتعاىل ،وفيه منقبة ملوسى عليه الصالة والسالم ألنه كليم اهلل ،لكن قال يف اآلية اليت تقدمت
معنا﴿ :منلهم من كلم الله [ ﴾...البقارة]253:
يعين هذا ليس خاص مبوسى عليه الصالة والسالم ،لكن يقول بعض العلماء :أن اهلل سبحانه وتعاىل
ابتدأ الوحي ملوسى عليه الصالة والسالم بأن اهلل سبحانه وتعاىل كلمه مباشارة ،صحيح نعم.
وقوله﴿ :وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمني﴾ [القعاراء. ]10 :
﴿وإذ نادى ربك  ﴾...وتقدم معنا أن النداء يكون بصوت وحاروف ومسوع والنداء يكون للبعيد .وهذا
فيه إثبات صفة الكالم له على الوجه الالئق به﴿ :وإذ نادى ربك  ﴾ ..وقلنا :هذه عبودية خاصة
اخلاصة﴿ :وإذ نادى ربك موسى  ﴾..عليه الصالة ولسالم ﴿أن ائت القوم الظالمني﴾ وموسى عليه
الصالة والسالم مسع كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
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وقوله﴿ :ونادامها ربلهما أمل أنلهكما عن تلكما القجارة﴾ [األعاراف. ]22 :
هذا يف آدم عليه الصالة والسالم وحواء ،والنداء قلنا :يكون بصوت وحاروف ومسموع ويكون للبعيد،
واملناجاة للقاريب.
وقوله﴿ :ويلوم يلناديهم فليلقول ماذا أجبتم المارسلني﴾ [القصص. ]65 :
ًلبد يقول بعض العلماء :أن حتارر هلذا جواب يوم القيامة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل سائلك يوم القيامة،
هل األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم أدوا األمانة ،ونصحوا األمة وبلغوا وجاهدوا يف اهلل حق
جهاده؟
ًلبد تقول :نعم ،سائلك اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة ماذا صنعت يف هذا الذي جاء به األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم ،هل تعلمت ما جاء به األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم هل
عملت به ،هل دعوت إليه ،سائلك اهلل يوم القيامة ﴿ويلوم يلناديهم فليلقول ماذا  ﴾...فيقول :هذا
إثبات صفة كالم هلل سبحانه وتعاىل﴿ :ويلوم يلناديهم فليلقول ماذا أجبتم المارسلني﴾ هل صدقتم ما
جاء به األنبياء والارسل؟ هل تعلمته؟ عملتم به هل دعوت إليه؟ ﴿ويلوم يلناديهم فليلقول ماذا أجبتم
المارسلني﴾ نعم
****
وقوله﴿ :وإن أحد من المقاركني استجارك فأجاره حىت يسمع كالم الله﴾ [التوبة. ]6 :
املصنف رمحه اهلل اًلن بدا بسارد اآليات يف إثبات أن القارآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وقلنا :مل يكتف
مبا تقدم ،ألنه لو اقتصار على ما تقدم من اآليات ،من إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،والكتب
املنزلة من السماء كلها كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،بل أخذ يف سارد األدلة ،يف إثبات أن القارآن كالم اهلل
سبحانه وتعاىل منزل غري خملوق ،منه بدأ وإليه يعود ،هذا معتقد أهل السنة واجلماعة أن القارآن كالم
اهلل ،تكلم به حقيقة وأنه منزل ًل خملوق ،ومنه بدأ إليه يعود ،منه بدأ قال :هو الذي سبحانه وتعاىل
تكلم به والكالم كما سيأيت معنا إن شاء اهلل يضاف إىل ما قاله مبتدئا ًل من قاله مبلغا مؤديا ،وإيل
يعود :قال :إما أن القارآن يعود إىل اهلل سبحانه وتعاىل وصفا ،ألن الكالم يضاف إىل ما قاله مبتدئاً ،ل
من قاله مبلغا ومؤديا ،أو إليه يعود قبضه ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل يقبض القارآن يف آخار الزمن ،وهذا
نسأل هلل السالمة والعافية ،عندما يرتك الناس العمل بالقارآن.
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وهذا يوجب علينا أننلا نلتعلم القلارآن عللى ملا كلان عليله السللف ،احلفلظ والنظلار والتلدبار يف معلا ي اآليلات
والعمل للل مبل للا حفظنل للا ،قل للال﴿ :وإن أحل للد مل للن المقل للاركني اسل للتجارك  ﴾..وتق ل للدم معنل للا أن الل للنفس الل لليت
حارم اهلل أربعة:
مسلم ،ومعاهد ،وذمي ومستأمن ،وهذه اآلية تدل على املستأمن﴿ ،وإن أحد ملن المقلاركني اسلتجارك
 ﴾...ومنهللا قللول النلليب « :مــن دخــل داره فهــو آمــن ومــن دخــل المســجد فهــو آمــن» ﴿وإن أحللد

من المقاركني استجارك فلأجاره حلىت يسلمع كلالم اللله﴾ وهلذا فيله أن النليب  أضلاف هلذا القلارآن إىل اهلل

سللبحانه وتعللاىل فهللو كللالم اهلل سللبحانه وتعللاىل حللاروف ومعللا يً ،ل احلللاروف دون املعللا ي وًل املعللا ي دون
احلاروف.
﴿حللىت يسللمع كللالم الللله﴾ والكللالم يضللاف إىل مللن قاللله مبتللدئاً ،ل إىل مللن قاللله مبلغللا مؤديللا﴿ ،حللىت
يسمع كالم الله أبلغه مأمنه [﴾..التوبة ]6:نعم فأضلاف القلارآن إىل اهلل سلبحانه وتعلاىل وتقلدم معنلا ،ملا
أضللافه اهلل سللبحانه وتعللاىل لنفسلله ينقسللم إىل قسللمني :إصللافة أعيللان وإضللافة أوصللاف ،وهللذا مللن بللاب
إضافة الصفة إىل املوصوف سبحانه وتعاىل
وقوله﴿ :وقد كان فاريق منلهم يسمعون كالم الله حيارفونه من بلعد ما عقلوه وهم يلعلمون﴾ [البقارة]75 :
نعم ﴿وقد كان فاريق منلهم  ﴾..قال :كالم اهلل يف اآلية هنا ،هذا فيه إثبات أن القارآن كلالم اهلل سلبحانه
وتعاىل ﴿ :حيارفونه من بلعد ما عقلوه .﴾..وتقدم معنا التحاريف وأنواع التحاريلف ومللاذا عربنلا بلالتحاريف
ومل نعرب بالتأويل ،فال داعي لإلعادة.
وقوله﴿ :ياريدون أن يلبدلوا كالم الله قل لن تلتبعونا﴾ [الفتح. ]15 :
ألن اهلل سللبحانه وتعلللى أم للار النلليب  أن ًل ي للأذن هل للؤًلء مللن املن للافقني للخ للاروج م للع الن لليب  فه للم أرادوا
اخلاروج مع النيب  للغنية ولغريه ،ولكن أنكار اهلل سبحانه وتعاىل عليهم وقال :أهنم أرادوا أن يبدلوا كلالم
اهلل سبحانه وتعاىل فأضاف الكالم لنفسه سبحانه وتعاىل وفيه إثبات أن القارآن كالم اهلل.
﴿ياريدون أن يلبدلوا كالم الله قل لن تلتبعونا﴾ [الفتح. ]15 :
﴿قل لن تلتبعونا﴾ وهذا أيضا فيه إثبات أيضا صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،ألن القول ما يكون إًل
بصوت مسموع وحاروف،
وقوله﴿ :واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ًل مبدل لكلماته﴾ [الكهف. ]27 :
قال أمار اهلل سبحانه وتعاىل النيب  أن يتلو هذا القارآن ،وأهل السنة واجلماعة قلنا :ياردوا على من
يقولوا :أن القارآن خملوق بأمور.
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األول :أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :أًل له اخللق واألمار [ ﴾..األعاراف ]54:فغايار بني املخلوقات وبني
أوامار اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل أيضا﴿ :وكذلك أوحيلنا إليك روحا من أمارنا ﴾...

[القورى]52:

فقال :الذين يقولون :أن كالم اهلل سبحانه وتعاىل خملوق ،تارد عليهم هذه اآلية وًل ميكن أن يكون هذا
معىن اآلية ،أن هذا خملوق بل هو وحي من اهلل سبحانه وتعاىل.
الثالث :يقول :أن من قال أن كالم اهلل سبحانه وتعاىل خملوق معىن هذا أننا ًل نعمل بالقارآن ،يعين
فعل األوامار واجتناب النواهي ،ملاذا قال :ألنه لو كان القارآن خملوق ،فهو مثل القمس والقمار ،اآلن
القمس والقمار تأخذ منها أمار وهني.
ًل إذا عطلنا القارآن أن يكون أوامار ونواهي ،مثله مثل القمس والقمار ،القمس والقمار من خملوقات
اهلل سبحانه وتعاىل ،صح.
قال :ومن قال :إن كالم اهلل خملوق ،وأن القارآن خملوق ،يلزم هذا أن جيعل كل صفات اهلل خملوقة
أيضا ،وقال أيضا :من قال إن الكالم هنا أضافه اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه فهو خملوق ،يلزم هذا أن
تكون أعمال العباد كلها من تقول عليها أهنا من كالم اهلل سبحانه وتعاىل ألهنا من خملوقات اهلل وكل
خملوق هلل سواء من كالم اهلل مثل القارآن ﴿روحا من أمارنا .﴾...
وقوله﴿ :واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك ًل مبدل لكلماته﴾ [الكهف. ]27 :
لكلماته والكالم ما يكون إًل بصوت وحاروف ومسموع.
وقوله﴿ :إن هذا القارآن يلقص على بين إسارائيل﴾ [النمل. ]76 :
نعم ،والقصص ما يكون ًل بصوت ومسموع حاروف وهذا إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل،
﴿إن هذا القارآن  ﴾..وصف القارآن بأنه يقص وهذا كان يقص هذا دليل أنه بصوت ومسمع وحاروف،
وأنه كالم هلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :وهذا كتاب أنزلناه مبارك﴾ [األنعام. ]155 :
﴿وهذا كتاب  ﴾..وصف بأنه كتاب مكتوب ،وقال﴿ :أنزلناه﴾ وهذا دليل على إثبات صفة العلو هلل
وأنه منزل ًل خملوق ،وإثبات أن القارآن صفة من صفات اهلل سبحانه وتعاىل أنزلناه إليك ،وهذا فيه أي
إىل النيب ً ل إىل غريه ،مبارك وتقدم معنا أن القارآن هذا فيه باركة ،باركة يف التالوة ،باركة يف التداوي،
باركة يف العمل والتدبار ،باركة يف امتثال األوامار واجتناب النواهي ،باركة يف حتكيم هذا القارآن قال :القارآن
كله باركة ،لكن باركة شارعية ًل باركة خمالفة ،ما يصنع مثاله بعض الناس من أنه يأخذ املصحف ويقبله،
وما إىل ذلك.
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وقوله﴿ :لو أنزلنا هذا القارآن على جبل لارأيلته خاشعا متصدعا من خقية الله﴾ [احلقار. ]21 :
تقدم معنا أن اجلمادات وإن كانت مجاد ،فهي تقعار بعظمة اخلالق سبحانه وتعاىل ،وهذا تقدم معنا يف
كتاب التوحيد ،أن السماوات أخذت منه رجفة وكذا ،واحلسن البصاري رمحه اهلل يقول :عجبا ألن هذا
اجلذع حن للنيب  وبكى ،وأن بعض يقول :الناس ًل حين إىل سنة النيب
وجلت قللوبلهم وإذا تليت عليهم آياته زادتلهم إميانا [ ﴾...األنفال.]2:
قال﴿ :لو أنزلنا هذا القارآن على جبل لارأيلته خاشعا متصدعا من خقية الله﴾ .وهذا فيه دليل أن
القارآن منزل ًل خملوق ،وأنه كالم اهلل وأثبته العلو له سبحانه وتعاىل كما تقدم معنا﴿ ،على جبل لارأيلته


﴿الذين إذا ذكار الله

خاشعا﴾ حنن تقدم معنا أنه إذا أشكل علينا شيء نقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،جبل هلل إرادة ،وخياف
من اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن السماوات تتكلم كيف؟
ًل نق ل للول :كي ل للف ب ل للل نق ل للول :آمن ل للا وص ل للدقنا وس ل لللمنا ،ف ل للاهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل ق ل للادر أن جيع ل للل هل ل للذه
املخلوقللات خقللية وخللوف وإرادة وغللريه وكللالم ﴿لللو أنزلنلا هللذا القللارآن علللى جبللل لارأيلتلله خاشللعا متصللدعا
من خقية الله﴾.
وقوله﴿ :وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مبا يلنلزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثلارهم ًل يلعلمون • قل
نلزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبقارى للمسلمني • ولقد نلعلم أنلهم يلقولون
إمنا يلعلمه بقار لسان الذي يللحدون إليه أعجمي وهذا لسان عاريب مبني﴾ [النحل. ]103 - 101 :
وقوله ﴿ :وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم مبا يلنلزل قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثلارهم ًل يلعلمون﴾.
النيب  قال من األدلة على أن النيب  أن هذا القارآن مل يأت به من نفسه بل جاء به من عند اهلل
سبحانه وتعاىل ،قال :هذه اآلية أن اهلل سبحانه وتعاىل من اقتضت حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أنه يأمار
باألمار يأيت ما ينسخ هذا األمار﴿ :ما ننسخ من آية أو ننسها [ ﴾...البقارة]106:
وتقدم معنا أن النسخ قال :جائز شارعا وعقال ألنه اقتضت حكمة اهلل سبحانه وتعاىل أنه ينسخ هذا
احلكم ،مفهوم؟
والارد على اليهود غريهم ،قال :الكذاب إذا جاءك بيوم بقصة كذبً ،لبد يف اليوم لثا ي أو ما بعد
هذه القصة أن ًل يغري القصة األوىل صحيح أن يأيت بنفس القصة ،وإًل عارفت أنه كاذب ،قال :دليل
من األدلة على صدق النيب



أنه يأيت باألحكام من عند اهلل سبحانه وتعاىل ،ويقول :هذا احلكم

نسخ ،صحيح ﴿بل أكثلارهم ًل يلعلمون﴾.
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أن النيب  صادق ،ألنه لو كان كاذب كان ًل يغري األحكام ،بل هو مبلغ عن اهلل سبحانه وتعاىل،
﴿والله أعلم مبا يلنلزل﴾ وقلنا :هذا يف إثبات العلو ،وأن كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وإنه إثبات العلو وأنه
منزل ًل خملوق ،وإثبات أنه كالم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :قالوا إمنا أنت مفرت بل أكثلارهم ًل يلعلمون﴾ أن
الكذاب ًل ميكن ن يأيت بقيء خيالف ما ذكار ألن هذا دليل على الكذب.
﴿قل نلزله روح القدس من ربك باحلق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبقارى للمسلمني﴾
﴿قل نلزله روح القدس  ﴾..أي جربيل عليه الصالة والسالم﴿ ،من ربك﴾ وهذا دليل على إثبات أن
القارآن يضاف إىل من قاله مبتدئا ًل من قاله مبلغا مؤديا﴿ ،باحلق﴾ وأن هذا القارآن كله حق ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل هو احلق ،وًل يصدر عن احلق إًل احلق﴿ ،ليثبت الذين آمنوا  ﴾...وهذا ما تقدم معنا
يف القواعد ،أن أهل السنة واجلماعة أوًل يستدلوا ،ببعد هذا يعتقد ،وأهل السنة واجلماعة إذا أشكل
عليهم فهم آية أو شيء يقولوا :آمنا وصدقنا وسلمنا ،فإذا صنعوا هذا هداهم اهلل سبحانه وتعاىل،
خبالف أهل الباطل خمالفني ألهل السنة ،يعتقدوا أوًل بعد ذلك يستدلوا ،وهذا يعين ذكارنا فيه قاعدة
خمتصارة ،آمن هتتدي.
﴿ولقد نلعلم أنلهم يلقولون إمنا يلعلمه بقار ﴾..
أكد اجلملة بثالث مؤكدات القسم املقدر والالم مقدر ،وألهنم قالوا :أن الذي يعلم النيب  رجل
نصارا ي يف جناران يعلم النيب  هذا القارآن ،نعم﴿ :لسان الذي يللحدون إليه  ﴾..يقول :هذا الذي
يقول :علم النيب  نصارا ي ًل يعارف اللغة العاربية ،وهذا قال :أن هذا القارآن جاء بلسان عاريب مبني،
وهذا فيه الارد على من يقول ،وهذا تقدم معنا أن القارآن فيه ألفاظ غري عاربية وكذا يقول :هؤًلء أتوا
بأشياء مل يأت هبا الكفار لذين بعث فيهم النيب .
وقلوله﴿ :وجوه يلومئذ ناضارة • إىل ربلها ناظارة﴾ [القيامة. ]23 - 22 :
واهلل أعلم أن نقف عند هذا.
اآلن املصنف رمحه اهلل يعين ذكار إثبات رؤية املؤمنني لارهبم ،يوم القيامة ويف اجلنة على ما يقاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،أشكل على بعض الناس هل هذا املصنف رمحه اهلل ذكار الصفات ،ذكار هذا األمار
أن من عقيدة اهل ال سنة واجلماعة أن املؤمنني يارون اهلل سبحانه وتعاىل يوم القيامة ويف اجلنة على ما
يقاء اهلل سبحانه وتعاىل.
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قللال :أشللكل علللى بعللض النللاس سللبب إيلاراد املصللنف هلللذه اآليللات يف إثبللات الصللفات ،قللال :هللذا تقللدم
معنل للا أن مل للن ينكل للار الصل للفات قل للال :يلل للزم يف الغالل للب أنل لله ينكل للار رؤيل للة املؤمنل للون لل للارهبم ويل للوم القيامل للة يف
اجلنة ،ملاذا؟
قال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل إذا كان يارى ًلبد أن تكون له صفات ،فهو عندما ينكار الصفات يؤدي
هذا إىل إنكار رية املؤمنني لارهبم ،وقال :هذا من األدلة على إثبات الصفات هلل سبحانه وتعاىل ،وبعض
السلف يقول :يعين كل من أنكار الارؤية يعين يوم القيامة ويف اجلنة قال حاري به ،حنن ًل نتأله على اهلل
حاري به أن ًل يارى اهلل يعين من أعظم نعيم أهل اجلنة ،هو رؤية املؤمنني لارهبم.
فهلذا يقلول :أكثلار ملا يتقلوق إليله مسللم بلل هلو ملا يعدلله نعليم يف اجلنلة ،وهلو رؤيلة اهلل سلبحانه وتعللاىل
أهللل السللنة واجلماعللة يثبتللون ريللة املؤمنللون ل لارهبم يللوم القيامللة ويف اجلنللة ،علللى مللا شللاء اهلل سللبحانه وتعللاىل
رؤيللة حقيقيللة ،وذكللار املصللنف رمحلله اهلل يف هللذا البللاب أربللع آيللات ونضلليف إليهللا ثللالث آيللات ،مللع أن
البعض يقول :هناك أكثار من هذه السبع آيات ،وذكارنا أن شيخ اإلسالم جعل على نفسله عهلد ،أنله ًل
يللأت صللاحب باطللل بللدليل علللى باطللله إًل لزامللا ،علللى شلليخ اإلسللالم أن يقلللب الللدليل عليلله ،ومنهللا مللا
استدل به هؤًلء املخالفني ألهل السنة واجلمعة يف إنكلار الارؤيلة ،فاسلتدلوا بلآيتني ،سلوف نسلتدل هبلا إن
شاء اهلل يف الدرس القادم على إثبات رؤية املؤمنني رهبم ،إذا عندنا أربلع آيلات نضليف إليهلا﴿ :للن تللارا ي
[ ﴾..األع لارافً﴿ ]143:ل تدركلله األبصللار [ ﴾...األنعللام﴿ ]103:كللال إنلهللم عللن رهبللم يلومئللذ لمحجوبللون﴾
[املطففني.]15:

إذا اجملموع عندنا سبع آيات ،وهناك آيلات أخلارى فيهلا دليلل عللى رؤيلة امللؤمنني للارهبم وسلوف تلأيت معنلا

إن شاء اهلل تعاىل ،وإىل غدا إن شاء اهلل تعاىل.
ماذا أخذنا يف هذا اليوم؟
إثبات صفة الكالم له سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،ألنه حصل فيه نزاع وقلناً :لبد أن يكثار
من اآليات حىت يطع هذا النزاع.
األدلة إمجاًل على إثبات صفة الكالم هلل سبحانه الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل وتنوعت أدلة القارآن
يف إثبات أن القارآن كالم اهلل ،وإثبات صفة الكالم هلل ،نعم منها القول ومنها املناداة ،ومنها املناجاة،
وكالم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :أًل له اخللق واألمار [ ﴾....األعاراف ]54:فغايار بني اخللق واألمار وقال﴿ :وإن
أحد من المقاركني استجارك فأجاره حىت يسمع كالم الله أبلغه مأمنه [ ﴾.....التوبة ]6:وكثري صح.
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نعم﴿ :وكذلك أوحيلنا إليك روحا من أمارنا [ ﴾...القورى ]52:وإذا كان خملوق ًل ميكن أن يوصف بأنه
وحيي وروح.
وقال :إذا كان خملوق بطل األمار والنهي ،كما احلال يف القمس والقمار ،وأنه إذا قلنا :إن كالم اهلل
خملوق يلزم من هنا أن تكون صفات اهلل كلها خملوقة أيضا وإذا قلنا :أن هذا أضاف اهلل سبحانه وتعاىل
لنفسه ،وهذا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه ،يعين نوع من أنواع اإلحلاد أنكاروا كالم اهلل ،نقول:
يلزم من هذا أن كل صفات املخلوقات كلها نضيفها إىل اهلل سبحانه وتعاىل صحيح ،والسنة من أقوى
األدلة يف السنة عندنا ذكارناها" ،كتاب التوحيد" عن خولة بنت حكيم رضي اهلل عنها قالت :مسعت
رسول اهلل



يقول :من نزل منزال فقال أعوذ بكمات اهلل وقلنا :استدل أهل السنة وقال :استعاذ

باملخلوقني ما ًل يقدر عليه إًل اهلل شارك أكرب ونقول هلؤًلء :إذا نزلت منزل ماذا تقول؟ يقول :نقول:
أعوذ بكلمات اهلل نقول إذا تقول :أن كالم اهلل خملوق ،وهذا فيما ًل يقدر عليه إًل اهلل فهذا شارك أكرب
وإن أثبتم كما أثبت أهل السنة واجلماعة وأمجعوا عليه ،إثبات صفة الكالم هلل وصح اًلستعادة باهلل
وباألمساء والصفات ،فأنتم وحدمت وأثبتم صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،صحيح واإلمجاع أمجعت
األمة على إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل.
والارابع :قلنا :أن العقل يستحيل أن اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون يعطي املخلوق كمال ،ويكون هو
سبحانه وتعاىل ناقص ،وتعاىل اهلل عما يقولون ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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[ ]31بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية] وقوله:
وقلوله﴿ :ومن أصدق من الله حديثا﴾ [النساء. ]87 :
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
لماذا جاء المصنف بهذه اآليات؟
إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل وقلنا :أطال يف سارد اآليات يف هذا الباب ،ألنه كثار النزاع وحىت
يقطع احلجة على املخالف ،مل يكتف هبذا ،وأن كان األصل أنه إذا أثبتنا صفة الكالم هلل سبحانه
وتعاىل ،معىن هذا أن كل الكتب املنزلة من السماء هي كالم اهلل.
ولكن أيضا ذكار آيات سوف يأيت أحاديث ،يف إثبات أن القارآن كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الكالم؟
يقولون :أن اهلل سبحانه وتعاىل يتكلم بكالم مسموع له صوت ،وحاروف ،ويتكلم مىت شاء ،ومبا شاء،
ومع من شاء ،وكيفما شاء ،بكالم حقيقي يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل كالم املخلوقني.
طيب ما هي األدلة إجماال على إثبات صفة الكالم هلل؟
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،الكتاب تنوعت أدلة الكتاب يف إثبات صفة الكالم هلل ،منها
إثبات القول واحلديث ،والكالم واملناجاة ،واملناداة والقصص ،ألن القصص ما يكون إًل بصوت
وحاروف ومسموع ،وأكد أيضا الكالم قال﴿ :وكلم الله موسى تكليما﴾ [النساء﴿ .]164:وكذلك أوحيلنا
إليك روحا من أمارنا [ ﴾...القورى]52:
مساه روح يعين وحي ،صح وقال :به حياة القلوب.
طيب السنة فيها حديث خولة بنت حكيم من يقول :أن كالم هلل خملوق ،ألنه استعاذة باملخلوق فيما
ًل يقدر عليه ،وسوف يأتينا إن شاء اهلل األحاديث.
الثالث :اإلمجاع.
الارابع :العقل.
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كيف العقل؟
قالً :ل ميكن للعقل الصحيح إًل أن يثبت هلل تعاىل كل صفة كمال ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل
صفة نقص وعيب ،وكيف أنه يعطي الكمال للمخلوق ،ويكون هو ناقص تعاىل اهلل عما يقولون.
كيف قلنا :ترد على من قال أن القرآن مخلوق؟
من يقول؟ نعم طيب الارد عليهم بالكتاب والسنة وإمجاع السلف ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿وكذلك أوحيلنا إليك روحا من أمارنا .﴾...
والثاني قال :أبطلنا مدلول األمار والنهي ،وأن كمخلوقات اهلل ،والقارآن مثل القمس والقمار.
الثالث :أنه قلنا :إذا كالم اهلل خملوق ،معىن هذا أن كل صفات اهلل خملوقة ،ولو قلنا :أنه يصح أن
نقول :أن القارآن خملوق ،يصح أن تقول :كل أفعال العباد هي كالم اهلل ،وأفعال اهلل صحيح ،وقال:
ما هو قول أهل السنة والجماعة في القرآن؟
أن كالم اهلل حقيقة ،منزل غري خملوق ،منه بدأ ،يعين هو الذي ابتدأ ،وتكلم به سبحانه وتعاىل والكالم
إضافة إىل من قال :مبتدئا ًل من قال مبلغا مؤديا ،وإليه يعود قلنا :إما إليه يعود وصفا ،أو إليه يعود
قبضا ،وقلنا :هذا يف آخار الزمن ،وهذا نسأل اهلل السالمة والعافية عندما يرتك الناس العمل بالقارآن،
طيب وذكارنا األدلة من القارآن على إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،وإثبات أن القارآن كالم اهلل
سبحانه وتعاىل ،وقلنا :حدثت احملنة يف زمن اإلمام أمحد رمحه اهلل وتصدى هلذه الفتنة ،ولذلك مسي
اإلمام أمحد إمام أهل السنة ،ألنه وقف ضد هذه الفتنة العظيمة ،وهذا قلنا :فيه يعين هؤًلء السلف
الصاحل رمحهم اهلل قال :أهنم تصدوا ألهل البدع ،وًلبد يكون هذا حال من على ما كان عليه هؤًلء،
فالبد أن نتصدى ،ونارد على أهل البدع بكل ما أعطانا اهلل سبحانه وتعاىل من قوة.
نعم ومنهم هذا اإلمام شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،وهذا أخذنا يف تارمجته رمحه اهلل تعاىل ،بعد
هذا قلنا :أن درس اليوم بإذن اهلل ،هي إثبات رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،ويف اجلنة على ما يقاء
اهلل سبحانه وتعاىل ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،ويف اجلنة ذكار شيخ
اإلسالم رمحه اهلل من القارآن أربع أدلة:
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قلنا :نضيف إليها ثالث أدلة ،وقلنا :أن أهل الباطل حيتجوا بأدلة على نفي الارؤية ،وشيخ اإلسالم
جعل على نفسه عهد ولزام ،أن ًل يأيت صاحب باطل بدليل على باطله إًل لزاما على شيخ اإلسالم
أن يقلب هذا الدليل عليه ،تسارد لنا سبع أدلة ،نعم أدلة الارؤية﴿ :وجوه يلومئذ ناضارة * إىل ربلها
[﴾...القيامة ]23: 22وعدها بل إىل.
الثا ي ًل أعطنا األدلة اليت ذكارها شيخ اإلسالم األربعة ﴿وجوه يلومئذ ناضارة﴾.
الثا ي﴿ :على األرائك ينظارون﴾ [املطففني﴿ ]23:للذين أحسنوا احلسىن وزيادة [ ﴾...يونس﴿ ]26:هلم ما
يقاءون فيها ولديلنا مزيد﴾ [ق ]35:هذه أربعة نضيف إليها﴿ :لن تلارا ي [ ﴾...األعارافً﴿ ]143:ل تدركه
األبصار [ ﴾..األنعام﴿ ]103:كال إنلهم عن رهبم يلومئذ لمحجوبون﴾ [املطففني .]15:قال اإلمام القافعي إذا
حجب أعدائه ورآه أوليائه.
طيب قال :تقارأ اآلن وبعدين نذكار األدلة الثالثة ونارد إن شاء اهلل.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل وقلوله﴿ :وجوه يلومئذ ناضارة • إىل ربلها ناظارة﴾ [القيامة. ]23 - 22 :
﴿وجوه يلومئذ ناضارة ﴾ يعين من النضارة واحلسن ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل هيئ هذه الوجوه للنظار إليه
سبحانه وتعاىل ،قال من النضارة واحلسن إىل رهبا ،وعد النظار هنا بل إىل وهذا ًل ميكن ًل أن يكون نظار
العني﴿ :وجوه يلومئذ ناضارة ﴾.
وقوله﴿ :على األرائك ينظارون﴾ [املطففني. ]24 :
﴿على األرائك ينظارون﴾ يعين إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
وقوله﴿ :للذين أحسنوا احلسىن وزيادة﴾ [يونس. ]26 :
﴿للذين أحسنوا احلسىن  ﴾..أي اجلنة ﴿وزيادة﴾ قال :الزيادة هذه فسارها النيب  ولسنا أعلم باهلل من
رسوله عليه الصالة والسالم.
وقوله﴿ :هلم ما يقاءون فيها ولديلنا مزيد﴾ [ق. ]35 :
واملزيد فساره النيب  بارؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،ويف اجلنة وقلنا :هذا ولسنا أعلم منه عليه الصالة
والسالم ،مبا جاء يف القارآن يبقى معنا﴿ :كال إنلهم عن رهبم يلومئذ لمحجوبون﴾ [املطففني ]15:قال
القافعي رمحه اهلل إذا حجب أعداءه رآه أوليائه ،وهذا دليل زائد على ما ذكار شيخ اإلسالم.
الدليل الثاني :قالً﴿ :ل تدركه األبصار [ ﴾...األنعام ]103:عدم اإلدراك يدل على الارؤية ،النيب  رأى

جربيل عليه السالم له ستمائة جناح ،قد سد األفق أدركه قال مل يدركه لكن رآه إذا عدم اإلدراك دليل
على الارؤية.
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الثالث :قال﴿ :لن تلارا ي  ﴾...أي يف الدنيا ،موسى عليه الصالة والسالم سأل اهلل سبحانه وتعاىل أن
ياراه ،لو كان هذا السؤال باطل ،أو حمارم أو فيه تطاول وتعد على اهلل سبحانه وتعاىل ،كان أنكار اهلل
سبحانه وتعاىل عليه ،كما أنكار على نوح عليه الصالة والسالم﴿ :إ ي أعظك [ ﴾..هود ]46:فقال :إن
أكثار ما يتقوق إليه املؤمن هو رؤية اهلل سبحانه وتعاىل ،وسأل عن شيء ممكن.
لكن هذا مكن يف اآلخارة ًل يف الدنيا ،ولذلك قال له﴿ :لن تلارا ي  ﴾...وعلق الارؤية على بقاء اجلبل،
وقال :أنه هذه من قال :أهنا للتأبيد قال :فقد أخطأ أيضا إذا هذه كلها ردود ،إذا أوًل سال موسى عن
شيء يتقوق إليه املسلم ،ومل يسأل عن شيء باطل ،ألنه لو سأل عن شيء باطل أو ًل ميكن ،كان
أنكار اهلل سبحانه وتعاىل عليه ،كما أنكار على نوح عليه الصالة والسالم.
الثالث :أن القوة البقارية يف الدنيا ًل ميكن أن تارى اهلل سبحانه وتعاىل ،لذلك علق اهلل سبحانه وتعاىل
الارؤية على بقاء اجلبل.

قال :وهذا الباب يف كتاب الله تلعاىل كثري.
بل ًل ملو منه آية ،وهو باب األمساء والصفات ،حىت يف احلاروف املقطعة قال :نعم ألن "حم" "وأمل"
هي كالم اهلل سبحانه وتعاىل.
وهذا الباب يف كتاب الله تلعاىل كثري.
يعين يقول :أنا ًل أستطيع أن أسارد اآلن هنا يف هذه الارسالة ،ويف هذا اجلواب املختصار كل اآليات اليت
فيها أمساء وصفات ،ولكن قال :القليل يدل على الكثري ،ولو أراد شيخ اإلسالم أن يذكار كل األدلة
لذكار القارآن بأكمله صحيح.
ومن تدبلار القارآن طالبا للهدى منه؛ تلبلني له.
يقول :من تدبار ،تدبار واهلل سبحانه وتعاىل أمارنا بتدبار القارآن ومل يستثن منه شيء ،وأعظم وأكثار ما
يكون يف القارآن بل ًل ملو منه آية ،باب األمساء والصفات ،يقول :تدبار بنية خالصة ،يعين أمارين،
تدبار وكان نيته خالصة﴿ :أفال يلتدبلارون القارآن [ ﴾...حممد]24:
وقال﴿ :ولقد يسارنا القارآن للذكار فلهل من مدكار﴾ [القمار ]17:إذا ًلبد تكون عنده نية خالصة هلل
سبحانه وتعاىل ،والثا ي التدبار طالبا للهدى ،نعم.
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قال :وهذا الباب يف كتاب الله تلعاىل كثري .ومن تدبلار القارآن طالبا للهدى منه؛ تلبلني له طاريق احلق.
وغري هذا قال :إذا كان طاًل للباطل وغريه ،قال :هذا نسأل اهلل السالمة والعافيةً ،ل ينال املقصود
أبدا ،ولذلك قلنا :أن القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،قال يف قوله سبحاته وتعاىلً﴿ :ل ميسه إًل
المطهارون﴾ [الواقعة ]79:قال كما جاء يف حديث عمار بن حزم« ،ال يمس القرآن إال طاهر» قال :كما
ان القارآن ًل ميسه إًل طاهار ،كذلك معا ي القارآن والتدبار ًل يكون إًل ملن كان باطنه قبل ظاهاره طاهار،
فالبد أن تطهار الباطن قبل الظاهار ،وهبذا تستطيع أن تعارف معا ي القارآن والتدبار يف آيات اهلل سبحانه

وتعاىل.
إذا هبذا يعين بفضل اهلل انتهينا من األدلة من القارآن ،ويأيت بعد هذا األدلة من السنة غدا إن شاء اهلل
تأتون بإذن اهلل باًلختبار التحارياري ،ويكون اختبار شفوي غدا إن شاء اهلل تعاىل ،من أول رضي اهلل
عنه ورضوا عنه إىل هناية اآليات ،إىل بداية فصل ويف سنة رسول اهلل  ،واهلل أعلم وصلى اهلل على
حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]32بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،وعلى آله وصحبه ومن وااله.
أسئلة الواسطية القسم الثاني من األدلة من القرآن.
بسم اهلل ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
أقسام قلنا :أوال ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في إثبات صفة الرضا هلل؟
يثبتللون هلل رضللا حقيقللي يليللق جبالللله وعظمتللهً ،ل مياثللل رضللا املخلللوقني ،ويثبتللون الارضللا ويثبتللون مقتضللى
الارض للا ،ورض للا اهلل س للبحانه وتع للاىل الث لواب ،ورض للا اهلل س للبحانه وتع للاىل يك للون ع للن العم للل ،ويك للون ع للن
العامل ،أعطنا دليل عن العمل ،ودليل على العامل ،هذا العامل واألول عن العمل.
ما هي الثمرة من اإليمان بصفة الرضا باهلل سبحانه وتعالى على الوجه الالئق به؟ ما هي الثمرة؟
ما يارضي اهلل سبحانه وتعاىل ويسعى يف هذا ،ويبتعد عن األشياء اليت تسخط اهلل سبحانه وتعاىل.
هل الرضا هو الثواب؟
ًل ليس الثواب ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل أثبت لنفسه الارضا ،واألصل أن يثبت هلل كل ما أثبت لنفسه،
وأثبت له رسوله  ،ونثبت الارضا ونثبت مقتضى الارضا هلل سبحانه وتعاىل ،وإذا قلنا :أن الارضا هو
الثواب معىن هذا أننا عطلنا صفة الارضا هلل سبحانه وتعاىل ،وخمالف لظاهار اللفظ وإمجاع السلف،
وقال :ليس عليه دليل بل الدليل على خالف هذا مفهوم.
وهو من الصفات؟
وهو من الصفات من الصفات الفعلية.
ما معنى الرضا؟
طيب قال :هو من الغارائز الذي فصل املعا ي معلومة ونؤمن له كيفية تليق جبالله وعظمته لكن هذه
الكيفية ًل نعلمها ،والسؤال عنها بدعة.
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قول السلف يف رضا اهلل؟
خالص قلنا.
﴿خالدا فيها [ ﴾..النساء]93:؟
﴿ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها ﴾...

[النساء]93:

هنا كم عقوبة؟ على القاتل عمد هذا قاتل عمد﴿ :ومن يلقتل مؤمنا ﴾...قال :حال كونه متعمدا معىن
اآلية ،عليه مخس عقوبات:
وهي جهنم خالدا فيها.
وغضب اهلل عليه.
ولعنه.
وأعد له عذابا عظيما.
خالل للدا فيهل للا أن اآليل للات واألحادي ل للث هل للذه متل للار كمل للا ج ل للاءت ،أي معل للىن ه ل للذا أن ًل نعل للارف معناه ل للا؟
ًل ميكللن أن يوجللد يف الكتللاب والسللنة شلليء ًل ميكللن الوصللول إىل معنللاه ،نعللارف معنللاه لكللن ًل ميكللن أن
حنارص على اجلمع بينه وبني أحاديلث الوعلد بلاملغفارة ،ألن هلذا خيفلف ملن أثلار التنفلري والرتهيلب ملن هلذه
األشياء.
القول الثا ي :جزاء خليه قبل األخري ،جزاه جازاه أو فيما يستحق هذه ضعيفة.
الارابع :اتاركوه ،بعده خلوه ًل تقوشوا عليه يا إخوانا قول.
أوًل :أحاديث وعيد متار كما جاءت.
الثا ي قال :خالدا فيها ومل يقل :أبدا أن هذا مكث طويل.
الثالث :أنه ًل يدخل اجلنة ابتداء وأن حنن ًل جنزم بالعذاب ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قال« :من ذا
الذي يتأله علي أن ال أغفر لفالن».

الارابع :أن من كانت هذه حاله فحاري به نسأل له السالمة والعافية ،خنتم له خبامتة الققاء ألن كثارة

الصغائار تؤدي إىل الكبائار ،وكثارة الكبائار تؤدي إىل أصغار وكثارة األصغار تؤدي إىل األكرب ،ونقول :أنت
على خطار عظيم وًلبد اإلقالع عن كل الذنوب واملعاصي ،املكث الطويل ذكارنا يبقى معه جزاء جازاه،
وهذا فيمن استحل هذا الفعل هذه األقوال عند أهل السنة واجلماعة.
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ما معنى ليس للقاتل توبة؟
ما معىن قول ابن عباس" :ليس للقاتل توبة؟ نعم أنه ًل يوفق للتوبة كما قلنا :ألن يف هذا
حديث الوعيد أن من كانت هذه حاله فحاري به نسأل اهلل السالمة والعافية ،أن خيتم له خبامتة الققاء،
نعم أو.
القول الثا ي :أن القاتل تعلقت به ثالثة حقوق ،احلق.
األول :حق هلل ،واهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا بعفوه عن حقه ،وحق اهلل سبحانه وتعاىل مبين على العفو.
الثا ي :حق ألولياء املقتول ،وهؤًلء إما أن يطلبوا القصاص أو الدية أو العفو باجملان وهبذه يكون سقط
هذا احلق انتهينا.
الثالث :حق للمقتول وهذا خيارج عليه قول ابن عباس ،إما أنه ًل يوفق نسال اهلل السالمة والعافية ،أو
يبقى عليه حق املقتول ،قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :أن اهلل سبحانه وتعاىل يارضي هذا املقتول يوم
القيامة ،حىت يعفو عن القاتل.
نرد على من فسر السخط والغضب باالنتقام؟
كيف نارد على من فسار السخط والغضب باًلنتقام أو إرادة اًلنتقام؟
خمللالف لظللاهار اللفللظ ،وإمجللاع السلللف ولللس عليلله دليللل ،وأن اهلل سللبحانه وتعللاىل قللال﴿ :فللمللا آسللفونا
انتلقمن ل للا [ ﴾..الزخل للارف ]55:ول ل للو ك ل للان الغض ل للب ه ل للو اًلنتق ل للام ،تك ل للون مع ل للىن اآلي ل للة فلم ل للا انتقمن ل للا انتقمن ل للا
وما يصح هذا.
ما معنى األسف؟
ما معىن األسف يأيت األسف مبعىن الغضب وهذا هو ثابلت هلل سلبحانه وتعلاىل ،ألنله صلفة كملال ويلأيت
األسف مبعىن احلزن ومنه قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يا أسفى على يوسف [ ﴾....يوسف.]84:
وهللذا ًل ميكللن أن يوصللف اهلل ،بللل ينللزه اهلل سللبحانه وتعللاىل عنلله ،ألنلله صللفة نقللص واهلل سللبحانه وتعللاىل
منزه عن كل نقص وعيب.
ما معنى﴿ :اقعدوا مع القاعدين﴾ [التوبة]46:؟
ملا معللىن﴿ :اقلعلدوا مللع القاعلدين﴾ نعللم إملا أن اهلل سللبحانه وتعلاىل قللال هللم كونللا :اقعلدوا مللع القاعللدين،
أو قللال بعضللهم لللبعض ،والصللحيح اجلمللع بللني اًلثنللني ،أن اهلل سللبحانه وتعللاىل قللدر أن يقللول بعضللهم
لبعض اقعدوا مع القاعدين نعم.
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﴿كره الله﴾؟
﴿ولكن كاره الله انبعاثلهم [ ﴾...التوبلة ]46:كاراهة اهلل سبحانه وتعاىل تكون للعملل ،وتكلون للعاملل ،كملا أن
الارضا يكلون للعملل ويكلون للعاملل ،طيلب وهلذا يوجلب تلارك هلذا األملار ،إذا كلان عملل ،وبغلض العاملل إذا
كللان عامللل ،صللحيح وتقللدم معنللا أن مللن أوثللق عللارى اإلميللان احلللب يف اهلل والللبغض يف اهلل وتللبغض العمللل

والعامل والزمان واملكان وكما أنك حتب عمل وعامل وأزمنة وأمكنة حيبها اهلل سبحانه وتعاىل.
املقت هو؟
املقت هو قال﴿ :كبلار مقتا عند الله [ ﴾..غافار ]35:أنه يتفاوت أيضا.
قول أهل السنة يف اجمليء؟
ما هو قول أهل السنة يف اجمليء واإلتيان؟ يثبتون هلل جميء وإتيان حقيقي ،يليق جبالله وعظمتهً ،ل
مياثل جميء وإتيان املخلوقني.
﴿هل ينظرون ﴾ [البقرة]210:؟
﴿هل ينظارون  ﴾...ما ينتظار هؤًلء ،وما مينع هؤًلء من الدخول يف الدين ،هل مينعهم يعين الدخول
يف الدين حىت يأيت اهلل سبحانه وتعاىل للفصل بني اخلالئق ،إذا جاء اهلل سبحانه وتعاىل للفصل بني
اخلالئق ًل تنفع التوبة.
﴿في ظلل من الغمام ﴾...؟
السحاب األبيض.
دكا دكا﴾ [الفجر ]21:؟
إما اهنا تأسيس ،أو تأكيد واألوىل األول ،يعين دكا بعد دك ،وصفا بعد صف.
نرد على من أنكر اجمليء؟
كيف نارد على من أنكار اجمليء ،وقال :هذا جميء لألمار أو جميء للمالئكة ،خمالف لظاهار النص،
وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل ،وأن اهلل غايار بني جميئه سبحانه وتعاىل ،وجميء املالئكة وجميء األمار،
صح يبقى معنا وجه إياراد املصنف رمحه اهلل ،قلنا :آيات اجمليء واإلتيان اليت ذكارها املصنف كم؟
أربعة....
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اآلية األوىل﴿ :هل ينظارون ﴾ .
واآلية الثانية.. :طيب.
واآلية الثالثة﴿ :كال إذا دكت األرض دكا دكا﴾ [الفجار.]21:
واآلية الارابعة﴿ :ويلوم تققق ﴾...

[الفارقان.]25:

وهل هذه فيها دليل على المجيء واإلتيان؟

قال :نعم وهذا من فقه شيخ اإلسالم رمحه اهلل ،أنه قال :تققق السماء بالغمام وتنزل املالئكة هذه

فيه إشارة ودليل على جميء وإتيان اهلل سبحانه وتعاىل ،جميء حقيقي يليق جباللته وعظمته.
ما هي مثرة اإلميان باجمليء؟
ما هي مثارة اإلميان باجمليء واإلتيان هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
اخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل واملبادرة بدخول الدين واستعداد.
ما معنى﴿ :ويبقى وجه ربك [ ﴾...الرمحن]27:؟
ما معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ويلبلقى وجه ربك ﴾...؟
نعم يبقى ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،ويف اآلية إثبات هلل سبحانه وتعاىل وجه
حقيقي ،يليق جبالله وعظمته نعم ًل مياثل وجه املخلوقني.
اإلكرام؟
﴿ذو اجلالل واإلكارام﴾ اإلكارام أو مكارم.
اجلالل؟
العظمة.
﴿كل شيء هالك إلا وجهه [ ﴾...القصص]88:؟
كل شيء من األشياء يذهب ويفىن إًل ذات اهلل سبحانه وتعاىل املوصوفة بصفة الوجه ،وكل شيء من
األعمال يذهب ،إًل ما أريد به وجه اهلل سبحانه وتعاىل مع إثبات صفة الوجه هلل سبحانه وتعاىل ،على
الوجه الالئق به.
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هل الوجه هو الثواب؟
هل الوجه هو الثواب أو إرادة الثواب؟ نعم ًل خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل
وأن الوجه وصف بأوصاف ًل ميكن توصف هبا النعمة والقوة ،صحيح منها حجابه النور ،لو كقفه
قال :ألحارقت سبحات وجهه.
قول السلف يف لوجه؟
أخذنا.
﴿فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله [ ﴾....البقارة]115:؟
يقول﴿ :فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله  ﴾....قال :إما أن هذه اآلية على ظاهارها ،ولكن يصان اهلل
سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،وقال :هنى النيب  عن البصاق جهة القبلة ،قال :فإن اهلل قبل
وجه املصلي ،أو كما قال عليه الصالة والسالم ،واألصل أننا حنمل احلديث على ظاهاره ،ولكن يصان
اهلل عن الظنون الكاذبة مثل ظن أنه يف األرض أو أنه حتيط به املخلوقات ،وقال :أن هذا سوف يأيت
معنا أن يعين هذا القمار من أصغار خملوقات اهلل ،وهو مع املسافار ومع غري املسافار صح.
الثا ي :معىن اآلية﴿ :فلثم وجه الله  ﴾....أي قبلة اهلل ،ويصح اجلمع بينن اًلثنني ،أن اآلية على
ظاهارها﴿ ،فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله  ﴾...قبلة اهلل سبحانه وتعاىل ،ويصح ويصح ،لكن إن قال أحد
بالتفسري الثا ي﴿ :فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله  ﴾...أي قبلة اهلل ًلبد أن يقول :وثبتت أدلة بإثبات صفة
الوجه هلل سبحانه وتعاىل حىت ًل يقال عنه :أنه مؤول.
قول السلف يف اليدين؟
أهنم يثبتون هلل سبحانه وتعاىل سيدين اثنتني حقيقيتني ،ويثبتون تليق جبالله وعظمته ويبتون كل ما أثبت
اهلل سبحانه وتعاىل هلذه اليدين ،مثل القبض والبسط واألصابع.
هل اليد النعمة؟
هل اليد النعمةً ،ل خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف وليس عليه دليل ،وصفت بأوصاف ًل ميكن
توصف هبا النعمة والقوة ،والقبض والبسط وأصابع وغريه ،خليه يقول مل تكن مزية آلدم على غريه من
املخلوقات ،نعم أن املقام مقام مدح ومقام رد وإبطال ما عليه اليهود ولو كان هلل سبحانه وتعاىل أكثار
من يدين لذكارت ،وأنه قال :أيضا جاءت اليدين مثناة ،والنعمة والقوة ًل ميكن تثىن.
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كيف جتمع بني التثنية واجلمع واإلفراد ؟
ال ل لليت ورددت هب ل للا ص ل للفة الي ل للدين والعيني ل للني ،كي ل للف جتم ل للع ب ل للني التثني ل للة واإلفل ل لاراد واجلم ل للع؟ أن املف ل للارد إذا
أضيف يعم.
الثا ي :أقل اجلمع اثنان أو اجلمع ياراد به التعظيم﴿ ،إنا حنن نلزلنا الذكار وإنا له حلافظون﴾ [احلجار ]9:لكن
التثنية ياراد هبا العدد ،كما قال شيخ اإلسالم.
ما معنى قوله تعاىل﴿ :والسماء بنيناها بأيد [ ﴾...الذاريات]47:؟
يقول :ما معىن قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :والسماء بلنليلناها بأيد ﴾..؟ أي بقوة مع إثبات صفة اليدين
هلل سبحانه وتعاىل بأدلة أخارى ،صحيح طيب لو قال لك قائل :األيد هنا معناها القوة ،ملاذا مل تقل
هذا الكالم يف قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :يلوم يكقف عن ساق ﴾...
الساق مما أضافه اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ،تقول :هو كناية عن الكارب والقدة ،كيف تارد ما أضاف
لنفسه أيضا الساق مل يضفه لنفسه ،قالً :لبد أن تقول يف هذا ما تقوله يف هذا وإًل تناقصته ،نقول:
[القلم.]42:

لسنا أعلم من النيب عليه الصالة والسالم ،ففسار اآلية﴿ :يلوم يكقف عن ساق  ﴾...فساره النيب



ولسنا أعلم منه عليه الصالة والسالم صحيح نعم.
ما معنى قوله﴿ :فإنك بأعيننا [ ﴾...الطور]48:؟
قلنا :اآلية فيها إثبات العينني هلل سبحانه وتعاىل ،ومقتضى هذه اآلية بعد إثبات الصفة هلل سبحانه
وتعاىل على الوجه الالئق به ،أن النيب  حمفوظ من اهلل سبحانه وتعاىل وتوجب الارعاية.
قول السلف يف العينني؟
ذكارنا ،أهنا عينني اثنتني حقيقيتني ،تليق جبالله وعظمته.
ما معنى قوله تعاىل﴿ :وحملناه على ذات ألواح ودسر﴾ [القمر]13:؟
ومحلناه أي من؟ نوح عليه الصالة والسالم ومن معه﴿ ،على ذات ألواح﴾ خقبية﴿ ،ودسار﴾مسامري
تاربط هبا األخقاب ،وملاذا قال﴿ :ومحلناه على ذات ألواح ودسار﴾ ومل تكن اآلية ومحلناه على سفينة،
قال :إما ماراعاة فواصل اآليات ،أو أراد اهلل سبحانه وتعاىل أنه يعلم قاريش كيف تصنع السفن ألهنم
كانوا ياركبوا البحار ،أي نعم أراد اهلل سبحانه وتعاىل أن يبني أن هذه حىت وإن كانت سفينة ،فهي اليت
قدر اهلل سبحانه وتعاىل هلا البقاء ،وبقية السفن كلها غارقت نعم.
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ما معنى قوله﴿ :تجري بأعيننا [ ﴾...القمر]14:؟
﴿جتاري بأعيننا  ﴾...أي يف السفينة ،فيها إثبات العينني هلل سبحانه وتعاىل ،وإثبات الارعاية هلذه
السفينة وقدر اهلل سبحانه وتعاىل أن تبق هذه السفينة وغريها يغارق.
﴿وألقيت عليك محبة مني [ ﴾...طه]39:؟
﴿وألقيت عليك حمبة مين  ﴾...يف من يا شيخ فارس نزلت هذه اآلية؟
يف موسى عليه الصالة والسالم ،وقلنا :أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا أحب عبد ألقى حمبة هذا العبد يف
قلوب العباد ،طيب ﴿وألقيت عليك حمبة مين ﴾...وهذا فيه إثبات صفة احملبة هلل سبحانه وتعاىل على
الوجه الالئق به ،وهذا حمبة أشخاص صحيح ،قال﴿ :ولتصنع على عيين﴾ [طه ]39:فيها إثبات صفة
العينيني هلل ،وإثبات الارعاية ملوسى عليه الصالة والسالم.
أقسام السمع؟
﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [القورى ]11:السميع إثبات صفة السمع هلل والسميع إما يكون
إلدراك األصوات ،أو مبعىن اإلجابة ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إن ريب لسميع[ ﴾...إباراهيم]39:
أي جميب الدعاء ،وقال املصلي :مسع اهلل وإدراك األصوات مسع عام ومسع خاص ومسع هتديد وأهل
السنة واجلماعة يبتتون هذا كل األربع إجابة ومسع عام ومسع هتديد ،ونصار وتأييد هلل سبحانه تعاىل على
الوجه الالئق به.
أقسام الرؤية؟
قال﴿ :وهو السميع البصري﴾ نعم ،أظن واهلل أعلم ﴿وهو السميع البصري﴾ إما رؤية مبعىن العلم،
﴿إنلهم يلارونه بعيدا * ونلاراه قاريبا﴾ [املعارج ]7:أي يعلم اهلل سبحانه وتعاىل وأيضا نثبت هلل سبحانه وتعاىل
إدراك املارئيات ،عام وخاص وهتديد ،هذا كله ثابت هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،السمع الارؤية.
مثرة اإلميان بصفيت السمع والبصر؟
مثارة اإلميان بصفيت السمع والبصار ًل يسمع منه إًل ما يارضى وأن ًل ياراه حث هناه ،طيب.
﴿شديد المحال﴾ [الرعد]13:؟
نعم شديد األخذ بالعقوبة.
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قول السلف يف صفة املكر؟
ما هو قول السلف في إثبات صفة المكر هلل سبحانه وتعالى؟

يقول :أننا نأيت مبا جاء يف القارآن﴿ ،وميكارون وميكار الله والله خيلار الماكارين﴾
ألن هذه الصفة ليست دائما مدح ،وليست دائما نقص ،فيوصف اهلل سبحانه وتعاىل يف احلالة اليت
[األنفال]30:

يكون فيها مدح ،ونزه اهلل سبحانه وتعاىل يف حالة كونه فيها نقص ،وقلنا :تقدم معنا يف القواعد إذا
كانت الصفة منقسمة إىل مدح ونقص ،فال تنفى عن اهلل وًل تثبت هلل ،توصف يف احلالة تكون فيها
مدح ،وينزهه اهلل عنها يف احلالة اليت تكون فيها نقص ،والصفات اليت دائما تكون نقص وعيب ،فاهلل
سبحانه وتعاىل ينزه عنها ،ومنها قلنا قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وإن ياريدوا خيانلتك فلقد خانوا الله من
قلبل [ ﴾...األنفال ]71:ما قال :فخاهنم ألن اخليانة ًل ميكن أن تكون وًل يف موطن مدح ،ولذلك قال اهلل
سبحانه وتعاىل ﴿فأمكن منلهم﴾.
مثرة اإلميان بها؟
مثارة اإلميان هبذه الصفة ،أي نعم ،قال :التحذيار من التحايل على حمارم اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا نسأل
اهلل السالمة والعافية كان حال اليهود ،نعم لعن اهلل اليهود قال :حارم اهلل عليهم القحوم ،والتحايل
كالصيد يف يوم السبت وكذا.
ما معنى العفو؟
قال :العفو قلنا :يقرتط له شارطان:
األول :أن ياراد به اإلصالح ،قال﴿ :فمن عفا وأصلح [ ﴾..القورى]40:
الثا ي :أن يكون عن قدرة.
ما معنى القدير؟
اسم من أمساء اهلل متضمن لصفة القدرة ،والقوة دون ضعف.
سبب نزول﴿ :وليلعفوا وليصفحوا [ ﴾..النور]22:؟
سبب نزول قول اهلل ﴿وليلعفوا وليصفحوا ﴾..نزلت يف الصديق  ،عندما منع النفقة عن ....
الفرق بني العفو والصفح؟
ما هو الفارق بينن العفو والصفح ،قد يعفو وًل يصفح هذا األول.
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الثا ي :أن الصفح يقول ًل يبقى يف قلبه شيء ،وقد يعفو ويبقى يف قلبه شيء ،بعده قد يبقى يف عنده
لوم املهم الصفح أعلى واحلمد هلل.
أقسام العزة؟
أقسام العزة الثابتة هلل سبحانه وتعاىل ،عزة قدر ،وقهار ،وغلبة.
فوائد قوله تعاىل﴿ :فبعزتك لأغوينهم أجمعني﴾ [ص]82:؟
نعم ما هي فوائد اآلية؟
أنه قال :عجبا لبعض من يدعي اإلسالم من هذه األمة ينكار ما أثبت إبليس هلل سبحانه وتعاىل،
وقال :أهنم يف هذا الباب شار من إبليس ﴿فبعزتك﴾ ،وفيه إثبات العزة هلل على الوجه الالئق به ،وفيه
أن طيب ًل نطلب العزة إًل من اهلل غريه فيه فضل اإلخالص هلل سبحانه وتعاىل والوحيد ،وفيه يصح
احللف باله وبأمسائه وصفاته.
وفيه أيضا تاربص إبليس لبنيي آدم وحنن قلنا :يأتيه من كل طاريق إًل طاريق واحد.
مثرة اإلميان بعزة اهلل؟
مثارة اإلميان بعزة اهلل؟ قلنا هذا أن ًل تطلبوا العزة إًل من اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال :عزة قدر وقهار
وغلبة ،وقالً :ل ينال أحد بسوء وقالً :ل ميكن أن يغلب وغري هذا كل هذا من الثمارات.
ما معنى﴿ :تبارك﴾ [الرمحن]78:؟
تبارك هذه عائدة على اهلل وإذا عائدة على اسم اهلل ،تبارك كل شيء حتل عليه الربكة إذا ذكار اسم اهلل
سبحانه وتعاىل.
ما معنى﴿ :ذي الجالل واإلكرام﴾ [الرمحن]78:؟
اجلالل أخذنا العظمة ،واإلكارام قال :مكارم ومكارم.
ما معنى قوله﴿ :هل تعلم له سميا﴾ [مريم ]65:؟
﴿هل تلعلم له مسيا﴾ ما معناه السمي والكفو والند ،قال معانيها متقاربة ،هذه اآلية قال فيها أن هذا
مقارب معىن التحدي ،إذا كنت تعلم له مسامي وند وكفو ،فائت به وهذا فيه ًلبد من إثبات كمال
الضد ،وهو أحاديته وصمديته ،سبحانه وتعاىل وكمال غناه.
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يحبونهم كحب الله [ ﴾...البقرة]165:؟
قلنا :فيها قوًلن ،وعلى قول الصحيح والثا ي مارجوح الصحيح أنه حمبة مساوية.
ما هو الولي املنفي عن اهلل؟
نعل ل للم أي نعل ل للم ،الل ل للذي يكل ل للون سل ل للببه الل ل للذل ،لكل ل للن الثابل ل للت هلل ،مبعل ل للىن الوًليل ل للة الل ل للويل املنفل ل للي عل ل للن اهلل
سببه الذل بعده.
أقسام تسبيح الكائنات؟
تسبيح الكائنات بلسان احلال وبلسان املقال ،وقلنا :كل املخلوقات تسبح بلسان احلال ،وكلها تسبح
بلسان املقال إًل الكافار.
ما معنى قوله تعاىل﴿ :تبارك الذي نزل الفرقان على عبده [ ﴾...الفرقان]1:؟
خالص تبارك تعاىل وتعظم ،نزل إثبات العلو ،وأن القارآن منزل ًل حملوق ،وأنه كالم اهلل والفارقان ،من
أمساء القارآن ،يفارق بني احلق والباطل﴿ ،نلزل الفارقان على عبده ﴾...قلنا :هذه أعلى مقامات
العبودية ،خاصة اخلاص﴿ :ليكون للعالمني  ﴾..أي نعم ويف عموم رسالة النيب  أن ًل أحد يتخلف
عن شاريعته إًل وإن كان كافار﴿ ،ليكون للعالمني نذيارا﴾ أنه يبقار للمؤمنني ونذيار للكافارين.
ما معنى االستواء؟
اًلستواء عند أهل السنة واجلماعة﴿ :الارمحن على العارش استلوى﴾
عال ،وصعد ،وارتفع ،واستقار هذا املعىن ،والكيفية علمها عند اهلل ،نؤمن أن له كيفية تليق جبالله
وعظمته ،لكن هذه الكيفية ًل نعلمها والسؤال عنها بدعة.
[طه]5:

قول السلف فيه؟
قول السلف يف اًلستواء ،نعم أن اهلل سبحانه وتعاىل استوى استواء حقيقي ،يليق جبالله وعظمتهً ،ل
مياثل استواء املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن العارش
يقله أو يظله أو حييط به ،فاهلل سبحانه وتعاىل مستغن عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار إىل اهلل.
ونرد على املخالف فيه؟
كيف نارد على من قال :إن استوى مبعىن استوىل أو ما إىل ذلك ،هذه أمور.
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األول :ظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل.
أن هذا ليس يف لسان العارب أصال بعده.
أن يلزم عليه ًلزم باطلة.
أن هلل مغالب ،لو قلنا :استوى مبعىن استوىل يصح أن نقول :أن اهلل استوىل على القمس والقمار ،وكل
املخلوقات يلزم عليه لوازم باطلة.
ما معنى قوله﴿ :بغير عمد ترونها [ ﴾...لقمان]10:؟
بغري ﴿بغري عمد تلارونلها  ﴾...إما أن ليس هلا أعمدة كما ناراها ،أو هلا أعمدة لكن ًل ناراها ،والصحيح
الاراجح األول ملاذا؟ لقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إن الله ميسك السموات ﴾..

[فاطار.]41:

ما معنى قوله :يا عيسى إني متوفيك [ ﴾..آل عمران]55:؟
﴿يا عيسى﴾ هذا ندداء والندداء يكون بصوت وحاروف وهذا فيه إثبات صفة الكالم هلل سبحانه
وتعاىل﴿ :متلوفيك﴾ يعين قبضه اهلل سبحانه وتعاىل.
الثا ي ألقى عليه النوم ،بعد هذا رفع إىل السماء.
الثالث :وفاة حقيقي ة وهذا القول عند البعض قلنا :وحنن حنكي ًل يعين أن هذا صحيح قد يكون
صحيح وقد يكون ضعيف ،أن الواو ًل يلزم منها الرتتيب ،أن رفعه اهلل بعد هذا ينزل األرض ويتوَّف،
ومن اعتقد غري هذا قال :هذا كفار صحيح وقال :اعترب أن هذه اآلية إذا قلت :أهنا وفاء من املتقابه
وعند نصوص حمكمة ﴿بل رفلعه الله إليه ﴾...

[النساء.]158:

أقسام علو اهلل؟
أقسام العلو ،وقلنا :أن املصنف رمحه اهلل سارد أدلة يف إثبات العلو ،العلو واًلستواء والفوقية ،وصعود
األشياء ونزوهلا وتنوعت أدلة القارآن يف هذا علو يف الذات وعلو يف الصفات نعم.
وأدلة العلو الذاتي؟
خالص إمجاًل مخسة.
ما معنى قوله تعاىل﴿ :أأمنتم من في السماء [ ﴾...امللك]16:؟
إما يف هنا مكان على ،وهذا من باب أن احلاروف ينوب بعضها مكان بعض ،أو السماء تأيت مبعىن العلو.
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ما معنى قوله تعاىل﴿ :وهو الذي في السماء إله وفي األرض إله [ ﴾..الزخرف]84:؟

يقول طيب ما تقولون يف قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وهو الذي يف السماء إله ويف األرض إله ﴾..
قال :إله يعين معبود يف السماوات ومعبود يف األرض.
ما معنى وقوله﴿ :وهو الله في السموات وفي األرض [ ﴾..األنعام]3:؟
أيضا وهو إله يف السماوات وإله يف األرض.
ملاذا ذكر املعية بعد العلو؟
ملاذا ذكار أدلة املعية يعين شيخ اإلسالم ابن تيمية بعد أدلة العلو؟ نعم أي نعم قد يتوهم أن بينهما
تعارض ،وهو سارد هذا يف اآليات ،ذكار هذا أيضا يف كالمه وأنه قالً :ل تعارض بينهما ،ملاذا؟ قال:
ألن اهلل مجع بينهما ،الثا ي قال :ألن إذا كان هذا متعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ،فاهلل
سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،وقال :أيضا هذا ليس مبتعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوق،
وسوف يأيت معنا أنه لسنا أعلم من اهلل باهلل طاملا أن اهلل سبحانه وتعاىل مجعً ،لبد جنمع للك يصان
اهلل تعاىل عن الظنون الكاذبة نعم.
أقسام املعية؟
معية عامة وخاصة ،وخاصة بقخص وبوصف.
العامة تشمل؟
العمة تقمل كل خملوق.
قول السلف يف املعية؟
ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف صفة املعية هلل ،يثبتون هلل معية حقيقية تليق جبالله وعظمته ًل متاثل
معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف
خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها.
وهل هي العلم أو كناية عن العلم؟
ًل ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ذكار املعية وذكار صفة العلم ،هذا أوًل.
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وثانيا :أن أهل السنة يثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية ،لكن اختلفوا يف مقتضى املعية على قولني،
إما أن مقتضى املعية العلم ،أو مقتضى املعية مجيع معا ي ربوبيه.
وهل تنايف العلو؟
ًل تنايف وذكارنا هذا،
ونرد على من قال :باحللول؟
نارد على من قال :باحللول واًلحتاد ،على أدلة املعية ،نعم خمالف ظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس
عليه دليل ،وفيه وصف اهلل سبحانه وتعاىل بالنقائص ،صحيح ويلزم عليه لوازم باطلة ،هذا يارد عليه ابن
القيم وذكار أمور وقال :هذا إذا كان ممتنع ،واهلل ليس كمثله شيء إذا كان ممتنع وهو غري ممتنع أصال.
أي عم جتزء وكذا هذه تأتينا إن شاء اهلل فيما بعد.
ما معنى أن اهلل ثالث ثالثة؟
هنا يف األسئلة أنه قال :أراد أن يبني لك ما هو الفارق بني اآليتني؟ كأنه يسألك يقول :ما الفارق بني
اآليتني؟ ﴿ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم [ ﴾..اجملادلة ]7:وبني قول﴿ :إن الله ثالث ثالثة ﴾..
[املائدة ]73:ما الفارق؟
وهذا إثبات معية حقيقية تليق جباللته وعظمته ،وأن اخلالق الكامل ًل ميكن مياثل أن املخلوق الناقص،
وعندما ادعى النصارى أن اهلل ثالث ثالثة وأن عيسى وكذا ،وقالوا :وادعوا أن الثالثة شيء واحد وقالوا:
﴿ثالث ثالثة﴾ كفاروا هبذا القول.
ما هي مثرة اإلميان باملعية؟
الثمارة اليت جننيها من اإلميان باملعية ،نعم املعية العامة فيها املاراقبة وخقية اهلل سبحانه وتعاىل ،واملعية
اخلاصة قال :إذا بقخص نصار وتأييد ،وإذا بوصف أن تأيت هذا الوصف وتعلم أنك هبذا تنال معية اهلل
سبحانه وتعاىل اخلاصة.
قول السلف يف كالم اهلل؟
وقبلل ل لله هل ل للذه املعيل ل للة مل ل للن الصل ل للفات الذاتيل ل للة والفعليل ل للة؟ العامل ل للة مل ل للن الصل ل للفات الذاتيل ل للة ،واخلاصل ل للة مل ل للن
الصفات الفعلية.
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قول السف يف كالم اهلل؟
ما هو قول السلف يف كالم اهلل؟ يثبتون أن اهلل سلبحانه وتعلاىل يلتكلم بصلوت ومسلموع وحلاروف يلتكلم
م للىت ش للاء ،ومب للا ش للاء ،وم للع م للن ش للاء ،بك للالم حقيق للي يلي للق جبالل لله وعظمت لله ًل مياث للل ك للالم املخل للوقني
هذا يف القارآن.
واألدلة عليه إمجاال؟
األدلة على إثبات صفة الكالم هلل ،الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ،نعم.
كتاب وسنة وإمجاع والعقل ،وذكار خامس ما أدري.
نرد على ما قال :خبلقه؟
نارد على من قال :أن كالم اهلل خملوق وأن القارآن خملوق ،كيف نارد؟
قال :أن هناك يف احلديث نارد عليهم بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ،ونارد عليهم أن اهلل سبحانه
وتعاىل قال﴿ :أًل له اخللق واألمار [ ﴾..األعاراف]54:
فغايار بني املخلوقات وبني أواماره سبحانه وتعاىل ،ولو قلنا :أن كالم اهلل خملوق قال اهلل سبحانه وتعاىل
قال﴿ :وكذلك أوحيلنا إليك روحا من أمارنا [ ﴾..القورى ]52:مل يكن :روحا إذا قلنا :أن القارآن خملوق،
معىن هذا أننا أبطلنا مدلول األوامار والنواهي ،كان مثل القمس والقمار ،ولو قلنا :أن كالم اهلل خملوق
معىن هذا أننا نقول :أن كل أعمال العباد خملوقة ونقول :هذا كالم اهلل وأن األخري قال :يلزم من هذا
أن تكون صفات اهلل كلها خملوقة.
أدلة الرؤية يف القرآن؟
حنن قلنا ذكار املصنف أربع أدلة ،وأضفنا إليها﴿ :لن تلارا ي [ ﴾..األعارافً﴿ ]143:ل تدركه األبصار ﴾...
[األنعام﴿ ]103:كال إنلهم عن رهبم يلومئذ لمحجوبون﴾

[املطففني.]15:

وقول السلف يف الرؤية؟
أهل السنة واجلماعة يثبتون رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،ويف اجلنة على ما يقاء اهلل سبحانه وتعاىل
رؤية حقيقية.
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هذا الباب يف كتاب اهلل كثري ،ما معنى هذا؟
أي باب ،يقول :هذا يف كتاب اهلل كثري ،باب ماذا؟ األمساء والصفات بل ًل ملو منه آية.
يتبني احلق بشرطني؟
يتبني احلق أوًل :التدبار.
وثانيا :يكون طالبا للهدى ،نعم النية الصادقة.
ال يلزم من اتفاق االمسني أن يتماثل املسميات؟
صحيح.
ال يلزم من اتفاق الصفتني أن يتماثل املوصوفني؟
نعم ،وقلنا :منه رأس املال رأس اإلل ورأس الوادي واهلل أعلم ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله
وصحبه وسلم.
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[ ]33بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :تلفسار القارآن ،وتلبليلنه ،وتدل عليه ،وتلعبلار عنه.
ومل للا وصل للف الارسل للول بل لله ربل لله ،مل للن األحاديل للث الصل للحاح الل لليت تللقاهل للا أهل للل المعارفل للة بل للالقبول؛ وجل للب
اإلميان هبا كذلك.
****
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
هذا شاروع من املصنف رمحه اهلل يف سارد األدلة من السنة.
السنة قال :لغة الطاريقة واصطالحا هو كل ما ثبت عن النيب  من قول أو فعل أو تقاريار ،وتقدم معنا
ذكار بعض األدلة يف القارآن ،وذكارنا مع هذه األدلة بعض األدلة من السنة ،القارآن والسنة من حيث
قال :أن اهلل سبحانه وتعاىل أرسل إلينا هذا النيب عليه الصالة والسالم ليبني لنا القارآن ،وما جاء به
النيب  ،وما جاء به النيب  يف القارآن شيء واحد.
ألن الكتاب والسنة كالمها وحي من اهلل سبحانه وتعاىل ،وجيب العمل بالكتاب والسنة قال :اآلن
املصنف رمحه اهلل ،سوف يذكار لك شيء من السنة ،وطبعا عند القيخ شيخ اإلسالم يعين ذكار األدلة
أكثار من القارآن ،وذكار بعض األدلة من السنة وذكار بعض الصفات اليت مل تارد يف القارآن ،وهذا كأنه
يقول لك شيخ اإلسالم :أن السنة تتثبت تثبت هبا الصفات كما تثبت بالقارآن قال:
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :تلفسار القارآن.
تفسار القارآن ،ومنها ما تقدم معنا يف أدلة الارؤية ،وقلنا :أن النيب  فسار قول اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿للذين أحسنوا احلسىن وزيادة [ ﴾..يونس ]26:قال :الزيادة هي رؤية املؤمنني لارهبم ،وهذا تفسري من النيب
 إذا ًل ميكن العدول عنه ،ألن أعلم اخللق باهلل هو النيب عليه الصالة والسالم ،وسوف يأيت معنا إن
شاء اهلل ،أن تفسري القارآن قال ابن عباس ضي اهلل عنهما :على أربعة أضارب.
تفسري تعارفه العارب بلغتها.
وتفسار ًل يعارفه إًل العلماء.
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تفسري ًل يعذر أحد جيهله.
تفسل ل للري ًل يعلمل ل لله إًل اهلل سل ل للبحانه وتعل ل للاىل ،وهل ل للذه كيفيل ل للة الصل ل للفات ومل ل للا أعل ل للد اهلل سل ل للبحانه وتعل ل للاىل
للمتقني يف اجلنة.
القارآن قال :يفسار بالقارآن﴿ :واألرض بلعلد ذللك دحاهلا﴾ [النازعلات ]30:ملا معلىن دحاهلا؟ قلال﴿ :أخلارج
منلها ماءها ومارعاها﴾ [النازعات.]31:
هللذا تفسللري القللارآن بللالقارآن ،تفسللري القللارآن بالسللنة ذكارنللا اآلن ،صللحيح تفسللري القللارآن بلغللة العللارب مثاللله:
﴿والمطلقات يلتلاربصن بأنفسهن ثالثة قلاروء [ ﴾...البقارة ]228:القارء قال :عندهم يطلق على الطهار وعللى
احليض ،وعلى هذا.
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :تلفسار القارآن ،وتلبليلنه.
يعلين تبللني اجململلل منلله ،مثالله قللال اهلل سللبحانه وتعللاىل﴿ :وأقيملوا الصلالة [ ﴾..النسللاء ]77:قللال اهلل سللبحانه
وتعللاىل﴿ :ولللله علللى النللاس حللج البليللت [ ﴾..آل عم لاران ]97:وفسللارها النلليب  وق للام وصلللى عليلله الصللالة
والسالم ،قال« :إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صالتي» وقلال« :خـذوا عنـي مناسـككم» تبيلني
جململ قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :ولله على الناس حج البليت  ﴾..إذا النيب  ما تارك نص يف كتلاب أو

سللنة جمم للل إًل وبين لله علي لله الص للالة والس للالم ،واهلل سللبحانه وتع للاىل ق للال﴿ :الي للوم أكمل للت لك للم دي للنكم
وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا ﴾..

[املائدة.]3:

إذا ًل يوجللد دليللل يف كتللاب ويف سللنة جممللل وبللاقي علللى إمجاللله ،إًل بينلله النلليب  نقللهد للله عليلله الصللالة
والسالم ومجيع األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،أدوا األمانة ونصحوا األملة وبلغلوا وجاهلدوا يف هلل
حق جهاده.
وتدل عليه.
نعم تدل عليه وتعرب عنه ،إذا ًل ميكن أن السنة مالف القارآن ،ملاذا؟
ق للال :ألن الن لليب  مبل للغ ع للن اهلل س للبحانه وتع للاىل ،إذا ًل ميك للن أن ي للأيت الن لليب  بق لليء خم للالف مل للا
جاء يف القارآن.
تل للدل عليل لله وتلعب ل للار عنل لله .وم ل للا وصل للف الارسل للول بل لله ربل لله ،م ل للن األحاديل للث الصل للحاح الل لليت تللقاهل للا أه ل للل
المعارفة بالقبول.
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األحادي للث الص للحاح خ للارج ب لله األحادي للث الض للعيفة ،إذا ًل ميك للن أن نثب للت الص للفات م للن األحادي للث
الضعيفةً ،لبد نثبت الصفات من األحاديث الصحيحة اليت تلقاهلا العلملاء بلالقبول ،هلل معلىن هلذا أهنلا
صللحيحة بعللد هللذا ًلبللد يتلقاهللا العلمللاء بللالقبول؟ قللالً :ل األحاديللث الصللحيحة كلهللا تلقاهللا العلمللاء
بالقبول ،وًل ميكن ياردوا احلديث الصلحيح ،وهلذا اللذي تقلدم معنلا يف معتقلد أهلل السلنة واجلماعلة ،أهنلم
أوًل يستدلوا بعد هذا يعتقدوا خبالف املخالفني ألهل السنة واجلماعلة ،نعلم إذا علملاء أهلل السلنة كلل
حديث جاء عن النيب  وهو صحيح ًلبد أن يقابل بالقبول ًل بالارد.
وما وصف الارسول به ربه ،من األحاديث الصحاح.
طيب ملاذا مل يذكار األمساء؟ يقول :ما وصف به النيب  هذا تقدم معنا ،أن كل اسم متضمن لصفة،
وباب الصفات أوسع من باب األمساء ،فاإلميان بالصفة هو اإلميان باًلسم متضمن ،صحيح.
وما وصف الارسول به ربه ،من األحاديث الصحاح اليت تللقاها أهل المعارفة بالقبول؛
واجب اإلميان هبا كذلك.
نعم وجبب اإلميان هبا كذلك ،كما وجب اإلميان مبا جاء يف القارآن على ما تقدم ،من غري حتاريف وًل
تعطيل ومن غري تكييف وًل متثيل ،وسوف يعيد هذا الكالم وقلنا :هذه طاريقة القارآن ،أنه القارآن مثا ي
وما تكارر تقارر ،فهو يكارر هذا الكالم يف أكثار من موضع شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل.
مثل قلوله صلى الله عليه وسلم:
إذا مل يقرتط شيخ اإلسالم أنه يسارد كل األحاديث ،فهو ذكار لك أمثلة ،وعلى هذا تسري يف كل بقية
األحاديث.
مثل قلوله صلى الله عليه وسلم« :يلنزل ربلنا إىل مساء الدنليا كل ليللة ،حني يلبلقى ثللث الليل اآلخار،
فليلقول :من يدعو ي فأستجيب له ،من يسألين فأعطيه ،من يستلغفار ي فأغفار له»  .متلفق عليه.
****
املؤلف رمحه اهلل شيخ اإلسالم ،أراد إياراد هذا احلديث إثبات معتقد أهل السنة واجلماعة ،أن أهل السنة
واجلماع يثبتون أن اهلل سبحانه وتعاىل ينزل نزول حقيقي ،يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل نزول املخلوقني
ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن السماء تظله أو تقله أو حتيط به،
فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم من كل شيء وأكرب من كل شيء فنقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،هذا معتقد
أهل السنة واجلماعة يف إثبات صفة النزول هلل سبحانه وتعاىل.
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ينزل ربنا إىل السماء الدنيا ،حني يبقى ثلث الليل اآلخار ،حساب الليل الثلث األول واألوسط
واآلخار ،قال :يقول على الاراجح يقول القيخ ابن عثيمني :أنه من غاروب القمس إىل طلوع الفجار،
فكيف حيسب ،حيسب مثال يقول :املغارب مثال يؤذن الساعة السادسة ،ويؤذن الفجار الساعة
السادسة ،إذا معىن هذا أن يف هذا الوقت يكون الليل اثنا عقار ساعة ،أحيانا يكون أقل وأحيانا يزيد
حسب الصيف والقتاء ،فهو حيسب هذا حىت حيسب ثلث الليل اآلخار ،وأفضل القيام قيام داود عليه
الصالة والسالم ،أنه كان ينام نصف الليل ،يقوم الثلث ،ينام السدس ،يعين يقسم الليل املسألة
من كم؟ من نصف وسدس ،وثلث ،املسألة من ستة ،إذا يقسم الليل ست أقسام ،ثالث أقسام نوم
قسمني قيام ،آخار الليل سدس قسم واحد ،ينام ،ملاذا ما كان القيام آخار الليل وًل ينام يعين السدس
هذا ،يعين ينام ثلثني يقوم الثلث يصلي الفجار.
قالً :ل هذا أفضل القيام ،ملاذا؟ قال :األول يكون أنقط ألداء صالة الفجار ،الثا ي قال :أبعد عن
الارياء ،ألن القيخ عبد العزيز يأيت صالة الفجار ،ويظهار عليه أثار النوم فينظار إليه القيخ علي يقول:
هذا نام طول الليل ،ويكون هبذا النوم يعين السدس كان أبعد عن الارياء ،صحيح.
إذا ثلث الليل اآلخار ،إذا على التقسيم الذي قلنا ،حيسب من غاروب القمس إىل طلوع الفجار ،يعين
من صالة املغارب إىل آذان الفجار ،قال :حني يبقى ثلث الليل اآلخار وقال :هذا الذي أعلمنا اهلل
سبحانه وتعاىل أنه ينزل ثلث الليل اآلخار ،واألصل أننا نقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،ألنه يقكل على
بعض الناس ،يقول :ثلث الليل ممتد اآلن يف الكارة األرضية ،ينتهي يف السعودية يبدأ يف مصار ينتهي من
مصار يبدأ يف كذا ،فمعىن هذا بعض الناس يقول :أن معىن هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل نازل كل وقت،
نقول :هذا الكالم مبناه على القياس الفاسد ،ألنك قست اخلالق الكامل باملخلوق الناقص ،اهلل
سبحانه وتعاىل أعلمنا أنه ينزل ثلث الليل اآلخار ليس لنا إًل الارضا والتسليم.
ونقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،أن اهلل سبحانه وتعاىل ينزل يف ثلث الليل اآلخار ،قال فيقول :وهذا يف
إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا معتقد أهل
السنة واجلماعة وهذا فيه ،بيان سعة فضل اهلل ،ورمحة اهلل سحنه وتعاىل ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يعارض
على العباد ،أن يتوبوا ويستغفاروا وينوبوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا فيه قال مثارة اإلميان بصفة النزول،
أن يتعارض اإلنسان بأن يكون قائم يف هذا الوقت ًل نائم ،وقائم قال يصلي هلل سبحانه وتعاىل ،هذا
هو األوىل ،كيف نارد على من قال :أن النزول نزول لألمار ،أو نزول للمالئكة ،أو ما إىل ذلك أو للارمحة
قالوا :الارد عليهم من وجوه ،خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل ،وقال :أن الارمحة ًل
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ميكن توصف أو املالئكة يوصفوا هبذا الوصف ،يعين ما ميكن الارمحة تقول :هل من سائل أو املالئكة
يقول :هل من سائل فأغفار له ،هذا ما ميكن يكون إًل من اهلل سبحانه وتعاىل.
اخلامس قال :الارمحة تنزل يف كل وقت ،واملالئكة تنزل يف كل وقت.
السادس قال :أننا ناريد نزول الارمحة إىل األرضً ،ل إىل السماء.
السابع قال :من ينكار النزول من ينكار نزول اهلل سبحانه وتعاىل ،نزول حقيقي يليق جباللته وعظمته،
هو بفطارته يثبت النزول ،كيف؟ قال :جتد الناس يف العقار األواخار من رمضان ،حيارص على القيام يف
التهجد ،قال :وهذا دليل أهنم بالفطارة يثبتون النزول اإلهلي كما تقدم معنا ،أنه بالفطارة يثبتون العلو هلل
سبحانه وتعاىل ،حيث يارفع يديه إىل السماء يقول :يا رب يا رب نعم وهذا كله قال :يزول اإلشكال
الذي يورده هؤًلء هذا احلديث حديث متواتار ،وقال :أنه يعين حديث متواتار وهو صحيح بعده.
وقـوله صلى الله عليه وسلم« :لله أشد فـرحا بتـوبة عبده ،من أحدكم براحلته  » ...الحديث.
متـفق عليه.
احلديث متفق عليه ،يعين خيارج البخاري ومسلم واملصنف رمحه اهلل أورد هذا احلديث إلثبات صفة
الفارح هلل سبحانه وتعاىل ،أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل فارح حقيقي يليق جباللته
وعظمتهً ،ل مياثل فارح املخلوقني ،ومثارة اإلميان هبذه الصفة قال :أن حتارص على التوبة ،وأنك تعلم أنك
هبذه التوبة قال :تكون اهلل سبحانه وتعاىل يفارح بتوبة عبادة ،إذا ًلبد من أن تنيب وتتوب وتارجع إىل
اهلل سبحانه وتعاىل ،هلل أشد فارحا بتوبة عبده قال :من أحدكم باراحلته ،أضل الاراحلة ظل ينتظار
املوت وعندما استيقظ ،وجد هذه الاراحلة عند رأسه ،فقال من شدة الفارح أخطأ ،وقال :اللهم أنت
عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفارح ،فاهلل سبحانه وتعاىل له فارح حقيقي يليق جباللته وعظمته ًل
مياثل فارح املخلوقني.
وقـوله صلى الله عليه وسلم« :يضحك الله إلى رجلين؛ يـقتل أحدهما اآلخر؛ كالهما يدخل
الجنة»  .متـفق عليه.

نعم املصنف رمحه اهلل أورد هذا احلديث ،إلثبات صفة الضحك هلل سبحانه وتعاىل ،وأهل السنة

واجلماعة يثبتون هلل تعاىل ضحك حقيقي يليق جباللته وعظمته ًل مياثل ضحك املخلوقني« ،وقال
أعرابي للنبي  أويضحك ربنا قال :نعم قال :لن نعدم من رب يضحك خيرا» ،وهذه قال :طاريقة
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أهل السنة واجلماعة ،أهنم قال :يدخلون على الناس الفارح والسارور ،واهلل سبحانه وتعاىل أنزل إلينا
القارآن وأرسل إلينا النيب  إلسعاد الناس يف الدنيا ويف اآلخارة ،خبالف حال الاروافض الذين يدخلون
على الناس قال :احلزن والبكاء واللطم والدعاء بالويل وغريه.
قال :صورة املسألة يف هذا احلديث كيف أن الارجلني يقتل أحدمها اآلخار وكالمها يدخل اجلنة؟
قال :يف اجلهاد الكافار يقتل املسلم ،فاملسلم يدخل اجلنة ،بعد هذا قال :مين اهلل سبحانه وتعاىل
على هذا القاتل الكافار ،مين اهلل سبحانه وتعاىل عليه بالدخول يف اإلسالم يسلم ،ميوت أو جياهد فيقتل
شهيد ،فقال كالمها :يدخل اجلنة ،نعم واهلل أعلم نكتفي هبذا القدر وناراجع اآلن،
ماذا أخذا يف هذا اليوم؟
أوًل السنة لغة الطاريقة ،عليكم بسنيت يعين بطاريقة النيب  وسنة اخللفاء الاراشدين املهديني من بعدي،
واصطالحا كل ما ..من قول أو فعل أو تقاريار ،طيب بعده.
كيف نفسر القرآن؟
نعم قال يفسار القارآن بالقارآن ،وأخذنا عليه دليل﴿ ،واألرض بلعد ذلك دحاها﴾
دحاها؟ قال :تكملة أية﴿ :أخارج منلها ماءها ومارعاها﴾ [النازعات]31:
تفسري القارآن بالسنة مثاله قال دليل الارؤية﴿ :للذين أحسنوا احلسىن وزيادة [ ﴾...يونس ]26:فسارها النيب
[النازعات]30:

معىن

 بارؤية املؤمنني لارهبم ،خالص.
أهل السنة واجلماعة يثبتون صفة النزول اهلل سبحانه وتعاىل ،إثبات صفة الضحك هلل سبحانه وتعاىل
على الوجه الالئق به ،نارد على من يقول :أن هذا النزول ليس نزول هلل لكن نزول للارمحة أو األمار أو
املالئكة ،عليهم بأمور خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف وليس عليه دليل ،وأن الارمحة ميكن أن
توصف هبذا صحيح ،أن تقول هذا الكالم ،الارمحة تنزل يف كل وقت وناريد نزول الارمحة من السماء إىل
األرض ًل إىل السماء ،أن الناس قال :بالفطارة يثبتون النزول هلل.
نعم أن ثلث الليل حيسب من غاروب القمس وأذان املغارب إىل أذان الفجار ،وبعضهم يقول :إىل
طلوع القمس إىل اإلشاراق ،وهذا الذي يارجح القيخ ابن عثيمني األول ،مفهوم.
كذلك ما معنى كذلك ؟

كذلك يعين كما نثبت الصفات من القارآن كذلك نثبت الصفات من السنة الصحيحة ،أينعم ،أن ما

بقي نص جممل ًل يف كتاب وًل سنة ،إًل بينه النيب .
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ثمرة اإليمان بصفة النزول

أن حتارص على القيام أوًل قال :إثبات الصفة وأن حتارص على القيام يف هذا الوقت نعم ويف بيان سعة
فضل اهلل ورمحة اهلل سبحانه وتعاىل ،أن الصحيح ًلبد يتلقوها بالقبول بعض األحاديث الصحيحة ما

يتلقاها العلماء بالقبول ،يقولً :ل بل إن هذا فيه ببيان وتوضيح أن األحاديث الصحيحة كلها تلقاها
العلماء بالقبول ،وًل ميكن ياردوا حديث صحيح ألن النيب  مبلغ عن اهلل وإذا كان مبلغ عن اهلل فال
ميكن أن النيب  يأيت بقيء خمالف ملا جاء يف القارآن ،صحيح نعم.
تفسير القرآن ما قال ابن عباس على أربعة أوجه و على أربعة أضرب.
تفسري تعارفه العارب بلغتها.

وتفسري ًل يعذر أحد جبهله ،ما هو معلوم من الدين بالضارورة.
وتفسري يعارفه العلماء مثل قول ابن عباس أنا من الاراسخني يف العلم الذين يعلمون تأويله.
وتفسري ًل يعلم إًل اهلل ،وهو كيفية الصفات ،وما أعد اهلل تعاىل للمتقني يف اجلنة أي نعم أنه حيارص
على التوبة ،هل معىن هذا طيب أنه يذنب حىت يتوب؟
ًل ،أنه حيارص على التوبة دائما ،وكل بين آدم خطاء واملعصوم من عصمه اهلل سبحانه وتعاىل.
إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،فيقول :مثل احلديث هذا سوف يأتينا أيضا ،نعم أي نعم طاريقة
أهل السنة اًلستدًلل أوًل ،بعد ذلك يكون املعتقد ،ذكار القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل مبحث هنا يف
حديث النزول ،أن هل يقال :أن اهلل سبحانه وتعاىل حينما ينزل إىل السماء الدنيا نزول حقيقي ،يليق
جباللته وعظمته ،أن العارش خيلو أم ًل؟
قال :هذا الكالم لو مل يد اخلالف فيه عن السلف ،لعددنا هذا السؤال من البدعة ،وتقدم معنا يف
طاريقة أهل السنة واجلماعة ،أننا ًل نسأل عن أشياء مل يسأل عنها الصحابة ،فيقول :هذا األمار لو مل
يارد عن السلف أن السائل نصفه بأنه مبتدع وقال :األصل أننا نقول :إن اهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا :أنه
استوى على عارشه ،وأنه ينزل اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،نقول :آمنا
وصدقنا وسلما وًل نتكلم بأشياء مل يتكلم عنها الصحابة رضي اهلل عنهم ألهنم أحارص على العلم منا
وأتقى هلل منا ،واهلل أعلم وصلى هلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
****
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[ ]34بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وما وصف الارسول به ربه ،من األحاديث الصحاح اليت تللقاها أهل المعارفة بالقبول؛ وجب اإلميان هبا
كذلك.
بسم اهلل ،والحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
السنة لغة :الطاريقة ،وقال عليه الصالة والسالم« :من رغب عن سنتي» يعين عن طاريقيت والسنة

تعارف مبصطلح هذا القائل للسنة ،فإذا كنت تقارأ يف كتب الفقهاء حتمل على اصطالح الفقهاء،
صحيح وإذا كنت تقارأ السنة عند احملدثني حتمل على اصطالح احملدثني.
ما هو اصطالح المحدثين ،وما هو اصطالح الفقهاء؟
كل ما ثبت عن النيب



من قول أو فعل أو تقاريار ،أو يقال :يف السنة خلقية أو خلقية السنة في

اصطالح الفقهاء :هو ما أم به القارح ًل على وجه اإللزام ،هذا أحسن تعاريف.
أو التعريف المرجوح :هو ما يثاب فاعله ،وًل يستح العقاب تاركه ،وصحيح نعم ما يثاب فاعله

امتثاًل ،وًل يستحق العقاب تاركه ،قلنا هذا التعاريف الثمارة ،وجعله جبملة املاردود أن تدخل األحكام يف
احلدود انتهينا.
نعم السنة قال :وجب اإلميان هبا كذلك ،ما معىن كذلك؟ أي نعم كما أننا نثبت األحكام واألمساء
والصفات من القارآن ،كذلك السنة ،لكن أي سنة؟ الصحية خارج به األحاديث الضعيفة ،اليت تلقاها
العلماء بالقبول ،إذا ًلبد تكون صحيحة أوًل ثانيا يتلقاها العلماء بالقبول.
ًل هذا الكالم مارجوح ما يصح ،أن العلماء كل حديث صحيح ًلبد يقبلوه ،وكل حديث ضعيف
ياردوه ،صح وقلنا :هذه طاريقة أهل السنة أصال ،أوًل يستدلوا بعد هذا يعتقدوا ،خبالف أهل الباطل
حىت وإن كانت عندهم األحاديث صحيحة ومتواتارة ردوا إىل بعض األحاديث.
***
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سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :تلفسار القارآن ،وتلبليلنه ،وتدل عليه ،وتلعبلار عنه.
ومللا وصللف الارسللول بلله ربلله ،مللن األحاديللث الصللحاح اللليت تللقاهللا أهللل المعارفللة بللالقبول؛ وجللب اإلميللان
هبا كذلك.
قللال :نعللم تفسللار القللارآن ،تفسللري القللارآن قللال ابللن عبللاس علللى أربعللة أوجلله :علللى أربعللة أضللارب :األول:
تفسري تعارف العارب بلغتها.
وتفسري يعلمه العلماء ومنها قول ابن عباس أنا من الاراسخني يف العلم الذين يعلمون تأويله.
الثالث :نعم ما هو معلوم من الدين بالضارورة.
الارابع :تفسري ًل يعلمه إًل اهلل ،صحيح وهذا ينبين عللى قلاراءة الوقلف يف قولله تعلاىل﴿ :وملا يلعللم تأويلله
إًل الله [ ﴾..آل عماران ]7:تقابه مطلق.
أعطينا مثال على أن القرآن يفسر بالقرآن؟

نعم أخذا يف احللية أن األصل أن الطالب يتمارن على القواعد ،وأنه ما يأيت وحيفظ مثال واحد لنا بل

يعود نفسه أن يأيت بأكثار من مثال ،هذا املثال ذكارناها ،ناريد تأتينا مبثال جديد﴿ ،واألرض بلعد ذلك
دحاها﴾ [النازعات.]30:
قال :فسارها اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :أخارج منلها ماءها ومارعاها﴾ [النازعات.]31:
حنن ناريد قارآن يفسار بالقارآن ،قال :نعم والكلمات هذه قال﴿ .. :قاًل ربلنا ظلمنا أنفسنا ﴾....
[األعاراف .]23:هذا تفسري القارآن بالقارآن.
تفسير القرآن بالسنة يا شيخ علي؟
مثاله" :أقيموا الصالة وآتوا الزكاة" قام النيب



وصلى وقال« :إنما فعلت هذا لتأتموا به ولتعلموا

صالتي» نعم.
﴿للذين أحسنوا احلسىن وزيادة [ ﴾...يونس]26:طيب وتدل عليه وتعرب عنه ،حديث النزول.
ما هو أوال قول أهل السنة والجماعة في صفة النزول؟

أن النزول حقيقي ،يليق جباللته وعظمته ًل مياثل نزول املخلوقني ،لكن يصان اهلل تعاىل عن الظنون
الكاذبة ،مثل يظن أن السماء تظله أو تقله أو حتيط به ،فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم وأكرب من كل
شيء ،وًل ميكن املخلوق حييط باخلالق سبحانه وتعاىل ،ونقول :آمنا وصدقنا وسلمنا ،كيف نعم قال:
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هذا السؤال لو مل يارد عن السلف ،لعددنا السائل عن هذا السؤال أنه مبتدع ،املهم حنن نقول :آمنا،
وصدقنا ،وسلمنا ،اهلل سبحانه وتعاىل نثبت له العلو ،ونثبت له النزول ،ونقول :آمنا وصدقنا وسلمنا.
ًل نعم لو قال قائل :هذا ثلث الليل ميتد يف األرض يف كل وقت ،نقول :هذا مبناه على القياس ،قياس
املخلوق الناقص باخلالق الكامل ،قلنا :اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وأخذنا يف أول العقيدة
هذه املباركة ،وًل يقاس من خلقه ،إًل نوع واحد من أنواع القياس هو القياس األوىل ،ونقول :إن اهلل
سبحانه وتعاىل علمنا أنه ينزل يف ثلث الليل اآلخار ليس لنا إًل الارضا والتسليم ،وقال :نظائار هذه كثري،
يقول اهلل سبحانه وتعاىل« :إذا قال العبد الحمد هلل رب العالمين ،قال اهلل :حمدني عبدي» كم
من مصلي اليوم يقول :احلمد هلل رب العاملني نقول :آمنا وصدقنا ،وسلمنا.
ألن اهلل سبحانه وتعاىل العبد إذا قال :احلمد هلل رب العاملني قال اهلل :محد ي عبدي مفهوم متام.
كيف نرد على من قال :أن النزول نزول الرحمة ،أو األمر أو المالئكة؟

األول :خمالف لظاهار النص بإمجاع السلف وليس عليه دليل ،أن نعم أن يقول :هذا ًل ميكن يوصف

هبا هذه األمور اليت ذكارت يف احلديثً ،ل ميكن توصف هبا املالئكة أو الارمحة ،ألنه قال :الارمحة ميكن
أن تقول هذا بكالم وًل ميكن أن تتكلم.
اخلامس :ناريد نزول الارمحة إىل األرض والارمحة تنزل يف كل وقت ،واملالئكة تنزل يف كل وقت ،وليس يف
ثلث الليل اآلخار ،واألخري قلنا :إن بعض الناس إن كان ينكار النزول هو بالفطارة يثبت النزول ،وأخذنا
أيضا هذا يف إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،أنه الفطارة تثبت العلو هلل ،وأخربنا يا أستاذ عما
جنده ،ما دعا عارف قط إًل وجد من نفسه ضارورة إىل طلب العلو غريه.
الفوائد املسلكية :أن حتارص على القيام يف ثلث الليل اآلخار ،وهذا يف بيان سعة فضل اهلل وجود اهلل
سبحانه وتعاىل ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يتكلم هبذا الكالم ،وفيه أيضا إثبات صفة الكالم هلل سبحانه
وتعاىل ،وأخذنا أن هذا احلديث حديث متواتار ،أن الليل يبدأ من غاروب القمس إىل طلوع الفجار يعين
إىل أذان الفجار.
بعده احلديث اللي بعده قلنا :فيه إثبات صفة الفارح هلل سبحانه وتعاىل فارح حقيقي ،يليق جباللته
وعظمته ،وفيه فائدة مسلكية وهي :املبادرة إىل التوبة واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
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واحلديث الثالث :إثبات صفة الضحك هلل سبحانه وتعاىل ،وهذا يثمار أن ًل نقنط من رمحة اهلل ،قال:
مل نعذر من رب يضحك خريا وهذا فيه أن هذا الدين جاء إلسعاد األمة خبالف ما يقوله الارافضة
وغريهم ،وهو قال :ضحك حقيقي يليق جبالله وعظمته ًل مياثل ما عليه املخلوق.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :وقوله  وقلوله صلى الله عليه وسلم« :عجب ربلنا من قلنوط عباده وقلارب
غريه؛ يلنظار إليكم أزلني قنطني ،فليظل يضحك؛ يلعلم أن فلارجكم قاريب»  .حديث حسن.
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
قال املصنف رمحه اهلل ،أورد هذا احلديث ،وهذا احلديث قال :فيه صفات هلل سبحانه وتعاىل أوًل قال:
عجب ربنا ،وقال :هذا إما يكون خاروج القيء عن نظائاره ،قال :عجب ربنا العجب قال :اًلستغاراب
وهذا يقول :اًلستغاراب إما يكون خاروج القيء عن نظائاره ،مع العلم مبا سيقع ،وأن اهلل سبحانه
وتعاىل قال :يعلم أن فارجكم قاريب ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم األشياء قبل أن تقع.
وكان األصل من املوحد أن ًل يقنط من رمحة اهلل ،وهذا قال :ثابت هلل سبحانه وتعاىل بالكتاب
والسنة ،بالسنة يف هذا احلديث ،وبالكتاب﴿ :بل عجبت ويسخارون﴾ [الصافات .]12:قاراءتان على قاراءة
الضم ،وعلى قاراءة الفتح.
طيب قال الثا ي املعىن الثا ي لالستغاراب :قال املعىن الثا ي :خاروج القيء عن األسباب وقال :هذا ينبين
على اجلهل ،وقال :هذا ًل ميكن يوصف به اهلل سبحانه وتعاىل« ،عجب ربما من قنوط عباده».

القنوط قال :هو شدة اليأس ،وتقدم معنا هذا األمار أن ابن القيم رمحه اهلل قال إذا رأيت األمار يزداد
ضيق وشدة ،اعلم أن هذا دليل على قارب الفارج ،وقال :أمثلة هذا كثرية يف القارآن ،مثاله قال :الثالثة
الذين خلفوا ،ضاقت عليهم األرض مبا رحبت ،فهؤًلء يقول :عندما ازداد التضييق عليه ،وأمار النيب
باعتزال الزوجات ،قال :هذا ابن القيم يقول :دليل على قارب الفارج ،يعقوب عليه الصالة والسالم،
عندما فقد أخو يوسف عليه الصالة والسالم ،قال﴿ :اذهبوا فلتحسسوا من يوسف وأخيه ﴾..


[يوسف.]87:

كان األصل يقول :اذهبوا فتحسسوا من أخو يوسف ،لكن قال اآلن األمار عندما ازداد ضيق وشدة

دليل على قارب الفارج ،وهذا يعين حال املوحد ،تقدم معنا أنه دائما متفائل وحال املقارك واملنافق،
نسأل اهلل السالمة والعافية ،دائما متطري ومتقائم ،صح وقال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :تلك الدار اآلخارة
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جنعلها للذين ًل ياريدون علوا يف األرض وًل فسادا [ ﴾.....القصص ]83:قال بعد هذا﴿ :والعاقبة
للمتقني﴾إذا خيذلون وخيالفون ،وقلة ولكن ينصارهم اهلل ،فأهل السنة واجلماعة يعلموا أن العاقبة هلم،
ألهنم ما أرادوا ًل العلو وًل الفساد ،أرادوا مارضاة اهلل سبحانه وتعاىل قال« :عجب ربنا من قنوط
عباده» وقلنا :القنوط شدة اليأس وقارب ،وهذا فيه إثبات القارب له سبحانه وتعاىل.
أهل السنة واجلماعة يثبتون القارب هلل سبحانه وتعاىل ،لكن يثبتون القارب اخلاص باملؤمنني ،إذا اهل
السنة واجلماعة اتفقوا على إثبات صفة القارب هلل سبحانه وتعاىل وهذا قارب خاص املؤمنني والدليل:
﴿وإذا سألك عبادي عين فإ ي قاريب [ ﴾...البقارة]186:
هذا من القارآن ،من السنة هذا احلديث الثا ي :اختلفوا يف إثبات القارب العام إثبات صفة القارب العام
هلل سبحانه وتعاىل ،يعين قارب يقمل كل اخللقً ،لختالفهم يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وحنن أقلارب إليه
من حبل الوريد﴾ [ق ]16:من قال أن هذه اآلية فيها قارب وهذا قارب يليق جبالله وعظمته ،يكون هذا
القارب عام.
ومن قال :إن القارب يف اآلية ﴿وحنن أقلارب إليه من حبل الوريد﴾يعين هذا عائد على املالئكة فهؤًلء
يقولوا :ليس يف هذه اآلية دليل على إثبات القارب العام ،وإثبات الصفات حيتاج إىل دليل من الكتاب
والسنة ،كما تقدم معنا.

مارة ثانية أهل السنة واجلماعة اتفقوا على إثبات القارب اخلاص هلل سبحانه وتعاىل ،واألدلة من السنة
هذا الدليل وغريه ،واألدلة وسوف يأتينا إن شاء اهلل فيما يأيت من أحاديث إثبات القارب أيضا هلل
سبحانه وتعاىل فيما يأيت من حديث إمنا تدعون قاريبا ،يف القارآن قال﴿ :وإذا سألك عبادي عين فإ ي
قاريب  ﴾...هذا معتقد أهل السنة واجلماعة إثبات القارب اخلاص ،واختلفوا يف إثبات القارب العام هلل
سبحانه وتعاىل ،على اختالفهم يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وحنن أقلارب إليه من حبل الوريد﴾هل اآلية هنا
تعود على اهلل سبحانه وتعاىل ،أو تعود على املالئكة؟
فمن قال :أهنا تعود على اهلل أثبتوا هلل القارب العام ،مع اتفاقهم على إثبات القارب اخلاص ،ومن قال:
أن هذه اآلية تعود على املالئكة ،قال :أن ًل يوجد دليل على إثبات القارب العام واتفقوا على القارب
اخلاص انتهينا.
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قال :وقارب غريه يعين تغيري اهلل سبحانه وتعاىل ،من حال إىل حال ،فيه إثبات أفعال اهلل سبحانه وتعاىل
اختيارية ،وقارب غريه ويف بعض يقول :الاروايات وقارب خريه ،قال« :ينظر إليك» إثبات تقدم معنا أن
أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل تعاىل السمع والبصار ،صحيح طيب «وينظر إليكم أزلين قنطين» قال:
أزلني يعين قال هذا شدة اليأس ،والقنوط أخذنا ينظار إليكم أزلني قنطني ويظل يضحك ،فيه إثبات
صفة الضحك هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،يعلم فيه إثبات صفة العلم هلل سبحانه وتعاىل،
أو هذا دليل على أن اهلل سبحانه وتعاىل يعلم األشياء قبل أن تقع ،خبالف قلنا :املنفي عن اهلل فعل
األسباب مع اجلهل ،وخاروج القيء عن نظائاره ،مع اجلهل هبذا قال :هذا ًل ميكن يكون هلل سبحانه
وتعاىل ،وينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن اجلهل ،قال :يعلم أن فارجكم قاريب.
وهذا قلنا :حال املوحد أنه األصل أنه ما يقنط من رمحة اهلل ،تقدم معنا يف األصول الثالثة أنه من
اخلوف احملارم منه القنوط من رمحة اهلل﴿ :قل يا عبادي الذين أسارفوا على أنلفسهم ًل تلقنطوا من رمحة
الله إن الله يلغفار الذنوب مجيعا [ ﴾...الزمار﴿ ]53:قال ومن يلقنط من رمحة ربه إًل الضالون﴾ [احلجار.]56:
ألن هذا ضال ،نسأل اهلل السالمة والعافية ًل يعارف اهلل ،فالذي يعارف اهلل سبحانه وتعاىل ويعارف
موجب أمسائه وصفاته يعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل ميكن أن يرتك املؤمن ،صح وأن األمار إذا ضاق
اتسع ،وأخذنا حتارمي القنوط من رمحة اهلل أيضا يف كتاب التوحيد.
****
وقـوله صلى الله عليه وسلم« :ال تـزال جهنم يـلقى فيها ،وتـقول :هل من مزيد؛ حتى يضع رب
العزة فيها  -وفي رواية :عليـها – قدمه فـيـنـزوي بـعضها إلى بـعض؛ وتـقول :قط قط» .
متـفق عليه.
****
املصنف رمحه اهلل أورد هذا احلديث ،إلثبات صفة الارجل والقدم هلل سبحانه وتعاىل ،على الوجه الالئق
به سبحانه وتعاىل ،وهذا معتقد أهل السنة واجلماعة ،تعيد احلديث من األول.
وقلوله صلى الله عليه وسلمً« :ل تلزال جهنم يللقى فيها ،وتلقول :هل من مزيد.
قال :أوًل تقدم معنا معتقد أهل السنة واجلماعة ،أن أهل السنة واجلماعة يقولوا :أن اهلل سبحانه وتعاىل
خلق النار ،وأهنا موجودة أعدت ،وقال :من أمسائها جهنم ولظى واحلطمة وأهنا نار حقيقية ،وأن
الكفار يعذبون فيها عذاب حقيقي ،وقال :إن أجسامهم ًل تقوى على العذاب ،ومكان وجود النار
وغريها ،وأهنا تتكلم ألن اهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا أهنا تتكلم كيف؟ اهلل أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا.
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اهلل سبحانه وتعاىل من سعة فضله وجوده ،أن اجلنة عندما يدخل فيها الناس من أهلها يعين ،قال:
وعلى ما فيها من النعيم وما يكون لكل واحد من القصور ،قال :ما ًل عني رأت وًل أذن مسعت قال:
يبقى فيها فضل ،وهذا من سعة فضل اهلل ورمحة اهلل سبحانه وتعاىل.
وقال :يبقى فيها فضل ،فينقأ اهلل سبحانه وتعاىل هلا أقوام ،يدخلهم اهلل اجلنة بفضله ورمحته ،كان
األصل وأيضا النار يبقى فيها أماكن وعدها اهلل سبحانه وتعاىل أهنا متأل ،نسأل اهلل السالمة والعافية،
نقول :كان األصل كما خلق اهلل سبحانه وتعاىل للجنة أقوام أن خيلق من النار أقوام؟
قالً :ل ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن هلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وما كنا معذبني
حىت نلبلعث رسوًل﴾ [اإلساراءً ]15:ل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل وهو املنزه عن الظلم﴿ :وما ربك بظالم
للعبيد﴾ [فصلت.]46:
قال :لكمال عدله ،وأنه خيلق خلق ويعذهبم بال جارم وبال إقامة حجة﴿ ،وما كنا معذبني حىت نلبلعث
رسوًل﴾ فقال :كان من عدل اهلل سبحانه وتعاىل أنه ًل خيلق للنار أقوام ،بل يضع فيها رب العزة قال:
قدم ويف رواية :رجل وقال :هذا فيه إثبات الارجل والقدم ،وهل معىن هذا أن النار حتيط باخلالق سبحانه
وتعاىل؟
تعاىل اهلل عما يقول بعض هؤًلء ،نقول :أن املخلوق ًل ميكن حييط باخلالق ،وحنن ليس لنا إًل الارضا
والتسليم ،وأهنا تقول :قط يعين حسيب حسي ،تتكلم كيف؟ اهلل أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا ،مثارة اإلميان
هبذا احلديث اخلوف من عذاب اهلل سبحانه وتعاىل ،وًلبد أن العبد قال :ميتثل ما جاء يف الكتاب
والسنة وكان عليه النيب  والسلف الصاحل ،وقال :حىت يسلم من هذا العذاب﴿ :وما يللقاها إًل الذين
صبلاروا وما يللقاها إًل ذو حظ عظيم﴾

[فصلت.]35:

وسوف يأيت معنا يف الصاراط ،أن عمل العبد يف الدنيا حيدد سري هذا العبد على الصاراط فإذا كنت
تسعى هلل سبحانه وتعاىل يف هذه الدنيا سعي شديد ،سوف متار على الصاراط هبذا السعي وإذا كنت
تبطأً ،لبد أن تبطأ على الصاراط يقول القيخ ابن عثيمني رمحه هلل أن :احلاج واملعتمار إذا كان بني
العلمني يف السعي بني الصفا واملاروة ،قال :يسعى بقدة ويتذكار هبذا السعي بقدة سعيه إىل اهلل
سبحانه وتعاىل.
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وقوله ً« :ل تلزال جهنم يللقى فيها ،وتلقول :هل من مزيد؛ حىت يضع رب العزة فيها  -ويف رواية:
عليلها – قدمه فليلنلزوي بلعضها إىل بلعض؛ وتلقول :قط قط»  .متلفق عليه.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :يلقول الله تلعاىل :يا آدم! فليلقول :لبليك وسعديك .فليلنادي بصوت :إن
الله يأمارك أن مارج من ذريتك بلعثا إىل النار . »..متلفق عليه.
****
اهلل أعلم أنه نقف عند هذا ،ونكمل إن شاء اهلل بعد أسبوع ،وعلى ما ذكارنا للطالب زمالئكم أنه ًل
يعين أن نتوقف هذا األسبوع ،أن تتوقوا عن املذاكارة والتسميع يف الدورة ،فاألصل أن طالب العلم ًل
يعارف اإلجازات كما يقول القيخ فوزان ،يقول :هذه اإلجازات ما نعارفها إًل يف العصور املتأخارة .يقول
عندما كنا ندرس وكذا يقول" ما كنا نعارف شيء امسمه إجازة.
ماذا أخذنا يف هذا اليوم ؟
أن من سعة فضل اهلل سبحانه وتعاىل أنه عندما يدل أهل اجلنة اجلنة ،وينالوا من النعيم الكثري قال:
يبقى فيها فضل ،وهذا مثارة اإلميان هبذا أن تسعى ألن تنال أعلى املاراتب ،ولذلك إذا سألت اهلل
سبحانه وتعاىل اجلنة ،تسأله الفاردوس األعلى.
ألنك تطب منه الكارمي سبحانه وتعاىل ،وهذا خبالف بعض العوام ،يقول :أنا أريد أن أكون عند باب
اجلنة سبحان اهلل أنت تطلب من الكارمي الارزاق ،هؤًلء ما عارفوا اهلل سبحانه وتعاىل ،وًل عارفوا موجب
أمسائه وصفاته صحيح ،وتقدم معنا يف كتاب التوحيد قال :ليعزم املسالة ،فإن اهلل ًل مكاره له ،وقالً :ل
تعظموا شيء أعطاه وهذا خمالف وهذا فيه إشارة أن األصل أن نارجع إىل أدعية النيب .
وإن ما يقوله هؤًلء العوام خمالف عما جاء عن النيب  يف كثري من األمور ،أسأل اهلل السالمة والعافية،
وقال اًلستغاراب ،واًلستغاراب ينقسم إىل قسمني:
إما خاروج القيء عن نظائاره مع العلم مبا سيقع ،لكن أن اهلل سبحانه وتعاىل أعلم املؤمن أنه ًل يقنط
من رمحته سبحانه وتعاىل ،فوقوع هذا مع النهي ،يكون فيه إثبات هذه الصفة هلل سبحانه وتعاىل ،مع
العلم وإذا كان مع اجلهل هذا ًل ميكن أن يوصف به اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ًل
خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف السماء ،وقلنا :حىت الذي مل يقع يعلم اهلل سبحانه وتعاىل إذا وقع
كيف يقع؟
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والدليل﴿ :ولو ردوا لعادوا لما نلهوا عنه ﴾...

[األنعام.]28:

نعم يا شيخ...
يثبتون القارب اخلاص يعين باملؤمنني ،واختلفوا على إثبات القارب العام هلل سبحانه وتعاىل مع اختالفهم
يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وحنن أقلارب إليه من حبل الوريد﴾
تفصيل فيما يأيت من أحاديث ،فتح اهلل عليك.
يا شيخ نعم ماذا أخذنا من صفات؟
عجب ربنا من قنوط عباده.. ،شدة اليأس ،نعم إثبات صفة النظار هلل سبحانه وتعاىل وتقدم معنا ،نعم
[ق]16:

وسوف ايت معنا إن شاء اهلل زيادة

على ما يليق جبالله وعظمته.
إثبات أي صفة؟ صفة العلم يعلم أن فارجكم قاريب ،وهذا دليل أن هذا اًلستغاراب يكون عن علم ًل
عن جهل.
إثبات صفة الضحك« ،فيظل يضحك» أي نعم أن األمار إذا ازداد ضيق وشدة فهذا دليل على قارب
الفارج ،وفيه حتارمي القنوط من رمحة اهلل ،وتقدم معنا هذا يف أبواب من كتاب التوحيد ،أن النار نار
حقيقية موجودة ،وأهنا تتكلم كيف آمنا وصدقنا وسلمنا اهلل سبحانه وتعاىل أهنا تتكلم ومل يعلمنا كيف
تتكلم.
نعم ًل يقنط ،أي نعم بالكتاب والسنة يف قاراءة﴿ :بل عجبت ويسخارون﴾
...نعم أي نعم ،أنه ًل ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل سبحانه وتعاىل ،أن اهلل سبحانه وتعاىل ينقأ
[الصافات]12:

أقوام ،ويدخلهم النار بغري إقامة احلجة﴿ ،وما ربك بظالم للعبيد﴾﴿.وما كنا معذبني حىت نلبلعث
رسوًل﴾ فكم من عدل اهلل سبحانه وتعاىل ،وتنزه اهلل سبحانه وتعاىل عن الظلم لكمال عدله ،أن اهلل
سبحانه وتعاىل يضع ،ألنه وعد النار أهنا متأل صحيح ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يضع فيها رجله ويف رواية
قدمه ،فينزوي بعضها إىل بعض ،نعم وهذا لكن ًلبد يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة،
مثل أن يظن أن النار حتيط باخلالق سبحانه وتعاىل.
وقال :فيه إثبات الارجل والقدم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،وفيه التحذيار من خمالفة اهلل
سبحانه وتعاىل ،ألن أعد اهلل سبحانه وتعاىل نار للكافارين ،وللمنافقني نسأل اهلل السالمة والعافية ،واهلل
أعلم ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ] 35بسم اهلل الرحمن الرحيم
ماذا أخذنا يف أول هذا القسم؟
القسم هذا اسمه أيه يا شيخ علي؟
األدلة من السنة.
ملاذا جاء به املصنف؟

أراد املصل ل للنف رمحل ل لله اهلل أن يبل ل للني لل ل للك ،أن األمسل ل للاء والصل ل للفات كمل ل للا تثبل ل للت يف القل ل للارآن تثبل ل للت
أيضا يف السنة الصحيحة ،السنة لغة الطاريقلة ،واصلطالحا طيلب قلال :السلنة تفسلار القلارآن ،كيلف
نفسار القارآن؟
قال :تفسري القارآن يكون بالقارآن ،أعطنا دليل مثال أن القارآن يفسار بالقارآن ،معىن دحاها؟
قال﴿ :أخارج منلها ماءها ومارعاها﴾ [النازعات.]31:
تفسري القارآن الثا ي يكون بالسنة ،مثاله نعم﴿ :وأقيموا الصالة وآتوا الزكاة [ ﴾...البقارة.]43:
وبللني النلليب  كيفيللة إقامللة الصللالة ،وقللام عليلله الصللالة والسللالم وصلللى ،قللال« :إنمــا فعلــت هــذا

لتــأتموا بــي ولتعلمــوا صــالتي» ومنهللا أيضللا تفسللري القللارآن بالسللنة ،أخللذنا قللال﴿ :للللذين أحسللنوا
احلسىن وزيادة [ ﴾....يونس ]26:فسارها النيب عليه الصالة والسالم بارؤية املؤمنني لارهبم.
والثال ل للث :تفس ل للري الق ل للارآن باللغ ل للة ،ص ل للحيح أي نع ل للم وقلن ل للا :تفس ل للري الق ل للارآن ق ل للال :اب ل للن عب ل للاس
على أربعة أضارب:
تفسري تعارفه العارب بلغتها.
وتفسري ًل يعذر أحد جبهله.
وتفسري يعلمه العلماء.
وتفسري ًل يعلمه إًل اهلل.
ادعاءه كفار وإنكاره كفار.
اليوم ما عندنا إًل ماراجعة.
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الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اًلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل ،يف [العقيدة الواسطية].
سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم :تلفسار القارآن ،وتلبليلنه.

أن النيب  بني كل القاريعة ،صح ﴿وأنزلنا إليك الذكار لتبلني للناس [ ﴾..النحل ]44:والبيان من النيب
يكون بالقول ،ويكون بالفعل ،ويكون بالقول وبالفعل ،بيان بالقول كما بني النيب ﴿ :وآتوا الزكاة


 ﴾...بيننها عليه الصالة والسالم بالقول ،وبيان بالفعل احلج النيب  قال« :خذوا عني مناسككم»
هذا بيان بالفعل ،وقد يكون بيان بالقول وبالفعل كما يف الصالة ،يف الصالة بالقول علم املسيء يف
صالته ،وبالفعل قام عليه الصالة والسالم وصلى ،وقال« :إنما فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا
صالتي» إذا ًل يوجد شيء يف القاريعة باقي جممل ،ومل يبينه النيب  ،فما من نص جممل إًل بينه النيب
 وهذا نقهد هلل عليه الصالة والسالم ونقهد جلميع األنبياء والارسل ،عليهم الصالة والسالم أدوا
األمانة ونصحوا األمة وبلغوا وجاهدوا يف اهلل حق جهاده صحيح نعم.
وتدل عليه ،وتلعبلار عنه .وما وصف الارسول به ربه ،من األحاديث الصحاح اليت تللقاها أهل المعارفة
بالقبول؛ وجب اإلميان هبا كذلك.
****
نعم األحاديث الصحاح خارج به األحاديث الضعيفة ،إذا ًل ميكن أن تثبت العقيدة باألحاديث
الضعيفة ،هل ًلبد أن تكون صحيحة أوًل ،بعد هذا يتلقاها العلماء بالقبول ،املقصود أن كل
حديث صحيح ًلبد أن يتلقاه أهل السنة بالقبول ،وًل ياردوا األحاديث الصحيحة أبدا.
ثم هل ممكن أن السنة تخالف القرآن لماذا؟
أي نعم ألن كل من عند اهلل ،كله وحي «أال وإني أتيت القرآن ومثله معي» ،والنيب  مبلغ عن اهلل

وًل ميكن أن يأيت النيب  بقيء خيالف ما جاء يف القارآن.
وما وصف الارسول به ربه ،من األحاديث الصحاح اليت تللقاها أهل المعارفة بالقبول؛ وجب اإلميان
هبا كذلك.
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كذلك يعود على ماذا؟ على القارآن كما قال :أننا نؤمن بكل ما جاء يف القارآن من األمساء والصفات،
ًلبد أن يكون هذا أيضا يف السنة الصحيحة .مثل قوله  إذا مل يدع شيخ اإلسالم حصار األحاديث
الواردة يف األمساء والصفات ،وذكار لك مثال وعلى هذا تسري يف إثبات األمساء الصفات ،وأورد شيخ
اإلسالم بعض الصفات اليت مل تارد يف القارآن منها يف هذا احلديث صفة النزول.

ما هو قول أهل السنة والجماعة في إثبات صفة النزول هلل سبحانه وتعالى؟

يثبتون أن اهلل سبحانه وتعاىل ينزل إىل السماء الدنيا ،نعم ويصان اهلل سبحانه عن الظنون الكاذبة مثل

أن يظن أن السماء تظله ،وتقله ،وحتيط به ،فاهلل سبحانه وتعاىل أكرب من كل شيء وأعظم من كل
شيء ،وهو سبحانه وتعاىل حميط بكل شيء ،وًل ميكن للمخلوق حييط باخلالق.

كيف نرد على من يقول :أن هذا نزول لألمر أو المالئكة أو كذا؟
نعم أوًل خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل.
أن األمار والارمحة واملالئكة ًل ميكن توصف هبذه األوصاف أن تقول :هل من سائل نعم وأننا ناريد نزول
الارمحة إىل األرض ،وأيضا الارمحة واملالئكة تكون يف كل وقت وليست خمصوصة بثلث الليل اآلخار.
وقلنا :أيضا يارد على من يقول هبذا القول الفطارة ،ألن الناس قال :حيارصوا على القيام يف ثلث الليل
اآلخار وخباصة يف العقار األواخار من رمضان ،ينزل ربنا إىل السماء الدنيا ،طيب هناك مباحث أخذناها
يف هذا احلديث ،منها نعم وهذا مبناه على القياس الفاسد ،قياس املخلوق باخلالق فاهلل سبحانه وتعاىل
ليس كمثله شيء ،ونقول أن اهلل أعلمنا أنه ينزل يف ثلث الليل آمنا وصدقنا وسلمنا نعم.
وقلنا :هذا السؤال لو مل يارد عن بعض السلف لعددنا هذا السؤال بدعة ،واألصل أن نقول :آمنا
وصدقنا وسلمنا أن اهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا أنه ينزل ،وأعلمنا اهلل سبحانه وتعاىل أنه مستو على
عارشه ،وليس لنا إًل الارضا والتسليم ،نعم بعده وأن الليل يبدأ بغاروب القمس إىل طلوع الفجار ،وتقسم
على هذا اًلعتبار تقسم على ثالثة صح.
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ما هي ثمرة اإليمان بهذه الصفة؟
أن حيل ل للارص العبل ل للد علل ل للى القيل ل للام يف ثلل ل للث الليل ل للل اآلخل ل للار ،وهل ل للذا فيل ل لله قل ل للال :إثبل ل للات سل ل للعة فضل ل للل اهلل
ورمح للة اهلل س للبحانه وتع للاىل ،ويف احل للديث أيض للا إثب للات ص للفة الك للالم هلل س للبحانه وتع للاىل وأن لله بص للوت
وحاروف ومسموع.
مثللل قلوللله صلللى الللله عليلله وسلللم« :يلنللزل ربلنللا إىل مسللاء الللدنليا كللل ليللللة ،حللني يلبلقللى ثللللث الليللل اآلخللار،
فليلقول :من يدعو ي فأستجيب له ،من يسألين فأعطيه ،من يستلغفار ي فأغفار له»  .متلفق عليه.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :لله أشد فلارحا بتلوبة عبده ،من أحدكم باراحلته  » ...احلديث.
متلفق عليه.
هذا احلديث يف إثبات صفة الفارح هلل سبحانه وتعاىل.

نعم ما هي الثمرة؟
الثمارة هذا قول األعارايب ،أويضحك ربنا عندما سأل النيب قال :نعم لن نعدم من رب يضحك خريا
وفيه احلارص على التوبة واإلنابة إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وإثبات صفة الفارح هلل تعاىل على الوجه الالئق
به.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :يضحك الله إىل رجلني؛ يلقتل أحدمها اآلخار؛ كالمها يدخل اجلنة».
متلفق عليه.
نعم يف احلديث هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
****
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :عجب ربلنا من قلنوط عباده وقلارب غريه؛ يلنظار إليكم أزلني قنطني ،فليظل
يضحك؛ يلعلم أن فلارجكم قاريب»  .حديث حسن.
احلديث هذا فيه صفات:
األول :نعم وهذا قلنا :ثابت بالكتاب والسنة ،بالكتاب بل عجبت على قاراءة.
الثا ي :وقلنا :هذا يقول :إما خاروج القيء عن نظائاره مع العلم أو يكون مع عدم العلم وهذا ًل ميكن
يوصف به اهلل سبحانه وتعاىل ،بعد هذا القارب وقلنا :أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل تعاىل قارب خاص
حقيقي ،يليق جبالله وعظمته ،والدليل من القارآن﴿ :وإذا سألك عبادي عين فإ ي قاريب ﴾...
[البقارة ]186:واختلفوا يف القارب العام على اختالفهم يف تفسري قوله تعاىل.
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بعده وسوف تأتينا إن شاء اهلل إي نعم إثبات صفة النظار هلل سبحانه وتعاىل ،فيظل يضحك ،إثبات
الضحك ،يعلم إثبات العلم أن فارجكم قاريب ،وقلنا :يستفاد من احلديث فوائد نعم :أي نعم أن
األصل أن العبد ًل يقنط بل يعلم أن األمار إذا ضاق اتسع ،وقال ابن القيم :إذا رأيت األمار يزداد ضيق
وشدة ،فاعلم أن األمار دليل على قارب الفارج ،وفيه حتارمي القنوط من رمحة اهلل ،ينظار إليه أزلني قنطني،
فيظل يضحك يعلم أن فارجكم قاريب نعم.
وقلوله صلى الله عليه وسلمً« :ل تلزال جهنم يللقى فيها ،وتلقول :هل من مزيد؛ حىت يضع رب العزة
فيها  -ويف رواية :عليلها – قدمه فليلنلزوي بلعضها إىل بلعض؛ وتلقول :قط قط»  .متلفق عليه.
نعم إثبات صفة الارجل والقدم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به سبحانه وتعاىل.
في الحديث فوائد:

نعم أن النار نار حقيقية ،وأهنا موجودة أعدت ،وأن العذاب حقيقي ،وأن أجسامهم ًل تقوى على

العذاب ،وأهنا تتكلم ،كيف اهلل أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا ،نعم أي نعم أن هذا قال :فيه إثبات العدل
هلل سبحانه وتعاىل ،ونفي الظلم عن اهلل لكمال عدله ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل ينقأ للجنة أقوام ،وًل
ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل ينقأ للنار أقوام ويدخلهم النار بغري جزاء وًل حساب ،ومن دون أن تقام
عليهم احلجة﴿ :وما كنا معذبني حىت نلبلعث رسوًل﴾
فلذلك قال :إن اهلل سبحانه وتعاىل وعد النار أهنا متأل ،وقال :يضع فيها رب العزة رجله ويف رواية قدمة
فينزوي بعضها عن بعض ،لكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل يظن أن النار حتيط
به سبحانه وتعاىل.
[اإلساراء.]15:

وفيه في الحديث فوائد:

نعم يف احلديث اخلوف من عذاب اهلل ،صحيح وتقدم معنا أن املوحد ًلبد خياف صحيح يكفي هذا،
واهلل أعلم أن تاراجع لنا ،وغدا إن شاء اهلل نأخذ درس جديد مع املاراجعة ماراجعة ما أخذنا ،من أول

السنة إىل هذا احلديث ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم
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[ ]36بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية محه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :يلقول الله تلعاىل :يا آدم! فليلقول :لبليك وسعديك .فليلنادي بصوت :إن
الله يأمارك أن مارج من ذريتك بلعثا إىل النار . »..متلفق عليه.
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،املصنف رمحه اهلل أراد بسياق هذه األحاديث
إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا أن أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل
كالم حقيقي يليق جباللته وعظمتهً ،ل مياثل كالم املخلوقني بصوت وحاروف ومسموع ،ويتكلم مىت
شاء ،ومبا شاء ومع من شاء وكيفما شاء سبحانه وتعاىل.
قال :فيقول :وهذا فيه إثبات صفة الكالم ،ألن القول ما يكون إًل بصوت وحاروف ومسموع ،فينادي
بصوت وهذا إثبات أن آدم عليه الصالة والسالم مسع كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،قال :أن مارج من
ذريتك بعثا إىل النار ،واحلديث تقدم ،لبيك يعين إجابة بعد إجابة ،وسعديك إسعاد بعد إسعاد.
****
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :ما منكم من أحد إًل سيكلمه ربه ،ليس بليلنه وبليلنه حاجب وًل تلارمجان»
.
أي نعم يعين املرتجم قال :هو الذي يرتجم اللغة إىل لغة ،ويقرتط يف املرتجم-:
أوًل :العلم باللغتني.
الثا ي :األمانة ألنه قد يغري هذه الرتمجة ،إذا هذا احلديث فيه إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل
وكالم حقيقي ،يليق جباللته وعظمتهً ،ل مياثل كالم املخلوقني ،وفيه إثبات أن العبد يكلم اهلل سبحانه
وتعاىل يوم القيامة ،كالم حقيقي نعم فيه أيضا احلديث يف إثبات إشارة إىل إثبات صفة السمع هلل
سبحانه وتعاىل وإباراهيم عليه الصالة والسالم قال﴿ :يا أبت مل تلعبد ما ًل يسمع [ ﴾..مارمي]42:
إذا كان ًل يسمع إذا كيف تناديه وكيف تدعوه.
****
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وقلوله صلى الله عليه وسلم يف رقلية الماريض« :ربلنا الله الذي يف السماء!» ...
هذا توسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل بعموم ربوبيته ،وفيه قال :ربنا اهلل الذي يف السماء ،وقلنا :يف السماء
يف هنا مكان على السماء﴿ :وألصلبلنكم يف جذوع النخل [ ﴾...طه.]71:
ارحوا من يف األرض ،فسريوا يف األرض ،ربنا اهلل الذي يف السماء ،يف رقية املاريض يف الارقية يف هذا
التوسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل ،بعموم ربوبيته سبحانه وتعاىل ،ربنا اهلل الذي يف السماء.
«ربلنا الله الذي يف السماء! تلقدس امسك» ...
تقدس يعين تنزه امسك سبحانه وتعاىل.
«أمارك يف السماء واألرض؛ كما رمحتك يف السماء؛ اجعل رمحتك يف األرض» ...
تقدم معنا ،أن عندنا الارمحة صفة من صفات اهلل سبحانه وتعاىل ،وعندننا رمحة خملوقة ومنها قول اهلل
سبحانه وتعاىل يف احلديث القدسي يف اجلنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ،وتقدم معنا أن ما أضاف
اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ينقسم إىل قسمني:
إضافة أعيان وإضافة أوصاف نعم.
«كما رمحتك يف السماء؛ اجعل رمحتك يف األرض ،اغفار لنا حوبلنا وخطايانا»...
الغفار قلنا :السرت مع التجاوز ومقتق من املغفار ،وهو ما يضعه احملارب على رأسه يتقي به أثار السيف
والسهام قال :اخلطايا إذا ذكارت وحدها تقمل الكبائار والصغائار ،لكن هنا قال :عندنا حوببنا أي
الكبائار ،وخطايانا أي الصغائار.
«اغفار لنا حوبلنا وخطايانا ،أنت رب الطيبني»...،
هذه ربوبية خاصة ،وتقدم معنا أن العبودية تنقسم إىل ثالثة أقسام:
عامة ،وخاصة باملؤمنني ،وخاصة اخلاصة باألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،ألهنم قاموا بكل
عبادة أمارهم اهلل سبحانه وتعاىل وأكمل عبادة هب عبادة األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم،
عبودية قهار عامة ،وعبودية طاعة خاصة باملؤمنني ،وعبودية خاصة اخلاصة باألنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم ،أنت رب الطيبني.
«أنزل رمحة من رمحتك»...
أنزل وهذا فيهه دليل على إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وإثبات صفات اهلل سبحانه وتعاىل
اًلختيارية.
«وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيربأ»  .رواه «أبو داود وغريه» .
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وقلوله صلى الله عليه وسلم« :أًل تأمنو ي وأنا أمني من يف السماء» رواه.
أًل تأمنو ي وأنا أمني من يف السماء أراد املصنف رمحه اهلل هبذا احلديث إثبات صفة العلو هلل سبحانه
وتعاىل ،وقلنا :يف السماء إما السماء تأيت مبعىن العلو أو يف مبعىن على ،أًل تأمنو ي وأنا أمني من يف
السماء ،وفيه الارد على اخلوارج ،قال :ألن اخلوارج يف الظاهار الذي يستمع إىل كالم اخلوارج ،يظن أنه
حق ،ألنه قال للنيب  :اعدل يا حممد والعدل أمار مطلوب ،وجاء به الكتاب والسنة ،وإمجاع األمة
أيضا لكن يقول الكالم هذا ملن؟ يقول هذا الكالم للنيب عليه الصالة والسالم.
إذا كلمة حق أريد هبا باطل ،وهذه هي طاريقة اخلوارج منذ أن ظهاروا يعين يف زمن النيب  إىل يومنا
هذا ،يتظاهاروا بنصارة الكتاب والسنة ،وإقامة العدل وإقامة حكم اهلل سبحانه وتعاىل وكذا ،لكن هم يف
احلقيقة أبعد ما يكونوا عن القارع ،ألن النيب



قال« :يمرقون من الدين كما يمرق السهم من

الرمية» ،إذا قال :اعدل يا حممد وقال عليه الصالة والسالم« :أال تأمنوني وأنا أمين من في السماء»
ائتمنه اهلل سبحانه وتعاىل ،فال نأمتنه حنن ،قال املصنف رمحه اهلل أراد هبذا إثبات صفة العلو هلل سبحانه
وتعاىل ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل علو يف الذات وعلو يف الصفات نعم.
****
رواه «البخاري» وغيلاره.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :والعارش فلوق ذلك ،والله فلوق العارش وهو يلعلم ما أنلتم عليه»  .رواه
«أبو داود» «والتلارمذي» وغيلارمها.
إذا يف هذا احلديث أراد املصنف رمحه اهلل بذكار هذا احلديث ،إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل،
وإثبات اًلستواء وهو استواء حقيقي ،يليق جبالله وعظمتهً ،ل مياثل استواء املخلوقني ،لكن قلناً :لبد
يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل يظن أن اهلل سبحانه وتعاىل مفتقار إىل العارش ،أو
أن العارش حميط باهلل سبحانه وتعاىل فاهلل سبحانه وتعاىل أعظم من كل شيء ،وأكرب من كل شيء،
ومستغن عن كل شيء ،وقال :فيه أيضا إثبات عموم علم اهلل سبحانه وتعاىل ،ألنه قد يتوهم متوهم أن
اهلل سبحانه وتعاىل إذا كان هبذا العلو وأثبت هلل سبحانه وتعاىل العلو يف الذات ،قال :قد يتوهم متوهم
أن اهلل سبحانه وتعاىل خيفى عليه شيء قال ...
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :والعارش فلوق ذلك»
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وتقدم معنا ،أن العارش هو الكارسي موضع القدمني ،والعارش هو ساريار امللك كما فسلاره ابلن عبلاس رضلي
اهلل عنهمل للا ،فل للوق املل للاء هل للذا املل للاء الل للذي فل للوق السل للماء السل للابعة ،وه ل للذا أيضل للا تق ل للدم معنل للا يف شل للارحنا
لكتاب التوحيد.
والله فلوق العارش.
نعم واهلل سبحانه وتعاىل فوق العارش ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن
أن العارش يظله أو يقله أو حييط به ،فاهلل سبحانه وتعاىل مستغن عن كل شيء ،وعظم املخلوق يدل
على عظم اخلالق.
«وهو يلعلم ما أنلتم عليه».
نعم بيان علم اهلل سبحانه وتعاىل وحىت ًل يتوهم متوهم أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا كان يف هذا العلو أنه
خيفى عليه شيء يف األرض.
وقلوله عليه السالم للجارية« :أين الله؟» .
قالت :يف السماء.
قال« :من أنا؟» .
قالت :أنت رسول الله.
قال« :أعتقها؛ فإنلها مؤمنة»  .رواه «مسلم» .
تقدم معنا أن أدلة العلو إمجاًل عند أهل السنة واجلماعة .الكتاب والسنة واإلمجاع والعقل والفطارة
وتنوعت أدلة الكتاب يف إثبات العلو ،والسنة جاءت بأنواعها الثالثة ،السنة القولية والفعلية والتقاريارية،
كلها فيها إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،واملصنف رمحه اهلل ذكار هذا احلديث فيه إقارار النيب
للجارية ،وفيهه جواز السؤال بل أين اهلل ،وفيه أن معاوية  عندما سأل معاوية بن احلكم السلمي 
عندما سأل النيب  قال :كان يل جارية يف أحد تارعى ،وعلي عتق رقبة.
يف عتق الارقبة ًلبد أن تكون هذه الارقبة مؤمنة أي مسلمة﴿ :فلتحاريار رقلبة مؤمنة [ ﴾...النساء ]92:أي


مسلمة ،وهنا اإلميان ياراد به اإلسالم ًل اإلميان ،وأحيانا قلنا :يأيت اإلميان يارتد به اإلسالم ومنه هذا
احلديث ،وقول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فلتحاريار رقلبة مؤمنة  ﴾...أي مسلمة.
وأحيانا يأيت اإلميان وًل ياراد به اإلسالم بل شيء أعلى من اإلسالم ،منها قول اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿إمنا المؤمنون الذين إذا ذكار الله وجلت قللوبلهم [ ﴾...األنفال ]2:هذا القيء أعلى من اإلسالم:
﴿قالت األعاراب آمنا قل مل تلؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ﴾...
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إذا هنا أرادوا باإلميان شيء أعلى من اإلسالم ،طيب قال :اشرتط يف حتاريار الارقبة أن تكون مسلمة،
واستدل النيب  على اسالم هذه اجلارية ،بأهنا عارفت اهلل سبحانه وتعاىل وأثبتت له العلو ،قلنا :بإثبات
صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،يكون هبذا إثبات كل الصفات هلل ،ألنه أثبت علو يف الذات ،وعلو يف
الصفات ،وقلنا :أهل السنة واجلماعة ياركزون على إثبات صفة العلو يف أكثار الكتب ،بل أحيانا منهم
من يفارد صفة العلو يف مصنف ،ألن بإثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل تثبت كل الصفات ،قال:
وفيه جواز السؤال بل أين اهلل وهذا سؤل من النيب  وقال :أهنا عارفت اهلل سبحانه وتعاىل ،وأثبتت له
العلو ،وعارفت النيب  وشهد هلا النيب عليه الصالة والسالم باإلميان« ،اعتقها فإنها مؤمنة»
****
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :أفضل اإلميان :أن تلعلم أن الله معك حيثما كنت»  .حديث حسن.
تقدم معنا أن شيخ اإلسالم ان تيمية رمحه اهلل ،إذا ذكار اآليات يف العلو يذكار آيات املعية وآيات
القارب ،حىت يثبت ويربهن لك ،أنه ًل ميكن أن يكون يف الكتاب والسنة تعارض وأن اهلل سبحانه
وتعاىل ليس كمثله شيء ،وسوف يذكار إن شاء اهلل هذا يف كالمه بعد أن ينتهي من ذكار األحاديث،
وتقدم معنا أن ًل تنايف بني العلو واملعية ،ملاذا؟
قال :ألن اهلل سبحانه وتعاىل مجع بينهما ،وجاءت السنة أيضا هبذا.
والثا ي :قال :أن إذا كان هناك تنايف بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ،فال ميكن أن يكون هناك تنايف
بالنسبة للخالق مع املخلوق ،ألن هلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،العقل
أيضا يثبت هذا ،أنه مكن وسوف يأيت معنا ،مازلنا نسري والقمار وهذا القمار يقول من أصغار خملوقات
اهلل وهو مع املسافار وغري املسافار ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل معية حقيقية ،تليق
جباللته وعظمتهً ،ل متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،مثل أن
يظن أنه حال يف خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها.
ويثبتون المعية :وقلنا :يثبتون مقتضى املعية اختلفوا يف مقتضى املعية على قولني:
إما أن مقتضى املعية العلم ،أو مقتضى املعية مجيع معا ي ربوبيته ،وهذا الذي اختاره شيخ اإلسالم ابن
تيمية رمحه اهلل وسوف يأيت معنا ،املعية تنقسم إىل قسمني معية عامة ومعية خاصة ،ومعية عامة تقمل
كل خملوق ،وجاءت األدلة﴿ :ما يكون من جنوى ثالثة إًل هو رابعهم ﴾....
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ومعي ـ ــة خاص ـ ــة :ق ل للال :إم ل للا بق ل للخص أو بوص ل للف ،بق ل للخص ﴿ًل حت ل للزن إن الل ل لله معن ل للا ﴾..

[التوبل للة]40:

﴿إنين معكما أمسع وأرى﴾
وبوصللف﴿ :إن الللله مللع الللذين اتلقللوا والللذين هللم حمسللنون﴾ [النحللل ]128:أفضللل اإلميللان أن تعلللم أن اهلل
[طه.]46:

معللك ،وهللذا يوجللب علللى العبللد أوًل اخلللوف مللن اهلل سللبحانه وتعللاىل ،والارجللاء ألنلله إذا علمللت أن اهلل
س ل للبحانه وتع ل للاىل مع ل للك فتخ ل للاف ،بع ل للد ه ل للذا ق ل للال :تارج ل للو رمح ل للة اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل وتعل ل للم أن اهلل
معللك ناصللارك ومعليللك ،ومللا إىل ذلللك وهللذا تقللدم معنللا﴿ :إنللين معكمللا أمسللع وأرى﴾ ﴿ًل حتللزن إن الللله
معنللا  ﴾..قلنللا :قللال ابللن القلليم :أن هللذه اآليللة خاصللة بقللخص أي انلليب والصللديق  وخاصللة أيضللا
بوصف كل من كلان ملع اهلل فلاهلل سلبحانه وتعلاىل معله ،وهلذا قلال :يوجلب عللى العبلد خمافلة اهلل سلبحانه
وتعاىل ،وتقدمي رضا اهلل سبحانه وتعاىل ،ويعلم أن بإميانه باهلل سلبحانه وتعلاىل أنله ينلال معيلة اهلل سلبحانه
وتعللاىل وهبللذا حيصللل للله كللل خللري ويللدفع عنلله كللل شللار ،بللإذن اهلل سللبحانه وتعللاىل ،أفضللل اإلميللان أن تعللم
أن اهلل معك.
****
وقلوله« :إذا قام أحدكم إىل الصلالة؛ فلإن اللله قبلل وجهله؛ فلال يلبصلقن قبلل وجهله ،وًل علن ميينله ،ولكلن
عن يساره ،أو حتت قدمه»  .متلفق عليه.
واهلل أعلم نأخذ هذا غدا إن شاء اهلل ناراجع ما أخذنا يف هذا اليوم
أن الارمح ل ل للة رمحت ل ل للان ،وم ل ل للا أض ل ل للافه اهلل س ل ل للبحانه وتع ل ل للاىل لنفس ل ل لله ينقس ل ل للم إىل قس ل ل للمني ،إض ل ل للافة أعي ل ل للان
وإصافة أوصاف.
ونثبت صفة الارمحة هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
وهناك عندنا رمحة خملوقة ،ومنها قول اهلل سبحانه وتعلاىل للجنلة« :أنـت رحمتـي أرحـم بـك مـن أشـاء»
وهذا من إضافة املخلوق إىل اخلالق إضافة أعيان.
إثبل ل ل للات صل ل ل للفة الكل ل ل للالم مل ل ل للن أي حل ل ل للديث احلل ل ل للديث األول يقل ل ل للول :والقل ل ل للول ًل يكل ل ل للون إًل بصل ل ل للوت
وحاروف ومسموع.
أي نعم توسل إىل اهلل سبحانه تعاىل بعموم ربوبيته ،وبالاربوبية اخلاصة أنت رب الطيبني.
إثبللات صللفة الكللالم هلل سللبحانه وتعللاىل واملللرتجم هللو الللذي مللن لغللة إىل أخللارى ،ويقللرتط يف هللذا املللرتجم
أي نعم أنه قال :يعلم اللغتني اللغة اليت يتكلم هبا األول واليت يرتجم هبا الثا ي.
واألمانة ألنه قد يغري شيء والعلم باملوضوع هذا واضح.
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أي نعم أن شيخ اإلسالم رمحه اهلل ذكار أوًل صفة العلو ،بعد هذا ذكار أدلة املعية حىت يربهن لك أنه
ًل تعارض وًل تنايف بينهم.
نعم أي نعم وهنا حوبنا أي الكبائار خطايانا هي الصغائار ،لكن إذا انفاردت اخلطايا فرياد هبا الصغائار
والكبائار نعم.
أنا أمني من يف السماء يف إثبات العلو ،ويف هنا إما مبعىن على ،أو السماء معىن العلو ،أي نعم أهنم
كالم حق لكن ياريدوا به باطل ،وهذا أول خاروج يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف اإلسالم يكون
بالقول ،وما ميكن ان يكون خاروج بالفعل وبالسيف إًل ًلبد يسبق خباروج بالقول ،نعم وفيه قال :أهنم
ميارقون من الدين كما ميارق السهم من الارمية ،فالناظار إليهم يف أول وهلة ،يعتقد أهنم أرادوا احلق ونصارة
اليدين وما إىل ذلك ،ولكن إذا متعن ودقق النظار فيما هم عليه جيدهم هم بعيدين عن الدين ،كما ميارق
السهم من الارمية وهذا هو الذي يتظاهاروا به.
وقالوا :إن من البيان لسحار ،يتظاهاروا بكالم ونصح ،وإقامة شارع اهلل وحكم اهلل ،لكن هم يف احلقيقية
يهدموا كل القارع ،ويغرت هبم اجلال ولذلك هم يسيطاروا على عوام الناس والذين يكونوا يف أول طاريق
اًللتزام ،نعم" :ويف السماء" وقلنا :هذا القاهد يف إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل.
أفضل اإلميان إذا هذا فيه دليل أن اإلميان يتفاضل ،وهذا هو معتقد أهل السنة واجلماعة أن اإلميان
يزيد وينقص ،وفيه إثبات صفة املعية هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ولكن يصان عن الظنون
الكاذبة ،أي نعم جواز السؤال بل أين اهلل؟ ألن النيب  سأل اجلارية آلنه أراد النيب  أن يتثبت أن هذه
جلارية مسلمة أو مؤمنة ،حىت تسبق عن معاوية  عتق الارقبة.
أي نعم ،أن آدم عليه الصالة والسالم مسع كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،وفيه إثبات أن ما يعتقده أهل
السنة واجلماعة من إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،واهلل أعلم وصلى اهلل
على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]37بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :يلقول الله تلعاىل :يا آدم! فليلقول :لبليك وسعديك .فليلنادي بصوت :إن
الله يأمارك أن مارج من ذريتك بلعثا إىل النار . »..متلفق عليه.
****
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
ماذا يستفاد من هذا الحديث؟

أورد املصنف رمحه اهلل هذا احلديث ،إلثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به،
وتقدم معنا قول أهل السنة واجلماعة ،وفيه أيضا وقال :وينادي والنداء يكون للبعيد ،واملناجاة للقاريب،
والنداء يكون بصوت وحاروف ومسموع.
وقال :بصوت أيضا ،قال :لبيك إجابة بعد إجابة ،وسعديك وعندما تأيت حبج وعمارة تليب من امليقات
صحيح؟
ومعىن تلبية :يعين إجابة بعد إجابة ،كأنك تتذكار نداء اهلل سبحانه وتعاىل ،حيث قال اهلل سبحانه
وتعاىل إلباراهيم عليه السالم﴿ :وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاًل ﴾...
فأنت تذكار إقبالك على اهلل سبحانه وتعاىل ،أنك جتيب نداء اهلل ،وشيخ اإلسالم رمحه اهلل يقول" أن
التلبية تكون عند اًلنطالق وعند املقي والسري إىل مكة ،مثاله وأنت واقف هو ًل يارى التلبية ،إذا كان
[احلج]27:

اإلنسان نازل يارى التلبية عند املقي ،والسري توقفت السيارة أو احلافلة او كذا أو توقفت أنك بارجليك،
أخذت متقي إىل مكة تليب وتتذكار هبذا اقبال على اهلل سبحانه وتعاىل ،وإجابة نداء اهلل سبحانه
وتعاىل حيث قال سبحانه وتعاىل﴿ :وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاًل  ﴾...نعم.
 وقلوله صلى الله عليه وسلم« :ما منكم من أحد إًل سيكلمه ربه ،ليس بليلنه وبليلنه حاجب وًلتلارمجان» .
****
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نعم فيه أي نعم ساق املصنف رمحه اهلل ،وقلنا :هذه عادة املصنف ،أنه أكثار اآليات واألحاديث يف
هذا الباب ،لكثارة من خالف أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب وحىت يدحض حجة هؤًلء وًل يبقى
هلم شيء يتعلقون به ،ويف هذا احلديث إثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
غيره ،فوائد هذا الحديث؟
األول :أن يكون عامل بالغتني.
الثا ي :األمانة.
طيب وفيه يقول أيضا :معارفة املوضوع ألنه قد يعارف بعض كلماته ،لكنه ًل يعارف تاركيب الكلمات
بعضها مع بعض ،ولذلك اآلن يف تفسري القارآن لقد يقارح بعض الكلمات ،لكن هذا معا ي الكلمات
ليست تفسري للقارآن ،تفسري للقارآن ًلبد أن يعارف أوًل موضوع هذه اآليات وماذا أراد اهلل سبحانه
وتعاىل هبذه اآلية ،نعم فهناك فارق ًلبد تفارق بني تفسري القارآن ومعا ي الكلمات ،صح.
وقلوله صلى الله عليه وسلم يف رقلية الماريض« :ربلنا الله الذي يف السماء! تلقدس امسك ،أمارك يف
السماء واألرض؛ كما رمحتك يف السماء؛ اجعل رمحتك يف األرض ،اغفار لنا حوبلنا وخطايانا ،أنت رب
الطيبني ،أنزل رمحة من رمحتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع»  .رواه «أبو داود» .
****
نعم إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل من أين؟
يف السماء ،قال :وأنزل أيضا ويف السماء قلنا :إن يف هنا مكان على ،أو السماء يأيت مبعىن ،تأيت
السماء مبعىن العلو ،غريه الكبائار وخطايانا الصغائار ،هذا إذا اجتمعت ،نعم وإذا افرتقت تدل على
الصغائار والكبائار.
نعم التوسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل بعموم ربوبيته ،وربوبيته اهلل سبحانه وتعاىل للطيبني .نعم فيه
"تقدس امسك" أي تنزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،وفيه إثبات كمال الضد.
نعم" ،الارمحة" تقدم معنا أن الارمحة تنقسم إىل قسمن:
صفة من صفات اهلل سبحانه وتعاىل ،هذا من باب إضافة الصفة إىل املوصوف سبحانه وتعاىل ،وهي
صفة حقيقية تليق جبالله وعظمته ،وعندنا رمحة خملوقة وهذا من باب إضافة املخلوق إىل خالقه ،ومنها
قول اهلل سبحانه وتعاىل يف اجلنة :أنت رمحيت أرحم بك من أشاء ،وًلبد أن تفارق بني الارمحة اليت تكون
صفة حقيقية تليق جباللته وعظمته ،وبني الارمحة املخلوقة ،نعم فيه جواز الارقية.
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إىل اهلل سبحانه وتعاىل بالاربوبية اخلاصة باملوحدين.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :أًل تأمنو ي وأنا أمني من يف السماء»  .رواه «البخاري» وغيلاره.
****
نعم فيه إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،والسماء هنا مبعىن العلو أو يف مكان على ،وفيه رد على
اخلوارج أي نعم أهنم يتكلموا بكالم حق ،ولكن ياريدوا به باطل ،نسأل اهلل السالمة والعافية ،وأهنم
يتظاهاروا بنصارة الكتاب والسنة ،وقال :حتكيم شارع اهلل وما إىل ذلك ،لكن هم يف احلقيقية أبعد الناس
عن القارع ،ميارقون من الدين كما قال عليه الصالة والسالم كما ميارق السهم من الارمية ،وًلبد احلذر
منه.
نعم وهذا تقدم معنا ،أنه ًل ميكن خاروج بالسيف ،إًل ًلبد يسبق خباروج باللسان ،وهذه طاريقة أهل
السنة واجلماعة وأهنم قال :يأمارون بطاعة العلماء واألماراء يف غري معصية اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال :إن
جمارد اخلاروج بالكالم يزيد يف هذا األمار حىت يكون خاروج بالسيف.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :والعارش فلوق ذلك ،والله فلوق العارش وهو يلعلم ما أنلتم عليه»  .رواه
«أبو داود» «والتلارمذي» وغيلارمها.
لماذا أورد المصنف رحمه اهلل هذا الحديث بعد األحاديث التي فيها إثبات صفة العلو هلل تعالى
على الوجه الالئق به؟

نعم إثبات العلو تقدم معنا ،وهنا أراد إثبات العلو وإثبات املعية ،ملاذا؟ حىت يقول :أن ًل تعارض ،ملاذا

ألن اهلل سبحانه وتعاىل أوًل مجع بينهما وإذا كان هناك تعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوقً ،ل ميكن
أن يكون هناك تعارض بالنسبة للخالق مع املخلوق ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء.
الثالث :ميكن اجتماع هذه بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ،وسوف يأيت معنا من كالم شيخ اإلسالم،
وأن بعض الناس إذا ذكار أدلة العلو خياف أن يذكار أدلة املعية ،ألنه قد يتوهم أن هناك تعارض ،كيف
جتمع؟
نقول :أن اهلل تعاىل مجع ًلبد جنمع ،واهلل سبحانه وتعاىل ،ليس كمثله شيء وأهل السنة واجلماعة
يثبتون هلل معية حقيقية ،تليق جباللته وعظمتهً ،ل متاثل معية املخلوقني ،ولكن يصان اهلل تعاىل عن
الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه حال يف خملوقاته ،أو يف األماكن اليت ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها،
صحيح ،وأهل السنة يثبتون املعية ويثبتون مقتضى املعية صحيح.
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ومقتضى املعية عندهم إما العلم ،أو مجيع معا ي ربوبيته وهذا الذي يارجحه شيخ اإلسالم وتقدم معنا
أن املعية عندنا معية عامة تقمل كل خملوق ،ومعية خاصة إما بقخص أو خاصة بوصف ،نعم ويف
احلديث إثبات عموم علم اهلل ،وإحاطة اهلل سبحانه وتعاىل بكل شيء ،وإثبات أن عظم املخلوق يدل
على عظم اخلالق ،وأن ابن عباس رضي اهلل عنهما قال :فسار الكارسي بأنه موضع القدمني ،وفسار
العارش بأنه ساريار امللك وقالً :ل يعلم قدر هذه املخلوقات إًل اهلل سبحانه وتعاىل ،وعظم املخلوق يدل
على عظم اخلالق ،ويوجب اخلوف من اهلل سبحانه وتعاىل ،طيب اإلميان قد يأيت ياراد به اإلسالم ،ويأيت
اإلميان ياراد به اإلميان بقيء أعلى من اإلسالم.
ووقلوله عليه السالم للجارية« :أين الله؟» .
قالت :يف السماء.
قال« :من أنا؟» .
قالت :أنت رسول الله.
قال« :أعتقها؛ فإنلها مؤمنة»  .رواه «مسلم» .
****

جواز السؤال بل "أين اهلل" وهذا النيب عليه الصالة والسالم أعلم اخللق باهلل ،وأنصح اخللق للخلق ،وأراد
أن يعارف ويثبت هلذه أهنا مؤمنة ،فسأل عن اهلل ،وسأل عنه عليه الصالة والسالم ،قال" :اعتقها
فإهنا مؤمنة" ،ألن عليه عتق رقبة ،والعتق عتق الارقبة ًلبد أن تكون هذه الارقبة مؤمنة ،وهنا اإلميان ياراد
به اإلسالم ،وقلنا :أن النيب  أثبت علو اهلل سبحانه وتعاىل علو يف الذات ،وعلو يف الصفات بأنواع
السنة الثالثة القولية والفعلية والتقاريارية ،وفيه يف احلديث وفيه رد على من يقولً :ل يسأل نقول :أنتم
خالفت ما جاء عن النيب .
وفيه رد على أهل احللول واًلحتاد ،والذين يقولون :أن اهلل سبحانه وتعاىل يف كل مكان وفيه إثبات
العلو هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،وفيه رد على من يقول :أن أول واجب على العبيد هو
النظار أو القك ،أو كذا ،فأول واجب على العبيد التوحيد.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :أفضل اإلميان :أن تلعلم أن الله معك حيثما كنت»  .حديث حسن.
****
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نعم إثبات صفة املعية للوجه الالئق باهلل تعاىل ،وفيه أن اإلميان يزيد وينقص ،يزيد بالطاعة وينقص
باملعصية ،وهذا تقدم معنا يف معتقد أهل السنة واجلماعة ،وأفضل اإلميان أن تعلم أن اهلل معك ،وقال:
هذا يوجب..
نعم ما هي الفائدة من ثمرة اإليمان بصفة المعية؟

أي نعم خياف ويتقي اهلل ،وأنه يكون مع اهلل بفعل األوامار واجتناب النواهي ،ويعلم أنه هبذا ينال معية
اهلل سبحانه وتعاىل ،وإذا نال العبد معية اهلل حصل له النصار والتمكني والسداد وًل خياف من أحد.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل وقلوله« :إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الله قبل وجهه؛ فال يلبصقن قبل
وجهه ،وًل عن ميينه ،ولكن عن يساره ،أو حتت قدمه»  .متلفق عليه.
بسم اهلل ،احلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
هذا احلديث فيه أدب ،أن املصلي قالً" :ل يبصق قبل وجه" ،وأيضا ورد عن الارسول  أنه ًل يبصق
عن ميينه ،بل يبصق إما عن يساره أو حتت قدميه ،هذا إذا كان يصلي يف مكان فيه تاراب أو كذا ،أما
يف هذه املساجد ،اليت تقدم أن اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :إمنا يلعمار مساجد الله [ ﴾...التوبة]18:
وعمارة املساجد تقدم معنا عمارة حسية وعمارة معنوية ،واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ومن أظلم ممن
منع مساجد الله أن يذكار فيها امسه وسعى يف خاراهبا ﴾...

[البقارة]114:

واخلاراب إما حسي أو معنوي ،فإذا ًل يكن أن يف هذه املساجد أن يبصق حتت رجليه و عن ميينه أو
عن يساره ،ولكن إذا كان املسجد فيه تاراب قال :يبصق تدفن ،نعم هذه النخامة ،وألنه قال :أنه
خطيئة ،وكفارة هذه اخلط يئة أهنا تدفن كما قال عليه الصالة والسالم واألصل أن تصان املساجد ،فإن
اهلل قال" :قبل وجهه" يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :األصل أن حنمل هذا احلديث على ظاهاره،
ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل من الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أنه يف األرض ،أو يف األماكن اليت
ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،فاهلل سبحانه وتعاىل قبل وجه املصلي ،ومنها سوف يأتينا أن شيخ
اإلسالم يقول :هذا القمار من أصغار خملوقات اهلل فهو مع املسافار وغري املسافار ،وأيضا قال القيخ ابن
عثيمني رمحه اهلل قال :يف تفسري قوله تعاىل﴿ :فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله [ ﴾..البقارة]115:
قال :إما ﴿فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله  ﴾..أي قبلة اهلل ،أو اآلية على ظاهارها مجع بني اآلية وبني
احلديث ،أن اهلل سبحانه وتعلى قبل وجه املصلي ،لكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة،
وًلبد أن يعتقد أن اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو ،وًل تعارض بني هذا وبني أدلة العلو.
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هذا اجلمع واضح ،واعترب أن هذا متعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوقً ،ل ميكن أن يكون هذا
متعارض بالنسبة للخالق مع املخلوق ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء وهو السميع البصري،
وقال :يعين يف هذا احلديث أن العبد ًلبد إذا صلى أن خيقع يف هذه الصالة ،ويعلم أنه يف هذه
الصالة يقابل اهلل سبحانه وتعاىل ويكون يف أحسن هيئة ،وًلبد أن النيب  أرشد املصلي يف صالته إىل
الطمأنينة يف الصالة.
وقلوله« :إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الله قبل وجهه؛ فال يلبصقن قبل وجهه. »..
نعم ،وقلنا :هذا احلديث على ظاهاره ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة ،وأن اهلل
سبحانه وتعاىل قبل وجه املصلي ،وهو يف العلو سبحانه وتعاىل.
«فال يلبصقن قبل وجهه ،وًل عن ميينه» ..
واألصل يف النهي التحارمي ،وًل عن ميينه قال :إما عن ميينه يكون يقول :ملك أو قد يكون عن ميينه
رجل وإذا كان عن يساره رجل ًل يبصق عن يساره ،بل يبصق حتت رجليه ،هذا إذا اضطارر إىل البصاق
واضطار قلنا :هذا ملكان فيه تاراب ،لكن إن كانت كاملساجد هذه املبنية واليت فيها الفارش ،قال :يأخذ
منديل أو ما إىل ذلك.
ولكن عن يساره أو حتت قدمه.
والقيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يستدل هبذا احلديث وبغريه من أحاديث ،على حتارمي استقبال القبلة ببول،
أو غائط ،ويستدل هبذا احلديث واألحاديث اليت وردت ،ويقول :أما اًلستدبار قال :إما أن نقول فيها
بالتحارمي أو بالكاراهة ،وًل ميكن أن نقول :باجلواز وهذه املسألة سوف فتأيت معنا إن شاء اهلل إذا درسنا
شيء من الفقه.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :اللهم! رب السماوات السبع ،ورب العارش العظيم! ربلنا ورب كل شيء!
فالق احلب والنلوى! منلزل التلوراة واإلجنيل والقارآن! أعوذ بك من شار نفسي ومن شار كل دابة أنت آخذ
بناصيتها .اللهم أنت األول؛ فلليس قلبللك شيء ،وأنت اآلخار؛ فلليس بلعدك شيء ،وأنت الظاهار؛
فلليس فلوقك شيء ،وأنت الباطن؛ فلليس دونك شيء ،اقض عين الدين ،وأغنين من الفقار»  .رواه
«مسلم» .
****
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«اللهم! رب السماوات السبع ،ورب العارش العظيم!.
اللهم أصلها يا اهلل ..وقال حذفت الياء ،وجعلت وعوض عنها امليم يف آخار الكلمة ،تيمنا وتربكا
بالبداءة باسم اهلل ،وأنه قال :الياء حذفت ،وعوض عنها بامليم ،ألن امليم دالة على اجلمع ،أصلها يا
اهلل ،اللهم توسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل بعموم ربوبيته ،رب السماوات السبع ،وقلنا :أن السماوات
سبع واألراضني سبع ،ولكن السماوات أكرب من األرض.
«اللهم! رب السماوات السبع ،ورب العارش العظيم!.
ورب العارش العظيم وتقدم معنا ،تفسري العارش والكارسي ،وعظم املخلوق يدل على عظم اخلالق
سبحانه وتعاىل.
ربلنا ورب كل شيء!.
وهذا عموم ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل لكل املخلوقات.
فالق احلب والنلوى!.
وأن اهلل سبحانه وتعاىل حتدى هؤًلء فقالوا :أن خيلقوا حب أو خيلقوا ذرة أو خيلقوا شعرية ،فاهلل سبحانه
وتعاىل هو الذي خلق احلب والنوى.
منلزل التلوراة واإلجنيل والقارآن!
ففيه إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وفيه إثبات أن الكتب املنزلة من السماء هي كالم اهلل سبحانه
وتعاىل حقيقية ،وفيه قال :أن القارآن وكذا وغريه من الكتب منزلة ًل خملوقة إذا إثبات العلو وإثبات أهنا
كالم اهلل تعاىل واهنا منزلة ًل خملوقة.
منلزل التلوراة واإلجنيل والقارآن! أعوذ بك من شار نفسي.
"أعوذ" يعين ألتجأ وأعتصم ،طيب "أعوذ بك من شار نفسي" وتقدم معنا أن النيب  قال :والقار ليس
إليك ،وظن بنفسك يقول ابن القيم:
وظن بنلفسك السواى جتدها *** كذاك وخيلارها كاملستحيل
نعم أعوذ بك من شار نفسي
ومن شار كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
الدابة يف اصطالح القارع :هي كل ما يدب على وجه األرض ،سواء كان من ذوات األربع أو من
غريها ،ويف العارف الدابة هي ذوات األربع ،وهذا يه أن القارع هنا يف هذا املوضع أوسع من اللغة.
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ويف الغالب يقول :أن اللغة أوسع من القارع ،مثاله الصالة الصالة يف اللغة :الدعاء ويف القارع عبادة
تتضمن أقوال وأفعال خمصوصة مفتحة بالتكبري وخمتتمة بالتسليم.
قال :أعوذ بك من شار نفسي ،ومن شار كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
أنت األول؛ فلليس قلبللك شيء.
وهذا تقدم معنا يف أول العقيدة أن النيب  فسار هذه األمساء ولسنا أعلم منه عليه الصالة والسالم،
وفيها إحاطة زمانية وإحاطة مكانية ،وفسار بالنفي وقلنا :إذا خالف الدليل القاعدة يف العربة بالدليل ًل
بالقاعدة ،وهو يف احلقيقي قلنا :مل خيالف القاعدة حىت ًل يتوهم متوهم أنه إذا كان هو األول ًل ميكن
يكون آخار ،وفيه قلنا :إحاطة زمانية وإحاطة مكانية ،حىت ًل يتوههم أن هذه األولية أولية نسبية،
وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل تعاىل إذا قارأنا الطحاوية ،أنه عندما قال :قدمي قال :يعين عنه أن نقول:
هو األول واآلخار ويصح اإلخبار عن اهلل بالقدمي ،لكن ًل ميكن أو يوصف أو يسمى بالقدم ،وأوىل منه
أن تقول هو األول واآلخار ،وهذا يأيت معنا إن شاء اهلل يف الطحاوية.
أنت األول؛ فلليس قلبللك شيء ،وأنت اآلخار؛ فلليس بلعدك شيء ،وأنت الظاهار؛ فلليس فلوقك شيء،
وأنت الباطن؛ فلليس دونك شيء ،اقض عين الدين ،وأغنين من الفقار»  .رواه «مسلم» .
وقال :إن األصل أن النيب  استعاذ من الفقار ،وهل يقول :يطلب الغىن؟ قالً :ل يطلب الكفاف
وهذا فيه رد على بعض املتصوفة ،وقال :إهنم يدعو اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون فقري وكذا ،وألن الفقار
نسأل اهلل السالمة والعافية ،نسأل اهلل السالمة والعافية إىل الكفار ،والنيب  استعاذ من الفقار ،وقال
بعض العلماء :لو مل يأت النيب  بدليل على صدق نبوته عليه الصالة والسالم ،قال :سوى أنه كان
عليه الصالة والسالم زهد يف هذه الدنيا وتارك مالذ الدنيا ،وضيق عليه يف عيقه.
وقال :أن النيب  مل يرتك شيء ومل يورث شيء ،وهذا دليل أن النيب  أراد وجه اهلل سبحانه وتعاىل،
وهذا فيه أيضا قال :اإلشارة إىل ما جيب أن يتحلى به طالب العلم القناعة والزهد ،وهذا يعين نكارره
كثري ،ألن ما تكارر تقارر ،وًلبد أن يكون هم الطالب أن يفكار يف أممور الدنيا وكذا بل األصل أن
يفكار يف أمور اآلخارة.
وقال :كيف جتمع بني هذا احلديث ،وبني قول النيب عليه الصالة والسالم اللهم أحييين مسكينا،
يقول :أن هذا احلديث ضعيف على قول ،وإن قلنا :بصحة احلديث يقول شيخ اإلسالم :معىن
املسكيني هنا أي املتواضع ،ومفهوم وهذا يكون اجلمع بني هذا احلديث وبني احلديث اآلخار.
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ودعا النيب  دعا اهلل سبحانه وتعاىل أن يكون عيش النيب  كفاف ،وقال عليه الصالة والسالم يف
الصحيح :ليس الغنى عن كثرة العرض يعين كثارة العقارات واألموال وكذا ولكن الغىن غىن النفس ،إذا
تدعو اهلل سبحانه وتعاىل بالكفاف ،وهذا فيه أيضا إشارة إىل أن النيب



بعثه اهلل سبحانه وتعاىل لنا

يعلمنا كل شيء ،ومنه الدعاء ألنه قد يدعو اًلنسان بإ أو بقطيعة رحم أو بكذا وهو ًل يدري،
فاألصل أنك تبثث عن أدعية النيب  وتدعو هبا.
وقلوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتلهم بالذكار« :أيلها الناس! اربلعوا على أنلفسكم.
يعين ارفقوا هبا.
فإنكم ًل تدعون أصم وًل غائبا.
وهذا احلديث فيه ما تقدم معنا من القاعدة عند أهل السنة واجلماعة ،أن أهل السنة واجلماعة يف
الصفات املنفية أو السلبية ،ينفوها عن اهلل كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله  مع إثبات
كمال الضد ،فهذا احلديث فيه نفي وإثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال.
فلو سألك سائل قال :ما هو الدليل على هذه القاعدة؟
نقول :الدليل قول النيب  طيب ًل أصم وًل غائب.
إمنا تدعون مسيعا قاريبا؛ إن الذي تدعونه أقلارب إىل أحدكم من عنق راحلته» .
نعم تقدم معنا هذا ،يعين إثبات السمع البصار وإثبات القارب هلل سبحانه وتعاىل ،وتقدم معنا أن أهل
السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل قارب حقيقي ،خاص باملؤمنني واتفقوا على إثبات القارب العام
ًلختالفهم يف تفسري قوله تعاىل﴿ :وحنن أقلارب إليه من حبل الوريد﴾

[ق.]16:

فقال :فمن قال :أن هذا القارب قارب للمالئكة ،أثبت القارب اخلاص ،وقال :هذه اآلية ًل يوجد دليل
على القارب العام هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،أثبت القارب العام مع اتفاقهم على إثبات
القارب اخلاص ،وأهل السنة واجلماعة يثبتون القارب ومقتضى القارب ،كما أهنم يثبتون املعية مقتضى
املعية ،ويثبتون الارضا مقتضى الارضا نعم.
"مسيعا قاريبا" أقارب إىل أحدكم ،وهذا فيه النهي عن رفع الصوت بالذكار ،واألصل أن الذكار ًل يكون
فيه جهار ،إًل ما ورد يف القارع اجلهار باألذكار ،مثاله قال :التلبية باحلج والعمارة جاء فيها رفع الصوت،
بل قال عليه الصالة والسالم :أفضل احلج العج والسحج وكان الصحابة يارفعون أصواهتم ،حىت ذهبت
أصواهتم ،وقال :ما ورد فيه الارفع األصل أنك تارفع ،وما مل يارد فاألصل نعم اإلصارار بالذكار ،والنيب 
أنكار عليهم عندما رفعوا أصواهتم.
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إمنا تدعون مسيعا قاريبا؛ إن الذي تدعونه أقلارب إىل أحدكم من عنق راحلته»  .متلفق عليه.
***
نعم ،وقال إن النيب  كان يضارب للصحابة أمثلة حمسوسة مقاهدة قاريبة منهم ،وهذا يعين فيه أن ما
يقوله بعض السلف ،من يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :ولكن كونوا ربانيني مبا كنتم تلعلمون الكتاب ومبا
كنتم تدرسون﴾ [آل عماران]79:
قال :الاربا ي الذي ياريب الناس على صغار العلم قبل كباره ،وبعض السلف يقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل
مل يضارب مثل يف القارآن ًل ميكن الوصول إىل معناه ،فكل مثال يف القارآن ميكن الوصول إىل معناه،
وضارب اهلل سبحانه وتعاىل هلم أمثلة يف القارآن ،ملا سألوا قال :حليوانات يعارفوهنا األسد وكذا ،صحيح،
ومل يضارب هلم أمثلة بأشياء ًل يعارفوهنا كالزرافة مثال.
ويقول :كل مثال بعض العلماء كل مثال يف القارآن ميكن الوصول إىل معناها ،إًل مثال ساقه اهلل
سبحانه وتعاىل للتنفري والرتهيب ،مثل قوله سبحانه وتعاىل﴿ :إنلها شجارة مارج يف أصل اجلحيم﴾
[الصافات.]64:

حنن ما نعارف القجارة ،لكن ساق اهلل سبحانه وتعاىل هذا املثال للتنفري والرتهيب ،مفهوم إذا وهذا فيه
تقاريب العلم بضارب األمثلة ،وهذا يعين هو هدي النيب عليه الصالة والسالم وهذا جاء به القارآن ،فال
مانع أن العامل يضارب أمثلة ،لكن يف حدود القارع ،وهذا تقدم معنا يف القاريب اآلن يعين ذك بعض
القصص وكذا إذا كان هذا القصص موافقة ملا جاء يف الكتاب والسنة ،ومل تكن هذه دائمة تكون

عارضة ،هذه هي طاريقة السلف ،وهذا الذي جاء يف الكتاب والسنة ،لكن أننا جنعل القصص وحنكم
هبا على الكتاب والسنة حىت وإن كانت مالف ،وجيعل كل حديثه قصص وكذا ،هذه ليست واهلل من
طاريقة السلف ورد عليهم شيخ اإلسالم وغريه نعم.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :إنكم ستلارون ربكم؛ كما تلارون القمار ليللة البدر ًل تضامون يف رؤيته؛
فإن استطعتم أن ًل تلغلبوا على صالة قلبل طلوع القمس ،وصالة قلبل غاروهبا؛ فافلعلوا»  .متلفق عليه.
ساق املصنف رمحه اهلل هذا احلديث يف إثبات رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،يف اجلنة على ما يقاء اهلل
سبحانه وتعاىل ،قلنا :أن كل من أنكار الصفات يف العادة ينكار رؤية املؤمنني لارهبم ،وهذا سبب إياراد
املصنف رمحه هلل هلذا األمار ،أنه يقول :كأنه يقول لك إذا كان اهلل سبحانه وتعاىل يارىً ،لبد أن تكون
له صفات ،وإذا أثبتنا الارؤية ،معىن هذا أننا نثبت هلل سبحانه وتعاىل كل الصفات ،نعم وهذا
تقدم معنا.
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وقلوله صلى الله عليه وسلم« :إنكم ستلارون ربكم؛ كما تلارون القمار ليللة البدر.
اذ شبهه الارؤية الارؤية ًل املارئي باملارئي ،ومثاله قال قول النيب عليه الصالة والسالم :أول زمارة تدخل اجلنة
يف صورة القمار ليلة البدر ،هل معىن هذا أهنم يدخلون أحجار؟ قالً :ل يعين يف الوضاءة واحلسن ،وهنا
شبه الارؤية بالارؤية وأكد هذه الارؤية أهنا رؤية بصارية.
ًل تضامون يف رؤيته.
إما أنه ًل يلحقهم ضيم يعين نقص ،أو ًل ينضم بعضكم إىل بعض يف الارؤية ،كل واحد يارى اهلل
سبحانه وتعاىل عيانا ،وهذا من أعظم نعيم يف اجلنة هي رؤية املؤمنني لارهبم نعم ولذلك قال بعض
السلف :حتذيار لبعض الناس ،طبعا هذا ًل يكون نوع من التأيل ،لكن هذا التحذيار حىت ًلبد أن يثبتوا
ما أثبت اهلل وأثبت النيب  قال :حاري بكل من أنكار الارؤية أن ًل يارى اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن اهلل
سبحانه وتعاىل قال﴿ :كال إنلهم عن رهبم يلومئذ لمحجوبون﴾
قال القافعي رمحه اهلل إذا حجب أعداءه ورآه أوليائه نعم.
ًل تضامون يف رؤيته؛ فإن استطعتم أن ًل تلغلبوا على صالة قلبل طلوع القمس ،وصالة قلبل غاروهبا؛
الصالة قبل طلوع القمس هي صالة الفجار ،وقبل غاروهبا هي صالة العصار﴿ :حافظوا على الصلوات
[املطففني.]15:

والصالة الوسطى [ ﴾...البقارة ]238:صالة العصار ﴿وقلارآن الفجار[ ﴾..اإلساراء ]78:هي صالة الفجار.
وهذا ًل يعين أن نرتك بقية الصلوات وحنافظ على صالة الفجار والعصار ،لكن ألن الناس اعتادوا يف
العادة النوم يف الليل ،والنوم قبل العصار ،وحيصل عند بعض الناس هدانا اهلل وإياهم ،تفاريط يف صالة
الفجار وتفاريط يف صالة العصار ،ما ًل حيصل يف صالة الظهار واملغارب ،والعقاء ،ولذك جاء التأكيد
على احملافظة على هاتني الصالتني مع احملافظة على بقية الصلوات ،حيث ينادى إليها﴿ :واركعوا مع
الاراكعني﴾ [البقارة.]43:
فإن استطعتم أن ًل تلغلبوا على صالة قلبل طلوع القمس ،وصالة قلبل غاروهبا؛ فافلعلوا»  .وتقدم معنا
قاعدة أن ذكار فضل القيء ًل يعين أن القيء ليس بواجب.
متلفق عليه.
****
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إىل أمثال هذه األحاديث اليت خيرب فيها رسول الله عن ربه؛ مبا خيرب به.
عندنا يف بعض النسخ مبا خيرب به عليه الصالة والسالم ،ألنه هو عليه الصالة والسالم مبلغ عن اهلل،
وقلنا :أن شيخ اإلسالم أراد أن يذكار لك شيء من األحاديث ،وعلى هذا تسري أنك تتثبت كل ما
أثبته اهلل تعاىل لنفسه يف القارآن ،وما أثبت له رسوله  ألنه مبلغ عن اهلل سبحانه وتعاىل ،وعلى ما قال
لك من األحاديث الصحاح ،خارج به األحاديث الضعيفة ،وهذا شيخ اإلسالم يعيد لك بعض األمور
ألن ما تقارر تكارر ،تقدم وذكار لك هذا األمار الذي سوف يذكاره من غري حتاريف وًل تعطيل ،يف أول
العقيدة وهو اآلن يكارر هذا األمار مارة ثانية وثالثة ،وألن هذه هي طاريقة القارآن ﴿الله نلزل أحسن
احلديث كتابا متقاهبا مثا ي [ ﴾...الزمار ،]23:وكل ما تكارر يقول تقارر ،وقال :إن التكارار يعلم القطار.
فإن الفارقة الناجية أهل السنة واجلماعة يلؤمنون بذلك.
نعم أهل السنة واجلماعة يؤمنون بذلك ،يعين مبا جاء عن اهلل وما جاء عن رسوله عليه الصالة
والسالم ،من األحاديث الصحيحة.
كما يلؤمنون مبا أخبلار الله به يف كتابه ،من غري :حتاريف وًل تلعطيل ،ومن غري :تكييف وًل متثيل.
وهذا تقدم معنا.
بل هم الوسط يف فارق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم.
نقف إىل هنا ،وإن شاء اهلل نكمل غدا بإذن اهلل تعاىل ،لكن ناريد منكم أن تبحثوا لنا عن أمور هي
عند أهل السنة واجلماعة هم فيها وسط ،غري اليت ذكارها القيخ شيخ اإلسالم يف العقيدة الواسطية،
فذكار هنا وسطية أهل السنة واجلماعة عموما ،وسطية أهل السنة واجلماعة يف أمور مخسة ،وتبحثوا لنا
عن أمور كان هبا أهل السنة هم وسط يف غري هذه األمور اخلمسة ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد
وآله وصحبه وسلم.
****
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[ ]38بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وقلوله« :إذا قام أحدكم إىل الصالة؛ فإن الله قبل وجهه؛ فال يلبصقن قبل وجهه ،وًل عن ميينه ،ولكن
عن يساره ،أو حتت قدمه»  .متلفق عليه.
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
لماذا أورد المصنف هذا الحديث؟
أراد أن يبني لك معتقد أهل السنة واجلماعة ،أهنم جيمعون يف صفات اهلل بني العلو واملعية ،ملاذا؟
لماذا يجمعون؟
ألن اهلل مجع ،إذا ًلبد جنمع.
الثا ي أنه ًل ميكن أنه إذا كان هذا ممتنع بالنسبة للمخلوق ،مع املخلوق ًل ميكن أن يكون ممتنع
بالنسبة مع اخلالق ،ألن اخلالق ليس كمثله شيء ،وأن هذا غري ممتنع بالنسبة للمخلوق مع املخلوق،
غريه فوائد احلديث.
وهذا قال :األصل أن حنمل احلديث على ظاهاره ،لكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة،
مثل ظن أنه يف األرض ،واألصل أننا نقول :أن اهلل سبحانه وتعاىل يف العلو وهو قبل وجه املصلي،
وهذا ًل ينايف العلو إطالقا ،أو أنه ًل ميكن التعارض أو أنه ميكن حيمل عليه تفسري قوله تعاىل﴿ :فأيلنما
تلولوا فلثم وجه الله [ ﴾..البقارة]115:
وهذه اآلية فيها قوًلن:
القول األول :قبلة اهلل.
والقول الثا ي :اآلية على ظاهارها ،ولكن يصان اهلل تعاىل عن الظنون الكاذبة.
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يف احلديث فوائد:
نعم حتارمي البصاق جهة القبلة ،ويف املسجد إذا كان املسجد به فارش وكذا ،وأيضا عن ميينه طيب
ويبصق قال :إما عن يساره أو حتت قدمه أو بني قدميه ،وإذا كان هناك املسجد يف فارش وكذا ،يف
منديل وغريه ،وفيه قلنا :يستدل هبذا احلديث القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل تعاىل على حتارمي استقبال
القبلة ببول أو غائط ،يعين من األدلة.
وغريه أي نعم التأدب مع اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال :عن ميينه أن يكون ملك ،أو قد يكون عن ميينه
إنسان ،وقد يكون عن يساره إنسان فيبصق بني رجليه ،طيب نعم.
 .....ألن ،حىت ًل يفسد املسجد.
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :اللهم! رب السماوات السبع ،ورب العارش العظيم! ربلنا ورب كل شيء!
فالق احلب والنلوى! منلزل التلوراة واإلجنيل والقارآن! أعوذ بك من شار كل دابة أنت آخذ بناصيتها.
اللهم أنت األول؛ فلليس قلبللك شيء ،وأنت اآلخار؛ فلليس بلعدك شيء ،وأنت الظاهار؛ فلليس فلوقك
شيء ،وأنت الباطن؛ فلليس دونك شيء ،اقض عين الدين ،وأغنين من الفقار»  .رواه «مسلم» .
فوائد احلديث:
اللهم أصلها يا اهلل ،وحذفت الياء تيمنا وتربكا بالبداءة باسم اهلل ،وعوض عنها امليم ،ألن امليم دالة
على اجلمع ،أصلها يا اهلل نعم.
فيه مصيص قال :وتعميم ربوبية اهلل سبحانه وتعاىل.
التوسل باربوبية اهلل سبحانه وتعاىل للخلوقات
أن عظم املخلوق يدل على عظم اخلالق ،رب العارش العظيم.
فيه أن ما تقدم معنا يف اإلميان بالكتب أهنا منزلة ًل خملوقة ،وأهنا كالم اهلل سبحانه وتعاىل ،ويف إثبات
العلو هلل سبحانه وتعاىل نعم.
الدابة يف القارع على كل ما يدب وميقي على وجه األرض ،ويف العارف ذوات األربع أنت آخذ
بناصيتها ،والناصية املقدمة ،ويف العادة يقول :أنه دائما تساق البهيمة من املقدمة األمساء هلل األول
واآلخار ،والظاهار والباطن.
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وقلنا :فسارها النيب  ولسنا أعلم منه عليه الصالة والسالم اهلل وقال :أن هذا فيها إحاطة زمانية
وإحاطة مكانية ،وقلنا :أنه القدمي خرب وًل يصح أن يسمى وصفه اهلل سبحانه وتعاىل بالقدمي واألوىل
منه أن نقول :األول واآلخار غريه.
أي نعللم فيلله كيللف جتمللع بللني النلليب  اسللتعاذ مللن الفقللار ،ويف حللديث آخللار قللال :اللهللم احيللين مسللكينا،
اجلمل ل للع أوًل حل ل للديث ض ل ل لعيف وإن قلنل ل للا :بصل ل للحة احلل ل للديث أحييل ل للين مسل ل للكينا يقل ل للول شل ل لليخ اإلسل ل للالم:
معناها متواضع.
طيب مباذا يدعي يا أخي؟
بأدعية الين عليله الصلالة والسلالم ويلدعي بالكفلاف ،صلحيح ألن الفقلار نسلأل اهلل السلالمة والعافيلة قلد
ي للؤدي بص للاحبه إىل الوق للوع يف املعاص للي والس للارقة ،وق للد ن للؤدي نس للال اهلل الس ل لالمة والعافي للة إىل الكف للار
ص ل للحيح ،والغ ل للىن األغني ل للاء حياس ل للبون عل ل للى األمل ل لوال ال ل لليت جعله ل للم اهلل س ل للبحانه وتع ل للاىل أمن ل للاء عليه ل للا،
ولكن الكفاف
النفس جتذع أن تكون فقرية .
وغىن النفوس هو الكفاف فإن أبت

والفقار خري من غىن يطغيها
فجميع ما يف األرض ًل يكفيها

***
***

****
وقلوله صلى الله عليه وسلم لما رفع أصحابه أصواتلهم بالذكار« :أيلها الناس! اربلعوا على أنلفسكم؛
فإنكم ًل تدعون أصم وًل غائبا؛ إمنا تدعون مسيعا قاريبا؛ إن الذي تدعونه أقلارب إىل أحدكم من عنق
راحلته»  .متلفق عليه.
أي صفة من صفات اهلل يف هذا احلديث ،نعم فيها صفات منفية ،وفيها معتقد أهل السنة واجلماعة يف
الصفات املنفية ،نفيها عن اهلل ،كما نفاها عن نفسه وكما نفاها عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد،
والنيب  نفى وأثبت يف هذا احلديث صفة الكمال اليت هي ضد الصفة األوىل صحيح ،وفيه إثبات
القارب وقلنا :أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل سبحانه وتعاىل قارب خاص حقيقي يليق جباللته وعظمته،
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة أن األصل اإلساراف بالذكار ،إًل ما جاء فيه اجلهار مثل قلنا :التلبية،
وعلى رأي بعض العلماء رفع الذكار أدبار الصلوات املفاروضة على قول ،فيه جواز ضارب األمثلة لتقاريب
األفهام ،صحيح وأنه ضارب هلم مثل حمسوس ملموس ،وقلنا :كل مثال يف القارآن ميكن الوصول إىل
معناه إًل مثال ساقه اهلل تعاىل للتنفري والرتهيب.
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وفيه تقدم معنا أن طاريقة أهل السنة واجلماعة أهنم ًل يذكارون القصص ،إًل على وجه عارضا ًل يذكاروه
دائما ،يذكاروه عارضا إذا كان موافق لنصوص الكتاب والسنة ،ولكن الاروافض وغريهم يذكارون هذا
ويأصلون به أصول خمالفة ،ملا جاء يف الكتاب والسنة ويف احلديث أقارب إىل أحدكم بيان قارب اهلل
سبحانه وتعاىل ،وفيه أن هذه القاريعة فيها الارفق صحيح.
****
وقلوله صلى الله عليه وسلم« :إنكم ستلارون ربكم؛ كما تلارون القمار ليللة البدر ًل تضامون يف رؤيته؛
فإن استطعتم أن ًل تلغلبوا على صالة قلبل طلوع القمس ،وصالة قلبل غاروهبا؛ فافلعلوا»  .متلفق عليه.
أي نعم ،رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ويف اجلنة على ما يقاء اهلل سبحانه وتعاىل ،وفيه شبه الارؤية
بالارؤيةً ،ل املارئي باملارئي ،نعم أن ًل ينضم بعضكم إىل بعض ،أو ًل حيصل لكم ضيم ونقص وظلم.
...
نعم ،أن كل من أثبتت الارؤية هذا دليل أنه يثبت الصفات هلل ،ويف الغالب أن من ينكار الصفات ًلبد
ينكار رؤية املؤمنني لارهبم ،وهذا سبب إياراد املصنف رمحه اهلل هلذه النعمة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل أفضل
نعيم يوم القيامة هو رؤية املؤمنني لارهبم وإذا كان اهلل يارى معىن هذا أن له صفات ،وقول ذلك قال
بعض العلماء قال :حاري بكل من أنكار الارؤية أن ًل يارى اهلل واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :كال إنلهم
عن رهبم يلومئذ لمحجوبون﴾ [املطففني.]15:
.وهناك وقال :بل أمجعت األمة على رؤية املؤمنني لارهبم يوم القيامة ،ويف اجلنة ومن أنكار هذا يكون
كافار ،نعم أي نعم.
وجوب احملافظة على الصلوات املفاروضة يف مجاعة ،وقال :وخباصة صاليت الفجار والعصار ألهنا تكون
يف وقت حيتاج فيه اإلنسان إىل النوم.
****
إىل أمثال هذه األحاديث اليت خيرب فيها رسول الله عن ربه؛ مبا خيرب به .فإن الفارقة الناجية أهل السنة
واجلماعة يلؤمنون بذلك.
خيرب به قلنا هذا أمس ،يعين عن اهلل سبحانه وتعاىل ألنه مبلغ عن اهلل.
إىل أمثال هذه األحاديث اليت خيرب فيها رسول الله عن ربه؛ مبا خيرب به .فإن الفارقة الناجية أهل السنة
واجلماعة يلؤمنون بذلك.
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بسم اهلل ،احلمد هلل الصالة والسالم على رسول اهلل.
الفارقة :قلنا الطائفة ،والطائفة والفارقة الناجية هلم عالمات ،أوًل أهنم قلة وخيذلون وخيالفون وينصارهم اهلل
سبحانه وتعاىل ،ألهنم متسكوا مبا كان عليه النيب  والسلف الصاحل ،الناجية يف الدنيا ،والناجية يف
اآلخارة ،الناجية يف الدنيا من الوقوع يف البدع واألهواء واألقوال الضالة ،والناجية يف اآلخارة من العذاب،
قال :أهل السنة واجلماعة تقدم معنا أهنم انتسبوا غلى سنة النيب  ومتسكوا هبا ظاهارا وباطنا.
فإن الفارقة الناجية أهل السنة واجلماعة يلؤمنون بذلك.
كما يلؤمنون مبا أخبلار الله به يف كتابه ،من غري :حتاريف وًل تلعطيل ،ومن غري :تكييف وًل متثيل.
نعم وهذا تقدم معنا
****
بل هم الوسط يف فارق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم.
اهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا [ ﴾...البقارة ]143:وسطا أي خيارا عدوًل ًل إفاراط
وًل تفاريط ،وهذه هي وسطية أهل السنة ،لكن ًلبد أن تفهم الوسطية مبا جاء يف الكتاب السنة ،وكان
عليه سلف األمةً ،ل على ما يقوله بعض الناس :أهنم ياريدوا بالوسطية هو التفاريط صحيح.
نعم واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا  ﴾...يعين خيارا عدوًل ًل إفاراط وًل
تفاريط ،وشيخ اإلسالم قلنا :ذكار وسطية أهل السنة عموما ،ذكار وسطية أهل السنة يف أمور مخسة،
وقلنا :تبحثوا لنا عن أمور فيها وسطية عند أهل السنة واجلماعة.
منها أنه وسط بني اليهود والنصارى يف نعم ،يف األنبياء والارسل ،أن اليهود كانوا يقتلوا األنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم ،والنصارى يغلو فيهم حىت جعلوهم آهلة ،طيب وأهل السنة واجلماعة توسطوا،
ًل قتل وًل رفع فوق منزلتهم اليت أنزهلم اهلل سبحانه تعاىل إياهم ،نعم.
يف باب العبادات يف الطهارة ،النصارى يتقاربوا إىل اهلل سبحانه وتعاىل برتك الطهارة بالنجاسة .واليهود
كانوا يبالغوا حىت يقارضوا باملقاريض .يعين إذا جاءت النجاسة على الثوب يقطع هذه القطعة ويلقيها،
وهذا فيه إتالف للمال ،وأهل السنة واجلماعة توسطوا فهم ًل يرتكون النجاسة ،ولكن ًل يقطعوها
أيضا ،فهم يقوموا بإزالة هذه النجاسة على ما تقدم معنا إزالة مغلظة خمففة متوسطة.
...
يف الطعام مثاله﴿ :فبظلم من الذين هادوا حارمنا عليهم طيبات أحلت هلم [ ﴾...النساء﴿ ]160:ورهبانية
ابلتدعوها ما كتبلناها عليهم ﴾...

[احلديد.]27:
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والنصارى أحلوا كل شيء ،وأهل السنة توقفوا عندما أباحه اهلل سبحانه وتعاىل ،وسطية يف احلال نعم
يقول :يف الذي يقتل النفس يف قاتل النفس ،قال :هم وسط ،اليهود ًلبد أن يقتلوا والنصارى ًلبد أن
يعفو ،وأهل السنة خيريوا بني القصاص والعفو نعم.
بل هم الوسط يف فارق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم.
وقال النيب عليه الصالة والسالم :هلك المتنطعون قلنا :املتنطع هو املتعمق واملتقعار واملتقدق يف

األقوال أو يف األفعال نعم.

فلهم وسط يف :باب صفات الله سبحانه وتلعاىل بلني أهل التلعطيل «اجلهمية»  ،وبلني أهل التمثيل
«المقبلهة».
هذا األمار األول يف وسطية أهل السنة ،أهنم قال :وسط بني أهل التعطيل يعين مل يعطلوا ومل ميثلوا ،فإذا
قال لك قائل :أن أهل السنة بني أهل التعطيل وأهل التمثيل ،فالكالم صحيح إذا مل يعطلوا ومل ميثلوا
أثبتوا مع التنزيه ،وهبذا كانوا وسط بني املعطلة وبني املمثلة أهل التعطيل.
تقدم معنا أن عندنا تعطيل كلي ،تعطيل اجلهمية.
وتعطيل جزئي كتعطيل األشاعارة.
وأهل التمثيل قال :أهل التمثيل إما ميثلوا اخلالق باملخلوق ،أو املخلوق باخلالق سبحانه وتعاىل ،وقلنا:
هذا جاء شيخ اإلسالم قال :من غري حتاريف وًل تعطيل ،من غري تكييف وًل متثيل ،ومل يقل :تقبيه ألن
ما من شيء يف الوجود إًل بينهما قدر يقتبهان فيه ،وأن هذا الذي جاء به القارآن ،وأن بعض الناس
جيعل إثبات ما أثبت اهلل لنفسه تقبيها ولذلك يارمون أهل السنة باملقبهة ،واجملسمة ،والقكاكة
والنواصب ،والنوابت.
إذا أهل التعطيل هم الذين يعطلون الصفات ،والتعطيل إما كلي أو جزئي ،وأهل التمثيل ميثلون إما
اخلالق باملخلوق ،أو املخلوق باخلالق ،واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :ليس كمثله شيء [ ﴾...القورى]11:
إذا هم وسط مل يعطلوا ومل ميثلوا ،أثبتوا مع التنزيه ،ولذلك تتقدم معنا أن
خالصة طريقة أهل السنة والجماعة:
أوًل :إثبات وضده تعطيل.
والثا ي تنزيه وضده متثيل.
والثالث :املعا ي معلومة والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة نعم.
وهم وسط يف :باب أفلعال الله تلعاىل.
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بلني «القدرية» « ،واجلربية» .
نعم ،قال :القدرية مهم الذين ينكارون تقديار اهلل سبحانه وتعاىل لألشياء ،ويقولوا :أن اهلل تعاىل ًل يعلم
األشياء إًل بعد أن تقع ،وهم جموس هذه األمة ألهنم ادعوا أن العبد هو الذي خيلق أفعاله ،بل هم يف
هذا الباب شار من اجملوس ،ألن اجملوس ادعوا أن للعامل خالقان ،وهؤًلء القدرية جعلوا كل عبد خالق
مع اهلل سبحانه وتعاىل.
إذا لو سألك سائل من هم القدرية؟
تقول هم الذين ينكارون علم اهلل سبحانه وتعاىل لألشياء قبل أن تقع ،مفهوم ومساهم النيب  جموس
هذه األمة.
الثا ي :اجلربية هم الذين يقولون :أن اإلنسان مقبوه ،ليس له قدرة وًل اختيار ،وأهل السنة واجلماعة
وسط بني القدرية وبني اجلربية ،أخذنا فيما تقدم أن هذا الذي حيتج بالقدر يصح اًلحتجاج بالقدر
على املصائب ًل على املعائب ،مثاله إنسان يذنب ويتوب من هذا الذنب ،فيأتيه آخار ويقول :يا اخي
ملاذا صنعت هذا؟
يقول :هذا أمار قدره اهلل علي ،وكتبه اهلل علي ،وأنا تبت وأنبت إىل اهلل سبحانه وتعاىل وأسأل اهلل
سبحانه وتعاىل أن يغفار يل ما صنعت ،فهذا احتجاج بالقدر على املصائب .الثا ي :يقارب اخلمار
ويقول يا أخي اتقي اهلل ملاذا تقارب اخلمار؟
يقول :لو شاء اهلل ما شاربت اخلمار ،هذا احتجاج بالقدر على املعائب﴿ :لو شاء الله ما أشاركنا وًل
آباؤنا ﴾....

[األنعام.]148:

كيف نفارق ،قال :تفارق أوًل أن هذا حيتج بالقدر على املاضي ،وهذا حيتج بالقدر على احلاضار
واملستقبل ،يتبني أيضا حبال الارجل هذا تاب وأناب ،وأقلع عن املعصية ،وهذا أصار وعاند وبقي على ما
هو عليه ،صحيح إذا هبذا يتضح.
وبعض السلف يقول :هذا الذي حيتج بالقدر على املعصية ،كييف تقيم احلجة عليه؟
قال :تضاربه حىت يغمى عليه ،فإذا أفاق قال :ملاذا تضارب؟ تقول :جمبور ،كيف تلومين على شيء كتبه
اهلل علي ،فإن اقتنع ورجع عن هذا القول باجلرب ،ترتكه وإن مل يقتنع قال :تزيده.
أي نعم ،رفع سارق إىل أمري املؤمنني عمار  فأمار أمري املؤمنني عمار أن تقطع يده ،فقال :يا أمري
املؤمنني أتلومين على شيء كتبه اهلل علي ،إمنا سارقت بقضاء اهلل ،إذا احتج بالقدر على املصائب وًل
على املعائب؟
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على املعائب فاحتج له عمار بنفس احلجة اليت قال له ،وقال :وحنن إمنا نقطعك بقضاء اهلل ،ملاذا
تلومنا؟ قدر اهلل أن نقطع يداك ،كيف تلومنا على هذا إذا يصح اًلحتجاج بالقدر على املصائب ًل
على املعائب ،واتضح هذا باملثال.
إذا أهل السنة أوًل كما تقدم معنا ،أن اإلميان بالقضاء والقدر أربع ماراتب:
أول مارتبة :العلم ،يؤمنون أن اهلل سبحانه وتعاىل علم كل شيء وًل خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف
السماء ،ومع هذا سوف يأيت من كالم شيخ اإلسالم أن اهلل سبحانه وتعاىل كلف العباد ،وأمارهم
وهناهم ومسى العبد مؤمن وكافار ،ومسلم وبار وفاجار وغريه ،إذا هذا دليل أن هلم قدرة واختيار ،لكن اهلل
خالقهم وخالق أفعاهلم.
وليس هلم قدرة واختيار إًل مبا قدره اهلل سبحانه وتعاىل ،وهذا هي وسطية أهل السنة واجلماعة ،آمنوا
بقضاء اهلل وقدره ،ومل يقعوا يف أهنم يقولوا :أن اإلنسان جمبور ليس له قدرة ،وًل اختيار.
وهم وسط يف :باب أفلعال الله تلعاىل ،بلني «القدرية» « ،واجلربية» .
إذا أخذنا القدرية ،وأخذنا اجلربية الذين يقولون :إن اإلنسان جمبور ،ليس له قدرة وًل اختيار.
ويف :باب وعيد الله ،بلني «المارجئة»  ،وبلني «الوعيدية» من «القدرية» وغريهم.
عندنا أحاديث وعد ،وأحاديث وعيد ،أحاديث وعد يعين باملغفارة والثواب ،وأحاديث وعيد يعين
بالعذاب والعقاب ،فهل أهل السنة يأخذون بأحاديث الوعد ،أو يأخذون بأحاديث الوعيد؟
قال :هم وسط يف هذا الباب ،جيمع بني أحاديث الوعد والوعيد ،وظل يف هذا الباب يقول :انقسم
الناس يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام ،وسط أهل السنة واجلماعة ،وقسم أخذه بأحاديث الوعد ،وتاركوا
أحاديث الوعيد ،وقسم أخذوا بأحاديث الوعيد وتاركوا أحاديث الوعد باملغفارة ،تعيد.
ويف :باب وعيد الله ،بلني «المارجئة»  ،وبلني «الوعيدية» من «القدرية» وغريهم.
املارجئة :من اإلرجاء والتأخري ،وهؤًلء معتقد هؤًلء أهنم يقولوا :أنه ًل يضار مع اإلميان ذنب ،وكل الناس
كأسنان املقط يف اإلميان ،وأنه ًل خيتلف اإلميان عندهم ،وحنن تقدم معنا أن معتقد أهل السنة
واجلماعة أن اإلميان قول ،وعمل ،واعتقاد ،يزيد وينقص وهؤًلء ما يقولوا بزيادة اإلميان ونقصه ،وتقدم
معنا األدلة على زيادة اإلميان ونقصه ،ومنها﴿ :أيكم زادته هذه إميانا [ ﴾....التوبة.]124:
وإذا كان يزيد ًلبد ينقص ،وجاء النقصان مصارحا به يف السنة يف قول النيب  :ما رأيت من ناقصات
عقل ودين إذا هؤًلء هم املارجئة ،بعد هذا قال بعد املارجئة قال؟
«الوعيدية» من «القدرية» وغريهم.
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الوعيدية هم الذين يتمسكون بأحاديث الوعيد ،ويرتكون حديث الوعد.
القدرية أخذنا هم جموس هذه األمة وهم ينكارون تقديار وعلم اهلل سبحانه وتعاىل لألشياء قبل أن تقع.
ويف :باب وعيد الله .بلني «المارجئة»  ،وبلني «الوعيدية» من «القدرية» وغريهم.
إذا أهل السنة جيمعوا بني أحاديث الوعد والوعيد ،وأن اخلوارج قال :أخذوا بأحاديث الوعيد ،وغريهم
أخذ بأحاديث الوعد وهم املارجئة ،ويقولون :أنه ًل يضار مع اإلميان ذنب فأهل السنة توسطوا يف هذا
الباب ،وحنن تقدم معنا قول أهل السنة واجلماعة يف أحاديث الوعيد أن منارها كما جاءت ،أي ًل نفهم
معناها؟ قالً :ل نفهم معناها ،لكن حنارص على اجلمع بينها وبني أحاديث الوعد ،ألن هذا خيفف من
أثار التنفري والرتهيب من هذه األشياء ﴿وما نلارسل باآليات إًل

مويفا﴾ [اإلساراء]59:

نعم ،وهو سوف يأيت بإذن اهلل يقارح هذا الكالم شيخ اإلسالم فيما يأيت إن شاء اهلل.
ويف :باب اإلميان والدين ،بلني «احلارورية» «والمعتزلة».
حلارورية نسبة إىل بلدة يقال هلا :حاروراء ،وقال :هؤًلء فارقة من اخلوارج ،واخلوارج مسوا خوارج ألهنم
خارجوا على من؟ خارجوا على أوًل أول خاروج كان على النيب عليه الصالة والسالم ،وقال :اخلاروج
بالقول ،بعد هذا تبعه خاروج بالسيف ،إذا هؤًلء هم اخلوارج الذين خيارجون على اإلمام اخلوارج.
غريهم واخلوارج يكفارون بالكبرية ،اخلوارج خيارجون على اإلمام ويكفارون بالكبرية.
املعتزلة :مسوا معتزلة لألن واصل بن عطاء رأس هذه الفارقة ،قال :اعتزل جملس احلسن البصاري ،وإذا
اعتزل إنسان جمالس أهل السنة واجلماعة ،معىن هذا أنه أراد أن يفارق اجلماعة واعتزال وإذا يعتزل جمالس
أهل السنة إذا ًلبد أن جيالس أهل البدع.
إذا مسوا معتزلة ألهنم اعتزلوا ،ألن واصل بن عطاء اعتزل جملس احلسن البصاري ،معتزلة هم وافقوا
اخلوارج يف اآلخارة يف مارتكيب الكبرية ،يقول :إن خالد خملد خلود أبدي يف النار وهم يسميهم العلماء:
أصحاب املنزلة بني املنزلتني ،ألهنم يقولوا :فاعل الكبرية يف الدنيا ليس مبسلم ،وليس بكافار ،بل هو
مبنزلة بني منزلني.
بل هو خارج من مدينة متجها إىل مكة ،ومل يدخل مكة ومل يبق يف املدينة ،فهو بني مكة واملدينة
يقول :هو ًل مسلم وًل كافار وليس عندنا شيء يف القارع مثل هذا ،نعم وهذا دليل أهنم يقدمون العقل
على النقل ،هذا هو خالصة مذهب املعتزلة ،إذا معتزلة ألهنم اعتزلوا جملس احلسن البصاري وعلى
رأسهم واصل بن عطاء ،وقال :أهنم أصحاب املنزلة بني املنزلتني ،ويقولون :أن فاعل الكرية خالد خملد
خلود أبدي يف النار يف اآلخارة ،أو يف الدنيا يف املنزلة بني املنزلتني ،بعد هذا؟
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وبلني «المارجئة» «واجلهمية» .
املارجئة ذكارننا هذا واجلهمية أتباع اجلهم بن صفوان ،وأتباع اجلهم بن صفوان ،اجلهمية خالصة املذهب
عندهم أهنم أصحاب اجليمات الثالثة ،عندهم ثالث جيمات:
جرب ،وجهم ،وإرجاء.
عندهم ثالث أمور ،جيمات ثالثة ،جهمية يف الصفات يعين ينكارون كل الصفات انتهينا هذه اجليمة األوىل.
اجليمة الثانية :جرب يقول اإلنسان جمبور ليس هلل قدرة وًل اختيار.
الثالث :ارجاء يقولً :ل يضار مع اإلميان ذنب.
إذا اجلهمية هم أتباع اجلهم بن صفوان نعم.
ويف :باب اإلميان والدين ،بلني «احلارورية» «والمعتزلة» ،وبلني «المارجئة» «واجلهمية» .
إذا هم وسط يف باب اإلميان والدين نعم.
ويف :أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،بلني «الاروافض»  ،وبلني «اخلوارج» .
الارافضة مسو رافضة ألهنم رفضوا زيد بن علي بن احلسني ،عندما سئل عن أيب بكار وعمار رضي اهلل
عنهما ،قال :مها وزيارا جدي ،فارفضوه ولذلك مسوا رافضة ،وخالصة مذهب الارافضة واهلل أعلم أهنم
مجعوا كل شار يف األمة اإلسالمية ،كل شار جتده عند الارافضة.
بل بعض العلماء يقول :الارافضة هم شار من اليهود والنصارى ،وصدقوا واهلل والارافضة األوىل أن
نسميهم رافضةً ،ل نقول :شيعة.
ألن شيعة الارجل يعين أنصار هذا الارجل ،وهم يفارحوا اآلن بتسميتهم هذا اإلسم أهنم شيعة ،والصواب
والصحيح والعدل أن نسميهم رافضة ،كما مساهم العلماء ومنهم شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
تعاىل ،يف أصحاب النيب  سوف يأيت معنا معتقد أهل السنة واجلماعة يف الصحابة ،أن الارافضة كفاروا
الصحابة إًل نفار قليل منهم ،واخلوارج أو النواصب النواصب هم الذين ينصبون العداء ألهل البيت،
سواء كان يقول بقول أو بفعل فأهل السنة وسط يف الصحابةً ،ل يغلو يف الصحابة ويارفعوهم فوق ما
أنزهلم اهلل سبحانه وتعاىل مدحا ،وًل يغلو فيهم قدحا .حيث أهنم يسبوا الصحابة ويكفاروا الصحابة،
كما حصل من الارافضة.
نقف عند هذا ويكفي.
أعيد مارة أخارى اليوم ًلبد أن نأخذ شيء يسري عن الفارق.
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أوًل من هم املارجئة؟
اإلرجاء معناه التأخري ،املارجئة هم الذين يقولون :أنه ًل يضار مع اإلميان ذنب ،وأن عندهم اإلميان شيء
واحد كأسنان املقط ،وأن ًل يضار مع اإلميان ذنب انتهينا.
الثا ي :ما جيعلون اإلميان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص خالص ،يرتكها املارجئة بعده من هم ،من
هم تاريد تتكلم عن من؟
عن املعتزلة ،من هم املعتزلة؟ مسو هبذا اًلسم معتزلة ألهنم أتباع واصل بن عطء ،وألهنم اعتزلوا جملس
احلسن البصاري مسو معتزة ،معتقدهم يف الصفات؟ إذا وافقوا اجلهمية يف إنكار الصفات.
الثا ي :يقول :إن صاحب الكبرية يف اآلخارة خملد خلود أبدي يف النار ،وافقوا اخلوارج ويف الدنيا خالفوا
اخلوارج ألهنم أصحاب املنزلة بني املنزلتني.
وهم املعتزلة يف احلقيقة يقدموا العقل على النقل ،القدرية هم الذين ينكارون تقديار اهلل وعلم اهلل
سبحانه وتعاىل لألشياء قبل أن تقع ،وهم جموس هذه األمة ،بل هم أكثار من اجملوس يف هذا الباب،
ألهنم جعلوا كل عبد خالق مع اهلل ،طيب الوعيدية هم الذين يتمسكون بأحاديث الوعيد ،ويكفارون
بالكبرية ويرتكون أحاديث الوعد باملغفارة ،وأهل السنة جيمعوا بني الوعد والوعيد.
نعم احلارورية فارقة من فارق اخلوارج ،نسبة إىل بلدة يقال هلا :حاروراء وعائقة رضي اهلل عنها قالت
لتلك املارأة :أحارورية أنت.
اجلربية :أن اإلنسان جمبور ،ليس له قدرة وًل اختيار ،وهو كالاريقة يف مهب الاريح ألقاه يف اليم مكتوفا
وقال له :إياك إياك أن تبتل باملاء ،وهذا قلنا نارد عليهم ،هذا قول بعض العلماء وعمار قلنا رد على
ذلك السارق ،وقال :إمنا نقطعك بقضاء اهلل.
الارافضة مسوا رافضة ألهنم رفضوا زيد بن علي بن احلسني عندما سأل عن أيب بكار وعمار فقال :مها
وزيارا جدي ،أي النيب عليه الصالة والسالم ،فارفضوه لذلك مسموا رافضة أوىل أن نسميهم رافضة وًل
نسميهم شيعة.
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وخالصة مذهب الرافضة.
أهنم مجعوا كل شارر يف األمساء والصفات ،ويف املعتقد ويف الكذب ويف كذا ،ويف كذا بل قلنا :إن
بعض العلماء قالوا :هم شار من اليهود والنصارى ،نعم اخلوارج هم الذين خيارجون على اإلمام ،وأول من
خارج ذو اخلويسارة خارج على النيب  بالقول بعد هذا كان اخلاروج بالفعل زمن علي  واخلوارج
يكفارون بالكبرية ،ويقولون :أن صاحب الكبرية خالد خملد خلود أبدي يف النار.
ًل أهل التمثل قلنا :املعطلة أخذنا املعطلة واملمثلة أخذنا يبقى معنا اجلهمية ،أخذنا اجلهمية أصحاب
اجليمات الثالثة.
جهم جتهم يف الصفات ،أهنم ينكارون الصفات اجلهمية ،وإرجاء وجرب.
وهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
تاراجعوا هذه األمور خالصة الفارق هذه ،ذكارها القيخ ابن عثيمني رمحه هلل يف مذكارة العقيدة
الواسطية ،ألنه ًلبد أن يكون عندك شيء من معارفة ما عليه هؤًلء ،وقال :أوًل قبل هذا ًلبد تعارف
معتقد أهل السنة واجلماعة ،وإذا عارفت هذا ما سواه باطل ،وأن أهل السنة واجلماعة ينتسبون إىل النيب


وهو عليه الصالة والسالم معصوم ،وأنت كما رأيت اآلن يف هذه الفارق كل واحد ينسب إىل

شخص ،والنيب  قال :إمنا أخاف على أميت من األئمة املضلني واهلل أعلم.

323

العقيدة الواسطية

[ ]39بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمة رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
بل هم الوسط يف فارق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم.
بسم اهلل ،واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
ما هو الدليل على أن هذه األمة أمة وسط؟
قوله تعاىل﴿ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا [ ﴾...البقارة ]143:خيارا عدوًل وسطا ،يعين خيارا عدوًل ًل
إفاراط وًل تفاريط ،وألن هذه األمة آخار األمم ،كيف تكون وسط وهي آخار األمم ،قال :وسط ألهنا ًل
إفاراط وًل تفاريط ،وأهنم خيار عدول عدل ،ولذلك تقدم معنا أن الدين اإلسالمي دين عدل ًل دين
مساواة ،وذكارنا وسطية أهل السنة واجلماعة يف أمور ،وذكار شيخ اإلسالم رمحه اهلل.
وسطية أهل السنة في أمور خمسة:
األمار األول :نعم فهم وسط بني أهل التعطيل وأهل التمثيل ،ألن املعطلة أنكاروا الصفات واملمثلة أثبتوا
الصفات ،لكن مل ينزهوا اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني ،وأهل السنة واجلماعة أثبتوا مع التنزيه،
وتقدم معنا أن طاريقة أهل السنة واجلماعة إثبات وتنزيه واملعا ي معلومة ،والكيفية علمها عند اهلل
والسؤال عنها بدعة ،هذا األمار األول.
األمار الثا ي :من وسطية أهل السنة يف باب أفعال اهلل بني اجلربية والقدرية ،وقلنا :أن اهلل سبحانه
وتعاىل قدر مقاديار كل شيء ،وعلم كل شيء قبل أن يقع ،مع أن هذا أمار العباد وهناهم ،ومسى العبد
مؤمن ،وكافار ،وبار ،وفاجار ،وسوف يأيت معنا ،أهنم يف هذا الباب وسط.
يف الباب الثالث :أي نعم ًل يتمسكوا بأحاديث الوعد ،وًل يتمسكوا بأحاديث الوعيد فهم وسط يف
هذا الباب ،وًل يكفاروا بالكبرية وًل يقولوا :أن مارتكب الكبرية مؤمن كامل اإلميان ،وهذا يف أمساء
اإلميان والدين يف هذا أيضا الوعد والوعيد ،واألمار بعد هذا فالصحابة فهم وسطً ،ل إفاراط وًل تفاريط،
وباب اإلميان والدين وسوف يأ ي معنا شيخ اإلسالم سوف يقارح هذه األمور وقال :إن صاحب
الكبرية هو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ،أو مؤمن ناقص اإلميانً ،ل نقول :إنه كافار كما تقول اخلوارج
واملعتزلةً ،ل يقولون منزلة بني منزلتني يف الدنيا يف اآلخار اتفقوا أنه جالد خملد خلود أبدي يف النار.

324

العقيدة الواسطية

واملارجئة يقولوا :مؤمن كامل اإلميان ،فنحن ًل نقول :هبذا وًل هبذا وإمنا نقول :مؤمن ناقص اإلميان ،أو
مؤن بإميانه فاسق بكبريته ،وسوف يأيت زيادة تفصيل من شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل.
طيب يبقى معنا أحذنا شيء بسيط عن الفارق ،اجلهمية هم خالصة املذهب ،أهنم أصحاب اجليمات الثالثة:
األول :جهم يف الصفات ،أي ينكارون الصفات ،ومن غالة هؤًلء من ينكار حىت األمساء طيب.
الثا ي :جربية.
والثالث :مارجئة.
متام إذا أصحاب اجليمات الثالثة ،أتباع من؟ اجلهم بن صفوان ،ويف احلقيقة أنه قال :نسبة هذا
املذهب األصل أنه من اليهود ،والقيخ ابن عثيمني رمحه اهلل.. :ويقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :كل
شار وبالء يف األمة اإلسالمية يف األصل أنه من اليهود.
الثا ي :املارجئة املارجئة اإلرجاء معناه التأخري ،واملارجئة هم الذين يقولون :أن الناس يف اإلميان كأسنان
املقط صحيح ،وًل يضار مع اإلميان ذنب ،واإلميان ًل يزيد وًل ينقص هؤًلء ،التمسك بأحاديث
الوعد ،وتاركوا أحاديث الوعيد ،غريه املعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء ،مسوا معتزلة سبب التسمية؟
ألن واصل بن عطاء هو ومن معه اعتزل جملس احلسن البصاري.
وهل ينطبق هذا على كل من اعتزل جمالس أهل السنة واجلماعة؟
ويف نواقض اإلسالم قال :من اعارض عن دين اهلل اعاراض بالكلية ًل يتعلمه وًل يعمل به اعاراض
بالكلية اعتزال ،اعتزل الدين بالكلية وجاء احلق ًل يقبله أيضا قال املعتزلة :هم اتباع واصل بن عطاء
صحيح ،ألهنم اعتزلوا جمالس احلسن اعتزلوا جمالس أهل السنة ،ليس جملس احلسن بذاته متام.
معتقدهم وافقوا اخلوارج يف صاحب الكبرية يف اآلخار ،وخالفوا اخلوارج يف الدنيا ،وأمساهم أصحاب
املنزلة بني منزلتني ،وهم يقدموا العقل على النقل ،ويف األمساء والصفات إذا هم كاجلهمية ،متام بعده
اجلربية واجلربية هم الذين يقولون :أن اإلنسان جمبور ليس له قدرة وًل اختيار وهو كالاريقة يف مهب
الاريح ألقاه يف اليم مكتوفا ،وقال له :إياك إياك أن تبتل باملاء.
وقلنا :اجلربية قال بعض العلماء :أنه إذا أردت تقنع هذا الذي يقول باجلرب ،تضاربه حىت يغمى عليه،
وذكارنا قصة عمار  مع السارق ،قال :وإمنا نقطعك بقضاء اهلل ،فال تلومين على شيء كتبه اهلل
سبحانه وتعاىل عليه.
احلارورية نسبة إىل حاروراء ،وهي فارقة من فارق اخلوارج.

325

العقيدة الواسطية

نعم القدرية هم الذين ينكارون القدر وينكارون علم اهلل سبحانه وتعاىل لألشياء قبل أن تقع ،وهم
جموس هذه األمة ،بل هم يف هذا الباب شار من اجملوس ،ألهنم ادعوا أن كل عبد خالق مع اهلل ،ويقول:
أن األمار أنف يعين ًل يعلم اهلل إًل بعد أن يقع ،صحيح نعم الوعيدية :هم الذين يتمسكون بنصوص
الوعيد ،ومنهم اخلوارج صحيح.
اخلوارج هم الذين خيارجون على اإلمام والسلطان بغري حجة ،وًل علم وأول من خارج أول خاروج كان
خاروج عن النيب  ،عندما قال للنيب عليه الصالة والسالم :اعدل يا حممد وبعد هذا كان خاروج
بالسيف ،هؤًلء اخلوارج نسأل اهلل السالمة والعافية ،وأخذنا عالمة من عالمات اخلوارج أهنم يتظاهارون
بنصارة الكتاب والسنة ،قال :اعدل يا حممد وتكلموا بكالم حق ،وأرادوا به باطل.
نعم الاروافض مسوا روافض ألهنم رفضوا زيد بن علي بن احلسني رمحه اهلل ،عندما سأل عن أيب بكار
وعمار ،قال :مها وزيارا جدي ،أي النيب عليه الصالة والسالم ،فارفضوه ولذلك مسوا رافضة.
واألوىل أن نسميهم رافضةً ،ل نسميهم شيعة ،وخالصة املذهب أهنم مجعوا كل شار يف األمة
اإلسالمية يف كل األبواب ،كان يعين يقول أهنم ،يقول عنهم القيخ األلبا ي رمحه اهلل يقول" :هم نكاية
بأهل السنة ونكاية بالطهارة يبولوا يف ساراويلهم" يعين كل هذا نكاية بأهل السنة ،أي نعم فهم يقدمون
حمبة اليهود والنصارى على حمبة أهل السنة.
وهم كما قال عنهم بعض العلماء :شار من اليهود والنصارى ،واهلل سبحانه وتعاىل قال عنهم يف القارآن
للنيب  قال﴿ :هم العدو فاحذرهم ﴾...
ألننهم يظهارون اإلميان ،ونسأل اهلل السالمة والعافية يبطنون الكفار.
املقبهة :واألوىل أن تقول :املمثلة ألهنم يارمون أهل السنة بأهنم مقبهة وجمسمة وشكاكة ونواصب
ونوابت ،وغثاة ووهابية وجامية وغريه ،إذا أخذنا شيء عن الفارق ،يف شيخ اإلسالم ابن تيمية صنع ذكار
[املنافقون]4:

مقارنة هلؤًلء أهل البدع ،وأنه قال :كل واحد منهم يأخذ شيء من الفارقة األخارى ،وصنع هو مقارنة
بينهم يف التدمارية صنعوا مقارنة بينهم ،أن كل واحد منهم يأخذ شيء من الفارقة األخارى ،ولذلك جتد
أهنم نسأل اهلل السالمة والعافية عندما تاركوا الكتاب والسنة ،وتاركوا السري على ما كان عليه السلف
الصاحل ،وقعوا يف هذه األمور ألهنم حكموا يف احلقيقة ،العقول وقدموا العقل على النقل ،وهذا هو
دليل على سفه يف العقل أصال.

326

العقيدة الواسطية

بل هم الوسط يف فارق األمة؛ كما أن األمة هي الوسط يف األمم ،فلهم وسط يف :باب صفات الله
سبحانه وتلعاىل.
بلني أهل التلعطيل «اجلهمية»  ،وبلني أهل التمثيل «المقبلهة» .
وهم وسط يف :باب أفلعال الله تلعاىل.
بلني «القدرية» « ،واجلربية» .
ويف :باب وعيد الله.
بلني «المارجئة»  ،وبلني «الوعيدية» من «القدرية» وغريهم.
ويف :باب اإلميان والدين.
بلني «احلارورية» «والمعتزلة»  ،وبلني «المارجئة» «واجلهمية» .
ويف :أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بلني «الاروافض»  ،وبلني «اخلوارج» .
أي نعم وسوف يأيت زيادة تفصيل من كالم شيخ اإلسالم يف هذه األمور كلها.
وقد دخل فيما ذكارناه من اإلميان بالله:
اإلميان مبا أخبلار الله به يف كتابه ،وتلواتلار عن رسوله صلى الله عليه وسلم ،وأمجع عليه سلف األمة:يعين كتاب ،وسنة ،وإمجاع.
وقد دخل فيما ذكارناه من اإلميان بالله :اإلميان مبا أخبلار الله به يف كتابه ،وتلواتلار عن رسوله صلى الله
عليه وسلم ،وأمجع عليه سلف األمة ،من أنه سبحانه فلوق مساواته على عارشه.
تقدم معنا هذا ،أدلة العلو علو يف الذات ،الكتاب والسنة يقول :املتواتارة وامجاع األمة والعقل والفطارة،
وذكار األدلة وهو اآلن يقارر هذه األمور ،وتقدم معنا أن العلماء يف باب السماء والصفات ،ياركزوا على
إثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ألن بإثبات صفة العلو يثبت هلل سبحانه وتعاىل علو يف الذات
وعلو يف الصفات ،وإذا أثبت علو يف الذات وعلو يف الصفات معىن هذا أنه أثبت كل الصفات.
وأمجع عليه سلف األمة:
 من أنه سبحانه فلوق مساواته على عارشه ،علي على خلقه .وهو سبحانه معهم أيلنما كانوا.هو اآلن ياريد أن يبني لك اجلمع بني العلو واملعية ،وأنه ًل تعارض بينهما ملاذا قال :ألن اهلل مجع بينهما
وألنه ًل ميكن أن يكون تعارض النسبة وإن كان هناك تعارض بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ،فال ميكن
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أن يكون تعارض بالنسبة للخالق مع املخلوق ألن هلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،وأيضا هذا
ميكن اجتماعه بالنسبة للمخلوق مع املخلوقني.
وهو سبحانه معهم أيلنما كانوا.
إثبات املعية حقيقية تليق جبالله عظمته لكن يصان عن الظنون الكاذبة كما سيذكار إن شاء اهلل.
يلعلم ما هم عاملون.
مقتضى املعية قلنا :أهل السنة يثبتون املعية ومقتضى املعية ،قلنا :شيخ اإلسالم مجيع معا ي ربوبيته
سبحانه وتعاىل وهذه سوف يذكارها.
يلعلم ما هم عاملون .كما مجع بلني ذلك يف قلوله﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام
استلوى على العارش يلعلم ما يلج يف األرض وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها وهو
معكم أين ما كنتم والله مبا تلعملون بصري﴾ [احلديد. ]4 :
نعم فاهلل سبحانه وتعاىل مجع ًلبد أن جنمع ،لسنا أعلم من اهلل باهلل سبحانه وتعاىل.
وليس معىن قلوله﴿ :وهو معكم﴾ أنه خمتلط باخللق .فإن هذا ًل توجبه اللغة.
نعم إذا نارد على من قال :أن املعية تستلزم اًلختالط؟ يقول :هذا ًل توجب اللغة.
وهو خالف ما أمجع عليه سلف األمة.
وهللذا ال للارد الثللا ي خ للالف م للا أمجعللت علي لله األمللة م للن أن اهلل س للبحانه وتعللاىل ،ف للوق س للبع مساوات لله ب للائن
من خلقه.
وخالف ما فطار الله عليه اخللق.
هذا الثالث إذا الفطارة ،ألنه قال :أخربنا يا أستاذ ما دعا عارف قط إًل وجد من نفسه ضارورة إىل
طلب العلو ،إذا األول قالً :ل توجب اللغة مع أنه عندنا يف اللغة أن املعية تقتضي اًلختالط أحيانا،
لكن هنا يقول :سياق اآليات واألحاديث اللغة ًل توجبه إطالقا.
الثا ي :خالف ما أمجعت عليه األمة.
والثالث قال :الفطارة وألن العبد إذا دعا وجد من نفسه ضارورة إىل طلب العلو.
وخالف ما فطار الله عليه اخللق .بل «القمار» آية من آيات الله ،من أصغار خملوقاته
ليس أصغار املخلوقات لكن قال من أصغار املخلوقات ومن هذه تبعيضية.
هو موضوع يف السماء ،وهو مع المسافار ،وغري المسافار أيلنما كان.
****

328

العقيدة الواسطية

وهو سبحانه فلوق العارش ،رقيب على خلقه.
هذا دليل أن شيخ اإلسالم يارى أن مقتضى املعية مجيع معا ي ربوبيته هذا هو ،يعين لو سألك سائل،
من أين لنا أن نقول :أن شيخ اإلسالم قال :أن املعية مقتضاها قال :أهل السنة يثبتون معية ،ومقتضى
املعية وكالم شيخ اإلسالم ،تقول :ا ستدل يل من كالم شيخ اإلسالم أنه يارى مقتضى املعية مجيع معا ي
ربوبيته هذا الكالم.
وهو مع المسافار ،وغري المسافار أيلنما كان ،وهو سبحانه فلوق العارش ،رقيب على خلقه مهيمن عليهم
مطلع إليهم؛ إىل غري ذلك من معا ي ربوبيته.
إذا هذا مقتضى املعية ،إذا نثبت املعية ومقتضى املعية ومجيع معا ي ربوبيته سبحانه وتعاىل ،علم وقدرة
وإحاطة ونصار ومتكني وغريه.
وكل هذا الكالم الذي ذكاره الله؛ من :أنه فلوق العارش ،وأنه معنا؛ حق على حقيقته.
ملاذا يقول حق على حقيقته؟
حىت ينفي اجملاز ،فكل ما قال اهلل سبحانه وتعاىل هو حق ،وجيب اإلميان والتسليم.
حق على حقيقتهً ،ل حيتاج إىل حتاريف.
ًل حيتاج إىل حتاريف ،وقلنا :جاء هبذا وقال حتاريف ومل يقل :تأويل أقارب للعدل ،وما جاء به القارآن،
وأنه أشد تنفريا ،وأن التأويل ليس كله مذموم.
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
يعين ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عن كل نقص وعيب ،مثل أن يظن أنه حال يف خملوقاته و يف األماكن اليت
ينزه اهلل سبحانه وتعاىل عنها ،كما هو قول أهل احللول واًلحتاد.
مثل أن يظن أن ظاهار قوله يف السماء ،أن السماء تقله أو تظله وهذا باطل بإمجاع أهل العلم واإلميان،
فإن اهلل قد وسع كارسيه السماوات واألرض.
وعظم املخلوق قلنا :يدل على عظم اخلالق ،واهلل سبحانه وتعاىل أكرب من كل شيء وأعظم من كل
شيء ،مستغن عن كل شيء ،وكل شيء مفتقار إىل اهلل سبحانه وتعاىل،
وهذا باطل بإمجاع أهل العلم واإلميان ،فإن اهلل قد وسع كارسيه السماوات واألرض ،وهو ميسك
السماوات واألرض أن تزوًل ،وميسك السماء أن تقع على األرض إًل بإذنه.
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يعين يقول هذه السماوات مفتقارة إىل اهلل سبحانه ،بل كل املخلوقات مفقارة إىل اهلل كيف يكون اهلل
سبحانه وتعاىل مفتقار هلا نعم.
﴿وم للن آيات لله أن تلق للوم الس للماء واألرض ب للأماره [ ﴾...ال للاروم ]25:وق للد دخ للل يف ل للذك اإلمي للان بأن لله قاري للب
من خلقه.
تقلدم معنللا أن أهللل السللنة واجلماعلة يثبتللون هلل تعللاىل قللارب خللاص حقيقلي ،يليللق جباللتلله وعظمتلله ،خللاص
ب ل للاملؤمنني ًل مياث ل للل ق ل للارب املخل ل للوقني ،ويص ل للان اهلل تع ل للاىل ع ل للن الظن ل للون الكاذب ل للة ،وقلن ل للا :اختل ل للف أه ل للل
السللنة واجلماعللة يف إثبللات القللارب العللامً ،لخللتالفهم يف تفسللري قوللله تعللاىل﴿ :وحنللن أق للارب إليلله مللن حبللل
الوريد﴾

[ق.]16:

نعم.
وقد دخل يف ذلك اإلميان بأنه قاريب من خلقه.
هذا من أحسن ما يكون يف الرتتيب عند شيخ اإلسالم ذكار العو ذكار املعية ذكار القارب وكأنه
يقول هبذا الكالم أن اهلل سبحانه وتعاىل كما مجعً ،لبد جنمع ولكن يصان اهلل تعاىل عن الظنون
الكاذبة نعم.
كما قال سبحانه وتلعاىل﴿ :وإذا سألك عبادي عين فإ ي قاريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فلليستجيبوا يل وليلؤمنوا يب لعلهم يلارشدون﴾ [البقارة. ]186 :
هذا دليل إثبات القارب اخلاص باهلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
وقال النيب صلى الله عليه وسلم« :إن الذي تدعونه ،أقلارب إىل أحدكم من عنق راحلته».
وتقدم معنا ،شارح هذا احلديث معىن هذا أن شيخ اإلسالم يثبت القارب اخلاص هلل سبحانه وتعاىل.
وما ذكار يف الكتاب والسنة ،من قلاربه ومعيتهً ،ل يلنايف ما نذكار من علوه وفلوقيته.
إذا أراد املصنف رمحه اهلل اآلن أنه جيمع بني العلو واملعية والقارب ،ملاذا؟
قال :ألن اهلل مجع بينهما.
والثا ي :ألن هذا األمار ممكن بالنسبة للمخلوف مع املخلوق ،فاخلالق من باب أوىل .الثالث :قال
اعترب أن هذا األمار ممتنع بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ،فاهلل سبحانه وتعاىل لليس كمثله شيئا ،فلسنا
أعلم باهلل من اهلل.
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فإنه سبحانه ليس كمثله شيء يف مجيع نلعوته ،وهو علي يف دنلوه ،قاريب يف علوه.
نعم ،وقال يف احلديث قال :ليس خيفى علي شيء من أعمالكم ،وهذا دليل أن اهلل سبحانه وتعاىل إذا
أثبتنا له العلو ،فال يعين هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل خيفى عليه شيء فهو سبحانه وتعاىل يعلم كل
شيءً ،ل خيفى عليه شيء يف األرض وًل يف السماء.
ومن اإلميان باهلل وكتبه اإلميان بأن القارآن كالم اهلل.
ومن اإلميان من هذه تبعيضية ،من اإلميان باهلل وكتبه ،من اإلميان باهلل تقدم معنا أنه يتضمن اإلميان
باربوبيته وألوهيته ،وأمسائه وصفاته ،واإلميان بوجود اهلل سبحانه وتعاىل ،ومن اإلميان باألمساء والصفات،
أن نثبت هلل سبحانه وتعاىل صفة الكالم ،واإلميان بالكتب أهنا كالم اهلل منزلة ًل خملوقة.
من اإلميان باهلل وكتبه ورسله اإلميان بأن القارآن كالم اهلل منزل غري خملوق.
وقلنا :أن هذا األمار أكثار منه شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل ،حىت يقطع حجة هؤًلء وأن كثار
الكالم وحصلت الفتنة هبذا األمار ،فأراد أن يثبت ويقطع كل حجة على هؤًلء
منه بدأ ،وإليه يلعود.
منه بدأ هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعاىل والكالم يضاف إىل من قاله مبتدئا ًل من قاله مبلغا
مؤديا ،وإليه يعود تقدم معنا ،إما إليه يعوج وصفا أو إليه يعود قبضا آخار الزمن ،وهذا نسأل اهلل
السالمة والعافية ،عندما يرتك الناس العمل بالقارآن إذا الواجب جيب علينا أن نتعلم القارآن ونعمل به
ونعلمه للناس.
منه بدأ ،وإليه يلعود وأن الله تكلم به حقيقة.
حىت ينفي اجملاز.
وأن هذا القارآن الذي أنلزله على نبيه حممد صلى الله عليه وسلم ،هو كالم الله حقيقةً ،ل كالم غريه.
وًل جيوز إطالق القول :بأنه حكاية عن كالم الله أو عبارة.
نعم يعين ما يصح أن نقول :أنه حكاية أو عبارة ،بل نقول :هو كالم اهلل سبحانه تعاىل حقيقة ،وأنه
تكلم به سبحانه وتعاىل وتكلم بكالم مسموع له صوت وحاروف نعم.
وأن هذا القارآن الذي أنلزله على نبيه حممد صلى الله عليه وسلم ،هو كالم الله حقيقةً ،ل كالم غريه.
وًل جيوز إطالق القول :بأنه حكاية عن كالم الله أو عبارة.
بل إذا قلارأه الناس أو كتبوه يف المصاحف؛ مل خيارج بذلك عن أن يكون كالم الله حقيقة؛ فإن الكالم
إمنا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئاً ،ل إىل من قاله مبللغا مؤديا.
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وهو كالم الله؛ حاروفه ومعانيه؛ ليس كالم الله احلاروف دون المعا ي ،وًل المعا ي دون احلاروف.
وه للذه مس للألة يع للين اخل للالف ب للني اللف للظ وامللف للوظ ،واهلل أعل للم أن لله تق للدم معن للا ش لليء م للن ه للذا يف كت للاب
التوحيد ،وهو أيضا يقول احلافظ بن أمحد احلكمي رمحه اهلل :الصوت واألحلان صوت تلقائي ،لكن نتللو
كللالم البللاري ،فللإذا كتبللوه يف املصللاحف أو حفللظ يف الصللدور أو نظللار إليلله بللاألعني ،وكللذا قللال :مل خيللارج
عللن أن يك لون هللو كللالم اهلل سللبحانه وتعللاىل ،فهللذا املكتللوب وهللذا الصللوت القللارئ وغللريه ،قللال :هللذه
خملوقة دون كالم بارئ اخلليقة ،فالكالم يضلاف إىل هلل سلبحانه وتعلاىل ،ومل خيلارج بكونله أنله كتلب وكلذا،
أن يكللون كللالم اهلل سللبحانه وتعللاىل ،فللاخلالف يقللول :يف اللفللظ وامللفللوظ ،فللاللفظ هللو لفللظ هللذا القللارئ
فهل للذا خملل للوق ،ألن العبل للد خملل للوق وأعمالل لله تابعل للة لل لله فهل للو خملل للوق ،وامللفل للوظ يعل للين املتلل للو هل للو كل للالم اهلل
سبحانه وتعاىل.
****
وهو كالم الله؛ حاروفه ومعانيه؛ ليس كالم الله احلاروف دون المعا ي ،وًل المعا ي دون احلاروف .وقد
دخل أيضا فيما ذكارناه من اإلميان به وبكتبه وبارسله :اإلميان بأن المؤمنني يلارونه يلوم القيامة عيانا
بأبصارهم .كما يلارون القمس صحوا ليس دونلها سحاب.
وكما يلارون القمار ليللة البدرً ،ل يضامون يف رؤيته.
وهذا تقدم معنا معتقد أهل السنة واجلماعة وإمجاع األمة عليه وقال :أن شبهه الارؤية بالارؤية ًل املارئي
باملارئي.
يلارونه سبحانه وهم يف عارصات القيامة.
هذه مواضع الارؤية يقول :يف عارصات يوم القيامة يف اجلنة على ما يقاء اهلل سبحانه وتعاىل ،إذا ًل
ميكن أن يارى اهلل سبحانه وتعاىل باألبصار يف الدنيا.
يلارونه سبحانه وهم يف عارصات القيامة ،يلارونه بلعد دخول اجلنة كما يقاء الله سبحانه وتلعاىل.
ومن اإلميان باليلوم اآلخار :اإلميان بكل ما أخبلار به النيب صلى الله عليه وسلم مما يكون بلعد الموت:
واهلل أعلم نقف عند هذا ألن هو اآلن ملصنف رمحه اهلل ذكار لك كأنه ياريد أن يقارح لك أركان اإلميان
فذكار اإلميان باهلل ،واإلميان باملالئكة ،واإلميان بالارسل ،واإلميان بالكتب وأطال شيخ اإلسالم يف اإلميان
باليوم اآلخار ،يعين إطالة ألن يف اإلميان باليوم اآلخار هناك أمورً ،لبد تتقارر عند املؤمن ويكون هبذا
مؤمن باليوم اآلخار بكل ما يكون بعد املوت وهو سوف يذكار مسائل ،وأطال فيها وكذلك حافظ بن
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أمحد احلكمي رمحه اهلل وكأنه هو حافظ بن أمحد احلكمي رمحه اهلل يف سلم الوصول ،كأنه رمحه اهلل
ينظم األصول الثالثة وكتاب التوحيد وشيء من الواسطية ،فأطال كما أطال شيخ اإلسالم ابن تيمية
رمحه اهلل تعاىل ،واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم ،ناراجع إن شاء اهلل يوم السبت
بإذن اهلل تعاىل.
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[ ]40بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
وقد دخل فيما ذكارناه من اإلميان بالله:
اإلميان مبا أخبلار الله به يف كتابه ،وتلواتلار عن رسوله صلى الله عليه وسلم ،وأمجع عليه سلف األمة :من
أنه سبحانه فلوق مساواته على عارشه ،علي على خلقه.
وهو سبحانه معهم أيلنما كانوا؛ يلعلم ما هم عاملون.
كما مجع بلني ذلك يف قلوله﴿ :هو الذي خلق السموات واألرض يف ستة أيام استلوى على العارش
يلعلم ما يلج يف األرض وما خيارج منلها وما ينزل من السماء وما يلعارج فيها وهو معكم أين ما كنتم والله
مبا تلعملون بصري﴾ [احلديد. ]4 :
بسم اهلل ،احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
ماذا اآلن يذكر المصنف؟
اآلن بدأ املصنف رمحه اهلل يقارح ما تقدم من معتقد أهل السنة واجلماعة ،يف إثبات األمساء والصفات،
وبدأ بإثبات صفة العلو هلل سبحانه وتعاىل ،ما هي أدلة العلو علو الذات إمجاًل مخسة كتاب وسنة
إمجاع وعقل وفطارة ،يقول :هل هناك تعارض بني العلو واملعيةً ،ل تعارض ملاذا؟
أوًل هو قال :مجع بينهم ولسنا أعلم من اهلل باهلل.
والثا ي :أن اجتماع هذا بالنسبة للمخلوق مع املخلوق ممكن ،واعترب أنه غري ممكن فاهلل سبحانه وتعاىل
ليس كمثله شيء وهو السميع البصري ،أهل السنة واجلماعة يثبتون هلل معية حقيقية تليق جبالله
وعظمته ،وقلنا :أن شيخ اإلسالم يثبت املعية ومقتضى املعية عند شيخ اإلسالم الدليل عند شيخ
اإلسالم.
...
مهيمن إىل آخار كالمه وأيضا ذكار بعد العلو املعية حىت يثبت أنه ليس هناك تعارض وكذلك
ذكار القارب.
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وقلنا :إن شيخ اإلسالم يارجح أن القارب العام ،هذا يف خالف قلنا ،وهو يثبت كما أثبتت أهل السنة
وأمجع عليه القارب اخلاص.
وليس معىن قلوله﴿ :وهو معكم﴾ أنه خمتلط باخللق.
فإن هذا ًل توجبه اللغة ،وهو خالف ما أمجع عليه سلف األمة .وخالف ما فطار الله عليه اخللق.
نعم هذا الاردود ،قالً :ل توجب اللغة ،وقال :خالف ما أمجعت عليه األمة.
والثالث :الفطارة .
بل «القمار» آية من آيات الله ،من أصغار خملوقاته.
هل القمار أصغار املخلوقات؟ قالً :ل من تبعيض ،من أصغار املخلوقات.
هو موضوع يف السماء ،وهو مع المسافار ،وغري المسافار أيلنما كان.
وهو سبحانه فلوق العارش ،رقيب على خلقه ،مهيمن عليهم مطلع إليهم؛ إىل غري ذلك من معا ي
ربوبيته.
وهذا مقتضى املعية.
وكل هذا الكالم الذي ذكاره الله؛ من :أنه فلوق العارش ،وأنه معنا؛ حق على حقيقتهً ،ل حيتاج إىل
حتاريف.
حق على حقيقته أي نعم حىت يارد على القائلني باجملاز.
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
إذا ًلبد إثبات مع تنزيه ،يصان اهلل سبحانه وتعاىل عن الظنون الكاذبة نعم مثل.
مثل أن يظن أن ظاهار قوله يف السماء أن السماء تقله أو تظله ،وهذا باطل بإمجاع أهل العلم
واإلميان.
بالطل بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ،نعم واألدلة من الكتاب أن السماء تظله أو تقله ،ما ذكار
املصنف رمحه اهلل من هذه األدلة ،نقول :أن املخلوق مفتقار إىل اخلالق وأن اهلل سبحانه وتعاىل مستغن
عن كل شيء.
وهذا باطل بإمجاع أهل العلم واإلميان ،فإن اهلل قد وسع كارسيه السماوات واألرض ،وهو ميسك
السماوات واألرض أن تزوًل ،وميسك السماء أن تقع على األرض إًل بإذنه﴿ ،ومن آياته أن تلقوم
السماء واألرض بأماره [ ﴾...الاروم]25:
وقد دخل يف ذلك :اإلميان بأنه قاريب من خلقه.
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كما قال سبحانه وتلعاىل﴿ :وإذا سألك عبادي عين فإ ي قاريب أجيب دعوة الداع إذا دعان
فلليستجيبوا يل وليلؤمنوا يب لعلهم يلارشدون﴾ [البقارة. ]186 :
وقال النيب صلى الله عليه وسلم« :إن الذي تدعونه ،أقلارب إىل أحدكم من عنق راحلته».
نعم ذكار القارب ،وأدلة القارب من الكتب والسنة ،وقلنا :أهل السنة واجلماعة اتفقوا على إثبات القارب
اخلاص هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به.
وما ذكار يف الكتاب والسنة ،من قلاربه ومعيتهً ،ل يلنايف ما نذكار من علوه وفلوقيته؛ فإنه سبحانه ليس
كمثله شيء يف مجيع نلعوته ،وهو علي يف دنلوه ،قاريب يف علوه.
ومن اإلميان به وبكتبه:
اإلميان بأن القارآن كالم الله ،منلزل ،غيلار خملوق ،منه بدأ ،وإليه يلعود.
منه بدأ أي طيب هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعاىل ،وإليه يعود قبضا وإليه يعود وصفا ،ألن
الكالم يضاف إىل من قال مبتدئا ًل من قاله مبلغا مؤديا.
وأن الله تكلم به حقيقة ،وأن هذا القارآن الذي أنلزله على نبيه حممد صلى الله عليه وسلم ،هو كالم
الله حقيقةً ،ل كالم غريه.
وًل جيوز إطالق القول :بأنه حكاية عن كالم الله أو عبارة عنه.
بل إذا قلارأه الناس أو كتبوه يف المصاحف؛ مل خيارج بذلك عن أن يكون كالم الله حقيقة؛ فإن الكالم
إمنا يضاف حقيقة إىل من قاله مبتدئاً ،ل إىل من قاله مبللغا مؤديا.
وهو كالم الله؛ حاروفه ومعانيه؛ ليس كالم الله احلاروف دون المعا ي ،وًل المعا ي دون احلاروف ،وقد
دخل أيضا فيما ذكارناه من اإلميان به وبكتبه وبارسله:
اإلميان بأن المؤمنني يلارونه يلوم القيامة عيانا بأبصارهم.
كما يلارون القمس صحوا ليس دونلها سحاب.
وكما يلارون القمار ليللة البدرً ،ل يضامون يف رؤيته.
يلارونه سبحانه وهم يف عارصات القيامة.
يلارونه بلعد دخول اجلنة كما يقاء الله سبحانه وتلعاىل.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :ومن اإلميان باليلوم اآلخار :اإلميان بكل ما أخبلار به النيب صلى الله عليه
وسلم مما يكون بلعد الموت.
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
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تقدم معنا أن شيخ اإلسالم ذكار شيء من شارح أركان اإلميان ،وأطال املصنف رمحه اهلل يف اإلميان
باليوم اآلخار ألن هناك أمور كثرية حتت اإلميان باليوم اآلخار ،وأطال وقلنا :أيضا حافظ بن أمحد
احلكمي رمحه اهلل يف سلم الوصول أطال يف هذا املبحث ،ألن هناك أمور ًلبد أن تبني للناس ويؤمنوا
هبا ،وقال :خمتصار هذه العبارة اليت ذكارها شيخ اإلسالم يعين كل ما كان بعد املوت هو من اإلميان
باليوم اآلخار ،البعث والنقور واجلزاء والصاراط واجلنة والنار والقفاعة ورؤية املؤمنني لارهبم وغريه.
األيام يقول :أن أيام اإلنسان مخسة ،األول أنه يف العدم يوم عدمي صحيح.
والثا ي :يف احلمل.
والثالث :يف الدنيا.
والارابع :يف الربزخ.
واخلامس :هذا هو اليوم اآلخار ألنه آخار أيام اإلنسان إذا األيام مخسة.
قال :من اإلميان باهلل ،ألنه تقدم معنا أن اإلميان يتضمن اإلميان بأركان اإلميان الستة ،ومنها اإلميان
باليوم اآلخار.
ومن اإلميان باليلوم اآلخار :اإلميان بكل ما أخبلار به النيب صلى الله عليه وسلم مما يكون بلعد الموت.
نعم منا يكون بعد موت اإلنسان ،ولذلك قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ،بعض العلماء جيعل أشاراط
الساعة من اإلميان باليوم اآلخار ،بعضهم يقولً :ل هذه من اإلميان بالغيب.
فليلؤمنون« :بفتلنة القرب» .
وبدأ اآلن يفصل وهو مل يدع شيخ اإلسالم حصار مجيع األمور اليت تكون بعد املوت لكن يذكار أشياء
منها األول:
فليلؤمنون« :بفتلنة القرب» .
فيؤمنون بفتنة القرب ،هذه الفتنة ،واًلمتحان ،واًلختبار فتنة عظيمة ،بل كما قال النيب  :إنكم تفتنون
يف قبوركم مثل أو قاريبة من فتنة الدجال ،وحنن نعلم أن أعظم فتنة هي فتنة الدجال ،لكن فتنة القرب
قاريب أو مثل الدجال ،مع إن فتنة الدجال هي أعظم فتنة ،والفتنة هي سؤال امللكني عن األصول
الثالثة ،كما تقدم معنا فإن قال الناس يفتنون يف قبورهم ،الناس يفتنون يف قبورهم ،وهذا يقمل اإلنس
واجلن ،والقرب يقمل سواء كان دفن اإلنسان ،أو كان يف بطون احليتان أو السباع ،أو كان
حارق أو كذا.
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املهم عندما ميوت ًلبد أن يسأل ،هل هناك أناس ًل يسألون ،وًل يفتنون يف قبورهم؟ قال :نعم األول
األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ألنه سال عنهم ،وقال :إن كان أيضا القهداء ًل يسألون ومقام
النبوة أعلى من مقام القهداء الصديقني ،إذا هم ًل يسألون من باب أوىل ،إذا األول األنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم ألنه يسأل عنهم .الثا ي :الصديقون ،قال :ألنه صدقهم اهلل سبحانه وتعاىل.
والثالث :قال :القهداء وألن النيب  قال :كفى ببارقة السيف فتنة ،بعد هذا قال :املارابطون ألنه ورد
فهم حديث.
واخلامس :قال :من ًل عقل هلم اجملانني والصغار ،إذا الناس يفتنون يف قبورهم والناس يقمل اإلنس
واجلن ،ألنه هم كلفهم اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وما خلقت اجلن واإلنس إًل ليلعبدون﴾
وهناك أناس قلناً :ل يفتنون يف قبورهم ،األنباء والارسل مخسة ،األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم
والصديقني والقهداء ،واملارابطني ومن ًل عقل هلم الصغار واجملانني.
[الذاريات.]56:

ومن اإلميان باليلوم اآلخار :اإلميان بكل ما أخبلار به النيب صلى الله عليه وسلم مما يكون بلعد الموت.
نعم مما يكون بعد املوت ،يعين جمارد أن ميوت قال :تبدأ الفتنة ،ولذلك ناسب أن بعض العلماء قلنا:
عندما يكتب ويصنف خيتم بكتاب اإلقارار ألن النيب  قال :من كان آخار كالمه ًل إله إًل اهلل مل يبق
بينه وبني اجلنة إًل املوت ،وإذا كان هذا أول منازل اآلخارة وليس كما يقول بعض الناس :انتقل إىل
مثواه األخري انتقل إىل مثواه األخري هذا إنكار للبعث والنقور ،واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :أهلاكم
التكاثلار * حىت زرمت المقابار﴾

[التكاثار.]2:

ولذلك قال أعارايب ليس الزائار مبقيم إذا ًلبد أن يارحل من هذا املنزل إىل منزل أخري ،صحيح هذا الذي
يقوله بعض العوام :انتقل إىل مثواه األخري ،هذا فيه إنكار للبعث والنقور والنيب  ماصم مع الكفار
الذين بعث فيهم يف هذا خاصة ،أهنم كانوا ينكاروا البعث ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل زيادة بيان يف
هذا.
فليلؤمنون« :بفتلنة القرب» .
فتنة القرب يعين سؤال امللكيني عن األصول الثالثة ،القرب أو الربزخ حىت يقمل سواء كان قرب أو مل يقرب.
«وبعذاب القرب وبنعيمه» .
إذا هو عذاب ونعيم حقيقي ،يكون على الاروح والبدن ،إما أن يكون نعيم دائم باملوحدين ،أو نسأل
اهلل السالمة والعافية عذاب دائم﴿ :النار يلعارضون عليلها غدوا وعقيا ويلوم تلقوم الساعة [ ﴾...غافار]46:
أو نوع شيء من العذاب وشيء من النعيم ،وهذا نسأل اهلل السالمة والعافية للعصاة.

338

العقيدة الواسطية

فأما «الفتلنة»  :فإن الناس يلفتلنون يف قلبورهم .فليلقال للارجل.
فيقال للارجل ،واملارأة أيضا ولكن هذا على باب التقاريف ،يقال للارجل واملارأة وللجن صحيح نعم.
فإن الناس يلفتلنون يف قلبورهم .فليلقال للارجل :من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟
فل ﴿يلثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ [إباراهيم. ]27 :
﴿يلثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ يعين بالتوحيد يف الدنيا ويف اآلخارة ،وتقدم معنا أن النيب 
كان يستعيذ باهلل من أربع يف كل صالة ،قبل التسليم يقول :اللهم إ ي أعوذ بك من عذاب جهنم،
وعذاب القرب ومن فتنة احمليا ،وفتنة املمات ،وفتنة املمات إما الفتنة عند املمات أو الفتنة بعد املمات.
 فل ﴿يلثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ [إباراهيم ]27 :فليلقول «المؤمن»  :الله ريب،فيقول املؤمن ،هذا عندما كان تعلم هذا يف الدنيا ،عمل به دعا إليه صرب ،ثبت اهلل سبحانه
وتعاىل يف الدنيا ،وثبتته يف القرب ويف اآلخارة ،لكن يقول :الكافار واملارتاب هل الكفار يفتنون؟
ابن القيم رمحه اهلل يارجح أن الكفار يفتنون ،املنافق نسأل اهلل السالمة والعافية ،كان يعارف هذا األمار
علم يف الدنيا ،وأقيمت عليه احلجة واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وما كنا معذبني حىت نلبلعث رسوًل﴾
[اإلساراء.]15:

لكن ًل يستطيع أن يقول هذا يف القرب عند سؤال امللكني ،وهذا قال :دليل نسأل اهلل السالمة والعافية
على احلسارة أنه يعارف شيء ،ولكن حياول أن يتذكار هذا القيء أو ينطق به وًل يستطيع ،نسأل اهلل
السالمة والعافية ،وتقدم معنا أن من شاروط ًل إله إًل اهلل اإلخالص والصدق نعم.
فليلقول «المؤمن»  :الله ريب ،واإلسالم ديين ،وحممد صلى الله عليه وسلم نبيي.
عليه الصالة والسالم ،ألنه كان تعلم هذا وعمل به ،ودعا إليه وصرب ،على العلم والعمل والدعمة ،فاهلل
سبحانه وتعاىل ثبته يف هذا املوضع.
وأما «المارتاب» فليلقول :ها.
املارتاب على ما رجح ابن القيم رمحه اهلل يعين الكافار ،واملنافق ،املنافق عندنا فيه اتفاق لكن الكافار ابن
القيم رجح أن الكفار يفتنون.
وأما «المارتاب» فليلقول :ها ها! ًل أدري؛ مسعت الناس يلقولون شيئا فلقلته.
نسال اهلل السالمة والعافية.
فليضارب مبارزبة من حديد.
نعم حنن تقدم معنا ،أن هذا عذاب حقيقي على الاروح والبدن ،يعين قطعة من احلديد كبرية وكذا.

339

العقيدة الواسطية

فليصيح صيحة يسمعها كل شيء إًل اإلنسان ،ولو مسعها اإلنسان؛ لصعق.
قدر اهلل سبحانه وتعاىل أننا ًل نسمع عذاب القرب ،ملاذا؟ قال :أوًل ﴿ًل يسأل عما يلفعل وهم
يسألون﴾ [األنبياء ،]23:وليس لنا إًل الارضا والتسليم.
الثا ي :أنه لو مسعنا عذاب القرب ،ذهبت مثارة اإلميان بالغيب ،وكان كل الناس آمنوا هبذا األمار ،ومل تكن
مزية للمؤمنني ،ألهنم آمنوا بالغيب.
الثالث قال :ألن النيب  قال «لوال أن تدافنوا وألننا لو مسعنا أو رأينا عذاب القرب قد ًل ندفن بعض
األشخاص ،صحيح.
نعم الارابع قال :سرت على امليت ،وهذا األصل أنك تسرت على امليت ،ولذلك اآلن بعض الفقهاء
يستحب أنه عند تغسيل امليت وتكفيه أن يكون الضوء خفيف جداً ،ل يكون ضوء قوي ،حىت إذا
ظهار ًل يظهار شيء من امليت ،واألصل السرت عليه حىت إن رأى منه شيئا من سوء اخلامتة وكذا األصل
أنه يسرت على هذا امليت.
واخلامس قال :السرت على أهل امليت أيضا ،ألنه قد يؤذون هبذا ،ويقول :واهلل فالن من أقارباء فالن
وكذا وكذا وكان به كذا وكذا صحيح ،وقال فيه أيضا الفضية هلذا امليت وألهل هذا امليت ،إذا األمور
أوًلً﴿ :ل يسأل عما يلفعل وهم يسألون﴾.
لوًل أن تدافنوا.
مثارة اإلميان بالغيب.
السرت على امليت وعلى أهل امليت ،وقال :أن حيصل هم يعين نوع من الفضيحة وغريه .وقال أيضا :أنه
فيه األمار األخري قال :فيه أن لو كان نسمع عذاب القرب وكذا لكان حصل به أن بعض الناس عندما
يسمع هذا ،قد يصعق وقد ميوت صحيح ،وهذا من رمحة اهلل سبحانه وتعاىل بنا نعم.
فل ﴿يلثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت﴾ [إباراهيم ،]27 :فليلقول «المؤمن»  :الله ريب ،واإلسالم ديين،
وحممد صلى الله عليه وسلم نبيي.
وأما «المارتاب» فليلقول :ها ها! ًل أدري؛ مسعت الناس يلقولون شيئا فلقلته.
فليضارب مبارزبة من حديد ،فليصيح صيحة يسمعها كل شيء إًل اإلنسان ،ولو مسعها اإلنسان؛ لصعق.
يقال :أنه انتقل ذهن املؤلف رمحه اهلل من هذا احلديث إىل حديث ،اسارعوا باجلنازة وكذا أن اجلنازة هلا
صوت يسمعه كل شيء ،وأن عندما يضارب يسمعها من حوله ،واإلنسان ًل يسمعها ،تقدم معنا أن
اهلل سبحانه وتعاىل قدر أن اإلنس ًل يسمعون هذا الكالم ألمور ذكارناها.
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بلعد هذه الفتلنة :إما نعيم ،وإما عذاب ،إىل يلوم القيامة الكبلارى.
إذا عندنا قيامة صغارى وعندنا قيامة كربى ،القيامة الكربى سوف يتحدث عنها املصنف إن شاء اهلل
اآلن ،والقيامة الصغارى تكون باملوت ،قال :اليت أخرب عنها النيب عليه الصالة والسالم ،وتقدم معنا أنه
حىت يف القرب نعيم دائم ،وهذا للمؤمنني نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ،ونسال اهلل السالمة والعافية يكون
عذاب دائم للكافارين وللمنافقني ،أو هناك شيء من العذاب وشيء من النعيم قال :هذا للعصاة.
بلعد هذه الفتلنة :إما نعيم ،وإما عذاب ،إىل يلوم القيامة الكبلارى ،فلتلعاد «األرواح إىل األجساد» .
تعاد األرواح إىل األجساد قال :هذا فيه دليل على ما جاء يف الكتاب والسنة﴿ :كما بدأنا أول خلق
نعيده ﴾...
يعين هنا ليس ابتداء خلق من جديد ،وإمنا هو إعادة للخلق ،كما أخرب اهلل سبحانه وتعاىل فتعاد
األرواح إىل األجساد ،إذا يعيدها اهلل سبحانه وتعاىل كما كانت﴿ ،وضارب لنا مثال ونسي خلقه قال
[األنبياء]104:

من حيي العظام وهي رميم﴾
إذا تعاد كما كانت ،والذي استطاع أن خيلق اخللق من عدم ،من باب أوىل أن يعيدها كما كانت ،تعاد
[يس.]78:

األرواح إىل األجساد،
وتلقوم القيامة اليت أخبلار الله تلعاىل هبا يف كتابه ،على لسان رسوله.
إذا اليوم اآلخار قال :ثبت بالكتاب والسنة ،وإمجاع األمة بل بعد هذا األمار الارابع قال :الكتب
السماوية كلها ،جاء هبذا.
واخلامس قال :العقل ألن اهلل سبحانه وتعاىل مل خيلق اخللق سدى ،خلقهم لغاية وهي العبادة ،وًلبد
أن يكون هناك جزاء وحساب﴿ :ليجزي الذين أساءوا مبا عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن﴾
[النجم ]31:نعم.
وتلقوم القيامة اليت أخبلار الله تلعاىل هبا يف كتابه ،على لسان رسوله وأمجع عليلها المسلمون.
كتاب وسنة وإمجاع وقلنا :الكتب السماوية والعقل.
«فليلقوم الناس من قلبورهم» لارب العالمني ،حفاة عاراة غارًل.
يقوم الناس لارب العاملني ،وتقدم معنا أن مسي يوم القيامة هبذا اًلسم ،لقيام الناس من قبورهم ،وقيام
األشهاد وقيام العدل﴿ :ونضع الموازين القسط ليلوم القيامة ﴾...
إذا قيام العدل وقيام ويقوم األشهاد ،وقيام الناس من قبورهم ،إذا مسي يوم القيامة هبذا اًلسم للثالثة
[األنبياء]47:

أمور واهلل أعلم:
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قيام الناس من قبورهم.
وقيام األشهاد.
وقيام العدل.
نعم فيقوم الناس من قبورهم أو من الربزخ كما تقدم معنا ،حفاة غري منتعلني ،عاراة غري مكتسني ،غارًل
غري خمتونني ﴿كما كما بدأنا أول خلق نعيده [ ﴾...األنبياء]104:
وتدنو منلهم القمس ،ويللجمهم العارق.
وتدنو منهم القمس ،ودنو القمس منهم قال :دنو القمس اآلن لو كان يف الدنيا كان حيصل به
إحاراق لألجساد ،ولكن هذا من أمار الغيب ،آمنا وصدقنا وسلمنا وتدنو منهم القمس ،وقال :هناك
من يظلهم اهلل سبحانه وتعاىل بظله ،أو بظل عارشه ،كما جاء يف رواية ،وهذا الظل أضافه اهلل سبحانه
وتعاىل لنفسه ،وحنن تقدم معنا أن كل ما أضافه اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ينقسم إىل قسمني ،إضافة
أعيان وإضافة أوصاف ،فالظل عني مستقلة منفصلة عن اهلل.
فهي إضافة أعيان وًل أوصاف إضافة أعيان ،بل جاء يف حديث سبعة يظلهم اهلل سبحانه وتعاىل يف
ظل عارشه ،إذا تدنو منهم القمس وهناك من يظلهم اهلل سبحانه وتعاىل يف ظل عارشه ،وهم الذين
ذكارهم النيب  السبعة الذين يظلهم اهلل سبحانه تدنو منهم القمس أذا هذا دنو القمس وجاء يف
رواية مقدار ميل ،إذا تكون قاريبة جدا قال ويلجمهم العارق إجلاما يلجمهم العارق إجلاما ،هذا حال
بعض الناس وببعضهم قال ما يكون العارق إىل حقويه وًل تارقوته وإىل رقبتيه وكذا ،كيف؟ اهلل أعلم آمنا
وصدقنا وسلمنا وألن بعض العلماء يقول :من يلجمهم العارق إجلاما يكونوا يف موضع ،ومن يكون إىل
رقبتيه ومن يكون إىل نصفه وكذا ،يكون يف موضع وموضع وكذا قال :هذه أمور مل تارد عن النيب  مل
تارد يف الكتاب والسنة ،فال خياص هبذا األمار ،يقول القيخ ابن عثيمني :واألصل أن هذا أمار غييب،
واألصل نقول :آمنا وصدقنا وسلمنا.
****
وتلنصب الموازين.
وهذا فيه إمجاع أهل السنة واجلماعة ،أهنا موازين حقيقية ،ورد على املعتزلة الذين يقولون :أنه العدل،
ولو كان امليزان هو العدل كان ذكار اهلل سبحانه وتعاىل العدل ،ومل يذكار امليزان

امليزان ذكار أن له

كفتان ،وله لسان كما يف بعض الاروايات ،فهذا رد على املعتزلة يف معتقد أهل السنة واجلماعة ،قال:
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ذكار هلل سبحانه وتعاىل يف القارآن﴿ :ونضع الموازين القسط [ ﴾.. ..األنبياء ]47:إذا هنا املوازين مجعت،
﴿فمن ثلقلت موازينه [ ﴾..املؤمنون.]102:
ويف السنة أن النيب  أفارد امليزان قال :كيف تجمع بين الجمع واإلفراد؟
قال :إما لكل أمة ميزان ،وهذا باعتبار األمم موازين ،واألمة ميزان ،أو باعتبار ما يوزن فيها باعتبار
األعمال جتمع وأن لكل أمة ميزان واحد ،ماذا يوزن يف هذا امليزان؟ قال :توزن األعمال قال :كيف
توزن األعمال وهي ليست جبارم ليست جسم.
قال :ليس لنا إًل الارضا التسليم ،فاهلل سبحانه وتعلاىل قلادر أن جيعلل هلذه األعملال جسلم تلوزن ،وعلينلا
الارض للا والتس للليم ،األص للل أن ال للذي ي للوزن األعم للال ،وق للدد ي للوزن العم للل ،وق للد ي للوزن العام للل ،ق للد ي للوزن
الصحف ،وقد يوزن الصحف ،الصحف يف حديث البطاقة ،والعاملل كملا قلال النليب  علن ابلن مسلعود
إذا عن للدنا أص للل وه للو أن األعم للال ت للوزن ،وق للد ي للوزن العم للل وق للد ت للوزن الص للحف ،إذا مي ل لزان حقيق للي
له كفتان نعم.
وتلنصب الموازين ،فليوزن فيها أعمال العباد.
هذا هو األصل وقد يوزن العمل وقد توزن الصحف.
فليوزن فيها أعمال العباد﴿ .فمن ثلقلت موازينه فأولئك هم المفلحون﴾ [املؤمنون.]102:
وهذا الثقل واخلفة يف املوازين قال :باعتبار ما يقدره اهلل سبحانه وتعاىل ،ألن يف حديث البطاقة بطاقة
واحدة ،وًل يثقلها شيء يف امليزان ،وقال :أن ما ذكاره املؤلف رمحه اهلل أن األصل عندنا أن العبد
حياسب على العمل ،وحياسب على النية وحياسب على اهلم ،عنده ثالث أمور حياسب عليها.
العمل قال :هذا واضح ،وعلى النية قال فهما بنيتهما فأجارمها سواء ،لكن فقط يف النية لكن الغين
عندما ينفق ،فهو أعلى من الفقري الذين ينوي ،ألن هذا عنده نية ،والغين عنده نية وعمل.
الثالث :ما حياسب عليه اهلم ،إذا ثالث أمور عمل ونية وهم نعم.
فلتلنصب الموازين ،فليوزن فيها أعمال العباد﴿ .فمن ثلقلت موازينه فأولئك هم المفلحون •
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خساروا أنفسهم يف جهنم خالدون﴾ [املؤمنون.]103:102
من توزن أعماهلم قال :املؤمن توزن أعماله ،والكافار ليس له حسنات ،لكن قال :يقارر وحياسب هبا،
نعم واهلل أعلم نقف عند هذا ،ألن أنا أرى أن اإلطالة يكون فيها شيء تداخل معلومات متداخلة،
وغدا نبدأ من عند املوازين.
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ماذا أخذنا في هذا اليوم؟

ما املقصود بوزن العامل؟ العامل مثل ابن مسعود ابن مسعود يعين يوزن بنفسه ،عارفت إذا األصل عندنا
يوزن العمل ،وقد توزن الصحف كما يف حديث البطاقة ،وقد يوزن هو بنفسه يوضع يف امليزان ،اليوم

اآلخار أيام اإلنسان مخسة.
يوم عدمي ،ويوم أيامه يعين يف بطن األم ،ويوم اللي هو يف الدنيا ،ويوم يف القرب ،واليوم اآلخار ،هذا
الذي عىن هبذا اليوم.
نعم أن املوازين مجعت وأفاردت إما باعتبار أن لكل أمة ميزان ،أو باعتبار ما يوزن فيها وًل هو ميزان
واحد لكل أمة ،الناس يعين ما من شأهنم التكليف ،اجلن واإلنس وهناك أناس ًل يفتنون ًل يسألون يف
قبورهم ،األنبياء الارسل عليهم الصالة والسالم ًل نسأل عنهم.
الثا ي :وهم أعلى مارتبة من القهداء والصديقني.
والثا ي :الصديقني.
والثالث :القهداء املارابطون كما ورد يف احلديث.
اخلامس :من ًل عقل هلم الصغار واجملانني.
﴿بالقول الثابت [ ﴾..إباراهيم ]27:أي بالتوحيد ،وهذه مثارة تعلم التوحيد ،والعمل به والدعوة إليه والصرب.
هل يفتنون أم ًل؟
قلنا :أن ابن القيم يارجح أهنم يفتنون ،ما يكون بعد املوت ،وهذا إمجال بعده ذكار التفصيل ،وأطال
جدا ألن هناك أمور ًلبد من اإلميان هبا وًلبد من التفصيل فيها ،نعم وهذا فيه رد على من يقول ،أن
انتقل إىل مثواه األخري ،وقال :من مات فقد قامت قيامته صحيح ،وهذا هو أول منازل اآلخارة ،وإذا
كان فيه سالمة فما بعده كل خري ،نعم ولذلك األصل أنه قال :أنه خيتم بعض الفقهاء بكتاب اإلقارار
يعين قال :احسانا يف أن اهلل سبحانه وتعاىل خيتم له بل ًل إله إًل اهلل« ،ومن كان آخر كالمه ال إله إال
اهلل لم يبق بينه وبين الجنة إال الموت» نعم اًلستعاذة من فتنة احمليا واملمات ،وقلنا :فتنة املمات

تقمل الفتنة عند املمات ،والفتنة بعد املمات ،نعم وهذا ميزان حقيقي ،وليس كما تقول املعتزلة أنه
العدل ألنه وصف بأوصاف ًل ميكن يوصف هبا العدل ،خمالف لظاهار النص وإمجاع السلف صحيح.
نعم الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والكتب السماوية والعقل على ماذا؟ أي نعم وهذا يعين كانت فيه
خصومة بني النيب ﴿ :زعم الذين كفاروا أن لن يلبلعثوا ﴾...
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فأمار النيب  أن يقسم على البعث ،وهو صادق عليه الصالة والسالم بال قسم ،لكن أراد اهلل سبحانه
وتعاىل أن يؤكد هذا األمار﴿ :قل بللى وريب لتبلعثن لتلنبلؤن مبا عملتم وذلك على الله يسري﴾ [التغابن]7:
.ألن الذي استطاع أن خيلق اخللق من عدم ،من باب أوىل أن يعيده كما كان﴿ :كما بدأنا أول خلق
نعيده [ ﴾...األنبياء ]104:ولذلك قال :إعادة اخللق ً،ل من جديد.
املارتاب عندنا املنافق ،وابن القيم يقول أيضا :أن الكفار يفتنون ،نعم عندنا قيامة كربى وعندنا قيامة
صغارى ،القيامة الكربى تأيت معنا إن شاء اهلل ،وذكارناها والقيامة الصغارى تكون باملوت يعين يف الربزخ.
نعم الظل هذا عني منفصلة عن اهلل سبحانه وتعاىل خملوقة ،وجاء يف رواية سبعة يظلهم اهلل يف ظل
عارشه نعم ،مسي يوم القيامة هبذا اًلسم واهلل أعلم لثالثة أمور:
قيام الناس من قبورهم ﴿يلوم يلقوم الناس لارب العالمني﴾ [املطففني.]6:
﴿ونضع الموازين القسط ليلوم القيامة " ﴾..ويقوم األشهاد" [األنبياء.]47:
قيام الناس ،وقيام األشهاد ،وقيام املوازين ،وًل تقول العدل ،كيف؟ نعم.
﴿ونضع الموازين القسط ليلوم القيامة  ﴾..وأفاردت يف السنة نعم ،إما باعتبار أن لكل أمة ميزان أو
باعتبار ما يوزن فيها من أعمال ،يقال للارجل :وكذلك املارأة وكذلك للجين.
نعم ملاذا قالً :ل نسمع عذاب القرب ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل قدر أننا ًل نسمع عذاب القرب؟
أوًل :مل يكن هناك مثارة لإلميان بالغيب ،وسترت على امليت ،وسرت على أهل امليت وفيه إيذاء ألهل
امليت ،وفيه حلديث لوًل أن تدافنوا ،وفيها قد يصعق ،وفيه أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يسأل عما يفعل
وهم يسألون ،نعم إما نعيم كامل أو عذاب كامل أو فيه نوع من العذاب ونوع من النعيم ،وهذا
للعصاة.
أي نعم أنه قال :هذه الفتنة سواء أن يكون اإلنسان قرب أم ًل ،أن العذاب والنعيم يكون على الاروح
والبدن ،وهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]41بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف العقيدة الواسطية" :ومن اإلميان باليوم اآلخار اإلميان بكلل
ما أخرب به النيب  مما يكون بعد املوت فيؤمنون بفتنة القرب وبعذاب القرب ونعيمه".
نعم ،بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
نعم ،اليوم اآلخار ملاذا مسي هبذا اًلسم؟
طيب واملاراحل مخسة( :مارحلة العدم ،ومارحلة يف األرحام ،ومارحلة يف الدنيا ،ومارحلة الربزخ ،واآلخارة).
وهذا هو آخار ماراحل اإلنسان ،طيب نعم اليوم اآلخار بكل ما يكون بعد املوت.
قال أول شيء ،نعم.
ومن اإلميان باليوم اآلخار" :اإلميان بكل ما أخرب به النيب  مما يكون بعد املوت ،فيؤمنون بفتنة القرب".
فتنللة القللرب :الفتنللة أن النللاس يفتنللون يف قبللورهم ،وهللذه الفتنللة فتنللة حقيقيللة وفتنللة عظيمللة ،ومللا هللو الللدليل
عللى أهنللا فتنللة عظيمللة؟ أنكللم تفتنلون يف قبللوركم مثللل أو قاريبللا مللن فتنلة الللدجال ،وقلنللا أن أعظللم فتنللة هللي
فتنة الدجال ،لكن هذه تأيت واهلل أعللم يف املارتبلة الثانيلة بعلد فتنلة اللدجال نعلم فتنلة عظيملة جلدا ،والفتنلة
هنا هي السؤال واًلمتحان واًلختبار ،نعم.
يف قبوركم :يف القبور أو يف الربزخ ،ألنه سواء دفن أو أكلته السباع أو دهس أو أحارق أو ما إىل ذلك.
الناس يسألون يف قبورهم السؤال يف القبلور سلواء كلان دفلن أو مل يلدفن ،لكلن قلال إذا كلان يلدفن فيكلون
السلؤال بعللد الللدفن ،وإذا كللان مل يللدفن أكلتلله السللباع أو دهللس أو كللذا ،فقللال هللذا ًلبللد مللن سلؤاله ،هللل
الكل يسأل املؤمن والكافار واملنافق؟
طالب:
القيخً :لً ،ل يف أنلاس ًل يفتنلون نعلارف هلذا بلل هلل يسلأل؟ امللؤمن يسلأل ،والكلافار؟ املسلألة هلذه فيهلا
خالف ويارجح ابن القيم أهنم يفتنون ،واملنافق يسأل والدليل؟
طالب:
القيخ :أي نعم ××× املارتاب قال.
طيب هناك أناس قال ًل يفتنون وًل يسألون يعين ًل يسألون وهم مخسة- :
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األول :األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ألنه يسأل عنهم وهم أعلى من القهداء.
الثا ي :الصديقون.
والثالث :القهداء.
والارابع :املارابطون لورود احلديث.
واخلامس :من ًل عقل هلم الصغار واجملانني.
نعم قال.

"فأما الفتنة فإن الناي يفتنون يف قبورهم".
فإن الناس يفتنون يف قبورهم ،الناس هنا يقمل اجلن واإلنس ،نعم.
"فيقال للارجل".
فيقللال للارجللل مللن بللاب التقلاريف قللال الارجللل أو امللارأة مللن الللذي يقللول للله؟ امللكللان منكللار ونكللري قللال إمللا
هذه أمساء أو أوصاف على خالف ،نعم.
فيقللال للارجللل" :مللن ربللك ومللا دينللك ومللن نبيللك؟ فيثبللت اهلل الللذين آمنلوا بللالقول الثابللت يف احليللاة الللدنيا
ويف اآلخارة".
يثبللت اهلل الللذين آمنلوا بالتوحيللد يف الللدنيا ويف اآلخللارة ،وهللذا فيلله أن العبللد ًلبللد أن يللتعلم التوحيللد ويعمللل
بلله ويللدعوا إليلله ،ويصللرب علللى العلللم والعمللل والللدعوة فللإذا صللنع هللذا يف الللدنيا ثبتلله اهلل سللبحانه وتعللاىل يف

اآلخ للارة وك للان اجل لزاء م للن ج للنس العم للل {يلثب للت الل لله ال للذين آمنل لوا ب للالقول الثاب للت يف احلي للاة ال للدنليا ويف

اآلخارة}[إباراهيم .]27:نعم.
فيقول املؤمن" :ريب اهلل".
فيقول املؤمن وألنه آمن وصدق وسلم يف الدنيا فاهلل سبحانه وتعاىل يثبته يف القرب .نعم.
فيقول املؤمن" :ريب اهلل واإلسالم ديين ،وحممد  نبيي".
وأما املارتاب فيقال" :ها ،ها ًل أدري".
املارت للاب أي الق للاك واملن للافق ،نع للم ،ق للال فيق للول :ه للا ،ه للا ًل أدري ،وق للال ه للذا في لله أي نع للم نس للأل اهلل
السللالمة والعافيللة أن هللذا زيللادة يف العللذاب ،أنلله كللان يعللارف شلليء لكللن ًل يعمللل بلله ،وهللذا فيلله إقامللة
احلجة {وما كنا معذبني حىت نلبلعث رسوًل}[اإلساراء.]15:
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وأنه أراد أن يتذكار شيء وذهب عنه ،وقال مسعت الناس يقولون شيء فقلته ،نعم ،فهذا فيه خطلار العللم
بال عمل ،نعم.
وأما املارتاب فيقول" :ها ،ها ًل أدري ،مسعت الناس يقولون شيئا فقلته ،فيضارب مبارزبة من حديد".
املارزبلة قلنللا هللي املطارقللة وتكللون مللن حديللد ،نعللم فيضللارب نعللم ،واألصللل أننللا قلنللا أن العللذاب علللى البللدن
وعلى الاروح ،نعم.
"فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إًل اإلنسان ،ولو مسعها اإلنسان لصعق".
قلنللا هللذا لعللله انتقللل ذهللن املؤلللف رمحلله اهلل إىل اجلنللازة عنللدما حتمللل تصلليح صلليحة وكللذا ،وأنلله هنللا اللوارد
يصيح يسمعها من حوله.
طيللب ملللاذا مللا هللي احلكمللة مللن أن اهلل سللبحانه وتعللاىل أخفللى عنللا عللذاب القللرب مخسللة أو سللتة أو زيللادة،
طيب نعم.
األولً{ :ل يسأل عما يلفعل وهم يسألون}[األنبياء ،]23:وليس لنا أن نقول :ملا ،لليس لنلا إًل الارضلا
والتسللليم ،صللحيح ،وقالللت عائقللة رضللي اهلل عنهللا عنللدما سللئلت :مللا بللال احلللائض تقضللي الصللوم وًل
تقضي الصالة؟ قالت :كنا نؤمار" .إذا هذا األول ،الثا ي؟
طالب:
القيخ« :لوًل أن تدافنوا» قول النيب  ،طيب الثالث؟
طالب:
القلليخ :نعللم السللرت علللى امليللت والسللرت علللى أهللل امليللت ،وحللىت ًل يلحقهللم أذيللة وت لذهب مثللارة اإلميللان
بالغيب.
أي نعم حىت ألننا لو مسعنا عذاب القرب لكان فيه قد يصعق بعلض النلاس وقلد ميوتلوا وكلذا ،نعلم إذا سلبع
أمور واهلل أعلم ،نعم بعده.
" بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إىل أن تقوم القيامة الكربى".
نع للم ،وقلن للا نع لليم دائ للم وع للذاب الق للرب ونع لليم الق للرب دل علي لله الكت للاب والس للنة واإلمج للاع الكت للاب والس للنة
واإلمجاع هذا عذاب القرب ونعيم القرب ،نعم الكتاب والسنة واإلمجاع ،طيب.
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قال :إما نعيم دائم للمؤمنني ،أو عذاب دائم للكلافارين نسلأل اهلل السلالمة والعافيلة يعارضلون عليهلا قلال:

{يلعارضون عليلها غدوا وعقيا ويلوم تلقوم الساعة أدخلوا آل فارعون أشد العذاب}[غافار.]46:

أو يكون شيء من العذاب وشيء من النعيم هذا للعصاة ،نسأل اهلل السالمة والعافية ،نعم.
قال :إىل أن تقوم القيامة الكربى؟ إذا عندنا قياملة صلغارى وقياملة كلربى ،وتقلدم معنلا اللارد عللى ملن يقلول
أن مللن انتقللل إىل مث لواه األخللري هللذا فيلله إنكللار للبعللث والنقللور صللحيح ،وقلنللا إن النلليب  ماصللم مللع
الكفللار الللذين بعللث فلليهم يف أمللور ،منهللا أي نعللم البعللث والنقللور ،وأمللار اهلل سللبحانه وتعللاىل أن يقسللم

علللى هللذا {زعللم الللذين كفللاروا أن لللن يلبلعثلوا قللل بللللى وريب لتبلعللثن لتلنب للؤن مبللا عملللتم وذلللك علللى الللله
يسري}[التغابن.]7:
نعم.
" بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إىل أن تقوم القيامة الكربى ،فتعاد األرواح إىل األجساد".
فتعاد األرواح إىل األجساد.
أوًل :ع للودة األرواح إىل األجسللاد ق للال هللذه غللري ع للودة األرواح إىل األجسللاد ألنلله يف ح للديث ال لرباء ب للن
عازب الطويل ،أن النيب  حلدثهم عنلدما يكلون العبلد يف إقبلال إىل اآلخلارة ،وإدبلار ملن اللدنيا أنله تأتيله
املالئكة ويضع الاروح يف ××× وتفتح وتغلق أبلواب السلماء يعلود هبلا إىل اجلسلد ،ويسلمع قلارع نعلاهلم،
بعد هذا يكون السؤال ويدعوا له بالثبات صحيح نعلم ،هلذه تعلود اللاروح إىل اجلسلد هلذه ملارة ،بعلد
النفخ يف الصور قال تعود مارة أخارى ،وهذا فيه دليل على ماذا قلنا نعم.
طالب:
القيخ :أي نعم وهذا فيه دليل أن اخللق يعادوا كما كانوا ًل ابتلداء خللق ملن جديلد صلحيح{ ،وضلارب
لنا مثال ونسي خلقه قال من حيي العظام وهي رميم}[يس.]78:
{قل حيييها الذي أنقأها أول مارة}[يس.]79:
فالللذي اسللتطاع أن خيلللق اخللللق مللن عللدم مللن بللاب أوىل أن يعيللده كمللا كللان ،إذا هنللا إعللادة وللليس ابتللداء
خلق.
طالب:
القيخ :نعم أي نعم طيب نعم طيب قال.
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"وتقوم القيامة اليت أخرب اهلل هبا يف كتابه وعلى لسان رسوله وأمجع عليها املسلمون".
إذا األدلللة قللال الكتللاب والسللنة واإلمجللاع والكتللب السللماوية والعقللل ،والقيامللة أنلله بعللض العلمللاء يقللول
القلليخ ابللن عثيمللني جيعللل أش لاراط السللاعة هنللا داخللل يف بللاب اإلميللان بللاليوم اآلخللار ،وبعضللهم خيارجهللا
ومنهم القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يقول :هذا من اإلميان بالغيب .نعم.
قال :القيامة الكربى ،مسي يوم القيامة هبذا اًلسم واهلل أعلم لثالث أمور- :

{يلوم يلقوم الناس لارب العالمني}[املطففني.]6:

{ونضع الموازين القسط ليلوم القيامة}[األنبياء.]47:
{ويلوم يلقوم األشهاد}[غافار.]51:
إذا قيللام النللاس وقيللام امل لوازين وقيللام األشللهاد ،نعللم طيللب القيامللة الكللربى ألن عنللدنا قيامللة صللغارى ومللن
مات فقد قامت قيامته ،وقيامة كربى أخرب عنها النيب  وهذا اليوم يوم عظيم صحيح نعم طيب نعم.
"فيقوم الناس من قبورهم لارب العاملني حفاة عاراة غارًل".

يقوم الناس يعين سواء كانوا من اجلن أو من اإلنس ،لارب العاملني يوم يقوم الناس لارب العاملني.
قال{ :كما بدأنا أول خلق نعيده}[األنبياء.]104:
حفاة غري منتعلني ،عاراة غري مكتسني .قال :غارًل غري خمتونني ،وهناك من يكسلى؟ قلال :نعلم ،وأول ملن
يكسى إباراهيم عليه الصالة والسالم ،نعم.

"وتدنوا منهم القمس ويلجمهم العارق".
تللدنوا مللنهم القللمس قلنللا دن لوا القللمس هللذا أمللار غيلليب وللليس لنللا إًل الارضللا والتسللليم ،ألنلله اآلن ح لارارة
القللمس وهللي بعيللدة عنللا هبللا ح لارارة فمللا بالللك عنللدما تللدنوا مللنهم القللمس كمللا جللاء يقللول مقللدار ميللل،
واهلل سبحانه وتعاىل علمنا وليس لنا إًل الارضا والتسليم ،تدنوا منهم القمس.
وقللال :وهنللاك مللن يظلهللم اهلل سللبحانه وتعللاىل يف ظللله ،وقلنللا هللذه مللن بللاب إضللافة األعيللان ،ألنلله عللني
منفصلة عن اهلل وجاء يف رواية« :يف ظل عارشه».
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هؤًلء السبعة الذين ذكلارهم النليب  ،وقلال :يلجمهلم العلارق إجلاملا ،والنلاس خيتلفلوا بلاختالف العملل يف
العارق ،نعم طيب كيف اهلل أعلم آمنا وصدقنا وسلمنا ،نعم.

"فتنصب املوازين".
تنصب املوازين هل هي موازين أم ميزان واحد؟ باعتبار أن لكل أمة ميزان مجعلت ،وباعتبلار يعلين باعتبلار
األمم مجعت موازين ،أما لكل أمة ميزان واحد ،أو مجعت باعتبار ما يلوزن فيهلا ،هلا يلا عبلد اللارمحن ايلش
يوزن يف هذه املوازين؟
األصللل أنلله يللوزن يف امل لوازين األعمللال ،كيللف عمللل ويللوزن؟ للليس لنللا إًل الارضللا والتسللليم ،فللاهلل سللبحانه
وتعاىل قادر أن جيعلل هلذه األعملال ××× وتلوزن ،نقلول آمنلا وصلدقنا وسللمنا ،وقلد تلوزن الصلحف كملا
يف حديث ××× وقد يوزن العامل كما قال النيب  يف ابن مسعود رضي اهلل عنه ،طيب.
قللال :مللا هللو أهللل السللنة واجلماعللة يف املي لزان هللل هللو العللدل كمللا تقوللله مللن؟ املعتزلللة ،ايللش يقللول أهللل
السنة؟ أنه ميزان حقيقي له كفتان وله لسان كما ورد نعم إن صح.
نعم ومن قال إنه العدل يعين كاملعتزلة ومن وافقهم خمالفا لظلاهار اللنص وإمجلاع السللف وصلف بأوصلاف
ًل ميكن أن يوصف هبا العدل.
وكان األوىل الارابع أن يقال يف هذا عدل وًل يقال يف هذا ميزان ،نعم طيب نعم.
طالب:
القيخ :أتى باجلمع واإلفاراد ذكارناه .نعم.

"فتنصل ل للب امل ل ل لوازين فتل ل للوزن هبل ل للا أعمل ل للال العبل ل للاد{ ،فمل ل للن ثلقلل ل للت موازينل ل لله فأولئل ل للك هل ل للم المفلحل ل للون}

[املؤمنون.]102:

{ومن خفت موازينه فأولئك الذين خساروا أنفسهم يف جهنم خالدون} [املؤمنون.]103:
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل" :وتنقار الدواوين وهي صحائف األعمال ،فآخذ كتابه بيمينه ،وآخلذ كتابله
بقماله أو من وراء ظهاره".

351

العقيدة الواسطية

كم ل للا ق ل للال س ل للبحانه{ :وك ل للل إنس ل للان ألزمن ل للاه ط ل للائاره يف عنق ل لله وخن ل للارج ل ل لله يل ل للوم القيام ل للة كتاب ل للا يللق ل للاه
منقورا}[اإلساراء.]13:
{اقلارأ كتابك كفى بنلفسك اليلوم عليك حسيبا}[اإلساراء.]14:
قال املصنف رمحه اهلل" :وتنقار الدواوين".
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.

يقول مما جاء يف اليوم اآلخار :نقار الدواوين وهي السجالت اليت كتب فيها املالئكة أعمال العبلاد {ملا
يللفظ من قلول إًل لديه رقيب عتيد}[ق.]18:
وقال :وهي صحائف األعمال ،وتقدم معنا أن هذا الذي يكتب العمل ،والنية ،واهلم .نعم.
قللال :وتنقللار الللدواوين وصللحائف األعمللال نعللم فآخللذ أخللذ الكتللب قللال إمللا أنلله ينقسللم إىل قسللمني أو
ثالثة أقسام- :
آخذ كتابه بيمينه وهؤًلء هم أهل السعادة ،نسأل اهلل أن جيعلنا منهم.
الثا ي قال :آخذ كتابه بقماله ،نسأل اهلل السالمة والعافية ألنه من أهل القمال.
وآخذ كتابه من وراء ظهاره ،إذا هذا على اعتبار أن األقسام ثالثة :باليمني والقمال ومن وراء الظهار.
وهللذا نسللأل اهلل والسللالمة والعافيللة قللال :ألن اجل لزاء مللن جللنس العمللل ،عنللدما جعللل كتللاب اهلل سللبحانه
وتعاىل وراء ظهاره كان اجلزء من جنس العمل ،أنه يكون أخذه للكتاب يف اآلخارة من وراء ظهاره.
أو قللال :أن أخللذ الكتللب ينقسللم إىل قسللمني :بللاليمني .والثللا ي يقللول :يأخللذ الكتللاب نسللأل اهلل السللالمة
والعافي للة بالق للمال ألن لله م للن أهل لله الق للمال ،نس للأل اهلل الس للالمة والعافي للة تكس للار وتن للزع وجتع للل خل للف
الظهار.
إذا األقسام إما أهنا تنقسم إىل قسمني أو إىل ثالثة أقسام ،واهلل أعلم ،نعم قال.

كم ل للا ق ل للال س ل للبحانه{ :وك ل للل إنس ل للان ألزمن ل للاه ط ل للائاره يف عنق ل لله وخن ل للارج ل ل لله يل ل للوم القيام ل للة كتاب ل للا يللق ل للاه
منقورا}[اإلساراء.]13:
{اقلارأ كتابك كفى بنلفسك اليلوم عليك حسيبا}[اإلساراء.]14:
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قللال بعللض السلللف :قللد أنصللفك مللن جعلللك حسلليبا علللى نفسللك ،واهلل سللبحانه وتعللاىل يقللول{ :اق ــرأ
كتابك كفى بنـفسك اليـوم عليك حسيبا}[اإلساراء.]14:
وقد أنصف من جعلك حسيبا وحماسبا على نفسك ،نعم.

"وحياسب اهلل اخلالئق".
حياسللب اهلل سللبحانه وتعللاىل اخلالئللق هللل هنللاك أحللد ًل حياسللب؟ نعللم ،تقللدم معنللا يف حللديث السللبعني
ألللف يللدخلون اجلنللة مللن غللري ج لزاء وًل حسللاب ،وقللال أن معهللم مللع كللل سللبعني ألللف كللذا قللال هللذا إن
صحت هذه الارواية ،إذا هناك أناس ًل حياسبون.

"وحياسب اهلل اخلالئق ،وخيلو بعبده املؤمن".
هذا من سعة فضلل اهلل ورمحلة اهلل وأن اهلل سلبحانه وتعلاىل يسلرت عللى عبلاده ،والنليب  قلال« :كلل أمليت
معاَّف إًل اجملاهارون» .نعم.

"وخيلو بعبده املؤمن فيقارره بذنوبه كما وصف ذلك يف الكتاب والسنة ،وأما الكفار فال حياسلبون حماسلبة
من توزن حسناته وسيئاته ،فإنه ًل حسنات هلم ولكن تعد أعماهلم فتحصلى فيوقفلون عليهلا ويقلاررون هبلا
وجيزون هبا".
نعللم قللال كمللا أن اجلنللة درجللات ،فالنللار نسللأل اهلل السللالمة والعافيللات دركللات ،نعللم ،وفيهللا يف النللار قللال
ليس الكافار كاملنافق .نعم.
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"ويف عارصات القيامة".
العارصات يعين مواقف يوم القيامة مواقف يوم القيامة يف أمور:
ذكار منها اآلن احلساب ،وذكار منها اآلن يذكار منها ذكار منها أنله يلجمهلم العلارق إجلاملا ،إذا هنلاك حلار
شديد والناس اآلن حيتاجوا إىل شارب املاء ،ألهنم حلقهم شيء ملن الظملأ ،فقلال يف عارصلات يلوم القياملة
يعين يف مواقف يوم القيامة ،نعم.

"ويف عارصات القيامة احلوض املورود حملمد ."
إذا حللوض النلليب عليلله الصللالة والسللالم هللل لكللل نلليب حللوض؟ قللال إن صللح احلللديث يكللون لكللل نلليب
حللوض مللن األنبيللاء والارسللل عللليهم الصللالة والسللالم ،واهلل أعلللم أن القلليخ األلبللا ي يصللحح حللديث أن
لكل نيب حوض ،وقال لكن أعظم األحواض وأكرب األحواض هو حوض النيب  ،ومكلان احللوض قلنلا
مكللان احلللوض هللو يف عارصللات يللوم القيامللة وقبللل املللارور علللى الص لاراط ،وبعللد أن يلجمهللم العللارق إجلامللا
فالناس اآلن حباجة إىل شارب ،وصف هذا احلوض بأوصاف :طوله شهار ،وعارضه شهار.
يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :هذا معناه أن هذا احلوض دائاري.
الثا ي يقول :املاء هذا املاء أشد بياض من اللنب ،وأحلى من العسل ،ورائحته أطيب من ريح املسك.
ما هي مثلارة القلارب ملن هلذا احللوض؟ قلال :ملن شلارب منله شلاربة ًل يظملأ بعلدها أبلدا ،وقلال هلذا فيله أن
اجللزاء ملن جللنس العملل ،اللذي يقللارب ملن هلدي النلليب  وقلنلا امليلزان الللذي تلوزن بله أعمللال العبلاد هللو
النيب  ،فالذي يقارب من هدي النيب  يف الدنيا كان اجلزاء يف اآلخارة من جنس العملل أن النليب 
يسقيه من هلذا احللوض ،ويقلارب شلاربة ًل يظملأ بعلدها أبلدا ،وهلذه مثلارة القلارب منله ،وأنله يلذاذ علن هلذا
احلوض أناس ،فيقول النيب « :أميت ،أميت» ،فيقال له :إنك ًل تدري ملاذا أحلدثوا بعلدك ،فيقلول :
«سحقا ،سحقا».
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وهذا فيه الرباءة من أهل البدع ،وأنه كان هذا النيب  يربأ منهم إذا حنن ًلبلد أن نلربأ ملن أهلل البلدع وًل
خنالطهم ،طيب.
قال :وأنه حوض حقيقي ،وأنه موجود كما أخرب النيب  نعم.

"ويف عارصات القيامة احلوض املورود حملمد  ماؤه أشد بياضا من اللنب ،وأحلى من العسل ،آنيته علدد
جنوم السماء ،طوله شهار ،وعارضه شهار ،من يقارب منه شاربة ًل يظمأ بعدها أبدا".

نعم إذا هذه مثارة القارب من هذا احلوض نعم.

"والصاراط منصوب على منت جهنم".
الص لاراط نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة قللال هللذا الص لاراط منصللوب علللى مللنت جهللنم ،فهللو يعللين قللال بللني
العارصللات ومواقللف القيامللة وبللني القنطللارة ،إذا عنللدنا العارصللات املوقللف وعنللدنا الص لاراط جسللار منصللوب
على منت على جهنم نسأل اهلل السالمة والعافية ،وبعد هذا القنطارة ،وبعد هلذا اجلنلة ،وسلوف يلأيت معنلا
يعين سبب وجود هذه القنطارة.
سبب وجود هذه القنطارة :أن عندما يتجاوز الناس الصاراط كل من عرب الصاراط دخل اجلنة ،لكلن وجلود
هذه القنطارة اجلسار يقول الصغري لسببني اهلل أعلم-:
األول :أن أبواب اجلنة مغلقة حتتاج إىل شلفاعة ،وهلذا فيله إكلارام للنليب عليله الصلالة والسلالم أنله أول ملن
يسللتفتح أبلواب اجلنللة ،وأول مللن يللدخل هللو عليلله الصللالة والسللالم ،وأول مللن يللدخل مللن األمللم أمللة النلليب
عليه الصالة والسالم نسأل اهلل أن جيعلنا منهم.
الثا ي يقول :أهنم إذا عربوا على الصاراط دخلوا اجلنة لكن حيتاجوا إىل تنقية وهتذيب ،وهلذا سلوف يلذكاره
شيخ اإلسالم رمحه اهلل.
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إذا أرض احملقللار ،عارصللات يللوم القيامللة ،بعللد هللذا الص لاراط وبعللد الص لاراط نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة
النار ،وبعد الصاراط قنطارة ،وبعد هذا اجلنة.
يقول الصاراط هذا وصف بأوصاف ،إما يقول أنه صاراط يعين على ما تقتضيه اللغلة متسلع ،أو أنله مزلقلة
كما جاء يف بعض الاروايات وأنه قال أحد من السيف وأدق من القعار.
نعم قال الناس ميارون فيه على قدر أعماهلم ،وقال أيضا هذا فيه اجلزاء ملن جلنس العملل ،فسلريك إىل اهلل
سبحانه وتعاىل يف الدنيا حيدد السري على الصاراط.
وكلان يقللول القليخ ابللن عثيمللني رمحله اهلل أن احلللاج واملعتمللار إذا كلان يسللعى بللني العلملني يف الصللفا واملللاروة
بللني الصللفا واملللاروة قللال يسللعى بقللدة ،ويتللذكار أنلله هبللذه القللدة يف السللعي هللو يعللين الظللاهار يوافللق البللاطن
يعللين يتللذكار سللعيه إىل اهلل سللبحانه وتعللاىلً ،لبللد يسللعى إىل اهلل بقللوة ،فسللريك إىل اهلل سللبحانه وتعللاىل يف
الدنيا حيدد سريك على الصاراط ،نعم.

"والصاراط منصوب على منت جهنم ،وهو اجلسار الذي بني اجلنة والنار".
قال :بني اجلنة وبني النار يعين بني عارصات يوم القيامة وبني القنطارة ،نعم.
ميللار النللاس فيلله ميللار النللاس فيلله اآلن نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة عنللدنا كفللار الكفللار هللؤًلء ًل ميللارون علللى
الص لاراط يلقللون يف النللار نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة حللىت إذا جاءوهللا قللال فتحللت ،ويف أهللل اجلنللة قللال
حللىت إذا جاءوهللا قللال وفتحللت هللذا دليللل أن هنللاك أمللار حللدث وهللو القللفاعة ،وهللذا قلنللا سللبب وجللود
القنطارة اليت بني الصاراط وبني اجلنة ،نعم.

"والص لاراط منص للوب عل للى م للنت جه للنم وه للو اجلس للار ال للذي ب للني اجلن للة والن للار مي للار الن للاس علي لله عل للى ق للدر
أعماهلم".
أي نعم هذا على قدر أعماهلم يف الدنيا يكون املارور على الصاراط ،نعم.
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"فمللنهم مللن ميللار كلمللح البصللار ،ومللنهم مللن ميللار كللالربق ،ومللنهم مللن ميللار كللالاريح ،ومللنهم مللن ميللار كللالفارس
اجلللواد ،ومللنهم مللن ميللار كاركللاب اإلبللل ،ومللنهم مللن يعللدوا عللدوى ،ومللنهم مللن ميقللي مقلليا ،ومللنهم مللن
يزحللف زحفللا ،ومللنهم مللن خيطللف ويلقللى يف جهللنم ،فللإن اجلسللار عليلله كالليللب مطللف النللاس بأعمللاهلم،
فمن مار على الصاراط دخل اجلنة".
إذا كل من يتعدى هلذا الصلاراط يلدخل اجلنلة ،لكلن قلنلا أبلواب اجلنلة مغلقلة حتتلاج إىل شلفاعة ،وًل ميكلن
أن يدخل اجلنة إًل بعد التنقية والتهذيب ،نعم.

"فللإن اجلسللار عليلله كالليللب مطللف النللاس بأعمللاهلم ،فمللن ميللار علللى الصلاراط دخللل اجلنللة ،فللإذا عللربوا عليلله
وقفوا على قنطارة بني اجلنة والنار".
نعللم والقنطللارة قلنللا هللي اجلسللار الصللغري نعللم ،يقللتص لبعضلهم مللن بعللض لكللن هللذا للليس كاحلسللاب األول
وإمنا هذا احلساب من أجل أن ًل يبقى يف قلوب الناس شيء من الغل واحلقد ،نعم هذبوا ونقوا نعم.

"فملن ملار عللى الصلاراط دخلل اجلنلة فلإذا علربوا عليله وقفلوا عللى قنطلارة بلني اجلنلة والنلار ،فيقلتص لبعضللهم
من بعض فإذا هذبوا ونقوا أذن هلم يف دخول اجلنة".
أذن هلم يف دخول اجلنة بعد شفاعة النيب  نعم.

357

العقيدة الواسطية

"وأول مللن يسللتفتح بللاب اجلنللة حممللد  ،وأول مللن يللدخل اجلنللة مللن األمللم أمتلله ،وللله يف القيامللة ثللالث
شفاعات".
بسم اهلل واحلمد اهلل ،اهلل أعلم أنه جنعل هذا يعين إىل غدا إن شاء اهلل تعاىل ،ناراجلع اآلن يعلين ملا أخلذنا
وغدا إن شاء اهلل ،قليل دائم خري من كثري منقطع نعم.
يبقى معنا مسألة :هل البهائم حتاسب؟ قال البهائم يقتص لبعضها من بعض ،نعم طيب ،نعم.
طالب:
القيخ :أخذ الكتب يقول إما ينقسم إىل ثالثة أقسام أو إىل قسمني إذا اعتربنا أنه ينقسلم فيله النلاس إىل
قسللمني يك للون آخ للذ الكتللاب بيمين لله ،أو بق للماله ،تكسللار وتن للزع نس للأل اهلل الس للالمة والعافي للة وجتع للل
خلف الظهار ،وإذا قلنا أهنم ينقسموا إىل ثالثة أقسلام يكلون بلاليمني وبالقلمال وملن وراء الظهلار ،ملا هلو
مناسبة أنه أخذ الكتاب باليمني؟ ألنه من أصحاب اليمني ،وأخلذ الكتلاب بالقلمال نسلأل اهلل السلالمة
والعافية ألصحاب القمال ،وما هي مناسبة أنه يكون من خلف الظهار؟
ألن اجلزاء من جنس العمل ألنله جعلل كتلاب اهلل سلبحانه وتعلاىل وراء ظهلاره يف اللدنيا ،فكلان هلذا اجللزاء
نسأل اهلل السالمة والعافية يف اآلخارة.
طالب:
القيخ :هناك نعم والدليل.
طالب:
القيخ :يدخلون اجلنة قال سبعون ألف من غري جزاء وًل حساب نعم.
طالب:
القيخ :مثارة اإلميان باحلوض.
مثارة القارب من احلوض ايش الثمارة؟ أنه ًل يظمأ بعدها أبدا ،طيب مكان احلوض؟
طالب:
القيخ :يف عارصات يوم القيامة واقف يوم القيامة بعد أن يلجمه العارق إجلاملا وقبلل امللارور عللى الصلاراط،
طيللب ،وصللف هللذا احلللوض بأوصللاف هللل هللو موجللود احلللوض موجللود؟ نعللم موجللود ،طيللب وقللال طوللله
وعارضه شهار.
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يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :هذا معناه أهنا دائاري.
آنيته.
طالب:
القيخ :طيب ومثارة القارب منه أخذناه ،لونه؟ أشد بياض من اللنب ،وطعمه أحلى من.
طالب :العسل.
القيخ :ورحيه أطيب من ريح املسك ،هل يبعد عن هذا احلوض أناس؟
طالب:
القلليخ :نعللم مللن هللم؟ الللذين أحللدثوا يف هللذا الللدين سلواء إحللداث يف الللدين ،أو يف شللؤون األمللة ،طيللب
هذا اإلحداث عندنا قال« :إنك ًل تدري ماذا أحدثوا بعدك» نعم.
هلل لكلل نلليب حلوض؟ يقللول نعلم والقليخ األلبللا ي صلحح احلللديث أن لكلل نليب حللوض واهلل أعللم ،لكللن
أعظم األحواض وأكرب األحواض هو حوض النيب عليه الصالة والسالم ،وهذا فيله منقبلة لله عليله الصلالة
والسالم.
نعم ،نعم.
طالب:
القلليخ :نع للم أن لله يس للعى يف ال لوادي ب للني الص للفا واملللاروة ب للني العلم للني ويق للتد ويت للذكار هب للذا س للعيه إىل اهلل
سبحانه وتعاىل واجلزاء من جنس العملل ،فلإذا كلان يسلعى إىل اهلل سلبحانه وتعلاىل يف اللدنيا سلعيا شلديدا
سوف إن شاء اهلل يكون اجلزاء من جنس العمل يف ماروره على الصاراط.
يقال أنه رؤية بعض السلف يف املنام قال ما صنعك اهلل بك؟ قلال وضلعت األوىل عللى الصلاراط ،والثانيلة
يف اجلنة نعم طيب فيمار الناس فيه على قدر أعماهلم طيب.
طالب:
القلليخ :نعللم أي نعللم الكفللار نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة أهنللم يبللاغتهم العللذاب ،وأهنللم يلقللون يف النللار
إلقاء ،واهلل سبحانه وتعاىل قال{ :حىت إذا جاءوها فتحت}.
ويف أهللل اجلنللة قللال{ :وفتحللت} ألن أبلواب اجلنللة مغلقللة حتتللاج إىل شللفاعة ،عللدد أبلواب اجلنللة؟ مثانيللة
وكللل أنللاس يللدعون مللن بللاب ،ومللنهم مللن يللدعى مللن كللل األب لواب ومللنهم الصللديق رضللي اهلل عنلله ،لكللن
يكون إذا أكثار من هذا الباب يدعى ملن هلذا البلاب عللى حسلب اإلكثلار ملن العملل ،وهلذا يعلين بعلض
العلماء يقول إن اهلل سبحانه وتعاىل إذا فتح عليك باب ألزمه.
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مثاله:
يقول يفتح اهلل سبحانه وتعاىل على بعلض النلاس يف بلاب الصليام أنله يسلتطيع أن يصلوم فهلذا يلدعى ملن
بلاب الاريلان ،أللزم هللذا البلاب إذا فلتح اهلل عليلك يف بللاب أللزم هلذا البلاب ،فللتح اهلل عليلك يف بلاب تعللليم
اخللق ،الكتاب والسنة على ما كلان عليله النليب  والصلحابة والسللف الصلاحل تللزم هلذا البلاب ،فلتح اهلل
عليللك يف بللاب اإلنفللاق يف سللبيل اهلل تنفللق ،فللتح اهلل عليللك يف بللاب اجلهللاد ،فللتح اهلل عليللك يف بللاب
الصللالة ،فللإذا فللتح اهلل سللبحانه وتعللاىل عليللك يف بللاب ألللزم هللذا البللاب ،والنلليب  قللال هللذا« :أحللب
األعمال إىل اهلل أدومه وإن قل».
وهذا فيه يعين ألنه تعارف بعض الناس يقول يفتح اهلل عليه يف باب.
مثاله :يفتح اهلل عليه يف باب تعليم النلاس ،يقلول أنلت بعيلد علن أبلواب أخلارى انتقلل إىل كلذا ،فتجلده
ينتقل ويرتك هذا الباب ًل جيد األول وًل الثا ي وهذا من تلبيس القيطان ،صحيح نعم ،فلإذا إذا فلتح اهلل
سللبحانه وتعللاىل عليللك مللن بللاب يقللول بعللض العلمللاء ألللزم هللذا البللاب ،وواظللب عليلله وإن وجللدت أنللك
تسللتطيع أنللك تضلليف إىل هللذا البللاب بللاب آخللار أيضللا ألزملله ،وًل مللانع أنلله قللد يللدعى اإلنسللان مللن كللل
األبواب كما سأل الصديق رضي اهلل عنه ،نعم طيب.
طالب:
القيخ :تنقار الدواوين وهي الصحف اليت كتبتها املالئكة ،يكون فيها يكتب فيها العمل ،والنيلة ،واهللم،
نعم على تفصيل يف النية واهلم نعم ،نعم.
طالب:
القليخ :الصلاراط هللو منصلوب علللى مللنت جهلنم نسللأل اهلل السللالمة والعافيلة ،واختلفلوا فيلله ملنهم مللن قللال
أنه على ما تقتضيه اللغلة ،وملنهم ملن قلال عللى ملا وصلف أنله أحلد ملن السليف وأرق ملن القلعار ،طيلب
وميللار النلاس فيلله علللى قللدر أعمللاهلم ،وًلبللد مللن املللارور علللى الصلاراط ،لكللن قللال إن مللار عليلله املللؤمن تكللون
يعللين النللار نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة بللاردا وسللالما{ ،وإن مللنكم إًل واردهللا} هللذا الللورود واملللارور وًل

يعين قدر اهلل سبحانه وتعاىل املارور ولكن يكون هذا بارد وسالم على املؤمنني ،نعم.
طالب:

القليخ :نعلم وقللال بعلض العلملاء مللن أنصلفك مللن جعللك حسليبا علللى نفسلك {ملا يلفللظ ملن قللول إًل

لديه رقيب عتيد}.
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واهلل أعلم ،ونكتفي هبذا القدر ،وغدا إن شاء اهلل نتم يعين هذا القسم يعلين نلتم إىل اإلميلان بالقلدر ،ألن
اإلميللان بالقللدر إن شللاء اهلل يكللون يف اًلختبللار األخللري ،فغللدا إن شللاء اهلل يكللون يعللين آخللار مللا ذكللار شلليخ
اإلسالم من اإلميان باليوم اآلخار يبقى معنا شلفاعات النليب  ،وأن اهلل سلبحانه وتعلاىل اختصله بقلفاعة
خاصة به عليه الصالة والسلالم ،القلفاعة يف أهلل املوقلف ،والقلفاعة يف فلتح أبلواب اجلنلة ،والقلفاعة يف
عمه أيب طالب ،واهلل أعلم.
وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]42بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد ،وعلى آله
وصحبه أجمعين.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمسلمين أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية –رمحه اهلل تعاىل -يف العقيدة الواسطية" :وتنقار الدواوين ،وهي صحائف
األعمال ،فآخذ كتابه بيمينه ،وآخذ كتابه بقماله أو من وراء ظهاره".
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
(تنقار الدواوين) وهي تنقار يعين تفتح ،وتؤخذ على ما ذكار ،وهي صحائف األعمال.
أقسام الناس يف أخذ الدواوين إىل ثالثة أقسام –واهلل أعلم ،-إذا قسمنا إىل قسمني:
األخذ باليمني.
األخذ بالقمال.
األخذ باليمني؛ ألنه كان اجلزاء من جنس العمل؛ ألنه من أصحاب اليمني ،وبالقمال؛ ألنه من
أصحاب القمال ،نسأل اهلل السالمة والعافية.
(ومن ورائهم ظهار) ألنه جعل كتاب اهلل سبحانه وتعاىل يف الدنيا وراء ظهاره ،وأعارض عن ذكار اهلل
سبحانه وتعاىل ،وكان اجلزاء من جنس العمل.
"كما قال – سبحانه وتعاىل{ :-وكل إنسان ألزمناه طآئاره يف عنقه وخنارج له يلوم القيامة كتابا يللقاه
منقورا اقلارأ كتابك كفى بنلفسك اليلوم عليك حسيبا} [اإلساراء."]14 -13 :
قلنا قال بعض العلماء" :قد أنصفك من جعلك حسيبا على نفسك".
"وحياسب اهلل اخلالئق ،وخيلو بعبده املؤمن فيقارره بذنوبه ،كما وصف ذلك يف الكتاب ،والسنة".
هل هناك من يسلم من الحساب؟
نعم ،السبعني ألف الذين يدخلون اجلنة من بغري جزاء وًل حساب( ،وحياسب اهلل اخلالئق ،وخيلو بعبده
املؤمن) وهذه فيه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :كل أميت معاَّف» صحيح؟ نعم ،وأنه قال:
«سرتهتا عليك يف الدنيا ،وها أنا اآلن أغفارها لك يف اآلخارة».
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"وحياسب اهلل اخلالئق ،وخيلو بعبده املؤمن فيقارره بذنوبه ،كما وصف ذلك يف الكتاب ،والسنة ،وأما
الكفار فال حياسبون حماسبة من توزن حسناته ،وسيئاته ،فإنه ًل حسنات هلم ،ولكن تعد أعماهلم،
فتحصى ،فيوقفون عليها ويقاررون هبا ،وجيزون به".
هل البهائم تحاسب؟
وإمنا يكون القصاص بينهم.
بعد هذا قال( :يف عارصات يوم القيامة) العارصات :املواقف يوم القيامة ،وقال :هي األماكن –أعين
املتسعة وكذا.-
"ويف عارصات القيامة احلوض المورود للنيب  ماؤه أشد بلياضا من اللنب ،وأحلى من العسل ،آنيته
عدد جنوم السماء ،طوله شهار ،وعارضه شهار ،من يقارب منه شاربة ًل يظمأ بلعدها أبدا".
مكان وجود احلوض يف عارصات يوم القيامة ،هل احلوض موجود؟ نعم ،ودلت عليه أحاديث ،وكتاب،
وسنة ،وإمجاع.
قال( :ويكون قبل املارور على الصاراط وبعد أن يلجمهم العارق إجلاما ،والناس حباجة إىل شارب) مثارة القارب
منه؟ ًل يظمأ بعدها أبدا ،قال :من يقارب منه؟ نعم ..وكان اجلزاء من جنس العمل ،أقوام ،من هم؟

الذين أحدثوا ،وهذا فيه التحذيار من خمالفة ما كان عليه النيب صلى اهلل عليه وسلم ،والسلف الصاحل،
قال( :آنيته) أو عدل( ،ماؤه) أشد بياضا من اللنب ،وأحلى من العسل ،وأطيب من ريح املسك.
مثارة القارب منه؟ قلناً :ل يظمأ بعدها أبدا.
هل لكل نيب حوض؟ إن صح احلديث ،وقلنا أن القيخ األلبا ي –رمحه اهلل -يصحح احلديث« :أن
لكل نيب حوض».
لكن أعظم األحواض ،وأكرب األحواض ،هو حوض النيب صلى اهلل عليه وسلم ،طوله شهار ،وعارضه
شهار ،ويقول هذا القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل -معناه أنه دائم.
"والصاراط منصوب على منت جهنم ،وهو اجلسار الذي بلني اجلنة والنار ،ميار الناس عليه على قدر
أعماهلم ،فمنلهم من ميار كلمح البصار ،ومنلهم من ميار كالبلارق ،ومنلهم من ميار كالاريح ،ومنلهم من ميار
كالفارس اجلواد ،ومنلهم من ميار كاركاب اإلبل ،ومنلهم من يلعدو عدوا ،ومنلهم من ميقي مقيا ،ومنلهم
من يلزحف زحفا ،ومنلهم من خيطف خطفا ويللقى يف جهنم؛ فإن اجلسار عليه كالليب مطف الناس
بأعماهلم ،فمن مار على الصاراط؛ دخل اجلنة".
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إذا كل من مار وجاوز الصاراط دخل اجلنة ،لكن اجلنة أبواهبا مغلقة ،حتتاج إىل شفاعة النيب صلى اهلل
عليه وسلم ،وهذا سبب من أسباب وجود القنطارة.
السبب الثا ي :أهنم ًل بد أن ينقوا ،ويهذبوا ،تذهب عنهم القحناء ،والبغضاء ،وكذا؛ حىت يكونوا..
بعد هذا يدخلون اجلنة.
إذا سبب وجود القنطارة –واهلل أعلم:-
األول :ألن أبواب اجلنة مغلقة حتتاج إىل شفاعة النيب صلى اهلل عليه وسلم.
الثا ي :حىت يهذبوا ،ويكونوا أهال لدخول اجلنة.
كل من مار على الصاراط دخل اجلنة ،وقال بعض العلماء :أن سري العبد يف الدنيا إىل اهلل سبحانه
وتعاىل حيدد سري العبد على الصاراط ،بقدر أعماله؛ ألنه قال هنا.
"فمن مار على الصاراط؛ دخل اجلنة".
"فإذا عبلاروا عليه؛ وقلفوا على قلنطارة بلني اجلنة والنار ،فليلقتص لبلعضهم من بلعض ،فإذا هذبوا ونلقوا؛ أذن
هلم يف دخول اجلنة".
"وأول من يستلفتح باب اجلنة حممد  وأول من يدخل اجلنة من األمم أمته".
"وله  يف القيامة ثالث شفاعات.":
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،القفاعة لغة من الضم ،وجعل الواحد اثنان،
وشارعا قال :هي التوسط إىل الغري يف جلب نفع ،ودفع ضار ،وتنقسم القفاعة إىل قسمني:
شفاعة مثبتة.
شفاعة منفية.
القفاعة املنفية :هي اليت نفاها القارآن ،وهي اليت تطلب من غري اهلل فيما ًل يقدر عليه إًل اهلل ،وهي
اليت فيها القارك األكرب ،وفيما يقدر عليه املخلوق تصح.
يصح طلب القفاعة من املخلوق فيما يقدر عليه بأربعة شاروط:
أن يكون:
حي.
وحاضار.
وقادر.
وسبب.
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والقفاعة املثبتة :اليت أثبتها اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ،وتطلب من اهلل سبحانه وتعاىل بثالث شاروط:
اإلذن بالقفاعة.
والارضا عن القافع.
والارضا عن املقفوع له.
وتنقسم القفاعة املثبتة إىل قسمني:
خاصة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ًل يقاركه فيها أحد.
وعامة لكل موحد ،لألنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،وللمالئكة وللصاحلني وللموحدين ،وللنيب
عليه الصالة والسالم ،ولألفاراد ،يعين األطفال الصغار.
القفاعة اخلاصة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم تنقسم إىل ثالثة أقسام:
القفاعة العظمى يف أهل املوقف.
والقفاعة يف فتح أبواب اجلنة.
والقفاعة يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب.
والشفاعة العامة لكل موحد ثالثة:
األول :القفاعة يف رفع الدرجات ،ومنها :قول النيب صلى اهلل عليه وسلم« :اللهم اغفار أليب سلمة،
وارفع درجته يف املهديني» ومنها :الصالة على اجلنائز ،قال« :إًل شفعهم اهلل فيه».
والثا ي :القفاعة فيمن دخل النار من املوحدين ،أن خيارج منها ،والقفاعة فيمن استحق دخول النار أًل
يدخلها من املوحدين ،وهو سوف يذكار هذه األمور اآلن.
"أما القفاعة األوىل :فليقفع يف أهل الموقف حىت يلقضى بليلنلهم بلعد أن يلتلاراجع األنبياء؛ آدم ،ونوح،
وإبلاراهيم ،وموسى ،وعيسى ابن مارمي عن القفاعة حىت تلنتهي إليه".
(عن القفاعة) قال :أوًل :يرتاجع عنها آدم عليه الصالة والسالم ،وذكارنا أن بعض السلف يقول :لو مل
يذكار القارآن ما بدر من آدم عليه الصالة والسالم لكان أنه ًل ميكن أن نتكلم يف حق نيب من األنبياء
عليهم الصالة والسالم -بقيء ،ونذكار القصة كما وردت يف القارآن ،ونذكار أن اهلل سبحانه وتعاىلتاب عليه.
إذا يعتذر بأكله من القجارة ،إىل إباراهيم ،وبدأ اآلن بأويل العزم من الارسل ،نوح ،وإباراهيم ،وموسى،
وهؤًلء يذكار أمور تاب اهلل سبحانه وتعاىل عليهم فيها ،واجتباهم اهلل سبحانه وتعاىل.
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وعيسى عليه الصالة والسالم مل يذكار شيء ،ولكن أحال إىل حممد عليه الصالة والسالم ،وقال :يقول
بعض العلماء :أن هؤًلء أنبياء ورسل عليهم الصالة والسالم ،ومن أويل العزم من الارسل ،وخيافوا من اهلل
سبحانه وتعاىل ،فنحن من باب أوىل.
وتقدم معنا أن حممد بن عبد الوهاب –رمحه اهلل -قال يف املسائل يف باب اخلوف قال :سؤال اخلليل،
قال خليل ،وأثىن اهلل عليه ،وكسار األصنام بيده ،وأبو األنبياء ،وبعد هذا خياف سؤاله لنفسه ولبنيه
وقاية عبادة األصنام.
إذا حنن من باب أوىل ،قلنا العبد ًل بد أن يكون بني اخلوف والارجاء.
قال :فهذه هي القفاعة العظمى للنيب عليه الصالة والسالم ،فهذه القفاعة خاصة به عليه الصالة
والسالمً ،ل يقاركه فيها أحد.
"أما القفاعة األوىل :فليقفع يف أهل الموقف حىت يلقضى بليلنلهم بلعد أن يلتلاراجع األنبياء؛ آدم ،ونوح،
وإبلاراهيم ،وموسى ،وعيسى ابن مارمي عن القفاعة حىت تلنتهي إليه".
"وأما القفاعة الثانية :فليقفع يف أهل اجلنة أن يدخلوا اجلنة".
"وهاتان القفاعتان خاصتان له".
القفاعة الثانية يف فتح أبواب اجلنة؛ ألنه عليه الصالة والسالم يقفع يف فتح أبواب اجلنة.
القفاعة الثالثة اخلاصة به عليه الصالة والسالم :يف عمه أيب طالب أن خيفف عنه العذاب.
"وأما القفاعة الثالثة :فليقفع فيمن استحق النار ،وهذه القفاعة له ولسائار النبيني والصديقني وغريهم،
فليقفع فيمن استحق النار أًل يدخلها".
يعين :أي من املوحدين.
"ويقفع فيمن دخلها أن خيارج منلها".
أيضا من املوحدين.
"وخيارج الله من النار أقلواما بغري شفاعة؛ بل بفضله ورمحته ،ويلبلقى يف اجلنة فضل عمن دخلها من أهل
الدنليا ،فليلنقئ الله هلا أقلواما فليدخلهم اجلنة".
وهذا فيه سعة فضل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن هذه اجلنة ما ًل عني رأت ،يقول :أن اهلل جل وعال ينقئ
ألهل اجلنة أقوام؛ حىت يدخلوا اجلنة؛ ألنه يبقى فيها فضل وسعة.
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وتقدم معنا أن اهلل سبحانه وتعاىل وعد اجلنة والنار بأن متلى ،وكان األصل أنه كما أنقأ اهلل سبحانه
وتعاىل للجنة اقوام ،أن ينقئ للنار أقوام ،قالً :ل ،ما ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل سبحانه وتعاىل،
واهلل سبحانه وتعاىل قال﴿ :وما ربك بظالم للعبيد﴾[فصلت ،]46:وقال سبحانه وتعاىل﴿ :وما كنا
معذبني حىت نلبلعث رسوًل﴾[اإلساراء.]15:
ولذلك يضع اجلبار فيها رجله ،ويف رواية (قدمه) فينزوي بعضها إىل بعض ،وًل ميكن أن اهلل سبحانه
وتعاىل ينقئ أقوام للعذاب ،ويعذهبم بال جارم.
وهذا فيه معتقد أهل السنة واجلماعة ،اجلمع بني القارع والقدر ،وسوف يأيت معنا –إن شاء اهلل -زيادة
تفصيل هلذه املسألة يف التدمورية –إن شاء اهلل تعاىل.-
"ويلبلقى يف اجلنة فضل عمن دخلها من أهل الدنليا ،فليلنقئ الله هلا أقلواما فليدخلهم اجلنة".
"وأصناف ما تضمنته الدار اآلخارة من احلساب والثلواب والعقاب واجلنة والنار وتفاصيل ذلك مذكورة
يف الكتب المنلزلة من السماء ،واآلثار من العلم المأثور عن األنبياء ،ويف العلم الموروث عن حممد 
من ذلك ما يقفي ويكفي".
إذا كأنه يارشدك إىل ما قال النيب صلى اهلل عليه وسلم عندما رأى يف يد عمار –رضي اهلل عنه -صحيفة
من التوراة ،قال :أمتهوفون ،أي :مرتددون أو شاكون ،قال :لو كان موسى حيا ملا وسع إًل أن يتبعين.
وهذا األصل أننا ..قال :ويقول هو شيخ اإلسالم :إدمان النظار يف الكتاب والسنة ،وأنه فيها ما يقفي
ويكفي.
وما ورد عن األمم السابقة ،عن أهل الكتاب ،قال :هل نصدقه؟ أو نكذبه؟ أو نتوقف فيه؟ قال:
األول :ما ورد يف شارعنا أنه حق وصدق ،فاألصل أننا نصدق أنه جاء يف شارعنا أنه حق وصدق،
قلنا :مثل :أن يقولوا مثال :أن موسى عليه الصالة والسالم أنزلت عليه التوراة ،نقول :هذا حق ،وجاء
يف شارعنا أنه حق وصدق ،وما جاء يف شارعنا أنه كذب فال بد أن نكذب.
مثال :يقول :أهنم قتلوا املسيح عيسى ابن مارمي ،أو أن عيسى ثالث ثالثة ،نقول :جاء يف شارعنا أن
هذا كذب ،وباطل ،وجيب أن نارد هذا الذي يذكار عن عيسى عليه الصالة والسالم ،وقال اهلل سبحانه
وتعاىل﴿ :لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثالثة﴾[املائدة ،]73:وغريه من األدلة.

وما مل يأت يف شارعنا تصديقه وًل تكذيبه ،فهذا ًل نصدق ،وًل نكذب ،ونتوقف فيه ،ونقول :اهلل

أعلم.
مثاله :لو قالوا :أن ملك املوت امسه عزرائيل ،نقول :هذا مل يأت يف شارعً ،ل تصديق وًل تكذيب،
فهذا نتوقف فيه.
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قال :وهو كأنه يارشدك اآلن إىل الارجوع إىل الكتاب والسنة؛ ألنه فيه الكفاية ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿اليـوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم﴾[املائدة.]3:

"ويف العلم الموروث عن حممد  من ذلك ما يقفي ويكفي ،فمن ابلتلغاه وجده".

"وتلؤمن الفارقة الناجية من أهل السنة واجلماعة بالقدر خريه وشاره".
اآلن بدأ املصنف -رمحه اهلل -ببيان الاركن السادس من أركان اإلميان ،وقلنا أن املصنف –رمحه اهلل-
أطال يف الاركن اخلامس ،وهو اإلميان باليوم اآلخار؛ ألن هذه املسألة حتتاج إىل تفصيل وزيادة بيان.
إىل هنا يكون عندنا اختبار ،خنترب –إن شاء اهلل – غدا ،اختبار شفوي وحتارياري ،وبعد غد –إن شاء
اهلل -نصحح اًلختبار ،ونكمل ما بقي من هذه العقيدة املباركة ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل على حممد،
وعلى آله وصحبه وسلم.
نراجع..
س :تعريف الشفاعة لغة؟
القفاعة لغة :من الضم ،وجعل الواحد اثنان.
أوًل :القفاعة تنقسم إىل كم قسم؟
شفاعة مثبتة ،ومنفية ،فاملنفية :اليت نفاها القارآن ،وهي اليت تطلب من غري اهلل فيما ًل يقدر عليه إًل
اهلل ،وهي اليت فيها القارك األكرب ،والقفاعة فيما يقدر عليه املخلوق تصح بأربعة شاروط:
حي.
وحاضار.
وقادر.
وسبب.
القفاعة املثبتة :أثبتها اهلل سبحانه وتعاىل لنفسه ،وتطلب من اهلل بقاروط ثالثة:
اإلذن بالقفاعة.
والارضا عن القافع.
والارضا عن املقفوع له.
تنقسم القفاعة املثبتة إىل قسمني:

شفاعة بالنيب صلى اهلل عليه وسلم ًل يقاركه أحد.
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وشفاعة عامة.
اخلاصة به عليه الصالة والسالم..
األول :القفاعة العظمى ،يف أهل املوقف ،أن اهلل سبحانه وتعاىل يقضي بني اخلالئق ،حني يرتاجع
عنها األنبياء ،آدم ،ونوح ،وإباراهيم ،وموسى ،وعيسى عليهم الصالة والسالم.
والثانية :يف أهل اجلنة؛ ألن أول من يستفتح باب اجلنة هو عليه الصالة والسالم.
الثالثة :يف عمه أيب طالب.
العامة :يف رفع الدرجات ،مثل :دعائك ألخيك ،والصالة على اجلنازة ،وقال النيب صلى اهلل عليه
وسلم« :اللهم اغفار أليب سلمة وارفع درجته يف املهديني».
الثانية :القفاعة فيمن استحق دخول النار ،يدخلها من املوحدين ،ومن دخل النار من املوحدين أن
خيارج منها.
بفضله سبحانه وتعاىل ورمحته ،أي نعم ،أن اهلل سبحانه وتعاىل ينقئ ألهل اجلنة خلق يدخلهم اجلنة
بفضله ورمحته سبحانه وتعاىل ،وًل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل خيلق خلق ويدخلهم النار بال إقامة
حجة﴿ ،وما كنا معذبني حىت نلبلعث رسوًل﴾[اإلساراء ،]15:وقال سبحانه وتعاىل﴿ :وما ربك بظالم
للعبيد﴾[فصلت ،]46:فيضع فيها اجلبار –كما تقدم معنا.-
شارع من قبلنا هل هو شارع لنا؟
ًل يا أخي ،هذا اخلرب عن بين إسارائيل ،األخبار اليت تأتينا عن بين إسارائيل تنقسم إىل ثالثة أقسام:
األول :ما جاء يف شارعنا أنه حق وصدق ،فاألصل أن نصدق هذا؛ ألنه جاء يف شارعنا أنه حق
وصدق.
الثا ي :ما جاء يف شارعنا أنه كذب ،فهذا نكذبه.
الثالث :ما مل يأت به القارع تصديقه وًل تكذيبه.
أي نعم ،أنه ًل بد اجلمع بني القدر والقار ،فاهلل سبحانه وتعاىل قدر مقاديار كل شيء ،وأمار العباد
بفعل األوامار ،واجتناب النواهي ،وهذا سوف يأتينا –إن شاء اهلل -يف اإلميان بالقضاء والقدر بعد هذا
اًلختبار.
نعم ،األصل أننا –كما قال شيخ اإلسالم( :إدمان النظار يف الكتاب والسنة ،وفيه ما يقفي ويكفي)
نعم ،تاراجع األنبياء –عليهم الصالة والسالم -وذكارنا أن بعض العلماء يقول :أنه لو مل تأت ذكار هذا
األمار الذي حدث من آدم عليه الصالة والسالم لكان ًل نستطيع أن نذكار شيء ،إن كنا ًل نذكار ما
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شجار بني الصحابة –رضي اهلل عنهم -إذا األنبياء من باب أوىل –عليهم الصالة والسالم -وقالً :ل
بد اًلقتصار على ما جاء يف القارآن ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل اجتباه وتاب عليه ،واهلل أعلم ،وصلى اهلل
على حممد ،وعلى صحبه وسلم.
بقي يقول يف الواسطية :أنه ذكار هل نقول أن اهلل يف مكان أم ًل؟
أوًل :تقدم معنا يف القواعد أن ما مل يارد يف الكتاب والسنة إثباته أو نفيه ًل نثبته وًل ننفيه ،هذا أوًل.
ثانيا :نستفصل عن املعىن.
فاملكان هذا مل يارد يف الكتاب والسنة إثبات املكان أو تنزيه اهلل سبحان وتعاىل عن املكان ،فال نثبته
وًل ننفيه ،هذا أوًل.
الثا ي :أن نقول :ما تاريد بقول أن هلل مكان؟
إذا أردمت أن هلل مكان معناه إثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،والفوقية ،وصعود األشياء ونزوهلا منها
اًلستواء ،فهذا حق ،لكن ًل تتكلم إًل مبا جاء يف الكتاب والسنة ،وإن أردمت بإثبات املكان هلل أن
املخلوقات حتيط باخلالق سبحانه وتعاىل ،فهذا باطل ،ويارده كتاب وسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،صحيح؟
الثالث- :عندنا ثالثة أشياء يف الارد على من يقول :هل هلل مكان؟.-
الثالث نقول :هذه هي طاريقة أهل الباطل ،أهنم يأتوا بأشياء مل تارد يف الكتاب والسنة يضللوا هبا الناس.
املكان.
واحليز.
واجلوهار.
واجلسم.
والعارض ،وغريه.
فهذه ما مل يارد يف الكتاب والسنة إثباهتا وًل نفيهاً ،ل نثبته وًل ننفيه.
إذا عندنا ثالثة أشياء:
أوًل :نقولً :ل نثبت وًل ننفي ،ونسأل عن املعىن ،وإن أرادوا معىن حق ،نقول :حق ،لكن ًل بد أن
تتكلموا مبا جاء يف الكتاب والسنة ،وإن .26:04
ونقول الثالث :هذه هي طاريقة أهل الباطل أهنم يرتكوا ما جاء يف الكتاب والسنة ،ويأتوا بأشياء مل تارد
يف الكتاب والسنة يضللوا هبا الناس.
ومنه الذي ذكارنا هل اإلنسان مسري أم خمري؟
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نقول :هذا السؤال أوًل :مل يسأل عنه السلف.
الثا ي :ماذا تاريد هبذا السؤال؟ أن توقعونا إما يف القول باجلرب ،أو بالقول يف القدر.
الثالث :نقول :هذا فيه تفصيل ،فيه أشياء ليس للعبد فيها اختيار ،ويف أشياء جعل اهلل سبحانه وتعاىل
فيها للعبد اختيار ،صحيح؟ نعم ،والثالث هو التفصيل.
إذا السؤال من أصله بدعة.
الثا ي :ما هو غارض هؤًلء؟ أن يوقعونا إما بالقول يف القدر ،أو القول باجلرب.
والثالث :أن فيه تفصيل.
وهذه املسألة قد جاءت يف القواعدً ،ل بد أن نقف على ما وقف عليه السلف؛ ألن الصحابة –رضي
اهلل عنهم -هم أعلم ،علمهم النيب صلى اهلل عيله وسلم ،وأحارص الناس على العلم ،واملسئول هو
رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ،أعلم اخللق باهلل ،وأنصح اخللق للخلق.
واهلل أعلم ،وصلى اهلل على حممد ،وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]43بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمد ،وعلى
آله وصحبه أجمعين.
أسئلة الواسطية ..األدلة من السنة.
س :تعريف السنة لغة واصطالحا؟
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
السنة لغة :الطاريقة.
وشارعا :كل ما ثبت عن النيب صلى اهلل عليه وسلم من أقوال وأفعال ،وتقاريار ،أو سنة خلقية أو خلقية.
والسنة هي الطاريقة.
السنة يف اصطالح الفقهاء :وهي تعاريف السنة اصطالحا:
ًل على وجه اإللزام.
والسنة هنا اليت أراد هبا شيخ اإلسالم ،هي طاريقة النيب صلى اهلل عليه وسلم يف أقواله ،ويف أفعاله،
وتقارياراته –عليه الصالة والسالم.-
منزلة السنة بالنسبة للقارآن :إذا ثبتت صحة السنة فهي وحي من اهلل سبحانه وتعاىل.
س :اذكر قول السلف يف النزول؟
ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف إثبات صفة النزول؟
يثبتون هلل سبحانه وتعاىل نزول حقيقي يليق جباللته وعظمتهً ،ل ماثل ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل
الظنون الكاذبة ،مثل أن يظن أن السماء تظله ،أو تقله ،أو حتيط به سبحانه وتعاىل ،فاهلل سبحانه
وتعاىل مستغين عن كل شيء ،وأكرب من كل شيء ،وكل شيء مفتقار إىل اهلل سبحانه وتعاىل.
س :ونرد على املخالف.
كيف نارد على من قال أن النزول هو نزول لألمار أو للمالئكة ،أو للارمحة؟
أوًل :أنه خمالف لظاهار النص ،وإمجاع السلف ،وليس عليه دليل.
أنه ذكار يف احلديث أن اهلل سبحانه وتعاىل يقول ،وًل ميكن للارمحة أهنا تتكلم هبذا الكالم.
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حنن ناريد نزول الارمحة إىل األرضً ،ل إىل السماء ،وبعد هذا؟ أن الارمحة تنول يف كل وقت ،ليست
خاصة يف ثلث الليل اآلخار ،بعد هذا قلنا أيضا الفطارة تقهد على هذا النزول ،وأحوال الناس خاصة
يف ثلث الليل اآلخار ،يف العقار األواخار من رمضان ،أن حيارص على القيام يف هذا الوقت.
س :ومثرة اإلميان بالنزول؟
ما هي مثارة اإلميان هبذه الصفة؟
احل للارص عل للى القي للام يف ثل للث اللي للل اآلخ للار ،وكي للف حيس للب اللي للل؟ ب للالغاروب إىل أذان الفج للار ،ويقس للم
علللى ثالثللة أقسللام ،وأفضللل القيللام قيللام داوود عليلله الصللالة والسللالم ،ينللام نصللف الليللل ويقللوم الثلللث،
ينام السدس.
ما هي احلكمة من نوم السدس؟
أنقط للقيام لصالة الفجار.
الثا ي :دفع للارياء؛ ألنه يقوم هذا لصالة الفجار ،ويظن من ياراه أنه نام كل الليل.
س :هل خيلو العرش؟
أوًل :هذا السؤال يقول القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل" :-لو مل يارد من بعض السلف لعددنا من سأل
هذا السؤال مبتدع؛ ألنه مل يسأل عنه الصحابة –رضي اهلل عنهم."-
الثا ي :عندنا إما توقف ،أو خيلو أو ًل خيلو ،ورجح القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل -أننا نقول :آمنا
وصدقنا وسلمنا ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل أعلمنا أنه ينزل ،وأعلمنا أنه مستوي على عارشه ،واهلل سبحانه
وتعاىل ليس كمثله شيء ،وهو السميع البصري ،وليس لنا إًل الارضا والتسليم.
س :شبهة ثلث الليل؟
كيف تارد على من يقول أن الثلث اآلن يكون يف السعودية ،بعدها يف مصار ،كذا ،كذا؟ معىن
هذا أن اهلل سبحانه وتعاىل ينزل يف كل وقت؟
نقول :هذا أمار غييب ،وليس لنا إًل الارضا والتسليم ،واهلل سبحانه وتعاىل ليس كمثله شيء ،أوًل.
الثا ي :هذا نقول الكالم مبناه على القياس الفاسد.
س :فوائد حديث النزول؟
إثبات النزول ،وإثبات العلو ،وإثبات صفة الكالم هلل سبحانه وتعاىل ،وسعة فضل اهلل ورمحته.
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س :قول السلفي يف الفرح؟
ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف صفة الفارح؟
هلل سبحانه وتعاىل فارح حقيقي ،يليق جباللته وعظمتهً ،ل مياثل فارح املخلوقني.
س :مثرة اإلميان بصفة الفرح؟
ما هي الثمارة؟
أن حيارص العبد على التوبة.
س :قول السلف يف صفة الضحك؟
ما هي الثمارة من اإلميان؟ اإلميان بصفة الضحك؟
قال( :لن نعدم من رب يضحك خريا) هذا فيه أن عادة القارع إدخال الفارح والسارور ،وعادة املخالفني
ألهل السنة ،كالاروافد ،أهنم دينهم كذب ،وحزن ،ولطم ،وغريه.
س :هل الضحك هو الرضا؟
ملاذا؟
ألن اهلل سبحانه وتعاىل ذكار هذا الصفة ،وذكار هذه الصفة ،أوًل.
الثاني :أن يلوصف بأوصاف ًل ميكن أو يوصف هبا ،وخمالف لظاهار النص بإمجاع السلف ،وليس عليه
دليل.
س :ما معنى كالهما يدخل اجلنة؟
مين عليه اهلل –سبحانه وتعاىل -بأن يدخل يف اإلسالم ،سواء قاتل أو مل يقاتل؛ ألن املسلم يف اجلنة.
س :العجب؟
«عجب ربنا من قنوط عباده ،وقارب غريه» دل عليه الكتاب والسنة ،الكتاب يف قوله تعاىل يف قاراءة:
﴿بل عجبت ويسخارون﴾[الصافات ]12:وينقسم إىل قسمني:
إما أن يكون بعلم ،وهذا ثابت هلل سبحانه وتعاىل.
وإذا كان بغري علم ،هذا ًل ميكن أن يوصف به اهلل سبحانه وتعاىل.
«عجب ربنا من قنوط عباده ،وقارب غريه» هذا احلديث فيه صفات:
األول :ذكارنا.
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الثا ي :القارب ،هو قارب خاص باملؤمنني ،يليق جباللته وعظمته ،ويصان عن الظنون الكاذبة( ،وقارب
غريه) يعين تغيري اهلل سبحانه وتعاىل من حال إىل حال ،إثبات أفعال اهلل سبحانه وتعاىل اختيارية.
(ينظار إليكم) إثبات صفة النظار هلل سبحانه وتعاىل( ،آزلني قانتني ،فيظل يضحك) إثبات الضحك،
(يعلم) إثبات العلم.
(أن فللارجكم قاريللب) وتقللدم معنللا أن ابللن القلليم -رمحلله اهلل -يقللول :أن األمللار إذا ازداد ضلليق وشللدة ،هللذا
يدل عللى قلارب الفلارج ،وأنله يف هلذا احللديث حتلارمي القنلوط ملن رمحلة اهلل ،وأن هلذا حلال املقلارك واملنلافق،
وحال املوحد دائما متفائل.
وتقدم معنا يف [كتاب التوحيد] أخذنا الفارق بني الفأل والتطري ،وقلنا هذا حال املؤمن ،متفائل دائما،
وحال الكافار واملنافق دائما متطري ،ويقنط من رمحة اهلل ،وهذا الذي يأمار به القيطان ،القنوط من رمحة
اهلل﴿ ،قل يا عبادي الذين أسارفوا على أنلفسهم ًل تلقنطوا من رمحة الله إن الله يلغفار الذنوب مجيعا إنه
هو الغفور الارحيم﴾[الزمار.]53:
س :ما معنى رب العزة؟
رب العزة :صاحب العزة ،وليس مبعىن خالق؛ ألن صفات اهلل غري خملوقة ،وتقدم معنا ما أضاف اهلل
لنفسه ينقسم إىل :إضافة أعيان ،وإضافة أوصاف.
س :قول السلف يف صفة القدم؟
يثبتون هلل سبحانه وتعاىل قدم ورجل حقيقي ،يليق جباللته وعظمتهً ،ل مياثل قدم ورجل املخلوقني،
ولكن يصان عن الظنون الكاذبة ،مثل :الظن أن النار حتيط باخلالق سبحانه وتعاىل.
س :ما معنى قوله :لبيك وسعديك؟
لبيك :بعد إجابة ،وسعديك :إسعاد بعد إسعاد.
ومنها احلاج واملعتمار اآلن يليب؛ ألنه يتذكار نداء اهلل سبحانه وتعاىل ،حيث قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿وأذن يف الناس باحلج يأتوك رجاًل وعلى كل ضامار يأتني من كل فج عميق﴾[احلج.]27:
ولذلك شيخ اإلسالم يقول :تقارع التلبية عند السري ،واإلقبال إىل مكة ،فيقول هبذا تكون التلبية ،أنه
يتذكار هبذا أنه جميب لنداء اهلل سبحانه وتعاىل ،وقال جابار –رضي اهلل عنه -عندما استوت به الدابة
على البيداء ،قال :لب بالتوحيد.
س :ما معنى تقدس؟
تقدس :أي تنزه.
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س :حوبنا؟
حوبنا :إذا ذكارت مع اخلطايا ،تكون حوبنا :الكبائار ،واخلطايا :الصغائار ،وإذا قال اخلطايا تقمل
الصغائار والكبائار ،إذا اجتمعا افرتقا.
س :فإن اهلل قبل وجهه؟
فإن اهلل قبل وجهه..
األول :على ظاهاره ،ولكن يصان اهلل سبحانه وتعاىل الظنون الكاذبة ،مثل :الظن أنه حال يف خملوقاته،
أو يف األماكن املنزه عنها ،أو يف األرض ،وهذا قال :أن القمار من أصغار خملوقات اهلل ،مع املسافار وغري
املسافار ،وحيمل عليه قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله [﴾..البقارة ،]115:وأن
اآلية على ظاهارها ،ويف اآلية إثبات صفة الوجه هلل سبحانه وتعاىل ،لكنه يصان عن الظنون الكاذبة..
أو قبلة اهلل ..القول الثا ي ،ويصح اًلثنني.
عندنا قاعدة ،يقول :إذا جاء أحد يف تفسري هذه اآلية﴿ ،فأيلنما تلولوا فلثم وجه الله إن الله واسع
عليم﴾[البقارة ،]115:قال :هذه اآلية دليل على أن املصلي حيثما توجه ،فهو متوجه إىل القبلة ،هذا
إذا كان يف صالة النافلة ،أو يف صالة اخلوف ،يصلي حيث اجته ،صحيح؟ نعم ،أما يف صالة الفاريضة
وجب عليه أن يستقبل الكعبة.
هذا الكالم ،يقول :هل معناه أن هذا القائل ينكار صفة الوجه هلل؟
نقول :ننظار ،نأيت ونبحث يف كالمه هو هذا ،إذا كان جاء يف تفسري قوله تعاىل﴿ ،ويلبلقى وجه ربك
ذو اجلالل واإلكارام﴾[الارمحن﴿ ،]27:كل شيء هالك إًل وجهه﴾[القصص ،]88:قال :يبتغي بذلك
وجه اهلل.
إذا أول هنا ،حنمل كالمه على التأويل ونارد عليه ،هذا األمار يقول القيخ العباد –حفظه اهلل -يقول:
هذا يارجع إىل ما ذكار يف باقي اآليات واألحاديث عند هذا القائل ،ننظار فيها ،إذا كان يثبت الصفة،
ويف آية ذكار غري هذا ،فهذا ًل نتهمه بالتأويل ،قد نارد عليه يف هذه اآلية ،لكن ًل نتهمه التأويل ،لكن
يأول يف كل اآليات هل ندافع عنه؟ ًل واهلل.
س :فوائد قوله صلى اهلل عليه وسلم« :اغنين من الفقر»؟
ما هي الفوائد يف هذا احلديث؟ «واغنين من الفقار» احلديث كله؟
التوسل إىل اهلل سبحانه وتعاىل بعموم ربوبيته سبحانه وتعاىل للخلق ،وبالاربوبية اخلاصة باملؤمنني ،فيه
إثبات العلو ،وأن الكتب املنزلة من السماء هي كالم اهلل ،وإثبات صفة الكالم هلل.
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الارد ..النيب صلى اهلل عليه وسلم استعاذ من الفقار ،وهل كان النيب صلى اهلل عليه وسلم يطلب الغىن؟
ًل ،بل قال بعض السلف :لو مل يأت النيب صلى اهلل عليه وسلم بدليل على صدقه عليه الصالة
والسالم إًل أنه عليه الصالة والسالم زهد يف هذه الدنيا ،وضيق عليه يف رزقه ،ومعاشه ،وأنه عليه
الصالة والسالم مل يورث درمها وًل دينارا ،قال :هذه تكفي أن النيب صلى اهلل عليه وسلم صادق فيما
يدعو إليه ،أنه ما أراد الدنيا ،وًل أراد أن يبقي شيء ملن بعده.
إذا ماذا يدعو يا أخي؟
ًل يدعو هبذا ،وًل يدعو هبذاً ،ل يدعو بالفقار ،وًل يدعو بالغىن ،كفاف ،ومنها قول النيب صلى اهلل
عليه وسلم« :اللهم اجعل رزق آل حممد كفافا ،وليس الغىن عن كثارة العارض ،ولكن الغىن غىن النفس»
و «من اصبح آمنا يف ساربه ،معافا يف بدنه ،عنده قوت يومه ،فكأمنا حيزت له الدنيا حبذافريها».
ويف تفسري قوله تعاىل﴿ :وجعلكم ملوكا﴾[املائدة ]20:يف اليهود ،قال بعض أهل التفسري﴿ :وجعلكم
ملوكا﴾ أن الواحد منهم عنده بيت ،وخادم ،وزوجة ،هذا هو امللك؛ ألنه ليس كل واحد من بين إسارائيل
له ملك ،قال :له ملك ،امللك هنا الزوجة ،واخلادم ،والبيت ،وهذا بنعمة اهلل سبحانه وتعاىل ،حنن كلنا
ملوك ،هبذا اًلعتبار ،فال بد أن نعارف أن النعمة ابتالء وحتتاج إىل شكار ،يأت هبا اهلل سبحانه وتعاىل.
س :ما معنى قوله صلى اهلل عليه وسلم« :فالق احلب والنوى»؟
فالق احلب والنوى :الزروع ،والنوى :الثمار ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل هو الذي خيارج منها الزروع والثمار،
وًل غريه ،وحتداهم اهلل سبحانه وتعاىل فليخلقوا حبة أو شعري أو كذا.
س :منزل التوراة واإلجنيل؟
ما هي فوائد منزل التوراة واإلجنيل؟
إثبات أن الكتب املنزلة غري خملوقة ،وإثبات العلو هلل سبحانه وتعاىل ،وأهنا كالم اهلل.
س :إربعوا على أنفسكم؟
أي :ارفقوا هبا ،وهذا فيه أن القاريعة جاءت باليسار ،والارفق ،وما كان الارفق يف شيء إًل زانه.
س :ال تدعون أصم وال غائبا؟
هذه صفات منفية عن اهلل ،وهذا فيه دليل على ما تقدم معنا من القواعد أن الصفات املنفية جيب
نفيها عن اهلل ،كما نفاها عن نفسه ،وكما نفاها عنه رسوله صلى اهلل عليه وسلم ،مع إثبات كمال
الضد ،وقالً« :ل تدعون أصم وًل غائب ،إمنا تدعون مسيعا قاريبا جميبا».
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س :فوائد حديث :اربعوا على أنفسكم؟
فوائد احلديث ذكارنا منه أن عادة القارع يف أن ًل يكلف اهلل سبحانه وتعاىل العباد إًل مبا يطيقون ،بل
كلفنا اهلل سبحانه وتعاىل بأقل مما نطيق ،ومع هذا جاء التخفيف ،قال عليه الصالة والسالم« :إذا
أمارتكم بأمار فأتوا منه ما استطعتم».
إذا هل كلفنا اهلل مبا نطيق؟ أو بأكثار مما نطيق؟ أو بأقل مما نطيق؟
بأقل مما نطيق ،مخس صلوات ونستطيع أكثار من مخس ،تصوم شهار واحد يف السنة ،وتستطيع أكثار،
حتج إىل بيت اهلل احلارام مارة واحدة ،وتستطيع أكثار ،إذا كلفنا اهلل بأقل مما نطيق ،ومع هذا أيضا جاء
التخفيف« ،إذا أمارتكم بأمار فاتوا منه ما استطعتم».
س :ما معنى قوله صلى اهلل عليه وسلم« :كما ترون القمر ليلة البدر»؟
قلنا شبه الارؤيا بالارؤياً ،ل املارء باملارء.
س :ال تضامون؟
أي :إما  20:57الضيم ،ونقص ،أو ًل ينضم بعضكم إىل بعض يف الارؤيا.
س :أهل السنة وسط؟
وسطية أهل السنة واجلماعة ،قال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :وكذلك جعلناكم أمة وسطا﴾[البقارة]143:
أي :خيارا عدوًلً ،ل إفاراط وًل تفاريط.
س :هم وسط يف باب؟
يف أبواب ،قلنا :ذكار شيخ اإلسالم يف مخسة أبواب وسطية أهل السنة ،وهم وسط يف غري هذه األمور
اخلمسة ،لكن هو أراد هذه األمور اخلمسة؛ ألهنا متعلقة بالعقيدة خباصة.
س :من هم اجلهمية؟
هم أتباع اجلهم بن صفوان ،وخالصة مذهب اجلهمية يف اجليمات الثالثة:
جهم يف الصفات ،أي إنكار الصفات.
وجرب.
وإرجاء.
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س :من هم اجلربية؟
اجلربية :هم الذين يقولون أن اإلنسان جمبور ،ليس له قدرة وًل اختيار.
س :من هم القدرية؟
القدرية :هم الذين ينكارون القدر ،وينكارون علم اهلل سبحانه وتعاىل لألشياء قبل أن تقع ،ويقولون أن
األمار انف ،وهم جموس هذه األمة.
س :من هم املرجئة؟
اإلرجاء :التأخري ،يسمى اإلميان ،ويقول ًل يضار مع اإلميان ذنب ،وأن اإلميان ًل يزيد وًل ينقص،
والناس فيه كأسنان املقط.
س :الوعيدية؟
الوعيدية :هم يتمسكون بأحاديث الوعيد ،ويرتكون أحاديث الوعد.
س :احلرورية؟
احلارورية :فارقة من فارق اخلوارج ،نسبة إىل حاروراء.
س :املعتزلة؟
املعتزلة:
هم أتباع واصل بن عطاء ،ومسوا معتزلة؛ ألهنم اعتزلوا جملس احلسن البصاري ،وطاريقتهم أن يقدمون
العقل على النقل ،وأصحاب املنزلة بني املنزلتني ،وتعطيل للصفات.
الارافضة ،مسوا رافضة؛ بن علي بن احلسني ،أيب بكار وعمار ،فارفضوه ،فسموا رافضة ،وقلنا أوىل أن
نسميهم رافضة ،من أن نقول عنهم أهنم شيعة.
س :اخلوارج؟
اخلوارج  :خارجوا ،أول خاروج على النيب صلى اهلل عليه وسلم بالقول ،وخاروج بالسيف يف زمن علي –
رضي اهلل عنه -مسوا خوارج؛ ألهنم خيارجوا على اإلمام ،ويكفار أصحاب الكبرية ،ويقول أن صاحب
الكبرية هو خالد خملد خلود أبدي يف النار.
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س :كيف نرد على من قال أنه خمتلط باخللق؟
ًل توجبه اللغة ،خالف ما أمجع عليه السلف ،وما فطار اهلل سبحانه وتعاىل إىل اخللق ،وما جاء يف
الكتاب والسنة.
س :ما هو قول ابن تيمية –رمحه اهلل -يف مقتضى املعية؟
مجيع معا ي ربوبيته سبحانه وتعاىل ،ولكن يصان عن الظنون الكاذبة.
س :وقوله يف القرب؟
قوله يف القارب أنه يقول :قارب خاص.
س :وقوله يف القرآن؟
تقدم معنا.
س :منه بدأ؟
أي :هو الذي ابتدأ وتكلم به سبحانه وتعاىل ،وإليه يعود إما قبضا أو وصفا.
س :اللفظ وامللفوظ؟
ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف اللفظ وامللفوظ؟
اللفظ :هو يف الصوت واألحلان ،صوت القارئ ،ولكنما املتلو كالم الباري.
س :سمي اليوم اآلخر؟
مسي اليوم اآلخار هبذا اًلسم ،ملاذا؟
ألن ماراحل اإلنسان مخسة:
املارحلة األوىل :عدم.
والثا ي :يف األجنة.
والثالث :يف الدنيا.
والارابع :يف الربزخ.
وهذا آخار ماراحل اإلنسان.
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س :ما هو الدليل على فتنة القرب؟
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع.
س :الذين ال يفتنون يف قبورهم؟
مخسة:
األنبياء والارسل –عليهم الصالة والسالم -ألنه يسأل عنهم ،وهم أعلى من القهداء.
الثا ي :القهداء.
الصديقني.
املارابطون.
ومن ًل عقل هلم ،كالصغار واجملانني.
س :هل الكفار يفتنون؟
نعم ،على قول ابن القيم.
س :هل تسأل األمم السابقة؟
نعم تسأل.
س :يقال للرجل..؟
نعم ،يقال للارجل ،وللمارأة ،وللجن ،واإلنس.
س :من هو القائل يقال للرجل؟
منكار ونكري.
س :وسبب التسمية؟
رآه أول مارة فأنكاره ،أهنم ًل يعارفهم قبل هذا.
س :ملاذا ال نسمع عذاب القرب؟
ألمور ..لوًل أن تدافنواً﴿ ،ل يسأل عما يلفعل وهم يسألون﴾[األنبياء.]23:
سرت على امليت.
وسرت على أهل امليت.

381

العقيدة الواسطية

وعدم اإلزعاج.
وقد نصعق.
ومثارة اإلميان بالغيب.
سبعة أمور.
س :هل العذاب على البدن أم الروح؟
العذاب على البدن والاروح ،وذكار القيخ ابن عثيمني وغريه من العلماء األدلة على هذا ،وهذا معتقد
أهل السنة واجلماعة ،وليس لنا إًل الارضا والتسليم ،وهذا من أمار الغيب.
س :أدلة عذاب القرب إمجالا؟
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والكتب السماوية ،هذا يف يوم القيامة ،صحيح.
س :هل عذاب القرب دائم؟
على الكفار دائم –نسأل اهلل السالمة والعافية -والدليل؟
﴿النار يلعارضون عليلها غدوا وعقيا ويلوم تلقوم الساعة [﴾..غافار ،]46:أو نعيم دائم ،هذا للمؤمنني،
وقد يكون شيء من العذاب ،وشيء من النعيم ،هذا للعصاة.
س :القيامة الكربى؟
 هل هناك قيامة كربى ،وقيامة صغارى؟نعم ،القيامة الكربى ،وقيامة صغارى؛ ألن من مات فقد قامت قيامته.
س :أدلة اإلميان باليوم اآلخر؟
أدلة اإلميان باليوم اآلخار :الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،والكتب السماوية.
س :ما معنى حفاة؟
يعين غري منتعلني.
س :عراة؟
غري مكتسني.
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س :غرلا؟
غري خمتتنني﴿ ،كما بدأنا أول خلق نعيده [﴾..األنبياء.]104:
س :هل يسلم أحد من الشمس؟
نعم ،يظلهم اهلل سبحانه وتعاىل يف ظله ،وهل هذا الظل خملوق؟
نعم ،والدليل؟
أنه هذا إضافة أعياه ،أوًل.
والثا ي :أنه جاء يف احلديث يف ظل عارشه.
س :هل امليزان واحد أم هي موازين؟
إما أن لكل أمة ميزان ،ومجعت باعتبار األمم ،أو باعتبار ما يوزن فيها من العمل.
س :هل امليزان هو العدل كما تقول املعتزلة؟
ليس العدل ،ملاذا؟ خمالف لظاهار اللفظ ،وإمجاع السلف ،وأنه لو كان عدل لكان قال بالعدل ،ومل يقل
بامليزان ،وصف بأوصاف مل ميكن أن يوصف هبا العدل ،كفتان ،وجاء يف خرب أن له لسان ،وجاء
فيه أنه يوزن فيه أيضا ،والعدل ما ميكن أن يوزن فيه ،كما جاء يف ابن مسعود –رضي اهلل عنه.-
س :ما الذي يوزن؟
الذي يوزن األصل العمل ،وقد توزن الصحف ،وقد يوزن العامل.
س :ما معنى﴿ :فمن ثقلت موازينه﴾؟
﴿فمن ثلقلت موازينه [﴾..املؤمنون ، ]102:ولكن هذا الثقل واخلفة باعتبار ما يقدر اهلل سبحانه
وتعاىل رجحان احلسنات على السيئات.
س :كيفية أخذ الكتب؟
قلنا إما إىل قسمني ،أو لثالثة أقسام.
س :ما الذي يكتب يف الصحف؟
الذي يكتب في الصحف ثالث أشياء:
العمل

والنية
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س :هل يسلم من احلساب أحد؟
نعم ،النيب صلى اهلل عليه وسلم قال« :سبعون ألف يدخلون اجلنة من غري جزاء وًل حساب».
س :هل تشمل احملاسبة البهائم؟
ليس حساب ،ولكنه يقتص لبعضه من بعض ،وهذا فيه إظهار عدل اهلل سبحانه وتعاىل ،وليس من
باب اإللزام والتكليف.
س :وما املراد باخلالئق الذين حياسبون؟
اخلالئق يعين كل اخللق إًل الثقلني ،اجلن واإلنس؛ ألن اجلن واإلنس عندهم جزاء وحساب.
س :أول ما يحاسب عليه؟
أول ما حياسب عليه العبد يف العمل (الصالة) ويف احلقوق (الدماء).
س :العرصات؟
عارصات أي :مواقف ،وهو املكان الفسيح الواسع.
س :هل احلوض موجود؟
نعم.
س :والدليل؟
حوضي على منربي.
س :ومن الذين يردوه؟
يارده الذين شاربوا من هدي النيب صلى اهلل عليه وسلم ،وتعلموا السنة ،وعملوا هبا ،ودعوا إليها ،وصربوا
على العلم والعمل والدعوة ،ويزاد عن هذا احلوض قلنا أقوام؛ ألهنم أحدثوا يف سنة النيب صلى اهلل عليه
وسلم ،وهذا فيه التحذيار من اإلحداث.
س :مثرة الشرب منه؟
ًل يظمأ بعدها أبدا.
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س :هل لألنبياء أحواض؟
نعم ،القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل -يصحح حديث« :أن لكل نيب حوض».
س :وما أعظمه؟
أعظم األحواض ،وأكرب األحواض هو حوض النيب عليه الصالة والسالم.
س :هل السري على الصراط باختيار اإلنسان؟
هو بقدر العمل يف الدنيا يكون اجلزاء من جنس العمل.
س :سبب وجود القنطرة اليت بني اجلنة وبني النار؟
اهلل أعلم لسببني:
األول :التنقية؛ حىت يكونوا أهل لدخول اجلنة ،وًل يبقى فيهم شيء.
الثا ي :أن أبواب اجلنة مغلقة حتتاج إىل شفاعة.
س :هل اجلنة موجودة؟
الدليل﴿ :أعدت﴾ والنيب صلى اهلل عليه وسلم عندما رأى اجلنة وكذا ،وهذا من أمار الغيب ًل بد علينا
الارضا والتسليم.
س :من أمسائها؟
من أمسائها :الفاردوس ،وجنة عدن ،ودار النعيم ،ودار اخللد ،ودار السالم ،املقام ،وغريه.
س :أول من يدخلها؟
أول من يدخلها من األنبياء :النيب عليه الصالة والسالم ،ومن األمم :أمة النيب صلى اهلل عليه وسلم –
نسأل اهلل أن جيعلنا منهم.-
س :هل النار موجودة؟
نعم موجودة ،أعدت ،مكان وجودها يقول القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل :-يف األرض السابعة،
والدليل :قول اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :كال إن كتاب الفجار لفي سجني﴾[املطففني.]7:
س :من أمسائها؟
من أمسائها :لظى ،وسقار ،والسعري ،واحلطمة ،وجهنم ،وغريها.
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[صحح الكلمة].
أخبار اآلحاد ًل تقبل يف العقيدة.
ًل يقبل يف العقيدة إًل يف األحاديث املتواتارة ،وحديث اآلحاد ًل يقبل يف العقيدة ،خطأ ،ملاذا خطأ؟
أوًل :أن النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول :أرسل معاذ إىل اليمن يعلم الناس العقيدة (واحد) بل اهلل
سبحانه وتعاىل أرسل إلينا النيب عليه الصالة والسالم ،ولو كانت العقيدة ًل تقبل اآلحاد كان قال
الناس للنيب صلى اهلل عليه وسلم :أنت واحد ،صح؟
الثا ي :أن ما جاء به النيب صلى اهلل عليه وسلم هو مبلغ عن اهلل ،سواء كان أحاديث متواتارة أو آحاد،
مل يثبت حديث واحد عن النيب صلى اهلل عليه وسلم ،ومل تأت آية يف كتاب اهلل يف رد أحاديث
اآلحاد ،وقبول حديث املتواتار ،وهذا عمل الصحابة والسلف الصاحل.
وفيه قال أيضا عندما جاء الارجل إىل املسجد الذي كان يصلي فيه الصحابة إىل بيت املقدس ،فأخربهم
أن النيب صلى اهلل عليه وسلم أنزل عليه القارآن ،وأن القبلة قد استدارت ،فاستداروا ومل يقولوا أن هذا
خرب واحد ،وغريه كثري ،وتوجد كتب مؤلفة يف هذا ألهل السنة واجلماعة ،يف الارد على املخالف.
انتقل إلى مثواه األخير.
قول بعض العوام :انتقل إىل مثواه األخري ،هذا باطل ،ملاذا؟ ألنه إنكار للبعث ،والنقور ،واجلزاء،
والصاراط ،واجلنة ،والنار ،واليوم اآلخار ،فاألصل أنك تقول :انتقل إىل أول منازل اآلخارة ،وقال اهلل
سبحانه وتعاىل﴿ :أهلاكم التكاثلار ( )1حىت زرمت المقابار([﴾)2التكاثار ]2-1:فقال أعارايب :ليس الزائار
مبقيم ،أنه ًل بد أن يارحل من هذا املكان ،وهناك بعث ونقور ،وخالف اإلمجاع أصال.
قوله :مغفور له.

قول ،تقول :القيخ ابن عثيمني املغفور له ،يصح أو ًل يصح؟ إذا كان هذا من باب اإلخبار ًل يصح؛ ألنه مل
يأتينا خرب أن هذا غفار له ،وإن كان من باب الدعاء يصح؛ ألنك تقول :قال القيخ ابن عثيمني –رمحه اهلل-

 ،هذا من باب الدعاءً ،ل من باب اإلخبار ،يعين من باب اإلنقاءً ،ل من باب األخبار.
إذا يصح أن تقول :املغفور له ،ورمحه اهلل ،ورضي اهلل عنه ،إذا كان من باب اإلنقاء ،صحيح الدعاء،
ًل من باب اخلرب؛ ألن اهلل سبحانه وتعاىل ما أعلمنا أنه غفار له ،لكن يف حال الصحابة هو خرب
وإنقاء ،ندعو اهلل أن يارضى عنهم ،وخنرب أن اهلل سبحانه وتعاىل رضي عن الصحابة أمجعني.
والحمد هلل رب العالمين ،وصلى اهلل على محمد وصحبه وسلم.
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[ ]44بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء
والمرسلين ،نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية]
﴿وتلؤمن الفارقة الناجية أهل السنة واجلماعة «بالقدر خريه وشاره»﴾.
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
تقدم معنا بيان الفارقة الناجية وأهل السنة واجلماعة ،وأراد املصنف رمحه اهلل بعد أن شارح أركان اإلميان
بقي معنا اإلميان بالقضاء والقدر خريه وشاره ،القار ًل ينسب اىل اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن اهلل سبحانه
وتعاىل قدر الوقوع القارك والبدع واملعاصي وغريها حلكمة أرادها اهلل سبحانه وتعاىل ،ومنها قول اهلل
سبحانه وتعاىل ﴿ :ظهار الفساد يف البلار والبحار مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بلعض الذي عملوا
لعلهم يلارجعون ﴾ [الاروم .]41 :ما هي احلكمة قال﴿ :لعلهم يلارجعون﴾.
ومن احلكم يقولوا أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر وجود الفنت القارك غري هذه األمور حلكمة أرادها اهلل
سبحانه وتعاىل ؛ حىت يتبني املؤمن من الكافار  ،والرب من الفاجار ؛ حىت يتبني احلكمة من خلق اخللق
وتكليف العباد وخلق اجلنة والنار وغريه.

﴿واإلميان بالقدر على درجتلني ،كل درجة تلتضمن شيئلني﴾.
ماراتب اإلميان بالقضاء والقدر كما تقدم معنا أربعة ،مجعها الناظم يف قوله:
"علم كتابة موًلنا مقيئته وخلقه وهو إجياد وتكوين "" ،علم وكتابة" هذه كما قال :مارتبة ،أربع
ماراتب :علم وكتابة ومقيئة وخلق  ،فهو سوف يفصل اآلن فيها.

﴿فالدرجة األوىل :اإلميان :بأن الله تلعاىل علم ما اخللق عاملون بعلمه القدمي﴾.
قبل أن يعمل العباد ؛ يعلم اهلل سبحانه وتعاىل ما هم عاملوه ،وسوف يأيت من األدلة من الكتاب
والسنة يف هذا ؛ فحىت األشياء اليت مل تقع  ،يعلم اهلل سبحانه وتعاىل لو وقعت كيف تقع  ،فال خيف
عليه من شيء يف األرض وًل يف السماء ،علم العباد عاملوا ،وهو يعلم سبحانه وتعاىل عما ياريد أن
يعمل هو سبحانه وتعاىل ،فيعلم ما ياريد العباد أن يعملون /ويعلم هو بنفس سبحانه وتعاىل  ،قال:
فهو أعلم بنفسه وبغريه
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﴿ اإلميان بأن الله تلعاىل علم ما اخللق عاملون بعلمه القدمي الذي هو موصوف به أزًل وأبدا ،وعلم:

مجيع أحواهلم ،من الطاعات والمعاصي واألرزاق واآلجال ،كتب الله تلعاىل يف اللوح المحفوظ ﴾.
هذه املارتبة الثانية ،إذا األوىل العلم  ،والثانية كتب اهلل سبحانه وتعاىل يف اللوح احملفوظ عند اهلل سبحانه
وتعاىل حمفوظ من التغيري .

﴿ كتب الله تلعاىل يف اللوح المحفوظ مقاديار اخلالئق ،فأول ما خلق الله القلم ﴾.

تقدم معنا أن أول املخلوقات كلها العارش ،وأول املخلوقات القلم بالنسبة ملا نقاهد أو عندما خلق

القلم بالكتابة
فأول ما خلق الله القلم؛ قال له :اكتب! قال :ما أكتب؟ قال :اكتب ما هو كائن إىل يلوم القيامة.
إذا ،قبل خلق القلم وبعد قيام الساعة هذا ًل يعلمه إًل اهلل سبحانه وتعاىل

فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه.
وهذا من مثرة اإلميان بالقضاء والقدر:
أوًل :أنه ًل يتم التوحيد إًل باإلميان بالقضاء والقدر.
الثا ي :من متام توحيد الاربوبية.
الثالث :الطمأنينة.
الارابع :عدم احلزن على ما فات.
اخلامس :أن يعلم أن كل ما به من نعمة وفالح وسداد وهداية هي من مواهب الارب اجلليل سبحانه
وتعاىل.

فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه ،وما أخطأه مل يكن ليصيبه ،جفت األقالم وطويت الصحف.
جفت األقالم وطويت الصحف ،إذا ًل ميكن أن يغري فيما عند اهلل سبحانه وتعاىل يف اللوح احملفوظ .
﴿كما قال سبحانه وتلعاىل﴿ :أمل تلعلم أن الله يلعلم ما يف السماء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك
على الله يسري﴾ [احلج. ]70 :
يعين هذا ليس بأمار صعب على اهلل سبحانه وتعاىل ؛ فهو سبحانه وتعاىل عامل الغيب والقهادة .
وقال﴿ :ما أصاب من مصيبة يف األرض وًل يف أنفسكم إًل يف كتاب من قلبل أن نلبلارأها ﴾ [احلديد:
. ]22
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من قبل أن نربأها يعين من قبل أن خنلقها .
﴿ إن ذلك على الله يسري﴾ [احلديد. ]22 :
إذا كل ما يقع يف هذا الكون ًلبد أن يكون علمه اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن يقع ،وعلمه اهلل سبحانه
وتعاىل عندما يقع ،أنه واقع.
﴿وهذا التلقديار التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتلفصيال ،فلقد كتب يف اللوح المحفوظ ما

شاء ،فإذا خلق جسد اجلنني قلبل نلفخ الاروح فيه ﴾.
إذا األول كتابة يف اللوح احملفوظ ،الثا ي كتاب عند خلق األجنة.
﴿ فإذا خلق جسد اجلنني قلبل نلفخ الاروح فيه؛ بلعث إليه ملكا فليلؤمار بأربع كلمات ،فليلقال :اكتب

رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد ،وحنو ذلك﴾.
إذا علمها اهلل سبحانه وتعاىل قبل أن تقع  ،هذه الكتابة يف األجنة  ،وعندنا كتابة احلولية وعندنا
كتابة أسبوعية يتعاقب فيكم مالئكة ،كتابة يومية،
﴿فلهذا القدر قد كان يلنكاره غالة «القدرية» قدميا ،ومنكاروه اليلوم قليل ،وأما الدرجة الثانية :فلهي:
مقيئة الله تلعاىل النافذة ،وقدرته القاملة﴾.
مقيئة اهلل النافذة هذه املارتبة الثالثة علم وكتابة ومقيئة  ،املقيئة أن ما شاء اهلل كلان وملا مل يقلأ مل يكلن
،وقللال أن هللذا مل يثبللت حللديث مارفللوع إىل النلليب صلللى اهلل عليلله وسلللم ؛ وإمنللا قللال اهلل سللبحانه وتعللاىل:
﴿وم ل للا تق ل للاءون إًل أن يق ل للاء الل ل لله رب الع ل للالمني ﴾ [التك ل للويار ﴿ ،]29 :ف ل للأتوا ح ل للارثكم أ ىىن ش ل للئتم ﴾
[البقارة،]223 :

هل العبد مشيئة وإرادة؟
نعم للعبد مقيئة وإرادة واثبتها اهلل سبحانه وتعاىل؛ لكن ًل ميكن أن تكون هذه املقيئة نافذة إًل مبا
شاء اهلل ،فما ما شاء اهلل كان وما مل يقأ مل يكن.
﴿أما الدرجة الثانية :فلهي :مقيئة الله تلعاىل النافذة ،وقدرته القاملة ،وهو اإلميان بأن ما
شاء الله كان ،وما مل يقأ مل يكن ،وأنه ما يف السماوات واألرض ،من حاركة وًل سكون إًل مبقيئة الله
تلعاىل ﴾.
إذا ًل ميكن أن يقع يف ملك اهلل ما ًل ياريد .
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﴿ ًل يكون يف ملكه إًل ما ياريد ،وأنه سبحانه وتلعاىل على كل شيء قديار من الموجودات
والمعدومات ،فما من خملوق يف األرض وًل يف السماء إًل الله خالقه سبحانه ﴾.
وهذا رد عن القدرية ؛ ألهنم يقولون أن العبد خيلق أفعاله ،فجعلوا العبد خالق مع اهلل  ،فيقول ًل خالق
إًل اهلل سبحانه وتعاىل.
﴿ ًل خالق غيلاره ،وًل رب سواه  ،ومع ذلك﴾.
ومع ذلك  ،انتهى األن من اإلميان بالقضاء والقدر وباقي أن جنمع بني اإلميان بالقضاء والقدر
وبني القارع ،وهذا بنا عليه شيخ اإلسالم نصف كتاب التدمارية ،أنه ًلبد أن العبد جيمع بني اإلميان
بالقضاء والقدر بني القارع كيف؟ قال" :قدر اهلل سبحانه وتعاىل مقاديار اخلالئق ،وأمار اهلل سبحانه
وتعاىل بأوامار  ،وهنى عن نواهي؛ فالبد أن جتمع وأن حتسن الظن يف اهلل سبحانه وتعاىل ،وتعتقد وتقول
أن اهلل سبحانه وتعاىل اختارا ي ألن أكون من أهل اجلنة ،وًلبد أن أسعى هلا سعيها وأنا مؤمن ،
ولذلك عندما ستقكل الصحابة رضي اهلل عنهم  ،قال هلم النيب عليه الصالة والسالم" :أعملوا فكل
ميسار ملا خلق له".
إذا ًلبد من إحسان الظن يف اهلل واجلمع بني القدر والقارع ،ودليل اجلمع بني القدر والقارع كل يوم
نقوله يف الصالة  ،بكل صالة يف الفاحتة﴿ :إياك نلعبد وإياك نستعني﴾[ .الفاحتة ﴿ ،]5 :فاعبده وتلوكل
عليه ﴾[ .هود.]123:
إذا هذا هو معتقد أهل السنة واجلماعة ،اجلمع بني القدر القارع  ،وهو مع ذلك قال  :أمار العباد ،هذا
دليل أن للعباد قدرة واختيار وعمل  ،واهلل سبحانه وتعاىل لو كان ليس للعباد عمل وًل قدرة
؛كان إثابة الطائع وعقوبة العاصي ،كان هذا يكن نوع من الظلم واهلل سبحانه وتعاىل منزه عن الظلم ،
إذا للعباد قدرة اختيار وعمل ،وكلفهم اهلل سبحانه وتعاىل ولكن سبق يف علم اهلل سبحانه وتعاىل أن
هذا مؤمن وهذا كافار وهذا بار وهذا فاجار.
﴿ومع ذلك فلقد أمار العباد بطاعته وطاعة رسله ،ونلهاهم عن معصيته﴾
إذا كلفهم ،وعندما كلفهم هذا دليل أن هلم قدرة واختيار ،وعلم اهلل سبحانه وتعاىل ما هم عاملوه.
﴿وهو سبحانه حيب المتقني والمحسنني والمقسطني﴾.
تقدم معنا إثبات صفة احملبة هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به ،ملاذا املصنف رحم اهلل يقول حيب
املتقني واملقسطني ويارضى عن املؤمنني وًل يارضى عن قوم الكافارين ،قال :أراد أن يبني أن هؤًلء هلم
عمل ،وإذا كان هلم عمل؛ فهؤًلء يثيبهم اهلل سبحانه وتعاىل على ما عملوا ،ولو كان ليس هلم عمل
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معىن هذا أن إثابتهم على هذا يكون هو بفعل اهلل سبحانه وتعاىل ،وليس هلم قدرة وًل اختيار وًل
فعل  ،قال حيب تقدم معنا ،حيب أوًل قال :املتقني ،حيب املتقني تقدم معىن التقوى أن جتعل بينك
وبني عذاب اهلل وقاية بفعل األمار واجتناب النهي على علم وبصرية ،نعم واحملسنني ،واحملسنني اإلحسان
يف عبادة اهلل ،واإلحسان إىل عباد اهلل نعم والمقسطني يعين يعدلون سواء يف أنفسهم أو مع غريهم .
﴿يلارضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات﴾.
تقدم معنا أثبات صفة الارضا هلل سبحانه وتعاىل وأن السنة يثبتون الارضا مقتضى الارضا ،عن الذين آمنوا،
واإلميان قول وعمل اعتقاد يزيد وينقص ،وعملوا الصاحلات يعين عملوا ،إذا هذا دليل أن اهلل سبحانه
وتعاىل يارضى عنهم ؛ ألن هلم عمل .
﴿يلارضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وًل حيب الكافارين ﴾.
أن الذين امنوا وعملوا الصاحلات وًل حيب الكافارين وًل حيب الكافارين وهذا دليل أن هلم عمل
﴿ وًل يلارضى عن القوم الفاسقني ،وًل يأمار بالفحقاء﴾.
وًل يأمار بالفحقاء  ،وهذا فيه الارد على من حيتج بالقدر على املعاصي ﴿ ،وإذا فلعلوا فاحقة قالوا
وجدنا عليلها آباءنا والله أمارنا هبا قل إن الله ًل يأمار بالفحقاء أتلقولون على الله ما ًل تلعلمون ﴾
[األعاراف .]28 :
كيف قدر اهلل سبحانه وتعالى وقوع الفواحش والشكر؟

نقول من حيث النقد اهلل سبحانه وتعاىل فيجب علينا الارضا والتسليم ،وهذا الذي يعين يقول هذا
الكالم هو يف احلقيقة ًل يفارق بني القضاء القارعي والقضاء الكو ي ،وتقدم معنا ًلبد التفاريق بني
القضاء القارعي والكو ي؛ فمن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل قدر وقوع القارك والبدع املعاصي ،هذا
قضاء كو ي قدري ،ومن حيث أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يارضى لعباده الكفار ،وأمار بالرباءة من القارك
وأهله  ،فهذا أمار شارعي والذي ًل يعارف التفاريق بني القضاء القارعي والقضاء الكو ي؛ ًل يستطيع أن
يفارق بني هذه األمور ،وهذه مثارة تفاريق أهل السنة بني القضاء القارعي والقضاء الكو ي.
كيف يقضي اهلل سبحانه وتعالى ما ال يحب؟

نقول احملبوب ينقسم اىل حمبوب لذاته وحمبوب لغريه﴿ ظهار الفساد يف البلار والبحار مبا كسبت أيدي

الناس ﴾ [الاروم ً .]41 :ل حيبه اهلل ؛لكن قدره حلكمة وهي :لعلهم يارجعون.
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﴿وًل يلارضى لعباده الكفار﴾.
ًل يارضى لعباده الكفار شارعا؛ لكن قدر وقوع الكفار واملعاصي والبدع كونا.
﴿ وًل حيب الفساد﴾.
وًل حيب الفساد شارعا .
﴿والعباد فاعلون حقيقة ﴾.
إذا العبد فاعل حقيقة ،وهو يفعل وله قدرة اختيار؛ لكن هذه حتت مقيئة اهلل سبحانه وتعاىل النافذة.
﴿ والله خالق أفلعاهلم ﴾.
هذا رد على القدرية .
﴿ والعبد هو :المؤمن والكافار ﴾.
قال :العبد هو املؤمن والكافار  ،إذا مساه مؤمن ،إذا له عمل  ،ومساه كافار إذا له عمل وقدرة واختيار
وبارك وفاجار ومصلي والصائم هذا دليل أنه يصلي ويعمل هذه األعمال ،ويصوم إذا له عمل ،وله قدرة
اهلل سبحانه وتعاىل حياسب على هذا العمل.
﴿ والعبد هو :المؤمن والكافار ،والبلار والفاجار ،والمصلي والصائم ،وللعباد قدرة على أعماهلم ،وإرادة،
والله خالقهم وخالق قدرهتم وإرادهتم.﴾.
إذا القدرة واإلرادة حتت مقيئة اهلل النافذة ،
كما قال تلعاىل﴿ :لمن شاء منكم أن يستقيم • وما تقاءون إًل أن يقاء الله رب العالمني﴾
[التكويار ، ]29 - 28 :وهذه الدرجة من القدر ،يكذب هبا عامة «القدرية»  ،الذين مساهم النيب
صلى الله عليه وسلم« :جموس هذه األمة»
لماذا كان القادرية مجوس هذه األمة؟
ألهنم جعلوا كل عبد اخلالق مع اهلل وقلنا هم يف هذا الباب شار من اجملوس ؛ ألن اجملوس أدعوا أن
للعامل خالقني ،وهؤًلء الدعوة أن كل عبد خالق مع اهلل سبحانه وتعاىل خيلق أفعاله  ،والارد علي
اجملوس قال :بالكتاب والسنة واإلمجاع والعقل ؛ ألن العقل ًل ميكن أن يكون هذا الكون هبذا اًلنتظام
البديع إًل ويكون له خالق واحد مدبار  ،وتقدم معنا يف تفسري قوله تعاىل﴿ :إن ربكم الله الذي خلق
السماوات واألرض﴾ [األعاراف ،]54 :وغريها من األدلة.
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إذا هذه كلها أدلة على بيان قدرة اهلل سبحانه وتعاىل سأل أعارايب فقيل له :مبا عارفت اهلل؟ ،قال:
بنقض العزائم وصارف اهلمم ،وقد يعزم إنسان على القيء ،يقول أنا أريد أن أتزوج فالنة ،ويبحث
ويسعى يقول لكن يف حلظة يقول :أنا تاراجعت عن هذا وما أريد ،هذا دليل أن له قدرة على اختيار؛
لكن هذه القدرة واًلختيار والقيئة ًل ميكن أن تكون إًل مبا شاء اهلل ،ولذلك قال  :مبا عارفت
اهلل؟ ،قال :بنقض العزائم وصارف اهلمم ،وهو يعلم انه يعين قد يقدر شيء يارى أن هذا القيء ليس
فيه مصلحة فيرتكه؛ لكن ًل ميكن أن يقال هذا يف حق اهلل سبحانه وتعاىل  ،فاهلل سبحانه وتعاىل عامل
حكيم محيد واىل مجيع معا ي ربوبيه سبحانه وتعاىل.
﴿ويلغلو فيها قلوم من أهل اإلثلبات﴾.
إذا كأنه يقول لك شيخ اإلسالم :أنه انقسم الناس يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام إىل الطارفني وسط:
قدرية وجربية سلبوا العبد القدرة واإلرادة ،وقالو أنه جمبور وليس له قدرة وًل اختيار وهو كالاريقة يف
مهب الاريح والقاه يف اليم مكتوفا ،وقال له إياك إياك أن تبتل باملاء ،وهذا فيه تعدي على جانب
الاربوبية  ،وأهل السنة مجعوا بني القدر والقارع.
﴿ويلغلو فيها قلوم من أهل اإلثلبات ،حىت يسلبوا العبد قدرته واختياره ﴾.
كأهنم قالوا ليس للعبد ًل قدرة وًل اختيار ،ولذلك فهم يسألوا بعض الناس ويقولوا :هل اإلنسان مسري
أم خمري وقلنا الارد على هذا لكم من ثالثة أوجه:
األول أن هذا السؤال بدعة.
الثا ي ماذا تاريد هبذا السؤال  ،أن تتوقعون إما يف القول بالقدر أو قول باجلرب.
الثالثة من هذه املسألة فيها تفصيل ،يف أشياء فيها اإلنسان مسري ،وفيه أشياء يكون فيها اإلنسان
خمري ،وًل يصح إطالق القول أن مسرية أو خمري
﴿ وخيارجون عن أفلعال الله وأحكامه؛حكمها ومصاحلها﴾.
إذا هناك حكمة من أمار العباد بالطاعة والصالة والصيام وهنيهم عن الكفار والقارك وما إىل ذلك.
نكتفي اهلل أعلم هبذا القدر وغدا إن شاء اهلل نأخذ فصل يف الصحابة رضي اهلل عنهم .
إذا املصنف رحم اهلل ختم شارح أركان اإلميان ،وذكار يف هذا الباب  :ماراتب اإلميان بالقضاء والقدر
أربعة:
أنه ًل يتم اإلميان بالقضاء والقدر إًل أن تؤمن مباراتب اإلميان بالقضاء والقدر ،والقدر قال هو سار اهلل
يف خلقه وما يقدر اهلل سبحانه وتعاىل  ،وهي املاراتب اربع العلم والكتابة واملقيئة واخللق .
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إذا ماذا أخذنا هذا اليوم:
إما قول أنه أول املخلوقات كلها فهذا القول ضعيف  ،ويضعفه ابن القيم  ،وغريه.
بالنسبة ملا نقاهد والدليل قول النيب عليه الصالة والسالم ( :كتب الله مقاديار اخلالئق قلبل أن خيلق
السماوات واألرض خبمسني ألف سنة  ،قال  :وعارشه على الماء )  ،هذا دليل ألن العارش
موجود ،واملاء والسماوات واألرض ،بالنسبة ملا نقاهد قبل السماء واألرض الثالث أنه عندما خلق أمار
بالكتابة والناس خمتلفون يف القلم الذي كتب القضاء به من ......
عندنا كتابة يف اللوح احملفوظ ،وقال لوح حمفوظ يعين حمفوظ من التغيري ،والذي يقول يكون يف تغيري
هذه الصحف اليت بأيدي املالئكة .
الثالث كتابة حولية ،وكتابة عند خلق األجنة ،والكتابة العمارية ،والكتابة األسبوعية ،والكتابة اليومية ،
أي نعم حىت األشياء اليت مل تقع يعلم اهلل سبحانه وتعاىل إذا وقعت كيف تقع ،وًل خيفى عليه شيء يف
األرض وًل يف السماء.
أن هلم عمل وهلم قدرة وهلم اختيار طيب قلنا املهم يف هذا أنك جتمع بني القدر والقارع ،ما هو
الدليل ،ما هو الدليل من الكتاب والسنة  ،هذا من كالم املصنف أنه بعد أن ذكار القدر ،قال :وهم
مع ذلك أمار العباد وكلفهم قال ﴿إياك نلعبد وإياك نستعني﴾[ .الفاحتة ﴿ ،]5 :فاعبده وتلوكل عليه ﴾.
[هود.]123:
إذا وهذا سوف ندرس أن شاء اهلل إذا جئنا يف العقيدة التدمارية ،التدمارية تنقسم إىل قسمني:
القسم األول األمساء والصفات.
القسم الثا ي اجلمع بني القدر والقارع.
ومع هذا سوف يأيت أن شاء اهلل من كالم شيخ اإلسالم زيادة بيان تفصيل يف هذه املسألة واهلل أعلم
وصلى اهلل على حممد وعلى اله وصحبه وسلم .

394

العقيدة الواسطية

[ ]45بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
اللهم اغفار لنا ولقيخنا وللحاضارين واملسلمني أمجعني.
قللال شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة رمحلله اهلل تعللاىل يف العقيللدة الواسللطية" :وتللؤمن الفارقللة الناجيللة أهللل السللنة
واجلماعة بالقدر خريه وشاره ،واإلميان بالقدر على درجتني".
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
اإلميان بالقضاء والقلدر حكمله ومنزلتله ركلن ملن أركلان اإلميلان ،وحكمله واجلب جيلب اإلميلان بله ،وملن مل
يؤمن بالقضاء والقدر كافار.
والدليل؟
طالب××× :
القليخ :نعللم قلال :بلاراءة النلليب  مملن مل يللؤمن بله ،وقللال أحارقلله اهلل بالنلار ،وأخللذنا بلاب كامللل يف كتللاب
التوحيد.
طيللب ماراتللب اإلميللان بالقضللاء والقللدر نعللم أربعللة وهللي؟ العلللم ،مللا معللىن العلللم؟ أنلله ًلبللد أن تللؤمن أن اهلل
سلبحانه وتعللاىل عللم كللل شليء وًل خيفللى عليله شلليء يف األرض وًل يف السلماء ،حللىت اللذي مل يقللع يعلللم
اهلل سبحانه وتعاىل لو وقع كيف يقع.
الث للا ي :الكت للاب ،أن لله كت للب اهلل س للبحانه وتع للاىل وأم للار القل للم أن يكت للب مق للاديار ك للل ش لليء إىل أن تق للوم
الساعة ،إذا ًل يتغري شيء مما كتبه اهلل سبحانه وتعاىل ،صح نعم طيب.
الثالث :املقيئة ،فما شاء اهلل كان وما مل يقأ مل يكن ،طيب.

وقال :للعبد هل للعبد مقيئة وإرادة؟ نعم لله مقليئة وإرادة ،ملا هلو اللدليل؟ {وملا تقلاءون إًل أن يقلاء

الله رب العالمني}[التكويار.]29:
لكللن هللذه املقلليئة واإلرادة ًل ميكللن أن تكللون نافللذة إًل مبللا شللاء اهلل ،فمللا شللاء اهلل كللان ومللا مل يقللأ مل
يكن {وما تقاءون إًل أن يقاء الله رب العالمني}[التكويار.]29:

طيب بعده؟ اخللق.
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فللاهلل سللبحانه وتعللاىل خلللق اخللللق وخلللق أفعللال العبللاد {والللله خلقكللم ومللا تلعملللون} [الصللافات،]96:
{الله خالق كل شيء}[الزمار.]62:
هل يلزم يا شيخ هل يلزم أن هذه يعين يلزم اإلميان هبا كلها صح هل يلزم الرتتيب فيها أم ًل؟
طالب××× :
القلليخ :أوردوه علللى هللذا الرتتيللب ،لكللن ًلبللد أن نللؤمن أن اهلل سللبحانه وتعللاىل علللم كللل شلليء ،وأن اهلل
كتللب مقللاديار كللل شلليء إىل أن تقللوم السللاعة ،وبعللد قيللام السللاعة وقبللل أن خيلللق القلللم هللذا ًل يعلملله إًل
اهلل ،واملق لليئة هللذه ًل ميكللن أن يقللع ش لليء يف ملللك اهلل إًل بقضللاء اهلل س للبحانه وتع للاىل وقللدره ومق لليئته
نافذة ،صح ،والعباد خملوقون وأعماهلم تابعة هلم فهي خملوقة ،طيب.
يبقى معنا قضاء ينقسم القضاء إىل قسمني( :قضاء شارعي ،وقضاء كو ي).
مللا هللي الفائللدة والثمللارة مللن تقسلليم القضللاء إىل شللارعي وكللو ي ،ايللش الفائللدة ،لللو واحللد قللال لللك ايللش
الفائللدة أنكللم تقسللموا القضللاء إىل شللارعي وكللو ي ،واإلرادة إىل شللارعية وكونيللة ،واحلكللم إىل شللارعي وكللو ي،
واملقيئة قلنا هي القدر صحيح نعم طيب ،ما هي الفائدة؟
طالب××× :
القلليخ :أي نعللم ألنلله حللىت ًل يأتينللا إنسللان ويقللول هنللاك تعللارض بللني قللول اهلل سللبحانه وتعللاىل{ :لمللن

شاء منكم أن يستقيم}[التكويار.]28:
وبني قوله سبحانه وتعاىل{ :والله ياريد أن يلتوب عليكم}[النساء.]27:
مللثال يعللين بعللض اآليللات يظللن أن بينهللا تعللارض ،يقللول :هللل أن اهلل سللبحانه وتعللاىل قللدر وقللوع القللارك
واملعاصلي والبللدع وغريهللا؟ نعللم ،هللل حيبهللا اهلل؟ ًل حيبهللا ،كيللف ًل حيبهللا وتقللع؟ احملبللوب قلنللا ينقسللم إىل
قسمني :حمبوب لذاته وحمبوب لغريه.
ومثل العلماء بأمثلة :مثاله- :
يقول أن الارجل يأيت بابنه إىل الطبيلب يقلول هلذا الطبيلب اقطلع ،يقلول اقطلع ،يقلول أكلوي بالنلار ،يقلول
اصنع ما تاريد ،الذي تاراه فيه مصلحة اصنعه هبذا الوللد ،صلح ،خللق اهلل سلبحانه وتعلاىل اخلللق وقلدر اهلل
سبحانه وتعلاىل وقلوع القلارك واملعاصلي والبلدع حلكملة أرادهلا اهلل سلبحانه وتعلاىل ،منهلا قلول اهلل سلبحانه

وتعللاىل{ :ظهللار الفسللاد يف الب للار والبحللار مبللا كسللبت أيللدي النللاس ليللذيقهم بلعللض الللذي عمل لوا لعلهللم
يلارجعون}[الاروم.]41:
هذه احلكمة والغاية.
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قللال :لللو مل يكللن يف األرض شللارك ،وبللدع ،وفللنت مل يتبللني احلكمللة مللن خلللق اجلنللة والنللار ومللن التكليللف
وإرسال األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،كان الناس كلهم على أكمل اإلميان صحيح نعلم ،وهبلذا
قال يتبني احلكمة من خلق اجلنة والنار وتكليف العباد ،نعم.
ومهم جدا أن نعلم أن يف هذا الباب أن الناس انقسموا يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام-:
قسم آمنوا بالقضاء والقدر صحيح ومل يؤمنوا بالقارع.
مللن هللم؟ الكفللار الللذين بعللث فلليهم النلليب  آمنللوا حققلوا اإلميللان بالقضللاء والقللدر للليس ذلللك التحقيللق
املهم لكن آمنوا بالقضاء والقدر {لو شاء الله ما أشاركنا وًل آباؤنا}[األنعام.]148:

إذا آمنوا بالقضاء والقدر لكن مل يؤمنوا بالقارع ،وهناك أناس آمنوا بالقارع ومل يؤمنوا بالقدر ،من هم؟
طالب××× :
القلليخ :القدريللة جمللوس هللذه األمللة صللح نعللم ويقولللون إن العبللد خيلللق أفعاللله ،طيللب وعنللدنا أهللل السللنة
واجلماعة مجعوا بني القارع والقدر ،وهؤًلء هم أسعد النلاس باللدليل ،واللدليل نقلارأه كلل يلوم {إيلاك نعبلد
وإياك نستعني}{ ،فاعبده وتلوكل عليه}[هود.]123:
وعنللدما استق للكل الص للحابة رض للي اهلل ع للنهم ه للذا األمللار ،وس للألوا الن لليب  ق للالوا :ففيم للا العم للل؟ ق للال:
«اعملوا فكل ميسار ملا خلق له».
العبد يقول :أنه يف أمور الدنيا دائما يقدر أنه يف أعلى املاراتب.
مثاله-:
هذا القيخ تقدم يف وظيفتني :الوظيفة األوىل يأخذ فيها مارتلب عقلارة آًلف ،وبلدل سلكن ثالثلني أللف،
وكذا ،وكذا من املميزات.
الوظيفة الثانية :قدم فيها الاراتب ألف لاير ،وليس هناك ًل بلدل سلكن ،وًل أي مميلزات ،فهلو يقلدر نفسله
أنه يف الوظيفة األوىل ًل الثانية ،إذا خطلب املارأة يقلدر أن هلذه امللارأة ملن أمجلل خللق اهلل ،صلح وهلو هلذا
دائما يقدر ،ويسعى لنفسه أن يكون يف أعللى املاراتلب يف اللدنيا صلحيح ،فالبلد أن يكلون هلذا ملن بلاب
أوىل يف أمللور اآلخللارة أن حتسللن الظللن يف اهلل سللبحانه وتعللاىل ،تقللول إن اهلل سللبحانه وتعللاىل اختللار ي أن

أكون من أهل اجلنلة ،وًلبلد أسلعى هللا سلعيها وأنلا ملؤمن ،صلح{ ،فأملا ملن أعطلى واتلقلى}[الليلل،]5:
{وصدق باحلسىن}[الليل.]6:
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إذا ××× األسباب
واهلل ًل ميكللن أن اهلل سللبحانه وتعللاىل يضلليع عليلله هللذا العمللل ،وقللال مللن ظللن غللري ذلللك يقللول ابللن القلليم
فقد ظن باهلل ظن السوء.
ألنلله ًل ميكللن أن اهلل سللبحانه وتعللاىل يضلليع علللى العبللد مللا أفللىن يف طاعتلله ،وطاعللة األنبيللاء والارسللل ،أنلله
يضلليع عليلله هللذا كللله بكبللرية ،أو مبعصللية ،أو أن هلل كمللا يقللول بعللض املتصللوفة يقللول :هلل تعللذيب الطللائع
وإثابة العاصي.
يقولً :ل تستغارب إذا دخلت اجلنة وجدت أمامك إبلليس وفارعلون وغلريهم ،هلذا ملا ميكلن يقلال يف حلق
اهلل سللبحانه وتعللاىل ًل ميكللن ،وهللذا أمللار يعللين أمجعللت عليلله األمللة أنلله ًل ميكللن أن اهلل س للبحانه وتعللاىل
يعللذب األنبيللاء والارسللل والصللحابة ومللن أفن لوا حيللاهتم يف طاعللة اهلل سللبحانه وتعللاىل ،وهللؤًلء مل يعارف لوا اهلل
سبحانه وتعاىل وًل موجب أمسائه وصفاته ومحده وحكمته ورمحته ،طيب.
إذا العبللد حيسللن الظللن يف اهلل سللبحانه وتعللاىل ،أن اهلل سللبحانه وتعللاىل كتب له مللن أهللل اجلنللة ،ولكللن هللذا

ليس ل للت كلم ل للة تق ل للال ًلب ل للد أن يص ل للدقها العم ل للل {فأم ل للا م ل للن أعط ل للى واتلق ل للى}[اللي ل للل{ ،]5:وص ل للدق
باحلسىن}[الليل{ ،]6:فسنليساره لليسارى}[الليل.]7:

تقدم معنا أن خدجية رضي اهلل عنهلا قبلل أن تلؤمن عنلدما فلاجئ النليب  جربيلل يف الغلار ،فقلال :إ ي
خقيت على نفسي ،قال خلدجية ،قالت :أبقار فواهلل ًل خيزيك اهلل أبدا.
مل تعلارف إميلان يومئللذ ومل تلدرس وًل غلريه ،لكللن عارفلت أن مثلل النلليب ً ل ميكلن أن اهلل سلبحانه وتعللاىل

يضيعه ،فإذا ًلبد من حسن العمل وًلبلد ملن العملل ،خلالف هلذا سلوء الظلن {ذللك ظلن اللذين كفلاروا
فلويل للذين كفاروا من النار}[ص.]27:

{وأما من خبل واستلغىن}[الليل.]8:
{وكذب باحلسىن}[الليل.]9:
قال{ :فسنليساره للعسارى}[الليل.]10:
إذا هلذا الطاريلق أن اهلل سلبحانه وتعلاىل أقلام احلجلة علللى العبلاد ،وهلذا ًل يعلارض ملا سلبق يف علللم اهلل أن
اهلل سبحانه وتعاىل قال :هؤًلء إىل اجلنة وهؤًلء إىل النار ،قبض قبضة ،بعض الناس يعين ميثل اخلالق
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الكامللل بللاملخلوق النللاقص يظللن أن هللذه القبضللة بللال علللم كمللا تكللون قبضللة اخللللق ًل اهلل سللبحانه وتعللاىل
قبض هذه القبضة وهذا سبق يف علم اهلل من هؤًلء صحيح نعم.
إذا ًلب للد اجلم للع ب للني الق للارع والق للدر ،وًلب للد م للن إحس للان الظ للن والعم للل ،وه للؤًلء أس للعد الن للاس بالقض للاء
والقدر ،نعم.
وذكار شيخ اإلسالم أمور ،منها :أن اهلل سبحانه وتعاىل مسى العبد مؤمن ،وكافار ،وبار ،وفلاجار ،ومصللي،
وصائم ،وحيب املتقني ،وحيب احملسنني ،وًل يارضى عن القوم الكافارين.
هذا دليل أن هلم عمل وهلم قدرة واختيار ،وهذا ًل يعارض أن اهلل سبحانه وتعاىل هلو اللذي خللق العبلاد
وخلق أفعال العباد فال تعارض بني هذا وهذا ،إذا خلق اهلل اخللق وكلفهم باألعمال.
ويقللال أيضللا يعللين أحيانللا املللدرس للمللادة يف املللدارس النظاميللة يعللارف أنلله مللثال فللالن يعللين علللى مللا يعللين
يعارف من مقاركة الطالب وكذا يعارف أن فالن راسب يف املادة ،وفالن ناجح يف املادة صلح وهلذا بقلار
ليس عنده يعين شيء من علم الغيب ًل قليل وًل كثري ،لكن هو ينظار إىل ما حيصل الطالب.
فاهلل سبحانه وتعاىل وهلل املثل األعلى قال اهلل سبحانه وتعاىل :خلق اخللق وهو أعلم مبا هم عاملون.
وهذا ًل يعارض هذا ،وهذه هي طاريقة أهل السنة واجلماعة اجلمع بني القارع والقدر ،نعم.
"واإلميان بالقلدر عللى درجتلني كلل درجلة تتضلمن شليئني :فالدرجلة األوىل :اإلميلان بلأن اهلل تعلاىل عللم مبلا
اخللق عاملون بعلمه القدمي".
إذا ًل خيفى عليه شيء ،حىت أفعال اهلل سبحانه وتعاىل هو سبحانه وتعاىل يعلمها من باب أوىل ،نعم.
"الللذي هللو موصللوف بلله أزًل وأبللدا ،وعلللم مجيللع أح لواهلم مللن الطاعللات واملعاصللي واألرزاق واآلجللال،
كتللب اهلل تع للاىل يف الل للوح احملف للوظ مق للاديار اخلالئ للق ،فللأول م للا خل للق اهلل القلللم ق للال ل لله اكت للب ،ق للال م للا
أكتب ،قال أكتب ما هو كائن إىل يوم القيامة".
إذا ًل يتغري شيء فيما كتب يف اللوح احملفلوظ ،وللو جاءنلا إنسلان بلبعض القلبه وكلذا وقلال ملثال أن النليب
 قال« :من أحب أن يبسط له يف رزقه ،وينسئ له يف أجله فليصل رمحه».
قال :كيف جتمع بني هذا وبلني أنله ًل يغلري شليء مملا كتلب يف الللوح احملفلوظ؟ نقلول ًل إشلكال بلإذن اهلل
وًل تعارض.
اهلل سللبحانه وتعللاىل علللم قبللل أن خيلللق هللذا العبللد أن هللذا العبللد قللدر اهلل سللبحانه وتعللاىل أنلله يصللل رمحلله،
وه للذه ص لللة ال للارحم فيه للا زي للادة يف العم للار ،لك للن ًل ميك للن أن ي لزاد أو يغ للري ش لليء فيم للا عن للد اهلل س للبحانه
وتعاىل ،فاهلل سبحانه وتعاىل علم ما اخللق عاملون ،وكتب األرزاق واآلجال واألعمال وغريها ،نعم.
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"فما أصاب اإلنسان مل يكن ليخطئه وما أخطأه مل يكن ليصيبه".
نعللم ،وهللذا تقللدم معنللا يف مثللارة اإلميللان بالقضللاء والقللدر أنلله ًل يللتم اإلميللان إًل بلله ركللن مللن أركللان اإلميللان،
وواجب من واجبات الدين ،والثا ي من متام توحيلد الاربوبيلة ،والثاللث أن ًل حيلزن اإلنسلان عللى ملا فلات،
وأن يعلم أن كل ما أصابه هو بقضاء اهلل وقدره.
قال :أن ًل يفارح بعمل ألن كل ما به من خري فهو من اهلل سبحانه وتعاىل ،نعم والطمأنينة نعم.
"جفت األقالم وطويت الصحف".
يعين ًل ميكن أن يغري شيء مما كتب اهلل سبحانه وتعاىل يف اللوح احملفوظ.

"كمللا قللال سللبحانه{ :أمل تلعلللم أن الللله يلعلللم مللا يف السللماء واألرض إن ذلللك يف كتللاب إن ذلللك علللى
الله يسري}[احلج.]70:
وقللال{ :مللا أصللاب مللن مصلليبة يف األرض وًل يف أنلفسللكم إًل يف كتللاب مللن قلبللل أن نلبلارأهللا إن ذلللك
على الله يسري}[احلديد.]22:
وهذا التقديار التابع لعلمه سبحانه يكون يف مواضع مجلة وتفصيال ،فقد كتب يف اللوح احملفلوظ ملا شلاء،
فإذا خلق جسد اجلنني قبل نفخ الاروح فيه بعث إليه ملكا ،فيؤمار بأربع كلمات فيقال اكتب رزقله وأجلله
وعمله وشقي أو سعيد ،وحنو ذلك".
نعللم ،وقلنللا ًلبللد أن العبللد حيسللن الظللن يف اهلل ويقللول أنلله كتبللين اهلل سللبحانه وتعللاىل أن أكللون مللن أهللل
السللعادة ،وإذا كللان هللو يعللين يقللدر هللذا يف أمللور الللدنيا إذا ًلبللد أن يكللون هللذا مللن بللاب أوىل مللن أمللور
اآلخارة ،وحيسن الظلن يف اهلل سلبحانه وتعلاىل ،واهلل سلبحانه وتعلاىل قلال« :أنلا عنلد حسلن ظلن عبلدي يب
فليظن عبدي يب ما شاء».

وًل ميكن قلنا من ظن غري هذا فقد ظن باهلل ظن السوء ،و {ذللك ظلن اللذين كفلاروا فلويلل لللذين كفلاروا
من النار}[ص .]27:نعم.
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"فهذا القدر قد كان ينكاره غالة القدرية قدميا ،ومنكاروه اليوم قليل".
يقللول أن بعللض النللاس يعللين إذا درسللنا مثللل هللذا الكللالم عللن القدريللة ،وعللن املعتزلللة ،وعللن اخللوارج ،وعللن
بعللض الفللارق يعللين ًل يتصللور وقللوع مثللل هللذه األشللياء يف هللذه األيللام ،بعللض النللاس يظللن هللذا ،وًل يللدري
املسللكني أن يف هللذه األيللام مللن هللو أخطللار مللن املعتزلللة ،واخل لوارج ،والقدريللة ،وغللريهم ،ألن حذيفللة رضللي
اهلل عنه قال :املنلافقون اللذين يف زمننلا أشلد نفاقلا ملن اللذين كلانوا زملن رسلول اهلل  ،قلالوا وكيلف ذاك؟
قال :أولئك – أي الذين كانوا زمن النيب  - أخفلوا نفلاقهم ،وهلؤًلء أظهلاروه ،اآلن يعلين حيلارب اللدين
ويؤول النصوص ويقدم العقل عن النقل.
يقلول القلليخ األلبللا ي رمحله اهللً :ل يوجللد يف هللذا العصلار مللن يقللول أنله معتللزيل ،لكللن هلو يف احلقيقللة جللاء
بأشياء مل يلأيت هبلا املعتزللة ،أي نعلم أملور جتلدها خمالفلة للقلارع حيلارب القلارع باسلم القلارع ،ينكلار الصلالة
س لواء كانللت صللالة مجاعللة أو غريهللا ،ينكللار احلجللاب ،ينكللار األمللور ،يتعللدى علللى حقللوق اهلل سللبحانه
وتعاىل يف األمساء ويف الصفات ويف غريها ،ويعين يلتكلم عللى األحاديلث الليت وردت يف الكتلاب والسلنة،
فللبعض النللاس يظللن أن هللذا غللري موجللود يف هللذا العصللار ،بللل اليللوم الفللارق أكثللار ظهللورا ممللا كللان عهللد النلليب
 ،والدليل أن النيب  قال« :فإنه من يعش ملنكم فسلريى اختالفلا» فقلط اختالفلا؟ ًل قلال« :كثلريا»
عما كان عليه النيب  .إذا ًلبد أن تعلم كما قال شيخ اإلسالم يعين اآلن أنت يف خطار ،ملاذا؟
لبعللد العهللد عللن النبللوة ،وهللذا تقللدم معنللا يف قصللة قللوم نللوح عليلله الصللالة والسللالم ،فطللال عللليهم األمللد
فعبلدوهم ملن دون اهلل ،إذا ًلبلد أن تعلارف أنلك يف خطللار اآلن ألنلك بعيلد عهلد علن النليب  ،وًلبللد أن
تعارف كثارة الفنت وكثارة القبهات وأن حتلذر منهلا ،وهلذا اللذي يعلين حيلث الطلالب اليلوم عللى تعللم العللم
القارعي ،يعين اهلل سبحانه وتعاىل قضى قضاء أن الذي يقتغل بأمور الدنيا هلو خاسلار حلىت وإن كلان
من أغىن الناس ،والذي يقتغل بأمور اآلخارة هو الارابح {والعصلار * إن اإلنسلان لفلي خسلار * إًل اللذين
آمنوا وعملوا الصاحلات وتواصوا باحلق وتواصوا بالصرب}.
وغري هؤًلء هم يف اخلسارة نسأل اهلل السالمة والعافية ،نعم.
"وأمللا الدرجللة الثانيللة فهللي مقلليئة اهلل النافللذة وقدرتلله القللاملة ،وهللو اإلميللان بللأن مللا شللاء اهلل كللان ،ومللا مل
يقللأ مل يكللن ،وأن لله مللا يف الس للموات واألرض مللن حارك للة وًل سللكون إًل مبق لليئة اهلل تعللاىلً ،ل يك للون يف
ملكه ما ًل ياريد".
ًل يكون يف ملكه ما ًل ياريد ألنه سبحانه وتعاىل هو امللك والارب واملتصارف سبحانه وتعاىل ،نعم.
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"وأنه سبحانه وتعاىل على كل شيء قديار ملن املوجلودات واملعلدومات ،فملا ملن خمللوق يف األرض وًل يف
السماء إًل اهلل خالقه سبحانه ًل خالق غريه وًل رب سواه".
وهذا تقدم معنا الارد على القدرية ألهنم يقولون أن العبد هو الذي خيلق أفعاله ،نعم.
"وم للع ذل للك فق للد أم للار العب للاد بطاعت لله وطاع للة رس للله ،وهن للاهم ع للن معص لليته ،وه للو س للبحانه حي للب املتق للني
واحملسنني واملقسطني".
نعللم ملللاذا قللال املصللنف هللذا الكللالم نعللم أي نعللم اجلمللع بللني القللارع والقللدر وهللذا فيلله أن للعبللد عمللل
وجيازيهم اهلل سبحانه وتعاىل على أعماهلم ،ولو كلان لليس للعبلاد أعملال كلان جملازاهتم عللى أعملاهلم كلان
ه للو جم للازاة عل للى م للا فع للل اهلل س للبحانه وتع للاىل هب للم ،نع للم ول لليس هن للاك مث للارة ،وأن هل للم ق للدرة واختي للار واهلل
خالقهم وخالق أعماهلم ،ورد على اجلربية ،نعم.
"ويارضى عن الذين آمنوا وعملوا الصاحلات ،وًل حيب الكافارين وًل يارضى عن القوم الفاسقني".
ًل حيب الكلافارين وقلدر وقلوع الكفلار ،وًل حيلب الفسلق وقلدر وقلوع الفسلق ،صلحيح نعلم ،ملن حيلث أنله
قدره اهلل سبحانه وتعاىل حلكمة وامتحان واختبار وقامت عليهم احلجة ،نعم.
"وًل يأمار بالفحقاء".

وًل يأمار بالفحقلاء ،ومنله قلول اهلل سلبحانه وتعلاىل{ :وإذا فلعللوا فاحقلة قلالوا وجلدنا عليلهلا آباءنلا واللله

أمارنا هبا قل إن الله ًل يأمار بالفحقاء}[األعاراف .]28:نعم.
هذا رد على هؤًلء أن اهلل ًل يأمار بالفحقاء ينهى عن الفحقاء ،وقلد يقلع الفحلش بالقضلاء الكلو يً ،ل
القارعي ،نعم.
"وًل يارضى لعباده الكفار ،وًل حيب الفساد".

نعم ،مع أنه قدر وقوع الكفلار والفسلاد يف األرض حلكملة أرادهلا اهلل سلبحانه وتعلاىل{ :ظهلار الفسلاد يف
البلار والبحار مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بلعض الذي عملوا لعلهم يلارجعون}[الاروم .]41:نعم.
"والعباد فاعلون حقيقة".
فاعلون حقيقة ًل جماز ،وأن هلم قدرة واختيلار وعملل ،وإذا كلفهلم اهلل سلبحانه وتعلاىل بأقلل مملا يطيقلون،
وعنلدما كلفهللم كللان هللذا العمللل حمللل للجلزاء واحلسلاب{ ،ليجللزي الللذين أسللاءوا مبللا عمللوا وجيللزي الللذين

أحسنوا باحلسىن}[النجم.]31:
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إذا وصفهم باإلحسان ،صحيح نعم.
"والعباد فاعلون حقيقة واهلل خالق أفعاهلم ،والعبد هو املؤمن والكافار والرب والفاجار واملصلي والصائم".
مساه عبد وأنه يعين يعبد اهلل سبحانه وتعاىل أو قد يفار من عبادة اهلل فلاروا ملن اللارق اللذي خلقلوه لله وبللوا
بارق النفس والقيطان ،ومسى مصلي وصائم وبار وفاجار وملؤمن وكلافار ،نعلم هلذا دليلل أن لله عملل وقلدرة
واختيار ،نعم.

"وللعبللاد قللدرة علللى أعمللاهلم وإرادة ،واهلل خللالقهم وخللالق قللدرهتم وإرادهتللم ،كمللا قللال اهلل تعللاىل{ :لمللن

شاء منكم أن يستقيم}[التكويار.]28:
{وما تقاءون إًل أن يقاء الله رب العالمني}[التكويار.]29:
وهذه الدرجة من القدر يكذب هبا عامة القدرية الذين مساهم النيب  جموس هذه األمة".
بل هلم يف هلذا البلاب أشلار ملن اجمللوس ،وهلذا تقلدم معنلا أنله يعلين كلل ملا يطلول العهلد بلني النبلوة كلل ملا
تكثللار الفللنت والبللدع ،وًلبللد أن تتعهللد هللذا األمللار ،وأهنللم قللالوا أن القللار يف هللذا البللاب ألهنللم جعل لوا كللل
خملللوق خللالق مللع اهلل سللبحانه وتعللاىل ،نعللم ،الللارد علللى اجملللوس يقللول الللارد بالكتللاب والسللنة ،واإلمجللاع،
والعقل.
الكتللاب والسللنة واإلمجللاع هللذا أمللار واضللح يف الللارد علللى اجملللوس يف ادعللاء خللالقني ،العقللل قللال يسللتحيل
العقللل أن يتصللور هللذا اًلنتظللام البللديع يف الكللون أن يكللون للكللون أكثللار مللن خللالق ،ألن الواقللع ًل ميكللن
أن يصدق إًل بوجود خالق واحد ،ألن الواقع يقلول يف مللوك اللدنيا أنله إذا كلان هنلاك مللك ومللك آخلار
ياريد كل واحد أن يزيد من مملكته ،أو أن ميتنع أحدمها عن اآلخار ،فامتناع أحدمها عن اآلخار دليلل عللى
العجز ،طلوع القمس ،وغاروهبا ،واجملارات ،والبحار ،واألهنار ،واألشجار.
قللال أيضللا اجمل للوس يف نفس للهم ي للدعو أن الن للور ه للو األصللل ،وأن الظلم للة حمدثللة ه للذا دليللل أن الظ للالم
خملللوق ،وهللذا سللوف يللأيت معنللا يف التدماريللة أن شلليخ اإلسللالم يقللول يعللين مللا يوجللد أحللد إًل أقللار بتوحيللد
الاربوبيللة ،ومللن أنكللار هللذا التوحيللد إمللا أنكللاره علللى وجلله املكللابارة كمللا حللدث مللن فارعللون ،أو علللى وجلله
التق لاريك وه للم تناقض لوا يف أص للل امل للذهب ،مث للل الثانوي للة وفارق للة م للن ف للارق اجمل للوس ،إذا يف نفس للهم أيض للا
تناقضلوا وقللالوا إن الظللالم حمللدث إذا خملللوق ،إذا للعللامل خللالق واحلد ،هللم أيضللا يقولللون أن النللور خيلللق
اخلللري ،والظللالم خيلللق القللار ،فالللذي خيلللق اخلللري أعلللى مللن الللذي خيلللق القللار ،إذا معللىن هللذا أن العللايل هللو
الارب ،إذا ما ميكن للخلق إًل خالق واحد مدبار سبحانه وتعاىل ،نعم.
"وهذه الدرجة من القدر يكذب هبا عامة القدرية ،الذين مسلاهم النليب  جملوس هلذه األملة ،ويغللوا فيهلا
قوم من أهل اإلثبات حىت سلبوا العبد قدرته واختياره".
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وهؤًلء هم اجلربية ،نعم.
"وخيارجون عن أفعال اهلل وأحكامه حكمها ومصاحلها".
يقولوا أن اهلل سبحانه وتعاىل عندما قدر على العبلاد هلذه مل تكلن حلكملة وًل ملصللحة تعلاىل اهلل سلبحانه
وتعاىل عما يقولون ،نعم.
قال شيخ اإلسالم رمحه اهلل تعاىل" :ومن أصول الفارقة الناجية أن الدين واإلميان قول وعمل".
وهللذا تقللدم معنللا أن اإلميللان ق للول وعمللل واعتقللاد يزيللد وي للنقص ،وأن هللذا هللو اإلمي للان عنللد أهللل السللنة
يتضللمن مخللس أشللياء ،إذا اختللل واحللد مللن هللذه اخلمسللة للليس بإميللان عنللد أهللل السللنة( :قللول ،وعمللل،
واعتقلاد يزيلد ويلنقص) ،إذا كلان يقلول بلسلانه وًل يعتقلد بقلبله فهلو منلافق ،يعتقلد بقلبله وًل يقلول بلسلانه
مثل أبو طالب يعتقد بقلبه وًل يقول بلسانه مؤمن كافار بل شهد اهلل سبحانه وتعاىل على كفاره.
الثالث :عملً ،لبد من عمل «العهد الذي بيننا وبينهم الصالة فمن تاركها فقلد كفلار» ،يزيلد أيكلم زادتله
ه للذه إميان للا ويزي للد ًلب للد أن ي للنقص ،وج للاء نقص للان ال للدين مص للارحا ب لله يف الس للنة يف قول لله علي لله الص للالة
والسالم« :ما رأيتم من ناقصات عقل ودين».
هذا هو اإلميان عند أهل السنة واجلماعة ،وأركانه ستة ،وتقدم معنا ،نعم.

"ومن أصول الفارقة الناجيلة :أن اللدين واإلميلان قلول وعملل قلول القللب واللسلان ،وعملل القللب واللسلان
واجلوارح".
نعللم ،فأعالهللا قللولً :ل إللله إًل اهلل ،وأدناهللا إماطللة األذى عللن الطاريللق ،هللذا عمللل اجل لوارح ،واحليللاء هللذا
عمل القلب نعم وهذا الدليل األدلة على ما ذكارنا يف التعاريف القارعي لإلميان ،نعم.
"وأن اإلميان يزيد بالطاعة وينقص باملعصية".
تقدم معنا أن أسباب زيادة اإلميان- :
األول :دراسة األمساء والصفات ،ودراسة التوحيد.
الثا ي :التفكار يف خملوقات اهلل.
الثالث :كثارة الطاعات مع الدوام عليها.
والارابع :تارك املعاصي.
وأسباب نقص اإلميان :تارك دراسة التوحيد واألمساء والصفات ،وتارك التفكلار يف خملوقلات اهلل ،وتلارك فعلل
الطاعات ،والارابع نسأل اهلل السالمة والعافية فعل املعاصي .نعم.
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"وهم مع ذلك ًل يكفارون أهل القبلة مبطلق املعاصي والكبائار".
يقلول ملع هلذا أهنلم ًل يكفلارون أهلل املعاصلي ،وأهلل الكبلائار مبطللق الكبلرية حلىت ينكلار ملا هلو معللوم مللن
الللدين بالضللارورة ،ففاعللل الكبللرية عنللدهم مللؤمن بإميانلله فاسللق بكبريتلله أو مللؤمن نللاقص اإلميللانً ،ل نصللفه
باإلميان الكامل كما تصفه املارجئة ،وًل خنارجه من الدين وجنعلله كلافار كفلار أكلرب خملارج ملن املللة كملا تقلول
اخلوارج ،وًل نقول أنله خمللد يف النلار خللود أبلدي كملا تقلول اخللوارج واملعتزللة ،بلل نقلول هلو حتلت املقليئة
إن شاء اهلل عذبه وإن شاء عفى عنه ،نعم.
"وهم مع ذلك ًل يكفلارون أهلل القبللة مبطللق املعاصلي والكبلائار ،كملا تفعلله اخللوارج ،بلل اإلخلوة اإلميانيلة
ثابتة مع املعاصي كما قال سبحانه يف ×××
بللل اإلخ للوة اإلمياني للة ثابتللة ،اإلخ للوة اإلمياني للة أوًل :هللل أص للحاب الكب للائار ه للل ص للاحب الكب للرية حي للب أم
يبغض؟ قالً :ل حيب وًل يبغض ،هل هو يف منزلة بني املنزلتني؟ قالً :ل لليس عنلد أهلل السلنة واجلماعلة
مثل هذا شيء أنله منزللة ملن املنلزلتني ،حيلب مبلا فيله ملن اإلميلان ،ويلبغض مبلا فيله ملن معصلية ،هلل جيلالس
وهلو يارتكللب املعاصللي والكبللائار؟ ًل ألن هللذه جمالسللة هللؤًلء نلوع مللن اإلقلارار ،مفهللوم طيللب ،إذا حيللب مللا
فيه من إميان ويبغض ما فيه من معصية ،نعم.
"بللل اإلخللوة اإلميانيللة ثابتللة مللع املعاصللي كمللا قللال سللبحانه يف آيللة القصللاص{ :فمللن عفللي للله مللن أخيلله

شيء}[البقارة."]178:
هذا املصنف رمحه اهلل يسوق هذه األدلة ردا على اخللوارج ،ملن شلبه اخللوارج :أن النليب  قلال« :سلباب
املسلم فسوق وقتاله كفار».
ويقولوا أن النيب  صارح أن قتل املسلم كفار ،نقول الارد على هذا أوًل :أن كل ملا أطللق القلارع عليله أنله
شارك أو كفار ومل يعارف ××× بل يف األصل أنه غري خمارج من امللة فهو كفار دون كفار.
الثا ي :أن اهلل سبحانه وتعلاىل قلال{ :فملن عفلي لله ملن أخيله} ،فسلماه أخلا لله يف اهلل ملع أنله قاتلل لله
صللحيح نعللم هللذا مللا مل يعتقللد حللل دم املسلللم ،إذا اعتقللد كفللار وإن مل يقتللل كمللا تقللدم معنللا ،إذا هللذه
القبهة األوىل والارد عليها باآلية الارد باآلية يكفي ،نعم.

وقال{ :وإن طائفتان من المؤمنني اقلتتللوا فأصلحوا بليلنلهما}[احلجارات.]9:

املسللألة األوىل :احتجلوا بقللول اهلل سللبحانه وتعللاىل يعللين اخللوارج بقللول اهلل سللبحانه وتعللاىل{ :ومللن يلقتللل
مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم}[النساء.]93:
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والثانيللة :يف قت للال املسلللم م للع املس لللم ،أو مجاعللة م للن املسلللمني م للع مجاع للة مللن املس لللمني ،واهلل س للبحانه
وتعاىل قال{ :إمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بلني أخويكم}[احلجارات.]10:

فسمى الفئة الباغية الفئة الباغية هي اليت ملارج عللى السللطان حبجلة بقلبهة ملارج عللى السللطان بقلبهة،
ويكللون هلللم قللوة وغلبللة ،فالواجللب علللى السلللطان أن يارسللل هلللم مللن ينللاظارهم فللإن رجعلوا تللاركهم ،وإن أبلوا
استعان باهلل وقاتلهم على ما ورد يف الكتاب والسنة ،نعم على ما ورد يف الكتاب والسنة يعلين قلالً« :ل
تسىب ذراريهم وًل يستبيح أمواهلم».
قال :وًل جيهز على اجلارحى أو يتبع الفار منهم.
إذا فللار أحللدهم مللنهم يللرتكهم ،نعللم إذا الفئللة الباغيللة هللي طائفللة هلللم غلبللة وعنللدهم شللبه خيارجلوا هبللا علللى
مجاعللة املسلللمني وعلللى السلللطان ،فالواجللب علللى السلللطان أوًل :أن يبعللث هلللم مللن ينللاظارهم ويللاردهم إىل
احلق ،فإن أبوا استعان باهلل وقاتلهم ،نعم.
وهي مؤمنة على ما ذكار اهلل سبحانه وتعاىل ،نعم ،لكن هل إمياهنا كامل ًل ،نعم.
وقللال{ :وإن طائفتللان مللن المللؤمنني اقلتتلل لوا فأصلللحوا بليلنلهمللا فللإن بلغللت إحللدامها علللى األخللارى فلقللاتلوا
الل لليت تلبغل للي حل للىت تفل لليء إىل أمل للار اللل لله فل للإن فل للاءت فأصل لللحوا بليلنلهمل للا بالعل للدل وأقسل للطوا إن اللل لله حيل للب

المقسطني}[احلجارات.]9:

{إمنا المؤمنون إخوة}[احلجارات.]10:

نعم هذا هو القاهد {إمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بلني أخويكم}[احلجارات .]10:نعم.
"وًل يسلبون الفاسق ×××
يبقى أيضا يعين من القبه عند اخلوارج أن النيب  قالً« :ل يز ي الزا ي حني يز ي وهو ملؤمن» ،وسلوف
يذكار احلديث ،قالً« :ل يز ي الزا ي حني يز ي وهلو ملؤمن»؟ أي :كلافار ،هلل هلذا الكلالم صلحيح أم ًل؟
هذا هو رأي اخلوارج ،نعم صحيح عند اخلوارج ،لكن كيف نارد عليهم؟
نارد عليهم بأمور ،منها؟
طالب××× :

406

العقيدة الواسطية

القلليخ :إن زنللا وإن سللارق .الثللا ي :إقامللة احلللد حللد مللاذا؟ حللد الزنللا علللى اللزا ي هللذا دليللل أنلله يطهللار هللذا
الللذنب ،ولللو كللان هللو كللافار مارتللد كللان أقلليم عليلله حكللم املارتللد ،ودفللاع النلليب  عللن الغامديللة وعللن ملاعز
رضللي اهلل عنهمللا هللذا دليللل علللى اإلميللان ،مفهللوم نعللم ،وهللذا سللوف تللأيت معن للا إن شللاء اهلل مللن ك للالم
املصنف ،نعم.

"وًل يسلبون الفاسق امللي اإلميان بالكلية".
الفاسللق ال للذي خ للارج ومن لله الفويس للقة ألن لله ق للال يع للين مللارج ق للال الفاس للق املل للي يع للين م للن ك للان عل للى مل للة
اإلسللالم ،فكللل مللن اسللتقبل القبلللة وكللان علللى ملللة اإلسللالم فهللذا ًل نسلللبه اإلميللان بالكليللة ،وًل نصللفه
باإلميان الكامل ،فهو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ،نعم.

"وًل يسلبون الفاسق امللي اإلميان بالكلية".
اإلميان بالكلية نقول ليس مبؤمن يعين ،لكن نقول مؤمن بإميانه فاسق بكبريتله أو ملؤمن فاسلق اإلميلان وًل
نصفه باإلميان الكامل ،نعم.

"وًل خيلدونه يف النار".
ًل خيلدونه يف النار كما تقوله املعتزلة واخلوارج ،ألنه اتفق املعتزلة واخللوارج أن صلاحب الكبلرية خاللد خمللد
خلود أبدي يف النار ،حنن ما خنلده يف النار ونقول هو حتت املقيئة ،نعم.
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"وًل يسلبون الفاسق امللي اإلميان بالكلية ،وًل خيلدونه يف النار كما تقول املعتزلة".
املعتزلة واخلوارج ،نعم.

"بل الفاسق يدخل يف اسم اإلميان املطلق".
يع للين املطل للق ًل الكام للل ،مث للل ق للول اهلل س للبحانه وتع للاىل{ :فلتحاري للار رقلب للة مؤمن للة}[النس للاء .]92:أي
مسلمة.
يعين نصفه باإلسالم ،نعم.

"يف مثل قوله تعاىل{ :فلتحاريار رقلبة مؤمنة}".

أي مسلللمة ،نعللم ،وقلنللا قللد يللأيت اإلميللان ويلاراد بلله اإلسللالم ،وقللد يللأيت اإلميللان ويلاراد بلله مللا هللو أعلللى مللن
اإلس ل ل ل للالم ،ومن ل ل ل لله ق ل ل ل للول اهلل س ل ل ل للبحانه وتع ل ل ل للاىل{ :إمن ل ل ل للا المؤمن ل ل ل للون ال ل ل ل للذين إذا ذكل ل ل ل لار الل ل ل ل لله وجل ل ل ل للت
قللوبلهم}[األنفال.]2:
هذا شيء أعلى من اإلسالم{ ،قالت األعاراب آمنا}[احلجارات.]14:
إذا هللذا شلليء فللوق اإلسللالم صللحيح {قللل مل تلؤمن لوا ولكللن قول لوا أسلللمنا}[احلج لارات ،]14:مفهللوم،
نعم.
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"وقد ًل يدخل يف اسم اإلميان املطلق ،كما يف قوله تعاىل ."...
يعللين اإلميللان هنللا الكامللل الللذي هللو أعلللى مللن اإلسللالم ،كمللا يف قوللله تعللاىل{ :إمنللا المؤمنللون الللذين إذا
ذكار الله وجلت قللوبلهم} ،نعم.

"وقلد ًل يللدخل يف اسللم اإلميلان املطلللق ،كمللا يف قوللله تعلاىل{ :إمنللا المؤمنللون اللذين إذا ذكللار الللله وجلللت
قللوبلهم}".

إذا علق اإلميان يف هذه اآلية على مخسة أوصاف :الذين إذا ذكار اهلل وجلت؟ أي خافت قلوهبم.
وقللال القلليخ ابللن عثيمللني رمحلله اهلل :إذا كللان القللارآن يتلللى عليللك وًل يللؤثار فيللك وًل مللاف ،فللاعلم أنللك
على خطار أن تكون من الذين قال عليه الصالة والسالم فيهم« :يقارؤون القارآن وًل يتجاوز تاراقيهم».
{وإذا تلي للت عل لليهم آيات لله زادتله للم إميان للا}[األنف للال ،]2:وه للذا دلي للل أن اإلمي للان يزي للد وي للنقص ،وه للذا
الواجلب أنلله إذا تليلت آيللات اهلل سلبحانه وتعللاىل أن خنلاف ،وأن نقللف عنلد حللدود اهلل ،وغلري هللذا يكللون

استهزاء {قل أبالله وآياته ورسوله كنلتم تسلتلهزئون}[التوبلة{ ،]65:وعللى رهبلم يتوكللون} تقلدميا ملن
حق التأخري يدل على احلصار إًل عللى غلريه {اللذين يقيملون الصلالة} ،وإقاملة الصلالة تقلمل الفاريضلة
والنافلة{ ،ومما رزقناهم ينفقون} يعين من بعض ما رزقناهم ينفقون.
مخس أوصاف تدل على أن اإلميان هنا أعلى من اإلسالم ،نعم.

وقوله ً« :ل يز ي الزا ي حني يز ي وهو مؤمن».
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قلنللاً :ل يللز ي ال لزا ي حللني يللز ي وهللو مللؤمن؟ أي كامللل اإلميللان ،ملللاذا يعللين محلنللا هللذا احلللديث علللى هللذا؟
قللال :ألن النلليب  أقللام احل للد ،وإقامللة احلللد م للا يك للون إًل علللى املسلللم ،ألن بإقام للة احلللد يك للون كف للارة
للذنب بإذن اهلل.
الثا ي :أن النيب  دافع عن الغامدية وماعز ،وتارضى عنهم ،صحيح طيب.
والثالث :حديث أيب ذر وغريه من األحاديث ،وهذا فيها الارد على اخللوارج واملعتزللة ،نعلم «ًل يلز ي اللزا ي
حني يز ي وهو مؤمن» أي كامل اإلميان وقال« :حني يز ي» يعين وقت الزىن يعين نقلص اإلميلان ،ألنله للو
كان عنده إميان كامل كان منعه من الزىن ،وهذا دليل أيضا حني يز ي أن له عمل وقدرة واختيار ،نعم.

«وًل يسارق السارق حني يسارق وهو مؤمن».
أي كامل اإلميان ،ألن إقامة احلد على السارق دليل عللى اإلميلان ،نعلم ألنله للو كلان كلافار كلان أقلام عليله
النيب  حكم املارتلد ،واملارتلد لليس حلد وإمنلا هلو حكلم ،ألن السلارق اآلن إذا رفلع للسللطان وتلاب نقليم
عليلله احلللد أو نرتكلله؟ نقلليم عليلله احلللد صللح وكللذلك اللزا ي وغللريه ،طيللب املارتللد اآلن إذا رفللع أمللاره للسلللطان
وقللال تبللت وأنبللت إىل اهلل سللبحانه وتعللاىل نرتكلله أو نقتللله؟ نرتكلله ،هللذا دليللل أنلله حكللم وللليس حبللد ،نعللم
طيب قال.

«وًل يقارب اخلمار حني يقارهبا وهو مؤمن».

نعم ألن إقامة احلد على شارب اخلمار ،ألنه لو كان عنده إميان كامل كان منعه من شارب اخلمار ،نعم.

"وًل ينتهب هنبة ذات شارف يارفع الناس إليه فيها أبصارهم حني ينتهبها وهو مؤمن".
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يقلال أنله يعللين بعلض النلاس يعللين خيلتلس بعلض األملوال الطائللة يعلين ،ويارفللع النلاس إليله يعللين يقوللوا فللالن
يعللين اخللتلس أم لوال طائلللة وكللذا ،فتجللد يعللين يارتفللع عنللد النللاس هبللذه األمللور ،وهللذا دليللل علللى انقللالب
األحوال ،يسموهنا بغري امسها ،واألصل أن يذم ويعاب على هذا األمار.

واألصللل أننللا يف هللذه األمللور أن نارجللع إىل {ولللو ردوه إىل الارسللول وإىل أويل األمللار م لنلهم لعلملله الللذين
يستلنبطونه منلهم ولوًل فضل الله عليكم ورمحته ًلتلبلعتم القيطان إًل قليال} [النساء.]83:
وقال عليه الصالة والسالم قال يسموهنا بغري امسها ،وهذا هو نسأل اهلل السالمة والعافيلة هلذا هلو الواقلع

اليوم ،نعم.

ويقولون" :هو مؤمن ناقص اإلميان".
هذا هو ياريد أن يبلني للك ملا هلو معتقلد أهلل السلنة واجلماعلة ،قلال :هلو ملؤمن نلاقص اإلميلان ،أو ملؤمن
بإميانه فاسق بكبريتهً ،ل نقول مؤمن كاملل اإلميلان كملا تقلول املارجئلة ،وًل نقلول إنله كلافار كفلار أكلرب خمللد
خلللود أبللدي يف النللار كمللا تقللول اخللوارج ،وكمللا تقللول املعتزلللة أنلله يف منزلللة بللني منلزلتني يف الللدنيا ،ووافقلوا
اخلوارج يف اآلخارة أهنم قالوا أنه خملد خلود أبدي يف النار ،نعم.

"أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته".

نعم ،سواء قلت هذا أو هذا ،هذا كله معتقد أهل السنة واجلماعة ،نعم.

"فال يعطى اًلسم املطلق".

411

العقيدة الواسطية

نعم ،يعين الكامل اإلميان الكامل ،نعم.

"فال يعطى اًلسم املطلق وًل يسلب مطلق اًلسم".

نعم ،وًل نصفه باإلسالم ،نعم.

"ومن أصول أهل السنة واجلماعلة سلالمة قللوهبم وألسلنتهم ألصلحاب حمملد  ،كملا وصلفهم اهلل بله يف

قوله تعاىل{ :والذين جاءوا من بلعدهم يلقوللون ربلنلا اغفلار لنلا وإلخواننلا اللذين سلبلقونا باإلميلان وًل جتعلل
يف قللوبنا غال للذين آمنوا ربلنا إنك رءوف رحيم}[احلقار.]10:

نكمل وًل نقف طيب.
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
من أصول أهل السنة واجلماعة ،قال :سلالمة القللوب واأللسلن وسلالمة أيضلا يقلول اجللوارح ،لكلن يقلول
هذا األمار يعين وإن كان يعين قد يقع من بعض الناس أن يلأيت وينلبش قبلور الصلحابة وكلذا ،لكلن هلم يف
احلقيقة ًل يلحقهم شيء.
قللال :أن الطعللن يف أصللحاب النلليب  هللو طعللن يف اهلل ويف ديللن اهلل ويف رسللول اهلل ويف الصللحابة ،طعللن
يف اهلل ألن اهلل سبحانه وتعاىل اختار هؤًلء أصحاب للنيب عليه الصلالة والسلالم ،وًل ميكلن أن خيتلار اهلل
سبحانه وتعاىل لصحبة هذا النيب عليه الصالة والسالم إًل خرية القوم.
تقول :فالن من طالب القيخ ابلن بلاز رمحله اهلل ،كيلف تظلن هلذا الارجلل إًل أنله ملن خلرية القلوم يف هلذه
األيام صحيح نعم ،فكيف بأناس اختارهم اهلل سبحانه وتعاىل لصحبة النيب  ورضي عنهم.
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ق للال الق للعيب رمح لله اهلل :ل للو س للألت اليه للود م للن خ للري أص للحابكم؟ لق للالوا :أص للحاب موس للى ،ألهن للم م للا
استطاعوا أن يذكاروا أحلد أن يكلون أفضلل إًل ملن :ملن رافقلوا موسلى عليله الصلالة والسلالم ،وللو سلألت
النصارى من خري أصحابكم؟ لقالوا :أصحاب عيسى أي احلواريني.
قال :ولو سألت الاروافض قلاتلهم اهلل ملن شلار أصلحابكم؟ لقلالوا :أصلحاب حمملد ،بلل أن بعلض العلملاء
قلنللا أنلله يقللول هللؤًلء الللاروافض شللار مللن اليهللود والنصللارى ،وأتلوا بأشللياء مل يللأتوا هبللا اليهللود وًل النصللارى،
طيللب هللذا أوًل طعللن يف اهلل ألن اهلل اختللارهم لصللحبة نبلليهم عليلله الصللالة والسللالم ،وًل ميكللن أن خيتللار
لصللحبة هللذا النلليب  إًل خللرية القللوم ،طعللن يف رسللول اهلل ألن املللارء علللى ديللن خليللله ،ورضللي هبللم أن
يكونوا صحابته رضي اهلل عنهم وأرضاهم.
الثالث :أنه طعن يف دين اهلل ألهنم نقلوا لنا اللدين ،وللو طعنلا يف هلؤًلء معلىن هلذا أنله نقلل لنلا اللدين ملن
أناس ليسوا بثقات بل هم فيهم وفيهم كما يذكار هؤًلء ،وهذا طعن يف دين اهلل.
الارابع :قال طعن يف الصحابة ،وهذا أمار يعين واضح ،نعم.
بل أن القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يقول :الواجب أننا نقارأ يف سرية وما جلاء علن الصلحابة نلذكار نقلارأ يف
الكتب اليت ذكارت حماسن هؤًلء ،وحيارم وًل جيوز مطالعلة الكتلب الليت ذكلارت ملا شلجار بيلنهم ويف األملور
اليت فيها انتقاد على هؤًلء ،وسوف يأيت الدفاع من شيخ اإلسالم وغريه ،لكن يقلول :حيلارم هلذا إًل عنلد
الضارورة ،ما هي الضارورة؟
قللال الضللارورة مثاللله :يللأيت إنسللان مللثال بقللبهة أو كللذا وتاريللد الللارد علللى هللذه القللبهة فرتجللع وحتقللق هللذه
املسألة ،وتعارف أنه مثال هذا إما كذب هذه القصلة ،أو زيلد ،أو نقلص ،أو غلري علن وجهله أو كلذا فهلذه
هي الضارورة ،وغريها ًل.
مللارة سللألين رجللل وقللال إىل مللىت إىل مللىت يعللين نغللض أبصللارنا وًل نقلارأ يف يعللين هللذه الكتللب حللىت وإن كللان
يعين ابن كثري يعلين يف البدايلة والنهايلة وغلريه وكلذا ،إىل ملىت نقلول حنلن ًل نقلارأ يف هلذه الكتلب؟ قللت إىل
أن تلقى اهلل سبحانه وتعاىل تلقى اهلل وأنت مؤمن ،وتطيلع اهلل سلبحانه وتعلاىل يف قولله{ :واللذين جلاءوا

من بعدهم} ،وتطيع النيب  وتسري على ما كان عليه إمجاع األمة من ذكار حماسن الصلحابة والسلكون
عمللا شللجار بيللنهم ،إىل أن تلقللى اهلل تلقللى اهلل وأنللت مللؤمن أحسللن أو تلقللى اهلل وأنللت فيللك شلليء مللن
النفاق؟ وأنت اختار لنفسك ،نعم.
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قلال :طاعلة اهلل سلبحانه وتعلاىل يف قولله سلبحانه وتعللاىل{ :واللذين جلاءوا ملن بلعلدهم يلقوللون ربلنلا اغفللار
لن ل ل للا وإلخوانن ل ل للا ال ل ل للذين س ل ل لبلقونا باإلمي ل ل للان وًل جتع ل ل للل يف قللوبن ل ل للا غ ل ل للال لل ل ل للذين آمن ل ل لوا ربلن ل ل للا إن ل ل للك رءوف

رحيم}[احلقار.]10:

نعم ،وطاعة النيب  يف قولهً« :ل تسبوا أصحايب».

وطاعة النيب  يف قولهً« :ل تسبوا أصحايب فوالذي نفسي بيده للو أن أحلدكم أنفلق مثلل أحلد ذهبلا ملا
بلغ مد أحدهم وًل نصيفه».
إذا هللذا سللوف يقللارح شلليخ اإلسللالم يقللول أن هلللم مللن احلسللنات والوعللد بللاملغفارة مللا للليس لغللريهم ،وأن
احلسنات تتضاعف هلم ما ًل تتضاعف لغريهم .نعم.

"ويقبلون ما جاء به الكتاب ،أو السنة ،أو اإلمجاع من فضائلهم وماراتبهم".
اهلل أعلم أنه الكتاب والسنة واإلمجاع إذا ثبت فضل الصحابة بالكتاب والسنة وإمجاع األمة .نعم.

"فيفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح احلديبية".
إذا بني لنا شيخ اإلسالم {ًل يستوي منكم من أنلفق من قلبل الفتح وقاتل}[احلديد.]10:
قال الفتح :هو صلح احلديبية ،ومساه اهلل سبحانه وتعاىل فتح ألنه انتقار اإلسالم عندما كان الصللح بلني
النيب  ،وبني كفار مكة ،وهذا قال فيه الارد على من يقول أنه أكثار ما انتقار اإلسالم انتقار بالسيف،
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ًل ،انتقار اإلسالم بدعوة أهل السنة واجلماعة ،وقد ينتقار اإلسالم أكثار باللدعوة ملن السليف ،نعلم ألنله
يقللول السليف يقللدر عليلله كللل أحللد يف الغالللب ،لكللن الللدعوة إىل اهلل ًلبللد أن تكللون علللى علللم وبصللرية،
وهذا ًل يقدر عليه إًل اخلاصة نعم ،ولذلك رفع اهلل سبحانه وتعاىل رتبة العلماء فوق القهداء ،نعم.

"فيفضلون من أنفق من قبلل الفلتح وهلو صللح احلديبيلة ،وقاتلل عللى ملن أنفلق ملن بعلد وقاتلل ،ويقلدمون
املهاجارين على األنصار".

يقدمون املهاجارين على األنصار ،هذا التقلدمي يف اجلمللة وقلد يكلون يف بعلض الصلحابة يكلون األنصلاري
أعلى من بعلض املهلاجارين ،إذا ملن حيلث اجلمللة ملن أنفلق ملن قبلل الفلتح وقاتلل أعظلم درجلة ملن اللذين
أنفقوا من بعد وقاتلوا ،واملهاجار األصلي يف املهاجارين أهنم أفضل من األنصلار ،وقلد يلأيت عنلدنا أنصلاري
أفضللل مللن مهللاجار ،ملللاذا كللان املهللاجار أفضللل مللن األنصللاري؟ قللال :ألهنللم مجعلوا بللني اهلجللارة والنصللارة ،إذا
عندهم زيادة يف العمل ،واألنصار ليس عندهم هجارة وإمنا عندهم نصارة ،طيب.
الصللحابة أفضللل اخللللق بعللد األنبيللاء والارسللل علليهم الصللالة والسللالم ،ملللاذا؟ ألن األمللة هللذه أفضللل األمللم
{كنتم خيلار أمة أخارجت للناس}[آل عماران.]110:
وأفضل األمة بعد النيب  الصحابة رضلي اهلل علنهم ،إذا ملن حيلث اجلمللة وملن حيلث األفلاراد الصلحابة
ًل ميكللن أن يسللاويهم أحللد ،يعللين لللو اجتمللع كللل التللابعني ًل ميكللن أن يعللدلوا ويسللاوي صللحايب واحللد،
وهذا فضل اهلل يؤتيه من يقاء.
ولكللن قللد يللأيت عنللدنا مللن أتبللاع التللابعني مللن هللو أفضللل مللن تللابعي ،لكللن ًل ميكللن أن يللأيت أحللد بعللد
الصحابة أفضل من الصحابة سواء كان يف اجلملة أو منفاردين ،مفهوم نعم ،طيلب قلال طيلب ملاذا تقلول
قللال يف أن الن لليب  ق للال يف أوي للس القللار ي أن لله مس للتجاب ال للدعوة وكللذا ،ق للال ثب للوت الفض للل اخل للاص ًل
يستلزم ثبوت الفضل العلام ،هلو حلدد النليب  أنله مسلتجاب اللدعوة ومل يقلل أن أويلس أفضلل ملن عملار
رضللي اهلل عللنهم ،بللل ًل ميكللن لللو يللأيت التللابعني وأتبللاع التللابعني أن يعللدلوا صللحايب واحللد فمللا بالللك بعمللار
رضي اهلل عنه ،نعم.
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"ويؤمنون بأن اهلل قال ألهل بدر وكانوا ثالمثائة وبضعة عقار اعملوا "...
اآلن ياريد املصنف رمحه اهلل أن يثبت فضائل الصحابة ،ومن فضائل الصحابة أوًل قال :أن ملن أنفلق ملن
قبل الفتح وقاتل ،وحىت ًل يتوهم أن اللذين بعلد الفلتح لليس فليهم خلري قلال اهلل سلبحانه وتعلاىل{ :وكلال
وعد الله احلسىن}[النساء.]95:
إذا الصللحابة كلهللم يف اجلنللة هللذا مللن حيللث اجلملللة ،لكللن ًل نقللهد لصللحايب بعينلله أنلله يف اجلنللة إًل مللن
شللهد اهلل ،وشللهد للله النلليب  ،إن كللان كللل مللؤمن يف اجلنللة فمللا بالللك بالصللحابة ،إذا الصللحابة كلهللم يف
اجلنلة واللدليل {وكلال وعلد اهلل احلسلىن} ،وحلىت ًل يتلوهم متلوهم أن اللذين بعلد الفلتح لليس فليهم خللري،
قال{ :وكال وعد اهلل احلسىن}.
الثا ي قال :قدم اهلل سبحانه وتعاىل املهاجارين عللى األنصلار ،ألهنلم مجعلوا بلني اهلجلارة والنصلارة ،واألنصلار
مجعوا قال نصاروا ومل يكن هلم هجارة ،وذللك فضلل اهلل يؤتيله ملن يقلاء ،وهنلاك بعلض األنصلار قلد يكلون
أفضللل مللن بعللض املهللاجارين ،بعللد هللذا يللذكار مللن شللهد هلللم اهلل سللبحانه وتعللاىل ،وشللهد هلللم النلليب 
بأعي للاهنم أهن للم م للن أه للل اجلن للة ،وتق للدم معن للا أن الق للهادة باجلن للة والن للار معتق للد أه للل الس للنة واجلماع للة يف
القلهادة باجلنلة والنلار أننلا ًل نقلهد بإنسلان بعينله أنله ملن أهلل اجلنلة ،أو ملن أهلل النلار إًل مللن شللهد اهلل
سبحانه وتعاىل ،أو شهد له النيب عليه الصالة والسالم هذا على إمجاع األمة.
هناك أمار زائد على هذا :أن من شهدت له األمة بلالتقوى والصلالح واًلسلتقامة واهلدايلة نقلهد لله بعينله
أنلله مللن أهللل اجلنللة ،قللال لكللن هللذا للليس عليلله إمجللاع فيلله خللالف بللني أهللل السللنة واجلماعللة ،القلليخ ابللن
عثيمني رمحه اهلل يارجح هذا القول ،ودليل هذا القول :أن النيب  عندما ملارت جنلازة فلأثنوا عليهلا خلريا،
قال« :وجبت ،وجبت» ،ومارت جنازة فأثنوا عليها شارا ،فقال« :وجبت ،وجبت».
فسئل النيب  عن هذا؟ فقال« :أنتم شهداء اهلل يف األرض».
فمن شهدت له األمة بالتقوى والصالح واًلستقامة واهلداية يقول القليخ ابلن عثيملني رمحله اهلل :كاألئملة
األربعة ومنهم اإلمام أبو حنيفة رمحه اهلل تعاىل.
قال :ومن شهدت له األمة بالكفار والقارك ونقار البدع وحماربة الدين وغريه قلال هلذا نقلهد لله بعينله أنله
من أهل النار نعم طيب ،وقال من مات على اإلسالم حنكم على ظاهاره أنه مسلم ،ويعامل معاملة
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املسلللم واهلل أعلللم مبللا خللتم للله ،أو مبللا كللان يعتقللد ،ومللن قللال مللات علللى الكفللار فللنحن حنكللم علللى ظللاهاره
بللالكفار ونعامللله معاملللة الكللافار ،وًل نرتضللى عنلله ،وًل نصلللي عليلله ،وًل ندفنلله يف مقللابار املسلللمني ،بللل إذا
ماررنلا مبقلابار الكفللار نقلول أبقللاروا بالنلار ،صلحيح ،واهلل أعلللم مبلا خللتم لله نعلم هللذا هلو معتقللد أهلل السللنة
واجلماعة نعم يف القهادة باجلنة والنار.
يقللول أن أهللل بيعللة الارض لوان أهنللم يعللين يف اجلنللة نعللم ،وكللذلك أهللل بللدر نعللم فللاهلل سللبحانه وتعللاىل قللال:
«اعملوا ما شئتم فقد غفارت لكم».

"ويؤمنون بأن اهلل قال ألهل بدر وكانوا ثالمثائة وبضعة عقار :اعملوا ما شئتم فقد غفارت لكلم ،وبأنله ًل
يدخل النار أحد بايع حتت القجارة".
هذه القجارة يف احلديبية قطعها عمار رضي اهلل عنه محاية حلمى التوحيد ،وهذا فيه يعين باب يف كتاب التوحيد

باب من تربك بقجار ،أو حجار ،أو حنومها نعم حىت ًل تكون ذريعة ألن تعبد من دون اهلل ،نعم.

"وبأنل لله ًل يل للدخل النل للار أحل للد بل للايع حتل للت القل للجارة كمل للا أخل للرب بل لله النل لليب  ،بل للل قل للد رضل للي اهلل عل للنهم
ورضوا عنه".

فيلله إثبللات رضللا اهلل سللبحانه وتعللاىل عللن الصللحابة ،وًل ميكللن أن يكللون الارضللا كالارضللا وفيله إثبللات صللفة
الارضا هلل سبحانه وتعاىل على الوجه الالئق به وإثبات الارضا ومقتضى الارضا .نعم.

"ب للل ق للد رض للي اهلل ع للنهم ورضل لوا عن لله ،وك للانوا أكث للار م للن أل للف وأربعمائ للة ويق للهدون باجلن للة مل للن ش للهد
له النيب ."
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نعم هذا تقدم معنا ألنه أمجعت عليله األملة أننلا ًل نقلهد جبنلة وًل بنلار إًل مللن شلهد لله اهلل ،أو شلهد لله
الن لليب  ،نع للم ،ولك للن م للن م للات عل للى اإلس للالم نعامل لله عل للى ظ للاهاره ونص لللي علي لله وندفن لله يف مق للابار
املسللمني ،وملن ملات عللى الكفلار نسلأل اهلل السلالمة والعافيلة نعاملله عللى ظلاهاره واهلل أعللم مبلا خلتم للله،
نعم.

"ويقهدون باجلنة ملن شهد له النيب  كالعقارة "...

هو ياريد قال أهل بيعة الارضوان ،وأهل بدر ،والعقارة املبقارين باجلنة.

"وكثابت بن قيس بن َشاس".
وثابلت بلن قلليس بلن َشللاس ،وأمهلات املللؤمنني ،واحلسلن واحلسللني سليدا شللباب أهلل اجلنللة ،وغلريهم ،نعللم
أمهات املؤمنني كلهم ،نعم.

"وغريهم من الصحابة".
غريهم من الصحابة مثل بالل رضي اهلل عنه مثال ،نعم.
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"ويقارون مبا تواتار به النقل عن أمري املؤمنني علي بن أيب طالب رضي اهلل عنه وغريه".
ملاذا أورد املصلنف رمحله اهلل هلذا األثلار علن عللي رضلي اهلل عنله؟ قلال :حلىت يلارد عللى الارافضلة ،يقلول هلذا
أمار متواتار عارف عن علي رضي اهلل عنه ،وأن هذا عندكم إمام معصوم أو كلذا أو غلريه فالبلد أن تأخلذوا
بقول علي رضي اهلل عنه ،ولذلك قال هذا إمام عندكم وشهد بإمامة أيب بكار ،وعملار ،إذا ًلبلد تقلهدوا
مبلا شلهد بله عللي رضلي اهلل عنله ،إذا تعتقللدوا أنله فيله أنله إملام ،نعلم مبللا تلواتار يعلين متلواتار علن عللي رضللي
اهلل عنه ،وهذا أمار معاروف ،نعم.

"ويقللارون مبللا تلواتار بلله النقللل عللن أمللري املللؤمنني علللي بللن أيب طالللب رضللي اهلل عنلله وغللريه مللن أن خللري هللذه
األمللة بعللد نبيهللا :أبللو بكللار ،عمللار ،ويثلثللون بعثمللان ،وياربعللون بعلللي رضللي اهلل عللنهم كمللا دلللت عليلله
اآلثار ،وكما أمجع الصحابة على تقدمي عثمان يف البيعة".
إذا هللذا هللو معتقللد أهللل السللنة واجلماعللة أن األمللة هللذه أفضللل األمللم ،وأفضللل األمللة بعللد النلليب  أيب
بك للار ،عم للار ،ق للال :ويف اخلالف للة أن اخلليف للة بع للد رس للول اهلل  الص للديق رض للي اهلل عن لله ،عم للار،
عثملان ،عللي ألنلله حصللت خالفللة هلؤًلء بإمجللاع األملة وأمجعلت األمللة عللى تارتيللب هلؤًلء يف اخلالفللة،
أما بالنسبة للفضل قال :أفضل األمة بعلد النليب  أيب بكلار عملار ،وإن كلان يقلول اخللالف يف عثملان
وعلي أيهما أفضل إذا اختلف عندنا إنسان وقال علي أفضل ملن عثملان يف الفضلل ،قلال هلذا ًل يكلون
ضللال هبللذا القللول ،ألنلله اختلللف يف أيهمللا أفضللل عثمللان أم علللي؟ وال لاراجح أن عثمللان أفضللل مللن علللي
ألمور-:
منها« :كما تكونون يوىل عليكم» صحيح نعم.
قللال :أنلله عنللدما يعللين قبللل أن يتللوىل اخلالفللة عثمللان كللانوا بعضللهم توقللف ،وبعضللهم قللدم علللي ،وبعضللهم
قدم عثمان ،لكلن عنلدما انعقلد إمجلاع األملة عللى أن اخلليفلة بعلد عملار عثملان رضلي اهلل عنله ،قلال معلىن
هذا أن يف الفضل عثمان أفضل من علي رضي اهلل عنه ،وإن كانت هذه املسألة قال ًل يضلل فيها،
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واملسألة اليت يضلل فيها يكون ضال وأضل من محار أهلله ،وهلذه اسلتعمال الغلظلة يف موضلعها أن أضلل
من محار أهله من يقول أن اخلليفة بعد عمار هو علي رضلي اهلل عنله ،فملا باللك مبلن قلال أن اخلليفلة بعلد
النيب  علي رضي اهلل عنه ،هذا ضال من باب أوىل ،نعم.

قال" :ويثلثون بعثمان ،وياربعون بعلي رضلي اهلل علنهم ،كملا دللت عليله اآلثلار وكملا أمجلع الصلحابة عللى
تقدمي عثمان يف البيعة".

نعم ،تقدمي عثمان رضي اهلل عنه على علي وغريه يف البيعة ،نعم هذا أمجعت عليه األمة ،نعم.

"مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا يف عثمان وعلي رضي اهلل عنهما بعلد اتفلاقهم عللى تقلدمي أيب
بكلار وعمللار أيهملا أفضللل ،فقللدم قلوم عثمللان وسللكتوا ،أو ربعلوا بعلللي ،وقلدم قللوم علللي وقلوم توقفلوا ،لكللن
استقار أمار أهل السنة على تقدمي عثمان علي".
هذا يف اخلالفة نعم استقار عمل أهل السنة وأمجعت عليه األمة ،نعم.

"وإن كانت هذه املسألة مسألة عثملان وعللي ليسلت ملن األصلول الليت يضللل املخلالف فيهلا عنلد مجهلور
أهل السنة".
املخالف فيها ألهلل السلنة واجلماعلة يعلين يف مسلألة الفضلل ًل يضللل ،لكلن املسلألة الليت يضللل فيهلا ملن
قدم علي على عثمان يف اخلالفة فهو أضل من محار أهله ،نعم.
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"وإن كانت هذه املسألة مسألة عثملان وعللي ليسلت ملن األصلول الليت يضللل املخلالف فيهلا عنلد مجهلور
أهل السنة ،لكن املسألة اليت يضللل فيهلا مسلألة اخلالفلة وذللك بلأهنم يؤمنلون بلأن اخلليفلة بعلد رسلول اهلل
 أبو بكار عمار عثمان علي ،ومن طعن يف خالفة أحد من هؤًلء فهو أضل من محار أهله".

نعللم وهللذا فيلله يعللين قللال اسللتعمال الغلظللة يف موضللعها ،ألنلله للليس عللادة القللارع دائمللا اللللني ،وللليس عللادة
القللارع دائمللا الغلظللة اسللتعمال الغلظللة يف موضللعها ،نعللم وهللذا تقللدم معنللا يف قللول اهلل سللبحانه وتعللاىل:
{قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستلهزئون}[التوبة.]65:
{ًل تلعتذروا قد كفارمت بلعد إميانكم}[التوبة.]66:
وأن هللذا الارجللل كللان يعللين حالتلله تقتضللي الارمحللة والقللفقة لكللن للليس أهللال هلللا ،وكللان النلليب  يتللوا عليلله
اآلية وًل يزيد وًل يلتفت إليه وهذا استعمال غلظلة يف موضلعه ،والفلارق بلني العفلو اللذي حيبله اهلل والغلظلة
على أداء اهلل ،نعم.

"وحيبون آل بيت رسول اهلل ويتلوهنم".
ه للذا نأخ للذه يف ال للدرس الق للادم إن ش للاء اهلل ،ثبت للت خالف للة الص للديق يق للال أن لله ثبت للت خالف للة الص للديق
بالكتللاب والسللنة وإمجللاع األمللة ،وأنلله ذكللار فض لل الصللديق يف موضللع يف كتللاب اهلل يف قللول اهلل سللبحانه
وتعاىل{ :ثا ي اثلنلني إذ مها يف الغار}[التوبة.]40:

ويف قوله سبحانه وتعاىل{ :أًل حتبون أن يلغفار الله لكم}[النور.]22:
وقال أنه النيب  عندما جاءته امارأة ووعدها النيب  أن تأتيله العلام املقبلل ،قاللت أرأيلت إن مل أجلدك،
فكأهنللا تعللارض مبللوت النلليب  وهللذا فيلله أن الصللحابة كللان يعلم لوا أن الن لليب  بقللار يلحقلله م للا يلحللق
البقار ،وأنه عليه الصالة والسالم ميوت ،فقال :إن مل جتديين فائيت أبا بكار ،وهذا فيه إشارة إىل خالفة
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الصديق ،وأن النيب  قدمه يف الصالة ،وًل ميكن أن يتقدم يف الصالة إًل قال يؤم القلوم أقلارأهم لكتلاب
اهلل ،وقدملله النلليب  ،الصللحابة عنللدما مللات النلليب  عارفلوا أن هللذا ًل ميكللن أن يتللوىل أمللار النللاس إًل
الصديق ،وفيه أن الصديق أيضا يعين عارف أنه هو وجب عليه اآلن أن يقوم هبذا األمار.
ألنه عندما مات النيب  وأخذ الناس يتحدثوا وكلذا صلعد رضلي اهلل عنله املنلرب وخطلب يف النلاس ،وهلذا
قال أن الواجب أن العلامل إذا كلان يعلارف ملن نفسله أنله أصللح النلاس هللذا املقلام أن يبلادر وًل يلرتك هلذا،
وهللذا يقللول القلليخ ابللن عثيمللني رمحلله اهلل يف الصللالة يقللول اآلن يعللين عنللدما يكللون أنللاس أرادوا الصللالة
يقدموا أي واحد يتقدم ويصلي هبم ،يقول هذا خطأ ،والنيب  يقول« :يؤم القوم أقارأهم لكتاب اهلل».
فإذا كنت تعلم أنك أنت أقارأ القوم تتقدم وًل تكلم أحد ،وهذا لليس ملن بلاب التصلدر وحلب اللرتأس ًل
هذا من باب أنك أنت أهل وهذا فارض اآلن عليك أن تقوم هبذا الذي كتبه اهلل سبحانه وتعاىل عليك.
طيللب مللا تبقللى إن شللاء اهلل نأخللذه يللوم السللبت بللإذن اهلل تعللاىل ،واهلل أعلللم ،وصلللى اهلل علللى حممللد وآللله
وصحبه وسلم.
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[ ]46بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابنن تيمية رمحه اهلل تعاىل يف [العقيدة الواسطية].
ومن أصول أهل السنة واجلماعة:
سالمة قللوهبم وألسنتهم ألصحاب حممد الله صلى الله عليه وسلم.
بسنم اهلل ،واحلمد هلل الصالة والسالم على رسول اهلل.
قلنا :إن املصنف رمحه اهلل ذكار الاركن السادس من أركان اإلميان ،وهو اإلميان بالقضاء والقدر ،وفصلنا
يف هذا الباب وذكارنا أدلة اخلوارج ،والارد عليهم ،منها﴿ :ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا فجزاؤه جهنم ﴾..
[النساء.]93:

وقلنا :إقامة احلد﴿ :فمن عفي له من أخيه ﴾..
والثا ي :سباب املسلم فسوق وقتال وكفار ،وقال اهلل سبحانه وتعاىل﴿ :إمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بلني
[البقارة.]178:

أخويكم ﴾....
الثالث :أخذنا ًل يز ي الزا ي حني يز ي وهو مؤمن ،ألن النيب  أقام احلد على الزا ي وافع عليه الصالة
والسالم عن ماعز والغامدية ،وإقامة احلد دليل على تطهري الذنب بإذن اهلل سبحانه وتعاىل ،وأخذنا أن
[احلجارات]10:

أهل السنة وسط ،أنه قالً :ل يقولوا :أنه مؤمن كامل اإلميان أو ليس مبؤمن ،يقول :مؤمن فاسق
اإلميان ،أو مؤمن بإميانه فاسق بكبريته ،هو قال رمحه هلل يف املنت ،يقول :يعين الفارق بني اإلميان املطلق
ومطلق اإلميان؟
اإلميان املطلق عنده يعين اإلميان الكامل ،مطلق اإلميان نقول :مؤمن كما قال اهلل سبحانه وتعاىل:
﴿فلتحاريار رقلبة مؤمنة [ ﴾...النساء ]92:أي مسلمة ،واحلمد هلل ب العاملني.
قال :ومن أصول أهل السنة واجلماعة قال :سالمة القلوب واأللسنة ،واجلوارح ،مع أنه قلناً :ل حيصل
هلم شيء لكن هذا األصل عندنا ،الصحايب هو من اجتمع بالنيب  مؤمنا هبه ومات على ذلك ،ولو
تتخلله ردة على أصح األقوال ،من اجتمع بالنيب  ولو حلظة ولو قال :من رأى النيب  هذا يكون فيه
أن األعمى ليس بصحايب ،قال :من اجتمع بالنيب  ولو حلظة وهذا فيه شارف الصحبة ،مؤمنا به خارج
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به لو كان نسأل اهلل السالمة والعافية كافار ،قال :وما أتى على ذلك خارج به من ارتد ،ارتد وبقي على
ردته ومل يارجع إىل لإلسالم ،قال :أصحاب النيب  وقلنا :الطعن فيهم طعن يف اهلل ويف دين اهلل ويف
رسول اهلل ،وطعن يف الصحابة ووضحنا هذا األمار.
ومن أصول أهل السنة واجلماعة :كما وصفهم الله به يف قلوله تعاىل.
يعين طاعة هلل سبحانه وتعاىل يف قوله سبحانه وتعاىل﴿ :والذين جاءوا من بلعدهم يلقولون ربلنا اغفار لنا
وإلخواننا الذين سبلقونا باإلميان وًل جتعل يف قللوبنا غال للذين آمنوا ربلنا إنك رءوف رحيم﴾ [احلقار.]10 :
وطاعة للنيب صلى الله عليه وسلم حيث قال عليه الصالة والسالمً« :ل تسبوا أصحايب؛ . »...
ويلقبللون.
ويقبلون ما ثبت يف فضائل القوم من الكتاب والسنة وإمجاع األمة ،وأهنم صفوة اخللق بعد األنبياء
والارسل ،وإذا كانت هذه األمة أفضل األمم﴿ ،كنتم خيلار أمة أخارجت للناس [ ﴾...آل عماران.]110:
وكان أفضل األمة الصحابة ،فإذا قلناً :ل ميكن أن يكون أحد مثل هؤًلء بعد األنبياء والارسل عليهم
الصالة والسالم ،بل ًل ميكن قلنا يف الفضل ،أن يأيت واحد أفضل من واحد من الصحابة من التابعني
وأتباع التابعني أو من بعدهم ،لكن ميكن يكون عندنا واحد من أتباع التابعني أفضل من تابعي،
صحيح لكن ًل ميكن أن يأيت واحد أفضل من صحايب واحد ،فهم يف الفضل يف اجلملة ويف اإلفاراد.
ويلقبللون ما جاء به الكتاب أو السنة أو اإلمجاع ،من فضائلهم وماراتبهم.
إذا نقبل كل ما جاء به يف الكتاب والسنة وأمجعت عليه األمة ،واألصل ًل نذكار ما شجار بني الصحابة
وًل نطالعه ،بل حتارم مطالعة هذه األمور إًل قال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل للضارورة ،وأن تلقى اهلل
سبحانه وتعاىل وأنت ترتضى عن الصحابة وتثبت هلم الفضل وتكون على ما عليه الكتاب والسنة،
وإمجاع األمة ،خري من أن تلقى اهلل وأنت يف قلبك شيء من النفاق ،أو شيء من احلقد أو الغل على
الصحابة رضي اهلل عنهم.
فليلفضلون من أنلفق من قلبل الفتح  -وهو صلح احلديبية  -وقاتل على من أنلفق من بلعده وقاتل.
نعم﴿ ،وكال وعد الله احلسىن [ ﴾...النساء ]95:ما معىن هذا؟
أوًل :حىت ًل يتوهم أن الذين بعد الفتح ليس فيهم خري ،بل كلهم وعدهم اهلل سبحانه وتعاىل احلسىن
أي اجلنة ،وفيه أن عموم الصحابة يف اجلنة ،ولكن ًل نقهد للصحابة بعينه يف اجلنة إًل من يقهد له
اهلل أو شهد له النيب  يأتينا اآلن،
ويلقدمون المهاجارين على األنصار.
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ويقدمون على املهاجارين واألنصار من حيث اجلملة ،ألهنم مجعوا بني اهلجارة والنصارة ،وقد يأيت عندنا
أنصاري أفضل من بعض املهاجارين متام.
ويلؤمنون :بأن الله تلعاىل قال ألهل بدر  -وكانوا ثالمثائة وبضعة عقار « :-اعملوا ما شئتم فلقد غفارت
لكم» .
وبأنهً« :ل يدخل النار أحد بايع حتت القجارة» ؛ كما أخبلار به النيب صلى الله عليه وسلم ،بل قد
رضي عنلهم ورضوا عنه ،وكانوا أكثلار من ألف وأربعمائة .ويقهدون باجلنة لمن شهد له النيب صلى الله
عليه وسلم.
طيب ،ما هو قول أهل السنة واجلماعة يف القهادة باجلنة أو النار ،خالصة القول :أننا ًل نقهد
بإنسان بعينه أنه يف اجلنة أو يف نار إًل ملن شهد له اهلل وشهد له النيب  ،وهناك قول زائد ،نعم شهادة
األمة هذه املسألة فيها خالف بني العلماء ،وليس عليها إمجاع واستدلوا حبديث النيب  أنتم شهداء
اهلل يف األرض.
ويقهدون باجلنة لمن شهد له النيب صلى الله عليه وسلم؛ «كالعقارة» « .وكثابت بن قليس بن
َشاس»  ،وغريهم من الصحابة.
يأيت يف كتب العقائد ،وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل إذا درسنا احلموية ،أهنم يقولوا :أن القهادة والرباءة
بدعة ،أهنم يقولوا :ما ميكن أن تكون شهادة لعلي بالوًلية إًل برباءة من أيب بكار وعمار ،فالبد تفارق
بني هذا ما يذكار أهل السنة يف القهادة ،وما يذكار أهل السنة يف كتب العقائد من القهادة والرباءة،
يقولوا :ما يكن أن تكون شهادة بالوًلية إًل برباءة من أيب بكار وعمار ،مفهوم يأتينا إن شاء اهلل.
ويقارون مبا تلواتلار به النلقل عن أمري المؤمنني علي بن أيب طالب رضي الله عنه وغريه.
ملاذا ذكار هذا األثار عنن علي  وقال :هذا األثار متواتار ،أي نعم ألن هذا يعتقد فيه الارافضة أنه إمام
واألصل أن يقبلوا ما جاء عن هذا اإلمام وأراد الارد عليهم وهو قلنا :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل
أنه عاهد اهلل سبحانه وتعاىل ،أنه ًل يأيت صاحب باطل بدليل على باطله ،إًل لزاما على شيخ اإلسالم
أن يقلب هذا الدليل عليه ،ومنه هذا ،أنه ذكار هذا اإلمام وهذا أمار متواتار معاروف عن علي  ما
يستطيع الارافضة رد هذا الكالم ،نعم .من أن :خيلار هذه األمة بلعد نبيلها :أبو بكار ،عمار ،ويلثللثون
بعثمان ،ويلاربلعون بعلي رضي الله عنلهم؛ كما دلت عليه اآلثار.
وكما أمجعت الصحابة على تلقدمي عثمان يف البليلعة ،مع أن بلعض أهل السنة كانوا قد اختللفوا يف
عثمان وعلي بلعد اتلفاقهم على تلقدمي أيب بكار وعمار؛ أيلهما أفضل؟
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 فلقدم قلوم عثمان ،وسكتوا ،أو ربلعوا بعلي. وقدم قلوم عليا. وقلوم تلوقلفوا.لكن استلقار أمار أهل السنة على :تلقدمي عثمان ،علي .وإن كانت هذه المسألة  -مسألة عثمان
وعلي  -ليست من األصول اليت يضلل المخالف فيها عند مجهور أهل السنة.
هذا يف الفضل ،لكن يف اخلالفة فهو ضال والضالل ها معناه الكفار األكرب املخارج من امللة ،ألنه
خالف إمجاع األمة ما أمجعت عليه األمة ،إذا ثبتت وهذا يطيل فيه شيخ اإلسالم يف كالم يف خالفة
الصديق  يقول :خالفة الصديق ،وإمامة الصديق وفضل الصديق ،يقول :ثبت يف الكتاب بأمور،
وكذلك يف السنة تقدميه يف الصالة ،وأن النيب  جعله على احلج ،وقال :أنه ما ميكن أن خيتاره أمام يف
الصالة ،إًل يكون هو أصلح الناس يف ذاك الزمان صحيح ،بل هو أصلح الناس بعد األنبياء والارسل
عليهم الصالة والسالم ،وقال :إن ثبتت خالفة الصديق ،واهلل سبحانه وتعاىل قدر أن النيب  مل يكتب
كتاب ،قدر اهلل سبحانه وتعاىل أنه مل يكتب كتاب.
وهذا الذي يقدره اهلل سبحانه وتعاىل كله خري ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل أراد أن تثبت خالفة الصديق
مباذا؟ بالكتاب والسنة واإلمجاع ،بعد هذا ثبتت خالفة عمار  أنه عهد الصديق لعمار صحيح،
ثبتت خالفة عثمان  ألنه وضع األمار يف بعض الصحابة ،خارج منهم عبد الارمحن بن عوف ،وأخذ
يسأل حىت قال :خلص األمار بارجلني عثمان وعلي ،بعد هذا قال :أمجعت األمة على خالفة عثمان
فإمجاع األمة على خالفة عثمان قالً :ل ميكن أخد أن خيالف هذا اإلمجاع وإًل كان أضل من محار
أهلي ،يعين كافار كفار أكرب خمارج من امللة.
نعم بعد هذا ،كان اخلليفة علي  املسألة اليت ًل يضلل فيها ،مسألة الفضل املسألة اليت يكون فيها
ضال هي مسألة اخلالفة ،مع أنه اشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل ذكار ورجح هذا األمار أن عثمان  أفضل
من علي ،وعلمنا هذا أنه تقدم عليه يف اخلالفة ،واهلل أعلم.
لكن المسألة اليت يضلل المخالف فيها :مسألة اخلالفة.
وذلك بأنلهم يلؤمنون :بأن اخلليفة بلعد رسول الله صلى الله عليه وسلم :أبو بكار ،عمار ،عثمان،
علي .،ومن طعن يف خالفة أحد من هؤًلء األئمة؛ فلهو أضل من محار أهله.
هذه املقالة ثابتة عن اإلمام أمحد رمحه اهلل تعاىل ،قلنا :هذا فيه استعمال الغلظة يف موضعها.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :وحيبون أهل بليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويلتلولونلهم.
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بسم اهلل احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل ،آل البيت هم على الصحيح بنو هاشم ،ومواليهم
وأزواج النيب  ،بنو هاشم وهم من جيتمع مع النيب  يف اجلد الارابع ،ومواليهم وأزواج النيب  والدليل
أن أزواج النيب  من آل البيت ،دل عليه القارآن ألن اهلل سبحانه تعاىل قال﴿ :إمنا ياريد الله ليذهب
عنكم الارجس أهل البليت ويطهاركم تطهريا﴾ [األحزاب.]33:
.هذا يف أمهات املؤمنني ،إذا من أصول أهل السنة واجلماعة حمبة آل البيت ،آل البيت قلنا :هم بنو
هاشم ومواليهم وأزواجه عليه الصالة والسالم ،قال :حيبوهنم ألنه اجتمع فيهم أماران.
األول :اًلسالم حنبهم ألن جتب حمبة املسلم.
الثا ي :لقارابتهم للنيب  خارج به لو كان من أهل البيت ما هو كافار ،فهذا ًل جتب فيه احملبة ،بل حتارم
حميته جيب بغضه يف اهلل تعاىل.
وحيبون أهل بليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويلتلولونلهم.
ويتولوهنم بالنصارة ،وينصاروهنم ويدافعون عنهم ،ويدبون عن أعاراضهم نعم وهذا الواجب وانقسم الناس
يف هذا الباب إىل ثالثة أقسام ،وسوف يذكار روافض ونواصب ،وأهل السنة ألن الاروافض غلو حىت
جعلوا لعلي ما ليس للنيب  ،بل منهم من أله علي  ونواصب أهم قابلوا البدعة ببدعة ،وقالوا :ما
ميكن أن نارد على النواصب إًل ننصب العداء آلل البيت ،وأهل السنة توسطوا ،ولذلك قلنا :األصل أن
نقول يف هؤًلء :رافضة ًل نقول عنهم شيعة.
وحيفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إذا أهل السنة حيفظون وصية النيب  إذا حيفظون فيهم حقق اإلسالم وحق القارابة للنيب  نعم.
حيث قال يلوم غديار خم« :أذكاركم الله يف أهل بلييت ».
نعم هذا يقول :أنه موضع قاريب من اجلحفة بني مكة واملدينة.
وقال أيضا للعباس عمه؛ وقد شكا إليه أن بلعض قلاريش جيفو بين هاشم؛ فلقال« :والذي نلفسي بيده؛
ًل يلؤمنون حىت حيبوكم لله ولقارابيت»
إذا هلم حق اإلسالم وحق القارابة للنيب عليه الصالة والسالم.
وقال« :إن الله اصطفى إمساعيل ،واصطفى من بين إمساعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قلاريقا،
واصطفى من قلاريش بين هاشم ،واصطفا ي من بين هاشم» .
نعم وقلنا :هم من اجتمع بالنيب  يف اجلد الارابع ،قال :تقدم معنا أن النيب  بل كل يب من األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم بعد إباراهيم هو من ذرية إباراهيم عليهم الصالة والسالم ،وفيه باركة دعوة
إباراهيم عليه الصالة والسالم حيث قال﴿ :واجنبين وبين أن نلعبد األصنام﴾ [إباراهيم ]35:نعم.
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ويلتلولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنني.
أمهات املؤمنني وهذا ما دل عليه القارآن ،ألهنم أمهات للمؤمنني ًل ميكن ألحد أن يتزوج بزوجاته عليه
الصالة والسالم ،وألهنن زوجات النيب  يف اآلخارة.
ويؤمنون أزواجه يف اآلخارة.
وهذا دليل على أن اهلل سبحانه وتعاىل شهد لزوجات النيب  بأهنن يف اجلنة.
خصوصا «خدجية» أم أكثار أوًلده.
أراد أن يبني املصنف رمحه اهلل أن كل زوجات النيب  يف اجلنة ،وقال :خصوصا خدجية رضي اهلل عنها
ألهنا هي أول من آمن من النساء ،آمنت بنبوة النيب  وبارسالته ،وأول من آمن بالنبوة من الارجال ورقة
 ،وأول من آمن بالارسالة من الارجال الصديق  ،طيب وقال :إن أول من آمن به ،ونصارت النيب 
بنفسها ومباهلا ،وأن النيب  مل يتزوج عليها بل ومل يتسارى عليها ،وكان خدجية رضي اهلل عنها هي أم
أكثار أوًلد النيب  بل كل أوًلد النيب  إًل إباراهيم كان من مارية.
خصوصا «خدجية» أم أكثار أوًلده ،وأول من آمن به وعاضده على أماره.
أول من آمن يعين بنبوة النيب  بارسالته من النساء ،وكان هلا منه املنزلة العالية وكان عليه الصالة
والسالم حىت بعد موت خدجية رضي اهلل عنها أنه إذا اراد أن يهدي شيء ،أهدى إىل صاحبات
خدجية رضي اهلل عنها.
وكان هلا منه المنزلة العلية.
«والصديقة بنت الصديق» اليت قال فيها النيب صلى الله عليه وسلم« :فضل عائقة على النساء كفضل
الثاريد على سائار الطعام» .
نعم وهذا فيه بيان فضل عائقة رضي اهلل عنها ،قال :لكن اختلف العلماء يف أيهما أفضل ،خدجية أم
عائقة رضي اهلل عنهما؟
واهلل أعلم ،قال :عندما سأل شيخ اإلسالم أيهما أفضل ،غين شاكار أو فقري صابار ،وإن اختلف
العلماء يف هذا الباب ،ألفت بعض املؤلفات أيهما أفضل ،وقال :إن شيخ اإلسالم حل اإلشكال
وقال :أفضلهما أتقامها عند اهلل ،فاختلفوا يف أيهما أفضل اختالفهم يعين يف بعض األحاديث وكذا،
وبعضهم قال :إن خدجية رضي اهلل عنها أفضل يف اًلبتداء يعين يف أول اإلسالم.
وعائقة رضي اهلل عنها أفضل يف اًلنتهاء ،ألهنا نقلت أشياء عن النيب ً ل يعارفها أكثار الصحابة يف
داخل بيته عليه الصالة والسالم واهلل أعلم.
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ويلتبلارؤون من :طاريقة «الاروافض» الذين يلبغضون الصحابة ويسبونلهم.
يتولون آل البيت ،ويتربؤون من طاريقة الاروافض وطاريقة النواصب.
ويلتبلارؤون من :طاريقة «الاروافض» الذين يلبغضون الصحابة ويسبونلهم.
نعم يبغضون كل الصحابة إًل نفار قليل ،يسبوهنم وقال :أن اهلل سبحانه وتعاىل أراد أن يكون هلؤًلء
الصحابة وجوه حىت بعد مماهتم ،فكان هذا األمار الذي قده اهلل سبحانه وتعاىل هو خري ،حىت يتبني
املؤمن من منافق.
وطاريقة «النلواصب».
النواصب هم الذين ينصبون العداء آلل البيت ،وهؤًلء قابلوا البدعة بالبدعة ،عندما أرادوا الارد على
الارافضة قال :قاموا بسب آل البيت ،وهؤًلء الاروافض يعظموا آل البيت ومنهم من يأله آل البيت،
وجيعل له شيء من خصائص الاربوبية ،وهؤًلء نصبوا العداء ألهل البيت ،وأهل السنة توسطوا فيه مل
يارفعوهم فوق منزلتهم ،ومل يتعارضوا هلم بالسب والقتم كما يصنع النواصب.
وطاريقة «النلواصب»  ،الذين يلؤذون «أهل البليت»  ،بقول أو عمل .وميسكون عما شجار بلني
الصحابة.
هذا إن شاء اهلل نأخذه غدا ،أراد املصنف رمحه اهلل كان يف هذا املقام ذكار أوًل الصحابة ذكار ثانيا
آل البيت ،ذكار هنا ثالثا :األمور اليت دارت بني الصحابة ،واألمور اليت تنتقد على الصحابة.
ما هو موقف أهل السنة واجلماعة منها؟
فعندنا يف هذا الباب ثالث أشياء:
أوًل :الصحابة.
ثانيا :آل البيت.
وثالثا :ما شجار بني الصحابة.
نأخذه إن شاء اهلل غدا واهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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[ ]47بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبيـاء والمرسـلين ،نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قال شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف [العقيدة الواسطية]
وحيبون أهل بليت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،ويلتلولونلهم.
وحيفظون فيهم وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ حيث قال يلوم غديار خم« :أذكاركم الله يف أهل
بلييت» .
وقال أيضا للعباس عمه؛ وقد شكا إليه أن بلعض قلاريش جيفو بين هاشم؛ فلقال« :والذي نلفسي بيده؛
ًل يلؤمنون حىت حيبوكم لله ولقارابيت» .
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
قلنا :أنه كالم شيخ اإلسالم رمحه اهلل يف هذا املوضع ،ينقسم إىل ثالثة أقسام:
أوًل :كالم عن الصحابة.
كالم عن آل البيت.
الثالث :الكالم عن آل البيت وأزواج النيب  من آل البيت.
الثالث :أي نعم الارد على ما يذكاره بعض الناس وكذا من ذكار األمور اليت جاءت عن الصحابة .
من هم آل البيت؟
هم بين هاشم ومواليهم ،من اجتمع مع النيب  يف اجلد الارابع وأزواج النيب .
ملاذا حنب آل البيت؟
نعم أوًل لإلسالم ،لقارابته من النيب عليه الصالة والسلالم ،وحنفلظ فليهم وصلية رسلول اهلل  حيلث أقسلم
النل ل لليب  وصل ل للادق بل ل للال قسل ل للم ،أحل ل للبكم هلل ولق ل ل لارابيت نعل ل للم ،طيل ل للب وانقسل ل للم النل ل للاس يف آل البيل ل للت إىل
طارفني وسط:
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رافضة :يزعمون وهم يف احلقيقية ليس عندهم أي شيء من حمبة آل البيت.
الثا ي النواصب :قابلوا البدعة بالبدعة نصبوا العداء آلل البيت ،بالقول أو بالفعل أو غريه وأهل السنة
توسطوا وهم توسطوا يف هذا الباب ،بال إفاراط وًل تفاريط نعم.
وقال« :إن الله اصطفى إمساعيل ،واصطفى من بين إمساعيل كنانة ،واصطفى من كنانة قلاريقا،
واصطفى من قلاريش بين هاشم ،واصطفا ي من بين هاشم» .
ويلتلولون أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنني ،ويقارون :بأنلهن أزواجه يف اآلخارة.
ألنه من مات عنها الارسول  تكون زوج للنيب عليه الصالة والسالم يف اجلنة.
ما هو الدليل أن زوجات النبي  أمهات للمؤمنين؟

نعم﴿ :وأزواجه أمهاتلهم [ ﴾..األحزاب﴿ ]6:إمنا ياريد الله ليذهب عنكم [ ﴾..األحزاب.]33:
والدليل هذا الدليل على أهنم من آل البيت.
خصوصا «خدجية» أم أكثار أوًلده.
تميزت خديجة رضي اهلل عنها بأمور ذكرها المصنف-:
* منها بل أم لكل األوًلد إًل إباراهيم من مارية.
* الثا ي :أول من آمن بالنيب  من النساء ،آمنت بالنبوة وآمنت بالارسالة نعم.
* أهنا عاضدت النيب  ونصارت هذا الدين بنفسها وماهلا ،رضي اهلل عنها وأرضاها ومل يتزوج بل ومل
يتسارى عليها عليه الصالة والسالم.
* وغريه أن حىت بعد موت خدجية رضي اهلل عنها كان النيب  يهدي ألصحاهبا.
* وكان هلا املنزلة العالية.
خصوصا «خدجية» أم أكثار أوًلده ،وأول من آمن به وعاضده على أماره ،وكان هلا منه المنزلة العالية.
«والصديقة بنت الصديق» اليت قال فيها النيب صلى الله عليه وسلم« :فضل عائقة على النساء كفضل
الثاريد على سائار الطعام» .
وأيضا قلنا :عائقة رضي اهلل عنها أثبتت هلا النيب  الفضل ،فضل عائقة على النساء وهذا على كل
النساء ،قال :مع أن القيخ ابن عثيمني يقول :لكن يف النسب فاطمة رضي اهلل عنها أفضل يف
النسب ،طيب كفضل الثاريد على سائار الطعام واختلف العلماء يف أيهما أفضل خدجية أم عائقة
وبعضهم قال أفضلهما أتقامها عند اهلل ،وبعضهم قدم عائقة هلذا احلديث رضي اهلل عنها ،وبعضهم
قال :أن خدجية أفضل يف اًلبتداء وعائقة رضي اهلل عنها أفضل يف اًلنتهاء واهلل أعلم.
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ويلتبلارؤون من :طاريقة «الاروافض» الذين يلبغضون الصحابة ويسبونلهم ،وطاريقة «النلواصب»  ،الذين
يلؤذون «أهل البليت»  ،بقول أو عمل.
قال املصنف رمحه اهلل تعاىل :وميسكون عما شجار بلني الصحابة.
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل ،قال :ومن طاريقة أهل السنة واجلماعة أهنم
ميسكون عما شجار بني الصحابة ،وهذا األمار واجب ،وقال القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل بل حيارم
مطالعة هذه األمور اليت تؤدي إىل أن يكون يف القلب شيء من احلقد أو القحناء ،أو بغض الصحابة،
واألصل أننا نقارأ يف الكتب اليت ذكارت فضائل الصحابة رضي اهلل عنهم ،وًل نقارأ يف هذه الكتب إًل
للضارورة ،حىت وإن كان هذا بالنسبة لكتب األئمة كابن كثري وغريهم ،قال :ميسكون عما شجار يعين
من الفتنة ما حدث من الفتنة ففي معاركة اجلمل وغريهم.
ويلقولون :إن هذه اآلثار الماروية يف مساويهم:
اًلنن بدأ يذكار الارد على ممن يأيت هبذه األمور ،اليت كانت فيها شيء فيه كالم على الصحابة .قال إما:
ويلقولون :إن هذه اآلثار الماروية يف مساويهم :منلها :ما هو كذب.
وإذا كان كذب ،هذا مارعناه أنه ماردود.
ومنلها :ما قد زيد فيه ونقص.
ومنلها :ما قد زيد فيه يعين يزاد فيهه شيء ،وهذا القيء الزائد هو الذي يقلب هذا األمار ،أو قال:
هناك أشياء مل تنقل يعين أرادوا اسقاط بعض الكلمات ،حىت يتضح األمار أنه نقص وهو يف احلقيقة
كمال.
ومنلها :ما قد زيد فيه ونقص وغيلار عن وجهه.
يعين غري عن وجهه الذي أراد اهلل سبحانه وتعاىل به.
انتهى اآلن من القسم األول يف الارد ،أنه ياريد أن يبني لك أن اآلثار اليت جاءت عن الصحابة ماردودة
هنا فانتهى ،وبينن لك أهنا ماردودة ألهنا ضعيفة مكذوبة عليهم ،ألن هناك أناس يكذبوا على الصحابة
ومنهم الارافضة ،أو زادوا عليه أشياء ،أو نقصوا أو غريوا عما جاءت عليه ،وهذا فيه التحذيار من القاراءة
يف هذه الكتب ،ويعين لو تنظار يف كتب السلف كابن القيم أو شيخ اإلسالم مثال ،جتد أنه لو وردت
قصة وكذا عن الصحابة وكذا وكان فيها نوع شيء حىت لو قليل جتده يعاجل هذا األمار ،على ما كان
عليه أهل السنة واجلماعة.
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مثاله قال ابن القيم رمحه اهلل يف الزاد زاد املعاد ،أراد أن يذكار قصة احلديبية ،أن النيب  أمار الصحابة
رضي اهلل عنهم باحللق ،والنحار ،فما حتارك أحد أراد ابن القيم أن حيكي هذه الواقعة ،وهذا فيها شيء
على الصحابة رضي اهلل عنهم ،لكن تكلم بكالم يدل على أن القاراءة يف كتب السلف تثمار حمبة
السلف الصلح وًل يقع يف قلبك شيء كما إذا قارأت يف كتب بعض املتأخارين.
جتد يعين يتكلم بكالم ما ميكن يقال يف حق مسلم فضال أنه قال يف حق الصحابة رضي اهلل عنهم،
وقال ابن القيم رمحه اهلل :هذا الفعل منهم رضي اهلل عنهم من املغفور ًل املقكور ،تتعب واهلل أعلم يف
حياتك كاملة ما جتد مثل هذا الكالم ،يقول رضي اهلل عنهم :قدم الارضا واملغفور يقول غفار اهلل هلم،
وًل نستطيع أن نتكلم بقيء ًل املقكور ألنه يف هذا األمار قال النيب  رد عليه صحيح واهلل أعلم.
والصحيح منه :هم فيه معذورون.
الصحيح يقو فمما انتقض على الصحابة ضعيف انتهينا منه ،أو زيد أو نقص أو غري عن وجهه قال:
الصحيح هم فيه معذورون ملاذا معذورون وهو سوف يذكار لك اآلن نعم.
 إما جمتهدون مصيبون.اجملتهد ليس كل جمتهد مصيب" ،إمنا لكل جمتهد نصيب" إذا اصاب هلل أجاران إذا له نصيب على
التعب ونصيب على نقار احلق ،وإن أخطأ قال :األصل أن يكون عليه وزر وله أجار ،لكن هذا وزره
مغفور ألنه من غري قصد ،إذا ًل يصح أن تقول :كل جمتهد مصيب ،يصح أن تقول :لكل جمتهد
نصيب نعم قال :إذا اجتهد وهذا دل عليه الكتاب والسنة ،أنه إذا اجتهد فله أصاب له أجاران وإن
أخطأ فله أجار واحد نعم قال.
والصحيح منه :هم فيه معذورون - :إما جمتهدون مصيبون.
 وإما جمتهدون خمطئون ،وهم مع ذلك.انتهى اآلن وبدأ أمار جديد ،يقول :هذا يف األمور اًلجتهادية ،لكن هل الصحابة هم هل يدع أهل
السنة أن الصحابة معصومني من الوقوع يف الكبائار أو الصغائار؟ قالً :ل ليسوا مبعصومني ،واملعصوم من
عصمه اهلل سبحانه وتعاىل ،لكن يقول :انتهى هو من األمور اليت اجتهدوا فيها ،يبقى األمور اليت هم
فيها وقعوا يف نوع من املعاصي ،هل تقع منهم املعاصي يف مجلة؟
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قال :نعم تقع منعم املعاصي يف اجلملة ،لكن هم أبعد الناس أوًل عن املعاصي والذنوب صحيح نعم
هذه الذنوب إن وقعت يقول :فهي نذر قليل جدا النذر هذا قال القيء اليسري ًل يكاد أن يذكار،
مغمور يف حبار حسنات القوم ،هو سوف يذكار هذا لكالم يف الذنوب احملققة.
وهم مع ذلك ًل يلعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائار اإل وصغائاره.
نعم ليسوا مبعصومني عن الكبائار.
وهم مع ذلك ًل يلعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائار اإل وصغائاره.
 بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة.بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة.
بل جيوز عليهم الذنوب يف اجلملة وهلم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفارة ما يصدر منلهم إن
صدر.
يقول :إن صدر ،يعين هذا يف الذوب احملققة أن هلم من السوابق سابقتهم لإلسالم ،وهلم من الفضائل،
وهلم أسعد الناس بقفاعة النيب  ،وهلم أن يكون تاب ،ومن تاب من الذنب كمن ًل ذنب له ،وهلم
أيضا أن دعاء الناس هلهم ،وأهنم يدعو دائما للصحابة رضي اهلل عنهم أو يكون يقول :ابتلي ببالء كفار
عنه هبذا الذنب ،أو أتى حبسنات متحو السيئات﴿ :إن احلسنات يذهنب السيئات [ ﴾...هود،]114:
نعم هذه األمور كلها يقل يف الذنوب احملققة ،أهنم يغفار هلم ما ًل يغفار لغريه ،فكيف بأمور هم
اجتهدوا فيها ،ومن اجتهد فله أجاران ،ومن أخطا فله أجار واحد.
حىت إنه يلغفار هلم من السيئات ما ًل يلغفار لمن بلعدهم.
مثاله قال :أن اهلل سبحانه وتعاىل اطلع على أهل بدر قال" :اعملوا ما شئتم فقد غفارت لكم" إذا يغفار
للهم ما ًل يغفار لغريهم.
حىت إنه يلغفار هلم من السيئات ما ًل يلغفار لمن بلعدهم ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات
﴿إن احلسنات يذهنب السيئات  ﴾...ما ليس لغريهم ألن هلم حسنات كثرية.
ألن هلم من احلسنات اليت متحو السيئات ما ليس لمن بلعدهم.
وقد ثلبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إنلهم خيلار القارون» .
خري القارون هذه اللفظة مل تثبت عن النيب  ،وإمنا جاء خري أميت قار ي ،وخري الناس قار ي وقال القيخ
األلبا ي رمحه اهلل أن هذه اللفظة مل تثبتت عن النيب  خري القارون قار ي.
وقد ثلبت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم« :إنلهم خيلار القارون» .
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وأن «المد من أحدهم إذا تصدق به؛ كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بلعدهم» .
إذا تتضاعف هلم احلسنات ما مل تضاعف لغريهم نعم.
إذا كان قد صدر عن أحدهم ذنب؛ فليكون قد تاب منه.
والتائب من الذنب كمن ًل ذنب له.
أو أتى حبسنات متحوه.
..
أو غفار له بفضل سابقته.
نعم ﴿والسابقون األولون من المهاجارين واألنصار [ ﴾...التوبة.]100:
أو بقفاعة حممد صلى الله عليه وسلم.
نعم هم سعد الناس بقفاعته عليه الصالة والسالم.
الذين هم أحق الناس بقفاعته .أو ابلتلي ببالء يف الدنليا كفار به عنه.
وما زال البالء باملؤمن حىت يأتيه يوم القيامة وليس عليه ذنب ،نعم وأن اهلل إذا أحب عبدا ابتاله ،فمن
رضي فله الارضا.
فإذا كان هذا يف الذنوب المحققة.
قال :الذنوب احملققة تبني أهنا تغفار هلم ،فما بالك بأمور اجتهدوا فيها.
فإذا كان هذا يف الذنوب المحققة؛ فكيف باألمور اليت كانوا فيها جمتهدين :إن أصابوا؛ فللهم أجاران،
وإن أخطأوا؛ فللهم أجار واحد ،واخلطأ مغفور هلم.
أي نعم :ألنه قلنا :إذا اجتهد له أجاران أجار على التعب والنصب واًلجتهاد ،وأجار على نقار احلق،
وإن أخطأ كان األصل أن يكون له أجار على التعب ،ووزر على نقار الباطل ،لكن هذا عن غري قصد،
فكان فيه ماذا؟
مغفور له هذا ألنه بغري قصد.
القدر الذي يلنكار من فعل بلعضهم.
قال :القدر هذا الذي ينكار عليهم من بعض من خيالف أهل السنة واجلماعة نزر يعين قليل جدا ًل
يكاد ذكار مغمور يف حسنات القوم نعم.
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القدر الذي يلنكار من فعل بلعضهم قليل نلزر مغمور يف جنب فضائل القوم وحماسنهم ،من :اإلميان
بالله ورسوله ،واجلهاد يف سبيله ،واهلجارة.
رضي اهلل عنهم حققوا اإلميان باهلل سبحانه وتعاىل ،وحققوا اجلهاد يف سبيل اهلل ونصارة هذا الدين
ونصارة النيب عليه الصالة والسالم.
واهلجارة ،والنصارة ،والعلم النافع ،والعمل الصالح ،ومن نظار يف سرية القوم بعلم وبصرية.
يعين قال :من ينظار يف سرية هؤًلء القوم والصحابة رضي اهلل عنهم ،بعلم وبصرية تبني له أنه ًل كان ًل
يكون يف اخللق مثل هؤًلء بعد األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،ألهنم صفوة القارون بعد األنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم.
ومن نظار يف سرية القوم بعلم وبصرية ،وما من الله به عليهم من الفضائل؛ علم يقينا أنلهم خيلار اخللق
بلعد األنبياء.
ًل كان وًل يكون مثللهم ،وأنلهم هم صفوة الصفوة من قلارون هذه األمة ،اليت هي خيلار األمم وأكارمها
على الله.
وهذا تقدم معنا يف قول القعيب رمحه اهلل أنه قال :لو سألت اليهود ،ولو سألت النصارى بعد هذا
قال :لو سألت الاروافض ،من شار أصحابكم؟ لقال :أصحابكم حممد عليه الصالة والسالم ،نعم.
****
فصل
ومن أصول أهل السنة:
التصديق بكارامات األولياء .وما جياري الله على أيديهم؛ من خوارق العادات ،يف:
 أنلواع العلوم. والمكاشفات. وأنلواع القدرة. والتأثريات. وكالمأثور عن سالف األمم ،يف «سورة الكهف» وغريها. وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وسائار فارق األمة.وهي موجودة فيها إىل يلوم القيامة.
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ومن أصول أهل السنة:
التصديق بكارامات األولياء
من أصول أهل السنة واجلماعة التصديق بكارامات األولياء ،تقدم معنا يف كتاب التوحيد أن خوارق
العادات أربعة ،يعين أشياء تلأيت على خالف العادة والطبيعة ،مثاله قال :إنسان ميقي عل سطح املاء
بارجليه ،يطري يف اهلواء بيديه ،صحيح يأكل النار مثال قال :خوارق العادات أربعة ،آية تكون لألنبياء
والارسل عليهم الصالة والسالم وقلنا :األصل أن نقول عنها :آية ،وًل نقول :عنه معجزة ،ألنه قد يعجز
عنها بعض الناس وتكون للكذابني وللسحارة وكذا طيب.
قال :وهذا هو الذي جاء يف القارآن والسنة إذا آية وهذه اآليات انتهت مبوت النيب  وًل ميكن يلتبس
علينا اليوم أن أحد يكون عنده آية ،ألن من ادعى النبوة والارسالة بعد موته عليه الصالة والسالم فهو
كاذب كافار ،إذا اآلية انتهى مبوت النيب  مع أن آية النيب  اخلالدة والباقية هي القارآن ،وًل ميكن
أحد يدعي أنه نزل عليه القارآن ،بل نزل على النيب  يدعي غري هذا كافار.
انتهينا إذا من اآلية إذا ًل تلتبس على أحد.
الثا ي :كارامة وتكون ألولياء الارمحن.
والثالث :معجزة وفتنة ،يعين يعجز عنا بعض الناس وتكون نسأل اهلل السالمة والعافية استدراج وفتنة،
قال :هذه تكون للدجالني والسحارة ،وتكون لألعور الدجال.
الارابع :فضيحة.
ما هو الفارق بني قد يقول :أنه تلتبس على بعض الناس ،الفارق بني الكارامة واملعجزة والفتنة ،قالً :ل
تلتبس بإذن اهلل ،وميكن أن نفارق بننهما بأمور األول حال الارجل أنه هذا من أولياء اهلل ،وهذا من أولياء
القيطان.
من هم أولياء اهلل؟
من كان مؤمنا تقيا كان هلل وليا ،وكان قال :يز ي ويسارق ويقارب اخلمور ،وينام بني القبور وًل يتطهار
من بوله وًل يصلي وكذا ،هذا من أولياء القيطان ،إذا هذا حال الارجل أوًل.
الثا ي :هذه تأيت تأييدا له على طاعة اهلل ،وهذا نسأل اهلل السالمة والعافية تأيت له استدراج وفتنة ،هذه
الكارامة تأيت ألولياء الارمحن بغري قصد وهذه تأيت بقصد ألنه يتقصدها ،نعم هذه الكارامة تكون هي يف
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احلقيقة آية للنيب ،الذي يتتبعه هذا الويل ،وهذا يف احلقيقة يقول ليس عنده أصال إتباع ،بل عنده
خارافات وضالًلت وتلبيس على اخللق هبذا يقول :يزول اإلشكال يبقى معنا الارابع.
الفضيحة :قال :تكون خارقة للعادة كيف تكون؟
قال :النيب  قال دعا لعلي  ونفذ يف عينيه فربأ كان مل يكن به وجع ،جيء مبسيلمة بارجل وقد تقارأ
أنت على إنسان ماريض ،وقد يربأ وقد ًل يربأ ،لكن ينقلب هذا املارض إىل فقد البصار ،قال :هذا أمار
خارق للعادة ،فعندما جيء مبسيلمة لارجل فيهه رمد وكذا قال ادعو إذا تقول :أنك نيب حق وكذا،
فدعا وبصق ،ذهب بصار هذا الارجل هذا خارق للعادة.
النيب  كان هناك بئار فيها ماء قليل ،فالصحابة طلبوا من النيب  أن يدعو أن اهلل سبحانه وتعاىل
يبارك يف هذا املاء القليل ،فدعا عليه الصالة والسالم وبصق وإذا باملاء يزيد هذه آية من آيات النبوة له
عليه الصالة والسالم ،مسيلمة طلب منه أيضا كان هناك ببئار فيها ماء قليل ،وقال :اعو أن يبارك اهلل
سبحانه وتعاىل يف هذا املاء فدعا وبصق ،وإذا باملاء كله يذهب ،بل وجف هذا البئار قال :هذا نسأل
اهلل السالمة والعافية فضيحة ،وكل من كذب على اهلل سبحانه وتعاىل ،قال :اهلل سبحانه وتعاىل
يفضحه يف الدنيا قبل اآلخارة ،نعم فالبد على العبد أن يتق اهلل سبحانه وتعاىل ،وأن يصدق ،قال :إن
تصدق قالً :ل أصدق هذه قلنا :هذه الكارامات موجودة يف هذه األمة إىل قيام الساعة ،ومن معتقد
أهل السنة واجلماعة التصديق بكارامات األولياء ،وًلبد أن تفارق بني اآلية والكارامة والفتنة واملعجزة
والفضيحة.
بل بعض العلماء يقول :ما من آية لنيب من األنبياء عليهم الصالة والسالم ،إًل وللنيب  بل وألتباعه
من بعده منها حظ ونصيب ،كل آية من آيات األنبياء والارسل ،يقول للنيب  :منها حظ ونصيب ،بل
وألتباعه من بعده.
يقول :سار موسى عليه الصالة والسالم ومن معه على البحلار وسلار ملن هلذه األملة عللى البحلار بلل بغلري
تاراب ،صحيح أحيا اهلل سبحانه وتعاىل لعيسى بعض األموات صحيح ،احلىي اهلل سلبحانه وتعلاىل للبعض
أتبللاع النلليب  الفللارس ،كمللا جللاء يف القصللص وكللذا ،يقللول :أن النلليب  قللال :لللوًل دعللوة أخللي سللليمان
ل لاربط بسللارية مللن س لواري املسللجد﴿ ،رب اغفللار يل وهللب يل ملكللا ًل يلنبغللي ألحللد مللن بلعللدي ﴾....
[ص]35:

وغريها إذا يعين معتقد أهل السنة واجلماعة التصديق بكارامات األولياء لكن أولياء الارمحن ًل أولياء

القيطان ألن هناك من ينكار كارامات األولياء كاملعتزلة قال:
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ومن أصول أهل السنة:
التصديق بكارامات األولياء.
وما جياري الله على أيديهم؛ من خوارق العادات.
خوارق العادات قلنا أمار خارق للعادة نعم.
يف:
 أنلواع العلوم. والمكاشفات.العلوم قال :مثل ما علم اهلل سبحانه وتعاىل أيب بكار  عما يف بطن زوجه العلوم مثل ما فتح اهلل
سبحانه وتعاىل على شيخ اإلسالم ،أنه كان علوم مل يدرسها شيخ اإلسالم وفتح اهلل سبحانه وتعاىل
علي نعم واملكاشفات كما كقف لعمار  حيث قال على املنرب :يا سارية اجلبل.
 وأنلواع القدرة. والتأثريات.أناع القدرة والتأثريات مثل ما حصل ملارمي﴿ :وهزي إليك جبذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا﴾

[مارمي]25:

 وكالمأثور عن سالف األمم ،يف «سورة الكهف».يف سورة الكهف قدر اهلل سبحانه وتعاىل أهنم يبقوا يف هذا الكهف مدة طويلة وًل تبلى األجساد.
 وكالمأثور عن سالف األمم ،يف «سورة الكهف» وغريها. وعن صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني وسائار قلارون األمة. وهي موجودة فيها إىل يلوم القيامة.موجودة فيها ألولياء الارمحن إىل يوم القيامة.
من طاريقة أهل السنة واجلماعة :اتلباع :آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهارا.
اهلل أعلم أن هذا املبحث مبحث مهم جدا ،وهو املصنف رمحه اهلل تعاىل أراد أن يبني يف هذا القسم
أراد أن يبني أن العقيدة ًلبد تظهار على العبد ،وًلبد من عمل ،وعامل بعلمه ًل يعمل معذب من قبول
عباد الوثن ،فهذا املبحث إن شاء اهلل نأخذه غدا وهلل أعلم وصلى اهلل على حممد وآهلل وصحبه وسلم.
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[ ]48بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصـالة والسـالم علـى أشـرف األنبيـاء والمرسـلين نبينـا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
قلال شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة رمحلله اهلل تعللاىل يف العقيللدة الواسللطية" :وميسللكون عمللا شللجار بللني الصللحابة
ويقولللون إن هللذه اآلثللار املارويللة يف مسللاويهم منهللا مللا هللو كللذب ،ومنهللا مللا قللد زيللد فيلله ونقللص وغللري عللن
وجهه ،والصحيح منه هم يف معذورون إما جمتهدون مصيبون ،وإما جمتهدون خمطئون".
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
بللدأ كمللا قلنللا املصللنف رمحلله اهلل أنلله قسللم هللذا األمللار يف احلللديث عللن الصللحابة ومعتقللد أهللل السللنة وأن
القسم األول ذكار معتقد أهل السنة يف الصحابة ،والثا ي يف آل البيت ،والثالث يف اآلثار املاروية.
وقال اآلثار املاروية تنقسم إىل قسمني( :قسم ضعيف ،وقسم صحيح).
فالضعيف ضعيف ،أو زيد ،أو غري ،أو نقص .انتهى.
والصحيح ينقسم إىل قسمني( :أمار فيه اجتهاد ،وأمار ذنوب حمققة).
فاًلجتهاد اجملتهد إذا أصاب له أجاران ،وإن أخطأ له أجار واحد وخطأه مغفور ،متام.
والذنوب احملققة قال عنها :إملا أنله تلاب وإذا تلاب التائلب ملن اللذنب كملن ًل ذنلب لله وتلاب اهلل عليله،
أو أت ل للى حبس ل للنات إن احلس ل للنات أو غف ل للار ل ل لله س ل للابقته بق ل للفاعة الن ل لليب  ودع ل للاء امل ل للؤمنني أيض ل للا هل ل للم،
أو ابتلي ببالء.
قللالوا :مللع أن هللذا نللذر يسللري مغمللور يف حسللنات القللوم ،إذ هلللم مللن احلسللنات والوعللد بللاملغفارة ،قللال إن
ك ل للان ه ل للذا يق ل للال يف ال ل للذنوب احملقق ل للة كي ل للف ب ل للأمور ك ل للانوا فيه ل للا إن أص ل للابوا هل ل للم أجل ل لاران ،وإن أخطئل ل لوا
هلم أجار واحد.
وهذا األمار واهلل أعلم يعين تقدم معنا أنه هذا الكالم اللذي يف الواسلطية ملن أحسلن ملا قيلل يف الصلحابة
واللدفاع علنهم ،مفهلوم ،وهلذا واجلب اللدفاع عللن الصلحابة رضلي اهلل علنهم ألن اللذي يطعلن فليهم طعللن
يف اهلل ويف رسول اهلل ويف الصحابة رضي اهلل عنهم ،نعم طيب.
قلنا بعد هذا انتقل املصنف إىل طاريقة أهل السنة العملية ،وقلنا هذا أملار مهلم جلدا ألنله ًلبلد أن يلارى
أثار العقيدة على سلوك العبد ،وأن هذا األمار يعين مقصار فيه بعض الناس نسأل اهلل السالمة والعافية،
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يظن أن العقيدة فقط اعتقاد ًل عمل ،وإحنا قلنا ًلبد من قلول وعملل واعتقلاد ،واألصلل أن اللذي يقلول
أنه على طاريقة السلف أن يظهار على سلوكه ،قد يقول هو بلسانه ولكن بالفعل يكون خمالف له.
وهللذا الللذي تلاراه اليللوم أن بعللض الفللارق الضللالة نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة يتظللاهارون بالتمسللك بالكتللاب
والسللنة ،وشلليخ اإلسللالم يقللول :أننللا ينقسللم النللاس يف بللاب األمسللاء والصللفات يعللين املنحللارفني عللن أهللل
السنة واجلماعة ينقسمون إىل ثالثة أقسام-:
مللنهم يقللول :أهللل التأويللل ،يقللول هللؤًلء أخطللار الفللارق ألهنللم يتظللاهاروا بنصللارة الكتللاب والسللنة ،والتمسللك
بالكتاب والسنة ،والسري على ما كان عليله السللف ،وللذلك يقلول هلو شليخ اإلسلالم يقلول أنلا تصلديت
يف الارد على هؤًلء ،ألنه يقول أهل التجهيل يقول يكفي يف الارد عليهم أن حتكي ما يقول هؤًلء.
يقللول فقللط حكايللة أق لوال هللؤًلء تكفللي يف الللارد عللليهم وًل حيتللاجوا إىل كثللري رد ،لكللن أهللل التأويللل هللم
الللذين حيتللاجوا إىل كبللري رد ،ومنهللا مللا تقللدم معنللا أن خللاروج يف اإلسللالم كللان باللسللان علللى النلليب عليلله
الصالة والسالم ،وقلنا كلملة حلق أريلد هبلا باطلل فهلم تظلاهاروا بنصلارة الكتلاب والسلنة والتمسلك مبلا عليله
السللف ،لكلن يف احلقيقلة هلم بلاراء مللن السلنة ،نعلم وهلذا اللذي سللوف يعلين يلذكاره واألصلل أن يعلين هللذا
األمار هو يعين أمار مهم جدا وًلبد أننا يعين نعمل مبا تعلمنا ،نعم.
قال رمحه اهلل تعاىل " :من طاريقة أهل السنة واجلماعة إتباع آثار رسول اهلل  باطنا وظاهارا".
بسم اهلل واحلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
قلال ملن طاريقلة أهلل السللنة واجلملاع إتبلاع آثلار النليب ً ل اًلبتللداع ،وهلذا أوًل يقلول القليخ ابلن عثيمللني
رمحه اهلل ما يكون إًل بعلم أوًل {فاعلم أنه ًل إله إًل الله واستلغفار لذنبك} [حممد.]19:

{والعصار}[العصار.]1:
{إن اإلنسان لفي خسار}[العصار{ ،]2:إًل الذين آمنوا}[العصار.]3:
وقال :العلم ،العمل ،الدعوة ،الصرب ،نعم قال إتباع آثلار النليب  ظلاهارا وباطنلا ،وتقلدم معنلا أن
العبللادة اسللم جللامع لكللل مللا حيبلله اهلل ويارضللاه مللن األق لوال واألعمللال الظللاهارة والباطنللة ،الباطنللة اخلللوف
والارجاء والتوكل واإلميان يف حديث جربيل عليه السالم.
والظاهارة اإلسالم يف حديث جربيل الصالة والصوم.
قال أيضا يعين مثاله:
قال إذا كان اإلنسان مثال يتبع النيب  يف الظاهار دون الباطن.
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مثاله:

قللال يصلللي القلليخ علللي صللالة راتبللة الفجللار ،يصلللي ركعتللني ويق لارأ فيهللا مللا ق لارأ النلليب { قللل يللا أيهللا
الكللافارون}{ ،وقللل هللو اهلل أحللد} ،والفاحتللة ،وياركللع ،ويسللجد ،لكللن هللو يف البللاطن ينللوي أن هللذين
ال للاركعتني ف للارض ،فواف للق الن لليب  يف الظ للاهار ومل يواف للق يف الب للاطن ،إذا ًلب للد إتب للاع آث للار الن لليب  ظ للاهارا
وباطنا ،نعم طيب قال.
"وإتباع سبيل السابقني األولني من املهاجارين واألنصار".
تق للدم معن للا امله للاجارين واألنص للار وتعاري للف ه للؤًلء ،وأن الن لليب  ق للال« :عل لليكم بس للنيت وس للنة اخللف للاء
الاراشدين املهديني من بعدي» .نعم.
وإتبللاع وصللية رسللول اهلل  حيللث قللال« :عللليكم بسللنيت وسللنة اخللفللاء الاراشللدين املهللديني مللن بعللدي
متسكوا هبا وعضوا عليها بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور فإن كل بدعة ضاللة».

الوصللية هنللا يعللين العهللد وأن النلليب  قللال إنلله أمللار بإتبللاع مللا كللان عليلله السلللف الصللاحل« :عللليكم» يعللين
ألزم لوا «بسللنيت» والسللنة هنللا الطاريقللة ومللا كللان عليلله النلليب عليلله الصللالة والسللالم ،طيللب قللال« :عللليكم
بسلنيت وسللنة اخللفللاء الاراشللدين املهللديني مللن بعللدي» الللذين خلفلوا النلليب  ،نعللم« ،عضلوا عليهللا» وهللذا
فيه أن النيب  أرشلد إىل التمسلك مبلا عليله السللف وأنلك تتمسلك بكلل ملا أعطلاك اهلل سلبحانه وتعلاىل
من قوة« ،فإن من يعش منكم» قال« :فسريى اختالفا كثريا».
وبعللد العهللد عللن النبللوة أمللار خطللري جللدا ،ألنلله قللال« :فللإن مللن يعللش مللنكم» وهللذا فيلله دليللل علللى فضللل
الصللحابة وأن الب للدع مل تظهللار يف عه للد الص للحابة ،وظهللارت يف أواخ للار عه للد الصللحابة ،الب للدع أول م للا
ظهللارت كانللت قليلللة ويسللرية ،بعللد هللذا أدت إىل أهنللم يتعللدوا علللى جانللب األمسللاء والصللفات ،إذا أنللت
اآلن يف خطللار للبعللد عللن النبللوة فالبللد أن تتمسللك مبللا كللان عليلله النلليب  والسلللف الصللاحل ،نعللم «عضلوا
عليها».
حي للث ق للال« :عل لليكم بس للنيت وس للنة اخللف للاء الاراش للدين امله للديني م للن بع للدي متس للكوا هب للا وعضل لوا عليه للا
بالنواجذ ،وإياكم وحمدثات األمور».
يع للين «وإي للاكم» يع للين أح للذركم م للن حم للدثات األم للور ،والن لليب  ق للال« :ك للل حمدث للة بدع للة وك للل بدع للة
ضاللة».
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وتق ل للدم معن ل للا أن اإلح ل للداث يك ل للون يف ال ل للدين ويك ل للون يف ش ل للؤون األم ل للة ،وأعظ ل للم اإلح ل للداث إح ل للداث
يف الدين ،نعم.
«فإن كل بدعة ضاللة».
وهلذا فيلله يعللين عمللوم ملن النلليب  وأنلله كللان يكللارر هلذا الكللالم يف كللل خطبللة ،وقلال وهللذا فيلله الللارد علللى
من يقول أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة كل بدعة ضلاللة ،وللو رآهلا النلاس حسلنة نعلم وملن زعلم أن
يف اإلسللالم بدعللة حسللنة فقللد زعللم أن حممللد عليلله الصللالة والسللالم خللان األمانللة أو الارسللالة ،قللال اقللارءوا
إن شئتم {اليلوم أكملت لكم دينكم وأمتمت عليكم نعميت ورضيت لكم اإلسالم دينا}[املائدة.]3:

فما مل يكن يومئذ دينا قال ًل يصلح اليوم أن يكون دينا ،نعم.
"ويعلمون أن أصدق الكالم كالم اهلل".
وهذا تقدم معنا أن عناصار الدًللة واإلفهام أربعة :أن يكلون علن عللم ،وصلدق ،وبيلان وفصلاحة ،وإرادة
اهلداية ،وهذه األمور اجتمعت يف كالم اهلل وكالم األنبياء والارسل عليهم الصالة والسالم ،نعم.
"وخري اهلدي هدي حممد ."
نعم وهذا سوف يأيت معنا اآلن قاريب أنه خري اهلدي هدي حممد عليله الصلالة والسلالم ،إذا ًل ميكلن أن
هتتدي إًل هبدي النيب  ،وامليزان الذي يوزن به ما عليه العباد هو النيب عليه الصالة والسالم ،نعم.
"ويؤثارون كالم اهلل على كالم غريه ."....
إذا ما يقدم كالم أحد على كالم اهلل ًل كالم األئمة وًل غريهم إذا خالف الكتاب والسنة ،نعم.
وهذا فيه حتارمي التقليد وتقدم معنا أن أقوال العلماء يف التقليد انقسلم العلملاء يف القلول بالتقليلد إىل ثالثلة
أقسام( :قسم حيارم التقليد ،وقسم يوجب التقليلد ألن بلاب اًلجتهلاد أغللق مبلوت األئملة األربعلة عللى ملا
يزعم هؤًلء ،والقول الثالث فيه تفصيل أن التقليد جلائز عنلد الضلارورة ،وعنلد علدم معارفلة أخلذ األحكلام
من أدلتها على أسس سليمة).
نعم طيب إذا ما ميكن أن يقدم أهل السنة واجلماعة كالم أحد على كالم اهلل أو كالم النيب  نعم.
"ويؤثارون كالم اهلل على كالم غريه من كالم أصناف الناس".
نعم كائن من كان سواء كان أئمة أو غري األئمة.
"ويقدمون هدي حممد  على هدي كل أحد".
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وهللذا أمللار مهللم جللدا وًلبللد يعللين هللذا يعللارف بالعمللل ،ألن بعللض النللاس ينظللار إىل يعللين بعللض العلمللاء أو
األئمللة وكللذا ويبللدأ يعللين يقتللدي هبللم يف كللل األمللور وهللذا مللا يصللح ،األصللل أنللك تنظللار إىل مللا كللان عليلله
النلليب  ،وهللذا يعللارف بدراسللة السللرية النبويللة للنلليب عليلله الصللالة والسللالم أنللك تعللارف هللذا تقتللدي بللالنيب
 يف مجي للع أم للوره ،ألن الن لليب  ق للال يع للين م للا ت للارك رس للول اهلل  ش لليء إًل وذك للار لن للا من لله عل للم يف
األخللالق ،ويف العبللادات ،ويف السلللوك ،ويف املعللامالت ،ويف كللل شلليء أمللار ،إذا األصللل هللذا وإن وجللدنا
مللثال يعللين مثاللله قللال لللو كللان هللذا مللن شلليخ اإلسللالم إنلله خللالف يف شلليء حللىت وإن كللان هللذا يف أمللور
الدنيا ملا كان عليه النيب  فاألصل وامليزان قلنا هو النيب عليه الصالة والسلالم ،فلبعض النلاس يعلين ملثال
يف الكلمللات واحملاض لارات وكللذا يعللين يقلللد بعللض العلمللاء ،واألصللل أنلله يتبللع النلليب  والتقليللد هللو إتبللاع
القول وليس حبجة ،وأن جتعل يقول يف ××× قالدة وكذا هذا يف اللغة ،ولكن النليب  اللذي يعلين يسلري
علللى مللا كللان عليلله النلليب  هللذا ًل يسللمى تقليللد إًل مللن بللاب اجملللاز إن قلنللا باجملللاز ،وإًل هللو يف احلقيقللة
هو إتباع ألنه هو عليه الصالة والسالم معصوم.
وأيضا مثلنا عليه مثال أن بعض الناس يقول هذا الدعاء جاء عن القيخ ابن بلاز رمحله اهلل وأنله كلان هلذا
الدعاء يدعو به القيخ ابن باز رمحه اهلل.
نقللول وخللري اهلللدي هللدي حممللد  ،أويت جوامللع الكلللم عليلله الصللالة والسللالم صللح نعللم فاألصللل أننللا
نأخذ بأدعية النيب ً ل أدعيلة غلريه كائنلا ملن كلان ،نعلم ،وإن كلان هلذا اللدعاء يعلين جلاء علن النليب 
احلمد هلل ،إذا هذا دليل اإلتباع ًل دليل التقليم ،نعم.
"وهلذا مسوا أهل الكتاب والسنة ،ومسوا أهل اجلماعة".
مسوا أهل اجلماعة ألهنم اجتمعوا ،أهل الكتاب ألهنم متسكوا بالكتاب والسنة ألهنم طبقلوا سلنة النليب 
ظاهارا وباطنا ،نعم.
"ومسوا أهل اجلماعة ألن اجلماعة هي اًلجتماع".
وقلنا أن النيب  جاء ًلجتماع األمة ًل لتفاريق األمة ،نعم.
"وضدها الفارقة".

وضدها الفارقة ألن الفارقة ًل حيبها اهلل سبحانه وتعاىل {وًل تكونوا من المقاركني}[الاروم.]31:

{من الذين فلارقوا دينلهم وكانوا شيلعا كل حزب مبا لديهم فارحون}[الاروم .]32:نعم.
"وإن كللان لفللظ اجلماعللة قللد صللار امسللا لللنفس القللوم اجملتمعللني ،واإلمجللاع هللو األصللل الثالللث الللذي يعتمللد
عليه يف العلم والدين".
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أهل السنة واجلماعة يزنون كلالم النلاس وملا يلارد علن النلاس بلأمور {فلإن تلنلازعتم يف شليء فللاردوه إىل اللله
والارسول إن كنتم تلؤمنون بالله واليلوم اآلخار}[النساء.]59:
إذا شارط اإلميان باليوم اآلخار الارجوع عند التنازع إىل الكتاب والسنة.
األم للار الثالل للث عن للدهم األول كتل للاب ،والث للا ي السل للنة ،والثال للث اإلمجل للاع ،اإلمج للاع لغل للة الع للزم واًلتفل للاق،
واصطالحا هو اتفاق جمتهد هذه األمة بعد النيب عليه الصالة والسالم على حكم شارعيً ،لبلد ملن هلذا
التعاريف وينضبط بأمور.
اتفاق خلارج بله وجلود اخلتالف لكلن اخلتالف مسلتقار ،فلإن كلان اخلتالف غلري مسلتقار يصلح اإلمجلاع أن
يكللون ،مثللل مللا أمجع لوا علللى تقللدمي عثمللان علللى علللي يف البيعللة مللع أنلله قبللل أن يتللوىل عثمللان كللان هنللاك
اختالف لكن غري مسلتقار ،اتفلاق جمتهلد خلارج بله املقللدون والعلوامً ،ل يعلد ًل وفلاقهم وًل خالفهلم ،ألن
الصديق رضي اهلل عنه عندما توىل اخلالفة قلنا توىل اخلالف وذكار شيخ اإلسالم وغلريه أنله تلوىل الصلديق
اخلالفللة بالكتللاب والسللنة ،وأن النلليب  مل يكتللب شلليء قللدر اهلل سللبحانه وتعللاىل هللذا حللىت ينعقللد إمجللاع
األم للة علل لى خالف للة الص للديق بع للد الن لليب علي لله الص للالة والس للالم ،ه للل ك للل األم للة يف ذاك الوق للت يف زم للن
الصللديق رضللي اهلل عنلله بللايعوا الصللديق؟ ًل يلللزم ،إذا كللان أهللل احلللق والعقللد بللايعوا حللىت وإن كللان أنللاس
قليلني مل يبايعوا ًل عربة هبم صحيح نعم.
اتفللاق جمتهللدين قلنللا اجملتهللدين خللارج بلله املقلللدون والع لوام جمتهللدين هللذه األمللة خللارج بلله إمجللاع غريهللا مللن
األمم فال يعلد إمجلاع غريهلا ملن األملم أو خلالف غريهلا ملن اإلملام صلحيح اتفلاق جمتهلد هلذه األملة بعلد
النلليب عليلله الصللالة والسللالم ،ألن اًلتفللاق زمللن النلليب  هللذا يكللون إق لارار ملللاذا؟ ألنلله قللال« :كنللا نعللزل
والقارآن ينزل».
ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القارآن ،ألن اهلل سبحانه وتعاىل قلال أنكلار عللى املنلافقني أشلياء كلانوا
يصللنعوها زمللن النلليب  وألن اهلل ًل خيفللى عليلله شلليء والقللارآن ينللزل ،صللح ،إذا إذا كللان زمللن النلليب 
يسمى إقارار ،وبعد موت النيب  يسمى إمجاع ،مفهوم ،أي نعم ،طيب.
قللال :اتفللاق جمتهللد هللذه األمللة بعللد النلليب  .قللال :علللى حكللم شللارعي .خللارج بلله مللا لللو اتفق لوا علللى
حكم يف أمار الدنيا.
مثاللله اآلن :اتفقلوا مللثال أنلله ًل ميكللن السللفار إًل بوثيقللة سللعار نسللميها جلواز سللفار وكللذا ،هللذا للليس بإمجللاع
ألن لله م للا ه للو حك للم ش للارعي أص للال ،مفه للوم ،طي للب إذا اتف للاق جمته للد ه للذه األم للة بع للد الن لليب  عل للى
حكم شارعي.
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عندنا اإلمجاع قال :ينقسم إىل قسمني أو إىل ثالثة أقسام سوف يأيت معنا- :
األول :إمجاع قطعي ،هذا ملا عللم ملن اللدين بالضلارورة يعلين مقطلوع فيله ولليس فيله نلزاع أصلال ،قلال هلذا
يقول عنه القيخ ابن عثيمني رمحله اهلل قلال هلذا منكلاره كلافار ،إًل إذا كلان ناشلئ يف باديلة كفلار وًل يعلارف
هللذا األمللار يبللني للله عانللد وخللالف كفارنللاه ،رجللع تاركنللاه ألنلله يعللذر باجلهللل ،وإًل األصللل عنللدنا هللذا هللو
معللوم مللن اللدين بالضللارورة ًل يعلذر أحللد جبهلله كوجللوب الصللوات اخلمللس ،والصليام ،وحتللارمي الزنلا ،والاربللا
مثال مفهوم طيب هذا يسمى إمجاع قطعي.
الثا ي :إمجاع ظين وهذا سبب يعين أننا يعين تكلمنا يف اإلمجاع وإًل األصلل الكلالم يف اإلمجلاع يكلون يف
درس األصول.
طيب قال :اإلمجاع الظين قال أصح األقوال فيه هذا الذي ذكار شليخ اإلسلالم حيلث قلال اإلمجلاع اللذي
ينضبط يعين ممكن ضبط وحصار العلماء فيه ما كان عليله السللف الصلاحل أي القلارون الثالثلة املفضللة ،إذ
بع للدهم كث للار اًلخ للتالف وانتق للارت األم للة اآلن ل للو أردن للا أن جنم للع العلم للاء ال للذين عل للى وج لله األرض م للا
نستطيع بعد عصار أتباع التابعني يقلول ًل تسلتطيع ،فملا باللك يف هلذا اليلوم وللذلك أمحلد رمحله اهلل قلال:
من ادعى اإلمجاع فقد كذب ،وما يدريه لعلهلم اختلفلوا يعلين يوجلد بعلض العلملاء خلالفوا يف هلذا األملار،
هلل معللىن هلذا أن أمحللد ينكللار اإلمجلاع؟ قللال ًل ورد يف قللول أمحلد ذكللار اإلمجلاع وكللذا لكللن هلو يقللول بعللد
القارون الثالثة املفضلة ًل ميكن أن حنصار العلماء ونقول أهنم أمجعوا.
إذا هللذا إمجللاع ظللين أرجللح األق لوال فيلله هللذا القللول قللول شلليخ اإلسللالم ابللن تيميللة ألنلله ممكللن أن حنصللار
العلملاء يف هللذه القللارون املفضلللة الثالثللة ،طيلب نعللم يبقللى معنللا إمجللاع سلكويت هللذا اتاركللوه نأخللذه إن شللاء
اهلل إذا أخ للذنا درس يف األص للول إن ش للاء اهلل تع للاىل ،امله للم عن للدنا أن اإلمج للاع أم للار ي للزن ب لله أه للل الس للنة
واجلماعة ما يأيت عن الناس ،فهم عندهم كتلاب وسلنة وإمجلاع وقيلاس واستصلحاب اللرباءة األصللية ،نعلم
وهلذه األمللور إن شللاء اهلل تللأيت معنللا يف األصللول ويعللين ذكارنللا شلليء مللن اإلمجللاع يف هللذا البللاب ألن شلليخ
اإلسالم ذكار هذا األمار نعم.
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قال" :واإلمجاع هلو األصلل الثاللث اللذي يعتملد عليله يف العللم واللدين ،وهلم يزنلون هبلذه األصلول الثالثلة
مجيع ما عليه الناس".
نعم يزنون هبذه األمور ما كان عليه الناس ،نعم ،وأحيانا يقول جتلد أنله بعلض العلملاء يقلول ثبتلت فارضلية
الصلوات اخلمس بالكتاب والسنة واإلمجاع ،أًل يكفي أن يقلول هلذا إنله ثبتلت فارضلية الصللوات اخلملس
بالكتاب والسنة ما يكفي؟ ًلً ،ل يكفي ،ألنه عندما يقول كتاب وسنة وإمجاع يعلين ًل ميكلن خيلالف يف
هللذا األمللار أحللد ومللن خللالف فهللو كللافار ،وتقللدم معنللا هللذا األمللار أنلله قلنللا أراد القلليخ علللي أن يقللتكي
إنسان القيخ حممد مثال ووجد عقار شهود يأخذهم أم يكتفي باثنني؟ يأخذ يقول القيخ عللي للو أجلد
أن املسجد النبوي كله يقهد معي أقيم على هلذا حلىت ًل تبقلى لله حجلة أبلدا صلحيح نعلم ،وأحيانلا هلم
يقول لوا ثبللت هللذا باإلمجللاع وألنلله إذا ثبللت باإلمجللاع معللىن هللذا أنلله موافللق للكتللاب والسللنة ،ألن النلليب 
قالً« :ل جتتمع أميت على ضاللة».
إذا ًل ميكن أن األمة جتتمع عللى خلالف الكتلاب والسلنة إطالقلا ،ألنله كيلف تكلون هلذه األملة الليت هلي
خ للري األم للة جتتم للع عل للى أم للار خي للالف الكت للاب والس للنة أب للدا ًل ميك للن ،وإن وج للدت إمج للاع تظ للن أن ه للذا
اإلمجاع يعين هو خمالف للكتلاب والسلنة انتظلار وتأملل وانظلار يف املسلألة لعلله هلذا اإلمجلاع مل تفهمله يعلين
مللا تفهللم معللىن اإلمجللاع هنللا يف هللذه املسللألة أو أن هللذا اإلمجللاع قللال مل ينعقللد مفهللوم ،أو أن هللذا الللدليل
غري صاريح أو الدليل من السنة مثال ضعيف ،أو إىل غري ذلك ،نعم.
"وهللم يزنللون هبللذه األصللول الثالثللة مجيللع مللا عليلله النللاس مللن أق لوال وأعمللال باطنللة أو ظللاهارة ممللا للله تعلللق
بالدين".
نعم تعلق بالدين قلنا فيه أمار شارعي ألن اتفاق جمتهد هذه األملة بعلد النليب  عللى حكلم شلارعي مملا لله
عالقة بالدين ،نعم.
"واإلمجاع الذي ينضبط".
هذا هو قلنا أن اإلمجاع ينقسم إىل قسمني أو إىل ثالثة أقسام-:د
إمجللاع قطعللي :مللا هللو معلللوم بالللدين بالضللارورة ،منكللاره كللافار إًل إذا كللان نقللئ يف باديللة كفللار أو حللديث
عهد بإسالم وًل يدري يعلم ،وإن أصار كفارناه.
الثا ي :هذا هو اإلمجاع الظين ،أرجح األقوال فيه هو هلذا كلالم شليخ اإلسلالم ابلن تيميلة رمحله اهلل ،وهلذا
مثارة دراسة الواسطية وحفظ الواسطية ،نعم.
"واإلمجاع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصاحل".
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القارون الثالثة املفضلة ،نعم.
"وبعدهم كثار اًلختالف".
إذ بعدهم كثار اًلختالف يعين خالف كان كثري وانتقارت األمة يعين ًل ميكن حصار العلماء ،نعم.
"وبعدهم كثار اًلختالف وانتقارت األمة ،هم مع هذه األصول يأمارون باملعاروف وينهون عن املنكار".
هم مع هذه األصول ًل يرتكوا األمار باملعاروف وًل النهي عن املنكلار ،ألن األملة هلذه اسلتحقت أن تكلون
خللري أمللة بأمارهللا بللاملعاروف وهنيهللا عللن املنكللار ،لكللن علللى مللا توجللب الق لاريعة ،واملعللاروف هللو مللا أمللار بلله
القارع ،واملنكار هو ما هنى عنه القارع نعم.
قللال :علللى مللا توجللب القلاريعة هللذا إذا مللا كللان اإلنسللان يللأمار بللاملعاروف وينهللى عللن املنكللار علللى خللالف
القاريعة ،نعم.
" هم مع هذه األصول يأمارون باملعاروف وينهون عن املنكار عللى ملا توجبله القلاريعة ،ويلارون إقاملة احللج
واجلهاد واجلمع واألعياد مع األماراء أبارارا كانوا أو فجارا وحيافظون على اجلماعات".
القيخ :مارة أخارى ،نعم.
القارئ" :ويارون إقامة احلج واجلهاد".
"يارون إقامة احلج"؟ ألن العادة يقول يف احلج أنه جارت العادة أن يكون للحج أملري وإملام ألن النلاس قلد
ًل يعارفون مناسلك اهلل وقلد يكلون إًل ملن رحلم اهلل ،وقلد يكلون يعارفلوا لكلنهم عنلدما يلأتوا إىل عارفلة وملىن
وكذا قال ًل ينضبط سري هؤًلء إًل بأمري ،وهذا يعين كان هلدي النليب عليله الصلالة والسلالم حيلث أرسلل
الصللديق رضللي اهلل عنلله يف العللام التاسللع مللن اهلجللارة ،وخللارج هللو عليلله الصللالة والسللالم ،وخللارج أنللاس كمللا
يقللول جللابار رضللي اهلل عللنهم كلهللم ياريللد اًلقتللداء بللالنيب  ،وقللال مللن طاريقللة أهللل السللنة واجلماعللة قللال:
إقامة احلج وأهنم ًل يرتكوا إقامة احلج أصال ،وهذا الكلالم اللذي يلذكاره احللج واجلملع واجلماعلات واجلهلاد
مللع األملاراء أبلارارا كللانوا أو فجللارا ،هللذا الللارد علللى الللاروافض ،ألن الارافضللة يقولللون ًل ميكللن أن يكللون هنللاك
حللج أو مجللع أو مجاعللات أو أعيللاد أو غللريه إًل خلللف إمللام معصللوم ،نعللم وإن كللان يعللين مللن يغللري هلللم
املللذهب وكللذا ،ألن الللدين عنللدهم مبللين علللى اآلراء وعلللى العقللود وكللل واحللد يلعللب يف هللذا الللدين ،ومللن
نعمة اهلل سبحانه وتعاىل أن كان هذا الدين حفظ ،وأننا عنلدنا أملور نلزن هبلا ملا عليله النلاس كتلاب وسلنة
وإمجاع كما تقدم ،نعم يارون أوًل إقامة احلج نعم.
ثانيا؟
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القارئ" :واجلهاد".
القلليخ :اجلهللاد وهللذا هللو األصللل أن يكللون اجلهللاد للله أمللري واحللد ًل كمللا تللارى يف هللذه األيللام ،والنلليب 
قال« :إذا بويع خلليفتني فاقتلوا آخارمها» .نعم.
القارئ" :واجلمع واألعياد".
القلليخ :واجلمللع يعللين اجلمعللة ،واألعيللاد ألن األصللل يف القللارع أن النللاس جيتمع لوا يف املصللار الواحللد علللى
مجعللة واحللدة هللذا األصللل ،وعنللدما يعللين حصللل يعللين كثللارة للنللاس يف هللذه األزمنللة قللال هنللاك يكللون أكثللار
م للن مجع للة ،وإًل األص للل أن جيتم للع الن للاس يف مك للان واح للد للجم للع وللعي للدين ،مفه للوم ،وألن باًلجتم للاع
حيصللل مللا أراد اهلل سللبحانه وتعللاىل ،ألن اهلل سللبحانه وتعللاىل أرسللل النلليب  ومللن األمللور اللليت أرسللل مللن
أجلها النيب  اجتماع لالفرتاق.
وبعللض الفقهللاء يقللول إن األصللل إنلله مللا يقللام يف املصللار الواحللد أكثللار مللن مجعللة إًل بللإذن السلللطان ،وهللذا
اإلذن مثاله يقلول يكلون إذا كلان النلاس ًل يسلعهم مكلان واحلد كملا تلارى اآلن يف املدينلة ملثال ،نعلم قلال
نعم.
القارئ" :مع األماراء".
القلليخ :مللع األم لاراء أب لارارا كللانوا أو فجللارا واألصللل الطاعللة والطاعللة يف املعللاروف «وًل طاعللة ملخل للوق يف
معصية اخلالق».
وهؤًلء عندما يقيموا اجلمع واجلماعات فاألصل أهنم أظهاروا شلارائع اإلسلالم الظلاهارة نعلم فيجلب الطاعلة
هلم نعم.
القارئ :قال " :مع األماراء أبارارا كانوا أو فجارا ،وحيافظون على اجلماعات".
القلليخ :حيللافظون علللى اجلماعللات قللال إملا أن أهللل السللنة واجلماعللة عنللدهم صللالة اجلماعللة واجبللة وأدلللة
كثرية ،أو أهنم حيافظوا على اًلجتماع ًل على اًلفرتاق ويصح اجلميع نعم.
القارئ" :ويدينون بالنصيحة لألمة".
القلليخ :يللدينون يعللين يعتقللدوا أن هللذا األمللار ديللن يتقللارب بلله إىل اهلل سللبحانه وتعللاىل ،وأن هللذا هللو ديللن
وًلبد أن يعمل به النصح لألمة النصح هلل ولارسوله وقال :وألئمة املسلمني وعامتهم ،نعم.
القارئ" :ويعتقد معىن قوله « :املؤمن للمؤمن كالبنيان يقد بعضه بعضا».
القلليخ :وهللذا هللو األصللل أننللا جنتمللع علللى احلللق ،وسللأل هارقللل سللأل أبللو سللفيان عللن أصللحاب حممللد 
قال :هل يزيدون؟ قال :نعم يزيدون ،ونسأل اهلل السالمة والعافية بعض الناس اليوم ياريد أننا نقص وًل
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نزيد ،واألصل أننا نزيلد عللى احللق وعللى ملا كلان عليله النليب  والسللف الصلاحل ،وملن ينلادي إىل تفاريلق
األمة وغريها هلذا خملالف مللا جلاء يف الكتلاب والسلنة وإمجلاع األملة ،واألصلل اجتملاع األملة عللى احللق ًل
على الباطل كما تدعي يعين بعض الفارق ،نعم قال.
القارئ :ويعتقدون معىن قوله « :املؤمن كاملؤمن كالبنيان يقد بعضه بعضا ،وشبك بني أصابعه».
القيخ :وقلنا أن النيب  يعين يأيت باألمثلة على ما يقول عليله الصلالة والسلالم حلىت يكلون هلذا يتصلور
من السامعني ،نعم ويأيت بأمثلة حمسوسة ملموسة قاريبة هلم ،نعم.
وشبك بني أصابعه ألن األصابع تكون أكثار ما تكون يعين قوة عندما يقتبك بعضها ببعض ،نعم.
القارئ :وقوله « :مثل املؤمنني يف توادهم وتارامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد».
القلليخ :يع للين إذا بي للنهم ود وت لاراحم وتع للاطف ويعط للف بعضللهم عل للى بع للض ،كمث للل اجلس للد الواح للد إذا
اشتكى منه عضو تداعى له سائار اجلسد بالسهار واحلمى ،إذا ًلبد أنك تنظار إىل حال األملة وتعلارف أن
األمة واحدة جسد واحد وأمة واحدة ،نعم.
القللارئ :وقوللله « :مثللل املللؤمنني يف تلوادهم وتلارامحهم وتعللاطفهم كمثللل اجلسللد الواحللد إذا اشللتكى منلله
عضو تداعى له سائار اجلسد باحلمى والسهار».
ويأمارون بالصرب عند البالء ،والقكار عند الارخاء ،والارضا مبار القضاء.
هذه الثالثة تقدمت معنا هي عنوان السعادة يف القواعد األربعة ويعين قلال عنلوان السلعادة أوًل يف السلاراء
شلاكار ،يف الضلاراء صللابار وعنلد املعصللية مسللتغفار ،وهللذا تقلدم معنللا وأن أحلوال النلاس عنللد املصلليبة انقسللم
النل للاس عنل للد املصل لليبة ألربعل للة أقسل للام :متسل للخط ،حمل للارم بل للالكبرية ،وصل للابار واجل للب بإمجل للاع األمل للة ،راضل للي
مستحب ،القكار أعلى املاراتب أحب وأحب.
إذا أوًل قال ويأمارون.
"بالصرب عند البالء".
بالصرب عند البالء والصرب واجب بإمجاع األمة وأعلى منه رضا وأعلى منه شكار ،نعم.
"ويأمارون بالصرب عند البالء والقكار عند الارخاء".
وقليل من عبادي القكور ،والنعمة ابتالء وحتتاج إىل شكار وتقدم معنا.
"والارضا مبار القضاء".
إذا عنللدنا حلللو القضللاء ومللار القضللاء وجيللب علللى العبللد الارضللا بالقضللاء والقللدر ،نعللم وقلنللا ًل يلللزم الارضللا
باملقضي ويلزم الارضا بالقضاء على ما تقدم من التفصيل ،نعم.
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"ويدعون إىل مكارم األخالق وحماسن األعمال".

نعم ،واهلل سبحانه وتعاىل قال{ :وقل لعبادي يلقولوا اليت هي أحسلن}[اإلسلاراء ،]53:وملا قلال حسلن

أحسن ما عندك هذا ًلبد أن ماطب به غلريك ،والنليب  قلالً« :ل يلؤمن أحلدكم حلىت حيلب ألخيله ملا
حيب لنفسه».
ويف املسند بسند صحيح :من اخلري.
وقلال القلليخ ابلن عثيمللني رمحله اهلل قللال :إذا كلان مللا حيلب ألخيلله ملا حيللب لنفسله فهللو مارتكلب كبللرية مللن
كبائار الذنوب ،ألنه رتب عليه عقوبة خاصة ،نعم قال.
ويعتقدون معىن قوله « :أكمل املؤمنني إميانا أحسنهم أخالقا».
نعم إذا هذا ًلبد فيه من العمل واإلميان يظهار عللى سللوك العبلد ،وسلأل رجلل النليب  قلال لله :هلل أنلا
مؤمن؟ قال :سل جريانك ،ألن النيب  قال« :املسلم من سلم الناس من لسانه ويده» نعم.
"ويندبون إىل أن تصل من قطعك".
أن تصل من قطعك ألنه ليس الواصل باملكافئ ،ألنه إذا وصلك إنسان عندما تصله فأنلت تكافئله عللى
ما صنع ،لكن تصل من قطعلك وتعطلي ملن أعطلاك ًل تعطلي ملن حارملك ،إذا هلو يعطلي ملن أعطلاه إذا
إذا كان يعطي من حارمه إذا هو من باب أوىل يعطلي ملن أعطلاه ،ويصلل ملن وصلله ،لكلن هلو يصلل ملن
قطللع ،وهللذا قللال يعللين عليلله أحاديللث كثللرية نعللم طيللب قللال أوًل أن النلليب  قللال« :مللا انللتقم لنفسلله قللط
عليه الصالة والسالم إًل أن تنتهك حارمات اهلل».
إذا هو غارضه هبذا ًل األشلخاص ،وإمنلا أراد مارضلات اهلل سلبحانه وتعلاىل أن يصلل ملن قطعله ويعطلي ملن
حارمه ،نعم قال.
"ويندبون إىل أن تصل من قطعك وتعطي من حارمك ،وتعفو عمن ظلمك".
قلنللا العفللو يقللرتط للله أوًل أن يكللون عللن قللدرة ،والثللا ي أن ي لاراد بلله اإلصللالح وهللذا تقللدم معنللا ،وإذا كللان
يعين وجد شارط العفو كان العفو مندوب كما قال املصنف رمحه اهلل تعاىل ،نعم.
"ويأمارون برب الوالدين".
يأمارون برب الوالدين ألن اهلل سبحانه وتعاىل أملار بلرب الواللدين ،وبلار الواللدين يكلون قلال عللى ملا جلارت بله
العادة والعارف ما مل خيالف القاريعة نعم طيب قال.
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"وصلة األرحام".
وصلللة األرحللام أيضللا صلللة األرحللام يقللول األصللل فيهللا أن يارجللع إىل العللارف ،فكللل مللا عللده العللارف أنلله بللار
وصلة فهو بار وصلة ما مل خيالف القارع .نعم.
مثاله- :
القيخ علي اآلن موجود هنا يف املدينة وهو ًل يستطيع أن يتصل عللى كلل األقلارب ،لكلن هلو ملثال قلال
يتصل على أمه مثال ويقول هلا يعين بلغي يعين حتيايت وأشواقي إىل العائلة الكارمية وكذا ،وأ ي أسلأل علنهم
وعن أحواهلم وأدعو هللم يف ظهلار الغيلب وكلذا ملثال فعنلدما يعلين والدتله تقلول هلذا هللؤًلء يقوللوا واهلل هلذا
ابنك واصل صحيح لكن هو يعلارف أنله يف بعلض األملور ًلبلد ملن اًلتصلال القخصلي ،يعلين مثلل يقلول
يعين يوم يعين مثال إذا كان عندهم حال وفاة أو كذا فهلو يتصلل ملثال ملن أجلل التعزيلة يصلح؟ يصلح بلل
هذا أمار مطلوب ،وإذا ملثال رجلع لللبالد هلو يعلارف أنله ًلبلد يأخلذ شليء ملن اهللدايا ملثال ،ويقلول يكلون
هبللذا تكللون هللذه الصلللة يف العللارف يعللين يأخللذ شلليء مللثال مللن التمللار والزمللزم وعل للى هللذا مللا مل خيللالف
القلاريعة ،قللال أنله يعللين ملثال عملله قلال أنلله يعللين حيلب أن القلليخ عللي يأتيلله ملثال بقلليء ملن تلاراب املدينللة
للتللربك ،وإذا مل يللأيت هبللذا قللال يعلللم أنلله سللوف يغضللب ،فهللو يقللول ًل طاعللة ملخلللوق يف معصللية اخلللالق،
حىت وإن كان هذا يارى أن قطيعة يف احلقيقة ليس بقطيعة بلل هلو طاعلة هلل سلبحانه وتعلاىل ،وهلذا صلله،
ألنه ما ياريد أن يعينه على معصية اهلل نعم.
فكل ما عده العارف قال صلة فهو صلة ما مل خيالف القارع ،نعم.
قال" :وحسن اجلوار".
قللال :وحسللن اجل لوار؟ اجل لريان يقللال ثالثللة :جللار مسلللم قاريللب ،فللله ثللالث حقللوق :حللق اإلسللالم ،وحللق
اجلوار ،وحق القارابة ،وجار مسلم فله حق إسالم وحق جوار ،وجار غري مسلم فله حق اجلوار فقلط ،ملع
النيب  أرشد وقال عليه الصالة والسالمً« :ل ترتاءى نارمها» يعين نار املسلم ونار الكافار .نعم.
قال" :وحسن اجلوار ،واإلحسان إىل اليتامى واملساكني".
اإلحسان إىل اليتامى اليتيم هو من مات أبيه ومل يبلغ.
قال :واملسكني ،إذا قال واملسكني هو املسكني والفقري ،والفقري ملن ًل جيلد شليء ،واملسلكني وجلد لكلن
ًل يكفيه ،نعم.
"واإلحسان إىل اليتامى واملساكني وابن السبيل".
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وتقللدم معنللا اإلحسللان قلنللا اإلحسللان يكللون يف عبللادة اهلل ،ويكللون إىل عبللاد اهلل ،وهللذا املصللنف رمحلله اهلل
يبني لنا اإلحسان إىل عباد اهلل ،نعم.
وقال :وابن السبيل ،هم الذين يعين نسبوا إىل السبيل والطاريق ألهنم خارجوا عن بالدهم ،نعم قال.
"والارفق باململوك".
الارفللق بللاململوك يقللمل كللل مللا ميلللك س لواء كللان عبيللد أرقللاء ،أو هبللائم« ،وكفللى بللاملارء إمثللا أن يضلليع مللن
يقوت» نعم أو يعول نعم.
"وينهون عن الفخار واخليالء".
ينهلون عللن الفخللار واخللليالء ،وقللال أن هللذا فيلله أهنلم يتواضللعوا للحللق ويتواضللعوا للخلللق وًل يتكللربوا عللليهم
نعم ًل بقول وًل بفعل نعم.
"والبغي".
والبغي وهو العدوان نعم فال ميكن أهنم يعتدوا على اخللق ،نعم.
قال" :واًلستطالة على اخللق حبق أو بغري حق".
نع ل للم ق ل للال{ :ق ل للل إمن ل للا ح ل للارم ريب الف ل للواحش م ل للا ظه ل للار منله ل للا وم ل للا بط ل للن واإل والبلغ ل للي بغ ل للري احل ل للق}

[األعاراف.]33:
وهذا ياريد يبني لك املصنف رمحه اهلل أن البغي كله بغري حق نعم وأن هذه صلفة كاشلفة كملا تقلدم معنلا،
نعم.
قال" :واًلستطالة على اخللق حبق أو بغري حق ،ويأمارون مبعايل األخالق".
قال هؤًلء أهل السنة واجلماعة يأمارون مبعايل األخالق ،نعم يعين أعلى اخللق ،نعم.
"وينهون عن ثفثافها".
نعللم وهللؤًلء أهللل السللنة واجلماعللة أنلله ًل ميكللن إحنللا تقللدم معنللا أن األدب يف األق لوال ،وأدب أيضللا يف
األفعللال وأهنللم حللىت يعللين عنللدما يللأتون يف روايللة احلللديث قللال هللو علللى ملللة عبللد املطلللب ،ومل يقللل أنللا،
ملللاذا؟ قللال ألنلله مللا ياريللد أن حيكللي الكفللار بلسللانه فضللال أن يقللع فيلله مللع أنلله حللاكي الكفللار للليس بكللافار،
وهذا فيه األدب قال يف األلفاظ نعم بعده.
"وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا ."...

453

العقيدة الواسطية

يقول كل ما عند أهل السنة واجلماعة ملن قلول أو فعلل هلم يف احلقيقلة متبعلني للنليب  ألنله هلو امليلزان،
فقبل أن يتكلموا بكلمة ،وقبلل أن يعمللوا أو خيطلوا خطلوة واحلدة ينظلار يف هلدي النليب  ،سلئل القليخ
ابلن بللاز رمحلله اهلل عللن يعللين رجللل يعللين ميقللي بنعللل واحلدة ويقللول النعللل الثانيللة يعللين بعيللدة عنلله قللد ميقللي
خطوة أو خطوتني بنعل واحدة ،قال القيخ ابن باز رمحه اهلل قال احلارص أًل متقلي خطلوة واحلدة خمالفلا
للسنة.
إذا هؤًلء يعين ينظارون يف كل مسلألة سلواء كلان قلول أو عملل ينظلارون إىل هلدي النليب  ،واهلل يعلين للو
متس للكنا هب للذا حلص للل لن للا الف للالح يف ال للدنيا واآلخ للارة ،وًلب للد إخوانن للا أن نفتخ للار بانتس للابنا إىل الن لليب ،
وباًلقتداء مبا كلان عليله النليب  والسللف الصلاحل ،ألنله بعلض النلاس أحيانلا يف بعلض اجملتمعلات املنحللة

يعللين قللد يسللتحي أو خيجلل أو كللذا ،وهللذا مللن تلبلليس إبللليس {إمنللا ذلكللم القلليطان خيللوف أوليللاءه فللال
مافوهم وخافون إن كنتم مؤمنني}[آل عماران.]175:
والعكس األصل أنه يفتخار بأنه منتسب هلدي النيب  ،وإحياء سنة النيب عليه الصالة والسالم ،نعم.
"وكل ما يقولونه أو يفعلونه من هذا وغريه فإمنا هم فيه متبعون للكتاب والسنة ،وطاريقتهم ."...
متبعون ًل مبتدعون ،نعم.
"وطاريقتهم هي دين اإلسالم".
يعين الدين قلنا يدينون هلل سبحانه وتعاىل به ،وهم يعين يسريوا على هذه الطاريقة ،نعم.
"وطاريقتهم هي دين اإلسالم الذي بعث اهلل به حممدا  ،لكن ملا أخلرب النليب  أن أمتله سلتفرتق عللى
ثالث وسبعني فارقة".
األمل للة هنل للا ي ل لاراد هبل للا أمل للة اإلجابل للة ًل أمل للة الل للدعوة ،ألن أمل للة الل للدعوة تنقسل للم إىل قس ل للمني :أمل للة آمنل للت
واستجابت ،وأمة أعارضت نسأل اهلل السالمة والعافية ،لكلن هنلا األملة الليت اسلتجابت تنقسلم إىل ثلالث
وسللبعني فارقللة وهللذا فيلله إخبللار وحتللذيار مللن النلليب  ،وفيلله أن الصللحابة رضللي اهلل عللنهم مل يسللألوا عللن
الفلارق الضلالة ،وإمنللا سلألوا عللن الفارقلة الناجيلة ،فالبحللث يف هلذه الفللارق قلال ًل طائلل حتتلله ،واألصلل أنللك
تبحث عن الفارقة الناجية وهذا هو الذي سأل عنه الصحابة رضي اهلل عنهم ،وتتمسك هبذا حلىت تكلون
من الفارقة الذين أجناهم اهلل سبحانه وتعاىل ناجية يف الدنيا ،وناجية يف اآلخارة ،نعم.
"كلها يف النار إًل واحدة وهي اجلماعة".
وهي اجلماعة يعين اجتمعوا على ما كان عليه النيب عليه الصالة والسالم والسلف الصاحل ومل يتفارقوا.
ويف حديث عنه  أنه قال« :هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحايب».
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اهلل أعلم ،أنه ًل خالف بني الارواية األوىل والارواية الثانية ألنه كل شيء واحد ،اجلماعلة هلو ملا كلان عليله
النيب  واجتمع عليه النيب  والسلف الصاحل ،نعم.
"صللار املتمسللكون باإلسللالم احملللض اخلللالص عللن القللوب هللم أهللل السللنة واجلماعللة ،وفلليهم الصللديقون
والقهداء".
الصللديقون تقللدم معنللا أهنللم صللدقوا مللع اهلل يف أقلواهلم وأعمللاهلم واعتقللادهم وصللدقوا مللع عبللاد اهلل ،وعلللى
رأس هللؤًلء األنبيللاء والارسللل عللليهم الصللالة والسللالم ،ويف هللذه األمللة بعللد النلليب عليلله الصللالة والسللالم أيب
بكار رضي اهلل عنه.
قللال" :والقللهداء" .قلنلا القللهداء أي العلمللاء أو شللهداء املعاركللة ،نعللم طيللب والصللاحلون هللم الللذين قللاموا
مبا أمارهم اهلل سبحانه وتعاىل به ،أصلحوا ما بينهم وبني اهلل وأصلحوا ما بينهم وبني عباد اهلل ،نعم.
قال" :وفيهم الصديقون والقهداء والصاحلون ومنهم أعالم اهلدى ومصابيح الدجى أوللوا املناقلب امللأثورة
والفضائل املذكورة ،وفيهم األبدال".
وفيهم األبدال ،قال األبدال هم الذين يعين عندما ميوت علامل يلأيت وخيلفله علامل آخلار وجيلددوا هللذه األملة
والدين ويارجعوا الناس على ما كان عليه النيب  والسلف الصاحل ،نعم.
"وفيهم األبدال ومنهم األئمة ،ومنهم األئمة الذين أمجع املسلمون على هدايتهم ودرايتهم".
ومللنهم يعللين قللال األئمللة األربعللة مللثال نعللم يعللين األئمللة غللري حمصللورين باألئمللة األربعللة ،كللل مللن كللان يعللين
شلهدت لله األملة بلالتقوى والصلالح واًلسلتقامة واهلدايلة واإلماملة وأنله يعلين جيلدد لألملة هلذا اللدين نعلم،
واإلملام قلد يكلون يف احلللق ،واإلملام قلد يكللون نسلأل اهلل السلالمة والعافيلة يف الباطللل ،قلال« :إمنلا أخللاف
على أميت من األئمة املضلني» ،نعم قال.
"ومنهم األئملة اللذين أمجلع املسللمون عللى هلدايتهم ودرايلتهم وهلم الطائفلة املنصلورة الليت قلال فليهم النليب
ً« :ل ت لزال طائفللة مللن أملليت ظللاهارين علللى احلللق ًل يضللارهم مللن خللالفهم وًل مللن خللذهلم حللىت تق للوم
الساعة».
ح للىت تق للوم الس للاعة؟ يع للين إىل ق للارب قي للام الس للاعة ألن الن لليب  ق للالً« :ل تق للوم الس للاعة إًل عل للى شل لارار
اخللق».
أو «ًل يبقى على وجه األرض من يقول اهلل ،اهلل».
ويف املسند بسند صحيحً« :ل إله إًل اهلل».
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وطائفة قلة خيذلوا وخيلالفوا وينصلارهم اهلل سلبحانه وتعلاىل ،وهلذه قاللت طائفلة والفارقلة الناجيلة قلال هلي ملا
كان عليه النيب  والسلف الصاحل ،نعم.
"فنسلأل اهلل العظلليم أن جيعلنللا ملنهم ،وأن ًل يزيللغ قلوبنللا بعللد إذ هلدانا ،ويهللب لنللا مللن لدنله رمحللة إنلله هللو
الوهللاب ،واحلمللد هلل رب العللاملني وصلللواته وسللالمه علللى سلليدنا حممللد وآللله وعلللى سللائار املارسلللني والنبيللني
وآل كل وسائار الصاحلني".
خللتم املؤلللف رمحلله اهلل هللذه العقيللدة املباركللة بالللدعاء ،وبعللد أن ذكللار املصللنف رمحلله اهلل يعللين معتقللد أهللل
السلنة واجلماعلة يف أملور كثلرية إمجلاًل وتفصليال وكلذا ،بعللد هلذا نقلول نسلأل اهلل أن جيعلنلا ملنهم كأنله هللو
يعين ًل يدعي العصمة ،وهذا هو معتقلد أهلل السلنة يقلول أنلا ألفلت صلحيح يف هلذه العقيلدة ويف عقيلدة
أهل السنة لكن حنن نعتقد أن املعصوم من عصم اهلل ،وبعلد هلذا يتلربأ ملن حولله وملن قوتله ويقلول نسلأل
اهلل أن جيعلنللا مللنهم ،وهللذا خللالف مللا عليلله أهللل الباطللل نسللأل اهلل السللالمة والعافيللة أهنللم يلدعوا العصللمة
نعم يف من هم بعد النيب .
قال :نسأل اهلل أن جيعلنا منهم.
قال :وًل يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا.
قللال وهللذا املصللنف رمحلله اهلل ناسللب أن خيللتم هللذه العقيللدة املباركللة هبللذا الللدعاء ،وخيللتم باحلمللد ألن اهلل
سلبحانه وتعللاىل أمت عليله النعمللة ،وبالصللالة عللى النلليب  ألنلله هلو عليلله الصللالة والسلالم سللبب هلللدايتنا،
واهلل أعلم ،وصلى اهلل على حممد وعلى آله وصحبه وسلم.
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[ ]49بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين ،والصالة والسالم على أشرف األنبياء والمرسلين ،نبينا محمـد وعلـى آلـه
وصحبه أجمعين.
أسئلة الواسطية:
مواضع التقدير؟
بسم اهلل ،واحلمد هلل ،والصالة والسالم على رسول اهلل.
نعم ،التقديار يكون مجلة يف اللوح احملفوظ ،فاهلل سبحانه وتعاىل كتب كل شيء ،هل يتغري شيء مما
كتب يف اللوح احملفوظ؟
ًل ،التغيري يكون يف الصحف اليت بأيدي املالئكة واحد.
يف أيدي املالئكة.
...
نعم ،قال :اكتب رزقه وأجله وكذا واألجنة.
الكتابة احلولية﴿ :فيها يلفارق كل أمار حكيم﴾ [الدخان.]4:
نعم ،بعده وكتابة عندنا يوميا يتعاقد فيكم مالئكة ،وعندنا كتابة أسبوعية اًلثنني واخلميس.
مثرة اإلميان بالقدر؟
ما هي مثارة اإلميان بالقضاء والقدر يا شيخ فارس؟
أوًل :أهم شيء يتم اإلميان إًل باإلميان بالقضاء والقدر ،خريه وشاره ولكن القار ليس إليه.
الثا ي :من متام توحيد الاربوبية أن تارضى بالقضاء والقدر ،وتعلم أن اهلل سبحانه وتعاىل ًل يقدر القيء
يف هذا الكون إًل حلكمة ،صح وهو منفارد باخللق وامللك والتدبري ،صح وًل ميكن تعرتض وإًل تكون
من الذين قال اهلل سبحانه وتعاىل فيهم﴿ :ذلك ظن الذين كفاروا فلويل للذين كفاروا من النار﴾
طيب الثالث :ينتهون ويعلم أن كل ما أصابه هو من اهلل ،وكل ما كان من اهلل فهو خري.
أنه قالً :ل يفارح بعمله ،ويعلم أن كل ما به من نعمة هو من اهلل ،يعارف احلكمة وهبذا يقول يتبني له
[ص.]27:

أثار اإلميان باألمساء والصفات.
بعد هذا عدم احلزن على ما فات والتحسار وفتح باب ،والطمأنينة وغريه من فوائد كثرية جدا.
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هل املعاصي مرادة باهلل؟
هل املعاصي مارادة باهلل؟
باإلرادة الكونية ًل باإلرادة القارعية ،فاهلل سبحانه وتعاىل قدر وقوع املعاصي والقارك والبدع واألماراض
واألوبئة للحكمة أرادها اهلل.
من احلكم؟
نعم :صحيح﴿ :ظهار الفساد يف البلار والبحار مبا كسبت أيدي الناس ليذيقهم بلعض الذي عملوا لعلهم
يلارجعون﴾ [الاروم.]41:
يتبني احلكمة من خلق اجلنة والنار ،وأن اهلل سبحانه وتعاىل يثيب الطائع ،ويعاقب العاصي ،ومتييز
املؤمن من الكافار ،والرب من الفاجار ،وقال :حىت ميحص اهلل سبحانه وتعاىل هؤًلء ،وًل يسأل عما يفعل
﴿ًل يسأل عما يلفعل وهم يسألون﴾ [األنبياء.]23:
أهم شيء يف الباب.
كيف جنمع بني القدر الشرع مع الدليل؟
لو قال لك قائل :كيف جتمع بني القدر والقارع؟ نقول :جتمع بني القدر والقارع عندما سأل الصحابة
النيب  ،قالوا :ففيما العمل؟ قال« :اعملوا فكل ميسر لما خلق له» إذا ًلبد أن حتسن الظن يف اهلل،
وتقول :أن اهلل سبحانه واختارنا أن نكون من أهل اجلنةً ،لبد أن أسعى هلا سعيها وأنا مؤمن﴿ :فأما
من أعطى واتلقى * وصدق باحلسىن﴾ [الليل.]6: 5
واهلل ًل ميكن يضيع اهلل عليه هذا العمل ،وإن ظن خالف هذا ،يقول ابن القيم :فقد ظن باهلل ظن
السوء مفهوم؟ جتمع بني القارع والقدر ،أنه قدر اهلل مقاديار كل شيء وبني القارع أن تعمل باألوامار
وجتتنب احملارمات ،وهذا تقوله يف اليوم أقل ما يكون سبعة عقار مارة﴿ ،إياك نلعبد وإياك نستعني﴾
[الفاحتة﴿ ]5:فاعبده وتلوكل عليه [ ﴾...هود.]123:
وقلنا :بىن عليه شيخ اإلسالم ابن تيمية التدمريية ،نصف الكتاب على هذا ،اجلمع بني القارع والقدر،
مفهوم؟ وسوف يأيت معنا أن التدمارية تنقسم إىل قسمني:
إن أردنا أن نقسم الكتاب ،على ما نقسم يف الكتب ،حىت تضبط نقسمها إىل قسمني أمساء
وصفات ،واجلمع بني القدر والقارع.
أصال يف غالف احلموية مكتوب هذا ،التدمارية مكتوب هذا ،فبعض الطالب تسأل ماذا احلموية
حيتوي على ماذا وًل يدي؟
نقول :يا أخي خذ أول شيء يف عنوان الكتاب مكتوب التدمارية ،يقول التدمارية يف األمساء والصفات
واجلمع بني القدر والقارر مكتوب يف غالف الكتاب يف طبعة هذه الطبعة ..طيب نعم.
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كيف يكون الشيء مكروها هلل ومراد له؟
كيف يكون مكاروه هلل وماراد؟ نعم مكاروه شارعا وماراد كونا ،واحملبوب ينقسم إىل قسمني :حمبوب لذاته
وحمبوب لغريه.
فقال :أنت تقارب الدواء طمم مار ورائحة كاريهة ،لكن تتصرب ملا يرتتب عليه من شفاء صح.
"العباد فاعلون حقيقة واهلل خالق أفعاهلم" هذ رد على...؟
اجلربية ،فاعلون حقيقة إذا هلم فعل غري جمبورين ،وقال :اهلل خالقهم ردد على القدرية
ملاذا قال والعبد هو املؤمن والكافر؟
ملاذا قال شيخ اإلسالم :والعبد هو املؤمن والكافار والرب والفاجار؟ أي نعم إثبات أن للعبد عمل ومقيئة
وإرادة ،ولكن هذه حتت مقية اهلل ،وإذا هذا فيه أن عندما يعمل هذه األعمال اهلل سبحانه وتعاىل
جيازيه هبا ،وهذا لو كان ليس له قدرة وًل اختيار كان إثابته عليها ،يكون إثابة على ما قدر اهلل سبحانه
وتعاىل ،وليس له عمل أصال كيف يعذب هبذا.
هل للعباد قدرة وإرادة؟
نعم لكن حتت مقيئة اهلل النافذة.
ما هو الدليل؟
ما هو الدليل؟ ﴿وما تقاءون إًل أن يقاء الله رب العالمني﴾ [التكويار]29:
﴿فأتوا حارثكم أىن شئتم [ ﴾..البقارة. ]223:
ملاذا القدرية جموس هذه األمة؟
ألهنم ادعوا أن كل عبد خيلق أفعاله ،فهم يف هذا الباب قلنا :شار من اجملوس ،ألن اجملوس ادعوا اثنني،
وهؤًلء ادعوا أن كل عبد خالق مع اهلل ،ومساهم النيب  ملاذا؟ قال :ألن النيب  مساهم جموس هذه
ألمة أيضا.
هل العبد مسري أم خمري؟
نعم ،أوًل :هذا السائل نقول :هل هذا السؤال سأل عنهم الصحابة رضي اهلل عنهم وهم أتقى هلل منا،
واملسئول هو رسول اهلل  أعلم اخللق باهلل وأنصح اخللق للخلق ،واحد .الثا ي :نقول :ماذا تاريد هذا
السؤال؟
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إما أن جتعلنا مع املارجئة ومع القدرية.
الثالث :نقول :هذا فيه تفصيل مفهوم ،إذا ًلبد يف الارد على هذا السؤال يكون نارد بثالث أمور.
األول أن هذا السؤال بدعة.
الثا ي :أهنم هؤًلء يأتوا مبثل هذه األسئلة حىت يوقعوك إما يف القدرية أو اجلربية ،مثل احلال يقول :هل
هلل مكان؟ يفاجئك هبذا يقول :أجب اآلن تقول :أوًل :السؤال بدعة الثا ي :ماذا تاريد هبذا السؤال؟
أن توقعين إما يف التعطيل أو التمثيل صحيح.
الثالث :إن أردت باملكانة العلو فهذا حقً ،لبد أن تأيت مبا جاء يف الكتاب والسنة وهذه عادتكم
نقول ،أنكم ترتكوا ما جاء يف الكتاب والسنة تارجعون هلذه األمور.
لذلك إخواننا ًلبد نتعلم كيف ناردد على هؤًلء صحيح نعم.
يصح االحتجاج بالقدر على ماذا؟
يصح اًلحتجاج بالقدر على ماذا يا فارس؟ على املصائب ًل على املعائب ،كيف نعارف يا أخي أن
هذا حيتج بالقدر على املصيبة ًل على املعائب ،كيف نعارف؟ نعارف كيف كيف يعارف من حاله
صحيح كيف نعم إذا كان قد تاب وأناب هذا دليل حيتج بالقدر على املصائب ،وإذا اصار وعاند
وبقي ،فهذا دليل على هذا أمار نفارق به.
األمار الثا ي :أن هذا أمار ماضي ،وهذا على املصائب ،وحاضار ومستقبل وهذا بإذن اهلل نأخذه يف
التدمارية ،تارى إذا قلنا :نأخذه يف التدمارية ،هذا ًل يعين أنه ًل يلزمنا من القاراءة نقارأ وإن شاء اهلل يكون
األمار واضح ،قدر اهلل سبحانه وتعاىل ما أخذنا ،قاراءة التدمارية تكون واضحة بإذن اهلل.
عمل القلب واللسان واجلوارح دليله؟
عمل القلب واللسان واجلوارح ما هو الدليل؟ حنن تقدم معنا اإلميان قول ،وعمل ،واعتقاد يزيد وينقص،
ما هو الدليل؟
فأعالها قولً :ل إله إًل اهلل ،إذا هذا قول وأدناها واحلياة عمل القلب ،نعم﴿ :إذا ذكار الله وجلت
قللوبلهم [ ﴾...األنفال ]2:وغريه من األدلة.
أسباب زيادة اإلميان؟
ما هي أسباب زيادة اإلميان ،وقلنا :أن القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل خلص اسباب زيادة اإلميان يف
أربعة ،اهلل يفتتح عليك.
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دراسة التوحيد ودراسة األمساء والصفات.
الثا ي :التأمل يف خملوقات اهلل.
الثالث :كثارة الطاعة مع الدوام عليها.
الارابع :تارك املعاصي وأسباب نقص اإلميان ضد هذا.
أدلة نقص اإلميان؟
ما هي األدلة على أن اإلميان ينقص ،ما رأيت من ناقصات عقل ودين إنه إذا كان يزيد إذا هذا فيه
أنه ينقص ،أضعف نعم قال املؤمن.
اذكر ثالث أدلة للخوارج يف تكفري فاعل الكبرية؟
ذكار يقول شيخ اإلسالم أدلة حيتج هبا اخلوارج ورد عليها ،منها نعم سباب املسلم فسوق وقتال وكفار،
والارد عليهم قوله :قال﴿ :إمنا المؤمنون إخوة فأصلحوا بلني أخويكم [ ﴾...احلجارات.]10:
الثا ي﴿ :ومن يلقتل مؤمنا متلعمدا [ ﴾..النساء .]93:قال﴿ :فمن عفي له من أخيه [ ﴾..البقارة.]178:
الثالثً :ل يز ي الزا ي حني يز ي وهو مؤمن ،قال :إقامة احلد والدفاع عن النيب  وغريه
إذا ذكر اإلميان وحده هل يراد به اإلسالم مع الدليل؟
إذا ذكار اإل ميان وحده هل ياراد به اإلسالم أم ًل؟ لكن أحيانا ياراد به وأحيانا ًل ياراد به ،أعطيا مثال
إميان ياراد به اإلسالم؟ نعم﴿ :فلتحاريار رقلبة مؤمنة [ ﴾...النساء ]92:أي مسلم من أين لك هذا ،تقول
حديث معاذ بن احلكم ،عندما قال :وعليه عتق رقبة ،قال :ائتين هبا ،فقال :أين اهلل وقال :من أنا؟
هذا دليل على اإلسالم ما هو إميان ،صحيح قال اعتقها فإهنا مؤمنة أي مسلمة ،أي نعم.
طيب وحديث جربيل على هذا ،عليه الصالة والسالم ،حديث جربيل طيب إميان ياراد به إميان ،أعلى
من اإلسالم﴿ ،إمنا المؤمنون [ ﴾...األنفال﴿ ]2:قالت األعاراب آمنا [ ﴾...احلجارات ]14:هنا أدوا اإلميان ومل
ياريدوا اإلسالم.
املخالف ألهل السنة يف مرتكيب الكبرية؟
اخلوارج يقول :أنه كافار كفار أكرب خملد خلود أبدي يف النار ،واملعتزلة يقولوا :أنه خملد خلود أبديي يف
النار ،ويف الدنيا يف منزلة من منزليتني ،يقول :مؤمن كامل اإلميان.
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ملاذا مل يقل سالمة قلوبهم وألسنتهم وأفعاهلم للصحابة؟
وأفعاهلم ملاذا مل يقل :أفعاهلم بالنسبة للصحابة؟ ألهنم قد ماتوا ،وحىت التعدي يقول :على قبوهم وهو
يف احلقيقة مل يلحقهم شيء.
أدلة فضائل الصحابة؟
لكن املعىن هذا جنيز أن الناس يتعدوا على القبور؟ ًل أبدا صحيح ،نعم قال :أدلة فضل الصحابة؟
ما هي األدلة على فضائل الصحابة-:
الكتاب ،والسنة ،واإلمجاع ،والعقل ،كيف العقل؟
أي نعم العقل يقول :ألنه ًل ميكن أن اهلل سبحانه وتعاىل جيعل للنيب  أناس ليس فيهم خري ،بل ًل
ميكن يتصور العقل إًل هذا ،ولذلك اآلن تقول :فالن من طالب القيخ ابن عثيمني ،كيف تظن؟ تظن
أن هذا الارجل أنه رىب هذا العامل الاربا ي ،صحيح نعم فكيف بأناس رباهم النيب  وصحبوا النيب عليه
الصالة والسالم.
دليل تقديم املهاجرين؟
دليل تقدمي املهاجارين على األنصار؟ نعم طيب واملهاجار من هو؟ مجعوا بني اهلجارة والنصارة ،هل ميكن
أن يكون هناك من األنصار من هو أفضل من بعض املهاجارين؟ نعم لكن يف اجلملة طب ،هل ميكن
أن يكون يف التابعني من هو أفضل من بعض الصحابة؟ ًل ميكن ،سواء كان باًلنفاراد أو باجملموع ،هل
ميكن أن يكون يف أتباع التابعني أفضل من تابعي؟ لكن يف اجلملة التابعني أفضل.
مثل للمبقارين؟
نعم ممكن ،لكنهم األصل هذا هم أعلم ولذلك عندما تقدمي قول الصحايب على من بعده ،األصل نقم
قول الصحايب ،ألمور يقوهلا ابن القيم هو رمحه اهلل يقول :إذا جاءنا قول الصحايب فاألصل أننا نقدم
قول الصحايب ،ملاذا؟ ألنه قد يكون هذا القول قول الصحايب حديث ،مسعه من النيب  لكن مل يارفع
واحد.
الثا ي :يقول :أن هذا الكالم قول الصحايب ،قد يكون أمجع عليه الصحايب ومل ينقل لنا اإلمجاع ،أو
يكون هذا القول عليه أكثار الصحابة ،أو يكون هذا القول فهموا ذا الصحايب أو فهموا الصحابة وهم
أعلم الناس بأصول الصحابة ،أو فهمه وهم أعلم الناس باللغة ومقاصد القاريعة تقدم.
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األخري يقول :السادس اعترب أن هذا القول هو اجتهاد صحايب ،فاجتهاد الصحايب مقدم على اجتهاد
من بعدهم من التابعني وغريهم ،وهذا سبب تقدمي قول الصحايب ،فإذا الصحيح أن أقوال الصحابة
حجة ،ما مل خيالف نص من كتاب أو سنة ،أو خيالف قول صحايب آخار فريجح بينهما.
مثل للمبشرين؟
طيب من الذين بقارهم اهلل سبحانه وتعاىل أو بقارهم النيب  باجلنة؟
العقارة املبقارين باجلنة غريهم.
أزواج النيب .
أهل بيعة الارضوان.
أهل بدر.
ثابت بنب قيس بن القماس ،وبالل ،واحلسن واحلسني وغريهم.
﴿وكال وعد الله احلسىن ﴾....
هذا يف حق الصحابة ،أن اهلل سبحانه وتعاىل وعد الصحابة كلهم باجلنة ،لكن هذا من حيث اجلملة،
[احلديد]10:

لكن ًل نقهد للصحايب بعينه أنه يف اجلنة إًل بدليل من كتاب أو سنة ،مفهوم؟ نعم.
قول السلف يف الشهادة باجلنة؟
ما هو قول السلف يف القهادة باجلنة أو النار؟ نعم أننا ًل نقهد بإنسان بعينه أنه يف جنة أو يف نار إًل
ملن شد له اهلل أو شهد له النيب  صحيح نعم.
واختلفوا يف الشهادة؟
اختلفوا فيمن مل يارد يه ديل من كتاب وسنة ،وشهدت له األمة بالتقوى والصالح اًلستقامة واهلداية،
قالوا :بعضهم نقهد له والبعض يقولً :ل.
أنواع الشهادة؟
شهادة أعيان وشهادة أوصاف ،أعيان عقارة مبقارين باجلنة ،وأوصاف كل مؤمن يف اجلنة صحيح ،نعم
من كان مؤمنا تقيا كان هلل وليا.
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ملاذا ذكر املصنف أثر علي ؟
ملاذا ذكار املصنف رمحه اهلل أثار علي  يف أيب بكار وعمار ،ألن هذا إمام وهذا األمار متواتار ،وًلبد أن
يقبلوا هذا إذا كانوا صدقوا فيما قالوا ،وهم يف احلقيقة يكذبون ،ودينهم كله مبين على الكذب واللعب،
والغش واخلداع.
املسألة اليت يضلل فيها يف اخلالفة؟
املسألة اليت يضلل فيها يف اخلالفةً ،ل يف الفضل بالنسبة لعثمان وعلي رضي اهلل عنهما.
واملسألة اليت ال يضلل فيها؟
خالص قلنا :يضلل فيها قنا مسألة الفضل ،مع أننا نعارف أن اهلل سبحانه وتعاىل عندما قدم عثمان
قدم اهلل سبحانه وتعاىل تقدمي عثمان على علي يف البيعة يعين عثمان أفضل من علي رضي اهلل عنهما،
كما تكونون يول عليكم.
النواصب؟
من هم النواصب؟
وهم قابلوا البدعة ببدعة.
القدح يف الصحابة قدح يف ..........؟
القدح يف الصحابة قدح يف اهلل ،ويف اهلل ويف دين اهلل ويف الارسول ويف الصحابة.
ما الواجب فيما وقع بينهم من النزاع؟
ما هو الواجب فيما شجار بني الصحابة.
الواجب أن منسك ألسنتنا من الوقيعة فيهم ،وقلناً :ل نطالع هذه الكتب إًل للضارورة ونذكار حماسن
هؤًلء وملاذا؟ ألنه قدد يقع يف قلب اإلنسان شيء ،ويكون هبذا خالف الكتاب والسنة وإمجاع األمة،
وقد يقع فيه شيء من النفاق.
وكيف يكون ذلك؟
خالص أن نقارأ يف الكتب اليت ذكارت فضائل الصحابة ،وًل نقارأ يف الكتب اليت حدثت بينهم خالف
وكذا إًل للضارورة.
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موقفنا جتاه اآلثار املروية يف مساويهم؟
ما املوقف؟ املوقف جتاه اآلثار املاروية يف خالص حنن قلنا :تنقسم إىل قسمني:
عدنا أمور اجتهادية ،وعندنا أمور ذنوب حمققة.
األمور اًلجتهادية قال :إن أصاب فله أجاران وإن أخطأ فله أجار واحد ،طيب وقلنا :آلثار األصل
فيها صحيح وضعيف فالضعيف ضعيف ،أو زيادة أو نقص أو غري عن وجهه ،وقال :إن كان هذا يف
الذنوب احملققة أن يغفار هلم ما ًل يغفار لغريهم ،وأسعد الناس بقفاعة النيب  أو أبتلي ببالء يكفار عنه
غريه ،قال :هذا إن كان يف الذنوب احملققة وهي نذر قليل ،مغمور يف حسنات القوم ،يف تارمجة احلجاج
الذهيب ،رمحه هلل يقول احلجاج بن يوسف الثقفي :له حسنات مغمورة يف حبار سيئاته ،يقول :له
حسنات لكن مغمورة يف حبار سيئاته نعم.
هل الصحابة هلم عصمة؟
هل الصحابة معصومني أم ًل؟ ...لكن هم أبعد الناس من الذنوب واملعاصي ،لكن ًل جنعي هلم
العصمة ،لكن هم أبعد الناس عن املعاصي،
من األسباب اليت ميحو اهلل عنها به الذنوب.
خالص ذكارنا.
خوارق العادات؟
خوارق العادات أربعة اآلية وملاذا قلنا :آية ومل نقل :معجزة نعم ،هذا الذي جاء يف القارآن آية.
الثا ي :عدم استعمال السلف ألنه قد يعجز عنها بعض الناس صحيح طيب فإذا أول اآلية وهذه
تكون والارسول عليهم الصالة والسالم قد انتهت مبوت النيب  ،وهذا ًل يعين هذا خالف ،ألن النيب
 آيته اليت تبقى إىل قيام الساعة القارآن ،لكن ما يستطيع أحد اليوم يقول :نزل عليه شيء من القارآن
وإًل يكون كافار.
الثا ي :الكارامة تكون ألولياء الارمحن ،طيب من كان مؤمنا تقيا كان هلل وليا.
الثالث :معجزة وفتنة وتكون ألولياء القيطان.
والارابع :فضيحة.
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دالالت الكرامات؟
الكارامة على ماذا تدل؟ أوًل :تدل على صدق الويل ،وتثبيت وتأييد له ،وتدل على آية للنيب الذي
يتبعه هذا الويل ،بل وألننا قلنا :أن بعض العلماء يقول :ما من آية لنيب من األنبياء إًل وللنيب  حظ
ونصيب ،بل وألتباع من بعده ،صحيح وفيها بينان قدرة اهلل سبحانه وتعاىل.
أنواع العلوم؟
نعم ،أنه مثاله الصديق أعلم اهلل سبحانه تعاىل ما يف بطن زوجه ،ومنها العلوم قلنا :أن شيخ اإلسالم
فتح اهلل له تعاىل يف العلم ،وهذا من كارامات األولياء ،وما القيخ بن عثيمني رمحه اهلل ،القيخ ابن
عثيمني جاء ًلبن سعدي ،وابن سعدي كان كبري والقيخ ابنن عثيمني كان صغري ،وما حصل ما
حصل غريه من الطالب ،لكن عندما مات ابن سعدي اهلل سبحانه وتعاىل رفع القيخ ابن عثيمني.
حممد بن عبد الوهاب الناظار يف تارمجة اإلمام حممد بن عبد الوهاب ،يارى أن زمن اإلمام حممد بنن عبد
الوهاب من كان هو أعلم وأحفظ من حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل لكن اهلل سبحانه وتعاىل رفع هذا
اإلمام ملاذا؟
اخالص صحيح ،أنت تعارف بعض الناس عنده من العلم والضبط واحلفظ ،وأناس عنده شيء ألنه ًل
ميكن أنه يكون عامل من دون شيء ،عنده لكن هذا القليل بارك اهلل سبحانه وتعاىل له فيه ،وكان
القليل كثري وهناك من األناس عنده كثري ،لكن الكثري نسأل اهلل السالمة والعافية ،قليل والعربة
باإلخالص﴿ ،إن يلعلم الله يف قللوبكم خيلارا يلؤتكم خيلارا مما أخذ منكم ﴾.....
نعم وقال القيخ ابن عثيمني يقول رمحه اهلل :النيب  ثالث وعقارين سنة ،وهذه الثالث وعقارين سنة
فيها أمور ما ميكن ..وأخذنا هذا يف تارمجة شيخ اإلسالم أنه وضع اهلل تعاىل يف تأليف شيخ اإلسالم
[األنفال.]70:

باركة ،بل شيخ اإلسالم يقولً :ل يوجد مثله يف التأليف ًل ابن اجلوزي وًل غريه ،أي نعم ويعد من
املكثارين يف التأليف وله أكثار من ألف مؤلف ،وكان تأليف شيخ اإلسالم ليس على ما هو تعاريف
بعض الناس اليوم قص ولزق ،يقول :يكتب من حفظه ،ودائما هو قائل ًل ناقل ،دائما يف العادة هذه
األصل عنده.
طب
املكاشفات؟
مثل ما كقف لعمار .
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القدرة والتأثريات؟
مثلما حدث ملارمي﴿ :وهزي إليك جبذع النخلة ﴾...

[مارمي.]25:

طريقة أهل السنة العملية؟
يعين حتتاج إىل قاراءة كل ما ذكار اإلمام شيخ اإلسالم.
خري اهلدي هدي حممد  ؟
خري اهلدي هدي حممد  ماذا يعىن هبذه الكلمة؟ فيه النهي عن التقليد على ما ذكارنا يف حكم
التقليد ،أي نعم أنه ما ميكن ان يقدم هدي أحد على هدي النيب  ،ألنه أكمل اهلدي هدي النيب 
هو امليزان ،األصل أنه يارد ،ألنه ميزان.
ومباذا يزن األشياء..؟
مباذا يزنون بالكتاب والسنة واًلمجاع.
االمجاع الذي ينضبط؟
ما كان عليه السلف الصاحل ،وقلنا :اإلمجاع ينقسم إىل ثالثة أقسام ،إمجاع قطعي ما هو معلوم من
الدين بالضارورة ،وظين قال :أحسن ما قيل يف هذا كالم شيخ اإلسالم.
والثالث :إمجاع سكويت.
قوله :ويؤثرون كالم اهلل؟
يعين ما ميكن يقدموا كالم أحد عل كالم اهلل وهذا فيه رد على التقليد.
يرون إقامة احلد..؟
هذا رد على الارافضة.
ملاذا؟
خالص رد على الارافضة أنه تصح الصالة خلف كل بار وفاجار ،وأنه ًل ميكن نرتكك الصالة واجلمعة
واجلماعات ،أو رد على اخلوارج.
حيافظون على اجلماعات ،معناها إما الصالة مع اجلماعة أو عن اًلجتماع وضده الفارقة ،لكن اجتماع
على ما كان عليه النيب  والصحابة ،رضي اهلل عنهم.
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ويدينون بالنصيحة؟
يدينون يعين يعتقدون أن هذا دين ،وتعبدوا هلل سبحانه وتعاىل هبذا ،باألمار باملعاروف والنهي على
املنكار ،على مما توجبه القاريعة ،قال :خارج به إذا يأمار باملعاروف وينهى عن املنكار على خالف ما جاء
يف القارع ،من شاروط األمار باملعاروف والنهي عن املنكار .وملن؟
نصيحة تكون هلل ،ولكتابه ولارسوله ،ولألئمة للعامة.
وما هو ميزان النصيحة؟
ميزان هذا على ما توجبه القاريعة ،كيف تكون صلة األرحام ،تكون صلة الارحام على ما جارت به
العادة والعارف ،ما مل خيالف القارع.
ومن هم األرحام؟
األرحام هم أقارباء الارجل ومن جيتمع معهم يف اجلد الارابع ،لكن يقول القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :هم
من جارت العادة يف الوصل.
اجلريان ثالثة؟
خالص جار مسلم قاريب ،وجار مسلم ،وجار كافار.
اليتيم؟
اليتيم من مات أبوه ومل يبلغ.
املسكني ؟
إذا ذكار املسكني دخل معه الفقري ،وإذا قال :مسكني وفقري إذا اجتمع افرتقنا واملسكني من أسكنته
احلاجة والفقري من ًل جيد شيء ،وحنن نعط املسكني والفقري ما يكفيه إىل سنة.
ابن السبيل؟
من هو؟ أي نعم انقطع وخارج عن بلده ،ونسب إىل السبيل واألصل أن ينسب إىل أبيه .واململوك
يقمل العبد ،والبهائم ،وكل ما ميتلك اإلنسان.
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هل الفرق اثنتني وسبعني معلومة لنا؟
هل الفارق اليت قال عنها النيب  وستفرتق أميت إىل ثالث وسبعني فارقة ،يعين اًلثنتني والسبيعني فارقة
هل هي معلومة لنا؟ قال :بعض العلماء اجتهد يف حصار هذه الفارق وقال :اختصاروها يف مخس ،يعين
هلم أصول مخسة ،لكن يف احلقيقة أن هذا املبحث قال :مل يبحث عنه الصحابة ،هنا حبث عن الفارقة
الناجية ،وغري هذه الفارق فارق ضالة ،لكنها من أمة اإلجابة ،وأخذنا يف كتاب التوحيد أن القيخ حممد
عبد الوها ب رمحه اهلل قال :وبعض العلماء أخارج الارافضة واجلهمية من اًلثنتني وسبعني فارقة ،يعين
كفارهم نعم.
من هم األبدال؟
األبدال من هم؟
الذين نعم كل ما قال :ميوت عامل يأيت عامل بدًل منه ،وجيدد هلم الدين.
قال املصنف :ونسأل اهلل؟
ملاذا ختم املصنف هبذه اخلامتة؟ قلنا :أن املصنف رمحه اهلل يربأ من حوله وقوته ،ويلتجأ إىل اهلل سبحانه
وتعاىل ،وهذا يف معتقد أهل السنة واجلماعة أهنم ما يدعو العصمة ،بعد أن ألف لنا عقيدة أهل السنة
واجلماعة ،نقول :نسأل اهلل أن جيعلنا منهم ،وهذا إذا واجب من جاء بعد شيخ اإلسالم ،إن كان هذا
شيخ اإلسالم يقول هذا واهلل أعلم أنه من باب أوىل أنك تقول هذا.
أنك تدعو اهلل سبحانه وتعاىل ،وإن كان النيب عليه الصالة والسالم يقول :يا مقلب القلوب ثبت قليب
على دينك وسوف يأيت معنا إن شاء اهلل يف هناية التدمارية أن شيخ اإلسالم يف هناية التدمارية يقول:
والعالج أن تدمن النظار يف نصوص الكتاب والسنة
الثا ي :أن تدعو بأدعية النيب  اللهم رب جربيل وميكائيل وإسارافيل هذا منهم ،وهو دعا اآلن تطبيقا
ملا قال.
حكم اإلميان بالقدر؟
حكم اإلميان بالقضاء والقدر؟ واجب بل هو ركن من أركان اإلميان صحيح ،والارضا باملقضي ،فيه
تفصيل إذا كان املقضي أمار حيبه اهلل سبحانه وتعاىل فهذا ًلبد من الارضا وجيب علينا الارضا بالقضاء وًل
يلزم الارضا باملقضي يف بعض األمور.
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وقوع الكفار والقارك ،من حيث أن اهلل تعاىل قدر وقوع هذا كونا جيب الارضا ،ومن حيث أن اهلل
سبحانه وتعاىل أمار بالرباءة من القارك وأهله ،جيب علينا احملاربة والبغض والرباءة من القارك وأهله.
العبد خيلق أفعاله؟
هل العبد خيلق أفعاله؟ هذا قول القدرية ،نعم واستحقوا هبذا أن يكونوا جموس هذه األمة بل مساهم
النيب .
عدم تفاضل اإلميان قول من؟
املارجئة ،نعم ،فاعل الكبرية مؤمن بإميانه فاسق بكبريته أو مؤمن ناقص اإلميان.
حمبة الفاسق؟
حمبة الفاسق حنبه ليس حب كامل ،حنب ما فيه من اإلميان ،ونبغض ما فيه من معصية وفسق ،يعين ًل
جيب حب كامل ،وًل يبغض بغض كامل ،جيتمع فيه جب وبغض
حمبة الصحابة؟
حمبة الصحابة واجبة ،إمجاعا سب الصحابة كفار ًل سب الصحابة كلهم كفار أكرب خمارج من امللة،
نعم.
الشهادة باجلنة؟
أخذنا.
املهاجارين القهادة عندنا شهادة أعيان ،وشهادة أوصاف.
املهاجرين أفضل من األنصار من حيث؟
من حيث اجلملةً ،ل من حيث اإلفاراد.
هل زوجاته من أهل البيت؟
أي نعم وعليه الدليل من القارآن.
تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة؟
هل تقسيم البدعة إىل حسنة وسيئة ًل والدليل قول النيب « : كل بدعة ضاللة»
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املفاضلة بني خدجية وعائشة رضي اهلل عنهم؟
خالص قلنا :املفاضلة أن بعض العلماء قال :أفضلهما أتقامها عند اهلل ،وبعضهم قال :أن احلديث
فضل عائقة على الناس يدل على فضل عائقة ،وبعضهم قال :بالتفصيل وقال :أن خدجية أفضل يف
اًلبتداء ،وعائقة أفضل يف اًلنتهاء ،ولكن حنن نقول :واهلل أعلم أفضلهما أتقامها عند اهلل ﴿ذلك
فضل الله يلؤتيه من يقاء [ ﴾..احلديد]21:
مطالعة ما شجر بني الصحابة؟
مطالعة ما شجار بني الصحابة حمارم إًل للضارورة.
اإلمجاع بعد القرون الثالثة؟
قال :إن شيخ اًلسالم واإلمام أمحد وغريهم ،قلنا :حيمل كالم أمحد على هذا ،على كالم شيخ
اًلسالم ،أنه قالً :ل ينضبط ،وما يدريه لعلهم اختلفوا.
األمر باملعروف؟
األمار باملعاروف واجب ،على ما توجبه القاريعة.
الصالة خلف الفاسق؟
الصالة خلف الفاسق عندنا قاعدة ،كل من صحت صالته صحت امامته ما مل مينعه مانع ،لكن أوىل
أن تارك الصالة خلف الفاسق ،وتبحث عن املساجد اليت فيها أهل السنة وتكثار ثواب أهل السنة ،لكن
قدر اهلل سبحانه وتعاىل عليك ،ودخلت مسجد وكان اإلمام فاسق يف الصالة صحيحة.
الصالة خلف الكافر؟
باطلة ألن ًل تصح صالته إذا ًل تصح إمامته ،جنن حنكم على الظاهار ،لكن ساحار وصلى فصالته
باطلة وإمامته باطلةً ،لبد تعيد الصالة ،صلى وكان يقارأ الفاحتة صالة جهارية ،وقارأ الفاحتة وكان يف
الفاحتة حلن جلي ،فالصالة باطلة.
مما قارأ الفاحتة يف الصالة اجلهارية فالصالة باطلة ،ما ركع فالصالة باطلة.
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النصح لألمة؟
النصح لألمة واجب يدينون ،يقول :يعتقدوا أن هذا دين وبذلك اسحقت هذه األمة أن تكون خري
األمم﴿ :كنتم خيلار أمة أخارجت للناس [ ﴾..آل عماران.]110:
وقال :الدين نصيحة ،الدين نصيحة ،الدين نصيحة.
..........
هذا قلنا :أي نعم.
الصرب عند البالء؟
الصرب واجبب بإمجاع األمة.
األشاعرة؟
هل األشاعارة واملاتاريدية من أهل السنة؟ واجلماعة ملاذا ألهنم خالفوا أهل السنة ،وإن كانوا يف الظاهار
يعين وافقوا يف بعض األشياء ،لكن هم يف احلقيقة وعند التحقيق حىت األشاعارة يف السبع صفات ،مل
يوافقوا أهل السنة فيها أصال ،فهم خالفوا أهل السنة مجلة وتفصيال ،وإن قلنا :أهنهم من أهل السنة،
معىن هذا أن أهل السنة فيهم شيء يف األمساء والصفات وًل ميكن يقال هذا أبدا ،وًل ميكن يكونوا من
أهل السنة واجلماعة إطالقا ،لكن إن كان يقول :أدخلهم بعض الناس أهنم قالوا :يدخلهم من حيث
أهنم ينتسبون إىل السنة وكذا لكن شيخ اإلسالم يقول :هؤًلء أشد خطار ،ألهنم يتظاهاروا بالتمسك
بالسنة ،وياريدوا من الناس هذا ،أن يعارفوا بأهنم من أهل السنة ،هو شيخ اإلسالم تصدى للارد على
هؤًلء ألنه يلتبس أمارهم على كثري من الناس ،وهذا من اًللتباس.
اعتقاد االتباع يف القول والعمل؟
هل يلزم اعتقاد اًلتباع فيما تقول وتعمل؟ يعين مثاله هذا األخ قال :ميقي وعندما ميقي وجيد آخار
يعين يبتسم يف وجهه هل ًلزم أنه يعتقد هبذا أنه متبع ،أو يكفي من العادة تكون ،هل ًلبد من
اًلعتقاد؟ نعم وقال :هم فيما يقولون ويفعلون متبعون ،هلدي النيب  ،فهذا األصل أنك دائم يقول
القيخ ابن عثيمني رمحه اهلل :يتذكار أنك هبذا تتبع هدي النيب عليه الصالة والسالم ،وأنك هبذا يقول:
إذا جاء العمل وكان معه نية ،يؤجار عليه العبد واهلل أعلم وصلى هلل على حممد وآله وصحبه وسلم.
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غدا إن شاء اهلل تأتون باًلختبار األول .وهو اًلختبار األول يف القواعد يف األمساء والصفات ،كل يوم
يف قسم إذا غدا القسم األول وإن كان هناك درس يكون السبت بإذن اهلل تعاىل ،واهلل أعلم املهم تأتون
باًلختبار بعدين املؤمنون على شاروطهم يتم اًلختبار وبعدين نتفاهم وصلى اهلل وسلم على نبينا
حممد.
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[ ] 50بسم اهلل الرحمن الرحيم
بسم اهلل ،الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل.
عندنا اختبار يف القواعد صحيح كل واحد يعطينا قاعدة.
نعم يا شيخ حممد ،اغلقوا الكتب يا أستاذ عبد الارمحن من غقنا فليس منا.
األصل يف الكالم احلقيقة وًل اجملتاز؟
أصال هل يوجد جماز أم ًل؟
...
ملاذا؟
طيب ...
بعده فتح باب شار ،وتالعب بالقارع غريه.
ًل اتاركوا هذا ملاذا ألنه قال شيخ اإلسالم أن هذا اصطالح حادث واحد حمدث بدعة الثا ي :أنه
سالح ألهل البدع ،وأنه من أقوى أدلة أنه ميكن رده وكل شيء ميكن رده إذا بطل اًلحتجاج به ،وأنه
الطاغوت يسميه بعض العلماء الطاغوت ،نعم ومن أنكار اجملاز ًل يلحقه اسم ،من أنكار امسم أو صفة
قد يكفار ،نسأل اهلل السالمة والعافية ،وفتح باب شار على الناس ملاذا قال :أنه ًل يوجد جماز يف اللغة
وًل يف القارع ،ملاذا جاء هذا القول أوىل من أننا نقول :أنه ًل جماز يف الكتاب والسنة؟
حىت تكون القاعدة ألنه لو أثبتنا اجملاز يف اللغة يلزم من هذا إثبات اجملاز يف القارآن ولو أثبات اجملاز يف
بعض القارآن يلزم من هذا إثبات اجملاز يف كل القارآن ،انقسم الناس يف القول بتقسيم الكالم.
أوًل الكالم قال :ينقسم إىل ثالثة أقسام ،األول من حيث الرتكيب إىل اسم وحارف والثا ي من حيث
إمكان وصفه بالصدق وعدمه إىل خرب وإنقاء.
والثالث :من حيث اًلستعمال إىل حقيقية وإىل جماز ،فاحلقيقة هو اللفظ املستعمل فيما وضع له،
واجملاز واللفظ املستعمل يف غري ما وضع له ،انقسم الناس يف تقسيم الكالم من حيث اًلستعمال إىل
حقيقة وإىل جماز إىل أربعة أقسام.
قسم أنه ًل جماز ًل يف الكتاب وًل يف السنة وًل يف غريه ،وًل حقيقة أبدا وهذا باطل الثالث :يف اللغة
ًل يف القارآن.
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والارابع :أنه فيه جماز هذا عليه بعض املتأخارين ،لكن حىت لو وجد من أهل السنة من يقول :باجملاز هو
متفق معنا أنه ًل جماز يف األمساء والصفات ،لكن األصل أن جيعل القاعدة مطاردة خالصة.
اهلل يفتح عليك خالصة الدرس :أننا نارجع إىل ثالث قواعد:
إثبات كل ما أثبت اهلل لنفسه ،وأثبت له رسوله . 
وهذا أيضا فيه أنه توقيفية.
الثا ي :تنزيه اهلل سبحانه وتعاىل عن مماثلة املخلوقني.
والثالث :املعا ي معلومة والكيفية علمها عند اهلل والسؤال عنها بدعة ،ما امسع.
﴿ليس كمثله شيء وهو السميع البصري﴾ [القورى ]11:فيها ثالث قوعد واهلل أعلم.
القاعدة األوىل :إثبات.
القاعدة الثانية :تنزيه.
القاعدة الثالثة :ماذا؟ ًل
القاعدة الثالثة :طاريقة القارآن التفصيل يف اإلثبات واًلمجال يف النفي ،أعطينا دليل نعم
غري هذا قال ﴿الله ًل إله إًل هو  ﴾..قال﴿ :احلي القيوم ﴾..

[البقارة.]255:

ويف آية أخارى قال﴿ :عامل الغيب والقهادة [ ﴾..األنعام ]73:هذه طاريقة.
لماذا كانت طريقة القرآن التفصيل في اإلثبات واإلجمال في النفي؟

أن الصفات الثبوتية كلما كثارت وتنوعت ،دلت على عظم املوصوف املسمى سبحانه وتعاىل ،وكثارة
التعلق به.
والصفات املنفية تأيت على ثالثة ،إما إثبات الكمال نعم.
الثا ي :ادعاء الكاذبون يف حقه.
الثالث :دفع توهم نقص.
طيب غريه مرتادفة باعتبار دًللتها على الذات ،ومتباينة من حيث املعىن ،فالارمحن غري احلي غري القيوم،
لكن كل أمساء وأوصاف املسمى وموصوف واحد سبحانه وتعاىل .خبالف أمسائنا حنن ،فهي أعالم
حمضة.
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ما معىن أعالم وأوصاف؟
أنه ًل يتم اإلميان باًلسم أن تؤمن به اسم ،ويتضمنه صفة وما يتضمنه من آثار ،إذا كان متعدي
األثار.
وكيف نعرف أنه متعد أو غير متعد؟
يقتق منه مصدر وفعل.
...
نعم واحلسن يف أمساء اهلل باعتبار كل اسم على حده ،وباعتبار اًلسم إذا اصيف إليه غريه.
...
كما نفاه عنه رسوله  مع إثبات كمال الضد ،ألن النفي احملض ليس بكمال.
والدليل؟
..
هل معىن هذا أن ممكن نبحث يف األمساء والصفات يف غري الكتاب والسنة؟
ًل صحيح.
نعم القول يف الصفات كالقول يف الذات ،إثباتا ونفيا إذ ًل فارق ،والقول يف بعض الصفات كالقول يف
كل الصفات ،القاعدة األوىل رد على جهمية ،أشاعارة نعم ،كل ما صح كل ما صح امسا يكون اسم
هلل ،وًلبد يتضمن صفة وخيرب به عن اهلل ،وعندنا صفات قد يأخذ منها أمساء وقد ًل يأخذ ،وهي صفة
وخرب ،واخلرب أوسع باب ،إذا باب األخبار أوسع من باب األمساء والصفات ،وكل ما صح اسم يكون
اسم وصفة وخيرب عن اهلل سبحانه وتعاىل به نعم.
دًلًلت اًلسم؟
دًللة اًلسم ثالثة ،مطابقة ،وتضمن ،والتزام ،دًللة مطابقة أن اًلسم ينطبق على املسمى ،والوصف
ينطق على املوصوف ،طيب ودًللة تضمن أن كل اسم ًلبد يتضمن صفة وأنه يكون نوع من أنواع
اًلحلاد ،ودًللة التزام قلنا :هذه حتتاج إىل رجوع إىل الكتب اليت شارحت األمساء احلسىن.
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وهناك أمساء تدل على هذا اًلسم ،مثاله قلنا :اخلالق اسم منطبق على املسمى واسم منطبق عن
املوصوف ومتضمن لصفة اخللق ،والتزام ًل ميكن يكون خلق بال علم ًلو قدرة كف تعارف هذه األمور
تارجع إىل الكتب اليت شارحت األمساء احلسىن مفهوم؟
نعم اإلحلاد ينقسم إىل قسمني:
إحلاد يف اآليات وإحلاد يف اآليات ينقسم إىل قسمني:
إحلاد يف اآليات القارعية ،وإحلاد يف اآليات الكونية ،ينقسم إىل أربعة ومخسة أقسام ،أن ينكار األمساء
كلها وبعضها ،يثبت اًلسم وينكار الصفة ،وجيعلها دالة على التمثيل ،يقتق منه أمساء لألصنام يسم
اهلل مبا مل يسم به نفسه.
طيب عندي سؤال مثاله :قال :الارشيد هل هو اسم من أمساء اهلل أم ًل؟
لو قال قائل :أن الارشيد من أمساء اهلل هل هذا يعد إحلاد؟
إذ اكنت أنت تعتقد أنه ليس من أمساء اهلل ،هل هذا يعد إحلاد؟
ًل ،ألنه اختلف فيه أهل السنة ،لكن ثالث ثالثة وقادر على اًلخرتاع ،وعلة فاعلة هذا هو اإلحلاد
ألنه مل خيتلف فيها أصال ،أهل السنة واجلماعة وليس عليه دليل أصال إذا لو كان عندنا اسم من
األمساء ،خمتلف فيه بني أهل السنة واجلماعة ،فهذا ًل يعد إحلاد مفهوم؟
نعم ما معىن توقيفية؟
للعقل واًلجتهاد ،ويتوقف فيها على ما ورد يف الكتاب والسنة ،نعم أي نعم وهذا قلنا :ما من شيء
يف الوجود إًل بينهما قدر يقتبهان فيه ،صفات ثبوتية وهذه كثرية جدا .والصفات املنفية قليلة،
وصفات مقيدة واألصل أننا نارجع إىل ما جاء يف الكتاب السنة .تقول﴿ :وميكارون وميكار الله والله
خيلار الماكارين﴾
غريه الصفات ذاتية ،وفعليه ،وخربية ،الذاتية متعلقة بالذات ،والفعلية متعلقة باملقيئة ،وقد تكون الصفة
ذاتية فعليه ،اخللق صفة ذاتية ،ومن حيث أن اهلل خلق آدم عليه الصالة والسالم بيده صفة فعلية،
وكذلك الكالم.
[األنفال.]30:

غريه أي نعم بالغ يف احلسن غايته ولذلك الدهار ليس من أمساء اهلل ،نعم إذا أوسع باب باب فيخرب
عن اهلل بانه مذكور وشيء وًل يوصف وًل يسمى بالقيء ،صحيح طيب نعم ما هو قول أهل السنة يف
احليز واملكان واجلسم ،واجلوهار والعارق؟
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نعم أنه ًل نثبت وًل ننفي ،ونسأل عن املعىن ،نعم مناهج الناس يف تعيني األمساء احلسىن انقسموا إىل
أربعة أقسام ،مقتصارين على احلديث ،قلنا :أول حديث صحيح وسارد ألمساء ضعفوا احلفاظ.
الثا ي :اقتصار على ما ورد بصيغة اًلسم وهذا مذهب الظاهاريةً ،لبد احلذر من مذهب الظاهارية يف
األمساء والصفات ،وًلبد من التنبيه ،ألن عندهم شيء من التجهم صحيح جهمية.
الثالث :توسعوا حىت ذكاروا أن اشتقوا من كل صفة اسم ،األخري الوسط متوسطني ،أثبتوا كل ما جاء
بصيغة اًلسم ،وأخذوا من بعض الصفات أمساء بقارطني ،أن تارد يف الكتاب والسنة ،أن تتضمن مدح
وكمال.
..........
أمساء مفاردة مقرتنة ومزدوجة نعم.
...
انكار تكذيب وإنكار تأويل ،طيب جزاك اهلل خري.
...
أمساء اهلل سبحانه وتعاىل أعالم أوصاف ،خبالف أمسائنا حنن فهي أعالم حمضة.
هل أمساء هلل خمتصة؟
قلنا :هذا فيه تفصيل ،منه ما هو خمتص ،ومنه ما هو غري خمتص.
لماذا قال :من غير تحريف ولم يقل من غير تأويل؟

جاء به القارآن ،أقارب للعدل تنفري أن التأويل ليس كله مذموم ،فما كان عليه دليل فهو صحيح
مقبول ،وما مل يدل عليه دليل فهو فاسد ماردود.
غدا إن شاء اهلل تأتون باًلختبار الثا ي ،وهو يعترب القسم األول من الواسطية عندنا واهلل أعلم.
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