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 [1[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 (1)الدرس 
 كنبذه عن الكتاب, التعريف بشيخ اإلسالـ ابن تيمية

إف اٜنمد هلل ٥نمده كنستعينو كنستغفره، كنعوذ باهلل من شركر أنفسنا كسيئات أعمالنا، من يهده اهلل فبل مضل لو، 
ا عبده كرسولو، أرسلو اهلل تعأب  كمن يضلل فبل ىادم لو، كأشهد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريك لو، كأشهد أف ١نمدن

بٌن يدم الساعة بشًننا كنذيرنا، فبلغ الرسالة، كأدل األمانة، كنصح األمة، كجاىد ُب اهلل حق جهاده، فصلوات ربو كسبلمو 
 :عليو كعلى من اىتدل هبديو كاسنت بسنتو إٔب يـو الدين، ٍب أما بعد

نفتتح ىذه الدكرة اٞنباركة، نستفتحها هبذا الدرس ُب أشرؼ علـو الدين، كىو علم العقيدة، اليت عليها مدار 
سعادة اإلنساف ُب الدنيا كاآلخرة، فإف أشرؼ العلـو ما تعلق بو سبحانو كتعأب، كٞنا كاف اهلل تعأب ىو أشرؼ معلـو كاف 
، ىذه نتيجة طبيعية، كقد كقع االختيار على ىذا اٞننت الذم بٌن أيديكم كىو العقيدة الواسطية  . العلم بو ىو أشرؼ العلـو

ك٥نن ُب البدايات كاٞنقدمات معشر طلبة العلم ٥نتاج إٔب إحياء قلوبنا ببعض اٞنعا٘ب اليت تكوف سببنا بإذف اهلل 
تعأب ُب ٓنمل العلم كقبولو قبوالن حسننا، فليس كل من تعلم عًمل، بل العلم النافع ىو العلم الذم يورث اٝنشية، العلم 

النافع ىو العلم اٞنوصل إٔب اهلل عز كجل اٞنعرِّؼ بدينو، كىذا يتطلب قدرنا من التأىل كالتأىب كالتكيف النفسي لكي 
؛ ![28: فاطر]{ًإ٧نَمَّنىا ٫نىٍشىى اللَمَّنوى ًمٍن ًعبىاًدًه اٍلعيلىمىاءي }: يكوف اإلنساف ١نبلن قاببلن ٟنذا العلم، أٓب تركا أف اهلل تعأب قاؿ

فاٝنشية ىي ٖنرة العلم، كإذا ٓب يورثك العلم خشية ففتش عن قلبك، أٓب تركا أف اهلل تعأب أثىن على طائفة من عباده 
رُّكفى ًلؤلىٍذقىاًف سيجَمَّندان }: فقاؿ لىى عىلىٍيًهٍم ٫نًى  كىيػىقيوليوفى سيٍبحىافى رىبػِّنىا ًإف كىافى كىٍعدي (107)ًإفَمَّن الَمَّنًذينى أيكتيواٍ اٍلًعٍلمى ًمن قػىٍبًلًو ًإذىا يػيتػٍ

ٍفعيوالن  رُّكفى ًلؤلىٍذقىاًف يػىٍبكيوفى كىيىزًيديىيٍم خيشيوعان (108)رىبػِّنىا لىمى ، ما الذم استدر مدامعهم؟ ما [109- 107: اإلسراء] { كى٫نًى
الذم أخضع جوارحهم إال شيء قاـ ُب قلوهبم، فليس العلم عن كثرة التحصيل كقراءة الكتب، ال ريب أف ىذا سبب 
ٜنصولو، لكن قبل ىذا ال بد أف تباشر بشاشة العلم قلب اإلنساف فيقدر قدره كيعلم أف ىذا العلم عبادة، ككل عبادة 

 : كالنية نيتافتفتقر إٔب نية، 
 .   نية مقربة:األكلى
 .  نية ٠نزئة:الثانية

فكل عبادة . إهنا شرط ُب قبوؿ أم عمل من األعماؿ: فهي اليت يتكلم عنها الفقهاء كيقولوف: فأما النية المجزئة
من العبادات ال تنعقد إال بنية، كالصبلة كالصـو كاٜنج كغًن ذلك من العبادات، فهذه ىي النية اجملزئة اليت تفرؽ العادة 

 . عن العبادة
فهي استصحاب ىذا اٞنعىن ُب القلب ُب تضاعيف العبادة كثناياىا كمطاكيها، ُنيث يظل : كأما النية المقربة

القلب موصوالن باهلل مستشعرنا لتعبده هلل تعأب ُب ٗنيع تقلباتو، كىذه ىي اليت ينبغي لنا معشر طلبة العلم من معلمٌن 
كمتعلمٌن أف نستذكرىا دكمنا، ُنيث نعلم أننا حينما نقلب الصفحات كنتحفظ األحاديث كاٞنتوف كننقل اٝنطى أننا 
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ألف تشتغل بطلب العلم . االشتغاؿ بطلب العلم أفضل من نوافل ٗنيع العبادات: مستغرقوف ُب عبادة، بل إف العلماء قالوا
 . كيف لنا أف ٥نقق ىذه النية ك٥نيي قلوبنا هبا دكمنا؟: خًن من أف تتنفل ُنج أك عمرة، فأمر العلم عظيم، كلو قاؿ قائل

  :لذلك أسباب, منها: نقوؿ
.  أف تستشعر أنك بطلبك للعلم كسعيك ُب ٓنصيلو ٕنتثل أمر اهلل كأمر نبيو صلى اهلل عليو كسلم:السبب األكؿ

ألف ىذه حقيقة العبادة، فهل العبادة إال خضوع كذؿ ك١نبة كطاعة للمتعبد لو؟ فإذا كاف اإلنساف ُب طلبو للعلم يستشعر 
، فقد أمرؾ ربك بالعلم، ككذا نبيو صلى اهلل عليو كسلم ػ فإف [19: ١نمد] {فىاٍعلىٍم أىنَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي  }أنو ٣نتثل ألمر اهلل ػ

 . ىذا ٩نعل قلبك حينا يقظنا ُب ٓنقيق ىذه النية
كما أنت يا عبد اهلل إال ٗنلة من الظلمات، .  أف تستشعر بذلك أنك ترفع اٛنهل عن نفسك:السبب الثاني

كلما قبست نورنا من ناطق الكتاب كصحيح السنة أضاء جانب من قلبك، فالعلم نور، أخرج اهلل تعأب بو الناس من 
 . الظلمات إٔب النور

فإنك إذا تسلحت بالعلم كاستنرت بو كنت كما قاؿ .  أف تنوم بذلك رفع اٛنهل عن اآلخرين:السبب الثالث
نىاهي كىجىعىٍلنىا لىوي نيوران ٬نىًٍشي بًًو ُب النَمَّناسً }: اهلل ، أرأيت لو كاف الناس ُب ظلمة [122: األنعاـ] {أىكى مىن كىافى مىٍيتان فىأىٍحيػىيػٍ

شديدة ٍب قاـ أحدىم كبيده مشعل كقاـ ٬نشي، صار الناس ٬نشوف كراءه لكي يستضيئوف بنوره، ككل من كاف منو أقرب 
 . كاف أشد استنارة كاستضاءة، كمن قبس من ىذه الشعلة صار أكثر حظنا، فهذا اٞنعىن معىن ينبغي أف تقيمو ُب قلبك

فإف دين اهلل ٓب يزؿ يتناكشو اٞنبطلوف على .  أف تنوم ُب طلبك للعلم الذب عن شريعة اهلل تعأب:السبب الرابع
ًلكى }: اختبلؼ مللهم من يهود كنصارل كمشركٌن كالذم ال يعلموف كاٞنبلحدة، من قدٙب الدىر كحديثو، قاؿ تعأب كىكىذى

، فبل بد لك من سبلح تذب بو عن شرع [31:الفرقاف] {جىعىٍلنىا ًلكيلِّ نىً   عىديٌكان مِّنى اٍلميٍجرًًمٌنى كىكىفىى ًبرىبِّكى ىىاًديان كىنىًصًنان 
اهلل، كال يكفي ٠نرد العواطف كاألما٘ب، فحينما ينزؿ اإلنساف إٔب معرتؾ اٛنهاد العلمي مع اٞنخالفٌن سيجد أنو ُب أمٌس 

اٜناجة إٔب كجود الدليل كالربىاف الذم يقمع بو اٞنبتدعٌن، كيقيم بو اٜنجة على عباد اهلل، كىذا ال يتأتى إال بتحصيل 
 . العلم، فإذا استصحبت ىذا كاف أجرؾ كأجر اجملاىد ُب سبيل اهلل

كلعل من أعظم النصوص الدالة .  أف تتذكر الثواب العظيم الذم أعده اهلل تعأب لطالب العلم:السبب الخامس
{ يػىٍرفىًع اللَمَّنوي الَمَّنًذينى  مىنيوا ًمنكيٍم كىالَمَّنًذينى أيكتيوا اٍلًعٍلمى دىرىجىاتو }: على ىذه الرتبة العالية كالثواب اٛنزيل قوؿ اهلل تعأب

، فالذم يرفع ىو اهلل سبحانو كتعأب، كاٞنوظف يتشوؼ حينما تكوف أكراقو لدل ٛننة الرتقيات ُب جهة من [11:اجملادلة]
اٛنهات أف ٪نصل على الرتبة القادمة، كيسعد بذلك، كيتلقى التها٘ب كالتربيكات، فكيف إذا كانت ىذه الرتقية من عند 

اهلل عز كجل؟ سلم عظيم منتهاه إٔب الفردكس األعلى، فاستشعر ىذا اٞنعىن، كاستشعر قوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كما 
كىًإفَمَّن اٍلمىبلىًئكىةى لىتىضىعي ، ًبًو طىرًيقنا ًمٍن طيريًؽ اٛنٍىنَمَّنةً ، مىٍن سىلىكى طىرًيقنا يىٍطليبي ًفيًو ًعٍلمنا سىلىكى اهللي ): ُب حديث أيب الدرداء

تػىهىا ًرضنا ًلطىاًلًب اٍلًعٍلمً  كىاٍٜنًيتىافي ُب جىٍوًؼ ، كىمىٍن ُب األىٍرضً ، كىًإفَمَّن اٍلعىآًبى لىيىٍستػىٍغًفري لىوي مىٍن ُب السَمَّنمىاكىاتً ، أىٍجًنحى
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اءً  إف فبلننا من الصاٜنٌن : يا عبد اهلل، كأنًت يا أمة اهللػ  كأنت لو قيل لك ،(حىَّتَمَّن النَمَّنٍملىةى ُب جيٍحرًىىا):  كُب ركاية،))(اٍلمى
لسعدت بذلك أ٬نا سعادة، فكيف كٗنيع اٞنخلوقات . أك فبلنة من الصاٜنات تدعو لك ُب كقت السحر ُب  خر الليإب

، كىالى ًدٍر٨نىنا، كىًإفَمَّن األىٍنًبيىاءى ٓبٍى يػيوىرِّثيوا ًدينىارنا، كىًإفَمَّن اٍلعيلىمىاءى كىرىثىةي األىٍنًبيىاءً ): تدعو لك كتستغفر لك؟ ىذه رتبة عظيمة، قاؿ
هي ًُنىظ  كىاًفرو ، كىرَمَّنثيوا اٍلًعٍلمى  هي أىخىذى  فاهلل اهلل، أنتم اآلف ُب مشركع اٜنظ الوافر، فاصربكا كاثبتوا كأملوا ما يسركم، ،(فىمىٍن أىخىذى

 . فإف عاقبة طلب العلم إذا سار اإلنساف فيو على خطى حثيثة، بإذف اهلل ٘نيدة ُب الدنيا كُب اآلخرة
كطلب العلم لو  داب كٚنت حسن كىدم كدؿ، لكن من أعظم ما ٬نكن أف ننبو عليو ُب ىذا اٞنقاـ ٣نا يتعلق 

  :كىو أىمها كأساسها، بآداب الطلب
إخبلص النية هلل تعأب، بأف ال ينوم بطلب العلم شيئنا من زخرؼ الدنيا كمتاعها الزائل، من ذكر : األدب األكؿ

أك صيت أك ماؿ أك غًن ذلك، كإ٧نا ينوم القربة إٔب اهلل، أف يقصد بذلك أف ييستمع عن اهلل خطابو، كأف يتعبد هلل كما 
٪نب، كىذا معىن كاف ينبو عليو أبو بكر اآلجرم، كىو إماـ مرب فاضل، ككاف إماـ اٞنسجد اٜنراـ، كلو كتاباف ينبغي لكل 

أخبلؽ ٘نلة القر ف، فيؤكد دكمنا على ىذا اٞنعىن، أنو ينبغي : أخبلؽ العلما، كالثا٘ب: طالب علم أف يقرأ٨نا، أحد٨نا
لطالب العلم كلقارئ القر ف أف ينوم بذلك أف ييفهم عن اهلل مراده، ليعبده على بصًنة كبنية، ففرؽ بٌن من أف يعبد اهلل 
على بينة كمن يعبد اهلل على العادة، كاإلخبلص ىو حبلؿ العقد، إذا ريزؽ اإلنساف إخبلصنا ٔنلى كٔنلص من كثًن من 
مشكبلت القلوب اليت تقع أحياننا بٌن األقراف ُب نظر بعضهم إٔب بعض، كاٞننافسات اٞنختلفة اليت أحياننا تتلبس بلبوس 

 . الدين كىو ال يدرم، فيقع ُب شراكها، كمن أخلص هلل تعأب كصل
ال بد من بذؿ جهد، فالعلم ُنر طاـ ال ساحل لو، العلم جبل أشم، .  أنو ال بد من عز٬نة صادقة:األدب الثاني

فينبغي لك أف تستعٌن ّنعبودؾ للوصوؿ إٔب مقصودؾ، فبل تكل كال ٕنل كال تفرت كعليك أف تستجد، كإذا أصابك الفتور 
ا لطالب العلم، كتأملوا ىذه الكلمة اٞنوسوية، حينما أىفَمَّن : أىٍكحىى اللَمَّنوي إًلىٍيوً ): فخذ نفسنا كعاكد اٞنسًن، فهذا أمر مهم جدن

ا ًمٍن ًعبىاًدم ّنىٍجمىًع البىٍحرىٍيًن، ىيوى أىٍعلىمي ًمٍنكى  ، كىكىٍيفى ًبًو؟: قىاؿى . عىٍبدن كالقصة مشهورة، لكن تأمل قوؿ ...(يىا رىبِّ
أم مسافات طواؿ ُب : [60: الكهف] {ال أىبٍػرىحي حىَّتَمَّن أىبٍػليغى ٠نىٍمىعى اٍلبىٍحرىٍيًن أىٍك أىٍمًضيى حيقيبان }: موسى صلى اهلل عليو كسلم

 . أزمنة متمادية، فهذه عز٬نة ماضية، ك٨نة عالية، ينبغي لطالب العلم أف يتحلى هبا

                                                           

(. 6297)صححو األلبا٘ب صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو ، (223)سنن ابن ماجو ، (2874)سنن الرتمذم ، (3641)سنن أيب داكد  ( (
(. 4231)صححو األلبا٘ب صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو، (2877) سنن الرتمذم 
(. 6297)صححو األلبا٘ب صحيح اٛنامع الصغًن كزيادتو ، (223)سنن ابن ماجو ، (2874)سنن الرتمذم ، (3641) سنن أيب داكد 

(. 2380)صحيح مسلم ، (122) صحيح البخارم 
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ّنعىن أف يبدأ اإلنساف باألسهل فاألعلى، كيرتقى شيئنا فشيئنا، كيصرب، يسًن .  اٞننهجية ُب الطلب:األدب الثالث
على خطة، فاصرب حَّت تصل إٔب مقصودؾ، كال تتشوؼ لشيء بعد ٓب تبلغو، ابدأ بصغار العلم قبل كباره، حَّت تصل إٔب 

 .ما كتب اهلل لك من مراتب الرقي
كىناؾ مراتب كثًنة ٓب يزؿ العلماء يتكلموف عنها ُب  داب التحصيل، كأحيلكم أيضنا على حلية طالب العلم 
 . للشيخ بكر بن عبد اهلل أبو زيد، ففيو من الفوائد ما ال يستغين عنو طالب العلم، فهذا أمر مهم لك ُب مستهل الطلب

 . ىذا ما يتعلق بالعلم ُب عجالة
كأما ما يتعلق باٞننت الذم بٌن أيدينا كمؤلفو، فاٜنديث ذك شجوف عندما يتكلم اإلنساف عن شيخ اإلسبلـ ابن 

تيمية، فكأ٧نا ىو ُب ركضات يتألق فيهن، ككأ٧نا ىو ينتقل من مقاـ كرٙب إٔب مقاـ كرٙب، ذلك أف شيخ اإلسبلـ كاف عبلمة 
يا رعاكم اهلل ػ حديثنا مقتضبنا عن شيخ اإلسبلـ كعن الواسطية، فهذا ػ فارقة ُب تاريخ العقيدة اإلسبلمية، كدعو٘ب أحدثكم 

 . مفيد بٌن يدم ىذه الرسالة
 . ىو أ٘ند بن عبد اٜنليم بن عبد السبلـ ابن تيمية اٜنرا٘ب: اسمو
: كلد ُب النصف الثا٘ب من القرف السابع اٟنجرم، ٥نو سنة ستمائة ككاحد كستٌن، كعاش ُب دمشق، كقيل: مولده

 . كلد ُب العراؽ، كٞنا ىجم التتار على أىل العراؽ احتملو أىلو كىو صغًن، اٞنهم أف أسرتو استقرت ُب دمشق
كاف جده اجملد ابن تيمية من أساطٌن اٞنذىب اٜننبلي، كىو صاحب اٞننتقى الذم شرحو الشوكا٘ب ُب نيل : حياتو

األكطار شرح منتقى األخبار، فكاف جده من فقهاء اٞنذىب اٜننبلي، ككذا أبوه عبد اٜنليم كاف من فقهاء اٜننابلة ُب 
دمشق، كُب ىذا البيت الذم ىو بيت علم كدين ككرع نشأ شيخ اإلسبلـ، ك تاه اهلل تعأب من الذكاء البارع الذم الحظو 
عليو مواطنوه كبلديوه فأدىشهم، كتوقعوا أف ىذا الفَّت يكوف من كرائو شيء، كفعبلن جلس للفتيا كالتدريس كٞنا يبلغ الثامنة 

ر٘نو اهلل ػ يدرس، ٍب إنو تبٌن لو ما  ؿ إليو حاؿ ػ عشرة من عمره، كجلس إليو كبار مشايخ دمشق ُب ذلك الزماف، كظل 
األمة اإلسبلمية ُب ذلك الوقت من خركج عن السنة احملضة ُب أبواب االعتقاد كأبواب االتباع، كذلك أف الزمن الذم 

عاش فيو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب هناية القرف السابع كمطلع القرف الثامن كاف مذىب األشاعرة قد تسيد، كصار ىو 
اٞنذىب الرٚني ٞنختلف الواليات اإلسبلمية، ذلك أف بين أيوب قد تبنوا عقيدة األشعرم، كخلفهم من بعدىم اٞنماليك، 

فطبقوىا كألزموا الناس هبا ُب ببلد اٞنشرؽ، ظننا منهم أهنا عقيدة أىل السنة كاٛنماعة، كال شك أف األشاعرة من أقرب 
الفرؽ إٔب أىل السنة كاٛنماعة، لكنهم ليسوا على السنة احملضة، كُب ببلد اٞنغرب كاف مذىب ابن تومرت قد تبنتو دكلة 

اٞنوحدين، كألزمت الناس بو باٜنديد كالنار، حَّت طبق ببلد اٞنغرب، فما عاد ينتسب إٔب السنة احملض كمذىب السلف إال 
أفراد قبلئل، كأدرؾ ىذه اٜنقيقة شيخ اإلسبلـ ابن تيمية، فقاـ ببياف مذىب السلف كعقيدة أىل السنة كاٛنماعة برفق 

كتؤدة، لكن اٞنرتبصٌن كالذين ٪نافظوف على التقاليد كاألصوؿ ٓب يدعوه، ال سيما بعد أف ألف فتواه اٞندكية، كىي الفتول 
اٜنموية، فقد ألفها سنة ستمائة كٖنانية كتسعٌن للهجرة، كتبها ُب قعدة بٌن الظهر كالعصر كما قاؿ، كلعلو كتبها كتابة أكلية 
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ٍب بعد ذلك زادىا بالنقوؿ، فلما كتب اٜنموية كأثبت فيها أف طريقة اٞنتكلمٌن من األشاعرة كغًنىم ٢نالفة ٞنا كاف عليو 
السلف الصاّب من اإلثبات كاإلمرار كاإلقرار، كانتشرت ىذه الفتول ُب اآلفاؽ اٞنشرقية، أدل ذلك إٔب حصوؿ ١ننة 

رضي : عظيمة، كأكذم شيخ اإلسبلـ بسبب ىذه احملنة، كُب تلك األثناء أيضنا كرد عليو رجل من أىل كاسط، يقاؿ لو
كاف قد قدـ من اٜنج كمر بدمشق كىو ُب طريق عودتو إٔب كاسط، ككاسط اليت تينسب إليها ىذه الرسالة . الدين الواسطي

بلدة ابتناىا اٜنجاج بن يوسف الثقفي بٌن البصرة كالكوفة، فسميت كاسطنا لتوسطها بٌن البلدتٌن، فكاف ىذا أحد قضاة 
اٞنسلمٌن ُب تلك األ٥ناء، فأّب على شيخ اإلسبلـ أف يكتب لو عقيدة تكوف عمدة لو كألىل بيتو، فأجابو شيخ اإلسبلـ 

إٔب طلبو، كغالب مصنفات شيخ اإلسبلـ ابن تيمية تقع جوابنا لسؤاؿ، كىو بنفسو قد قاؿ ىذا ُب مناسبات، إذ كاف 
اٞنتسلطوف كاٞنتسيدكف من الوالة حينما يوشى بشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ييستدعى، كىذا ما كقع بالفعل، فإنو قد ديعي من 
جهة نائب السلطاف ُب دمشق، إذ كاف السلطاف ُب ذلك الوقت ُب مصر، ككانت ببلد الشاـ تتبعها، فديعي كعيقدت لو 

م، حَّت إنو قيل لو إنك صنفت ُب عقيدة أ٘ند، أك أفرطت ُب ذكر : جلسات ُب سنة سبعمائة كٙنسة، ككجهت إليو ُتي
أنا ما كتبت عقيدة أ٘ند بن حنبل، كليس أل٘ند عقيدة ٫نتص هبا، كإ٧نا ىي عقيدة السلف، كما : فقاؿ. عقيدة أ٘ند

أنا ال أتكلم : كُب ىذه اٞنناظرة ٞنا كجهوا لو شيئنا من التهم قاؿ. أ٘ند إال ناقل لعقيدة من سبقو من الصحابة كالتابعٌن
. لكن أبعث إٔب اٞننزؿ فأحضر عقيدة تقرؤكهنا كنت قد كتبتها قبل سبع سنٌن. رّنا كتمت: اآلف، فلو تكلمت اآلف لقيل

ككاف ىذا اجمللس قد عيقد لو سنة سبعمائة كٙنسة، فيكوف ذلك تقريبنا ُب الوقت الذم كتب فيو اٜنموية، فبعث إٔب منزلو 
فأحضر الواسطية كمعها كراريس أخر، كٞنا أيحضرت رأل نائب السلطاف أال يقرأىا الشيخ بنفسو حَّت ال يدعي أحد أنو 

كىو أحد تبلميذ الشيخ ػ أف يقرأىا على اٛنماعة، فقرأكىا كناقشوه ُب ػ زاد فيها كنقص، فطلب من الشيخ كماؿ الدين 
بعض أمورىا، كحاجهم الشيخ، كتفرؽ اٛنميع على أف ىذه عقيدة سلفية ال غبار عليها، كأقركا لو بذلك، كعاد الشيخ إٔب 

ُنمد اهلل ػ تربئة، إذ كاف قد بيرئ قبل من جانب السلطاف إثر ػ منزلو ١نفوؼ بأصحابو باالستبشار كالفرح، كحصل لو 
 . إ٧نا أردنا بذلك أف نربأ ساحة الشيخ: الفتول اٜنموية، فقد كشى بو الوشاة، حَّت جاء كتاب من السلطاف يقوؿ

 : كىذا من نعمة اهلل تعأب، كما قاؿ القائل
 طويت أتاح ٟنا لساف حسود كإذا أراد اهلل نشر فضيلة

 ما كاف ييعرؼ طيب عرؼ العود لوال اشتعاؿ النار ُب ما جاكرت
كشيخ اإلسبلـ ما زاؿ الوشاة يرتبصوف بو، حَّت كتبوا كشاية قوية إٔب السلطاف الناصر قبلككف ُب مصر كأنو كذا 

مل إليو ٢نفورنا، كحاكؿ نائب السلطاف  ككاف ١نبنا للشيخ ػ أف يعفيو من ذلك، فقاؿ ػ كأنو كذا، فطلب السلطاف أف ٪ني
كفضل أف يذىب بنفسو، كبالفعل توجو إٔب ببلد مصر كلقي السلطاف، فلما استمع إليو . لعل ُب ذىايب خًننا: الشيخ

قد حكمتك ُب ىؤالء ػ يعين الذين سعوا فيو من القضاة كبعض : السلطاف اندىش من علمو كسعة أفقو كعقلو، فقاؿ
ىؤالء قضاة : يا أيها السلطاف: مشايخ الطرؽ، يعين إف شئت فاحكم بسجنهم، فجعل يسٌكن السلطاف عليهم، كقاؿ
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كأخذ يسٌكنو عليهم، كىكذا أخبلؽ العلماء، ٓب يتحٌن الفرصة للتشفي كاإليقاع، . ٣نلكتك كفقهاء اٞنلة كال غىن لك عنهم
ألف مقصده اهلل، فما زاؿ يسٌكنو حَّت سكن، ٍب إنو أقاـ ّنصر، كصار الناس يأتوف إليو زرافات ككحداننا، كيبٌن منهج 

السلف، كُب تلك األثناء كرد عليو سؤاؿ من ببلد اٞنغرب من مرٌاكش، يسألو عن عقيدة السلف، فكتب القاعدة 
اٞنرَمَّناكشية، فكاف للقاعدة اٞنراكشية من األثر ُب ببلد اٞنغرب ما للفتول اٜنموية ُب ببلد اٞنشرؽ، كىذا من نعمة اهلل، فأدل 

ر٘نو اهلل ػ كاف ػ اٞنشرؽ كاٞنغرب، حَّت إف الشيخ : ىذا إٔب انتشار عقيدة السلف ُب ببلد اٞنغرب، كىكذا األمة جناحاف
الوالدة السعيدة، كيعتذر عن عدـ القدـك إليهم بأنو يقـو ببياف الدين كتوفيق أكاصره كيفعل : يرسل الرسائل ألمو، كيسميها

كيفعل، كأنو ما ٘نلو على البقاء كعدـ العودة إليهم إال ىذا، كفعبلن نفع اهلل بو نفعنا عظيمنا ُب ببلد مصر، كتعرض ُب 
 . ر٘نو اهللػ مقامو ّنصر أيضنا ألذل، حَّت إنو ضيرب مرة 

كىكذا كانت حياتو حافلة بالعلم كالعمل كاٛنهاد ُب سبيل اهلل، فخاض معارؾ ضد الترت ُب كقعة شقحب، كقاـ 
مع السلطاف بقتاؿ النصًنية ُب جباؿ، كاستنزلوىم، كقتل بعضهم، كاستتيب بعضهم، فتاب بعضهم، كبعضهم قتل، 

كفرقوىم ُب األمصار، كىكذا كانت لو اليد الطؤب ُب كل باب من أبواب الفضل كالعلم، فكاف عبلمة فارقة، حَّت قاؿ 
كذلك أنو أكضح . حَّت صار الناس بعد ابن تيمية إما تيمي كإما غًن تيمي: صديق حسن خاف القنوجي ُب خبيئة األكواف

حقيقة مذىب السلف، كنقل النقوؿ الصر٪نة من كبلـ السلف اٞنتقدمٌن من طبقة اإلماـ أ٘ند كالشافعي كمالك كمن 
علم : قبلهم كمن بعدىم بألفاظها ليبٌن ما كاف عليو السلف، كأف ما  ؿ إليو اٞنتكلموف من ىذه اٞنتوف اليت يسموهنا

الكبلـ، أف ىذا ٠ناؼ ٞنا كاف عليو السلف من االعتماد على القر ف كاٜنديث، فأعاد الركح للعقيدة اإلسبلمية بعد أف 
ا  استحالت إٔب جثث ىامدة من األلفاظ العسرة اليت أشبو ما تكوف بصخور ٓنتاج من ينحتها، ٍب ال تورث الناس إال مزيدن

ا: من الشكوؾ، فعلم الكبلـ ما زاؿ الناس يذمونو كيذموف من أخذ بو، حَّت قاؿ اإلماـ أ٘ند . ال يفلح صاحب كبلـ أبدن
ىذا جزاء من : حكمي ُب أىل الكبلـ أف ييضربوا باٛنريد كالنعاؿ، كييطاؼ هبم ُب العشائر كالقبائل، كييقاؿ: كقاؿ الشافعي

 . ـترؾ الكتاب كالسنة كأخذ ُب الكبل
 ىذه رسالة كتبها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب قعدة بعد العصر، موضوعها ٠نمل اعتقاد السلف، تناكؿ :الواسطية

الشيخ فيها أبواب االعتقاد بشكل عاـ، فتكلم عن صفات اهلل تعأب كما ينبغي لو، كأطاؿ كأطنب، كتكلم عن اليـو 
اآلخر، كتكلم عن مسألة اإل٬ناف، كعن مسألة القدر، كعن مسألة الصحابة، كعن طريقة أىل السنة كاٛنماعة ُب األخبلؽ 
كالسلوؾ كمكمبلت اإل٬ناف، فكانت بديعة ُب باهبا، ألهنا ْنمع بٌن العلم كالعمل كٕنر على معظم أبواب االعتقاد، فلذلك 

 . حظيت بقبوؿ كانتشار، كاعتىن هبا العلماء قد٬ننا كحديثنا
 : كمما تمتاز بو ىذه الرسالة

                                                           

. ابن اٛنوزم/ ط  (2/941) جامع بياف العلم كفضلو 
 . اٞنصدر السابق
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 .كوهنا ُب ٠نمل اعتقاد السلف- 1
غناؤىا كثراؤىا باألدلة القر نية كالنبوية، فلو قارنت بينها كبٌن منت من متوف اٞنتكلمٌن لوجدت الفرؽ اٟنائل، - 2

فالسلف إذا صنفوا يقدموف كبلـ اهلل على كبلمهم، كال يذكركف مسألة إال بدليلها، كإذا قرأت ُب كتب اٞنتكلمٌن فكأ٧نا 
تسًن ُب صحراء جرداء، ال ْند فيها نسمة من كبلـ اهلل أك كبلـ نبيو تينعش القلب، كإ٧نا ىي جبلميد حركؼ، كعبارات 

مغلقة، كمعاف عسرة، أما طريقة السلف ػ كما ستبلحظوف ػ فهي أدلة قر نية متتابعة، كأحاديث نبوية، يعين كأ٧نا ترل اٜنق 
 . بعيين رأسك كفاحنا

تضمنت دالئل عقلية، ففي بعض مواضعها يذكر الشيخ أدلة عقلية ُب بياف بعض حقائق اإل٬ناف، كال افرتاؽ - 3
بٌن العقل كالنقل، فإف القر ف العظيم الذم ىو أعظم ما ُب االعتقاد دلل على األصوؿ العظيمة بلفظو كباٜنجج 

كما أكثرىا ُب القر ف ػ إال أقيسة عقلية؟ فبل يظنن ظاف أف ىؤالء اٞنتكلمٌن أسعد بالعقل ػ كاألساليب العقلية، كىل األمثاؿ 
منا، ال، ٥نن أسعد بالعقل كالنقل منهم، كالعقل الذم ادعوه إ٧نا ىو عقل معوج، ليس عقبلن على القسطاس اٞنستقيم، 

يا كراـ ػ  لة ّننزلة العٌن كالسمع، ػ فالنقل يصوب العقل كيضبط مساره، كيضبط  لتو، كمن حيـر النقل ضل كٔنبط، فالعقل 
فأنت اآلف لو قيدر أنك دخلت ىذا اٞنسجد كىو مظلم، ٕنلك عينٌن، لكن رّنا تسًن كال تشعر إال كقد اصطدمت بعمود، 
أك عثرت بدكالب أك كرسي، مع أنك ٕنلك عينٌن، لكن حينما تقع يدؾ على لوحة اٞنفاتيح كتضيء ينكشف لك اٞنكاف 

 . فتسًن كتنتفع بعينيك
ككذلك العقل مع النقل، فالنقل نور من اهلل سبحانو كتعأب، يضيء للعقل، فيستنًن العقل كيصبح  لة مفيدة ال 

 . عطب فيها كال خطل، فلهذا ٩نمع أىل السنة بٌن العقل كالنقل
بياف حاؿ أىل السنة كاٛنماعة ُب أبواب األخبلؽ كاألعماؿ، كىذا أمر مهم، ألف ٖنرة االعتقاد أف تظهر ُب - 4

األخبلؽ كالسلوؾ، فبل بد من العناية باآلثار اٞنسلكية للمسائل العقدية، كأم مسألة عقدية تتعلمها ثق ٕنامنا أف ٟنا أثرنا ُب 
 . الواقع، أثرنا ُب سلوكك، كإال فما الفائدة، ال بد أف يكوف ٟنا أثر إما قل  كإما مسلكي

 كقد عيين العلماء هبذه الرسالة، فممن ألف ُب ىذه الرسالة، كلعلو من الناحية :اىتماـ العلماء بالواسطية
: التار٫نية، كىو ١نمدة ٟنذه البلدة عنيزة، أف من أكائل من شرحها الشيخ عبد الر٘نن بن ناصر السعدم، فلو كتاب اٚنو

التنبيهات اللطيفة على العقيدة الواسطية، كمن ىذه البلدة أيضنا الشيخ ١نمد بن عبد العزيز بن مانع، فلو تعليقات على 
الكواشف اٛنليلة عن معا٘ب الواسطية، كلو كتاب : الواسطية، كأيضنا الشيخ عبد العزيز بن ١نمد السلماف، لو كتاب اٚنو

: األسئلة كاألجوبة األصولية على العقيدة الواسطية، ك٣نن اعتىن هبا الشيخ زيد بن فياض، ُب كتاب لو اٚنو:  خر اٚنو
التنبيهات السنية للشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد ػ رحم اهلل اٛنميع ػ، ك٣نن اعتىن : الركضة الندية، كمن أحسن شركحها

هبا شيخنا ١نمد بن صاّب العثيمٌن، فلو شرح العقيدة الواسطية، كىو شرح حافل، كىناؾ شركحات معاصرة، كشرح الشيخ 
ابن جربين، كشرح الشيخ عبد اهلل الغنيماف، كشرح الشيخ عبد الر٘نن الرباؾ، ال يكاد يوجد أحد من أىل العلم إال 
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كشرحها كاعتىن هبا ُب ىذا الزمن األخًن، كصارت الشركح منها ما ىو مطبوع، كمنها ما ىو صوٌب، فهذا من اٝنًن الذم 
 . يدخره اهلل لكاتب األسطر، يكتب اإلنساف أحياننا شيئنا كال يظن أف يبلغ ما بلغ، فيجعل اهلل تعأب فيو خًننا كثًننا

 . فنسأؿ اهلل سبحانو كتعأب أف ينفعنا هبذه الرسالة كما نفعنا من قبل ذلك
ككما أسلفت فإف تسميتها بالواسطية نسبة إٔب بلدة كاسط اليت ينتمي إليها رضي : سبب تسميتها بالواسطية

 . الدين الواسطي، صاحب السؤاؿ لشيخ اإلسبلـ، الذم طلب أف تيكتب لو عقيدة تكوف عمدة لو كألىل بيتو
ر٘نو اهلل ػ ُب ػ أم كوف أىل السنة كاٛنماعة كسطنا بٌن فريقٌن، فإف الشيخ . ىي نسبة إٔب الوسطية: كقاؿ بعضهم

كأىل السنة كاٛنماعة كسط بٌن كذا ككذا، ككسط بٌن كذا ككذا، لكن ىذا ال يصح، ألنو لو كاف ىذا : ثنايا الرسالة قاؿ
العقيدة الواسطية، كشيخ اإلسبلـ نفسو ٚناىا هبذا االسم، : العقيدة الوسطية، لكن اٚنها بإٗناع: ىو اٞنقصود لكاف اٚنو

العقيدة الواسطية : كُب بعض النسخ يكوف مكتوبنا عليها. فأيحضرت الواسطية: فقاؿ ُب كصفو جمللس اٞنناظرة الذم عيقد لو
 . عقيدة الفرقة الناجية اٞننصورة إٔب قياـ الساعة، ألف الشيخ ذكر ىذا ُب مقدمتها

( 2)الدرس 
شرح خطبة الكتاب 

بسم اهلل الرحمن الرحيم-:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم . 
ا  يًن كيلًّْو كىكىفىى بًاهلًل شىًهيدن كأىٍشهىدي أىف الَّ , الحمد هلل الَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقّْ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ

ا هي ال شىرًيكى لىوي ًإقٍػرىارنا ًبًو كىتػىٍوًحيدن ا عىٍبديهي كىرىسيوليوي صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىعىلىى آًلًو كىصىٍحًبًو , إلىوى ًإالَّ اهللي كىٍحدى كىأىٍشهىدي أىفَّ ميحىمَّدن
ا   :أما بعد, كىسىلَّمى تسليمنا مىزًيدن

اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، ىذه خطبة الكتاب، كقد جرت عادة اٞنصنفٌن أف يستهلوا مكتوباُتم بالبسملة كاٜنمدلة، 
فأما البداءة بالبسملة فاقتداء بالكتاب العزيز، فإف اهلل سبحانو كتعأب جعل مفتتح السور بالبسملة، كىل البسملة  ية من 

كل سورة، أـ أهنا  ية مستقلة تيفتتح هبا السورة؟ الثا٘ب، الصحيح أهنا  ية مستقلة تيفتتح هبا السور، لكنها بعض  ية من 
، فجميع سور القر ف مفتتحة [30: النمل] {إًنَمَّنوي ًمن سيلىٍيمىافى كىإًنَمَّنوي ًبٍسًم اللَمَّنًو الرَمَّنٍ٘نىًن الرَمَّنًحيمً }: سورة النمل، لقولو تعأب

إف سورة براءة نزلت : بالبسملة إال سورة كاحدة ىي سورة براءة، كٓب ٓب تيثبت البسملة ُب سورة براءة؟ قاؿ بعض الناس
كلكن ىذا اجتهاد ُب غًن ١نلو، فهناؾ . بالعدالة، كفيها  ية السيف، كالبسملة فيها ذكر الر٘نة، فبل يتناسب ىذا مع ىذا

، كمع ذلك فهي [4: ١نمد] {فىًإذا لىًقيتيمي الَمَّنًذينى كىفىريكا فىضىٍربى الرِّقىابً }: سور من القر ف تضمنت مثل ىذا، كسورة ١نمد
رضواف اهلل عليهم ػ ٞنا كتبوا اٞنصحف ػ مفتتحة بالبسملة، كإ٧نا كاف سبب عدـ إثبات البسملة ُب سورة براءة أف الصحابة 

ىل سورة براءة تتمة لسورة األنفاؿ؟ أـ ال؟ إذ أهنم رأكا أف سورة األنفاؿ بٌن السبع الطواؿ قصًنة مقارنة ّنا سبق، : شكوا
 . أىي سورة مستقلة، أـ ال؟ فاكتفوا بوضع خط بٌن السورتٌن، كٓب يثبتوا البسملة: فصار عندىم تردد

 : فاالبتداء بالبسملة في المكاتيب كفي الخطب ألمور
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 .  اقتداء بكتاب اهلل العزيز:األمر األكؿ
اىيمي اقٍػتىًدهٍ }: كقد قاؿ اهلل تعأب.  اقتداء هبدم اٞنرسلٌن:األمر الثاني : األنعاـ] {أيٍكلىًئكى الَمَّنًذينى ىىدىل اللَمَّنوي فىًبهيدى

إًنَمَّنوي ًمن }، فقد كاف سليماف صلى اهلل عليو كسلم كىو من أنبياء بين إسرائيل الكبار يكتب بسم اهلل الر٘نن الرحيم، [90
، ككذا نبينا صلى اهلل عليو [31، 30: النمل] { أىالَمَّن تػىٍعليوا عىلىيَمَّن كىأٍتيو٘ب ميٍسًلًمٌنى (30)سيلىٍيمىافى كىإًنَمَّنوي ًبٍسًم اللَمَّنًو الرَمَّنٍ٘نىًن الرَمَّنًحيًم 

: كسلم كارث األنبياء كاف يصدر مكاتبيو ببسم اهلل الر٘نن الرحيم، فحينما أراد أف يكتب صلح اٜنديبية أملى على علي
 كلكن اكتب باٚنك ،اهلل ما أدرم ما ىو أما الر٘نن، فو ):بسم اهلل الر٘نن الرحيم، فقاؿ سهيل بن عمرك ٣نثل قريش

 كٞنا كتب الن  .(اٍكتيٍب بًاٚنًٍكى اللَمَّنهيمَمَّن : ) فكاف الن  صلى اهلل عليو كسلم مياسرنا، فقاؿ. (اللهم كما كنت تكتب
؛ ...بسم اهلل الر٘نن الرحيم، من ١نمد رسوؿ اهلل، إٔب ىرقل عظيم الرـك: صلى اهلل عليو كسلم إٔب ملوؾ األرض كتب

 . فينبغي ٞنن كتب كتابنا أف يبدأ بالبسملة
، أك [كل أمر ذم باؿ ال ييبدأ فيو ببسم اهلل فهو أبرت]: كأما ما ركم من األحاديث من البداءة بالبسملة كحديث

، كىو أصح من لفظ البسملة، فكلها ضعيفة، ال يعضد بعضها [ال ييبدأ فيو ُنمد اهلل]، كبعضها [أقطع]، أك [أجـز]
اٜنمد هلل، كتاب اهلل كىدم رسوؿ اهلل كاؼ ُب األخذ هبذه السنة، كعليو اٞنسلمٌن : بعضنا، كال تقـو هبا حجة، لكن يقاؿ

 . إٔب يومنا ىذا
 جار ك٠نركر، فالباء حرؼ جر، كاسم ٠نركر، ككل جار ك٠نركر ال بد لو من :(بسم) (بسم اهلل الرحمن الرحيم)

بسم : متعلق، كىذا اٞنتعلق فعل ١نذكؼ مقدر، كينبغي أف ييقدر ّنا يناسب اٞنقاـ، فإذا كاف اإلنساف يريد أف يأكل فقاؿ
بسم اهلل أشرب، كإذا أراد أف يدخل بيتو : بسم اهلل  كل، كإذا أراد أف يشرب يكوف التقدير: فينبغي أف يكوف التقدير. اهلل

بسم اهلل أكتب، أك بسم اهلل أصنف، : بسم اهلل أدخل، كىكذا، كُب ىذا اٞنقاـ ينبغي أف يكوف التقدير: يكوف التقدير
 . بسم اهلل أقرأ: كبالنسبة للقارئ

يل :(اهلل)  علم على ذاتو سبحانو، كىو أعرؼ اٞنعارؼ، كإليو مرجع األٚناء اٜنسىن، حَّت إف اهلل سبحانو كتعأب ٪ني
ىيوى اللَمَّنوي الَمَّنًذم ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى عىآًبي اٍلغىٍيًب كىالشَمَّنهىادىًة ىيوى الرَمَّنٍ٘نىني }: ٗنيع األٚناء اٜنسىن إليو، اقرأكا إف شئتم  خر سورة اٜنشر

 ىيوى اللَمَّنوي الَمَّنًذم ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اٍلمىًلكي اٍلقيدُّكسي السَمَّنبلـي اٍلميٍؤًمني اٍلميهىٍيًمني اٍلعىزًيزي اٛنٍىبَمَّناري اٍلميتىكىبػِّري سيٍبحىافى اللَمَّنًو عىمَمَّنا (22)الرَمَّنًحيمي 
: ، كٟنذا قاؿ من قاؿ من العلماء[24- 22: اٜنشر] { ىيوى اللَمَّنوي اٝنٍىاًلقي اٍلبىارًئي اٍلميصىوِّري لىوي األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى (23)ييٍشرًكيوفى 

ألف اهلل يدؿ على ٗنيع صفات الكماؿ، إذ أصل . اهلل ىو االسم األعظم الذم إذا ديعي بو أجاب، كإذا سيئل بو أعطى
. كتاب: اهلل إلو، فخيففت فصارت اهلل، كاإللو ىو اٞنألوه، فهو ًفعىاؿ كيراد بو مفعوؿ، كىذا كثًن ُب اللغة، كقولنا: كلمة

كاٞنقصود مكتوب، فراش، كاٞنقصود مفركش، غراس، كاٞنقصود مغركس، فاٞنراد بو مفعوؿ ال فاعل، كما ادعى ىذا بعض 

                                                           

(. 1784)صحيح مسلم ، (2731)صحيح البخارم   
(. 1773)صحيح مسلم ، (2941) صحيح البخارم 
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اٞنتكلمٌن، كإلو ّنعىن مألوه أم معبود، كىو الذم تأٟنو القلوب ١نبة كتعظيمنا، فهو مشتق من أىلىو يألىو أىليوىة، فهي معىن 
 .الولو كاال٤نذاب كالتعلق بذلك اٞنألوه، كإ٧نا تتعلق القلوب ّنن يستحق ذلك، كىو اٞنعبود سبحانو دكف ما سواه

 . كقيل غًن ذلك
بذكر اٚنٌن كر٬نٌن لطيفٌن رقيقٌن من أٚناء اهلل اٜنسىن، الر٘نن الرحيم، . بسم اهلل:  أردؼ قولو:(الرحمن الرحيم)

  :الفرؽ من كجهينككبل ىذين االٚنٌن داؿ على اتصاؼ اهلل تعأب بصفة الر٘نة، لكن ما الفرؽ بٌن الر٘نن كالرحيم؟ 
 أف الر٘نن يدؿ على اتصاؼ اهلل بالر٘نة اتصافنا ذاتينا، كالرحيم يدؿ على اتصاؼ اهلل بالر٘نة اتصافنا :الوجو األكؿ

ّنعىن أف اهلل سبحانو كتعأب من صفاتو الذاتية البلزمة لو سبحانو اليت ال تنفك عنو، الر٘نة، فهو ال يزاؿ كٓب يزؿ . فعلينا
ر٘ناننا، كأما الرحيم فإنو يدؿ على اتصاؼ اهلل بالر٘نة اتصافنا فعلينا ّنعىن أنو يوصلها إٔب اٞنرحومٌن، فالر٘نن يدؿ على 

{ رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو رَمَّنٍ٘نىةن كىًعٍلمان }: الر٘نة الواسعة، كالرحيم يدؿ على الر٘نة الواصلة، كر٘نة اهلل كاسعة، قاؿ تعأب
 [. 7: غافر]

 أف الر٘نن يدؿ على الر٘نة العامة اليت تشمل كل شيء، كالرحيم يدؿ على الر٘نة اٝناصة اليت تكوف :الوجو الثاني
 [. 43: األحزاب] {كىكىافى بًاٍلميٍؤًمًنٌنى رىًحيمان }: بدليل قولو تعأب. للمؤمنٌن
 . اٜنمد فعل يينبئ عن تعظيم احملمود، كىو ُب حقيقتو كصف لو بصفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ(:الحمد هلل)

 أف كبلن منهما يدؿ على ذكر صفات ٘نيدة، لكن اٜنمد مقركف بتعظيم ك١نبة، :كالفرؽ بين الحمد كالمدح
كاٞندح ال يلـز منو ذلك، فقد ٕندح شخصنا ال ٓنبو، تصف شخصنا من الكفار بالشجاعة كالقوة كالكـر كاإلقداـ، كأنت ال 

ا، كإذا كاف مقركننا بتعظيم كإجبلؿ فهو ٘ند، كهبذا يكوف اٜنمد أعم من ىذا الوجو  . ٓنبو، فبل يكوف ذلك ٘ندن
كٟنذا ينبغي أف نتفطن القرتاف ىذه . أصف اهلل تعأب بصفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ:  كأ٧نا تقوؿ:(الحمد هلل)

فمعنى التسبيح التنزيو, أم أنزه اهلل تعالى عن ثالثة األذكار الكر٬نة بعضها ببعض، سبحاف اهلل، كاٜنمد هلل، كاهلل أكرب، 
 : أشياء

 .  النقائص:الشيء األكؿ
 .  العيوب:الشيء الثاني
 .   ٣ناثلة اٞنخلوقٌن:الشيء الثالث

كىل يكفي ىذا؟ ىذا حصل بو التنزيو، لكن ال يتم األمر إال باٜنمد، كىو أف يتلو ذلك إثبات صفات الكماؿ 
لكي يبٌن أف اتصاؼ اهلل عز كجل . كاهلل أكرب: كنعوت اٛنبلؿ هلل عز كجل، فهذه حقيقة اٜنمد، ٍب بعد ذلك يقوؿ العبد

بصفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ على كجو ال يدانيو أحد، كال يشاركو فيو أحد، فيقع التوحيد التاـ ُب أٚناء اهلل كصفاتو، 
ينبغي أف ٕنر ىذا على . سبحاف اهلل، كاٜنمد هلل، كاهلل أكرب: فهل ٥نن نستحضر ىذه اٞنعا٘ب ك٥نن نقوؿ ُب أدبار الصلوات

، ٍب إثبات صفات الكماؿ لو ثانينا، ٍب إفراده هبا على كجو ال ٬ناثلو فيو أحد  . قلبك، تعتقد تنزيو اهلل أكالن
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 ىو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، فليس اسم جنس، بل :(الرسوؿ) (الَّذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍلهيدىل كىًديًن اٍلحىقّْ )
{ ىيوى الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍٟنيدىل كىًديًن اٜنٍىقِّ }: اسم عٌن على ١نمد بن عبد اهلل بن عبد اٞنطلب، فإنو قد قاؿ ُب كتابو

اٟندل كدين اٜنق، كاٟندل ىو العلم : ، فمضموف الرسالة احملمدية ىذاف العنصراف[9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة]
النافع، كدين اٜنق ىو العمل الصاّب، كىذا الدين كلو، ألف الدين إما أمر علمي قل ، كإما أمر عملي ظاىرم، فمن تأمل 
ُب شريعة اإلسبلـ كجد أهنا مكونة من شرائع عملية، كىي اإلسبلـ، كمن اعتقادات باطنية اليت ىي اإل٬ناف، فاهلل تعأب قد 

ا صلى اهلل عليو كسلم باألمرين معنا ىيوى }: االعتقادات الباطنة، كالشرائع الظاىرة، فهذا ىو معىن قولو: بعث نبيو ١نمدن
 [. 9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة] {الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍٟنيدىل كىًديًن اٜنٍىقِّ 

ا) يًن كيلًّْو كىكىفىى بًاهلًل شىًهيدن ىيوى الَمَّنًذم أىٍرسىلى رىسيولىوي بًاٍٟنيدىل كىًديًن }:  كىذا اقتباس من قولو تعأب(لًييٍظًهرىهي عىلىى الدّْ
يًن كيلًِّو كىكىفىى بًاللَمَّنًو شىًهيدان   [. 28: الفتح] {اٜنٍىقِّ لًييٍظًهرىهي عىلىى الدِّ

 أم يعليو، كما نوع ىذا العلو كالظهور، أىو ظهور باٜنجة كالربىاف، أـ بالسيف كالسناف،أـ هبما معنا؟ (ليظهره)
 : الواقع أف ىذا الظهور حصل باجتماع األمرين، كحصل بأحد٨نا

ا، فمن قارف دين اإلسبلـ باألدياف  فأما ظهور ىذا الدين على سائر األدياف باٜنجة كالربىاف فهذا ال يتخلف أبدن
كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعنًد غىًٍنً اللَمَّنًو لىوىجىديكاٍ }ناىيك عن األدياف الوثنية كاألفكار الفلسفية ػ كجد البوف الشاسع، فرؽ عظيم، ػ احملرفة 

، فدين اإلسبلـ لو دكمنا العلو كاٜنجة كالبياف، ككل من أراد أف يهـز اإلسبلـ أك يناؿ من [82: النساء] {ًفيًو اٍخًتبلىفان كىًثًنان 
كتابو أك من نبيو باء باٝنسراف؛ كٟنذا صمد اإلسبلـ ىذه القركف اٞنتطاكلة على كثرة أعدائو كترصدىم لو، كمع ذلك فقد 

بقي اإلسبلـ شا٢ننا عزيزنا باٜنجة كالربىاف، ال يستطيع أحد من خصومو أف ينتقد عليو شيء، كإف أجلبوا، لكنهم يرجعوف 
، فكما أف ىذا ُب [4: اٞنلك] {ٍبيَمَّن اٍرًجًع اٍلبىصىرى كىرَمَّنتػىٌٍنً يىنقىًلٍب إًلىٍيكى اٍلبىصىري خىاًسئان كىىيوى حىًسًنه }على أدبارىم خاسئٌن، 

 . السماء اٞنبنية، كذلك ُب الشرائع اٞننزلة
: ُنمد اهلل ػ فيما مضى من القركف، فإف نبينا صلى اهلل عليو كسلم قاؿػ كأما الظهور بالسيف كالسناف فقد كقع 

، فػىرىأىٍيتي مىشىارًقػىهىا كىمىغىارًبػىهىا، كىًإفَمَّن أيمَمَّنيًت سىيىبػٍليغي ميٍلكيهىا مىا زيًكمى ٕب ًمنػٍهىا)  كجرل ُب اٞنائة ،(ًإفَمَّن اهللى زىكىل ٕب اأٍلىٍرضى
السنة األكٔب من تاريخ اإلسبلـ أف طبق اإلسبلـ األرض اٞنعمورة، كقد توُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مطلع السنة 

الى تىٍأٌب ًمائىةي سىنىةو، كىعىلىى اأٍلىٍرًض نػىٍفسه : )اٜنادية عشرة من اٟنجرة، كقاؿ مرة ُب  خر عمره كقد خرج إٔب أصحابو
، رضواف اهلل عليهم  كمراده أف أىل ىذا القرف يفنوف، كذلك القرف ىم خًن القركف، ىم قرف الصحابة،(مىنػٍفيوسىةه اٍليػىٍوـى 

كلذلك ما مضت مائة سنة إال كقد بلغ اإلسبلـ أطراؼ الصٌن، كبلغ احمليط األطلسي من جهة الغرب، كصعد اٞنسلموف 
فرنسا، : إٔب األندلس اليت ىي اآلف ببلد األسباف كالربتغاؿ، كٔنطوا جباؿ الربانس، كدخلوا ببلد الغاؿ اليت تسمى اآلف

                                                           

 (.2889) صحيح مسلم 
 (2539) صحيح مسلم 
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، كىذه (Battle of Tours)كمكثوا فيها ٥نو سبعٌن سنة، حَّت كقعت معركة ببلط الشهداء، كيعرفها الغرب معرفة جيدة، باسم 
اٞنعركة ىي اليت أكقفت اٞند اإلسبلمي ُب ببلد أكربا، كإال كانت خطة اٞنسلمٌن أف ٩نتاحوا أكركبا من مشاؿ البحر األبيض 
اٞنتوسط حَّت يلتقوا ُب القسطنطينية، فآنوف من جهة ىضبة األناضوؿ، كفآنوف من جهة أكركبا، لكن كقعت ىذه اٞنعركة 

اليت كاف يقودىا عبد الر٘نن الغافقي، كاستشهد فيها، ككانت سنة مائة كثبلثة عشر للهجرة، فأ٥نسر اإلسبلـ عن ببلد 
أكركبا، ٍب إف اهلل تعأب أمد ُب اإلسبلـ ُب عهد العثمانيٌن حَّت اكتسحوا أكركبا الشرقية بأكملها، كمضى أيضنا ُب اٛننوب 

ُنمد اهلل ػ اإلسبلـ ٬نتد إٔب يومنا ىذا، ال يوجد دين على كجو األرض ينخرط ػ حَّت عم اإلسبلـ مشاؿ أفريقيا، كٓب يزؿ 
الناس فيو كيعتنقونو كما اإلسبلـ، كىي حقيقة مذىلة كمدكية، لكن تتواطأ اآللة اإلعبلمية الغربية على إخفائها كعدـ 

إظهارىا، مع أهنم يعتنوف بقضايا دكف ذلك بكثًن، كيربزكهنا، كأم ظاىرة مهما كانت تافهة يتحدثوف عنها، لكنهم ٫نشوف 
من إبراز ىذه الظاىرة اٞنلفتة، خشية أف تتنامى بشكل أكرب، كإال فالذين يعتنقوف اإلسبلـ يومينا ُب أركاف األرض ُب أكركبا 

يًن }كأمريكا كأفريقيا كثًن، مع قلة الدعم كاٞنوارد، لكنو دين اهلل اٞنوافق للفطرة، فتحقق بذلك موعود اهلل  لًييٍظًهرىهي عىلىى الدِّ
 [.9: ، الصف28: ، الفتح33: التوبة] {كيلِّوً 

، كما : (أشهد) بعد أف ٘ند اهلل تعأب ثىن بالشهادتٌن، كمعىن (:كأىٍشهىدي أىف الَّ إلىوى ًإالَّ اهللي ) أم أقر كأعرتؼ كأجـز
ا لذلك بعيين رأسي، كالشهادة األكٔب أعظم شهادة ألعظم مشهود لو،  شىًهدى اللَمَّنوي أىنَمَّنوي الى إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى }لو كنت مشاىدن

ان بًاٍلًقٍسطً  ، كال إلو إال اهلل كلمة التوحيد، أكؿ اإلسبلـ كأكسطو ك خره، فبل [18:  ؿ عمراف] {كىاٍلمىبلىًئكىةي كىأيٍكليواٍ اٍلًعٍلًم قى ًئمى
كم بإسبلـ امرئ حَّت يلفظ بالشهادتٌن، كىي بوابة اإلسبلـ، ال بد أف يتلفظ ببل إلو إال اهلل،  أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَمَّناسى )٪ني

، فهي أكؿ اإلسبلـ كىي  خر (الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي، فىمىٍن قىاٟنىىا فػىقىٍد عىصىمى ًمينِّ مىالىوي كىنػىٍفسىوي ًإالَمَّن ًُنىقًِّو، كىًحسىابيوي عىلىى اللَمَّنوً : حىَّتَمَّن يػىقيوليوا
 .(مىٍن كىافى  ًخري كىبلىًمًو الى إًلىوى ًإالَمَّن اهللي دىخىلى اٛنٍىنَمَّنةى ): اإلسبلـ أيضنا، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

كإلو ّنعىن معبود، فمعناىا ال معبود ُنق إال اهلل، كما الذم أحوجنا أف نقدر ُنق؟ ألف اهلل أخربنا أف ٍب  ٟنة 
ٍنػىعيهيم مِّن ديكنًنىا}مدعاة،  ، كىذا النفي ليس منصبنا [3: الفرقاف] {كىأنَمَّنىذيكا ًمن ديكنًًو  ًٟنىةن }، [43: األنبياء] {أىـٍ ٟنىيٍم  ًٟنىةه ٕنى

أم ال إلو ُنق إال اهلل، ال معبود ُنق إال اهلل، . ال إلو إال اهلل: على الوجود، كإ٧نا منصب على الصحة كاألحقية، فإذا قلت
فهو شعار اإلسبلـ، بل ىو دين اهلل لؤلكلٌن كاآلخرين، كىذا ال ٫نتص بدين اإلسبلـ، فهو دين اهلل منذ أرسل اهلل رسلو 

ريهي  إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  مىا اللَمَّنوى  اٍعبيديكا قػىٍوـً  يىا}: كأنزؿ كتبو، ما من ن  بعثو اهلل إال ليبادر قومو هبذه اٛنملة قاٟنا نوح صلى اهلل { غىيػٍ
، عليو كسلم كىود كصاّب كشعيب كما رتبهم اهلل ُب سورة األعراؼ، ككذلك ُب سورة ىود، ككذلك ُب سورة اٞنؤمنوف

ريهي  إًلىوو  ًمنٍ  لىكيمٍ  مىا اللَمَّنوى  اٍعبيديكا قػىٍوـً  يىا}: ٗنيعهم يقوؿ ،  [50،61،84: ىود] [65،73،85، 59: األعراؼ{ ]غىيػٍ
ٍلنىا ًمن قػىٍبًلكى ًمن رَمَّنسيوؿو ًإالَمَّن نيوًحي إًلىٍيًو أىنَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن أىنىا }: كقاؿ اهلل على سبيل اإلٗناؿ. [23،32: اٞنؤمنوف] كىمىا أىٍرسى

                                                           

 (.20) صحيح مسلم، (1399) صحيح البخارم 
(. 6479)صححو األلبا٘ب ُب صحيح اٛنامع الصغًن ، (3116) سنن أيب داكد 
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، فيجب أف تعتصم هبذه الكلمة، فإهنا اٞننجاة ُب الدنيا كاآلخرة، كمن ٓب يأت هبا فبل حظ لو [25: األنبياء] {فىاٍعبيديكفً 
 . كال نصيب
إثبات، كىذا أبلغ ما يكوف ُب التوحيد كاإلفراد، ألنو إذا جاء اإلثبات بعد النفي : (إال اهلل)نفي، ك: (ال إلو)ك

أيضنا ١نمد : أفادنا قياـ زيد، لكن ىل ينفي كجود قائم مع زيد؟ ال، فرّنا قاؿ قائل. زيد قائم: أفاد اٜنصر، فلو قلت لكم
فقط زيد ىو القائم كمن سواه جلوس، فكذلك . ال قائم إال زيد: لكن حينما أقوؿ لكم. قائم، كإبراىيم قائم، كعمرك قائم

ال إلو إال اهلل، فدؿ ذلك على كماؿ اإلفراد، كٞنا ذكر اهلل التوحيد بغًن ىذه الصيغة أتى ّنا يثبت اإلفراد، فقاؿ تعأب ُب 
ىناؾ إلو  خر كثالث : ، حَّت ال يقوؿ قائل[163: البقرة] {كىًإٟنىيكيٍم إًلىوه كىاًحده الَمَّن إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى الرَمَّنٍ٘نىني الرَمَّنًحيمي }: سورة البقرة

 . كرابع
هي )  .  تأكيد للنفي، أـ تأكيد لئلثبات؟ تأكيد لئلثبات(:كىٍحدى
 .  تأكيد للنفي(:ال شىرًيكى لىوي )

كٟنذا كانت التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك ال شريك لك لبيك، إف اٜنمد كالنعمة لك كاٞنلك، كٚناىا جابر بن 
 (... فأىلَمَّن بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك): التوحيد، قاؿ: عبد اهلل
ا) ا لو دكف ما سواه(:ًإقٍػرىارنا ًبًو كىتػىٍوًحيدن  .  أم أ٘ب أتيت هبذه الشهادة مقرنا لو سبحانو بذلك، موحدن
، اعرتافنا كإقرارنا ال شك كال تردد فيو(:كىأىٍشهىدي )  .  أم أيقر كأعرتؼ كأجـز
ا)  .  علم على نبينا صلى اهلل عليو كسلم، كىو ١نمد بن عبد اهلل بن عبد اٞنطلب بن ىاشم القرشي(:أىفَّ ميحىمَّدن
 .  ُب كصفو بالعبودية رد على أىل الغلو(:عىٍبديهي )
 .  ُب كصفو بالرسالة رد على أىل اٛنفاء(:كىرىسيوليوي )

كىكذا اٜنق دكمنا كسط بٌن طرفٌن، كعدؿ بٌن عوجٌن، فنحن نصف نبينا صلى اهلل عليو كسلم ّنا كصفو بو ربو، 
، فوصفو بالعبودية ثناء هلل، كأم ثناء، فإف اهلل تعأب إ٧نا كصفو بالعبودية ُب [1: اإلسراء] {سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً }

أشرؼ اٞنقامات، ُب أشرؼ ليلة مرت بو كىي ليلة اإلسراء كاٞنعراج، ككصفو بالعبودية ُب أشرؼ أحوالو، كىو حاؿ تنزؿ 
، ككصفو بالعبودية ُب أشرؼ [1: الفرقاف] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدهً }القر ف كاتصاؿ كبلـ اهلل تعأب بو، 

ـى عىٍبدي اللَمَّنًو يىٍدعيوهي كىاديكا يىكيونيوفى عىلىٍيًو لًبىدان }كظيفة يقـو هبا بشر، كىي الدعوة إٔب اهلل عز كجل،  ، [19: اٛنن] {كىأىنَمَّنوي لىمَمَّنا قىا
 : فالوصف بالعبودية شرؼ كأم شرؼ

 ككدت بأٙنصي أطأ الثريا ك٣نا زاد٘ب شرفنا كتيهنا
 كأف صًنت أ٘ند ٕب نبينا يا عبادم: دخوٕب ٓنت قولك

                                                           

 (.1218) صحيح مسلم 
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فالوصف بالعبودية كصف كرٙب، كمىن ادَمَّنعى اٝنركج عن العبودية فهو كافر زنديق، فمىن ادَمَّنعى أنو ُب حل من 
األكامر كالنواىي كأنو بلغ درجة سقطت عنو التكاليف، فقد تزندؽ، كىذا يصدر من زنادقة الصوفية، فيزعم أحدىم أنو 

 : خرج عن اٜنالة الشرعية إٔب اٜنالة الكونية، كيقوؿ
 ففعلي كلو طاعات أصبحت منفعبلن ٞنا ٔنتاره مين

، [99: اٜنجر] {كىاٍعبيٍد رىبَمَّنكى حىَّتَمَّن يىٍأتًيىكى اٍليىًقٌني }كيرخي لنفسو الزماـ، كيطأ احملاـر بدعول أنو بلغ درجة اليقٌن، 
 . ىكذا تتبلعب هبم الشياطٌن

ا صلى اهلل عليو كسلم، ٍب عبوديات من :فالمقصود  أف أكمل العبوديات ىي العبودية اليت كصف اهلل هبا ١نمدن
دكنو ُنسبها، أما الوصف بالرسالة فهو ال شك كصف شرُب للن  صلى اهلل عليو كسلم، حيث اصطفاه اهلل تعأب لكي 

، كٞنا قاؿ بعض [75: اٜنج] {اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }يكوف مهبط كحيو، ك١نضن كبلمو، 
ا اٍلقيٍر في عىلىى رىجيلو مِّنى اٍلقىٍريػىتػىٌٍنً عىًظيمو }: اٞنشركٌن أىىيٍم يػىٍقًسميوفى رىٍ٘نىةى }: ، فرد اهلل عليهم[31: الزخرؼ] {لىٍوال نػيزِّؿى ىىذى

نٍػيىا كىرىفػىٍعنىا بػىٍعضىهيٍم فػىٍوؽى بػىٍعضو دىرىجىاتو  نػىهيم مَمَّنًعيشىتػىهيٍم ُب اٜنٍىيىاًة الدُّ ، فاهلل ىو الرزاؽ [32: الزخرؼ] {رىبِّكى ٥نىٍني قىسىٍمنىا بػىيػٍ
 . ، فاصطفاء اهلل لنبيو بالرسالة مبين على علم كحكمة[124: األنعاـ] {اللَمَّنوي أىٍعلىمي حىٍيثي ٩نىٍعىلي رًسىالىتىوي }كىو الوىاب، 

فوصفنا إياه بالعبودية رد على أىل الغلو الذم يطركف الن  صلى اهلل عليو كسلم إطراء ال ينبغي إال هلل، كىذا يقع 
من اٞنداحٌن ُب اٞنوالد كغًنىا، يتجارل هبم الفتنة كاٞنديح كالغلو كما يتجارل الكىلىب بصاحبو، حَّت إهنم ٫نلعوف على 

 : الن  صلى اهلل عليو كسلم أكصافنا ال تنبغي إال هلل، كمن القصائد اٞنشهورة ُب ىذا قصيدة البوصًنم اليت يقوؿ فيها
 سواؾ عند حلوؿ اٜنادث العمم ما ٕب من ألوذ بو: يا أكـر اٝنلق

ا بيدم  يا زلة القدـ: عفونا كإال فقل إف ٓب تكن يـو معادم  خذن
 : فمن الذم يعفو، كمن الذم ييبلذ بو؟ اهلل، ٍب يقوؿ

 كمن علومك علم اللوح كالقلم فإف من جودؾ الدنيا كضرُتا
كىذا غلو فاحش، فماذا أبقى هلل إذا كاف ٩نعل ىذا كلو بعض ما للن  صلى اهلل عليو كسلم، فهو قد استخدـ 

أنت : من اليت للتبعيض؛ فهذا من الغلو الذم هنى عنو الن  صلى اهلل عليو كسلم ٞنا دخل عليو نفر من األعراب كقالوا
 . (كىالى يىٍستىٍجرًيػىنَمَّنكيمي  الشَمَّنٍيطىافي ، أىٍك بػىٍعًض قػىٍوًلكيمٍ ، قيوليوا ًبقىٍوًلكيمٍ ): قاؿ... سيدنا كابن سيدنا كأعظمنا طوالن كأفضل

كُب كصفنا إياه بالرسالة رد على أىل اٛنفاء الذين ال يعطوف الن  صلى اهلل عليو كسلم حقو من اإلكراـ كاإلجبلؿ 
، فيجب نصرة الن  صلى اهلل عليو كسلم ظاىرنا كباطننا، [9: الفتح] {لًتػيٍؤًمنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو كىتػيعىزِّريكهي كىتػيوىقػِّريكهي }كالتوقًن، 

 . كتوقًنه لفظنا كمعىن

                                                           

 (.3700)صححو األلبا٘ب صحيح اٛنامع ، (4806) سنن أيب داكد 
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ألف اآلؿ مشتقة من األىٍكؿ، كىو الرجوع، .  لو أتباعو على دينو إٔب يـو القيامة:  لذا قيل(:كىعىلىى آًلًو كىصىٍحًبوً )
فكل من انتمى إٔب الن  صلى اهلل عليو كسلم كاتبعو فهو من  لو، كذىب بعض الشراح إٔب أف اآلؿ إذا قيرنت باألصحاب 

 ؿ عقيل، ك ؿ علي، ك ؿ جعفر، ك ؿ اٜنارث بن : ، كىم البطوف اٝنمسةفإف اآلؿ تنصب على اٞنؤمنٌن من أىل بيتو
عبد اٞنطلب، ك ؿ العباس، الذين ال ٓنل ٟنم الصدقة، فاٞنؤمنوف من ىذه البطوف ىم  ؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم، فإذا 

قيرف اآلؿ باألصحاب انصرؼ اآلؿ إٔب اٞنؤمنٌن من أىل بيتو، كاألصحاب إٔب صحابتو، كمن الصاحب؟ ىو من لقي الن  
 . ألنو رّنا كاف أعمى. من رأل: ، كىذا خًن من قوؿ بعضهمصلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو مؤمننا بو كمات على ذلك

كقد كقع ػ أنو ر ه ُب اٞنناـ ٍب ادَمَّنعى الصحبة، كما  ػ ألنو رّنا ادَمَّنعى أحد . ُب حياتو: كقيدىا بعض العلماء بقولو
كقع ىذا من بعضهم، كأيضنا لكي ٫نرج بذلك من ر ه بعد موتو، كىذا ليس لو إال مثاؿ كاحد، رجل ىاجر إٔب اٞندينة ُب 

اليـو الذم مات فيو الن  صلى اهلل عليو كسلم، فرأل الن  صلى اهلل عليو كسلم بعٌن رأسو كىو مسجى قد توُب، فبل ييعد 
 . صحابينا، ألنو ٓب يلق الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو

 فلو أنو لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم حاؿ كفره ٓب يثبت لو كصف الصحبة، حَّت لو أسلم بعد ذلك، :مؤمننا بو
كىذا ينطبق على كثًنين لقوا الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞنوسم حينما كاف يعرض نفسو على القبائل كُب مكة كٓب يؤمنوا 

 . بو، ٍب  منوا بعد أف أظهر اهلل اإلسبلـ، كٓب يلقوا الن  صلى اهلل عليو كسلم حاؿ إ٬ناهنم
 فلو لقيو مؤمننا بو ٍب ارتد زاؿ عنو كصف الصحبة، ألف الردة تبطل ٗنيع العمل، لكن ماذا لو :كمات على ذلك

أنو إذا رجع إٔب اإلسبلـ رجع لو : القوؿ الصحيحأنو لقيو مؤمننا كارتد ٍب عاد إٔب اإلسبلـ أيعود لو كصف الصحبة؟ 
كصف الصحبة، كىذا ٬نكن أف ينطبق على كثًنين ٣نن كقعت منهم ردة كحارهبم الصديق ٍب فاءكا إٔب اإلسبلـ، كمنهم 

 .طليحة بن خويلد األسدم الذم كانت لو صحبة، ٍب ارتد كاٌدعى النبوة، ٍب مٌن اهلل عليو كرجع إٔب اإلسبلـ
ا) فأنت تقصد الدعاء بالسبلمة . السبلـ:  التسليم دعاء بالسبلـ، أك ٓنية، فحينما تقوؿ(:كىسىلَّمى تسليمنا مىزًيدن

أما الدعاء لو : للن  صلى اهلل عليو كسلم، أك تقصد التحية، أك كبل٨نا، كال مانع من اجتماعهما، كقد يقوؿ قائل
، حَّت يدفع اهلل عنو السوء كيعصمو من الناس، لكن بعد موتو كيف ندعو لو بالسبلمة؟ . بالسبلمة ُب حياتو فهذا أمر بٌنِّ

اٞنقصود هبذا سبلمة جسده الشريف، كىذا قليل، فإنو قد كقع ُب : أف ىذا دعاء لو بالسبلمة ُب دينو، كقد يقاؿ: اٛنواب
غضوف التاريخ أف قومنا من الزنادقة أرادكا سرقة اٛنثماف، كسعوا ُب ذلك، كذلك إباف حكم عماد الدين زنكي، حَّت ٕنكن 

 . من اإليقاع هبم ُب قصة مشهورة
. كاهلل أعلم
 

                                                           

 . دار ابن اٛنوزم (277)جبلء األفهاـ البن القيم ، (17/306)التمهيد البن عبد الرب:  انظر
(. 1/353) اإلصابة ُب ٕنيز الصحابة 
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 (3)الدرس
 أركاف اإليماف

ا اٍعًتقىادي اٍلًفٍرقىًة النَّاًجيىًة اٍلمىٍنصيورىًة ًإلىى ًقيىاـً السَّاعىةً  أىمَّا بػىٍعدي؛-: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم أىٍىًل السُّنًَّة : فػىهىذى
ًر ًخٍيرًًه كىشىرّْهً : كىاٍلجىمىاعىةً  ًتًو, كىكيتيًبًو, كىريسيًلًو, كىاٍلبػىٍعًث بػىٍعدى اٍلمىٍوًت, كاإًليمىاًف بًاٍلقىدى .  كىىيوى اإًليمافي بًاهلًل كىمىالىًئكى
 ىذه كلمة يؤتى هبا عند إرادة الدخوؿ ُب صلب اٞنوضوع، كمعناىا مهما يكن من شيء، ففيها :أىمَّا بػىٍعدي : قاؿ

كىذا غًن دقيق، . ىي كلمة يؤتى هبا لبلنتقاؿ من أسلوب إٔب  خر: نوع من اإلقباؿ عما ىو بصدده، كبعض الشراح يقوؿ
كالصحيح أنو يؤتى هبا . أما بعد: ألنو لو كاف كذلك فمقتضى ذلك أننا كلما أردنا أف ننتقل من فكرة إٔب فكرة نقوؿ

أما : للدخوؿ ُب صلب اٞنوضوع، ككاف الن  صلى اهلل عليو كسلم يستعملها ُب خطبو، فيحمد اهلل كيثين عليو ٍب يقوؿ
 . بعد

ففعلها من باب السنة، سواء ُب اٝنطب أـ ُب اٞنكاتب، كالفصاحة تقتضي أف يكوف ما بعد أما بعد حرؼ الفاء 
 . الرابطة

ا: قاؿ  .  اٞنشار إليو ما سطره بنانو ُب ىذه الصفحات، أك ما ينوم كتابتو فيما يأٌب:فػىهىذى
، تقوؿ:اٍعًتقىادي : قاؿ أم شددتو كربطتو، . عقدت اٜنبل:  مأخوذ من العقد، كالعقد ىو الشد كاٜنـز كاٛنـز

، كىكذا ُب أمور العقائد، ال بد من : فسميت اٞنعارؼ اليقينية كاٞنعا٘ب القلبية اٞنؤكدة عقائد، ألهنا تفيد معىن الربط كاٜنـز
، كال يصلح فيها الرتدد، فكلمة اعتقاد تدؿ على األمور اٞنقطوع هبا اجملزـك هبا  . اٜنـز كاٛنـز

كصف الشيخ أىل اٜنق بأربعة  :أىٍىًل السُّنًَّة كىاٍلجىمىاعىةً : اٍلًفٍرقىًة النَّاًجيىًة اٍلمىٍنصيورىًة ًإلىى ًقيىاـً السَّاعىةً : قاؿ
 : أكصاؼ

كىي ناجية من البدع كالضبلؿ ُب الدنيا، كمن النار ُب اآلخرة، فإهنم قد ٤ناىم .  الفرقة الناجية:الوصف األكؿ
: اهلل تعأب من البدع كالضبلالت ُب الدنيا، كذلك أهنم اعتصموا بالكتاب كالسنة، كقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

افرتقت اليهود على إحدل كسبعٌن فرقة، كافرتقت النصارل على اثنتٌن كسبعٌن فرقة، كستفرتؽ ىذه األمة على ثبلث ]
ىم من كاف على مثل ما أنا عليو اليـو : ]قاؿ. من ىي يا رسوؿ اهلل؟: ، قالوا[كسبعٌن فرقة، كلها ُب النار إال كاحدة

 . الفرقة الناجية: ، كٞنا ٤نوا ُب الدنيا من البدع كالضبلالت أعقبهم ذلك ٤ناة ُب اآلخرة من النار، كٟنذا ٚنيت[كأصحايب
الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن ): ىذا الوصف أتى بو الشيخ من اٜنديث الصحيح ُب الصحيحٌن.  اٞننصورة:الوصف الثاني

الىفىهيٍم، حىَّتَمَّن يىٍأٌبى أىٍمري اهلًل كىىيٍم ظىاًىريكفى عىلىى النَمَّناسً  ، فأخرب الن  (أيمَمَّنيًت قىاًئمىةن بًأىٍمًر اهلًل، الى يىضيرُّىيٍم مىٍن خىذىٟنىيٍم أىٍك خى
، كالظهور معناه النصرة، كالظهور إما باٜنجة كالبياف، أك [ظاىرين]صلى اهلل عليو كسلم ببقاء طائفة من األمة منصورة، 

كهلل اٜنمد ػ ٓب ٔنل منها األرض من عهد الن  صلى اهلل عليو كسلم إٔب يومنا ىذا، ػ بالسيف كالسناف، أك هبما معنا، فهذه 
                                                           

 (.1920)صحيح مسلم  
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كىلىًكن }لكن ىذه الفرقة الناجية اٞننصورة تقول كتضعف، كتزيد كتنقص، كتكثر كتقل، ّنا يبتلي اهلل عز كجل بو عباده، 
ليوى بػىٍعضىكيم بًبػىٍعضو  ، فأحياننا تنتشر أعبلـ السنة كينتشر العلم كيتبٌن اٜنق، كأحياننا العكس، يفشو اٛنهل [4: ١نمد] {لِّيىبػٍ

 . كتكثر البدع، كيصبح أىل السنة ُب الناس قليل
الى تػىقيوـي السَمَّناعىةي حىَّتَمَّن الى يػيقىاؿى ُب ) قاؿأم إٔب قرب قيامها، ألنو صلى اهلل عليو كسلم  :ًإلىى ًقيىاـً السَّاعىةً : قاؿ

، فينقطع ذكر اهلل من األرض، فبل يبقى إال شرار اٝنلق ينزك بعضهم على بعض كما تنزك اٜنمر، (اهللي، اهللي : اأٍلىٍرضً 
فعليهم تقـو الساعة؛ فهي إٔب قرب قياـ الساعة، ألف الن  صلى اهلل عليو كسلم أخرب أف اهلل تعأب يبعث ُب  خر الزماف 
ر٪ننا مسها ألٌن من مس اٜنرير، كر٪نها أطيب من ريح اٞنسك، فتدخل خياشيم كل مؤمن فتستل ركحو، فحينئذو ال يبقى 

 . على كجو األرض مؤمن، فهؤالء يستنقذىم اهلل تعأب من بٌن البشرية الذين تقـو عليهم الساعة
الطريقة، من سن سنة، أم من رسم دربنا كطريقنا، كليس اٞنراد بالسنة : لغة: السنة.  أىل السنة:الوصف الثالث

ما يثاب فاعلو، كال يعاقب : ىنا ما عند احملدثٌن أك الفقهاء، ألف لفظ السنة لو استعماالت متعددة، فالسنة عند الفقهاء
الوجوب، كالتحرٙب، كاالستحباب، كالكراىة، كاإلباحة، لكنها ليست : تاركو، فهي تأٌب ضمن األحكاـ التكليفية اٝنمسة

ىي اٞنرادة ىاىنا، كما أهنا ليست ىي اٞنرادة عند احملدثٌن، اليت ّنعىن ما أيثر عن الن  صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل 
 . أك تقرير أك صفة ًخلقية أك خيلقية

كإ٧نا اٞنراد بالسنة ىنا الطريقة اليت كاف عليها الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب أمور الدين كلها االعتقادية كالعملية، 
كتاب السنة، كتاب السنة لعبد اهلل بن اإلماـ : كٟنذا درج اٞنصنفوف األكائل من أىل السنة كاٛنماعة أف يسموا مصنفاُتم

ا عند اٞنتقدمٌن التعبًن بالسنة، كيقصدكف بالسنة االعتقاد...  لؤلثـر"كتاب السنة"أ٘ند،   . ككثًن جدن
فهم أىل اٜنق، كىم اٛنماعة، كىم السواد األعظم، كغًنىم أىل التفرؽ، ذلك أف اهلل .  اٛنماعة:الوصف الرابع

يًن مىا }: تبارؾ كتعأب قد أمر عباده باالجتماع كاالئتبلؼ، كهناىم عن التفرؽ كاالختبلؼ، فقاؿ سبحانو شىرىعى لىكيم مِّنى الدِّ
نىا بًًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف أىًقيميوا الدِّينى كىال تػىتػىفىرَمَّنقيوا ًفيوً  نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَمَّنيػٍ يػٍ : الشورل] {كىصَمَّنى بًًو نيوحان كىالَمَّنًذم أىٍكحى

، فإقامة الدين تكوف باالجتماع عليو، فهذه ىي اٛنماعة، أف ٤نتمع على اٜنق كنتناصر على اٜنق، كمن ذلك أف [13
٤نتمع على إماـ كاحد، كأف تكوف كلمتنا كاحدة، كأف نقاتل ٓنت راية كاحدة، كأف نصلي ٗناعة كاحدة، كأف يكوف لنا 

يعان كىالى تػىفىرَمَّنقيواٍ }: بيعة إلماـ كاحد، كل ىذا ٪نصل بو االجتماع، كقد قاؿ اهلل عز كجل  ؿ ] {كىاٍعتىًصميواٍ ًُنىٍبًل اللَمَّنًو ٗنًى
، كمن شذ عن اٛنماعة شذ ُب النار، فدكمنا على مدار التاريخ أىل السنة كاٛنماعة ىم العمود الفقرم [103: عمراف

 . للمسلمٌن، كىم أىل االجتماع كاالئتبلؼ، كغًنىم أىل التفرؽ كاالختبلؼ
كدائمنا أىل السنة أكصافهم معنوية موضوعية، كأما أىل البدع فإهنم يينسبوف إما إٔب مقاالُتم، كإما إٔب قائليها، 

نسبة إٔب إنكارىم القدر، كاٛنربية نسبة إٔب قوٟنم باٛنرب، ككل ىذا نسبة إٔب بدعة، كاٝنوارج نسبة إٔب . القدرية: كما يقاؿ
                                                           

 (.148)صحيح مسلم  
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خركجهم، كالواصلية نسبة إٔب كاصل بن عطاء، كاٛناحظية نسبة إٔب اٛناحظ، أما أىل اٜنق فيينبسوف إٔب األكصاؼ 
اٜنميدة اليت زينهم اهلل تعأب هبا، كلو تعددت، فإف تعددىا ال يعين أهنم فرؽ ٢نتلفة، فهم أىل السنة، كىم أىل اٜنديث، 

 . كىم الطائفة الناجية، كىم الفرقة اٞننصورة، فهذه أٚناء ٞنسمى كاحد
 كما ىو ىذا اٞنشار إليو على سبيل اإلٗناؿ؟ 

ًر ًخٍيرًًه كىشىرّْهً : قاؿ ًتًو, كىكيتيًبًو, كىريسيًلًو, كىاٍلبػىٍعًث بػىٍعدى اٍلمىٍوًت, كاإًليمىاًف بًاٍلقىدى !  هلل دره:كىىيوى اإًليمافي بًاهلًل كىمىالىًئكى
ىذه بركة لزـك نصوص الوحيٌن، عندما أراد أف يبٌن العقيدة بٌينها كما بٌينها رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ككما بينها اهلل 

ُب كتابو، ال كما درج عليو اٞنتكلموف، فلو رأيتم كتب العقائد لدل اٞنتكلمٌن لوجدًب أهنا ُب كاد ككبلـ اهلل ُب كاد، لكن 
نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث جربيل ٞنا ابتعث اهلل تعأب أكـر رسوؿ ملكي، إٔب أكـر رسوؿ بشرم، جربيل إٔب 

: أك قاؿػ أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كاليـو اآلخر : قاؿ. فأخرب٘ب عن اإل٬ناف: قاؿ)١نمد، سألو عن اإل٬ناف، 
 :، ىذه أركاف اإل٬ناف، أىي ستة، أـ ٙنسة؟ اختلف العلماء(كالبعث بعد اٞنوت ػ كتؤمن بالقدر خًنه كشره

 . أركاف اإل٬ناف ستة، نظرنا للمعدكدات: ػ فمنهم من يقوؿ
فأين ذىب اإل٬ناف بالقدر؟ . األصوؿ اٝنمسة: كما يعرب شارح الطحاكية، يقوؿ. بل ىي ٙنسة: ػ كبعضهم يقوؿ

اإل٬ناف بالقدر ىو جزء من اإل٬ناف باهلل، ألف اإل٬ناف بالقدر ُب الواقع ىو إ٬ناف بعلم اهلل ككتابتو كمشيئتو كخلقو، كىذا يرجع 
إٔب اإل٬ناف باهلل، لكن ٞنا كاف الغلط فيو كثًننا، كالشبهات فيو كاقعة، خصو الن  صلى اهلل عليو كسلم بالذكر، كفٌصل بعد 

 .، من باب التأكيد عليو[كتؤمن بالقدر خًنه كشره]: إٗناؿ، فقاؿ
خبلؼ لفظي، كال يصح إ٬ناف امرئ إال هبا، فلهذا كانت أصوالن ٩نب . ٙنسة، أـ ستة: كىذه األصوؿ سواء قلنا

أف يعقد عليها القلب، كتفاصيلها موجودة ُب كتب العقائد، كالشيخ ُب ىذه الرسالة قد ركز على موضوع اإل٬ناف باهلل، 
كمر مركرنا سريعنا على ما يتعلق باٞنبلئكة كالكتب كالرسل، كأفاض ُب ذكر اإل٬ناف باليـو اآلخر، ألنو قرين اإل٬ناف باهلل، 

ٍغًرًب كىلىًكنَمَّن اٍلربَمَّن }فكثًننا ما يذكر اهلل اإل٬ناف بو، ٍب يثين باإل٬ناف باليـو اآلخر،  لَمَّنٍيسى اٍلربَمَّن أىف تػيوىلُّواٍ كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى }، [177: البقرة] {مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً 

: اٞنائدة] { كىالنَمَّنصىارىل مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخرً كىالصَمَّنابًئيوفى ًإفَمَّن الَمَّنًذينى  مىنيواٍ كىالَمَّنًذينى ىىاديكاٍ }، [21: األحزاب] {اآلًخرى 
69.] 

ًتًو, كىكيتيًبًو, كىريسيًلًو, كىاٍلبػىٍعًث بػىٍعدى اٍلمىٍوًت, كاإًليمىاًف -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم كىىيوى اإًليمافي بًاهلًل كىمىالىًئكى
ًر ًخٍيرًًه كىشىرّْهً   . بًاٍلقىدى

 . كىذا اعتقاد الفرقة الناجية:  مرجع الضمًن إٔب االعتقاد حينما قاؿ:كىىيوى : قاؿ

                                                           
 (.8)صحيح مسلم  
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ًر ًخٍيرًًه كىشىرّْهً : قاؿ ًتًو, كىكيتيًبًو, كىريسيًلًو, كىاٍلبػىٍعًث بػىٍعدى اٍلمىٍوًت, كاإًليمىاًف بًاٍلقىدى  انتزع الشيخ :اإًليمافي بًاهلًل كىمىالىًئكى
ىذه اٛنمل من حديث جربيل حينما ابتعث اهلل أفضل رسوؿ ملكي، ألفضل رسوؿ بشرم، فسألو عن اإل٬ناف، فأجاب 

أف تؤمن باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسلو كالبعث بعد اٞنوت، ]: الن  صلى اهلل عليو كسلم هبذا اٛنواب اٞننظم البٌن اٛنلي، قاؿ
، ىذه أصوؿ اإل٬ناف، فإذا أراد اإلنساف أف يعرؼ اإل٬ناف فلن ٩ند تعريفنا خًننا من تعريف الن  [كتؤمن بالقدر خًنه كشره

يؤمىن ػ صلى اهلل عليو كسلم، كاعلموا 
يا رعاكم اهلل ػ أنو إذا جاء مبحث اإل٬ناف عند أىل السنة كاٛنماعة فإما أف ييراد بو اٞن

يؤمىن بو ىو أركاف اإل٬ناف، كما كقع ُب جواب الن  صلى اهلل عليو كسلم، كىي األصوؿ الستة، 
بو، أك ييراد بو حقيقتو، كاٞن

 . على اعتبار أف القدر داخل ُب اإل٬ناف باهلل. اٝنمسة: كإف شئت فقل
 . كإما أف ييراد باإل٬ناف حقيقتو من أنو قوؿ كعمل، كزيادتو كنقصانو، كما يعارضو من الكفر كأنواعو

يؤمىن بو كىي أركانو، كنشًن إليها بإٗناؿ
 : كاٞنقصود ىاىنا ذكر اٞن

 : كال يتم اإليماف باهلل إال باإليماف بأربعة أموراإل٬ناف باهلل، كىو أعظمها كأجلها، : الركن األكؿ
 .  اإل٬ناف بوجوده سبحانو:األمر األكؿ

 .  اإل٬ناف بربوبيتو:الثاني األمر
 .  اإل٬ناف بألوىيتو:األمر الثالث

 .  اإل٬ناف بأٚنائو كصفاتو:الرابع األمر
فبل يتم اإل٬ناف باهلل إال بتحقيق ىذه األربعة، فيؤمن اإلنساف بوجود اهلل كأف كجوده ىو الوجود اٜنق، حَّت 

٣نكن الوجود، أك : كاجب الوجود؛ ألف كجوده ال يفتقر إٔب كجود غًنه، كمن سواه يعربكف عنو بقوٟنم: اٞنتكلموف يقولوف
ألف كجود غًنه مفتقر إٔب كجوده، فبل بد من اإل٬ناف بوجود اهلل تعأب، كقد تضافرت األدلة من العقل . الوجود اٞنمكن

 . كالشرع كاٜنس كالفطرة على كجود اهلل، كال نسرتسل ُب بسطها
ىو اعتقاده اٝنالق اٞنالك اٞندبر، فعلى ىذه الثبلثة تدكر معا٘ب الربوبية، كبعضهم يفسر توحيد : كاإل٬ناف بربوبيتو

 . الربوبية بأنو توحيد اهلل بأفعالو كاٝنلق كاٞنلك كالرِّزؽ كالتدبًن كما إليو
ىو اعتقاد أنو اٞنستحق للعبادة كحده دكف ما سواه، فبل ٪نل صرؼ أم نوع من أنواع العبادة : كاإل٬ناف بألوىيتو

 . لغًنه سبحانو
 . كاإل٬ناف بأٚنائو كصفاتو كىو ما أفاض فيو اٞنؤلف بعد ىذه اٛنمل

  :كال يتم إال بتحقيق أربعة أمور اإليماف بالمالئكة, :الركن الثاني
كأف كجودىم حق، فليسوا كما يزعم بعض الزاعمٌن أهنم قول معنوية، أك أهنم .  اإل٬ناف بوجودىم:األكؿ األمر

 . قول اٝنًن اٞنبثوثة ُب الكوف، ال، بل اٞنبلئكة خلق حقيقي كعآب غي  خلقهم اهلل من نور
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: فنعلم من أٚنائهم.  اإل٬ناف ّنن علمنا اٚنو منهم باالسم، كمن ٓب نعلم اٚنو فإننا نؤمن بو إٗناالن :األمر الثاني
كىم األكثر ػ فإننا ػ جربيل كميكائيل كإسرافيل كملك اٞنوت كمنكر كنكًن كىاركت كماركت كمالك، كمن ٓب نعلم اٚنو 

 . نؤمن هبم إٗناالن 
اٜنٍىٍمدي لًلَمَّنًو فىاًطًر } فقد كصفهم اهلل تعأب َنملة من األكصاؼ، . اإل٬ناف ّنا  علمنا من صفاُتم:األمر الثالث

: ، كقاؿ نبينا صلى اهلل عليو كسلم[1: فاطر] {السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرًض جىاًعًل اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن أيكٕب أىٍجًنحىةو مَمَّنثٍػىنى كىثيبلثى كىريبىاعى 
ًة اهلًل ًمٍن ٘نىىلىًة اٍلعىٍرشً ] ٍبًع ًمئىًة ، أيًذفى ٕب أىٍف أيحىدِّثى عىٍن مىلىكو ًمٍن مىبلىًئكى ًة أيذينًًو ًإٔبى عىاتًًقًو مىًسًنىةي سى ًإفَمَّن مىا بػىٌٍنى شىٍحمى

 . ، فما علمنا من صفاُتم  منا هبا دكف تكييف، كما ال فإننا نكلو إٔب اهلل[عىاـو 
كٞنبلئكة الر٘نن كظيفة عامة مشرتكة كىي عبادة اهلل .  اإل٬ناف ّنا علمنا من أعماٟنم ككظائفهم:األمر الرابع

كىإًنَمَّنا لىنىٍحني الصَمَّنافُّوفى }، [27، 26: األنبياء]{ ال يىٍسًبقيونىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىىيم بًأىٍمرًًه يػىٍعمىليوفى  (26)بىٍل ًعبىاده مٍُّكرىميوفى }كتسبيحو، 
هي ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعبىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى }، [166، 165: الصافات]{ كىإًنَمَّنا لىنىٍحني اٍلميسىبِّحيوفى  (165) ( 19)كىمىٍن ًعندى

 [. 38: فصلت]{ ييسىبِّحيوفى لىوي بًاللَمَّنٍيًل كىالنػَمَّنهىاًر كىىيٍم ال يىٍسأىميوفى }، [20، 19: األنبياء] {ييسىبِّحيوفى اللَمَّنٍيلى كىالنػَمَّنهىارى ال يػىٍفتػيريكفى 
  :اإليماف بالكتب, كال يتم أيضنا إال بتحقيق أربعة أمور :الركن الثالث
 . فليست كبلـ ملك كال كبلـ رسوؿ، بل ىي كبلـ اهلل حقنا.  اإل٬ناف بأهنا من عند اهلل حقنا:األمر األكؿ
التوراة : فنعلم من كتب اهلل.  اإل٬ناف ّنا علمنا اٚنو منها باٚنو، كمن ٓب نعلم اٚنو فإنا نؤمن بو إٗناالن :األمر الثاني

كاإل٤نيل كالزبور كالقر ف، ك٬نكن أف نضيف صحف إبراىيم، فنعلم أف اهلل تعأب أمد أنبياءه بكتب لتبقى حجة على الناس، 
 .فنؤمن هبا، كما ال نعلمو منها فإنا نؤمن بو إٗناالن 

فما ثبت من أخبار الكتب السابقة فإننا نقبلو كنصدؽ بو، كالواقع .  تصديق ما صح من أخبارىم:األمر الثالث
ا ُب كتابنا أك من كبلـ نبينا صلى اهلل عليو كسلم،  أننا ال نستطيع القطع بصحة ما ُب الكتب السابقة إال أف ٤ند ٟنا شاىدن

٪نيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى }، ك[13: ، اٞنائدة46: النساء] {٪نيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَمَّنوىاًضًعوً }ذلك أف ربنا عز كجل أخربنا بأف من قبلنا 
ا ًمٍن ًعنًد اللَمَّنًو لًيىٍشتػىريكاٍ بًًو ٖنىىنان قىًليبلن }، كأهنم [41: اٞنائدة] {ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعوً  { يىٍكتيبيوفى اٍلًكتىابى بًأىٍيًديًهٍم ٍبيَمَّن يػىقيوليوفى ىىذى

، فلما كاف األمر كذلك كصارت ١نل الريبة كالظنة ما كاف لنا أف نصدؽ شيئنا من أخبارىا إال ب ثارة من علم [79: البقرة]
 : اإلسرائيليات ػ إلى ثالثة أقساـ: كيسمونهاػ فلهذا قسم العلماء المأثور من كتب أىل الكتاب قبلنا كدليل ساطع، 

فإنا نؤمن بو، كذكر خلق  دـ، كذكر الطوفاف، كقصة موسى كيوسف، .  ما شهد كتابنا بصحتو:القسم األكؿ
 . ك يات عيسى ابن مرٙب من إبراء األبرص كاألكمو كإحياء اٞنوتى، فهذا نؤمن بو لشهادة كتابنا بو

                                                           
 (.  151)صححه األلباني السلسة الصحيحة , (7724)سنن أبي داود  
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كىو ما أدخلوه ُب كتب اهلل عز كجل من الباطل، كزعمهم أف لوطنا صلى .  ما شهد كتابنا ببطبلنو:القسم الثاني
اهلل عليو كسلم شرب اٝنمر كزٗب بابنتيو، كىذا موجود ُب أسفارىم، كزعمهم أف سليماف صلى اهلل عليو كسلم عبد األصناـ 

 . بعل كعشرتكت كغًن ذلك ٣نا ادعوه عليو، كغًن ذلك ٣نا قالوه ُب كتبهم، ْنرأكا فيو على اهلل تعأب كعلى أنبيائو
فهذا النوع ال نصدقو كال نكذبو، لقوؿ .  ما ال ٤ند ُب كتابنا ما يشهد بصحتو، كال يشهد ببطبلنو:القسم الثالث

بيوىيٍم، كىقيوليوا) :الن  صلى اهلل عليو كسلم نىا كىمىا أيٍنزًؿى }: ال تيصىدِّقيوا أىٍىلى الًكتىاًب كىال تيكىذِّ  مىنَمَّنا بًاهلًل كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ
كحدثوا ]: ، كلكن ىذا النوع ْنوز ركايتو ٞنن كاف مدركنا كعارفنا باٞنعا٘ب، لقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم(اآليىةى  {إًلىٍيكيمي 

، كإ٧نا قلت ذلك ألف بعض من يركم اإلسرائيليات ال يتبٌن لو الباطل فيها، فكاف ال بد أف [عن بين إسرائيل كال حرج
كما . كإنا لنبلوا عليو الكذب: رضي اهلل عنو ػ عن كعب األحبارػ يكوف من ٪ندث هبذا على علم باألمر، كقد قاؿ معاكية 

 . رضي اهلل عنو ػ تكذيبو أك أنو يتعمد الكذب، كإ٧نا قصد أننا ٤ند ُب مركياتو ما يكوف كذبناػ أراد 
كىو القر ف العظيم، فبل بد من العمل بو، فإف اهلل تعأب ذكر التوراة ٍب .  العمل ّنا أينزؿ إلينا منها:األمر الرابع

ٍيًمنان عىلىٍيوً }: اإل٤نيل ٍب القر ف، قاؿ ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٌٍنى يىدى قان لِّمى أم : [48: اٞنائدة] {كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقِّ ميصىدِّ
ا كناسخنا،  نػىهيم ّنىا أىنزىؿى اللَمَّنوي }حاكمنا كمؤٕنننا كقاضينا كشاىدن ، فيجب العمل ّنا أينزؿ إلينا من [48: اٞنائدة] {فىاٍحكيم بػىيػٍ

الكتب كىو القر ف العظيم، كال ٩نوز العمل ّنا سبق إال أف يقره شرعنا، فإف أقره شرعنا فشرع من قبلنا شرع لنا إذا أقره 
نىا عىلىٍيًهٍم ًفيهىا أىفَمَّن النػَمَّنٍفسى بًالنػَمَّنٍفًس كىاٍلعىٌٍنى بًاٍلعىٌٍنً كىاألىنفى بًاألىنًف كىاأليذيفى بًاأليذيًف }: شرعنا، بدليل أف اهلل تعأب قاؿ كىكىتىبػٍ
فىمىن }: أم ُب التوراة، أقر اهلل سبحانو كتعأب ىذا، ٍب زاد: {ًفيهىا}: [45: اٞنائدة] {كىالسِّنَمَّن بًالسِّنِّ كىاٛنٍيريكحى ًقصىاصه 

عن ، ىذا ىو األصل ُب ىذا األمر، كإال فإف القر ف ناسخ ٞنا قبلو، كقد جاء عن  [45: اٞنائدة]{تىصىدَمَّنؽى بًًو فػىهيوى كىفَمَّنارىةه لَمَّنوي 
جابر بن عبد اهلل، أف عمر بن اٝنطاب، أتى الن  صلى اهلل عليو كسلم بكتاب أصابو من بعض أىل الكتب، فقرأه 

ا يىا اٍبنى اٍٝنىطَمَّناًب، كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىقىٍد ًجٍئتيكيٍم هًبىا  )على الن  صلى اهلل عليو كسلم فغضب كقاؿ أىميتػىهىوِّكيوفى ًفيهى
بيوا ًبًو، أىٍك بًبىاًطلو فػىتيصىدِّقيوا ًبًو، كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه لىٍو أىفَمَّن  بػىٍيضىاءى نىًقيَمَّنةن، الى تىٍسأىليوىيٍم عىٍن شىٍيءو فػىييٍخربيككيٍم ًُنىق  فػىتيكىذِّ

يًّيا، مىا كىًسعىوي ًإالَمَّن أىٍف يػىتَمَّنًبعىيًن   . (ميوسىى كىافى حى
 : اإليماف بالرسل, كال يتم أيضنا إال بتحقيق أربعة أمور: الركن الرابع
اللَمَّنوي }ّنعىن أف اهلل اصطفاىم كاختارىم عن علم كحكمة، .  اإل٬ناف بأف رسالتهم من عند اهلل حقنا:األمر األكؿ

ا اٍلقيٍر في عىلىى رىجيلو مِّنى اٍلقىٍريػىتػىٌٍنً عىًظيمو }، [124: األنعاـ] {أىٍعلىمي حىٍيثي ٩نىٍعىلي رًسىالىتىوي  أىىيٍم  (31)كىقىاليوا لىٍوال نػيزِّؿى ىىذى
، فالنبوة ال [75: اٜنج]{ اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }، [32، 31: الزخرؼ] {يػىٍقًسميوفى رىٍ٘نىةى رىبِّكى 

تيناؿ بالكسب، كال تيناؿ بالرياضة، كال تيناؿ باجملاىدة كما زعمو بعض زنادقة الصوفية، كما أهنا أيضنا ال تيناؿ بالقول 
                                                           

 (.7362)صحيح البخاري  

 .ضعف إسناده شعيب األرنؤوط (15156)السمند  
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القوة القدسية، كالقوة اٜندسية، كالقوة : العقلية، كما ادعى ذلك ابن سينا كالفبلسفة، حيث زعموا أف للنبوة شرائط
 . من توفرت فيو ىذه اٝنصائص صار نبينا، ككل ىذا من الباطل؛ فهي اصطفاء من اهلل: إْب ٣نا ادعوه، كقالوا.. التخييلية

أما ُب القر ف العظيم فقد كرد .  اإل٬ناف ّنن علمنا اٚنو منهم، كمن ٓب نعلم اٚنو فإنا نؤمن بو إٗناالن :األمر الثاني
، كُب السنة  ذكر ٙنسة كعشرين رسوالن نبينا، كل من ٚناىم اهلل تعأب فهم أنبياء كرسل، كعدُتم ٙنسة كعشركف نبينا رسوالن

ا أك اثنٌن، فهذا أقصى علمنا بأٚنائهم، كإال فإف رسل اهلل كثر،  كىلىقىٍد بػىعىثٍػنىا ُب كيلِّ أيمَمَّنةو }ما قد يضيف إٔب ىذا كاحدن
ٍلنىا ريسيبلن مِّن قػىٍبًلكى ًمنػٍهيم مَمَّنن قىصىٍصنىا عىلىٍيكى كىًمنػٍهيم مَمَّنن ٓبَمٍَّن نػىٍقصيٍص عىلىٍيكى }، [36: النحل] {رَمَّنسيوالن  : غافر]{ كىلىقىٍد أىٍرسى
 . ، فيكفي اإل٬ناف اجململ ّنا ٓب يسم اهلل تعأب، فنؤمن بو إٗناالن [78

ًإفَمَّن ٣نَمَّنا أىٍدرىؾى النَمَّناسي ًمٍن كىبلىـً ): كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم.  تصديق ما صح من أخبارىم:األمر الثالث
، كمن أخبارىم ما قص اهلل تعأب علينا ُب كتابو، كما قص علينا قصة موسى (النُّبػيوَمَّنًة، ًإذىا ٓبٍى تىٍستىٍحًي فىافػٍعىٍل مىا ًشٍئتى 

 . كفرعوف كسائر أنبيائو، كما حدَمَّنث بو نبيو صلى اهلل عليو كسلم ُب األحاديث الصحيحة ٣نا كاف ُب األنبياء السابقٌن
فيجب علينا أف نعمل بشريعتو .  العمل بشريعة من أيرسل إلينا منهم كىو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم:األمر الرابع

 . كال نلتفت إٔب ما سواه
 : كيتطلب أيضنا أربعة أمور, اإليماف باليـو اآلخر: الركن الخامس
فتنة القرب، كعذاب القرب أك نعيمو، كسيأٌب : كالذم يكوف ُب القرب أمراف.  اإل٬ناف ّنا يكوف ُب القرب:األمر األكؿ

 . الكبلـ عليهما، كقد أفرد الشيخ ٟنما حيزنا كبًننا
حفاة غًن : [حفاة عراة غرالن ]كىو إخراج الناس من قبورىم أحياء يـو القيامة،.  اإل٬ناف بالبعث:األمر الثاني

منا]: منتعلٌن، عراة غًن مكتسٌن، غرالن غًن ٢نتونٌن، كُب ركاية  . أم ليس معهم شيء: [هبي
كسيأٌب ذكر التفريق بٌن ١ناسبة الكفار ك١ناسبة اٞنؤمنٌن، كذكر نوعي حساب .  اإل٬ناف باٜنساب:األمر الثالث

 . اٞنؤمنٌن، كأنو إما عرض كإما مناقشة
كىو اٛننة أك النار، فاٛننة ىي الدار اليت أعدىا اهلل كرامة ألكليائو اٞنتقٌن، كالنار ىي .  اإل٬ناف باٛنزاء:األمر الرابع

 . الدار اليت أعدىا اهلل مكاننا ألعدائو الكافرين
 : اإليماف بالقدر, كال يتم إال بتحقيق أربعة أمور: الركن السادس
 .  اإل٬ناف بعلم اهلل احمليط بكل شيء:األمر األكؿ
 .  اإل٬ناف بكتابة اهلل للمقادير قبل أف ٫نلق السماكات كاألرض ِنمسٌن ألف سنة:األمر الثاني
 .  اإل٬ناف ّنشيئة اهلل النافذة، كأف ما شاء كاف كما ٓب يشأ ٓب يكن:األمر الثالث
 . ذكاُتا كصفاُتا كحركاُتا، فاهلل اٝنالق كما سواه ٢نلوؽ.  اإل٬ناف ِنلق اهلل ٛنميع األشياء:األمر الرابع

                                                           
 (.3483)صحيح البخاري  



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح
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سن تصوره كتقسيمو ػ كهبذا البياف  يا رعاكم اهلل ػ ينتظم مفردات أركاف اإل٬ناف الستة، كينبغي لطالب العلم أف ٪ني
 . ليتمكن من بيانو لعمـو الناس، فإف الناس ُب أمس اٜناجة إٔب إدراؾ ىذه التفاصيل

كمبحث القدر أكاله الشيخ ُب ىذه الرسالة عناية خاصة، فأكثر ما ركز عليو الشيخ ُب العقيدة الواسطية اإل٬ناف 
 . باهلل، كاإل٬ناف  باليـو اآلخر، كاإل٬ناف بالقدر، كأما اإل٬ناف بالكتب كالرسل كاٞنبلئكة فجرت إشارة عابرة إليو

 .كاهلل أعلم
 (4 )الدرس

 األيماف بصفات اهلل
اإًليمىافي ًبمىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي ًكًتاًبًو اٍلعىزًيًز, كىًبمىا كىصىفىوي ًبًو : كىًمنى اإليمىاًف بًاهللً -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

, كىًمٍن  ىٍيًر تىٍكًييفو كىالى تىٍمًثيلو   .رىسيوليوي ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم, ًمٍن  ىٍيًر تىٍحرًيفو كىالى تػىٍعًطيلو
 .بعد أف ذكر الشيخ التأطًن العاـ جململ العقيدة اإلسبلمية دخل ُب شيء من اٝنصوص

اإل٬ناف بوجوده، :  من ىنا للتبعيض، فقد أسلفنا أف اإل٬ناف باهلل يتضمن أربعة أمور:كىًمنى اإليمىاًف بًاهللً : قاؿ
كربوبيتو، كألوىيتو، كأٚنائو كصفاتو، فاختار منها الشيخ ما مست اٜناجة إليو ُب سؤاؿ السائل، كما كاف سادًّيا ُب زمنهم 

 . من اللغط ُب ىذا األمر اٞنهم، كىو ما يتعلق بأٚنائو كصفاتو، فذكر قاعدة أىل السنة كاٛنماعة ُب ىذا الباب
اإًليمىافي ًبمىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي ًكًتاًبًو اٍلعىزًيًز, كىًبمىا كىصىفىوي ًبًو رىسيوليوي ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم, ًمٍن : قاؿ

, كىًمٍن  ىٍيًر تىٍكًييفو كىالى تىٍمًثيلو  يا رعاكم اهلل ػ أف الناس تفرقوا ُب ىذا الباب الشريف فرقنا ػ  اعلموا : ىٍيًر تىٍحرًيفو كىالى تػىٍعًطيلو
إف اهلل تعأب : شَّت، فقـو زعموا أف اهلل سبحانو كُنمده ال اسم لو كال صفة، كىؤالء ىم غبلة اٞنعطلة من اٛنهمية، فقالوا

فبل ييثبتوف فيما يتعلق باهلل إال أنو كجود مطلق، أم كجود ال . ال اسم لو كال صفة، كأف الوجود اٞنطلق بشرط اإلطبلؽ
يتقيد بصفة، فيزعم ىؤالء أنو ليس بسميع كال بصًن كال عليم كال قدير، كليس لو ٚنع كال بصر كال علم كال قدرة، ىؤالء 

 : ىم غبلة اٞنعطلة، كىم اٛنهمية، كاٛنهمية قد كفرىم أىل السنة بشناعة مقالتهم، حَّت قاؿ ابن القيم
 كلقد تقلد كفرىم ٙنسوف ُب                     عشر من العلماء ُب البلداف

يعين ٙنسمائة عآب أيثر عنهم تكفًن اٛنهمية، كذلك أف مقالتهم تعين ُب الواقع إنكار كجود اهلل، ألنو ال ييتصور 
ا، فلذلك   كجود موجود ليس لو كصف، كناطق الكتاب كصحيح السنة ُب إثبات األٚناء كالصفات، فبل مسوغ ٞنقالتهم أبدن

 . استحقوا التكفًن
نعم، نثبت لو : كدكف ىؤالء قـو من اٞنعطلة كىم اٞنعتزلة، فإف اٞنعتزلة أرادكا تلطيف شناعة مقالة اٛنهمية، فقالوا

نعم، ىو ٚنيع لكن ببل ٚنع، كبصًن ببل بصر، كعليم ببل علم، كقدير : فيقولوف. األٚناء دكف ما دلت عليو من الصفات
ّنعىن أهنم أثبتوا أٚناء فرغوىا من الصفات، فحقيقة األمر أف ال فرؽ بٌن مذىب اٞنعتزلة كمذىب اٛنهمية، ألف . ببل قدرة

ىا ىو اهلل تعأب قد ٚنى نفسو : اٛنميع يعتقد أنو ليس هلل تعأب صفة ثبوتية، حَّت إهنم إذا جوهبوا بصراحة األدلة كقيل ٟنم
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عى }: ٚنيعنا كقاؿ يعه }، [1: اجملادلة]{ كىاللَمَّنوي يىٍسمىعي }: ، كقاؿ[1: اجملادلة] {قىٍد ٚنًى ، 244، 181: البقرة]{ ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٚنًى
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنيًت }:  ، كما ُب صدر سورة اجملادلة[1: ، اجملادلة1: ، اٜنجرات28: ، لقماف75: ، اٜنج17: األنفاؿ قىٍد ٚنًى

يعه بىًصًنه  ا ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٚنًى اٞنقصود بالسمع انتفاء : ، قالوا[1: اجملادلة] {ْنيىاًدليكى ُب زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإٔبى اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي يىٍسمىعي ٓنىىاكيرىكيمى
ّنعىن أهنم يفسركف الصفات الثبوتية بالسلبية، بأف . الصمم، كاٞنقصود بالعلم انتفاء اٛنهل، كاٞنقصود بالقدرة انتفاء العجز

أضدادىا مسلوبة عن اهلل، ككل ذلك فرارنا من إثبات الصفة، ككل ىذا من تبلعب الشياطٌن كمن شـؤ تلقيهم الفلسفة 
اليونانية كغًنىا، اليت أفسدت مداركهم كطرائقهم ُب التفكًن، ِنبلؼ السلف فإهنم اعتصموا بالكتاب كالسنة كلزموا 

 . داللتهم، كعصمهم اهلل، فأثبتوا ما أثبت لنفسو
 . كىذا ُب جانب التعطيل

، فلما ٚنعوا اهلل تعأب كعلى النقيض من ىؤالء تمامنا قـو  لوا في اإلثبات, كىم أىل التمثيل كالتكييف
ال نعهد ىذا إال ُب اٞنوجودات فيعتقدكهنا ُب اهلل ُنسب ما عهدكىا ُب :يسمي نفسو بأٚناء كيصف نفسو بأكصاؼ قالوا

 :اٞنوجودات فيقوؿ قائلهم
 . تعأب اهلل عما يقولوف علونا كبًننا. ٚنع كسمعنا، كبصر كبصرنا، ككجو كوجوىنا، كيد كأيدينا

أرأيتم كيف افرتقوا؟ قـو غلوا ُب التنزيو حَّت كقعوا ُب التعطيل، كقـو غلوا ُب اإلثبات حَّت كقعوا ُب التمثيل، كىدل 
اهلل تعأب أىل السنة كاٛنماعة ٞنا اختيلف فيو من اٜنق بإذنو، فسلكوا مسلكنا كسطنا بٌن طرفٌن، كعدالن بٌن عوجٌن، فأثبتوا 

 ... نؤمن ّنا كصف اهلل بو نفسو: إثباتنا ببل ٕنثيل، كنزىوا اهلل تعأب تنزيهنا ببل تعطيل، فقالوا
اإًليمىافي ًبمىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي ًكًتاًبًو اٍلعىزًيًز, كىًبمىا كىصىفىوي ًبًو رىسيوليوي ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم, ًمٍن : قاؿ

, كىًمٍن  ىٍيًر تىٍكًييفو كىالى تىٍمًثيلو  اهلل : ىذه بركة اعتصامهم بالكتاب كالسنة، قالوا!  هلل درىم: ىٍيًر تىٍحرًيفو كىالى تػىٍعًطيلو
سبحانو كتعأب غيب، كال سبيل لنا أف نقوؿ شيئنا إال بربىاف من اهلل، كال ٬نكن أف نعلم ما ينبغي لربنا كما يينزه عنو إال ِنرب 

رؤيتو، : األكؿ: صادؽ عنو، ذلك أف العقوؿ تقطع أف أم شيء من األشياء ال ٬نكن معرفة صفتو إال بإحدل ثبلث طرائق
 . خرب صادؽ عنو: رؤية مثيلو، الثالث: الثا٘ب

فبل ٬نكنك أف ٔنرب عن ىذا . إنو قد ظهر جهاز معٌن، حاسب أك موديل سيارة معينة: فأنت لو قيل لك مثبلن 
إما أف تكوف رأيت ىذه السلعة بنفسك فوصفتها، أك رأيت : الشيء أك عن ىذه السلعة، إال بأحد ىذه الثبلث طرؽ

نظًننا ٟنا مثبلن ُب كتالوج أك غًن ذلك فوصفتها بناء على رؤية نظًنىا، أك جاءؾ إنساف حاذؽ يعي ما يقوؿ كيعين ما يقوؿ 
رب عن ربنا عز كجل إال بالطريق الثالثة، : فحدثك فنقلت عنو، ىذه ىي الطرؽ اٞنمكنة، فللو اٞنثل األعلى ال ٬نكن أف ٦ني

ألننا ٓب نر ربنا، كال نبينا صلى اهلل عليو كسلم ر ه، فكيف بنا، فبالتإب ال ٬نكن أف نصف ربنا بناء على رؤية، فقد سئل 
، كذلك أنو رأل اٜنيجيب،  (رىأىٍيتي نيورنا: )، أك قاؿ (نيوره أىٗبَمَّن أىرىاهي : )قاؿ. ىل رأيت ربك؟: الن  صلى اهلل عليو كسلم

                                                           
 (.178) صحيح مسلم 
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ابيوي النُّوري ): قاؿ ىٍحرىقىٍت سيبيحىاتي كىٍجًهًو مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن - النَمَّناري : كىُب رًكىايىًة أىيب بىٍكرو - ًحجى لىٍو كىشىفىوي ألى
ٍلًقوً    .(خى

رضي اهلل عنها ػ ىل رأل ػ  أنو كال الن  صلى اهلل عليو كسلم رأل ربو، كٟنذا ٞنا سئلت عائشة :فالقوؿ الصحيح
لقد رأل من  يات ربو }ركيدا ٍب قرأت : لقد تكلمت بشيء قف لو شعرم، قلت: ١نمد ربو؟ قالت للسائل

، قالت أين يذىب بك؟ {الكربل
إ٧نا ىو جربيل، من أخربؾ أف ١نمدا رأل ربو، أك كتم شيئا ٣نا أمر بو، أك يعلم اٝنمس اليت قاؿ اهلل تعأب 

مرة عند : فقد أعظم الفرية، كلكنو رأل جربيل، ٓب يره ُب صورتو إال مرتٌن {إف اهلل عنده علم الساعة كينزؿ الغيث}
 . سدرة اٞننتهى، كمرة ُب جياد لو ست مئة جناح قد سد األفق

فىبلى }، [74: النحل] {فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًو األىٍمثىاؿى }أشد امتناعنا، ألنو ال نظًن لو سبحانو حَّت ييقاس عليو، : كالثا٘ب
ادان   [. 4: اإلخبلص]{ كىٓبٍى يىكين لَمَّنوي كيفيوان أىحىده }، [22: البقرة] {ْنىٍعىليواٍ لًٌلًو أىندى

فلم يبق إال الطريق الثالث كىو اٝنرب الصادؽ، فقد أخربنا اهلل تعأب عن نفسو ُب كتابو بأٚنائو كصفاتو، ُب مواضع 
عدة، كأخربنا عنو نبيو صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو الصحيحة، فكاف متعيننا أف نلـز ىذا الطريق، كال نيثبت هلل ّنجرد 

العقل، بل نيثبت ّنا دؿ عليو النص الصحيح، فكانت طريقة أىل السنة كاٛنماعة اإل٬ناف ّنا كصف بو نفسو ُب كتابو، كّنا 
 . كصفو بو رسولو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو

 ىذه :اإًليمىافي ًبمىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي ًكًتاًبًو اٍلعىزًيًز, كىًبمىا كىصىفىوي ًبًو رىسيوليوي ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ
طريقة أىل السنة، كاحرتز الشيخ من أربعة أمور، فاألكؿ كالثا٘ب ١نذكراف ُب جانب التنزيو، كالثالث كالرابع ١نذكراف ُب 

 . جانب اإلثبات
: يعين غًٌنه عن مواضعو، تقوؿ أنت مثبلن . حرؼ الكبلـ: التغيًن، يقاؿ: لغة: التحريف: ًمٍن  ىٍيًر تىٍحرًيفو : قاؿ

 . يعين تغًن مسارىا. كانت السيارة تسًن ُب طريق ٍب ا٥نرفت
 . تغيًن النص لفظنا أك معىن: اصطبلحنا

 : فتبين بهذا أف التحريف نوعاف
 .  ٓنريف لفظي:النوع األكؿ
 .  ٓنريف معنوم:النوع الثاني

 : كقد ذكر العلماء للتحريف اللفظي ثالثة أمثلة
 .فقد زاد حرفنا. أم استؤب: [5: طو] {الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: كمن قاؿ.  زيادة حرؼ:المثاؿ األكؿ

                                                           
(. 179) صحيح مسلم 

 (.3552)سنن الترمذي  
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 [26[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

: ، قالوا [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىٌفان صىٌفان }: كمن قاؿ ُب قولو تعأب.  زيادة كلمة:المثاؿ الثاني
 .كجاء أمر ربك، فزادكا كلمة
كأنتم تعرفوف أف اللغة العربية تنضبط معانيها بالشكل كاإلعراب الذم يكوف على .  تغيًن الشكل:المثاؿ الثالث

، فجاء منكرك صفة الكبلـ فغًنكا [164: النساء] {كىكىلَمَّنمى اللَمَّنوي ميوسىى تىٍكًليمان }: أكاخرىا، فمثلوا لذلك بقوؿ اهلل تعأب
: كصنعوا ذلك ليجعلوا اهلل تعأب ميكلَمَّنمنا ال متكلِّمنا، كإال فإف اآلية. ككلم اهللى موسى: الضمة، كحرفوىا إٔب فتحة، فقالوا

: (ميوسىى)لفظ اٛنبللة فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة الظاىرة على  خره، : (اللَمَّنوي )فعل ماض مبين على الفتح، : (كىكىلَمَّنمى )
 . مفعوؿ مطلق مؤكد للفعل: (تىٍكًليمان )مفعوؿ بو، 

ليجعلوا اهلل مفعوالن بو مقدمنا، كموسى فاعبلن مؤخرنا، كىذا ٓنريف بتغيًن الشكل، كقد . ككلم اهللى موسى: كىم قالوا
أريدؾ أف تقرأ هبذه اآلية : ر٘نو اهلل ػ، فقاؿػ حاكؿ بعضهم أف يستنطق أحد القراء اٞنشهورين كىو أبو عمرك بن العبلء 

كىلىمَمَّنا جىاءى }: فما تصنع يا ابن اللخناء بقوؿ اهلل تعأب: فتفطن ٞنراده، فقاؿ. ككلم اهللى موسى تكليمنا: على ىذا النحو
ىل يستطيع أف يعبث هبا أك أف ينسب الكبلـ إٔب غًن اهلل؟ ال ٬نكنو . ؟[143: األعراؼ] {ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي 

 . ، فاألمر جد صريح[143: األعراؼ] {كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي }ذلك، 
ليس اٞنراد بو : أما التحريف اٞنعنوم فباب كاسع ال حد لو، كىو أف يقركا اللفظ على ما ىو عليو، لكن يقولوف

نعم، هلل صفة ىي الوجو، لكن اٞنقصود بالوجو الثواب، هلل صفة ىي اليد، لكن : فيقولوف. كذا، كاٞنراد بو كذا ككذا
اٞنقصود باليد النعمة أك القدرة، كهلل صفة اجمليء، لكن اٞنقصود هبا ٠نيء أمره أك مبلئكتو أك ر٘نتو أك ٥نو ذلك، كالتحريف 

اٞنعنوم أكثر ما كقع فيو احملرفوف، ألف القر ف العظيم مصوف ال ٬نكنهم أف ٪نرفوه ألنو منقوؿ بالتواتر، فأكثر ما كقع 
 . التحريف ُب التحريف اٞنعنوم

، تلطيفنا لو، فيقولوفػ كاعلموا  : يا رعاكم اهلل ػ أف أىل التحريف ال يسموف عملهم ٓنريفنا، كإ٧نا يسمونو تأكيبلن
كالواقع أف ىذا ٓنريف ال تأكيل، ألف كلمة تأكيل ُب أصل . تأكيل الوجو الثواب، كتأكيل اليد النعمة، كتأكيل كذا كذا

كضعها ُب اللغة ال تدؿ على مرادىم، فأرادكا أف يلطفوا ىذا، ك٩نب أف نسمي األمور بأٚنائها، كىذا ٣نا كفق لو شيخ 
، كىذا يدؿ  اإلسبلـ ابن تيمية أف ٚنى التأكيل الذم عليو اٞنتكلموف ٓنريفنا، كٚنى التفويض الذم يدعيو اٞنفوضة ْنهيبلن

 . على قوة العارضة كالبياف كالثقة باٜنق الذم ىو عليو
أم خالية من اٞناء، : [45: اٜنج] {كىبًٍئرو مُّعىطَمَّنلىةو }: اٝنلو كالفراغ، قاؿ تعأب: لغة:  التعطيل:كىالى تػىٍعًطيلو : قاؿ
. عيطلة صيفية: إذا ٓب يكن عليها حلي، يعين أهنا اكتفت بزينتها عن لبس اٜنلي، ك٥نن نقوؿ. امرأة معطاؿ: كتقوؿ العرب

 : ٝنلوىا من الدراسة أك ٥نو ذلك، كيقوؿ الشاعر ٢ناطبنا ١نبوبتو
 ال تنكرم عطل الكرٙب من الغىن                  فالسيل حرب للمكاف العإب
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أم ال تستغريب أنو ليس ُب يدم ماؿ كًجدة، ألف الرجل الكرٙب إذا كقع شيء ُب يديو فرقو ٬ننة كيسرة، كما إذا 
 . أم خلوه من الغىن: نزؿ ماء السماء على رؤكس اٛنباؿ سح منها، عطل الكرٙب

 . جحد أك نفي أك إنكار أٚناء اهلل تعأب كلها أك بعضها: اصطبلحنا
  :التعطيل ينقسم إلى قسمينكتبٌن من خبلؿ ما قررنا أف 

كىو ما عليو اٛنهمية كاٞنعتزلة، فإهنم قد عطلوا اهلل تعأب من صفاتو، كالفرؽ بينهم . تعطيل كلي: لقسم األكؿا
. لو األٚناء، لكن ال تتضمن أكصافنا: كاٞنعتزلة قالوا. ليس لو اسم كال صفة: فرؽ شكلي، فاٛنهمية أكثر صراحة؛ فقد قالوا

كىذا من اٜنذلقة، ألف العرب ال تسمي عليمنا إال من كاف ذا علم، كال تسمي بصًننا إال من كاف ذا بصر، كال تسمي 
 .  ٚنيع ببل ٚنع، عليم ببل علم، حكيم ببل حكمة: ٚنيعنا إال من كاف ذا ٚنع، فكيف تقولوف

كٚنوا بذلك ألهنم ُب األصل يعتقدكف ثبوت . الصفاتية: كىؤالء قـو يقاؿ ٟنم.  تعطيل جزئي:القسم الثاني
الصفات هلل عز كجل، كما يعتقد أىل السنة ثبوت الصفات هلل عز كجل، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات اٞنعتزلة 

كاٛنهمية، فلم يتمكنوا من حلها، فأتوا ّنذىب ملفق بٌن مذىب اٞنعتزلة كاٛنهمية كمذىب السنة احملضة، فصاركا يثبتوف هلل 
صفات اٞنعا٘ب، ك٪نرفوف الصفات الفعلية كاٝنربية، كأكضح مثاؿ على ىذا األشاعرة كاٞناتيريدية، كمن قبلهم الكيبٌلبية، 

إذ . الصفاتية: كيعدكف من فرؽ الصفاتية أتباع أيب العباس القبلنسي، كأتباع اٜنارث بن أسد احملاس ، فهؤالء يقاؿ ٟنم
األصل فيهم اإلثبات، كىذه حسنة عظيمة أهنم اعتقدكا أف اهلل تعأب مستحق لثبوت صفات الكماؿ كاٛنبلؿ، لكنهم 

تشوشوا من شبهات اٞنعتزلة فيما يتعلق بالصفات الفعلية، ألف اٞنعتزلة أثاركا شبهنا فيما يتعلق ّنجيء اهلل كنزكلو كاستوائو، 
كالوجو كاليدين كالعينٌن، فلم يتمكنوا من حل إشكاالت اٞنعتزلة، : فلم يتمكنوا من ردىا، ككذلك ُب صفات اهلل اٝنربية

كٓب يفقهوا طريقة السلف، كٓب ييدركوا حقيقتها، فؤلجل ذلك صاركا كالشاة العائرة بٌن القطيعٌن، ال إٔب ىؤالء كال إٔب 
 . أصحاب التعطيل اٛنزئي: ىؤالء، فمثل ىؤالء نسميهم

أما أىل السنة فمذىب مطرد، يصدؽ بعضو بعضنا، ال يقولوف ُب موضع ما ينقضو ُب موضع، بل ىم ماشوف 
، فكما ٓب [2: طو] {مىا أىنزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلقيٍر فى لًتىٍشقىى}: موافقوف لداللة الكتاب كالسنة، كىم أسعد الناس بقوؿ اهلل تعأب

يشق نبيهم صلى اهلل عليو كسلم بالقر ف ٓب يشقوا بو، بل فرحوا بو كاطمأنوا إليو كاعتقدكا معناه كداللتو، ىكذا اٞنؤمنوف 
 ٟنىيمي اٍلقىٍوؿى لىعىلَمَّنهيٍم كىلىقىٍد كىصَمَّنٍلنىا}:دكمنا، أٓب تركا أف اهلل تعأب أثىن على طائفة من أىل الكتاب  منوا فقاؿ اهلل تعأب

نىاىيمي اٍلًكتىابى ًمن قػىٍبًلًو ىيم بًًو يػيٍؤًمنيوفى  (51)يػىتىذىكَمَّنريكفى  لىى عىلىٍيًهٍم قىاليوا  مىنَمَّنا بًًو إًنَمَّنوي اٜنٍىقُّ ًمن رَمَّنبػِّنىا إًنَمَّنا  (52)الَمَّنًذينى  تػىيػٍ كىًإذىا يػيتػٍ
{ أيٍكلىًئكى يػيٍؤتػىٍوفى أىٍجرىىيم مَمَّنرَمَّنتػىٌٍنً ّنىا صىبػىريكا كىيىٍدرىؤيكفى بًاٜنٍىسىنىًة السَمَّنيِّئىةى كى٣نَمَّنا رىزىقٍػنىاىيٍم يينًفقيوفى  (53)كينَمَّنا ًمن قػىٍبًلًو ميٍسًلًمٌنى 

هلل درىم، فهكذا ينبغي أف يكوف حاؿ اٞنؤمن مع كتاب اهلل، أف يكوف أعظم مفركح بو، كأف : [54- 51: القصص]
ا اٍلقيٍر في ألينًذرىكيم بًًو كىمىن بػىلىغى }: يعتقد أنو حق على حقيقتو، كأنو داؿ بذاتو على اٜنق، أٓب يقل اهلل تعأب  {كىأيكًحيى ًإٕبىَمَّن ىىذى

                                                           
.  الحظ، حلقات متواصلة 
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ال : ، فالقر ف بذاتو كاؼ ُب النذارة، ال ٪نتاج إٔب مساعدات خارجية كما يدعي ىؤالء اٞنتكلموف، يقولوف[19: األنعاـ]
كيأخذكف يعبثوف هبا كيتجنوف على النصوص، فأسعد الناس بالقر ف ىم أىل السنة . بد من معرفة تأكيل اآليات ككذا

كاٛنماعة، كأما من سواىم من اٞنتكلمٌن من اٞنعطلة كاٞنمثلة فقد شقوا بالقر ف، صاركا ٪نملونو على غًن مراد اهلل تعأب 
كمراد نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كيتكلفوف ُب ذلك أشد التكاليف، فبل بد من االحرتاز من التحريف كالتعطيل، كىذا ُب 

أم تنزيو ىذا أفضى إٔب تعطيل : جانب التنزيو، ألف ىؤالء اٞنعطلة يدعوف أهنم قصدكا بذلك تنزيو رب العاٞنٌن، فنقوؿ
 . ما عاد تنزيهنا، بل عاد بأعظم اٞنسبة كاٞنذمة! الرب عن صفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ؟

  .كمن  ير تكييف كال تمثيل: ، كٟنذا قاؿ الشيخكفي مقابلهم من بالغ في اإلثبات, كىم أىل التمثيل
 التكييف ىو حكاية كيفية الصفة، كأف ٓنكي كيف جرل كذا ككذا ككذا، فقد يصف :كىًمٍن  ىٍيًر تىٍكًييفو : قاؿ

تكييف، فالتكييف اٞنذمـو ىو أف : فهذا اٚنو. حصل كذا ككذا ككذا: اإلنساف مثبلن ىبوط مظلي أك تسلق جبل فيقوؿ
ينتدب أحد ٜنكاية كيفية صفة من صفات اهلل، كاستواء اهلل عز كجل على عرشو، فهذا ٣نتنع عقبلن ١نـر شرعنا، فهو ٣نتنع 

فىبلى تىٍضرًبيواٍ }: ىذا من أعظم اٞنستحيبلت، ك١نـر شرعنا ألف اهلل قاؿ! عقبلن ألنو أم عقل ٬نكن أف يوزف بو ما ينبغي هلل؟
: يا أبا عبد اهلل: ، كٞنا دخل رجل على أيب عبد اهلل مالك بن أنس إماـ دار اٟنجرة كقاؿ[74: النحل] {لًٌلًو األىٍمثىاؿى 

فسأؿ عن كيفية االستواء، فأطرؽ اإلماـ مالك برأسو، كعلتو . ، كيف استول؟[5: طو] {الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}
, : الرحضاء، كارفض جسده عرقنا تعظيمنا هلل عز كجل كاحرتامنا ٛننابو، أطرؽ ساعة ٍب رفع رأسو كقاؿ االستواء معلـو

ٍب أمر بو فأيخرج من . كالكيف مجهوؿ, كاإليماف بو كاجب, كالسؤاؿ عنو بدعة, كما أظنك إال صاحب بدعة
االستواء  ير مجهوؿ, كالكيف  ير معقوؿ, كاإليماف بو : اٞنسجد، كُب ركاية أخرل صحيحة عند البللكائي أنو قاؿ

 . ؛ فبل ٩نوز التكييف شرعنا، كال ٬نكن عقبلن كاجب, كالسؤاؿ عنو بدعة
ىذا الكأس مثل ىذا الكأس، ىذا الكتاب مثل ىذا :  أم إثبات ٣ناثل للشيء، كأف نقوؿ مثبلن :كىالى تىٍمًثيلو : قاؿ

ألهنما خرجا من مطبعة كاحدة، كالحظوا دقة الشيخ، أنو استعمل لفظ التمثيل، كٓب يستخدـ لفظ التشبيو، ألف . الكتاب
ًمٍثًلًو شىٍيءه }: القر ف جاء بنفي التمثيل، فقاؿ تعأب  .ليس كشبهو شيء: ، كٓب يقل[11: الشورل] {لىٍيسى كى

فيجب على من أثبت هلل سبحانو كتعأب ما كصف بو نفسو أف ٪نذر من أف يبالغ ُب التكييف لدرجة أف يكيف 
كجو اهلل كوجو اٞنخلوؽ، يد اهلل كيد : كيفية ٠نيئو كاستوائو أك ٥نو ذلك، كأف ٪نذر من الوقوع ُب التمثيل بأف يقوؿ

. اٞنخلوؽ، ٚنع اهلل كسمع اٞنخلوؽ، فهذه أمور ال بد من التفطن ٟنا كالتنبو ٟنا، لكي يكوف إ٬ناف اإلنساف إ٬ناننا على بينة
، فاٞنعطل يعبد عدمنا ألنو ُب الواقع سار ال إٔب شيء، كما عرب  المعطل يعبد عدمنا, كالممثل يعبد صنمنا:كٟنذا قيل

. ال: قاؿ. أٟنا جذكر؟: قيل. ال: قاؿ. أٟنا جذع؟: فقيل لو. ُب بيتنا ٦نلة: ما مثلكم إال كرجل قاؿ: بعضهم للمعطلة فقاؿ
ألنو نزع ٗنيع صفاُتا كخصائصها، . فما ُب بيتكم ٦نلة: قالوا. ال: قاؿ. أٓنمل الثمر؟: قيل. ال: قاؿ. أٟنا سعف؟: قيل

ليس بكذا، كليس بكذا، كليس بكذا، : فصارت ُب األذىاف كال كجود ٟنا ُب األعياف، فاٞنعطلة يصفوف اهلل تعأب بالسلوب
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إ٧نا ٪ناكلوف أف ليس فوؽ السماء إلو، كاٞنمثل يعبد صنمنا، ألنو ٔنيل صورة ذىنية اصطنعها ُب ذىنو، : ٟنذا قاؿ السلف
 . مهما بالغ ُب تكبًنىا كتزكيقها، لكن اهلل ليس كذلك، فكل ما خطر ببالك من األشكاؿ فاهلل ليس كذلك

 .كاهلل أعلم
 ( 5 )الدرس

 المحترزات األربعة
 . الحمد هلل رب العالمين, كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو محمد, كعلى آلو كصحبو أجمعين

 ، .أما بعد
اإًليمىافي ًبمىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي ًكًتاًبًو اٍلعىزًيًز, كىًبمىا كىصىفىوي : كىًمنى اإليمىاًف بًاهللً -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

, كىًمٍن  ىٍيًر تىٍكًييفو كىالى تىٍمًثيلو  . ًبًو رىسيوليوي ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم, ًمٍن  ىٍيًر تىٍحرًيفو كىالى تػىٍعًطيلو
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البىًصيري ]بىٍل يػيٍؤًمنيوفى بًأىفَّ اهللى  .  [11: الشورل] [لىٍيسى كى

قد تقدـ بياف أف ىذا اٞنسلك ىو مسلك أىل السنة كاٛنماعة، كىو اإل٬ناف ّنا كصف بو نفسو ُب كتابو، كّنا 
التحريف، : كصفو بو رسولو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، ٍب ذكرنا لكم احملرتزات األربعة اليت ٪نرتز منها أىل السنة كاٛنماعة

كالتعطيل، كالتكييف، كالتمثيل، فهم ٪نرتزكف من التحريف كالتعطيل ُب جانب التنزيو، ك٪نرتزكف من التكييف كالتمثيل ُب 
كبل طرُب قصد األمور ذميم؛ فمن حقق اإلثبات فعليو أف ٪نذر من الغلو ُب اإلثبات، : جانب اإلثبات، ألنو كما قيل

لئبل يقع ُب التكييف كالتمثيل، كمن أراد تنزيو الرب سبحانو كتعأب فليحذر من اٞنبالغة فيو حَّت ال يقع ُب التعطيل 
كالتحريف، كبيَمَّننا لكم معا٘ب ىذه اٞنصطلحات األربعة، كنود اآلف أف نبٌن الفرؽ بٌن التحريف كالتعطيل، كبٌن التكييف 

 . كالتمثيل، فإف التحريف كالتعطيل ُب جانب النفي، كالتكييف كالتمثيل ُب جانب اإلثبات
تقدـ معنا أف التعطيل معناه النفي، اٛنحود، اإلنكار، كأف التحريف معناه ما الفرؽ بين التحريف كالتعطيل؟ 

 .التغيًن، فالتعطيل ىو نفي أك جحود أك إنكار صفات اهلل تعأب كلها أك بعضها، كالتحريف ىو تغيًن النص لفظنا أك معىن
أف اٞنعطل :  الواقع أف كل ١نرؼ معطل، كال عكس، كبياف ذلكفهل كل محرؼ معطل؟ أك كل معطل محرؼ؟

نفى ما أثبت اهلل تعأب لنفسو، كاحملرؼ زاد على ذلك بأف اقرتح معىن بديبلن من عنده، فصار احملرؼ قد نفى كزيادة، ّنعىن 
، فبل [5: طو] {الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: أنو نفى اٞنعىن اٞنراد كأتى ّنعىن بديل من عند نفسو، فيأٌب إٔب قوؿ اهلل تعأب

فقد عطل . اٞنراد باالستواء االستيبلء: يثبت االستواء باٞنعىن الذم أراده اهلل تعأب، أم العلو، ٍب يزيد على ذلك كيقوؿ
، كحاؿ أىل التجهيل الذين يسموف أنفسهم اٞنفوضة،  كحرؼ، أما اٞنعطل فإنو ينفي االستواء، كقد ال يذكر معىن بديبلن

ػ فإف قيل ٟنم . لكن ال نعقل ٟنا معىن، فقط نثبت ألفاظها كال نعقل ٟنا معىن. االستواء: هلل صفة يقاؿ ٟنا: فإهنم يقولوف
ال، ال أحد يعلم، : قالوا. أىي االستيبلء؟: كما يقوؿ اٝنلف ػػ فإف قيل ٟنم . ال: قالوا. أىي العلو؟: كما يقوؿ السلف ػ
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، [7:  ؿ عمراف] {كىمىا يػىٍعلىمي تىٍأًكيلىوي ًإالَمَّن اللَمَّنوي }: زعموا أف ىذا ىو مراد اهلل تعأب بقولو. كال الن  صلى اهلل عليو كسلم يعلم
 . كليس األمر كذلك

التحريف تعطيل كزيادة، ألنو إنكار للمعىن الصحيح : ما الفرؽ بٌن التحريف كالتعطيل؟ فقل: فإذا قيل لك
 . كاستبداؿ لو ّنعىن باطل، أك ّنعىن غًن مراد، فصار التحريف أعم من التعطيل

تقدـ معنا أف التمثيل يعين إثبات ٣ناثل للشيء، كأف التكييف حكاية كيفية ما الفرؽ بين التكييف كالتمثيل؟ 
كإذا حكيت كيفية معينة فهذا يسمى تكييفنا، كأف تصف مشي أك جرياف . ىذا الكتاب مثل ىذا الكتاب: الصفة، فتقوؿ

 . تكييف: اٞناء ُب األهنار أك سرعة القطار أك حفيف األشجار، حينما ٓنكي كيفية يقاؿ عن فعلك ىذا
 الواقع أف بينهما فرقنا، فالتمثيل يعين إثبات ٣ناثل فما الفرؽ بين التكييف كالتمثيل؟ كأيهما أعم؟ كأيهما أخص؟

للشيء، ُنيث يطابقو ُب ٗنيع األشياء، كعلى ىذا فالتمثيل يتعلق بالقدر كالذات كالصفة، بينما التكييف ال يتعلق إال 
 . بالصفة، ىذا أحد الفركؽ
: ، بينما التكييف ال يتعلق إال بالصفة، فحينما تقوؿأف التمثيل يتعلق بالذات كبالقدر كبالصفة :الفرؽ األكؿ

فهي مطابقة ٟنا ُب كل شيء، ُب الوزف، كُب عدد الصفحات، . ىذه النسخة من الكتاب مثل ىذه النسخة من الكتاب
، ألف التكييف ال يتعلق إال بالصفة كبهذا االعتبار يكوف التمثيل أعم من التكييفكُب األلواف، كُب احملتول، ىذا ٕنثيل، 

 . فقط، كأف تكوف نسخة من كتاب كنسخة من كتاب  خر غًنه، فبل يشرتكاف إال ُب أهنما كرؽ
ا بمماثل كبغير مماثل :الفرؽ الثاني ا بمماثل, أما التكييف فقد يكوف مقيدن . أف التمثيل ال بد أف يكوف مقيدن

يل إليو، فبل بد أف تقيده ّنماثل، أما عندما . ىذا مثل ىذا: كيف ذلك؟ حينما تقوؿ فبل بد من كجود شيء تيشًن إليو كٓني
لو أف إنساننا مثبلن ٓب ير يومنا ُب حياتو : ٓنكي كيفية فقد ٓنكي كيفية ٞنماثل، كقد ٓنكي كيفية مطلقة، أضرب لكم مثاالن 
كيف ُتبط الطائرة؟ ىي ُب السماء، ٍب : الطائرة، ٓب ير يومنا ُب حياتو كيف ُتبط الطائرة على مدرج اٞنطار، كقاؿ ٞنن ر ىا

كىو ال يدرم، ألكؿ مرة يتخيل مثل ىذا األمر، فأراد صاحبو . ال تلبس أف تكوف ُب األرض، كيف يقع ىذا؟ أال تتحطم؟
يبسط جناحيو : قاؿ. كيف يهبط؟: قاؿ. نعم: قاؿ. ىل تعرؼ الطائر الفبل٘ب الذم ُب السماء؟: أف يقرب لو األمر فقاؿ

فاآلف حكى كيفية . الطائرة ىكذا: قاؿ. ٍب ينزؿ نزكالن تدر٩نينا، فيحط قدميو ُب األرض، ٍب ٩نرم على األرض حَّت يستقر
إف ىذه الطائرة : مقيدة ّنماثل كىو ىذا الطائر اٞنعهود ُب ذىنو، كرّنا ٓب يذكر لو شيئنا معهودنا ُب الذىن، كإ٧نا يقوؿ لو

ُتبط ُب أجواء الفضاء شيئنا فشيئنا، حَّت إذا قاربت األرض المست عجبلُتا مدرج اٞنطار، ٍب سحت فوؽ أرض اٞنطار 
؛ إذ التمثيل ال بد أف يكوف فبناء على ىذا يكوف التكييف أعم من التمثيلحَّت تقف، فهو اآلف ٓب يربطها ّنماثل، 

ا ّنماثل، كرّنا كاف شيئنا مطلقنا ال يتقيد ّنماثل ا ّنماثل، أما التكييف فرّنا كاف مقيدن  . مقيدن
 : ىذاف ٨نا الفرقاف بٌن التكييف كالتمثيل، أٝنصهما بأف نقوؿ
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كبهذا يكوف التمثيل . أف التمثيل يتعلق بالذات كالقدر كالصفة, كالتكييف يتعلق بالصفة فقط: الفرؽ األكؿ
  .أعم من التكييف, فكل مكيف ممثل, كليس كل ممثل مكيفنا

ا بمماثل, كربما كاف  أف :الفرؽ الثاني ا بمماثل, كأما التكييف فربما كاف مقيدن التمثيل ال بد أف يكوف مقيدن
 . كعلى ىذا يكوف التكييف أعم من التمثيل, فكل ممثل مكيف, كليس كل مكيف ممثالن . بوصف مطلق

معشر الطلبة كمن بلغ ػ أف نعلم ػ كىذا من باب تلمس الفركؽ ُب معا٘ب ىذه االصطبلحات، كاٞنقصود باٛنملة 
بأف الطريقة الواجبة ُب االتباع ُب صفات رب العاٞنٌن ىو أف نيثبت هلل تعأب ما أثبت لنفسو ُب كتابو، كما أثبتو لو نبيو 

صلى اهلل عليو كسلم ُب سنتو، إثباتنا ببل ٕنثيل، كأف ننزه اهلل تعأب تنزيهنا ببل تعطيل، كىذا ىو معىن اآلية اليت ختم الشيخ 
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السَمَّنًميعي البىًصًني }: هبا  [. 11: الشورل] {لىٍيسى كى

ًمٍثًلًو شىٍيءه }بىٍل يػيٍؤًمنيوفى بًأىفَّ اهللى : قاؿ  .  كُب ىذا رد على أىل التمثيل كأىل التكييف{:لىٍيسى كى
 .  كىذا رد على أىل التحريف كالتعطيل{:كىىيوى السًَّميعي البىًصيري }: قاؿ

كىي بعض  ية، أك ختاـ  ية ػ منهجنا ألىل السنة كاٛنماعة ُب ىذا الباب العظيم اٝنطًن، فالواجب ػ فكانت ىذه 
 . علينا أف نيثبت للرب ما أثبت لنفسو إثباتنا ببل ٕنثيل، كأف ننزىو عن العيب كالنقص ك٣ناثلة اٞنخلوقٌن تنزيهنا ببل تعطيل

فيوفى عىٍنوي مىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي, كىالى ييحىرّْفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَّوىاًضًعًو, كىالى -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم فىالى يػىنػٍ
ٍلًقوً  ثػّْليوفى ًصفىاتًًو ًبًصفىاًت خى ألىنَّوي سيٍبحىانىوي الى سىًميَّ لىوي, كىالى كيٍفءى ؛ يػيٍلًحديكفى ًفي أىٍسمىاًء اهلًل كآيىاتًًو, كىالى ييكىيػّْفيوفى كىالى ييمى

ٍلًقًو سيٍبحىانىوى كىتػىعىالىى, لىوي, كىالى ًندَّ لوي  ٍلًقوً ؛ كالى يػيقىاسي ًبخى , كىأىٍحسىني حىًديثنا ًمٍن خى . فى نَّوي أىٍعلىمي بًنػىٍفًسًو كىًبغىٍيرًًه, كىأىٍصدىؽي ًقيالن
 . ىذه ٙنس ٗنل معلبلت

فيوفى عىٍنوي مىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي : قاؿ  أم كٍصف كصىف الرب بو نفسو فبل ٪نل لكائن من كاف أف ينفيو عن :فىالى يػىنػٍ
اهلل تعأب، ألنو كأ٧نا يستدرؾ على اهلل تعأب ما أضافو إٔب نفسو الشريفة، فإياؾ أف تستشنع شيئنا ٣نا أثبت الرب لنفسو، 
فإذا كصف اهلل نفسو باالستواء أك اجمليء أك النزكؿ أك الضحك أك الفرح أك العجب أك الساؽ أك اليدين أك الوجو، فبل 

أك يقف ٟنا شعر رأسك، إ٧نا يقع ىذا ٞنن تبادر إٔب ذىنو معىن التمثيل، أما من قدر اهلل حق قدره فإنو يعلم . كيف؟: تقل
أف ىذا الذم ٚنى ككصف الرب بو نفسو على كجو يليق بو، فلهذا كاف أىل السنة يلزموف جانب األدب ُب ىذا، فبل 
ينفوف عنو ما كصف بو نفسو، إذا جاء ُب كتاب اهلل، أك صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فعلى الرأس كالعٌن، 

كال ٪نرفوف : كييربأ سبحانو من كل نقص كعيب، كال ٪نرفوف الكلم عن مواضعو، فاٛنملة األكٔب رد على أىل التعطيل، كقولو
 . رد على أىل التحريف. الكلم عن مواضعو

 رد على أىل التحريف، كالذين ٪نرفوف الكلم عن مواضعو ىم الذين :كىالى ييحىرّْفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَّوىاًضًعوً : قاؿ
ينقلوف اٞنعىن عن اٞنعىن اٞنراد هلل، إٔب معىن غًن مراد هلل، حَّت كلو كاف اٞنعىن اٞننقوؿ إليو معىن صحيحنا، لكن إف ٓب يكن 
ىو مراد اهلل فهذا ضرب من التحريف، كعدكاف كجناية على النصوص، فبل ٪نرفوف الكلم عن مواضعو، كمن اٞنعلـو أف 
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، [13: ، اٞنائدة46: النساء] {٪نيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى عىن مَمَّنوىاًضًعوً }الذين اشتيهركا بتحريف الكلم عن مواضعو ىم اليهود، 
 : كحرفوا نوعٌن من التحريف. حنطة: قالوا. حطة: قولوا: ، كٞنا قيل ٟنم[41: اٞنائدة] {٪نيىرِّفيوفى اٍلكىًلمى ًمن بػىٍعًد مىوىاًضًعوً }

 .  ٓنريف لفظي:النوع األكؿ
 .  ٓنريف معنوم:النوع الثاني

 . كل ىذا كقع من يهود، فمن شاهبهم ففيو شعبة من يهودية، كمن برأ من طريقتهم فقد لـز السنة
ا، ألنو ميل عن ٚنت اٜنفر، :كىالى يػيٍلًحديكفى ًفي أىٍسمىاًء اهلًل كآيىاتًوً : قاؿ  اإلٜناد ىو اٞنيل، كمنو ٚني ٜند القرب ٜندن

فحافر القرب ٪نفر بشكل رأسي طويل، فإذا أراد أف يضع موضعنا للميت ٪نفر باْناه القبلة لكي يوضع اٞنيت ُب ىذا 
ا ٞنيلو عن ٚنت اٜنفر، ىذا سبب تسمية اإلٜناد هبذا االسم، فهو اٞنيل  اللحد، ٍب ييصف عليو اللنب، فسمي اللحد ٜندن

 . كالعدكؿ عن ما ٩نب اعتقاده أك عملو
أف اهلل ُب كتابو ذـ : كأفادنا الشيخ بأف اإلٜناد ٬نكن أف يقع ُب األٚناء، ك٬نكن أف يقع ُب اآليات، كبياف ذلك

، [180: األعراؼ] {ئًوً اكىلًٌلًو األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى فىاٍدعيوهي هًبىا كىذىريكاٍ الَمَّنًذينى يػيٍلًحديكفى ُب أىٍسمى }: كبل الصنفٌن، فقاؿ ُب موضع
 . فيقع اإلٜناد ُب أٚناء اهلل
نىا}: قاؿ تعأب.  اإلٜناد ُب  ياتو:النوع الثاني  [. 40: فصلت] {ًإفَمَّن الَمَّنًذينى يػيٍلًحديكفى ُب  يىاتًنىا ال ٫نىٍفىٍوفى عىلىيػٍ

فيمكن أف يقع اإلٜناد ُب األٚناء كُب اآليات، ككبل٨نا حراـ، كقد يبلغاف مبلغ الكفر أحياننا، كقد يبلغاف مبلغ 
 . البدعة أحياننا

  :فالميل لو صور متعددة, نذكر بعض ىذه الصوركما داـ أف اإلٜناد ُب أٚناء اهلل معناه اٞنيل، 
فمن ٚنى اهلل ّنا ٓب يسم بو نفسو فقد أٜند ُب أٚنائو، ألف أٚناء .  تسمية اهلل ّنا ٓب يسم بو نفسو:الصورة األكلى

اهلل توقيفية، ليس ألحد أف يسمي اهلل بأٚناء مبتكرة ٢نرتعة من عند نفسو، ال ييسمى اهلل إال ّنا ٚنى بو نفسو، أٚناء اهلل 
قد٬نة منذ األزؿ، ٓب ٫نرتعها الناس، بل اهلل ٚنى هبا نفسو، كأعلمها أنبياءه، ٍب أنبياؤه أعلموىا أ٣نهم، فمن ٚنى اهلل ّنا ٓب 

 . يسم بو نفسو فقد كقع ُب اإلٜناد ُب أٚنائو
: فيسموف اهلل األب، كيقولوف. األب كاالبن كركح القدس إلو كاحد:  تسمية النصارل هلل باألب، يقوؿ:مثاؿ

كىقىالىٍت النَمَّنصىارىل }يقصدكف بو اهلل عز كجل، فهذا ليس من أٚناء اهلل اٜنسىن، ألف عقيدُتم ُب البنوة عقيدة كفرية، . أبونا
 . ، فهذا من اإلٜناد ُب أٚنائو أف ٬نسى باسم األب[30: التوبة] {اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً 
 . العلة الفاعلة، فهذا أيضنا من اإلٜناد ُب أٚنائو:  تسمية الفبلسفة لو:مثاؿ
فبل ٩نوز أف . مهندس الكوف األعظم:  بعض الناس قد ييطلق إطبلقات ٢نرتعة على اهلل، مثل من يقوؿ:مثاؿ

ييسمى اهلل هبذا مهما كاف، فبل ييسمى اهلل إال ّنا ٚنى بو نفسو، لكن بعض اإلطبلقات تأٌب من باب اإلخبار ال من باب 
كىذا ليس معىن مذمـو حَّت نرده، كإ٧نا ىو خرب، فبل . كاجب الوجود: اٞنتكلموف يعربكف عن اهلل بقوٟنم: األٚناء، فمثبلن 
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ا من الناس بعبد الواجد، كقوٟنم أم أف كجوده ال يفتقر إٔب كجود . كاجب الوجود: نسمي اهلل بالواجد، كال نسمي أحدن
ك٩ناريهم أىل السنة ُب ىذا . كاجب الوجود: غًنه، بل ىو الواجب بذاتو سبحانو، اٞنوجد لغًنه، فهم يعربكف بقوٟنم
، لكن ال يبلغ أف نقوؿ  . ىذا من األٚناء اٜنسىن: التعبًن، ألنو ليس ُب ىذا التعبًن معىن مذمـو

كما كقع من اٞنشركٌن، حيث استلوا من أٚناء .  إطبلؽ أٚنائو اٜنسىن على األصناـ كاٞنخلوقات:الصورة الثانية
فأخذكا البلت من اسم اهلل، كالعزل من العزيز، . البلت، العزل، مناة: اهلل اٜنسىن كاشتقوا منها أٚناء ألصنامهم، كقوٟنم

كمناة من اٞنناف، فهذا ضرب من اإلٜناد ُب أٚنائو، ألنو عدكاف على أٚنائو، كتأنيث ٟنا، كإطبلؽ ٟنا على األصناـ، فهذا 
 . ييعد إٜنادنا

بأف يعتقد بأف ىذه الصفة تدؿ على ما ىو معهود ُب األذىاف، .  اعتقادىا دالة على التمثيل:الصورة الثالثة
فيظن أف صفة الوجو كالوجو اٞنألوؼ عند اآلدميٌن، كأف اليد كيد اآلدمي، كىكذا، فاعتقادىا ٣ناثلة ٞنا للمخلوقٌن ىذا 

 . إٜناد ُب صفاتو
ىذا إٜناد فيها ألنو ميل هبا كعدكؿ عما ٩نب اعتقاده، فإذا زعم بأف اٞنراد .  تعطيلها عن مراد اهلل:الصورة الرابعة

بالوجو الثواب، أك اٞنراد باليد النعمة أك القدرة، أك اٞنراد باجمليء ٠نيء أمره أك ٠نيء ر٘نتو، فهذا ميل هبا عما ٩نب اعتقاده، 
 . فهو ضرب من اإلٜناد

عليهم لعائن اهلل اٞنتتابعة إٔب يـو ػ  كصفو تعأب بصفات النقص كالعيب كما كقع من اليهود :الصورة الخامسة
إنو خلق : كقوٟنم. إف اهلل يسأؿ القرض: ، كقوٟنم[181:  ؿ عمراف] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى فىًقًنه كى٥نىٍني أىٍغًنيىاءي }: القيامة ػ  حينما قالوا

كزعمهم بأف اهلل ندـ كبكى، إٔب غًن ذلك ٣نا يضيفونو إٔب اهلل تعأب من . السماكات ُب ستة أياـ، كاسرتاح ُب اليـو السابع
صفات العيب كالنقص، إذف كل ميل كعدكؿ عما ٩نب اعتقاده ُب أٚناء اهلل كصفاتو فهو ضرب من اإلٜناد، كقد يبلغ 

أحياننا مبلغ الكفر، ككفر اٛنهمية الذين أنكركا األٚناء كالصفات، كقد يكوف دكف ذلك كما كقع لدل أصحاب التعطيل 
 .اٛنزئي

 : أما اإللحاد في آياتو, ف نو ينقسم إلى قسمين
 .  إٜناد ُب اآليات الكونية:القسم األكؿ
 .  إٜناد ُب اآليات الشرعية:القسم الثاني

إْب ك ياتو ...كونية، كشرعية، ف ياتو الكونية ىي ٢نلوقاتو، السماكات كاألرض كاٛنباؿ: ألف  يات اهلل نوعاف
 .الشرعية ما أنزلو على أنبيائو من كتب تيتلى

  كيف يقع اإللحاد في آيات اهلل الكونية؟
، كىذا يقع من بعض يقع اإللحاد في آيات اهلل الكونية بنسبتها إلى  ير اهلل, كادعاء مدبر لها سول اهلل

كالعياذ باهلل ػ، حينما يزعم أف الطبيعة ىي اليت أكجدت الكوف، أك أف الطبيعة ىي اليت أبدعت ىذه الصورة، أك ػ اٞنبلحدة 
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أف الطبيعة غضبت فنشأ عن ذلك زالزؿ كبراكٌن، نسمع ىذا على ألسنة بعض الكيٌتاب كاإلٜناديٌن، كما ىذا إال من 
نضح اإلٜناد القائم على الكفر باهلل كأنو اٝنالق اٞنالك اٞندبر، فهذا نوع من اإلٜناد اٞنخرج عن اٞنلة، بنسبة األشياء إٔب 

 . غًن اهلل، أك نسبة تدبًنىا إٔب غًن اهلل عز كجل، فبل خالق إال اهلل، كال مالك إال اهلل، كال مدبر إال اهلل
، فإنكارىا كأف أما اإللحاد في آيات اهلل الشرعية فهو يكوف ب نكارىا كجحدىا كىجر العمل بها كنحو ذلك

كينكر نسبة اآلية إٔب كبلـ اهلل عز كجل ك٩نحد ما دلت عليو من اٞنعا٘ب كما تقتضيو من . ىذا ليس كبلـ اهلل: يقوؿ
 . األحكاـ، ىذا ضرب من اإلٜناد، أك يرتؾ العمل هبا

، كقد يبلغ مبلغ الكفر ُنسب درجتو، فأىل السنة كاٛنماعة بير ء من ىذا اإلٜناد بنوعيو  . إذف اإلٜناد بنوعيو ١نـر
ٍلًقوً : قاؿ ثػّْليوفى ًصفىاتًًو ًبًصفىاًت خى ال ينفوف، ال :  ٞنا أنكر الشيخ على احملرفٌن اٞنعطلٌن بقولو:كىالى ييكىيػّْفيوفى كىالى ييمى

كال : كىذه اٛنمل الثبلثة تنصب على أىل التعطيل، انتقل إٔب مقابليهم، كىم أىل التمثيل، فقاؿ. ٪نرفوف، ال يلحدكف
كيفية نزكؿ اهلل إٔب ٚناء الدنيا كيت ككيت : أم ال يكيفوف صفات اهلل بصفات خلقو، فمن قاؿ. يكيفوف كال ٬نثلوف

كالعياذ ػ فهذا . إف كجو اهلل مثل كجو اٞنخلوؽ، أك ٚنع اهلل مثل ٚنع اٞنخلوؽ: فهو مكيف ػ كالعياذ باهلل ػ كمن قاؿ. ككيت
، فهو ١نـر شرعنا لتوإب اآليات كتكاثرىا على منع التكييف  باهلل ػ ٣نثل، ككبلًّي من التكييف كالتمثيل ١نـر شرعنا ك٣نتنع عقبلن

ًمٍثًلًو شىٍيءه }، [4: اإلخبلص] {كىٓبٍى يىكين لَمَّنوي كيفيونا أىحىده }كالتمثيل،  { فىبلى تىٍضرًبيواٍ لًٌلًو األىٍمثىاؿى }، [11: الشورل] {لىٍيسى كى
، ك٥نوىا، كىو ٣نتنع عقبلن ألنو ال ٬نكن أف ييقر العقل تسوية اإللو اٝنالق الكامل من ٗنيع الوجوه باٞنخلوؽ [74: النحل]

اٞنربوب الناقص من ٗنيع الوجوه، ىذا تأباه العقوؿ، كٟنذا كاف التشبيو كالتمثيل ُب الناس أقل من التعطيل، يعين الوقوع ُب 
شبهة التعطيل باسم التنزيو أكثر، بينما الوقوع ُب التمثيل كالتكييف أقل، ألنو ظاىر الشناعة، كٗنيع الفطر السليمة، 

تستشنع تكييف الرب كٕنثيلو باٞنخلوقٌن، ألهنم يعتقدكف بفطرىم أف اإللو الكامل ال ٬نكن أف يكوف كاٞنخلوؽ الناقص، 
فلذلك يكوف مذىب التمثيل مرفوضنا، أما التعطيل فإنو يسوغ باسم التنزيو، فيقع ُب حبائلو كثًن من الناس، كاٜنق دكمنا 

 . كسط بٌن طرفٌن كعدؿ بٌن عوجٌن
 .  فهذه اٛنمل التالية ّننزلة التعليل ٞنا تقدـ من اٛنمل اٝنمس السابقة:ألىنَّوي سيٍبحىانىوي : قاؿ
 أم ال أحد يستحق اٚنو، ال أحد يساميو كيضاىيو كيستحق اٚنو البلئق بو حَّت لو اتفق :الى سىًميَّ لىوي : قاؿ

يًّيا}: اللفظ، فبل يلـز من ذلك اتفاؽ اٞنعىن، فاهلل تعأب ال ٚني لو، كدليلها قولو تعأب ، كىذا [65: مرٙب] {ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٚنًى
يًّيا}استفهاـ نفي، كأم شيء يكوف جوابو ال فهو استفهاـ نفي،  ، ال، فهو نفي مشبع [65: مرٙب] {ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٚنًى

 .  باإلنكار على من اعتقد ذلك
 [. 4: اإلخبلص] {كىٓبٍى يىكين لَمَّنوي كيفيونا أىحىده }:  أم ال مكافئ لو، كدليلو قولو تعأب:كىالى كيٍفءى لىوي : قاؿ
ادنا كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى }:  الند ىو النظًن كاٞنثيل، ٟنذا قاؿ اهلل:كىالى ًندَّ لوي : قاؿ  [. 22: البقرة] {فىبلى ْنىٍعىليواٍ لًٌلًو أىندى

 . كىذه الثبلثة ألفاظ متقاربة
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ٍلًقًو سيٍبحىانىوى كىتػىعىالىى: قاؿ  ألف من شرط صحة القياس اتفاؽ اٞنقيس كاٞنقيس عليو ُب العلة، بأف :كالى يػيقىاسي ًبخى
ًمٍثًلًو شىٍيءه }يكونا من جنس كاحد، كاهلل تعأب  ، كبالتإب ال يقاس ِنلقو سبحانو كُنمده، لكن [11: الشورل] {لىٍيسى كى

كالقياس ثالثة اعلموا أف القياس اٞنقصود ىاىنا ىو قياس التمثيل كقياس الشموؿ، أما قياس األىٍكٔب فإنو ييثبت ُب حقو، 
  :أنواع

 .أم مطابق لو، فهذا يينزه اهلل تعأب عنو كيربأ. ىذا مثل ىذا: بأف تقوؿ.  قياس التمثيل:النوع األكؿ
 . كىو أف يشرتؾ اٞنقيس كاٞنقيس عليو ُب قضية عامة شاملة، يكوناف أحد أفرادىا.  قياس الشموؿ:النوع الثاني
كىذا يثبت هلل تعأب، كاٞنقصود أنو ما من كماؿ إال كهلل منو اٞنثل األعلى، كهلل منو .  قياس األىٍكٔب:النوع الثالث
العلم، اٜنلم، القدرة، اٜنكمة، السمع، البصر، اٜنياة، ىذه اٞنعا٘ب لدل اٞنخلوقٌن، كىي أيضنا ثابتة : القدر األعلى، فمثبلن 

إًنَمَّنا خىلىٍقنىا اإًلنسىافى ًمن نٍُّطفىةو }: هلل، لكن إثباُتا هلل تعأب إثبات مثلو أعلى، أم هلل تعأب منها اٞنثل األعلى، فاهلل الذم قاؿ
يعنا بىًصًننا سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدًه لىٍيبلن مِّنى اٍلمىٍسًجًد اٜنٍىرىاـً }: ، ىو الذم قاؿ[2: اإلنساف] {أىٍمشىاجو نػَمَّنٍبتىًليًو فىجىعىٍلنىاهي ٚنًى

، فهناؾ اشرتاؾ ُب أصل [1: اإلسراء] {ًإٔبى اٍلمىٍسًجًد األىٍقصىى الَمَّنًذم بىارىٍكنىا حىٍولىوي لًنيرًيىوي ًمٍن  يىاتًنىا إًنَمَّنوي ىيوى السَمَّنًميعي البىًصًني 
الصفة كىو السمع كالبصر، لكن للمخلوؽ منو اٞنثل األدٗب، كللخالق منو اٞنثل األعلى، فليس ٚنع كسمع، كال بصر 
كبصر، مع كجود االشرتاؾ ُب أصل اٞنعىن، فهذا ىو قياس األىٍكٔب الذم كاف ييثبتو السلف، كْند أهنم ُب ًحجاًجهم 

قياس األىٍكٔب، ككل كماؿ يكوف للمخلوؽ فللو منو : كيسمى. إذا كاف اٞنخلوؽ كذا ككذا، فاهلل أكٔب بكذا ككذا: يقولوف
اٞنثل األعلى، سبحانو كُنمده، فهذا النوع من القياس نيثبتو، كىو قياس األىٍكٔب، ككاىب الكماؿ أكٔب بالكماؿ، معطي 

الكماؿ أكٔب بالكماؿ، فإذا كاف اهلل كىب ٚنعنا كبصرنا كعلمنا كقدرة كحياة كغًن ذلك من الكماالت، فواىب الكماؿ أكٔب 
: األعراؼ] {كىلًٌلًو األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى }: بالكماؿ، كلو منو اٞنثل األعلى، ال مثل ما كىب، بل الغاية فيو، كٟنذا قاؿ اهلل

 . أم البالغة ُب اٜنسن غايتو: [180
ٍلًقوً ,فى نَّوي أىٍعلىمي بًنػىٍفًسًو كىًبغىٍيرًهً : قاؿ , كىأىٍحسىني حىًديثنا ًمٍن خى  ىذه ٗنلة تعليلية أخرل، كىي : كىأىٍصدىؽي ًقيالن

مسوغات قبوؿ ما أخرب اهلل بو عن نفسو، كما كصف بو نفسو، ٞنا ذكر ما تقدـ من أف أىل السنة ال ينفوف كال ييلحدكف 
رفوف كال يكيفوف كال ٬نثلوف، بل يقبلوف ما جاء عن اهلل كما كصف نفسو، كعلل ذلك بقولو فإنو سبحانو أعلم : كال ٪ني

 . بنفسو
 إذا كاف ىو سبحانو ىو الذم أخرب عن نفسو بصفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ :فى نَّوي أىٍعلىمي بًنػىٍفًسًو كىًبغىٍيرًهً : قاؿ

كأضاؼ إٔب نفسو ىذه األٚناء اٜنسىن كالصفات العلى، فذلك صادر عن علم، ىو أعلم بنفسو، من أنت تأٌب ُب  خر 
قيٍل أىأىنتيٍم أىٍعلىمي أىـً }اهلل أعلم بنفسو، ! كتصادـ خرب اهلل كخرب رسولو. ٩نوز على اهلل كذا، ك٬نتنع على اهلل كذا: الزماف لتقوؿ

 [. 140: البقرة] {اللَمَّنوي 
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فاهلل تعأب . صحيح، العلم حاصل، لكن ال بد من التوثق من صدؽ القوؿ:  رّنا قاؿ قائل:كىأىٍصدىؽي ًقيالن : قاؿ
 ، كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللَمَّنًو }حاشا ككبل أف يكوف ُب كبلمو ما ال يطابق الواقع، فهو منزه سبحانو عن الكذب، ىو أصدؽ قيبلن

، فما أخرب بو سبحانو ُب كتابو فهو عٌن اٜنق، عٌن الواقع، [122: النساء] {ًقيبلن  ، ال أحد، فبل أحد أصدؽ من اهلل قيبلن
أف الرب  [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفًّيا صىفًّيا}ال، ليس اٞنراد بػ: فليس ألحد أف يفتات على كبلـ اهلل كيقوؿ

؟! أأنت أعلم باهلل من اهلل؟! سبحاف اهلل. ٩نيء، اٞنقصود كجاء أمر ربك  !. أأنت أصدؽ من اهلل قيبلن
ٍلًقوً : قاؿ ال أحد أحسن من اهلل : قلنا. األمر يتعلق بالبياف كالفصاحة:  رّنا قاؿ قائل:كىأىٍحسىني حىًديثنا ًمٍن خى

كبلمو غاية ُب البياف، القر ف موصوؼ بأنو بياف كتبياف كمبٌن كيبٌن، كل االشتقاقات اٞنتعلقة هبذه اٞنادة قد . حديثنا
 . كصف هبا القر ف، فاهلل أحسن حديثنا

فهذه مسوغات قبوؿ اٝنرب، ما الذم ٩نعلين أقبل خربنا من األخبار؟ ػ دعك من خرب اهلل ػ إذا علمت أف اٞنخرب 
 :لكن الذم يجعلني أرد الخبرعآب كصادؽ كميبٌن فصيح فإ٘ب أقبل اٝنرب، 

 . أف أعرؼ أف ىذا اٞنخرب غًن عآب، جاىل، فأرد اٝنرب (1

فأرد علمو، . صحيح، ىو عآب، لكن رّنا أخرب٘ب ِنبلؼ علمو: إذا علمت بأنو عآب لكنو كذكب، فأقوؿ (2
 أما إذا علمت أنو عآب كصادؽ فينبغي أف أقبل

كيريد . أبيض: فيقوؿ. أسود: نعم، ىو عآب كصادؽ، لكنو عيٌي، فيو فهاىة، يريد أف يقوؿ: رّنا قاؿ قائل (3
سن أف ييعرب عما ُب خاطره، تكوف فيو فهاىة، . قصًن: فيقوؿ. طويل: أف يقوؿ كمن الناس من يكوف ىكذا، فبل ٪ني

 .فإذا انتفى ىذا كعلمنا بأف اٞنخرب فصيح بٌٌن يعرؼ ماذا يريد انتهى كقبلنا اٝنرب
ٌ أمر رابع كىو أف يكوف ليس عنده غش كال تدليس، ّنعىن أف يكوف ناصحنا، ككل اٞنراتب الثبلثة : كذلك ٍبى

السابقة ػ كصادؽ كميبٌن فصيح ػ ُب حق اهلل تعأب كحق نبينا صلى اهلل عليو كسلم، كنيضيف ُب حق الن  صلى اهلل عليو 
كسلم أنو أنصح األمة لؤلمة، فهو أعلم بربو، كأصدؽ كبلمنا، كأكضح بياننا من سائر الناس، كأنصح األمة لؤلمة، ال يقصد 

 . الغش كال التدليس كال التغرير بالناس، فكل ذلك يدعو إٔب قبوؿ اٝنرب، فأين تذىبوف يا معشر اٞنعطلة كاٞنتكلمٌن؟
 ( 6 )الدرس

 الجمع فيما كصف اهلل بو نفسو بين النفي كاإلثبات
؛  ًبًخالىًؼ الًَّذينى يػىقيوليوفى عىلىٍيًو مىا الى يػىٍعلىميوفى ,ثيمَّ ريسيليو صىاًدقيوفى ميصىدَّقيوف-: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
ا قىاؿى   كىاٍلحىٍمدي ًللًَّو رىبّْ (181) كىسىالـه عىلىى اٍلميٍرسىًلينى (180)سيٍبحىافى رىبّْكى رىبّْ اٍلًعزًَّة عىمَّا يىًصفيوفى }: كىًلهىذى
فىسىبَّحى نػىٍفسىوي عىمَّا كىصىفىوي ًبًو اٍلميخىاًلفيوفى ًللرُّسيًل, كىسىلَّمى عىلىى اٍلميٍرسىًلينى؛ . [182- 180: الصافات] {اٍلعىالىًمينى 

.  ًلسىالىمىًة مىا قىاليوهي ًمنى النػٍَّقًص كىاٍلعىٍيبً 
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تأملوا حسن ترتيب اٞنؤلف، فلما ذكر أف اهلل سبحانو كتعأب أعلم بنفسو كبغًنه كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا من 
خلقو أكقفنا اآلف على قاعدة صيلبة ُب قبوؿ خرب اهلل، لكن ىا ىنا كصلة بيننا كبٌن كبلـ ربنا، فالواسطة بيننا كبٌن اهلل ُب 

التبليغ ىم الرسل الذين نزؿ عليهم الوحي، فأراد أف يوٌثق ىذه اٜنلقة، حَّت ال يدَمَّنعي مدع بأف ىذه اٜنلقة نقطة ضعف ُب 
 . االتصاؿ

  :الرسل نوعاف :ثيمَّ ريسيليو: قاؿ
 .  رسوؿ بشرم:النوع األكؿ
 .  رسوؿ ملكي:النوع الثاني

، فزكاىم اهلل تعأب، فقاؿ عن الرسوؿ [75: اٜنج] {اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى النَمَّناسً }: قاؿ تعأب
، ٍب [21- 19: التكوير] { ميطىاعو ٍبىَمَّن أىًمٌنو (20) ًذم قػيوَمَّنةو ًعندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكٌنو (19)إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو }: اٞنلكي

إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي }: ، فزكى الرسوؿ البشرم، كزكاه أيضنا ُب سورة اٜناقة بقولو[22: التكوير] {كىمىا صىاًحبيكيم ّنىٍجنيوفو }: قاؿ
، [42- 40: اٜناقة] { كىال ًبقىٍوًؿ كىاًىنو قىًليبلن مىا تىذىكَمَّنريكفى (41) كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليبلن مىا تػيٍؤًمنيوفى (40)رىسيوؿو كىرٙبو 

نىا بػىٍعضى }: فنفى عنو الكهانة كالشعر اليت ييزخرؼ هبا القوؿ، كبٌٌن أف مصدره أصيل، كأنو ثابت، كٟنذا قاؿ كىلىٍو تػىقىوَمَّنؿى عىلىيػٍ
ا [46- 44: اٜناقة] { ٍبيَمَّن لىقىطىٍعنىا ًمٍنوي اٍلوىًتٌنى (45) ألىخىٍذنىا ًمٍنوي بًاٍليىًمًٌن (44)األىقىاًكيًل  ، فبل ٬نكن أف يقر اهلل تعأب أحدن

كحاشا ػ ألخذنا منو باليمٌن، ٍب لقطعنا منو الوتٌن، كٟنذا كانت ىذه من ػ يكذب عليو كينسب إليو الباطل، كلو جرل 
 . أقول دالئل النبوة، فأثبت بأف الواسطة بيننا كبٌن ربنا كاسطة ثابتة قوية ليس فيها ٠ناؿ للتشكيك

ربكف بو:صىاًدقيوفى : قاؿ  .  أم فيما ٫ني
 .  أم فيما أيخربكا بو:مصدكقوف: قاؿ
 .  أم أيخربكا بالصدؽ:ميصىدَّقيوف: قاؿ
 القوؿ على اهلل بغًن علم من أعظم الذنوب، كما قاؿ اهلل :ًبًخالىًؼ الًَّذينى يػىقيوليوفى عىلىٍيًو مىا الى يػىٍعلىميوفى : قاؿ

قيٍل ًإ٧نَمَّنىا حىرَمَّنـى رىيبِّى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍهىا كىمىا بىطىنى كىاإًلٍٍبى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىًٍنً اٜنٍىقِّ كىأىف تيٍشرًكيواٍ بًاللَمَّنًو مىا ٓبٍى يػينػىزٍِّؿ بًًو سيٍلطىاننا }: تعأب
، جعل ىذا من باب الرتقي من األدٗب إٔب األعلى، حَّت جعل ىذا [33: األعراؼ] {كىأىف تػىقيوليواٍ عىلىى اللَمَّنًو مىا الى تػىٍعلىميوفى 

فوؽ الشرؾ، فالقوؿ على اهلل بغًن علم من أعظم الطواـ، كالقائلوف على اهلل بغًن علم أصناؼ كثر، منهم األفَمَّناكوف 
الكذابوف، كمنهم اٞننجموف، كمنهم السحرة، كمنهم الكهاف، كمنهم اٞنتنبئوف الكذابوف الذين يزعموف أهنم ينزؿ عليهم 

ليس اٞنراد كذا : كحي من السماء، كمنهم أيضنا ىؤالء اٞنتهوكوف الذين ٪نرفوف الكلم عن مواضعو ُب باب العقائد كيقولوف
فهل عندكم أثارة من علم؟ ىل عندكم دليل على ما تدعونو؟ فهذا قوؿ على اهلل بغًن علم، . ككذا، بل اٞنراد بو كذا ككذا

ا من اٞنتكلمٌن من أين لك أف استول ّنعىن استؤب؟ من أين لك أف الوجو ّنعىن الثواب؟ من أين لك أف : كلو سألت أحدن
ا عن الن  صلى اهلل عليو كسلم، أك عن  اليد ّنعىن القدرة أك النعمة؟ أعندؾ أثارة من علم؟ ىل تركم ُب ذلك حديثنا كاحدن
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ا، كال يدعيو، كلو كاف عندىم شيء من ذلك ما ادخركه، لكنهم يقولوف ٥نن ٤نتهد ُب : صاحب، أك عن تابع؟ ٓب ٩ند أبدن
أأنتم أغًن على اهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حَّت تدَمَّنعوا أف ىذا ! أف نبحث عن اٞنعا٘ب البلئقة باهلل، سبحاف اهلل

فهذا ضرب من القوؿ على اهلل بغًن ! من باب البحث عن اٞنعا٘ب؟ أٓب يكن اهلل أعلم بنفسو كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا؟
 . ِنبلؼ الذين يقولوف على اهلل ما ال يعلموف: علم، فلهذا قاؿ الشيخ

ا قىاؿى : قاؿ  .  اسم فعل ّنعىن تنزيهنا هلل{:سيٍبحىافى رىبّْكى }: كىًلهىذى
 ىذا من إضافة اٞنوصوؼ إٔب الصفة، كالعزة ّنعىن الغلبة كاالمتناع، ألف اهلل تعأب عزيز ُب ذاتو {:رىبّْ اٍلًعزَّةً }: قاؿ

: تقوؿ العرب: عزة االمتناع، كعزة الغلبة، كعزة القدرة، كأصل معىن العزة: كُب أٚنائو كُب صفاتو، فلو العزة اٞنطلقة سبحانو
من نفس االشتقاؽ، كىي األرض الصلبة القوية . أرض عزة: أم شديدة، كال زاؿ الناس إٔب زماننا ىذا يقولوف. أرض عزاز
 . اٞنتماسكة

 .  أم عما يصفو بو ٢نالفو الرسل{:عىمَّا يىًصفيوفى }: قاؿ
 .  ىذا دعاء ٟنم بالسبلمة كتزكية ٟنم كثناء عليهم{:كىسىالـه عىلىى اٍلميٍرسىًلين}: قاؿ
 ابتدأ بالتنزيو، كختم بالتحميد، ألف اٜنمد كصف هلل بصفات الكماؿ، {:كىاٍلحىٍمدي ًللًَّو رىبّْ اٍلعىالىًمينى }: قاؿ

 . [كسبحاف اهلل كاٜنمد هلل ٕنآلف ما بٌن السماء كاألرض]فجمعت اآلية التنزيو كالتحميد، 
 فاٞنخالفوف للرسل تارة يصفونو بصفات العيب أك النقص :فىسىبَّحى نػىٍفسىوي عىمَّا كىصىفىوي ًبًو اٍلميخىاًلفيوفى ًللرُّسيلً : قاؿ

أك . ، اٞنبلئكة بنات اهلل[30: التوبة] {اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً }، [30: التوبة] {عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنوً }: أك ٣ناثلة اٞنخلوقٌن، كما قالوا
 .بتعطيلو عما ينبغي لو من الصفات كاألٚناء اٜنسىن

كالسبلـ إما حكم ٟنم : [181: الصافات ]{كىسىبلـه عىلىى اٍلميٍرسىًلٌنى ]:  لقولو:كىسىلَّمى عىلىى اٍلميٍرسىًلينى : قاؿ
 . بالسبلمة، أك ٓنية ٟنم

 فتعٌن الصًنكرة إٔب ما جاء عن اهلل كعن رسولو صلى اهلل عليو كسلم :ًلسىالىمىًة مىا قىاليوهي ًمنى النػٍَّقًص كىاٍلعىٍيبً : قاؿ
 . كعدـ االلتفات إٔب شيء سول ذلك

ىيوى سيٍبحىانىوي قىٍد جىمىعى ًفيما كىصىفى كىسىمَّى ًبًو نػىٍفسىوي بينى النػٍَّفًي كىاإًلثٍػبىاتً كى -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم. 
الًَّذينى أىنٍػعىمى اهللي  فىالى عيديكؿى ألىٍىًل السُّنَّةه كىاٍلجىمىاعىًة عىمَّا جىاءى ًبًو اٍلميٍرسىليوفى؛ فىً نَّوي الصّْرىاطي اٍلميٍستىًقيمي, ًصرىاطي 

اًء كالصىاًلًحينى  يًقينى كىالشُّهىدى  .عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيّْينى كىالصّْدّْ
إٔب ضابطو - ر٘نو اهلل-أشار : ىيوى سيٍبحىانىوي قىٍد جىمىعى ًفيما كىصىفى كىسىمَّى ًبًو نػىٍفسىوي بينى النػٍَّفًي كىاإًلثٍػبىاتً كى : قاؿ

أك قاعدةو من قواعد األٚناء كالصفات، كىو أف اهلل تعرؼ إٔب عباده بالنفي كاإلثبات، كالنفي معركؼ، كاإلثبات معركؼه 
ُب اللغة، اإلثبات أمره كجودم، كالنفي أمره عدمي، كأم قضية من القضايا ال تتبٌن إال بإثبات عنصرىا كمضموهنا، كنفي 
ما ينافيها، فؤلجل ذا ربنا سبحانو كُنمده تعرؼ إٔب عباده هبذين األسلوبٌن، تارةن بذكر األٚناء كالصفات الثبوتية، كتارةن 
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قىٍد جىمىعى ًفيما كىصىفى كىسىمَّى ًبًو : بنفي ما يينزىه عنو سبحانو من صفات النقص، أك العيب، أك ٣ناثلة اٞنخلوقٌن، ٟنذا قاؿ
كالواقع أف ىذا األسلوب أسلوبه مطلوب ُب كل شيء، فإنك ال تتمكن من معرفة حقيقة . نػىٍفسىوي بينى النػٍَّفًي كىاإًلثٍػبىاتً 

شيء من األشياء إال باٛنمع بٌن النفي كاإلثبات، فلو أنك مثبلن أردت أف تشرتم سلعةن ما، كجهاز حاسب، أك جواؿ، أك 
من اٞنزايا، ٍب ييردؼ ذلك بذكر األشياء اليت . ىو كذا، كىو كذا، كىو كذا: غًن ذلك، فإنك تسأؿ عن ٣نيزاتو، فيقاؿ لك

ال ٓنسن فيو، كال ٪نسن فيو كذا، كال ٪نسن كذا، كذلك مثبلن لو تقدـ إنسافه إٔب عمل، أك تقدـ شابه ٝنطبة فتاة، أك 
ىو كذا، : ٥نو ذلك، ْند أنو ييسأؿ عن الصفات الوجودية، كىي الصفات الثبوتية، كعن الصفات العدمية، فيقاؿ مثبلن 

 .من الصفات اٞناثلة فيو، كليس بكذا، كليس بكذا، كليس بكذا. كىو كذا، كىو كذا
فبل تكتمل اٞنعرفة إال باٛنمع بٌن النفي كاإلثبات، فلما علم اهلل تعأب من حاؿ عباده أنو ال ٪نصل ٟنم العلم، إال 
باٛنمع بٌن األمرين، تعرؼ إٔب عباده بالنفي كاإلثبات، فتارةن يثبت لنفسو أٚناء الكماؿ كصفات اٛنبلؿ، كتارةن ينزه نفسو 

 .عن صفات النقص كالعيب، ك٣ناثلة اٞنخلوقٌن، كتارةن ٩نمع بٌن األسلوبٌن ُب نصو كاحدو كما سيتبٌن ُب األمثلة
الواقع أف األٚناء كلها ثبوتية، كليس ىناؾ : قىٍد جىمىعى ًفيما كىصىفى كىسىمَّى ًبًو نػىٍفسىوي بينى النػٍَّفًي كىاإًلثٍػبىاتً : قاؿ

: أٚناء منفية، األٚناء كلها ثبوتية، أما الصفات فهي اليت تنقسم إٔب صفاتو ثبوتية، كصفاتو منفية، فيقاؿ الصفات الثبوتية
كالصفات اٞننفية أضدادىا، كاٛنهل كالعمى كالصمم كغًن ذلك من صفات . العلم كاإلرادة كالقدرة، كالسمع كالبصر

 النفي .جىمىعى ًفيما كىصىفى كىسىمَّى ًبًو نػىٍفسىوي بينى النػٍَّفًي كىاإًلثٍػبىاتً : النقص، ففي العبارة شيءه من اإلٗناؿ، فإف قولو
 .كاإلثبات يتعلق بالصفات، أما األٚناء فإهنا كلها ثبوتية

  .أم ال ميل :فىالى عيديكؿى  :قاؿ
 .ألهنم على خطاىم يسًنكف :ألىٍىًل السُّنَّةه كىاٍلجىمىاعىًة عىمَّا جىاءى ًبًو اٍلميٍرسىليوفى؛ :قاؿ
يعين ما جاء بو اٞنرسلوف ىو الصراط اٞنستقيم، كما معىن الصراط؟ الصراط ىو  :فىً نَّوي الصّْرىاطي اٍلميٍستىًقيمي  :قاؿ

الطريق الواضح، فإنو الصراط اٞنستقيم، فهو كاضح مستقيم، ٗنع بٌن الوضوح كاالستقامة، كىو الذم ندعو اهلل تعأب ُب 
، ىذا ىو الصراط اٞنعنوم، كمن استقاـ ُب الدنيا [6: الفآنة] {اٍىًدنىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى }كل صبلةو، أف يهدينا إليو، 

على الصراط اٞنعنوم، كاف حقيقنا كحرينا يـو القيامة أف يستقيم على الصراط اٜنسي، الذم ييضرب على منت جهنم، كمن 
كاف ُب ىذه اٜنياة الدنيا سريعنا مبادرنا للخًنات ُب الصراط اٞنعنوم، كاف يـو القيامة حقيقنا كحرينا أف يكوف سريعنا على 

 .الصراط اٜنسي، الذم ييضرب على منت جهنم، سواءن بسواء
ًصرىاًط اللَمَّنًو الَمَّنًذم لىوي }: صراط من؟ أضافو إٔب سالكو، فالشيء قد يضاؼ إٔب اهلل، كقد يضاؼ إٔب خلقو، فيقاؿ

: ، باعتبار أف اهلل ىو الذم نصبو، كقد يضاؼ إٔب سالكيو كقولو[53: الشورل] {مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً 
، فاإلضافة تكوف لعدة اعتبارات، فتارةن يضاؼ الصراط إٔب اهلل، لكوف اهلل [7: الفآنة] {ًصرىاطى الَمَّنًذينى أىنٍػعىٍمتى عىلىٍيًهمٍ }

{  ًصرىاًط اللَمَّنًو الَمَّنًذم لىوي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً (52)كىإًنَمَّنكى لىتػىٍهًدم ًإٔبى ًصرىاطو مٍُّستىًقيمو }ىو الذم نصبو لعباده، 
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 [40[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ًصرىاطى الَمَّنًذينى أىنٍػعىٍمتى }: ، كتارةن يضاؼ إٔب سالكيو؛ ألهنم ىم الذين مشوا فيو، كقوؿ اهلل تعأب[53، 52: الشورل]
 .، هبذا عرفو ىنا بالثا٘ب[7: الفآنة] {عىلىٍيًهٍم غىًٍنً اٍلمىٍغضيوًب عىلىٍيًهٍم كىال الضَمَّنالٌِّنى 

فكانت خرب إف، كجاء صراط بدالن . فإنو الصراط: ٞناذا جعل ىنا الرفع؟ ألهنا بدؿ؛ ألنو قاؿ :الًَّذينى  ًصرىاطي  :قاؿ
 .عنها، كالبدؿ يتبع اٞنبدؿ

اًء كالصىاًلًحينى  ًصرىاطي  :قاؿ يًقينى كىالشُّهىدى ىؤالء ىم أطباؽ اٞننعم  :الًَّذينى أىنٍػعىمى اهللي عىلىٍيًهم مّْنى النًَّبيّْينى كىالصّْدّْ
يًقٌنى }: عليهم، الذين ذكرىم اهلل تعأب ُب سورة النساء بقولو فىأيٍكلىًئكى مىعى الَمَّنًذينى أىنٍػعىمى اللَمَّنوي عىلىٍيًهم مِّنى النَمَّنًبيٌِّنى كىالصِّدِّ

اًء كىالصَمَّناًٜنًٌنى كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقان  { كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقنا}: ، فبل ٔنرج أيها اٞنؤمن عن ىؤالء، قاؿ[69: النساء]{كىالشُّهىدى
إٔب الرفيق : ]كىو اٞنعىن الذم قصده الن  صلى اهلل عليو كسلم عندما قبضت ركحو، كاف يشًن بيده يقوؿ: [69: النساء]

، فأعلى ىذه الطبقات ىم النبيوف، كىي منحة ربانية كاصطفاء إٟني، ال سبيل للحصوؿ عليو، ّنعىن أف النبوة مقاـ [األعلى
اللَمَّنوي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىبلًئكىًة ريسيبلن كىًمنى }: ال ييناؿ بالتكسب، كال بالرياضة، كال باجملاىدة، كإ٧نا ىو ١نض اصطفاء من اهلل

، كقد خيتم ىذا الباب ببعثة ١نمد صلى اهلل عليو [124 :األنعاـ{ ]اللَمَّنوي أىٍعلىمي حىٍيثي ٩نىٍعىلي رًسىالىتىوي }، [75 :اٜنج{ ]النَمَّناسً 
، فهذه أعلى الطبقات، كأنبياء اهلل ىم أنفسهم [40 :األحزاب{ ]كىلىًكٍن رىسيوؿى اللَمَّنًو كىخىاًبىى النَمَّنًبيٌِّنى }: كسلم، كما قاؿ اهلل

، فأفضل األنبياء كاٞنرسلٌن ىم اٝنمسة أكلو العـز من [253 :البقرة{ ]تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو }: يتفاضلوف
ُب سورة األحزاب، كُب سورة الشورل، نوح كإبراىيم كموسى : الرسل، الذين ذكرىم اهلل ٠نتمعٌن ُب موضعٌن ُب كتابو

 .كعيسى ك١نمد، عليهم صلوات اهلل كسبلمو أٗنعٌن
ـى يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، كىأىكَمَّنؿي مىٍن يػىٍنشىقُّ عىٍنوي )كأفضل ىؤالء اٝنمسة ىو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم،  أىنىا سىيِّدي كىلىًد  دى

، كىأىكَمَّنؿي شىاًفعو كىأىكَمَّنؿي ميشىفَمَّنعو  ، يليو ُب الرتبة إبراىيم أبوه عليو الصبلة كالسبلـ، خليل الر٘نن، ككبل٨نا خليبلف (اٍلقىبػٍري
للر٘نن، ٍب يليهما ُب الرتبة موسى عليو السبلـ، ٍب اختلف ُب نوحو كعيسى أيهما ييقدـ؟ فإذف ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، 
ٍب إبراىيم، ٍب موسى، ٍب نوح كعيسى، على خبلؼو ُب أيهما أفضل من اآلخر؟ ٍب بقية أنبياء اهلل، كاهلل تعأب يفاكت ُب 

 [.253 :البقرة{ ]تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو }الفضل، لكن الفضل موجود 
فما موقفنا من النصوص الواردة ُب النهي عن اٞنفاضلة كالتخيًن بٌن األنبياء، كقوؿ الن  صلى اهلل : فإف قاؿ قائل

إف ىذا النهي فيما إذا كقع : فيقاؿ. ؟[ال تفضلو٘ب على يونس بن مَّت]:  كقولو،(الى ٔنيىيػِّريكا بػىٌٍنى األىٍنًبيىاءً ): عليو كسلم
على سبيل اٞنفاخرة اجملردة، أك على سبيل التنقص كالعيب للطرؼ اآلخر، أما إذا كاف على سبيل حكاية اٜناؿ، فبل شك 

 .أف اهلل قد قابل بٌن أنبيائو كرسلو
يًقينى :قاؿ : الطبقة التالية ىم الصدِّيقوف، كالصديقوف ٗنع صديق، كىي صيغة مبالغة، كاٞنقصود بالصديق :الصّْدّْ

الذم بلغ الغاية ُب التصديق؛ ألف التصديق درجات، ليس التصديق كما تزعم اٞنرجئة شيءه كاحد، إما أف ييوجد كلو، أك 
                                                           

(. 2278) صحيح مسلم 
 (.2412) صحيح البخارم 
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ييعدىـ كلو، ال، الناس ليسوا سواء ُب التصديق، من الناس مىن تصديقو كاٛنباؿ الراسيات الراسخات، كمنهم من تصديقو 
على مهب الريح، رّنا لو عرضت لو فتنة لعصفت بو، فليس التصديق سواء، كٟنذا ٚني أبو بكر ػ رضي اهلل عنو ػ صديقنا 

إف صاحبك : إنو ٚني بذلك ٞنا كقع حادث اٞنعراج، اإلسراء كاٞنعراج، فجاءت قريش إليو، كقالت: لقوة تصديقو، كييقاؿ
إف كاف قد قاؿ فقد : فقاؿ. يزعم أنو أتى مسجد إيلياء ُب ليلة كاحدة، ك٥نن نضرب إليو أكباد اإلبل شهرنا كنعود شهرنا

إف كاف قالو فقد صدؽ، فإ٘ب أصدقو ُب خرب السماء : قاؿ على الفور. اصربكا انتظركا أركح أسأؿ أتبٌن: ٓب يقل. صدؽ
 .أك كما قاؿ، فسمي صديقنا. يأتيو ُب اجمللس الواحد

نىا ): ك٣نا يدؿ على صديقيتو كصديقية عمر ػ رضي اهلل عنهما ػ أف الن  صلى اهلل عليو كسلم حدث مرةن فقاؿ بػىيػٍ
ا، ًإ٧نَمَّنىا خيًلٍقنىا لًٍلحىٍرثً : رىجيله يىسيوؽي بػىقىرىةن ًإٍذ رىًكبػىهىا فىضىرىبػىهىا، فػىقىالىتٍ  فقاؿ سبحاف اهلل بقرة تكلم، ، (ًإنَمَّنا ٓبٍى ٦نيٍلىٍق ًٟنىذى

، ): صلى اهلل عليو كسلمالن   ا، أىنىا كىأىبيو بىٍكرو، كىعيمىري ا - كىمىا ٨نيىا ٍبىَمَّن -فىًإ٘بِّ أيكًمني هًبىذى نىمىا رىجيله ُب غىنىًمًو ًإٍذ عىدى كىبػىيػٍ
ا ا ًمٍنوي، فػىقىاؿى لىوي الذٍِّئبي ىىذى ، فىذىىىبى ًمنػٍهىا ًبشىاةو، فىطىلىبى حىَّتَمَّن كىأىنَمَّنوي اٍستػىنػٍقىذىىى ، فىمىٍن ٟنىىا يػىٍوـى : الذٍِّئبي اٍستػىنػٍقىٍذتػىهىا ًمينِّ

، »: سيٍبحىافى اللَمَّنًو ًذٍئبه يػىتىكىلَمَّنمي، قىاؿى : فػىقىاؿى النَمَّناسي " السَمَّنبيًع، يػىٍوـى الى رىاًعيى ٟنىىا غىًٍنًم  ا أىنىا كىأىبيو بىٍكرو كىعيمىري فىًإ٘بِّ أيكًمني هًبىذى
إف التصديق درجات كمراتب كمنازؿ، يتفاكت : ، حكم غيايب لعلمو بأهنما يصدقاف ما ٫نرب بو، فلهذا نقوؿ(كىمىا ٨نيىا ٍبىَمَّن -

نٍػيىا كىُب اآلًخرىةً }الناس فيو تفاكتنا كبًننا، فلهذا  ، فكلما [27 :إبراىيم] {يػيثىبِّتي اللَمَّنوي الَمَّنًذينى  مىنيوا بًاٍلقىٍوًؿ الثَمَّناًبًت ُب اٜنٍىيىاًة الدُّ
من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يكوف على : كاف العبد قوم اإل٬ناف، راسخ التصديق، فإنو حينما يسائلو اٞنلكاف ُب قربه

كأما الكافر، أك اٞنرتاب، أك الشاؾ فتعلوه ىزة، . ريب اهلل، كاإلسبلـ ديين، كنبيي ١نمد: ىذا جوابو، فأما اٞنؤمن فيقوؿ
 .كاف قد ٚنع، لكنو ٓب يتغلغل كيتجذر ُب قلبو. ىو، ىو ال أدرم، ٚنعت الناس يقولوف شيئنا فقلتو: كيقوؿ

اءً  :قاؿ الشهداء، كىي ٗنع شهيد، كالشهيد من قيتل ُب سبيل اهلل، لتكوف كلمة اهلل ىي : الطبقة الثالثة: الشُّهىدى
 أف صلى اهلل عليو كسلمالعليا، كٟنذا ٞنا كاف ىذا أمرنا خفينا ال يطلع عليو إال رب الربيات سبحانو كُنمده، هنى الن  

. فبلف شهيد:  على سبيل التعيٌنصلى اهلل عليو كسلمألننا ال نعلم عن خبيئة قلبو، فقد هنى الن  . فبلفه شهيد: يقاؿ
ل مكانو؟ أـ قاتل لتكوف  ألننا ال نعلم، ىل قاتل رياءن؟ ىل قاتل ٚنعةن؟ ىل قاتل شجاعةن؟ ىل قاتل ٘نيةن؟ ىل قاتل لًني

مىٍن قىاتىلى لًتىكيوفى كىًلمىةي اللَمَّنًو ًىيى العيٍليىا، فػىهيوى ُب ):  ذلك بقوؿصلى اهلل عليو كسلمكلمة اهلل ىي العليا؟ فلهذا عرَمَّنؼ الن  
ًبيًل اللَمَّنًو عىزَمَّن كىجىلَمَّن  ، كال شك أف اٛنود بالنفس، أقصى غاية اٛنود، فإذا كاف اإلنساف ٩نود بنفسو هلل، فهذه مرتبةه (سى

عليا، تدؿ على كماؿ صاحبها كعلو مرتبتو، فلهذا تكاثرت األحاديث ُب فضل الشهادة ُب سبيل اهلل، كىي فعبلن شهادة 
هلل تعأب؛ ألنو جاد بركحو، كعفَمَّنر كجهو بالرتاب إلعبلء كلمة اهلل، ٣نا يدؿ على أنو يشهد لدين اهلل بأنو ىو اٜنق، فلهذا 

ا  .ٚني شهيدن

                                                           
(. 3471) صحيح البخارم 
 (.1904)صحيح مسلم ، (123) صحيح البخارم 
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فهي طبقة الصاٜنٌن، كاٞنقصود بالصاٜنٌن ٗنع صاّب، كىو اٞنمتثل ألمر اهلل، : أما الطبقة الرابعة : الصىاًلًحينى :قاؿ
 .اجملتنب لنهيو، ىذا ىو الصبلح، كضده الفساد، فالصاٜنوف ىم اٞنمتثلوف ألكامر اهلل، اجملتنبوف ٞنناىيو

الصديقية، أك الشهادة، أك الصبلح، ىذه : فعلى العبد اٞنؤمن أف ٫نتار لنفسو، كيطمح إٔب إحدل اٞنراتب الثبلث
ينعىم عليهم

يًقٌنى }: مراتب اٞنؤمنٌن، كيسأؿ اهلل تعأب أف يلحقو باٞن فىأيٍكلىًئكى مىعى الَمَّنًذينى أىنٍػعىمى اللَمَّنوي عىلىٍيًهٍم ًمنى النَمَّنًبيٌِّنى كىالصِّدِّ
اًء كىالصَمَّناًٜنًٌنى كىحىسينى أيٍكلىًئكى رىًفيقنا  [.69 :النساء] {كىالشُّهىدى

 . ىذه العنوانات ليست من كبلـ شيخ اإلسبلـ:االستدالؿ على إثبات أسماء اهلل كصفاتو من القرآف الكريم
كىقىٍد دىخىلى ًفي ًىًذًه اٍلجيٍملىًة مىا كىصىفى اهللي ًبًو نػىٍفسىوي ًفي سيورىًة اإًلٍخالىًص الًَّتي : -رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

 {كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده *  لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىٍد *اللَّوي الصَّمىدي * قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده }: تػىٍعًدؿي ثػيليثى اٍلقيٍرآًف, حىيثي يػىقيوؿي 
 .[4:اإلخالص]

ىذه اٛنملة؟ يعين اٛنمع بٌن النفي كاإلثبات، ما : اإلشارة إٔب ماذا ُب قولو: كىقىٍد دىخىلى ًفي ًىًذًه اٍلجيٍملىةً : قاؿ
تقدـ من ذكر اٛنمع بٌن النفي كاإلثبات، دخل فيها ماذا؟ اٞنثاؿ األكؿ، كىي سورة اإلخبلص، سورة اإلخبلص ٓب ٚنيت 

فهي من أكٟنا إٔب  خرىا خالصة ُب صفة اهلل، . إهنا ٚنيت هبذا االسم؛ ألهنا أخلصت ُب كصف الر٘نن: هبذا االسم؟ قيل
إهنا : ، ككذلك أيضنا قيلأنزؿ اهلل تعأب سورة اإلخبلص. انسب لنا ربك: صلى اهلل عليو كسلمكٟنذا ٞنا قالت قريش للن  

كبالفعل إذا قرأ اإلنساف سورة اإلخبلص ككررىا، ْنرد قلبو من . ٚنيت سورة اإلخبلص؛ ألهنا ٔنلص قارئها من الشرؾ
اهلل أحد، :  من علق ُب نفسو شيء من الشبهات ككساكس الشيطاف أف يقوؿصلى اهلل عليو كسلمالشوائب، كأرشد الن  

فإذا أطاؼ بنفسك شيء من الشبهات اٞنتعلقة بذات البارم سبحانو . اهلل الصمد، ٓب يلد كٓب يولد، كٓب يكن لو كفونا أحد
اهلل أحد، اهلل الصمد، ٓب يلد كٓب يولد، كٓب يكن لو كفونا أحد؛ فإهنا تنقي قلبك من : كتعأب، فافزع إٔب ىذه السورة، قل

 .ىذه اٝنطرات الشيطانية، كالواردات اٞنذمومة، إذف ىذا ىو سبب تسميتها بسورة اإلخبلص للسببٌن
عن أيب سعيد اٝندرم، من أين لنا ذلك؟ من كبلـ مىن ال ينطق عن اٟنول، فقد  :الًَّتي تػىٍعًدؿي ثػيليثى اٍلقيٍرآفً  :قاؿ

يرددىا، فلما أصبح، جاء إٔب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فذكر  {قيٍل ىيوى اهللي أىحىده }: أف رجبل ٚنع رجبل يقرأ
ا لىتػىٍعًدؿي ثػيليثى ): ذلك لو، كىكىأىفَمَّن الرَمَّنجيلى يػىتػىقىاٟنُّىا، فػىقىاؿى رىسيوؿي اهلًل صىلى اهلل عىلىيو كسىلم كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدًه، ًإنػَمَّنهى

فحشد من حشد، ٍب خرج ن  اهلل  (اٍحشيديكا، فىًإ٘بِّ سىأىقػٍرىأي عىلىٍيكيٍم ثػيليثى اٍلقيٍر فً ): ، كقاؿ ُب حديثو  خر(القيٍر فً 
إ٘ب أرل ىذا خرب جاءه من السماء : قل ىو اهلل أحد، ٍب دخل، فقاؿ بعضنا لبعض: صلى اهلل عليو كسلم، فقرأ

ًإ٘بِّ قػيٍلتي لىكيٍم سىأىقػٍرىأي عىلىٍيكيٍم ثػيليثى اٍلقيٍر ًف، أىالى ):: فذاؾ الذم أدخلو، ٍب خرج ن  اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ
ا تػىٍعًدؿي ثػيليثى اٍلقيٍر فً   .صلى اهلل عليو كسلمإذف الذم أخرب هبذا نبينا ، (ًإنػَمَّنهى

                                                           
(. 3365) سنن الرتمذم 

 (.5013) صحيح البخارم 
 (.812) صحيح مسلم 
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 اٛنواب عن ىذا أف لماذا؟ أك ما كجو كونها تعدؿ ثلث القرآف؟ لماذا استحقت ىذا الوصف؟: األمر الثاني
من تأمل القر ف ّنجملو، فيجد أنو ال ٫نرج عن أحد ىذه . إف القر ف العظيم، إما عقائد أك أحكاـ أك أخبار: يقاؿ

األبواب الثبلثة، إما أنو عقائد، معتقد، كإما أخبار، كالذم جرل بٌن األنبياء كأ٣نهم، أك أحكاـ ُب اٜنبلؿ كاٜنراـ، 
فكانت سورة اإلخبلص تتعلق بالثلث األكؿ، بل ىي أسو كأصلو، فلهذا كانت تعدؿ ثلث القر ف، فجميع ما ُب القر ف 

 .من عقائد يؤكؿ إليها؛ ألنو مرجوعو إٔب التوحيد العلمي، ىذا كجو كوهنا تعدؿ ثلث القر ف
الثا٘ب، ال ُب اإلجزاء، يعين ّنعىن لو أف إنساننا ىل ىي تعدؿ ثلث القرآف في اإلجزاء, أـ في األجر كالثواب؟ 

كبل، ىي ال : نقوؿ. اٜنمد هلل، إذف أقرأ سورة اإلخبلص ثبلث مرات فأكوف كفيت بنذرم: نذر أف ٫نتم القر ف، فقاؿ
لكنها تعدلو ُب الثواب كاألجر، كما أخرب الن  . تعدلو ُب اإلجزاء، ال ٩نزئك إال أف تقرأ القر ف، ما بٌن دفيت اٞنصحف

الى : مىٍن قىاؿى ): صلى اهلل عليو كسلم، كىذا ينطبق على أمثاٟنا من النصوص، يعين مثبلن قد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
انىٍت لىوي عىٍدؿى  ، ُب يػىٍوـو ًمائىةى مىرَمَّنةو، كى هي الى شىرًيكى لىوي، لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٜنٍىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره إًلىوى ًإالَمَّن اهللي كىٍحدى

، حىَّتَمَّن ٬نيًٍسيى كىٓبٍى  انىٍت لىوي ًحٍرزنا ًمنى الشَمَّنٍيطىاًف، يػىٍومىوي ذىًلكى يىٍت عىٍنوي ًمائىةي سىيِّئىةو، كىكى ، كىكيًتبىٍت لىوي ًمائىةي حىسىنىةو كى١نًي عىٍشًر رًقىابو
، كىمىٍن قىاؿى  سيٍبحىافى اهلًل كىًُنىٍمًدًه، ُب يػىٍوـو ًمائىةى مىرَمَّنةو حيطَمَّنٍت : يىٍأًت أىحىده أىٍفضىلى ٣نَمَّنا جىاءى ًبًو ًإالَمَّن أىحىده عىًملى أىٍكثػىرى ًمٍن ذىًلكى

انىٍت ًمٍثلى زىبىًد اٍلبىٍحرً  أنا عليَمَّن كفارة قتل خطأ، ككفارة ظهار، ككفارة ٬نٌن، ككفارة ٗناع ُب هنار : ، فقاؿ(خىطىايىاهي كىلىٍو كى
إهنا : يستقيم؟ ال يستقيم، يقاؿ.  عشر مرات، كتربأ ذميتصلى اهلل عليو كسلمال إلو إال اهلل كما قاؿ الن  : رمضاف، أقوؿ

 .كعلى ىذا قس. تعدؿ ُب األجر، ال ُب اإلجزاء
 .لنتأمل ُب ىذه السورة العظيمة، كيف ٗنعت بٌن النفي كاإلثبات؟

نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، إثبات كحدانية اهلل، فاهلل أحد، كاستدللنا هبذا على أف أحد  {:قيٍل ىيوى اللَّوي أىحىده }: قاؿ
، إذف أثبتت كحدانية [1: اإلخبلص] {قيٍل ىيوى اللَمَّنوي أىحىده }عبد األحد، : من األٚناء اٜنسىن، فيجوز أف ييعٌبد بو، فنقوؿ

 .اهلل تعأب
نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، أثبتت صمدية اهلل سبحانو كتعأب، أك صمدانيتو سبحانو كُنمده،  :{اللَّوي الصَّمىدي }: قاؿ

 :الصمد قيل في معناىا أقواؿ ال تعارض بينهاكما معىن الصمد؟ 
من تصمد لو اٝنبلئق ُناجاُتا، ّنعىن أهنا . إف الصمد ىو من تصمد إليو اٝنبلئق ُناجاُتا:   قيل:القوؿ األكؿ

تتوجو إليو ُناجاُتا، كىذا ىو اٜناؿ بالنسبة هلل، فاهلل تعأب يدعوه من ُب السماكات كمن ُب األرض، اٛنميع يتوجو إٔب اهلل 
سبحانو كُنمده، تأمل حاؿ الناس يـو عرفة، اٛنميع رافعه يديو يبكي كيسأؿ كيتضرع، يسأؿ اهلل تعأب طلبتو، كاهلل يصمد، 

يسمع ٗنيع الدعوات، على اختبلؼ اللغات كاللهجات ٞنختلف اٜناجات، ك٩نيب دعوة الداعي سبحانو كُنمده، ٟنذا 
ا، فهذا أحد اٞنعا٘ب للصمد، من تصمد إليو اٝنبلئق ُناجاُتا  .كاف صمدن

                                                           
 (.2691)صحيح ، (3293) صحيح البخارم



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [44[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ألف الصمد ّنعىن الصمت، فاٞنصمد ىو اٞنصمت، ككجو . الصمد أم الذم ال جوؼ لو:  قيل:القوؿ الثاني
ذلك أف اهلل سبحانو كُنمده غينه عما سواه، فالذم لو جوؼ فيو شيءه يدخل كفيو شيءه ٫نرج، فيكوف غًن مستغنو، أما 
الرب تعأب فإنو صمد ّنعىن أنو صمت ال ٪نتاج إٔب شيء داخل كشيء خارج، اآلدميوف ٪نتاجوف إٔب أفواهو يدخل منها 

أف اهلل ٞنا خلق  دـ من صلصاؿو كالفخار، : الطعاـ كالشراب، كإٔب ٢نرج للفضبلت؛ ألهنم ُناجة، ٟنذا كرد ُب اٜنديث
جعل الشيطاف يطيف بو، مسرتيبه ُب أمره، فلما ر ه أجوؼ، علم أنو خلقه ال يتمالك، يعين أنو ضعيف، فاهلل تعأب 

 .اٞنقصود بذلك أنو مستغنو عما سواه، ال ٪نتاج سبحانو إٔب شيء. ال جوؼ لو: صمد، فقوؿ بعض اٞنفسرين
 .معىن الصمد أم السيد الشريف الذم بلغ الغاية ُب سؤدده كشرفو:  قيل:القوؿ الثالث

كال تعارض بٌن ىذه األقواؿ كما أسلفنا، فاهلل تعأب ىو السيد الشريف الذم تصمد إليو اٝنبلئق ُناجاُتا، كىو 
 .غينه عما سواه سبحانو كُنمده

الوالدة من الطرفٌن، من أعلى كمن أسفل، يعين : نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، نفى قضيتٌن: {لىٍم يىًلٍد كىلىٍم ييولىدٍ }: قاؿ
: نفى التسلسل من جهة األعلى كمن جهة السفل، فهو سبحانو ٓب يلد، فبل يتسلسل منو مولود، كما ادعى اليهود بقوٟنم

تعأب اهلل عن ذلك، كىذا . اٞنبلئكة بنات اهلل: كمشركو العرب بقوٟنم. اٞنسيح ابن اهلل: كالنصارل بقوٟنم. عزير ابن اهلل
كىمه كخاطره يطرأ على العقوؿ، يظنوف أف من كماؿ اهلل أف يكوف لو كلد، قياسنا على اٞنخلوقٌن، كاألمر ليس كذلك، 

اٞنخلوؽ ٪نتاج إٔب الولد؛ ألنو ُب حاؿ كربه كضعفو ٪نتاج إٔب من يعينو، أما الرب سبحانو فهو غينه عما سواه، فهو ال 
 .٪نتاج إٔب الولد

، فلو كاف {ليس كمثلو شيء}أيضنا من شأف الولد أف يكوف شبيهنا بأبيو، كاهلل تعأب ال ند لو كال نظًن كال مثيل، 
لو ػ كحاشاه ػ كلد، لكاف الولد من جنس أبيو، ىذا طبيعي، فؤلجل ذا نزه اهلل نفسو عن الولد، فلكماؿ كحدانيتو ال كلد 

ا كىٓبٍى يىكيٍن لىوي شىرًيكه ُب اٍلميٍلكً }لو،   كىقىالىًت }: ، فعاب اهلل تعأب على مدَمَّنعي ذلك فقاؿ[2 :الفرقاف{ ]كىٓبٍى يػىتَمَّنًخٍذ كىلىدن
{ اٍليػىهيودي عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنًو كىقىالىًت النَمَّنصىارىل اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنًو ذىًلكى قػىٍوٟنييٍم بًأىفٍػوىاًىًهٍم ييضىاًىئيوفى قػىٍوؿى الَمَّنًذينى كىفىريكا ًمٍن قػىٍبلي 

، كذلك أف األمم الكافرة من اٟنندكس كاليوناف كغًن ذاؾ عندىم قضية تعدد اآلٟنة، فهم يضاىئوف قوؿ الذين [30:التوبة]
 .، سبحانو كُنمده[30 :التوبة] {قىاتػىلىهيمي اللَمَّنوي أىٗبَمَّن يػيٍؤفىكيوفى }كفركا من قبل، 

أيضنا ٓب يولد سبحانو، فليس متسلسبلن عن غًنه، كالواقع أنين ال أعلم قائبلن بأف اهلل تعأب متولده عن كذا ككذا، 
لكن ذلك ُب اآلية لكماؿ القسمة، لنفي التسلسل من اٛنهتٌن، من جهة العلو كمن جهة السفل، يعين من األعلى 

 [.3: اإلخبلص] {ٓبٍى يىًلٍد كىٓبٍى ييولىدٍ }كاألدٗب، لكي ال يبقى أم باقية كأم احتماؿ يتناَب مع كحدانية اهلل سبحانو كُنمده، 
كىٓبٍى }: نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، إذف  يتاف ُب اإلثبات، ك يتاف ُب النفي، ما معىن: {كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده }: قاؿ

 .؟ أم ليس لو مكافئ سبحانو، ليس لو من يكافئو كيعادلو سبحانو كُنمده[4: اإلخبلص] {يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده 
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كٟنذا كانت ىذه السورة فيها من تعظيم الرب كتنزيهو كالتعريف بو، ما ال يوجد ُب غًنىا، فينبغي اإلكثار منها 
 .كتبلكُتا، ككرد فيها فضائل خاصة مبسوطة ُب كتب التفسًن كالسنة
 (7 )الدرس

 (2)الجمع بين النفي كاإلثبات 
اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ }: مىا كىصىفى ًبًو نػىٍفسىوي ًفي أىٍعظىًم آيىةو ًفي ًكًتاًبًو؛ حىٍيثي يػىقيوؿي كى -: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

هي ًإالَّ بًً ٍذنًًو يػىٍعلىمي  ىيوى اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه لىوي مىا ًفي السَّمىوىاًت كىمىا ًفي األىٍرًض مىٍن ذىا الًَّذم يىٍشفىعي ًعٍندى
مىا بػىٍينى أىٍيًديًهٍم كىمىا خىٍلفىهيٍم كىال ييًحيطيوفى ًبشىٍيءو ًمٍن ًعٍلًمًو ًإالَّ ًبمىا شىاءى كىًسعى كيٍرًسيُّوي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى كىال يػىئيوديهي 

أم ال يكرثو كال يثقلو, كلهذا كاف من قرأ : {كىال يػىئيوديهي ًحٍفظيهيمىا}, [255 :البقرة] {ًحٍفظيهيمىا كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي 
 .ىذه اآلية في ليلةو, لم يزؿ عليو من اهلل حافظ, كال يقربو شيطاف حتى يصبح

 .ىذا ىو المثاؿ الثاني في قاعدة الجمع بين النفي كاإلثبات فيما كصف كسمى بو نفسو
أم كما كصف بو نفسو ُب . كقد دخل ُب ىذه اٛنملة ما كصف بو نفسو: الواك ىذه عطف على قولو :مىاكى  :قاؿ

قاؿ : عن أيب بن كعب، قاؿمن أين لنا أف ىذه ىي أعظم  ية ُب كتاب اهلل؟ ففي اٜنديث الصحيح . أعظم  ية ُب كتابو
اهلل كرسولو : ، فقلت(يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر، أىتىٍدرًم أىمُّ  يىةو ًمٍن ًكتىاًب اهلًل مىعىكى أىٍعظىمي؟  ):رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

. {اللَمَّنوي الى إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اٜنٍىيُّ اٍلقىيُّوـي }: قػيٍلتي : يىا أىبىا اٍلميٍنًذًر أىتىٍدرًم أىمُّ  يىةو ًمٍن ًكتىاًب اهلًل مىعىكى أىٍعظىمي؟ قىاؿى : قىاؿى أعلم، 
 ، يعين ىنيئنا لك العلم أبا اٞننذر، فقد كاف من فقهو أف (كىاهلًل لًيػىٍهًنكى اٍلًعٍلمي أىبىا اٍلميٍنًذرً : فىضىرىبى ُب صىٍدرًم، كىقىاؿى : قىاؿى 

 على ذلك كىنأه، فلو تأملنا ُب ىذه اآلية صلى اهلل عليو كسلمرأل أف ىذه اآلية أعظم  ية ُب كتاب اهلل، فأقره الن  
 العظيمة لوجدناىا مكونة من عشر ٗنل، كىي تدكر حوؿ النفي كاإلثبات، تأملوا معي

: ال إلو إال ىو، نفيه كإثبات؛ ألف كلمة التوحيد ال إلو إال اهلل نفيه كإثبات، فبل إلو{: اللَّوي ال ًإلىوى ًإالَّ ىيوى }: قاؿ
إثبات، فقد نفى اهلل تعأب كل  ٟنةو سواه، كأثبت األلوىية لو كحده، كقد تقدـ معنا أف معىن اإللو ىو من : نفي، إال اهلل

تأٟنو القلوب ١نبةن كتعظيمنا، اإللو من تأٟنو القلوب يعين تنجذب إليو ١نبةن كتعظيمنا، فبل إلو إال اهلل، اهلل ال إلو إال ىو، ىذا 
إذف ىذه اٛنملة األكٔب . ال إلو إال ىو: يقاؿ. ما اهلل؟: أعظم تعريف ٬نكن أف نعرؼ بو ىذا االسم الشريف، إذا قيل

 .متضمنة اٛنمع بٌن النفي كاإلثبات
:  ىذه اٛنملة الثانية، نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، كقد أثبت ُب ىذه اٛنملة اٚنٌن كر٬نٌن ك٨نا{:اٍلحىيُّ اٍلقىيُّوـي }: قاؿ

 اٜني 
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، فمن أٚناء اهلل اٜنسىن اٜني، كاٜني ىو من لو اٜنياة التامة الكاملة، فحياة اهلل تعأب غًن مسبوقةو بعدـ،  كالقيـو
 .كال يلحقها فناء

 :يونس{]٫نيٍرًجي اٜنٍىيَمَّن ًمنى اٍلمىيًِّت كى٫نيٍرًجي اٍلمىيِّتى ًمنى اٜنٍىيِّ }: قد يطلق اسم اٜني على غًن اهلل، كقوؿ اهلل تعأب
يطلق، . األشجار ىذه من األحياء، أك غًنىا من اٜنيوانات: ، فيمكن أف يطلق على غًن اهلل اٜني، كما نقوؿ مثبلن [31

: لكن فرؽه بٌن حياة كحياة، حياتك كحياٌب كحياة كل حي مسبوقة بعدـ، كيلحقها فناء، قاؿ. حي: أنت يقاؿ عنك
ٍيئنا} ًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى }: ، كيلحقها فناء[9 :مرٙب] {كىقىٍد خىلىٍقتيكى ًمٍن قػىٍبلي كىٓبٍى تىكي شى لًلَمَّنًو }، فبل ٩نيبو أحد [16 :غافر] {ًلمى

، ىكذا حياة اٞنخلوقٌن، أما حياة الرًب سبحانو فهي حياةه كاملةه تامة، غًن مسبوقة بعدـ كال [16: غافر] {اٍلوىاًحًد اٍلقىهَمَّنارً 
 .يلحقها فناء

؟ القيـو أم القائم بنفسو اٞنقيم لغًنه، القائم بنفسو ّنعىن أنو سبحانو كُنمده غينه  ، ما معىن القيـو أيضنا ىو القيـو
عما سواه، مستغنو عما سواه، ال ٪نتاج إٔب شيءو من خارجو، فهو ال يستكثر ِنلقو من قلة، كال يستعز هبم من ذلة، 

، [25 :الرـك{ ]كىًمٍن  يىاتًًو أىٍف تػىقيوـى السَمَّنمىاءي كىاألىٍرضي بًأىٍمرًهً }: سبحانو كُنمده، كأيضنا مقيم لغًنه، فبل قياـ لشيءو إال باهلل
، فبل قياـ لشيء إال [41 :فاطر{ ]ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٬نيًٍسكي السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى أىٍف تػىزيكال}فالعرش فما دكنو ال قياـ ٟنم إال باهلل، 

. إف ىذين االٚنٌن ٨نا اسم اهلل األعظم، الذم إذا دعي بو أجاب، كإذا سئل بو أعطى: كٟنذا قاؿ من قاؿ عز كجل، باهلل
 :كقد كردا مقرتنٌن ُب ثبلثة مواضع ُب القر ف

 . ىذا اٞنوضع  ية الكرسي:الموضع األكؿ
 [.2، 1 : ؿ عمراف] {اللَمَّنوي ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى اٜنٍىيُّ اٍلقىيُّوـي ( 1 )آب}:  ُب مستهل  ؿ عمراف:الموضع الثاني
 [.111 :طو] {كىعىنىًت اٍلويجيوهي لًٍلحىيِّ اٍلقىيُّوـً }:  ُب طو:الموضع الثالث

إف سبب كوهنما اسم اهلل األعظم الذم إذا دعي بو أجاب، كإذا سئل بو أعطى، أهنما داالف على ٠نموع : كقيل
فاٚنو اٜني يدؿ على اتصافو بالصفات الذاتية اٞنبلزمة لذاتو سبحانو، فحياتو كاملة فيها ٗنيع . الصفات الذاتية كالفعلية

الصفات اٞنستلزمة للحياة من السمع كالبصر كاإلرادة كالعلم كالكبلـ كغًن ذلك، فاٜنياة التامة الكاملة مستلزمة ٟنذه 
الصفات األخرل، كالقيـو يدؿ على صفاتو الفعلية؛ ألف القيـو من يقيم غًنه، فهو سبحانو الفعاؿ اٝنبلؽ الرزاؽ، 

 .فاجتماع ىذين االٚنٌن يدؿ على كماؿ اهلل تعأب ُب أٚنائو كصفاتو الذاتية كالفعلية
، أما :  نفيه؟ أـ إثبات؟ نفي، نزه اهلل تعأب نفسو عن ىذين اٜنالٌن{:ال تىٍأخيذيهي ًسنىةه كىال نػىٍوـه }: قاؿ السنة كالنـو

صلى السنة فهي النعاس، النـو اٝنفيف، كأما النـو فهو أثقل من ذلك، فاهلل تعأب قد نزه نفسو عن قليلو ككثًنه، قاؿ الن  
ـى، يػىٍرفىعي اٍلًقٍسطى كى٫نىًٍفضيوي ): اهلل عليو كسلم ـي كىالى يػىٍنبىًغي لىوي أىٍف يػىنىا ، (ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىنىا ، فهو سبحانو كتعأب منزهه عن النـو

النـو ناتج عن ضعف، ٥نن اآلدميٌن مهما أرؽ اإلنساف ال بد أف يناـ، ال بد أف يتهاكل بدنو كيضعف ذىنو، فيخلد إٔب 
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، كال ينبغي، كما جاء ُب أثر  الراحة، شاء أـ أىب، لكن الرب عز كجل منزهه عن ىذا الضعف، فلهذا ال تأخذه سنةه كال نـو
استعظم ىذا . اتقوا اهلل، كال تكونوا من اٛناىلٌن: فقاؿ. أيناـ ربك؟! يا ن  اهلل: أف موسى بن عمراف سألو قومو فقالوا

فأكحى اهلل تعأب إليو أف يا موسى إذا كاف من الليل فقم َنرتٌن، . نريد  ية أك عبلمة على ذلك: السؤاؿ منهم، قالوا
خذ٨نا معك كأنت تصلي، فقاـ عليو الصبلة كالسبلـ يصلي، فغلبو النعاس، فاصطكت يداه كانكسرت اٛنرتاف، كما جاء 

يعين لو كاف كذلك ػ . ُب األثر، فأكحى اهلل إليو أف يا موسى أينبغي ٞنن ٬نسك السماكات كاألرض أف تزكال أف يناـ؟
 .كحاشاه ػ لفسد أمر السماكات كاألرض؛ ألف قيامهما ٪نتاج إٔب حياةو تامة، ال يلحقها سنة كال نـو

 نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، الحظوا كيف ٩نمع اهلل بٌن النفي {:لىوي مىا ًفي السَّمىوىاًت كىمىا ًفي األىٍرضً }: قاؿ
بييت كسيارٌب : كاإلثبات؟ فهو سبحانو كتعأب لو اٞنلك اٞنطلق، لو ما ُب السماكات كما ُب األرض، إذف إذا قلت أنت

نىا يػيٍرجىعيوفى }فهذه ملكية مؤقتة، . كمإب ، اهلل خًن الوارثٌن، اهلل يرث كل [40 :مرٙب] {إًنَمَّنا ٥نىٍني نىًرثي األىٍرضى كىمىٍن عىلىيػٍهىا كىإًلىيػٍ
قيًل }شيء، فملكك ملك نس ، كإف صحت إضافتو إليك، كٕنليكك إياه، لكنو مؤقت، أما ملك اهلل فهو ملكه مطلق، 

ا ًمٍن ًشٍرؾو كىمىا لىوي ًمنػٍهيٍم ًمٍن  ًٍلكيوفى ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو ُب السَمَّنمىوىاًت كىال ُب األىٍرًض كىمىا ٟنىيٍم ًفيًهمى اٍدعيوا الَمَّنًذينى زىعىٍمتيٍم ًمٍن ديكًف اللَمَّنًو ال ٬نى
 [.22 :سبأ] {ظىًهًنو 

هي  يىٍشفىعي  الًَّذم ذىا مىن}: قاؿ  ىذا االستفهاـ يراد بو النفي، أم ال أحد يشفع عنده إال بإذنو، {:بًً ٍذنًوً  إالَّ  ًعٍندى
إذف ىذه اٛنملة نفي، أم ال أحد يشفع عنده إال بإذنو، فدؿ ذلك على أنو ييشرتط ُب الشفاعة اٞنثبتة إذف اهلل للشافع، ما 

: ٬نكن ألحد أف يشفع عند اهلل إال بعد إذف مسبق؛ ألف الشفاعة هلل ٗنيعنا، كٍب شرطه  خر كىو اٞنذكور ُب قوؿ اهلل تعأب
 ُب  مىلىكو  ًمنٍ  كىكىمٍ }: ، كٗنع اهلل بٌن الشرطٌن ُب  ية النجم فقاؿ[28: األنبياء] {اٍرتىضىى ًلمىنً  ًإالَمَّن  يىٍشفىعيوفى  كىالى }

ٍيئنا شىفىاعىتػيهيمٍ  تػيٍغيًن  الى  السَمَّنمىاكىاتً  ، فهذا ىو معىن أف [26: النجم] {كىيػىٍرضىى يىشىاءي  ًلمىنٍ  اللَمَّنوي  يىٍأذىفى  أىفٍ  بػىٍعدً  ًمنٍ  ًإالَمَّن  شى
الشفاعة هلل ٗنيعنا، فالشفاعة عند اهلل ليست كالشفاعة عند ملوؾ الدنيا، الشفاعة عند ملوؾ الدنيا ٓنصل كٕنضي إما رغبةن 
أك رىبة، إما لكوف اٞنشفوع عنده يريد أف يستميل الشافع كيرغبو، أك يدفع أذاه كشره، أما اهلل عز كجل فغينه عن خلقو ال 

ا يػىتَمَّنًخذٍ  ٓبىٍ  الَمَّنًذم لًلَمَّنوً  اٜنٍىٍمدي  كىقيلً }يرغب ّنواالة أحد، كال يستدفع شر أحد سبحانو كُنمده،   ُب  شىرًيكه  لىوي  يىكينٍ  كىٓبىٍ  كىلىدن
بػٍِّرهي } ، يعين بسبب الذؿ،[111: اإلسراء]{الذُّؿِّ  ًمنى  كىٕب   لىوي  يىكينٍ  كىٓبىٍ  اٍلميٍلكً   [. 111: اإلسراء] {تىٍكًبًننا كىكى

 نفيه؟ أـ إثبات؟ إثبات، الحظ نفي إثبات، نفي إثبات، كاٞنعين أف {:خىٍلفىهيمٍ  كىمىا أىٍيًديًهمٍ  بػىٍينى  مىا يػىٍعلىمي }: قاؿ
اهلل تعأب لو العلم اٞنطلق، فهو سبحانو يعلم ما يستقبلو الناس كما استدبركه، كقيل بالعكس، كاٞنقصود أف علم اهلل تعأب 

١نيط بالناس ٗنيعنا، فقد أحاط علمو بكل شيء، ما كاف كما يكوف كما سوؼ يكوف، بل كما ٓب يكن كيف لو كاف 
 .يكوف؟

نفي، نفى أف يناؿ أحده من علمو إال بالقدر الذم يأذف {: شىاءى  ًبمىا إالَّ  ًعٍلًموً  مّْنٍ  ًبشىٍيءو  ييًحيطيوفى  كىالى }: قاؿ
كيفسح بو، كٞنا خرج موسى صلى اهلل عليو كسلم مع اٝنضر ُب الرحلة اٞنعركفة، حينما صحبو ككقفا على سيف البحر 
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ما تظن أف العصفور : جاء عصفوره فوقع على حرؼ السفينة فنقر من ماء البحر نقرةن أك نقرتٌن ّننقاره، فقاؿ اٝنضر ٞنوسى
يعين منقار العصفور ماذا ٬نكن أف ينقص من . كما عسى أف ينقص من ماء البحر؟: فقاؿ موسى. نقص من ماء البحر؟

تبارؾ . فإف علمي كعلمك كعلم الناس ٗنيعنا ُب علم اهلل كما نقص ىذا العصفور من ماء البحر: ماء البحر؟، قاؿ اٝنضر
اآلف : ، كتأسف حينما ْند بعض اٞنتهوكٌن السفهاء الذين يقولوف[85: اإلسراء] {قىًليبلن  ًإالَمَّن  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا}اهلل، 

كل ىذا ّنجموعو كأضعافو ليس ُب علم اهلل إال نقطة من . ٕنكن العلم استكشاؼ كل شيء، كتقدـ الطب كتقدـ الفلك
{ قىًليبلن  ًإالَمَّن  اٍلًعٍلمً  ًمنى  أيكتًيتيمٍ  كىمىا}، يعين أكلكم ك خركم كإنسكم كجنكم [85: اإلسراء] {أيكتًيتيمٍ  كىمىا}ُنر، ليس بشيء، 

، فبل يذىب بك الوىل إٔب أف ىذا كاف فيما مضى، كأف اآلف اختلف اٜناؿ، ال، ىذه ال ٕنثل من علم اهلل [85: اإلسراء]
 .شيئنا، نقطة من ُنر

بأنو موضع - رضي اهلل عنو-ما الكرسي؟ الكرسي فسره ابن عباس {: كىاأٍلىٍرضى  السَّمىوىاتً  كيٍرًسيُّوي  كىًسعى }: قاؿ
القدمٌن، فالكرسي غًن العرش، العرش ىو أعظم اٞنخلوقات كأعبلىا كأكربىا، كىو سقف العآب، كالعآب كلو ٓنتو، أما 

الكرسي فقد فسره ابن عباس بتفسًن ال ٬نكن إال أف يكوف لو حكم الرفع؛ ألف مثل ىذا ال ٬نكن أف يقاؿ إال عن طريق 
، فقد تلقاه ابن عباس ػ كاهلل أعلم ػ عن رسوؿ اهلل  كقد جاء ُب . ىو موضع القدمٌن:  ، فقاؿصلى اهلل عليو كسلممعصـو

، أرأيت لو [ما السماكات السبع كاألرضوف السبع عند الكرسي إال كحلقة من حديد ألقيت ُب فبلة من األرض]: حديث
أنك ألقيت حلقة من حديد ُب الربع اٝنإب أك ُب صحراء الدىناء، ماذا ٕنثل؟ كذلك السماكات السبع كاألرضوف السبع 

 .بالنسبة للكرسي
، فقد يتوىم متوىم كما تو٨نت يػيٍثًقليوي  كىالى  ييٍكرًثيوي  الى  :أىمٍ { يػىئيوديهي  كىالى }:  فسر قولو{:ًحٍفظيهيمىا يػىئيوديهي  كىالى }: قاؿ

يهود أف ىذا مدعاة للتعب كالكبلؿ، أف كيف ييدار أمر السماكات كاألرض، أجرامها العلوية ك٢نلوقاُتا األرضية، كيف 
ا يػىئيوديهي  كىالى }: تدار؟ ىذه ٣نا يستدعي التعب كالعنت، فقاؿ  حفظ يػيٍثًقليوي  كىالى  ييٍكرًثيوي  الى : أىمٍ [ 255: البقرة] {ًحٍفظيهيمى

ا يػىئيوديهي  كىالى }السماكات كاألرض، إذف اٛنملة  ، نفي، نفى اهلل عن نفسو التعب كالعنت كاٞنشقة [255: البقرة] {ًحٍفظيهيمى
نػىهيمىا كىمىا كىاأٍلىٍرضى  السَمَّنمىاكىاتً  خىلىٍقنىا كىلىقىدٍ }: كما قاؿ ، خبلفنا ٞنا ادعتو [38: ؽ] {ليغيوبو  ًمنٍ  مىسَمَّننىا كىمىا أىيَمَّناـو  ًستَمَّنةً  ُب  بػىيػٍ

إف اهلل تعأب خلق السماكات كاألرض ُب ستة أياـ، كاسرتاح ُب اليـو : يهود ُب كتبهم ُب العهد القدٙب ُب سفر التكوين
 .تعأب اهلل عما يقولوف، فنزه اهلل نفسو عن ىذا. السابع

 إذف اٛنملة األخًنة إثبات، أثبت اهلل لنفسو اٚنٌن عظيمٌن ك٨نا العلي كالعظيم، فاهلل {:اٍلعىًظيمي  اٍلعىًليُّ  كىىيوى }: قاؿ
علو الذات، كعلو القدر، كعلو القهر، ككلها ثابتة هلل : تعأب من أٚنائو اٜنسىن العلي، فلو العلو اٞنطلق، كالعلو ثبلثة أنواع

تعأب، فعلو الذات ىو إثبات أف اهلل تعأب بذاتو سبحانو كُنمده فوؽ ٚناكاتو مستوو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو 
شيء من خلقو كال ُب خلقو شيءه منو، فيجب على كل مؤمن أف يعتقد أف اهلل تعأب بذاتو ُب أعلى ما يكوف، يعين فوؽ 

السماكات كاألرض كٗنيع اٞنلكوت، فوؽ عرشو سبحانو مستوو على عرشو، ال ٩نوز أف يعتقد أحد أف اهلل ُب كل مكاف 
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ال، ىذا غًن صحيح، علمو ُب كل مكاف، أما ىو . ربنا ُب كل مكاف: كاٟنواء كالنور، كأنو كما يقوؿ بعض الناس يقوؿ
بذاتو سبحانو كُنمده فمنزهه عن ٢نالطة خلقو، ال ٬نكن أف ٪نويو شيءه من ٢نلوقاتو، بل لو العلو اٞنطلق سبحانو كتعأب، 

 .كىو على علوه فهو قريب، يعلم كيسمع كيرل كيدبر األمر كيكشف الضر، إٔب غًن ذلك من صفات ربوبيتو
كىلىوي اٍلمىثىلي }أيضنا لو علو القدر، كاٞنقصود بعلو القدر يعين كماؿ الصفات، فكل صفة كماؿ فهو مستحقه هلل، 

 ].27: الرـك] {األىٍعلىى ُب السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً 
فقد قهر ٗنيع  [61، 18: األنعاـ] {ًعبىاًدهً  فػىٍوؽى  اٍلقىاًىري  كىىيوى }: أما النوع الثالث فهو علو القهر لقوؿ اهلل تعأب

 .٢نلوقاتو، فبل شيء ٫نرج عن ملكو
 يعين من لو صفة العظمة، كالشك أف اهلل تعأب عظيمه ُب ذاتو كأٚنائو كصفاتو، ال ٪نيط بو {:اٍلعىًظيمي }: قاؿ

 .عقل، كال تبلغو األكىاـ، كال تدركو العقوؿ سبحانو كُنمده
: فلهذا كانت ىذه اآلية  ية عظيمة، بل ىي أعظم  ية ُب كتاب اهلل، كاف من  ثارىا ما نبو عليو الشيخ ُب قولو

اكلهذا من قرأ ىذه  لىةو؛ ًفي اآٍليىةى  ىىًذهً  قػىرىأى  مىنٍ  كىافى  كىًلهىذى  حىتَّى شىٍيطىافه  يػىٍقرىبيوي  كىالى  حىاًفظه, اللَّوً  ًمنٍ  عىلىٍيوً  يػىزىؿٍ  لىمٍ  لىيػٍ
 على الصدقة، يعين جعلو حافظنا صلى اهلل عليو كسلمقد دؿَمَّن على ىذا حديث أيب ىريرة حينما استودعو الن  . ييٍصًبحى 

كأميننا على طعاـو لبيت اٞناؿ، فلما كاف من الليل أتى حاثو ٪نثو من الصدقة، يعين يأخذ منها العيش كالرب اٞنوجود، فقبض 
فرٌؽ بو أبو ىريرة كأطلقو، فلما أصبح . إنو صاحب عياؿ كقليل ذات اليد: عليو أبو ىريرة، فجعل يتوسل أليب ىريرة كيقوؿ

يا رسوؿ اهلل إنو ذكر حاالن كعياالن فرققت : ، قاؿ[ما حاؿ أسًنؾ البارحة يا أبا ىريرة؟]: صلى اهلل عليو كسلمقاؿ لو الن  
، فلما كاف من الليلة الثانية جاء ٪نثو من الصدقة، فقبض عليو أبو ىريرة، فذكر ما [أما إنو سيعود]: عليو فأطلقتو، قاؿ

، فما كاف ُب الثالثة [أما إنو سيعود]:  يسألو، قاؿصلى اهلل عليو كسلمذكر فرؽ لو أبو ىريرة كأطلقو، فأصبح الن  
. صلى اهلل عليو كسلمىذه ثالث مرة تأٌب، كاهلل ما أطلقك حَّت أسلمك لرسوؿ اهلل : استجمع أبو ىريرة كقبض عليو قاؿ

إذا : فشارطو على ىذا الشرط، فقاؿ. إ٘ب أعلمك شيئنا ػ كما كاف أحد أحرص على العلم من أيب ىريرة ػ فتطلقين: فقاؿ
فإنو ال يزاؿ عليك من اهلل حافظ، كال يقربك شيطاف، حَّت  {اٍلقىيُّوـي  اٜنٍىيُّ  ىيوى  إالَمَّن  إلىوى  الى  اللَمَّنوي }أكيت إٔب فراشك فاقرأ 

، [صدقك كىو كذكب]:  ّنا جرل، قاؿصلى اهلل عليو كسلمفأطلقو، لشغفو كحبو للعلم، فلما أصبح حدث الن  . تصبح
إقراره ٟنذه الفائدة، كىي أف من أكل إٔب فراشو فقرأىا ٓب يزؿ عليو من اهلل حافظ، كال يقربو شيطاف، حَّت  [صدقك]: فقولو

ا ٟنا، فإف اهلل ٪نفظو، فبل يلحقو أذل بنص إقرار رسوؿ اهلل  صلى اهلل عليو يصبح، حرزه أمٌن، إذا قاٟنا اإلنساف معتقدن
 .[كىو كذكب]: ، فذكر لو أنو شيطاف، لذلك قاؿ[أتدرم من ٔناطب يا أبا ىريرة منذ ثبلث؟]، كسلم

.  إذف تبٌن لنا أف  ية الكرسي ٗنعت بٌن النفي كاإلثبات
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رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم :- 
: سيٍبحىانىوي  كىقػىٍوليوي  .[3: الحديد{]عىًليمه  شىٍيءو  ًبكيلّْ  كىىيوى  كىاٍلبىاًاني  كىالظَّاًىري  كىاآٍلًخري  اأٍلىكَّؿي  ىيوى }: سيٍبحىانىوي  كىقػىٍوليوي 

. [3: التحريم] {اٍلحىًكيمي  اٍلعىًليمي }: سيٍبحىانىو كىقػىٍوليوي [. 58: الفرقاف] {يىميوتي  الى  الًَّذم اٍلحىيّْ  عىلىى كىتػىوىكَّلٍ }
 .ىذه أيضنا  يات دالة على النفي كاإلثبات، أك تقابل الصفات

 ىذه أربعة أٚناء حسىن هلل تعأب، أثبتها لنفسو ُب كتابو، كأثبتها {:كىاٍلبىاًاني  كىالظَّاًىري  كىاآٍلًخري  اأٍلىكَّؿي  ىيوى }: قاؿ
اللَمَّنهيمَمَّن أىٍنتى األىكَمَّنؿي فػىلىٍيسى قػىبػٍلىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآلًخري فػىلىٍيسى ):  لو ُب سنتو، فقاؿ ُب مناجاتو لربوصلى اهلل عليو كسلمنبيو 

، إذف كفينا تعريفها، عرفها لنا نبينا (بػىٍعدىؾى شىٍيءه، كىأىٍنتى الظَمَّناًىري فػىلىٍيسى فػىٍوقىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اٍلبىاًطني فػىلىٍيسى ديكنىكى شىٍيءه 
ال، ما داـ قد عرفها الن  . األكؿ ببل ابتداء، كاآلخر ببل انتهاء:  بأكضح عبارة، فبل ٥نتاج أف نقوؿصلى اهلل عليو كسلم
 هبذا التعريف فبل تعدؿ بو شيء، األكؿ الذم ليس قبلو شيء، اآلخر الذم ليس بعده شيء، الظاىر صلى اهلل عليو كسلم

 .الذم ليس فوقو شيء، كالباطن الذم ليس دكنو شيء، فهو أقرب من كل شيء إٔب كل شيء
، فإحاطة (إهنا تضمنت إحاطة اهلل الزمانية كاٞنكانية): إذف ىذه أربعة أٚناء متقابلة قاؿ عنها ابن القيم ػ ر٘نو اهلل ػ

 .اهلل الزمانية باٚنيو األكؿ كاآلخر، كإحاطة اهلل اٞنكانية باٚنيو الظاىر كالباطن، فدؿ على إحاطتو بكل شيء
 ٗنعه بٌن النفي كاإلثبات؛ ألف اٜني يدؿ على إثبات صفة اٜنياة، {:يىميوتي  الى  الًَّذم اٍلحىيّْ  عىلىى كىتػىوىكَّلٍ }: قاؿ

لضد اٜنياة كىو اٞنوت، كمعىن توكل أم اعتمد بقلبك اعتمادنا صادقنا، ىذه حقيقة التوكل، التوكل ىو  {٬نىيوتي  الى }: كقولو
اعتماد القلب على اهلل عز كجل ُب جلب اٞننافع كدفع اٞنضار، فهذه حقيقة التوكل كىي من أجل العبادات، ليست من 
أضعفها كما يدعي الصوفية، ال بل ىي من أجلِّ العبادات ُب الواقع؛ ألهنا تدؿ على الثقة باهلل سبحانو كتعأب، كتأمل 

، من توكل على غًن اهلل فقد توكل على من ٬نوت، كإذا مات ككيلك بقيت [58: الفرقاف] {٬نىيوتي  الى  الَمَّنًذم اٜنٍىيِّ }: قولو
{ ٬نىيوتي  الى  الَمَّنًذم اٜنٍىيِّ }: ببل ككيل، أما اهلل تعأب فهو ككيله ال ٬نوت سبحانو كُنمده، فهذا يؤدم إٔب طمأنينة القلب

 [.58: الفرقاف]
 {. اٝنٍىًبًني  اٜنٍىًكيمي  كىىيوى }، كقد تقدـ بياهنا ُب  ية الكرسي، ٍب {اٍلعىًظيمي  اٍلعىًليُّ  كىىيوى }أنا عندم ُب نسخيت 

 من لو اٜنكمة، كاٜنكمة مأخوذة من اإلحكاـ كىو اإلتقاف، كىو كضع الشيء ُب موضعو، {:اٍلحىًكيمي }: قاؿ
 .فاهلل سبحانو كتعأب حكيمه ّنعىن أنو حكيم ُب شرعو كحكيم ُب قدره سبحانو كُنمده

 . أيضنا، كمعىن اٝنبًن يعين من يعلم بتفاصيل األمور كدقائقها، يعين فهو علمه تفصيلي{:اٍلخىًبيري }: قاؿ
 .كل ىذا ٣نا يدؿ على اإلثبات فيما كصف كٚنى بو الرب نفسو سبحانو كُنمده

 .كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 .كاهلل أعلم

                                                           
 (.2713)صحيح مسلم  
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 ( 8 )الدرس
  إحااة علمو بجميع مخلوقاتو

أما , كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين, الحمد هلل رب العالمين
 :بعد

يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ًفي األىٍرًض ], [18: األنعاـ] {كىىيوى اٍلحىًكيمي اٍلخىًبيري }: كقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
هىا كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب ال يػىٍعلىميهىا ًإالَّ ىيوى كىيػىٍعلىمي مىا }, [2: سبأ] {كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ كىًعٍندى

 {ًفي اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحًر كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهىا كىال حىبَّةو ًفي ظيليمىاًت األىٍرًض كىال رىٍابو كىال يىاًبسو ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبينو 
لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره ], [47: فصلت[ ]كىمىا تىٍحًملي ًمٍن أينثىى كىال تىضىعي ًإالَّ ًبًعٍلًموً ], [59: األنعاـ]

ا ًتيني }: كقولو, [12: الطالؽ] {كىأىفَّ اللَّوى قىٍد أىحىاطى ًبكيلّْ شىٍيءو ًعٍلمن ًة اٍلمى : الذاريات] {ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوَّ
58]. 

أك ، قد ذكر ٗنلة من اآليات الدالة على اٛنمع بٌن النفي كاإلثبات ُب صفات رب العاٞنٌن- ر٘نو اهلل-الشيخ 
-ٍب إنو شرع [ 3: اٜنديد]{ىيوى األىكَمَّنؿي كىاآلًخري كىالظَمَّناًىري كىاٍلبىاًطني كىىيوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه }: ذات اٞنعا٘ب اٞنتقابلة كقولو تعأب

كإ٧نا أراد ، ُب ذكر  يات تدؿ على صفات معينة انتخبها من كتاب اهلل عز كجل، ٓب يقصد هبا اٜنصر كاإلحاطة- ر٘نو اهلل
 طريقة مطردة ُب اإلثبات سواء ُب ذلك الصفات الذاتية، كىي اليت تسمى عند أىل السنة كاٛنماعةأف يبٌن أف طريقة 

ا ال يفرؽ ، اٞنعنوية: بعضهم كالصفات اٝنربية كالصفات الفعلية كأف القوؿ فيها كاحد، كأنو يساؽ فيها اإلثبات سوقنا كاحدن
فالقوؿ فيها ٗنيعنا ىو اإلثبات كاإلمرار كاإلقرار، ال ، بٌن صفة معنوية كال صفة فعلية، بل يطرد القوؿ فيها على نسق كاحد

 .ييتعرض ٟنا بتحريف كال تعطيل كال تكييف كال ٕنثيل
فهذه اآليات على سبيل اٞنثاؿ تدؿ على علم اهلل تعأب احمليط بكل شيء، كصفة علم اهلل من أخص صفاتو 

، أين الداللة على العلم؟ [18: األنعاـ] {كىىيوى اٜنٍىًكيمي اٝنٍىًبًني }: كأشهرىا فاهلل تعأب يعلم كل شيء تأمل قاؿ اهلل تعأب
، ألف اٝنبًن ىو الذم يعلم دقائق األمور كتفاصيلها كاآلية دلت على اٚنٌن اثنٌن من أٚنائو اٜنسىن ك٨نا [اٝنٍىًبًني ]: قولو

كىي ، اٜنكيم كاٝنبًن، فاٜنكيم ىو من لو اٜنكمة، كأظن ىذا تقدـ ُب شرح سابق، كاٜنكمة تعين كضع الشيء ُب موضعو
كاهلل تعأب ، كمنو ٚنيت اٜنىكىمىة اليت توضع ُب ٛناـ الفرس حىكىمىة ألهنا ٓنكم سًنه، تعين اإلحكاـ كاإلحكاـ ىو اإلتقاف

، كذلك ىو حكيم ُب قدره فكل ما ، حكيم ُب شرعو حكيم ُب قدره فبل يشرع أمرنا إال كفيو مصلحة متحققة حاالن كم الن
فرّنا تساءؿ بعض الناس ٓب كاف ، يقضيو اهلل تعأب كيكتبو فهو اٞنوافق للحكمة قطعنا، سواء بدت لنا ىذه اٜنكمة أـ ٓب تبد

كذا؟ ٓب كاف كذا؟ ٓب خلق اهلل كذا؟ ىذا قد يظهر ألحد ك٫نفى على أحد لكنو على كل تقدير لو اٜنكمة البالغة ُب كل 
 .شيء
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كما أف من معا٘ب اٜنكيم من لو اٜنكم، فاهلل تعأب لو اٜنكم ُب الدنيا كاآلخرة فهو سبحانو كتعأب ٪نكم ما 
 . ك٪نكم ُب اآلخرة ففريق ُب اٛننة كفريق ُب السعًن، يشاء كيقضي ما يريد ُب ىذه اٜنياة الدنيا

كىذا معىن أرجو أف تنتبهوا إليو معشر طلبة العلم ، إ٬نانك أيها اٞنؤمن بأف اهلل حكيم يسكب ُب قلبك الطمأنينة
ما أخربنا اهلل تعأب هبذه األٚناء جملرد ، كلو أثر علمي، أف كل اسم من أٚناء اهلل اٜنسىن فلو أثر على اٞنؤمن، لو أثر مسلكي

ا بأصابعنا، ال بل ٟنا ٖنرة كٟنا أثر بالغ على قلب اإلنساف، فأنت على سبيل اٞنثاؿ حٌن تعلم أف اهلل تعأب ، أف نعدىا عدًّي
بل ٬نتلئ قلبك يقيننا بأنو ال يقضي اهلل ، حكيم يذىب عنك كل كسواس بعدـ حصوؿ حكمة فيما قضاه أك فيما شرعو

على اٞنؤمن قضاء إال كاف خًننا لو، كأنو ال يوجد ُب ىذه الدنيا شيء يقع فلتة أك خبط عشواء أك ضربة الزب، كما قد 
ا قد كزف اهلل تعأب األمور ّنيزاف دقيق فثق باٜنكيم، كاعلم أنو سبحانو كتعأب منزه عن ضد اٜنكمة،  ما  يعرب بعضهم، أبدن

أك شيء شرعو شيء من ، أك شيء ُب أقداره، ضد اٜنكمة؟ السفو كالطيش، حاشاه سبحانو أف يكوف شيء ُب أفعالو
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب }: ذلك، فهو سبحانو كتعأب حكيم فحينئذو يطمئن اٞنؤمن إٔب قدره كيطمئن إٔب شرعو تأمل

رىأىىىا ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه  ًلكىٍيبل تىٍأسىٍوا }ما الثمرة؟  [22: اٜنديد] {األىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَمَّن ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍ
بُّ كيلَمَّن ٢نيٍتىاؿو فىخيورو   [.23: اٜنديد] {عىلىى مىا فىاتىكيٍم كىال تػىٍفرىحيوا ّنىا  تىاكيٍم كىاللَمَّنوي ال ٪نًي

فقد علم ربنا دقائق األمور ،  كذلك ىو سبحانو اٝنبًن كىذا ىو موضع الشاىد ّنا يتعلق بالعلم:{اٍلخىًبيري }: قاؿ
إنو يعلم علمنا : كمنهم من يقوؿ، كذلك أنو قد كجد من أىل البدع من يزعم أف اهلل يعلم علمنا كلينا ال جزئينا، كتفاصيلها

إٗنالينا كتفصيلينا ال ٔنفى عليو خافية، كيبينها ، كاٜنق أف ربنا سبحانو كُنمده يعلم باألشياء كلينا كجزئينا. ٠نمبلن ال تفصيلينا
اًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا}: اآليات اليت بعدىا قاؿ سبحانو كُنمده  [يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ُب األىٍرًض كىمىا ٫نىٍريجي ًمنػٍهىا كىمىا يىنزًؿي ًمنى السَمَّنمى

 . ،  إذف ٗنيع ىذه األمور ىي أشياء متقابلة قد أحاطت بكل شيء[2: سبأ]
 ُب نظركم ما الذم يلج ُب األرض ماذا يلج ُب األرض؟ اٞنطر حينما يسلكو :{يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ًفي األىٍرضً }: قاؿ

اهلل ُب األرض، كحينما تلقى البذكر ُب األرض ىذه تلج ُب األرض، كالدكاب الدكيبات اليت تتخذ ٟنا جحورنا ُب األرض 
اهلل تعأب يعلم ما يلج ُب األرض، أنت ترل النملة تسًن لكن ال تدرم أين ٕنضي؟ تدخل ُب شق من شقوؽ األرض تأكم 

األموات ٣نن يلج ُب األرض كيدفنوف كيركف الثرل أشياء ، إليها من كبًن اٜنيوانات كصغًنىا ٣نا يتخذ لو ُب األرض مسكننا
 .كثًنة تلج ُب األرض

هىا}: قاؿ يبعث الناس يـو القيامة ، تنبع العيوف،  ما الذم ٫نرج من األرض؟ ٫نرج النبات:{كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ
 . كىكذا اٞنعادف البرتكؿ كما غًن ذلك كل ذلك ٫نرج من األرض صورتاف متقابلتاف، فيخرجوف من األجداث

 ما الذم ينزؿ من السماء؟ اٞنطر ينزؿ من السماء، الوحي ينزؿ :{كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا}: قاؿ
 .من السماء، اٞنبلئكة تنزؿ من السماء، الشهب النيازؾ تسقط من السماء إٔب غًن ذلك
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إًلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي }كمعىن يعرج أم يصعد ماذا يصعد إٔب السماء؟ ، كما الذم يعرج فيها؟ أشعة الشمس تأٌب
اٞنبلئكة تعرج ُب السماء كىكذا أشياء ،  تصعد إٔب السماء دـأركاح بين ، [10: فاطر] {الطَمَّنيِّبي كىاٍلعىمىلي الصَمَّناًلحي يػىٍرفػىعيوي 

 .كثًنة
، يعين إذا ذىبنا لوجدنا أف كل شيء إما داخل ُب األرض كإما خارج منها، إما نازؿ من السماء كإما صاعد فيها

 .إذف ىذا يدؿ على إحاطة علم اهلل بكل شيء
هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيبً }: أيضنا تأمل اآليات اليت بعدىا ، مفاتح ٗنع ماذا؟ مفتح، كمفاتيح ٗنع [59: األنعاـ] {كىًعٍندى

هي مىفىاًتحي اٍلغىٍيًب ال يػىٍعلىميهىا ًإالَمَّن ىيوى }مفتاح، ك٨نا ّنعىن كاحد،  إذف أصل الغيب كسره عند اهلل ، انتهى [59: األنعاـ] {كىًعٍندى
هي }: عز كجل، ال يعلمو إال ىو، كقد فسر الن  صلى اهلل عليو كسلم ىذه اٞنفاتح ّنا تبله من  خر سورة لقماف ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًعٍندى

ا كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه بًأىمِّ أىٍرضو ٕنىيوتي ًإفَمَّن اللَمَّنوى  ًعٍلمي السَمَّناعىًة كىيػينػىزِّؿي اٍلغىٍيثى كىيػىٍعلىمي مىا ُب األىٍرحىاـً كىمىا تىٍدرًم نػىٍفسه مىاذىا تىٍكًسبي غىدن
، كإذا تأملت ُب ىذه اٝنمس كجدت أف اهلل سبحانو كتعأب [مفاتح الغيب ٙنس: ]فقاؿ [34: لقماف] {عىًليمه خىًبًنه 

 .مستقل بعلمها
. من: كما ّنعىن الذم، كٓب يقل، كيعلم ما،  كالدنيا األرض إما بر كإما ُنر:{كىيػىٍعلىمي مىا ًفي اٍلبػىرّْ كىاٍلبىٍحرً }: قاؿ

كماذا ُب الرب من كائنات مرئية كغًن  [59: األنعاـ] {كىيػىٍعلىمي مىا ُب اٍلبػىرِّ كىاٍلبىٍحرً }بل أتى ّنا اليت تشمل العاقل كغًن العاقل، 
مرئية؟ شيء ال ٪نيط بو كصف، كماذا ُب البحار؟ أضعاؼ ذلك من يتاح لو أف ينظر ُب بعض الربامج التليفزيونية اليت 

 .فاهلل تعأب يعلم ما ُب الرب كالبحر، ٓنكي حياة البحار انبهر كأذىلو ما فيها من أنواع اٞنخلوقات العجيبة، كلها ُب البحر
كرقة شجر أك غًنىا إال يعلمها يعلم ، ما تسقط من كرقة،  اهلل أكرب:{كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَّ يػىٍعلىميهىا}: قاؿ

أنت لو استعلمت على شجرة كاحدة أماـ بيتك، أك داخل بيتك، ، مَّت انفكت من أصلها كيعلم حَّت كصلت إٔب األرض
ا كٓب ٓنط، كربنا سبحانو كُنمده   {كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَمَّن يػىٍعلىميهىا}لتحصي ما يسقط منها من كرؽ، لوجدت عناء شديدن

كىمىا تىٍسقيطي ًمٍن كىرىقىةو ًإالَمَّن }، ٔنيل ىذه الغابات اٞنمتدة ُب الكرة األرضية كل كرقة تسقط فاهلل يعلمها [59: األنعاـ]
 [.59: األنعاـ] {يػىٍعلىميهىا

كال حبة، أحياننا يتاح لك مثبلن ُب الربية أف ترفع حجرنا فتجد ،  اهلل أكرب:{كىال حىبَّةو ًفي ظيليمىاًت األىٍرضً }: قاؿ
 .حبيبات قد ٘نلتها اٜنشرات كغًنىا كأخفتها ُب ىذا اٞنوضع، اهلل يعلمها

كالرطب ،  كاألشياء إما أف تكوف رطبة أك أف تكوف يابسة، اليابسات كاٜنجر:{كىال رىٍابو كىال يىاًبسو }: قاؿ
 .كالنبات ك٥نو ذلك

 . ما ذاؾ الكتاب؟ ىو اللوح احملفوظ الذم أحصى اهلل تعأب فيو كل شيء:{ًإالَّ ًفي ًكتىابو ميًبينو }: قاؿ
ىذه اآلية العظيمة معشر طلبة العلم ٕنؤل قلب اٞنؤمن إ٬ناننا باطبلع اهلل تعأب على كل شيء، كأف اهلل ال ٔنفى 

عليو خافية، كاألثر اٞنسلكي بعلم اٞنؤمن بعلم اهلل احمليط لكل شيء يورثو رقابة اهلل، فهو إذا أكصد األبواب كأرخى الستور 
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علم أف اهلل يراه، كإذا حدثتو نفسو بشيء علم أف اهلل يعلم خائنة األعٌن كما ٔنفيو الصدكر، يعين ٩نعل اإلنساف مكشوفنا 
فيحملو ذلك على التعرض ٞنراضيو، ك٪نملو ذلك على البعد عن مساخطو، لعلمو بأف اهلل تعأب يعلم ، أماـ اهلل عز كجل

 .ٗنيع حالو
كما أنو أيضنا يسكب ُب قلبو الطمأنينة فإذا ضاقت بو اٞنذاىب كتعرض لؤلزمات كغًن ذلك، كشعر أف اهلل تعأب 
يعلم ُنالو كيسمع كبلمو كيرل مكانو، اطمأف كشعر بأنو ليس مفردنا كال مرتككنا، بل ىو ُب عٌن اهلل كٓنت ٚنع اهلل كبصره 

 يا من ترل: فتجده يقوؿ، كُب علمو، ككل ىذه من اآلثار العظيمة لئل٬ناف بأٚناء اهلل اٜنسىن كصفاتو
 .فهذا ٩نعلو قريبنا من ربو عز كجل فبل ٔنفى عليو خافية. مكا٘ب كتسمع كبلمي كتعلم ُنإب

كىمىا ٓنىًٍملي ًمٍن أينثىى كىال تىضىعي } الحظوا، أنثى ىنا نكرة ُب سياؽ النفي أك الشرط :{كىمىا تىٍحًملي ًمٍن أينٍػثىى}: قاؿ
، فبل ٫نتص ىذا بإناث بين [11: فاطر] {ًإالَمَّن ًبًعٍلًموً   كما قد يتبادر إٔب الذىن، بل أم  دـ، إذف أنثى تدؿ على العمـو

أنثى من اإلناث، كاهلل تعأب خلق اٞنخلوقات من زكجٌن، ففي الطيور ذكور كإناث، كُب الدكاب كاٜنشرات ذكور كإناث، 
كذا ُب الطيور إْب، كبالتإب فإف علم ، ، كذا ُب األٚناء دـبل حَّت ُب الكائنات اٞنيكركسكوبية ذكر كأنثى، فضبلن عن بين 

 .اهلل تعأب ١نيط هبذا كلو
فقد يقع اٜنمل كال يشعر بو ال الزكج ، فاألمر يتعلق أيضنا بالتوقيت {كىال تىضىعي } {كىمىا ٓنىًٍملي }: ٍب تأمل أنو قاؿ

كىمىا ٓنىًٍملي ًمٍن أينٍػثىى كىال تىضىعي ًإالَمَّن }كٟنذا قاؿ ، كالوضع كذلك ال يعلمو إال ىو، كال الزكجة لكن اهلل يعلمو، يعلم مبتدأه
اللَمَّنوي يػىٍعلىمي مىا }: ، كقاؿ ُب اآليات األخرل[11: فاطر]{ًبًعٍلًمًو كىمىا يػيعىمَمَّنري ًمٍن ميعىمَمَّنرو كىال يػينػٍقىصي ًمٍن عيميرًًه ًإالَمَّن ُب ًكتىابو 

ارو  هي ّنًٍقدى ـي كىمىا تػىٍزدىادي كىكيلُّ شىٍيءو ًعٍندى ، فهذا يدلنا على إحاطة علم اهلل تعأب [8: الرعد] {ٓنىًٍملي كيلُّ أينثىى كىمىا تىًغيضي األىٍرحىا
كيشعره باال٤نذاب إليو ، َنميع اجملريات، ليمتلئ القلب هبذا، فإف امتؤل القلب بعلم اهلل احمليط بكل شيء يعلق القلب بو

 .كىذا فضل العلم بأٚناء اهلل اٜنسىن
 ىذا ختم اهلل بو اآلية اليت :{لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اللَّوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره كىأىفَّ اللَّوى قىٍد أىحىاطى ًبكيلّْ شىٍيءو ًعٍلمنا}: قاؿ

نػىهينَمَّن }: صدرىا لًتػىٍعلىميوا }، ما ٖنرة ىذا؟ [12: الطبلؽ] {اللَمَّنوي الَمَّنًذم خىلىقى سىٍبعى ٚنىىوىاتو كىًمنى األىٍرًض ًمثٍػلىهينَمَّن يػىتػىنػىزَمَّنؿي األىٍمري بػىيػٍ
ا  [.12: الطبلؽ] {أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره كىأىفَمَّن اللَمَّنوى قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّ شىٍيءو ًعٍلمن

إف الناظر بعٌن البصًنة ُب خلق السماكات كاألرض، كما أكدع اهلل تعأب فيها من اآليات، كما ركبهما عليو من 
فما كاف ىذا البناء العظيم كىذا ، كعلم اهلل، قدرة اهلل: النظاـ البديع كالتناسق العجيب، يثمر عنده العلم هباتٌن اٜنقيقتٌن

لًتػىٍعلىميوا أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره كىأىفَمَّن اللَمَّنوى }: النسق البديع ليتم كليجرم، إال لكوف خالقو قديرنا ككونو عليمنا، فلهذا قاؿ
ا ، إذف ربنا سبحانو كتعأب علمو ١نيط بكل شيء، ال ٔنفى عليو خافية، ال [12: الطبلؽ] {قىٍد أىحىاطى ًبكيلِّ شىٍيءو ًعٍلمن

 ، فرؽ بٌن من يعلم ىذا كمن ال يعلم [3: سبأ{ ]اأٍلىٍرضً  ُب  كىالى  السَمَّنمىاكىاتً  ُب  ذىرَمَّنةو  ًمثٍػقىاؿي  عىٍنوي  يػىٍعزيبي  الى }يغيب عنو، بل 
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، فهذا من صفات اهلل اليت أٗنع عليها كل من [9: الزمر] {قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الَمَّنًذينى يػىٍعلىميوفى كىالَمَّنًذينى ال يػىٍعلىميوفى }: فرؽ
 .ينتسب إٔب إلسبلـ كيستقبل القبلة، بل كٗنيع أىل اٞنلل يثبتوف هلل العلم اٞنطلق

ًتيني }: قاؿ ًة اٍلمى  ىذه جاءت كقد ال يكوف ٟنا صلة ب يات العلم، الرزاؽ يعين :{ًإفَّ اللَّوى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوَّ
: كرىزؽ غًن حسن، ألف اهلل تعأب ٞنا ذكر قاؿ، رىزؽ حسن: فاهلل تعأب ىو الرزاؽ اٜنق، كرىزؽ اهلل نوعاف، صاحب الرَمَّنزؽ

، فعلمنا أف الرَمَّنزؽ منو ما يكوف حسننا، [67: النحل] {كىًمٍن ٖنىىرىاًت النَمَّنًخيًل كىاألىٍعنىاًب تػىتَمَّنًخذيكفى ًمٍنوي سىكىرنا كىرًٍزقنا حىسىننا}
كىمىا ًمٍن دىابَمَّنةو ُب األىٍرًض }: كىو ما كاف على كجهو كُب طاعتو، كمنو ما يكوف سول ذلك؛ ألف اهلل تكفل لكل دابة برزقها

، كمن الناس من يسرتزؽ بغًن ما أحلو اهلل لكن اهلل تعأب [6: ىود] {ًإالَمَّن عىلىى اللَمَّنًو رًٍزقػيهىا كىيػىٍعلىمي ميٍستػىقىرَمَّنىىا كىميٍستػىٍودىعىهىا
كإف كاف ىو الرزاؽ ما ىي الثمرة اٞنسلكية اليت تنعكس على اٞنؤمن؟ أف ، تكفل بالرزؽ ٛنميع خلقو، فهو الرزاؽ سبحانو

، إذف الرزؽ يطلب من [17: العنكبوت] {فىابٍػتػىغيوا ًعٍندى اللَمَّنًو الرٍِّزؽى }: كٟنذا قاؿ ُب سورة العنكبوت، يطلب الرزؽ منو
، ال يقطع رزقك فبلف كال عبلف. كاهلل فبلف قطع رزقي: بعض الناس ٩نرم على لسانو أف يقوؿ، الرزاؽ ال يطلب ٣نن سواه

الرزاؽ حقنا ىو اهلل عز كجل، كإ٧نا جعل اهلل تعأب يعين األسباب ٬ننة كيسرة، أما الرازؽ اٜنق فهو اهلل سبحانو كتعأب، ال 
ا ٪نوؿ بينك كبٌن رزقك، فإنو كما قاؿ صلى اهلل عليو كسلم ا رىسيوؿي رىبِّ اٍلعىالىًمٌنى ًجرٍبًيلي نػىفىثى ُب ): تظن أف أحدن ىىذى

ليوا ُب الطَمَّنلىًب، كىالى ٪نىًٍملىنَمَّنكيمي اٍسًتٍبطىاءي  رىٍكًعي أىنَمَّنوي الى ٕنىيوتي نػىٍفسه حىَّتَمَّن تىٍستىٍكًملى رًٍزقػىهىا، كىًإٍف أىٍبطىأى عىلىيػٍهىا، فىاتػَمَّنقيوا اللَمَّنوى كىأىٗنًٍ
هي ًإالَمَّن ًبطىاعىًتوً  ، كعليك أف تطلبو، ليس ، (الرٍِّزًؽ أىٍف تىٍأخيذيكهي ّنىٍعًصيىًة اللَمَّنًو فىًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػينىاؿي مىا ًعٍندى فاعلم أف رزقك مقسـو

ال ٕنوت نفس حَّت ]: معىن ذلك أف يتواكل اإلنساف فبل يطلب رزقو، كٟنذا عقب الن  صلى اهلل عليو كسلم على قولو
: ال، قاؿ. دعوا الطلب سيأتيكم رزقكم ُب بيوتكم: ، ٓب يقل[فاتقوا اهلل كأٗنلوا ُب الطلب: ]، قاؿ[تستكمل رزقها كأجلها

، كدكف أف تشعر نفسك بالشغف كالتلهف، يعين اطلب رزقك دكف أف تذىب نفسك حسرات: [كأٗنلوا ُب الطلب]
، فهذا من  ثارىا اإل٬ناف هبذا االسم الشريف الرزاؽ كالصفة اٞنتضمنة فيو  .فرزقك مقسـو

 أم صاحب القوة، كال ريب أف اهلل تعأب لو القوة اٞنطلقة كما معىن القوة؟ القوة ىي التمكن :{ذيك اٍلقيوَّةً }: قاؿ
كالقوة ىي التمكن ، أف القدرة ىي التمكن من الفعل من غًن عجز، كالفرؽ بينها كبٌن القدرة، من الفعل من غًن ضعف
كالقدرة ىي التمكن من . قوم: فبل يقاؿ عنو، ألنو رّنا ٕنكن أحد من فعل لكن ناء باٜنمل، من الفعل من غًن ضعف

كال ريب أيضنا أف اقتناع القلب ، فاهلل قوم قادر سبحانو كُنمده، منزه عن الضعف كمنزه عن العجز، الفعل من غًن عجز
كأسلحة دمار شامل كقنابل ، أعداء اإلسبلـ أقوياء ٬نلكوف أسلحة: فإذا قيل لك، بأف اهلل ىو القوم يقوم ثقة اٞنؤمن بربو

، فيمتلئ قلب اٞنؤمن ثقة باهلل كتوكبلن عليو، فاعلم أف اهلل ىو القوم القادر سبحانو كُنمده. ذرية كىيدركجينية ككيمائية
كل ىذا ، فهذا من  ثار علمك باهلل بأنو ىو القوم، إذا استقول أحد عليك كأراد أف يظلمك، فاعلم أف اهلل أقول منو

                                                           

 (.1702)قاؿ األلبا٘ب حسن صحيح ُب صحيح الرتغيب، (20100)مصنف عبد الرزاؽ ، (2914) مسند البزار 
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فيلجأ إٔب ربو كيلوذ َننابو فحينئذو ٪نصل لو من الطمأنينة ما ال ٪نصل لسائر ، يشيع ُب القلب الطمأنينة اٜنقيقية ال الو٨نية
 . الناس

ًتيني }: قاؿ فاهلل تعأب ذك القوة اٞنتٌن فهو من أٚنائو ،  معىن اٞنتٌن أم الشديد كىي قريبة من معىن القوم:{اٍلمى
 .كمن أٚنائو اٜنسىن اٞنتٌن، اٜنسىن القوم
ًمٍثًلًو شىٍيءه كىىيوى السًَّميعي البىًصيري }: كقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم : , كقولو[11: الشورل] {لىٍيسى كى

 [.58: النساء] {ًإفَّ اللَّوى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبًو ًإفَّ اللَّوى كىافى سىًميعنا بىًصيرنا}
ك٨نا السميع البصًن ، ىاتاف اآليتاف ساقهم اٞنؤلف إلثبات اٚنٌن شريفٌن من أٚنائو متضمنٌن لصفتٌن من صفاتو

 . اٞنتضمناف للسمع كالبصر، أما اآلية األكٔب فقد سبق الكبلـ عنها
ًمٍثًلًو شىٍيءه }: قاؿ فإذا كاف اٞنشبو بو ليس كمثلو . ليس مثلو شيء:  كىذا التعبًن أبلغ من أف يقوؿ:{لىٍيسى كى

 .شيء، فمن باب أكٔب أف ال يكوف مثلو ىو شيء
ًمٍثًلًو شىٍيءه }: كللمفسرين كأىل اللغة فيها توجيهات، فاهلل تعأب يقوؿ. إف الكاؼ زائدة: كقيل : الشورل] {لىٍيسى كى

كشيء نكرة جاءت ُب سياؽ النفي ، إذف نزه سبحانو نفسو عن اٞنثيل كالنظًن كالند كالشبيو كالكفء، كما تقدـ معنا [11
، أم أم شيء من األشياء ال ٬نكن أف ٬ناثل اهلل تعأب ًمٍثًلًو شىٍيءه }: فأفادت العمـو ، فهذا أمر [11: الشورل] {لىٍيسى كى

ىذا التشابو إ٧نا ىو ُب اللفظ : قلنا. فما باؿ األٚناء متشاهبة؟ كالصفات متشاهبة؟: من مرتكزات العقيدة فإذا قاؿ قائل
كالعبد ٚنيع كالعبد بصًن، ، فالرب ٚنيع كالرب بصًن. أما ُب اٜنقيقة كالكيفية فبل نسبة للتشابو البتة، كُب أصل اٞنعىن فقط

لكن ليس ٚنع كسمع كال بصر كبصر، فهناؾ اتفاؽ ُب األٚناء، أما اٜنقائق كالكيفيات فبل يوجد بينهما نسبة من 
كال سبيل لنا أف نعرؼ ، كالبصر ىو إدراؾ اٞنرئيات، إ٧نا يقع فقط ُب أصل اٞنعىن، فالسمع ىو إدراؾ األصوات، التماثل

صفات ربنا إال بشيء معهود ُب أذىاننا، فنعرؼ معىن السمع إدراؾ األصوات، فاهلل ىو السميع لو اٞنثل األعلى ُب 
كهلل ، كاهلل ىو البصًن لو اٞنثل األعلى ُب البصر، كإف كاف العبد ٚنعينا كإف كاف بصًننا، لكن ٚنعو كبصره يليق بو، السمع

اٞنثل األعلى، فلهذا كاف ىذا االشرتاؾ اشرتاكنا ُب األذىاف، فإذا خرج إٔب األعياف يعين خارج األذىاف كأضيف ٔنصص 
مطلقنا، البصر، . السمع: فهذا ليس فيو اشرتاؾ البتة، لكن إذا قلت. ٚنع اهلل بصر اهلل: كزاؿ االشرتاؾ بالكلية، فإذا قلت

كالبصر يدؿ على إدراؾ اٞنرئيات، لكن إذا أضفت ٔنصص فصار ، فالسمع ُب األذىاف يدؿ على إدراؾ األصوات، مطلقنا
 .ٚنع اهلل يليق بو، كبصر اهلل يليق بو

، فوقع اإلدغاـ بٌن اٞنيمٌن لتماثلهما فصارت نعما، أم نعم ما {نًًعمَمَّنا} معىن :{ًإفَّ اللَّوى نًًعمَّا يىًعظيكيٍم ًبوً }: قاؿ
يعين نعم ما يعظم بو، إم كاهلل كأم موعظة أبلغ من موعظة اهلل؟ من أراد أف يعظ نفسو أك يعظ غًنه فليعتصم ّنوعظة 

ا اٍلقيٍر في أًلينًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى اللَمَّنوً }: القر ف، قاؿ اهلل تعأب ، ، ككصفو اهلل بأنو موعظة[19: األنعاـ] {كىأيكًحيى ًإٕبىَمَّن ىىذى
فاهلل تعأب نعما يعظنا بو سبحانو كُنمده، فبل أبلغ من ، كاٞنوعظة ىو الكبلـ الرقيق الذم ٪نصل بو الرتغيب أك الرتىيب
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موعظة القر ف، كلذلك يا عبد اهلل كيا أمة اهلل كمن بلغ إذا أردت أف تداكم نفسك من  فاُتا فعليك بالقر ف العظيم، ففيو 
بعض الناس قد يلجأ لشيء مثبلن من الرقائق كالقصائد ككذا كذا، ، كفيو الغذاء النافع، ال شيء يعدلو، الدكاء الناجع

يستلٌن هبا قلبو، لكن لن يكوف أثرىا كأثر اٞنوعظة ُب القر ف، بعض الناس يلجأ إٔب مثبلن القصص كالركايات كاألحداث 
لكن لن يكوف شيء أبلغ كأعمق كأرسخ من موعظة القر ف، فأنذ القر ف يا طالب العلم منهجنا ُب ، ك٥نو ذلك، ال بأس

 . ، فما سواه دكنو[58: النساء] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى نًًعمَمَّنا يىًعظيكيٍم بًوً }اٞنوعظة كالرتبية، فبل ٬نكن أف يعدؿ القر ف شيء 
 . تضمن إثبات ىذين االٚنٌن، كما دؿ عليو من إثبات صفة السمع كالبصر:{ًإفَّ اللَّوى كىافى سىًميعان بىًصيران }: قاؿ

 ما ىو األثر اٞنسلكي بإ٬ناننا هبذين االٚنٌن الشريفٌن؟ أثر عظيم، من علم أف اهلل تعأب ٚنيع ٘نلو إ٬نانو ذلك 
إذا كنت حقنا مؤمننا بأف اهلل ٚنيع فإنك ٓناكؿ أف تتقرب ، على أف يسمع منو ربو ما يرضيو، كأف ال يسمع منو ما يسخطو

، يػىٍرفػىعيوي اللَمَّنوي هًبىا )، إليو بالكلم الطيب الذم يرضى بو عنك ًة ًمٍن ًرٍضوىاًف اللَمَّنًو، الى يػيٍلًقي ٟنىىا بىاالن ًإفَمَّن العىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًالكىًلمى
، كإذا كنت ٣نتلئ القلب أف اهلل ٚنيع، فهذا ٪نملك على أف تتحاشى أف يبدر منك ببنت شفة شيء (دىرىجىاتو 

ًة ًمٍن )فتجتنب الغيبة كالنميمة كالشتيمة كاٝنوض ُب الباطل إْب، فػ، يسخط منك ألجلو كىًإفَمَّن العىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًالكىًلمى
، يػىٍهًوم هًبىا ُب جىهىنَمَّنمى   أثر ىذا االسم الشريف السميع؟ كيف أف اإلنساف لو ٕنثلو ، أرأيتم(سىخىًط اللَمَّنًو، الى يػيٍلًقي ٟنىىا بىاالن

يػٍرنا أىٍك لًيىٍصميتٍ )لعقل لسانو عما ال يرضي اهلل، كألطلقو باٝنًن،   مىا}، (مىٍن كىافى يػيٍؤًمني بًاللَمَّنًو كىاليػىٍوـً اآلًخًر فػىٍليػىقيٍل خى
ٍيوً  ًإالَمَّن  قػىٍوؿو  ًمنٍ  يػىٍلًفظي   ، فهذا من أثر أٚناء اهلل اٜنسىن إ٬نانك بأنو ٚنيع، قل مثل ذلك ُب اٚنو [18: ؽ{ ]عىًتيده  رىًقيبه  لىدى

ا قانتنا  ناء الليل ، البصًن، فمن امتؤل قلبو بأف اهلل بصًن، فإنو ٪نب أف يراه ربو على حاؿ يرضى هبا عنو ٪نب أف يراه قائمن
ا يرجو اآلخرة ك٫ناؼ من عذاب ربو  ا كىقىاًئمنا ٪نىٍذىري اآلًخرىةى كىيػىٍرجيوا رىٍ٘نىةى رىبِّوً }ساجدن  {أىمَمَّنٍن ىيوى قىاًنته  نىاءى اللَمَّنٍيًل سىاًجدن

 من حج أك عمرة أك صياـ أك صدقة أك غًن ذلك، ىذا من  ثار اسم صاّب، ٪نب أف يراه اهلل تعأب على عمل [9: الزمر]
 .اهلل البصًن

ظلم عدكاف، يرل ، فحش، أف يراه على فجور، كذلك باٞنقابل يتحاشى أف يراه اهلل على حاؿ يسخط عليو هبا
فإذا كنت أنت تتحاشى أف يراؾ . ال يكن اهلل أىوف الناظرين إليك: أف اهلل يراه على ىذا اٜناؿ، كٟنذا جاء ُب اٞنواعظ

أبوؾ أك أخوؾ أك من ْنلو على أمر ما، فبل يكن اهلل أىوف الناظرين إليك، تذكر أف اهلل يراؾ، ىذه يا كراـ من  ثار إ٬ناف 
كأنا : قالت. إ٘ب أحبك: فقاؿ ٟنا، كقد حكيت لكم مرة بأف رجبلن خبل بامرأة ُب ليلة قمراء، اإلنساف بأٚناء اهلل اٜنسىن

. فما ٬ننعنا كال يرانا إال الكواكب؟: قاؿ. كأنا أحب كذا ككذا: يعرض بشيء، فقالت. كإ٘ب أحب كذا ككذا: قاؿ. أحبك
يعين  [12: اٞنلك] {ًإفَمَّن الَمَّنًذينى ٫نىٍشىٍوفى رىبػَمَّنهيٍم بًاٍلغىٍيبً }: انظركا معىن قوؿ اهلل، فخر مغشينا عليو. فأين مكوكبها؟: قالت

                                                           

 (.6478) صحيح البخارم 
(. 6478) صحيح البخارم 
(. 6018) صحيح البخارم 
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مكوكب الكواكب الذم . فأين مكوكبها؟: انبعث ُب قلبو من اٞنعا٘ب ما أثر فيو حَّت كقع مغشينا عليو ٞنا قالت لو فقط
 :يرانا

  رقيبعلي: كلكن قل. إذا ما خلوت الدىر يومنا فبل تقل            خلوت
 كال ٓنسنب اهلل يغفل برىة                         كال أف ما ٔنفي عليو يغيب

 . ىو سبحانو يعلم كيسمع كيبصر، فهذا ىو أثر أٚناء اهلل اٜنسىن
كأنت . يا رب يا اهلل: ٩نعلك إذا رفعت يديك كقلت- ىذا من اآلثار اٞنسلكية- كذلك علمنا بأف اهلل ٚنيع 

إ٘ب ال أ٘نل ىم اإلجابة كلكين أ٘نل ىم الدعاء، فإذا -: رضي اهلل عنو -عمرموقن بأنو يسمع اطمأننت، كٟنذا قاؿ 
ا أف اهلل يسمع كبلمو. أٟنمت الدعاء أٟنمت اإلجابة كيرل ، يعين إذا تكيفت النفس تكيفنا إ٬نانينا فدعا اإلنساف معتقدن

 .كيعلم ُنالو اطمأنت ككثقت أهنا كضعت طلبها ُب اٞنوضع اٞنناسب، ىذا من ىذه اآلثار، مكانو
أيضنا حينما يعلم أف اهلل سبحانو كتعأب يراه كىو مقدـ على أمر من األمور اليت يريد هبا كجهو أك يريد من اهلل 

ا أىٍٚنىعي كىأىرىل}: فيها نصرتو فإنو يطمئن، تأملوا قوؿ اهلل عز كجل ٞنوسى كىاركف ، ىذا [46: طو] {قىاؿى ال ٔنىىافىا إًنَمَّنيًن مىعىكيمى
 .  كبصر خاص، كرؤية خاصة، فاستصحب ىذه اٞنعا٘ب أيها اٞنؤمن تنتفع بأٚناء اهلل كصفاتو، ٚنع خاص

 (9 )الدرس
 اإلرادة الكونية كالشرعية

{كىلىٍوال ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي ال قػيوَّةى ًإالَّ بًاللَّوً }: كقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم 
أيًحلٍَّت لىكيٍم }: كقولو. [253: البقرة]{ كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقٍػتىتػىليوا كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي }: كقولو. [39: الكهف]

ـه ًإفَّ اللَّوى يىٍحكيمي مىا ييرًيدي  رى ميًحلّْي الصٍَّيًد كىأىنٍػتيٍم حيري لىى عىلىٍيكيٍم  ىيػٍ : كقولو. [1: المائدة] {بىًهيمىةي األىنٍػعىاـً ًإالَّ مىا يػيتػٍ
ٍن ييًرًد اللَّوي أىٍف يىهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلإًلٍسالـً كىمىٍن ييًرٍد أىٍف ييًضلَّوي يىٍجعىٍل صىٍدرىهي ضىيػّْقنا حىرىجنا كىأىنَّمىا يىصَّعَّدي ًفي } فىمى

 [.125: األنعاـ] {السَّمىاءً 
كىي من صفاتو سبحانو كتعأب ػ صفة اإلرادة ػ، كينبغي أف نعلم أف ، ىذا شركع من اٞنؤلف ُب بياف اإلرادة الربانية

، فذكر اٞنؤلف طائفة من اآليات الدالة على اإلرادة الكونية، كإرادة شرعية، إرادة كونية: إرادة اهلل الربانية تنقسم إٔب قسمٌن
ٍب أتبعها ّنا يدؿ على اإلرادة الشرعية اليت ّنعىن احملبة، كدعو٘ب قبل أف ٧نضي ُب اآليات أبٌن لكم الفرؽ بٌن اإلرادتٌن؛ 

ا،، إما ُب ضبللة اٛنربية، كإما ُب ضبللة القدرية: ألف من ٓب ٬نيز بٌن اإلرادتٌن كقع ُب أحد طرُب الضبللة  إرادة انتبهوا جيدن
 : أك إرادة دينية شرعية, إما إرادة كونية قدرية: اهلل نوعاف

 . ال بد من كقوعها، كاإلرادة الدينية الشرعية قد تقع كقد ال تقعالقدرية اإلرادة الكونية :الفرؽ األكؿ
كاإلرادة الدينية الشرعية ال ،  قد ٪نبها اهلل كيرضاىا، كقد ال ٪نبها كال يرضاىاالقدرية اإلرادة الكونية :الفرؽ الثاني
 .بد أف ٪نبها كيرضاىا
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 قد تكوف مقصودة لذاُتا كقد تكوف مقصودة لغًنىا، كاإلرادة الدينية القدرية اإلرادة الكونية :الفرؽ الثالث
اإلرادة الكونية معناىا :  كلعلو أف يكوف نوعنا من التعريف-الفرؽ الرابع - إف شئت .الشرعية دكمنا مقصودة بذاُتا

 . كاإلرادة الشرعية معناىا احملبة، اٞنشيئة
 : أعيد ذكر ذلك بشيء من التفصيل

ًإ٧نَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىٍف }: قاؿ اهلل عز كجل،  ال بد من كقوعهاالقدريةاإلرادة الكونية  :الفرؽ األكؿ
 . ، إذف كل ما أراده اهلل كونا ال بد من كقوعو[40: النحل] {نػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي 

كمن  [136: النساء] { ًمنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًوً : } فاهلل تعأب يقوؿاإلرادة الدينية الشرعية قد تقع كقد ال تقع,
فمن الناس من يصلي كيزكي، كمنهم من ال يصلي كال ،  توا الزكاة، أقيموا الصبلة، الناس من يؤمن كمن الناس من يكفر

كمع ذلك فإف من الناس  [185: البقرة] {ييرًيدي اللَمَّنوي ًبكيمي اٍلييٍسرى كىالى ييرًيدي ًبكيمي اٍلعيٍسرى }يزكي، مع أف اهلل أراد ذلك منهم 
 .إذف ىذه قد تقع كقد ال تقع، من يقع ُب العسر

أراد اهلل كوننا : فمثبلن ،  قد تكوف محبوبة هلل كقد تكوف  ير محبوبة هللالقدريةاإلرادة الكونية  :الفرؽ الثاني
كقد يريد ، خلق ١نمد، ١نبوب هلل ىذا اٞنراد، كأراد اهلل خلق إبليس، كإبليس غًن ١نبوب هلل، فقد يريد كوننا ما ىو ١نبوب لو

 .كوننا ما ليس ١نبوبنا لو كىذا جار حاصل
 . أما اإلرادة الشرعية فكل ما أراده اهلل شرعنا فهو محبوب لو, كل ما أراد اهلل تعالى بو فهو محبوب لو

أراد اهلل خلق ١نمد :  فمثبلن ما أراده اهلل كوننا كقدرنا قد يكوف مرادنا لذاتو كقد يكوف مرادنا لغيره :الفرؽ الثالث
صلى اهلل عليو كسلم لذاتو، ٞنا يرتتب عليو من ١نبوباتو كتوحيده كطاعتو كامتثاؿ أمره كغًن ذلك، كأراد اهلل تعأب خلق 

كال قاـ سوؽ إٔب جنة ، كال األبرار من الفجار، فلوال خلق إبليس ما ٕنيز اٞنؤمنوف من الكفار، إبليس ال لذاتو كإ٧نا ٞن التو
بل كٞنا ، كال رفع علم اٛنهاد كال جرل األمر باألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، كنار، كال كجدت التوبة كاالستغفار

ظهرت معا٘ب أٚناء اهلل اٜنسىن اٞنختلفة أٚناء اٛنبلؿ، كأٚناء الكماؿ كاٛنماؿ، فإف كل ذلك ال يظهر إال بتقدير اهلل تعأب 
 .ٝنلق إبليس الذم يقع بو االبتبلء، كيتمايز الناس فيو إٔب مؤمن ككافر

فتبٌن أف اهلل تعأب قد يقدر ما ال ٪نبو كال يرضاه ٞنصلحة ١نبوبة مرضية لو، فيكوف ذلك باعتبار م الُتا ال باعتبار 
 .ذاُتا

 .فكل ما أمر اهلل بو من إ٬ناف كصبلة كزكاة فهو مقصود لذاتو، أما ما أراده اهلل شرعنا فهو مقصود دكمنا لذاتو
كبناء عليو نفرؽ بٌن ىاتٌن اإلرادتٌن إذا كردتا ُب القر ف العظيم، فحيثما كجدت مادة أراد ُب القر ف تعرضها على 

، كانظر أىي تنتمي إٔب اٞنشيئة؟ أـ تنتمي إٔب احملبة؟ فإف كانت ّنعىن اٞنشيئة فهي إرادة كونية قدرية، ىذه الفركؽ الثبلثة
 .كإذا كانت ّنعىن احملبة فهي إرادة دينية شرعية
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 القائل ىو الرجل اٞنؤمن ُب قصة صاحب :{كىلىٍوال ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي ال قػيوَّةى ًإالَّ بًاللَّوً }: قاؿ
 . كمعىن كلوال أم ىبل، فهي عبارة ٓنريض، {كىلىٍوال}: اٛننتٌن، يعظ صاحبو كيقوؿ

 .  أم بستانك:{كىلىٍوال ًإٍذ دىخىٍلتى جىنَّتىكى }: قاؿ
فهذه إرادة كونية، فهو يذكره بأف كل شيء ،  أم ما شاء اهلل كاف:{قػيٍلتى مىا شىاءى اللَّوي ال قػيوَّةى ًإالَّ بًاللَّوً }: قاؿ

كليس ىذا راجعنا إٔب كسبو كحفظو كذكائو إٔب غًن ذلك، بل ىو فضل من اهلل، كبتقدير اهلل ما شاء اهلل كاف، ، بإرادة اهلل
 .ال قوة إال باهلل
 إذف ما ىي ىذه اإلرادة؟ ىي اٞنشيئة، فلما ذكر اهلل :{كىلىٍو شىاءى اللَّوي مىا اقٍػتىتػىليوا كىلىًكنَّ اللَّوى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي }: قاؿ

نىا }تعأب اختبلؼ الناس كاقتتاٟنم  تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو ًمنػٍهيٍم مىٍن كىلَمَّنمى اللَمَّنوي كىرىفىعى بػىٍعضىهيٍم دىرىجىاتو كى تػىيػٍ
ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى اٍلبػىيػِّنىاًت كىأىيَمَّنٍدنىاهي ًبريكًح اٍلقيديًس كىلىٍو شىاءى اللَمَّنوي مىا اقٍػتىتىلى الَمَّنًذينى ًمٍن بػىٍعًدًىٍم ًمٍن بػىٍعًد مىا جىاءىتٍػهيمي اٍلبػىيػِّنىاتي كىلىًكًن 

، إذف ىذا يدؿ [253: البقرة] {اٍختػىلىفيوا فىًمنػٍهيٍم مىٍن  مىنى كىًمنػٍهيٍم مىٍن كىفىرى كىلىٍو شىاءى اللَمَّنوي مىا اقٍػتىتػىليوا كىلىًكنَمَّن اللَمَّنوى يػىٍفعىلي مىا ييرًيدي 
 .على أف اقتتاٟنم جرل بإرادة اهلل الكونية

كاآلية الثالثة جعلها الشيخ من  يات اهلل أك من دالئل اإلرادة الكونية مع أف األمر ١نتمل ألهنا متعلقة ببعض 
لِّي الصَمَّنٍيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نىٍكيمي }: تشريعات اٜنبلؿ كاٜنراـ، تأملوا رى ١نًي لىى عىلىٍيكيٍم غىيػٍ ًيمىةي األىنٍػعىاـً ًإالَمَّن مىا يػيتػٍ أيًحلَمَّنٍت لىكيٍم هبى

 .األنعاـ ما ىي؟ اإلبل كالبقر كالغنم [1: اٞنائدة] {مىا ييرًيدي 
لىى عىلىٍيكيمٍ }: قاؿ مي اٍٝنًٍنزًيرً } ما الذم استثناه اهلل تعأب؟ :{ًإالَّ مىا يػيتػٍ ـي كىٜنٍى ٍيتىةي كىاٍلدَمَّن : اٞنائدة] {حيرِّمىٍت عىلىٍيكيمي اٍلمى

أيًحلَمَّنٍت لىكيٍم }: إذف ىذا معىن االستثناء ُب قولو، فاٞنستثىن من اٞنيتة كاٞننخنقة كاٞنوقوذة كاٞنرتدية من هبيمة األنعاـ ال ٓنل [3
لىى عىلىٍيكيمٍ  ًيمىةي األىنٍػعىاـً ًإالَمَّن مىا يػيتػٍ  . {هبى

ـه }: قاؿ رى ميًحلّْي الصٍَّيًد كىأىنٍػتيٍم حيري  فبل ٩نوز ٞنن تلبس بإحراـ أك دخل منطقة اٜنـر أف ٪نل الصيد، لكنو :{ ىيػٍ
لِّي الصَمَّنٍيًد كىأىنٍػتيٍم حيريـه }: ىنا يتعلق ُناؿ اإلحراـ، قاؿ رى ١نًي حاؿ اإلحراـ، كٟنذا كاف من ١نذكرات اإلحراـ  [1: اٞنائدة] {غىيػٍ

 .كالصيد ىو كل حيواف برم متوحش بطبعو حبلؿ، ىذا ال ٪نل صيده، الصيد
رأل أف ىذا باٜنكم الكو٘ب السابق، لكن ٟنا كجو ُب -ر٘نو اهلل -  كأف الشيخ :{ًإفَّ اللَّوى يىٍحكيمي مىا ييرًيدي }: قاؿ

 .إرادة اهلل الشرعية ألنو متعلق باٜنبلؿ كاٜنراـ، لكن كأنو ٜنظ فيها معىن سبق قضاء اهلل تعأب بتحرٙب ذلك
ٍن ييرًًد اللَمَّنوي أىٍف يىهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلئًلٍسبلـً كىمىٍن ييرًٍد أىٍف }:  قاؿالقدريةٍب اآلية بعدىا صر٪نة ُب إرادة اهلل الكونية  فىمى

اٟنداية كاإلضبلؿ معشر طلبة العلم حق خالص  [125: األنعاـ] {ييًضلَمَّنوي ٩نىٍعىٍل صىٍدرىهي ضىيػِّقنا حىرىجنا كىأى٧نَمَّنىا يىصَمَّنعَمَّندي ُب السَمَّنمىاءً 
، ّنعىن أنو ال ٫نلق ذلك ُب العبادة. إف اهلل تعأب ال يهدم كال يضل:  كالقدرية الذين يقولوفاٞنعتزلةهلل تعأب، ِنبلؼ 

 أف معىن أف اهلل يهدم يعين فقط ىداية الداللة كالبياف كاإلرشاد، ال ىداية التوفيق كاإلٟناـ، ىكذا زعمت اٞنعتزلةفتزعم 
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فهذا . معىن أنو يضل أف يسميو ضاالن أم يسميو ضاالن إذا ىو ارتكب من اٞنخالفات ما ٩نعلو ضاالن : كيقولوفاٞنعتزلة، 
 .ُب باب القدر- إف شاء اهلل تعأب- كسيأتينا اٞنعتزلةمذىب 

ٍن ييًرًد اللَّوي أىٍف يىهًديىوي يىٍشرىٍح صىٍدرىهي ًلإًلٍسالـً }: قاؿ  يعين من أراد اهلل كوننا أف ٩نعلو من أىل اٟنداية فإنو :{فىمى
 .مصغينا لدعاء الرسوؿ، فيقبل اٜنق، ييسر أسباب ذلك، فيشرح صدره لقبوؿ اٜنق فتجده مغتبطنا بنعمة اهلل

 يعين من سبق ُب علمو سبحانو كتعأب أف ٩نعلو من أىل :{كىمىٍن ييًرٍد أىٍف ييًضلَّوي يىٍجعىٍل صىٍدرىهي ضىيػّْقنا}: قاؿ
 .الضبللة، ٩نعل صدره ضيقنا كالضيق معركؼ

 أم شديد الضيق ٩نعل صدره ضيقنا حرجنا، ٍب شبو من يصعد ُب السماء أم من يرقى ُب أجواء :{حىرىجنا}: قاؿ
الفضاء فإنو يعين ٪نس بالضيق، كىذا أمر معركؼ ُب التجربة كالعلـو اٜنديثة، أف نسبة األكسجٌن تقل كلما ارتفع 

 .اإلنساف، كٟنذا بعض الناس الذين عندىم ضيق تنفس ينهوف عن سكىن اٞنناطق اٛنبلية كغًنىا، لقلة اٟنواء
 . أم ُب العلو:{كىأىنَّمىا يىصَّعَّدي ًفي السَّمىاءً }: قاؿ

كأف اهلل سبحانو كتعأب لو إرادة كونية، ال معقب ٜنكمو كال ، إذف ىذه اآليات دلت على إثبات إرادة اهلل الكونية
 .راد لقضائو
كىأىٍقًسطيوا } ,[195: البقرة] {كىأىٍحًسنيوا إفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

: التوبة] {فىمىا اٍستػىقىاميوا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوا لىهيٍم إفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى } ,[9: الحجرات] {إفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى 
 [.222: البقرة] {إفَّ اللَّوى ييًحبُّ التػَّوَّابًينى كىييًحبُّ اٍلميتىطىهّْرًينى } ,[7

أنو ال يلـز : كىذه الطائفة من اآليات تتعلق بإثبات اإلرادة الكونية اليت ّنعىن احملبة كىي اإلرادة الدينية، كضابطها
 .كيقوعها، فتأملوا ُب ىذه اآليات

سنٌن؟ {:كىأىٍحًسنيوا إفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍحًسًنينى }: قاؿ  ىل لـز من ١نبتو سيبحانو لئلحساف أف يكوف ٗنيع اٝنلق ١ني
 .ال ٓب يلـز ىذا، كىكذا فيما بعدىا، لكن لنتناكٟنا على سبيل التفصيل

 اهلل صلى فعل أمر، كىو أمر باإلحساف، كاإلحساف لو معىن باعتبار حقيقتو، فقد فسره الن  {:كىأىٍحًسنيوا}: قاؿ
 صلى، ففسر (اإًلٍحسىافي أىٍف تػىٍعبيدى اللَمَّنوى كىأىنَمَّنكى تػىرىاهي، فىًإٍف ٓبٍى تىكيٍن تػىرىاهي فىًإنَمَّنوي يػىرىاؾى ):  تفسًننا ال مزيد عليو فقاؿعليو كسلم

 :إما بعبادة الطلب، كإما بعبادة اٟنرب:  اإلحساف ُب مراتب الدين بأحد أمريناهلل عليو كسلم
شتاؽ إليو، : فأما عبادة الطلب كىي أعبل٨نا

ي
، [أف تعبد اهلل كأنك تراه]فأف يعبد العبد ربو عبادة الراغب إليو، اٞن

 .فأنت مينجذب إليو، تسعي ُب الوصوؿ إليو، ميتوجو إليو
، يعين إف ٓب تبلغ مرتبة احملبة كاال٤نذاب كالشوؽ أثناء عبادتك، فبل [فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ]: كأما عبادة اٟنرب

 .[فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ]تنزؿ عن ريتبة اٝنوؼ كالشعور برقابتو، 
                                                           

 (. 8)صحيح مسلم ، (4777)صحيح البخارم ،  متفق عليو
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بٌن حاؿ الرجاء كحاؿ اٝنوؼ، فاٞنؤمن دكمنا بٌن اٝنوؼ : فعلى اإلنساف أف يضبط حالو بٌن ىذين األمرين
ابىوي }كالرجاء،   .[57: اإلسراء ]{يػىٍرجيوفى رىٍ٘نىتىوي كى٫نىىافيوفى عىذى

 .ىذا تعريف اإلحساف باعتبار حقيقتو
بُّ ًإذىا عىًملى أىحىديكيٍم عىمىبلن أىٍف )كأما اإلحساف من حيث أصل الوضع كاٞنعىن فهو ّنعىن اإلتقاف  ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نًي

، ّنعىن أف يأٌب بو على الصورة الكاملة، فتكوف العبادة تامة بشركطها كأركاهنا ككاجباُتا كسيننها، فمن طلب (يػيٍتًقنىوي 
ًبيًل اللَمَّنًو كىالى تػيٍلقيواٍ }: اإلحساف كسعى فيو ناؿ ١نبة اهلل تعأب، كقد أتى اهلل هبذه اآلية بعد قولو سبحانو كىأىنًفقيواٍ ُب سى

بُّ اٍلميٍحًسًنٌنى  ًة كىأىٍحًسنػيوىاٍ ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نًي  فهذه اٛنيملة كقعت تعليبلن ٞنا سبق، فالذم يينفق [195: البقرة ]{بًأىٍيًديكيٍم ًإٔبى التػَمَّنٍهليكى
حسنٌن

ي
ب اٞن  .نفقة كاجبة أك ميستحبة، فقد أحسن، كاهلل ٪ني

 أمر بالقسط كىو العدؿ، كٟنذا أمر اهلل تعأب {:كىأىٍقًسطيوا{: }كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى }: قاؿ
ا٨نيىا عىلىى األيٍخرىل }: بالقسط ُب أكثر من  ية فقاؿ تعأب ا فىًإف بػىغىٍت ًإٍحدى نػىهيمى كىًإف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنٌنى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

بُّ اٍلميٍقًسًطٌنى  ا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نًي نػىهيمى  {فػىقىاتًليوا الَمَّنيًت تػىٍبًغي حىَّتَمَّن تىًفيءى ًإٔبى أىٍمًر اللَمَّنًو فىًإف فىاءٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
قسطٌن، كىم أىل العدؿ [9: اٜنيجرات]

ي
ب اٞن ، ىؤالء ىم أىل [الذين يعدلوف ُب أمواٟنم كأىليهم كما كلوا]، فاهلل تعأب ٪ني

العدؿ حقنا، كلنعلم أف العدؿ كاجب كأف الفضل ميستحب، فيجب على اإلنساف أف يأٌب على اٜند األدٗب الذم ىو 
ال يػىنػٍهىاكيمي اللَمَّنوي }: العدؿ، فشريعة اإلسبلـ قائمة على العدؿ، فما زاد عن ذلك فهو فضل، كتأملوا ُب مثل قوؿ اهلل تعأب

يًن كىٓبٍى ٫نيٍرًجيوكيم مِّن ًديىارًكيٍم أىف تػىبػىرُّكىيٍم كىتػيٍقًسطيوا إًلىٍيًهمٍ  متحنة ]{عىًن الَمَّنًذينى ٓبٍى يػيقىاتًليوكيٍم ُب الدِّ
ي
، فالرب فضل، كالقسط [8: اٞن

عدؿ، فالعدؿ كاجب، كالرب فضل ميستحب، فبل ٩نوز للميسلم أف ينزؿ عن مرتبة العدؿ حَّت ُب تعاملو مع الكافر، فإف 
من الناس من يظن أنو إذا تعامل مع كافر يهودم أك نصرا٘ب أك بيوذم أك غًن ذلك من اٞنلل الباطلة أف لو أف يستطيل 

الف أصوؿ اإلسبلـ القائمة على العدؿ،  عليو ِندعة أك غش، أك أف يناؿ منو بكبلـ أك مسبة، كىذا ال ٩نوز، فإف ىذا ٫ني
 كما ُب صحيح البخارم عبد اهلل بن ركاحة إٔب يهود ليخرص عليهم ٖنرة خيرب، ٗنعوا  اهلل عليو كسلمصلىكٞنا بعث الن  

أتطعمو٘ب السحت يا إخواف القردة : لو من حيلي نسائهم ييريدكف رًشوتو، خشوا أف ييشدد عليهم، فلما قدموىا لو، قاؿ
كألنتم أبغض إٕبَمَّن من عدادكم -  اهلل عليو كسلمصلىيعين رسوؿ اهلل - كاٝننازير، كاهلل لقد جئتكم من أحب الناس إٕبَمَّن 

اهلل أكرب، هبذا قامت : قالوا. من القردة كاٝننازير، كاهلل ال ٪نملين حي  إياه، كبيغضي إياكم أف أظلمكم مثقاؿ ذرة
ىي قيمة : كما ييقاؿ حالينا، ال، نقوؿ. من القيم اإلنسانية: فالعدؿ قيمة من قيم اإلسبلـ، ال نقوؿ. السماكات كاألرض

قسطٌن، الذين يعدلوف ُب أمواٟنم . كخيلق من أخبلؽ اإلسبلـ كأيصولو األخبلقية
ي
ب اٞن فاهلل تعأب أمر بالقسط، كبٌن أنو ٪ني

 .كأىليهم كما كلوا

                                                           

 (.1113)كحسنو األلبا٘ب ُب السلسلة الصحيحة ، (4386) مسند أيب يعلى 
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عاىدين، فإف اهلل تعأب ٞنا {:فىمىا اٍستػىقىاميوٍا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوٍا لىهيٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى }: قاؿ
ي
 ىذا ُب شأف اٞن

 كبٌن بعض قبائل العرب عيهود ال تزاؿ  اهلل عليو كسلمصلىأنزؿ سورة براءة كقد تضمنت  ية السيف، كاف بٌن رسوؿ اهلل 
باقية، فلم تكن  ية السيف لتقطعها، ألنو ليس من شأف أىل اإلسبلـ الغدر، كغاية ما ُب األمر أف إذا ًخفنا منهم خيانة 

، لكن ما ٓب يكن كذلك [58: األنفاؿ{ ]سىوىاءو  عىلىى إًلىٍيًهمٍ  فىانًٍبذٍ  ًخيىانىةن  قػىٍوـو  ًمنٍ  ٔنىىافىنَمَّن  كىًإمَمَّنا}أف ننبذ إليهم على سواء، 
 .فاألصل الوفاء بالعهود إٔب ميددىا

 {:ًإالَّ الًَّذينى عىاىىدتٍُّم ًعندى اٍلمىٍسًجًد اٍلحىرىاـً فىمىا اٍستػىقىاميوٍا لىكيٍم فىاٍستىًقيميوٍا لىهيٍم ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى }: قاؿ
فما داموا ميلتزمٌن بالعهد فأنتم تيقابلونو باٞنثل، كبٌنَمَّن أف ىذه االستقامة عينواف تقول اهلل عز كجل، ألف النفس قد ييزين ٟنا 
إذا رأت من الطرؼ اآلخر ضعفنا أف تثب عليو، فبل ٪نجزىا من ذلك إال تقول اهلل عز كجل، ٟنذا كانت اٛنيملة ميعللة ٞنا 

بُّ اٍلميتَمَّنًقٌنى }مضى  تقوف؟ التقول ىي امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب مناىيو، كحقيقتها أف  ،[7: التوبة] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نًي
ي
كمن اٞن

 :يقـو ُب القلب حاجز ٬ننع اإلنساف من الويقوع ُب ١ناـر اهلل، ك٪نملو على فعل أكامره
 خل الذنوب كبًنىا               كصغًنىا ذاؾ التيقى
 كاصنع كماش فوؽ أرض        الشوؽ ٪نذر ما يرل
 ال ٓنقرف صغًنة                 إف اٛنباؿ من اٜنصى

، فأكـر الناس على اهلل [13: اٜنيجرات ]{ًإفَمَّن أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللَمَّنًو أىتٍػقىاكيمٍ }فتقول اهلل  أعظم ما أيعطي العبد، 
 ُب اٜنديث الصحيح، فتحصيل تقول اهلل تكوف بأف يزرع العبد ُب  اهلل عليو كسلمصلىأتقاىم كما قاؿ اهلل ككما قاؿ نبيو 

ستقبل كقاية لو من عذاب اهلل، فمن 
ي
قلبو كرعنا كخشية ٓنجزه عن الويقوع ُب ١ناـر اهلل، كقاية، كىذه الوقاية تكوف ُب اٞن

إ٘ب ال أًخيسي بالعىٍهًد كال أحًبسي ):  اهلل عليو كسلمصلىتقول اهلل عز كجل حفظ العيهود، كعدـ ىدرىا، كما قاؿ الن  
عاىدات، (البػيريدى 

ي
د]، فنحن أىل اإلسبلـ أكثر الناس التزامنا بالعيقود كاٞن ، يعين صاحب [ال ٦نيس العهد كال نقتل الربي

 .الربيد
ب التوابٌن، كما التوبة؟ {:التػَّوَّابًينى {: }ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ التػَّوَّابًينى كىييًحبُّ اٍلميتىطىهّْرًينى }: قاؿ  ٗنع تائب، فاهلل ٪ني

ىي الرجوع من اٞنعصية إٔب الطاعة، فهي رجوع إٔب اهلل تعأب من اٞنعصية : التوبة ىي األكبة كالرجوع إٔب اهلل، كاصطبلحنا
ب من ييكثر التوبة، قاؿ ب التوابٌن، بل ٪ني يػٍري اٝنىطَمَّناًئٌنى ): إٔب الطاعة، كىي من أشرؼ العبادات، فاهلل تعأب ٪ني كىخى

 ، (لىٍو ٓبٍى تيٍذنًبيوا لىذىىىبى اهللي ًبكيٍم، كىٛنىىاءى ًبقىٍوـو ييٍذنًبيوفى، فػىيىٍستػىٍغًفريكفى اهللى فػىيػىٍغًفري ٟنىيمٍ  كىالَمَّنًذم نػىٍفًسي بًيىًدهً ) ،(التػَمَّنوَمَّنابيوفى 
، فالتوابوف ىم الذين ييكثركف التوبة، كىذا ليس بعيب، -إف شاء اهلل-كما سيأتينا الحقنا  [... هلل أشد فرحنا بتوبة عبده]

                                                           

. صححو األرنؤكط، (23857)مسند أ٘ند ، (2758) سنن أيب داكد 
.  حسنو األلبا٘ب، (4285)سنن ابن ماجو ، (2667) سسن الرتمذم 
 (.2749) صحيح مسلم 
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عن أيب  كىذا من طبيعة بين  دـ، كقد جاء ُب حديث. إف من ييكثر التوبة يعين أنو ييكثر الذنب: ألنو لقائل أف يقوؿ
اللهيمَمَّن اٍغًفٍر ٕب : أىٍذنىبى عىٍبده ذىنٍػبنا، فػىقىاؿى  ):ىريرة، عن الن  صلى اهلل عليو كسلم، فيما ٪نكي عن ربو عز كجل، قاؿ

، فػىقىاؿى : ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى  ٍنًب، ٍبيَمَّن عىادى فىأىٍذنىبى ، كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن : أىٍذنىبى عىٍبًدم ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى
ٍنًب، ٍبيَمَّن : أىٍم رىبِّ اٍغًفٍر ٕب ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى  ، كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن عىٍبًدم أىٍذنىبى ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى

، : أىٍم رىبِّ اٍغًفٍر ٕب ذىٍنً ، فػىقىاؿى تػىبىارىؾى كىتػىعىأبى : عىادى فىأىٍذنىبى فػىقىاؿى  أىٍذنىبى عىٍبًدم ذىنٍػبنا، فػىعىًلمى أىفَمَّن لىوي رىبًّيا يػىٍغًفري الذَمَّنٍنبى
ٍنًب، اٍعمىٍل مىا ًشٍئتى فػىقىٍد غىفىٍرتي لىكى  ، أم ما داـ أنو ييذنب فيستغفر ميستوفينا لشركط التوبة فإ٘ب ال أزاؿ (كىيىٍأخيذي بًالذَمَّن

ب التوابٌن، إذ التوبة عبادة تينبئ عن ْندد اإل٬ناف ُب القلب، لكن التوبة اٞنمدكحة ىي  أغفر لو، فلهذا كاف اهلل تعأب ٪ني
ًإالَمَّن مىن تىابى كى مىنى كىعىًملى عىمىبلن صىاٜنًنا فىأيٍكلىًئكى يػيبىدِّؿي اللَمَّنوي }: التوبة النصوح اليت تكوف ميقرتنة باإل٬ناف كالعمل الصاّب

ٍيئنا}، [70: الفرقاف ]{سىيِّئىاًُتًٍم حىسىنىاتو  : مرٙب ]{ًإالَمَّن مىن تىابى كى مىنى كىعىًملى صىاٜنًنا فىأيٍكلىًئكى يىٍدخيليوفى اٛنٍىنَمَّنةى كىال ييٍظلىميوفى شى
التوبة، كاإل٬ناف، : ، فهذه ثبلث أمور ميتبلزمة[82: طو ]{كىًإ٘بِّ لىغىفَمَّناره لِّمىن تىابى كى مىنى كىعىًملى صىاٜنًنا ٍبيَمَّن اٍىتىدىل}، [60

 .كالعمل الصاّب، فمجيؤىا سوينا يدؿ على أف التوبة نصوح
كاعلموا أف التواب يكوف اٚننا للعبد، كاٚننا للرب، فالعبد تواب كالرب تواب، فالعبد تواب ألنو يتوب إٔب اهلل، 

ىذه : {تىابى عىلىٍيًهمٍ }فػ : [118: التوبة ]{ٍبيَمَّن تىابى عىلىٍيًهٍم لًيىتيوبيواٍ }: كالرب تواب ألنو يتوب على العبد، قاؿ اهلل عز كجل
 :أم لتقع منهم التوبة، ٍب إف توبة الرب على عبده تكوف على صورتٌن: {لًيىتيوبيواٍ }توبتو سبحانو، 
 .بقبوؿ التوبة منو: ثانيهما بتوفيق العبد للتوبة، :أيكالىما

كفقهم للتوبة فتابوا، ٍب : {تىابى عىلىٍيًهمٍ [: }118: التوبة] {ٍبيَمَّن تىابى عىلىٍيًهٍم لًيىتيوبيواٍ }: كىذا ييفسر لك معىن قولو
، فتكوف توبة اهلل على العبد بأف [117: التوبة] {لىقىد تَمَّنابى اهلل عىلىى النَمَّنً ِّ كىاٍلميهىاًجرًينى كىاألىنصىارً }تاب اهلل تعأب عليهم، 

ييلهمو كييوفقو للتوبة فيتوب، ٍب تكوف توبتو عليو بقبوؿ ىذه التوبة منو، فهكذا تكوف توبة الرب على العبد، كأما توبة العبد 
 .إٔب الرب فبالرجوع عن اٞنعصية إٔب الطاعة

  :كالطهارة نوعافٗنع ميتطهر،  {:كىييًحبُّ اٍلميتىطىهّْرًينى }: قاؿ
 .كتكوف من اٜندث كالنجس.  الطهارة اٜنسية:النوع األكؿ
 .كتكوف من الشرؾ كالفسوؽ كالعصياف كالبدعة كما أشبو من األمور اٞنعنوية. الطهارة اٞنعنوية: النوع الثاني

دثر ]{كىثًيىابىكى فىطىهِّرٍ }: ككبل األمرين مطلوب قاؿ تعأب
ي
، فاٞنؤمن طاىر، فاٞنؤمن طاىر ظاىرنا كباطننا، فثوبو [4: اٞن

طاىر، كبدنو طاىر، كبيقعتو اليت ييصلي عليها ك٩نلس عليها طاىرة، فهو ال يتلبس بالنجاسات، كال ييباشر النجاسات، كال 
يأكل النجاسات، ميتطهر، كىو أيضنا ميتطهر ُب أيموره اٞنعنوية، فبل ييبلبسو شرؾ كال فسق كال معصية، كإف كقع شيء لو 

                                                           

 (.2758)صحيح مسلم ، (7507) صحيح البخارم
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بُّ اٍلميتىطىهِّرًينى }: من ذلك تطهر منو، كٟنذا قاؿ : البقرة] {اٍلميتىطىهِّرًينى }: الطاىرين، قاؿ: كٓب يقل ،[222: البقرة] {كى٪نًي
 .ألهنم يتطهركف ففيها معىن التفٌعل [:222

كل اآليات السابقة دلت على إثبات صفة احملبة هلل تعأب، كىذا أمر جلي، فإف قارئ القير ف ال يشك ُب إثبات 
صفة احملبة هلل تعأب، ىذه  يات ناطقات، تيسند فيها احملبة إٔب اهلل عز كجل، فيجب علينا أف نعتقد بأف من صفات اهلل 
تعأب صفة احملبة، كىي صفة تليق بو سبحانو كُنمده، ال تيشبو ١نبة اٞنخلوقٌن، فلئن كانت ١نبة اٞنخلوؽ فيها شيء من 
االنعطاؼ كالرقة ك٥نو ذلك، فهذه ١نبة اٞنخلوؽ، أما ١نبة اهلل فبل يلزمها شيء من اللواـز البشرية، فلهذا أقر أىل السنة 

عتزلة، بل حَّت من الصفاتية 
ي
تكلمٌن النيفاة من اٛنهمية كاٞن

ي
كاٛنماعة إثبات ىذه الصفة، كغٌص هبا أىل البدع من اٞن

ىذه : فًقيل ٟنم. ألف احملبة رقة ُب القلب كانعطاؼ كلٌن: ٓب؟ قالوا. ال ٬نيكن أف نيثبت هلل صفة احملبة: كاألشاعرة، فقالوا
مع أف اٞنخلوؽ - أم أيها األشاعرة–١نبة اٞنخلوؽ، ك١نبة اهلل تليق بو، كاهلل ليس كمثلو شيء، فأنتم تيثبتوف هلل ٚنعنا كبصرنا 

. كأيضنا ١نبة اهلل تليق بو، ال فرؽ: قلنا. لكن ٚنع اهلل يليق بو، كبصر اهلل يليق بو: فقالوا. لو ٚنع كبصر، فأثًبتوا ٟنم ١نبة
، كأحسن حديثنا من خلقو، كما تقدـ  كل ما أثبتو اهلل تعأب لنفسو فإنا نيثبتو ألف اهلل أعلم بنفسو، كبغًنه، كأصدؽ قيبلن

معنا ُب مبادئ ىذه الرسالة، فنيثبت ذلك هلل تعأب، كال يلـز من إثباتنا لصفة احملبة هلل أف يلحق اهلل شيء من اللواـز 
 .البشرية، فاهلل تعأب ليس كمثلو شيء

 .كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 (10 )الدرس

 إثبات محبة اهلل كمودتو ألكليائو على ما يليق بجاللو
فىسىٍوؼى يىٍأًتي اللَّوي ًبقىٍوـو }: كىقػىٍوليوي [.31: آؿ عمراف] {قيٍل إٍف كيٍنتيٍم تيًحبُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوًني ييٍحًبٍبكيمي اللَّوي }: كىقػىٍوليوي 
يىافه مىٍرصيوصه }: كىقػىٍوليوي [.54: المائدة] {ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي  ًبيًلًو صىفِّا كىأىنػَّهيٍم بػينػٍ { إفَّ اللَّوى ييًحبُّ الًَّذينى يػيقىاتًليوفى ًفي سى

 [.14: البركج] {كىىيوى اٍلغىفيوري اٍلوىديكدي }: كىقػىٍوليوي .[5: الصف]
 كىذه اآلية دليل على أف احملبة تقع من الطرفٌن، {:قيٍل ًإف كينتيٍم تيًحبُّوفى اللَّوى فىاتًَّبعيوًني ييٍحًبٍبكيمي اللَّوي }: قاؿ

ب عباده اٞنؤمنٌن، لكن ىذه احملبة من اهلل مشركطة  بوف رهبم، كالرب ٪ني بُّوفى اللَمَّنوى فىاتَمَّنًبعيو٘ب }فاٞنؤمنوف ٪ني قيٍل ًإف كينتيٍم ٓنًي
 ية احملنة، كقد ادعى ١نبة اهلل : ، تيسمى ىذه اآلية[31:  ؿ عمراف]  {٪نيًٍبٍبكيمي اللَمَّنوي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍم ذينيوبىكيٍم كىاللَمَّنوي غىفيوره رَمَّنًحيمه 

بُّوفى }: ، فابتبلىم اهلل هبذه اآلية كامتحنهم، فقاؿ اهلل عليو كسلمصلىقـو من اليهود كالنصارل زمن الن   قيٍل ًإف كينتيٍم ٓنًي
ا : [31:  ؿ عمراف] {فىاتَمَّنًبعيو٘ب }إف كينتم صادقٌن ُب دعواكم ١نبة اهلل  [:31:  ؿ عمراف] {اللَمَّنوى   اهلل صلىأم اتبعوا ١نمدن

ب ربو، ٬نيكن أف تقع منو احملبة، {٪نيًٍبٍبكيمي اللَمَّنوي  }عليو كسلم ب، فالعبد ٪ني ب، كالرب ٪ني ، كدلت ىذه اآلية على أف العبد ٪ني
ب عبده  .كالرب ٪ني
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حَّت . ألنو ال ْنانس بينهما: قالوا. ال ٬نيكن أف تقع احملبة من الطرفٌن: شرؽ هبذا أىل البدع، كقالوا: كمرة أخرل
اٞنقصود ّنحبة العبد لربو ىي طاعتو، امتثاؿ : إذف ماذا تصنعوف هبذه اآليات؟ قالوا. ال ٬نيكن تقع: ١نبة العبد لربو، قالوا
ففسركا احملبة بغًن حقيقتها، مع أف اٜنق أف ىذا أمر ٩نده كل مؤمن، أنو ٩ند ُب قلبو شوقنا كميبلن . أمره، كاجتناب هنيو

ك١نبة إٔب اهلل عز كجل حقيقة غًن فعل األكامر كاجتناب النواىي، بل إنو أحياننا رّنا يقع من العبد إخبلؿ بطاعة اهلل كتثبت 
 بسبب شيرب اٝنمر، فضارب لو بثوبو، كضارب لو  اهلل عليو كسلمصلىلو احملبة، كالرجل الذم كاف يؤتى بو إٔب رسوؿ اهلل 

ب اهلل ]:  اهلل عليو كسلمصلىبنعلو، كضارب بيده، حَّت قاؿ رجل فيو قوالن شنيعنا، فقاؿ الن   ال تقل كذا، فإنو ٪ني
ب اهلل كرسولو، لكن ليست كمحبة أىل اإل٬ناف التاـ، لكنو [كرسولو ، يعين حَّت كلو كاف عنده شيء من معصية، لكنو ٪ني

 .عنده ١نبة
إنو تقع : إذف احملبة تقع من الطرفٌن، كدعول أنو ال ٬نيكن أف يقع ١نبة بٌن غًن ميتجانسٌن دعول ساقطة، بل نقوؿ

ب لعق العسل؟  ب شيرب اٞناء؟ أنت جنس كاٞناء جنس، ألست ٓني تجانسة، ألست أنت مثبلن ٓني
ي
١نبة بٌن األشياء غًن اٞن

ب دابتو؟ أليس  بلى، كأنت جنس كىو جنس، ال يلـز من كجود احملبة التجانس بٌن الطرفٌن، أليس الرجل أحياننا ٪ني
بها مع أهنا حديد، أٓب يقل الن   ب سيارتو؟ ٪ني بو]:  اهلل عليو كسلمصلىبعضكم مثبلن ٪ني بنا ك٥ني ، كىو جبل، [أيحد جبل ٪ني

ب اإلنساف أحياننا بعض اجملالس، كبعض البيوت، كبعض اٞنراكب، كبعض الثياب، ْند  كىذا أمر معركؼ عند بين  دـ، ٪ني
مثبلن بعض ثيابك أحب إليك من بعضها مع أهنا من جنس ٫نتلف عنك ٕنامنا، فوجود احملبة بٌن شيئٌن غًن ميتجانسٌن 

تجانسٌن؟: موجود بٌن اٞنخلوقات نفسها، فكيف يقولوف
ي
ىذه ١نبة تليق هبذا، : بل ييقاؿ! ال ٬نيكن أف تقع ١نبة بٌن غًن اٞن

حكمات ّنثل ىذه التعليبلت اٝناطئات
ي
 .كىذه ١نبة تليق هبذا، كىذه ١نبة تليق هبذا، كال تيواجو النصوص اٞن

يىا أىيػُّهىا الَمَّنًذينى  مىنيواٍ مىن يػىٍرتىدَمَّن }: جاء ذلك بعد قوؿ اهلل تعأب{: فىسىٍوؼى يىٍأًتي اللَّوي ًبقىٍوـو ييًحبػُّهيٍم كىييًحبُّونىوي }: قاؿ
ًبيًل اللَمَّنًو كىالى  بُّونىوي أىًذلَمَّنةو عىلىى اٍلميٍؤًمًنٌنى أىًعزَمَّنةو عىلىى اٍلكىاًفرًينى ٩نيىاًىديكفى ُب سى بػُّهيٍم كى٪نًي ًمنكيٍم عىن ًديًنًو فىسىٍوؼى يىٍأٌب اللَمَّنوي ًبقىٍوـو ٪نًي

بُّونىوي }:  فتكرر اٞنعىن[54: اٞنائدة ]{٫نىىافيوفى لىٍومىةى آلًئمو  بػُّهيٍم كى٪نًي ىذا أمر بٌنَمَّن جلي، فيا عجبنا ٟنؤالء ! سبحاف اهلل ،{٪نًي
تكلمٌن الذين قالوا

ي
راد هبا : اٞن

ي
ال، ال ٬نيكن أف تقع احملبة من اٛنانبٌن، كأف ١نبة العبد لربو ىي طاعتو، ك١نبة الرب لعبده اٞن

، بل ىو ُب اٜنقيقة ٓنريف، ألنو خبلؼ ميراد اهلل تعأب، كقد مر بنا ُب أكؿ ىذه الرسالة أف أىل . إثابتو ىذا ييسمى تأكيبلن
١نبة الرب : السنة كاٛنماعة ييثبتوف هلل من غًن ٓنريف، كال تعطيل، كمن غًن تكييف كال ٕنثيل، فهذا ىو التحريف، إذا قاؿ

ب صديقك ١نبة . ٓنريف، ىذا الـز احملبة، كليس احملبة، ففرؽ بٌن احملبة كاإلثابة: قلنا ىذا. لعبده ىي إثابتو أنت مثبلن قد ٓني
حقيقة، كقد نتيجة ٟنذه احملبة تيقدـ لو ىدية، أليس كذلك؟ تقد٬نك للهدية ىذه إثابة، لكنها غًن احملبة، بدليل أنك من 

دم لو، لعدـ قيدرتك أك لسبب من األسباب، فاحملبة شيء كالزمها شيء أخر بو كال ُتي مكن أف ٓني
ي
 .اٞن

ًبيًلًو صىفِّا كىأىنػَّهيم بينيىافه مٍَّرصيوصه }: قاؿ  ىذه اآلية ُب بياف ١نبة اهلل {:ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ الًَّذينى يػيقىاتًليوفى ًفي سى
 .للمجاىدين ُب سبيلو، اٞنقاتلٌن صفنا كأهنم بينياف مرصوص، ففيها إثبات ١نبة اهلل تعأب ٞنن قاتل ُب سبيلو
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ما الشاىد منها على ما ٥نن فيو؟ الودكد، ألف اٞنودة ىي أعلى درجات احملبة، فاهلل  {:كىىيوى اٍلغىفيوري اٍلوىديكدي }: قاؿ
كدكد، كاٞنودة ىي أعلى درجات احملبة، كأما الغفور فهو ميشتق من الغىٍفر، كالغىٍفر ىو السرت كالتجاكز، فاهلل غفور ّنعىن أنو 

عل على الرأس مغفرنا، ألنو يسرت الرأس كيقيو ي اٞنغفر الذم ٩ني  .يسرت الذنب كيتجاكز عنو، كمنو ٚني
فدلت ىذه اآليات السابقات أكالن على إثبات إرادة اهلل الشرعية اليت ّنعىن احملبة، كأنو ال يلـز من ١نبة اهلل للشيء 

ب سبحانو كُنمده، كلو ُب ذلك حكمة، فاهلل أحب منا  ب ما ال يشاء، كقد يشاء ما ال ٪ني كقوعو كٓنققو، فقد ٪ني
اإلحساف كالقسط كالتقول، كأف نيقاتل ُب سبيلو صفنا، ك٥نو ذلك من األعماؿ الصاٜنات، كمع ذلك قد تقع كقد ال تقع، 

ًإ٧نَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىف نػَمَّنقيوؿى لىوي كين }: ِنبلؼ اإلرادة الكونية، فإنو ال بد من كيقوعها كما قاؿ اهلل عز كجل
 .احملبة، قد تقع كقد ال تقع: ، أما اإلرادة الشرعية فهي ّنعىن[40: النحل ]{فػىيىكيوفي 

كفهمنا ٣نا مضى إثبات صفة احملبة هلل إثباتنا حقيقينا، كأنو ال يلـز من إثباُتا ٕنثيل اهلل ِنلقو كما ادعى أىل البدع، 
، إٔب غًن ذلك من الفوائد  كاستفدنا أنو ال ٩نوز ٓنريف احملبة ِنبلؼ ظاىرىا كاإلثابة ك٥نو ذلك، فإف ىذا ٓنريف مذمـو

 .اٛنيزئية اليت تضمنتها اآليات
كاألثر اٞنسلكي إلثبات صفة احملبة ىو أف ٪نرص اإلنساف، على ٓنقيق ١نبة اهلل تعأب، كأف يكوف حبيبنا إٔب اهلل، 

بك، ما أسعدؾ ، إف اهلل ال ييعذب !كما أىنئك! ك١نبوبنا هلل، فإف ىذه أعظم كشيجة بٌن العبد كربو، إذا علمت أف اهلل ٪ني
ب، فيسعى اإلنساف ُب تلمس أسباب ١نبة اهلل اليت يناؿ هبا الدرجات العيلى، كىي اٞننصوص عليها ُب كتابو، فاهلل  من ٪ني

ب من األشخاص ب من األشخاص كاألعماؿ كاألحواؿ كاألماكن كاألزمنة ما يشاء، ٪ني ا : سبحانو كتعأب ٪ني  اهلل صلى١نمدن
ب من األعماؿعليو كسلم الصبلة على كقتها، كبر الوالدين، كاٛنهاد ُب سبيل اهلل، كسائر ميراداتو : ، كسائر أنبيائو، ٪ني

: أم العمل أحب إٔب اهلل؟ فقاؿ:  اهلل عليو كسلمصلىالشرعية، كيلها ١نبوبة هلل، كبعضها أحب من بعض، فقد سئل الن  
ا) ب كذلك أيضنا من األحواؿ(الصَمَّنبلىةي عىلىى كىٍقًتهى أىقػٍرىبي مىا يىكيوفي اٍلعىٍبدي ًمٍن رىبًِّو، كىىيوى )كحاؿ السجود، فػ : ، ك٪ني

ب سبحانو كتعأب من األماكن(سىاًجده  ب سبحانو من األزمنة: ، ك٪ني : مكة شرفها اهلل، كاٞندينة، كبيت اٞنقدس، ك٪ني
ب ما يشاء من األشخاص كاألعماؿ، كاألحواؿ، كاألزمنة كاألمكنة،  رمضاف، كعشر ذم اٜنجة، كىكذا، فللو تعأب أف ٪ني

 . ىو سبحانو يفعل ما يشاء ك٪نكم ما ييريد
ًن الرًَّحيمً : كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم  {رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍحمىةن كىًعٍلمنا} ,ًبٍسًم اللًَّو الرٍَّحمى

كىتىبى } ,[156: األعراؼ] {كىرىٍحمىًتي كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو } ,[43: األحزاب] {كىكىافى بًاٍلميٍؤًمًنينى رىًحيمنا} ,[7:  افر]
ره } ,[8: , األحقاؼ107: يونس] {كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي } ,[54: األنعاـ] {رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّحمىةى  فىاللَّوي خىيػٍ

 [.64: يوسف] {حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًحًمينى 
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ىذه اآليات دلت على إثبات صفة الر٘نة هلل سبحانو كتعأب، كاستهلها، ببسم اهلل الر٘نن الرحيم، كقد تقدـ 
الكبلـ عنها ُب ميستهل ىذه الرسالة، كتبٌن أف البسملة بعض  ية من سورة النمل، كأهنا  ية ميستقلة تيفتتح هبا ٗنيع سور 

 :الفرؽ بين الرحمن كالرحيم من جهتينالقر ف، سول سورة براءة، كبيَمَّننا 
 أف الر٘نن يدؿ على اتصاؼ اهلل تعأب بصفة الر٘نة اتصافنا ذاتينا، كأف الرحيم يدؿ على اتصاؼ اهلل :الفرؽ األكؿ

 .فالر٘نن يدؿ على الر٘نة الواسعة، كالرحيم يدؿ على الر٘نة الواصلة. بصفة الر٘نة اتصافنا فعلينا
كما تيبينو اآليات .  أف الر٘نن يدؿ على الر٘نة العامة، كالرحيم يدؿ على الر٘نة اٝناصة باٞنؤمنٌن:الفرؽ الثاني 

 .بعدىا أيضنا
الَمَّنًذينى ٪نىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن }: ىذه جاءت ُب سياؽ دعاء اٞنبلئكة {:رىبػَّنىا كىًسٍعتى كيلَّ شىٍيءو رىٍحمىةن كىًعٍلمنا}: قاؿ

ا فىاٍغًفٍر لًلَمَّنًذينى تىابيوا كىاتػَمَّنبػىعيوا  حىٍولىوي ييسىبِّحيوفى ًُنىٍمًد رىهبًٍِّم كىيػيٍؤًمنيوفى بًًو كىيىٍستػىٍغًفريكفى لًلَمَّنًذينى  مىنيوا رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو رَمَّنٍ٘نىةن كىًعٍلمن
ًبيلىكى  ،  {كيلَمَّن }كل شيء،  ،{رىبػَمَّننىا كىًسٍعتى كيلَمَّن شىٍيءو }:  فقولو[7: غافر ]{سى ، فر٘نتو {رَمَّنٍ٘نىةن كىًعٍلمنا}من ألفاظ العمـو

 .كسعت كل شيء، كعلمو أحاط بكل شيء
كىكىافى }:  ىذا يدؿ على اتصاؼ اهلل بالر٘نة اٝناصة باٞنؤمنٌن، ألنو قاؿ{:كىكىافى بًاٍلميٍؤًمًنينى رىًحيمنا}: قاؿ

فقدـ اٛنار كاجملركر ليدؿ على االختصاص، فهو سبحانو ر٘نن، كىو رحيم، فهذاف اٚناف  ،[43: األحزاب] {بًاٍلميٍؤًمًنٌنى 
كما دلت اآليات . اٚناف رقيقاف داالف على اتصاؼ اهلل بصفة الر٘نة: كر٬ناف من أٚناء اهلل اٜنيسىن، كما قاؿ ابن القيم

 .على ثبوت ىذا الوصف
كما اٞنعىن السابق كقد قاٟنا اهلل تعأب ُب خطابو ٞنوسى صلى اهلل عليو  {:كىرىٍحمىًتي كىًسعىٍت كيلَّ شىٍيءو }: قاؿ

 .كسلم
، أف يقوؿ لضيعفاء اٞنؤمنٌن الذين  اهلل عليو كسلمصلىأم أمر اهلل نبيو  {:كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّحمىةى }: قاؿ
، كمعىن أف [54: األنعاـ ]{كىًإذىا جىاءؾى الَمَّنًذينى يػيٍؤًمنيوفى بً يىاتًنىا فػىقيٍل سىبلىـه عىلىٍيكيٍم كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرَمَّنٍ٘نىةى }يأككف إليو 

عتزلة من دعول أنو ٩نب 
ي
اهلل كتب على نفسو ذلك، أم أنو سبحانو ىو الذم أكجب الر٘نة على نفسو، ال كما تدعيو اٞن

على اهلل فعل الصبلح أك األصلح، حَّت إهنم ييوجبوف على اهلل ّنحض عيقوٟنم ما يستشنع اإلنساف من قولو، كيدعوف أف 
كىكذا، . ٩نب على اهلل أف يفعل كذا، كال ٩نب عليو أف يفعل كذا، ك٬نتنع كذا: العقل ىو الذم يقضي بذلك، فيقولوف

 .فهم ميشبهة األفعاؿ، نيفاة الصفات ميشبهة األفعاؿ
بػىقىٍت : ًإفَمَّن اللَمَّنوى كىتىبى ًكتىابنا قػىٍبلى أىٍف ٫نىٍليقى اٝنىٍلقى ): كقولو {:كىتىبى رىبُّكيٍم عىلىى نػىٍفًسًو الرٍَّحمىةى }: قاؿ ًإفَمَّن رىٍ٘نىيًت سى

هي فػىٍوؽى العىٍرشً   .(غىضىً ، فػىهيوى مىٍكتيوبه ًعٍندى
 .تقدـ معىن الغفور، كالرحيم أيضنا تبٌن معناه، كىو ذك الر٘نة البالغة، أك الواصلة {:كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحيمي }: قاؿ
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ره حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَّاًحًمينى }: قاؿ فىاللَمَّنوي }: ىذا من كبلـ يعقوب صلى اهلل عليو كسلم لبنيو قاؿ {:فىاللَّوي خىيػٍ
يػٍره حىاًفظنا كىىيوى أىٍرحىمي الرَمَّناً٘نًٌنى  فدؿ على إثبات صفة اٜنفظ هلل تعأب، كأنو أرحم الرا٘نٌن، ّنعىن أف لو  ،[64: يوسف] {خى

 .اٞنثل األعلى ُب صفة الر٘نة، فالر٘نة موجودة، كتيضاؼ إٔب اٝنالق كاٞنخلوؽ، لكن هلل من الر٘نة أعبلىا
. ال ٬نيكن أف ييوصف اهلل تعأب بر٘نة حقيقة: أف أىل البدع أنكركا صفة الر٘نة، كقالوا- يا رعاكم اهلل-كاعلموا 

فما . ألف الر٘نة ضعف، كخور، كرقة، كاهلل مينزه عن ذلك: ٞناذا؟ كىذا من أعظم ما نتشبث بو كنرجوه، قالوا! سبحاف اهلل
ىذا الذم كصفتموه ر٘نة من؟ ر٘نة اٞنخلوؽ، اٞنخلوؽ ىو الذم إذا أدركتو رقة كر٘نة تضعضع كبكى، : اٛنواب؟ نقوؿ

كٜنقو ضعف ك٥نو ىذا، أما ر٘نة اهلل فبل يلـز منها ىذه اللواـز البشرية، فللو ر٘نة تليق بو، فكما أنكم تثبتوف هلل حياة، 
فالر٘نة . فقولوا مثل ذلك ُب صفة الر٘نة. إهنا على ما يليق بو: كٚنعنا، كبصرنا، كعلمنا، كإرادة، كقيدرة، ككبلمنا، كتقولوف

، فهم يقولوف : اآليات ميتكاثرة ُب إثباُتا كإضافتها إٔب اهلل، فتحريف الر٘نة بإرادة اإلنعاـ ىذا ٓنريف، كإف ٚنيتموه تأكيبلن
ّنعىن أهنم ييفسركف الر٘نة إما باإلرادة اليت ييثبتوهنا ضمن الصفات السبع، أك باإلنعاـ نفسو، . إرادة اإلنعاـ: معىن الر٘نة

تكلمٌن الباطلة، بل نقوؿ
ي
هلل صفة حقيقية تليق بو ىي صفة الر٘نة، هبا يرحم اٞنرحومٌن، لكن : ككيل ىذه من مسالك اٞن

ضافة هلل عز كجل قد تكوف أحياننا الر٘نة اليت ىي الصفة، كقد تكوف أحياننا الر٘نة اٞنخلوقة، 
ي
يتضح اعلموا أف الر٘نة اٞن
 :لكم ذلك بمثالين

قدـ على الن  صلى اهلل عليو كسلم س ، فإذا امرأة من : عن عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو :المثاؿ األكؿ
الس  قد ٓنلب ثديها تسقي، إذا كجدت صبيا ُب الس  أخذتو، فألصقتو ببطنها كأرضعتو، فقاؿ لنا الن  صلى اهلل 

لىلَمَّنوي أىٍرحىمي ]: ال، كىي تقدر على أف ال تطرحو، فقاؿ: قلنا،  (؟أىتػيرىٍكفى ىىًذًه طىارًحىةن كىلىدىىىا ُب النَمَّنارً ): عليو كسلم
ا ًذًه ًبوىلىًدىى  .، إذف ىذه ر٘نة، ر٘نة الصفة، ر٘نة حقيقية!، اهلل أكرب(ًبًعبىاًدًه ًمٍن ىى
هي ًتٍسعىةن كىًتٍسًعٌنى كىأىنٍػزىؿى ُب األىٍرًض جيٍزءنا ):  ُب اٜنديث:المثاؿ الثاني جىعىلى اللَمَّنوي الرَمَّنٍ٘نىةى ًمئىةى جيٍزءو، فىأىٍمسىكى ًعٍندى

اًفرىىىا عىٍن كىلىًدىىا، خىٍشيىةى أىٍف تيًصيبىوي  ابَمَّنةي حى ا، فىًمٍن ذىًلكى اٛنٍيٍزًء تػىتػىرىاحىمي اٍٝنىبلىًئقي، حىَّتَمَّن تػىٍرفىعى الدَمَّن ، إذف خلق مائة (كىاًحدن
 .ر٘نة، إذف ىذه الر٘نة اٞنخلوقة، كليست الر٘نة الصفة

فتبٌن بذلك كجوب إثبات اسم اهلل الر٘نن، كاسم اهلل الرحيم، ككجوب إثبات ما تضمناه من صفة الر٘نة، كأنو ال 
 .٩نوز ٓنريف صفة الر٘نة إٔب اإلنعاـ أك إرادة اإلنعاـ كما فعل أىل البدع
 .كاهلل أعلم
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 (11 )الدرس

 ذكر رضا اهلل ك ضبو, كسخطو, ككراىيتو في القرآف الكريم, كأنو ميتصف بذلك
رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم:- 
هيٍم كىرىضيوا عىٍنوي }: كىقػىٍوليوي  : , كىقػىٍوليوي [8: , البينة22: , المجادلة100: , التوبة119: المائدة] {رىًضيى اللَّوي عىنػٍ

ا ًفيهىا كى ىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي } ا فىجىزىاؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن ذىًلكى بًأىنػَّهيمي }: , كىقػىٍوليوي [93: النساء] {كىمىٍن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا ميتػىعىمّْدن
هيمٍ }: , كىقػىٍوليوي [28: محمد] {اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكىرًىيوا ًرٍضوىانىوي  , [55: الزخرؼ]{ فػىلىمَّا آسىفيونىا انٍػتػىقىٍمنىا ًمنػٍ

{ كىبػيرى مىٍقتنا ًعٍندى اللًَّو أىٍف تػىقيوليوا مىا الى تػىٍفعىليوفى }: , كىقػىٍوليوي [46: التوبة] {كىلىًكٍن كىرًهى اللَّوي انًٍبعىاثػىهيٍم فػىثىبَّطىهيمٍ }: كىقػىٍوليوي 
 [.3: الصف]

 ،.اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن، أما بعد
 :ف ف صفات ربنا سبحانو كتعالى تنقسم إلى قسمين

 . صفات ذاتية:القسم األكؿ
 . صفات فعلية:القسم الثاني

بلزمة لذاتو سبحانو كتعأب اليت ال تنفك عنو، ّنعىن أنو ميتصف هبا دكمنا فبل ييتصور الصفات الذاتيةفأما 
ي
، فهي اٞن

صفة العلم، صفة القيدرة، السمع، البصر، اٜنياة، كيل ىذه : أف ٫نلو الرب من اتصافو هبذه الصفة الذاتية، مثاؿ ذلك
 .ضابطها أنها ميالزمة لذاتو ال ييتصور انفكاكها عنو سبحانوصفات ذاتية، 

تعلقة ّنشيئتو كحكمتو، ألنو سبحانو كتعأب يفعل ٜنكمة، فما كاف سبحانو : النوع الثا٘ب
ي
صفات فعلية، كىي اٞن

صفة فعلية، مثل صفة االستواء، : كتعأب يفعلو ّنقتضى مشيئتو، أم يفعلو مَّت شاء كيف شاء إذا شاء، فهذه تيسمى
صفات فعلية، كإثبات الصفات : كالنيزكؿ، كاإلتياف، كالضحك، كالعجب، كغًن ذلك، فهذه الصفات تيسمى عند العلماء

الفعلية ال يلـز منها إثبات اٜنيدكث على اهلل عز كجل كما توىم النيفاة، فإهنم نفوا صفات اهلل الفعلية زاعمٌن بأف إثباُتا هلل 
يقتضي أف يكوف طرأ عليو شيء ٓب يكن، كحينئذو فهذا الذم طرأ إما أف يكوف كماالن أك نقصنا، كال ريب أنو كماؿ، 

ىذه الشيبهة توصلوا هبا . إذف إذا كاف كماالن فقد كاف قبل ذلك خاؿ من الكماؿ، ٓب ٪نصل لو الكماؿ: فيقولوف حينئذن 
إٔب تضليل كثًن من الناس، بدعول نفي حيلوؿ اٜنوادث عن اهلل فيتوصلوف بذلك إٔب نفي الصفات اليت أثبتها اهلل تعأب 

جنس ىذه الصفات الفعلية إف : كالجواب عن ذلك يسير, كىو أف نقوؿلنفسو، أك أثبتها لو نبيو صلى اهلل عليو كسلم، 
ا ييرًيدي }: قدٙب ذاٌب، فاهلل سبحانو كُنمده ٓب يزؿ فعاؿ، كما قاؿ عن نفسو ، لكن  حادىا [107: ىود] {فػىعَمَّناؿه لِّمى

 . إنو حدث شيء بعد أف ٓب يكن: كأفرادىا تتجدد بتجدد ما تقتضيو حكمتو، فحينئذو ال ييقاؿ
أنت اآلف ييقاؿ عنك أنك ميتكلم، كأنك ميتحرؾ، أليس كذلك؟ ال يلـز من كصفك : أضرب لكم مثاالن تقريبينا

مثبلن باٜنركة، أنك طواؿ الوقت ُب حركة دائبة ميستمرة، لكنك تتحرؾ حينما تيريد النيقلة من موضع إٔب موضع أك تتناكؿ 
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شيء من األشياء، فملكة اٜنركة موجودة فيك، لكن ظهور  حادىا كأفرادىا بأف تتحرؾ ٥نو اٞنسجد، أك ٥نو اٛنامعة، أك 
٥نو اٞننزؿ أك غًن ذلك ىذا أمر يتجدد، لكن أصل الوصف كالقدرة على أف تتمثل بو حاصل فيك، كذلك الكبلـ، أنت 
تيوصف بأنك ميتكلم، أم لست بأخرس، كال يلـز من كصفك بالكبلـ أنك تتكلم طيواؿ الوقت، بل إذا اقتضى اٜناؿ أف 
تتكلم تكلمت، فبهذا يتبٌن لنا أف ما أضافو اهلل تعأب لنفسو من الصفات الفعلية ال ييعد من اٜنيدكث الذم يقتضي نقصنا 

فجنس ىذا الفعل . إنو ٓب يكمل بصفاتو حَّت حصل كذا ككذا: كإف ٚنوه حيدكثنا، لكنو حيدكث ال يستلـز نقصنا، ال ييقاؿ
قدٙب، ك حاده ميتجددة، فبهذا تسقط ىذه الشبهة اليت لبسوا هبا على فئات من الناس، فأنكركا ما ينبغي هلل تعأب من 

فصاركا يصفوهنا باإلرادة كما مر بنا سابقنا أهنم . حرفوىا إٔب صفات أيخرل: األٚناء كالصفات، ك٘نلوىا كأكلوىا، أك قل
راد بالر٘نة إرادة اإلنعاـ، أك ىو اإلنعاـ: أنكركا صفة الر٘نة كقالوا

ي
فحرفوىا إٔب صفة أيخرل كىي اإلرادة، كال شك . إف اٞن

ألف الر٘نة ضعف كخور ُب النفس، : لقالوا. ٓب أنكرًب صفة الر٘نة؟: أهنم ُب اٜنقيقة كقعوا فيما فركا منو، فإنو لو ًقيل ٟنم
فاإلرادة كذلك ميل ُب النفس، فهو من صفات اٞنخلوقٌن، فأنتم نقلتموىا من : فييقاؿ ٟنم. كىذا من صفات اٞنخلوقٌن

اثل، فيلزمكم فيما نفيتموه نظًن ما فررًب منو فيما أثبتموه، فاإلرادة كصف لئلنساف، بل حَّت  كلغًن مقاـ إٔب مقاـ ٣ني
ارنا ييرًيدي أىٍف يىنقىضَمَّن }: اإلنساف، أٓب يقل اهلل تعأب  يلـز من إضافة الوصف إٔب شيء أف تكوف ، فبل[77: الكهف] {ًجدى

نزه عن 
ي
اٜنقيقة كاحدة، بل ىي ُنسب من أيضيفت إليو، فإذا أيضيف الوصف إٔب اهلل عز كجل كاف لو منو اٞنثل األعلى اٞن

كل شائبة نقص، كإذا أيضيف إٔب اٞنخلوؽ صار لو منو ما يليق بو، بل إف اٞنخلوقات نفسها تتفاكت ُب ىذه اإلضافة، 
فالناس ليسوا سواءن ُب ٚنعهم، كبصرىم، كعلمهم، كقدرُتم، كمع ذلك ىم ٗنيعنا ييوصفوف بالعلم كالسمع كالبصر ك٥نو 

ذلك، فإذا كاف ىذا التفاكت بٌن اٞنخلوقٌن فمن باب أكٔب أف يكوف بٌن اٝنالق كاٞنخلوؽ، كذلك ُب الصفات الفعلية اليت 
ضاؼ إٔب اهلل عز كجل من ىذه األكصاؼ ال يلـز منو ما يلـز على اٞنخلوقٌن، فالقـو فركا 

ي
نتحدث عنها، فإف الشيء اٞن

كامشأزكا من إثبات الصفات هلل تعأب كحرفوىا، كنقلوا الصفات الفعلية إٔب معاف غًن ميرادة هلل عز كجل، ككما سيأٌب ُب 
 .اآليات اليت ساقها شيخ اإلسبلـ إلثبات الرضا، كالغضب، كالسخط، كاٞنقت، ككيل ىذه صفات فعلية

كيف نعرؼ الصفة الفعلية من الذاتية؟ الضابط ُب ذلك إذا كانت ميتعلقة ّنشيئتو، يعين يفعلها ّنقتضى أسباب 
حيكمية، فإهنا صفة فعلية، أما إذا كاف ميتصفنا هبا على الدكاـ كالسمع كالبصر كاٜنياة كالعلم، فهي صفة ذاتية، ككانت 

ركف اإلثبات كاإلقرار - ر٘نهم اهلل-طريقة السلف  ا، فبل ييفرقوف الصفقة ٩ني أف يسوقوا القوؿ ُب صفات اهلل سوقنا كاحدن
كاإلمرار ُب الصفات الذاتية، كييعاملوف الصفات الفعلية أك اٝنربية بالتأكيل، حاشاىم، بل كانت طريقتهم كاحدة ميطردة 

ا ثالثنا، كىي الصفات اٝنربية، اٞنقصود بالصفات اٝنربية ما كاف سبيل : ييصدؽ بعضها بعضنا، كلعلكم ٚنعتم مين اآلف قسمن
الوجو، كاليدين، كالعينٌن، ىذه تيسمى عند : ، ّنعىن أنو ال مدخل للعقل ُب إثباتو، مثل ماذا؟ مثلإثباتو الخبر فقط

، ألف اهلل سبحانو كتعأب دكمنا متصف بصفة الوجو ك البنا ما تكوف من ضمن الصفات الذاتيةالصفات اٝنربية، : العلماء
كاليدين كالعينٌن، فهي هبذا االعتبار خربية ذاتية، فما ال سبيل إلثباتو إال بطريق اٝنرب فقط، فهي صفة خربية كما ٚنعتم، 
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فلو أمعن اإلنساف ُب التفكًن، ال ٬نيكن أف يستقل العقل بإثبات الوجو، أك اليدين، أك العينٌن، لوال أف اهلل تعأب أخربنا 
 ىذه فبل سبيل إال أف يأٌب هبا اٝنرب، فلننظر ُب [36: اإلسراء] {كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه } بذلك كإال فإننا نقف،

 .النصوص الدالة على إثبات ىذه الصفات الفعلية
هيٍم كىرىضيوٍا عىٍنوي ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي }: قاؿ جاىدكف مع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو :{رًَّضيى اللَّوي عىنػٍ

ي
 اٞنؤمنوف اٞن

فة معركفة، يعرفها كل إنساف كيعهدىا ُب ، كالرضا ص[119: اٞنائدة] {رَمَّنًضيى اللَمَّنوي عىنػٍهيمٍ }كسلم أحل اهلل عليهم رضوانو، 
بو اٞنرضي عنو، من إكرامو كإنعامو، لكن فرؽ بٌن اٞنقتضى كبٌن  ذىنو، فللو من الرضا ما يليق بو، كما يقتضي فعل ما ٪ني
أصل الصفة، فاهلل تعأب لو صفة الرضا، كما أف اٞنخلوؽ لو صفة الرضا، لكن شتاف بٌن رضا كرضا، فرضا اهلل يليق بو، 

كرضا اٞنخلوؽ يليق بو، رضام كرضاؾ كرضا كل كاحد من  حاد الناس لو معىن ميدرؾ كمعهود ُب األذىاف، رضا اهلل تعأب 
يليق بو سبحانو كتعأب، كإف كاف ىناؾ اشرتاؾ ُب أصل اٞنعىن ُب األذىاف، لكن ُب خارج األذىاف أم ُب األعياف يكوف 
هلل منو اٞنثل األعلى كللمخلوؽ منو اٞنثل الذم يليق بو، فمثبلن رضام كرضاؾ ريّنا ييقارنو نوع مثبلن ًخفة كفرح كشيء من 

 .عدـ التوازف من جراء ىذا الرضا، لكن ذلك ليس ببلـز ُب حق الرب سبحانو كتعأب
 إم كاهلل، الرضا رضا اهلل على عبده، ىو الفوز العظيم، أحلو دار اٞنقامة من فضلو، :{ذىًلكى اٍلفىٍوزي اٍلعىًظيمي }: قاؿ

: قىاؿى اهللي عىزَمَّن كىجىلَمَّن : " عىًن النَمَّنً ِّ صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى قىاؿى ، كغفر ذنبو، كنعمو بأنواع النعيم اليت ال تدكر ِنلد اإلنساف
عىٍت، كىالى خىطىرى عىلىى قػىٍلًب بىشىرو، فىاقػٍرىءيكا ًإٍف ًشٍئتيٍم فىبلى تػىٍعلىمي  أىٍعدىٍدتي لًًعبىاًدم الصَمَّناًٜنًٌنى مىا الى عىٌٍنه رىأىٍت، كىالى أيذيفه ٚنًى

و  رَمَّنًضيى اللَمَّنوي عىنػٍهيٍم كىرىضيوا عىٍنوي ذىًلكى ًلمىٍن }:  ، فدكمنا ٬ننت اهلل على عباده بأف يقوؿ(نػىٍفسه مىا أيٍخًفيى ٟنىيٍم ًمٍن قػيرَمَّنًة أىٍعٌني
 .، جعلنا اهلل كإياكم منهم، فالواجب علينا إذف إثبات صفة الرضا هلل تعأب[8 :البينة] {خىًشيى رىبَمَّنوي 

ما ىو األثر اٞنسلكي لعلمنا هبذه الصفات؟ إذا علمنا أف من كصف اهلل الرضا، فإف ذلك ٪نمل النفوس اٞنؤمنة 
 .على طلب رضاه، كنشدانو كالبحث عن مراضيو باألعماؿ كاألقواؿ الصاٜنة اليت ٪نصل هبا الرضا

ابنا عىًظيمنا}: قاؿ ا ًفيهىا كى ىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي كىأىعىدَّ لىوي عىذى ا فىجىزىآؤيهي جىهىنَّمي خىاًلدن  :{كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا مُّتػىعىمّْدن
، كما قد كالقتل أنواع ثالثةييذكر عيقوبة ُب القر ف بعد الشرؾ باهلل أغلظ من عيقوبة القتل، - كاهلل أعلم-أرأيتم؟ ال يكاد 

 :تكونوا درستموه ُب الفقو
 . قتل عمد:النوع األكؿ
 . قتل شبو عمد:النوع الثاني
 . قتل خطأ:النوع الثالث

ىذا . أف يقصد من يعلمو  دمينا معصومنا فييصيبو ّنا يغلب على الظن موتو بو: فقتل العمد معناه عند الفقهاء
 .تعريفو

                                                           
 (.2824)صحيح مسلم , (3244)صحيح البخاري  
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 .فبل بد من القصد كىو العمد: أف يقصد
ألنو ٬نيكن ٪نصل القصد لكن ال يعلم أنو  دمي، يراه من بٌن األشجار يظنو طًننا، أك حيواننا، : من يعلمو  دمي

 .فييصيبو
، ألنو : معصومنا ستأمن، من بقي إذف؟ اٜنريب، اٜنريب ليس ّنعصـو

ي
؟ اٞنسلم، كاٞنعاىد، كالذمي، كاٞن من اٞنعصـو

ستأمن
ي
عاىد، كالذمي كاٞن

ي
 .بينو كبٌن أىل اإلسبلـ قتاؿ، فهذه األصناؼ األربعة معصومة، ال ٩نوز ىدر دمها، اٞنسلم، كاٞن

دد، أك  فأف يقصد من يعلمو  دمينا معصومنا فييصيبو ّنا يغلب على الظن موتو بو، يعين بأف ييصيبو ّنيثٌقل، أك ١ني
ببندقية، أك مسدس، أك سيف، أك خنجر، ىذا يغلب على الظن موتو بو، لكن لو أنو ضربو بعصى، أك ككزه، ىذا عادة ال 

ا  .٪نصل بو اٞنوت، لكن ريّنا مات، فحينئذو ييصبح قتل شبو عمد، كليس عمدن
، كما يقع كثًننا ُب حوادث السيارات، فإف ىذا يسمى  . قتل خطأ: أما قتل اٝنطأ فهو الذم ال قصد فيو أصبلن

ا ًفيهىا}إذف الوعيد ىينا ُب حق من؟ ُب حق قتل العمد  ا فىجىزى ؤيهي جىهىنَمَّنمي خىاًلدن : النساء]{كىمىن يػىٍقتيٍل ميٍؤًمننا مُّتػىعىمِّدن
، ظاىر اآلية يدؿ على أنو ميرتكب لكبًنة ك٫نيلد ُب النار، كىي تيشكل على ما قد تقرر من أف أصحاب الكبائر ال [93

لدكف ُب النار، فأيجيب عن ذلك بأنو ٓب يذكر ىاىنا التأبيد، ٓب يقل ا: ٫ني ا فيها أبدن دد . خالدن
ي
فدؿ ذلك على أنو ٬نكث اٞن

الطواؿ ُب نار جهنم، بسبب خطيئتو تلك، كال ريب أف إزىاؽ النفوس من أعظم اٛنرائم حَّت قاؿ الن  صلى اهلل عليو 
نٍػيىا أىٍىوىفي عىلىى اهلًل ًمٍن قػىٍتًل رىجيلو ميٍسًلمو ): كسلم ، كبٌن أف اٞنؤمن أعظم [!ما أطيبك]:  كٞنا رأم الكعبة قاؿ،(لىزىكىاؿي الدُّ

من ذلك عند اهلل عز كجل، فدؿ ذلك على أف ىذه اٛنر٬نة من أعظم اٛنرائم كالكبائر اليت تيورث صاحبها خلودنا كميكثنا 
ا ُب  ا مؤبدن لد ٔنليدن طويبلن ُب النار، كقواعد أىل السنة كاٛنماعة تقضي بأف من ارتكب كبًنة دكف الشرؾ باهلل فإنو ال ٫ني

، كالقتل ال شك أنو [116: النساء ][ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي }: النار لقوؿ اهلل تعأب
 .دكف ذلك، فيكوف داخبلن ُب عمـو االستثناء

 كىذا ىو موضع الشاىد، فاهلل تعأب قد أضاؼ الغضب إٔب نفسو، فدؿ على إثبات :{كى ىًضبى اللَّوي عىلىٍيوً }: قاؿ
صفة الغضب هلل تعأب، كال تستنكر ذلك، فإف هلل تعأب غضبنا يليق بو، بل إف الغضب ُب ١نلو ييعد من الكماالت، ّنعىن 
ا خلي من الغضب لكاف ىذا عيبنا فيو، ألنو إذا  ا للغضب لكاف ذلك نقصنا فيو، لو قيدر أف أحدن أف اآلدمي لو كاف فاقدن

 ، ، إٔب غًن ذلك، ففاقد الغضب مذمـو فقد الغضب ٓب يغر على ١نارمو، كٓب ينتصر للحق، كٓب تأخذه اٜنمية لنيصرة اٞنظلـو
لكن الغضب ١نمود إذا ٘نل صاحبو . كالفاقدين الغيظ: ، ٓب يقل[93:  ؿ عمراف] {كىاٍلكىاًظًمٌنى اٍلغىٍيظى }: كٟنذا قاؿ اهلل

، كما أشبو، أما إذا ٘نلو الغضب على أمر مذمـو شرعنا  على أمر مندكب شرعنا، كاٛناىد ُب سبيل اهلل، كنيصرة اٞنظلـو
، كٟنذا قالت عائشة  ما ]-: رضي اهلل عنها-كالعدكاف كالثأر بالباطل، كالتلفظ بالطبلؽ كغًن ذلك من األشياء فهو مذمـو

أردت . [غضب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم لنفسو قط، إال أف تينتهك حيرمة من حيرمات اهلل، فبل يقـو لغضبو شيء
                                                           

 . وصححه األلباني, (2619)سنن ابن ماجه , (3978)سنن النسائي , (1452)سنن الترمذي  
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من ذلك أف أيبٌن أف الغضب ُب أصلو كصف كماؿ، كلوال الغضب لرّنا فنيت األمواؿ، كذىبت اٜنقوؽ، لكن الغضب إذا 
استعمل ُب غًن موضعو صار كصفنا ذميمنا، كإال ىو ُب موضعو كصف ٘نيد، فلهذا كاف ربنا سبحانو لو منو الوصف 

قتل اٞنؤمن، فإف ذلك ٣نا يقتضي غضب الرب سبحانو : اٜنميد، كىو أنو يغضب سبحانو ٞنا يقتضي الغضب، كمن ذلك
 .كتعأب، كإذا غضب الرب ماذا يكوف حاؿ العبد؟

 .الطرد كاإلبعاد عن ر٘نة اهلل تعأب:  كاللعن ىو:{كى ىًضبى اللَّوي عىلىٍيًو كىلىعىنىوي }: قاؿ
ابنا عىًظيمنا}: قاؿ ٍؤًمني ُب فيٍسحىةو ًمٍن ًديًنًو، مىا ٓبٍى ) أجارنا اهلل كإياكم كعافانا كإياكم، :{كىأىعىدَّ لىوي عىذى

ي
لىٍن يػىزىاؿى اٞن

، إذا تلطخت اليد بالدماء فهذا من أعظم الورطات اليت ال ينفك منها اإلنساف إال بر٘نة اهلل تعأب، (ييًصٍب دىمنا حىرىامنا
حفظ النفس، كىذا ييوجب لئلنساف أف : فلهذا كاف تعظيم الدماء من أعظم مقاصد الشريعة، كمن الضركرات اٝنمس

سلمٌن، فيستبيحوهنا ٓنت ميسوغات زينها ٟنم الشيطاف كبعض 
ي
٪نذر ٣نن يتساىلوف ُب الدماء، ٣نن يتساىلوف ُب دماء اٞن

التكفًنيٌن كالغيبلة الذين ال ييبالوف بدماء اٞنسلمٌن، كأ٧نا يقتل أحدىم ٘نامة أك عيصفورنا أك ذيبابة، ال ييبإب بالدماء، مع 
ستأمن، 

ي
ىذا الوعيد العظيم الذم ذكره اهلل عز كجل، أك من يناؿ من دماء اٞنعصومٌن من غًن اٞنسلمٌن كاٞنعاىد كاٞن

ا ٓبٍى يىرًٍح رىاًئحىةى اٛنىنَمَّنًة، كىًإفَمَّن ر٪نىهىا تيوجىدي ًمٍن مىًسًنىًة أىٍربىًعٌنى عىامنا)ككالذمي،   ألنو قد دخل ُب عقد (مىٍن قػىتىلى ميعىاىىدن
اإلسبلـ، فكاف احرتامو من احرتاـ الدين كاٞنلة، فالتهاكف ُب ىذا كاستسهالو ىذا كالعياذ باهلل من تعريض النفس ألعظم 
سلمٌن، كحقوؽ اآلدميٌن، فبل 

ي
الورطات كالعيقوبات ُب الدنيا كاآلخرة، فعلى اٞنؤمن أف ييعظم ُب قلبو كنفسو حيرمات اٞن

 .يرتكبها كال ٩نتاحها بغًن حق
، يىٍشهىدي أىٍف الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي كىأى٘بِّ رىسيوؿي اللَمَّنًو، ًإالَمَّن ): قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ـي اٍمرًئو ميٍسًلمو لُّ دى الى ٪نًى

يًن التَمَّنارًؾي لًٍلجىمىاعىةً : بًًإٍحدىل ثىبلىثو  ارًؽي ًمنى الدِّ
ى
 فعلى طالب العلم أف يتبٌن ىذا  ،(النػَمَّنٍفسي بًالنػَمَّنٍفًس، كىالثػَمَّنيِّبي الزَمَّنا٘ب، كىاٞن

ا كأف ٬نؤل قلبو من ىذه اٞنعا٘ب، كأف ييبٌن ٞنن حولو ىذا األمر، فإنو ٓب يزؿ ٩نرم ُب أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم  جيدن
على مر القركف من يستسهلوف أمر الدماء، فتوجد اٝنوارج جيبلن إثر جيل، كلما فين منهم قرف ظهر منهم قرف  خر 

٫نىٍريجي ًفيكيٍم قػىٍوـه ): يستسهلوف الدماء، كإف كاف ُب ظاىرىم الصبلح، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كاصفنا إياىم
نىاًجرىىيٍم،  ًلًهٍم، كىيػىٍقرىءيكفى القيٍر فى الى ٩نيىاًكزي حى ٓنىًٍقريكفى صىبلىتىكيٍم مىعى صىبلىًُتًٍم، كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهٍم، كىعىمىلىكيٍم مىعى عىمى

ٍريؽي السَمَّنٍهمي ًمنى الرَمَّنًميَمَّنةً  يًن كىمىا ٬نى ٍريقيوفى ًمنى الدِّ تػيلىنػَمَّنهيٍم قػىٍتلى عىادو ):  ، كرغب ُب قتاٟنم كقاؿ،(٬نى ىقػٍ  كقاؿ ،(لىًئٍن أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألى
نزلق اٝنطًن،(شىرُّ قػىتػٍلىى ٓنىٍتى أىًدًٙب السَمَّنمىاءً ): عنهم صلى اهلل عليو كسلم

ي
 . فاٜنذر اٜنذر من ىذا اٞن

                                                           
 (.6862)صحيح البخاري  

 (.3166)صحيح البخاري 

 (.1676)صحيح مسلم , (6878)صحيح البخاري 

 (.1064)صحيح مسلم , .(5058)صحيح البخاري  
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ال ٬نيكن أف ييوصف اهلل بالغضب، ٩نب أف يينزه اهلل عن الغضب، : أىل البدع شرقوا بإثبات صفة الغضب، كقالوا
كاقرتحوا أف يكوف معىن الغضب إرادة االنتقاـ، الحظتم كيف أهنم حرفوا الصفة إٔب . كأف يؤكؿ الغضب إٔب معىن يليق بو

راد بالغضب ىو إرادة االنتقاـ: صفة ييثبتوهنا كىي اإلرادة؟ فقالوا
ي
فنقلوىا من ميراد . إرادة اإلنعاـ: كما قالوا عن الر٘نة. اٞن

اهلل تعأب إٔب ميراد اقرتحوه ىم من أنفسهم، كال ريب أف ىذا من الضبلؿ البٌن، فاهلل أعلم ّنا قاؿ، كىو أعلم بنفسو، 
، فكيف ٩نرتئوف على كبلـ اهلل تعأب كيقولوف . ليس ميراد اهلل بكذا، كذا، ميراده كذا ككذا: كأحسن حديثنا، كأصدؽ قيبلن
ٓب ال ٓنملوف اآلية على ظاىرىا، كتيثبتوف : ىذا من أعظم التجين كالعيدكاف كاٛنيرأة على كبلـ رب العاٞنٌن، فإذا قيل ٟنم

فماذا نقوؿ ٟنم؟ ىذا غضب اٞنخلوؽ، كعلتكم . غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ: الغضب ىو: يقولوف. الغضب هلل؟
أنكم شبهتم أكالن كعطلتم ثانينا، فأنتم فهمتم من النصوص خبلؼ ميراد اهلل، فهمتم منها التشبيو، ٍب ىربتم من التشبيو إٔب 

ستقيم ألعطيتم النصوص 
ي
التعطيل، كمن خرج من حفرة فوقع ُب حيفرة أيخرل، كلو لزمتم اٝنط الوسط كالقسطاس اٞن

حقها، كعلمتم أف الغضب الذم أثبتو اهلل لنفسو غضب يليق بو يدؿ على كـر صفاتو كجليل اٞنعا٘ب، ال ما تبادر إٔب 
صحيح ىذا غضب اٞنخلوؽ، كما قاؿ . الغضب ىو غلياف دـ القلب لطلب االنتقاـ: أذىانكم من اٞنعا٘ب البشرية، قالوا

ٗنرة ييلقيها الشيطاف ُب قلب أحدكم، فإذا كجد ذلك فليتوضأ، فإ٧نا ييطفئ النار ]: الن  صلى اهلل عليو كسلم عن الغضب
، فهذه علتهم، لكنا نيعطي النصوص حقها كنيثبت هلل تعأب الغضب الذم يليق بو، كال شك أنو كصف كماؿ، كأنو [اٞناء

صفة فعلية، فاهلل ال يغضب إال إذا كيجد ميقتضى الغضب، كقد حدث الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث الشفاعة 
، أك كما قاؿ صلى [إف ريب غضب اليـو غضبنا ٓب يغضب قبلو قط، كلن يغضب بعده قط]: الطويل حديث الصور قاؿ

 .اهلل عليو كسلم
نافقوف، إذف دلت ىذه اٛنيملة على إثبات :{ذىًلكى بًأىنػَّهيمي اتػَّبػىعيوا مىا أىٍسخىطى اللَّوى كىكىرًىيوا ًرٍضوىانىوي }: قاؿ

ي
 من؟ اٞن

صفة السخط هلل عز كجل، فللو تعأب سخط يليق بو، كللمخلوؽ سخط يليق بو، أحدنا إذا سخط شيئنا بدر منو من 
، مع إثبات أصل  تزنة ما يليق ُناؿ اٞنخلوؽ، لكن الرب سبحانو مينزه عن ىذه اللواـز

ي
الكلمات العصبية كالتصرفات غًن اٞن

 ، اٞنعىن، فاهلل تعأب قد أضاؼ السخط إٔب نفسو، فبأم كجو ننفي ما أثبت لنفسو، كىو سبحانو أعلم بنفسو كأصدؽ قيبلن
 .كأحسن حديثنا؟
 . دلت على إثبات صفة الرضا:{كىكىرًىيوا ًرٍضوىانىوي }: قاؿ
هيمٍ }: قاؿ راد هبم:{آسىفيونىا}: {فػىلىمَّا آسىفيونىا انتػىقىٍمنىا ًمنػٍ

ي
فػىلىمَمَّنا } ؿ فرعوف، :  أم أغضبونا، من األسف، كاٞن

، فلما كقع منهم ما كقع كغضب اهلل تعأب عليهم أحل هبم [55: الزخرؼ] { سىفيونىا انتػىقىٍمنىا ًمنػٍهيٍم فىأىٍغرىقٍػنىاىيٍم أىٍٗنىًعٌنى 
ىثيبلت كأغرقهم

 .اٞن
                                                                                                                                                                                                               

 (.7432)صحيح البخاري  

 (.3241)سنن الترمذي  
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 .إذف دؿ ذلك على إثبات صفة الغضب، إذ األسف ّنعىن الغضب، كدؿ أيضنا على إثبات االنتقاـ هلل عز كجل
، [81: التوبة] {الى تىنًفريكاٍ ُب اٜنٍىرِّ } من؟ اٞننافقوف الذين كانوا ييرجفوف :{كىلىًكن كىرًهى اللَّوي انًبعىاثػىهيٍم فػىثىبَّطىهيمٍ }: قاؿ

، كصاركا ييشيعوف مثل ىذه اٞنقوالت اليت يوىنوف هبا ٨نة اٞنسلمٌن ُب غزكة تبوؾ، [42: التوبة] {بػىعيدىٍت عىلىٍيًهمي الشُّقَمَّنةي }
فاهلل تعأب ثبطهم، كىذا دليل على أنو سبحانو ييضل من يشاء كيهدم من يشاء، كأنو قد ييعٌن من أحب، ك٫نذؿ من 

 .أبغض
 دؿ على إثبات صفة الكيره هلل سبحانو، فللو تعأب كيره يليق بو، ال ييشبو كيره :{كىرًهى اللَّوي انًبعىاثػىهيمٍ }: قاؿ

اٞنخلوؽ، أنا كأنت كالثا٘ب كالثالث حينما نكره شيئنا تنعقد نيفوسنا بكيفية ميعينة كيصدر منا مثبلن تصرفات أك ظنوف أك غًن 
ذلك، ىذا كيره اٞنخلوؽ، لكن كيره الرب يليق بو، ال يلـز عليو من اللواـز البشرية ما يلـز على كيره اٞنخلوؽ، فنيثبت هلل ما 

 .أثبت لنفسو، كنيعطي النصوص حقها، كال نتعرض ٟنا بأم لوف من ألواف التجين من ٓنريف أك تعطيل
يىا أىيػُّهىا الَمَّنًذينى  ىمىنيوا }:  ىذه اآلية جاءت بعد قوؿ اهلل تعأب:{كىبػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى }: قاؿ

ًبيًلًو صىفًّيا  (3)كىبػيرى مىٍقتنا ًعندى اللَمَّنًو أىف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى  (2)ًٓبى تػىقيوليوفى مىا ال تػىٍفعىليوفى  بُّ الَمَّنًذينى يػيقىاتًليوفى ُب سى ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٪نًي
أىٓبٍى }: ، كاف بعض اٞنؤمنٌن يتمنوف أف ييفرض عليهم اٛنهاد كما قاؿ اهلل تعأب[4- 2: الصف ][كىأىنػَمَّنهيم بينيىافه مَمَّنٍرصيوصه 

تػىرى ًإٔبى الَمَّنًذينى ًقيلى ٟنىيٍم كيفُّواٍ أىٍيًديىكيٍم كىأىًقيميواٍ الصَمَّنبلىةى كى تيواٍ الزَمَّنكىاةى فػىلىمَمَّنا كيًتبى عىلىٍيًهمي اٍلًقتىاؿي ًإذىا فىرًيقه مِّنػٍهيٍم ٫نىٍشىٍوفى النَمَّناسى 
، فكاف بعض اٞنؤمنٌن يتمنوف أف ييفرض عليهم اٛنهاد، فلما كقع حصل عندىم كيره كتضايق [7: النساء] {كىخىٍشيىًة اللَمَّنوً 

 .ٕنييز: {مىٍقتنا}أشد البيغض : كاٞنقت: {كىبػيرى مىٍقتنا}: من ىذا األمر فعتب اهلل عليهم، كقاؿ
 فلو أهنم ٓب يقولوا شيئنا لكاف ذلك أعذر ٟنم، لكنهم فاىوا :{كىبػيرى مىٍقتنا ًعندى اللًَّو أىف تػىقيوليوا مىا ال تػىٍفعىليوفى }: قاؿ

 . إف الببلء ميوكل باٞننطق: هبذا، ككما ييقاؿ
فلهذا ينبغي لئلنساف أف يقتصد، فبل يقوؿ قوالن يندـ عليو فيما مضى كيعجز عن الوفاء بو، كلطاٞنا قاؿ اإلنساف 

قوالن ُب حاؿ نشاط كإقباؿ ٍب ييبتلى كيعجز، فكن ميتحفظنا يا عبد اهلل، إذا ٨نمت بقوؿ شيء فاعقد ُب قلبك النية 
ا أف - رضي اهلل عنو-الصاٜنة كال تقوؿ شيئنا قد تقصر دكنو، كٞنا قاؿ أنس بن النضر  ٞنا فاتو يـو بدر، أسف أسفنا شديدن

ٍشرًًكٌنى لىيػىرىيىنَمَّن اللَمَّنوي مىا أىٍصنىعي : ٓب يكن شهد أكؿ موقعة بٌن اٞنسلمٌن كعدكىم، فقاؿ
ي
 ٍب .لىًئًن اللَمَّنوي أىٍشهىدى٘ب ًقتىاؿى اٞن

، لكنو أبلى ببلء حسننا يـو أيحد حَّت أنو ٓب ييعرؼ من كثرة جراحاتو، ٓب -رضي اهلل عنو-أمسك، خشي أال يفي بذلك 
 .إال ببنانو، لشده ما أيصيب بو ُب ٗنيع أجزاء بدنو، فهذا صدؽ اهلل فصدقو- رضي اهلل عنو-تعرفو أيختو 

فإذا علم اإلنساف أف اهلل تعأب يغضب، كيسخط، كيكره، ماذا يكوف أثرىا على العبد؟ : أما عن أثرىا اٞنسلكي
أال يتعرض ٞنساخط اهلل كغضبو، بل يتجنب ذلك كيفر منو، فإذا علم أف شيئنا ٩نلب غضب اهلل كسخطو كمقتو ٘نلو ذلك 
على الفرار منو، كعدـ التعرض لو، إذا كينا ُب حياتنا الدينيا مع كالدينا كمع رؤسائنا، كمع من لو كالية علينا نتحاشى ما ييثًن 

                                                           
 (.2805)صحيح البخاري  
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غضبهم كىم خلق مثلنا، فكيف األمر مع اهلل عز كجل، فتأملوا األثر اٞنسلكي إل٬ناف اٞنؤمن بإثبات صفة الرضا هلل، 
كبإثبات ما ييقابلها من صفات الغضب، ىذه ٓنملو على التعرض ٞنراضي اهلل، كىذه ٓنملو على الفرار كٓناشي مساخط 

رد التعداد كاٜنسب، كإ٧نا  اهلل، ىذا ىو األثر اٞنسلكي الذم ٤ننيو، كالثمرة اليت نقطفها من إ٬ناننا بأٚناء اهلل كصفاتو، ال ٠ني
 .أف يقـو ىذا اٞنعىن بالقلب؛ فيضبط السلوؾ

( 12 )الدرس
إثبات المجي كالوجو كاليدين هلل تعالى 

ًئكىةي }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم اـً كىاٍلمىالى ىىٍل يػىٍنظيريكفى إالَّ أىٍف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي ًفي ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى
ًئكىةي أىٍك يىٍأًتيى رىبُّكى أىٍك يىٍأًتيى بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى }: , كىقػىٍوليوي [210: البقرة] {كىقيًضيى اأٍلىٍمري  ىىٍل يػىٍنظيريكفى إالَّ أىٍف تىٍأتًيػىهيمي اٍلمىالى

كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفِّا  (21)كىالَّ ًإذىا ديكًَّت األىٍرضي دىكِّا دىكِّا }, [158: األنعاـ] {يػىٍوـى يىٍأًتي بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى 
ًئكىةي تػىٍنزًيالن }, [22, 21: الفجر] {صىفِّا اـً كىنػيزّْؿى اٍلمىالى  [.25: الفرقاف] {كىيػىٍوـى تىشىقَّقي السَّمىاءي بًاٍلغىمى

: صفتٌن: ىذه اآليات تدلنا على إثبات صفة فعلية من صفات اهلل تعأب، كىي صفة اإلتياف، كإف شئتم قولوا
تعلقة باجمليء . صفة اإلتياف كاجمليء

ي
كمعنا٨نا ميتقارب، فيجب علينا أف نيثبت هلل تعأب ما أثبت لنفسو، كىذه اآليات اٞن

 .كاإلتياف فهي صر٪نة ُب إثبات اإلتياف كاجمليء هلل تعأب
شركوف، يعين :{ىىٍل يىنظيريكفى }: قاؿ

ي
 أم ىل ينتظركف كيرتقبوف، كاالستفهاـ ىنا للتعجيب كاإلنكار عليهم، كىم اٞن

 .ماذا ينتظركف؟ يعين ييكذبوف برسلنا ككيتبنا، إٔب أف يركا ذلك عياننا بأبصارىم كحينئذو ال ينفع الندـ، كالت ساعة مندـ
اـً كىاٍلمى ًئكىةي كىقيًضيى األىٍمري }: قاؿ  أرأيتم كيف أف اهلل :{ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ أىف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي ًفي ظيلىلو مّْنى اٍلغىمى

 .أضاؼ اإلتياف إٔب نفسو؟ ٍب عطف على ذلك إتياف اٞنبلئكة
اـً كىاٍلمى ًئكىةي }: قاؿ  يعين كتأتيهم اٞنبلئكة، كُب ىذا قطع الطريق على :{ًإالَّ أىف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي ًفي ظيلىلو مّْنى اٍلغىمى

ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَمَّن أىف تىٍأتًيهيمي }: من أكؿ اآليات األيخر، الذم أٌكؿ إتياف اهلل بإتياف مبلئكتو، فإف ُب اآلية اليت بعدىا
، نعم، ىذه أيضنا تقطع الطريق على من أراد أف يؤكؿ إتياف اهلل بإتياف مبلئكتو، [158: األنعاـ ][اٍلمىآلًئكىةي أىٍك يىٍأٌبى رىبُّكى 

فهنا قد ٗنع اهلل تعأب بٌن إتيانو كإتياف مبلئكتو ُب سياؽ كاحد، فأين يذىبوف؟ إذف اهلل تعأب يأٌب إتياف حقيقينا يليق 
َنبللو كعظمتو على كيفية ال نعلمها، ال تيدركها عيقولنا، كال تبلغها أكىامنا، كمَّت يكوف ذلك؟ يكوف ذلك يـو القيامة ُب 

فصل القضاء بٌن العباد، يأتيهم اهلل ُب ظيلل من الغماـ، كالظيلل ىي ما أظلك، كالغماـ ىو السحاب األبيض الرقيق، 
 فيينشئ اهلل تعأب بٌن يدم إتيانو ىذا السحاب 

 .الغماـ األبيض الرقيق، كمقدمة إلتياف الرب سبحانو كتعأب لفصل القضاء بٌن عباده
اـً كىاٍلمى ًئكىةي }: قاؿ  . أم كتأتيهم اٞنبلئكة:{ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ أىف يىٍأتًيػىهيمي اللَّوي ًفي ظيلىلو مّْنى اٍلغىمى
 .أم حصل الفصل بٌن العباد، فرأل كله سبيلو إما إٔب اٛننة، كإما إٔب النار: {كىقيًضيى األىٍمري }: قاؿ
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ال سبيل !  اهلل أكرب:{ىىٍل يىنظيريكفى ًإالَّ أىف تىٍأتًيهيمي اٍلمى ًئكىةي أىٍك يىٍأًتيى رىبُّكى أىٍك يىٍأًتيى بػىٍعضي آيىاًت رىبّْكى }: قاؿ
للتحريف، فاٞنبلئكة تأٌب، كالرب سبحانو كتعأب يأٌب إتياننا يليق َنبللو، فهل ينظركف ىذا؟ أـ ينظركف شيئنا قبلو، كىو 

العبلمة، كقد فسرىا الن  صلى اهلل : شرط كبًن من أشراط الساعة، كىو أف يأٌب بعض  يات ربك؟ كاآليات ٗنع  ية كىي
أىٍك يىٍأٌبى رىبُّكى أىٍك يىٍأٌبى }: عليو كسلم بطلوع الشمس من مغرهبا، تفسًننا ال يبقى معو تفسًن، كال قوؿ ألحد، ففسر قولو

، كىذا من  خر أشراط الساعة، فإف الشمس كما أخرب بطلوع الشمس من مغرهبا [158: األنعاـ] {بػىٍعضي  يىاًت رىبِّكى 
قىاؿى النَمَّنً ُّ : قىاؿى - رضي اهلل عنو-الن  صلى اهلل عليو كسلم إذا غابت، تأٌب فتسجد ٓنت العرش، كما ُب حديث أيب ذر 

؟»: أًلىيب ذىر  ًحٌنى غىرىبىًت الشَمَّنٍمسي : صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى  : " اللَمَّنوي كىرىسيوليوي أىٍعلىمي، قىاؿى : ، قػيٍلتي «أىتىٍدرًم أىٍينى تىٍذىىبي
فىًإنػَمَّنهىا تىٍذىىبي حىَّتَمَّن تىٍسجيدى ٓنىٍتى العىٍرًش، فػىتىٍستىٍأًذفى فػىيػيٍؤذىفي ٟنىىا كىييوًشكي أىٍف تىٍسجيدى، فىبلى يػيٍقبىلى ًمنػٍهىا، كىتىٍستىٍأًذفى فىبلى يػيٍؤذىفى 

كىالشَمَّنٍمسي ْنىٍرًم ًلميٍستػىقىر  ٟنىىا ذىًلكى }: اٍرًجًعي ًمٍن حىٍيثي ًجٍئًت، فػىتىٍطليعي ًمٍن مىٍغرهًًبىا، فىذىًلكى قػىٍوليوي تػىعىأبى : ٟنىىا يػيقىاؿي ٟنىىا
، فبٌن الناس ينتظركف شركقها قد حيبست عنهم ينظركف باْناه اٞنشرؽ مَّت تطلع عليهم الشمس؟  ({تػىٍقًديري العىزًيًز العىًليمً 

إذا هبا ٔنرج من جهة اٞنغرب، أجارنا اهلل كإياكم، أم فزع يلحق الناس؟ ىذه الشمس اليت مذ خلق اهلل السماكات كاألرض 
كىي تدكر ُب فلك تسبح فيو بانتظاـ، ال ٓنيد عنو قيد أ٧نلة يقع ٟنا ىذا التغًن اٟنائل، بدالن من أف تطلع من جهة اٞنشرؽ 

 ، [158: األنعاـ{ ]قػىٍبلي  ًمنٍ   مىنىتٍ  تىكينٍ  ٓبىٍ  ًإ٬نىانػيهىا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  الى }تطلع من جهة اٞنغرب، فهذه عبلمة باىرة، كحينئذو 
، أيهما -كاهلل أعلم- ييقفل باب التوبة، ألهنا خرجت من باب اٞنغرب، فحينئذو ييقفل باب التوبة، كتكوف الدابة على إثرىا 

أف الشمس تطلع من مغرهبا ٍب - كاهلل أعلم-ظهرت أكالن فاأليخرل على إثرىا كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم، كاألقرب 
 الى }ُب ضيحى ذلك اليـو تظهر الدابة، فتسم كل إنساف بوصفو، مؤمن، كافر، مؤمن، كافر، حينئذو ييقفل باب التوبة، 

رنا ًإ٬نىاهًنىا ُب  كىسىبىتٍ  أىكٍ  قػىٍبلي  ًمنٍ   مىنىتٍ  تىكينٍ  ٓبىٍ  ًإ٬نىانػيهىا نػىٍفسنا يػىنػٍفىعي  يػٍ  .[158: األنعاـ{ ]خى
 الدؾ ىو الدؽ كالتفتيت، كذلك أف األرض يـو القيامة تتعرض :{كىالَّ ًإذىا ديكًَّت األىٍرضي دىكِّا دىكِّا}: قاؿ

ألحداث جساـ، اٛنباؿ الشا٢نات تيبس بسنا، تزكؿ، تدكر دكراننا، كٕنور موراننا، ٍب يؤؿ حاٟنا إٔب أف تيفتت كتيصبح ىباء 
فػىيىذىريىىا قىاعنا صىٍفصىفنا  (105)اٍٛنًبىاًؿ فػىقيٍل يىنًسفيهىا رىيبِّ نىٍسفنا  كىيىٍسأىليونىكى عىنً }منثورنا، كالعهن اٞننفوش، ٍب تيصبح ذركنا، 

إذف يـو القيامة تيدؾ األرض دكنا دكنا، كتيصبح كالقرصة،  [107- 105: طو]{ ال تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنا كىال أىٍمتنا (106)
بدلة اليت قاؿ اهلل عنها

ي
يػىٍوـى تػيبىدَمَّنؿي األىٍرضي غىيػٍرى }: كاٝنبزة، صعيد كاحد ليس فيو معلم ألحد، تلك األرض ىي األرض اٞن

، أرض ميستوية ٓب ييسفك عليها دـ، ليس فيها معلم ألحد، [48: إبراىيم] {األىٍرًض كىالسَمَّنمىوىاتي كىبػىرىزيكاٍ للَمَّنًو اٍلوىاًحًد اٍلقىهَمَّنارً 
ال جبل ييرتقى، كال كاد ييهبط إليو، كال مغارة تيًكٌن، اٛنميع على مستول كاحد، ُب تلك اٜناؿ ينزؿ الرب، ك٩نيء للفصل 

                                                           

ال تقـو الساعة حَّت تطلع الشمس من مغرهبا، فإذا " قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :  صحيح البخارم حديث أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ
(. 4635){ال ينفع نفسا إ٬ناهنا ٓب تكن  منت من قبل}: ر ىا الناس  من من عليها، فذاؾ حٌن

(. 3199) صحيح البخارم 
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كجاء ربك كجاء اٞنلك : عطف، كالتقدير: {كىاٍلمىلىكي }إذف  [22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى كىاٍلمىلىكي صىفًّيا صىفًّيا}بٌن عباده، 
صفنا صفنا، كذلك أف من شأف مبلئكة الر٘نن االنضباط كالتنظيم، فهم مينظموف ُب ٗنيع أيمورىم، مينضبطوف، يأتوف 

أىالى تىصيفُّوفى كىمىا تىصيفُّ اٍلمىبلىًئكىةي ًعٍندى رىبػِّهىا؟ فػىقيٍلنىا يىا رىسيوؿى اهلًل، كىكىٍيفى ): صفوفنا، كٟنذا قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
، فدلت اآلية على إثبات اجمليء هلل  (ييًتمُّوفى الصُّفيوؼى األيكىؿى كىيػىتػىرىاصُّوفى ُب الصَمَّنفِّ : تىصيفُّ اٍلمىبلىًئكىةي ًعٍندى رىبػِّهىا؟ قىاؿى 

 .تعأب ٠نيئنا حقيقينا يليق َنبللو كعظمتو
اـً كىنػيزّْؿى اٍلمىالًئكىةي تىنزًيالن }: قاؿ  يذكر اهلل تعأب ميقدمات أك أحواؿ يـو القيامة، بأف :{كىيػىٍوـى تىشىقَّقي السَّمىاءي بًاٍلغىمى

 .السماء تشقق بالغماـ، يعين تتشقق كييصاحب تشققها ىذا ظهور الغماـ األبيض اٝنفيف
 فاٞنبلئكة تنزؿ، كل ذلك إرىاص كميقدمة لنزكؿ الرب سبحانو كُنمده، كقد جاء :{كىنػيزّْؿى اٍلمىالًئكىةي تىنزًيالن }: قاؿ

أف السماء الدنيا تنشق فتنزؿ مبلئكتها فتيحيط بأىل األرض إحاطة السوار : ُب حديث الصور الطويل، كُب سنده مقاؿ
باٞنعصم، ٍب تنشق السماء الثانية فتنزؿ مبلئكتها فييحيطوف ّنن قبلهم، كالثالثة كالرابعة حَّت السابعة، ٍب بعد ذلك ينزؿ 

ا ميقابلة : لو قيل ألحدنا! الرب للفصل كالقضاء بٌن عباده، ىذا حق، ىذا يقٌن، لكن ما أعظم غفلتنا إف عندؾ غدن
لرّنا صار عنده نوع من التوتر كالتحسب كالرتقب، كىو أمر دينيوم زائل، ك٥نن نيوعد هبذه اٞنواعيد، . شخصية أك اختبار

رد أخبار، فنسأؿ اهلل أف يعظنا موعظة حسنة، ىذا يـو  ت،  كأحدنا يناـ ملء عينيو، كيضحك ملء شدقيو، ككأف األمر ٠ني
 .يـو قادـ ال ريب فيو، فنسأؿ اهلل أف ٩نعلنا فيو من السعداء اآلمنٌن

فدلت ىذه اآلية على إثبات صفيت اإلتياف كاجمليء هلل تعأب إتياننا ك٠نيئنا يليق بو، فيجب أف نيثبت ما أثبت الرب 
سبحاف –كأخذكا يأتوف بلواـز . ىذا يلـز منو النيقلة كاٜنركة: لنفسو، كأما أىل البدع فعلى جرم عادُتم أنكركا ىذا، كقالوا

 بأم حق تيعطوف أنفسكم صبلحية اٞننع كاإلجازة، ككأف اهلل تعأب ال يعلم ما [140: البقرة{ ]اللَمَّنوي  أىـً  أىٍعلىمي  أىأىنٍػتيمٍ }- اهلل
يزكف كٕننعوف، أم جيرأة على اهلل  كمٌن ْني سن ما يقوؿ، تعأب اهلل عن ذلك، حَّت تينصبوا أنفسكم ١ني يقوؿ، كال ٪ني

لكن النصوص تأىب عليهم، فإف كل عريب . إف اٞنقصود ّنجيئو ٠نيء أمره أك ٠نيء مبلئكتو، أك غًن ذلك: فعلتموىا؟ فقالوا
قدمات : قيح يفهم من ىذه اآليات ميباشرة

ي
أف الرب ٩نيء، أف اهلل يأٌب، ال يفهم سول ذلك، لكن القـو ٞنا استصحبوا اٞن

الباطلة كأعملوا اٞننطق الفاسد، كاعتقدكا ٍب استدلوا، نشأ عنو ما رأيتم من صور اال٥نراؼ كالضبلؿ، كحرفوا الكلَمَّنم عن 
 .مواضعو

كقبل أف نيغادر ىذا اٞنوضع أكد أف أيبٌن بأف اإلتياف كاجمليء إذا جاء ميضافنا فإنو يتقيد ّنا أيضيف إليو كال يكوف 
 :صفة، أما إذا جاء ميطلقنا فإنو يدؿ على الصفة، يتبٌن ىذا باٞنثاؿ

نىاىيم ًبًكتىابو }: قاؿ اهلل عز كجل: مثبلن  ، ىل ىذه اآلية تدؿ على إثبات صفة اجمليء [51: األعراؼ] {كىلىقىٍد ًجئػٍ
نىاىيم ًبًكتىابو }هلل؟ ال، معىن  ، يعين أنزلنا إليهم كتابنا، ال تدؿ على صفة اجمليء هلل تعأب، ألهنا قد [51: األعراؼ] {ًجئػٍ

                                                           

 (.430) صحيح مسلم 
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نىاىيم ًبًكتىابو }قييدت بكتاب،  ، فبل تدؿ على إثبات صفة اجمليء، إ٧نا يدؿ عليها ما أيطلق، [51: األعراؼ] {كىلىقىٍد ًجئػٍ
 .[22: الفجر] {كىجىاءى رىبُّكى }: كقولو

حَّت أتى اهلل بالر٘نة ]:  قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ٞنا ذكر قنوط العباد من نزكؿ اٞنطر، قاؿ:مثاؿ على اإلتياف
فإف جاء ! يعين اٞنطر، فلننتبو[ بالر٘نة كاٝنًن: ]، ىل ىذا النص يدؿ عل إثبات صفة اإلتياف؟ ال، ألنو ميقيد، قاؿ[كاٝنًن

ا فإنو ال يدؿ على إثبات الصفة  .الشيء ميطلقنا دؿ على إثبات الصفة، كإف جاء ميقيدن
ـً }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم ًؿ كىاإٍلًٍكرىا قىى كىٍجوي رىبّْكى ذيك اٍلجىالى كيلُّ }, {27: الرحمن} {كىيػىبػٍ

. [88: القصص] {شىٍيءو ىىاًلكه إالَّ كىٍجهىوي 
دلت ىاتاف اآليتاف على إثبات صفة خربية من صفات اهلل سبحانو كتعأب كىي صفة الوجو، فلربنا جل كعبل كجو 

اثل كجوه اٞنخلوقٌن، لكنو كجو حقيقي، إذ الوجو ميشتق من اٞنواجهة،  كرٙب يليق َنبللو كعظمتو، كىو كجو حقيقي ال ٬ني
 صفة الوجو، ك٩نب أف نيثبتها هلل تعأب كما أثبتها لنفسو من غًن ٓنريف كال تعطيل، كمن غًن تكييف  كتعأبسبحانوفلربنا 

ابيوي النُّوري )كال ٕنثيل، فنعتقد أف لربنا سبحانو كُنمده كجهنا كر٬ننا، سيبيحاتو النور، ك لىٍو - النَمَّناري : كىُب رًكىايىًة أىيب بىٍكرو - ًحجى
ٍلًقوً  ىٍحرىقىٍت سيبيحىاتي كىٍجًهًو مىا انٍػتػىهىى إًلىٍيًو بىصىريهي ًمٍن خى  فأىل السنة كاٛنماعة ييثبتوف هلل تعأب صفة الوجو، ،(كىشىفىوي ألى

رفوهنا، أما أىل البدع فإهنم شرقوا هبذا كضاقوا بو ذرعنا، كرأكا أف إثبات الوجو هلل يقتضي ٕنثيلو باٞنخلوقٌن، ألنو تبادر  كال ٪ني
إٔب أذىاهنم أف الوجو ىو الوجو اٞنعهود ُب األذىاف، الذم يركنو ُب اٞنوجودات من اإلنساف كاٜنيواف كغًن ذلك، فالواقع 

عطلة، أهنم يتبادر إٔب أذىاهنم من النصوص اٞنعىن السيء، كىو
ي
التشبيو أك : أهنم شبهوا أكالن كعطلوا ثانينا، ىذه ١ننة اٞن

التمثيل، ٍب يهربوف منو ليقعوا ُب التعطيل، فيجمعوف بٌن السوءتٌن، كلو أهنم أعطوا النصوص حقها لعلموا أنو يسعهم أف 
ييثبتوا هلل ما أثبت لنفسو إثباتنا حقيقينا، كال يلـز من ىذا اإلثبات اٜنقيقي التمثيل أك التكييف، إذف الواجب علينا أف نثبت 

لربنا ما أثبتو لنفسو من ىذا الوصف الكرٙب، بل إف ىذه الصفة صفة الوجو من أعظم ما يتعلق بو اٞنؤمنوف، أٓب تركا أف 
، كىالشَمَّنٍوؽى ًإٔبى لًقىاًئكى ): اإلنساف يقوؿ ُب ميناجاتو كما جاء ُب اٜنديث الصحيح ، فبل (كىأىٍسأىليكى لىذَمَّنةى النَمَّنظىًر ًإٔبى كىٍجًهكى

ما تصنعوف بناطق الكتاب كصحيح : ييوجد لذة يتنعم هبا أىل اٛننة مثل لذة النظر إٔب كجو اهلل الكرٙب، كنقوؿ ٟنؤالء
راد بالوجو: ليس على ظاىره، فاٞنراد بالوجو: قالوا. السنة؟

ي
كىذا ٓنريف فالواقع أف ىذا التحريف . الذات: الثواب، أك اٞن

أرأيت لو أنك  [27: الر٘نن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى }: حينما يقولوف: ييوقعهم ُب لواـز ال يستطيعوف الفكاؾ منها، فمثبلن 
: ذات، ىل ٬نيكن أف ييضاؼ الشيء إٔب نفسو؟ ال ٬نيكن، ككاف ييغين عنو أف يقوؿ: ككضعت مكاهنا {كىٍجوي }رفعت كلمة 
إال ٜنكمة، كأف لو كجهنا حقيقينا سبحانو كُنمده، كٟنذا  [27: الر٘نن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى }: إذف ما قاؿ اهلل. كيبقى ربك

من { ذك}فػ  [27: الر٘نن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اٛنٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: ختم اآلية فقاؿ كتعأب سبحانوالحظوا أف اهلل 
                                                           

 (.179)صحيح مسلم  

 . صححه األلباني, (1305سنن النسائي  
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كيبقى : األٚناء اٝنمسة، كجاءت مرفوعة، إذف ينبغي أف تكوف صفة ٞنرفوع، أليس كذلك؟ لو كاف الوجو ىو الذات، لقاؿ
لكنو  [78: الر٘نن] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى ًذم اٛنٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: كما قاؿ ُب  خر السورة. كجو ربك ذم اٛنبلؿ كاإلكراـ

من األٚناء اٝنمسة كقد جاءت مرفوعة،  {ذيك}فػ  [27: الر٘نن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اٛنٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً }: قاؿ ىا ىنا
 .فدلت على أهنا صفة ٞنرفوع، ٣نا يدؿ على أف اهلل أراد إثبات كصفنا حقيقينا غًن الذات، كىو صفة الوجو

راد ىو الثواب، ىل ييقاؿ
ي
يعين ال يبقى إال ثواب ربك فقط؟ ألف أكؿ . كيبقى ثواب ربك؟: أيضنا من زعم أف اٞن

ـً (26)كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو }: اآلية كلكن تفسًن ىذه اآلية ىو  [27، 26: الر٘نن] { كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اٛنٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىا
  ، أين اٛنبابرة؟، أين ملوؾ الدينا؟ أين كذا؟{اٍليػىٍوـى  اٍلميٍلكي  ًلمىنً }: إذا أفىن اٝنبلئق يـو القيامة يقوؿ كتعأب سبحانوأف اهلل 

يبو أحد، يقوؿ الرب ًن اٍلميٍلكي اٍليػىٍوـى }: فبل ٩ني لًلَمَّنًو اٍلوىاًحًد }: على نفسو كتعأب سبحانوفييجيب الرب  [16: غافر] {لِّمى
كإ٧نا عرب بالوجو عن الذات ألف الوجو ُب ليغة العرب أشرؼ ما يكوف ُب الذات، فأنت مثبلن تقوؿ  ،[16: غافر] {اٍلقىهَمَّنارً 

ترل أنا فعلت ىذا ٟنذا الكتف، أك : أليس كذلك؟ ىل تقوؿ مثبلن لصاحبك. كاهلل ما فعلت ىذا إال ٟنذا الوجو: لصاحبك
ال أحد يقوؿ ذلك، أشرؼ ما ُب الكينونة ُب ليغة العرب ىو الوجو، ألنو ىو الذم ييعرب عن . ٟنذه الركبة، أك ٟنذا القدـ؟

اٞنواجهة، فلذلك عرب اهلل تعأب عن ذاتو الكر٬نة بالوجو، إذ الوجو ميشتق من اٞنواجهة، فالواجب علينا أف نيثبت ما أثبت 
الرب لنفسو، كأال نتلجلج ُب ذلك كال نستشنع ما أثبت الرب لنفسو، فإنو سبحانو أعلم بنفسو كبغًنه كأصدؽ ًقيبلن 

،  اهلل عليو كسلمصلىكأحسن حديثنا، فليس ألحد أف يستدرؾ على اهلل ما قاؿ، فليسوا أغًن على اهلل من رسوؿ اهلل 
تأخركف من أف ذلك -  اهلل عنهمرضي-كالصحابة الكراـ 

ي
ذكك القر٪نة العربية كالسليقة ما فهموا من إثبات الوجو ما فهمو اٞن

اثل كيجو اٞنخلوقٌن،  كيلُّ شىٍيءو }يقتضي ٕنثيبلن باٞنخلوقٌن، بل اعتقدكا أف هلل تعأب كجهنا كر٬ننا يليق َنبللو كعظمتو ال ٬ني
إال ما استثىن فإف اهلل تعأب قد قاؿ  كتعأب سبحانو، فكل ما ُب ىذا الكوف ييهلكو اهلل [88: القصص] {ىىاًلكه ًإالَمَّن كىٍجهىوي 

، فقد استثىن اهلل [68: الزمر] {كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىصىًعقى مىن ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىن ُب األىٍرًض ًإالَمَّن مىن شىاءى اللَمَّنوي }: ُب  ية الزمر
فكاف  ، كٟنذا كاف من أٚنائو اٜنسىن اآلخر، كتعأبسبحانومن شاء، أما عامة اٝنبلئق كالكائنات فإهنا ُتلك، كيبقى الرب 

اللَمَّنهيمَمَّن أىٍنتى األىكَمَّنؿي فػىلىٍيسى قػىبػٍلىكى شىٍيءه، كىأىٍنتى اآلًخري فػىلىٍيسى بػىٍعدىؾى : ) إذا ناجى ربو يقوؿ اهلل عليو كسلمصلىالن  
إذف ىذا ىو الواجب علينا ُب إثبات ىذه الصفة اٝنربية إثباُتا، كاٜنذر من الويقوع ُب التحريف كالتعطيل، أك   ،(شىٍيءه 

 التمثيل كالتكييف
كىقىالىًت },  [75:ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَّ }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

اهي مىٍبسيواىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءي  . [64: المائدة] {اٍليػىهيودي يىدي اللًَّو مىٍغليولىةه  يلٍَّت أىٍيًديًهٍم كىليًعنيوا ًبمىا قىاليوا بىٍل يىدى
بذكر ىاتٌن اآليتٌن على إثبات صفة اليدين هلل عز كجل، كإال ففي القر ف العظيم أكثر -  اهللر٘نو-اكتفى الشيخ 

لو يداف حقيقيتاف  كتعأب سبحانومن ذلك، فعقيدة أىل السنة كاٛنماعة إثبات صفة اليدين هلل عز كجل، كأف اهلل 
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اثبلف أيدل اٞنخلوقٌن، ىذا ميعتقد أىل السنة كاٛنماعة أف هلل  يدين  كتعأب سبحانومبسوطتاف بالعطاء كالنعم ال ٕني
اثبلف أيدم اٞنخلوقٌن، كحينما نقوؿ ال يقتضي ذلك أف . إهنما يداف حقيقيتاف: حقيقيتٌن مبسوطتٌن بالعطاء كالنعم، ال ٕني

كغًن ذلك . ىي يد حقيقة، موصوفة بالبسط، كالقبض، كالكف، كاليمٌن، كاألصابع: تكوف كأيدم اٞنخلوقٌن، لكن نقوؿ
اثلة للمخلوقٌن، فيجب علينا أف نؤمن هبذا كما أخرب ربنا  من الصفات اليت تيضاؼ إٔب األيدم اٜنقيقية، لكن على غًن ٣ني

[ 75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: سبحانو عن نفسو، كتأملوا أنو خاطب إبليس هبذا فقاؿ تعأب
، ٓب يينكر اهلل تعأب عليهم [64: اٞنائدة] {يىدي اللَمَّنًو مىٍغليولىةه }: ىكذا بصيغة التثنية، كقاؿ سبحانو رادنا على يهود حينما قالوا

اهي مىٍبسيوطىتىافً }: إثبات اليد، كإ٧نا أنكر عليهم كصفها بأهنا مغلولة، كٟنذا قاؿ بعدىا ليس : ، ٓب يقل[64: اٞنائدة] {بىٍل يىدى
اهي مىٍبسيوطىتىاًف يينًفقي كىٍيفى يىشىاءي }: كإ٧نا أنكر عليهم كصفو بالبخل، تعأب اهلل عن ذلك علون كبًننا، قاؿ. لو يداف  {بىٍل يىدى

، كلذلك انظركا ٞنا كانت [64: اٞنائدة] {غيلَمَّنٍت أىٍيًديًهمٍ }: ، كحكم عليهم بقوؿ[64: اٞنائدة] ، فبل ْند يهودينا إال ِنيبلن
اليهود ىم الذين ييسيطركف على االقتصاد العاٞني أسسوا النظاـ الربوم الذم يقـو على ابتزاز اآلخرين كاستبلب حيقوقهم، 

: كعدـ اإلحساف كالفضل كالبذؿ، ألف ىذه عقيدة يهود، قاتلهم اهلل، كأصاهبم ما حكم اهلل تعأب بو عليهم من قولو
، فتجد ُب ٗنيع الثقافات العاٞنية كاألدبيات العاٞنية اليهودم دكمنا موصوؼ بالبخل، [64: اٞنائدة] {غيلَمَّنٍت أىٍيًديًهمٍ }

موصوؼ باإلمساؾ، ألف اهلل تعأب حقق عليهم ىذا الوصف، حَّت ُب الركايات العاٞنية دائمنا ييصور اليهودم بصورة 
 .البخيل، اٞنبتز، اٞنرايب، إٔب غًن ذلك من األكصاؼ

اثبلف أيدم اٞنخلوقٌن، كأهنما  إذف علينا أف نعتقد أف هلل تعأب يداف حقيقيتاف مبسوطتاف بالعطاء كالنعم ال ٕني
موصوفتاف ّنا تيوصف بو األيدم اٜنقيقية من القبض، كالبسط، كالرفع، كاٝنفض، كالطي، كاألصابع، كالكف، كاليمٌن، 

ال ٬نيكن أف نيثبت هلل تعأب : ك٥نو ذلك، كل ىذا ثابت بالنصوص من الكتاب كالسنة، أما أىل البدع فقد أبوا ذلك، كقالوا
أنتم اعتقدًب أف إثبات اليدين : ٓب؟ لشيبهتهم القد٬نة، كىي أف إثبات ذلك يقتضي التمثيل، فنقوؿ ٟنم. يدين حقيقيتٌن

، ٍب ىربتم منو فوقعتم ُب التعطيل ثانينا، ماذا تصنعوف هبذه اآليات؟ قالوا راد : يقتضي التمثيل فوقعتم ُب التمثيل أكالن
ي
كبل، اٞن

، كالواقع أنو ٓنريف ألنو ال دليل ٟنم، كال أثارة . باليد، النعمة أك القيدرة ماذا نيسمي ىذا؟ نيسميو ٓنريفنا، كىم ييسمونو تأكيبلن
: اٞنلك] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي }: إف معىن قوؿ اهلل تعأب: من علم على نقل معىن اليد إٔب النعمة أك القدرة، فيقولوف

راد باليد النعمة، أك القدرة أك ٥نو ذلك، فييقاؿ ٟنم [75: ص] {ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }يعين بقدرتو،  [1
ي
 : اٞن

 صنيعكم ىذا صرؼ للفظ عن ظاىره إٔب خبلؼ ظاىره ببل دليل، كاألصل ُب الكبلـ أنو على حقيقتو، :أكالن 
وجب لنقل الكبلـ من ظاىره إٔب خبلؼ ظاىره، كأٌٗب لكم؟ 

ي
فمن ادعى أنو على خبلؼ حقيقتو فبل بد لو من الدليل اٞن

ىذا كىم فاسد ال يلـز منو ما ظننتم : فبل دليل عندكم، طبعنا ىم يستدلوا بأف ىذا ألجل عدـ الويقوع ُب التمثيل فنقوؿ ٟنم
 .كسبق إٔب أذىانكم
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على قولكم بأف اليد ّنعىن النعمة، إذف أنتم حصرًب نعم اهلل بنعمتٌن، ألف اهلل أتى بصفة :  أف نقوؿ ٟنؤالء:ثانينا
ةى اللَمَّنًو }: نعم اهلل كثًنة كما قاؿ اهلل تعأب!. ليس هلل تعأب إال نعمتٌن اثنتٌن؟: اليد ميثناه، فهل يقوؿ مؤمن كىًإف تػىعيدُّكاٍ نًٍعمى

، كعلى قولكم ال يكوف هلل إال نعمتاف [20: لقماف] {كىأىٍسبىغى عىلىٍيكيٍم نًعىمىوي ظىاًىرىةن كىبىاًطنىةن }، [34: إبراىيم] {الى ٓنيٍصيوىىا
اهي مىٍبسيوطىتىافً }، يعين بنعميت، [75: ص] {ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: اثنتاف فقط، ألنو قاؿ ، بل [64: اٞنائدة] {بىٍل يىدى

صى باثنتٌن، كىذا دليل على فساد ما ذىبتم إليو  .نعمتاه، فحصرًب النعم الكثًنة اليت إف تيعد ال ٓني
 لو فسرنا اليد بالقدرة، ألدل ذلك إٔب أف تيثبتوا هلل قيدرتٌن، كبإٗناع أىل السنة أف اهلل تعأب لو قدرة كاحدة :ثالثنا

 .يقدر هبا على ٗنيع األشياء، فأنتم أثبتم قيدرتٌن، فهذا يدؿ على فساد مذىبكم
اهلل تعأب كـر  دـ عليو السبلـ بأف . على زعمكم بأف اليد ّنعىن القدرة أم فرؽ إذف بٌن  دـ كغًنه؟:  نقوؿ:رابعنا

بقدرتو، ٓب يكن ىناؾ فرؽ بٌن  دـ عليو السبلـ كغًنه من اٞنخلوقات، لو كاف : بيديو، أم: خلقو بيديو، فلو كاف معىن
، لو كاف معىن [75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: كذلك الحتج إبليس على ربو حينما قاؿ لو ربو

حرفة، . كأنا يا رب خلقتين بيديك: اليد القدرة، لقاؿ إبليس
ي
على اعتبار أف اليد ىي القدرة، لكن إبليس أفقو من ىؤالء اٞن

يكوف إبليس أعلم باهلل ! يد حقيقية، كىؤالء القـو ٓب ييدركوا ما أدرؾ إبليس، فأم جهل ىذا؟ كتعأب يعلم أف هلل سبحانو
 .منهم

بطل أف ينفك منو، 
ي
فهو أماـ فكما تيبلحظوف أف أم قوؿ باطل يلـز عليو من اللواـز الفاسدة ما ال يستطيع اٞن

 :أمرين
 . أف يلتـز ببلزمو، فيكفر:األمر األكؿ
 . أف يرتاجع عن ذلك كيأباه، فيلزمو أف يتخلى عن مقالتو:األمر الثاني

 .فهذا ىو خيبلصة ما يتعلق بإثبات ىذه الصفة الشريفة، كىي إثبات صفة اليدين
( 13 )الدرس

 إثبات العينين كاليدين هلل
[48: الطور] {كىاٍصًبٍر ًلحيٍكًم رىبّْكى فىً نَّكى بًأىٍعييًننىا}: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم . }
ٍلنىاهي عىلىى ذىاًت أىٍلوىاحو كىديسيرو }: كىقػىٍوليوي   . [14, 13: القمر] { تىٍجًرم بًأىٍعييًننىا جىزىاءن لّْمىن كىافى كيًفرى (13)كىحىمى
 . [54: آؿ عمراف] {كىمىكىريكا كىمىكىرى اللَّوي }: كىقػىٍوليوي 
 . [50: النمل] {كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكىٍرنىا مىٍكرنا كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى }: كىقػىٍوليوي 
ا }: كىقػىٍوليوي  ا(15)إنػَّهيٍم يىًكيديكفى كىٍيدن   .[16, 15: الطارؽ] { كىأىًكيدي كىٍيدن

 كتعأب سبحانوىذه اآليات الثبلث دلت على إثبات صفة العينٌن هلل تعأب، فأىل السنة كاٛنماعة يعتقدكف أف هلل 
عينٌن اثنتٌن، ييبصر هبما حقيقة، ىذا ميعتقد أىل السنة كاٛنماعة، كقد أخذكه من ناطق الكتاب كصحيح السنة، فيثبتوف 
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اثل اٞنخلوقٌن، فما أيضيف إٔب اهلل ٫نتص بو، كما أضيف إٔب اٞنخلوؽ ٫نتص  هلل صفة العينٌن إثباتنا حقيقينا، على كجو ال ٬ني
كنقوؿ عن . ىذه عٌن إنساف: بو، فها ٥نن اآلف نصف بعض األشياء كاٞنوجودات بالعٌن مع كيجود الفوارؽ بينها، فنقوؿ

كىكذا، فالواقع أف اتفاؽ األٚناء ال يلـز منو اتفاؽ اٜنقائق . ىذه عٌن الكامًنا: كنقوؿ. عٌن الصقر، ثاقب النظر: الصقر
اثل أعٌن اٞنخلوقٌن، كأما أىل البدع فعلى جرم عادُتم  كاٞنسميات، فللو تعأب عيناف كر٬نتاف ييبصر هبما حقيقة ال ٕني

كطريقتهم أنكركا ما أثبت الرب لنفسو، كأكلوا صفة العينٌن إٔب العلم، أك ما أشبو ذلك من التحريفات، كلعلمكم معشر 
ىيم ميقركف . إف ما نذكره من ىذه التأكيبلت قاـ عليو دليل: طلبة العلم ٗنيع أىل التأكيل كالتحريف اٞنذمـو ال يقولوف

معرتفوف بأنو ال دليل عليها، كأهنم إ٧نا يفعلوف ذلك من باب االجتهاد ُب ٘نل كبلـ اهلل على معاف الئقة، حَّت ال يظن 
العامة باهلل ظن التمثيل، كلو سلم العامة منهم لكاف خًننا، ىم الذين أفسدكا عقائد العامة كنقلوىم من الفهم الفطرم 
العفوم الصحيح، إٔب ىذه اللوثات الباطلة، فأكقركا ُب قيلوب العامة أف ىذه اآليات تدؿ على التمثيل، كأف الواجب 
ارسونو ُب أعظم كأخطر أبواب  ازفة يصنعوهنا؟ كأم تضليل ٬ني صرفها عن ظاىرىا كاقرتاح معاف أيخرل ببل دليل، فأم ٠ني

 .بل نعتصم بالكتاب كالسنة كنيثبت ما أثبت الرب لنفسو: الدين كىو باب العلم باهلل تعأب؟ فلذلك نقوؿ
إذف لعلكم تيبلحظوف معشر طلبة العلم كمن بلغ أف ىذه اجملموعات الثبلث دالة على إثبات الصفات اٝنربية هلل 

صفة الوجو، كصفة اليدين، كصفة العينٌن، كىكذا كل ما أخرب اهلل تعأب بو عن نفسو، فالواجب علينا أف نتقبلو : كىي
:  كتعأبسبحانوقبوالن حسننا، كأال نضيق بو ذرعنا، كأال نستشنع شيئنا منو، كأف ٥نملو على اٞنثل األعلى الذم أراده اهلل 

، كأف نينزه اهلل تعأب عن [27: الرـك] {كىلىوي اٍلمىثىلي األىٍعلىى ُب السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً }، [60: النحل] {كىلًٌلًو اٍلمىثىلي األىٍعلىىى }
اثلة اٞنخلوقٌن، فنيثبت هلل إثباتنا ببل ٕنثيل، كنينزه اهلل تعأب تنزيهنا ببل تعطيل، ىذه  اثلة اٞنخلوقٌن، عن كل نقص كعيب ك٣ني ٣ني

ىي الطريق السوية اليت تيثمر العلم كاٜنكمة كالسبلمة، كما سواىا فسيبل ضبللة ُتول بصاحبها ُب الدركات كْنعلو ببل 
حرؼ يـو القيامة إذا قاؿ لو ربو كجلعزحيجة أماـ اهلل 

ي
من أين لك أف اليد ّنعىن النعمة؟ من أين لك : ، ما حيجة ىذا اٞن

أف اليد ّنعىن القدرة؟ من أين لك أف الوجو ّنعىن الثواب؟ من أين لك بأف العٌن ّنعىن العلم؟ ال دليل لو، ال أثارة من علم، 
كإ٧نا ىي بنات أفكار، كخواطر جرت، كلذلك ٔنتلف تأكيبلُتم فيها، حَّت إهنم يؤلفوف ُب أقاكيل الثقات ُب تأكيل 

، كال ٬نيكن أف يكوف ىذا اٞنقاـ العظيم الشريف ُب مهب الريح هنبنا لكل فكرة ككل بصوتالصفات، كله يأٌب من رأسو 
، لكن ىاىنا إشكاؿ ريّنا خطر بباؿ  اهلل عليو كسلمصلىطارؽ، قد بٌن اهلل تعأب ميراده بكبلـ بٌن صريح فصل، ككذا نبيو 

بعضكم، كىو أننا حينما نتأمل اآليات الواردة ُب إثبات صفة اليدين كالعينٌن خاصة، ألف ٨نا اللتاف كردتا بصيغة التثنية، 
ا، لكن لو تأملنا ُب صفة اليدين كالعينٌن لوجدنا أهنما كردتا تارة  ِنبلؼ الوجو، فالوجو كرد بصيغة اإلفراد لفظنا كاحدن

تػىبىارىؾى الَمَّنًذم }:  كجلعزقاؿ اهلل : اليدين، بصفة اإلفراد: باإلفراد، كتارة بالتثنية، كتارة باٛنمع، أليس كذلك؟ تأملوا معي
 [.1: اٞنلك] {بًيىًدًه اٍلميٍلكي 

 [.75: ص] {مىا مىنػىعىكى أىف تىٍسجيدى ًلمىا خىلىٍقتي بًيىدىمَمَّن }: قاؿ تعأب: تثنية
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 [.71: يس] {أىكىٓبٍى يػىرىٍكا أىنَمَّنا خىلىٍقنىا ٟنىيٍم ٣نَمَّنا عىًملىٍت أىٍيًدينىا}: قاؿ تعأب: صيغة اٛنمع
 .إذف عندنا إفراد كتثنية كٗنع

يعين بذلك كليم اهلل  [39: طو] {كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍييًن }: كالعيناف، إذا أتينا إٔب صفة اإلفراد ٤ند أف اهلل تعأب قاؿ
تننا عليو أنو ترعرع كنشأ ّنرأل من اهلل   . كتعأبسبحانوموسى عليو السبلـ، ٣ني

كبصيغة التثنية ال ٤ند ىذا ُب القر ف، ال ٤ند ُب القر ف  ية فيها ذكر العينٌن بصيغة التثنية، لكن ريّنا كجدنا ذكر 
بالتثنية، لكن ٬نيكن أف  [إذا قاـ العبد ييصلى قاـ بٌن عيين الر٘نن]: ُب السنة، فقد كرد ُب حديث كإف كاف فيو مقاؿ

 ٞنا ذكر الدجاؿ  اهلل عليو كسلمصلىنستغين عنو بدليل  خر، كإف ٓب يكن صر٪ننا لفظنا لكنو صريح معىن، كىو أف الن  
، كىًإفَمَّن رىبَمَّنكيٍم لىٍيسى بًأىٍعوىرى ): قاؿ لو عيناف اثنتاف، فهذا يدؿ على  كتعأب سبحانو فدؿ ذلك على أف الرب (أىالى ًإنَمَّنوي أىٍعوىري

 .التثنية
إذف ماذا نصنع أماـ ىذا التنوع ُب الًسياؽ؟  [14: القمر] {ْنىٍرًم بًأىٍعييًننىا}: أما بصيغة اٛنمع فقد قاؿ اهلل تعأب

كبل، نيرتب اآلف األيمور ليتبٌن أف : نقوؿ. ىذا ٓنكم منكم أنكم اخرتًب التثنية دكف اإلفراد كدكف اٛنمع: لو قاؿ لنا قائل
 :اٞنقصود التثنية
ضاؼ ال ييناُب ال التثنية كال اٛنمع:أكالن 

ي
فرد اٞن

ي
: ، أك قولو[1: اٞنلك] {تػىبىارىؾى الَمَّنًذم بًيىًدًه اٍلميٍلكي }: قولو تعأب.  اٞن

تكلم، {عىٍييًن }، ىذا أليس ميفردنا؟ كميفردنا ميضافنا، [39: طو] {كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍييًن }
ي
 {بًيىًدهً }، أضاؼ العٌن إٔب ياء اٞن

، يعين ال يدؿ على اإلفراد فقط، أيقرب لكم لذلك في ليغة العرب أف الميفرد الميضاؼ يعمأضاؼ اليد إٔب الضمًن، 
ال ييقاؿ ذلك، حينما تقوؿ . ؟أعوركاهلل مسكٌن ىذا : ىل ييقاؿ. شاىدت اٜنادث بعيين: حينما يقوؿ أحدكم: ّنثاؿ
ضاؼ يعم، ال يناُب التثنية أك اٛنمع، إذف . إنو مبتور القدـ؟: ىل ييقاؿ. مشيت إٔب اٞنسجد برجلي: مثبلن 

ي
فرد اٞن

ي
ال، ألف اٞن

ضاؼ يعم، فبل ييناُب ال 
ي
فرد اٞن

ي
انتهينا من اٞنقاـ األكؿ من اٝنبلؼ، فاإلفراد ال ييناُب التثنية كال اٛنمع، ألنو ُب ليغة العرب اٞن

 .التثنية كال اٛنمع
: إف اٛنمع الوارد ُب قولو:  فاٛنواب عن ذلك أف ييقاؿكيف نيوفق بين التثنية كالجمع؟: إذف بقي اإلشكاؿ

ال ييقصد بو التكثًن، كإ٧نا  ،[14: ، القمر48: ، الطور27: ، اٞنؤمنوف37: ىود] {بًأىٍعييًننىا}، [52: التوبة] {بًأىٍيًدينىا}
عظم من بين  دـ إذا أراد أف ييعرب عن نفسو ماذا يقوؿ؟ يقوؿ

ي
كىو . ٥نن فبلف بن فبلف: ييقصد بو التعظيم، فإف الرجل اٞن
أمرنا، نا ىذه على ماذا تدؿ ُب األصل؟ تدؿ على أهنا نا الفاعلٌن، لكنو ٓب يقصد هبا . شخص كاحد، أمرنا ّنا ىو  ت

الكثرة كإ٧نا قصد هبا التعظيم، إذف معركؼه ُب ليغة العرب أنو يؤتى بنا الفاعلٌن كال ييراد هبا التكثًن كإ٧نا ييراد هبا التعظيم، 
 .ىذا كجو

                                                           

 (.2933)صحيح مسلم ، (7131) صحيح البخارم 
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ضاؼ إليو ُب أصل كضعو يدؿ على : ككجو  خر
ي
ضاؼ إليو، فلما كاف اٞن

ي
ضاؼ كاٞن

ي
لكي ٓنصل ميشاكلة بٌن اٞن

ضاؼ على شاكلتو بصيغة اٛنمع، فقاؿ
ي
فيكوف  {أىٍيًدينىا}: التعدد كإف كاف اٞنقصود بو ىنا التعظيم، ناسب أف يكوف اٞن

ال ييراد بو حقيقة  {أىٍعييًننىا}ك  {أىٍيًدينىا}: يكوف تعظيمنا ميضاعفنا، فتبٌن هبذا أف اٛنمع ُب قولو {أىٍعييًننىا}تعظيمنا ميضاعفنا، 
ضاؼ إليو، اٞنشاكلة يعين أنو يكوف من شكل 

ي
ضاؼ كاٞن

ي
شاكلة بٌن اٞن

ي
اٛنمع الذم ّنعىن التكثًن، كإ٧نا ييراد بو التعظيم كاٞن

هلل : كجنس كاحد، فإذا جاء ىذا بصيغة اٛنمع، جاء ىذا بصيغة اٛنمع، فيكوف ذلك أبلغ ُب التعظيم، فبالتإب نقوؿ
يىٍطًوم اهللي عىزَمَّن كىجىلَمَّن السَمَّنمىاكىاًت يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة، ٍبيَمَّن يىٍأخيذيىينَمَّن بًيىًدًه ): كقد جاء ذلك ميصرحنا ُب السنة.  اثنتافيداف: تعأب

، ٍبيَمَّن يػىقيوؿي  بػِّريكفى : اٍلييٍمىنى ، أىٍينى اٛنٍىبَمَّناريكفى؟ أىٍينى اٍلميتىكى الًًو، ٍبيَمَّن يػىقيوؿي . أىنىا اٍلمىًلكي أىنىا اٍلمىًلكي أىٍينى : ٍبيَمَّن يىٍطًوم اأٍلىرىًضٌنى ًبًشمى
بػِّريكفى؟  بصريح العبارة أهنما يداف اثنتاف كما ُب اآليات،  اهلل عليو كسلمصلى، فهكذا أثبت الن   (اٛنٍىبَمَّناريكفى؟ أىٍينى اٍلميتىكى

فدؿ ذلك على أف اٞنقصود التثنية، ال اإلفراد، كال : (ًإفَمَّن رىبَمَّنكيٍم لىٍيسى بًأىٍعوىرى ): فيصدؽ بعضو بعضنا، ككذلك العينٌن، قاؿ
ختلفة من اإلفراد كالتثنية كاٛنمع، كيتبٌن أف قولنا بالتثنية ليس ٓنكمنا كإ٧نا 

ي
اٛنمع، فبذلك يزكؿ اإلشكاؿ بٌن ىذه الصيغ اٞن

طابق للغة العرب
ي
 .ىو اٞنوافق اٞن

 .فاتنا أف نيبٌن معا٘ب اآليات، ُب  يات العينٌن
 :كحكم اهلل نوعيناٜنبس كاٞننع، كاٞنقصود هبذا الصرب على حيكم اهلل، : الصرب ُب اللغة ىو :{كىاٍصًبرٍ }: قاؿ

 . حيكم كو٘ب قدرم:الحكم األكؿ
 . حيكم ديين شرعي:الحكم الثاني

فاٜنكم الكو٘ب القدرم ىو ما ييقدره اهلل تعأب من اٞنصائب كالببلء، فيجب على اإلنساف، الصرب عليو، كيف 
يكوف الصرب عليو؟ ُنبس النفس عن اٛنزع، كاللساف عن التشكي كالسخط، كاٛنوارح عن شق اٛنيوب كلطم اٝندكد 

 .كالدعاء بدعول اٛناىلية
 .أما الصرب على حيكم اهلل الشرعي الديين فيكوف بامتثاؿ األكامر، كاجتناب اٞنناىي

 خطاب لؤلمة  اهلل عليو كسلمكاٝنطاب لنبيو صلى [48: الطور] {كىاٍصربٍ ًٜنيٍكًم رىبِّكى }: إذف اهلل تعأب يقوؿ لنبيو
بعده، فنحن ٗنيعنا مأموركف أف نصرب ٜنيكم ربنا، سواءن كاف ذلك اٜنيكم حيكمنا كونينا قدرينا، أـ كاف ذلك حيكمنا دينينا 

 .شرعينا، كعرفنا كيف يكوف الصرب؟
ىا أنتم يا أىل السنة : ىاىنا شيبهة يثًنىا بعض اٞنؤكلة، يقولوف :{كىاٍصًبٍر ًلحيٍكًم رىبّْكى فىً نَّكى بًأىٍعييًننىا}: قاؿ

 ُب عٌن الرب؟ ىل ٬نيكن  اهلل عليو كسلمأف ١نمد صلى {بًأىٍعييًننىا}: ىل ٬نيكن أف تقولوا: ٓب؟ قالوا. ميضطرين للتأكيل مثلنا
كاٜنقيقة أهنم أيتوا بسبب عيجمتهم، كعدـ ذائقتهم العربية، . ؟ اهلل عليو كسلمأف تكوف عٌن الرب ظرفنا مكانينا للن  صلى

                                                           

 (.2788) صحيح مسلم 
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أم ّنرأل منا نراؾ بأعيننا، فأنت مثبلن حينما : [48: الطور] {كىاٍصربٍ ًٜنيٍكًم رىبِّكى فىًإنَمَّنكى بًأىٍعييًننىا}: فإف معىن قوؿ اهلل تعأب
ىل تقصد بٌن أىدابك؟ بٌن أشفار عينيك؟ ال، تراؾ بعيين، يعين أراؾ بعيين، كىكذا . تراؾ بعيين: تقوؿ مثبلن البنك

جـر
ي
ميراده أنك ُب عيين أم ٓنت نظرم، أيبصرؾ . اذىب كأنت ُب عيين: حينما يقوؿ مثبلن السلطاف للجارم أك اٞن

كأيتابعك، ىذا ىو اٞنقصود، لكن القـو تو٨نوا أف ُب ىذا إلزامنا ألىل السنة كأهنم ميضطركف للتأكيل، كال تأكيل، فأىل السنة 
 .ىم أعرؼ الناس بلغة العرب، كميراد اهلل، كخطابو لعباده، كذا ُب اآلية اليت بعدىا

ٍلنىاهي }: قاؿ  .عليو السبلـمن؟ نوح  :{كىحىمى
ٍلنىاهي عىلىى ذىاًت أىٍلوىاحو كىديسيرو }: قاؿ  اللوح ىو اٝنشب العريض، كالديسر اٞنسامًن، ما ىي ذات األلواح {:كىحىمى

 .عليو السبلـ بتعليم اهلل إياهكالديسر؟ السفينة، الفلك الذم صنعو نوح 
 أم ّنرأل منا نراىا بأعيننا كٓنت كبلءتنا كرعايتنا، فهذا ليس فيو تأكيل كال ٓنريف بل :{تىٍجًرم بًأىٍعييًننىا}: قاؿ

وحد مثل ىذه الواردات اليت ييوردىا 
ي
يدؿ على إثبات العينٌن هلل تعأب، كأنو ييبصر هبما حقيقة، فبل تيشوش عليك أيها اٞن

حرفوف، كيقولوف
ي
ا بل ىي حق على حقيقتها، فمعىن : نقوؿ. إنكم ميضطركف للتأكيل: اٞن  {ْنىٍرًم بًأىٍعييًننىا}ال تأكيل أبدن
 .أم ّنرأل منا نراىا بأعيننا [:14: القمر]

 اهلل تعأب ٬ننت على موسى عليو السبلـ بأنو ٞنا كضعتو أيمو ُب التابوت كقذفتو :{كىأىٍلقىٍيتي عىلىٍيكى مىحىبَّةن مّْنّْي}: قاؿ
 على ىذا الوليد  كتعأبُب اليم ميتوكلة على اهلل، كدفعو اليم حَّت بلغ ضفاؼ النهر عند قصر فرعوف، ألقى اهلل سبحانو

ا فتيحبو، أليس  الرضيع ألقى عليو ١نبة، ُنيث كل من ر ه أحس ّنحبة، كىذا أمره ميدرؾ، أحياننا ترل ألكؿ كىلة أحدن
كذلك؟ ىكذا اهلل تعأب مع أف موسى عليو السبلـ حينما كقع ُب أيدم  ؿ فرعوف أدركوا أف شبهو شبو بين إسرائيل، 
عرفوا أف مبل١نو كتقاسيمو ليست تقاسيم  ؿ فرعوف، كإ٧نا ىو من بين إسرائيل، كىذا كاضح، الناس يعرفوف القسمات 

 عليو ١نبة، فأحبتو امرأة فرعوف، ككذا فرعوف، حَّت أقنعت زكجها بأف  كتعأبكالسمات، لكن مع ذلك ألقى اهلل سبحانو
ا، كقالوا بِّحي أىبٍػنىاءىيٍم }مع أنو كاف يقتل األطفاؿ، . ما ييدريو إذا كرب أنو من بين إسرائيل ما منو خطر؟: يتخذكه كلدن ييذى
 [.4: القصص] {كىيىٍستىٍحًيي ًنسىاءىيمٍ 

 . أم لتنشأ كترعرع:{كىلًتيٍصنىعى عىلىى عىٍيًني}: قاؿ
 .أم ّنرأل مين، أراؾ بعيين :{عىلىى عىٍيًني}: قاؿ

فهذه اآليات كيلها دلت على إثبات ما ٚنعتم من إثبات الوجو الكرٙب هلل تعأب، كاليدين اٞنبسوطتٌن بالعطاء 
 .كالنعم، كالعينٌن الكر٬نتٌن اليت ييصرب هبما حقيقة

تعلق بإثبات صفة الوجو كاليدين كالعينٌن هلل سبحانو كتعأب، فإننا قد قررنا مرارنا بأنو ما 
ي
أما عن األثر اٞنسلكي اٞن

من صفة من صفات اهلل إال كٟنا أثر على من يؤمن هبا، فإ٬ناننا بإثبات الوجو هلل تعأب ٪نملنا على التعلق بو سبحانو، كأف 
نتمىن رؤية كجهو الكرٙب، فأعظم لذة ٬نيكن أف يناٟنا مؤمن أف يرل كجو اهلل، أٓب تركا أف موسى عليو السبلـ ٞنا كلمو ربو، 
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، ىكذا كل مؤمن يشتاؽ أف يرل ربو، إٟنو [143: األعراؼ] {رىبِّ أىًر٘ب أىنظيٍر إًلىٍيكى }: تاقت نفسو إٔب رؤيتو فقاؿ
كمعبوده، ألنو ما معىن التألو؟ اال٤نذاب، فأنت تتمىن أف ترل ربك، كتتمىن رؤية كجهو الكرٙب، فهذا ٩نعل اإلنساف ُب 

شوؽ دائم كتوؽ كتطلع لبلوغ ىذه النعمة العظيمة، ىذا ٣نا ٪نصل من جراء اإل٬ناف بوجو اهلل الكرٙب، كأيضنا يينشئ عندؾ 
هي ًمن نػٍِّعمىةو ْنيٍزىل }. ابتغاء كجو ريب: نوعنا من اإلخبلص كالتوحيد، فأنت كلما ٨نمت بعمل تقوؿ  (19)كىمىا ألىحىدو ًعندى

 [.20، 19: الليل] {ًإالَمَّن ابًٍتغىاءى كىٍجًو رىبًِّو األىٍعلىى
أيضنا اإل٬ناف بإثبات اليدين هلل تعأب لو أثر مسلكي على اإلنساف كىو أنو يعلم أف ربو فعاؿ، يأخذ كيقبض، 

اهي مىٍبسيوطىتىافً }كيبسط، كيبطش، كيطوم، كيفعل بيديو سبحانو ما شاء، كما أنو أيضنا سبحانو كتعأب ييعطي،   {بىٍل يىدى
، فيكوف إ٬نانو بإثبات اليدين هلل تعأب يرتاكح بٌن اٝنوؼ من بطشو كالرجاء لثوابو، كذلك إ٬نانك بإثبات [64: اٞنائدة]

العينٌن هلل تعأب ٪نملك على توقي أف يراؾ اهلل تعأب بعينيو على حاؿ يسخط هبا عليك، ك٪نملك على أف تتعرض لربك 
بأف يراؾ على حاؿ بعينيو كأنت ُب حاؿ تيرضيو، كقياـ ليل، أك صدقة، أك غًن ذلك، فهذه الصفات الربانية ٟنا أثر 

 .مسلكي على اٞنؤمن
بعد ذلك طائفة من اآليات الدالة على إثبات السمع كالبصر، كالواقع أنو - ر٘نو اهلل تعأب-أكرد شيخ اإلسبلـ 

كاف يكتب عفو - ر٘نو اهلل- سبق أف أشار إٔب ىذا ُب موضع ميتقدـ، كسييشًن إليها أيضنا الحقنا، كذلك أف الشيخ 
اٝناطر، ّنعىن أنو ٓب يكن ييصنف كما ييصنف غًنه، يضع خطة ُنث، كالباب األكؿ، كالباب الثا٘ب، كإ٧نا يكتب ما 

، فكتب ىذه الرسالة ُب قعدة بٌن الظهر كالعصر، أك بعد العصر كما مر -ر٘نو اهلل-٪نضره، كقلمو سياؿ، كعقلو كقاد 
 .بنا

قىٍد سىًمعى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّتي تيجىاًدليكى ًفي زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي إلىى اللًَّو }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
 .[1: المجادلة] {كىاللَّوي يىٍسمىعي تىحىاكيرىكيمىا إفَّ اللَّوى سىًميعه بىًصيره 

ـٍ يىٍحسىبيوفى }  ,[181: عمراف آؿ] {لىقىٍد سىًمعى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّذينى قىاليوا إفَّ اللَّوى فىًقيره كىنىٍحني أىٍ ًنيىاءي }: كىقػىٍوليوي  أى
ٍيًهٍم يىٍكتيبيوفى   .[80: الزخرؼ] {أىنَّا الى نىٍسمىعي ًسرَّىيٍم كىنىٍجوىاىيٍم بػىلىى كىريسيلينىا لىدى

 .[46: او] {إنًَّني مىعىكيمىا أىٍسمىعي كىأىرىل}: كىقػىٍوليوي 
 السَّاًجًدينى  ًفي كىتػىقىلُّبىكى ( 218 )تػىقيوـي  ًحينى  يػىرىاؾى  الًَّذم} [14: العلق]{أىلىٍم يػىٍعلىٍم بًأىفَّ اللَّوى يػىرىل}: كىقػىٍوليوي 

كىقيًل اٍعمىليوا فىسىيػىرىل اللَّوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي }  ,[220 - 218: الشعراء{ ]اٍلعىًليمي  السًَّميعي  ىيوى  ًإنَّوي ( 219)
 .[105: التوبة] {كىاٍلميٍؤًمنيوفى 
قىٍد سىًمعى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّتي تيجىاًدليكى ًفي زىٍكًجهىا كىتىٍشتىًكي ًإلىى اللًَّو كىاللَّوي يىٍسمىعي تىحىاكيرىكيمىا ًإفَّ اللَّوى سىًميعه }: قاؿ

: ُب  ية كاحدة، قاؿ! إذف دؿ على إثبات السمع بعدة صيغ، ٚنع، كيسمع، كٚنيع، اهلل أكرب :{قىٍد سىًمعى اللَّوي } :{بىًصيره 
عى } يعه }ك {اللَمَّنوي يىٍسمىعي }ك {قىٍد ٚنًى ، أم إثبات أكضح من ىذا اإلثبات؟ إذف هلل تعأب ٚنع حقيقي يليق َنبللو {ًإفَمَّن اللَمَّنوى ٚنًى
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جادلة أف أكس بن الصامت صار بينو كبٌن امرأتو خولة بنت 
ي
كعظمتو، كسبب نزكؿ ىذه اآلية اليت ىي ميستهل سورة اٞن

راجعة فقاؿ
ي
ٍب خرج ميغضبنا إٔب نادم قومو، ٍب عاد أدراجو كقد . أنت عليَمَّن كظهر أيمي: ثعلبة، صار بينهما شيء من اٞن

فغالبها، فغلبتها ّنا تغلب اٞنرأة . كيف كقد قلت ما قلت؟: سكنت نفسو، كأراد منها ما ييريد الرجل من زكجو، فقالت
 تشكو إليو ما  اهلل عليو كسلمالشابة الشيخ الكبًن، كطرحتو، ٍب استعارت ثيابنا من ثياب جارُتا، كذىبت إٔب الن  صلى

يا رسوؿ اهلل أكالدم : ، فكانت تقوؿ[اتقي اهلل كاصربم على زكجك: يا خولة]:  يقوؿ اهلل عليو كسلمجرل، كالن  صلى
 يقوؿ ٟنا كذا ككذا، فكانت تسأؿ اهلل عز  اهلل عليو كسلمكالن  صلى. إف ضممتهم إٕبَمَّن جاعوا، كإف تركتهم عنده ضاعوا

  اهلل عليو كسلمضاقت هبا اٞنذاىب، فما ىو إال أف أخذ رسوؿ اهلل صلى. اللهم إ٘ب أشكو إليك: كجل كتشتكي، تقوؿ
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنيًت ْنيىاًدليكى ُب زىٍكًجهىا}: ما يأخذه من الوحي، فلما سيرم عنو قرأ ىذه اآليات جادلة] {قىٍد ٚنًى

ي
ُب  [1: اٞن

ادؿ الن  صلى  .  تأخذ كتيعطي معو، كتيراجعو ُب الكبلـ، اهلل تعأب يسمع اهلل عليو كسلماٜناؿ، ُب اآلف، كىي ْني
أكالدم إف ضممتهم إٕبَمَّن جاعوا، كإف تركتهم عنده : اللهم إ٘ب أشكوا إليك:  تقوؿ:{كتشتكي إلى اهلل}: قاؿ

 .ضاعوا
راجعة ُب الكبلـ :{كىاللَّوي يىٍسمىعي تىحىاكيرىكيمىا}: قاؿ

ي
حاكرة ىي اٞن

ي
 .كاٞن

السميع، كالبصًن، كدؿ : فدؿ ذلك على إثبات اٚنٌن من أٚناء اهلل اٜنسىن، ٨نا :{ًإفَّ اللَّوى سىًميعه بىًصيره }: قاؿ
 .السمع، كالبصر: على إثبات كصفٌن، ك٨نا

 من ىؤالء القائلوف ٟنذه :{لَّقىٍد سىًمعى اللَّوي قػىٍوؿى الًَّذينى قىاليوٍا ًإفَّ اللَّوى فىًقيره كىنىٍحني أىٍ ًنيىاءي سىنىٍكتيبي مىا قىاليواٍ }: قاؿ
: اٜنديد] {مىن ذىا الَمَّنًذم يػيٍقًرضي اللَمَّنوى قػىٍرضنا حىسىننا}:  كاف يتلو اهلل عليو كسلماٞنقالة الفجة؟ ىم اليهود، ألف الن  صلى

تعأب اهلل عما يقولوف، فاهلل تعأب . اهلل يسألنا القرض، اهلل فقًن ك٥نن أغنياء: ، فكانوا يتندركف كيستهزئوف كيقولوف[11
عى اللَمَّنوي قػىٍوؿى الَمَّنًذينى قىاليواٍ ًإفَمَّن اللَمَّنوى فىًقًنه كى٥نىٍني أىٍغًنيىاءي }: قاؿ ، تعأب اهلل عما يقولوف، كالشاىد منها [181:  ؿ عمراف] {لَمَّنقىٍد ٚنًى

 .إثبات صفة السمع هلل عز كجل
ٍيًهٍم يىٍكتيبيوفى }: قاؿ ـٍ يىٍحسىبيوفى أىنَّا ال نىٍسمىعي ًسرَّىيٍم كىنىٍجوىاىيم بػىلىى كىريسيلينىا لىدى نافقوف الذين :{أى

ي
 من ىؤالء؟ ىم اٞن

  كاٞنؤمنٌن، ك٪نيكوف اٞنؤامرات، فاهلل سبحانو اهلل عليو كسلمكانوا إذا خبل بعضهم ببعض أخذكا يقعوف ُب الن  صلى
 .يعين يظنوف :{أىـٍ ٪نىٍسىبيوفى }:  ييعجب من حاٟنم كيقوؿكتعأب

فالسر ىو ما يكوف من حديث النفس، كالنجول ىو ما يتحدث بو  :{أىنَّا ال نىٍسمىعي ًسرَّىيٍم كىنىٍجوىاىيم}: قاؿ
 .الرجل مع الرجل، أك الرجل مع الرجلٌن

 .يعين بلى نسمع :{بلى}: قاؿ
ٍيًهٍم يىٍكتيبيوفى }: قاؿ مىا }من الرسل الذين يكتبوف ىنا؟ الريسل اٞنبلئكيوف أـ البشريوف؟ اٞنبلئكيوف،  :{كىريسيلينىا لىدى

ٍيًو رىًقيبه عىًتيده   .، فدؿ ذلك على إثبات السمع هلل تعأب ٚنعنا حقيقينا يليق َنبللو[18: ؽ] {يػىٍلًفظي ًمن قػىٍوؿو ًإالَمَّن لىدى
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إًنػَمَّننىا ٦نىىاؼي أىف }:  من ٨نا؟ موسى كىاركف عليهما السبلـ، ألهنما قاال لرهبما:{ًإنًَّني مىعىكيمىا أىٍسمىعي كىأىرىل}: قاؿ
نىا أىٍك أىف يىٍطغىى إًنَمَّنيًن }: ، يعين فرعوف ىذا قد يرتكب ٘ناقة، ٬نيكن أف ييهلكنا، فطمأهنما اهلل بقولو[45: طو] {يػىٍفريطى عىلىيػٍ

ا  .ىذه اٞنعية ستأتينا إف شاء اهلل الحقنا كىي معية خاصة [:46: طو] {مىعىكيمى
 .فتضمنت اآلية إثبات السمع، كالبصر هلل تعأب كما يليق َنبللو كعظمتو :{أىٍسمىعي كىأىرىل}: قاؿ
 اهلل ىذه اآلية ُب الرد على أيب جهل، ألف أبا جهل كاف يهم بقتل الن  صلى :{أىلىٍم يػىٍعلىٍم بًأىفَّ اللَّوى يػىرىل}: قاؿ
ا ُب صحن اٞنطاؼ، أف ييلقي عليو حجرنا يرضخ بو رأسو، فاهلل تعأب يتهددهعليو كسلم ا ساجدن : ، زعم أنو إف رأل ١نمدن

ا من أكثرنا نادينا؟:  اهلل عليو كسلم، ككاف يقوؿ لنبينا صلى[14: العلق] {أىٓبٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَمَّن اللَمَّنوى يػىرىل} . ستعلم يا ١نمد غدن
فلما ىم أف ييلقي  [18، 17: العلق] { سىنىٍدعي الزَمَّنبىانًيىةى (17)فػىٍليىٍدعي نىاًديىو }: يعين من يينادم فييستجاب لو، فلهذا قاؿ اهلل

: ماذا أصابك؟ فقاؿ:  تدىده كرجع إٔب الوراء، حَّت عجب منو أصحابو، قالوا اهلل عليو كسلماٜنجر على رأس الن  صلى
، إذف فيها [14: العلق] {أىٓبٍى يػىٍعلىٍم بًأىفَمَّن اللَمَّنوى يػىرىل}: أك ٥نو ذلك، اٞنهم أف اهلل تعأب قاؿ. كأنو صار بيين كبينو مثل النار
 .إثبات الرؤية هلل كإثبات البصر

اطب نبيو صلى:{ كىتػىقىلُّبىكى ًفي السَّاًجًدينى (218)الًَّذم يػىرىاؾى ًحينى تػىقيوـي }: قاؿ   اهلل عليو كسلم اهلل تعأب ٫ني
 .ميبيننا لو أنو ٓنت ٚنعو كبصره

 .أم اهلل :{الًَّذم يػىرىاؾى }: قاؿ
 . أم حٌن تقـو للصبلة :{ًحينى تػىقيوـي }: قاؿ
من الساجدكف؟ ىم اٞنسلموف، يعين ألنو يتقلب بٌن أعطافهم كبٌن ظهرانيهم،  :{كىتػىقىلُّبىكى ًفي السَّاًجًدينى }: قاؿ

 .فهو ّنرأل من اهلل تعأب
نافقوف، ألف اٞننافقٌن كانوا :{كىقيًل اٍعمىليوٍا فىسىيػىرىل اللَّوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى }: قاؿ

ي
خاطبوف هبذا؟ اٞن

ي
 من اٞن

ليواٍ فىسىيػىرىل }: ٪نيكوف اٞنؤامرات كالدسائس، كيعملوف أعماالن ُب اٝنفاء، فاهلل يتهددىم، كيتوعدىم كيقوؿ لنبيو قل ٟنم اٍعمى
 رؤية، كأثبت  اهلل عليو كسلمفأثبت اهلل لنفسو رؤية، كأثبت لرسولو صلى ،[105: التوبة] {اللَمَّنوي عىمىلىكيٍم كىرىسيوليوي كىاٍلميٍؤًمنيوفى 

ناسبة 
ي
ضافة إٔب الن  كاٞنؤمنٌن تليق هبم، كباٞن

ي
ضافة إٔب اهلل تليق بو، كالرؤية اٞن

ي
للمؤمنٌن رؤية، كليست رؤية كرؤية، فالرؤية اٞن

طئوف فيستدلوف هبذه اآلية عند القياـ ببعض اٞنشاريع كاألعماؿ اٝنًنية فيكتبوف ىذه اآلية، كُب  فإف بعض الناس ٫ني
ليواٍ فىسىيػىرىل اللَمَّنوي عىمىلىكيمٍ }اٞنقاالت،  ، يظنوف أف اإلتياف هبا ميناسب للمقاـ، كأف ىذه دعوة إٔب [105: التوبة] {كىقيًل اٍعمى

نافقٌن كُتديدىم، فبل ٪نسن االستشهاد هبا ُب مثل ىذه اٞنواضع
ي
 .العمل، لكن ىذه اآلية جاءت ُب سياؽ ذـ اٞن

كىذه اآليات ّنجموعها دلت على إثبات السمع كالبصر هلل سبحانو كتعأب، كأنو سبحانو يسمع كيرل، ٚنعنا 
 .حقيقينا، كرؤية حقيقية
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كال ٫نفى عليكم ٗنيعنا األثر اٞنسلكي إل٬ناف اٞنؤمن هبذا، فإف إ٬ناف اٞنؤمن بأف اهلل يسمع كبلمو، كيرل مكانو 
س ّنعيتو سبحانو، كأنك ٓنت ٚنعو كبصره، كأنك لست ّنضيعة  .كييبصر حالو، يسكب ُب قلبو الطيمأنينة، ألنك ٓني

أف إ٬نانك بسمع اهلل ٪نملك على أف تعقل لسانك، فبل تتكلم بغيبة، كال : كما أنو أيضنا من  ثارىا اٞنسلكية
٧نيمة، كال شتيمة، كلما ٨نمت بكلمة كتذكرت أف اهلل يسمع كزنتها، فبل ٫نرج منك إال كلم طيب، كما قاؿ الراكم ُب 

ز٘ب
ي
ي مىا ًفيهىا، يػىٍهًوم هًبىا ُب النَمَّناًر، أىبٍػعىدى مىا بػىٌٍنى اٍلمىٍشرًًؽ ): حديث ببلؿ بن اٜنارث اٞن ًة، مىا يػىتىبػىٌنَمَّن ًإفَمَّن اٍلعىٍبدى لىيىتىكىلَمَّنمي بًاٍلكىًلمى

ز٘ب:  قاؿ،(كىاٍلمىٍغًربً 
ي
 .كم من كلمة منعنيها حديث ببلؿ بن اٜنارث اٞن

كباٞنقابل فإف إ٬نانك بسمع اهلل تعأب ٪نملك على أف تتملق ربك كإٟنك بالكلم الطيب، فيخرج من ًفيك 
نكر، كسائر الكلم الطيب

ي
 .التسبيح، كالتهليل، كالتحميد، كاألمر باٞنعركؼ، كالنهي عن اٞن

كباٞنقابل أيضنا إ٬نانك برؤية اهلل عز كجل كأنو يراؾ كأنك مكشوؼ ىذا ٪نملك على أف تستحي من اهلل، كٟنذا 
يعين أحد لو قدر عندؾ من قومك، : [استح من اهلل حياءؾ من ذم جبللة من قومك]:  اهلل عليو كسلمقاؿ الن  صلى

فإذا ذكر اإلنساف أف اهلل يراه بعدما أكصد األبواب كأرخى الستور كغاب عن أعٌن الناس انقمع كاستحى، كٓب يبدر منو 
 .شيء يراه اهلل عليو فيسخط عليو

كذلك أيضنا يعمد إٔب مراضي اهلل ك١نابو فيتعرض إٔب أف يراه اهلل على حاؿ يرضى عليو بسببها، كل ىذه  ثار 
 .مسلكية لئل٬ناف بإثبات صفة السمع كالبصر هلل تعأب، كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن

 .كاهلل أعلم
 (14 )الدرس

 إثبات الصفات هلل
كىمىكىريكا كىمىكىرى اللَّوي كىاللَّوي }: كىقػىٍوليوي [.13: الرعد] {كىىيوى شىًديدي اٍلًمحىاؿً }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
ري اٍلمىاًكرًينى  : كىقػىٍوليوي [.50: النمل] {كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكىٍرنىا مىٍكرنا كىىيٍم الى يىٍشعيريكفى } :كىقػىٍوليوي [.54: آؿ عمراف] {خىيػٍ

ا } ا(15)ًإنػَّهيٍم يىًكيديكفى كىٍيدن  [.16, 15: الطارؽ] { كىأىًكيدي كىٍيدن
 فهو حق على حقيقتو، كأنو  اهلل عليو كسلمصلىتقرر معنا ًمرارنا أف كل ما كصف اهلل بو نفسو أك كصفو بو نبيو 

٩نب إجراؤه على ظاىره، كأال ييتعرض لذلك بأم لوف من ألواف التحريف، أك التعطيل أك التكييف أك التمثيل، سواءه ُب 
ذلك الصفات الذاتية اٞنعنوية، أك الصفات اٝنربية، أك الصفات الفعلية، ككل ذلك قد مر بنا، فمر بنا من الصفات الذاتية 

اجمليء كاإلتياف، فالقوؿ فيها : الوجو، كاليداف، كالعيناف، كمن الصفات الفعلية: صفة العلم، كمن الصفات اٝنربية: اٞنعنوية
قوؿ كاحد، كمعنا طائفة من الصفات اليت تيضاؼ إٔب اهلل تعأب كما أضافها لنفسو، لكنها تيضاؼ إليو ميقيدة ال ميطلقة، 

                                                           

 (.50) صحيح مسلم 
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، فلما كاف الوىم قد يتطرؽ إٔب العيقوؿ باحتماؿ اٞنعىن اٞنذمـو كجب أف  كذلك ألف مدلوالُتا تنقسم إٔب ١نمود كمذمـو
 .تيضاؼ إٔب اهلل تعأب ميقيدة، كسيتضح ذلك إف شاء اهلل باألمثلة

 قاؿ عن نفسو، سبحانو كُنمده، كاحملاؿ ىو شدة الكيد، فاهلل تعأب قد أضاؼ {:كىىيوى شىًديدي اٍلًمحىاؿً }: قاؿ
يػٍري }: إٔب نفسو الكيد، بل شدة الكيد، لكنو كيد ّنن يستحق أف ييكاد، كما قاؿ أيضنا كىمىكىريكاٍ كىمىكىرى اللَمَّنوي كىاللَمَّنوي خى

يعين بذلك بين إسرائيل، فإف بين إسرائيل أرادكا الوشاية بعيسى ابن مرٙب عليو السبلـ، لدل : [54:  ؿ عمراف ]{اٍلمىاًكرًينى 
ببلطس اٜناكم الركما٘ب الذم كاف ُب بيت اٞنقدس ليقبض عليو كيقتلو بدعول أنو ييريد أف ييقيم ملكنا لبين إسرائيل، فوشوا 

 استنقذه من بٌن أيديهم فرفعو إليو، فهم قد مكركا، لكن اهلل قد مكر،  كتعأبسبحانوبو كأخربكا عن موضعو، كلكن اهلل 
ري اٍلمىاًكرًينى } يػٍ  .[54:  ؿ عمراف ]{كىاللَمَّنوي خى

ًدينىًة }:  أكلئك الذين ذكرىم اهلل تعأب بقولو{:كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكىٍرنىا مىٍكرنا كىىيٍم ال يىٍشعيريكفى }: قاؿ كىكىافى ُب اٍلمى
 قىاليوا تػىقىاٚنىيوا بًاللَمَّنًو لىنيبػىيِّتػىنَمَّنوي كىأىٍىلىوي ٍبيَمَّن لىنػىقيولىنَمَّن ًلوىلًيًِّو مىا شىًهٍدنىا مىٍهًلكى أىٍىًلًو (48)ًتٍسعىةي رىٍىطو يػيٍفًسديكفى ُب األىٍرًض كىال ييٍصًلحيوفى 

ٍرنىا مىٍكرنا كىىيٍم ال }: إذف ىذا مكره منهم، كٓنايل، فقاؿ اهلل تعأب: [49، 48: النمل ]{كىإًنَمَّنا لىصىاًدقيوفى  كىمىكىريكا مىٍكرنا كىمىكى
 .[50: النمل ]{يىٍشعيريكفى 

ا }: قاؿ ا(15)ًإنػَّهيٍم يىًكيديكفى كىٍيدن ا } أم اٞنشركوف، {: كىأىًكيدي كىٍيدن ا(15)يىًكيديكفى كىٍيدن : الطارؽ] { كىأىًكيدي كىٍيدن
راد باٞنكر كالكيد كاحملاؿ ىو إيصاؿ العقوبة بطريق خفي، [16، 15

ي
راد باٞنكر كالكيد؟ اٞن

ي
، فهو كيد ّنقابل كيد، إذف ما اٞن

إيصاؿ األذل بطريق خفي، ألف إيصاؿ األذل بطريق ميباشر ال ييسمى مكرنا، كإ٧نا ييسمى إف كاف سيئنا عيدكاننا، كإف كاف 
ا، كمن ىنا كاف  ُنق فإنو يكوف إقامة حد أك ما أشبو ذلك، لكن إيصالو بطريق خفي ال ييشعر بو ييسمى مكرنا كييسمى كيدن
ا ١نمودنا،  مدلولو ينقسم إٔب قسمٌن فتارة يكوف ١نمودنا، كتارة يكوف مذمومنا، فإيصالو إٔب ميستحقو ييعد مكرنا ١نمودنا، ككيدن

ا مذمومنا، أضرب لذلك مثبلن من حاؿ الناس تاؿ : كإيصالو إٔب غًن ميستحقو ييعد مكرنا مذمومنا، ككيدن لو قيدر أف ٍب لص ١ني
أعطو٘ب أموالكم أليناميها : يأخذ أمواؿ الناس بالباطل، يعين مثبلن ييو٨نهم أنو ييريد أف يتجر هبا، أك ييضارب هبا، كيقوؿ

فهو قد دخل عليهم من مدخل لطيف، كىو أنو ييريد اإلحساف هبم، فالناس ٬ننحونو ثقتهم كييعطونو أمواٟنم، ٍب . لكم
كيد، ألنو أكصل األذل : كائد، كنيسمي عملو: يذىب هبا، ماذا نيسمى ىذا؟ ماكر، كماذا نيسمي عملو؟ مكر، كنيسميو

إٔب غًنه بطريقة خفية، كحيث أنو أكصلو إٔب غًن ميستحق كاف مكره مذمومنا، ككيده مذمومنا، كلو قدرنا أف رجبلن من 
سن إليهم : اليشرطة اٛننائية ٚنع بو فأعد لو كميننا كاتصل بو، كقاؿ يا فبلف - ٚنعت أنك تينمي أمواؿ الناس، كأنك ٓني

كىكذا، فاسرتسل معو حَّت ٕنكن منو فقبض عليو، أليس فعل ىذا الشيرطي . كأنا عندم مبلغ من اٞناؿ- كأطمعو ُب نفسو
مد لو، ألنو أكصل األذل إٔب ميستحقو، أكصل اٞنكر كالكيد إٔب ميستحقو،  ا؟ ىل ٪نمد لو أك ييذـ؟ ٪ني ييعد مكرنا كييعد كيدن
فللو تعأب اٞنثل األعلى، مكر اهلل ككيد اهلل إ٧نا ىو من القسم احملمود، كقل مثل ذلك ُب اٝنداع كاالستهزاء، فقد قاؿ اهلل 

 اللَمَّنوي (14)قىاليواٍ إًنَمَّنا مىعىكيٍم ًإ٧نَمَّنىا ٥نىٍني ميٍستػىٍهزًؤيكفى }، [142: النساء ]{٫نيىاًدعيوفى اللَمَّنوى كىىيوى خىاًدعيهيمٍ : } كتعأبسبحانو
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 كىكذا، إذف حينما تسمع مثل ىذه الصفات ميضافة إٔب اهلل فبل تستشنع من ذلك، [15، 14: البقرة ]{يىٍستػىٍهزًلءي هًبًمٍ 
مد عليو سبحانو، كىذا بٌنِّ ُب ٗنيع األمثلة اليت ساقها شيخ  جرد ٚناعها، فإف هلل منها اٞنثل األعلى الذم ٪ني

ي
كال تنفر ٞن
فيهود الذم كشوا بعيسى ابن مرٙب عليو السبلـ حقيقوف بأف ٬نيكر هبم، ككذلك أيضنا الذين أرادكا أف -  اهللر٘نو- اإلسبلـ 

شركوف الذين يكيدكف للن  
ي
، ك٪نيكوف  اهلل عليو كسلمصلىييبيتوا الن  كمن معو كأىلو ىم حقيقوف أف ٬نيكر هبم، كاٞن

 من  كتعأبسبحانواٞنؤامرات لقتلو أك إخراجو ك٥نو ذلك ىم حقيقوف أف ييكاد هبم، لكن ينبغي أف ييعلم أنو ال ييشتق هلل 
ىذه الصفات الفعلية، كىي باٞنناسبة صفات فعلية ألهنا ميتعلقة ّنشيئتو كحكمتو، كقد بينا لكم مرارنا الفرؽ بٌن الصفات 

تعلقة ّنشيئتو كحكمتو، فاهلل 
ي
بلزمة لذاتو سبحانو، كأف الفعلية ىي اٞن

ي
 سبحانوالذاتية كالفعلية، كأف الصفات الذاتية ىي اٞن

إنو :  يتصف باٞنكر إذا كيجد سببو، يتصف بالكيد إذا كيجد سببو، لذلك كانت صفات فعلية، كبناءن عليو فإنا نقوؿكتعأب
رب هبا عن اهلل على سبيل اإلطبلؽ، كيف؟ يعين ال ٩نوز أف ييقاؿ من أٚناء اهلل : ال ٩نوز أف ييشتق منها اسمه هلل، بل كال ٫ني

خادع، كال من أٚناء اهلل اٞنستهزئ
ي
باشرة من ىذه . اٞناكر، كال من أٚناء اهلل الكائد، كال من أٚناء اهلل اٞن

ي
ٞناذا؟ ألف الًداللة اٞن

كما أنو ال ييشتق منها األٚناء ألف باب األٚناء :  مينزه عن ىذا، أقوؿ أيضناكجل عزاأللفاظ قد تيوىم معىن مذمومنا كاهلل 
رب عن اهلل مثبلن كتقوؿ رب هبا عن اهلل إال ميقيدة، فأنت تستطيع أف ٔني : أضيق من باب األفعاؿ كالصفات، كذلك أيضنا ال ٫ني

ريد، الشائي، ألنو يشاء، اٛنائي ألنو ٩نيء
ي
على سبيل اٝنرب، كال يتضمن ذلك نقصنا، كإف كانت ليست من األٚناء . اٞن

، لكن ٞنا كانت ىذه األلفاظ :   اهلل عليو كسلمصلىاٜنيسىن، لكن كما قاؿ الن   جرم، كاٟناـز
ي
نزؿ، كاٞن

ي
كليس من أٚنائو، اٞن

ا، فييقاؿ مثبلن  رب بو عن اهلل إال ميقيدن رب هبا عن اهلل، أما ىذا النوع فإنو ال ٫ني اٞناكر ّنن ٬نكر، : ال تتضمن نقصنا جاز أف ٫ني
رب بو عن اهلل  الكائد ّنن يكيد، كىكذا، فحينئذو يسوغ أف تيعرب هبا، فأرجو أف يكوف تبٌن لكم الفرؽ بينها كبٌن سائر ما ٫ني

 .تعأب من أفعاؿ أضافها اهلل تعأب، إٔب نفسو
رب عن اهلل تعأب بصفاتو كبأفعالو،  فاٝنرب أكسع من األٚناء، باب األخبار أكسع من باب األٚناء، كالسبب أنك ٔني
فكل اسم من أٚناء اهلل ٬نيكن أف تشتق منو صفة، كال عكس، ال يلـز من إثبات الصفة إثبات االسم، فاهلل تعأب قد قاؿ 

، [40: النحل ]{ًإ٧نَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي }: ، كليس من أٚناءه اٛنائي، كقاؿ[22: الفجر ]{كىجىاءى رىبُّكى }: عن نفسو
ريد، كىكذا، فباب األخبار أكسع من باب األٚناء، لكن ال بد أف يكوف اٝنرب إذا أخربنا بو عن اهلل 

ي
كليس من أٚنائو اٞن

تكلمٌن كنقوؿ عن اهلل تعأب كتعأبسبحانو
ي
ارم اٞن ألنو ال يتضمن . إنو كاجب الويجود:  ال يتضمن نقصنا، فنحن مثبلن ٤ني

. عبد الواجب: ذلك نقصنا، كإف كاف ىذا ليس من أٚناء اهلل اٜنيسىن، ليس من أٚناء اهلل الواجب، كال ييعبد أحد فييقاؿ
رب هبا عن اهلل إال ميقيدة؛ ألف مدلوالُتا تنقسم إٔب: فهذا ىو الفرؽ بٌن ىذه الطائفة من األفعاؿ كسائر األفعاؿ : فبل ٫ني

رب هبا  ، فخشية من أف يتبادر أك يتوىم أحد اٞنعىن اٞنذمـو ٓب ٩نز أف ييشتق منها أٚناء حيسىن، كٓب ٩نز أف ٫ني ١نمود، كمذمـو
 .عن اهلل إال على سبيل التقييد
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كال ريب أف اإل٬ناف هبذه األٚناء معشر طلبة العلم لو أثر مسلكي على نفس اٞنؤمن، فإف اٞنؤمن إذا علم أف اهلل 
٬نكر باٞناكرين، كيكيد للكائدين فإف ذلك ييوجب لو اٜنذر كييوجب لو اٝنشية كالتوقي من أف يصنع شيئنا على سبيل 

اٞنكر، فييوقعو اهلل تعأب ّنغبتو، كما أنو أيضنا يينزؿ على نفسو الطيمأنينة، أنو مهما كاد الكائدكف، كمكر اٞناكركف فاهلل ٟنم 
، فهذا ٣نا ييثمره اإل٬ناف ّنثل [21: يونس ]{قيًل اللَمَّنوي أىٍسرىعي مىٍكرنا ًإفَمَّن ريسيلىنىا يىٍكتيبيوفى مىا ٕنىٍكيريكفى }باٞنرصاد، فهو أسرع مكرنا 

ىذه الصفات، أما أىل البدع فبل ٫نفاكم، فإهنم قد أكلوا ما ىو أكضح منها كأبٌن، فكيف هبذه اليت ٬نيكن أف ٓنتمل معىن 
 .غًن ميراد؟ فإهنم ييسارعوف ُب صرفها عن ظواىرىا، كعدـ إثباُتا هلل

رنا أىٍك تيٍخفيوهي أىٍك تػىٍعفيوا عىٍن سيوءو فىً فَّ اللَّوى كىافى عىفيوِّا }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم إٍف تػيٍبديكا خىيػٍ
 .[22: النور ]{كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىالى تيًحبُّوفى أىٍف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيٍم كىاللَّوي  ىفيوره رىًحيمه } ,[149: النساء] {قىًديرنا

  [.8: المنافقوف] {كىًللًَّو اٍلًعزَّةي كىًلرىسيوًلوً }: كىقػىٍوليوي 
ًعينى }: كىقػىٍوليوي عىٍن إٍبًليسى  يٍ وًيػىنػَّهيٍم أىٍجمى  [.82: ص] {فىًبًعزًَّتكى ألى

، ككل ذلك كجل عزىذه الطائفة من اآليات تضمنت إثبات صفات العزة، كالعفو، كاٞنغفرة، كالقيدرة، كالر٘نة هلل 
 .نيثبتو لربنا كما أثبتو لنفسو، فنحن نيثبت هلل الصفات كما نيثبت لو األٚناء، كلنأخذىا كاحدة كاحدة

رنا}:  قاؿ  . ابداؤه أم إظهاره{:ًإف تػيٍبديكٍا خىيػٍ
 .أم تيسركه {:أىٍك تيٍخفيوهي }: قاؿ
 .يعين ليس فعبلن كيجودينا بل ىو إحساف تركي {:أىٍك تػىٍعفيوٍا عىن سيوىءو }: قاؿ
إذف اٛنيملة األخًنة فيها إغراء، أم أف اهلل من شأنو كمن أٚنائو أنو عفو كأنو  {:فىً فَّ اللَّوى كىافى عىفيوِّا قىًديرنا}: قاؿ

قدير، فمن كصفو أنو عفو، كمن صفتو العفو، فإذا كاف ىذا كصف للر٘نن فهو كصفه ٘نيد، ينبغي لكل مؤمن أف يتخلق 
رنا}: بو ّنا يليق بو، فقولو تعأب يػٍ ًإف : }كجل عزكمن مثبلن يتصدؽ عبلنية، كقد قاؿ اهلل  ،[149: النساء] {ًإف تػيٍبديكاٍ خى

ره لُّكيمٍ  يػٍ قىاًت فىًنًعمَمَّنا ًىيى كىًإف ٔنيٍفيوىىا كىتػيٍؤتيوىىا اٍلفيقىرىاءى فػىهيوى خى ، فبل حرج أف ييبدم اإلنساف [271: البقرة ]{تػيٍبديكاٍ الصَمَّندى
صدقتو أحياننا، كلكن اإلسرار أفضل، لكن إف اقرتف باإلبداء ما ٪نمل غًنه على االقتداء بو فاإلبداء أفضل؛ كٟنذا ٞنا قدـ 

 رقة شديدة، ٍب قاـ كخطب  اهلل عليو كسلمصلى قـو من ميضر ٠نتايب النمار، رؽ ٟنم الن   اهلل عليو كسلمصلىعلى الن  
الناس كدعاىم إٔب الصدقة، فرجل يتصدؽ من مالو، فجاء رجل من األنصار كمعو صيرة من ماؿ ال يكاد ٪نملها، حَّت 

، فتتابع الناس ُب الصدقة، حَّت اجتمع عنده كومتاف من طعاـ كمن ثياب،  اهلل عليو كسلمصلىكضعها بٌن يدم الن  
 يتهلل كجو سركرنا كأنو ميٍذىىبة، فدؿ ذلك على أنو ال بأس بإبداء الصدقات، كأف إبداءىا  اهلل عليو كسلمصلىكالن  

 كاألمن من أف يتسلل إٔب النفس شيء كجل عزأحياننا أفضل من إخفائها إذا حصل بذلك اقتداء، شريطة اإلخبلص هلل 
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 ُب ذكر السبعة الذين ييظلهم اهلل ُب  اهلل عليو كسلمصلىمن الرياء، أما عند تساكم األيمور فاإلخفاء أفضل لقوؿ الن  
ًينيوي ): ظلو يـو ال ظل إال ظلو قىةو فىأىٍخفىاىىا حىَّتَمَّن الى تػىٍعلىمى مًشىاليوي مىا تػيٍنًفقي ٬نى  .(كىرىجيله تىصىدَمَّنؽى ًبصىدى

فإف العفو عن السوء إحساف، ألف اإلنساف إذا أسقط حقو فقد أحسن إٔب من  {:أىٍك تػىٍعفيوٍا عىن سيوىءو }: قاؿ
طالبة ُب الدينيا كاآلخرة، كىذا يدلنا على أف العفو صفة ٘نيدة 

ي
أساء إليو، كأ٧نا تربع لو، ككأ٧نا قلده ًمنة بكونو أسقط حق اٞن

إف أحكم : كينبغي أف ييريب اإلنساف نفسو عليها، فإف من أقبح الصفات العتب، كاٜنقد، كاختزاف الضغينة، كٟنذا ييقاؿ
 :بيت قالتو العرب

 إذا كينت ُب كل األمور ميعاتبنا         صديقك ٓب تلق الذم ال تيعاتبو
أما إذا كاف اإلنساف كلما كقع لو . امسح: فينبغي لئلنساف أف ييعود نفسو على الصفح، يعين كما يقوؿ الناس

موقف نكت ُب نفسو نكتة، فإف ىذا الرتاكم يؤذيو، لكن حاكؿ أف تيسرب، كأف ْنلو قلبك دكمنا، ألف كل غل ُب قلبك، 
ًغل، كأ٧نا ىو قيد كيضع ُب قلبك، فحاكؿ أف تتخفف من ىذه األغبلؿ، كذلك بالعفو، ككما رأيتم إف اهلل : فهو على اٚنو

 [.149: النساء] {فىًإفَمَّن اللَمَّنوى كىافى عىفيوًّيا قىًديرنا}: تعأب حض اٞنؤمنٌن، كىيجهم على العفو، فقاؿ
ا كىو أف اقرتاف أٚناء اهلل اٜنيسىن بعضها ببعض {:فىً فَّ اللَّوى كىافى عىفيوِّا قىًديرنا}: قاؿ  كىا ىنا ملحظ لطيف جدن

العفو، كالقدير، فاقرتاف ىذين االٚنٌن أعطا٨نا حيسننا ميضاعفنا، كإال : ييعطيها حيسننا ميضاعفنا، قرف اهلل تعأب بٌن اٚنٌن
فكل منهما من األٚناء اٜنيسىن الذم بلغ ُب اٜنيسن غايتو، لكن أكمل ما يكوف العفو، مَّت؟ مع اٞنقدرة، كما أف قدرة ال 

اذىب : ييصاحبها عفو تتحوؿ إٔب بطش، فتأمل لو أف سيلطاننا من السبلطٌن ٕنكن من خصم لو، ككقع ُب قبضتو، ٍب قاؿ
:  بقريش حينما قاؿ اهلل عليو كسلمصلىأال تيعد ١نمدة كمنقبة؟ نعم تيعد ١نمدة لو كمنقبة، كما صنع الن  . عفوت عنك

، فهذا [اذىبوا فأنتم الطلقاء]:  اهلل عليو كسلمصلىفقاؿ . أخ كرٙب، كابن أخ كرٙب: ، قالوا[ما تظنوف أ٘ب فاعل بكم؟]
العفو مع اٞنقدرة من ًشيم الكراـ، كلكن أحياننا قد يقع العفو مع غًن مقدرة، فبل شك أنو ١نمود لكن ليس بدرجة األكؿ، 

اذىب : فلو أف رجبلن من صعاليك الناس كضيعفائهم أخطأ عليو سيلطاف من السبلطٌن كضرب ظهره كأخذ مالو، ٍب قاؿ
مد . فقد عفوت عنك أليس ىذا عفونا؟ عفو، لكنو ال يستطيع أصبلن أف يقتص منو، فإف كاف بالفعل قصد العفو فهو ٪ني

مد عليو صاحبو ىو العفو مع اٞنقدرة، ككذلك أيضنا من  على ىذا، كإف كاف بسبب عجزه فبل ١نمدة فيو، العفو الذم ٪ني
الناس من يكوف عنده قدرة، لكن ال عفو عنده، فتتحوؿ قيدرتو ىذه إٔب بطش كطيش، لكن ربنا سبحانو كُنمده عفو 
قدير، لو شاء سبحانو ألىلك الناس ُب طرفة عٌن، انظركا إٔب حلمو سبحانو، ييعبد غًنه، كييعصى ليل هنار، كمع ذلك 

 .حليم سبحانو، كيقبل التوبة عن عباده
نزلت ىذه اآلية ! يا لو من ٓنضيض! يا لو من ُتييج{: كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا أىال تيًحبُّوفى أىف يػىٍغًفرى اللَّوي لىكيمٍ }: قاؿ

ُب حادث اإلفك اٞنشهور، ُب سورة النور، ككاف ًمن ضمن مىن كقع ُب حديث اإلفك مسطح بن أيثاثة، كىو من فقراء 
                                                           

 (. 1031)صحيح مسلم , (1423)صحيح البخاري  
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هاجرين، فكاف أبو بكر 
ي
رم عليو صدقتو، فلما كقع فيما كقع فيو قطع عنو الصدقة، فأنزؿ اهلل -  اهلل عنورضي- اٞن ٩ني

ًبيًل اللَمَّنًو كىٍليػىٍعفيوا كىٍليىٍصفىحيوا }: تعأب كىال يىٍأتىًل أيٍكليوا اٍلفىٍضًل ًمنكيٍم كىالسَمَّنعىًة أىف يػيٍؤتيوا أيٍكٕب اٍلقيٍرىبى كىاٍلمىسىاًكٌنى كىاٍلميهىاًجرًينى ُب سى
بُّوفى أىف يػىٍغًفرى اللَمَّنوي لىكيٍم كىاللَمَّنوي غىفيوره رَمَّنًحيمه  بلى كاهلل إ٘ب ألحب أف :  اهلل عنورضيأبو بكر : ، فقاؿ[22: النور ]{أىال ٓنًي

 ، فالعفو كالصفح ّنعىن، كالعفو مأخوذ من العفاء، ألنو يغفر اهلل ٕب، فرجع إٔب مسطح النفقة اليت كاف ينفق عليو
الغفور، : ييعفي على األثر فبل يبقى لو شيء، ككذا الصفح، فدلت ىذه اآلية على إثبات اٚنٌن من أٚناء اهلل اٜنيسىن ك٨نا

 .اٞنغفرة، كالر٘نة: كالرحيم، كعلى ما تضمنتاه من صفات، كىي
اٞنغفرة كالر٘نة، يغفر ٞنن أساء : ىو أف يتخلق اإلنساف هبذين اٝنيلقٌن الكر٬نٌن، ك٨نا: كاألثر اٞنسلكي لئل٬ناف بذلك

إليو، تعفو عمن ظلمك، كيرحم سائر الناس، فإف ىذه صفات كماؿ بشرم، لكن هلل منها اٞنثل األعلى، ٟنذا عرب بصيغة 
 .الغفور فعيوؿ، الرحيم فًعيل، ككلها ًصيغ مبالغة ألهنا بلغت الغاية ُب حق اهلل تعأب

 قدـ اٛنار كاجملركر ليدؿ على كماؿ االختصاص، جاءت ىذه اآلية ُب سياؽ الرد {:كىًللًَّو اٍلًعزَّةي كىًلرىسيوًلوً }: قاؿ
نافقٌن، يقولوف

ي
ًدينىًة لىييٍخرًجىنَمَّن األىعىزُّ ًمنػٍهىا األىذىؿَمَّن }: على اٞن ٍعنىا ًإٔبى اٍلمى ، من يقصد بذلك؟ قصد عبد [8 :اٞننافقوف ]{لىًئن رَمَّنجى

 صلىيقصد رسوؿ اهلل  {األىذىؿَمَّن }يعين نفسو،  {لىييٍخرًجىنَمَّن األىعىزُّ }: بقولو- عليو من اهلل ما يستحق-اهلل بن أييب ابن سلوؿ 
يا : كقاؿ اٞنهاجرين. يا لؤلنصار: ، ٞنا كقع بٌن رجل من اٞنهاجرين كرجل من األنصار مناكشة قاؿ األنصارماهلل عليو كسلم

ٖنن : ما شأننا كصعاليك قريش إال كما قاؿ األكؿ: فحميت النيفوس، فلما بلغ األمر عبد اهلل بن أييب قاؿ. للمهاجرين
 اهلل صلىيقصد باألعز نفسو، كباألذؿ رسوؿ اهلل . كلبك يأكلك، كاهلل لئن رجعنا إٔب اٞندينة لييخرجن األعز منها األذؿ

فأذلو اهلل أ٬نا إذالؿ، فقد قيد اهلل ابنو كىو من خيار اٞنؤمنٌن، عبد اهلل بن عبد اهلل بن أييب ابن سلوؿ، فوقف . عليو كسلم
ابنو أقرب الناس إليو، حَّت أرسل إليو .  اهلل عليو كسلمصلىكاهلل ال ٩نيوزىا، إال بإذف رسوؿ اهلل : على باب اٞندينة، كقاؿ

: اٞننافقوف ]{كىلًلَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي كىًلرىسيولًًو كىلًٍلميٍؤًمًنٌنى } أف خل بينو كبٌن الدخوؿ، فثبتت العزة هلل كلرسوؿ،  اهلل عليو كسلمصلىالن  
عتزلة، [8

ي
، فدؿ ذلك على إثبات صفة العزة هلل، كفيها رد بليغ على الذين ييثبتوف األٚناء مفرغة من الصفات، من ىم؟ اٞن

عتزلة يزعموف أهنم ييثبتوف األٚناء، كلكن يقولوف
ي
أف اٛنهمية يينكركف : ففرؽ ما بينهم كبٌن اٛنهمية. ال تدؿ على صفات: اٞن

عتزلة . ال ٚنيع، كال بصًن، كال عليم، كال قدير، كال ٚنع لو، كال بصر، كال علم، كال قدرة: األٚناء كالصفات، فيقولوف
ي
كاٞن

فهم يينكركف . نعم، ٚنيع، بصًن، عليم، قدير، لكن ٚنيع ببل ٚنع، بصًن ببل بصر، عليم ببل علم، قدير ببل قدرة: تقوؿ
العزة اسم، أـ صفة؟ صفة،  [8: اٞننافقوف] {كىلًلَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي }: الصفات، كىذه اآلية تدؿ على إثبات الصفة ألهنم قالوا

يعنا}: كنظًنىا قوؿ اهلل تعأب ، [133: األنعاـ ]{كىرىبُّكى اٍلغىيًنُّ ذيك الرَمَّنٍ٘نىةً }، [10: فاطر ]{مىن كىافى ييرًيدي اٍلًعزَمَّنةى فىًللَمَّنًو اٍلًعزَمَّنةي ٗنًى
كلها صفات أثبتها اهلل لنفسو، لكن عزة اهلل تليق بو، كىي عزة امتناع، كعزة غلبة، كعزة قيدرة، سبحانو كُنمده، كللن  

 عزة تليق بو، كللمؤمنٌن عزة تليق هبم، فكوف الوصف ييضاؼ إٔب اهلل كإٔب رسولو كإٔب اٞنؤمنٌن ال يعين  اهلل عليو كسلمصلى
                                                           

 (.2770)صحيح مسلم , (2661)صحيح البخاري  
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كالناس . أرض عزاز: التماثل، فإف االشرتاؾ إ٧نا ىو ُب أصل اٞنعىن، فإف العزة مأخوذة من القوة كالصبلبة، كما يقوؿ الناس
كاٞنعىن كاحد، يعين أهنا صلبة ليست ريخوة، ففيها معىن القوة كاالمتناع كالشدة، فاالشرتاؾ إ٧نا كاف ُب . عزا: عندنا يقولوف

 أكمل ما يكوف من العزة البشرية،  اهلل عليو كسلمصلىأصل اٞنعىن، كأما ُب اٜنقيقة كالكيفية فللو اٞنثل األعلى، كللن  
 .كلسائر اٞنؤمنٌن ما يليق هبم

ًعينى }: قاؿ ٣نا يدؿ على أف إبليس  [:82: ص] {فىًبًعزَمَّنًتكى } ىذا إبليس ٪نلف بعزة اهلل {:فىًبًعزًَّتكى ألٍ وًيػىنػَّهيٍم أىٍجمى
 .عارؼ بصفات اهلل تعأب حَّت إنو أقسم بعزة الرب سبحانو، فشيء يعرفو إبليس كييثبتو، عجبه أف يينكره نيفاة الصفات

ًعينى }: قاؿ  [.82: ص] {ًإالَمَّن ًعبىادىؾى ًمنػٍهيمي اٍلميٍخلىًصٌنى ]ٍب استثىن  {:ألٍ وًيػىنػَّهيٍم أىٍجمى
اٞنهم أف مثل ىذه الصفات ٟنا ٖنرة سيلوكية على نفس اٞنؤمن، فإ٬نانك بر٘نة اهلل ينسم على قلبك نسائم الرجاء، 

إ٬نانك ّنغفرة اهلل كذلك، إ٬نانك بعزة اهلل ٬ننحك قوة أنك تأكم إٔب ريكن شديد، كىكذا ستجد أف كل اسم هلل تعأب 
 .ييفيض على النفس اٞنؤمنة فيضنا إ٬نانينا نافعنا، ك٪نجزىا عن ضده

 .كاهلل أعلم
 (15 )الدرس

 إثبات األسماء هلل
ـً تػىبىارىؾى }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم ًؿ كىاإٍلًٍكرىا  [.78: الرحمن] { اٍسمي رىبّْكى ًذم اٍلجىالى
: اإلخالص] {كىلىٍم يىكيٍن لىوي كيفيونا أىحىده } ,[65: مريم] {فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي سىًميِّا}: كىقػىٍوليوي 

4.] 
ادنا كىأىنٍػتيٍم تػىٍعلىميوفى }: كىقػىٍوليوي  ادنا } ,[22: البقرة] {فىالى تىٍجعىليوا ًللًَّو أىٍندى كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىتًَّخذي ًمٍن ديكًف اللًَّو أىٍندى

 [.165: البقرة] {ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوا أىشىدُّ حيبِّا ًللَّوً 
 .ىذه اآليات ُب إثبات االسم هلل كإثبات كحدانيتو كفردانيتو سبحانو

ستمرة ال تكوف  .تبارؾ: الربكة ىي النماء كالزيادة، فييقاؿ ُب حق اهلل {:تػىبىارىؾى }: قاؿ
ي
طردة اٞن

ي
أف النماء كالزيادة اٞن

فدؿ ذلك على إثبات االسم، كُب ىذا رد على اٛنهمية، إذ  [78: الر٘نن] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى }إال هلل سبحانو كتعأب، 
كال ريب أف ىذا من الباطل، فقد قاؿ اهلل . ليس لو اسم، كإ٧نا اصطنع الناس لو أٚناء لييعربكا هبا عنو: اٛنهمية يقولوف

: ، كقاؿ[110: اإلسراء] {فػىلىوي األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى }:  كقاؿ[180 : األعراؼسورة] {كىلًٌلًو األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى فىاٍدعيوهي هًبىا}: تعأب
الرد : ُب أكؿ كتابو-  اهللر٘نو-كقد عقد اإلماـ الدارمي عثماف بن سعيد  ،[24: ، اٜنشر8: طو] {لىوي األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى }

على بشر اٞنريسي، فصبلن ُب إثبات االسم هلل تعأب، كالرد على اٛنهمية الذين يزعموف أف اهلل ٓب يكن لو أٚناء كإ٧نا األٚناء 
من اخرتاع الناس، رد عليهم ردنا ميفحمنا ميربمنا ٓب ييبق ٟنم باقية، فهذه اآلية تدؿ على إثبات االسم هلل تعأب، كأف اهلل قد 

تسمى باألٚناء مينذ األزؿ، كأف أٚناءه ميباركة، إم كاهلل، كلذلك أم شيء ييذكر عليو اسم اهلل فهو ميبارؾ، إذا بدأت 
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ٓب يأكل معك الشيطاف، كىكذا الشراب، كإذا أتى الرجل أىلو، فقيسم بينهما كلد ٓب يضره . بسم اهلل: الطعاـ فقلت
فات الشيطاف اٞنبيت، كىكذا ما ذيكر اسم اهلل ُب . بسم اهلل: كإذا دخل الرجل بيتنا فقاؿ. بسم اهلل: شيطاف إف ىو قاؿ

 فأضاؼ االسم إٔب الذات، ٣نا يدؿ على أف لو اسم سبحانو، كأف [78: الر٘نن ]{تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى }شيء إال بيورؾ فيو، 
 . اٚنو غًن ذاتو، كإ٧نا ىي أٚناء ٚنى هبا نفسو

 : الر٘ننسورة] {تػىبىارىؾى اٍسمي رىبِّكى ًذم اٛنٍىبلؿً } كصفه ٞنن؟ للرب أـ لبلسم؟ {:ًذم{: }ًذم اٍلجىالؿً }: قاؿ
: الر٘نن] {كىيػىبػٍقىى كىٍجوي رىبِّكى ذيك اٛنٍىبلًؿ كىاإًلٍكرىاـً } إذف ىي ٠نركرة فتكوف صفة جملركر، ِنبلؼ ما كرد ُب أكؿ السورة [78
 : الر٘ننسورة] {ًذم اٛنٍىبلؿً }، ما معىن {ًذم اٛنٍىبلؿً }كصفه للوجو، كىنا كصف للرب، للذات،  {ذيك اٛنٍىبلؿً }، فػ[27
التفخيم كالتعظيم، يعين ذك العظمة كالفخامة، فهو سبحانو : صاحب، كاٛنبلؿ اٞنقصود بو: ذم، كذك، كذا ّنعىن ؟[78

لونو، كىم اٞنؤمنوف  .ذك اٛنبلؿ ّنعىن أنو ىو سبحانو ميتصف بصفات اٛنبلؿ، كما أف أكلياءه ٩ني
ـً }: قاؿ  .ذك اإلكراـ، ألنو سبحانو أىل ألف ييكـر لكمالو، كىو سبحانو أيضنا ييكـر أكلياءه {:كىاإًلٍكرىا
 بالعبادة، كقد ذكرنا ُب مرات سابقة، كُب دركس عدة أف  اهلل عليو كسلمصلىىذا أمر للن   :{فىاٍعبيٍدهي }: قاؿ

 .تعريف باعتبار حقيقتها، كتعريف باعتبار  حادىا كأفرادىا: العبادة ٟنا تعريفاف
بو اهلل كيرضاه من : فالعبادة من حيث  حادىا كأنواعها عرفها شيخ اإلسبلـ ابن تيمية بقولو اسم جامع لكل ما ٪ني

 .األقواؿ كاألفعاؿ الظاىرة كالباطنة
 .كماؿ احملبة مع كماؿ اٝنيضوع: كأما تعريف العبادة باعتبار حقيقتها فهي

فالتعريف األكؿ تعريف للميتعبىد بو، كالتعريف الثا٘ب تعريف للميتعبىد لو، فهذا معىن العبادة، كىي مأخوذة من 
 .يعين ميوطأ ميسهل للمشي عليو أك للركوب. بعًن ميعبد، كطريق ميعبد: قوٟنم

؟ كاصترب، ىذا أصلها، ٍب قيلبت التاء طاء، كالزيادة ُب [65: مرٙب]{كىاٍصطىربٍ }ما ىو أصل  {:كىاٍصطىًبرٍ }: قاؿ
اٞنبين زيادة ُب اٞنعىن، ّنعىن اصرب صربنا كثًننا، كالصرب ىو حبس النفس عن اٛنزع، كاللساف عن التشكي كالسخط، كاٛنوارح 

 .عن لطم اٝنيدكد كشق اٛنيوب
 :كالصبر ثالثة أنواعإذف ىذا نوع من أنواع الصرب، كىو الصرب على طاعة اهلل،  {:كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادىتًوً }: قاؿ

 . صرب على طاعة اهلل:النوع األكؿ
 . كصرب عن معصية اهلل:النوع الثاني
 . كصرب على أقدار اهلل اٞنؤٞنة:النوع الثالث

اىدة - معشر طلبة العلم كمن بلغ - كىكذا فإف العبادة  {:كىاٍصطىًبٍر ًلًعبىادىتًوً }: قاؿ تفتقر إٔب صرب، كٓنتاج إٔب ٠ني
حَّت يثبت اإلنساف عليها، لكن اٞنؤمن إذا كطن نفسو على العبادة كعودىا عليها اسرتسلت كانساقت كٓب ٩ند كيلفة، 
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بة للعبادة، حَّت إهنا لرّنا إذا فقدت العبادة شقيت، فينبغي للمؤمن أف ييوطن نفسو منذ الصغر  تيصبح نفسو مطواعة، ١ني
 .على عبادة اهلل من الفرائض كالنوافل من أنواع العبادات لكي يألفها كيأنس هبا

 .ال أعلم لو ٚنينا: ىذا االستفهاـ استفهاـ ييراد بو النفي، ألف جوابو {:ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي سىًميِّا}: قاؿ
يًّيا} أم ميساميا، أك ميطابقنا لو ُب االسم، ال ٚني لو سبحانو، {:سىًميِّا}: قاؿ  ىل [65: مرٙب ]{ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٚنًى

هلل ٚني مثلو ييساميو؟ حاشا ككبل، فهذا االستفهاـ استفهاـ للنفي، كدؿ على إثبات االسم هلل تعأب، كليس إنكارم، 
اطب الن  صلى خاطب، ألنو ٫ني

ي
يًّيا}: ، يقوؿ اهلل عليو كسلمفليس يينكر على اٞن  {فىاٍعبيٍدهي كىاٍصطىربٍ لًًعبىادىتًًو ىىٍل تػىٍعلىمي لىوي ٚنًى

 .[65: مرٙب]
 . مرت بنا، أم ال ميكافئ لو سيبحانو{:كىلىٍم يىكين لَّوي كيفيونا أىحىده }: قاؿ
ادنا}: قاؿ ادنا} {:فىالى تىٍجعىليوٍا ًلٌلًو أىندى ٗنع ند، كالند ىو اٞنثيل كالنظًن، فنهى اهلل اٞنؤمنٌن، بل الناس ٗنيعنا  {:أىندى

اثلو كييناظره تعأب اهلل عن ذلك  .أف ٩نعلوا هلل أندادنا، ألنو ال ٬نيكن أف يكوف لو ند ٬ني
 .يعين كأنتم تعلموف أنو ال ند لو كال نظًن كال شبيو لو {:كىأىنتيٍم تػىٍعلىميوفى }: قاؿ
 .للتبعيض من {:كىًمنى النَّاسً }: قاؿ
ادنا ييًحبُّونػىهيٍم كىحيبّْ اللًَّو كىالًَّذينى آمىنيوٍا أىشىدُّ حيبِّا لٌّْلوً }: قاؿ  نعى اهلل {:كىًمنى النَّاًس مىن يػىتًَّخذي ًمن ديكًف اللًَّو أىندى

ا هلل تعأب، يبذلوف ٟنا  شركٌن أهنم يتخذكف من دكف اهلل أندادنا، يعين يتخذكف اآلٟنة كاٞنعبودات ندن
ي
تعأب على طائفة من اٞن

من العبوديات ما ال ٩نوز صرفو لغًن اهلل تعأب، كمن ذلك احملبة، فإف احملبة من أعظم مقامات العبادة، بل إهنا أـي العبادات 
حرؾ كالباعث لئلنساف لعبادة اهلل ا٤نذابو إليو كتأٟنو لو، فالتألو من الولو كىو احملبة كالشوؽ كاال٤نذاب إٔب 

ي
القلبية، ألف اٞن

اٞنعبود، فإذا صيرفت ١نبة السر ١نبة العبادة لغًن اهلل، فقد كقع ُب الشرؾ األكرب الذم ال يغفره اهلل، كاعلموا أف للميفسرين 
 :ُب ىذه اآلية قوالف
بوف أندادىم :القوؿ األكؿ بوف اهلل، كإ٧نا ٪ني بوف أندادىم كاحملبة اليت ال تنبغي إال هلل، يعين أهنم ال ٪ني شركٌن ٪ني

ي
 أف اٞن

 .احملبة اليت ال تنبغي إال هلل
بوف اهلل:القوؿ الثاني بوهنم كما ٪ني  .ّنعىن أهنم ييشركوف ُب احملبة.  أهنم ٪ني

كىذا القوؿ الثا٘ب ىو القوؿ الراجح، كىو الذم نصره شيخ اإلسبلـ ابن تيمية كتلميذه ابن القيم، ّنعىن أف 
بوف اهلل لكنهم ييفسدكف ىذه احملبة بصرفها لغًن اهلل، يعين بإشراؾ غًن اهلل هبا، فلم  اٞنشركٌن ما كونوا خليٌن من ١نبة اهلل، ٪ني

 :ييوحدكا اهلل باحملبة، مرة أيخرل، للميفسرين ُب ىذه اآلية قوالف
بوف أصنامهم احملبة اليت ال تكوف إال هلل: القوؿ األكؿ بوف اهلل، كإ٧نا ٪ني فعلى ىذا القوؿ اٞنشركوف ال . أهنم ال ٪ني

بوف اهلل، كإ٧نا ٪نبوف أصنامهم كأندادىم  .٪ني
بوف اهلل، فوقعوا ُب شرؾ احملبة: القوؿ الثا٘ب بوهنم كما ٪ني  .أهنم ٪ني
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 .كىذا ىو األقرب كالراجح، كيكوف بقية اآلية على ذلك
فبل  {أىشىدُّ }ّنعىن أف اٞنؤمنٌن يصرفوف ١نبة اهلل بصيغة أفعل التفضيل، {:كىالًَّذينى آمىنيوٍا أىشىدُّ حيبِّا لٌّْلوً }: قاؿ

بوف ١نابنا أيخرل من احملاب الغريزية كمحبة  ييشركوف مع اهلل غًنه ُب احملبة، ُب ١نبة السر، اليت ىي ١نبة العبادة، كإف كاف ٪ني
الطعاـ كالشراب كالزكج كالولد كالوالد كغًن ذلك، لكن ىذه ال تيسمى ١نبة عبادة، فدؿ ذلك على أنو ال ٩نوز التنديد 

 .كأناذ ند مع اهلل عز كجل
ا كىلىٍم يىكيٍن لىوي شىرًيكه ًفي اٍلميٍلًك كىلىٍم  }-:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم كىقيًل اٍلحىٍمدي ًللًَّو الًَّذم لىٍم يػىتًَّخٍذ كىلىدن

ييسىبّْحي ًللًَّو مىا ًفي السَّمىاكىاًت كىمىا ًفي اأٍلىٍرًض لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي } ,[111: اإلسراء ]{يىكيٍن لىوي كىًليّّ ًمنى الذُّؿّْ كىكىبػٍّْرهي تىٍكًبيرنا
 [.1: التغابن] {اٍلحىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره 

الًَّذم لىوي ميٍلكي السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىلىٍم ( 1 )تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدًه لًيىكيوفى ًلٍلعىالىًمينى نىًذيرنا}
ا كىلىٍم يىكيٍن لىوي شىرًيكه ًفي اٍلميٍلًك كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا  [.2, 1: الفرقاف] {يػىتًَّخٍذ كىلىدن

مىا اتَّخىذى اللَّوي ًمٍن كىلىدو كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إلىوو إذنا لىذىىىبى كيلُّ إلىوو ًبمىا خىلىقى كىلىعىالى بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى }
 [.92, 91: المؤمنوف] {عىاًلًم اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىتػىعىالىى عىمَّا ييٍشرًكيوفى ( 91 )اللًَّو عىمَّا يىًصفيوفى 

ـى رىبّْيى اٍلفىوىاًحشى مىا } ,[74: النحل] {فىالى تىٍضرًبيوا ًللًَّو اأٍلىٍمثىاؿى إفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي كىأىنٍػتيٍم الى تػىٍعلىميوفى } قيٍل إنَّمىا حىرَّ
ٍثمى كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍيًر اٍلحىقّْ كىأىٍف تيٍشرًكيوا بًاللًَّو مىا لىٍم يػينػىزٍّْؿ ًبًو سيٍلطىاننا كىأىٍف تػىقيوليوا عىلىى اللًَّو مىا الى  هىا كىمىا بىطىنى كىاإٍلً ظىهىرى ًمنػٍ

 [.33: األعراؼ] {تػىٍعلىميوفى 
 .ىذه اآليات ُب نفي الشريك عن اهلل كإثبات كحدانيتو، كنفي الولد عنو كالصاحبة

كصف اهلل بصفات الكماؿ، كنيعوت اٛنبلؿ، فإذا : كقد مر بنا أف معىن اٜنمد ىو {:كىقيًل اٍلحىٍمدي ًلٌلوً }: قاؿ
 .تكرر اٜنمد صار ثناءن 

 ُب ىذا رد على من ادعى الولد هلل، كىم طوائف من بين  دـ، {:كىقيًل اٍلحىٍمدي ًلٌلًو الًَّذم لىٍم يػىتًَّخٍذ كىلىدنا}: قاؿ
، كمشركو العرب [30: التوبة ]{اٍلمىًسيحي اٍبني اللَمَّنوً }: ، كالنصارل قالت[30: التوبة ]{عيزىيٍػره اٍبني اللَمَّنوً }: اليهود قالت

فنزه اهلل نفسو عن الولد، ألف الولد ال بد أف يكوف من جنس أبيو، كىذا ييناُب كحدانية اهلل . اٞنبلئكة بنات اهلل: قالت
ساعدة ُب حاؿ الًكرب، كاهلل غين عن ذلك، فلهذا نزه اهلل نفسو عن الولد، فلئن 

ي
تعأب، كما أف الولد إ٧نا ييتخذ لئلعانة كاٞن

 .كاف الولد كماؿ ُب حق اٞنخلوقٌن فهو ُب حق اٝنالق نقص، لكماؿ كحدانيتو تعأب
ًٍلكيوفى }إم كاهلل، ال شريك  {:كىلىم يىكين لَّوي شىرًيكه ًفي اٍلميٍلكً }: قاؿ قيًل اٍدعيوا الَمَّنًذينى زىعىٍمتيم مِّن ديكًف اللَمَّنًو ال ٬نى

 .[22: سبأ ]{ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو ُب السَمَّنمىوىاًت كىال ُب األىٍرًض كىمىا ٟنىيٍم ًفيًهمىا ًمن ًشٍرؾو 
 .كل اٞنلك لو سبحانو، كٟنذا قدـ اٛنار كاجملركر {:كىلىم يىكين لَّوي شىرًيكه ًفي اٍلميٍلكً }: قاؿ
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عاكف :  الوٕب من الوىٍٕب، كىو{:كىلىٍم يىكين لَّوي كىًليّّ مّْنى الذُّؿَّ كىكىبػٍّْرهي تىٍكًبيرنا}: قاؿ
ي
الدنو، كالقيرب، فاٞنقصود بالوٕب اٞن

 .كالنصًن
أف تكوف سببية، إذف  ٟنا استعماالت عدة، كمن استعماالت من يعين بسبب الذيؿ، فإف من {:مّْنى الذُّؿَّ }: قاؿ

أم بسبب الذؿ، فاهلل سبحانو كتعأب ال يستكثر بعباده من  [:111: اإلسراء] {كىٓبٍى يىكين لَمَّنوي كىٕب  مِّنى الذُّؿَمَّن }: معىن قولو
 .قلة، كال يستعز هبم من ذلة

 .بلسانك، ككربه بفعالك. اهلل أكرب اهلل أكرب: أم قل {:كىكىبػٍّْرهي تىٍكًبيرنا}: قاؿ
أم تنزيهنا هلل، . سبحاف اهلل: التسبيح ىو التنزيو، فحينما تقوؿ {:قي مىا ًفي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً ؿى ييسىبّْحي ؿ}: قاؿ

 :كيينزه اهلل عن ثالثة أيمور
 . ينزه عن النقص:األمر األكؿ
 . كينزه عن العيب:األمر الثاني
 . كينزه عن ٣ناثلة اٞنخلوقٌن:األمر الثالث

كىًإف }كل ما ُب السماكات، ككل ما ُب األرض فهو ييسبح ُنمده  {:لىوي مىا ًفي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً ؿييسىبّْحي }: قاؿ
ًليمنا غىفيورنا ًه كىلىًكن الَمَّن تػىٍفقىهيوفى تىٍسًبيحىهيٍم إًنَمَّنوي كىافى حى  .[44: اإلسراء ]{مِّن شىٍيءو ًإالَمَّن ييسىبِّحي ًُنىٍمدى

 {.لىوي اٍلميٍلكي كىلىوي اٍلحىٍمدي كىىيوى عىلىى كيلّْ شىٍيءو قىًديره }: قاؿ
 .تقدـ معناىا {:تػىبىارىؾى {: }تػىبىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى }: قاؿ
 .ىو القر ف، كىو اسم من أٚنائو، ألنو يفرؽ بٌن اٜنق كالباطل، كبٌن اٞنؤمنٌن كالكيفار {:اٍلفيٍرقىافى }: قاؿ
 من عبده؟ رسوؿ اهلل ١نمد، كىذا يدلنا على أف مقاـ العيبودية مقاـ شريف، فإف اهلل كصف {:عىلىى عىٍبًدهً }: قاؿ
تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى }، [1: اإلسراء ]{سيٍبحىافى الَمَّنًذم أىٍسرىل ًبعىٍبًدهً } ُب أشرؼ اٞنقامات بالعبودية،  اهلل عليو كسلم١نمد صلى

ـى عىٍبدي اللَمَّنًو يىٍدعيوهي }، [1: الفرقاف ]{اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍبًدهً   . كىكذا[19: اٛنن ]{كىأىنَمَّنوي لىمَمَّنا قىا
 للناس ٗنيعنا إنسهم كجنهم، برىم  اهلل عليو كسلمإذف دعوة الن  صلى {:لًيىكيوفى ًلٍلعىالىًمينى نىًذيرنا}: قاؿ

يعنا الَمَّنًذم لىوي ميٍلكي السَمَّنمىوىاًت }كفاجرىم، يهوديهم كنصرانيهم، كتابيهم ككثنيهم،  قيٍل يىا أىيػُّهىا النَمَّناسي ًإ٘بِّ رىسيوؿي اللَمَّنًو إًلىٍيكيٍم ٗنًى
اتًًو كىاتَمَّنًبعيوهي لىعىلَمَّنكيٍم تػىٍهتىديكفى  ًيتي فى ًمنيواٍ بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو النَمَّنً ِّ األيمِّيِّ الَمَّنًذم يػيٍؤًمني بًاللَمَّنًو كىكىًلمى  {كىاألىٍرًض ال إًلىوى ًإالَمَّن ىيوى ٪نيًٍيي كى٬ني

 . أيرسل للعاٞنٌن نذيرنا اهلل عليو كسلمإذف ىو صلى: [158: األعراؼ]
 .تقدـ ىذا اٞنعىن {:الًَّذم لىوي ميٍلكي السَّمىوىاًت كىاألىٍرضً }: قاؿ
 .فيو تربئة اهلل عنو الولد {:كىلىٍم يػىتًَّخٍذ كىلىدنا}: قاؿ
خبلفنا ٞنا يدعيو اٞنشركوف من القائلٌن بالتثنية، كىم الثنوية من اجملوس  {:كىلىٍم يىكين لَّوي شىرًيكه ًفي اٍلميٍلكً }: قاؿ

إلو النور ٫نلق اٝنًن، كإلو الظيلمة ٫نلق الشر، أك ما يدعيو الركماف من تعدد اآلٟنة : الذين يزعموف أف للكوف خالقاف
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فيجعلوف لكل ًمرفق من مرافق اٜنياة إلو، إلو اٜنرب، إلو اٜنصاد، إلو اٜنب، إلو كذا، ىكذا من كثنيتهم، إذف ٓب يكن لو 
 .شريك ُب اٞنلك
ا، كل شيء فهو ٢نلوؽ هلل، كُب ىذا رد على القدرية الذين  {:كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو }: قاؿ ىل خرج شيء؟ أبدن

ىو خالق العباد، كخالق أفعاٟنم،  ،[62: ، الزمر16: الرعد] {اللَمَّنوي خىاًلقي كيلِّ شىٍيءو }يزعموف أف العبد ٫نلق فعل نفسو، فػ
 .كإف كانت أفعاٟنم ميكتسبة ٟنم

إذف قد قدره اهلل منذ األزؿ، كُب حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص  {:كىخىلىقى كيلَّ شىٍيءو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا}: قاؿ
. (كىتىبى اللَمَّنوي مىقىاًديرى اٍٝنىبلىًئًق قػىٍبلى أىٍف ٫نىٍليقى السَمَّنمىاكىاًت كىاألىٍرضى ًِنىٍمًسٌنى أىٍلفى سىنىةو ): مرفوعنا

تدؿ على االستغراؽ كالتقصي، أم صورة من صور الوالدة،  {ًمن} ىذا نفي، ك{:مىا اتَّخىذى اللَّوي ًمن كىلىدو }: قاؿ
 .كقد بينا ٓب؟{مىا أنَمَّنىذى اللَمَّنوي ًمن كىلىدو }

تىا} حاشا ككبل أف يكوف مع اهلل إلو، {:كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن ًإلىوو }: قاؿ ا  ًٟنىةه ًإالَمَّن اللَمَّنوي لىفىسىدى : األنبياء ]{لىٍو كىافى ًفيًهمى
لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو ّنىا خىلىقى كىلىعىبل }يعين لو قيدر كحاشا ككبل أف يكوف  [91: اٞنؤمنوف] {كىمىا كىافى مىعىوي ًمٍن إًلىوو ًإذنا}، [22

ُب ىذا دليل على امتناع أف يكوف ُب الكوف خالق مع  ،[91: اٞنؤمنوف] {بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو سيٍبحىافى اللَمَّنًو عىمَمَّنا يىًصفيوفى 
{ لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو ّنىا خىلىقى }لو كاف معو إلو، إذف الستقل كل كاحد ّنيلكو، - كىي حرؼ امتناع- اهلل، ٓب؟ ألنو لو 

غالبة،  [91: اٞنؤمنوف]
ي
كما الذم  [91: اٞنؤمنوف] {كىلىعىبل بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو }كأيضنا لنشأ بينهم ما ينشأ بٌن اٞنلوؾ من اٞن

٤نده؟ ٤ند أف الكوف ميتسق، مينتظم، ليس فيو جزائر ميتناثرة، ك٤ند أنو ليس فيو اضطراب ٣نا يدؿ على عدـ كجود مينازعة 
تكلموف ييثبتوف ىذه القضية ّنا ييسمونو دليل التمانع، كىو دليل عقلي ال 

ي
كميغالبة، إذف ىذا دليل على كحدانية اهلل، كاٞن

رؾ شيء كأراد األخر أف ييسكنو: بأس بو، يقولوف  :, فثم ثالث احتماالتلو قيدر أف للكوف خالقٌن فأراد أحدىم أف ٪ني
 . إما أف يقع ميراد كل منهما:االحتماؿ األكؿ
 . أك أال يقع ميراد أم منهما:االحتماؿ الثاني
 . أك يقع ميراد أحد٨نا:االحتماؿ الثالث

تنع، ميستحيل أف يكوف الشيء ميتحركنا ساكننا ُب  ف كاحد، كأيضنا يستحيل أال يكوف  فأما االحتماؿ األكؿ فهو ٣ني
ال ميتحركنا كال ساكننا، كيدؿ على عجز كل منهما لو ٓب يقع ميراده، فما بقي إال االحتماؿ األخًن، كىو أف يقع ميراد 
ستحق للعبادة، كلكن اآلية القر نية أبلغ ُب بياف ىذا اٞنعىن 

ي
ًإذنا }أحد٨نا كال يقع ميراد اآلخر، فيكوف من كقع ميراده فهو اٞن

 [. 91: اٞنؤمنوف] {لَمَّنذىىىبى كيلُّ إًلىوو ّنىا خىلىقى كىلىعىبل بػىٍعضيهيٍم عىلىى بػىٍعضو 
 . تنزيهنا لو{:سيٍبحىافى اللَّوً }: قاؿ
 {. عىاًلًم اٍلغىٍيًب كىالشَّهىادىًة فػىتػىعىالىى عىمَّا ييٍشرًكيوفى (91)عىمَّا يىًصفيوفى }: قاؿ

                                                           
 (.2653)صحيح مسلم  
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ثل اهلل ِنلقو، كال ييقاس هبم، فبل ٩نوز قياس التمثيل ُب حق اهلل تعأب {:فىالى تىٍضرًبيوٍا ًلٌلًو األىٍمثىاؿى }: قاؿ  .أم ال ٬ني
 {.ًإفَّ اللَّوى يػىٍعلىمي كىأىنتيٍم الى تػىٍعلىميوفى }: قاؿ
 .أداة حصر {:قيٍل ًإنَّمىا}: قاؿ
هىا كىمىا بىطىنى }: قاؿ ـى رىبّْيى اٍلفىوىاًحشى مىا ظىهىرى ًمنػٍ كالفواحش ٗنع فاحشة، كىي ما عظيم خيبثو  {:قيٍل ًإنَّمىا حىرَّ

 .كاستقباحو، الظاىر منها كالباطن
 .اإلٍب ىا ىنا ىو الذم يأٖنو اإلنساف بذاتو غًن ميتعد لغًنه {:كىاإًلٍثمى }: قاؿ
 .ىو ما حصل بو ْنين كعدكاف على الغًن {:كىاٍلبػىٍغيى }: قاؿ
 .كىذا كصف طردم، ألف كل بغي فهو بغًن حق {:كىاٍلبػىٍغيى ًبغىٍيًر اٍلحىقّْ }: قاؿ
كىذا ىو موضع الشاىد، كىو النهي عن الشرؾ، كتسوية غًن  {:كىأىف تيٍشرًكيوٍا بًاللًَّو مىا لىٍم يػينػىزٍّْؿ ًبًو سيٍلطىاننا}: قاؿ

 .اهلل تعأب بو سيبحانو
أيضنا كصفه طردم، ّنعين كل شيء أيشرؾ مع اهلل تعأب فبل سيلطاف لو، كال  {:مىا لىٍم يػينػىزٍّْؿ ًبًو سيٍلطىاننا}: قاؿ

 .دليل لو، كال بيرىاف لو
كىذه أعظمها كىي القوؿ على اهلل بغًن علم، فدؿ على ٓنرٙب ىذه  {:كىأىف تػىقيوليوٍا عىلىى اللًَّو مىا الى تػىٍعلىميوفى }: قاؿ

حرمات عافانا اهلل تعأب كإياكم
ي
حرمات العظيمة، فهي أيمهات اٞن

ي
 .اٞن

 .كاهلل أعلم
 ( 16 )الدرس

 الرحمن على العرش استول
. الحمد هلل رب العالمين, كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين

 :أما بعد
في :  في سبعة مواضع[5: او] {الرٍَّحمىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: كقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

: األعراؼ] {ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }:سورة األعراؼ قولو
ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل }: كقاؿ في سورة يونس عليو السالـ[.54

اللَّوي الًَّذم رىفىعى السَّمىوىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى }: كقاؿ في سورة الرعد. [3:يونس] {عىلىى اٍلعىٍرشً 
ثيمَّ }: كقاؿ في سورة الفرقاف[.5: او] {الرٍَّحمىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}: كقاؿ في سورة او[.2:الرعد] {اٍلعىٍرشً 

اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى }: كقاؿ في سورة ألم السجدة[.59: الفرقاف] {اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش الرٍَّحمىني 
نػىهيمىا ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً   [.4: السجدة] {كىمىا بػىيػٍ
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: الحديد] {ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: كفي سورة الحديد
4.] 

٩نمعها موضوع كاحد، كىو إثبات االستواء هلل  -ر٘نو اهلل-ىذه الطائفة من اآليات الكر٬نات اليت ساقها الشيخ 
على عرشو اجمليد، فقد استول ربنا سبحانو كُنمده استواءن يليق َنبللو كعظمتو بعد أف خلق السماكات كاألرض  كجل عز

. على عرشو
العلو كاالستقرار، ىكذا تعرؼ العرب معىن استول، أنو عبل كاستقر، كما قاؿ اهلل عز كجل ُب :  لغة:االستواء

 يعين على ظهور الفيلك كاألنعاـ، [:13: الزخرؼ] {لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًهً }: سورة الزيخرؼ ٞنا ذكر الفلك كاألنعاـ قاؿ
 أم لتعلوا [13: الزخرؼ] {لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًهً } إذف ،[13: الزخرؼ] {ٍبيَمَّن تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا اٍستػىوىيٍػتيٍم عىلىٍيوً }

 كتستقركا على ظهور الفلك كاألنعاـ ٍب تذكركا نعمة ربكم إذا علوًب كاستقررًب على ظهورىا، فهذا ىو أصل معىن االستواء
لًتىٍستػىويكا عىلىى ظيهيورًًه ٍبيَمَّن تىٍذكيريكا نًٍعمىةى رىبِّكيٍم ًإذىا اٍستػىوىيٍػتيٍم }: ُب لغة العرب، كالقر ف نزؿ بلساف عريب ميبٌن، فالذم قاؿ

 فمعىن االستواء ُب اٞنوضعٌن كاحد، لكنو ،[5: طو]{الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  ىو الذم قاؿ،[13: الزخرؼ]{عىلىٍيوً 
إذا أيضيف إٔب اٞنخلوؽ صار استواءن يليق بو، كإذا أيضيف إٔب اٝنالق صار استواءن يليق بو، كما نقوؿ ذلك ُب سائر 

الصفات، للمخلوؽ ٚنع يليق بو، كللخالق ٚنع يليق بو، للمخلوؽ بصر يليق بو، كللخالق بصر يليق بو، كذلك نقوؿ ىا 
 كقد أثبت اهلل تعأب ىذا االستواء ُب سبعة مواضع من القر ف، .كللخالق استواء يليق بو،للمخلوؽ استواء يليق بو: ىنا

 :ألف كيركد استول في القرآف جاء على ثالثة أنحاء بعلى، لكميراد الشيخ ىا ىنا ذكر االستواء معد
كىلىمَمَّنا بػىلىغى أىشيدَمَّنهي }: ،كقوؿ اهلل تعأبليعين غًن ميقيد ُنرؼ عل:  أف يأٌب االستواء ميطلقنا:النوع األكؿ

إذف ىنا استول ٓب تتقيد ال ُنرؼ على، كال ُنرؼ إٔب، كإ٧نا أطلق اهلل تعأب، فيكوف معناىا ، [14:القصص]{كىاٍستػىوىل
استول : ىذا أم بلوغ النهاية كالكماؿ، فإذا جاءت استول ميطلقة غًن ميقيدة فإهنا تدؿ على االنتهاء كالكماؿ، مثل قولنا

: قئاستول الطعاـ، أم بلغ غايتو ُب النيضج، فكذا ٞنا قاؿ اهلل عن ن  من أنبيا.  يعين نضج كبلغ غايتو ُب النيضج.الزرع
 . يعين بلغ كماؿ اٝنلقة كاٝنيلق، فهذا ٠نيئها ميطلقة[:14: القصص] {كىلىمَمَّنا بػىلىغى أىشيدَمَّنهي كىاٍستػىوىل}

اًء كىًىيى ديخىافه }: كقوؿ اهلل تعأب:أٌب ميتعدية بإٔب أف ت:النوع الثاني  فإذا [11: فصلت] {ٍبيَمَّن اٍستػىوىل ًإٔبى السَمَّنمى
 فهي تدؿ على معىن القصد كالتوجو إٔبفإف معناىا حينئذو قصد بإرادة تامة، فإذا جاءت ميعدات بإٔب  بةجاءت ميعدا

 .للشيء

راد ك١نل الشاىدكىذا .  أف تأٌب معداة بعلى:النوع الثالث
ي
 كما ُب ىذه اٞنواضع السبعة، ستة منها على ،اٞنوضع اٞن

فيكوف معناىا حينئذو  {الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  كموضع كاحد ُب سورة طو،{ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }نسق كاحد، 
استقرارنا يليق َنبللو كعظمتو، ىذا الذم تعرفو العرب من ليغتها، ال تعرؼ سواه، كٟنذا ٓب يرتدد اإلماـ كأم عبل كاستقر علونا 

 .أم أف العرب تعرفو من ليغتها، ال تتمارل فيو:االستواء غًن ٠نهوؿ:  كُب لفظ،االستواء معلـو: مالك أف يقوؿ
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ت كأيامنا، بل كما قاؿ اهلل سىذه األياـ ٕب:{ًإفَّ رىبَّكيمي اللَّوي الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو } :قاؿ
 . فخلق اهلل السماكات كاألرض ُب ستة أياـ،[47: اٜنج] {كىًإفَمَّن يػىٍومنا ًعندى رىبِّكى كىأىٍلًف سىنىةو ٣نَِّمَّنا تػىعيدُّكفى }: سبحانو كتعأب
 حرؼ عطف يدؿ على الرتاخي، فنستطيع أف نفهم من ىذا أنو :{ثيمَّ } :{ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً } :قاؿ

كات كاألرض ٓب يكن ميستوينا على العرش، فلما فرغ من خلقهما استول على العرش، اسبحانو كُنمده حٌن خلق السم
. ىذا ما تدؿ عليو ليغة العرب، كيفهمو كيل عريب قيح، يقرأ ىذه اآلية كأمثاٟنا

 عرش، قاؿ اهلل :سرير اٞنلك، سرير اٞنلك الذم يقعد عليو ييسمى:  لغة:العرش:{ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: قاؿ
 [.23:النمل] {كىٟنىىا عىٍرشه عىًظيمه }: تعأب

ىو أعظم اٞنخلوقات، كأعبلىا، كأجلَمَّنها، كأكربىا، كىو سقف العآب، فالكوف كيلو ٓنتو كما فوقو إال :ااصطبلحن 
فىأىكيوفي ): الر٘نن سبحانو كُنمده، كىذا العرش لو قوائم كما نطق بذلك النصوص، فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

كى٪نىًٍملي عىٍرشى رىبِّكى }: ، كىذا العرش أيضنا لو ٘نلة، قاؿ اهلل تعأب(أىكَمَّنؿى مىٍن ييًفيقي، فىًإذىا ميوسىى بىاًطشه جىاًنبى العىٍرشً 
فيجب اإل٬ناف بأف هلل تعأب عرشنا عظيمنا كبًننا علينا استول عليو سبحانو كُنمده، ، [17: اٜناقة] {فػىٍوقػىهيٍم يػىٍومىًئذو ٖنىىانًيىةه 

تاج إٔب اهلل كاهلل غين عما سواه، بل العرش كما دكنو ال قياـ لو إال باهلل ؤكاستوا ق عليو ليس عن حاجة، فإف كل شيء ١ني
 . عن حاجة، كبل، كلكنو استواء يليق بو سبحانواسبحانو كُنمده، فليس استواء اهلل على العرش كعلوه عليو ناتجن 

 أـ أهنا ؟قيد {تػىرىٍكنػىهىا}: ىل قولو :{اللَّوي الًَّذم رىفىعى السَّمىوىاًت ًبغىٍيًر عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: قاؿ
راد يعين؟ ميطردة صفة

ي
، يعين تيرل فبل عمد: ىل اٞن :  أك اٞنقصود؟اهلل الذم رفع السماكات بغًن عمد، فبل يوجد عمد أصبلن

اللَمَّنوي الَمَّنًذم رىفىعى السَمَّنمىوىاًت ًبغىًٍنً }:  ٪نتمل ىذا، ك٪نتمل ىذا، تأملوا ُب اآلية؟أنو رفع السماكات بعمد، لكنها عمد غًن مرئية
 أف ٍبَمَّن عمده لكنها غًن مرئية، ليست من جنس األعمدة اليت ٓنمل سقف ىذا :كاألقرب كاهلل أعلم ،{عىمىدو تػىرىٍكنػىهىا

كٓب ٪نتج أف  {اللَمَّنوي الَمَّنًذم رىفىعى السَمَّنمىوىاًت ًبغىًٍنً عىمىدو }: بالقوؿالكتفى د نفي العمد ميطلقنا ااٞنسجد ك٥نو ذلك، ألنو لو أر
.  لكنها ليست من جنس العمد اليت نعهدىا-كاهلل أعلم- فهذا يدؿ على أف ٍب عمد  {تػىرىٍكنػىهىا}: يقوؿ

 . كُب سورة طو اللفظ ٫نتلف عما قبلو كما بعده، كىو موضع الشاىد:{ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: قاؿ
.  قدـ ذكر اٚنو الشريف سبحانو على ذكر االستواء:{الرٍَّحمىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل} :قاؿ
نػىهيمىا ُب ًستَمَّنًة }:  كقاؿ ُب أٓب السجدة:{ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: قاؿ اللَمَّنوي الَمَّنًذم خىلىقى السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى كىمىا بػىيػٍ

ىيوى الَمَّنًذم خىلىقى السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضى ُب ًستَمَّنًة أىيَمَّناـو ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى }:  كقريب منها ُب اٜنديد،{أىيَمَّناـو ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً 
 أف اهلل تعأب ذكر االستواء ميطردنا بلفظ كاحد ُب ستة مواضع، كبسياؽ ميقارب ُب -يا رعاكم اهلل-  فهكذا تركف :{اٍلعىٍرشً 

ـ ؤد حقنا كصدقنا ٓنقيق ىذه الصفة لو سبحانو كتعأب، كلكن الزائغٌن يقعوف ُب شااٞنوضع السابع، ٣نا يدؿ على أنو أر

                                                           
 (.160)صحيح مسلم , (2411)صحيح البخاري  
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الفة اٟندل، فصاركا يقولوف كبل، ال ٬نيكن أف نيثبت هلل استواءن : مسلكهم اٝناطئ، كميقدماُتم السيئة، فتجرىم إٔب ٢ني
راد باستوائو على العرش استيبلئو عليو، ليس استواءن حقيقينا

ي
 .؟ما الصارؼ لذلك عن ظاىره! ٓب؟: فإذا ًقيل ٟنم.حقيقينا، كاٞن

ييعيدكف ك٩نرتكف نفس الشيبهة اليت يصفوف  فصاركا.ألف االستواء من أفعاؿ اٞنخلوقٌن، كاهلل مينزه عن ميشاهبة اٞنخلوقٌن: قالوا
- ىم سهل ليكالجواب عهبا كثًننا ٣نا أثبت اهلل تعأب لنفسو من صفات الكماؿ كنيعوت اٛنبلؿ الذاتية كالفعلية كاٝنربية، 

 : -كما تقدـ
كإ٧نا كقع االشرتاؾ ، فلما أضافو إٔب نفسو اختص بو.إف ىذا استواء أضافو الرب إٔب نفسو: أف ييقاؿ :األمر األكؿ

ٞنا دخل - ر٘نو اهلل-ُب حركؼ اللفظ فقط، أما حقيقتو ككيفيتو فاألمر ٫نتلف، كما قاؿ اإلماـ مالك كُب أصل اٞنعىن، 
االستواء -: ر٘نو اهلل- فقاؿ اإلماـ مالك .كيف استول؟ {الرَمَّنٍ٘نىني عىلىى اٍلعىٍرًش اٍستػىوىل}:  يا أبا عبد اهلل:عليو داخل كقاؿ

، كالكيف ٠نهوؿ، كاإل٬ناف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة  كالكيف غًن معقوؿ، ،االستواء غًن ٠نهوؿ:  كُب لفظ.معلـو
.  ٍب أمر بو فأيخرج من اٞنسجد.كاإل٬ناف بو كاجب، كالسؤاؿ عنو بدعة، كما أيراؾ إال صاحب بدعة

معىن االستواء، كأنو معركؼ ُب لغة العرب، ال ٫نفى على عريب معىن االستواء، -ر٘نو اهلل-فأثبت اإلماـ مالك 
 اٞنخلوقٌن فمجهوؿ أك غًن معقوؿ، ال تتمكن عيقولنا اتءاستواكأما الكيف كىو ما ٫نتص بو سبحانو كينفرد بو عن سائر 

اب بو عن  من دركو، كاإل٬ناف باالستواء كاجب، كالسؤاؿ عن كيفيتو بدعة، فهذا جواب سديد من إماـ رشيد ٩نب أف ٩ني
. ؿ عن ىكذا مسألة شاذةأكل من س

الف كغًنىم  ؿ ابن األعرايب كاٝنليل بن أ٘ندئ للغة العرب، فقد سةكزعم أىل البدع بأف االستواء ّنعىن االستيبلء ٢ني
 من

كحسبك هبم، فإهنم أئمة .ىذا شيء ال تعرفو العرب: ىل يأٌب االستواء ّنعىن االستيبلء؟ فأبوا، كقالوا: أئمة اللغة
. اللغة كأىل اللساف، نفوا أف يأٌب االستواء ّنعىن االستيبلء، شيء ال تعرفو العرب من ليغتها، كالقر ف نزؿ بلساف عريب ميبٌن

الفة ٞنا تواتر ُب كتاب اهللل  أف ىذه الدعو:األمر الثاني فسبعة مواضع تيعرب بلفظ االستواء، فلو كاف ميراد اهلل .٢ني
. لكنو ٓب يتغًن ىذا اللفظ ُب ٗنيع اٞنواضع السبعةك.استؤب: تعأب من االستواء االستيبلء، لقاؿ كلو ُب موضع كاحد

لو فيسر االستواء باالستيبلء للـز من : فمثبلن . أف تفسًن االستواء باالستيبلء يلـز منو لواـز فاسدة:األمر الثالث
ىل يقوؿ بذلك ! ذلك أال يكوف اهلل تعأب ميستولينا على عرشو حٌن خلق السماكات كاألرض، كىل يقوؿ بذلك مؤمن؟

من يؤمن بربوبية اهلل، أف اهلل تعأب ٓب يكن ميستولينا على عرشو حٌن خلق السماكات كاألرض ٍب استؤب عليو بعد ذلك؟ 
. إف استول ّنعىن استؤب: ىذا ما يؤدم إليو قوٟنم

أيضنا يلـز من ذلك أال يكوف بٌن العرش كاألرض السفلى فرؽ، ما الفرؽ إذف إذا كاف االستواء ّنعىن االستيبلء 
على اٛنميع،  فأم فرؽ بٌن العرش الذم فوؽ السماكات السبع كبٌن األرض السيفلى؟ ال فرؽ إذف، ألف اهلل تعأب مستوٕب

إذا كاف استول ّنعىن استؤب فيلـز .نو استول على كل شيءإ:كتنزه يصح أف ييقاؿ عنوأف يكوف اهلل تعأب يرتتب على ىذا 
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 كأشياء ال يقول اإلنساف على ،استول على البيوت، كاستول على الشجر، كاستول على اٜنجر: من ذلك أف يقوؿ قائل
 فهذا الـز قوٟنم أف استول ّنعىن استؤب، فدؿ ذلك على أف تفسًن االستواء باالستيبلء معىن باطل، كأنو قوؿ على .ذكرىا

اهلل بغًن علم، كال ميوجب لو، فإنو ال ٩نوز صرؼ الكبلـ عن ظاىره إٔب خبلؼ ظاىره بإقرارىم ىم إال بوجود دليل ييوجب 
وجب لصرؼ الكبلـ إ: طبعنا القـو يقولوف، نقل اٞنعىن من حقيقتو إٔب ٠نازه على فرض القوؿ باجملاز، كال دليل

ي
ف الدليل اٞن

ىذا الذم تعللتم بو علة كاىية، فإنو ال : فنقوؿ. عن ظاىره إٔب خبلؼ ظاىره ىو الفرار ُب الويقوع ُب ميشاهبة اٞنخلوقٌن
 ٓب يبقى لكم ما تتشبثوف بو، إف ؟فللو تعأب استواء يليق بو، كللمخلوؽ استواء يليق بو، فأين تذىبوف، يلـز منو ما ذكرًب

ٕنوىا ٍب استدللتم عليها، فعكستم اٞنسار، ككاف الواجب أف تستدلوا دىي إال ميقدمات باطلة كأكىاـ فاسدة، كظنوف اعتق
ٍب تعتقدكا، إذف ىذه اٞنقالة مقالة باطلة فاسدة كالواجب كما ىو مذىب أىل السنة كاٛنماعة أف نيثبت هلل سبحانو كتعأب 

اثل استواء اٞنخلوقٌن . استواءن يليق َنبللو كعظمتو، ال ٬ني
 تقدـ كثًننا أف الفرؽ بٌن الذاتية كالفعلية أف الذاتية قاالستواء صفة فعلية، ألف؟  أـ فعلية؟كىل االستواء صفة ذاتية

تعلقة ّنشيئتو، فلما علمنا أنو حٌن خلق السماكات كاألرض ٓب 
ي
بلزمة لذاتو اليت ال تنفك عنو، كأف الفعلية ىي اٞن

ي
ىي اٞن

 .يكن ميستوينا على عرشو، ٍب استول دؿ ذلك على أف ىذا كصف فعلي، ِنبلؼ ما يأٌب إثره، كىو صفة العلو
 (17 )الدرس

 إثبات علو اهلل عز كجل
إثبات علو اهلل على مخلوقاتو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم:  
إلىٍيًو يىٍصعىدي }.[158: النساء]{بىل رَّفػىعىوي اللَّوي إلىٍيوً }.[55: آؿ عمراف]{يىا ًعيسىى إنّْي ميتػىوىفّْيكى كىرىاًفعيكى إلىيَّ }

 أىٍسبىابى (36)يىا ىىامىافي اٍبًن ًلي صىٍرحنا لَّعىلّْي أىبٍػليغي اأٍلىٍسبىابى }.[10: فاار]{اٍلكىًلمي الطَّيّْبي كىاٍلعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي 
ىظينُّوي كىاًذبنا أىأىًمنتيم مَّن ًفي السَّمىاًء أىف يىٍخًسفى ًبكيمي }.[37 ,36:  افر]{السَّمىوىاًت فىأىاًَّلعى إلىى ًإلىًو ميوسىى كىًإنّْي ألى

تػىٍعلىميوفى كىٍيفى نىًذيرً (16)اأٍلىٍرضى فىً ذىا ًىيى تىميوري  ـٍ أىًمنتيم مَّن ًفي السَّمىاًء أىف يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبنا فىسى : الملك]{ أى
16, 17] .

كذلك أف بين االستواء ساؽ الشيخ ىذه اآليات الدالة على إثبات العلو بعد اآليات الدالة على إثبات االستواء، 
: فمكبين العلو فرؽ

بد دكمنا أف ييوصف بالعلو، كال   ّنعىن أف اهلل تعأب ال. أف االستواء صفة فعلية، كالعلو صفة ذاتية:الفرؽ األكؿ
كىأىٍنتى الظَمَّناًىري ): ٬نيكن أف يزكؿ عنو كصف العلو، كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب تفسًنه لؤلٚناء األربعة، قاؿ

 فاهلل تعأب دكمنا ميتصف بالعلو، ال ٬نيكن أف يتصف بالسيفوؿ، حَّت إذا نزؿ سبحانو كتعأب إٔب ٚناء (فػىلىٍيسى فػىٍوقىكى شىٍيءه 

                                                           

 (.2713) صحيح مسلم 
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 كال ييقاس ِنلقو، كاهلل على كل شيء قدير،يا ُب الثيلث األخًن من الليل، ال ٬نيكن أف يكوف فوقو شيء من ٢نلوقاتو، فالد
ًمٍثًلًو شىٍيءه }  . كال تيضرب لو األمثاؿ، فالعلو صفة ذاتية، كاالستواء صفة فعلية ،[11: الشورل]{لىٍيسى كى

فلو أدمن اإلنساف .  أف العلو يدؿ عليو العقل كالنقل، أما االستواء فإنو ال يدؿ عليو إال النقل:الفرؽ الثاني
التذكًن كأجهد ذىنو لييثبت االستواء ٓب يتمكن ّنيجرد العقل، أما العيلو فإف العقل يدؿ عليو، إذ العقل يقطع بأف العلو 

كماؿ كالسيفل نقص، ككل كماؿ ثابت للمخلوؽ فاهلل أكٔب بو، ككل نقص يينزه عنو اٞنخلوؽ فاهلل أكٔب أف يينزه عنو، فالعقل 
 . لكنو ال يدؿ عليو،يدؿ على إثبات العلو، لكن العقل ال يدؿ على إثبات االستواء، كإف كاف ال ٬ننعو

إذف ىذه اآليات اليت بٌن أيدينا تدؿ على إثبات علو اهلل، كاعلموا أف عيلو الرب سبحانو كُنمده قد دؿ عليو 
رة، أم توافرت األدلة اٝنمس على إثبات علو اهلل عز كجل، االستواء كما تقدـ دؿ طالعقل كالفاإلٗناع كالكتاب كالسنة ك

 فقد أخرب الن  صلى اهلل عليو كسلم بأف اهلل : من اآليات السبع، كدلت عليو السنة الصحيحةا فيما تلوف:عليو الكتاب
سلمٌن على ذلك كما قاؿ األكزاعي:استول على عرشو، كدؿ عليو اإلٗناع

ي
كالتابعوف متوافركف كينا ":  فقد انعقد إٗناع اٞن

 إذف ىذا تابع للمبحث ، "نقوؿ أف اهلل تعأب ذكره فوؽ عرشو، كنؤمن ّنا كردت بو السنة من صفاتو جل كعبل
 .كاإلٗناع، كالسنة، الكتاب:السابق، فاالستواء دلت عليو ثبلثة أنواع من األدلة

 .الفطرة، العقل:خرين ٨نا كأما العلو فقد دلت عليو ٙنسة أنواع من األدلة، منها الثبلثة السابقة كنوعٌن 

 كالرفع ال [55:  ؿ عمراف] {يىا ًعيسىى ًإ٘بِّ ميتػىوىفِّيكى كىرىاًفعيكى ًإٕبىَمَّن }: أما داللة الكتاب فإليكموىا، قاؿ اهلل تعأب
أعلى، كُب ىذا رد على إٔب الرفع ال يكوف إال : [158: النساء]{بىل رَمَّنفػىعىوي اللَمَّنوي إًلىٍيوً }: ، كقاؿ تعأبيكوف إال إٔب أعلى

كىمىا قػىتػىليوهي كىمىا صىلىبيوهي }:  ككبل، قاؿ اهلل تعأبا الذم يزعموف أف عيسى عليو السبلـ قد صيلب، حاشلاليهود كالنصار
 فقد كشت اليهود بعيسى عليو السبلـ إٔب الريكماف ليقتلوه، فأتوا ليقبضوا عليو فألقى اهلل ،[157: النساء] {كىلىًكن شيبِّوى ٟنىيمٍ 

 الشوؾ كصلبوه، كأما قشبهو على ىذا اٝنائن الذم كشى بو، فأخذكه كجرجركه ككضعوه على خشبة الصلب ككضعوا علي
إذف ىذا التعبًن بالرفع يدؿ على .  حَّت صار ُب السماء الرابعةلعيسى عليو السبلـ فقد رفعتو اٞنبلئكة إٔب السماكات العيل

. العيلو
خر الزماف، فهو   عيسى عليو السبلـ ٓب ٬نت، بدليل أنو ينزؿ ُب ؟ىل ميتوفيك ّنعىن اٞنوت:{ًإنّْي ميتػىوىفّْيكى } :قاؿ

، ّنعىن أف اهلل سبحانو كتعأب  ٓب ٬نت بعد عليو السبلـ، إذف ميتوفيك إما ّنعىن ميستوفيك، أك أهنا الوفاة اليت ّنعىن النـو
، كالنـو أخو اٞنوت، لكنو أخوه األصغر، فقد قاؿ اهلل سبحانو كتعأب اللَمَّنوي يػىتػىوىَبَمَّن األىنفيسى ًحٌنى مىٍوًُتىا كىالَمَّنيًت }: ألقى عليو النـو

، لكن تبقى للركح عبلقة بالبدف، فعيسى عليو السبلـ قد  استيفاء فالنـو نوع كفاة، فيو نوع[42:الزمر] {ٓبٍى ٕنىيٍت ُب مىنىاًمهىا
، فكانت كفاة صيغر ، ٍب رفعو إليو، لكن ليس لاستوفاه اهلل ّنعىن أنو أخذه إليو، أك استوفاه اهلل ّنعىن أنو ألقى عليو النـو

يتك {ًإ٘بِّ ميتػىوىفِّيكى }: اٞنقصود بقولو تعأب . أم ٣ني
                                                           

 (.500)الصفات للبيهقي ، (1/212) العرش للذى  
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كالصعود ال  {إًلىٍيًو يىٍصعىدي } مرجع الضمًن إٔب من؟ إٔب اهلل عز كجل، :{ًإلىٍيوً } :{ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّيّْبي } :قاؿ
. يكوف إال إٔب أعلى، إذف ىي من أدلة العيلو

 ما ىو الكلم الطيب؟ الكلم الطيب ىو كيل لفظ حسن مشركع، كالتسبيح :{ًإلىٍيًو يىٍصعىدي اٍلكىًلمي الطَّيّْبي }: قاؿ
نكر، كتعليم الناس، فكل ىذا كلم 

ي
كالتهليل، كالتحميد، كالتكبًن، كاٜنوقلة، كاالسرتجاع، كاألمر باٞنعركؼ، كالنهي عن اٞن

. طيب، فالكلم الطيب، يصعد إٔب اهلل عز كجل
 إما إٔب الكلم الطيب يعين كالعمل الصاّب يرفع الكلم {يػىٍرفػىعيوي }مرجع الضمًن ُب :{كىاٍلعىمىلي الصَّاًلحي يػىٍرفػىعيوي }: قاؿ

الطيب، كإما إٔب اهلل عز كجل، يعين أف اهلل تعأب كما يصعد إليو الكلم الطيب فهو يرفع العمل الصاّب، ىذاف قوالف، كقد 
 فاستنبط ، الوابل الصيب كرافع الكلم الطيب:اٞنعىن األكؿ، ألنو ٚنى كتابو- كاهلل أعلم-اختار ابن القيم فيما يظهر 

رد الكبلـ ال يرتفع إال إذا اقرتف بو عمل، فالعمل تصديق للكبلـ، كإال فقد يدعي اإلنساف الدع كل االعلماء أف ٠ني
 ,{يػىٍرفػىعيوي }ك{ يىٍصعىدي }كالشاىد من ىذا ىو لفظ ، العريضة، فما ٓب يقرهنا بالعمل ال تكوف مقبولة ثابتة عند اهلل عز كجل

. كالرفع ال يكوف إال إٔب أعلى
  أىٍسبىابى السَّمىوىاًت فىأىاًَّلعى ًإلىى ًإلىًو ميوسىى كىًإنّْي(36)يىا ىىامىافي اٍبًن ًلي صىٍرحنا لَّعىلّْي أىبٍػليغي األىٍسبىابى } :قاؿ
اطبنا كزيره ىاماف:{ألىظينُّوي كىاًذبنا  كما الصرح؟ الصرح ىو البناء ،{اٍبًن ٕب صىٍرحنا}:  قاؿ لو، من القائل؟ فرعوف، يقوؿ ٢ني

 .الرفيع الشامخ
.  يعين طرائق السماكات:{أىٍسبىابى السَمَّنمىوىاتً } األسباب ٗنع سبب، كىو الطريق، :{لَّعىلّْي أىبٍػليغي األىٍسبىابى } :قاؿ
. فأف أطلع إٔب إلو موسى:  ما الذم نصب أطلع؟ أف ميضمرة، يعين:{فىأىاًَّلعى ًإلىى ًإلىًو ميوسىى}: قاؿ
اٍبًن } ما ىو كجو الداللة من ىاتٌن اآليتٌن على إثبات العلو؟ :{فىأىاًَّلعى ًإلىى ًإلىًو ميوسىى كىًإنّْي ألىظينُّوي كىاًذبنا}: قاؿ

 احفر ٕب حفرة، أك احفر ٕب : طلب إلو موسى؟ ُب جهة العلو، كٓب يقلفاالرتفاع، فأمككالصرح يدؿ على العلو  {ٕب صىٍرحنا
لكن يدؿ على ماذا؟ على أف  يدؿ عليو، {أىٍسبىابى السَمَّنمىوىاتً }: قولوكأيضنا ، {اٍبًن ٕب صىٍرحنا}:  بل قاؿ.خندقنا أك نفقنا

.  أين؟ ُب السماءقموسى عليو السبلـ أخربه أف إلو
 أىٍسبىابى السَّمىوىاًت فىأىاًَّلعى ًإلىى ًإلىًو ميوسىى كىًإنّْي (36)يىا ىىامىافي اٍبًن ًلي صىٍرحنا لَّعىلّْي أىبٍػليغي األىٍسبىابى }: قاؿ
عية، كىذا من أساليب الطيغاة، فإف من الطيغاة من ك كىذا من ٓنايل فرعوف كحذلقتو، كتظاىره باٞنوض:{ألىظينُّوي كىاًذبنا
 الشعوب كالعامة بأنو موضوعي، كأنو يبحث عن اٜنق كغًن ذلك، حَّت إنو ليضع نفسو ُب موضع االجتهاد، ـيتظاىر أما

 ع ُنثنا،ككأ٧نا ىو قتل اٞنوض مثل ىذه اٛنيملة تدؿ{مىا عىًلٍمتي لىكيم مٍِّن إًلىوو غىًٍنًم}: عَّت الطيغاة، يقوؿأأرأيتم فرعوف كىو 
 يعين استفرغت :كاهلل ما علمت لكم من إلو غًنم :كاجتهد ُب أف يبحث ٟنم عن إلو، ٍب بعد ذلك صفق بيده، كقاؿ

ا بو فالسيذج ييغرر،كُنثت كما كجدت لكم إلو غًنم، ىكذا جيهدم ككسعي تهدن . ـ ّنثل ىذا الكبلـ كيركنو ناصحنا ٠ني
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لىًئًن أنَمَّنىٍذتى ًإٟنىنا غىًٍنًم ألىٍجعىلىنَمَّنكى }،[24: النازعات] {أىنىا رىبُّكيمي األىٍعلىى}: ككذلك أيضنا حينما خرج عليهم كقاؿ
يعين لنتأكد من : {اٍبًن ٕب صىٍرحنا}:  كيقوؿ ىا ىنا ميتظاىرنا يعين بالبحث كالتقصي،[29: الشعراء] {ًمنى اٍلمىٍسجيوًنٌنى 

 ىذه ! سبحانو اهلل، ليس ٍبَمَّن إلو، ىكذا ييريد، ييريد أف ٪نصر الريبوبية كاأليلوىية بشخصو اٞنهٌن،اٞنوضوع، لنتحقق، ال شيء
. أساليب ىؤالء الطيغاة قد٬ننا كحديثنا

.  أم تضطرب كتتحرؾ:{تىميوري } :{أىأىًمنتيم مَّن ًفي السَّمىاًء أىف يىٍخًسفى ًبكيمي األىٍرضى فىً ذىا ًىيى تىميوري }: قاؿ
ـٍ أىًمنتيم مَّن ًفي السَّمىاًء أىف يػيٍرًسلى عىلىٍيكيٍم حىاًصبنا}: قاؿ  ،ب ىي الريح اليت ٓنمل اٜنصباء فتحصبهمصكاٜنا :{أى

كالسماء فالذم ُب السماء ىو اهلل عز كجل،  {مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }: أين كجو الداللة من ىذه اآلية على إثبات عيلو اهلل؟ قولو
: لها معنياف

 . السبع الشداد. أف تكوف السماء ىي السماء اٞنبنية:المعنى األكؿ
راد بالسماء العيلوفأ :المعنى الثاني

ي
 . يكوف اٞن

أأمنتم من : أم {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }:  فمعىن قولو.إف السماء في ىذه اآلية ىي السبع الشداد :فإف قيلنا
، ىذا من صميم ليغة العرب، التناكب بٌن حيركؼ اٛنر،  على السماء، كُب تأٌب ّنعىن على ُب ليغة العرب، ليس ىذا تأكيبلن

يعين على األرض، ال ُب  {2:التوبة}{فىًسيحيواٍ ُب األىٍرضً }: كشاىد ذلك، أك شواىد ذلك من كتاب اهلل، قوؿ اهلل تعأب
قولو تعأب ُب قصة فرعوف مع ، كيعين على مناكبها[: 15: اٞنلك] {فىاٍمشيوا ُب مىنىاًكًبهىا}: قولو تعأب، كجوفها كغورىا

 ىل ميراده أنو ييدخلهم ُب جوؼ ىذه اٛنذكع؟ ال، اٞنقصود على [:71: طو] {كىألصىلِّبػىنَمَّنكيٍم ُب جيذيكًع النَمَّنٍخلً }: السحرة
 السبع  : السماء اٞنبنية :فإذا كاف اٞنقصود بالسماء ُب ىذه اآليات  إذف ُب تأٌب ّنعىن على ُب ليغة العرب، ،جيذكع النخل

. الشداد، فإف ُب ىينا تيفسر ّنعىن على
 ٚناءؾ، :فسقف ىذا اٞنسجد؛  ٚناء: كل ما علىم ألف العرب تيسم,إف السماء الميراد بها العيلو :كإف قيلنا
أأمنتم من ُب العلو، كال إشكاؿ، كال :  سقفو، كىكذا، فإف ُب على كجهها تدؿ على الظرفية، يعين:ٚناء ىذا اٞنسجد

 الرب تيظلو أك م ككبل أف تكوف السماكات ٓنوا كهبذا يزكؿ اإلشكاؿ، فليس اٞنقصود حاش. ُب ّنعىن على:٥نتاج أف نقوؿ
ما السماكات السبع ]اتو ٓنويو، تيظلو أك تيقلو، بل اكتيقلو، تعأب اهلل عن ذلك، اهلل أكرب كأعظم كأجل من أف تكوف سم

يط بو [كاألرضوف السبع ُب كف الر٘نن إال كخردلة ُب كف أحدكم ، فهي أصغر من أف يتوىم إنساف أف السماكات ٓني
 إما من على السماء، أك معناىا من ُب العيلو، فهذا دليل على :{أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }سبحانو كتعأب، فصار اٞنقصود 

. إثبات عيلو اهلل
كالواقع أيها الكراـ أف عيلو اهلل تعأب ُب القير ف العظيم مذكور بطيرؽ ميتنوعة، منها ما استشهد بو اٞنؤلف، كمنها 

سىبًِّح اٍسمى رىبِّكى }: ًصيغ أيخرل، فقد ٚنى اهلل نفسو ُب كتابو بأٚناء تدؿ على العيلو صر٪ننا، كقولو تعأب
 فالعلي  ،[4: الشورل] [255: البقرة]{كىىيوى اٍلعىًليُّ اٍلعىًظيمي } ،[9: الرعد { ]اٍلميتػىعىاؿً  اٍلكىًبًني }،[1:األعلى]{األىٍعلىى
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تعاؿ تدؿ على ذلك
ي
تػىٍعريجي اٍلمىبلًئكىةي }ككذلك ما مر بنا من ذكر صيعود األشياء إليو، كذكر عيركجها إليو، ، كاألعلى كاٞن
نزكؿ األشياء منو، ألف النزكؿ ال : كمن األدلة،  كالعيركج يكوف إٔب أعلى، كرفع األشياء إليو،[4: اٞنعارج] {كىالرُّكحي إًلىٍيوً 

- ر٘نو اهلل- حَّت حكى شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،يكوف إال من أعلى إٔب أسفل، كذكر االستواء يدؿ على العيلو، كىكذا
 .ألفي دليل:  عن بعض عيلماء الشافعية أف ُب القر ف أكثر من ألف دليل على إثبات عيلو اهلل، كبعضهم قاؿلُب الفتاك

. يعين بعضها ًداللتو ميباشرة، كبعضها ميستنبط، فهذه ًداللة القير ف
ا ُب األحاديث، كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم:كأما السينة  ،[كأنت الظاىر فليس فوقك شيء]:  فكثًن جدن

قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى كىٍجًهكى ُب } ، إٕب السماء ينتظر الوحي من اهلل عز كجلقككذلك أيضنا رفع الن  صلى اهلل عليو كسلم طرؼ
اًء، قىاؿى : أىٍينى اهللي؟ قىالىتٍ ):  كقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم للجارية،[144: البقرة] {السَمَّنمىاءً  « مىٍن أىنىا؟»: ُب السَمَّنمى
. إٔب غًن ذلك من األدلة ،(أىٍعًتٍقهىا، فىًإنػَمَّنهىا ميٍؤًمنىةه ): أىٍنتى رىسيوؿي اهلًل، قىاؿى : قىالىتٍ 

ف اهلل تعأب ذكره فوؽ عرشو، إ :كينا كالتابعوف متوافركف نقوؿ": نفنا قوؿ األكزاعي  قد ذكرنا لكم :اإلجماعكأما 
فاإلٗناع مينعقد على إثبات عيلو اهلل تعأب، ال يينازع ُب ذلك أحد من أىل السنة، ". بو السنة من الصفاتكردتكنؤمن ّنا 

. بل كيلهم على ىذا
 فالعقل يدؿ على إثبات العيلو، كذلك أف العيلو لدل ٗنيع العيقبلء صفة كماؿ، كالسيفل صفة نقص، :العقلكأما 

ىذا أمر تيقر بو ٗنيع العيقوؿ، كاألصل أف ما ثبت للمخلوؽ من كماؿ فاهلل أكٔب بو، كما أف ما تنزه عنو اٞنخلوؽ من نقص 
. الرسالة األكملية: ااٚنو- ر٘نو اهلل-فاهلل أحق بالتنزيو منو، كُب ىذا رسالة مبسوطة لشيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ق سبحانو كتعأب، حَّت إف كفقد غرس اهلل تعأب ُب الفطر اعتقاد عيل : فهو دليل الفطرةالخامسأما الدليل 
اليهود كالنصارل ييقركف بأف اهلل تعأب ُب العيلو، كييشًنكف إٔب السماء، ناىيك عن أىل اإلسبلـ فإهنم أكثر الناس ٓنقيقنا 

 فطرتو باٞنباحث الكبلمية كاٞننطقية كالفلسفية إال ك٩ند ُب قلبو نيزكعنا إٔب تتلوثلعيلوه سبحانو كتعأب، فما من إنساف ٓب 
ر٘نو -دا٘ب ـ أساطٌن األشاعرة مع أيب جعفر الوفالسماء حٌن ميناجاة اهلل تعأب، كقد كقع قصة أليب اٞنعإب اٛنويين كىو ـ

 اٞنعإب اٛنيويين كاف ييلقب بإماـ اٜنرمٌن، كذلك لتفننو ُب عيلـو الفقو، كاألصوؿ، كالعربية، لكنو ُب باب االعتقاد كأبك، -اهلل
لة صحيحة، ٍب أردؼ قائبلن .كاف اهلل كال شيء: ليس على طريقة أىل السنة كاٛنماعة، فكاف ييقرر كيقوؿ كىو :  كىذه ٗني

 ففهم أبو جعفر اٟنمدا٘ب ميراده، .كىو اآلف على ما كاف عليو: قاؿ ييعرض بنفي العيلو كاالستواء، .اآلف على ما كاف عليو
دعنا من ذكر العيلو :  يا إماـ: فقاؿ؛{اٍلعىٍرشً  عىلىى اٍستػىوىل ٍبيَمَّن }: كأنو ييريد أف ينفي حيصوؿ االستواء، ألف اهلل قاؿ

 إال كجد ُب قلبو ضركرة بطلب .يا اهلل: كاالستواء، كأخربنا عن ىذه الضركرة اليت ٩ندىا أحدنا ُب قلبو، ما قاؿ عارؼ قط
ٓب يستطع أف .حًن٘ب اٟنمدا٘ب، حًن٘ب اٟنمدا٘ب:  فجعل اٛنويين يلطم على رأسو، كيقوؿ.العيلو، ال يلتفت ٬ننة كال يسرة

يب عن ىذا الدليل الفطرم، كأنتم ْندكف ىذا ُب قيلوبكم، ما من أحد منا ييناجي ربو كيقوؿ  إال ٩ند قلبو ينزع .يا رب: ٩ني
                                                           

 (.537) صحيح مسلم 
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 بل ٩ند أف قلبو يتجو ٥نو العلو، حَّت أف األطفاؿ الصغار إذا استعدل بعضهم ؟ ٓنت، خلف، يسار،٬نٌن:إٔب أم جهة
وفو باهلل الذم ُب السماء، ناىيك عن الشيوخ الكبار كالعجائز، بل ييقاؿ إف البهائم العجماكات إذا : على بعض كجرل ٫ني

تو، مستو على عرشو، افاهلل سبحانو كتعأب فوؽ ٚناك. اعرتاىا شيء من األٓب أك جاءىا ضرب رفعت طرفها إٔب السماء
فعيلو اهلل تعالى ثالثة بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو، كال ُب خلقو شيء منو، ىذا عقيدة أىل السنة كاٛنماعة، 

 :أنواع
 .علو قدر :النوع األكؿ

 .عيلو قهر :النوع الثاني

 .عيلو ذات :النوع الثالث

علو قهر، كعلو : فعلو القدر ىو عيلو الصفات، إما أف نقوؿ علو قدر، كعلو قهر، كعلو ذات، كإال نقوؿ
بعيلو القدر ىو عيلو الصفات، ألف اهلل لو : صفات، كعلو ذات، ّنعىن كاحد، كنبينها حَّت ال تلتبس على أحد، اٞنقصود

مع عليو أىل القبلة كإف اختلفوا ُب التفاصيل، فما م جد أحد يدعي اإلسبلـ إال يفرتض هلل كاٞنثل األعلى، كىذا أمر ٩ني
طلق، كأسعد الناس هبذا ىم أىل السنة، الذين أثبتوا ما أثبت لنفسو من صفات الكماؿ، كنزىوه عن صفات 

ي
الكماؿ اٞن

 فبل ٬نيكن ،[18،61: األنعاـ]{كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً }النقصاف، كأما عيلو القهر فبل يينازع فيو أحد من أىل القبلة، 
[ 18،61: األنعاـ]{كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً } عن قيدرتو كقهره كسيلطانو، األحد يدعي اإلسبلـ أف ييثبت هلل ميغالبنا خارجن 

 [.50: النحل] {٫نىىافيوفى رىبػَمَّنهيم مِّن فػىٍوًقًهٍم كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى }: يكفيك اٞنبلئكة الًعظاـ الذين قاؿ اهلل تعأب عنهم
معوف على أف  بقي موضع النزاع كحلبة الصراع ُب القسم الثالث، كىو عيلو الذات، فأىل السنة كاٛنماعة قاطبة، ٠ني

أنو سبحانو كتعأب كمن خلقو، كال ُب خلقو شيء منو،  اهلل تعأب بذاتو مستول على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء
لو العيلو األعلى، كأنو سبحانو مستو على عرشو استواءن يليق َنبللو كعظمتو، كأف عرشو ىو سقف اٞنخلوقات، فكل 

 كاهلل فوؽ العرش، ىذه الفكرة الواضحة البينة عند ٗنيع أىل السنة كاٛنماعة، أف اهلل سبحانو عاؿ ،الكوف ٓنت العرش
على خلقو، مستو على عرشو، ليس فيو شيء من خلقو، يعين ال اختبلط، كال ُب خلقو شيء منو، ال حيلوؿ، ىذا ميعتقد 

. أىل السنة كاٛنماعة
إف اهلل حاٌؿ في كل : كأما أىل البدع فقد قالوا مقاالت بائرة ُب ىذا، كأتوا بالعجب العيجاب، فمنهم من يقوؿ

كقد تسمع من . إف اهلل ُب كل مكاف: الذين يقولوفكىذه مقالة حيلولية الجهمية تعأب اهلل عما يقولوف علونا كبًننا، .مكاف
 :ىذا قوؿ باطل، علمو ُب كل مكاف، أما ىو بذاتو سبحانو فبل ٩نوز أف ييقاؿ.  ربنا ُب كل مكاف:بعض الناس من يقوؿ

 ىذا ال يقوؿ بو من يقدر اهلل حق قدره، فاهلل تعأب فوؽ ؟ ىل يكوف ُب اٞنساجد كالبيوت كاألسواؽ ككذا؟ُب كل مكاف
. تو، مستو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو كال ُب خلقو شيء منواٚناك
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يعين . كال خلف، فوؽ، كال ٓنت، كال ٬نٌن، كال مشاؿ، كال أماـ:ال ييوصف بأم جهة، فبل ييقاؿ: كمنهم من قاؿ
اذم، كال انب، كال ١ني ايث، كال ٠ني  ! ، نفوا عن اهلل اٛنهات الست، سبحاف اهلل..، كال..نفوا عن اهلل اٛنهات الست، كال ١ني

 كال ، كال ٓنت، ال فوؽ:لو أيريد أف ييعرؼ العدـ بشيء ما كيجد أحسن من ىذا التعريف، أف تقوؿ عن شيء من األشياء
اذينا، كال ْنوز اإلشارة  انبنا، كال ١ني  سلسلة ..، كال..كال،..إليو، كالاٜنسية ٬نٌن، كال مشاؿ، كال أماـ، كال خلف، كليس ٠ني

اكلوف أف ليس فوؽ السماء إلو: كاقاؿؼمن النفي، ىذا ُب اٜنقيقة ييفضي إٔب القوؿ بالعدـ، كٟنذا تفطن أىل السنة  . إ٧نا ٪ني
يعين مقالتهم ىذا تيفضي إٔب القوؿ بإنكار كيجود اهلل، فهذه اٞنقالة ىي مقالة ميتأخرم اٛنهمية، الذين قالوا بنفي اٛنهات 

طلق، فهذه مقالة تأب،الست
ي
. ىا العقوؿ كتيناقض أدلة الكتاب كالسنةابالنفي اٞن

أما أىل السنة كاٛنماعة فكما ٚنعتم على اٛنادة، على ما ييوافق العقل كالفطرة كالشرع، ال ينبو كبلمهم على شيء 
تو، مستو على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو، كال ُب امن ذلك، اهلل سبحانو كتعأب بذاتو، فوؽ ٚناك

 االٓناد بنوعيهما العاـ كاٝناص، ة اٜنيلوؿ، ككمقاؿةخلقو شيء منو، ىذه مقالتهم، أما اٞنقاالت الباطلة الفاجرة كمقاؿ
 .إٔب اٜنق بصلة، ك٩نب دفعها كإنكارىا فكلها مقاالت كيفرية ال ٕنتٌ 

. كاهلل أعلم
 (18 )الدرس

إثبات معية اهلل لخلقو 
ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

هىا كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيٍم كىاللَّوي  اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ًفي اأٍلىٍرًض كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ
  .[4: الحديد]{ًبمىا تػىٍعمىليوفى بىًصيره 

ثىةو إالَّ ىيوى رىاًبعيهيٍم كىالى خىٍمسىةو إالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍم كىالى أىٍدنىى ًمٍن ذىًلكى كىالى أىٍكثػىرى إالَّ ىيوى } مىا يىكيوفي ًمن نٍَّجوىل ثىالى
 . [7: المجادلة]{مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا ثيمَّ يػينىبّْئػيهيم ًبمىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه 

صنف بعد ذكر  يات االستواء كالعيلو كىذا من حيسن صنيعو كتصنيفو، لييبٌن أف عيلو اهلل ا هبملىاتاف اآليتاف أت
ي
 اٞن

تعأب كاستواءه على عرشو ال ٬ننع من معيتو ٝنلقو، فإنو سبحانو قريب ُب عيلوه، علٌي ُب دينوه، فبل تناقض بٌن كونو 
 اٞنعية معية علم، معية بصفات قسبحانو فوؽ السماكات العيلى مستوينا على العرش، كبٌن كونو مع خلقو، إذ أف ىذ

 كبصره، كقدرتو، كاطبلعو، فبل تناُب بٌن األمرين، لئن كاف ىذا يتناَب ُب حق اٞنخلوقٌن فإنو ال يتناَب ُب ،الربيوبية، بسمعو
جد شخص مثبلن فوؽ سطح ىذا اٞنسجد فإنو ال يعلم ما ٥نن فيو، كال يسمع كبلمنا، كال كاٝنالق، فاٞنخلوؽ ريّنا لو حق 

 ىذا ُب حق اٞنخلوقٌن، ناىيك فيما لو كاف ُب مكاف ناء بعيد، فقد يتوىم ميتوىم أف كوف اهلل تعأب فوؽ ،يرل فعالنا
فأردؼ الشيخ آيات العيلو كاالستواء بما أف ىذا ييفضي إٔب عدـ ًعلمو كمعيتو ِنلقو، ،تواعرشو مستو عليو فوؽ ٚناك

 .يدؿ على أنو ال تعارض بين المعية كالعلو
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إذف ىذا فيو إثبات العيلو :{ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً }: قاؿ
. كاالستواء

هىا كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا}: قاؿ كسبق تفسًن ىذه :{يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ًفي األىٍرًض كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ
 . اٛنيمل

 إذف ُب  ية كاحده ٗنع سبحانو كتعأب بٌن اٞنعية :{كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيٍم كىاللَّوي ًبمىا تػىٍعمىليوفى بىًصيره } :قاؿ
 ،كالعلو، فبل ٬نيكن أف يكوف بٌن اٞنعية كالعلو تعارض، ىذه اٞنعية ىي معية بعلمو، كٚنعو،كبصره، كقدرتو، كإحاطتو سبحانو

ًمٍثًلًو شىٍيءه } [. 11: الشورل]{لىٍيسى كى
.  حديث اٟنمسم النجول ق:{مىا يىكيوفي ًمن نٍَّجوىل ثىالثىةو }: قاؿ
.  فهو معهم،يعين جاعلهم أربعة:{رىاًبعيهيمٍ } :{مىا يىكيوفي ًمن نٍَّجوىل ثىالثىةو ًإالَّ ىيوى رىاًبعيهيمٍ }: قاؿ
. يعين جاعلهم ستة:{ال خىٍمسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيمٍ }: قاؿ
. يعين أدٗب من األربعة:{كىال أىٍدنىى ًمن ذىًلكى }: قاؿ
.  أكثر من الستة، أك أكثر من اٝنمسة:{ال أىٍكثػىرى كى }: قاؿ
إذف ىو ّنا :{ثيمَّ يػينىبّْئػيهيم ًبمىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اللَّوى ًبكيلّْ شىٍيءو عىًليمه  ًإالَّ ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا}: قاؿ

. تعملوف بصًن، كىو بكل شيء عليم
الرد على حيلولية - ر٘نو اهلل- أراد بذلك .افتتح اآلية بالعلم، كاختتمها بالعلم-: ر٘نو اهلل-قاؿ اإلماـ أ٘ند 

اٛنهمية، يعين حينما فسر السلف اٞنعية بالعلم ليس ميرادىم إف العلم ميطابق للمعية، كإ٧نا ميرادىم بذلك تفسًن الشيء 
ببلزمو، يعين أنو يلـز من معيتو سبحانو العلم بأحواٟنم، كأرادكا بذلك الرد على حيلولية اٛنهمية الذين يزعموف أف اهلل 

موجود ُب ٗنيع األشياء كأنو مينبث ُب الكوف كانبثاث اٟنواء كالضياء، تعأب اهلل عما يقولوف، كأف األرض ظرؼ لو، تعأب 
 أين افتتحها بالعلم؟ ُب سورة ،افتتح اآلية بالعلم. معهم بعلمو: اهلل عن ذلك، فلهذا السلف قطعوا عليهم الطريق كقالوا

جادلة
ي
 فهذه ،{ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه }:  كاختتمها بالعلم،{أىٓبٍى تػىرى أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرضً }: اٞن

 .اآليات دلت على إثبات أحد نوعي اٞنعية، كىي اٞنعية العامة اليت يشرتؾ فيها ٗنيع اٞنخلوقات
 المعية تنقسم إلى ٍب إف الشيخ أردؼ اآليات الدالة على معيتو العامة باآليات الدالة على معيتو اٝناصة، ذلك أف

 :قسمين
  . معية عامة:األكؿالقسم 
.  معية خاصة:الثانيالقسم 
إنًَّني مىعىكيمىا أىٍسمىعي }.[40: التوبة]{الى تىٍحزىٍف إفَّ اللَّوى مىعىنىا}: كقولو -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

كىاٍصًبريكا ًإفَّ اللَّوى مىعى }.[128: النحل]{ًإفَّ اللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىالًَّذينى ىيم مٍُّحًسنيوفى }.[46: او]{كىأىرىل
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 .[249: البقرة]{كىم مّْن ًفئىةو قىًليلىةو  ىلىبىٍت ًفئىةن كىًثيرىةن بًً ٍذًف اللًَّو كىاللَّوي مىعى الصَّاًبرًينى }.[46: األنفاؿ]{الصَّاًبرًينى 
ًإٍذ يػىقيوؿي : }جاء ذلك ُب خرب الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حادث اٟنجرة :{الى تىٍحزىٍف ًإفَّ اللَّوى مىعىنىا}: قاؿ

كذلك أف نبينا صلى اهلل عليو كسلم حٌن أكل إٔب غار ثور مع صاحبو أيب ، [40: التوبة] {ًلصىاًحًبًو الى ٓنىٍزىٍف ًإفَمَّن اللَمَّنوى مىعىنىا
 للن  صلى اهلل عليو  - رضي اهلل عنو-  كأرسلت قيريش الطلب إثر٨نا فبلغوا إٔب موضع الغار، حَّت قاؿ أبو بكر ،بكر

قاؿ ذلك شفقة على الن  صلى اهلل عليو كسلم فهو . كاهلل لو أف أحدىم نظر إٔب موضع قدميو لر نا:يا رسوؿ اهلل: كسلم
 اٞنعية معية خاصة، أما قفهذ، [40: التوبة] {الى ٓنىٍزىٍف ًإفَمَّن اللَمَّنوى مىعىنىا}: ييفديو بنفسو، فقاؿ لو الن  صلى اهلل عليو كسلم

اٞنعية العامة فإهنا تشمل من ُب الغار كمن خارج الغار، فإف اهلل مع ىؤالء الذين يتبعوف أثره بسمعو كبصره كعلمو، كما أنو 
مع من ُب الغار بسمعو كبصره كعلمو، كزاد من ُب الغار على من خارج الغار أنو معهم بنصره كتأييده كحفظو، فهذا ىو 

. الفرؽ بٌن اٞنعيتٌن
 اىذا ًخطاب من اهلل تعأب كطمأنة ٞنوسى كىاركف عليهما السبلـ، فإنو ٓب :{ًإنًَّني مىعىكيمىا أىٍسمىعي كىأىرىل}: قاؿ

نىا أىٍك أىف يىٍطغىى}: ندهبما إٔب لقاء فرعوف كدعوتو، قاؿ موسى كىاركف عليهما السبلـ : طو] {رىبػَمَّننىا إًنػَمَّننىا ٦نىىاؼي أىف يػىٍفريطى عىلىيػٍ
 كىو ١نل ذلك، إذ كاف طاغينا جبارنا غشومنا، ال سيما أنو قد سبق ٞنوسى عليو السبلـ ما يعدكنو خطيئة كىو قتلو ،[45

ا أىٍٚنىعي كىأىرىل}: للقبطي، فقاؿ اهلل تعأب ميطمئننا  فهذه اٞنعية معية خاصة تقتضي أف اهلل ،[46: طو] {ال ٔنىىافىا إًنَمَّنيًن مىعىكيمى
ق كمع موسى كىاركف معية عامة، معية الريبوبية ئمىلى ك٨نا بعنايتو كيدفع عنهما، كإال فإف اهلل مع فرعوف ؤ٨نا كيكلاتعأب يرع

قتضية للعلم بالسمع كالبصر كالقدرة كاإلحاطة كسائر صفات الريبوبية
ي
. اٞن

التقول : ىذه معية للميتصفٌن بوصفٌن كر٬نٌن، ك٨نا :{ًإفَّ اللَّوى مىعى الًَّذينى اتػَّقىوٍا كَّالًَّذينى ىيم مٍُّحًسنيوفى }: قاؿ
حسنٌن عامة، ٣نا يدلنا على أف معية اهلل تعأب ال ٔنتص بأفراد كنبينا صلى عكاإلحساف، فاهلل تعأب ـ

ي
تقٌن عامة، كمع اٞن

ي
 اٞن
على، كالقدر األكمل، لكن معية اهلل موسىاهلل عليو كسلم كأيب بكر، ك

ي
 كىاركف كسائر األنبياء، كإف كاف ٟنؤالء القدح اٞن

جاىدين ُب سبيلو، كما ُب ىذه اآليات كغًنىا، ئاٝناصة يندرج فيها ٗنيع أكليا
ي
حسنٌن، كالصابرين، كاٞن

ي
تقٌن، كاٞن

ي
ق من اٞن

كالذين اتقوا ىم الذين جعلوا بينهم كبٌن عذاب اهلل كًقاية، بامتثاؿ أكامره كاجتناب مناىيو، ىذا ىو العهد الذم بينك كبٌن 
ًإفَمَّن أىٍكرىمىكيٍم ًعندى اللَمَّنًو }خر من نسب أك مزاعم أك شرؼ أك غًن ذلك،  ربك، إنك إف اتقيت اهلل كقاؾ، كليس شيء 

 بأف ، فمن اتقى اهلل كقاه، كتقول اهلل تكوف بأف يتخذ اإلنساف بينو كبٌن عذاب ربو كقاية،[13: اٜنيجرات] {أىتٍػقىاكيمٍ 
الَمَّنًذينى } من؟ ،[62: يونس] {أىال ًإفَمَّن أىٍكلًيىاءى اللَمَّنًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى }٬نتثل أمره ك٩نتنب هنيو، فإف فعل فليبشر 

حسنوف ىم اٞنن،[63: يونس] { مىنيواٍ كىكىانيواٍ يػىتػَمَّنقيوفى 
ي
حسنوف، كاٞن

ي
ميوف إٔب اإلحساف اليت ىي أعلى مراتب ت كذلك أيضنا اٞن

اإلحساف، ٍب اإل٬ناف، ٍب اإلسبلـ، فيدخل اإلنساف أصبلن بعقد اإلسبلـ، كٓنصل لو : الدين، فإف أعلى مراتب الدين
ًعصمة الدـ كاٞناؿ بو، ٍب ٬نن اهلل تعأب عليو فيأٌب ّنيقتضيات اإل٬ناف من الطاعة كترؾ اٞنعصية فيكوف من اٞنؤمنٌن بفعل 
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: األكامر كاجتناب اٞنناىي، ٍب يرتقى ُب ذلك حَّت يصل إٔب درجة اإلحساف اليت كصفها الن  صلى اهلل عليو كسلم بقولو
 كىاتاف أيضنا درجتاف ،[أف تعبد اهلل كأنك تراه، فإف ٓب تكن تراه فإنو يراؾ]

 .  درجة الطلب:الدرجة األكلى
 .درجة اٟنرب :الدرجة الثانية
 لو، تعبده ّنحبة، ا، يعين تعبده ميشتاقنا إليو، راغبنا فيو، مينجذبنا إليو، ميتألون [أف تعبد اهلل كأنك تراه]: فدرجة الطب

 إف ٓب تبلغ ىذا اٞنبلغ فاعبده كأنو يراؾ، كىي درجة اٟنرب ّنعىن أنك تشعر [فإف ٓب تكن تراه]فهذه درجة الطلب، دكهنا، 
تقوف 

ي
ِنشيتو كخوفو كإجبللو، فبل يبدر منك ما ييسخطو عليك، ىؤالء ىم أىل معية اهلل، كٟنذا ال يرفع اهلل عنهم يده، اٞن

حسنوف، كسائر من اتصف هبذه الصفات الكر٬نة يكوف اهلل معهم ُب السراء كالضراء ييسددىم كييصلح أحواٟنم كما قاؿ 
ي
كاٞن

كما تقرب إٕبَمَّن عبدم بأحب إٕبَمَّن ٣نا افرتضتو عليو، كال يزاؿ عبدم يتقرب إٕبَمَّن بالنوافل حَّت [: ُب اٜنديث عز كجل القيدسي
فإذا أحببتو كنت ٚنعو الذم يسمع بو، كبصره الذم ييبصر بو، ]:  يعين زيادة على الفرائض، قاؿ سبحانو كتعأب،[حبوأي 

كما ترددت ُب شيء ]:  بل قاؿ،[كيده اليت يبطش هبا، كرجلو اليت ٬نشي هبا، كلئن سألين أليعطينو، كلئن استعاذ٘ب أليعيذنو
 كاف هلل ا من كاف هلل تقين ، ىذه ىي الوالية اٜنقيقة،[تواءأنا فاعلو ترددم ُب قبض ركح عبد مؤمن يكره اٞنوت كأكره مس

 انظر ما يقـو ُب قلبك من تعظيم الرب تبارؾ كتعأب، ، كٟنذا إذ أردت أف تعرؼ قدرؾ عند اهلل فانظر قدر اهلل عندؾا،كٕبًّي 
.  اهلل منزلة، كإف كاف غًن ذلك فتعاىد قلبك كأصلحودكإجبللو ك١نبتو، فإف كجدت خًننا فا٘ند اهلل، كاعلم أف لك عن

 ىذه معية ٞنن اتصفوا هبذه الصفة اٜنميدة كىي الصرب، كالصرب ُب الدين :{كىاٍصًبريكٍا ًإفَّ اللَّوى مىعى الصَّاًبرًينى }: قاؿ
 كصرب عن معصية اهلل، كصرب على أقدار اهلل ،صرب على طاعة اهلل: ّننزلة الرأس من اٛنسد، كقد تقدـ معنا أنو ثبلثة أنواع

فهو ُب أقدار اهلل اٞنؤٞنة حبس للنفس عن التسخط كاٛنزع، كحبس للساف عن مقالة السوء، يعين بالنسبة للنفس ، اٞنؤٞنة
حبس للنفس عن اٛنزع، كاللساف عن التسخط، كاٛنوارح عن شق اٛنيوب كضرب اٝنيدكد، كفعل أفعاؿ اٛناىلية، كال شك 

 ،[249: البقرة] {كىم مِّن ًفئىةو قىًليلىةو غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثًنىةن بًًإٍذًف اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي مىعى الصَمَّناًبرًينى } ،أف الصرب منزلة كر٬نة، كعواقبو ٘نيدة
كىم مِّن ًفئىةو قىًليلىةو }: د ُب سبيل اهلل فقالواا ُب قناُتم، كيصدكىم عن اٛنوا أف يغمزكاقاٟنا اٞنؤمنوف للميخذلٌن الذين أرادك

 فمن تؤب اهلل [251: البقرة] {فػىهىزىميوىيم بًًإٍذًف اللَمَّنوً }، [249: البقرة] {غىلىبىٍت ًفئىةن كىًثًنىةن بًًإٍذًف اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي مىعى الصَمَّناًبرًينى 
 .كاعتصم بو فإف اهلل تعأب يكوف معو، كمن كاف اهلل معو فليبشر

:  معية اهلل تعالى تنقسم إلى قسمين أفكخيالصة ىاتين الطائفتين من اآليات
 . معية عامة:األكؿالقسم 

 . معية خاصة:الثانيالقسم 

اٞنعية العامة تقتضي العلم كاإلحاطة َنميع صفات الريبوبية من السمع كالبصر كالقيدرة ك٥نوىا، كاٞنعية اٝناصة 
قتضى

ي
 .تقتضي النصر كالتأييد، ىذا من حيث اٞن
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 كٞنن تكوف اٞنعية اٝناصة؟ تكوف اٞنعية العامة ٛنميع اٝنلق مؤمنهم ككافرىم برىم كفاجرىم، ؟ٞنن تكوف اٞنعية العامة
 تكوف ٛنميع اٝنلق، فبل أحد ٫نرج عن معية اهلل العامة، لكن ليس معىن ؟يعين اٞنقصود ٞنن تكوف من جهة الرب للخلق

تقوف، احملسنوف الصابركف، ىم 
ي
ذلك أف ٗنيع اٝنلق يستشعركف معية اهلل العامة، ال يستشعر معية اهلل العامة إال اٞنؤمنوف اٞن

أما ،  أـ أبواشاؤكاالذين يشعركف ّنعية اهلل كرقابتو، أما الكيفار كالفيساؽ فإهنم ال يستشعركف ىذه اٞنعية، كإف كانت حاصلة 
تقٌن 

ي
حسنٌن، اٞن

ي
معية اهلل اٝناصة فإهنا خاصة باٞنؤمنٌن، يعين من حيث صيدكرىا من اهلل ىي ٔنتص باٞنؤمنٌن الصابرين اٞن

يزكا بٌن ىذين اٞنقامٌن جاىدين، فاهلل تعأب يبذٟنا ٟنم، فأرجو أف ٕني
ي
. اٞن

. معية اهلل العامة من حيث صيدكرىا من اهلل شاملة ٛنميع اٝنلق مؤمنهم ككافرىم، برىم كفاجرىم
تقٌن احملسنٌن، الصابرين، اٞنوصوفٌن 

ي
معية اهلل اٝناصة من حيث صدكرىا من اهلل ٔنتص باٞنؤمنٌن، بأكليائو اٞن

بصفات الكلمة اليت علق اهلل هبا اٞندح، لكن استشعار اٞنعيتٌن ال ٩نتمع إال ُب حق اٞنؤمن، فاٞنؤمن يستشعر معية اهلل 
 من اٞنعيتٌن، أما اٝناصة فاألمر كاضح إذ أنو ليس من أىلها، االعامة كيستشعر معية اهلل اٝناصة، أما الكافر فبل يستشعر أمن 

س بتقول اهلل كرقابتو حَّت يستشعر معية اهلل العامة . كأما العامة فإنو ال يشعر هبا، كال ٪ني
األثر اٞنسلكي، ما الذم تيثمره معية اهلل العامة ُب نفس اٞنؤمن هبا؟ :  كىو الذم نيسميو دكمنا. األثر:الفرؽ الثالث

تيثمر كماؿ ميراقبة اهلل تعأب، فمن  من ّنعية اهلل العامة علم أنو ٓنت ٚنع اهلل كبصره، كأٖنر ذلك ُب قلبو خشيتو، ىذا أثرىا 
 .اهلل معي:  إذا قاؿ قائل!اٞنسلكي كيالو من أثر

خلوت كلكن قل عليَمَّن رقيب            إذا ما خلوت الدىر يومنا فبل تقل
في عليو يغيب              كال ٓنسنب اهلل يغفل بيرىة من  الدىر أك ما ٔني

أما معية اهلل اٝناصة فإهنا تيثمر ُب نفس اٞنؤمن القوة كالثبات، ألف من علم أف اهلل معو ٓب ييباؿ بكائن من كاف، 
س أف اهلل معو فييقويو، حَّت إنو كقع لئلماـ النوكم  أنو كيلم مرة ُب شأف مينكر كقع من بعض سبلطٌن زمانو - ر٘نو اهلل-٪ني

ر٘نو - فقاؿ .كيف جرأت عليو؟:  فدخل عليو فكلمو ُب ىذا األمر بكبلـ قوم، فقالوا لو،أك غًنه ككاف مهيبنا بطاشنا
فهذا يدلنا على أف اٞنؤمن إذا امتؤل قلبو ِنشية اهلل كتقواه، أٖنر ذلك ُب قلبو القوة . "ًىركاهلل إنو قد بدا ٕب كأ٧نا ىو "-: اهلل

كالثبات، كٟنذا فتح اٞنسلموف األمصار كىم قوة قليلة، ٗنيع اٞنعارؾ اليت خاضها الفآنوف من الصحابة كالتابعٌن، خاضوا 
، كمع ذلك غلبوىم بإذف اهلل، ٞنا ُب قيلوهبم من القوة كالثبات،  معارؾ ليس فيها تناسب عددم، ال مع الفيرس كال مع الرـك

 قوؿ الفتية أصحاب الكهف، قاؿ اهلل تعأب  -يا رعاكم اهلل- كجل، تأملوا  كىذا أمر ٩نده اٞنؤمن الصادؽ، إذا قاـ هلل عز
كىرىبىٍطنىا عىلىى } ؟ أرأيتم[14: الكهف] {كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرضً }: ٢نربنا عن حاٟنم

 قد يتهيب اإلنساف أف ٫نوض ُب أمر من األيمور من خشية الناس، لكنو إذا طرح ذلك كيلو ،[14: الكهف] {قػيليوهًبًمٍ 
كىرىبىٍطنىا عىلىى قػيليوهًبًٍم ًإٍذ قىاميوا فػىقىاليوا رىبػُّنىا رىبُّ }كترؾ اٞنخاكؼ كقاـ هلل، كجد األثر كالثمرة مباشرة، أف اهلل يربط على قلبو 

 كلطاٞنا مثلنا بقصة صاحب القرية، حينما ،[14: الكهف] {السَمَّنمىوىاًت كىاألىٍرًض لىن نَمَّنٍدعيوى ًمن ديكنًًو ًإٟنىنا لىقىٍد قػيٍلنىا ًإذنا شىطىطنا
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رر - ر٘نو اهلل-ثار اٞنعية اٝناصة، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية  نادل قومو كدعاىم إٔب اإلسبلـ بلساف ميبٌن، كل ىذا من  ١ني
بلقاة قازاف، ككاف من ميلوؾ التتار، ككاف يهم أف يستبيح دمشق، فخرج إليو كمعو كفد من 

ي
ىذه األسطر حينما ذىب ٞن

ابئأىل دمشق من شيوخها ككجها ق كيعيبو كييقارنو ؤة، كيشناىا، فقاـ ييكلمو بلساف قوم ليس فيو ٕنلق، كليس فيو ١ني
 كأخذ ييكلمو .كأنت تدعي اإلسبلـ، كتفعل كذا ككذا:  مشركٌن، قاؿا من أسبلفو ككافاهبوالكو كجنكيز خاف اللذاف كاف

 ظنوا أنو سييقتل ُب ،كينا نبتعد عنو، خشية أف ييصيبنا رشاش دمو: ف بعض من كاف معو قالواإكالناس مبهورين، حَّت 
٠نلسو، فعظمو أ٬نا تعظيم، كقربو كأدناه، كٞنا انصرؼ من ٠نلس صار ُب ركابو رؤساء العساكر من التتار ييشيعونو، 

كاهلل ال نرجع معك، لو رجعنا معك ال نأمن أف ييرسل : رقوه، قالوااف من طريف ما جرل أف بعض من كاف معو ؼإ:كييقاؿ
يط بو ك٪نتف بو رؤساء  فساركا ُب طريق .السلطاف ُب أثرؾ من يقتلك خر، كٓب يزؿ شيخ اإلسبلـ يسًن ميعززنا ميكرمنا ٪ني

. لبتهم ثياهبمس إنو تعرضت ٟنم عصابة حَّت :العساكر من التتار حَّت أكصلوه إٔب دمشق، كأما من فارقو فييقاؿ
. كجل ثار عظيمة ُب نفس اٞنؤمن، كىي الثبات كالقوة ُب ذات اهلل عز أف معية اهلل اٝناصة ٟنا : كاٞنقصود

 اٞنعية العامة . أـ الفعلية؟،من صفات اهلل الذاتية  فهو ىل اٞنعية اٝناصة كالعامة: الرابع بين المعيتين الفرؽأما
 اٞنعية العامة ذاتية، ألف ميقتضياُتا ال تنفك عن اهلل، ما :على ضوء ما نذكره لكم دكمنا من التفريق بٌن الذاتية كالفعلية

 اهلل اتميقتضيات اٞنعية العامة؟ اإلحاطة، العلم، السمع، البصر، كل ىذه ال تنفك عن اهلل، فلذلك اٞنعية العامة من صف
أنو إذا كيجد سببها كيجدت، كإذا ارتفع سببها ارتفعت، : الذاتية، كأما اٞنعية اٝناصة فهي ميتعلقة ّنشيئتو كحكمتو، ّنعىن

فحيثما كيجد الصرب، كحيثما كيجدت التقول فإهنا تيوجد اٞنعية اٝناصة، كإذا ٓب تيوجد ارتفعت، فهذه ٥نو أربع أك ٙنس 
. حفظوىاافيركؽ بٌن اٞنعيتٌن ؼ

٬نيكن أف نقوؿ ىذا من باب التفصيل داخل ؼ كأما تقسيم اٞنعية اٝناصة إٔب معية خاصة، كمعية خاصة اٝناصة
٬نيكن أف . إهنا تتفاكت ُنسب درجات: اٞنعية اٝناصة ٬نيكن أف نقوؿكأحد القسمٌن، يعين داخل أحد القسمٌن الذم ق

. كجل تكوف معية اهلل تعأب ٤نعلها أقسامنا كثًنة أيضنا ُنسب درجة الوالية هلل عز
 

 (19 )الدرس
إثبات الكالـ هلل تعالى 

كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو }.[87: النساء]{كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو حىًديثنا}: كىقػىٍوليوي -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى }.[122: النساء]{ًقيالن  كىتىمٍَّت كىًلمىةي رىبّْكى ًصٍدقنا }.[116: المائدة]{كى
هيم مَّن كىلَّمى اللَّوي }.[164: النساء]{كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى تىٍكًليمنا}.[115: األنعاـ]{كىعىٍدالن  كىلىمَّا }.[253: البقرة]{ًمنػٍ

: مريم]{كىنىادىيٍػنىاهي ًمن جىاًنًب الطُّوًر اأٍلىٍيمىًن كىقػىرَّبٍػنىاهي نىًجيِّا}.[143: األعراؼ]{جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي 
ًإٍذ نىادىل رىبُّكى ميوسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى }.[52 كىنىادىاىيمىا رىبػُّهيمىا أىلىٍم أىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمىا }.[10: الشعراء]{كى

كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم }.[62: القصص]{كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي أىٍينى شيرىكىاًئيى الًَّذينى كينتيٍم تػىٍزعيميوفى }.[22: األعراؼ]{الشَّجىرىةً 
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ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلينى  ـى }.[65: القصص]{فػىيػىقيوؿي مىاذىا أىجى ًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىتَّى يىٍسمىعى كىالى كى
 .[6: التوبة]{اللَّوً 

ىذه اآليات تتعلق بإثبات عقيدة الكبلـ، بإثبات صفة الكبلـ هلل سبحانو كتعأب، فعقيدة أىل السنة كاٛنماعة أف 
اهلل تعأب يتكلم بكبلـ حقيقي ال ييشبو كبلـ اٞنخلوقٌن، كأنو تعأب يتكلم مَّت شاء كيف شاء ّنا شاء ُنرؼ كصوت، كأف 

. كبلمو اٜنيركؼ كاٞنعا٘ب، ال اٞنعا٘ب دكف اٜنركؼ كال اٜنركؼ دكف اٞنعا٘ب
 عقيدة أىل السنة كاٛنماعة أف اهلل سبحانو كتعأب يتكلم بكبلـ حقيقي كأنو صفة ذاتية فعلية، :مرة أخرل أقوؿ

ذاتية باعتبار أصل الصفة، كفعلية باعتبار  حادىا كأفرادىا، كأنو يتكلم مَّت شاء كيف شاء ّنا شاء إذا شاء بكبلـ حقيقي 
 اآلذاف، ككبلمو سبحانو كتعأب حيركؼ كمعاف، ال اٜنيركؼ دكف اٞنعا٘ب كال اٞنعا٘ب دكف اٜنيركؼ ألف ىذه ىي قتسمع

 .بأدلة كثًنة على إثبات صفة الكبلـ هلل تعأب، كمن أكجو ميتعددة- ر٘نو اهلل-حقيقة الكبلـ ُب اللغة، كقد دلل الشيخ 
، كالصدؽ ىو :{كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو ًقيالن }: قاؿ  ىذا استفهاـ ييراد بو النفي، أم ال أحد أصدؽ من اهلل ًقيبلن

 إذ القوؿ ىو الكبلـ باتفاؽ، فمن أثبت القوؿ هلل تبارؾ [:122: النساء] {ًقيبلن }: ميطابقة اٝنرب للواقع، كالشاىد من اآلية
. كتعأب فقد أثبت لو الكبلـ

استفهاـ ييراد بو النفي، أم ال أحد أصدؽ من اهلل حديثنا، كينبغي أف يعي : {كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللًَّو حىًديثنا}: قاؿ
تكلمٌن العابثٌن ب يات الصفات كأحاديثها ىذه اآليات، إذا كاف اهلل تعأب أصدؽ قيبلن كأحسن 

ي
حرفوف من اٞن

ي
ىؤالء اٞن

 كقد علموا أف اهلل أصدؽ ًقيبلن كأحسن حديثنا من خلقو، ىذا من ؟حديثنا فكيف ييسوغوف ألنفسهم التحريف كالتأكيل
. !أعجب العجب
ًإٍذ قىاؿى اللَّوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍريىمى }: قاؿ لة مقوؿ القوؿ  :{كى  مكونة من حيركؼ ،{يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى }ٗني

كجل، كما تدلنا ىذه اآلية على  كأصوات، فهي تدؿ على أف كبلـ اهلل مؤلف من حرؼ كصوت، ىذا بنص كبلـ اهلل عز
كىًإٍذ قىاؿى اللَمَّنوي يىا ًعيسىى اٍبنى مىٍرٙبىى أىأىنتى قيلتى } ؟أف اهلل تعأب يتكلم مَّت شاء، كأف كبلمو ميتعلق ّنشيئتو، مَّت يكوف ىذا

ذيك٘ب كىأيمِّيى ًإٟنىىٌٍنً ًمن ديكًف اللَمَّنوً   يكوف ىذا يـو القيامة، حٌن ييقيم اهلل تعأب اٜنيجج على أىل ،[116: اٞنائدة] {لًلنَمَّناًس أنَمًَّن
ستقبل، فاهلل يتكلم مَّت شاء، كيف شاء، ّنا شاءؼاٞنلل، 

ي
. دؿ ذلك على أف ىذا قوؿ سيقع ُب اٞن

 فأضاؼ الكبلـ إٔب نفسو سبحانو :{كىًلمىةي رىبِّكى }: الشاىد منها: {كىتىمٍَّت كىًلمىةي رىبّْكى ًصٍدقنا كىعىٍدالن }: قاؿ
ضاؼ 

ي
ا بارؾ اهلل فيكم –كتعأب ٣نا يدؿ على أنو صفتو، كذلك أف اٞن إٔب اهلل تعأب إذا كاف ييتصور أف - كانتبهوا ٟنذه جيدن

ال نقوؿ ك.  ككعبة اهلل، كبيت اهلل،ناقة اهلل: يكوف مينفصبلن كذات ميستقلة فهو من باب إضافة اٞنخلوؽ إٔب خالقو، كقولنا
ضاؼ إٔب اهلل ال يقـو . صفات:اعنو

ي
 بل ىي ٢نلوقات، كإضافتها إٔب اهلل تبارؾ كتعأب إضافة تشريف، أما إذا كاف ىذا اٞن

بد أف يقـو بشيء كالكبلـ كالسمع كالبصر فهذه اإلضافة من باب إضافة الصفة إٔب اٞنوصوؼ، فلهذا إذا قاؿ  بنفسو، ال
 ك٥نو ذلك، فهذه من باب إضافة اٞنخلوؽ إٔب .أنو كلمة اهلل كركح اهلل: اهلل تعأب عن عيسى ابن مرٙب عليهما السبلـ
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الناقة عٌن قائمة بذاُتا، ال ،[13: الشمس] {نىاقىةى اللَمَّنًو كىسيٍقيىاىىا}بن مرٙب عٌن قائمة بذاُتا، ككذلك اخالقو، ألف عيسى 
 فتكوف صفة ٞنن أيضيفت إليو، لكن ٚنع اهلل، بصر اهلل، علم اهلل، قيدرة اهلل، ىذه ال ٬نيكن أف تكوف عيننا قائمة بذاُتا، إذ

 .بد أف تكوف صفة ميضافة إٔب اٞنوصوؼ هبا ال
. دلت على أف الكبلـ صفة من صفات اهلل تعأب :{كىًلمىةي رىبّْكى } :قاؿ
رىا، كعدالن ُب أحكامها، ألف كبلـ اهلل خرب كإنشاء، كبلـ اهلل، ككبلـ اصدقنا ُب أخب :{ًصٍدقنا كىعىٍدالن }: قاؿ

خرب، كإذا . جاء زيد: إما خرب، كإما إنشاء، فإذا قلت: رسوؿ صلى اهلل عليو كسلم، ككبلـ الناس كذلك، فالكبلـ نوعاف
 فاإلنشاء ىو الطلب فعبلن أك تركنا، فكبلـ ربنا سبحانو تاـ صدقنا إذا كاف خربنا، كتامنا عدالن إذا ،إنشاء. أغلق الباب: قيلت

. كاف حيكمنا
ىذه اآلية من أكضح اآليات الدالة على إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل، إذ : {كىكىلَّمى اللَّوي ميوسىى تىٍكًليمنا}: قاؿ
طلق أف اهلل تعأب

ي
 .أسند الكبلـ إٔب نفسو كأكده باٞنفعوؿ اٞن

كلَمَّنم؟ موسى عليو السبلـ:{كىكىلَّمى اللَّوي }: قاؿ
ي
تكلِّم؟ اهلل، من اٞن

ي
 . من اٞن

 مفعوؿ ميطلق مؤكد لعاملو، فما بعد ىذه اآلية مزيد ُب إثبات الكبلـ إٔب اهلل، كٟنذا شرؽ هبا :{تىٍكًليمنا} :قاؿ
: كا أبا عمرك بن العبلء كىو أحد القراء اٞنعركفٌن أف يقرأ ٟنمؽأىل البدع كحاكلوا أف يصرفوىا عن ظاىرىا، فأرادكا أف يستنط

 فعل ماض مبين على الفتح، :{كىلَمَّنمى }: ٩نعلوا اهلل مكلىمنا ال ميتكلِّمنا، حينما تيعرب اآلية تقوؿؿ.ككلم اهللى موسى تكليمنا
مفعوؿ ميطلق مؤكد  {تكليمنا}مفعوؿ بو منصوب،  {موسى}لفظ اٛنبللة فاعل مرفوع كعبلمة رفعو الضمة،  {اهلل}

من  فاعل مؤخر منع: اهلل مفعوؿ بو ميقدـ، كموسى: بأف يقولوا {ككلَمَّنم اهللى }:  أرادكا أف يعكسوا القضية كأف يقولوا،لعاملو
بتدع- ر٘نو اهلل-ظهور الضم عليو التعذر، ىكذا أرادكا، لكن أبا عمرك بن العبلء 

ي
فما تصنع يا ابن اللخناء ُب : قاؿ ٟنذا اٞن

رفها؟ ال يستطيع، ىذا .؟[143: األعراؼ] {كىلىمَمَّنا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي }: قوؿ اهلل تعأب  ىل يستطيع أف ٪ني
. ضرب من ضركب التحريف اللفظي بتغيًن الشكل، كقد نبهنا عليو ُب أكائل شرحنا ٟنذه الرسالة

هيم مَّن كىلَّمى اللَّوي }: قاؿ : البقرة]{تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو مِّنػٍهيم مَمَّنن كىلَمَّنمى اللَمَّنوي } من الريسل، :{مّْنػٍ
موسى الكليم، كلمو اهلل :  مثل موسى بن عمراف، كنبينا صلى اهلل عليو كسلم، كٟنذا ييقاؿ:، فمنهم من كلمو اهلل[253

. كفاحنا ُب الطور
جاء موسى ٞنيقاتنا حيث كعده اهلل تعأب ثبلثٌن ليلة كإٔنها بعشر،  :{كىلىمَّا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي }: قاؿ

 ٕنىن أف ينظر إٔب ربو، فقاؿ اهلل [:143: األعراؼ]{رىبِّ أىًر٘ب أىنظيٍر إًلىٍيكى }: ككلمو ربو، حَّت إنو لشغفو كتعلقو بربو قاؿ
. اآلية ... [143: األعراؼ]{لىن تػىرىا٘ب كىلىًكًن انظيٍر ًإٔبى اٛنٍىبىلً }: عز كجل

 دليل صريح على إثبات كبلـ اهلل عز كجل، كدليل أيضنا على أف :{كىلىمَّا جىاءى ميوسىى ًلًميقىاتًنىا كىكىلَّمىوي رىبُّوي }: قاؿ
باهلل عليكم أم عريب ييدرؾ أدٗب شيء من العربية ماذا يفهم؟ . اجمليء، كالتكليم: كبلمو ميتعلق ّنشيئتو، ألف عندنا حدثاف
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 أـ الكبلـ؟ اجمليء، ٍب كقع بعده الكبلـ، ىكذا يفهم كل عريب يقرأ القر ف، فهذا يدؿ على أف ،أيهما كقع أكالن اجمليء
حصل لو : الكبلـ حدث بعد اجمليء، كأىل البدع كما تعرفوف يظنوف أف ىذا اٜنيدكث نقص ُب حق البارم، كيقولوف

 كغفلوا عن أمر مهم، كىو أف أصل الكبلـ ذاٌب النوع فعلي اآلحاد، يعين كما ييعرب ابن قيدامة .كصف بعد أف ٓب يكن
 بل ىي . إهنا طرأت على اهلل بعد أف ٓب تكن:فأصل الصفة قد٬نة، كال ييقاؿ. قدٙب النوع حادث اآلحاد-: ر٘نو اهلل-كغًنه 

، سفهم يصفوف اهلل باٝنر؟  على زعمهم أال يتكلمماالن قد٬نة، إ٧نا من كمالو سبحانو أنو يتكلم مَّت شاء، ككيف يكوف ؾ
قٌن، أحدنا الذم يتكلم إذا اقتضى اٞنقاـ الكبلـ أكمل كزعموا بأنو ال ٬نيكن أف يتكلم مَّت شاء كيف شاء، حَّت عند اٞنخل

من األخرس الذم ال يتكلم أك تكلم ُب أكؿ دىره ٍب سكت، ىذا ال يكوف، كسنذكر مذاىبهم ُب ىذا، إ٧نا اآلية دلت 
داللة صر٪نة على ما ذىب إليو أىل السنة كاٛنماعة من أف كبلـ اهلل من صفاتو الذاتية الفعلية كأنو يتكلم مَّت شاء كيف 

. شاء
ىذه اآلية دلت على أف كبلـ اهلل لو تصرفات، فتارة  :{كىنىادىيٍػنىاهي ًمن جىاًنًب الطُّوًر األىٍيمىًن كىقػىرَّبٍػنىاهي نىًجيِّا}: قاؿ

ناجاة ىي الصوت ٞنن قرب، فلما كاف موسى عليو 
ي
يكوف نداءن، كتارة يكوف ميناجاة، كاٞنناداة ىي الصوت ٞنن بعد، كاٞن

ا نيودم، فلما قريب في  ف الطور إ: جي، كالطور ىو جبل معركؼ ُب ببلد الشاـ، أك ُب ببلد فلسطٌن، كيقاؿكالسبلـ بعيدن
. ع شريف ببل شكؽييطلق على اٛنبل الذم ال نبت فيو، أينا كاف ىناؾ جبل هبذا االسم، كىو مو

كصفو باأل٬نن ىا ىنا بالنسبة للميقبل عليو، كإال فإف كل شيء ٬نيكن :{كىنىادىيٍػنىاهي ًمن جىاًنًب الطُّوًر األىٍيمىنً }: قاؿ
يسار باعتبار اٛنهة اليت ييرصد من خبلٟنا، فأنت إذا أقبلت على جبل أك على عٌن من ىذه اٛنهة صار كأف يكوف لو ٬نٌن 

قابلة صار العكس، فاٞنقصود من األ٬نن باؿ
ي
سبة ٞنوسى عليو فىذا جانبو األ٬نن كىذا األيسر، كإذا جئت من اٛنهة اٞن

. السبلـ
 دلت على فضل موسى عليو السبلـ كاختصاصو فإذ :{كىنىادىيٍػنىاهي ًمن جىاًنًب الطُّوًر األىٍيمىًن كىقػىرَّبٍػنىاهي نىًجيِّا}: قاؿ

. بكبلـ الرب ميناداة كميناجاة، كدلت على تصرؼ كبلـ الرب كأنو كبلـ حقيقي منو ما يكوف ميناداة، كمنو ما يكوف ميناجاة
ًإٍذ نىادىل رىبُّكى ميوسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى }: قاؿ  ىذه تدؿ على الظرفية، ٣نا يدؿ على أهنا :{كىًإذٍ } :{كى

.  ميتعلقة ّنشيئتو
ًإٍذ نىادىل}: قاؿ ناداة نوع من أنواع الكبلـ:{كى

ي
.   كاٞن

ًإٍذ نىادىل رىبُّكى ميوسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍوـى الظَّاًلًمينى }: قاؿ . {أىال يػىتػَمَّنقيوفى } ،قـو فرعوفكىم : {كى
٨نا امن ٨نا؟ األبواف عليهما السبلـ  دـ كحواء، ناد: {كىنىادىاىيمىا رىبػُّهيمىا أىلىٍم أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمىا الشَّجىرىةً }: قاؿ

ا الشَمَّنجىرىةً }: رهبما ككانا ُب اٛننة، قاؿ ٟنما  فسمع األبواف بأيذنيهما كبلـ البارم ،[22: األعراؼ] {أىٓبٍى أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمى
سبحانو، ىذا ما يفهمو كل قارئ للقر ف على فطرتو كسليقتو، لكن من احتوشتو الشياطٌن كضللتو األىواء صار ييغرب ُب 

إف اهلل تعأب :  يقولوف ُب ىذه كفيما تقدـ من كبلـ اهلل تعأب ٞنوسى عليو السبلـ، يقولوف؟اٞنقاالت، أتدركف ماذا يقولوف
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ٓب يتكلم بكبلـ حقيقي صادر منو كإ٧نا خلق حيركفنا كأصواتنا ُب جو اٛننة ٚنعها األبواف، أك خلق حيركفنا كأصواتنا ُب 
. الشجرة ٚنعها موسى عليو السبلـ، كىذه اٜنيركؼ كاألصوات ٢نلوقة لتيعرب عن كبلـ اهلل، أك لتحكي كبلـ اهلل

 فجعلوا .كبلـ اهلل ىو اٞنعىن القدٙب القائم ُب نفسو: ؟ قالوافحقيقة ما أثبتوا الكبلـ هلل، ما ىو كبلـ اهلل إذفهم 
الكبلـ معىن دكف حرؼ كصوت، كإ٧نا ىو معىن قائم ُب ذات اهلل ّننزلة العلم فقط، كليس الكبلـ اليت تفهمو العرب من 

 إذا نطق، .تكلم فبلف؟: ليغتها، فإف العرب ال تيسمي كبلمنا إال ما كاف معىن ُب النفس أصوات ميعرب هبا عنو، مَّت ييقاؿ
 كال الًعتاؽ عتاقنا، كال الوقف كقفنا، كاإلنساف ييفكر بو ِناطره، ال يكوف حَّت يلفظ بو، فلو أف ،كٟنذا ال ييعد الطبلؽ طبلقنا

 فكر أف ييعتق عبده، كقاؿ ا لو أف إنسافن .أنًت طالق:  خطر ُب بالو أنو طلق زكجتو، ىل تطلق؟ ال تطلق حَّت يقوؿاإنسافن 
دث نفسو ، ما يعتقو حَّت يلفظ.عبدم عتيق لوجو اهلل: ُب خاطره  لو أراد أف ييوقف بيتو أك بيستانو، ال يكوف كقفنا بأف ٪ني

بأنو جعلو لوجو اهلل حَّت ينطق بذلك، فبل يكوف الكبلـ كبلمنا إال باٛنمع بٌن اٞنعىن كاللفظ، فلهذا ٞنا صارت عندىم ىذه 
قدمات الفاسدة

ي
تكلمٌن من اٛنهمية ،اٞن

ي
قدمات يؤدم إٔب خلل النتائج، فالقـو أعىن اٞن

ي
كدكمنا أينبهكم عليها أف فساد اٞن

عتزلة كمن شاهبهم من األشاعرة كاٞناتيريدية كغًنىم من الصفاتية ٞنا التاثوا هبذه اللوثة كاعتقدكا قبل أف يستدلوا شقوا 
ي
كاٞن

 من الصحابة الكراـ أك اأف أحدن - يا رعاكم اهلل - بالنيصوص، كصاركا يبحثوف ٟنا عن ١نامل ميتكلفة، فهل تعتقدكف 
التابعٌن ٟنم بإحساف فهم من قوؿ اهلل عز كجل ُب كبلمو ٞنوسى عليو السبلـ عند الشجرة أف اهلل خلق حيركفنا كأصواتنا ُب 

ث، ال ٫نطر ىذا بباؿ أحد كال فالشجرة لتيعرب عن كبلمو؟ ال كاهلل، لو حلف حالف بٌن الريكن كاٞنقاـ أف ىذا ٓب يقع ما ح
قدمات الفاسدة 

ي
، ما ٘نل عليو إال اٞن ا أىٓبٍى أىنٍػهىكيمىا عىن تًٍلكيمىا }يدكر ِنلده، ىذا تكلف مذمـو كىنىادىا٨نيىا رىبػُّهيمى

 كل قارئ للقير ف على فطرتو كسليقتو يفهم أف ما ٚنعو األبواف ىو كبلـ رب العاٞنٌن، ال أحد [:22: األعراؼ]{الشَمَّنجىرىةً 
يفهم من العيقبلء فضبلن عن الفيضبلء أف ىذا اٞنسموع حيركؼ كأصوات خلقها اهلل ُب جو اٛننة لتيعرب عن كبلـ اهلل كما 

. قالت األشاعرة كالكيبلبية
ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلينى }: قاؿ دلت اآلية على إثبات الكبلـ هلل، ألف النداء نوع من  :{كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي مىاذىا أىجى

 كمَّت يكوف ،[65: القصص]{كيـو ييناديهم}: أنواع الكبلـ، كدلت أيضنا على إثبات أف كبلمو ميتعلق ّنشيئتو ألنو يقوؿ
شركٌن، فذلك؟ يـو القيامة، إذ

ي
ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلٌنى } ىذا كبلـ سيقولو الرب سبحانو يـو القيامة ٟنؤالء اٞن : القصص] {مىاذىا أىجى

. اآلية بعدىا تتعلق بالقر ف،[65
نزلة كبلـ اهلل، كأيضا

ي
إذا صح ما أخرب اهلل أك تكلم اهلل تعأب بو ُب التوراة كاإل٤نيل فإننا نيصدؽ أم  الكيتب اٞن

كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى بًاٜنٍىقِّ }: خربه، أما حيكمو فإنو ريّنا كاف منسوخنا بالقر ف العظيم، كىذا ىو معىن قوؿ اهلل تعأب
ٍيًمننا عىلىٍيوً  ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب كىميهى ا بػىٌٍنى يىدى قنا لِّمى  على ما فيو من ا أخبار، كميهيمنن ف يعين ميصدقنا ٞنا فيو ـ[48: اٞنائدة]{ميصىدِّ

. أحكاـ
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قد علمتم اآلف باآليات الواضحات كالدالئل البينات أف ميعتقد أىل السنة كاٛنماعة ُب كبلـ الرب عز كجل مبناه 
. الكتاب الصريح ناطق الكتاب كسيأٌب أيضنا أدلة من السنة

 كمنهم من ليسوا من أىل القبلة بل من ،أما الضالوف ُب ىذا الباب فهم كيثر منهم من ىم من أىل القبلة
اٞنبلحدة، كأذكر لكم على سبيل اإلٗناؿ ىذه اٞنقاالت الباطلة لكي تعرفوا نعمة اهلل عليكم باعتصامكم بنيصوص الكتاب 

:  كالسنة
تفلسفٌن يعين الذين تظاىركا باإلسبلـ، كريّنا ييطلق 

ي
الفبلسفة من أكفر الكفرة، كأنا أقصد ىا ىنا الفبلسفة اٞن

عليهم البعض فبلسفة اإلسبلـ، كليس ُب اإلسبلـ فلسفة، لكنهم أرادكا أف ييلبسوا فلسفتهم اليونانية كاإلغريقية بلبوس 
 إف كبلـ اهلل فيض من العقل الفعاؿ على بعض النيفوس :اإلسبلـ كبعبارات الدين، ماذا يقولوف عن كبلـ اهلل؟ يقولوف

 ىذه مقاؿ مبلحدة الفبلسفة كابن .ت كتصويرات تقول كتشتد حَّت تيصبح كبلمنا تسمعو األذافؤااكية ييوجب ٟنا ُتيزاؿ
قابل ا كالعقل الفع.ؿافيض من العقل الفع: سينا كالفارايب كمن لف لفهم عن كبلـ اهلل، يقولوف

ي
ؿ ٩نعلونو االصطبلح اٞن

العقل الفعاؿ، فالعقل الفعاؿ ُب زعمهم يفيض فييوضات على بعض النيفوس : للرب كاإللو عند أىل األدياف، ييسمونو
رسلٌن، كىذا الفيض ييوجب ٟنا تصورات كُتيزاكية، من يقصدكف بأصحاب النيفوس اؿزاؿ

ي
ت تقول كتشتد ؤااكية؟ األنبياء كاٞن

 فيسمعوف كبلمنا، الذم تيسمونو أنتم الوحي، ، ما األشكاؿ النورانية ىذه؟ ما تيسمونو اٞنبلئكة،حَّت تيصبح أشكاالن نيورانية
.  كال حاجة للتعقيب على قوٟنم فهو كيفر صيراح ييدركو كل أحد،ىكذا زعمت

 كىم أصحاب كحدة الويجود من الصوفية كابن عريب، كابن الفارض، كابن :مقالة االتحادية: المقالة الثانية
سبعٌن، كالقونوم كمن كاف على طريقتهم، فإهنم يزعموف أف كل كبلـ ُب الويجود كبلـ اهلل، كل شيء ككل صوت تسمعو 

 كذلك ألف عقيدُتم الكيفرية أف اهلل سبحانو كتعأب ىو عٌن الويجود، ىذه عقيدة كحدة الويجود اليت .نو كبلـ اهللإ: يقولوف
اٝنالق ىو اٞنخلوؽ كاٞنخلوؽ ىو اٝنالق، أنا من أىول كمن أىول أنا، ٥نن : ىي أكفر مقاالت الكفر كأخبثها، يقولوف

 :ريكحاف حللنا بدننا، إذا كينت ليلي كليلي أنا، كيقوؿ قائلهم
كلف               الرب عبد كالعبد رب

ي
 يا ليت شعرم من اٞن

 أك قلت رب أٗب ييكلف                إف قلت عبد فذاؾ رب
ُب أبيات البن الفارض عليو من اهلل ما يستحق، كىكذا، يعين كيل شيء يركنو ُب الكوف يركنو مظهرنا هلل عز كجل، 

 :تعأب اهلل عما يقولوف، كسحبوا ذلك على قضية الكبلـ حَّت قاؿ قائلهم
 سواءن علينا نثره كنظامو                        ككل كبلـ ُب الوجود كبلمو

تعأب – فأم صوت يسمعونو يعتربكنو كبلـ اهلل، حَّت اٝنشخشة، كحَّت صوت اآلالت، كأزيز الطائرات، كصوت 
ا ًن اٜنيوانات، كغًن ذلك، كل صوت يسمعونو يعتربكنو كبلـ اهلل، كييذكر أف أحدىم كاف على - اهلل عما يقولوف علونا كبًنن
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ىكذا تتبلعب هبم الشياطٌن، فهذا ىو !!!! لبيك لبيك: اٞننرب فنعق غيراب على جدار اٞنسجد، فخر مغشينا عليو يقوؿ
 :معىن كبلـ اهلل عندىم

سواءن علينا نثره كنظامو             ككل كبلـ ُب الوجود كبلمو
 كاٛنهمية كما تعلموف ال ييثبتوف هلل أٚناء كال صفات، فبل ييثبتوف صفة الكبلـ هلل :مقالة الجهمية: المقالة الثالثة

 فهو من باب إضافة اٞنخلوؽ إٔب خالقو، ال من باب .إف الكبلـ الذم أضافو اهلل إٔب نفسو ٢نلوؽ: عز كجل، كيقولوف
تصف هبا، فليس كبلمو صفتو، فحينما يقاؿ

ي
 .ناقة اهلل، كبيت اهلل، كعبد اهلل: يعين مثل. كبلـ اهلل: إضافة الصفة إٔب اٞن

عتزلة كما تعلموف 
ي
عتزلة مثلهم، كٟنذا اٞن

ي
ك٥نو ىذا، ال أهنا صفتو ألهنم يينكركف أف يقـو بو سبحانو كتعأب صفة ثيبوتية، كاٞن

 ُب الدرس القادـ، فزعموا أف القر ف ليس كبلـ اهلل -إف شاء اهلل-٘نلوا لواء القوؿ ِنلق القر ف، كالقر ف كبلـ اهلل كسيأتينا 
. كإ٧نا ىو ٢نلوؽ، كأف إضافتو إٔب اهلل من باب إضافة اٞنخلوؽ إٔب خالقو كأسبلفهم اٛنهمية

قـو ييعظموف السلف  أما الصفاتية من األشاعرة كاٞناتريدية كالكيبلبية فإننا كما نيقرر لكم دائمنا أف ىؤالء الصفاتية
لوف األئمة كينموف أنفسهم إليهم لكنهم ٓب يفقهوا طريق السلف ،كيشتغلوف باآلثار  كٓب ييدركوىا كما -رضي اهلل عنهم- ٩ني

ًنكا ٟنا جوابنا فجاء مذىبهم ميلفقن ،أدركها السلف ، كٓب ٪ني عتزلة فلم يستطيعوا ٟنا حبلن
ي
 مقالة بٌنا  كالتبست عليهم شيبهات اٞن

يعتزلة كييوالوف السنة عبد اهلل بن سعيد بن السنة احملضة كمقالة 
تكلمٌن الذين كانوا يردكف على اٞن

ي
اٞنعتزلة، كمن أقدـ اٞن

عتزلة بأف إثبات الصفات الفعلية يقتضي حيدكث صفة ُب حق اهلل بعد 
ي
كيبٌلب، فالكيبٌلبية ٓب يستطيعوا التخلص من إلزاـ اٞن

أف ٓب تكن، فوجدكا أف الكبلـ إذا ًقيل بأنو يتكلم مَّت شاء، أف ىذا يقتضي طيركء الصفة عليو، فماذا قالوا؟ قالوا ىم 
 كبلـ اهلل ، فهوإننا نيثبت كبلـ اهلل، كما أثبتو السلف: كتابعهم على ذلك األشاعرة كاٞناتيريدية، كالساٞنية، كًفرؽ شيت، قالوا

كأما اٜنيركؼ :  كاٜنيركؼ كاألصوات؟ قالوا، يعين أنو معىن.مينزؿ غًن ٢نلوؽ، لكن كبلـ اهلل ىو اٞنعىن القدٙب القائم ُب ذاتو
كاألصوات اليت ٚنعها جربيل عليو السبلـ كٚنعها األبواف ُب اٛننة، كٚنعها موسى عند الشجرة، كيسمعها عيسى ابن مرٙب 

:  كقالت األشاعرة.مخلوقة لتكوف حكاية عن كالـ اهلل: قالت الكيالبية. عند القيامة، فهي ٢نلوقة، ليست صفة
 كال فرؽ اٜنقيقة ُب التعبًن .عبارة:  كىؤالء يقولوف.حكاية:  ىؤالء يقولوف.مخلوقة لتكوف عبارة عن كالـ اهلل, ىكذا

ققي األشاعرة عند : ييذكر، فكلهم ميتفقوف على أف اٜنيركؼ كاألصوات اٞنسموعة ليست كبلـ اهلل، كٟنذا قاؿ بعض ١ني
عتزلة

ي
داـ أف ىذا الكبلـ اٞنسموع ليس كبلـ اهلل فهم ُب اٜنقيقة ال ييثبتوف   ما.التأمل كالتحقيق ال فرؽ بٌن مقالتنا كمقالة اٞن

، فإنكم تعلموف أف األشاعرة ييثبتوف سبع صفات، ككذا اكبلـ اهلل كإف تظاىركا بأهنم يعدكنو من الصفات السبع اليت ييثبتونو
اٞناتريدية كرّنا تزيد عليهم ثامنة اٜنياة كالسمع كالبصر كالقدرة كالكبلـ كالعلم كاإلرادة، فيجعلوف الكبلـ من الصفات السبع 

 .اليت ييثبتوهنا لكنهم ُب الواقع ما أثبتوىا كما ييثبتها أىل السنة كاٛنماعة
مل أقواؿ الناس ُب مسألة كبلـ اهلل عز كجل، فوجب أف في  بت كبلـ اهلل تعأب إثباتنا حقيقينا حيركفو ثفهذا ٠ني

. كمعانيو، ال اٞنعا٘ب دكف اٜنيركؼ كال اٜنيركؼ دكف اٞنعا٘ب، كسيأٌب ٟنذا مزيد بسط ُب كبلـ الشيخ الحقنا
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 .كاهلل أعلم
 (20)الدرس

 (2 )إثبات الكالـ هلل تعالى
ـى اللَّوً } -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم ًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىتَّى يىٍسمىعى كىالى : التوبة]{كى

ـى اللًَّو ثيمَّ ييحىرّْفيونىوي ًمن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كىىيٍم يػىٍعلىميوفى }.[6 هيٍم يىٍسمىعيوفى كىالى ييرًيديكفى }.[75: البقرة]{كىقىٍد كىافى فىرًيقه مّْنػٍ
ـى اللًَّو قيل لَّن تػىتًَّبعيونىا ليوا كىالى : الكهف]{كىاٍتلي مىا أيكًحيى إلىٍيكى ًمن ًكتىاًب رىبّْكى الى ميبىدّْؿى ًلكىًلمىاتًوً }.[15: الفتح]{أىف يػيبىدّْ

ا اٍلقيٍرآفى يػىقيصُّ عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى }.[27 . [76: النمل]{ًإفَّ ىىذى
: إثبات أف القرآف مينػىزَّؿ من اهلل تعالى

ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه } ا اٍلقيٍرآفى عىلىى جىبىلو لَّرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا مُّتىصىدّْعنا مٍّْن }.[155: األنعاـ]{كىىىذى لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى
ٍلنىا آيىةن مَّكىافى آيىةو كىاللَّوي أىٍعلىمي ًبمىا يػينػىزّْؿي قىاليوا إنَّمىا أىنتى ميٍفتىرو بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى }.[21: الحشر]{خىٍشيىًة اللَّوً  كىًإذىا بىدَّ
 كىلىقىٍد (102) قيٍل نػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمن رَّبّْكى بًاٍلحىقّْ لًييثىبّْتى الًَّذينى آمىنيوا كىىيدنل كىبيٍشرىل ًلٍلميٍسًلًمينى (101)يػىٍعلىميوفى 

ا ًلسىافه عىرىًبيّّ مًُّبينه  - 101: النحل]{نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى إنَّمىا يػيعىلّْميوي بىشىره لّْسىافي الًَّذم يػيٍلًحديكفى ًإلىٍيًو أىٍعجىًميّّ كىىىذى
103] .

ف الكبلـ صفة ثابتة هلل تعأب كأنو سبحانو أتقدـ الكبلـ ُب الدرس اٞناضي عن إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل، ك
كتعأب يتكلم بكبلـ حقيقي ال ييشبو كبلـ اٞنخلوقٌن، يتكلم بكبلـ ميتعلق ّنشيئتو، فهو قدٙب النوع حادث اآلحاد قد كلَمَّنم 

 صلى اهلل عليو كسلم ليلة اٞنًعراج، كييكلم من شاء ا، ككلَمَّنم نبيو ١نمدن ةاألبوين ُب اٛننة، ككلَمَّنم موسى عليو السبلـ عند الشجر
من عباده يـو القيامة، فصفة الكبلـ هلل تعأب صفة ثابتة، كذكرنا مذاىب الناس ُب ىذا، كىذه الطائفة من اآليات تتعلق 
بأمر أخص، كىو ما يتعلق بالقر ف خاصة، إذ القر ف العظيم نوع من كبلـ اهلل، فاهلل تعأب تكلم بكبلـ فيما مضى كفيما 

ة، كتكلم بالزبور، كتكلم باإل٤نيل، كتكلم بالقر ف، فهذا ازاؿ، كفيما ٓب يزؿ، ألنو ٓب يزؿ كال يزاؿ ميتكلمنا، تكلم بالتور
 ىذه اٛنيملة ،القر ف كبلـ اهلل: اٞنبحث مبحث شريف كىو عقيدة أىل السنة كاٛنماعة ُب القر ف، عند أىل السنة كاٛنماعة

كمة يعضوف عليها بالنواجذ، ألف ىذا نص كتاب اهلل كما سنتلو لة ١ني  ُب اآليات، القر ف كبلـ اهلل، مينزؿ غًن ٢نلوؽ، اٗني
 كإليو يعود، تكلم اهلل بو حقيقة، فأكحاه إٔب جربيل عليو السبلـ فنزؿ بو على قلب ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، امنو بد

كىو كبلـ اهلل حيركفو كمعانيو، ال اٞنعا٘ب دكف اٜنيركؼ كال اٜنيركؼ دكف اٞنعا٘ب، بل ٠نموع األمرين، كإضافتو إٔب اهلل إضافة 
تصف هبا، ىذا مذىب أىل السنة كاٛنماعة

ي
 .صفة إٔب اٞن

 كإليو يعود، تكلَمَّنم اهلل تعأب بو حقيقة، فأكحاه إٔب جربيل االقر ف كبلـ اهلل، مينزؿ غًن ٢نلوؽ، منو بد: أيعيد تقريره
فنزؿ بو على قلب ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، كىو كبلـ اهلل حيركفو كمعانيو، ال اٜنيركؼ دكف اٞنعا٘ب، كال اٞنعا٘ب دكف 
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 ٟنذه األدلة انظركااٜنيركؼ، ليس عبارة عن كبلـ اهلل، كال حكاية عن كبلـ اهلل، بل ىو كبلـ اهلل كما قاؿ سبحانو عنو، ك
 .من ناطق الكتاب

ًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى }: قاؿ ستأمن، :{كى
ي
إذ الميشركوف أك  ير الميسلمين يعين طلب جوارؾ كىو اٞن

: أربعة أصناؼ
.  ذمي:األكؿالصنف 
.  معاىد:الثاني الصنف
.  ميستأمن: الثالثالصنف
.  حىريب:الرابع الصنف

ستأمن
ي
 .من غًن اٞنسلمٌن ال ٫نلوف من ىذه التوصيفات كالتصنيفات األربعة، فمنهم اٞن

ًإٍف أىحىده }: قاؿ .  نكرة ُب سياؽ الشرط فتدؿ على العيمـو{: أىحىده }:{كى
ـى اللًَّو ثيمَّ أىٍبًلٍغوي مىٍأمىنىوي }: قاؿ ًإٍف أىحىده مّْنى اٍلميٍشرًًكينى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىتَّى يىٍسمىعى كىالى  إذ استجار بنا ميشرؾ :{كى

ًنه، كأف ٥نفظو، كأال نيعرضو ٝنطر، كال قتل، كال أذل، بل نيقيم عليو اٜنيجة الرسالية، فنطلب قارئن   افالواجب علينا أف ٤ني
فباهلل عليكم ، [6: التوبة] {حىَّتَمَّن يىٍسمىعى كىبلىـى اللَمَّنوً }: فنكوف بذلك قد امتثلنا أمر اهلل تعأب بقولو. اقرأ عليو القر ف: كنقوؿ

 ىو ال ٬نيكن أف يسمع كبلـ اهلل من اهلل ميباشرة، ،كبلـ اهلل، بنص كتابو: ماذا نيسمي ىذا اٞنسموع الذم قرع ٚنعو؟ نيسميو
ال سبيل أف يسمع كبلـ اهلل إال من ًُب القارئ الذم يقرأ عليو، فصدؽ حقنا أف ىذا اٞنسموع ىو كبلـ اهلل، الصوت صوت 

، ٟنذا قاؿ أىل امن ؤد ال إٔب من قالو ميبلغنا ـكئناالقارئ كلكن الكبلـ كبلـ البارئ، ألف الكبلـ إ٧نا ييضاؼ إٔب من قالو ميبتد
 . القر ف كبلـ اهلل:السنة كاٛنماعة جزمنا كما قاؿ اهلل

هيمٍ }: قاؿ  . يعين من يهود:{كىقىٍد كىافى فىرًيقه مّْنػٍ
ـى اللًَّو ثيمَّ ييحىرّْفيونىوي ًمن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي كىىيٍم يػىٍعلىميوفى } :قاؿ  قد كانوا يسمعوف ما أنزؿ اهلل تعأب :{يىٍسمىعيوفى كىالى

راد كذا، 
ي
رفونو ٓنريفنا معنوينا بالقوؿ بأف اٞن فيما مضى، كرّنا ٚنعوا من نبينا صلى اهلل عليو كسلم بعض ما أينزؿ إليو ٍب ٪ني

راد كذا، كأف رسالتك إٔب العرب خاصة دكف غًنىم، إذ
ي
 ىو : ىذا اٞنسموع ىو كبلـ اهلل، كيصدؽ عليو أف ييقاؿ عنوفكاٞن

ىو كبلـ :  فاهلل تعأب أعلم ّنا قاؿ كأصدؽ قيبلن كأحسن حديثنا، ككوننا نقوؿ.كبلـ اهلل دكف تأكيل أك تكلف معاف ٠نازية
 ال يعين أف الصوت صوت القارئ كاألداء أداء بشرم ٫نرج من الشفتٌن كاللساف كاٜنينجرة، لكن ىذا الكبلـ ييقاؿ .اهلل
التحريف  حقيقة، كىذا من معايب يهود أهنم يتجرؤكف على كبلـ اهلل عز كجل فييحرفونو، كقد مر بنا أف . كبلـ اهلل:عنو
 :أنواع

. لفظيٓنريف  :األكؿالنوع 
. معنومٓنريف  :الثانيالنوع 
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كأف التحريف اللفظي لو عدة صور قد يكوف بزيادة حرؼ، أك بزيادة كلمة، أك بتغيًن الشكل، مر ىذا ُب الدركس 
راد كذا ككذا كليس كذا ككذا، فينقل الكبلـ عنو ظاىره إٔب ًخبلؼ 

ي
األكٔب، كمنو التحريف اٞنعنوم بأف يزعم زاعم بأف اٞن

 . ظاىره ببل دليل، فيكوف ىذا من التأكيل بل التحريف ُب الواقع
 كىذا يدؿ على أف كبلـ اهلل ييتعقل، كليس ٠نهوالت كألفاظ جوفاء كما يدعي :{ًمن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي } :قاؿ

فوضة
ي
بػَمَّنريكا }:  كبلـ اهلل عز كجل قابل للتعقل، كالفهم كاإلدراؾ كما قاؿ ربناف إذ،اٞن ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه لِّيىدَمَّن

إًنَمَّنا جىعىٍلنىاهي قػيٍر ننا عىرىبًيًّيا لَمَّنعىلَمَّنكيٍم } ،[2: يوسف]{إًنَمَّنا أىنزىٍلنىاهي قػيٍر ننا عىرىبًيًّيا لَمَّنعىلَمَّنكيٍم تػىٍعًقليوفى } ،[29: ص]{ يىاتًوً 
.  فعيركبة القر ف سبب ُب تعقلو كإدراؾ معانيو،[3: الزخرؼ]{تػىٍعًقليوفى 

ًلكيٍم قىاؿى اللَّوي ًمن قػىٍبلي }: قاؿ ليوا كىالـى اللًَّو قيل لَّن تػىتًَّبعيونىا كىذى نافقوف الذين :{ييرًيديكفى أىف يػيبىدّْ
ي
 من ىؤالء؟ اٞن

ىم، ٍب ٞنا جاءت مغاٖب خيرب كغزك خيرب انتدبوا للخركج دخذلوا اٞنؤمنٌن عن اٝنركج إٔب اٜنيديبية، كأرادكا أف يفتوا ُب أعضا
ألنو ييوافق ىول ُب نيفوسهم كمغاٖب ييريدكف أف يأخذكىا، لكن اهلل تعأب قد حكم فيما مضى كأنزؿ منعهم من اٝنركج 

ليوا كىبلـى اللَمَّنوً }: كصيحبة نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كالشاىد قولو نزؿ على نبيو صلى [15: الفتح] {ييرًيديكفى أىف يػيبىدِّ
ي
 يعين اٞن

. اهلل عليو كسلم، فسمى اهلل القر ف كبلمو، فالقر ف كبلـ اهلل بنص كتاب اهلل
اتًوً }: قاؿ  أم مكتوبو، كىو كلماتو، :{ًكتىاًب رىبّْكى } :{كىاٍتلي مىا أيكًحيى ًإلىٍيكى ًمن ًكتىاًب رىبّْكى ال ميبىدّْؿى ًلكىًلمى

اتًوً }: لقولو إثرىا  فقد تكفل اهلل ُنفظو، فكتاب ربك قطعنا ىو القر ف، ال ميبدؿ ،[27: الكهف]{ال ميبىدِّؿى ًلكىًلمى
اتًًو كىلىن }لكلماتو دليل على أف كتاب اهلل ىو كبلمو، كاآلية ظاىرة جلية ُب إفادة ىذا اٞنعىن،  ًكتىاًب رىبِّكى ال ميبىدِّؿى ًلكىًلمى

ا دى ًمن ديكنًًو ميٍلتىحىدن . أم ملجأ كنصًننا كظهًننا، فهذه اآلية تدؿ أيضنا على كصف القر ف بأنو كبلمو[:27: الكهف]{ْنًى
ا اٍلقيٍرآفى يػىقيصُّ عىلىى بىًني ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الًَّذم ىيٍم ًفيًو يىٍختىًلفيوفى }: قاؿ  كلوال أنو كبلـ اهلل ٞنا كاف ىذا :{ًإفَّ ىىذى

القر ف فاصبلن ُب االختبلفات السابقة، فإنكم تعلموف أف بين إسرائيل قد كقع بينهم من اٝنبلؼ ُب دينهم الشيء العظيم، 
أعين هبم اليهود كالنصارل، ال اليهود فقط كال النصارل فقط فكل ملة من ىاتٌن اٞنًلتٌن تشظت كتفرعت إٔب فيركع كثًنة 

حدل كسبعٌن فرقة، كافرتقت النصارل على اثنتٌن كسبعٌن إافرتقت اليهود على ): كما قاؿ نبينا صلى اهلل عليو كسلم
 فهذا التفرؽ حاصل ُب األيمتٌن قبلنا فوقع بينهم ًخبلؼ عظيم، أيىريقت بسببو الدماء، ككقع بينهم التكفًن ،(فرقة

٤نيلهم إًخبلفهم ُب الكلمة، أكؿ كلمة ُب : كاًٜنرماف كاٜنجب كغًن ذلك من االصطبلحات اليت ييعربكف هبا، كمن ذلك
 يزعموف أف عيسى عليو السبلـ ىو بذاتو جيزء من اهلل ككلمة ؟ ال يعرفوف ما معىن الكلمة.ُب البدء كانت الكلمة: اٞنتبوعة

تيوي }اهلل، كاٞنقصود بكونو  يعين أنو ٢نلوؽ بكلمتو ال كما يزعم النصارل أنو ىو نفسو عينو كلمة اهلل فهو جيزء من  {كىكىًلمى
لتبسة على أىل 

ي
اهلل ْنسد ُب جسد بشرم ُب جسد يسوع كما يقولوف، فجاء ىذا القر ف ليفصل ُب ىذه األيمور اٞن

 ىذه ىي البينة، [1: البينة]{ٓبٍى يىكيًن الَمَّنًذينى كىفىريكا ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب كىاٍلميٍشرًًكٌنى مينفىكٌِّنى حىَّتَمَّن تىٍأتًيػىهيمي اٍلبػىيػِّنىةي } :الكتاب
                                                           

 .وصححه األلباني, (3992)سنن ابن ماجه  
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ما كاف لليهود كما كاف للنصارل أف ٫نرجوا من ىذا اٞنأزؽ الذم تردكا فيو من اٝنبلفات العريضة بينهم يعين القر ف العظيم، 
ىذا قوؿه : إال بوحي من اهلل يكوف ميقنعنا كحاٚننا ألنو لو جاء كاحد من األحبار أك الريىباف أك العلماء كقاؿ قوالن لقالوا

 فبل ٬نيكن أف ٪نسم ىذه اٝنيصومات إال كحي مينزؿ من عند اهلل، تكوف لو صفة .جديد ييضاؼ إٔب األقواؿ السابقة
ا اٍلقيٍر فى يػىقيصُّ عىلىى بىيًن ًإٍسرىائًيلى أىٍكثػىرى الَمَّنًذم ىيٍم ًفيًو ٫نىٍتىًلفيوفى }العصمة كالقيدسية، ٟنذا أتى ىذا القر ف  : النمل]{ًإفَمَّن ىىذى

صنف هبذه اآلية ُب ىذا السياؽ لكي يدؿ على أف ىذا الكبلـ اٞنسموع اٞنتلو باأللسنة ،[76
ي
 فهذا كجو استشهاد اٞن

 .اٞنكتوب ُب اٞنصاحف، اٞنسموع باألذاف ىو كبلـ اهلل
ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه }: قاؿ خر كىو أنو مينزؿ، ككوف القر ف موصوؼه بالتنزيل ُب مواضع   لييفيد معىن :{كىىىذى

عديدة من القر ف العظيم ساؽ اٞنؤلف طرفنا منها أك بعضها، كىو يدؿ من جهة على صدكره من اهلل، ألف اهلل تعأب لو 
طلق ُب أٚنا

ي
طلق ُب ذاتو، كما لو العيلو اٞن

ي
ق كصفاتو كقهره كمنعتو، فلما كاف سبحانو كُنمده لو عيلو الذات كىذه ئالعلو اٞن

عقيدة أىل السنة كقد قررناىا مبسوطة، صار الصادر منو سبحانو من كبلـ ينزؿ نيزكالن ألنو من أعلى إٔب أسفل، فاهلل تعأب 
ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي }: لو العيلو، كاآلدميٌن بالنسبة إٔب الرب ُب السيفل، فلهذا عرب بالتنزيل قاؿ سبحانو كتعأب : األنعاـ] {كىىىذى

شار إليو[155
ي
ا}:  إذ اٞن .  ما ىو؟ القر ف قطعنا {كىىىذى
.   أم مكتوب:{ًكتىابه }: قاؿ
 . يعين أينزؿ من عند اهلل عز كجل بألفاظو كمعانيو:{أىنزىٍلنىاهي }: قاؿ
صى، ميبارؾ ُب تبلكتو، كُب ًحفظو، كُب معانيو، كُب :{ميبىارىؾه }: قاؿ  أم كثًن الربكة، كبركة القر ف إف تيعد ال ٓني

تػىبىارىؾى الَمَّنًذم نػىزَمَّنؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى }اٜنيكم بو، كُب االستشفاء بو، كُب كل أمره، فالقر ف العظيم ميبارؾ ال حصر لربكاتو 
تفة بو حَّت ُب تنزيلو، ،[1: الفرقاف]{عىٍبًدهً  ا ًكتىابه أىنزىٍلنىاهي ميبىارىؾه } فالربكة ١ني  [.92: األنعاـ] {كىىىذى

ا اٍلقيٍرآفى عىلىى جىبىلو }: قاؿ  ىو ٓب يينزؿ على جبل، لكن أينزؿ على صدر ١نمد صلى اهلل عليو ف إذ:{لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى
ا } لكن [194، 193: الشعراء]{ عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمينًذرًينى (193)نػىزىؿى بًًو الرُّكحي األىًمٌني }كسلم  لىٍو أىنزىٍلنىا ىىذى

اهلل أكرب، لو أف اهلل تعأب أنزؿ كبلمو على جبل {: 21:اٜنشر} {اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو لَمَّنرىأىيٍػتىوي خىاًشعنا مُّتىصىدِّعنا مٍِّن خىٍشيىًة اللَمَّنوً 
من اٛنباؿ الصلدة الصلبة اٛنبلمد لرأيت ىذا اٛنبل يتهدىد كييصبح دكنا، لكن اهلل تعأب أنزلو على قلب ١نمد صلى اهلل 

عاف
ي
ة أثناء تنزؿ القر ف اعليو كسلم كأعطاه القدرة على ٓنملو، كمع ذلك فقد كاف يعرتل نبينا صلى اهلل عليو كسلم من اٞن

الشيء العظيم، فينزؿ عليو القر ف ُب اليـو الشديد الربد فيتفصد جبينو عرقنا ُب اليـو الشديد الربد، كينزؿ عليو القر ف 
 كصلصلة اٛنرس ييبصرىا كييشاىدىا من حولو حَّت ييسرل عنو، كاففييسمع حوؿ رأسو دكينا كدكم النحل، كإذا اشتد عليو 

 ابل كيثقل جسمو صلى اهلل عليو كسلم حَّت إنو نزؿ عليو مرة كىو على راحلتو فأناخت كٓب تتمكن من ٘نلو، ككاف ميتكئن 
نػيٍلًقي عىلىٍيكى قػىٍوالن ثىًقيبلن }: ، قاؿ تعأبض فكاد أف يير-رضي اهلل عنو-مرة على فخذ زيد بن ثابت   [5: اٞنزمل] {إًنَمَّنا سى

ا، فهذا األثر بعد إعانة ؟فاألمر جد عظيم إذا تصور اإلنساف كيف ينزؿ كبلـ البارئ سبحانو كتعأب على بشر  عظيم جدن
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اهلل كتقوية نبيو صلى اهلل عليو كسلم لو، ٍب ييسرل عنو صلى اهلل عليو كسلم فيقرأ ما أيكحي إليو، كقد كاف بأيب ىو كأيمي 
رؾ بو لسانو خشية أف يتفلت عليو ييريد صلى اهلل عليو كسلم أف  صلى اهلل عليو كسلم ُب مبدأ األمر إذا أينزؿ عليو القر ف ٪ني

نىا ٗنىٍعىوي كىقػيٍر نىوي ( 16 )ال ٓنيىرٍِّؾ بًًو ًلسىانىكى لًتػىٍعجىلى بًوً }: يتحفظو، فأنزؿ اهلل تعأب ق أ قر،قر نو[:17، 16: القيامة]{ًإفَمَّن عىلىيػٍ
نىا بػىيىانىوي (18)فىًإذىا قػىرىأٍنىاهي فىاتَمَّنًبٍع قػيٍر نىوي }يعين ٗنعو،   اهلل أكرب، ماذا بقي؟ اٛنمع كالبياف كيلو [:18، 17: القيامة]{ ٍبيَمَّن ًإفَمَّن عىلىيػٍ

نىا بػىيىانىوي }ميتحقق  . فهذا يدلنا على عظمة ىذا القر ف كبركتو كأثره كشدة اٜناجة إليو[ 18: القيامة]{ًإفَمَّن عىلىيػٍ
ٍلنىا آيىةن مَّكىافى آيىةو }: قاؿ :  كما يقوؿ،اإلزالة:  ماذا ييسمى ىذا التبديل؟ نسخ، إذ النسخ معناه ُب اللغة:{كىًإذىا بىدَّ
رفع حيكم نص :  أما ُب االصطبلح عند األيصوليٌن فهو،ثاره، فالنسخ ىو اإلزالة يعين مسحتو كعفت على . نسختو الريح

 كٟنذا النسخ فقط يتعلق باألحكاـ ال ٬نيكن أف يقع النسخ ُب األخبار، ٞناذا ال ٬نيكن أف يقع ،ميتقدـ ُنيكم نص ميتأخر
 أف يكوف كبلـ اهلل تعأب يتطرؽ إليو كذب، كإ٧نا يتعلق االنسخ ُب األخبار؟ ألف ذلك يقتضي تكذيب اٝنرب األكؿ كحاش

ا ُب  رمنا ٬نيكن أف يكوف ميباحنا، كأمثلة ىذا كثًنة جدن النسخ باألحكاـ، فما كاف كاجبنا ٬نيكن أف يكوف ميستحبنا، كما كاف ١ني
كتاب اهلل، فقد يينسخ القر ف بالقر ف، كقد تينسخ السنة بالسنة، كقد يينسخ القر ف بالسنة كالعكس، كمبحث ىذا أك 

نبو اهلل تعأب على ىذا ؼتفاصيلو ُب كيتب األيصوليٌن، لكن ىذا قد شوش لدل اٞنشركٌن كأنذكا منو ذريعة للطعن بالقر ف 
ٍلنىا  يىةن مَمَّنكىافى  يىةو كىاللَمَّنوي أىٍعلىمي ّنىا يػينػىزِّؿي }: فقاؿ  .  ىذا ىو الشاىد على التنزيل، أنو مينزؿف إذ[:101: النحل]{كىًإذىا بىدَمَّن

 . من الفرية، كالفرية ىي أشد الكذب كالبيهتاف:{قىاليوٍا ًإنَّمىا أىنتى ميٍفتىرو } :قاؿ
مىا نىنسىٍخ }فدؿ ذلك على أنو ٬نيكن أف يقع النسخ كأف اهلل تعأب ينسخ ٜنكمة، :{بىٍل أىٍكثػىريىيٍم الى يػىٍعلىميوفى } :قاؿ

 فمن أنكر النسخ فقد ،[106: البقرة]{ًمٍن  يىةو أىٍك نينًسهىا نىٍأًت ًِنىًٍنو مِّنػٍهىا أىٍك ًمٍثًلهىا أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَمَّن اللَمَّنوى عىلىىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره 
 .أكذب اهلل تعأب كأكذب نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كأكذب القر ف

 .جربيل عليو السبلـكىو :{قيٍل نػىزَّلىوي ريكحي اٍلقيديسً }: قاؿ
 الباء ىذه للتلبس، يعين ميتلبسنا باٜنق، مصحوبنا باٜنق، فبل يتطرؽ إليو الباطل، كما قاؿ :{ًمن رَّبّْكى بًاٍلحىقّْ }:قاؿ

يدو }: ُب اآلية األيخرل ٍلًفًو تىنزًيله مٍِّن حىًكيمو ٘نًى ٍيًو كىال ًمٍن خى  ّنعىن أنو ال ٬نيكن [:42: فصلت]{ال يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى
لط بباطل ٍيًو كىال ًمٍن }،  كالعزة ىي اٞننعة[:41: فصلت]{كىإًنَمَّنوي لىًكتىابه عىزًيزه }، أف يلتبس كأف ٫ني ال يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمن بػىٌٍنً يىدى

يدو  ٍلًفًو تىنزًيله مٍِّن حىًكيمو ٘نًى قيٍل نػىزَمَّنلىوي ريكحي اٍلقيديًس ًمن رَمَّنبِّكى بًاٜنٍىقِّ لًييثىبِّتى الَمَّنًذينى }:  ٟنذا قاؿ ىا ىنا[42، 41: فصلت]{خى
م كاهلل ىذه من ٖنرات القر ف، القر ف ييورث الثبات ُب القلب، ْند إ: [102: النحل]{ مىنيواٍ كىىيدلن كىبيٍشرىل لًٍلميٍسًلًمٌنى 

اإلنساف ميرتبكنا خائفنا قلقبلن خائفنا فما ىو إال أف يسمع  ية أك بعض  ية فكأ٧نا ىي أكتاد تيدؽ ُب قلبو فيستقر، ثبات، 
كاٟندل قسيم الضبللة، فييجلي اهلل تعأب [: 102: النحل]{ىيدلن } ٍب فوؽ ذلك ،[102: النحل]{لًييثىبِّتى الَمَّنًذينى  مىنيواٍ }

 .لك اٜنق هبذا القر ف، فتعرؼ أف ىذا ىو اٜنق كىذا ىو الصواب ب ية أك ببعض  ية
.   فوؽ ذلك ينسم على قلبك من البشارة كاألخبار السارة ما يتنعم بو كاجده:{كىبيٍشرىل} :قاؿ
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: النحل ]{كىلىقىٍد نػىٍعلىمي } قد ىنا للتأكيد كليست للتقليل، :{كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى ًإنَّمىا يػيعىلّْميوي بىشىره }: قاؿ
 . ال شك أف اهلل يعلم يعين ٓنقيقنا[103

 .ين أم اٞنشرؾ:{أىنػَّهيٍم يػىقيوليوفى } :قاؿ
تعلقة :{ًإنَّمىا يػيعىلّْميوي بىشىره }: قاؿ

ي
 زعم اٞنشركوف أف الن  صلى اهلل عليو كسلم يتلقى ىذه العلـو كاألخبار اٞن

رجو بلغة عربية، فلهذا نبو اهلل  صلى اهلل عليو كسلم رسولو باألنبياء السابقٌن كأي٣نهم من نصرا٘ب ُب مكة، كييصغي إليو، ٍب ٫ني
ا }: على ىذه الفرية الباطلة كنقضها، فقاؿ كىلىقىٍد نػىٍعلىمي أىنػَمَّنهيٍم يػىقيوليوفى ًإ٧نَمَّنىا يػيعىلِّميوي بىشىره لِّسىافي الَمَّنًذم يػيٍلًحديكفى إًلىٍيًو أىٍعجىًمي  كىىىذى

بٌن،[103: النحل]{ًلسىافه عىرىيب  مًُّبٌنه 
ي
ميستحيل كال !  أٗبَمَّن لو ذلك؟؟ أٗبَمَّن لذلك األعجمي أف يأٌب هبذا الكبلـ العريب اٞن

٬نيكن لذلك الشخص اٞنزعـو أف يأٌب هبذا الكبلـ البٌنَمَّن الفصيح اٜنكيم الذم ٔنضع لو الرًقاب، كيذؿ لو فيصحاء العرب 
تتابعات من سورة النحل بٌٌن حقيقة ؤكعيقبل

ي
ىم، فهذا أبعد ما يكوف، كالشاىد أف اهلل سبحانو كتعأب ُب ىذه اآليات اٞن

شركٌن 
ي
القر ف كمصدره، كأنو مينزؿ من عند اهلل، كأبطل الدعاكل اليت تزعم بشريتو، كىذه الدعول ٓب يزؿ الزنادقة من اٞن

ستشرقٌن ُب األزمنة األخًنة كاٞنبلحدة يزعموهنا، كيزعموف أف ١نمدن 
ي
 صلى اهلل عليو كسلم كوف القر ف من ثقافات اكاٞن

ستشرقٌن من قبل ٥نو مائة سنة كيبثونو  زيهر دؿيهودية كنصرانية كما يقوؿ ىذا جيًب، كمرجليوس، كجو
ي
كغًن ذلك من اٞن

 فالقر ف ،، مهما حاكلوا فإهنم ال يستطيعوف، القر ف يعلو كال ييعلى عليو[41: فصلت]{كىإًنَمَّنوي لىًكتىابه عىزًيزه } ،بٌن اٞنسلمٌن
منيع بذاتو، مؤثر بذاتو، كٟنذا ينبغي على طالب العلم أف ييعوؿ عليو ُب دعوتو، كتأثًنه، كبيانو فيستعمل اٛنيملة القير نية ُب 

ًخطابو كُب تأثًنه كيستخدـ أيسلوب كمنهج القر ف ُب التأثًن، كإال فالقر ف مكنز للمعا٘ب كاٞنواعظ كقصص الذين اىتدكا 
صر  .كاعتنقوا اإلسبلـ بسبب ٚناعهم للقر ف آليات منو أكثر من أف ٓني

 دلت ىذه اآليات ّنجموعها على ما سبق أف قررناه من أف القر ف كبلـ اهلل كأنو مينزؿ غًن ٢نلوؽ، كىذه فإذ
عتزلة 

ي
عتزلة حينما زعموا أف القر ف ٢نلوؽ، كقد ذكرت لكم مرارنا أف دعول اٞن

ي
اٛنيملة ىي اٛنيملة اليت جابو هبا أىل السنة اٞن

: أف القر ف ٢نلوؽ جزء من منظومة عقائدية باطلة، كىي منظومة اٛنهمية الذين ييريدكف القوؿ بإنكار الصفات، فقالوا
إٔب ماذا؟ إٔب أنو ليس صفتو، ألف الصفة ال ٬نيكن أف تكوف ٢نلوقة، كأف إضافتو إٔب اهلل من باب   ليصلوا.القر ف ٢نلوؽ

ىا إٔب الزعم بأف اهلل ال تقـو بو ئ كناقة اهلل، كعبد اهلل كما أشبو، ٍب يتوصل من كرا،إضافة اٞنخلوؽ إٔب خالقو، كبيت اهلل
كلكن السلف عندىم من العلم اًٜنذؽ كالفطنة ما يتبينوف بو ىذه احملاكالت البدعية، فلذلك قاموا ُب ، صفة ثيبوتية

، فإنو أىب ُب فرتة عصيبة -ر٘نو اهلل -كمن أعظم من قاـ ُب ىذا هلل قومة صادقة إماـ أىل السنة أ٘ند بن حنبل ، كجههم
عتزلة ُب دعواىم ىذه، فأىب إماـ أىل 

ي
عتصم كالواثق مع اٞن

ي
حرجة أٞنت باأليمة، حيث ساندىم السلطاف، ككقف اٞنأموف كاٞن

 .اًتو٘ب بشيء من كتاب اهلل أك سنة رسوؿ اهلل: يا أمًن اٞنؤمنٌن: أف يقولوا ّنقالتهم، كقاؿ- ككقفت األيمة من خلفو -السنة
 كىم ال ،فينقطعوف بٌن يديو، كىو يصب عليهم األدلة صبنا من الكتاب كالسنة على كصف القر ف بأنو كبلـ اهلل كأنو مينزؿ

 حَّت ثبت اهلل تعأب بو السنة، قاؿ اإلماـ على بن ،يأتوف إال ّنيجرد الشيبهات كالكبلـ الذم ييزخرفونو، فينقطعوف بٌن يديو
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فقد كاف ىذا - ر٘نو اهلل-كصدؽ . إف اهلل نصر ىذا الدين بأيب بكر عاـ الردة، كبأ٘ند عاـ احملنة-: ر٘نو اهلل-اٞنديين 
قابل، كثبت اهلل جناف اإلماـ أ٘ند على ىذا اٜنق حَّت فاء الناس 

ي
اٜنديث عصمة لؤليمة منعها من أف تنجرؼ ُب االْناه اٞن

. إليو
 اءن  فمن تكلم بو ابتد، أم ظهر: منو بدا،كسيأٌب الحقنا ُب بسط الشيخ. كإليو يعودامنو بد: ما معىن قوؿ السلف

كإما كإليو يعود ما كرد . ىذا الكتاب يعود إٔب فبلف:  إما كإليو يينسب كما تقوؿ.كإليو يعود:  قولناىو اهلل عز كجل، كمعىن
 .خر الزماف ييرفع من السيطور كمن الصدكر، فبل يبقى على كجو األرض قير ف ييتلى ُب بعض اآلثار من أنو ُب 

 .ىذه الطائفة من اآليات قررت خيصوصية أف القر ف كبلـ اهلل كىي فرع عما تقدـ من إثبات كبلـ اهلل عز كجل
 

 (21)الدرس
إثبات رؤية المؤمنين لربهم يـو القيامة 

[23 , 22: القيامة]{ًإلىى رىبػّْهىا نىاًظرىةه  (22)كيجيوهه يػىٍومىًئذو نىاًضرىةه }: كىقػىٍوليوي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم . 
لىهيم مَّا } .[26: يونس]{ًللًَّذينى أىٍحسىنيوا اٍلحيٍسنىى كىزًيىادىةه } .[24: المطففين]{عىلىى اأٍلىرىاًئًك يىنظيريكفى }

يٍػنىا مىزًيده  . [35: ؽ]{يىشىاءيكفى ًفيهىا كىلىدى
 مبحث شريف حبيب إٔب النيفوس، لذيذ على القلوب كىو مبحث الرؤية، فميعتقد أىل السنة اما شاء اهلل، ىذ

: أف اٞنؤمنٌن يركف رهبم يـو القيامة عياننا بأبصارىم، بأعينهم، يركنو ُب موضعٌن: كاٛنماعة
.  أم مواقف اٜنساب. عرصات القيامة:األكؿالموضع 
 . اٛننة:الثانيالموضع 

 فأما الكتاب فهذه اآليات، كأما السنة فستأتينا :رؤية حقيقية، كقد دؿ على ذلك الكتاب، كالسنة، كاإلٗناع
عتزلة كمن ،أدلتها

ي
 كانعقد إٗناع أىل السنة كاٛنماعة على إثبات رؤية اٞنؤمنٌن لرهبم يـو القيامة، كٓب يينازع ُب ذلك إال اٞن

كافقهم من اإلباضية كالزيدية كالرافضة، فقد أنكركا الرؤية، أما أىل السنة كاٛنماعة فقد أثبتوا الرؤية يـو القيامة كٓب ييثبتوىا 
ا غيلو ييقابل ذاؾ الغيلو، كأما أىل السنة ذكغلت الصوفية كبعض اٝنيرافية فزعموا أهنم يركف اهلل تعأب ُب الدنيا، فو، امُب الدف

. كاٛنماعة فقد اعتصموا ّنا دلت عليو النصوص فكانوا كسطنا بٌن طرفٌن كعدالن بٌن ًعوجٌن
ما الفرؽ بٌن األكٔب كالثانية؟ األكٔب من النضرة، كىي البهاء :{ ًإلىى رىبػّْهىا نىاًظرىةه (22)كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَّاًضرىةه }: قاؿ

 من النظر كىو [:23: القيامة]{ًإٔبى رىبػِّهىا نىاًظرىةه }ك. كالركنق كاٛنماؿ، فتلك الويجوه كجيوه تتسم بالركنق كبالبهاء كاٛنماؿ
عاينة باألبصار، فأكسبها النظر إٔب كجو اهلل الكرٙب ىذا اٛنماؿ كىذا البهاء كىذا الركنق، كٟنذا قاؿ ابن القيم ُب ميميتو

ي
: اٞن

 فيا نظرة أىدت إٔب الوجو نضرة
 كلكننا س  العدك فهل تيرل

 كقد زعموا أف الغريب إذا نأل

يتيمي  
حب اٞن

ي
 أمن بعدىا يسلو اٞن

 نيرد إٔب أكطاننا كنيسلم
 كشطت بو أكطانو فهو ميغـر
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 كأم اغرتاب فوؽ غيربتنا اليت
 فحي على جنات عدف فإهنا

 

ـ ضحت األعداء فينا ٓنكأٟنا 
خيم

ي
 منزلك األكٔب كفيها اٞن

 
فهي تدؿ م بفة  ٟنا استعماالت ًعدة، فإذا جاءت ميعدا،نظر: كلمة، كاعلموا أف -ر٘نو اهلل-إٔب  خر ما قاؿ 

عاينة باألبصار، فإذا قلتة على التدبر كاالستبصار، كإذا جاءت ميعدا
ي
يعين تأملتو . نظرت ُب األمر: بإٔب فهي تدؿ على اٞن

عاينة باألبصار، كإذا جاءت ميطلقة فهي ّنعىن الرتبص . نظرت إٔب الشيء: كفكرت فيو، كإذا قلت
ي
فهذه ال ٓنتمل إال اٞن

  : لها استعماالت ثالث ػ كلمة نظر ػفصارت فنظر، يعين أنو انتظر، ،كاالنتظار، نظر
 .إذا جاءت ميطلقة فإهنا تدؿ على الرتبص كاالنتظار :االستعماؿ األكؿ

 .بفي فإهنا تدؿ على التدبر كاالعتبار  إذا جاءت ميعداة:الثاني االستعماؿ
عاينة باألبصار:االستعماؿ الثالث

ي
 . كإذا جاءت ميعداة بإٔب فإهنا تدؿ على اٞن

إذا قاؿ ف  كارجع إٔب مفردات اللغة للراغب األصفها٘ب كغًنه من أىل اللغة ْند ىذا، إذ،ىذه استعماالُتا ُب اللغة
 فهذا يدؿ على إثبات رؤية حقيقة هلل عز كجل، [:23، 22: القيامة]{ ًإٔبى رىبػِّهىا نىاًظرىةه (22)كيجيوهه يػىٍومىًئذو نَمَّناًضرىةه }:اهلل

-يب ىيريرة أُب عرصات يـو القيامة كما دؿ عليو حديث أيب سعيد ك: ككما أسلفت فإف اٞنؤمنٌن يركف رهبم ُب موضعٌن
تػىرىٍكفى رىبَمَّنكيٍم، ):  اٞنشهوراف ُب الصحيح، كيركنو يـو القيامة كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم-رضي اهلل عنهما ًإنَمَّنكيٍم سى

، الى تيضىامُّوفى ُب ريٍؤيىًتوً  ا القىمىرى ا تػىرىٍكفى ىىذى  .يأٌب إف شاء اهللس ك،(كىمى
، [23، 22: اٞنطففٌن]{ عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى (22)ًإفَمَّن األىبٍػرىارى لىًفي نىًعيمو } من؟ :{عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى }: قاؿ

 ىذه ٣نا استنبطو اإلماـ الشافعي كغًنه من أئمة السنة ؟كيف دلت ىذه اآلية على إثبات النظر إٔب كجو اهلل عز كجل
طففٌن: قاؿ

ي
كىبلَمَّن إًنػَمَّنهيٍم عىن }: ٞنَمَّنا حيجب أيكلئك ُب السخط نظر ىؤالء ُب الرضا، أٓب تركا أف اهلل قد قاؿ ُب أكؿ سورة اٞن

: اٞنطففٌن] {عىلىى األىرىاًئًك يىنظيريكفى }:  من ىم؟ الفيجار، فلما ذكر األبرار قاؿ،[15: اٞنطففٌن] {رَمَّنهبًٍِّم يػىٍومىًئذو لَمَّنمىٍحجيوبيوفى 
فلما حيجب أيكلئك ُب السخط نظر ىؤالء ُب الرضا، فكانت ىذه من أدلة أىل السنة على إثبات النظر إٔب كجو ، [23

. اهلل الكرٙب
أما اٜنيسىن فهي اٛننة، جعلنا اهلل كإياكم من أىلها، كىي فيعلى ألهنا : {لّْلًَّذينى أىٍحسىنيوٍا اٍلحيٍسنىى كىزًيىادىةه } :قاؿ

 . قد بلغت ُب اٜنيسن غايتو
 . الن  صلى اهلل عليو كسلم فسر الزيادة بأهنا النظر إٔب كجو اهلل الكرٙب{:كىزًيىادىةه }: قاؿ
يٍػنىا مىزًيده }: قاؿ  . أيضنا كرد ُب اآلثار تفسًن اٞنزيد بأنو النظر إٔب كجو اهلل الكرٙب:{لىهيم مَّا يىشىاؤيكفى ًفيهىا كىلىدى

                                                           

 (.633)صحيح مسلم ، (554) صحيح البخارم 
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فدلت ىذه الطائفة من اآليات على إثبات رؤية اٞنؤمنٌن لرهبم يـو القيامة ًعياننا بأبصارىم بناطق الكتاب، كختم 
: ما أراد من سياؽ اآليات القير نية على إثبات الصفات الربانية، فلهذا قاؿ إثرىا- ر٘نو اهلل-هبا الشيخ 
ا اٍلبىابي ًفي ًكتىاًب اللًَّو تػىعىالىى كىًثيره -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم بػَّرى اٍلقيٍرآفى اىالًبنا ًلٍلهيدىل ًمٍنوي ,  كىىىذى كىمىٍن تىدى

. تػىبػىيَّنى لىوي اىرًيقي اٍلحىقّْ 
ا اٍلبىابي : قاؿ شار إليو : كىىىذى

ي
 .ما تقدـ من إثبات الصفات الربانية من اآليات القير نيةىو الباب اٞن

ا اٍلبىابي ًفي ًكتىاًب اللًَّو تػىعىالىى كىًثيره : قاؿ ، فإف من قرأ القر ف كجد أنو ال يكاد ٕنر  ية -ر٘نو اهلل-كصدؽ :كىىىذى
. إال كقد تضمنت اٚننا أك صفة من صفات اهلل عز كجل

اٜنصر كاالستيعاب، كإ٧نا أراد بو التمثيل - ر٘نو اهلل-إنو ٓب ييرد :  ككأ٧نا يقوؿ:ًفي ًكتىاًب اللًَّو تػىعىالىى كىًثيره : قاؿ
على رؤكس بعض اٞنسائل، كإثبات بعض الصفات كما تقدـ معنا من إثبات صفات معنوية، كإثبات صفات فعلية، 

 . كل ذلك قد تقدـ كأقاـ عليو األدلة.كإثبات صفات خربية
ا اٍلبىابي ًفي ًكتىاًب اللًَّو تػىعىالىى كىًثيره : قاؿ بػَّرى اٍلقيٍرآفى اىالًبنا ًلٍلهيدىل ًمٍنوي؛ تػىبػىيَّنى لىوي اىرًيقي اٍلحىقّْ ,كىىىذى   الفإذ: كىمىٍن تىدى
 :يكوف ذلك بتوفر شراينمَّت ييهدل اإلنساف إٔب اٜنق؟ : بد من أمرين

 أما الذم ٬نر مريكرنا سريعنا كال .كمن تدبر:  كىذا نأخذه من قولو. البحث، كالعز٬نة، كبذؿ اٛنهد:الشرط األكؿ
. صابة اٜنقإلييكلف نفسو عناءن قد ال ييوفق 

ا فبل.طالبنا للهيدل:  لقولو. النية الصاٜنة:الشرط الثاني بد بعوف اهلل كإذنو   فإذا أقبل اإلنساف ميستهدينا ميسرتشدن
حكم فبل، لن 

ي
تشابو كييعرض عن اٞن

ي
أف ييهدل إٔب اٜنق، أما الذم يأخذ القر ف ليبحث عما ييعجبو كما يؤيد قولو كيتبع اٞن

يهتدم بالقر ف، فلهذا إذا أردت أف تنتفع بالقر ف العظيم فتكيف تكيفنا نفسينا بٌن يدم القر ف بأف تشعر بأف ىذا كبلـ 
 كأف اٜنق مكنوز فيو، كأنو فيو اٟنيدل ٞنن أراد أف ،عظيم، ىذا كبلـ رب العاٞنٌن ال يأتيو الباطل من بٌن يديو كال من خلفو

دل بإذف اهلل، كقد يقع عند اإلنساف مثبلن شيء من اٝنطأ كالوىم  فعليو أف ،يستهدم، فإذا أقبلت هبذه الريكح فإنك ُتي
تناكؿ كما قاؿ ربنا عز 

ي
يرجع إٔب كبلـ العيلماء، كيرد إٔب اهلل كرسولو ُب فهم ما أشكل عليو، كغالب القير ف ُنمد اهلل باٞن

 {ىينَمَّن أيُـّ اٍلًكتىابً } يعين كاضحات الداللة، ،[7:  ؿ عمراف]{ىيوى الَمَّنًذمى أىنزىؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى ًمٍنوي  يىاته ١نٍُّكىمىاته }: كجل
 أكثر القر ف ىكذا ييدرؾ معناه ّنيجرد السماع، كٟنذا خاطب الن  صلى اهلل عليو كسلم بو العرب، كفيهم ،[7:  ؿ عمراف]

األعراب، كفيهم السيذج، كفيهم العامة كغًن ذلك، كأدركوا على درجات ميتفاكتة، فيهم الراسخوف ُب العلم كمنهم دكف 
ذلك، القصد أنو ليس ميغلقنا كال غامضنا كما يرل اإلنساف ُب بعض الكيتب الفلسفية أك فيما ُب أيدم أىل الكتاب، 

دعوكم معشر طلبة العلم أف يكوف ميعولكم أفبحمد اهلل تعأب من تدبر القر ف طالبنا للهيدل منو تبٌن لو طريق اٜنق، كٟنذا 
على القر ف العظيم، ليس ٓنصيل العلم بكثرة اقتناء الكيتب كٚناع اختبلؼ الرجاؿ، كإف كاف ىذا يقع تبعنا، لكن العلم 

 كالسواقي بل خذ كتزكد من العٌن كاألصل، خذ من اٞننبع الصاُب الذم ال تيكدره دييطلب من منبعو، ال تأخذكا من الركاؼ
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 من العناية بالقر ف ئالدالء كما أخذ من سبقك، فأقبل على القر ف بيكليتك، فالبناء العلمي لطالب العلم ينبغي أف يبتد
العظيم بفهم كبلـ اهلل كمعرفة ميراده كتدبره كالصيدكر عن رؤية كاضحة، ىذا ُب الواقع ىو طريق الراسخٌن ُب العلم، كبعض 

يل إليو أف العلم ىو أف ٫نوض ُب اختبلؼ الرجاؿ كاٞنذاىب كاألقواؿ ال، ىذه تأٌب مرحلة ميتأخرة عند . طلبة العلم ٫ني
اٜناجة إليها كإال فلسنا ميتعبدين باستعراض أقواؿ الرجاؿ كاختبلفاُتم، ٥نن ميتعبدكف بأف نصدر ُب فهمنا عن كبلـ اهلل 

سبحانو كتعأب، أٓب تركا أف أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم الذين ىيم أعمق الناس علمنا كأقلهم تكلفنا كأصدقهم 
رسلٌن

ي
 ل من الصحابة عنده مكتبة مؤلا ىل تعلموف أف أحدن ؟ٟنجة ٓب يكن بٌن أيديهم إال القر ف العظيم كسنة سيد اٞن

مل عليها شيء من الكيتب؟ ال، ما عندىم إال ىذا العلم العميق الراسخ الذم صدركا بو  باجمللدات أك عنده أقراص ليزر ١ني
من الكتاب كالسنة، ال أقوؿ ىذا تقليبلن من النظر ُب كبلـ أىل العلم، لكن ٩نب أف تيرتب األيمور حسب أكلويتها كأف 

كمنا، كتنتفع بعد ؤتصدر ُب علمك كأف تبين لبناتو لبنة لبنة من مصدره، كأصلو كمادتو األكٔب، حينئذو يكوف بنا ؾ العلمي ١ني
. ذلك بأف تعرض كل شيء من أقواؿ الرجاؿ على كتاب اهلل، فيتبٌن لك اٜنق من الباطل

تػيفىسّْري اٍلقيٍرآفى, كىتػيبػىيػّْنيوي, كىتىديؿُّ  : ثيمَّ سينًَّة رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
. عىلىٍيًو, كىتػيعىبػّْري عىٍنوي 
ا :ثيمَّ سينًَّة رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : قاؿ ا بعيدن لة سابقة، كإف كاف بينها كبينو أمدن ىذا العطف على ٗني

عقبها بعدة نصوص قير نية، ٍب قاؿ أ ٍب .كقد دخل في ىذه الجيملة ما كصف بو نفسو في سورة اإلخالص: قولوكىو 
 . يعين دخل ُب ىذه اٛنيملة من إثبات الربانية ما ُب سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم.ٍب ُب سنة رسوؿ اهلل: بعد ذلك

 .اختط طريقة كسًنة ميعينة، أم الطريقة، سن سنة:  لغة: السنة:سينَّةً : قاؿ
يعين ما .  ما أيضيف إٔب الن  صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك فعل أك تقرير، أك صفة ًخلقية أك خيلقية:ااصطالحن 

حدثٌن، كٟنا تعريف عند 
ي
أيضيف إٔب الن  صلى اهلل عليو كسلم من ىذه األشياء فإنو ييعد سينة، كالسنة ٟنا تعريف عند اٞن

راد ىا ىنا تعريفها عند الفقهاء اليت ىي ّنعىن
ي
ما ييثاب فاعلو كال ييعاقب : األيصوليٌن، كٟنا تعريف عند الفقهاء، كليس اٞن

ما صدر عن الن  صلى اهلل عليو كسلم من أقواؿ كأفعاؿ كتقريرات، ٟنذا قاؿ ميبيننا : تاركو، ال، كإ٧نا اٞنقصود بالسنة ىنا
 . فالسنة تيفسر القر ف: منزلة السنة بالنسبة للقر ف

ى لًلنَمَّناًس مىا نػيزِّؿى }:  لقوؿ اهلل تعأب:كىتػيبػىيػّْنيوي, كىتىديؿُّ عىلىٍيًو, كىتػيعىبػّْري عىٍنوي ,تػيفىسّْري اٍلقيٍرآفى :قاؿ كىأىنزىٍلنىا إًلىٍيكى الذٍِّكرى لًتيبػىٌنِّ
 فمهمة نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب بيانو أك ُب كبلمو أف ييبٌن للناس ما نيزؿ إليهم من رهبم، ىذه ،[44: النحل] {إًلىٍيًهمٍ 

ىي السنة، اآلثار اٞنركية الشفهية عنو صلى اهلل عليو كسلم ىي السنة اليت تيفسر القر ف، كما معىن تيفسر؟ تيبٌن كتيوضح، 
يعين كشفتو كأكضحتو، فالسنة تيفسر القر ف كتيبينو كتدؿ عليو، كتيعرب عنو، كىي كلمات . فسرت عن ساعدم: كما يقوؿ

كىمىا يىنًطقي }أنو ال ٬نيكن االستغناء عن السنة، بل السنة مصدر أصيل كما القر ف، :  بعضها من بعض، ّنعىنةمعانيها قريب
فبل . اٞنصدر الثا٘ب:  فالسنة ىي أحد الوحيٌن، كحينما نقوؿ،[4، 3:النجم] { ًإٍف ىيوى ًإالَمَّن كىٍحيه ييوحىى(3)عىًن اٍٟنىوىل 
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أهنا ُب الدرجة الثانية ُب األ٨نية، ال، كإ٧نا فقط على سبيل التعداد الرقمي، كإال فكله من عند اهلل، . الثا٘ب: د بقولناصنق
 ُنيكم بشريتو اسوأ،  كذلك ألف اهلل عصمو، كلو قيدر أنو أخط،بٌن فكي الن  صلى اهلل عليو كسلم إال حقمن فبل ٫نرج 

فإف اهلل تعأب ال ييقره على ذلك بل يينبهو عليو، كىذا ىو اٞنعىن اٜنقيقي للعصمة، فاٞنقصود أف سنة نبينا صلى اهلل عليو 
اء القر ف تيفسره كتيبينو كتيعرب عنو كتدؿ عليو، كال ٬نيكن االستغناء عنها، كٞنا قاؿ رجل مرة ُب ٠نلس ًعمراف بن زكسلم بإ
دث ُنديث رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، قاؿ-رضي اهلل عنو- حيصٌن  دعونا من األحاديث كأعطونا من :  ككاف ٪ني
ف ْند ُب كتاب اهلل أف صبلة الظهر أربع، كالعصر أربع، كاٞنغرب مأ:  كقاؿ لو-رضي اهلل عنو-لتفت إليو ًعمراف اؼ. القر ف

 كُب عشر ،أين ْند ُب كتاب اهلل أف ُب ٙنس من اإلبل شاة: قاؿ.  فسكت الرجل.ثبلث، كالعشاء أربع، كالفجر اثنتٌن؟
 ؟أين ْند ُب كتاب اهلل أف الطواؼ بالبيت سبعة أشواط: قاؿ.  كذكر لو األنصبة؟ فسكت.كذا كشاتاف، كُب كذا كذا

فأيسقط ُب يده، كعلم بأف ميقتضى اإل٬ناف بالقر ف اإل٬ناف بالسنة، .  كأخذ ييدٕب عليو أيمورنا.كالسعي بٌن الصفا كاٞنركة كذا؟
لىقىٍد كىافى لىكيٍم }:  أٓب يقل اهلل تعأب؟[7: اٜنشر] {كىمىا  تىاكيمي الرَمَّنسيوؿي فىخيذيكهي كىمىا نػىهىاكيٍم عىٍنوي فىانتػىهيوا}: أٓب يقل اهلل تعأب

 فإذا رأيت اإلنساف ييهوف من السنة ؟[21: األحزاب] {ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى اآلًخرى 
دعونا من السنة فيها أحاديث ضعيفة كموضوعة فاعلم أف ىذه شيعبة زندقة، كقد كيجد طائفة من الزنادقة ييسموف : كيقوؿ

زعموا أهنم فقط يعتمدكف على . القير نيوف:  ييسموف أنفسهم،موجودكف ُب ببلد اٟنند كُب ببلد أيخرل. القير نيوف: أنفسهم
- ر٘نو اهلل-القر ف كال يلتفتوف للسنة، كال ريب أف االحتجاج بالسنة ثابت باألدلة الصر٪نة حَّت ألف اإلماـ السيوطي 

 فمن أنكر السنة فقد كفر قطعنا ألنو أنكر الشق الثا٘ب من الشهادة، ما معىن .ظبلؿ اٛننة ُب االحتجاج بالسنة:  ٚناهاكتابن 
 كأف ال ييعبد اهلل إال ّنا ، كاجتناب ما عنو هنى كزجر، كطاعتو فيما أمر، رسوؿ اهلل؟ تصديقو فيما أخرباشهادة أف ١نمدن 

أىالى ييوًشكي رىجيله ، كىًمثٍػلىوي مىعىوي ، أىالى ًإ٘بِّ أيكتًيتي اٍلًكتىابى ):  كجاء ُب اٜنديث أف الن  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ،شرع
ًتوً  بػٍعىافي عىلىى أىرًيكى ا اٍلقيٍر فً : يػىقيوؿي ، شى كىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيًو ًمٍن حىرىاـو ، فىمىا كىجىٍدًبيٍ ًفيًو ًمٍن حىبلىؿو فىأىًحلُّوهي ، عىلىٍيكيٍم هًبىذى

 فكل ىذا يدؿ على أف سنة نبينا صلى اهلل عليو كسلم ،[تيت الكتاب كمثليو معوكأال كًإ٘ب أي ]:  كُب لفظ أنو قاؿ(فىحىرِّميوهي 
 :ا قاؿذأصل أصيل ميستقل، لو

ٍعرًفىًة -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم  كىمىا كىصىفى الرَّسيوؿي ًبًو رىبَّوي, ًمنى اأٍلىحىاًديًث الصّْحىاًح الًَّتي تػىلىقَّاىىا أىٍىلي اٍلمى
يمىافي ًبهىا كىذىًلكى  . بًاٍلقىبيوًؿ؛ كىجىبى اإٍلً

الن الما ثبت من األحاديث كجب القوؿ بو كقبولو، كال ٩نوز رده بشكل من األشكاؿ، فمن رده فقد ضل ضؼ
أف يكوف ذلك من األحاديث الصحاح، ما ىو اٜنديث الصحيح؟ اٜنديث الصحيح عند - ر٘نو اهلل-ط تر لكنو اش،ميبيننا

صطلح
ي
نطبق ىذا اٞنًعيار ا ىو ما ركاه عدؿ تاـ الضبط بسند ميتصل كسلم من الشيذكذ كالًعلة القادحة، ىكذا، فإذا :أىل اٞن

 . على اٞنأثور فإننا نيصدقو إف كاف خربنا، ك٧نتثلو إف كاف أمرنا، ك٤نتنبو إف كاف هنينا
                                                           

. صححو األلبا٘ب، (4604) سنن أيب داكد 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [136[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ستقيم ُب دينو كميركءتوالراكم بد أف يكوف  ال: عدؿ
ي
، من العدؿ؟ العدؿ ىو اٞن  فبل ييثلم ُب دينو بفسق، كال ،عدالن

. ُب مركءتو ِنواـر اٞنركءة
.  يتحمل كما يؤدمابد أف يكوف ضابطنا ٓب ال: تاـ الضبط

 .ال يكوف فيو انقطاع: بسند ميتصل
:  ٢نالفة الضعيف للثقات تيسمى عند أىل اٜنديث،أما٢نالفة الثقة لبقية الثقات: الشذكذك: سلم من الشذكذ

.  لكن لو خالف الثقة بقية الثقات لعلمنا أنو كقع عنده كىم بشرم فييسمى شاذنا،مينكر
 كىي عيب خفي ال يطلع عليو إال جهابذة اٜنديث لعلمهم باالتصاؿ كاالنقطاع كغًن ذلك، فإذا :كالعلة القادحة

توفرت شركط اٜنديث الصحيح ُب نص ما كجب قبولو كاإل٬ناف بو كذلك سواءن كاف ُب صفات اهلل تبارؾ كتعأب أك كاف 
. ُب غًن ذلك

 .كاهلل أعلم
 

 (22)الدرس
 بعض صفات اهلل من السنة النبويةإثبات 

بعد أف فرغ من التدليل على إثبات أٚناء اهلل كصفاتو باألدلة القير نية ثىن - ر٘نو اهلل-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
بأدلة السنة النبوية، كابتدأ بذكر منزلة السنة من القر ف كأهنا تيفسره كتيبينو، كتدؿ عليو كتيعرب عنو، كلكن شرط ذلك أف 

ف طريق صحيح، كمن اٞنعلـو عند أىل الصنعة اٜنديثية أف اٜنديث الصحيح ما ركاه عدؿ تاـ الضبط بسند ـيكوف كاردنا 
تمل ُب ىذا أيضنا ما كاف حسن اإلسناد، كاإلسناد اٜنسن ما اختل : ميتصل كسلم من الشذكذ كالًعلة القادحة، كما أنو ٪ني

فيو أحد شيركط اٜنديث الصحيح كىو ٕناـ الضبط بأف يكوف خفيف الضبط، فإف العيلماء ٓب يزالوا يستدلوف باألحاديث 
اٜنسنة ُب األيمور العلمية كالعملية، ٍب إنو بعد ذلك شرع ُب ذكر بعض األمثلة من الصفات الربانية اليت ثبتت باألحاديث 

: النبوية فقاؿ
لىةو, »: ًمٍثلي قػىٍوًلًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم نٍػيىا كيلَّ لىيػٍ يػىٍنًزؿي رىبػُّنىا إلىى سىمىاًء الدُّ

قىى ثػيليثي اللٍَّيًل اآٍلًخًر, فػىيػىقيوؿي   ,«مىٍن يىٍدعيوًني فىأىٍستىًجيبى لىوي, مىٍن يىٍسأىليًني فىأيٍعًطيىوي, مىٍن يىٍستػىٍغًفريًني فىأىٍ ًفرى لىوي : ًحينى يػىبػٍ
 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً 

 :في إثبات الفرح هلل عز كجل
.  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ,اٍلحىًديثى « ... لىلَّوي أىشىدُّ فػىرىحنا بًتػىٍوبىًة عىٍبًدًه, ًمٍن أىحىدًكيٍم ًبرىاًحلىًتًو »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

  :في إثبات الضحك
ىيمىا يىٍدخيلي اٍلجىنَّةى »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ؛ ًكالى  ميتػَّفىقه ,«يىٍضحىكي اللَّوي إلىى رىجيلىٍيًن؛ يػىٍقتيلي أىحىديىيمىا اآٍلخىرى

. عىلىٍيوً 
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  :في إثبات العجب كصفات أخرل
عىًجبى رىبػُّنىا ًمٍن قػينيوًط ًعبىاًدًه كىقػيٍرًب ً يىرًًه؛ يػىٍنظيري إلىٍيكيٍم أىزًلًينى قىًنًطينى, فػىيىظىلُّ »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
؛ يػىٍعلىمي أىفَّ فػىرىجىكيٍم قىرًيبه  .  حىًديثه حىسىنه ,«يىٍضحىكي
  :في إثبات الرجل أك القدـ
ىىٍل ًمٍن مىزًيدو؛ حىتَّى يىضىعى رىبُّ اٍلًعزًَّة ًفيهىا : الى تػىزىاؿي جىهىنَّمي يػيٍلقىى ًفيهىا, كىتػىقيوؿي »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

هىا : كىًفي ًركىايىةو -  ؛ كىتػىقيوؿي –عىلىيػٍ زىًكم بػىٍعضيهىا إلىى بػىٍعضو مىوي فػىيػىنػٍ .  ميتػَّفىقه عىلىٍيوً ,«قىط قىط:  قىدى
للتدليل على إثبات الصفات الربانية، فمنها ىذا - ر٘نو اهلل- الشيخ اىذه طائفة من النصوص اٜنديثية اليت ساقو

 فأسند النزكؿ إٔب [ينزؿ ربنا]: اٜنديث الذم بلغ مبلغ التواتر، كىو حديث النزكؿ، فقد قاؿ فيو الن  صلى اهلل عليو كسلم
 .ربو عز كجل، ٣نا يدؿ على أنو كصفه ثابت لو، ٓب ييسنده إٔب غًنه

يت هبذا االسم ألهنا أقرب السماكات إٔب [:ا, أك إلى سماء الدنيامينزؿ ربنا إلى السماء الدف]: قاؿ  كإ٧نا ٚني
اللَمَّنوي الَمَّنًذم خىلىقى سىٍبعى ٚنىىاكىاتو كىًمنى األىٍرًض }: األرض، فسيميت بذلك لدينوىا من األرض، كإال فإف السماكات سبع طباؽ

 [. 12: الطبلؽ] {ًمثٍػلىهينَمَّن 
ا؟ ف  إذ[:كل ليلة]: قاؿ ، كإذا قسم اإلنساف [حٌن يبقى ثيلث الليل اآلخر]ىذا النزكؿ يقع كل ليلة، كمَّت ٓنديدن

ما بٌن مغرب الشمس إٔب طيلوع الفجر أثبلثنا فإف القسم األخًن منو ىو ثيلث الليل اآلخر كقت تنزؿ الرب سبحانو 
 .كُنمده

 . أم اهلل عز كجل[:فيقوؿ]: قاؿ
 . ؟ ألهنا منصوبة بأف ميضمرة[فأستجيب] ٞناذا نصبنا :[؟من يدعوني فأستجيب لو] :قاؿ
 ىذا حديث ركاه ٗنع من الصحابة كبلغ مبلغ :متفق عليو,[من يسألني فأيعطيو, من يستغفرني فأ فر لو] :قاؿ

 عقيدة :ُب كتابو- ر٘نو اهلل-التواتر لكثرة ريكاتو، كما زاؿ أىل السنة ٪نتملونو ُب كيتبهم كقد ٗنع أبو عثماف الصابو٘ب 
ا كل ليلة حٌن م عدة ركايات منو، فدؿ ىذا اٜنديث على إثبات النزكؿ الربا٘ب إٔب ٚناء الدف،السلف كأصحاب اٜنديث

يبقى ثيلث الليل اآلخر، فكاف لزامنا على كل من بلغو ىذا اٜنديث أف ييثبت للرب ما أثبتو الن  صلى اهلل عليو كسلم لربو 
اثل نيزكؿ اٞنخلوقٌن، كال ٩نوز أف ييتعرض ٟنذ  النزكؿ اسبحانو كتعأب من النزكؿ اٜنقيقي البلئق َنبللو كعظمتو الذم ال ٬ني

بأم لوف من ألواف التمثيل كالتكييف كال بأم لوف من ألواف التحريف كالتعطيل، كما ىي قاعدة أىل السنة كاٛنماعة ُب 
ٗنيع أٚناء اهلل كصفاتو، إثبات ما أثبتو اهلل لنفسو ُب كتابو أك نبيو ُب سينتو من غًن ٓنريف كال تعطيل، كمن غًن تكييف 

جب الوقوع ُب التمثيل كالتكييف زعموا كما ككال ٕنثيل، غًن أف أىل البدع شرقوا هبذا اٜنديث كأمثالو كعدكا أف إثباتو ٣نا مي 
، كال أصدؽ منو ا ـىم بأعلم من اهلل باهلل كال أعلم باهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كال أحسن منهما ًقيبلن

 ٍب إنَمَّنا نيبٌن ما الذم ؟حديثنا، كال ىم أغًن من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم على ربو عز كجل، فكيف كقد قاؿ ما قاؿ
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زعموا أف الذم ينزؿ ىو أمره أك رحمتو  فإف ىؤالء ٞنا أبوا أف ييثبتوا ما أثبت الرب لنفسو سبحانو ،عاملوا بو ىذا النص
، كغًن خاؼو أف ىذا ليس موجودنا ُب اٜنديث كأنو لو شاء الن  صلى اهلل عليو كسلم أف يقولو أك ملك من مالئكتو

لكنو ٓب . ينزؿ ملك من مبلئكة ربنا: لقاؿ. تنزؿ ر٘نة ربنا: لقاؿ. ينزؿ أمر ربنا: لقالو، لو شاء صلى اهلل عليو كسلم لقاؿ
يقل كأسند النزكؿ إٔب اهلل سبحانو، كاألصل ُب الكبلـ عدـ اٜنذؼ، فبل ميوجب الدعاء اٜنذؼ، كمن ادعى اٜنذؼ فعليو 

فتأكيلهم ىذا يقتضي أف ُب الكبلـ . يغفر ربنا، يرحم ربنا: مثل ما إذا قاؿ. ينزؿ ربنا: الدليل فاألصل عدمو، فإذا قاؿ
. ١نذكفنا، كاألصل عدـ اٜنذؼ

الن  صلى اهلل عليو كسلم أسند النزكؿ إٔب ربو، فالواجب علينا أف نيسند إٔب اهلل ما أسنده إليو  أف :الرد الثاني
. رسولو صلى اهلل عليو كسلم دكف أف نتعرض لو بأم شيء من أنواع العبث

 ،[من يدعو٘ب فأستجيب لو، من يسألين فأيعطيو، من يستغفر٘ب فأغفر لو]:  أف ىذا الذم ينزؿ يقوؿ: الثالثدالر
كال ٬نيكن أف يصدر ىذا إال من اهلل عز كجل، ال ٬نيكن أف يصدر من ملك، كال من ر٘نة، كال من أمر أك غًن ىذا، كبلـ 

. ال يصدر إال ٣نن ٬نلكو، ىو الذم يستجيب الدعاء، كىو الذم ييعطي السائلٌن، كىو الذم يغفر اٝنطايا
 أنو لو قيدر كما زعموا أف الذم ينزؿ ىو أمره، لكاف مينتهى نزكلو إٔب أين؟ إٔب السماء الدنيا، لكاف : الرابعدالر

 {كيلَمَّن يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو }: ٫نتص هبذا الوقت من الزمن كىو ثيلث الليل اآلخر، ك٥نن نعلم أف أمره سبحانو كتعأب ميستمر
ددة،[29: الر٘نن] .  فأيكامره سبحانو ال ٔنتص بفرتة زمنية ١ني

 إذا .؟ أنو لو كاف الذم ينزؿ ىو ر٘نتو فأم فائدة للعباد أف يكوف مينتهى النزكؿ إٔب السماء الدنيا: الخامسرداؿ
 .ٓب تبلغهم الر٘نة ٓب يستفيدكا من ىذا النزكؿ

راد اهلل كميراد رسولولكبو يتبٌن أف كل من ادعى دعو
ي
الفة ٞن صلى اهلل عليو كسلم ُب نص من النصوص فإف   ٢ني

الكبلـ يعود حيجة عليو ال لو، كىذا ٣نا أكدعو اهلل تعأب من العصمة ُب كبلمو ككبلـ نبيو صلى اهلل عليو كسلم، فتبٌن 
يبتدعة، ييقاؿ

- ر٘نو اهلل-ف اإلماـ أ٘ند إ:بذلك بيطبلف ما ذىبوا إليو، كال حاجة أف ييقيد ىذا النزكؿ بالقييود اليت أحدثها اٞن
 فوجم اإلماـ أ٘ند، . ببل حركة كال نيقلة: ٍب يقوؿ.كينزؿ ربنا: مر بقاص يقص ُب اٞنسجد كيركم ىذا اٜنديث، كيقوؿ

تهوؾ: كقاؿ ٜننبل أك صاّب ٣نن كاف معو
ي
يا ىذا قل كما قاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل :  فقاـ عليو كقاؿ.ارجع بنا إٔب ىذا اٞن

من أين لك ذلك؟ قل كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ككما فهمو الصحابة، . ببل حركة كال نيقلة: ال تقل. عليو كسلم
على إثبات أف اهلل سبحانو كتعأب ُب جهة العيلو، كال يلـز من نزكلو سبحانو أيضنا فهو نيزكؿ الئق َنبللو، كىذا النزكؿ يدلنا 

أف يعلوه شيء من ٢نلوقاتو، فلو شاء اهلل سبحانو كتعأب لنزؿ كتفهق كل شيء ٬نيكن أف يكوف بٌن يدم نزكلو، فبل يعلوه 
ردين النافٌن لعيلو اهلل ك ما قد يقولو بعض آبا إذ العيلو صفة ذاتية، أـ،شيء، فإف اهلل تعأب ىو الظاىر ليس فوقو شيء

 ليس من األلفاظ الواردة ال بنفي ،اٛنهة:  لفظ.نعم، اهلل تعأب ُب جهة العيلو: فنقوؿ. أف ذلك يستلـز إثبات اٛنهة: تعأب
كال إثبات، كبالتإب فبل ٩نوز أف تينفى بإطبلؽ كال أف تيثبت بإطبلؽ، كإ٧نا نتوقف ُب لفظها كنستفصل عن معناىا، فإذا 
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يط بو شيء من ٢نلوقاتو:قاؿ القائل : كإذا قاؿ. ىذا اٞنعىن معىن باطل: قلنا. ميراده باٛنهة جهة سيفل أك جهة على كجو ٓني
 فبهذا يتبٌن ، فإذا عيرب باٛنهة ميضافة إٔب العيلو زاؿ احملظور.حي ىبل، فالعلو ثابت هلل تعأب: قلنا. أردت باٛنهة جهة العلو

نزؿ سبحانو :  من السماء السابعة، بل نقوؿ، كال نقوؿ نزؿأف اهلل سبحانو كُنمده ينزؿ نزكالن حقيقينا يليق َنبللو كعظمتو
. امق إٔب ٚناء الدفئكُنمده من عليا
 ُب قوؿ الن  صلى اهلل عليو ، ُب:سيأٌب ُب كبلـ الشيخ أف ىذا اإليراد الذم يفهمو بعض الناس من كلمة :تنبيو
 فقد يتوىم ،[16: اٞنلك] {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }:  كمن قوؿ اهلل تعأب.ُب السماء: ت قاؿ،[أين اهلل؟]: كسلم للجارية

يط بو ٚناكاتو، فسييبٌن الشيخ  ُب كبلمو - ر٘نو اهلل-بعض الناس أف ُب ىا ىنا تدؿ على الظرفية اٞنكانية، أم على كجو ٓني
 :[71: طو] {كىألصىلِّبػىنَمَّنكيٍم ُب جيذيكًع النَمَّنٍخلً }: كقولو، ُب لغة العرب تأٌب ّنعىن على،ُب: لفظ إذ أف ،أف ىذا كىم باطل

: ، النحل137:  ؿ عمراف] {فىًسًنيكاٍ ُب األىٍرضً } ، يعين على مناكبها[:15: اٞنلك] {فىاٍمشيوا ُب مىنىاًكًبهىا}يعين عليها، 
 كحينئذو تكوف ُب على .د هبا العيلواإف السماء يير:  أك أف نقوؿ، أم على األرض، فػتأٌب ُب لغة العرب ّنعىن على[:36

أم ُب العيلو، كال يقتضي .ُب السماء:  أك قوؿ اٛنارية،[16: اٞنلك] {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }: كجهها، كيكوف معىن قولو
. يط بو شيء من ٢نلوقاتوييحذلك أف 

إف ثيلث الليل ٫نتلف من موضع إٔب موضع حسب تفاكت اٜناؿ، : رده البعض كيقوؿك ىذا إيراد أيضنا مي  :مسألة
ًمٍثًلًو شىٍيءه }اهلل تعأب : لكن نقوؿ لقو كإذا قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كبلمنا بخ فبل ييقاس ،[11: الشورل]{لىٍيسى كى

ثبت ثبوتنا قطعينا فإنو ال ٬نيكن أف يكوف ميعارضنا أك ييقابل باأليمور اليت يعهدىا الناس من ميدركاُتم، فالذم نطق هبذا ال 
ا، مينطق عن اٟنول، فيجب على كل مؤمن أف يعتقد أف اهلل سبحانو كتعأب ُب الثيلث األخًن ُب حقو نازؿ إٔب ٚناء الدف

ًمٍثًلًو شىٍيءه } اهلل تعأب . يلـز من ذلك أف يكوف اهلل نازؿ طيواؿ الوقت:كال ييقاؿ ، فالواجب علينا [11: الشورل]{لىٍيسى كى
ليها من معانيها الظاىرة . أف نعتصم بالنصوص، كأال ٦ني

هلل أشد فرحنا بتوبة عبده من أحدكم ]: ٍب ذكر حديثنا يدؿ على إثبات صفة الفرح هلل تعأب،كذكر الشيخ طرفو
يعين ُب [:هلل أشد فرحنا بتوبة عبده من أحدكم براحلتو ضلت عنو ُب أرض فبلة]: ٕنة اٜنديث كىو ميتفق عليو،ت[براحلتو

فقاـ يطلبها كعليها طعامو كشرابو حَّت إذا أيس منها أكل إٔب جذع شجرة ينتظر اٞنوت، فانتبو فإذا ]، صحراء دكية
 ىذه ،[أخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت عبدم كأنا ربك: رة، فقاـ فقبض على خطامها كقاؿجِنطامها قد علق بالش

ثل غاية ما ٬نيكن أف يقع الفرح إلنساف أشرؼ على اٟنلكة كيأس من النجاة ُب صحراء دكية، ليس معو طعاـ كال  صورة ٕني
فساقها اهلل تبارؾ . يعد العد التنازٕب للموت: شراب، إذ ذىب طعامو كشرابو مع راحلتو، فصار كما ييقاؿ ُب لغية العصر

اللهم أنت عبدم كأنا : كتعأب إليو حَّت علق خطامها بالشجرة، الشجرة اليت ناـ ٓنتها، فقبض عليها كقاؿ من شدة الفرح
 مع ذلك فاهلل أشد فرحنا بتوبة عبده من ذلك ،فأخطأ من شدة الفرح. اللهم أنت ريب كأنا عبدؾ: أراد أف يقوؿ. ربك

الرجل، كاٜنديث دليل على إثبات صفة الفرح هلل عز كجل، كليس ميقتضى ذلك أف يكوف كفرح اٞنخلوقٌن، فللو فرحه يليق 
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بو، كللمخلوؽ فرح يليق بو، ففرح اٞنخلوؽ تعرتيو خفة كطيش كذىوؿ، لكن فرح اهلل ليس كذلك، فهناؾ قدر ميشرتؾ ُب 
خر، حَّت فرح  األذىاف حوؿ معىن الفرح، كأنو شيء ييسر بو كييستبشر بو، أما اللواـز اليت تلزمو فتختلف من شيء إٔب 

ثاره، كمن الناس يفرح كيفقد صوابو، كمن اٞنخلوقات كاٜنيوانات  اٞنخلوقٌن يتفاكت، فمن الناس من يفرح كال يظهر عليو 
العجماكات ما تفرح فرحنا يتناسب مع خلقتها ال ييشبو فرح اٞنخلوقٌن، كىكذا، فبل يلـز من االتفاؽ ُب االسم االتفاؽ ُب 
سمى، ال يلـز من االتفاؽ ُب أصل الصفة االتفاؽ ُب حقيقتها، كما داـ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أثبت لربو ىذه 

ي
اٞن

الصفة فالواجب علينا أف نيثبت ما أثبت الن  صلى اهلل عليو كسلم لربو، كال نستشنع ذلك كال نستعظمو، كال ننفر منو، 
فإف نبينا صلى اهلل عليو كسلم أكثر الناس تعظيمنا ٛنناب اهلل كأرعاىم ٜنقوقو تبارؾ كتعأب فبل يتظاىرف امرئ بأنو أغًن 

نبينا صلى اهلل عليو كسلم ! من أين لك ذلك؟. اٞنقصود بفرح اهلل كذا: على اهلل من رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فيقوؿ
، فبل حاجة إٔب االستدراؾ عليو كالتعقب عليو . قاؿ كبلمنا بيػَمَّنننا فصبلن

يىٍضحىكي اللَمَّنوي ًإٔبى رىجيلىٌٍنً يػىٍقتيلي أىحىدي٨نيىا اآلخىرى يىٍدخيبلىًف ):  كىو ميتفق عليو،خر ذكر طرفو أيضنا ٍب ذكر حديثنا 
 اآلخر، ككبل٨نا يدخل اٛننة ا رجبلف يقتل أحدىم؟ كيف ذلك؟ بٌنَمَّن الن  صلى اهلل عليو كسلم كيف يكوف اٜناؿ(اٛنىنَمَّنةى 

ا ُب سبيل اهلل، ٍب منَمَّن اقاتل كمقتوؿ؟ بٌنَمَّن الن  صلى اهلل عليو كسلم أف أحدىم  قتل صاحبو حاؿ كيفره فمات األكؿ شهيدن
 ىذا ف فقيتل ُب سبيل اهلل، فناؿ الشهادة، كاجتمعا ُب اٛننة، فزاؿ بذلك اإلشكاؿ، إذ،اهلل تعأب على ىذا الكافر فأسلم

 فهذا ٣نا يكوف سببنا ؟الضحك ناشئ عن اجتماع أمرين ال ٩نتمعاف عادة، يعين كيف يكوف قاتل كمقتوؿ ككبل٨نا ُب اٛننة
ٜنيصوؿ الضحك، فللو عز كجل ضحك يليق بو ال ييشبو ضحك اٞنخلوقٌن، ضحك اٞنخلوؽ ييصاحبو كما أسلفنا ًخفة 

لكن ىذا ىو اٞنعهود ُب بين  دـ ُب . ضحك:كطيش كقهقهة ك٪نتاج إٔب لساف كشفتٌن كٟنوات كأسناف حَّت ييقاؿ عن ىذا
 من ٢نلوقاتو، فللو تعأب ضحك يليق بو، ااٞنخلوقات، كال يلـز أف يكوف ذلك ُب حق اٝنالق، تعأب سبحانو أف ييشبو أحدن 

 كٓب تنبو ىذه الكلمة على أٚناع الصحابة الكراـ ،كلوال أف نبينا صلى اهلل عليو كسلم أخربنا بأف اهلل يضحك ما قلنا ىذا
نتفق ٞنا أتى الن  صلى اهلل عليو كسلم كما ُب طهنم أعظم توقًننا كتعظيمنا هلل عز كجل، حَّت إف لقيأمع 

ي
 بن عامر بن اٞن

ًه]: اٜنديث  كمَّت ٪نصل ٟنم ىذا القنوط؟ ،القنوط ىو أشد اليأس: [قينوط عباده: ][عجب ربنا من قينوط عباده كقرب ًغًنى
 .إذا أيسوا من نزكؿ اٞنطر كنبات األرض، يعين حينما يقنط العباد من أف اهلل يعلم بقيرب تغًن اٜناؿ

 يعين قيرب تغيًنه من قحط إٔب خصب، كمن ا٥نباس اٞنطر إٔب نيزكلو، فإذا اجتمع ىذاف [:كقيرب ً يىرًه]: قاؿ
 .[زلٌن قنطٌنأينظر إليكم ]: األمراف، قاؿ صلى اهلل عليو كسلم

 . يعين ٣نيحلٌن:[أزلين] :قاؿ
.  سٌنائ يعين م[:قنطين]: قاؿ

                                                           
 (.2826)صحيح البخاري  
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مة كاليأس البالغ  بة كالس  يعين كأ٧نا ىم ُب ىذه اٜناؿ من الك:[فيظل يضحك يعلم أف فرجكم قريب]: قاؿ
أف : خر النهار، فاهلل تعأب يضحك، ٣نا ييقرب لك ذلك  النهار، مع علمو سبحانو أهنم سييمطركف ُب ؿإٔب حد القينوط أك

س بأسداس، كييقبل كييدبر، كأنت تعلم بأنو قد ٤نح، ا كىو يضرب أخم؟ أـ ٓب ٩نتز،ترل طالبنا قلقنا على نتيجتو، ىل اجتاز
 فيكوف ىذا ٣نا يبعث عندؾ ،حاؿ علمك بفرجو كحيصوؿ ميراده، كجهلو ىو بذلك: فأنت تضحك ألنو اجتمع حاالف

ًمٍثًلًو شىٍيءه }الضحك، اهلل تعأب  شدة : ، لكن اجتماع ىذين األمرين ُب حق اٞنخلوؽ، يعين[11: الشورل]{لىٍيسى كى
نذر 

ي
-القنوط مع قيرب الًغًن كعلم اهلل بذلك ىذا ٣نا يضحك اهلل تعأب لو سبحانو ُنمده، كٞنا ٚنع لقيط بن عامر بن اٞن

 .أكيضحك ربنا؟: قعد على ريكبتو كقاؿ يا رسوؿ اهلل: ىذا الكبلـ من ًُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم- رضي اهلل عنو
، كأسناف، كإثباتو تالضحك يلـز منو شفتاف، كلساف، كٟنوا: ٓب يقل. لن نعدـ خًننا من رب يضحك:  قاؿ،[نعم]: قاؿ

تكلموف الذين صرفوا النصوص عن ظواىرىا، بل .يقتضي كذا ككذا
ي
 ما خطر ببالو كال دار ِنلده شيء ٣نا يدعيو ىؤالء اٞن

 أٓب ،تقبل األمر قبوالن حسننا، كٓب ير أف ذلك ميوجبنا لتشبيو اهلل ِنلقو، بل أثبت لو سبحانو ىذا الوصف الكرٙب كتفاءؿ بو
 ألف ىذا من معقوالت بين  دـ، أنت اآلف مثبلن إذا كاف لك طلب أك .لن نعدـ خًننا من رب يضحك: تركا أنو قاؿ

، أال تتفاءؿ ُنصوؿ طلبك؟ بل ، لميعاملة لدل ميديرم دائرة من الدكائر، فأقبلت عليو، فوجدتو ميستبشرنا يضحك ميتهلبلن
 لزاد ىذا تفاءلك، كلو أقبلت عليو كرأيتو ميقطبنا عابسنا لوقع ُب نفسك أف أمرؾ ال ؟فكيف لو كلمتو باألمر كتبسم لك

رضي اهلل -ةيتم، كلو حدثتو باألمر فوجدت منو اقفهرارنا كتضايقنا لزاد ُب قلبك أف أمرؾ تعسر، فلهذا قاؿ على البديو
 فدؿ ىذا على أف لربنا سبحانو كتعأب ضحك يليق بو، ال ٩نوز ألحد أف .لن نعدـ خًننا من رب يضحك: -عنو

يستشنعو، كال أف يستبشعو كال أف ينفر منو، كإ٧نا يقع ذلك ٞنن سبقت لوثة التشبيو كالتمثيل إٔب قلبو، فتبادر إٔب قلبو معىن 
ميشاهبة اآلدميٌن، فهرب من التمثيل إٔب التعطيل أك التحريف، أما من تقبل األمر قبوالن حسننا كاعتقد هلل ما يليق َنبللو، 

. كأثبت إثباتنا ببل ٕنثيل، كنزه اهلل تنزيهنا ببل تعطيل فليس عنده ميشكلة
كىذا أيضنا ٣نا ييثبتو أىل السنة كاٛنماعة كيأباه  [عجب ربنا]: أيضنا تضمن اٜنديث إثبات صفة العجب هلل تعأب

ّنعىن أف اإلنساف يتعجب من الشيء بسبب جهلو : ألف العجب ال يكوف إال عن جهل:  يقولوف؟أىل البدع، ٞناذا يأبونو
كن أف يقع العجب عن جهل ك٬نيكن أف يقع العجب عن اجتماع أمرين ال  بو، كاٜنقيقة أنو عند التأمل ٩ند اإلنساف أنو ٣ني

 من اإل٨ناؿ كعدـ االكرتاث، ٍب بعد إجراء ئنانك مثبلن ميعلم كتعلم من أحد الطيبلب شيأ٩نتمعاف عادة، فمثبلن لو قدرنا 
 فبلف! سبحاف اهلل: االمتحاف كجدت أنو أحسن اٛنواب كحصل على درجة النجاح، فإف ىذا ييوجب لك عجبنا، تقوؿ

ولو لذلكا جت لس،كأنت قد علمت ذلك.اجتاز االمتحاف ، عملت أف جوابو صائب كأف حالو السابقة ال ٔني  ،ىبلن
عن اجتماع أمرين ال ئنا شا عن اٛنهل، قد يكوف العجب فئناشا العلم، فليس دكمنا يكوف العجب فعفحصل لك عجبه ـ

  .٩نتمعاف عادة، حَّت مع العلم هبما
يت بذلك ٛنيهومتها كظيلمتها:[الى تػىزىاؿي جىهىنَّمي يػيٍلقىى ًفيهىا]: قاؿ . جهنم اسم من أٚناء النار، ًقيل ٚني
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كما قاؿ ربنا {ىىٍل ًمن مَمَّنزًيدو }: ، كىي تقوؿ يعين ييلقى فيها أىلها، فإهنم ييلقوف فيها دفعات:[يػيٍلقىى ًفيهىا]: قاؿ
 كقد جاء ُب اٜنديث أف اٛننة كالنار ،[30: ؽ] {يػىٍوـى نػىقيوؿي ٛنًىهىنَمَّنمى ىىًل اٍمتىؤٍلًت كىتػىقيوؿي ىىٍل ًمن مَمَّنزًيدو }: ُب ناطق كتابو

كأنت : كللنار. ئيعددُتا ألكلياأأنت جنَّت : فقاؿ اهلل عز كجل. أنا كذا:  كقالت النار.أنا كذا: فقالت اٛننة: ]اختصمتا
 {ىىٍل ًمن مَمَّنزًيدو }:  فهي تقوؿ،[ىاؤكلكل منكما مل]:  أك كما قاؿ سبحانو ُب اٜنديث القدسي،[ُتا ألعدائيدعذايب أعد

يضع رب العزة ]تطلب الزيادة، حيث قد تكفل اهلل ٟنا ّنلئها كقد فين من يستحقوهنا فماذا يفعل الرب سبحانو كُنمده؟ 
 كىذا موضع الشاىد، إذ فيها إثبات ،[يضع عليها قدمو: ]كُب ركاية [فيها رجلو- كىذا من إضافة اٞنوصوؼ إٔب الصفة-

 يعين ينضم بعضها إٔب بعض كيتضاغط بعضها :[فينزكم بعضها إٔب بعض]لفظ الرجل، أك صفة الرجل أك صفة القدـ 
مت على بعضها بعضنا ءىا، فإنو إذا تبلؤ، كبذلك يتحقق امتبل اكتفيتيعين اكتفيت [قطو قطو ]: على بعض، فتقوؿ

ىا، كاٜنديث ميتفق عليو، فدؿ ذلك على ئ، فتحقق ما كعدىا اهلل تعأب بو من امتبلـكالعياذ باهلل ضاقت بأىلها كغصت بو
ك الرجل هلل سبحانو كتعأب على الوجو البلئق بو، فبل ٩نوز لكائن من كاف ٚنع ىذا اٜنديث الثابت ُب أإثبات القدـ 

الصحيحٌن كغًن٨نا من إثبات ىذا الوصف الذاٌب أك اٝنربم من صفات اهلل تعأب أف يتعرض لو بشيء من التمثيل بأف 
، أك أف ينزع إٔب شيء من التعطيل كالتحريف فيقوؿ راد بالقدـ كالرجل : يعلق ُب ذىنو صورة القدـ البشرية مثبلن

ي
ليس اٞن

راد هبا كذا ككذا
ي
ا تنبو.الصفة، اٞن  على السمع كالذىن فقالوا هبا فرارنا من ا حَّت إهنم تعسفوا كتكلفوا مقاالت ميغربة جدن

 كما كانوا ُناجة إٔب ذلك، كال اضطركا إليو، ككانوا يسعهم ما كسع السابقٌن األكلٌن من الصحابة كالتابعٌن ،إثبات الصفة
 النصوص اإلثبات كاإلقرار كاإلمرار مع اعتقاد تنزيو الرب عن النقائص قٟنم بإحساف، فالواجب على اٞنؤمن ًحياؿ ىذ

اثلة اٞنخلوقٌن، كدكمنا تذكر أيها اٞنؤمن أف قائل ذلك ليس فيبلف كعبلف، بل ىو رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو  كالعييوب ك٣ني
كأنو أعلم بربو كأصدؽ ًقيبلن كأحسن ، [4، 3: النجم] { ًإٍف ىيوى ًإالَمَّن كىٍحيه ييوحىى(3)كىمىا يىنًطقي عىًن اٍٟنىوىل }كسلم الذم 

 أ خطا أك أف يتعقبو بالقوؿ؟ ما ىذه بغًنة إ٬نانية، كلكنو،حديثنا من سائر الناس، فكيف يليق بأحد أف يستدرؾ عليو
. منهجي

 (23)الدرس 
 إثبات صفات اهلل من السنة النبوية

 ـى : يػىقيوؿي اللَّوي تػىعىالىى»: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف : فػىيػىقيوؿي ! يىا آدى
 .ميتػَّفىقه عىلىٍيوً . «..ًإفَّ اللَّوى يىٍأميريؾى أىٍف تيٍخًرجى ًمٍن ذيرّْيًَّتكى بػىٍعثنا ًإلىى النَّارً : فػىيػينىاًدم ًبصىٍوتً . لىبػٍَّيكى كىسىٍعدىٍيكى 

نىوي حىاًجبه كىالى »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  نىوي كىبػىيػٍ مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو ًإالَّ سىييكىلّْميوي رىبُّوي, لىٍيسى بػىيػٍ
. «تػيٍرجيمىافه 
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يىًة اٍلمىرًيضً  , أىٍمريؾ ًفي ! رىبػُّنىا اللَّوي الًَّذم ًفي السَّمىاءً »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى ًفي ريقػٍ تػىقىدَّسى اٍسميكى
السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض؛ كىمىا رىٍحمىتيكى ًفي السَّمىاًء؛ اٍجعىٍل رىٍحمىتىكى ًفي اأٍلىٍرًض, اٍ ًفٍر لىنىا حيٍوبػىنىا كىخىطىايىانىا, أىٍنتى رىبُّ 

ا اٍلوىجىعً  , أىٍنًزٍؿ رىٍحمىةن ًمٍن رىٍحمىًتكى كىًشفىاءن ًمٍن ًشفىاًئكى عىلىى ىىذى . «أىبيو دىاكيد», رىكىاهي «الطَّيًّْبينى
: في إثبات العلو أيضنا

ريهي « اٍلبيخىاًرمُّ », رىكىاهي «أىالى تىٍأمىنيوًني كىأىنىا أىًميني مىٍن ًفي السَّمىاءً »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  . كى ىيػٍ
, كىاللَّوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرًش كىىيوى يػىٍعلىمي مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيوً »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  , رىكىاهي «كىاٍلعىٍرشي فػىٍوؽى ذىًلكى

ريىيمىا« كىالتػٍّْرًمًذمُّ « »أىبيو دىاكيد» . كى ىيػٍ
ـي لًٍلجىارًيىةً  أىٍنتى رىسيوؿي : , قىالىتٍ « مىٍن أىنىا؟»: ًفي السَّمىاًء, قىاؿى : , قىالىتٍ «أىٍينى اللَّوي؟»: كىقػىٍوليوي عىلىٍيًو السَّالى

. « ميٍسًلمه », رىكىاهي «أىٍعًتٍقهىا؛ فىً نػَّهىا ميٍؤًمنىةه »: اللًَّو, قىاؿى 
: في إثبات المعية

يمىافً »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ٍيثيمىا كيٍنتى : أىٍفضىلي اإٍلً . حىًديثه حىسىنه . « أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ اللَّوى مىعىكى حى
 إذف ىذا حديث قيدسي، فأ٬نا حديث نبوم صيدر بقاؿ اهلل، أك يقوؿ اهلل، فييقاؿ :[يقوؿ اهلل تعالى]: قاؿ

أف اٜنديث النبوم لفظو كمعناه من الن  صلى اهلل عليو : كالفرؽ بٌن اٜنديث القدسي كالنبوم. حديث قدسي: عنو
كسلم، أما اٜنديث القدسي فلفظو من الن  صلى اهلل عليو كسلم كمعناه من اهلل عز كجل، كأما القر ف فلفظو 

. كمعناه من اهلل تعأب
.   دـ ىو أبو البشر:[يا آدـ]: قاؿ
 لبيك أم إجابة لك بعد إجابة، كسعديك أم إسعادنا بعد :[لبيك كسعديك: فيقوؿ عليو السالـ]: قاؿ

اطبة األعلى .  إسعاد، كىي من عبارات اللباقة كحيسن اٛنواب ُب ٢ني
اًنًب الطُّوًر }:  من الذم يينادم؟ اهلل عز كجل كما قاؿ ُب القر ف:[فيينادم بصوت]: قاؿ كىنىادىيٍػنىاهي ًمن جى

ٍبتيمي اٍلميٍرسىًلٌنى }، [52: مرٙب] {األى٬ٍنىنً  ، فبل عجب، فاهلل تعأب [65: القصص]{ كىيػىٍوـى يػينىاًديًهٍم فػىيػىقيوؿي مىاذىا أىجى
كالصوت ىو الشيء اٞنسموع الذم تسمعو اآلذاف، كليس كما ادعى ١نرفو : [بصوت]: يينادم، كتأمل ىنا قاؿ

راد بكبلمو ىو اٞنعىن النفسي القائم ُب ذاتو، فإف كثًننا من الصفاتية
ي
كاألشاعرة كاٞناتيريدية : الكَمَّنلم عن مواضعو أف اٞن

كالكيبلبية كالساٞنية الذين يدعوف أهنم يثبتوف صفة الكبلـ ال ييثبتوهنا كما ييثبتها أىل السنة كاٛنماعة، بل ييثبتوف 
٢نلوقة، حيركؼ : الكبلـ بوصفو معىن فقط، معىن قائم بنفسو منذ األزؿ، أما ما تسمعو اآلذاف فإهنا كما يقولوف

على اختبلؼ بينهم ُب التعبًن، فاألشاعرة . كأصوات ٢نلوقة خيلقت لتيعرب عن كبلـ اهلل، أك لتحكي كبلـ اهلل
ىي حكاية عن كبلـ اهلل، لكنهم ميتفقوف أف ما ٚنعو  دـ عليو : كالكيبلبية يقولوف. ىي عبارة عن كبلـ اهلل: يقولوف
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السبلـ ىنا كما ٚنعو  دـ كحواء ُب اٛننة، كما ٚنعو موسى عليو السبلـ عند الشجرة، كما سيسمعو عيسى عليو 
أف ىذا ليس ىو كبلـ اهلل، عندىم أف ىذا  [116: اٞنائدة]{أىأىنتى قيلتى لًلنَمَّناسً }: السبلـ يـو القيامة حٌن يقوؿ

حيركؼ كأصوات ٢نلوقة، خيلقت لتيعرب أك لتحكي كبلـ اهلل، كال ٫نفى ما ُب ىذا من التكلف كالتعسف الذم ٓب 
قدمات الفاسدة اليت 

ي
يدر ِنلد أحد من الصحابة كال التابعٌن كال أحد من أىل القيركف الفاضلة، كإ٧نا أٛنأت إليو اٞن

عتصموف باآلثار كالركايات فإهنم ٓب 
ي
قدمات العقلية، أما اٞن

ي
تكلموف بسبب تأثرىم باٞننطق اليونا٘ب كاٞن

ي
أنذىا ىؤالء اٞن

. ٩ننحوا إٔب شيء من ىذا
يا ريًب كما ]:  تتمة اٜنديث موحشة فقد قاؿ:[إف اهلل يأمرؾ أف تيخرج من ذيريتك بعثنا إلى النار]: قاؿ
،فشق ذلك على [من كل ألف تيسعمائة كتسع كتسعوف إٔب النار، ككاحد إٔب اٛننة: فقاؿ اهلل. بعث النار؟

إنكم ُب أيمتٌن ما كانتا ُب شيء إال ]: قاؿ صلى اهلل عليو كسلم. يا رسوؿ اهلل، أينا ذلك الواحد؟: الصحابة، كقالوا
، من؟ يأجوج كمأجوج، كىذا دليل على أف يأجوج كمأجوج من بين  دـ، من ذرية  دـ كأهنم يعيشوف على [كثرتاه

كجو الكرة األرضية، كأف أعدادىم ىائلة، حَّت إهنم ىم أكثر أىل النار، ال كما يتو٨نو بعض الناس أف يأجوج 
مأجوج أيمة غيبية ال سبيل إٔب الوصوؿ إليها كال ييعلم مكاهنا إٔب غًن ذلك، أك ما يتو٨نو بعض الناس من أف 

. أشكاٟنم كىيئاُتم غريبة الشكل، كل ىذا من اٝنيرافات اليت ال تقـو على ميستند صحيح
فيينادم ]: كاٞنقصود ىا ىنا ىو إثبات صفة الكبلـ هلل تعأب كأنو ُنرؼ كصوت، فأما الصوت فبلفظو

لة مقوؿ القوؿ عبارة عن حيركؼ[بصوت رج من ذيريتك بعثنا : ]، كأما أنو ُنرؼ فذلك ألف ٗني إف اهلل يأمرؾ أف ٔني
، فهذا موافق ٞنا قررناه  نفنا من إثبات صفة الكبلـ هلل عز كجل كأف اهلل تعأب يتكلم بكبلـ حقيقي [إٔب النار

اثل كبلـ اٞنخلوقٌن، كأف كبلمو سبحانو كتعأب ميتعلق ّنشيئتو، فهو قدٙب النوع  تسمعو اآلذاف ُنيركؼ كأصوات ال ٕني
رب بأنو يقوؿ يـو القيامة آلدـ كذا ككذا، ٣نا يدؿ على أف كبلمو سبحانو  حادث اآلحاد، فها ىو سبحانو كتعأب ٫ني

. ميتعلق ّنشيئتو
.  حديث ميتفق عليو:[ما منكم من أحد إال سييكلمو ربو ليس بينو كبينو تيرجماف]: قاؿ
.   كاٞنقصود من اٞنؤمنٌن:[ما منكم من أحد]: قاؿ
.  بكبلـ حقيقي:[إال سييكلمو ربو]: قاؿ
 كالرتٗناف ىو الذم ينقل من لغة إٔب ليغة، فاهلل تعأب ليس ُناجة إٔب :[ليس بينو كبينو تىرجيماف]: قاؿ

تىرٗناف لييبلغ عبده ما ييريد، فإنو ييكلمو ّنا يفهم عنو، فهذا يقع ٛنميع اٞنؤمنٌن، كقد جاء ُب حديث عبد اهلل بن 
: إف اهلل ييد٘ب عبده يـو القيامة، كيضع عليو كنفو كيسرته، كيقوؿ]: ُب صحيح مسلم- رضي اهلل عنهما-عيمر 

حَّت يظن أنو قد ىلك، . أم ريب، أم ريب: فيقوؿ العبد. أتعرؼ ذنب كذا يـو كذا؟ أتعرؼ ذنب كذا يـو كذا؟
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، نسأؿ اهلل من فضلو، فدؿ ىذا اٜنديث على إثبات [إ٘ب قد سرتُتا عليك ُب الدنيا، كأنا أغفرىا لك اليـو: فيقوؿ
. صفة الكبلـ هلل سبحانو كتعأب

 الريقية ىي األدعية اليت يدعى هبا طلبنا للشفاء، كالريقية تكوف من كتاب اهلل، كمن سينة :ريقية المريض: قاؿ
باحة، فهذه الريقى 

ي
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كتكوف من األدعية الصحيحة اٞنأثورة كتكوف أيضنا باألدعية اٞن

ال ]: كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم [اعرضوا عليَمَّن ريقاكم]: كيلها مشركعة كجائزة، كقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
، فإذا تضمنت الريقى كبلمنا غًن مفهـو أك طبلسم أك دعاء غًن اهلل فإهنا باطلة، فهذا [بأس بالريقى ما ٓب تكن شركنا

. فقد ضعفو  خركف- ر٘نو اهلل-اٜنديث يتضمن ريقية، إال أف اٜنديث ىذا كإف حسنو شيخ اإلسبلـ 
ىذا موضع الشاىد، أم أف اهلل : [ُب السماء]:[تػىقىدَّسى اٍسميكى ! رىبػُّنىا اللَّوي الًَّذم ًفي السَّمىاءً ]: قاؿ

على السماء، أك : أم [ُب السماء]سبحانو كتعأب ُب السماء، فوصف ربو بأنو ُب السماء، كقد بينا  نفنا معىن كونو 
. ُب العيلو

اثلة اٞنخلوقٌن، كال شك أف هلل اسم، كلو أٚناء :[تػىقىدَّسى اٍسميكى ]: قاؿ  أم تنزه عن النقائص كالعييوب ك٣ني
[. 180: األعراؼ]{ كىلًٌلًو األىٍٚنىاءي اٜنٍيٍسىنى }، [1: األعلى] {سىبًِّح اٍسمى رىبِّكى األىٍعلىى}

 ىذا نوع من :[أىٍمريؾ ًفي السَّمىاًء كىاأٍلىٍرًض؛ كىمىا رىٍحمىتيكى ًفي السَّمىاًء؛ اٍجعىٍل رىٍحمىتىكى ًفي اأٍلىٍرضً ]:قاؿ
التوسل كالتملق هلل تعأب ّنا يليق بو سبحانو،  أم أف أمرؾ ماض ُب السماء كاألرض كر٘نتك ُب السماء،  فاجعل 

. ر٘نتك ُب األرض
 اٜنوب ىو اإلٍب الكبًن، كاٝنطايا دكف ذلك، كذلك أف الداعي ينبغي :[اٍ ًفٍر لىنىا حيٍوبػىنىا كىخىطىايىانىا]: قاؿ

فيسأؿ اهلل تعأب أف يغفر لو ليكوف مدخبلن . التخلية قبل التحلية: بٌن يدم ديعائو أف يطلب اٞنغفرة، ألنو كما ًقيل
اىو ما يعتب بو  لطلبو، كىذا أمر معقوؿ ُب النظر، فلو قيدر أنك تيريد أف تطلب من شخص ما طلبنا، كقع منك ْني

أنا أعتذر عما جرل مين : عليك، فإنك قبل أف تطلب الطلب تيقدـ بالعيذر عما بدر منك، كاألسف، فتقوؿ
كال يليق أف تتقدـ بالطلب كبينك كبينو ما ييوجب أف يسخط . ك سف، ككذا ككذا، كأرجو أف تيعطيين كذا ككذا

. عليك، فهذا من ١ناسن الدعاء، أف يستغفر العبد ربو بٌن يدم دعائو كيسألو الصفح، ٍب يتقدـ بطلبتو
.  ككل مؤمن فهو طيب:[أىٍنتى رىبُّ الطَّيًّْبينى ]: قاؿ
 ىذه الر٘نة اليت طلب إنزاٟنا ليست الصفة كلكنها :[أىٍنًزٍؿ رىٍحمىةن ًمٍن رىٍحمىًتكى كىًشفىاءن ًمٍن ًشفىاًئكى ]: قاؿ

 {كىرىٍ٘نىيًت كىًسعىٍت كيلَمَّن شىٍيءو }: اٞنخلوقة، ألف الر٘نة تارة ييراد هبا الصفة، كتارة ييراد هبا أمرنا ٢نلوقنا، فإذا قاؿ اهلل
اسم كصفة، أك اسم ميتضمن لصفة، أما إذا قاؿ الن  صلى اهلل : {الرَمَّنٍ٘نًن الرَمَّنًحيمً }فهي صفة،  [156: األعراؼ]

إف اهلل خلق مائة ر٘نة، فأنزؿ منها ر٘نة إٔب األرض فمنها ترتاحم اٝنبلئق، حَّت إف الدابة ترفع حافرىا ]: عليو كسلم
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ىذه ر٘نة ٢نلوقة، أما الر٘نة الصفة فهي القائمة بو : [خشية أف تيصيب كليدىا، كادخر تسعة كتسعٌن ليـو القيامة
فىانظيٍر ًإٔبى  ثىاًر رىٍ٘نًة اللَمَّنًو كىٍيفى ٪نيًٍيي األىٍرضى }سبحانو، كال شك أف الر٘نة اٞنخلوقة من أثر الر٘نة اليت ىي صفة، 

[. 50: الرـك] {بػىٍعدى مىٍوًُتىا
ا اٍلوىجىًع فيبرأ]: قاؿ .  أم يربأ بإذف اهلل تعأب، فهذه ريقية صاٜنة:[عىلىى ىىذى

كاٜنديث كإف كاف ضعيفنا فإنو ال بأس أف يستعملو اإلنساف كلو ٓب يقطع بصحة رفعو إٔب الن  صلى اهلل 
ء، كىناؾ من األدعية سواه  عليو كسلم فإنو دعاء صاّب، كلو أثر نافع ُب ريقية اٞنريض، فيحصل بو بإذف اهلل تعأب الربي

فأثبت أف  [ربنا اهلل الذم ُب السماء]: ٣نا قد صح عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كإ٧نا الشاىد من إيراده قولو
. اهلل تعأب ُب العيلو

 ىذا حديث ميتفق عليو، كقد قالو الن  صلى اهلل عليو :[أىالى تىٍأمىنيوًني كىأىنىا أىًميني مىٍن ًفي السَّمىاءً ]: قاؿ
كسلم ٞنا قاؿ ذك اٝنيويصرة كقد قسم الن  صلى اهلل عليو كسلم غنائم حينٌن كأعطى بعض اٞنؤلفة قيلوهبم كترؾ بعض 

تهوؾ ىذا اٝنارجي كصاح ُب كجو الن  صلى اهلل عليو كسلم، كقاؿ
ي
اعدؿ يا : األنصار كبعض الصحابة، فقاـ ىذا اٞن

مد من ! كيلك]: قبحو اهلل، يقوؿ ىذا ٞنن؟ لرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم. ١ني
يعين اهلل تعأب يأمنين على كحيو، كأنت ال تإٔننين على  [يعدؿ إف ٓب أعدؿ، أال تأمنو٘ب كأنا أمٌن من ُب السماء؟

فهو دليل على العيلو، كما  [من ُب السماء]: كالشاىد منو قولو [أال تأمنو٘ب كأنا أمٌن من ُب السماء؟]! شاة كبعًن؟
. أم من على السماء، أك من ُب العيلو: [من ُب السماء]أسلفنا أف 
, كىاللَّوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرًش كىىيوى يػىٍعلىمي مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيوً ]: قاؿ  ركاه أبو داكد كغًنه، كقد حسن :[كىاٍلعىٍرشي فػىٍوؽى ذىًلكى

 :عيلو اهلل ثالثة أنواعإسناده بعض أىل العلم، كىو يدؿ على عيلو اهلل بذاتو، فقد قدمنا لكم فيما مضى أف 
.  عيلو الذات:النوع األكؿ
.  عيلو القدر:النوع الثاني
.  عيلو القهر:النوع الثالث

كىىيوى }كال أحد من أىل القبلة يينازع ُب عيلو القدر كعيلو القهر، ال أحد يستطيع أف يينكر قهر اهلل لعباده
، كال أحد يستطيع أف يينكر كماؿ صفات اهلل، كإف اختلفوا ُب إثبات بعضها، أك [18: األنعاـ]{اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً 

نفيو، لكن اٝنبلؼ الواسع كقع ُب إثبات عيلوه، كىذا من العجب، كال ريب أف اهلل تعأب بذاتو فوؽ ٚناكاتو ميستو 
على عرشو، بائن من خلقو، ليس فيو شيء من خلقو، كال ُب خلقو شيء منو، ىذا ميعتقد أىل السنة كاٛنماعة، 

. فهذا اٜنديث ييبٌن ذلك
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، فالعرش [7: ىود] {كىكىافى عىٍرشيوي عىلىى اٍلمىاءً }:  قاؿ اهلل عز كجل ُب كتابو:[كالعرش فوؽ الماء]: قاؿ
. فوؽ ُنر اهلل أعلم بصفتو

طلقة:[كىاللَّوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرشً  ]:قاؿ
ي
.  فاهلل تعأب لو الفوقية اٞن

أم أف عيلوه فوؽ عرشو ليس مانعنا من علمو بأحوالكم مع البيعد السحيق :[كىىيوى يػىٍعلىمي مىا أىنٍػتيٍم عىلىٍيوً  ]:قاؿ
بٌن عيلوه سبحانو كبٌن خلقو كسيفوؿ خلقو، فهو سبحانو كتعأب علٌي ُب دينوه قريب ُب عيلوه، إذ ىو سبحانو أقرب 

كىو ]: إٔب كل أحد من كل شيء، فهذا يدؿ على إثبات صفة العيلو، كيدؿ أيضنا على إثبات صفة اٞنعية إذ أف قولو
. يدؿ على أنو سبحانو كتعأب مع عباده بعلمو [يعلم ما أنتم عليو

ـي لًٍلجىارًيىةً : قاؿ أىٍنتى : , قىالىتٍ « مىٍن أىنىا؟»: ًفي السَّمىاًء, قىاؿى : , قىالىتٍ «أىٍينى اللَّوي؟»: كىقػىٍوليوي عىلىٍيًو السَّالى
كاف قد جعلها على - رضي اهلل عنو-ىذه جارية معاكية بن اٜنكم : «أىٍعًتٍقهىا؛ فىً نػَّهىا ميٍؤًمنىةه »: رىسيوؿي اللًَّو, قىاؿى 

غنم لو، فغفلت فأكل الذئب كاحدة منها، فلما جاء كأخربتو، أخذتو غضبة بين  دـ، فلطمها، ٍب إنو ندـ، كأتى 
اىها من لطمو إياىا، فدعا هبا الن  صلى اهلل  الن  صلى اهلل عليو كسلم يستشًنه ُب ًعتقها تكفًننا ٞنا بدر منو ْني

أنت رسوؿ : ، قالت[من أنا؟]: قاؿ. ُب السماء: ، قالت[أين اهلل؟]: عليو كسلم فسأٟنا سؤالٌن لًنل إ٬ناهنا، قاؿ
فدؿ ىذا على إقرار الن  صلى اهلل عليو كسلم للجارية على : [أعتقها فإهنا مؤمنة]: فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم. اهلل

تهوكٌن الذين يزعموف أف الن  صلى 
ي
أف اهلل تعأب لو صفة العيلو كأنو فوؽ ٚناكاتو، كال ينقضي العجب من بعض اٞن

اهلل عليو كسلم إ٧نا قبل قوؿ ىذه اٛنارية ألهنا أعجمية، كألهنا ساذجة كأنو ييقبل منها ما ال ييقبل من غًنىا، كإال 
رر جوابنا باطبلن خاطئنا يتعلق بصفة من صفات اهلل حَّت !! فليس األمر كذلك، سبحاف اهلل ىل ٬نيكن أف رسوؿ اهلل ٬ني

ىذا ُب الواقع طعن ُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو !. إنو فعل ذلك ألهنا أعجمية ساذجة فقبل ىذا منها؟: ييقاؿ
كسلم، فما بالك إذف ّنعاكية سيدىا الذم ٚنع ىذا الكبلـ كركاه، كتناقلتو األئمة من بعده، ىذا ال يكوف، ٍب أين 

فأم أمر أتت بو  [16: اٞنلك] {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }: تذىبوف كجواهبا ميطابق ٞنا ُب القر ف؟ اهلل تعأب يقوؿ
تكلموف 

ي
اٛنارية زيادة على القير ف؟ قالت ّنا قاؿ بو القير ف، فهكذا ىذه اٞنسالك الضيقة اٜنرجة اليت سلكها اٞن

شتكي
ي
 .٘نلتهم على اإلتياف ّنا ال ينقضي منو العجب، فإٔب اهلل اٞن

يمىافً ]: قاؿ ٍيثيمىا كيٍنتى : أىٍفضىلي اإٍلً  كىذا قد ركاه الطربا٘ب :, حديث حسن[أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ اللَّوى مىعىكى حى
. كضعفو بعض أىل العلم، كشيخ اإلسبلـ يستشهد بو ُب مواضع عدة من كيتبو

يمىافً ]: قاؿ .   ىذا يدلنا على أف اإل٬ناف يتفاكت، كأنو درجات:[أىٍفضىلي اإٍلً
ٍيثيمىا كيٍنتى ]: قاؿ ىل ىي اٞنعية العامة، أـ اٞنعية اٝناصة؟ ال مانع من ٘نلها :[أىٍف تػىٍعلىمى أىفَّ اللَّوى مىعىكى حى

العامة، كاٝناصة، أما الكافر فإنو ال معية : على كليهما، كذلك ألف اٞنؤمن ىو الذم ٩نتمع ُب حقو إثبات اٞنعيتٌن
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خاصة لو، كرّنا يينكر ك٩نهل حَّت اٞنعية العامة، فإذا كاف اإلنساف اٞنؤمن ميستصحبنا ٞنعية اهلل ّنعىن أنو يعلم أف اهلل 
يرل مكانو، كيسمع كبلمو، كيعلم ُنالو، فهذا إثبات للسمع كالبصر كالعلم كسائر صفات الريبوبية، كييورث ىذا ُب 
قلبو كماؿ ميراقبة اهلل، كذلك إذا استصحب اٞنؤمن أف اهلل معو ييؤيده، كينصره، كييثبتو فإف ىذه معية خاصة تيثمر لو 
ثبات القلب كرباطة اٛنأش، فهذا أفضل اإل٬ناف، إذا كقع ىذا لئلنساف كاستشعر معية اهلل ُب ٗنيع تقلباتو كأحوالو 

فهذا ىو اإل٬ناف الذم ٩نعل اإلنساف يسًن على نور من اهلل ميستأنس بإ٬نانو، فرحنا بربو عز كجل، فهذا أفضل 
ا فإف معناه صحيح . اإل٬ناف كإف ٓب يصح اٜنديث سندن

 في إثبات كوف اهلل قبل كجو المصلي -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف: 
ًة؛ فىً فَّ اللَّوى ًقبىلى كىٍجًهًو؛ فىالى يػىٍبصيقىنَّ ًقبىلى كىٍجًهًو, كىالى عىٍن يىًميًنًو, »: كىقػىٍوليوي  ـى أىحىديكيٍم ًإلىى الصَّالى إذىا قىا

ًموً  . , ميتػَّفىقه عىلىٍيوً «كىلىًكٍن عىٍن يىسىارًًه, أىٍك تىٍحتى قىدى
ىذا حديث ميتفق عليو يؤدب فيو الن  صلى اهلل عليو كسلم أيمتو حاؿ صبلُتم كينهاىم عن أف يبصق 

صلى، فإذا قاؿ قائل:[فىً فَّ اللَّوى ًقبىلى كىٍجًهوً ]: أحدىم ًقبل كجو، كييعلل ذلك بقولو
ي
كيف : إذف اهلل تعأب ًقبل كجو اٞن

يقابلة، ييقاؿ
قابلة، ألست ترل الشمس عند بيزكغها أك عند : ٤نمع بٌن العيلو كاٞن

ي
ال مانع كال تعارض بٌن العيلو ك اٞن

غيركهبا كالقمر إذا كاف على خط األيفق، أليس ًقبل كجهك؟ أليس ىو ُب السماء؟ فاجتمع عيلو كميقابلة، فبل تعارض 
قابلة، كإ٧نا ينشأ مثل ىذا بسبب اٛنهل أك التوىم الفاسد

ي
. بٌن العيلو كاٞن
ًموً ]: قاؿ  يعين إذا احتاج إٔب البيصاؽ، كاجتمع ُب فيو ما ييشوش عليو :[كىلىًكٍن عىٍن يىسىارًًه, أىٍك تىٍحتى قىدى

كييشغلو عن صبلتو، فإما أف يبصق ٓنت قدمو أك عن يساره، كلكن مثل ىذا ال يصلح ُب اٞنساجد اٜنالية اليت 
ذت فيها الفرشات، فإف ىذا ٣نا يأنف منو الناس، كقد أعاضنا اهلل عن ىذا هبذه اٞنناديل اليت ٪نملها اإلنساف ُب  أني

أف يأخذ اإلنساف بطرؼ ردائو فيجعل بعضو : جيبو، بل قد كصف الن  صلى اهلل عليو كسلم طريقة أيخرل كىي
. على بعض فيضع فيو بيصاقو دكف أف يبدر منو ما ال يليق ُب حق اهلل أك ُب حق مبلئكتو أك ُب حق إخوانو اٞنؤمنٌن

 في إثبات العلو كصفات أخرل-:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف: 
رىبػَّنىا كىرىبَّ كيلّْ ! رىبَّ السَّمىاكىاًت السٍَّبًع, كىرىبَّ اٍلعىٍرًش اٍلعىًظيمً ! اللَّهيمَّ »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 

ٍنًجيًل كىاٍلقيٍرآفً ! فىاًلقى اٍلحىبّْ كىالنػَّوىل! شىٍيءو  . أىعيوذي ًبكى ًمٍن شىرّْ كيلّْ دىابَّةو أىٍنتى آًخذه بًنىاًصيىًتهىا! مينػىزّْؿى التػٍَّورىاًة كىاإٍلً
؛ فػىلىٍيسى فػىٍوقىكى شىٍيءه,  ؛ فػىلىٍيسى بػىٍعدىؾى شىٍيءه, كىأىٍنتى الظَّاًىري لىكى شىٍيءه, كىأىٍنتى اآٍلًخري ؛ فػىلىٍيسى قػىبػٍ اللَّهيمَّ أىٍنتى اأٍلىكَّؿي

. «ميٍسًلمه », رىكىاهي «كىأىٍنتى اٍلبىاًاني؛ فػىلىٍيسى ديكنىكى شىٍيءه, اٍقًض عىنّْي الدٍَّينى, كىأىٍ ًنًني ًمٍن اٍلفىٍقرً 
كيتضمن ىذه األٚناء األربعة اليت فسرىا الن  صلى اهلل عليو كسلم، - ر٘نو اهلل-ىذا حديث ركاه مسلم 
. كىي تتضمن إثبات صفة العيلو
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 في إثبات قرب اهلل تعالى -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف: 
اٍربػىعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيٍم؛ ! أىيػُّهىا النَّاسي »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى لىمَّا رىفىعى أىٍصحىابيوي أىٍصوىاتػىهيٍم بًالذٍّْكرً 

فىً نَّكيٍم الى تىٍدعيوفى أىصىمَّ كىالى  ىائًبنا؛ ًإنَّمىا تىٍدعيوفى سىًميعنا قىرًيبنا؛ إفَّ الًَّذم تىٍدعيونىوي أىقػٍرىبي ًإلىى أىحىدًكيٍم ًمٍن عينيًق 
. , ميتػَّفىقه عىلىٍيوً «رىاًحلىًتوً 

 ترفقوا بأنفسكم؛ فتضمن ذلك إثبات صفة القيرب هلل تعأب كليس معىن :[اٍربػىعيوا عىلىى أىنٍػفيًسكيمٍ ]: قاؿ
. ذلك أف اهلل بٌن الراكب كبٌن عينق راحلتو كلكنو قريب ّنبلئكتو كبسمعو كببصره كبعلمو

 إثبات رؤية المؤمنين لربهم -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف: 
لىةى اٍلبىٍدًر الى تيضىامُّوفى ًفي ريٍؤيىًتًو؛ »: كىقػىٍوليوي صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى  ًإنَّكيٍم سىتػىرىٍكفى رىبَّكيٍم؛ كىمىا تػىرىٍكفى اٍلقىمىرى لىيػٍ

عىليوا ةو قػىٍبلى  يريكًبهىا؛ فىافػٍ ةو قػىٍبلى ايليوًع الشٍَّمًس, كىصىالى . , ميتػَّفىقه عىلىٍيوً «فىً ًف اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف الى تػيٍغلىبيوا عىلىى صىالى
. ىذا اٜنديث دؿ على إثبات الرؤية، كأف اٞنؤمنٌن يركف رهبم عياننا بأبصارىم كما قدمنا ُب اآليات القير نية

 أم ال ينضم بعضكم إٔب بعض كتتزا٘نوف، أك ال تيضاموف من الضيم كاٞنذلة، فيقع :[الى تيضىامُّوفى ]: قاؿ
تواتر على إثبات 

ي
تفق عليو بل اٞن

ي
األمر ُب غاية الكرامة، كذلك ُب عرصات القيامة، أك ُب اٛننة، فدؿ ىذا اٜنديث اٞن

. رؤية اٞنؤمنٌن لرهبم يـو القيامة عياننا بأبصارىم
 ًذًه اأٍلىحىاًديًث الًَّتي ييٍخًبري ًفيهىا رىسيوؿي اللًَّو عىٍن رىبًّْو؛ ًبمىا  -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف إلىى أىٍمثىاًؿ ىى
 .ييٍخًبري ًبوً 

رد ضرب اٞنثاؿ كليس االستقصاء، فالواجب أف نسًن ُب ىذه األحاديث على - ر٘نو اهلل-أم أنو أراد  ٠ني
 ىذا النسق من اإلثبات كاإلقرار كاإلمرار كعدـ التعرض ٟنا بشيء من التمثيل، كالتكييف، أك من التحريف كالتعطيل

. كاٜنمد هلل رب العاٞنٌن
. كاهلل أعلم

( 24)الدرس 
 كسطية أىل السنة كالجماعة

إلىى أىٍمثىاًؿ ىىًذًه اأٍلىحىاًديًث الًَّتي ييٍخًبري ًفيهىا رىسيوؿي اللًَّو عىٍن رىبًّْو؛ ًبمىا ييٍخًبري ًبوً  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم .
. فىً فَّ اٍلًفٍرقىةى النَّاًجيىةى أىٍىلى السُّنًَّة كىاٍلجىمىاعىًة يػيٍؤًمنيوفى ًبذىًلكى 

, كىًمٍن  ىٍيرً : كىمىا يػيٍؤًمنيوفى ًبمىا أىٍخبػىرى اللَّوي ًبًو ًفي ًكتىاًبًو, ًمٍن  ىٍيرً  . تىٍكًييفو كىالى تىٍمًثيلو : تىٍحرًيفو كىالى تػىٍعًطيلو
 :كسطية أىل السنة كالجماعة بين فرؽ األمة:الفصل الرابع

. بىٍل ىيمي اٍلوىسىطي ًفي ًفرىًؽ اأٍليمًَّة؛ كىمىا أىفَّ اأٍليمَّةى ًىيى اٍلوىسىطي ًفي اأٍليمىمً 
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بػىٍينى أىٍىًل التػٍَّعًطيًل  بىاًب ًصفىاًت اللًَّو سيٍبحىانىوي كىتػىعىالىى: فػىهيٍم كىسىطه ًفي :باب األسماء كالصفات: األصل األكؿ
. اٍلجىٍهًميًَّة, كىبػىٍينى أىٍىًل التٍَّمًثيًل اٍلميشىبػّْهىةً 

رًيًَّة, كىاٍلجىٍبرًيَّةً  بىاًب أىفٍػعىاًؿ اللًَّو تػىعىالىى: كىىيٍم كىسىطه ًفي :أفعاؿ اهلل: األصل الثاني . بػىٍينى اٍلقىدى
رًيًَّة كى ىٍيرًًىمٍ  بىاًب كىًعيًد اللَّوً : كىًفي :الوعيد: األصل الثالث . بػىٍينى اٍلميٍرًجئىًة, كىبػىٍينى اٍلوىًعيًديًَّة ًمنى اٍلقىدى
يمىاًف كىالدّْينً : كىًفي:أسماء اإليماف كالدين: األصل الرابع ,  كىاٍلميٍعتىزًلىًة, كىبػىٍينى اٍلميٍرًجئىةً ,بػىٍينى اٍلحىريكرًيَّةً  بىاًب اإٍلً

. كىاٍلجىٍهًميَّةً 
بػىٍينى  أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى : كىًفي :في الصحابة رضي اهلل عنهم: األصل الخامس
. الرَّكىاًفًض, كىبػىٍينى اٍلخىوىارًجً 

بسم اهلل الر٘نن الرحيم، اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو 
 :أٗنعٌن، أما بعد

كمعرفتو ّنقاالت - ر٘نو اهلل- فإف ىذه القطعة من ىذه العقيدة الواسطية تكشف عن سعة اطبلع شيخ اإلسبلـ 
الناس كإدراكو للفرؽ كتطرفها ككسطية أىل السنة كاٛنماعة، كينبغي أف ييعلم أف الوسطية خصيصة من خصائص أىل 

ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَمَّنةن : }كجل عزالسنة كاٛنماعة كًٚنة من ٚناُتم، فكما أف ىذه األيمة كسط بٌن اٞنلل كما قاؿ ربنا  كىكىذى
 فأىل اإلسبلـ أك اٞنسلموف كسط بٌن اليهود كالنصارل، فاليهود ينزعوف إٔب التشديد كالغيلو، [143: البقرة ]{كىسىطنا

وسوية كاأليمة 
ي
كالنصارل ينزعوف إٔب التفريط كالتساىل، كانت ىذه األيمة أيمة كسطنا أحكمت الدين كالشريعة بٌن األيمة اٞن

العيسوية، كأىل السنة كاٛنماعة كسط بٌن فرؽ األيمة أم أهنم كسط الوسط، فلزموا الطريق الوسط، كمعىن الوسط كما 
ًلكى جىعىٍلنىاكيٍم أيمَمَّنةن كىسىطنا}:  ُب قولو تعأب اهلل عليو كسلمصلىفسره الن   عيدكالن ًخيارنا، كالعدؿ :  أم[143: البقرة ]{كىكىذى

ىذه الوسطية من خبلؿ ٙنسة أبواب من أبواب - ر٘نو اهلل-كاٝنًنية إ٧نا تيناؿ بلزـك الصراط اٞنستقيم، كقد أكضح الشيخ 
 :الدين، تتبٌن فيها كسطية أىل السنة كاٛنماعة بٌن فرؽ األيمة

 . يعين أىل السنة كاٛنماعة[:فػىهيٍم كىسىطه ]: قاؿ
بػىٍينى أىٍىًل التػٍَّعًطيًل اٍلجىٍهًميًَّة, كىبػىٍينى أىٍىًل التٍَّمًثيًل , بىاًب ًصفىاًت اللًَّو سيٍبحىانىوي كىتػىعىالىى: فػىهيٍم كىسىطه ًفي]: قاؿ
بٌن قـو غلوا ُب اإلثبات حَّت صاركا إٔب : نعم كاهلل، فأىل السنة كاٛنماعة كسط بٌن طرُب نقيض: نقوؿ[ اٍلميشىبػّْهىةً 

شبهة أك أىل التشبيو، ىم 
ي
التمثيل، كقـو غلوا ُب التنزيو حَّت صاركا إٔب التعطيل، فأىل التمثيل الذين ييقاؿ عنهم أحياننا اٞن

من يعتقدكف أف صفات اهلل كصفات اٞنخلوقٌن، كيزعموف أف اهلل خطبنا ّنا نعهد ُب اٞنوجودات، فبلبد أف يكوف كصف 
 .الرب من جنس ما ىو معهود ُب الذىن ُب اٞنوجودات، فشبهوا اهلل باٝنلق تعأب اهلل عما يقولوف
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ىشاـ بن اٜنكم الرافضي، كىشاـ : أف أكؿ القائلٌن بالتمثيل ُب ىذه األيمة ىم الرافضة- يا رعاكم اهلل - كاعلموا 
ٍب إف مذىب .بن سآب اٛنواليقي، كداكد اٛنواريب، ككل ىؤالء من الركافض كما حكي مقاالُتم أبو اٜنسن األشعرم

 .التمثيل لعلو انقرض أك كاد؛ كذلك لشناعتو
كقابل ىؤالء أىل التعطيل الذين ادعوا تنزيو الرب عن ٚنات اٞنخلوقٌن، فحملهم ذلك إٔب أف ينفوا عن اهلل ما 

 :مراتب- كما مر بنا في دركس خلت- إال أف أىل التعطيل أثبتو لنفسو،
، الذين قالوا بنفي النقيضٌن عن اهلل، يعين ينفوف عن اهلل أشد فرؽ التعطيل تعطيالن ىم القرامطة الباانيين: أكالن 

، ال عآب كال جاىل، ال كذا كال كذا:  الشيء كضده، فيقولوفكجل عز  .ال حي كال ميت، ال موجود كال معدـك
، ٞناذا؟ ألهنم فركا من تشبيو اهلل باٞنوجودات، كمن تشبيو اهلل تعأب باٞنعدكمات ككقعوا  ىذه أشد اٞنقاالت تعطيبلن

ُب أشد من ذلك حيث شبهوا اهلل باٞنمتنعات، فإف النقيضٌن ال ٬نيكن أف ٩نتمعا كال ٬نيكن أف يرتفعا، فمثبلن اٜنركة 
كالسكوف ال ٬نيكن أف ٩نتمعا ُب عٌن كاحدة، ال ٬نيكن لعٌن كاحدة أف تكوف ميتحركة ساكنة ُب  ف كاحد، كال ٬نيكن أيضنا 

تنع ببداىة العقوؿ  .أال تكوف ميتحركة كال ساكنة، فهذا ٣ني
، كىم اٞننسوبوف إٔب اٛنهم بن صفواف السمرقندم، فإف ىؤالء قد نفوا عن اهلل الجهمية: يليهم في التعطيل: ثانينا

 .إذف فبزعمهم؛ ال أٚناء كال صفات. إف إثبات األٚناء كالصفات يقتضي ٕنثيلو باٞنوجودات: األٚناء كالصفات، كقالوا
طلق بشرط اإلطبلؽ، يعين إثبات كجوده ُب األذىاف ال حقيقة لو ُب األعياف، فهذا 

ي
كزعموا أف اهلل ىو الوجود اٞن

 :ُب نونيتو- ر٘نو اهلل-تعطيل اٛنهمية، كٓب يرتدد أىل السنة ُب تكفًنىم، حَّت قاؿ ابن القيم 
 كلقد تقلد كفرىم ٙنسوف               ُب عشر من العلماء ُب البلداف

نعم ٚنيع كبصًن : ، كىم الذين أثبتوا األٚناء كأنكركا الصفات، فيقوؿ قائلهمالمعتزلة: يليهم في التعطيل: ثالثنا
كعليم كقدير، لكن ٚنيع ببل ٚنع، بصًن ببل بصر، قدير ببل قيدرة، أم أهنم أثبتوا أٚناءن ّننزلة األعبلـ احملضة، لكن ال 

كاٜنقيقة أنو ال فرؽ بٌن مقالتهم كمقالة من سبقهم من اٛنهمية من حيث اٞنعىن، ألهنم فرغوا األٚناء من .تتضمن صفة
 .داللتها فما بقي إال اٜنركؼ كاأللفاظ

 فإف اٞنفوضة كإف كانوا يعتقدكف أف هلل ثم إف أيضنا من مقاالت التعطيل الشنيعة مقالة أىل التفويض :رابعنا
ال ٬نيكن العلم هبا، ال يعلمها إال اهلل، فيزعموف أف الواجب ىو : أٚناء كصفات إال أهنم يقطعوف طريق العلم هبا، فيقولوف

إثبات اٜنركؼ كاأللفاظ اليت ٚنى اهلل هبا نفسو أك كصف هبا نفسو، كأما اٞنعا٘ب فإنو ال سبيل إٔب إدراكها، كبالتإب ٓب 
 .ينتفعوا من داللة الكتاب كالسنة

منهاج السنة النبوية في درء تعارض العقل "كقد ذمهم شيخ اإلسبلـ ذمنا بليغنا، فلما حكى مقالتهم ُب كتابو 
فتبٌن بذلك أف مقالة أىل التفويض الذين ينتسبوف إٔب السنة كاتباع السلف من شر مقاالت -:  اهللر٘نو-قاؿ " كالنقل

 .أىل البدع كاإلٜناد، ألهنم يسدكف باب العلم باهلل عقبلن كنقبلن 
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ثبتة صار عندىم تعطيل جيزئي، كإف كاف 
ي
ىؤالء الذين ٚنيناىم أصحاب التعطيل الكيلي، على أف ىناؾ قـو من اٞن

حاس  كمن 
ي
األصل فيهم اإلثبات كاألشاعرة كاٞناتريدية، كالكيبلبية، كأتباع أيب العباس القبلنسي، كأتباع اٜنارث بن أسد اٞن

شاهبهم، فإف ىؤالء خبلفنا للميعتزلة كاٛنهمية يعتقدكف أف اهلل سبحانو كتعأب يتصف بصفات الكماؿ كنيعوت اٛنبلؿ، 
: كالوجو كاليدين كالعينٌن كالساؽ، كالصفات الفعلية: لكن أشكل عليهم باباف من أبواب الصفات، كىي الصفات اٝنربية

كالنزكؿ، كاالستواء، كاجمليء، كالضحك، كالعجب، فاستعملوا فيهما التأكيل الذم ىو ُب اٜنقيقة ٓنريف، فوقعوا ُب ضرب 
من التعطيل، كىدل اهلل أىل السنة كاٛنماعة ٞنا اختيلف فيو من اٜنق بإذنو فأثبتوا إثباتنا ببل ٕنثيل كنزىوا اهلل تعأب تنزيهنا ببل 

 .إذف ىم كسطه ُب ىذا الباب الشريف اٝنطًن. تعطيل
فقد انقسم الناس في ىذا الباب إلى ، أم ما ييدبره اهلل كيقضيو كيأمر بو، في باب أفعاؿ اهلل: المثاؿ الثاني

 :ارفين ككسط
 . قوـه غلوا ُب إثبات أفعاؿ اهلل؛ حَّت سلبوا العبد فعلو كمشيئتو كقدرتو، كىؤالء ىم اٛنربية:القسم األكؿ
 قوـه غلوا ُب إثبات أفعاؿ العباد حَّت أنكركا القدر السابق، كىم القدرية، كسيأٌب ٟنم مزيد تفصيل :القسم الثاني

 .إف شاء اهلل
 قوـه كسط، ىدل اهلل أىل السنة كاٛنماعة ٞنا اختيلف فيو من اٜنق بإذنو فأثبتوا للعبد مشيئة كفعبلن :القسم الثالث

 كىمىا تىشىاؤيكفى (28)ًلمىن شىاءى ًمنكيٍم أىف يىٍستىًقيمى }: كاختيارنا لكنو داخل ٓنت مشيئة اهلل كفعلو كقدره، فقالوا كما قاؿ رهبم
فأثبت لو  {ًلمىن شىاءى ًمنكيٍم أىف يىٍستىًقيمى } فللعبد مشيئة كللعبد فعل، [29-28: التكوير ]{ًإالَمَّن أىف يىشىاءي اللَمَّنوي رىبُّ اٍلعىالىًمٌنى 

كىمىا تىشىاؤيكفى ًإالَمَّن أىف يىشىاءي اللَمَّنوي }مشيئة كاستقامة، كاالستقامة فعل، لكنو جعل ذلك داخل ٓنت مشيئة اهلل كقدره السابق 
 {.رىبُّ اٍلعىالىًمٌنى 

 قد توعد العيصاة بوعيد، فانقسم  كتعأبسبحانو كذلك أف اهلل كىو باب كعيد اهلل,: كذلك في الباب الثالث
 :الناس ًحياؿ كعيد اهلل تعأب إٔب طرفٌن ككسط

 ىم أىل التساىل كالتفريط كىم اٞنرجئة الذين أخرجوا العمل عن ميسمى اإل٬ناف، كل من أخرج :أحد الطرفين
 .العمل عن ميسمى اإل٬ناف فهو ميرجئ

 . الوعيدية الذين قالوا بكفر ميرتكب الكبًنة، كبوجوب إنفاذ الوعيد:الطرؼ الثاني
رجئة فإهنم قالوا

ي
ال يضر مع اإل٬ناف ذنب، يعين ّنعىن أف نيصوص الوعيد ميهدرة كباطلة، ما داـ أف عنده : فأما اٞن

معرفة ُب القلب فبل يضره زناه، كأكلو للربا، كقصفو للمحصنات، كتوليو يـو الزحف، ال يضر مع اإل٬ناف ذنب، كما ال 
رجئة، كىم أىل التساىل كالتفريط، فأبطلوا كعيد اهلل : ينفع مع الكفر طاعة، فهؤالء ييقاؿ عنهم

ي
 .كجل عزاٞن
كل من توعده اهلل :  الذين يقولوف بإنفاذ الوعيد كيينكركف الشفاعة، فيقوؿ قائلهمكييقابلهم على النقيض الوعيدية

 :كىؤالء صنفاف, كىمتعأب بعقوبة فإنو ٩نب على اهلل أف يينفذ كعيده، 
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 . اٝنوارج:أكالن 
عتزلة:ثانينا

ي
 . اٞن

يعتزلة تينكراف الشفاعة، فبل يعرتفوف بالشفاعة فيمن استحق النار أال يدخلها من عيصاة اٞنوحدين، كال 
فاٝنوارج كاٞن

وا رج منها بشفاعة الشافعٌن، فلذلك ٚني  .كعيدية: من دخلها أف ٫ني
إف من توعده اهلل تعأب من عيصاة اٞنوحدين فهو يـو القيامة : أما أىل السنة كاٛنماعة فقد قالوا قوالن عدال، قالوا

ٓنت اٞنشيئة كاإلرادة، إف شاء اهلل تعأب عفا كغفر لو كأدخلو اٛننة، كإف شاء عذبو بقدر ذنبو كم لو إٔب اٛننة؛ فصار قوٟنم 
 [48: النساء ]{ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىٍغًفري أىف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىن يىشىاءي }: كسطنا كاعتصموا بقوؿ اهلل تعأب

رج من النار تواترة الدالة على أنو ٫ني
ي
تكاثرة اٞن

ي
 .من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة، مثقاؿ بيرة، مثقاؿ شعًنة من إ٬ناف، كباألحاديث اٞن

كىو يتعلق بأسماء فيو كسطية أىل السنة كاٛنماعة، كىو قريب ٣نا سبقو -  اهللر٘نو- بٌن الشيخ :الباب الرابع
مؤمن كافر، ىذه ىي أٚناء اإل٬ناف كالدين، فاهلل تعأب قد قسم : ، ماذا نقصد بأٚناء اإل٬ناف كالدين؟ أماإليماف كالدين

 فالناس قد خاضوا ُب ىذا الباب [2: التغابن ]{ىيوى الَمَّنًذم خىلىقىكيٍم فىًمنكيٍم كىاًفره كىًمنكيم مٍُّؤًمنه }: اٝنليقة إٔب قسمٌن
خوضنا كاسعنا، فقوـه غلوا ُب التكفًن كإخراج الناس من اٞنلة، ككصموىم بالكفر، كقوـه فرطوا كتساىلوا حَّت ال يكاد يقع 

 :فأىل السنة كالجماعة كسط بين فرقتيناسم الكفر على أحد من العاٞنٌن، 
 . بٌن اٜنركرية كىم اٝنوارج، كاٞنعتزلة من جهة:أكالن 
رجئة كاٛنهمية من جهة:ثانينا

ي
 . كبٌن اٞن
عتزلة ىؤالء سلبوا الفاسق ميرتكب الكبًنة اسم اإل٬ناف، كقالوا -

ي
ال ييسمى مؤمننا، من زٗب، من : اٜنركرية كاٞن

 .سرؽ، من أكل الربا، من شرب اٝنمر، من اغتاب، من ٖب، من قذؼ زاؿ عنو كصف اإل٬ناف، فليس ّنؤمن
 .ليس ّنؤمن كيكوف كافرنا، ألف الناس إما مؤمن كإما كافر: فأما اٝنوارج فطردكا اٞنسألة كقالوا -
عتزلة فقالوا -

ي
إنو صار ُب منزلة بٌن : خرج من اإل٬ناف كٓب يدخل ُب الكفر، فأين ذىب؟ قالوا: كأما اٞن

 .اٞننزلتٌن، ال مؤمن كال كافر، كأتوا بقوؿ ٓب ييسبقوا إليو، كىي دعول اٞننزلة بٌن اٞننزلتٌن
كالىما قد  ال في ىذا الباب كسلب الفاسق كميرتكب الكبيرة اسم - الحركرية كالميعتزلة- فالفريقاف 

 .اإليماف
رجئة كاٛنهمية قالواالميرجئة كالجهمية,: ييقابلهم في الجانب األخر

ي
كبل، من أقر :  ك٨نا من بابة كاحدة، فاٞن

 -. اهلل عنهمرضي-كعرؼ بقلبو فهو مؤمن كامل اإل٬ناف، إ٬نانو كإ٬ناف جربائيل كميكائيل كإسرافيل ككإ٬ناف أيب بكر كعمر 
طلق، كقـو يسلبونو ميطلق االسم، قـو ييعطونو - يا إخواف - أرأيتم 

ي
ىذا التناقض الفظيع بٌن قـو ييعطونو االسم اٞن

رجئة كاٛنهمية، يقولوف
ي
لو اسم اإل٬ناف كامل، كاإل٬ناف شيء كاحد، خبلص إذا عرؼ بقلبو كأقر بقلبو : االسم اٞنهطلق كىم اٞن

 .فهو مؤمن كامل اإل٬ناف
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عتزلة- كأكلئك 
ي
أزالوا عنو كصف اإل٬ناف بالكلية، أما أىل السنة كاٛنماعة فقد قالوا قوالن كسطنا - أعين اٜنركرية كاٞن

ميرتكب الكبًنة مؤمن، لكنو مؤمن ناقص اإل٬ناف، مؤمن بإ٬نانو فاسق : عدالن يقـو على نيصوص الكتاب كالسنة، فقالوا
نىا ًمٍن ًعبىاًدنىا : }كجل عزبكبًنتو، كاٞنؤمنوف أطباؽ كمراتب ليسوا سواءن، كما قاؿ ربنا  ٍبيَمَّن أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الَمَّنًذينى اٍصطىفىيػٍ

رىاًت بًًإٍذًف اللَمَّنوً  ٍبيَمَّن } ككل ىذه األنواع الثبلثة ميصطفوف [32: فاطر ]{فىًمنػٍهيٍم ظىآًبه لِّنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيم مٍُّقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه بًاٝنٍىيػٍ
نىا ًمٍن ًعبىاًدنىا فكلهم ْنللهم ًٚنة اإل٬ناف ككصف اإل٬ناف لكنهم مراتب فيو، فمنهم من ىو  {أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الَمَّنًذينى اٍصطىفىيػٍ

 .ُب أد٘ب السيلم، كمنهم من ىو ُب أعبله، كمنهم من ىو بٌن بٌن؛ فهيدم هبذا إٔب اٜنق
،  اهلل عليو كسلمصلىفي باب أصحاب رسوؿ اهلل : الباب الخامس من أبواب الميقارنة كبياف الوسطية

يت اٜنركرية هبذا االسم؟ اٛنواب : نسبة إٔب موضع قريب من الكوفة ييقاؿ لو: كدعونا أيضنا ننبو على سبب التسمية، ًٓب ٚني
، انفصلوا عن جيش علي ككلوا - اهلل عنورضي-حركراء، كىو موضع انتحى إليو اٝنوارج بعد انفصاٟنم من جيش علي 

: عليهم عبداهلل بن كىب الراس  كا٥نازكا إٔب ذلك اٞنوضع، كجعلوا ألنفسهم طريقة كٗناعة إْب، فنيسبوا إليها كًقيل ٟنم
عاذة- رضي اهلل عنها- اٞنؤمنٌن عائشة أـكما ُب حديث . اٜنركرية

ي
 .ٞنا رأت فيها نوع تشدد. [أحركرية أنًت؟]: ٞنا قالت ٞن

عتزلة فقد اختيلف ُب سبب تسميتهم، كمن أشهر التفسًنات كإف كاف قد ال يثبت من الناحية  -
ي
كأما اٞن

فدخل داخل اٞنسجد -  اهللر٘نو-أف كاصل بن عطاء شيخهم كميقدمهم كاف ُب حلقة اٜنسن البصرم : اإلسنادية
أمؤمن ىو أك كافر؟ فأطرؽ اٜنسن ليصوغ جوابنا كما ىي طريقة السلف تأٌب : كسأؿ اٜنسن عن ميرتكب الكبًنة

كمة بينة بعبارات لو شاء العاد أف يعيدىا لعدىا، فتعجل كاصل ابن عطاء كقاؿ بل أنا أقوؿ إنو ال مؤمن : أجوبتهم ١ني
كال كافر بل ىو ُب منزلة بٌن اٞننزلتٌن، ٍب قاـ إٔب سارية من سوارم اٞنسجد كأخذ ييقرر مذىبو، كاجتمع عليو بعض من 

 .فسيموا ميعتزلة. اعتزلنا كاصل: كافقو كعمرك بن عيبيد كغًنه، فقاؿ اٜنسن
: كأما اٞنرجئة فسميت هبذا االسم من اإلرجاء، كليس من الرجاء كإ٧نا من اإلرجاء كىو التأخًن، يعين -

 .إرجاء العمل عن ميسمى اإل٬ناف
 .كأما اٛنهمية فقد أخربناكم سابقنا أهنا نسبة إٔب اٛنهم بن صفواف السمرقندم -

 صلىكاف باب أصحاب رسوؿ اهلل ، كإ٧نا  اهلل عليو كسلمصلىفهو ُب أصحاب رسوؿ اهلل : أما الباب اٝنامس
 : من أبواب االعتقاد ألمريناهلل عليو كسلم

فلهم ُب األيمة مقاـ ال ,  اهلل عليو كسلمصلىألنهم ىم الواسطة في التبليغ بيننا كبين نبينا : األمر األكؿ
، كحظوا ّنشاىدة التنزيل كمعرفة التأكيل كثناء اهلل تعأب -رضواف اهلل عليهم-ييدانيهم فيو أحد، ىم الواسطة ُب التبليغ 

 .عليهم ُب كتابو
 بيغية ىدـ أنو كيجد في الفرؽ الضالة كما ىا ىنا ككما سيأتي ميفصالن من يطعن فيهم كيناؿ منهم: األمر الثاني

 -  اهلل عنهمرضي- ، فلذلك صار موضوع الصحابة  اهلل عليو كسلمصلىالدين من أيسسو، كقطع الطريق بيننا كبٌن نبينا 
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من مباحث االعتقاد، كإال ُب األصل أنو ال يتعلق بقضية عقائدية، بأيصوؿ اإل٬ناف الستة، لكن ٞنا كاف لو ىذا التعلق 
 .أدرجو أىل العلم ُب أبواب االعتقاد

 [:بػىٍينى الرَّكىاًفًض, كىبػىٍينى اٍلخىوىارًجً  أىٍصحىاًب رىسيوًؿ اللًَّو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى إنهم كسط في باب ]: قاؿ
تشيعة كذلك أف الشيعة مرت ّنراحل -  اهلل عنهمرضي-الرافضة ىذا ىو االسم الذم صار السلف 

ي
ييطلقونو على اٞن

شيعة عليًّيا، كشيعة معاكية، كشيعة عيثماف، ّنعىن حزبو كأنصاره : ميتعددة فكانت ُب مبدأ أمرىا تشيعنا لنقل سياسينا، ييقاؿ
أحق  -  اهلل عنهمرضي-كٗناعتو، ٍب بعد ذلك ٓنوؿ التشيع إٔب تشيع بدعي حيث ادعى أصحابو أف عليِّ ك ؿ البيت 

باٚنو، كأنو ىو الوصي، كأهنا تسرم ُب أكالده من -  اهلل عنورضي- نص على عليِّ  اهلل عليو كسلمصلىباإلمامة كأف الن  
 .بعده، فخرجوا على ضرب من البدعة

ٍب إف التشيع ا٥نط إٔب مراحل كيفرية من الزندقة كالباطنية كحاؿ الفرؽ الباطنية من أمثاؿ الدركز كإخواف الصفا 
-  اهلل عنورضي-كخبلف الوفا، كفرؽ التشيع كالقرامطة فقد  لوا إٔب مقاالت شنيعة كيفرية، حَّت إنو قد كيجد ُب زمن عليِّ 

 .من زعم أف عليًّيا ىو اهلل كىم السبأية، كخد ٟنم األخاديد كحرقهم بالنار
كما -  اهلل عنورضي-ك ؿ بيتو غلونا عظيمنا، منهم من بلغ بعلي - رضي اهلل عنو - فهؤالء الرافضة غلوا ُب عليِّ 

 -: رضي اهلل عنو-كقاؿ عليِّ . يعين أنت اهلل. أنت، أنت: ذكرنا مرتبة األيلوىية كقالوا
 ٞنا رأيت األمر أمرنا مينكرنا                 أججت نارم كدعوت قينربنا

 .خد ٟنم األخاديد ُب باب ًكندة، كأضرمها بالنار كألقاىم فيها
اٝنوارج، فإف اٝنوارج أبغضوا عليًّيا : كبعضهم دكف ذلك، لكن ٩نمعهم الغلو ُب  ؿ البيت، على النقيض منهم

حكمة األكٔب الذين انشقوا عن جيش علي بعد صفٌن كقضية التحكيم، كقالوا
ي
قد كفرت، : ككفركه كلعنوه كىؤالء ىم اٞن

 كصاركا يصرخوف بذلك [44: اٞنائدة ]{كىمىن ٓبَمٍَّن ٪نىٍكيم ّنىا أىنزىؿى اللَمَّنوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلكىاًفريكفى }حكمت الرجاؿ ُب كتاب اهلل 
 .كلمة حق أيريد هبا باطل-:  اهلل عنورضي-ُب مسجد الكوفة، حَّت قاؿ عليِّ 

جيشنا من الصحابة من اٞنهاجرين كاألنصار كقاتلوىم ُب -  اهلل عنورضي-كٓب يزؿ شرىم ينتشر حَّت جرد ٟنم 
فهؤالء يغلوف في عليّْ كيرفعونو فوؽ منزلتو, أعني الركافض, كالخوارج على النقيض من معركة النهركاف اٞنشهورة، 

 .ذلك
 منازٟنم كمراتبهم كترضوا عنهم  اهلل عليو كسلمصلىفقد عرفوا ألصحاب رسوؿ اهلل : أما أىل السنة كالجماعة

 .كأحبوىم ُب ذات اهلل كعرفوا ٟنم مناقبهم كذبوا عن أعراضهم كالتمسوا ٟنم اٞنعاذير فيما قد يكوف من قبيل اٝنطأ
يا رعاكم -، كاعلموا فكاف أىل السنة بحمد اهلل في جميع ىذه األبواب كسطنا بين ارفين كعدالن بين ًعوجين

أف ىذه الوسطية سارية ُب ٗنيع أبواب الدين ُب أيمور االعتقاد، كُب أيمور العبادة، كُب أيمور العمل، ىي ًٚنة كًمزاج، - اهلل
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ككيفية، كٟنذا ينبغي لطالب العلم أف يكتسب ىذه اٝناصية، كأف ٕنتلئ نفسو ًغبطة هبذه النعمة اليت ىي نعمة التوسط، 
 :فإنو كما قيل

 كال تغلي ُب شيء من األمر كاقتصد                  كبل طرُب قصد األيمور ذميم
فعود نفسك يا طالب العلم أف تكوف ميطمئننا، كادعنا، ىادئنا ساكننا، ال ٪نملك نزؽ كغضب ك٘نية كطفرة أف 
، اعلم أف اٜنق دائمنا مع سكينة، كمع طيمأنينة كمعو ركح كىيدكء، فإف  نست ُب نفسك أك ُب غًنؾ  تشتط ٬نيننا كمشاالن

شيئنا من ىذه النزعات فتوجس ريبة كاحذر أف تنقل خيطاؾ قبل أف تتوثق، كاعتصم بالكتاب كالسنة، فإف النفس ٟنا 
يل لئلنساف ُب كقت من األكقات أنو إ٧نا غضب هلل، كأنو انتصر لدين اهلل ك٥نو ذلك، كال يكوف على نور   فات، كقد ٫ني

 .من اهلل كبينة، فسل اهلل دكمنا يا عبد اهلل أف ٬نن عليك بالسكينة كاالعتداؿ كاالستقامة
  اهلل عليو كسلمصلى فلم ٩ندكه؛ فأتوا إٔب بييوت الن   اهلل عليو كسلمصلىكانظركا إٔب أكلئك النفر الذين أتوا الن  

أما أنا : قاؿ أحدىم كىو ميعلم الناس اٝنًن حَّت  اهلل عليو كسلمصلىفسألوه عن عملو؟ فكأهنم تقالوه، تقالوا عمل الن  
أنا أعتزؿ النساء فبل أتزكج أبدا، فجاء : أنا أصـو الدىر كال أفطر، كقاؿ  خر: فإ٘ب أصلي الليل أبدا، كقاؿ  خر

ىٍخشىاكيٍم لًلَمَّنًو كىأىتٍػقىاكيٍم لىوي،  ):رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إليهم، فقاؿ ا، أىمىا كىاللَمَّنًو ًإ٘بِّ ألى ا كىكىذى أىنٍػتيمي الَمَّنًذينى قػيٍلتيٍم كىذى
، كىأيصىلِّي كىأىٍرقيدي، كىأىتػىزىكَمَّنجي النِّسىاءى، فىمىٍن رىًغبى عىٍن سينَمَّنيًت فػىلىٍيسى ًمينِّ   ذلك أف دين اإلسبلـ دين (لىًكينِّ أىصيوـي كىأيٍفًطري

كسطي ييل  حاجات الركح كحاجات البدف، كييل  ٗنيع اٜنقوؽ، إف لنفسك عليك حقنا، كألىلك عليك حقنا، كلزكرؾ 
فعليك يا طالب العلم أف تتشرب كأف تصطبغ هبذه الصبغة ، فأعًط لكل ذم حق حقو- يعين أضيافك–عليك حقنا 

الوسطية كال تنجرؼ ٬ننة كال يسرة، كاجعل دكمنا معيار الوسطية ىو النص كالدليل، ألنو من الناس من يرل نفسو دكمنا ُب 
دد نيقطة الوسطية ّنا دؿ عليو الكتاب  موقع الوسط، كيرل اآلخرين ٬ننة كيسرة ُب األطراؼ، كىذا ليس صوابنا ٩نب أف ٓني

أنا أحسن من الذم يفعل كذا ككذا، أنا لست مثل من يفعل كذا : كالسنة، بعض الناس ْنده مثبلن ييقارؼ معصية، كيقوؿ
، لكن ال يعين أنو ُب الوسط،  ككذا، كيظن أنو بذلك قد توسط، لكنو قد يكوف أقرب إٔب الوسط ٣نن ضرب هبم مثبلن

دد الوسطية ىو الشرع كما كاف عليو الن   ، فتأملوا  اهلل عليو كسلمصلىفتحديد الوسطية ليست ٕب كال لك، كإ٧نا الذم ٪ني
ما : ْندكا ُب حياة الناس من ييربر أفعالو بأ٘ب أنا كاهلل متوسط فلست كذا كلست كذا، لكن ىذا ليس ىو ًمعيار الوسطية

 حَّت إف من [4: القلم ]{كىإًنَمَّنكى لىعىلى خيليقو عىًظيمو }، فإف اهلل كصفو بذلك  اهلل عليو كسلمصلىكاف عليو رسوؿ اهلل 
. ىذا رسوؿ اهلل أين ٥نن منو؟:  ُب أمر من األيمور قاؿ اهلل عليو كسلمصلىىؤالء، من إذا احتججت عليو بسنة رسوؿ اهلل 

 [21: األحزاب ]{لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه لِّمىن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى اآلًخرى }إذف ٞناذا كاف رسوؿ اهلل؟ 
ا بأنو  ر لنوع من ًخدع النفوس كًحيلها ك فاُتا؛ فيقع اإلنساف ُب شيء من الشطط ميعتقدن نزلق كأال ٤ني

ي
فعلينا أف نتنبو ٟنذا اٞن

ارس الوسطية  .٬ني
                                                           

 (.1401)صحيح مسلم , (5063)صحيح البخاري  
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كعيمومنا فإف مبحث الوسطية مبحث ميهم، كينبغي لطالب العلم أف ييدركو ُب ٗنيع أبواب الدين، كمن تأمل شرع 
 . كجده عٌن اٜنكمة كعٌن اٞنصلحة ُب كل زماف كمكاف كجيل كقبيلة، كييدرؾ ذلك الراسخوف ُب العلم كجلعزاهلل 

 (25)الدرس 
 فصل 

 إثبات علو اهلل مع معيتو لخلقو
يمىاًف بًاىللَّوً  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم : كىقىٍد دىخىلى ًفيمىا ذىكىٍرنىاهي ًمنى اإٍلً

يمىافي ًبمىا أىٍخبػىرى اللَّوي ًبًو ًفي ًكتىاًبًو, كىتػىوىاتػىرى عىٍن رىسيوًلًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى, كىأىٍجمىعى عىلىٍيًو سىلىفي اأٍليمَّةً  ًمٍن  :اإٍلً
ٍلًقوً  . أىنَّوي سيٍبحىانىوي فػىٍوؽى سىمىاكىاتًًو عىلىى عىٍرًشًو, عىًليّّ عىلىى خى

. كىىيوى سيٍبحىانىوي مىعىهيٍم أىيٍػنىمىا كىانيوا؛ يػىٍعلىمي مىا ىيٍم عىاًمليوفى 
ىيوى الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاأٍلىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش يػىٍعلىمي }:كىمىا جىمىعى بػىٍينى ذىًلكى ًفي قػىٍوًلوً 

هىا كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيٍم كىاللَّوي ًبمىا تػىٍعمىليوفى  مىا يىًلجي ًفي اأٍلىٍرًض كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ
  [4:الحديد] {بىًصيره 

إٔب إحدل مسائل الصفات، فقد خص مسألة العيلو ّنزيد بسط كبياف، - ر٘نو اهلل-ىذا الفصل عود من الشيخ 
عيلو كذلك لوقوع االختبلؼ فيها ُب زمنو، كقبل زمنو، كبعد زمنو إٔب يومنا ىذا مع أهنا من الوضوح كالبياف ّنكاف، فإف 

 :كما تقدـ معنا ثالثة أنواع كتعالى سبحانواهلل 
 . علو قدر:أكالن 
 . علو قهر:ثانينا
 . عيلو ذات:ثالثنا

 قد عبل كقهر ٗنيع اٞنخلوقات، كعلو ذات كىو ما  كتعأبسبحانوعيلو الصفات، كعلو قهر كونو : علو قدر كىو
قصده الشيخ ىا ىنا، ألف النوعٌن األكلٌن ال ٫نتلف عليهما أىل القبلة، ال يوجد أحد من أىل القبلة يينازع ُب أف اهلل 

كىىيوى }تعأب ميستحق للكماؿ، كإف اختلفت عبارُتم، كال يينازع أحد من أىل القبلة ُب أف اهلل تعأب قد قهر ٗنيع ٢نلوقاتو 
، كإ٧نا كقع االختبلؼ ُب عيلو الذات، فأىل السنة كاٛنماعة يعتقدكف ما قرره الشيخ ىا [18: األنعاـ ]{اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعبىاًدهً 

يمىافي ًبمىا أىٍخبػىرى اللَّوي ًبًو ًفي ًكتىاًبًو, كىتػىوىاتػىرى عىٍن رىسيوًلًو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى, كىأىٍجمىعى عىلىٍيًو سىلىفي اأٍليمَّةً ]: ىنا بقولو [ اإٍلً
 :ألف األدلة ثالثة أنواعإذف ىذه أنواع األدلة الرئيسية، 

 . أدلة رئيسية:النوع األكؿ
 . أدلة ثانوية:النوع الثاني

 .الكتاب كالسنة كاإلٗناع: فاألدلة الرئيسية األصلية
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 .العقل، كالفطرة، كاٜنس: كالثانوية
، فقد جاء ُب كتاب اهلل كتواتر عن  ا كميكمبلن عوؿ، كالعقل كاٜنس كالفطرة ٣نا يكوف رافدن

ي
فاأليكٔب ىي اليت عليها اٞن

رسوؿ اهلل كأٗنع عليو سلف األيمة على ما يدؿ على أنو سبحانو فوؽ ٚناكاتو، يعين أنو بذاتو سبحانو، ألف مرجع الضمًن 
أنو سبحانو فوؽ ٚناكاتو على عرشو عليِّ على خلقو، ىذا ىو عيلو الذات، كىو ما يعتقده أىل السنة كاٛنماعة قاطبة ال 

 ميفسرنا  اهلل عليو كسلمصلىيتماركف ُب ذلك كال يرتددكف أف رهبم كمعبودىم ُب العيلو، كأنو ال شيء فوقو كما قاؿ نبينا 
تعاؿ، كقد [ كأنت الظاىر فليس فوقك شيء]: قوؿ اهلل تعأب

ي
طلق، ىو العلي، كىو األعلى، كىو اٞن

ي
فاهلل تعأب لو العيلو اٞن

 .ذكرنا أنواع األدلة على إثبات علو اهلل تعأب
كذلك ييثبتوف استواءه على عرشو، فالعرش ىو سقف اٞنخلوقات كأكربىا كأعظمها كاهلل تعأب فوؽ عرشو مستوو 

طلق ُب ذاتو فإنو  كتعأب سبحانوأم عاًؿ عليو سبحانو كُنمده، كمع ذلك مع كونو : عليو، كمعىن مستوو عليو
ي
لو العيلو اٞن

تلط ّنخلوقاتو حاؿ فيها،  مع خلقو، لكن ىذه اٞنعية معية علم ال معية ذات، ّنعىن أنو ليس معىن ذلك أف اهلل تعأب ٢ني
 .تعأب اهلل عن ذلك عيلونا كبًننا

أف لفظ اٞنعية لفظ - يا رعاكم اهلل- كذلك [:كىىيوى سيٍبحىانىوي مىعىهيٍم أىيٍػنىمىا كىانيوا؛ يػىٍعلىمي مىا ىيٍم عىاًمليوفى ]: قاؿ
دده السياؽ كاإلضافات كالقرائن، فتارة يكوف لفظ اٞنعية داالن على اٜنيلوؿ كاالختبلط كقولك مثبلن  جعلت اٞناء : ميطلق، ٪ني

تلط فيهم، كتارة تدؿ اٞنعية على النصر . ١نمد مع أصحابو: مع اللنب، إذف ىذه اٞنعية معية اختبلط، أك تقوؿ يعين ٢ني
ال : ييريد بذلك تأييده، أك يراه كاقعنا ُب بئر مثبلن أك حيفرة، فيقوؿ. اذىب كأنا معك: كالتأييد، كأف يقوؿ شخص آلخر

أيساعدؾ كأيعينك، كتارة تكوف ّنعىن التهديد كالوعيد، كأف يقوؿ : مع أنو ليس معو ُب اٜنيفرة، كإ٧نا يعين. ٔنف أنا معك
اذىب كأنا معك، فيكوف ٟنا معىن  خر، كأحياننا تكوف معية حيكمية كأف يقوؿ الرجل ُب اٞنشرؽ عن : الشرطي للجا٘ب

يعين ُب عصميت، ال زالت ُب ًعصمة النكاح كعقد النكاح؛ فتبٌن بذلك أف لفظ اٞنعية . زكجيت معي: امرأتو اليت ُب اٞنغرب
دد نوعو ىي اإلضافات كالقرائن كالسياؽ، فكونو سبحانو أثبت لنفسو  صاحبة، كالذم ٪ني

ي
قارنة كاٞن

ي
لفظ يدؿ على ميطلق اٞن

اٞنعية؛ ال يعين ٘نلها على أحد اٞنعا٘ب كىو اٜنيلوؿ كاالختبلط، كإ٧نا يدؿ على معية العلم، كاٞنعية َنميع صفات الريبوبية من 
السمع كالبصر كالعلم كالقيدرة، كاإلحاطة إٔب غًن ذلك، كما أنو مر بنا أف من اٞنعية ما تكوف معية خاصة، كىي معيتو 

 .للمؤمنٌن بالنصر كالتأييد كالتثبيت إٔب غًن ذلك
ىيوى } :كاستدؿ الشيخ على اجتماع العيلو كالمعية بآية جمعت بين العيلو كالمعية كىي آية سورة الحديد

 {ٍبيَمَّن اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً } فجملة :[4: الحديد ]{الًَّذم خىلىقى السَّمىوىاًت كىاألىٍرضى ًفي ًستًَّة أىيَّاـو ثيمَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرشً 
 .تدؿ على العلو
هىا كىمىا يىنًزؿي ًمنى السَّمىاًء كىمىا يػىٍعريجي ًفيهىا كىىيوى مىعىكيٍم أىٍينى مىا }: ثم قاؿ يػىٍعلىمي مىا يىًلجي ًفي األىٍرًض كىمىا يىٍخريجي ًمنػٍ

إذف ال تعارض بٌن عيلوه كمعيتو، فهو  {:كىاللَمَّنوي ّنىا تػىٍعمىليوفى بىًصًنه }ىذه اٛنيملة تدؿ على اٞنعية، : [4: الحديد ]{كينتيمٍ 
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سبحانو كتعأب علي  ُب دينوه قريب ُب عيلوه، ال تعارض بينهما، بل إننا نستطيع أف نقوؿ أف ال تعارض حَّت بٌن 
اٞنخلوقات بٌن العيلو كاٞنعية، أليس مثبلن قائد الطائرة يكوف ُب أجواز الفضاء كيتكلم مع بيرج اٞنراقبة كأ٧نا ىو معهم، ال بل 

إهنم يذىبوف إٔب القمر كرّنا كواكب أيخرل، كيقع اتصاالت مع اٞنركز الذم يكوف ُب األرض كيركف صورىم كيسمعوف 
أصواُتم، فإذا كاف ىذا ميتحقق ُب اٞنخلوقات فيما بينها بشكل من األشكاؿ فلئن يكوف ُب حق اٝنالق من باب أكٔب؛ 

 !.ففيما االستبعاد؟
ا الى تيوًجبيوي ؛  أىنَّوي ميٍختىًلطه بًاٍلخىٍلقً [كىىيوى مىعىكيمٍ ]: كىلىٍيسى مىٍعنىى قػىٍوًلوً  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم فىً فَّ ىىذى

ؼي مىا أىٍجمىعى عىلىٍيًو سىلىفي اأٍليمَّةً , اللُّغىةي  ؼي مىا فىطىرى اللَّوي عىلىٍيًو اٍلخىٍلقى , كىىيوى ًخالى بىٍل اٍلقىمىري آيىةه ًمٍن آيىاًت اللًَّو, ًمٍن ؛ كىًخالى
كىىيوى سيٍبحىانىوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرًش, , أىٍصغىًر مىٍخليوقىاتًًو, ىيوى مىٍوضيوعه ًفي السَّمىاًء, كىىيوى مىعى اٍلميسىاًفًر, كى ىٍيًر اٍلميسىاًفًر أىيٍػنىمىا كىافى 

ٍلًقًو, ميهىٍيًمنه عىلىٍيًهٍم ميطًَّلعه إلىٍيًهٍم؛ إلىى  ىٍيًر ذىًلكى ًمٍن مىعىاًني ريبيوبًيًَّتوً  . رىًقيبه عىلىى خى
ُب ىذه القطعة كشف الشيخ شيبهة من الشيبهات، كىو توىم بعض الناس أف اٞنعية تقتضي اٜنيلوؿ كاالختبلط، 

 فبٌن أف 
 :ىذا الوىم باال من عدة أكجو

ا الى تيوًجبيوي اللُّغىةي ]: أنو خالؼ اللغة, قاؿ: الوجو األكؿ ال تدؿ عليو : كالحظوا دقة التعبًن، ما قاؿ[ فىً فَّ ىىذى
ال تيوجبو، : كذلك ألف إحدل دالالت اٞنعية تدؿ على اٜنيلوؿ كاالختبلط كقولنا جعلت اٞناء مع اللنب، لكن قاؿ. اللغة

فهذا من حيث .ّنعىن أنو ال تيعينو دكف غًنه كتنفي ما سواه، فهذا ال تيوجبو اللغة، بل اللغة تيوجب عدة معا٘ب ىذا أحدىا
 .اللغة

 فجميع سلف األيمة ما قاؿ قائل منهم أف معية اهلل تقتضي اٜنيلوؿ، بل ىم على ًخالؼ اإلجماع,: الوجو الثاني
جادلة بأهنم معية العلم، قاؿ اإلماـ أ٘ند 

ي
ابتدأ اآلية بالعلم، -:  اهللر٘نو-النقيض من ذلك، حَّت إهنم فسركا  ية سورة اٞن

أىٓبٍى تػىرى أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرًض مىا يىكيوفي ًمن ٤نَمَّنٍوىل ثىبلثىةو ًإالَمَّن ىيوى }: كختمها بالعلم، ُب قوؿ اهلل تعأب
رىاًبعيهيٍم كىال ٙنىٍسىةو ًإالَمَّن ىيوى سىاًدسيهيٍم كىال أىٍدٗبى ًمن ذىًلكى كىال أىٍكثػىرى ًإالَمَّن ىيوى مىعىهيٍم أىٍينى مىا كىانيوا ٍبيَمَّن يػينىبِّئػيهيم ّنىا عىًمليوا يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة 

كىىيوى }:  فاستنبط اإلماـ أ٘ند من ىذا أف ىذه اٞنعية اٞنذكورة ُب أثناء اآلية ُب قولو[7: اجملادلة ]{ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه 
 .أهنا معية العلم {مىعىكيٍم أىٍينى مىا كينتيمٍ 

 .إٗناع السلف على نفي ىذا الوىم كأنو ال يدؿ على معية اٜنلوؿ كاالختبلط: إذف الدليل الثا٘ب
، فجميع اٝنلق ذكك الفطر السليمة السوية مفطركف عل االعتقاد بعيلو اهلل، كيأبوف خالؼ الفطرة: الوجو الثالث

ازج للمخلوقات  ، كإ٧نا كتعأب سبحانوبفطرىم أف يكوف اهلل حاؿ بينهم، ما ْند صاحب فطرة سوية يعتقد أف اهلل تعأب ٣ني
نحرفة كالنيفوس اٞنريضة من أصحاب كحدة الوجود كاالٓناد اٝناص كالعاـ 

ي
يقوؿ هبذه اٞنقاالت الشيذاذ أصحاب العقوؿ اٞن
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: كغًن ذلك، ىم الذين يقولوف هبذه اٞنقاالت الضالة، أما أصحاب الفطر السوية فسل أم شيخ أك أم عجوز أك أم طفل
يبك شاىدة. أنو ُب السماء: أين اهلل؟ ْنده ٩ني

ي
 .كال يقبل أف يعتقد أك يتصور بأف اهلل ٓنويو األماكن كاٞنواضع اٞن

، فضرب مثبلن بالقمر،  بىٍل اٍلقىمىري آيىةه ًمٍن آيىاًت اللًَّو, ًمٍن ]: قاؿكذلك أيضنا ذكر دليبلن حسينا ييبٌن أنو ال تبلـز
 صحيح القمر بالنسبة لبقية الكواكب كاألجراـ السماكية ييعترب من أصغر اٞنخلوقات، تابع صغًن [أىٍصغىًر مىٍخليوقىاتًوً 

 .لؤلرض
 .[16: نوح ]{كىجىعىلى اٍلقىمىرى ًفيًهنَمَّن نيورنا}: قاؿ تعأب: [ىيوى مىٍوضيوعه ًفي السَّمىاءً ]: قاؿ
ما زلت : بت البارحة كالقمر معي، أك:  أليس أحدنا يقوؿ[:كىىيوى مىعى اٍلميسىاًفًر, كى ىٍيًر اٍلميسىاًفًر أىيٍػنىمىا كىافى ]: قاؿ

أنو قد تأبط . ما زلت أسًن كالقمر معي: كأين القمر؟ ُب السماء، ال أحد يفهم من قولو. أسًن ُب الطريق كالقمر معي
أف القمر ُب السماء : ما زلت أسًن كالقمر معي، يعين: القمر، كمضى بو، ال أحد يفهم ىكذا، يعلم كل أحد أف قولو

صاحبة
ي
قارنة كاٞن

ي
 .لكن ىذا نوع معية، ألف اٞنعية كما أسلفنا تدؿ على ميطلق اٞن

ٍلًقًو, ميهىٍيًمنه عىلىٍيًهٍم ميطًَّلعه إلىٍيًهٍم؛ إلىى  ىٍيًر ذىًلكى ًمٍن مىعىاًني ]: قاؿ كىىيوى سيٍبحىانىوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرًش, رىًقيبه عىلىى خى
  [:ريبيوبًيًَّتوً 

 .إذف ىو سبحانو ال تناُب بٌن عيلوه كمعيتو، فهو ُب عيلوه يعلم ما اٝنلق عاملوف
ـً الًَّذم ذىكىرىهي اللَّوي؛ ًمنٍ  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم ا اٍلكىالى أىنَّوي فػىٍوؽى اٍلعىٍرًش, كىأىنَّوي مىعىنىا؛ حىقّّ : كىكيلُّ ىىذى

, كىلىًكٍن ييصىافي عىًن الظُّنيوًف اٍلكىاًذبىةً  { . السَّمىاء ًفي: }قػىٍوًلوً  ظىاًىرى  أىفَّ  ييظىنَّ  أىفٍ  ًمٍثلً  ؛عىلىى حىًقيقىًتًو, الى يىٍحتىاجي إلىى تىٍحرًيفو
ا تيًقلُّوي, أىكٍ  تيًظلُّوي  السَّمىاءى  أىفَّ   كىىيوى  كىاألىٍرًض, السَّمىوىاتً  كيٍرًسيُّوي  كىًسعى  قىدٍ  اهللى  فى فَّ  كىاإًليمىاًف؛ اٍلًعٍلمً  أىٍىلً  بًً ٍجمىاعً  بىاًاله  كىىىذى

 السَّمىاءي  تػىقيوـى  أىفٍ  آيىاتًوً  كىمىنٍ  بًً ٍذنًًو, إالَّ  األىٍرًض؛ عىلىى تػىقىعى  أىفٍ  السَّمىاءى  كىييٍمًسكي  تػىزيكالى, أىفٍ  كىاألىٍرضى  السَّمىوىاتً  ييٍمًسكي 
  .بًأىٍمرًهً  كىاألىٍرضي 

أف كل ما أخرب اهلل تعأب عنو ُب كتابو أنو حق على : نبو ىنا على أمر مهم ينبغي أف تستصحبو يا طالب العلم
، ال أحد، فيجب [87: النساء] {كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللَمَّنًو حىًديثنا}، [122: النساء] {كىمىٍن أىٍصدىؽي ًمنى اللَمَّنًو ًقيبلن }حقيقتو، 

 حق على حقيقتو، ال ٪نتاج إٔب استدراؾ، كال إٔب  اهلل عليو كسلمصلىأف ٬نتلئ قلبك يقيننا بأف خرب اهلل كخرب رسولو 
تكلمٌن، كيقولوف

ي
ارسها بعض اٞن ليس ميراده كذا كإ٧نا : تعديل، كال إٔب تزكيق فاهلل تعأب غين عن ىذه التدخبلت اليت ٬ني

؟!أأنتم أعلم باهلل من اهلل؟!! سبحانو اهلل. ميراده كذا ككذا؟ –! ، أأنتم أحسن من اهلل حديثنا؟!، أأنتم أصدؽ من اهلل ًقيبلن
فإذا أخرب اهلل تعأب بأنو علٌي؛ فعلوه : اهلل أعلم ّنا قاؿ! كيف ْنرؤكف على أف تستدركوا على اهلل كبلمو؟- سبحاف اهلل

ييصىافي عىًن -: ر٘نو اهلل-حقيقي، كإذا أخرب اهلل تعأب بأنو معنا، فمعيتو حقيقية الئقة َنبللو، كلكن كما قاؿ الشيخ 
من جنس ماذا؟ من جنس ما سبق، أف يظن ظاف أف اٞنعية تقتضي اٜنيلوؿ كاالختبلط، كأف يظن ظاف . الظُّنيوًف اٍلكىاًذبىةً 

: أف السماء ٓنويو تيظلو أك تيقلو، قد يتبادر إٔب بعض العقوؿ القاصرة أف قوؿ اهلل تعأب [ُب السَمَّنمىاءً ]أنو : أف معىن قولو
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أف السماء تيقلو يعين ٓنملو، أك تيظلو يعين فوقو، فهذا باطل، ىذا كىم، كليس من داللة اللفظ  {أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }
، ٞناذا؟ قاؿ فجميع أىل العلم كاإل٬ناف ٓب يقل قائل منهم بأف . ىذه كاحدة. ىذا باطل بإٗناع أىل العلم كاإل٬ناف: أصبلن

فإف اهلل قد كسع كيرسيو السماكات : ميقتضى أنو ُب السماء أف السماء تيظلو أك تيقلو، ما قاؿ أحده بذلك، ٓب؟ قاؿ
كاألرض، إذا كاف اهلل تعأب قد كسع كيرسيو السماكات كاألرض، ك٬نيسك السماكات كاألرض أف تزكال، ك٬نيسك السماء أف 

 عبلـ تدؿ ىذه النصوص؟ تدؿ [25: الرـك ]{كىًمٍن  يىاتًًو أىف تػىقيوـى السَمَّنمىاءي كىاألىٍرضي بًأىٍمرًهً }تقع على األرض إال بإذنو، 
، ال ٬نيكن أف ٓنويو أك تيقلو أك تيظلو، كقد جاء ُب  كتعأبسبحانوعلى أف السماكات كاألرض ذرة بالنسبة إٔب الرب 

فكيف يتوىم ميتوىم ىذا  [ما السماكات السبع، كاألرضوف السبع ُب كف الر٘نن إالكخردلة ُب كف أحدكم]: اٜنديث
 أنو حق على حقيقتو كأف  اهلل عليو كسلمصلىاٞنعىن الفاسد؟ إذف علينا أف نعتقد بأف ما أخرب اهلل بو أك أخرب بو نبيو 

 .نصوف إثبات اٜنقيقة من الظنوف الكاذبة كاألكىاـ الفاسدة
راد بقولو

ي
 :أف ٟنا توجيهاف [ُب السَمَّنمىاءً ]: كقد تقدـ معنا أف اٞن

، كىذا سائغ ُب لغة العرب، التناكب بٌن حيركؼ اٛنر، فمعىن على: بمعني [في]أف : أف نقوؿ: التوجيو األكؿ
 : قولو

نىاىىا بًأىٍيدو }على السماء، كعلى ىذا فالسماء ىا ىنا ىي اٞنبنية، السبع الطباؽ، : أم {ُب السَمَّنمىاءً }  {كىالسَمَّنمىاءى بػىنػىيػٍ
السبع الطباؽ، السماكات اٞنبنية، كنظًن ىذا ُب كتاب اهلل كثًن قاؿ : فاٞنقصود إذف بالسماء [على]بػ  [ُب]فإذا فسرنا 

فىاٍمشيوا ُب }على جيذكع النخل، : أم {كىألصىلِّبػىنَمَّنكيٍم ُب جيذيكًع النَمَّنٍخلً }يعين على األرض،  {فىًسًنيكاٍ ُب األىٍرضً }: تعأب
 .على مراكبها: أم {مىنىاًكًبهىا

، لكن حينئذو ينبغي أف تكوف السماء ّنعىن العلو، على كجهها للظرفية [في]أف : أف نقوؿ: التوجيو الثاني
طلق، ليس فوقو !يعين أأمنتم من ُب جهة العيلو؟{أىأىًمنتيم مَمَّنن ُب السَمَّنمىاءً }فيكوف معىن 

ي
، كال شك أف اهلل تعأب ُب العيلو اٞن

 .شيء، فبذلك يزكؿ ىذا الوىم
 
ٍلًقوً  :كىقىٍد دىخىلى ًفي ذىًلكى  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم يمىافي بًأىنَّوي قىرًيبه ًمٍن خى كىمىا قاؿى سيٍبحىانىوي , اإٍلً

ةى الدَّاًع إذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيوا ًلي كىٍليػيٍؤًمنيوا ًبي لىعىلَّهيٍم }: كىتػىعىالىى كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىنّْي فىً نّْي قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوى
[ . 186: البقرة] {يػىٍرشيديكفى 

. [ًإفَّ الًَّذم تىٍدعيونىوي, أىقٍػرىبي ًإلىى أىحىدًكيٍم ًمٍن عينيًق رىاًحلىًتوً ]: كىقاؿى النًَّبيُّ صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى 
ًمٍثًلًو  ًه كىفػىٍوًقيًَّتًو؛ فىً نَّوي سيٍبحىانىوي لىٍيسى كى كىمىا ذيًكرى ًفي اٍلًكتىاًب كىالسُّنًَّة, ًمٍن قػيٍرًبًو كىمىًعيًَّتو, الى يػينىاًفي مىا نىٍذكيري ًمٍن عيليوّْ

هً  ًه, قىرًيبه ًفي عيليوّْ . شىٍيءه ًفي جىًميًع نػيعيوتًًو, كىىيوى عىًليّّ ًفي دينػيوّْ
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قريب من  كتعأب سبحانوال تتناَب أيضنا مع عيلوه، فإنو  كتعأب سبحانوأضاؼ الشيخ ىا ىنا أف صفة القيرب لو 
 مرة مع أصحابو فصعدكا شرفنا فضجوا بالتكبًن  اهلل عليو كسلمصلىخلقو بسمعو كبصره كّنبلئكتو أيضنا، كقد كاف الن  

يعين أبقوا على أنفسكم كال تيعنتوا أنفسكم،  [يا أيها الناس أربعوا على أنفسكم]:  اهلل عليو كسلمصلىكالدعاء، فقاؿ ٟنم 
ليس  [فإنكم ال تدعوف أصم كال غائب، كإ٧نا تدعوف ٚنيعنا بصًننا، إف الذم تدعونو أقرب إٔب أحدكم من عينق راحلتو]

اٞنقصود أف اهلل سبحانو بٌن راكب الراحلة كعينق الراحلة فتعأب سبحانو، ىو سبحانو فوؽ ٚناكاتو، لكنو قريب بسمعو 
 .كبصره كعلمو كّنبلئكتو

كىًإذىا سىأىلىكى ًعبىاًدم عىينِّ }: فأنزؿ اهلل تعأب [أقريب ربنا فنيناجيو أـ بعيد فنيناديو]: يا رسوؿ اهلل: كسألوه مرة فقالوا
اًع ًإذىا دىعىاًف فػىٍليىٍستىًجيبيواٍ ٕب كىٍليػيٍؤًمنيواٍ يب لىعىلَمَّنهيٍم يػىٍرشيديكفى   إذف ال حاجة أف [186: البقرة ]{فىًإ٘بِّ قىرًيبه أيًجيبي دىٍعوىةى الدَمَّن

يصرخ اإلنساف بالدعاء ظننا منو أنو ييسمع اهلل، فاهلل تعأب يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء ُب الليلة 
اءن خىًفيًّيا}الظلماء، كحكى اهلل عن بعض أنبيائو   {اٍدعيواٍ رىبَمَّنكيٍم تىضىرُّعنا كىخيٍفيىةن } كٚنعو، [3: مرٙب ]{ًإٍذ نىادىل رىبَمَّنوي ًندى

 . فاهلل تعأب ال ٔنفى عليو خافية[55: األعراؼ]
ىذا اٞنبحث بأف ٗنيع ما ذيكر ُب الكتاب كالسنة من إثبات القيرب كإثبات اٞنعية ال - ر٘نو اهلل-ٍب ختم الشيخ 

إذ أعٍن : ييناُب ما ذيكر من إثبات العلو كالفوقية ال تناُب بينهما، فاهلل تعأب ليس كمثلو شيء، يعين كأ٧نا الشيخ يقوؿ
ًمٍثًلًو شىٍيءه }فهمك كٓب يتسع عقلك للجمع بٌن ىذا كىذا فتذكر أف اهلل  ُب ٗنيع نيعوتو، فهو سبحانو عليِّ من  {لىٍيسى كى

 .دينوه، قريب ُب عيلوه
 ., كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبوكالحمد هلل رب العالمين

 .كاهلل أعلم
 

 (26)الدرس 
فصله 

 القرآف كالـ اهلل
كىًمنى اإًليمىاًف باهلًل كىكيتيًبًو اإليمافي بًأىفَّ اٍلقيٍرآفى : -رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم  , ري مىٍخليوؽو ,  ىيػٍ ـي اهلًل, مينػىزَّؿه كىال

ًإلىٍيًو يػىعيودي, أى, كى ا اٍلقيٍرآفى الًَّذم ًمٍنوي بىدى ـي  كىأىفَّ اهللى تىكىلَّمى ًبًو حىًقيقىةن, كىأىفَّ ىىذى أىنٍػزىلىوي عىلىى ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم ىيوى كىال
كىالىـً اهلًل, أىٍك ًعبىارىةه؛ بىٍل ًإذىا قػىرىأىهي النَّاسي أىٍك كىتىبيوهي  كىال يىجيوزي ًإٍاالؽي اٍلقىٍوًؿ بًأىنَّوي ًحكىايىةه عىنٍ . كىالـى  ىٍيرًهً  اهلًل حىًقيقىةن, الى 

ـى ًإنَّمىا ييضىاؼي حىًقيقىةن ًإلىى مىٍن قىالىوي  اٍلمىصىاًحًف؛ لىٍم يىٍخريٍج ًبذىًلكى عىٍن أىٍف يىكيوفى كىالـى اهلًل تػىعىالىى ًفي  حىًقيقىةن, فىً فَّ اٍلكىالى
ـي اهلًل اٍلحيريكؼى ديكفى اٍلمىعىاًني, كىالى . ميٍبتىًدئنا, الى إلىى مىٍن قىالىوي ميبػىلّْغنا ميؤىدّْينا ـي اهلًل؛حيريكفيوي, كمىعىانًيًو؛ لىٍيسى كىال  كىىيوى كىال

 .اٍلمىعىاًنيى ديكفى اٍلحيريكؼً 
. كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن، اٜنمد هلل رب العاٞنٌن
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 ؛أما بعد
 -فهذه اٞنسألة اليت بٌن أيدينا مسألةه كبًنة شريفة تتعلق بكبلـ رب العاٞنٌن، ككاف قد تقدـ معنا إثبات كبلـ الرب 

عند اٜنديث عن سرد اآليات اٞنتعلقة بالصفات الربانية، ٍب األحاديث اٞنتعلقة هبا كذلك، كبٌينا أف أىل  –سبحانو كتعأب 
 كما ،كأف اهلل تعأب يتكلم بكبلـو حقيقي ييسمعو من يشاء من خلقو، السنة كاٛنماعة يثبتوف صفة الكبلـ هلل عز كجل

 ككما يسمعو جربيل، ككما يسمعو عيسى يـو القيامة، ككما ٚنعو ١نمد صلى اهلل عليو كسلم ،أٚنع األبوين ُب اٛننة
كموسى، فاهلل تعأب يتكلم بكبلـو حقيقي ال يشبو كبلـ اٞنخلوقٌن من حركؼو كأصوات، كُب ىذه القطعة أراد اٞنؤلف أف 

 فإف القر ف العظيم كبلـ اهلل، فالوصف الذم ييعرؼ بو القر ف أكالن أنو كبلـ اهلل؛ ؛يتكلم بشكلو خاص عن مسألة القر ف
 ك٤نم ذلك ،فلهذا عقد ىذا الفصل لتجلية األمر ُب ىذه اٞنسألة اليت حصل فيها اختبلؼه من ًقبل أىل األىواء كالبدع

كذلك أف من أصوؿ اٞنعتزلة أهنم ال يعتقدكف أف هلل , "محنة القوؿ بخلق القرآف"اٝنبلؼ كما تعلموف ُب احملنة اٞنشهورة 
فإذا جيوهبوا باآليات الدالة على إثبات ؛  ككاف من ناتج ذلك أال يثبتوا صفة الكبلـ هلل تعأب،صفات ثبوتية سبحانو كتعأب

إف ىذه اإلضافة من إضافة اٞنخلوؽ إٔب خالقو ال من إضافة الصفة إٔب :  أك أف اهلل يتكلم قالوا،أف القر ف كبلـ اهلل
 فزعموا أف القر ف كبلـ اهلل مثل عبد اهلل، كناقة اهلل، كبيت اهلل كما أشبو، ككاف ىذا سائرنا عندىم حَّت ٕنكنوا ؛اٞنتصف هبا

 كٞنا كىٕب اٝنبلفة ،كلٌبسوا عليو حَّت قاؿ بقوٟنم- ر٘نو اهلل -  كىو اٞنأموف بن ىاركف الرشيد :من أحد خلفاء بين العباس
دث الناس هبذا األمر حَّت كانت سنة   ، للهجرة فحمل الناس على القوؿ ِنلق القر ف218مضى شطره من خبلفتو ال ٪ني

 فيعزلوف عن ؛ كتسيدىم ُب زمنو صاركا ٬نتحنوف الناس،كاضطرىم إٔب ذلك أشد االضطرار حَّت أف اٞنعتزلة بسبب ٕنكنهم
تحنوف فمن ،الواليات الدينية من اإلفتاء كالتدريس كاٝنطابة كاإلمامة كغًن ذلك من ال يقوؿ بقوٟنم  كيؤتى باحملدثٌن ك٬ني

 اإلماـ اٞنبجل أ٘ند بن حنبل فقاـ هلل قومةن :أجاب تركوه كمن أىب حبسوه كعزركه، كتصدل ٟنذه احملنة إماـ أىل السنة ُنق
ل إليو أسًننا ككاف قد دعا اهلل تعأب  كأىب أف يوافقهم إٔب ما ذىبوا إليو،،صادقة  كٓب يكتب اهلل أف يلتقي باٞنأموف رغم أنو ٘ني

 فمات اٞنأموف كىو ُب الطريق، ٍب إنو قاـ بٌن يدم اٞنعتصم، ٍب الواثق ككاف يقوؿ بٌن ؛أال ٩نمع بينو كبينو فحيمل إليو
  فينقطعوف بٌن يديو،؛ أك سنة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أقوؿ بو،يا أمًن اٞنؤمنٌن ائتو٘ب بشيءو من كتاب اهلل: يديو

ٌكن ابتبله -ر٘نو اهلل-كنالو   ُب ىذا من األذل كاٜنبس كاٛنلد ما كاف سببنا ُب رفعة شأنو، فإف اهلل تعأب إذا أراد للعبد أف ٬ني
 كريفعت ىذه ، كعاد األمر ُنمد اهلل إٔب نصابو ُب زمن اٞنتوكل، كمرجعنا ألىل السنة،فصرب ُب ىذه احملنة حَّت صار علمنا

كىو ما سطره الشيخ   كاستقر ُنمد اهلل ما عليو أىل السنة كاٛنماعة سابقنا كالحقنا ُب ىذه العقيدة،،احملنة اليت أٞنت باألمة
أما كونو من اإل٬ناف باهلل فؤلف كبلمو صفتو، كأما تعلقو باإل٬ناف بالكتب فؤلف القر ف "  كىًمنى اإًليمىاًف باهلًل كىكيتيًبًو "ىاىنا 

ألنو كاف قد قاؿ ُب مستهل ىذه الرسالة  ؛" كىًمنى اإًليمىاًف باهلًل كىكيتيًبًو " فلهذا قاؿ ؛أحد الكتب بل ىو أعظم الكتب
فأراد أف يبٌن أف ىذه اٞنسألة الشريفة ٟنا تعلقات، " اإليماف بما كصف كسمى بو نفسو في كتابو:كمن اإليماف باهلل"

ًإلىٍيًو يػىعيودي   بًأىفَّ اٍلقيٍرآفى "تعلقه باإل٬ناف باهلل كتعلقه باإل٬ناف بالكتب، ماذا؟  أى, كى , ًمٍنوي بىدى ري مىٍخليوؽو ,  ىيػٍ ـي اهلًل, مينػىزَّؿه ،  "كىال



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [164[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىَّتَمَّن }: ىذه اٛنملة ٗنلة ١نكمة قر نية كدليلها من كتاب اهلل قوؿ اهلل عز كجل
ـى اللَمَّنوً   ماذا نيسمعو؟ نأٌب بقارئ كنقوؿ اقرأ عليو القر ف فيصدؽ عليو أف ىذا اٞنقركء ىو كبلـ اهلل،[6: التوبة] {يىٍسمىعى كىبلى

إذف القر ف كبلـ اهلل بنص كتاب اهلل، كمن السنة ما كاف يفعلو صلى اهلل عليو كسلم من عرض نفسو على القبائل ُب 
 ،أال رجلو ٪نملين إٔب قومو ألبلغ كبلـ ريب فإف قريشنا منعو٘ب أف أبلغ كبلـ ريب: اٞنوسم كاف يقف على كل قبيلة كيقوؿ

ا اٍلقيٍر في أًليٍنًذرىكيٍم بًًو كىمىٍن بػىلىغى }كإ٧نا كاف يبلغهم القر ف  فالقر ف كبلـ اهلل كإضافتو إٔب اهلل  [19: األنعاـ] {كىأيكًحيى ًإٕبىَمَّن ىىذى
.  إضافة الصفة إٔب اٞنوصوؼ

ري مىٍخليوؽو " :قاؿ ,  ىيػٍ ىذه اٛنملة تدؿ على كصفو كصف اهلل تعأب بو كتابو ُب غًن ما موضع قاؿ اهلل  :" مينػىزَّؿه
إًنَمَّنا }: قاؿ تعأبك، [194، 193: الشعراء]{ عىلىى قػىٍلًبكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلميٍنًذرًينى  (193)نػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمٌني }: تعأب

لىًة اٍلقىٍدرً  لىةو ميبىارىكىةو }،[1: القدر] {أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ : ص] {ًكتىابه أىنٍػزىٍلنىاهي إًلىٍيكى ميبىارىؾه }،[3: الدخاف] {إًنَمَّنا أىنٍػزىٍلنىاهي ُب لىيػٍ
ا اٍلقيٍر فى عىلىى جىبىلو }،[29 ري "إذف ىي ٗنلة ١نكمة مستمدة من ناطق الكتاب ؛[21: اٜنشر] {لىٍو أىنٍػزىٍلنىا ىىذى ,  ىيػٍ  مينػىزَّؿه

ألف ما قاـ ُب  فإنو ال ٬نكن أف يكوف كصف من أكصاؼ اهلل تعأب ٢نلوقنا؛"  ير مخلوؽ"، كأما قوؿ السلف  "مىٍخليوؽو 
كأرادكا هبذه اٛنملة  يكوف ٢نلوقنا،أف  فاهلل سبحانو كتعأب ليس من أٚنائو كال من صفاتو ؛اٝنالق ال ٬نكن أف يكوف ٢نلوقنا

الرد على اٞنعتزلة الذين زعموا أف القر ف ٢نلوؽ، أرادكا هبا الرد على اٞنعتزلة ُب دعواىم أف القر ف ٢نلوؽ؛ إذ إف اٞنعتزلة 
ىل القر ف شيء؟ . اهلل اٝنالق كما سواه ٢نلوؽ، اهلل خالق كل شيء: يستطيلوف بالشبهات ال ُنججو كبينات فيقوؿ قائلهم

مع أف  إذف ىو ٢نلوؽ؛ ألف اهلل خالق كل شيء، ّنثل ىذه الشبهات ييشوشوف،: نعم شيء، فيقولوف: فيقوؿ ٟنم اجمليب
فبلـز ؛ [19: األنعاـ] {قيٍل أىمُّ شىٍيءو أىٍكبػىري شىهىادىةن قيًل اللَمَّنوي }: أٓب يقل اهلل- سبحانو - شيء رّنا أيطلق على اهلل نفسو 

 :نوعاف  كاٞنضاؼ إٔب اهلل تعأب.بل ىو كصفه قائمه فيو فكالمو سبحانو ليس شيئنا  يره, ؛كونو كذلك أف يكوف ٢نلوقنا
عيسى عبد "عبد اهلل، ناقة اهلل، بيت اهلل، :  فهي ٢نلوقة كقولناإما أف تكوف عيننا قائمة بنفسها مستقلة  -

عيسى، كناقة صاّب، كالكعبة ىذه أعياف ييتصور استقبلٟنا  ،"اهلل كرسولو ىو كلمتو ألقاىا إلى مريم كركح منو
،  كعباد الر٘نن إضافة تشريف، فإضافتها إٔب اهلل تعأب إضافة ٢نلوؽو إٔب خالقو من باب التشريفككجودىا بنفسها

 .  كإ٧نا على سبيل اٝنلق اجملرد؛كقد تكوف اإلضافة ال على سبيل التشريف
يكوف صفة ئذو  بل ال بد أف يقـو بغًنه فحٌن؛أما إذا كاف ذاؾ المضاؼ إلى اهلل ال ييتصور قيامو بنفسو -

 . قدرة اهلل، كبلـ اهلل، إذف ىي صفتو علم اهلل، ٚنع اهلل،: هلل كقولنا
ًإلىٍيًو يػىعيودي " :قاؿ أى, كى " منو بدا"على إطبلقها على القر ف - ر٘نهم اهلل -  ٣نا تواتر السلف  اٛنملةىذه: "ًمٍنوي بىدى

ّنعىن ظهر ّنعىن أنو خرج من اهلل سبحانو كتعأب؛ ألنو كبلمو على الصفة اليت تليق بو " منو بدا: "إف قلنا" منو بدأ"أك 
 ٍب بعد ذلك تبله عباده من ، فهو أكؿ من تكلم بو؛تعأب ابتدأ بو يعين أف اهلل" منو بدأ: "سبحانو  من البدك، كلو قلنا
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 أنو ىو : كتبله اٞنؤمنوف ُب مصاحفهم، فيكوف ابتداؤه من اهلل عز كجل ّنعىن، كنزؿ بو جربيل على قلب ١نمد،بعده
 .كعلى كبل اٞنعنيٌن فاألمر داؿ على أنو صفتو منو خرج سبحانو كتعأب اٞنتكلم بو ابتداءن،
ًإلىٍيًو يػىعيودي ": قاؿ  : ىذه أيضنا قد بٌينا لكم  نفنا أهنا ٓنتمل أحد معنيٌن ال تعارض بينهما: "كى

 ىذا القلم يعود إٔب ، كأف نقوؿ مثبلن ىذا الكتاب يعود إٔب فبلف؛إما أف يكوف العود ىنا ّنعىن النسبة -
 . ينسب إليو كينمى إليو ّنعىن العود كالنسبة: ىذا البيت يعود إٔب فبلف ّنعىن،فبلف

كإما أف يكوف اٞنراد ما كرد ُب بعض اآلثار من أف القر ف العظيم ييرفع ُب  خر الزماف من السطور كمن  -
 حينما يهجر الناس العمل بو فييسرل بو ُب ليلة فبل يبقى ُب صدكر الناس كال ُب -كاهلل أعلم-كذلك  الصدكر،

 .مصاحفهم شيء من القر ف تكرمة لو
 ىذه اٛنملة رد على أىل التأكيل الذين يزعموف بأف القر ف كبلـ اهلل ّنعىن : " كىأىفَّ اهللى تىكىلَّمى ًبًو حىًقيقىةن  ":قاؿ

 ال يكوف الشخص متكلمنا ُب لغة العرب ،اجملاز ال ّنعىن الكبلـ اٜنقيقي؛ ألف الكبلـ عند العرب ىو اٜنرؼ كالصوت معنا
 ،إال أف يصدر منو صوت مسموع ىذا ىو الكبلـ، فأراد الشيخ هبذا أف يرد على مزاعم الذين ادعوا أهنم يثبتوف كبلـ اهلل

كاٞناتريدية، كالساٞنية،  كأف القر ف كبلمو لكنهم يلتفوف بطريقةو أخرل توافق ما قالت اٞنعتزلة أعين هبم األشاعرة، كالكبلبية،
إف الكبلـ ىو الكبلـ النفسا٘ب ّنعىن أنو شيءه قائمه ُب نفس اهلل  : كفرؽ متعددة من الصفاتية قالوا باٞنعىن النفسي، قالوا

 فإ٧نا ىو عبارة أك حكاية عن كبلـ ؛ كما يسمعو أم أحد من خلقو، كما ٚنعو األبواف ُب اٛننة، فأما ما ٚنعو جربيل،تعأب
ما "  كىأىفَّ اهللى تىكىلَّمى ًبًو حىًقيقىةن : "فلهذا قاؿ الشيخ على اٞنعىن دكف اللفظ؛ فيقصركف كبلـ اهلل على الكبلـ النفسا٘ب، اهلل،

: ىود] {كىٕنىَمَّنٍت كىًلمىةي رىبِّكى } كمن قاؿ بذلك فهو أسعد بالدليل ،بل ىذا ىو ظاىر الكتاب اٞنانع أف يكوف اهلل تكلم بو،
يًّيا}، [119  {كىًإٍذ نىادىل رىبُّكى ميوسىى أىًف اٍئًت اٍلقىٍوـى الظَمَّناًلًمٌنى }،[52: مرٙب] {كىنىادىيٍػنىاهي ًمٍن جىاًنًب الطُّوًر اأٍلى٬ٍنىًن كىقػىرَمَّنبٍػنىاهي ٤نًى

كىلىمَمَّنا جىاءى ميوسىى } ،إٔب غًن ذلك من اآليات اليت تدؿ على أف اهلل يتكلم مَّت شاء ّنا شاء كيف شاء، [10: الشعراء]
فكل ىذا يدؿ على أف اهلل تعأب ؛ [164: النساء] {كىكىلَمَّنمى اللَمَّنوي ميوسىى تىٍكًليمنا}،[143: األعراؼ] {ًلًميقىاتًنىا كىكىلَمَّنمىوي رىبُّوي 

.  يتكلم حقيقة
كليس معىن قولنا حقيقة أنو ككبلـ اٞنخلوقٌن فكما نثبت هلل ذاتنا ال تشبو الذكات نشبو هلل صفات ال تشبو 

فالقوؿ ُب الصفات كالقوؿ ُب الذات فمن أثبت هلل ذاتنا ال تشبو الذكات ليس كمثلو شيء فليثبت  الصفات سواءن بسواء،
هلل صفات ال تشبو الصفات، ما اٞنشكلة؟، لكن أىل البدع بسبب ما استصحبوه من شبهاتو باطلة كمقدمات فاسدة 

أما الصحابة كالتابعوف  صاركا يأتوف باٞنتناقضات كيفسدكف الواضحات كيعكركهنا كل ىذا من شـؤ اتباع اٞنناىج الدخيلة،
كتابعوىم الذين تلقوا من النبع احملمدم الصاُب فإهنم ُنمد اهلل ٓب ٩ندكا غضاضة كال إشكاؿ ُب كل ما أخرب اهلل بو 

. كرسولو
ا اٍلقيٍرآفى  ":قاؿ  . ىذه اإلشارة للتحقيق أم القر ف اٞنعركؼ الذم ٥نفظو كنكتبو كنسمعو:"كىأىفَّ ىىذى
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ا اٍلقيٍرآفى الًَّذم ":قاؿ ـي اهلًل حىًقيقىةن, الى  كىأىفَّ ىىذى  ":كىالـى  ىٍيرًهً  أىنٍػزىلىوي عىلىى ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم ىيوى كىال
نعم كبلـ اهلل حقيقة كما تقدـ ال كبلـ غًنه أم ال كما يدعي اٞنعتزلة كمن سار على طريقتهم أنو كبلـ جربيل أك كبلـ 

أرأيتم قد أضاؼ الكبلـ : كففيقوؿ [40: اٜناقة] {إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو }:١نمد حَّت أهنم يشبهوف مثبلن ّنثل قوؿ اهلل تعأب
إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي }:لو أعطيتم اآلية حقها لعلمتم أف ىذا ضدكم ال لكم فإنو قد قاؿ: فنقوؿ تارة إٔب ١نمد كتارة إٔب جربيل،

كىمىا ىيوى ًبقىٍوًؿ شىاًعرو قىًليبلن مىا  (40)إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو }: ُب موضعٌن قاؿ ُب سورة اٜناقة [40: اٜناقة] {رىسيوؿو كىرٙبو 
فالرسوؿ ُب اٜناقة من؟ ١نمد، كُب سورة  التكوير  [42 - 40: اٜناقة]{ كىالى ًبقىٍوًؿ كىاًىنو قىًليبلن مىا تىذىكَمَّنريكفى  (41)تػيٍؤًمنيوفى 

- عليو السبلـ - من؟ جربيل  [20، 19: التكوير]{ ًذم قػيوَمَّنةو ًعٍندى ًذم اٍلعىٍرًش مىًكٌنو  (19)إًنَمَّنوي لىقىٍوؿي رىسيوؿو كىرٙبو }: قاؿ
كإ٧نا أراد اهلل تعأب أف يبٌن بأنو  فلو كاف القوؿ ىذا ّنعىن أنو كبلـ أم منهما ٓب يصح أف يطلق اٞنضاؼ إٔب اثنٌن ٢نتلفٌن،

 لبياف أنو ناقل فهو ال شك أف الن  صلى  إالالناقل لو؛ ألنو قاؿ الرسوؿ كما معىن اإلتياف بكلمة رسوؿ ُب ىذا السياؽ
 ، ٚنعوه من الن  صلى اهلل عليو كسلم-رضواف اهلل عليهم-اهلل عليو كسلم ٚنعو من جربيل كأف جربيل قد قالو كالصحابة 

.   فهذا ال يناُب أف يكوف كبلـ اهلل قالو ككبلـ اهلل حقيقة ال كبلـ غًنه؛كال شك أف الن  صلى اهلل عليو كسلم قد قالو
:  ُب ىذا إشارة إٔب مذىبٌن شهًنين: "كىالىـً اهلًل, أىٍك ًعبىارىةه  كىال يىجيوزي ًإٍاالؽي اٍلقىٍوًؿ بًأىنَّوي ًحكىايىةه عىنٍ ":قاؿ

- ر٘نو اهلل كعفا عنو - مذىب الكيبلبية اٞننسوبوف إٔب عبد اهلل بن سعيد بن كبلب، ككاف عبد اهلل بن سعيد بن كبلب 
من اٞنتكلمٌن القدامى الذين ينافحوف عن مذىب السنة، لكنو ٓب يتقن عبارات أىل السنة ٕنامنا رغم تعظيمو لؤلئمة 

 فجاء مذىبو ىجيننا بٌن السنة احملضة كبٌن مذىب ؛اٞنتقدمٌن كخاض ُب علم الكبلـ على طريقة اٞنعتزلة فأصاب كأخطأ
عن ٗنلتهم  كنظًنه أناس  خركف سلكوا ىذا اٞنسلك ييقاؿ  فلم يكن كبلمو كبلمنا نقيًّيا مصفى فشابو ما شابو،،اٞنعتزلة

وا الصفاتية؟ الصفاتية، ألف األصل عندىم إثبات الصفات خبلفنا للمعتزلة كأيب العباسي القبلنسي كاٜنارث بن  ٞناذا ٚني
كثًننا ، ككسار على طريقة ابن كبلب األشعرم ُب ىذا الباب كُب غًنه كا،ئأسد احملاس  كىم من أىل الفضل كلكنهم أخط

. ما يوافق األشعرم ابن كيبلب لكونو متكلمنا كافقو ُب طريقتو كأسلوبو
 .ىو اٞنعىن القدٙب القائم ُب نفسو كاٜنركؼ كاألصوات حكاية عنو: تقوؿ الكيبلبية ماذا تقوؿ عن القر ف؟

 .كبلـ اهلل ىو اٞنعىن القدٙب القائم ُب نفسو كاٜنركؼ كاألصوات عبارة عن كبلـ اهلل: كماذا تقوؿ األشاعرة؟ تقوؿ
كقد يبدك أف ال فرؽ بٌن أف ييقاؿ حكاية أك عبارة اٞنؤدل كاحد كلهم متفقوف أف اٜنركؼ كاألصوات اٞنسموعة 

ا أىٓبٍى }ما الذم ٚنعو األبواف ُب اٛننة : فإذا قيل ٟنم ىذه ليست كبلـ اهلل كإ٧نا كبلـ اهلل ىو اٞنعىن فقط، كىنىادىا٨نيىا رىبػُّهيمى
ا ًإفَمَّن الشَمَّنٍيطىافى لىكيمىا عىديك  ميًبٌنه  ا الشَمَّنجىرىًة كىأىقيٍل لىكيمى ىذا الذم قرع ٚنع  دـ كحواء ، [22: األعراؼ] {أىنٍػهىكيمىا عىٍن تًٍلكيمى

كما ىذا الذم  ال ىذه أصوات خلقها اهلل ُب جو اٛننة لتعرب عن الكبلـ القائم ُب نفسو ال أهنا كبلـ اهلل،: كبلـ من؟ قالوا
ال ىذه حركؼ كأصوات : أليس كبلـ اهلل؟ قالوا [30: القصص] {ًإ٘بِّ أىنىا اللَمَّنوي رىبُّ اٍلعىالىًمٌنى }ٚنعو موسى عند الشجرة؟

 كلو حلف حالف بٌن الركن كاٞنقاـ أف ىذا ما ،خلقها اهلل ُب الشجرة لتعرب أك لتحكي الكبلـ النفسي القائم فيو سبحانو
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فإف ىذا تكلف كتعسف اضطرىم إليو ما استصحبوه من اٞنبادئ الفاسدة كىو  دار ُب خلد أحدو من الصحابة ما حنث،
 يزؿ  ٓبسبحانو مبدأ اعتقادىم بأف مقتضى نفي حلوؿ اٜنوادث عن اهلل يقتضي إنكار الصفات الفعلية كاٜنقيقة أف ربنا

فلهذا أىل السنة كاٛنماعة يقولوف كبلـ   فجنس الكبلـ كجنس الفعل ذاٌب ك حاده كأفراده متجددة؛؛فعاالن كٓب يزؿ متكلمنا
ألنو ٓب يزؿ فعاالن كفعلو سبحانو يكوف مب؟  اهلل قدٙب النوع حادث اآلحاد، قدٙب النوع؛ ألنو ٓب يزؿ سبحانو كتعأب متكلمنا؛

كٟنذا قاؿ من قاؿ من  فهذا الذم أدل هبؤالء إٔب كلوج ىذه اٞنضائق كموافقة أىل البدع؛ بأف يقوؿ للشيء كن فيكوف،
ألنو ُب النهاية يتضمن إنكار أف يكوف اهلل تعأب قد تكلم  إنو ال فرؽ بٌن قولنا ُب صفة الكبلـ كقوؿ اٞنعتزلة؛: ١نققيهم

 .كيقتضي أال يكوف القر ف كبلـ اهلل حقيقة، بكبلـو حقيقي
إف القر ف كبلـ :فقد يتصور بعض الناس أننا إذا قلنا  على العقوؿ،أشكاالن يطرإ رفع - ر٘نو اهلل -ٍب إف الشيخ 

 أك أف ما يتلفظ بو ،الذم فيو تسجيل قر ف غًن ٢نلوؽ (الشريط)اهلل غًن ٢نلوؽ أف اٞنصحف غًن ٢نلوؽ أك أف الكاسيت 
اإلنساف ك٪نرؾ بو شفتيو كلسانو كحنجرتو غًن ٢نلوؽ، ال ال ، ٩نب أف نفرؽ بٌن مقامٌن بٌن التبلكة كاٞنتلو، القراءة 

سجىل، كاٞنقركء،
ي
كالكتابة فعل  السماع كاٞنسموع، فالتبلكة فعل العبد كاٞنتلو كبلـ الرب، الكتابة كاٞنكتوب، التسجيل كاٞن

سجىل كبلـ الرب،
ي
أليس اهلل  السماع فعل العبد كاٞنسموع كبلـ الرب، العبد كاٞنكتوب كبلـ الرب، كالتسجيل فعل العبد كاٞن

ـى اللَمَّنوً }:تعأب قد قاؿ إذف ما ىو اٞنسموع؟ كبلـ اهلل  [6: التوبة] {كىًإٍف أىحىده ًمنى اٍلميٍشرًًكٌنى اٍستىجىارىؾى فىأىًجٍرهي حىَّتَمَّن يىٍسمىعى كىبلى
كال يعين ذلك أف الورؽ كاٛنلد كاٜنرب غًن ٢نلوؽ، ال  كال يعين ذلك أف حركة العبد بشفتيو كٓنريكو للسانو أنو غًن ٢نلوؽ،
ا لو أنشد قصيدة .ىذه ٢نلوقات قطعنا لكن اٞنضموف كاحملتول يصدؽ عليو أنو كبلـ اهلل كشاىد ذلك يرعاكم اهلل أف أحدن

: من القصائد اٞنشهورة فقاـ كقاؿ مثبلن 
لىةى بًاٛنًٍوىاًء تىكىلَمَّنًمي  لىةى كىاٍسلىًمي            يىا دىارى عىبػٍ كىًعًمي صىبىاحنا دىارى عىبػٍ

ألف الكبلـ إ٧نا ييضاؼ  كبلـ من ؟ لقلنا كبلـ عنرتة ٓب نقل كبلـ ىذا اٞننشد؛ىذا اؿكسرد ىذه اٞنعلقة فقاؿ قائل 
: إٔب من قالو مبتدئنا ككذا لو اختطب إنساف خطبة فقاؿ

خطبة من " أيها الناس من عاش مات كمن مات فات ككل ما ىو  تو  ت ليل داج كٚناء ذات أبراج فقاؿ قائل
بىٍل ًإذىا قػىرىأىهي  "كىكذا قل ُب سائر الكبلـ كىذا معىن ما قالو الشيخ قاؿ   لقلنا خطبة قس بن ساعدة اإليادم،ق؟ىذ

 .كا القر فؤ أم قر:"النَّاسي 
 ىو كبلـ اهلل كإف : "حىًقيقىةن  اٍلمىصىاًحًف؛ لىٍم يىٍخريٍج ًبذىًلكى عىٍن أىٍف يىكيوفى كىالـى اهلًل تػىعىالىى  أىٍك كىتىبيوهي ًفي":قاؿ

 .كاف مكتوبنا كإف كاف مسموعنا كإف كاف مسجبلن 
ـى ًإنَّمىا ييضىاؼي حىًقيقىةن ًإلىى مىٍن قىالىوي   فىً فَّ ":قاؿ  فإضافتو حقيقة ىي : "ميٍبتىًدئنا, الى إلىى مىٍن قىالىوي ميبػىلّْغنا ميؤىدّْينا اٍلكىالى

 . منو بدأ،إٔب من قالو مبتدئنا كاهلل ىو الذم قالو ابتداءن 
ـي اهلًل؛حيريكفيوي, كمىعىانًيوً ":قاؿ  . ألف الكبلـ ىو ٠نموع األمرين معنا: " كىىيوى كىال
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ـي اهلًل اٍلحيريكؼى ديكفى اٍلمىعىاًني, كىالى ":قاؿ  ىذا ما قرره أىل السنة كاٛنماعة ُب : "اٍلمىعىاًنيى ديكفى اٍلحيريكؼً   لىٍيسى كىال
 ك٘نل اٛنميع على القوؿ ّنا ، أنكر على الواقفة كأنكر على اللفظية-ر٘نو اهلل -ىذا اٞنقاـ بكبلـو بٌن حَّت أف اإلماـ أ٘ند

 ىم الذين يبدكف التوقف ُب ىذه اٞنسألة كييظهركف كرعنا باردنا فذمهم اإلماـ أ٘ند؛ ألف :الواقفة، كقالو السلف اٞنتقدموف
بل ٩نب القطع فيها كلو قاؿ اإلنساف أنو متوقف ُب مسألة اٞنبلئكة  ىذه األمور من القطعيات اليت ال ٩نوز التوقف فيها،

 فكذلك ىذه اٞنسألة ال ٩نوز التوقف فيها كادعاء ، بل ييقاؿ ىذا كفر،يذـ ذمنا بليغنا يثبت أك ينفي ىل ييذـ أك ٪نمد؟
 كىي طائفة نشأت ُب زمنو ُب معرتؾ ىذه :تكلم عن اللفظية- ر٘نو اهلل - الورع؛ فلذلك ذـ الواقفة،كما أنو أيضنا 

 كمن قاؿ لفظي بالقر ف غًن ،من قاؿ لفظي بالقر ف ٢نلوؽ فهو جهمي": األحداث كالتجاذبات فقاؿ كلمة مشهورة قاؿ
فإذا قاؿ قائل لفظي   ٞناذا؟ ألف كلمة لفظ مو٨نة ٓنتمل أحد معنيٌن ٓنتمل اٞنلفوظ كٓنتمل التلفظ،،"٢نلوؽ فهو مبتدع

بالقر ف ٢نلوؽ كأنو بذلك يوافق اٞنعتزلة ُب أف ىذا اٞنقركء كىذا اٞنلفوظ ٢نلوؽ؛ فلهذا قاؿ فهو جهمي، كتعرفوف أف 
لكنو ْنهم نس ، كالثانية من قاؿ  السلف يطلقوف لفظة التجهم على اٛنهمية كاٞنعتزلة بل كأحياننا على بعض الصفاتية

 فقد يتوىم متوىم أف حركة الشفتٌن كمثبلن اٜنرب ،لفظي بالقر ف غًن ٢نلوؽ فهو مبتدع؛ ألف ىذا ليس من تعبًن أىل السنة
فعلينا أف ٧نيز ُب ىذا اٞنقاـ كنتبٌن بٌن اللفظ كاٞنلفوظ   فهذا ليس من ألفاظ أىل السنة،،كاٞنداد كالورؽ كاٛنلد غًن ٢نلوؽ

م بعض األئمة ّنا ،كالتبلكة كاٞنتلو كالكتابة كاٞنكتوب  كىي ٣نا امتيحن الناس فيو ككقع بسبب ذلك التباس كرّنا ظلم كاُتي
 ُب ىذا األمر، فينبغي أف تستقر األمور على ىذا الذم عليو السلف كىذا الكبلـ ُنمد اهلل كبلـ أىل السنة ـليس فيو

كبلـ حسن جيد ُب الفقو األكرب موافق ٟنذا الذم قرره األئمة، ىذا ما يتعلق - ر٘نو اهلل - قاطبة كلئلماـ أيب حنيفة 
. ّنسألة القر ف ٍب انتقل بعد ذلك إٔب مسألة أخرل

 

 (27)الدرس   
 رؤية المؤمنين ربهم يـو القيامة

ذىكىٍرنىاهي ًمنى اإًليمىاًف ًبًو كىًبكيتيًبًو كىًبمىالىًئكىتىًو كىًبريسيًلوً  كىقىد دَّخىلى أٍيضنا ًفيمىا:  فصله -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم 
, كىكىمىا اإليمىافي بًأىفَّ اٍلميٍؤًمًنينى يػىرىٍكنىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىيىاننا يػىرىٍكفى  بًأىٍبصىارًًىٍم كىمىا يػىرىٍكفى الشٍَّمسى صىٍحونا لىٍيسى ًبهىا سىحىابه
لىةى اٍلبىٍدًر الى ييضىاميوفى ًفي ريٍؤيىًتًو, يػىرىٍكنىوي  اٍلجىنًَّة؛ كىمىا  سيٍبحىانىوى كىىيٍم ًفي عىرىصىاًت اٍلًقيىامىًة, ثيمَّ يػىرىٍكنىوي بػىٍعدى ديخيوؿً  اٍلقىمىرى لىيػٍ

ككاف قد ذكرىا  أعاد ذكر ىذه اٞنسألة كىي مسألة الرؤية،- ر٘نو اهلل - لعلكم تبلحظوف أف الشيخ  .يىشىاءي اهللي تػىعىالىى
كىذا شهيد على أف  ٍب أعاد ذكرىا مرة ثالثة، فيما مضى مرتٌن عند ذكر اآليات القر نية، ٍب عند ذكر األحاديث النبوية،

كتب ىذه الرسالة على سجيتو ّنعىن أنو ٓب يعد ىذه الرسالة ُنثنا كما يفعل الباحثوف كيضعوف ٟنا - ر٘نو اهلل - الشيخ 
، كإ٧نا امتشق القلم ككضع سنو على القرطاس بعد صبلة العصر أك بٌن الظهر كالعصر ككتب ىذه الرسالة،  أبوابنا كفصوالن

يظهر فيها  "ريةـالتد"رية فإنو ُب ـفرّنا حصل عنده انتقاؿ ذىين فكرر اٞنسألة أك أراد تأكيدىا مثبلن ِنبلؼ كتابتو للتد
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تيمية كاف يكتبو على سجيتو يغرتؼ من ُنر طامن اإلسبلـ ابن األثر الفين ُب الرتتيب كالكتابة، كمعظم ما كتب شيخ 
 .كيصب فيو من معارفو كعلومو فهذه اٞنسألة سبق تقريرىا أيضنا

 ىذه اٞنرة علقها بأربعة أركاف :"ذىكىٍرنىاهي ًمنى اإًليمىاًف ًبًو كىًبكيتيًبًو كىًبمىالىًئكىتىًو كىًبريسيًلوً   كىقىد دَّخىلى أٍيضنا ًفيمىا ":قاؿ
 باهلل؛ ألنو يتعلق بتجليو -رؤية اٞنؤمنٌن لرهبم يـو القيامة-  كاضح، تعليق مسألة الرؤية اكىي مسألة الرؤية، اإل٬ناف بو

 موجود ُب ،كبكتبو؛ ألف ذكر ىذه اٞنسألة موجود ُب كتب اهلل تعأب للمؤمنٌن يـو القيامة فصار ذلك مرتبطنا باإل٬ناف بو،
 .القر ف العظيم كما أخرب بو الن  صلى اهلل عليو كسلم

ال يظهر ٕب مناسبة ظاىرة كقريبة سول  ؟ كبرسلوسألة الرؤية ما كجو تعلقها ّنبلئكتوـ :" كىًبمىالىًئكىتىًو كىًبريسيًلوً  ":قاؿ
. كأما برسلو؛ فؤلف رسل اهلل أخربكا هبذه اٞنسألة العمومات من أف اٞنبلئكة ىم اٞنبلغوف عن رهبم إٔب أنبيائو،

 إ٧نا اٞنقصود النسبة إٔب الرؤية العينية نسبة :"بًأىٍبصىارًًىٍم   اإليمىافي بًأىفَّ اٍلميٍؤًمًنينى يػىرىٍكنىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىيىاننا ":قاؿ
 :أف لفظ نظر في كالـ العرب لو ثالثة استعماالت -يرعاكم اهلل-اعلموا  كللعٌن،

  فإنو حينئذو يدؿ على الرؤية باألبصار ،(إٔب)إما أف يتعدل بػ. 
  فحينئذو يدؿ على التفكر كاالعتبار (الباء)كإما أف يتعدل بػ. 
 كإما ال يتعدل ُنرؼو من حركؼ اٛنر فيكوف داالن على الرتيث كاالنتظار.  

: تقوؿ نظرت األمر يعين انتظرتو،: تقوؿ على التفكر كاالعتبار،تدؿ نظرت ُب األمر عبلـ تدؿ؟ : فتقوؿ مثبلن 
: القيامة]{ ًإٔبى رىبػِّهىا نىاًظرىةه  (22)كيجيوهه يػىٍومىًئذو نىاًضرىةه }كعلى ىذا قوؿ اهلل تعأب   نظرت إٔب الشيء ّنعىن بعيين رأسي،

. فلما تعدت نظر بػ إٔب صارت دالة على الرؤية باألبصار كىي اٞنعاينة[23، 22
 أم من اٞنعاينة باألبصار أم أهنا رؤية :"بًأىٍبصىارًًىٍم   اإليمىافي بًأىفَّ اٍلميٍؤًمًنينى يػىرىٍكنىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىيىاننا ":قاؿ

 .حقيقية ال ٔنيلية
إنكم سرتكف ربكم ) : هبذا نطق من ال ينطق عن اٟنول:" كىمىا يػىرىٍكفى الشٍَّمسى صىٍحونا لىٍيسى ًبهىا سىحىابه " :قاؿ

ر٘نو اهلل - كذكر أحاديث ّنثل ىذا التحقيق ٗنعها أبو عثماف الصابو٘ب ،(كما تركف القمر ليلة البدر ال تضاموف ُب رؤيتو
: كقد بلغت مبلغ التواتر كذكر ىذا ابن حجر ُب اٞنتواتر حٌن قاؿ ُب عقيدة السلف كأصحاب اٜنديث،-

كمن بىن هلل بيتنا كاقرتب         ٣نا تواتر حديث من كذب 
كمسح خفٌن كىذه بعض           كرؤية شفاعة كاٜنوض 

على مثلها "كٟنذا جاء ُب أثر   أمي بياف أكضح من ىذا؛: " كىمىا يػىرىٍكفى الشٍَّمسى صىٍحونا لىٍيسى ًبهىا سىحىابه " :قاؿ
ا إذا أيريد التمثيل بأمرو ١نقق مقطوع بو ماذا ييقاؿ كالشمس ُب رابعة النهار ىذه ال ٔنفى على أحد ،"فاشهد أك دع  دائمن

 .رؤية الشمس ُب رابعة النهار



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [170[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

لىةى اٍلبىٍدًر الى ييضىاميوفى ًفي ريٍؤيىًتوً   كىكىمىا" :قاؿ  ، اكتمل نورهٙنسة عشر أك أربعة عشر البدر ليلة : "يػىرىٍكفى اٍلقىمىرى لىيػٍ
 فهذه ، كال يقع تضاـ أم ازدحاـ ُب رؤيتو،كٕنت استدارتو يصبح من البياف ّنكاف ال يقع ضيم ُب رؤيتو أم مذلة

التأكيدات النبوية مسبوقة باآليات القر نية ال تبقي كال تذر أدٗب شك لدل مؤمن بأف ىذه الرؤية بإذف اهلل كفضلو كمنو 
. متحققة للمؤمنٌن
 ٗنع عرصة عرصات:  ىذا موضع كاٞنقصود بعرصات القيامة: "سيٍبحىانىوى كىىيٍم ًفي عىرىصىاًت اٍلًقيىامىةً   يػىرىٍكنىوي  ":قاؿ

كقد جاء ذلك مفصبلن ُب حديث أيب   كىي األرض اٞنبدلة اليت يبعث عليها الناس يـو القيامة،،كىي مواقف اٜنساب
 كغًن٨نا أف اهلل تعأب يتجلى ٟنم ك٫ناطبهم كيكلمهم ُب حديثو "صحيح البخارم"سعيد كُب حديث أيب ىريرة كما ُب 

. طويل
كىو أعظم نعيم يراه أىل  [35 ،23: اٞنطففٌن{ ]يػىٍنظيريكفى  اأٍلىرىاًئكً  عىلىى}": اٍلجىنَّةً   ثيمَّ يػىرىٍكنىوي بػىٍعدى ديخيوؿً " :قاؿ

. فيتنعموف برؤيتو اٛننة أف يركا رهبم سبحانو كتعأب
كقد مر بنا أف أىل البدع ردكا ىذا ،  نعم أم على كيفية ال يعلمها إاله سبحانو: " كىمىا يىشىاءي اهللي تػىعىالىى ":قاؿ

إنو ال بد من التناسب بٌن الرائي كاٞنرئي كال تناسب : األمر كشرًقوا بو كزعموا بناءن على أصوٟنم الفاسدة إنكار الرؤية كقالوا
بٌن اٝنالق كاٞنخلوؽ كبالتإب ال ٬نكن رؤية البارم ّنثل ىذه العلل أك ىذه التعليبلت العليلة يهدموف النصوص كينكركف 

ىذه ال تيواجو ّنثل ىذه التعليبلت،اهلل تعأب ! اٞنعلـو بالضركرة فأين يذىبوف؟ كماذا يصنعوف ب م الكتاب كالسنة اٞنتواترة؟
كىا ٥نن ُب ىذه الدنيا نرل أشياء ليست من جنسنا أليس  كلو ٓب يكن ىناؾ تناسب،، سبحانو قادر على أف يريهم نفسو

 كليسوا من جنسنا فهذه تعليبلت باردة، كما أهنم أيضنا رّنا ادعوا بدعاكل أسقط منها كقوٟنم !نرل الشمس كالقمر
ىذا من االعتضاد باٞنذىب الضعيف  -سبحاف اهلل - إنو يلـز لرؤية اهلل أف يكوف ُب جهة كاٛنهة منفية عن اهلل :مثبلن 

ما اٞنانع؟ ىم ينكركف العلو كالعجب أف  بدليلو ضعيف أك باطل، كذلك أننا نقوؿ نعم اهلل تعأب ييرل من جهة العلو،
األشاعرة ٞنا كاف مذىبهم ملفقنا ىجيننا بٌن اٞنعتزلة كأىل السنة كرأكا أىل السنة ٠نمعٌن على إثبات الرؤية قالوا ييرل ال ُب 

- سبحانو كتعأب - بل ييرل ربنا  كيف ييرل ال ُب جهة؟ ىذا من التناقض الذم ال ٓنتملو العقوؿ،-سبحاف اهلل - جهة 
ٟنذا  ؛- سبحانو كُنمده - كٟنذا جاء ُب بعض ألفاظ األحاديث فييشرؼ عليهم من فوقهم فًنكنو  من جهة العلو؛

 .فالواجب علينا أف نثبت ما أثبت اهلل لنفسو كما أثبتو لو نبيو صلى اهلل عليو كسلم
فهي  [103: األنعاـ] {الى تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري }ىا قد قاؿ اهلل تعأب : كما أهنم حاكلوا أف يتشبثوا بأدلة أثرية فقالوا

  :كألىل السنة عن ىذا جواباف دليل على عدـ إمكانية الرؤية،
 . ال تدركو األبصار أم ُب الدنيا-ارضي اهلل عنو-جواب عائشة  :الجواب األكؿ
 ،فقد ترل ما ال تدرؾ ألف اإلدراؾ غًن الرؤية، ألىل السنة ال تدركو األبصار ّنعىن ال ٓنيط بو؛ :الجواب اآلخر

 أم ال ٥نيط بتفاصيلو !ألسنا نرل اٛنبل األشم كال ندركو ،!ألسنا نرل القمر كال ندركو ،!ألسنا نرل الشمس كال ندركها



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [171[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

فػىلىمَمَّنا تػىرىاءىل }:سبحانو كتعأب رؤية ٓب يصاحبها إدراؾ فقاؿ ُب قصة أصحاب موسى كٟنذا أثبت اهلل ىذا ىو الواقع؛
يػىٍهًديًن  (61)اٛنٍىٍمعىاًف قىاؿى أىٍصحىابي ميوسىى إًنَمَّنا لىميٍدرىكيوفى   إذف ،[62، 61: الشعراء]{ (62)قىاؿى كىبلَمَّن ًإفَمَّن مىًعيى رىيبِّ سى

- عليو السبلـ - حصلت الرؤية ىنا كٓب ٪نصل إدراؾ فهذا اٛنواب عن شبهتهم ىذه، كذلك أيضنا استدلوا بقوؿ موسى 
ىذا دليل : قالوا [143: األعراؼ]{ لىٍن تػىرىا٘ب }:فقاؿ اهلل تعأب [143: األعراؼ] {رىبِّ أىًر٘ب أىٍنظيٍر إًلىٍيكى }:حٌن قاؿ لربو

 أم لن ترا٘ب ُب الدنيا؛[143: األعراؼ] {لىٍن تػىرىا٘ب }: كاٛنواب عن ىذا أف ييقاؿ أف قولو تعأب ٞنوسى،على نفي الرؤية
ال تيفيد النفي اٞنؤبد دائمنا قد تدؿ أحياننا على النفي اٞنؤبد لكنها ليست قطعينا " لن"ك ألنك ال تطيق كال ٓنتمل ذلك،

:  تدؿ على النفي اٞنؤبد كٟنذا ابن مالك يقوؿ
ا              فقولو اردد كسواه اعضدا  كمن رأل النفي بلن مؤبدن

أف موسى كليم الر٘نن ال ٬نكن أف -يرعاكم اهلل - فتأملوا ، [143: األعراؼ] {لىٍن تػىرىا٘ب }:فلهذا قاؿ اهلل ٞنوسى
كلو كاف سأؿ اهلل تعأب ما ال ينبغي لو أف يسألو لعاتبو اهلل كما عىًتب على  يبلغ عبد ىذه اٞننزلة كيسأؿ اهلل أمرنا ٣نتنعنا،

إًنَمَّنوي لىٍيسى ًمٍن أىٍىًلكى إًنَمَّنوي عىمىله غىيػٍري صىاًلحو فىبلى }:عتب اهلل عليو قاؿ [45: ىود] {ًإفَمَّن اٍبيًن ًمٍن أىٍىًلي}:نوح ٞنا قاؿ نوح،
 {رىبِّ أىًر٘ب أىٍنظيٍر إًلىٍيكى }: لكن موسى ٞنا قاؿ،[46: ىود] {تىٍسأىٍلًن مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍلمه ًإ٘بِّ أىًعظيكى أىٍف تىكيوفى ًمنى اٛنٍىاًىًلٌنى 

 فأحالو على ٣نكن كٓب يعتب عليو ،[143: األعراؼ] {لىٍن تػىرىا٘ب كىلىًكًن اٍنظيٍر ًإٔبى اٛنٍىبىلً }:  تعأب قاؿ،[143: األعراؼ]
لشوقو كطلبو رؤيتو فإذا ضممنا إٔب ىذا ما صح من أحاديث كما ثبت ُب كتاب اهلل ٓب يبق شائبة شك ُب أف اٞنؤمنٌن 

 .بأبصارىم ال شك ُب ذلك يركف رهبم يـو القيامة رؤية حقيقية عيانية
كال ريب أف  كهبذا يكوف قد ًب الكبلـ على ما يتعلق بأٚناء اهلل تعأب كصفاتو فيما قرره الشيخ ُب ىذه الورقات،

ُب ىذا إشارة ٟنذا الباب الشريف كينبغي لكل طالب علم أف يقرأ ُب كتب السلف اٞنتقدمٌن ليقف بنفسو على قوُتم ُب 
. ؼ كيقوؿ عليهم بغًن علمزإ٬ناننا إٗناليًّيا أنو ُب اٜنقيقة ٠نا التحقيق، كأف من ادعى عليهم دعاكل باطلة كزعم أهنم يؤمنوف

بًاٍليػىٍوـً اآلًخًر اإليمىافي ًبكيلّْ مىا أىٍخبػىرى ًبًو النًَّبيُّ صلى اهلل  كىًمنى اإًليمىافً : فصله  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
اًب اٍلقىٍبًر كىنىًعيًموً  عليو نىًة اٍلقىٍبًر,كىًبعىذى نىةي؛ فىً فَّ النَّاسى . كسلم ًممَّا يىكيوفي بػىٍعدى اٍلمىٍوًت, فػىيػيٍؤًمنيوفى ًبًفتػٍ ييٍمتىحىنيوفى ًفي  فىأىمَّا اٍلًفتػٍ

؟كىمىن نًَّبيُّك؟: قػيبيورًًىٍم, فػىيػيقىاؿي للرّْجيلً  ؟ كىمىا ًدينيكى  مىن رَّبيكى
نٍػيىا كىًفي اآلًخرىًة, فػىيػىقيوؿي اٍلمٍؤًمني  فييثىبّْتي اهللي الًَّذينى آمىنيوا بًاٍلقىٍوؿً  ـي ًديًني,  :الثَّاًبًت ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ رىبّْيى اهللي, كىاإًلٍسالى

؛ فػىيػىقيوؿي  .كىميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم نىًبيّْي ٍيئنا فػىقيٍلتيوي,  ىىاه؛ الى أىٍدرم, سىًمٍعتي النَّاسى  ىىاه: كىأىمَّا اٍلميٍرتىابي يػىقيوليوفى شى
.  اإًلٍنسىافي؛ لىصيًعقى  صىٍيحىةن يىٍسمىعيهىا كيلُّ شىٍيءو؛ إالَّ اإًلٍنسىافى, كىلىٍو سىًمعىهىا فػىييٍضرىبي ًبًمٍرزىبىةو ًمٍن حىًديدو, فػىيىًصيحي 

ىذا شركعه من اٞنؤلف ُب بياف ركنو عظيم من أركاف اإل٬ناف أال كىو اإل٬ناف باٞنعاد، اإل٬ناف باليـو اآلخر، ك٩نب أف 
اإل٬ناف باهلل، كاإل٬ناف باليـو اآلخر، كالعمل : ييعلم أنو ما من رسالةو من الرساالت السماكية إال كتضمنت ثبلثة أمور

ًإفَمَّن الَمَّنًذينى  مىنيوا كىالَمَّنًذينى ىىاديكا كىالنَمَّنصىارىل كىالصَمَّنابًًئٌنى مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر }: الصاّب، كالدليل على ذلك قوؿ اهلل تعأب
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فبل ٬نكن أف تأٌب رسالةه من عند اهلل عز كجل ليس فيها ذكر اٞنعاد، كاإل٬ناف باليـو اآلخر  [62: البقرة] {كىعىًملى صىاٜنًنا
عىثيوا قيٍل بػىلىى } ،من أعظم أصوؿ اإل٬ناف بل إنو من األمور اليت كاف إنكارىا سببنا لتكفًن اٞنشركٌن زىعىمى الَمَّنًذينى كىفىريكا أىٍف لىٍن يػيبػٍ

عىثينَمَّن ٍبيَمَّن لىتػينىبػَمَّنؤيفَمَّن ّنىا عىًمٍلتيٍم كىذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه  ، فكاف مشركو العرب عامة كمشركو قريش خاصة [7: التغابن] {كىرىيبِّ لىتيبػٍ
ـه تدفع، كأرضه تبلع، كما يهلكنا إال الدىر: يستعظموف ىذا األمر كيقوؿ قائلهم .  أرحا

ينقسموف أقسامنا، منهم من أثبت اٞنبدأ كاٞنعاد، كمنهم من أنكر اٞنبدأ كاٞنعاد،  فالناس ُب مسألة اٞنبدأ كاٞنعاد
كمنهم من أثبت اٞنبدأ كأنكر اٞنعاد، كيف ذلك؟  

شريعةو من عند اهلل كينتسبوف إٔب ن  من األنبياء فإهنم يثبتوف إٔب أما أىل اٞنلل السماكية الذم ينموف  -
ازل احملسن على  اٞنبدأ كاٞنعاد أم يقركف بأف اهلل خالقهم كيقركف بأف إياهبم إليو سبحانو، كأنو ال بد من يوـو ٩ني
 .إحسانو كاٞنسيء على إساءتو، ىكذا يعتقد ٗنيع أصحاب الرساالت السماكية من اٞنسلمٌن كاليهود كالنصارل

على النقيض منهم ٕنامنا الفبلسفة الدىرية الذين يقولوف بقدـ العآب كخلود العآب، يقولوف بقدـ العآب  -
فيزعموف أف العآب متناىي ُب الًقدـ ليس لو أكؿ، كأنو مستمره دائمه ال يزكؿ ليس لو  خر، كال شك أف ىذا كفره 

 .صريح
ىو الذم  أف اهلل تعأببكىناؾ طريقه ثالث كىو ما عليو مشركو العرب كىو إثبات اٞنبدأ فهم مقركف   -

{ لىيػىقيولينَمَّن خىلىقىهينَمَّن اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي }[25: لقماف] {كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيولينَمَّن اللَمَّنوي }خلقهم 
 يأٌب بعظم الرميم إٔب الن  صلى اهلل عليو -أييب بن خلف- ف أحدىم إلكنهم ينكركف اٞنعاد حَّت  [9: الزخرؼ]

كىضىرىبى لىنىا } :فيو أتزعم يا ١نمد أف اهلل ٪نيي ىذا بعد أف صار رميمنا كيينزؿ اهلل  تعأب: كسلم فيفتو كيذركه كيقوؿ
ـى كىًىيى رىًميمه  ٍلقىوي قىاؿى مىٍن ٪نيًٍي اٍلًعظىا { قيٍل ٪نيًٍييهىا الَمَّنًذم أىٍنشىأىىىا أىكَمَّنؿى مىرَمَّنةو كىىيوى ًبكيلِّ خىٍلقو عىًليمه  (78)مىثىبلن كىنىًسيى خى

ا عكس ّنعىن أنو أنكر اٞنبدأ كأقر باٞنعاد. [79، 78: يس] . فهذه طرائق الناس حياؿ ىذا األمر كال أعلم أحدن
 فمن شواىد ،كيعظمو كيقرنو باإل٬ناف بو ُب غًن ما موضع ُب كتابو كأمر اإل٬ناف باليـو اآلخر يفخمو اهلل تعأب

ٍغًرًب كىلىًكنَمَّن اٍلربَمَّن مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً }: ما تلونا  نفنا ذلك قولو  تعأب لىٍيسى اٍلربَمَّن أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمى
لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى }: تعأب كمن شواىد ذلك قولو [177: البقرة] {اآٍلًخرً 

. ، فاإل٬ناف باليـو اآلخر من أعظم أصوؿ اإل٬ناف كال ٬نكن أف يتم إ٬ناف دكف اإل٬ناف باٞنعاد[21: األحزاب] {كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى 
 :اآلخر يتضمن عدة أشياء ذكر الشيخ ىاىنااإليماف باليـو ك

 . أم عقيب اٞنوت كىو ما يقع ُب القرب، اإل٬ناف ّنا يكوف بعد اٞنوت:أكلها كىو
 . اإل٬ناف بالبعث كىي القيامة الكربل:الثاني
 . اإل٬ناف باٜنساب، أم ١ناسبة اهلل للخبلئق:الثالث
.   ك٨نا اٛننة أك النار، كما سيأٌب تفصيلو، اإل٬ناف باٛنزاء:الرابع
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 .اإل٬ناف باليـو اآلخرأمر ىذه احملطات األربع تنتظم 
ي اليـو اآلخر هبذا االسم" من"إذف " بًاٍليػىٍوـً اآلًخرً  كىًمنى اإًليمىافً "فقاؿ الشيخ ىاىنا   لتأخره ؟ىنا للتبعيض، كٓب ٚني

أف لو أٚناء عدة حَّت ذكر القرط  ٥نونا من ٖنانٌن اٚننا، كذكر ابن كثًن أربعٌن اٚننا من – يرعاكم اهلل – عن الدنيا كاعلموا 
 الصاخة، كالواقعة، كالقارعة، كاآلزفة، كيـو التغابن، كيـو الدين، أشياء كثًنة، كاعلموا أيضنا أف :أٚناء اليـو اآلخر كالقيامة

 أك أٚناء القر ف أهنا ،أك أٚناء نبيو صلى اهلل عليو كسلم، ىذه األٚناء أعبلـه كأكصاؼ كما نقوؿ ُب أٚناء ربنا عز كجل
 ىي اليت تصخ :أعبلـ كأكصاؼ، ىي أيضنا ىاىنا أعبلـ كأكصاؼ ّنعىن أهنا علم على ذلك اليـو ككصف لو، فالصاخة

لقرب حصوٟنا كىكذا، فأٚناء اليـو اآلخر دالة على معافو معينة؛ : ىي اليت تقرع القلوب، كاآلزفة :اآلذاف بصوُتا، كالقارعة
ا، من أٚنائو اليـو اآلخر كلعلو أشهرىا  اإليمىافي ًبكيلّْ مىا أىٍخبػىرى ًبًو النًَّبيُّ : "كعرفو الشيخ بقولو، كلذلك كثرت أٚناؤه جدن

أف ما يتضمنو "إذف ىذا يدخل ُب اإل٬ناف باليـو اآلخر، كىاىنا فائدة  : "كسلم ًممَّا يىكيوفي بػىٍعدى اٍلمىٍوتً  صلى اهلل عليو
 فتنة :كىذه المرحلة تتضمن أمرين كىذا يدخل ُب اإل٬ناف باليـو اآلخر، "اليـو اآلخر يبتدئ من حٌن مفارقة الركح للبدف

.  القرب، كعذاب القرب كنعيمو
عن ربو، كدينو، كنبيو، كاٞنراد بالفتنة : فأما فتنة القرب فاٞنراد هبا سؤاؿ اٞنلكٌن للمقبور عن ثبلث مسائل -

 من عوالق؛ قأم إذا أدخل الذىب اٞنشوب ُب أتوف النار فسقط ما شابو" فنت الصائغ الذىب: "االختبار من قوٟنم
يت الفتنة فتنة  قيوا كىلىيػىٍعلىمىنَمَّن اٍلكىاًذًبٌنى }ٟنذا ٚني ، [3: العنكبوت] {كىلىقىٍد فػىتػىنَمَّنا الَمَّنًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم فػىلىيػىٍعلىمىنَمَّن اللَمَّنوي الَمَّنًذينى صىدى

 كتستخرج خبيئة قلبو فيتبٌن أمؤمن ىو أـ مرتاب كشاؾ؟ حَّت قاؿ الن  ،فسيميت فتنة القرب ألهنا ُتز ىذا اٞنقبور ىزًّيا
نىًة اٍلمىًسيًح الدَمَّنجَمَّناؿً ): صلى اهلل عليو كسلم  كٚنع جلبة ، (قىٍد أيكًحيى ًإٕبىَمَّن أىنَمَّنكيٍم تػيٍفتػىنيوفى ُب اٍلقيبيوًر قىرًيبنا، أىٍك ًمٍثلى ًفتػٍ

 .يومنا فقاؿ ىذه اليهود تفنت ُب قبورىا، فتأٌب الفتنة ّنعىن االختبار كاالمتحاف كتأٌب ّنعىن العذاب
اًب اٍلقىٍبًر كىنىًعيًموً "أم أىل السنة كاٛنماعة  : " فػىيػيٍؤًمنيوفى - : "ر٘نو اهلل ىاىنا – فقاؿ  نىًة اٍلقىٍبًر,كىًبعىذى ٍب  "  ًبًفتػٍ

نىةي؛ فىً فَّ النَّاسى : "فٌصل فقاؿ ؟: ييٍمتىحىنيوفى ًفي قػيبيورًًىٍم, فػىيػيقىاؿي للرّْجيلً   فىأىمَّا اٍلًفتػٍ ؟ كىمىا ًدينيكى قد " كىمىن نًَّبيُّك؟ مىن رَّبيكى
كجاء مفصبلن مبسوطنا ُب حديث الرباء بن عازب ُب غًن الصحيحٌن لكنو حديث إسناده  "صحيح مسلم"ثبت ذلك ُب 

. جيد كىو من أًب األحاديث سياقنا ٞنا يكوف ُب القرب كىو حديث مشهور
 كىذا القعود قعود برزخي ليس ،فييقاؿ بعد أف ييوضع اٞنيت ُب قربه كينصرؼ عنو أىلو يأتيو ملكاف فيقعدانو

أمور الربزخ ال تيقاس على أمور :  كيف يقعد كاللحد ضيق كال يتسع اٞنقاـ، ييقاؿ:  كالقعود اٜنسي؛ ألنو لو قاؿ قائل
دار الدنيا، كدار الربزخ، كدار اآلخرة، كلكل :  الدكر الثبلث،الدنيا كىذا أمر ال بد من استصحابو ُب ٗنيع األمور الغيبية

أحكامها اليت تناسبها فليس صوابنا أف يقيس اإلنساف أحكاـ دارو على دارو أخرل، كالواجب على اٞنؤمن إذا ٚنع شيئنا  راد
 ؛ ُب ىذه الدنيا لو أف يتلقاه بالقبوؿ كال يقابلو باالعرتاض باألمور اٞنعهودة، أك قالو نبيو صلى اهلل عليو كسلم،٣نا قالو اهلل

                                                           
 (.905)صحيح مسلم, (86)صحيح البخاري 
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من ربك؟ ما دينك؟ من : فإف للدنيا أحكامنا كللربزخ أحكامنا كلآلخرة أحكامنا، فيقعدانو كيسأالنو ىذه اٞنسائل الثبلث
. نبيك؟

نٍػيىا كىًفي اآلًخرىةً   فييثىبّْتي اهللي الًَّذينى آمىنيوا بًاٍلقىٍوؿً :"يقوؿ  هبذه اآلية استدؿ نبينا صلى اهلل :"الثَّاًبًت ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
فأما اٞنؤمن فيقوؿ ريب اهلل كاإلسبلـ ديين كنبيي ١نمد ٩نيب أجوبة مباشرة صائبة، ٩نيب هبذه : عليو كسلم ٞنا ذكر ىذا قاؿ

:  أف يفتح لو بابه إٔب اٛننة فيأتيو من ركحها كنعيمها كيأتيو رجله حسن الريح حسن اٞننظر فيقوؿذلكاألجوبة فينشأ عن 
ريب أقم الساعة حَّت أرجع إٔب أىلي كمإب، : يقوؿؿزاؿ يؤانسو ُب قربه حَّت تقـو الساعة، حَّت أنو مأنا عملك الصاّب فبل 

 كإ٧نا أراد بالعود كالرجوع ىنا أم ما يكوف لو ُب اآلخرة؛ إذ قد علم ،أرجع إٔب أىلي كمإب ال يقصد الذين ُب الدنيا: كقولو
أف ما أعد اهلل لو ُب اٛننة ٣نا يستقبل أفضل ٣نا ىو فيو اآلف فييلهم ىذا اٛنواب الصائب؛ ألهنا كانت مستقرة ُب قلبو 

مطمئننا هبا قلبو ُب الدنيا يعتقد أف اهلل ربو خالقو كمالكو كمدبر أموره، كأنو سبحانو اٞنستحق للعبادة دكف ما سواه، كأنو 
ا صلى اهلل عليو كسلم ىو نبيو اٞنبلغ عنو سبحانو فيجب تصديقو فيما  متصفه بصفات الكماؿ كنعوت اٛنبلؿ، كأف ١نمدن

 من األدياف كقد التـز ىاأخرب كطاعتو فيما أمر كاجتناب ما عنو هنى كزجر، كأف شريعتو ىي شريعة اإلسبلـ الناسخة ٞنا سبق
.   فقد انتهى عناؤه هبذه البشارات اليت يلقاىا ُب قربه! كما أىنأه! فما أسعده،هبا كسار عليها كلـز الصراط اٞنستقيم

نٍػيىا كىًفي اآلًخرىةً   فييثىبّْتي اهللي الًَّذينى آمىنيوا بًاٍلقىٍوؿً "كٟنذا تبل الن  صلى اهلل عليو كسلم : قاؿ  الثَّاًبًت ًفي اٍلحىيىاًة الدُّ
 .فلما كانت قلوهبم مطمئنة بأصوؿ اإل٬ناف ُب ىذه الدنيا رافقهم ىذا ُب الربزخ فثبت اهلل قلوهبم كسدد جواهبم" 

ىىاه؛ الى  ىىاه:  فػىيػىقيوؿي "كىي كلمة اندىاش كتعجب كفجأة " ق ىاقىا: " فيقوؿؾأما اٞننافق أك اٞنرتاب أك الشا
ٍيئنا فػىقيٍلتيوي  أىٍدرم, سىًمٍعتي النَّاسى  ىذا يدؿ على أف قد ٚنع جواب ىذه اٞنسائل ُب الدنيا لكنها خانتو كقت ك : "يػىقيوليوفى شى

اٜناجة، ٓب؟ ألنو كاف ُب دنياه ال تتجاكز ٚناخي أذنيو، كإذا نطق هبا ال تتجاكز ترقوتو أك حنجرتو؛ ّنعىن أف ىذه اٞنعارؼ 
 ال يأبو كال يرفع رأسنا بعلمو نافع كال بعملو صاّب، فلما ألقيت ،ٓب تتجذر ُب قلبو كٓب تصبح يقيننا، بل كاف مشغوالن بدنياه

 سىًمٍعتي "عليو ٓب ٪نر جوابنا؛ ألهنا ُب اٜنقيقة ٓب تكن قد ٕنكنت من قلبو، ال أنو ٓب يسمع هبا، ال، أال تركف أنو قد قاؿ 
ٍيئنا  النَّاسى  كاف إمعة يردد ما يقوؿ الناس دكف كعي، يا لو من ببغاء عقلو ُب أذنيو، فهذا يدلنا على : فقلت" يػىقيوليوفى شى

ضركرة ٓنقيق اإل٬ناف، كأف يكوف اإلنساف على بينة من دينو فيعرؼ ماذا يعتقد كماذا يتطلب علمو باهلل كبرسولو كبدينو 
 .ا ٩نيب هبذا اٛنواب البئيس؟ـفماذا يكوف من حالو حٌن. كشرعو؛ حَّت ال ٫نونو ذلك ُب أحرج اٞنواقف كأضيق اٞنضائق

 ٟنا عصا تستعمل ُب الدؽ كالقرع كما يتخذ كاٞنرزبة ىي الكتلة من اٜنديد :" فػىييٍضرىبي ًبًمٍرزىبىةو ًمٍن حىًديدو  ":قاؿ
 .أشبو فيضرب هبذه الضربة

 . ال شك أهنا ضربة مؤٞنة:"صىٍيحىةن   فػىيىًصيحي  ":قاؿ
أم ألصابو غشية جراء  " اإًلٍنسىافي؛ لىصيًعقى  صىٍيحىةن يىٍسمىعيهىا كيلُّ شىٍيءو؛ إالَّ اإًلٍنسىافى, كىلىٍو سىًمعىهىا  فػىيىًصيحي ": قاؿ

 ىذا السماع اٞنوحش، كال ريب أف ىذا أمر عظيم كجزاء كبيل كىو ينذر ّنا كراءه؛ كٟنذا ييفتح لو بابه إٔب النار فيأتيو من
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نو يتمىن أال تقـو إأنا عملك السيئ حَّت :حرىا كٚنومها كقشبها، ٍب بعد ذلك يأتيو رجل مننت الريح، قبيح اٞننظر، فيقوؿ
فيجب علينا اإل٬ناف ّنا  –أجارنا اهلل كإياكم – عد اهلل لو بعد ىذا أشد ٣نا ىو فيو اآلف أالساعة، ٓب؟ ألنو يعلم أف ما 

 كقد اتفق اٞنسلموف على إثبات عذاب القرب كنعيمو كعلى إثبات ىذه ،يكوف ُب القرب، كال ٩نوز إنكار عذاب القرب كنعيمو
 .كلذلك دالئل من الكتاب أم ما يكوف ُب القرب، الفتنة ُب القرب

 .كاهلل أعلم
 (28)الدرس

 فتنة القبر

نىًة إمَّا نىًعيمه كىًإمَّا: رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم , ًإلىى أىٍف تػىقيوـى اٍلًقيىامىةي اٍلكيٍبرل, فػىتػيعىادي  ثيمَّ بػىٍعدى ٌىًذًه اٍلًفتػٍ عىذىابه
هىا اٍلميٍسًلميوفى  كىتػىقيوـي اٍلًقيىامىةي الًَّتي أىٍخبػىرى اهللي ًبهىا ًفي, األٍجسىادً  األىٍركىاحي ًإلىى  .ًكتىاًبًو, كىعىلىى ًلسىاًف رىسيوًلوي, كىأىٍجمىعى عىلىيػٍ

نىًة إمَّا نىًعيمه كىًإمَّا"–ر٘نو اهلل – الشيخ  بأنو يعقب ىذه اٞنساءلة – ر٘نو اهلل – أفادنا  " عىذىابه   ثيمَّ بػىٍعدى ٌىًذًه اٍلًفتػٍ
 : ثار كىو إما نعيم كإما عذاب

 فبل يزالوف ُب نعيم متصل كما ٚنعتم ُب ،فأما النعيم فيكوف خالصنا للموحدين الذين سلموا من الكبائر -
 . حديث الرباء بن عازب إٔب أف تقـو الساعة

 .ف فيكونوف ُب عذابو متصل كما ٚنعتم ُب حديث الرباء بن عازب إٔب أف تقـو الساعةمكأما الكافر -
بقي قسم ثالث كىو من استحق عقوبةن برزخية من عصاة اٞنوحدين فهذا يتعرض لعذابو مؤقت، غًن  -

عذابو منقطع، ييعذب ما شاء اهلل بسبب جريرتو تلك بعذاب الربزخ، كيكوف ذلك مكفرنا لو عن عذاب النار،  دائم،
فقد عد العلماء من اٞنكفرات ما يقع لعصاة اٞنوحدين ُب القبور، كدليل ذلك ما ركاه اإلماـ مسلم من حديث عبد 

بىاًف ُب كىًبًن:)عباساهلل بن  بىاًف، كىمىا يػيعىذَمَّن بػىلىى، كىافى أىحىدي٨نيىا الى يىٍستىرتي ًمٍن بػىٍولًًو، كىكىافى اآلخىري ٬نىًٍشي ):  ٍبيَمَّن قىاؿى (يػيعىذَمَّن
ةً   ما يعذباف ُب كبًن أم ُب أمر يشق ؟ كيف ٤نمع بٌن قولو كما يعذباف ُب كبًن، ٍب قولو بلى إنو لكبًن،(بًالنَمَّنًميمى

ا فيو عنت، لكنو ُب حقيقتو كبًنه عند اهلل،  أما أحد٨نا فكاف ال يستربئ من البوؿ، ]عليهما تركو، ليس أمرنا شديدن
لوث – أكرمكم اهلل – ، كاف أحد٨نا ال يستربئ من البوؿ كالبهيمة إذا باؿ [كأما اآلخر فكاف ٬نشي بالنميمة

أما اآلخر فكاف ٬نشي بالنميمة كفخذيو كثيابو كبقعتو فهو ال يستربئ من البوؿ فاستحق ىذه العقوبة ُب القرب، 
قاؿ فيك فبلف كذا ككذا، ٍب :  يأٌب إٔب فبلف كيقوؿ،كبئست الصنعة، كاف ٪نب نشر القاؿ بٌن الناس كإثارة الضغينة

قاؿ فيك فبلف كذا ككذا، كىذه دناءة كا٥نطاط أف تكوف ىواية اإلنساف إثارة الشغب  :يذىب إٔب اآلخر فيقوؿ
فاستحق "  بٌن الناسالقالة"اليت ذكرىا الن  صلى اهلل عليو كسلم العضة كالشجار بٌن الناس، ىذه ىي النميمة كىي 

ىذه العقوبة، ٍب إف نبينا صلى اهلل عليو كسلم أخذ جريدة رطبة خضراء فشقها نصفٌن كغرز على كل قرب منهما 
                                                           

 (.292)صحيح مسلم ، (216) صحيح البخارم 
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فف عنهما ما ٓب تيبسا]: كقاؿ  كال شك أف ىذا من خصائصو صلى اهلل عليو كسلم؛ ّنعىن أنو ال ،[أرجو أف ٫ني
 ليس لنا سبيل أف نعلم قييشرع لنا أف نغرز على قبور الناس مثل ذلك، كال ييقاؿ أف ىذا من السنن اليت تيتبع، ٓب؟ ألف

ُناؿ أىل القبور، رسولنا صلى اهلل عليو كسلم قد علم كبناءن على علمو فعل ما فعل، كأيضنا شفاعتو صلى اهلل عليو 
كسلم مقبولة عند اهلل، كليس من شأف أمتو أف يصنعوا ىذا الصنيع؛ كٟنذا ٓب يفعل ىذا الفعل أحده من الصحابة، 

من يفعلوف ىذا من اٛنهلة فيأتوف إٔب اٞنقابر كيضعوف عليها األكراؽ اٝنضراء كالزىور كغًن ذلك، فهؤالء ليسوا على ك
السنة كالغالب أهنم يتشبهوف بالنصارل أك غًنىم من أمم الكفر، فهذا ليس من سنن أىل اإلسبلـ، كالشاىد أف 

الن  صلى اهلل عليو كسلم أثبت ُب حديث عبد اهلل بن عمر عذابنا لبعض عصاة اٞنوحدين، فهذاف ليسا كافرين بل 
 .٨نا من ٗنلة اٞنسلمٌن

 :أما عذاب غًنىم من اٞنشركٌن فقد دؿ عليو الكتاب كالسنة فمن ذلك
النَمَّناري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكًّيا كىعىًشيًّيا كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَمَّناعىةي أىٍدًخليوا  ؿى }: قوؿ اهلل عز كجل عن  ؿ فرعوف  -

النَمَّناري يػيٍعرىضيوفى عىلىيػٍهىا غيديكًّيا }تبٌن من ىذه اآلية أف ٍبى عذاب قبل دخوؿ النار ، [46: غافر] {ًفٍرعىٍوفى أىشىدَمَّن اٍلعىذىابً 
كىيػىٍوـى تػىقيوـي السَمَّناعىةي أىٍدًخليوا  ؿى ًفٍرعىٍوفى أىشىدَمَّن }، ٍب بعد ذلك  خره: أكؿ النهار، كالعشي:  الغدك،[46: غافر] {كىعىًشيًّيا

 .ثبات عذاب القربإفهذا من أجلى كأقول أدلة أىل السنة كاٛنماعة على [46: غافر] {اٍلعىذىابً 
ًئكىةي يىٍضرًبيوفى كيجيوىىهيٍم كىأىٍدبىارىىيمٍ }: عز كجل قوؿ اهلل - : األنفاؿ] {كىلىٍو تػىرىل ًإٍذ يػىتػىوىَبَمَّن الَمَّنًذينى كىفىريكا اٍلمىبلى

فدؿ ذلك على أف ىؤالء الكافرين عند قبض أركاحهم يتعرضوف لضربو مربح من اٞنبلئكة كىذا بداية العذاب، [50
 .فهي دليل على كقوع العذاب ُب حياة الربزخ

كىمىٍن أىٍعرىضى }: ؿ٣نا يدؿ على ذلك أيضنا كىو استنباط دقيق استنبطو بعض أىل العلم قوؿ اهلل عز كج -
ىذه اٞنعيشة الضنك ىي عذاب : قالوا، [124: طو] {عىٍن ًذٍكرًم فىًإفَمَّن لىوي مىًعيشىةن ضىٍنكنا كى٥نىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة أىٍعمىى

شر يـو القيامة أعمى، كذىب غًنىم إٔب أف، الربزخ ما يكوف ُب : اٞنعيشة الضنك اٞنقصود بيتلوىا بعد ذلك أف ٪ني
ىذه الدنيا ٣نا يلحقهم من اٞنصائب أك القلق أك اٟنم أك غًن ذلك، لكن من استدؿ هبذه اآلية على إثبات عذاب 

إنا ٤ند من الكفار من يتنعم ُب ىذه الدنيا بالطيبات فأين اٞنعيشة الضنك؟ فبل ٬نكن ٘نلها إال على : القرب قالوا
 . حاؿ أف يكوف ذلك داالن على الضنك الذم ٪نصل لو ُب قربهكلعذاب الربزخ، كلو كجو على 

كىلىنيًذيقىنػَمَّنهيٍم ًمنى } :من األدلة اليت ستدؿ هبا حرب ىذه األمة كترٗناف القر ف ابن عباس قوؿ اهلل تعأب -
اًب اأٍلىٍكربىً  اًب اأٍلىٍدٗبى ديكفى اٍلعىذى عذاب : عذاب القرب، كالعذاب األكرب: العذاب األدٗب: قاؿ، [21: السجدة] {اٍلعىذى

 ما يقع عليهم ُب ىذه الدنيا من اٟنزائم كما كقع عليهم يـو بدر :النار، كقاؿ غًنه من اٞنفسرين بل العذاب األدٗب
لىعىلَمَّنهيٍم }: ألنو قاؿ ُب  خر اآلية:  ىو عذاب النار، كمن قاؿ هبذا القوؿ قاؿ:كاألحزاب كغًنىا، كالعذاب األكرب

، كىل ىناؾ فائدة أف ييعذبوا ُب القرب لًنجعوا، ال ٬نكن أف يرجعوا، لكن ما كاف ىذا [21: السجدة] {يػىٍرًجعيوفى 
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اًب اأٍلىٍدٗبى }:  ال ٬نكن البن عباس أف يفسر قوؿ-رضي اهلل عنهما- ليغيب عن باؿ ابن عباس  كىلىنيًذيقىنػَمَّنهيٍم ًمنى اٍلعىذى
اًب اأٍلىٍكربىً لىعىلَمَّنهيٍم يػىٍرًجعيوفى  مل ذلك عبلـ؟ ، [21: السجدة] {ديكفى اٍلعىذى يعلم ابن عباس أنو ال رجوع ٟنم، لكن ٪ني

على أف ٔنويفهم هبذا العذاب قد يكوف رادعنا ٟنم كتخويفهم بعذاب النار، العذاب األكرب ىو عذاب النار، كال 
إف من كرائكم عذابنا ُب القرب كعذابنا ُب النار فقد يكوف ىذا : ٬نكن أف يرجعوا، لكن حينما ييقاؿ ٟنؤالء الكفار

 .موقظنا ككاعظنا ٟنم فًنجعوف إٔب اٜنق
.  ىذه بضعة أدلة من كتاب اهلل تدؿ على إثبات عذاب القرب
  :كأما من السنة فقد تضافرت أيضنا أدلة كثر على ذلك

اللَمَّنهيمَمَّن ًإ٘بِّ أىعيوذي ًبكى ًمٍن ): كتعليم الن  صلى اهلل عليو كسلم لنا ُب الصبلة أف نستعيذ باهلل من أربع -
ًسيًح الدَمَّنجَمَّناؿً 

ى
نىًة اٞن ىمىاًت، كىًمٍن ًفتػٍ

ىٍحيىا كىاٞن
نىًة اٞن اًب النَمَّناًر، كىًمٍن ًفتػٍ اًب القىرٍبً، كىًمٍن عىذى  .(عىذى

اًب القىرٍبً ): كقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ألصحابو مرة  - ، ككاف الن  (أىمىرىىيٍم أىٍف يػىتػىعىوَمَّنذيكا ًمٍن عىذى
دخل علي : عركة بن الزبًن، أف عائشة قالتفعن صلى اهلل عليو كسلم ُب مبدأ األمر ال يعلم بعذابو ُب القرب 

ىل شعرت أنكم تفتنوف ُب القبور؟ : رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كعندم امرأة من اليهود، كىي تقوؿ
ي يػىهيودي  ):فارتاع رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كقاؿ: قالت فلبثنا ليإب، ٍب قاؿ رسوؿ : قالت عائشة (ًإ٧نَمَّنىا تػيٍفنتى

فىسىًمٍعتي »:  قىالىٍت عىاًئشىةي ( ىىٍل شىعىٍرًت أىنَمَّنوي أيكًحيى ًإٕبىَمَّن أىنَمَّنكيٍم تػيٍفتػىنيوفى ُب اٍلقيبيوًر؟):اهلل صلى اهلل عليو كسلم
اًب اٍلقىرٍبً   (رىسيوؿى اهلًل صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى، بػىٍعدي يىٍستىًعيذي ًمٍن عىذى

كمن شواىد ذلك أنو صلى اهلل عليو كسلم كاف راكبنا بغلة لو كمعو بعض أصحابو فمر بستة أك سبعة أقرب  -
قبور من ىذه؟ فذكركا أناسنا :  فالتفت فإذا هبذه األقرب الستة أك السبعة فقاؿ،فحادت بو بغلتو حَّت كادت أف تطرحو

افػىنيوا): ماتوا ُب اٛناىلية فقاؿ ًذًه األيمَمَّنةى تػيٍبتػىلىى ُب قػيبيورًىىا، فػىلىٍوالى أىٍف الى تىدى  لىدىعىٍوتي اللَمَّنوى أىٍف ييٍسًمعىكيٍم ًمٍن ،ًإفَمَّن ىى
اًب اٍلقىرٍبً الَمَّنًذم أىٍٚنىعي ًمٍنوي  ا - أجارنا اهلل كإياكم–  ، أم (عىذى لو ٚنعنا أصوات اٞنعذبٌن ُب قبورىم ٞنا دفن أحده أحدن

من شدة الفزع، فإهنا أصوات منكرة بشعة، لكن اهلل تعأب أٚنعها نبيو صلى اهلل عليو كسلم، كٚنعتها الدابة حَّت أف 
 .الدابة حادت بو

كتلميذه ابن القيم كغًن٨نا أف اٞنسلمٌن ُب ببلد الشاـ إذا أصاب – ر٘نو اهلل -كقد ذكر شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
أم يكوف ُب ا٥نباس ُب جوؼ الدابة كُب بطنها فبل ٔنيىرِّج كىو معركؼ عند " اٞنغل"دكاهبم كخيوٟنم مرض يقاؿ لو 

                                                           

(. 588)صحيح مسلم ، (1377) صحيح البخارم 
(. 1050) صحيح البخارم 

 (.584) صحيح مسلم 
(. 2867) صحيح مسلم 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [178[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

أصحاب الدكاب، ماذا يصنعوف؟ يستاقوف دكاهبم كخيوٟنم إٔب قبور النصًنية، فما ىي إال أف تسمع أصوات اٞنعذبٌن 
- من شدة الفزع، كىذا أمر متواتر عند اٞنسلمٌن ُب ببلد الشاـ يذىبوف بدكاهبم إٔب قبور النصًنية  حَّت ُتر ما ُب بطوهنا

؛ ألهنم كانوا أكفر من اليهود كالنصارل كعقائدىم -كالنصًنية الذين ٪نكموف سوريا كيذيقوف أىلها سوء العذاب اآلف 
 .غاية ُب الكفر؛ كلذلك كانوا حقيقٌن بعذاب الربزخ قبل عذاب النار

فهذه أدلة من الكتاب كالسنة على إثبات عذاب القرب كنعيمو، فيجب اعتقادىا كأف القرب ىو أكؿ مراحل 
مقاـ لو ما  موقف أك ىذا : إذا قاـ على قرب علتو صفرة ككجل كخشية كقاؿ –رضي اهلل عنو – اآلخرة، ككاف عثماف 

لو ما بعده فإذا كاف قرب اإلنساف ركضة من رياض اٛننة فهو مقبل على ما ىو خًن منو،  –رضي اهلل عنو– بعده كصدؽ 
ٟنذا كاف من أصوؿ اليـو اآلخر اإل٬ناف بفتنة القرب ؛ حفرة من حفر النار فما بعده أشد منو –كالعياذ باهلل - كإف كاف 

 .كبعذاب القرب كنعيمو
كالعذاب اٞنؤقت قد يذىبو اهلل تعأب، العذاب اٞنؤقت ُب القرب الذم يكوف لبعض عصاة اٞنوحدين قد يذىبو اهلل 

بدعوة صاٜنة أك بنفقة أجراىا اإلنساف قبل ٣ناتو فما زالت تدر عليو حَّت أذىب اهلل عنو ذلك، أك يكوف بر٘نة أرحم 
ؤمنٌن أف آب  علىالرا٘نٌن؛ كٟنذا كاف نبينا صلى اهلل عليو كسلم يدعو ألىل القبور كرّنا خرج ليبلن فدعا ٟنم، كينبغي

تعاىدكا إخواهنم الذين سبقوىم فيزكركف اٞنقابر كيدعوف ٟنم، ككثًنه من الناس قد يتبع اٛننائز كيدخل اٞنقربة كيذىل عن م
السبلـ عليكم دار قوـو مؤمنٌن كإنا إف شاء اهلل : أف يدعو ألىل القبور، فإذا دخلت اٞنقربة فابدأ بالدعاء إلخوانك كقل

بكم الحقوف يرحم اهلل اٞنستقدمٌن منكم كاٞنستأخرين اللهم ال ٓنرمنا أجرىم كال تفتنا بعدىم، كلو أف يتجو إٔب قربو معٌن 
. ٣نن لو خصوصية فيقف عليو كيسلم عليو كيدعو لو، فاٞنسلموف ينتفعوف بزيارة إخواهنم ٟنم كبدعائهم ٟنم

ما القيامة؟ ٓب ٚنيت هبذا االسم؟ ٚنيت هبذا : " تػىقيوـى اٍلًقيىامىةي اٍلكيٍبرل"أف بعد ذلك – ر٘نو اهلل – ٍب بٌن الشيخ 
 :االسم ألسباب

فسميت  [6: اٞنطففٌن] {يػىٍوـى يػىقيوـي النَمَّناسي ًلرىبِّ اٍلعىالىًمٌنى }:  قاؿ اهلل تعأب،لقياـ الناس يـو القيامة: قيل -
 .قيامة أم يقوموف من قبورىم

فهي إقامة ؛ [47: األنبياء] {كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىةً }ٚنيت بذلك لقياـ العدؿ : كقيل -
 .للعدؿ

نٍػيىا كىيػىٍوـى يػىقيوـي اأٍلىٍشهىادي }لقياـ األشهاد : كقيل -  .[51: غافر] {إًنَمَّنا لىنػىٍنصيري ريسيلىنىا كىالَمَّنًذينى  مىنيوا ُب اٜنٍىيىاًة الدُّ
 . فهذه ثبلثة أسباب لتسمية القيامة هبذا االسم، كال مانع من اجتماعها

م كاهلل إهنا لكربل، أمره مهوؿ، أمره عظيم، حدثه ٠نلل، سبحاف اهلل إ : " ًإلىى أىٍف تػىقيوـى اٍلًقيىامىةي اٍلكيٍبرل" :قاؿ
تعقبها حالة أخرل، ما الذم ٩نرم؟ يفىن كل من عليها كما قاؿ ربنا عز سىذه الدنيا اليت انقضت كطويت صفحاُتا 

يأٌب  على ىذه األرض زمنه ال يوجد أحد كال يتنفس أحد، أخرب الن  صلى  [26: الر٘نن] {كيلُّ مىٍن عىلىيػٍهىا فىافو }: كجل
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شر ك خر من ٬نوت رجله من مزينة حَّت إذا صعد على الثنية خر على كجهو، يفىن كل من  اهلل عليو كسلم بأف  خر من ٪ني
 !، أين اٞنتجربكف؟!أنا اٞنلك، أنا اٛنبار، أين اٞنتكربكف؟: كات بيمينو كيقبض األرضٌن كينادماعليها، ٍب يطوم اهلل السم

أيها – ٩نرم . هلل الواحد القهار: ٞنن اٞنلك اليـو فبل ٩نيبو أحد، ال أحد، فيجيب اٛنبار نفسو: فبل ٩نيبو أحد، يقوؿ
يػىٍوـى تػيبىدَمَّنؿي اأٍلىٍرضي }: كات كما قاؿ ربنا عز كجلاتغيًنات كونية كفلكية كأرضية فتيبدؿ األرض غًن األرض كالسم– الكراـ 

رى اأٍلىٍرًض كىالسَمَّنمىاكىاتي  ، فيقع ُب ىذه األرض اليت ٥نيا عليها تغيًنات جغرافية ىائلة فتتحوؿ من ىذه [48: إبراىيم] {غىيػٍ
د فينطلق، أرض مبسوطة ٣نهدة مستوية ليس فيها معلم  األرض الكيرية إٔب أرض ٕند مد األدٙب، األدٙب ىو البساط الذم ٬ني

ا، بل ىم بارزكف ضاحوف هلل تعأب، أين اٛنباؿ؟  ألحد، ال فيها جبل ييرتقى كال كادو ييهبط فيو كال كهف ييكن أحدن
: طو]{ الى تػىرىل ًفيهىا ًعوىجنا كىالى أىٍمتنا (106)فػىيىذىريىىا قىاعنا صىٍفصىفنا  (105)كىيىٍسأىليونىكى عىًن اٍٛنًبىاًؿ فػىقيٍل يػىٍنًسفيهىا رىيبِّ نىٍسفنا }

, يتكفؤىا اٛنبار بيده ىكذا يبدك اٞنشهد، أرض ٣ندكدة ٓب ييسفك عليها دـ كاٝنبزة، كالقرصة، اهلل أكرب، [107 - 105
 كأمر إسرافيل بالنفخ كما قاؿ نبينا صلى اهلل ،ىكذا تبدك األرض قبل أف ينفخ ُب الصور النفخة الثانية، فإذا أذف اهلل تعأب

، فػىيػىنػٍفيخي ): عليو كسلم تىوي يىسَمَّنمَمَّنعي مىَّتى يػيٍؤمىري بػٍهى  فإذا نيفخ ُب ،(كىٍيفى أىنٍػعىمي كىصىاًحبي اٍلقىٍرًف قىًد اٍلتػىقىمى اٍلقىٍرفى، كىحىىنى جى
:  كموكب عجيب يقوؿ اهلل عز كجل، كقاـ الناس من قبورىم لرب العاٞنٌن ُب مشهد مهيب،الصور حصلت القيامة الكربل

اًع ًإٔبى شىٍيءو نيكيرو } اًث كىأىنػَمَّنهيٍم جىرىاده ميٍنتىًشره (6)يػىٍوـى يىٍدعي الدَمَّن اًع  (7)خيشَمَّنعنا أىٍبصىاريىيٍم ٫نىٍريجيوفى ًمنى اأٍلىٍجدى ميٍهًطًعٌنى ًإٔبى الدَمَّن
ا يػىٍوـه عىًسره   ؟، ىل رأيتم مشهد اٛنراد حينما يغطي مساحات ىائلة من األرض[9 - 7: القمر] {8)يػىقيوؿي اٍلكىاًفريكفى ىىذى

تراه من علو فرتل الناس يدبوف فيو ٬نشوف، ىكذا الناس يـو القيامة يبعثوف من قبورىم على اختبلؼ أحجامهم كأطواٟنم 
األرض عن ىذه كألواهنم منهم من كأبينا  دـ ستوف ذراعنا ُب السماء، كمنهم من ىم ُب مقاسنا، ٪نشر الناس ٗنيعنا، تنشق 

اًث ًإٔبى رىهبًٍِّم يػىٍنًسليوفى }: ساكنيها يقوؿ اهلل عز كجل ، ما ىو النسبلف؟ [51: يس] {كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىًإذىا ىيٍم ًمنى اأٍلىٍجدى
٬نشوف كيلهثوف ك٩نركف خلفهم من يسوقهم، فهم ، يعين [8: القمر] {ميٍهًطًعٌنى ًإٔبى الدَمَّناعً }اإلسراع ُب اٞنشي أم مهطعٌن 

فتنشق األرض عن ساكنيها ك٫نرج الناس من ىذه األجداث، مهما سٌرحت ، متجهوف إٔب اٞنوضع الذم يشاؤه اهلل تعأب
ًإفَمَّن الَمَّنًذينى قىاليوا رىبػُّنىا اللَمَّنوي }اٝنياؿ فاألمر ال ٬نكن أف ييدرؾ بتفاصيلو لكنو مركع مهيب؛ كٟنذا يينزؿ اهلل سكينتو على اٞنؤمنٌن 

ًئكىةي أىالَمَّن ٔنىىافيوا كىالى ٓنىٍزىنيوا كىأىٍبًشريكا بًاٛنٍىنَمَّنًة الَمَّنيًت كيٍنتيٍم تيوعىديكفى  – أما اآلخر . [30: فصلت] {ٍبيَمَّن اٍستػىقىاميوا تػىتػىنػىزَمَّنؿي عىلىٍيًهمي اٍلمىبلى
ىكذا يتساءلوف ىذا السؤاؿ  [52: يس] {قىاليوا يىا كىيٍػلىنىا مىٍن بػىعىثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدنىا}: ؿفقد قاؿ اهلل عز كج– كالعياذ باهلل 

ا مىا كىعىدى الرَمَّنٍ٘نىني كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى }: كف يقوؿ قائلهمـحينما يفيقوف كيقو فإما أف ، [52: يس] {مىٍن بػىعىثػىنىا ًمٍن مىٍرقىًدنىا ىىذى
ا مىا كىعىدى الرَمَّنٍ٘نىني كىصىدىؽى اٍلميٍرسىليوفى }٩نيبهم اٞنؤمنوف أك ْنيبهم اٞنبلئكة تبكيتنا ٟنم  ةن  (52)ىىذى ًإٍف كىانىٍت ًإالَمَّن صىٍيحىةن كىاًحدى

يٍػنىا ١نيٍضىريكفى  يعه لىدى [. 53، 52: يس] {فىًإذىا ىيٍم ٗنًى

                                                           

. قاؿ شعيب األرنؤكط حسن لغًنه (3008) مسند أ٘ند 
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ىاىنا يبتدئ فصل جديد كىو اإل٬ناف بالقيامة، اإل٬ناف ّنا يكوف بعد البعث، فبل يتم إ٬ناف امرئ باليـو اآلخر حَّت 
عىثيوا قيٍل بػىلىى كىرىيبِّ } ،يؤمن بالبعث  كىذا أحد مواضع ثبلث يؤمر فيها الن  ،[7: التغابن] {زىعىمى الَمَّنًذينى كىفىريكا أىٍف لىٍن يػيبػٍ

عىثينَمَّن }صلى اهلل عليو كسلم أف يقسم هبذا القسم  قسم، الـ القسم، نوف التوكيد :  انظر،[7: التغابن] {قيٍل بػىلىى كىرىيبِّ لىتيبػٍ
 .[7: التغابن] {ٍبيَمَّن لىتػينىبػَمَّنؤيفَمَّن ّنىا عىًمٍلتيٍم كىذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه }الثقيلة 

ًئكىةي تػىٍنزًيبلن }تغيًنات أرضية، كىناؾ تغيًنات ٚناكية اؿىذه  اـً كىنػيزِّؿى اٍلمىبلى [ 25: الفرقاف] {كىيػىٍوـى تىشىقَمَّنقي السَمَّنمىاءي بًاٍلغىمى
جاء ُب بعض اآلثار أف كل ٚناء تنشق فينزؿ مبلئكتها فيحيطوف بأىل األرض إحاطة السوار باٞنعصم، ٍب السماء اليت 

 تليها فينزؿ مبلئكتها فيحيطوف ّنن قبلهم إحاطة السوار باٞنعصم كىكذا، حَّت كل ذلك إرىاص كٕنهيد لنزكؿ الرب
ك٠نيئو لفصل القضاء بٌن عباده، فالناس إذف ٫نرجوف ُب ىذه اٞنسًنة كىذا اٞنوكب العجيب ليقفوا ُب أرض  سبحانو كتعأب

ٍنًس ًإًف }احملشر ُب عرصات القيامة، ىذا أمر سيقع ٕب كلكى كلو كٟنا كٟنم كٟنن كلكل أحد، أين اٞنفر؟  يىا مىٍعشىرى اٛنًٍنِّ كىاإٍلً
، أٗب ٟنم أف ينفذكا ىم [33: الر٘نن] {اٍستىطىٍعتيٍم أىٍف تػىنػٍفيذيكا ًمٍن أىٍقطىاًر السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض فىانٍػفيذيكا الى تػىنػٍفيذيكفى ًإالَمَّن ًبسيٍلطىافو 

فعلى ىذه األرض اٞنبدلة يقع اٜنشر، قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم كما ُب حديث عائشة ، ُب قبضة اهلل سبحانو كتعأب
منا] : كُب ركاية(٪نيٍشىري النَمَّناسي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة حيفىاةن عيرىاةن غيٍرالن ):  قاؿ-رضي اهلل عنها–   غًن : ىذه صفة البعث، حفاة[هبي

غًن ٢نتونٌن حَّت الزائدة اللحمية اليت تكوف على رأس الذكر كتقطع بعد الوالدة : غًن مكتسٌن، غرالن :منتعلٌن، عراة
نىا إًنَمَّنا كينَمَّنا فىاًعًلٌنى }باٝنتاف تعود مع صاحبها  ا عىلىيػٍ أٍنىا أىكَمَّنؿى خىٍلقو نيًعيديهي كىٍعدن ا بىدى منا[104: األنبياء] {كىمى  أم ليس :، هبي

– معهم شيء ال أحد ٪نمل حقيبة، شنطة، جواؿ، أغراض شخصية ، ال، تأٌب ىكذا كما كلدتك أمك حَّت أف عائشة 
يعنا : قػيٍلتي ): ٞنا حٌدث الن  صلى اهلل عليو كسلم هبذا اٜنديث قالت– رضي اهلل عنها  يىا رىسيوؿى اهلًل النِّسىاءي كىالرِّجىاؿي ٗنًى

، قىاؿى صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى  ، تأملوا (يىا عىاًئشىةي اأٍلىٍمري أىشىدُّ ًمٍن أىٍف يػىٍنظيرى بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو »: يػىٍنظيري بػىٍعضيهيٍم ًإٔبى بػىٍعضو
ُب اٞنرأة اٞنسلمة العفيفة ما ىو أكؿ شيء تبادر إٔب ذىنها؟ السرت كاٜنشمة، فقبل أف تفكر ُب ىوؿ –يرعاكم اهلل – 

ف انتكست فطرُتا فذىبت تكشف سوأُتا، أما اٞنسلمة ٓب خبلفنا ،السرت كالصيانة كالديانة كالعفاؼ اٞنوقف تبادر إٔب ذىنها
يا عائشة األمر : ؛ ألهنم عراة، قاؿ[كاسوأتاه يا رسوؿ اهلل الرجاؿ كالنساء ينظر بعضهم إٔب بعض]العفيفة فانظر ردة فعلها 

ذا، ال يفكركف ُب ىذا، أحدىم ال يدرم إٔب أين ينتهي بو اٞنطاؼ إٔب لوأعظم من أف ينظر بعضهم إٔب بعض، ال يأهبوف 
جنةو أك نار فاألمر جد عظيم، إذف من تفرؽ ٜنمو ُب بطوف السباع، كُب حواصل الطًن، كُب أجواؼ اٜنيتاف ٩نمع اهلل 
أجزاءه، الذم احرتؽ كصار رمادنا يعيده اهلل كما كاف، كتذكركا قصة الرجل من بين إسرائيل الذم ٞنا حضرتو الوفاة ٗنع 

أم يقوؿ عن نفسو أنو ما صنع -  قطافإنو ٓب يبتئر عن اهلل خًنن : خًن أب، قاؿ: أمي أبو كنت لكم، قالوا:  ٟنمبنيو، كقاؿ
فإذا أنا مت فأحرقو٘ب ٍب اسحقو٘ب، فإذا كاف ُب يـو شديد الريح فذرك٘ب نصف ُب الرب كنصف ُب البحر فإ٘ب – خًننا قط 

أف إال أخاؼ إف قدر اهلل عليَمَّن أف يعذبين، ىكذا اعرتتو حالة نفسية كخوؼ شديد لدرجة أنو رأل أف ال مفر لو فقرر 
                                                           

 (.2859)صحيح مسلم، (6527) صحيح البخارم 
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احرقو٘ب ٍب اسحقو٘ب أم دقوا عظامي كٜنمي ٍب ذرك٘ب أم انثركا رمادم نصف ُب الرب كنصف ُب : يفعل ىذا الصنيع، قاؿ
فإ٘ب أخاؼ إف قدر اهلل علٌي أف يعذبين، كأخذ على ذلك عهودىم كمواثيقهم، فلما مات : قر، ٍب علل ذلك بقوؿحالب

أم يا عبدم ما ]: ، كقاؿ سبحانوفعلوا بو ما أمرىم نصف ُب الرب كنصف ُب البحر، فأقامو اهلل خلقنا سوينا بٌن يديو
، فما تبلفاه اهلل أف غفر لو، كالشاىد من ىذا أف اهلل ٪نيي اٞنوتى، اهلل تعأب [يا ريب، ٢نافتك: ؟ قاؿت٘نلك على ما صنع

ا على الكفار، لكن اهلل ٓب يزؿ يقيم عليهم األدلة العقلية كاٜنسية،  ا شديدن قادر على إعادُتم، ىذا األمر كاف مستبعدن
نىا بًًو جىنَمَّناتو كىحىبَمَّن اٜنٍىًصيًد }: تأملوا قوؿ اهلل عز كجل ُب سورة ؽ اًء مىاءن ميبىارىكنا فىأىنٍػبىتػٍ كىالنَمَّنٍخلى بىاًسقىاتو  (9)كىنػىزَمَّنٍلنىا ًمنى السَمَّنمى

ًلكى اٍٝنيريكجي  (10)ٟنىىا طىٍلعه نىًضيده  ةن مىٍيتنا كىذى نىا بًًو بػىٍلدى الذم ٪نيي األرض بعد موُتا [11 - 9: ؽ]{ (11)رًٍزقنا لًٍلًعبىاًد كىأىٍحيػىيػٍ
أي اٝنٍىٍلقى ٍبيَمَّن ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيوً }: قادر على إحياء اٞنوتى كٗنعهم، كذلك قاؿ تعأب ، يعين [27: الرـك] {كىىيوى الَمَّنًذم يػىٍبدى

القادر على اٝنلق قادر على إعادتو بل ىو أىوف عليو؛ ألنو على مثاؿو سابق فأين تذىبوف؟ فيجب اإل٬ناف هبذا كال ٩نوز 
معارضتو باٜنسابات اٞنادية كالدعاكل، كإ٧نا يهرب عن اإل٬ناف باليـو اآلخر اٞنبلحدة الذين ٫نشوف سوء العاقبة فتجدىم 

 كما يفعل الكفرة من اٟنندكس كالبوذيٌن الذين يقولوف بتناسخ ،يتحاشوف ىذا كال يؤمنوف بو كينكركف اٞنعاد بصورو ٢نتلفة
 أك الفبلسفة أك غًن ذلك، لكن أىل اٞنلل ٠نمعوف على إثبات البعث أك اٞنعاد ،األركاح كينكركف البعث اٛنسما٘ب

. إذف ىذه ىي القيامة ما٘ب،ثاِب
كيف تعاد؟ ينفخ إسرافيل ُب الصور فتعود كل نىسمة إٔب البدف الذم "  األٍجسىادً   فػىتػيعىادي األىٍركىاحي ًإلىى ":قاؿ

. كانت تعمره ُب الدنيا فتدب الركح كاٜنياة من جديد فيقـو الناس يتحركوف، ىكذا ٪نييهم اهلل تعأب بعد موُتم
هىا اٍلميٍسًلميوفى  كىتػىقيوـي اٍلًقيىامىةي الًَّتي أىٍخبػىرى اهللي ًبهىا ًفي" :قاؿ  إذف ُب : "ًكتىاًبًو, كىعىلىى ًلسىاًف رىسيوًلوي, كىأىٍجمىعى عىلىيػٍ

ىذا إشارة إٔب دالئل إثبات البعث، كىو الكتاب كالسنة كاإلٗناع، فأدلة الكتاب متكاثرة، كأدلة السنة كذلك، كانعقد 
أف الزنادقة  –يرعاكم اهلل – إٗناع اٞنسلمٌن على إثبات البعث، فمن زعم أنو مؤمن كأنكر البعث فبل إ٬ناف لو، كاعلموا 

، كىم ، كإال ليس ٍب شيء من ذلكيدعوف أف ما أخرب بو األنبياء أنو من ضركب التخييل كالتخويف ألجل ضبط الناس
األنبياء ال بو الذين يسميهم شيخ اإلسبلـ أىل التخييل كىم زنادقة باطنية مبلحدة ينكركف اٞنعاد كيزعموف أف ما أخرب 

حقيقة لو، كيوجد ُب ىذا الزماف من يسموف باٞنبلحدة اٛندد كىي حركة ناشئة منذ سينيات قليلة ْنتاح العآب ييسموف 
كيؤلفوف الكتب كيعقدكف اٞنناظرات  اٞنبلحدة اٛندد، كىؤالء اٞنبلحدة ٟنم أربعة رؤكس ُب ىذا الزمن يينظِّركف ٞنقاالُتم

كيوصلوف الوصبلت اإلعبلمية ألجل إنكار اٝنالق، كإنكار اٞنعاد، كإنكار حقائق اإل٬ناف، كزحفهم جارو كحاصل، فيجب 
على أىل اإلسبلـ التنبو ٞنا يصل من إلقاءاُتم ككفرياُتم حَّت ال تزِّؿ قدـ كال يضل فهم، فنسأؿ اهلل سبحانو كتعأب أف 

 .يعظنا موعظةن حسنة كأف يرزقنا من اإل٬ناف بو كاإل٬ناف باليـو اآلخر ما ٪نجزنا عن معاصيو
. كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين

 .كاهلل أعلم
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 (29)الدرس
 (1)اإليماف باليـو اآلخر 

كىيػيٍلًجميهيمي اٍلعىرىؽي  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم , هيمي الشٍَّمسي  فػىتػيٍنصىبي اٍلمىوىازًيني, فػىتيوزىفي ًبهىا ,كىتىٍدنيو ًمنػٍ
ٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى }أىٍعمىاؿي اٍلًعبىاد,  كىمىٍن خىفٍَّت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى الًَّذينى خىًسريكا  (102)فىمى

كىتػيٍنشىري الدَّكىاًكيني, كىًىيى صىحىاًئفي األىٍعمىاًؿ, فىآًخذه ًكتىابىوي بًيىًميًنًو, كآًخذه ًكتىابىوي . {(103)أىنفيسىهيٍم ًفي جىهىنَّمى خىاًلديكفى 
اًلًو أىٍك ًمٍن كَّراًء ظىٍهرًًه؛ كىمىا قىاؿى سيٍبحىانىوي كىتعالى كىكيلَّ ًإنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي اىائًرىهي ًفي عينيًقًو كىنيٍخًرجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا }: ًبًشمى

 .({14)اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا  (13)يػىٍلقىاهي مىنشيورنا 
 . كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن،اٜنمد هلل رب العاٞنٌن

 كقلنا إف اإل٬ناف باليـو اآلخر ،دخلنا ُب الدرس اٞناضي ُب اٜنديث عن ىذا الركن العظيم كىو اإل٬ناف باليـو اآلخر
 :يتطلب اإل٬ناف بأربعة أمور

 . كعذاب القرب كنعيمو،فتنة القرب: كىو أمراف، اإل٬ناف ّنا يكوفي ُب القرب: األمر األكؿ
 . كىو إخراج الناس من قبورىم أحياء يـو القيامة على صفةو تكلمنا عنها؛البعث: األمر الثا٘ب

 .اٜنساب: األمر الثالث
 .اٛنزاء: األمر الرابع

 فقد تقدـ أف الناس ٫نرجوف من قبورىم يـو القيامة حفاةن عراةن غرالن ،األمر الثا٘ب كىو ما يتعلق بالبعثُب كال زلنا 
ما  فهذا ، كلكن يـو القيامة يوـه طويل ْنرم فيو أحداثه عظيمة متبلحقة ال ٬نكن حصرىا. كجرل كصف ذلك اٜناؿ،هبي

ا دنو الشمس من :  فمنها.إٔب شيءو منها- ر٘نو اهلل- الشيخ ار فتقع فيو أحداثه جساـ أش،اليـو يوـه طويله جدًّيا جدًّي
 قدر ميلو أك  يـو القيامة بأف الشمس تدنو من العباد-صلى اهلل عليو كسلم -فقد أخرب الن  . كإٛنامهم العرؽ،العباد
 ٍب ، لكن ىذا الدنو ينتج عنو تعرؽه شديد بسبب دنو الشمس،اهلل أعلم؟  أك ميل اٞنكحلة؟ىل اٞنيل ميل اٞنسافة، ميلٌن

 فمن الناس من يبلغي العرؽي ؛ ٍب بعد ذلك يطفو، العرؽ ُب األرض سبعٌن ذراعناخ كيسي،رقوف على قدر أعماٟنمعإف الناس م
  كمنهم من يلجموي ، كمنهم من يبلغي تراقيو، كمنهم من يبلغي ثدييو، كمنهم من يبلغي حقويو، كمنهم من يبلغي ركبتيو،قكع 
 فإنو كما أسلفنا ،تصديق هبا كعدـ إخضاعها للمقاييس اٞناديةاؿكىذه من األمور الغيبية اليت ٩نب قبوٟنا ك،  إٛنامناالعرؽ

 ىذا ال يتفق مع : كلكل دارو حيكميها فبل يسوغي أف يقوؿ قائل. كدار اآلخرة، كدار الربزخ، دار الدنيا: ثبلثدكراؿ
طرح كال ف كل ىذا ٩نب أف م؟ كيف يكوف اٞناء غًن متساكو على سطحو كاحد(.قاعدة األكا٘ب اٞنستطرقة)النظريات الفيزيائية 

 فلهذا يعرقوف على ، فاهلل الذم خلقهم كأجرل سنػىنىهم فيهم قادره على ىذا التفاكت،ةقابل بو النصوص القطعية كالثابتت
 الذم سيأٌب ذكره (اٜنوض اٞنوركد)ُب ذلك اٞنقاـ  -صلى اهلل عليو كسلم- لنبيو كرمةن كٟنذا جعل اهلل تعأب ت، قدًر أعماٟنم

 .يكوف ذلك ألجل ما يلحقهم من العرؽ كالعطش الشديدؼ -،إف شاء اهلل تعأب-الحقنا 
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 الذم :قيل؟، كما الذم يوزف.  كىو ما تيوزفي بو األعماؿ. كاٞنوازين ٗنع ميزاف،ك٣نا ٩نرم يـو القيامة نصبي اٞنوازين
 . كلكلو دليل، صحائف األعماؿ: كقيل، العامل:كقيل، يوزف العمل

صلى اهلل - استدؿ ُنديث البطاقة أنو ينادم برجل من أمة ١نمد . توزف صحائف األعماؿ:فمن قاؿ -
 حَّت يظن -يعين من الذنوب كاٝنطايا- فينشر لو تسعة كتسعٌن سجبلن ،على رؤكس اٝنبلئق يـو القيامة -عليو كسلم

 قاؿ رسوؿ اهلل . فتربز لو بطاقة فإذا مكتوبه فيها ال إلو إال اهلل،ئناإنك ال تيظلم إف لك عندنا شي:  فييقاؿ.أنو قد ىلك
فطاشت السجبلت كثقيلت :  قاؿ،ة ككضعت البطاقة ُب ًكفةفوضعت السجبلت ُب ًكف -:صلى اهلل عليو كسلم-

 فإنو يدؿ على أف الذم يوزف ماذا؟ ، كىذا اٜنديث فوؽ ما يدؿ عليو من فضل التوحيد كتكفًنه للذنوب.البطاقة
 .صحائف األعماؿ

 استدؿ بقصة عبد اهلل بن مسعود حينما صعد ييصلح . أف الذم يوزف ىو العامل نفسو:كقوؿ من قاؿ -
 . فجعل الصحابة يتعجبوف من دقة ساقية، فإذا ٨نا ساقاف دقيقتاف كأهنما قصبتاف؛ ُب اٞنسجد فكشفت ساقاهئناشي

 .فواهلل ٟنما أثقل ُب ميزاف اهلل من جبل أحد! ؟قأتعجبوف من دقة ساقي -:صلى اهلل عليو كسلم-فقاؿ الن  
 ككاف من ،-رضي اهلل عنو-اختزف العلم ، "كينػىٍيفه ميًليء علمنا" :-رضي اهلل عنو-بن مسعود قاؿ عنو عمر ا

نو إذا جاء الكبلـ عن ابن مسعود يىشتبو عليك أىو إ حَّت ،-صلى اهلل عليو كسلم-أقرب الناس ٚنتنا كىدينا برسوؿ اهلل 
 . ٜنسن نظمو كنسقو؛مرفوع أـ موقوؼ
ٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى ىيمي } ما كرد كثًننا ُب كتاب اهلل .ك٣نا يدؿ على أف الذم ييوزف ىو األعماؿ - فىمى
 ،102: اٞنؤمنوف({ ]103)كىمىٍن خىفَمَّنٍت مىوىازًينيوي فىأيٍكلىًئكى الَمَّنًذينى خىًسريكا أىنفيسىهيٍم ُب جىهىنَمَّنمى خىاًلديكفى  (102)اٍلميٍفًلحيوفى 

رنا يػىرىه} ،[103 يػٍ ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو خى ٍن يػىٍعمى ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَمَّنةو شىرًّيا يػىرىه( 7 )فىمى  فهذه النصوص ، [8 ،7: الزلزلة] {كىمىٍن يػىٍعمى
 .اٞنتكاثرة تديؿ على أف الذم ييوزف ىو العمل

 كإ٧نا قد يزف اهلل العامل ، لكن الذم بو العربة ىو كزف األعماؿ. ال تعارض فكل ىذه الثالث تيوزف:كنقوؿ
 فقد جاء ُب اٜنديث أنو ييؤتى بالرجل الفاجر الكبًن الضخم يـو -،أعاذنا اهلل كإياكم- أك إلظهار خزيو ،إلظهار فضلو

 كغًنهي يكوف إلظهار فضلو لكن العربة ُب الوزف . فهذا يكوف إلظهار خزيو،القيامة ال يساكم ُب ميزاف اهلل جناح بعوضة
 اٍلميٍفًلحيوفى  ىيمي  فىأيكلىًئكى  مىوىازًينيوي  ثػىقيلىتٍ  فىمىنٍ  }،[47: األنبياء{ ]اٍلًقيىامىةً  لًيػىٍوـً  اٍلًقٍسطى  اٍلمىوىازًينى  كىنىضىعي }ىو بوزف األعماؿ 

 .[103 - 102: اٞنؤمنوف{ ]خىاًلديكفى  جىهىنَمَّنمى  ُب  أىنٍػفيسىهيمٍ  خىًسريكا الَمَّنًذينى  فىأيكلىًئكى  مىوىازًينيوي  خىفَمَّنتٍ  كىمىنٍ ( 102)
 . فدؿ ذلك على إثبات اٞنوازين،ففي سورة األنبياء{: لًيػىٍوـً اٍلًقيىامىةً  كىنىضىعي اٍلمىوىازًينى اٍلًقٍسطى }أما 

هنا أ لكن رّنا ،ٔب التعددع فلفظ اٛنمع ُب قولو اٞنوازين يدؿ ؛٪نتمل كىل اٞنوازين متعددة أـ ىو ميزاف كاحد؟
 .ا أهنا بالفعل موازين متعددةمب كر،تعددت باعتبار اٞنوزكنات
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 ،ة بكسر الكاؼ ال كىففتافالصحيح ؾً لفظها ك٣نا ٩نب اعتقاده أف اٞنيزاف ميزافه حقيقي لو لساف كًكفتاف ىذا 
 ا فبل ييثبتوف ميزافن ؛ ال كما تدعيو اٞنعتزلة فإف اٞنعتزلة كما تعرفوف من منهجهم ينزًعوف إٔب التأكيل،ًكفتاف فلو لسافه كًكفتاف

أخرب بو الذم سطة اٞنيزاف ا بل اٞنقصود باٞنيزاف إقامة العدؿ بو: ك٥نن نقوؿ. إقامة العدؿ: بل يقولوف اٞنقصود باٞنيزافاحقيقيًّي 
سبحانو -عدؿ اهلل عز كجلكماؿ  ل كىذا يدؿ عل،ىو ميزافه حقيقيؼبو  كأخرب اهلل تعأب، -صلى اهلل عليو كسلم-الن  

 . كىذا ٩نرم ُب عرصات القيامة كزف األعماؿ. إذف ال بد من اإل٬ناف هبذا،-كُنمده
 ٗنع ، كىي كلمةه فارسيةنشر الدكاكين، ين ٗنع ديوافك كالدكا،٣نا ٩نرم أيضنا ُب عرصات القيامة نشر الدكاكينك

 . ديواف كذا، ديواف اٞنظآب، ديواف اٞنوظفٌنمل كما يستع... ديواف اؿ، ديواف اٛنند:ديواف كىو اٛنامع للشيء كما يقاؿ
كىكيلَمَّن } : كدليل ذلك قوؿ اهلل عز كجل، فتينشر الدكاكين كىي صحائف األعماؿ.أم اٛنامع للشيء احمليط بو يقاؿ لو ديواف

اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا  (13)إًنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي ُب عينيًقًو كى٦نيٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا يػىٍلقىاهي مىنشيورنا 
ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغًنىةن كىال كىًبًنىةن ًإالَمَّن أىٍحصىاىىا }: كقاؿ تعأب ،[14 ،13: اإلسراء({]14) كىيػىقيوليوفى يىا كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى

ا  . [49:الكهف]{كىكىجىديكا مىا عىًمليوا حىاًضرنا كىال يىٍظًلمي رىبُّكى أىحىدن
 ألف ؛ أم ما طار من عملو؟ما معىن طائره، [13: اإلسراء] {كىكيلَمَّن إًنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي ُب عينيًقوً } :قولو تعأب

ي طائرنا، ال ٬نكنك أف تردهدر كالطائر الذم غا؛ كالقوؿ الذم يتفلت منك،العمل الذم يصدري منك  . فلذلك ٚني
عنقو ألنو بكٞناذا ُب عنقو؟ ألف ألـز ما يكوف ُب اإلنساف ما ربط  {:كىكيلَمَّن إًنسىافو أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي ُب عينيًقوً }:قاؿ

 : ٟنذا قاؿ؛ لكن أكثق ما يكوف إذا ريبط بالعنق،رجلك أك غًن ذلكب فقد تربط الشيء بيدؾ أك ،بذىاب عنقو يذىب
 .{أىٍلزىٍمنىاهي طىائًرىهي ُب عينيًقوً }

 ىذا الكتاب ىو ُب الواقع مستنسخ ٣نا كاف قد عملو كطار :[13: اإلسراء] {كى٦نيٍرًجي لىوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة ًكتىابنا}: قاؿ
 .[29: اٛناثية]{إًنَمَّنا كينَمَّنا نىٍستىنًسخي مىا كينتيٍم تػىٍعمىليوفى } .من عملو ُب الدنيا

 كل شيء ، ١ناكمة عبلنية، بل ىا ىو بٌن يديك، أم مفتوحنا ليس مغلقنا؟ ما معىن منشورنا{مىنشيورنا}: قاؿ
ا اٍلًكتىاًب ال يػيغىاًدري صىًغًنىةن كىال كىًبًنىةن } ةطَمَّنلع على كتابو تصيبو صدـا كٟنذا إذا ؛ بالدالئل،بالبينات كىيػىقيوليوفى يىا كىيٍػلىتػىنىا مىاًؿ ىىذى

 .حَّت إف األمر يبلغ بالكافر إٔب اُتاـ كٔنوين اٞنبلئكة الكراـ. [49: الكهف] {ًإالَمَّن أىٍحصىاىىا
من حاؿ الرجل يـو : ما يضحكك يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: كقد ضحك قالوا- صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ الن  
ا :  فيقوؿ اهلل عز كجل، ظلمين الكراـ الكاتبٌن،يا ربِّ ظلمين كتبتك: القيامة يقوؿ لربو أك ال ترضى أف نبعث عليك شاىدن

، فيختم على فيو: قاؿ- ما ىذا؟، ما أعظم من ىذا الشاىد أف اإلنساف يشهد لنفسو-بلى يا رب : من نفسك؟ فيقوؿ
 اهلل عز كجل ُب ق كىذا ما ذكر،كىكذا بقية جوارحو، فيحدث ّنا صنع، فيكوف أكؿ ما ينطق فخذه، ؤمر جوارحو فتنطقتك

نىا قىاليوا أىنطىقىنىا اللَمَّنوي الَمَّنًذم أىنطىقى كيلَمَّن شىٍيءو }: فصلتسورة  كقاؿ رسوؿ اهلل  [،21: فصلت]{كىقىاليوا ًٛنيليوًدًىٍم ًٓبى شىًهٍدًبيٍ عىلىيػٍ
لى بينو كبٌن الكبلـ-: صلى اهلل عليو كسلم- ا لكن كسحقنا فعنكن كنت أناضل: فيقوؿ. ٍب ٫ني يعين يقوؿ  -؛بعدن
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ا لكن كسحقنا: الشخص ٛنوارحو اقٍػرىٍأ ًكتىابىكى } .عليو اٜنجة  فيقيم اهلل تعأب،-يدعو عليهن فعنكن كنت أناضل، بعدن
 . ال شهادة أعظم من ىذه الشهادة:  كاهللمإ[، 14: اإلسراء ]{كىفىى بًنػىٍفًسكى اٍليػىٍوـى عىلىٍيكى حىًسيبنا

بشمالو الشيخ  ىكذا نوع . كتابو بشمالو أك من كراء ظهرهذه خ خذه كتابوي بيمينو ك ـك القيامة مإذف ىذا ٣نا ٩نرم 
الًوً  ًكتىابىوي  أيكٌبى  مىنٍ  كىأىمَمَّنا }: ألف ىذا كرد ُب القر ف على لفظٌن ففي سورة اٜناقة،أك من كراء ظهره  ٓبىٍ  يىالىٍيتىيًن  فػىيػىقيوؿي  ًبًشمى

 فبعض العلماء ،[10: االنشقاؽ{ ]ظىٍهرًهً  كىرىاءى  ًكتىابىوي  أيكٌبى  مىنٍ  كىأىمَمَّنا }: كُب سورة االنشقاؽ،[25: اٜناقة { ]ًكتىابًيىوٍ  أيكتى 
 ّنعىن أهنا تلول ذراعو كييعطى كتابو بشمالو من كراء ؛ إنو يؤتى كتابو بشمالو من كراء ظهره:سلك مسلك اٛنمع كقاؿ

 تكرتٌن تدؿ على التبكيص ككبل اؿ، بشمالو ييعطى كتارةن ، كظاىر كبلـ الشيخ ىنا أنو تارةن ييعطى من كراء ظهره.ظهره
 فإذا جيعل على غًن ىذه الصفة كاف ، ألف األصل ُب اإلنساف ىو التناكؿ كاإلعطاء كاألخذ باليمٌن؛ كالتحقًنترغيبكاؿ

 كالذين يؤتوف كيتبهم ،٬ناهنم ىم أىل اليمٌن ىم أىل اٛننةأ فالذين يؤتوف كيتبىهم ب،ذلك يعين إلظهار خزيو كتبكيتو
 .بشمائلهم ىم الذين حق عليهم العذاب

 .خر ٍب انتقل بعد ذلك إٔب فصلو 
رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم:-  

كىأىمَّا . كىييحىاًسبي اهللي الخىالًئقى, كىيىٍخليو ًبعىٍبًدًه اٍلميٍؤًمًن, فػىيػيقىرّْريهي ًبذينيوًبًو؛ كىمىا كيًصفى ذىًلكى ًفي اٍلًكتىاًب كىالسُّنَّةً 
اٍلكيفَّاري؛ فىال ييحىاسىبيوفى ميحىاسىبىةى مىٍن تيوزىفي حىسىنىاتيوي كىسىيّْئىاتيوي؛ فىً نَّوي الى حىسىنىاتى لىهيٍم, كىلىًكٍن تػيعىدُّ أىٍعمىاليهيٍم, فػىتيٍحصىى, 

هىا كىيػيقىرَّريكفى ًبهىا  .فػىييوقػىفيوفى عىلىيػٍ
 (.ك٩نزكف هبا) ُب نسخيت ليست عندؾ؟ (ك٩نزكف هبا)

-  كاعلموا ، كىو اإل٬نافي باٜنساب: اليـو اآلخر٣نا يكوف ُب ٩نب اإل٬ناف بو الذماألمر الثالث ىو نعم ىذا 
 . ك١ناسبةه للكافرين، ١ناسبةه للمؤمنٌن: نوعافخبلئق اهلل للة أف ١ناسب -يرعاكم اهلل

أف يقيو   فمن سبقت لو من اهلل اٜنسىن كأراد اهلل تعأب، عرضه كمناقشة:أما ١ناسبةي اٞنؤمنٌن فنوعاف أيضنا -
- أف رسوؿ اهلل -رضي اهلل عنهما- فإنو ٪ناسب ١ناسبة العرض كىي اليت دؿ عليها حديث عبد اهلل بن عمر ،النار

 ، كيسرته عن الناس-يعين سرته-ييد٘ب اهلل عبده اٞنؤمن يـو القيامة كيضع عليو عليو كنفو ]: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم
 يتذكر ، أم ريب، أم ريب: كىو يقوؿ، يذكره بذنوبو؟اذ أتعرؼ ذنب كذا يـو ؾ؟ أتعرؼ ذنب كذا يـو كذا:كيقوؿ

سأؿ اهلل من ف- [، إ٘ب قد سرتُتا عليك ُب الدنيا كأنا أغفرىا لك اليـو: فيقوؿ لو الرب الرحيم،حَّت يظين أنو قد ىلك
 إ٘ب قد سرتُتا عليك ُب الدنيا كأنا أغفرىا لك : حٌن يقرع ٚنعو ىذا الكبلـ حٌن يقاؿ لو! ما أسعده!قأ ما أىن-فضلو
 -،جعلنا اهلل كإياكم ٣نن يسمعها من ربو رحيم- زيحزح عن النار هبذا اٜنكم الربا٘ب ،٤نا السعادة حلَمَّنت عليو، اليـو

 .ىذا ىو العرض. إ٘ب قد سرتُتا عليك ُب الدنيا كأنا أغفرىا لك اليـو
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: قاؿ -صلى اهلل عليو كسلم- ُب الصحيح أف الن  -رضي اهلل عنها- حديث عائشة ا فيدؿ عليو:أما المناقشة
فىسىٍوؼى ( 7 )فىأىمَّا مىٍن أيكًتيى ًكتىابىوي بًيىًميًنوً }: قد قاؿ- تعأب- أليس اهلل ، يا رسوؿ اهلل: قلت[،من حوسب عيذب]

 من حوسب :يقوؿ-صلى اهلل عليو كسلم-فهمتهم؟ يعين إشكاٟنا أف الن   .[9 ،8: االنشقاؽ ]{ييحىاسىبي ًحسىابنا يىًسيرنا
 ،8: االنشقاؽ{ ]مىٍسريكرنا أىٍىًلوً  ًإٔبى  كىيػىنػٍقىًلبي ( 8 )يىًسًننا ًحسىابنا ٪نيىاسىبي  فىسىٍوؼى }-: تعأب-عيذب كىي قرأت قوؿ اهلل 

 ، ذاؾ العرض،يا عائشة ]-:صلى اهلل عليو كسلم- فقاؿ ٟنا الن  {كىيىنقىًلبي ًإٔبى أىٍىًلًو مىٍسريكرنا}لكنو ك ىا قد حوسب ،[9
من نوقش اٜنساب ] : ٍب قاؿ ُب اللفظ الثا٘ب[،من حوسب ىلك] :فظ األكؿؿكُب اؿ. [كمن نوقش اٜنساب عيذب

ًإفَمَّن الَمَّنًذينى }عرضه كىو يكوف للمؤمنٌن الذين شاء اهلل تعأب أف ٩ننبهم النار : تبٌنَمَّن هبذا أف اٜنساب نوعاف، ؼ[عيذب
 {ال يىٍسمىعيوفى حىًسيسىهىا كىىيٍم ُب مىا اٍشتػىهىٍت أىنفيسيهيٍم خىاًلديكفى ( 101 )سىبػىقىٍت ٟنىيٍم ًمنَمَّنا اٜنٍيٍسىنى أيٍكلىًئكى عىنػٍهىا ميبػٍعىديكفى 

 .[102-101: األنبياء]
 من أىل الكبائر الذين ٓب ؛ فهي ُب حقِّ من أراد اهلل أف ينالو شيءه من العذاب من عيصاة اٞنوحدين:كأما اٞنناقشة

 فإنكم تعلموف أف صاحب الكبًنة ٓنت اٞنشيئة كاإلرادة يـو القيامة إف شاء اهلل عذبو بقدر ذنبو . اهلل أف يغفر ٟنمأيش
 . فمن نوقش كدقق معو اٜنساب فهذا دليله على أنو سيعذب. كأدخلو اٛننة ٠ناننا كإف شاء عفا عنو،كم لو إٔب اٛننة

 الَمَّنًذينى  اٍلًكتىابى  أىٍكرىثٍػنىا ٍبيَمَّن }إذف ىذا ىو حساب اٞنؤمنٌن على اختبلؼ طبقاُتم ك٥نن نعلم أف اٞنؤمنٌن أطباؽ 
نىا  . سواءاليسو، [32: فاطر{ ]اللَمَّنوً  بًًإٍذفً  بًاٝنٍىيػٍرىاتً  سىاًبقه  كىًمنػٍهيمٍ  ميٍقتىًصده  كىًمنػٍهيمٍ  لًنػىٍفًسوً  ظىآًبه  فىًمنػٍهيمٍ  ًعبىاًدنىا ًمنٍ  اٍصطىفىيػٍ

 ٓب؟ ألنو ال حسنات ، فبل ٪ناسبوف ١ناسبة من تيوزف حسناتو كسيئاتو: قاؿ؟أما الكفار فكيف يكوف حسابهم
 .[23: الفرقاف{ ]مىٍنثيورنا ىىبىاءن  فىجىعىٍلنىاهي  عىمىلو  ًمنٍ  عىًمليوا مىا ًإٔبى  كىقىًدٍمنىا}:  فقد قاؿ اهلل عز كجل،ٟنم

عن رجلو شريف من أىل اٛناىلية من أىل  -صلى اهلل عليو كسلم- رسوؿ اهلل -م اهلل عنهاضر-سألت عائشة 
 كيعين لو م ثر كمناقب ىل نفعو ، كيسقيهميج كيطعم اٜنج، كاف يفكُّ العا٘ب جدعاف عبد اهلل بن زيد بن: يقاؿ لو،مكة

ّنعىن أف الكافر إذا عمل أعماالن ، [ رب اغفر ٕب خطيئيت يـو الدين: من الدىر يومنا إنو ٓب يقل.ال]: ذلك عند اهلل؟ قاؿ
 كىذا من كماؿ عدؿ اٟني أف الكفار إذا عملوا أعماالن صاٜنة . لكن تنفعو ُب الدنيا،نفعو ُب اآلخرةت فإهنا ال ةصاٜنة ١نمود

 ، سعةن ُب الرزؽ؛ثره كنفعو ُب الدنياأ فإف ذلك يعود عليهم - يقع منهم ببل ريباكىذ-من الرب كاإلحساف كالصدقة 
 ىية ْندكف بعض األمم الكافرة يعيشوف ُب نوعو من الرفا،ف ىذاك كأنتم تبلحظ. كٕنكيننا ُب األكطاف،كصحةن ُب األبداف

 ليس كلها ؛ كإعانة، كٗنعيات النفع العاـ، كْندكف تنشط عندىم اٛنمعيات اٝنًنية،كيعين ال يعانوف ٣نا يعا٘ب منو غًنىم
: عن النصارل  كما قاؿ اهلل عز كجل،بغرض التنصًن أك بغرض أغراض معينة أحياننا يفعلوهنا بدكافع أخبلقية ١نضة

فعندىم شيءه من الصفات البشرية ، [ 27: اٜنديد{ ]ابٍػتىدىعيوىىا كىرىٍىبىانًيَمَّنةن  كىرىٍ٘نىةن  رىٍأفىةن  اتػَمَّنبػىعيوهي  الَمَّنًذينى  قػيليوبً  ُب  كىجىعىٍلنىا}
 أما اٞنؤمن فإهنا تنفعو .اإلنسانية اٞنشرتكة فإذا كقع منهم فعله ٘نيد فإهنم يكافئوف عليو ُب الدنيا كال ينفعهم ُب اآلخرة

سببو ؿ فاٞنقصود أف الكفار يـو القيامة ال ٪ناسبوف ١ناسبة من توزف حسناتو كسيئاتو ،أعمالو الصاٜنة ُب الدنيا كاآلخرة
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 فتيعدد ،أف يظهر اهلل عدلو ُب العاٞنٌن من كماؿ عدؿ اهلل عز كجل  إذف كيف يكوف حساهبم؟،بسيط أنو ال حسنات ٟنم
 فيكوف ذلك يعين على اٞنؤل نكايةن هبم . ٍب ٩نزكف عليها، كيعرتفوف هبا، كيقرركف هبا، كيوقيفوف عليها، كٓنصى،أعماٟنم

ف ابن الىذه غدرة ؼ: يرفع لكل غادر لواء يـو القيامة يقاؿ ]-صلى اهلل عليو كسلم- كٟنذا قاؿ الن  ،ككشفنا لسرتىم
  ىو إذف ىذا. يضع عليو كنفو كيسرته ال يفضحو على رؤكس اٝنبلئق؛ عليو سرتهيطفي اهلل أما اٞنؤمن فكما ٚنعتم [،فبلف

 .بعض ما ٩نرم يـو القيامة أيضناإٔب ذكر  ٍب انتقل .ما يتعلق باٜنساب
 (30)الدرس 

 (2)اإليماف باليـو اآلخر
 كىًفي عىرىصىاًت اٍلًقيىامىًة اٍلحىوضي اٍلمىٍوريكدي لًلنًَّبيّْ صلى اهلل عليو كسلم,  -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف

, مىن  , كىعىٍرضيوي شىٍهره ماؤيه أىشىدُّ بػىيىاضنا ًمنى اللَّبىًن, كىأىٍحلىى ًمنى اٍلعىسىًل, آنًيىتيوي عىدىدي نيجيوـً السَّمىاًء, ايوليوي شىٍهره
ا  .يٍَّشرىبي ًمٍنوي شىٍربىةن؛ الى يىٍظمىأي بػىٍعدىىىا أىبىدن

 .نعم ىناؾ اختبلؼ بٌن النسخ كإف كاف يسًننا ال يؤثر
فقد ركاه بضعه كثبلثوف صحابيًّيا . ألنو ثبت بالتواتر، ٣نا ٩نبي اإل٬نافي بو- صلى اهلل عليو كسلم-حوض الن  
 :كعده ابن حجر من األحاديث اٞنتواترة ُب بيتيو الشهًنين، كىذا يعين حد التواتر

 ٣نا تواتر حديث من كذب         كمن بىن هلل بيتنا كاحتسب
 كرؤية شفاعة كاٜنوض            كمسح خفٌن كىذم بعض

 . ؛ كىو اٞناء الذم ٩نعلو لدكابو كهبائمو" يليط أحدكم حوضو" ىو ٠نمع اٞناء: كاٜنوض ُب اللغة
صلى اهلل عليو -ىو حوضه عظيم ٩نعلو اهلل تعأب لنبيو ١نمد : أما ُب االصطبلح فاٞنقصود باٜنوض اٞنوركد

ال ندرم . هنره أعطاه اهلل نبيو ُب اٛننة: يصبُّ فيو ميزاباف من هنر الكوثر، كهنر الكوثر، ُب عرصات القيامة- كسلم
ُب - صلى اهلل عليو كسلم-كصفو الن  . يصبُّ فيو ميزاباف من هنر الكوثر. كىو خربه متعقل، كيف؟ لكن نصدؽ

كأحلى من العسل، طولو ، كىذا أحسن ما يكوف من األلواف ُب اٞنشركبات. أحاديثو بأف ماءه أشدُّ بياضنا من اللنب
ر٘نو -كاستنبط شيخ اإلسبلـ ابن تيمية . كُب بعض األلفاظ كل زاكيةو من زكاياه مسًنة شهر، شهر كعرضو شهر

ا ُب كل اْناه مسًنة شهر فينبغي أف يكوف - اهلل من ىذا أف ىذا اٜنوض مستدير؛ ألنو إذا كاف القطر كاحدن
 .مستديرنا ال مربعنا كال مستطيبلن كال بيضاكيًّيا بل يكوف مستديرنا

 . نيتوي يعين كيزانو أك كؤكسو عدد ٤نـو السماء؛ يعين أنو عدد ىائل جدًّيا،  نًيىتيوي عىدىدي ٤نييوـً السَمَّنمىاءً : قاؿ
ا: قاؿ ا أىبىدن صحيح "كما ُب - صلى اهلل عليو كسلم-يقوؿ نبينا : مىن يَمَّنٍشرىبي ًمٍنوي شىٍربىةن؛ الى يىٍظمىأي بػىٍعدىىى

 شفقتو ؿكفرط القـو ىو الذم يتقدمهم إٔب مورد اٞناء؛ كىذا يدؿ على كم، [أنا فرطكم على اٜنوض]": البخارم
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فحينما يقـو الناس عطاشى يلهثوف كقد دنت . بأمتو حَّت إنو يتقدمهم لييهيئ ٟنم الشراب- صلى اهلل عليو كسلم-
كينزع - صلى اهلل عليو كسلم-فيهوم الن  ، منهم الشمس يكونوف أحوج ما يكونوف إٔب أف يبلوا حلوقهم باٞناء

 .كيناكؿ
ا: قاؿ ا أىبىدن يعين يكتسب مناعة من العطش دائمة طبيعية ال ٪نتاج إٔب .مىن يَمَّنٍشرىبي ًمٍنوي شىٍربىةن؛ الى يىٍظمىأي بػىٍعدىىى

ليذادفَمَّن رجاؿ من أميت عن حوضي ]-:صلى اهلل عليو كسلم-كمع ذلك فقد قاؿ الن  ، شرب بسبب ىذه الشربة
كىذا ال شك أنو من أشد أحاديث الوعيد ُب . [إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ: فأقوؿ أصيحايب أصيحايب، فيقاؿ

كأحدث فيها فإنو -صلى اهلل عليو كسلم-فمن كاف من أمة ١نمد ، فإف اإلحداث ُب الدين بدعة، حق اٞنبتدعة
كإف كاف إحداثو ، ٍب بعد ذلك يينظر إف كاف إحداثو كبدعتو بدعة مكفرة فإنو م لو إٔب النار، ييذاد عن حوضو

 .كبدعتو دكف ذلك فإنو ٪نـر من الشرب من اٜنوض لكن رّنا يكوف م لو إٔب اٛننة بسبب حسنة التوحيد
-كالرافضة اللئاـ أنذكا من ىذه اللفظة دعوة لتكفًن الصحابة الكراـ؛ فزعموا بأف الصحابة ارتدكا بعد الن  

كاستدلوا . كأهنم نكصوا على أعقاهبم لكوهنم ٓب ييبايعوا عليًّيا باٝنبلفة كبايعوا أبا بكر كعمر، -صلى اهلل عليو كسلم
إ٧نا - صلى اهلل عليو كسلم-كال شك أف ىذه دعوة باطلة؛ فإف الذين ذكرىم الن   [ليذادفَمَّن رجاؿه ]هبذا اٜنديث 

من : فقد يكوف ىؤالء كما قاؿ اٝنطايب كغًنه، كىذا لفظه يدؿ على التقليل، أصيحايب: ىم أفراده قبلئل كٟنذا قاؿ
لكن حاشا ، ٣نا ىو معركؼ ُب زمن أيب بكرو الصديق- صلى اهلل عليو كسلم-اٞنرتدين الذين ارتدكا بعد كفاة الن  

، الصحابة الكراـ أف يناٟنم ىذا األمر فإهنم ىم الذين مسكوا بالكتاب كٕنسكوا بالكتاب كصانوا الشريعة كحفظوىا
صلى اهلل -كينطبق عليهم فعبلن قوؿ الن  ، بل أكٔب هبذا اٜنديث الركافض اللئاـ ألهنم ىم الذين أحدثوا ُب الدين

ا: فأقوؿ، إنك ال تدرم ما أحدثوا بعدؾ]: ُب اٜنديث- عليو كسلم فهم الذين ، [سحقنا ٞنن أحدث بعدم كبعدن
 .أحدثوا ُب الدين كأدخلوا فيو ما ليس منو

كأف يرجو اإلنساف أف يناؿ شربةن من حوض الن  ، -صلى اهلل عليو كسلم-إذف ٩نب اإل٬ناف ُنوض الن  
. 

 كىل لبقية األنبياء أحواض؟
كال يبعيد أف يكوف لبقية األنبياء أك لكل . كبعضهم جعلها من اٝنصائص النبوية، قاؿ بعض العلماء بذلك

كٟنذا سألو ، -صلى اهلل عليو كسلم-لكن اٜنوض العظيم؛ اٜنوض الكبًن ىو حوض الن  ، ن  حوض ٫نتص بو
يا ٟنا من عبلمة يعين ب ثار . بالغرة كالتحجيل: يا رسوؿ اهلل، كيف تعرفينا من بٌن األمم؟ قاؿ: أصحابو كقالوا

. كما تعرفوف اٝنيل إذا رأيتم اٝنيل ُب يديها كُب رجليها كُب ناصيتها أثر البياض ىذه ىي الغرة كالتحجيل، الوضوء
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ما يكوف ُب أطراؼ األقداـ كاأليدم فهذه ىي مواضع الوضوء كىذا يدؿ : كالتحجيل، ما يكوف ُب اٛنبٌن: الغرة
 .على فضل الوضوء؛ كٟنذا فإف النار ال ٕنس من ابن  دـ مواضع الوضوء، ٍب انتقل إٔب ذكر شيءو  خر

 نًَّة  -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف كىالصّْرىاطي مىٍنصيوبه عىلىى مىٍتًن جىهىنَّمى, كىىيوى اٍلًجٍسري الًَّذم بػىٍينى اٍلجى
هيم مىن  اٍلبػىٍرًؽ, كىًمنػٍ هيم مىن يىميرُّ كى هيٍم مىٍن يىميرُّ كىلىٍمًح اٍلبىصىًر, كىًمنػٍ اًلًهٍم, فىًمنػٍ كىالنَّاًر, يىميرُّ النَّاسي عىلىٍيًو عىلىى قىٍدًر أىٍعمى
هيم مىن  هيم مىن يػىٍعديك عىٍدكنا, كىًمنػٍ هيم مىن يىميرُّ كىرًكىاًب اإًلًبًل, كًمنػٍ هيم مىن يىميرُّ كىاٍلفىرىًس اٍلجىوىاًد, كىًمنػٍ يىميرُّ كىالرّْيًح, كًمنػٍ
هيم مىن ييٍخطىفي كىيػيٍلقىى ًفي جىهىنَّمى؛ فىً فَّ اٍلًجسرى عىلىٍيًو كىالىلًيبي تىٍخًطفي  هيم مىن يػىٍزحىفي زىٍحفنا, كىمىنػٍ يىٍمًشي مىٍشينا, كىًمنػٍ

اًلًهم, فىمىٍن مىرَّ عىلىى الصّْرىاًط؛ دىخىلى اٍلجىنَّةى  نًَّة كىالنَّاًر, . النَّاسى بًأىٍعمى فىً ذىا عىبػىريكا عىلىٍيًو؛ كىقػىفيوا عىلىى قػىٍنطىرىةو بػىٍينى اٍلجى
بيوا كىنػيقُّوا؛ أيًذفى لىهيٍم ًفي ديخيوًؿ اٍلجىنَّةً  , فىً ذىا ىيذّْ  .فػىيػيٍقتىصَّ لًبػىٍعًضًهم ًمن بػىٍعضو

. جعلنا اهلل كإياكم منهم، نسأؿ اهلل من فضلو
اللهم سلم : حَّت إف األنبياء دعاؤىم يومئذ، ىذا اٜنديثي عن الصراط كىو من أصعب مواقف القيامة

 .سلم
اٍىًدنىا }: كٟنذا نقوؿ ُب صبلتنا. الطريق اٞنستقيم يقاؿ لو صراط. ىو الطريق الواضح: كالصراط ُب اللغة

 .فالطريق الواضح يقاؿ لو صراط جادة، [6: الفآنة] {الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى 
 .حسي كمعنوم: فالصراط نوعاف
كىو الذم نقولو ُب كل ركعة من ركعات الصبلة . ىو اٞنلة، ىو الدين، ىو اإلسبلـ: فالصراط اٞنعنوم

 . يعين الطريق اٞنستقيم الذم ىو دين اإلسبلـ كملة أبينا إبراىيم، [6: الفآنة] {اٍىًدنىا الصِّرىاطى اٍلميٍستىًقيمى }
كىالصِّرىاطي : قاؿ- ر٘نو اهلل-كما عرفو الشيخ . فهو اٛنسر اٞننصوب على منت جهنم: أما الصراط اٜنسي

: يقوؿ اهلل عز كجل، مىٍنصيوبه عىلىى مىنٍتً جىهىنَمَّنمى، كىىيوى اٛنًٍٍسري الَمَّنًذم بػىٌٍنى اٛنٍىنَمَّنًة كىالنَمَّناًر، ٬نىيرُّ النَمَّناسي عىلىٍيًو عىلىى قىٍدًر أىٍعمىاٟنًًمٍ 
ٍتمنا مىٍقًضيًّيا } : مرٙب]{ ٍبيَمَّن نػينىجِّي الَمَّنًذينى اتػَمَّنقىٍوا كىنىذىري الظَمَّناًلًمٌنى ًفيهىا ًجًثيًّيا (71)كىًإٍف ًمٍنكيٍم ًإالَمَّن كىارًديىىا كىافى عىلىى رىبِّكى حى
أما الكفار فبل ٬نركف على الصراط ٓب؟ . ال بد، ال بد لكل مؤمن أف ٬نر على الصراط، ، ال بد لكل أحد[72، 71

ألهنم يقذفوف ُب النار مباشرة تيغل أيديهم إٔب أرجلهم إٔب أعناقهم ٍب ييقذفوف ُب النار فبل يىعربي على الصراط أصبلن 
، لكن عبورىم على الصراط اٜنسي يكوفي ُنسب عبورىم على الصراط اٞنعنوم ُب اٜنياة الدنيا، إال اٞنوحدكف

، كامتثاٟنم ألكامره، ألستم تركف الناس اآلف يتفاكتوف ُب طاعتهم هلل. فيتفاكتوف ُب ذلك كتفاكُتم ُب اٜنياة الدنيا
كذلك يقع على . كمسارعتهم فيها؟ أك تلكؤىم كتباطؤىم؟ ىذا موجود، كمبادرُتم إٔب اٝنًنات، كاجتناهبم ٞنناىيو
 .فمن كاف سريعنا على الصراط اٞنعنوم صار سريعنا على الصراط اٜنسي كالعكس بالعكس. الصراط اٜنسي
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ثل بو السرعة : يقوؿ كما ييستفاد من األحاديث كلمح )فىًمنػٍهيٍم مىٍن ٬نىيرُّ كىلىٍمًح اٍلبىصىًر، كىذا أعظم شيء ٕني
يعين ، -نسأؿ اهلل من فضلو-اليت تسمى ُب لغة الفيزياء اآلف سرعة الضوء ثبلٖنائة ألف كيلومرت ُب الثانية  (البصر

. أنت حينما تشعل اٞنصباح ال يأخذ النور كقت لكي ينتقل للجدار بسرعة ٬نتلئ اٞنكاف بالنور ألف سرعتها ىائلة
فأعظم سرعة ٬نكن أف ييضرب هبا اٞنثل ُب عقوؿ ، الشمس على شدة بيعدىا عنا يصل ضوءىا إلينا ُب ٖناف دقائق

 .الناس ىي سرعة الضوء
اٍلبػىٍرؽً : قاؿ الربؽ إذا شعشع يأخذ بضع ثوا٘ب أك جزءنا من : فىًمنػٍهيٍم مىٍن ٬نىيرُّ كىلىٍمًح اٍلبىصىًر، كىًمنػٍهيم مىن ٬نىيرُّ كى

. حينما يلوح ُب األفق شعشعة الربؽ بسرعة تذىب، الثانية فهو دكف األكؿ لكنو سريع
الرِّيًح، الريح اٞنرسلة تصل سرعتها أحياننا ثبلٖنائة كيلومرت ُب الساعة : قاؿ أربعمائة - كىًمنػٍهيم مىن ٬نىيرُّ كى

- صلى اهلل عليو كسلم-كٟنذا ٞنا كصف الن  ، أيضنا الريح اٞنرسلة توصف بالسرعة، كيلومرت ُب الساعة؛ أسرع أقل
 .؛ يعين أنو ٬نشي سريعنا[كسيلو استدبرتو الريح]: سرعة الدجاؿ ُب األرض قاؿ

اٍلفىرىًس اٛنٍىوىاًد؛ إذف كما تبلحظوف ىذه اٞنراتب من أعلى إٔب أدٗب: ٍب قاؿ الفرس اٛنواد . كًمنػٍهيم مىن ٬نىيرُّ كى
 .الفرس؛ اٞنضمر سريع ُب جريو

 .أيضنا تكوف سريعة لكن دكف سرعة اٛنواد، كىًمنػٍهيم مىن ٬نىيرُّ كىرًكىاًب اإًلًبًل؛ اإلبل اٞنهجنة اٞنتخذة للسًن: قاؿ
ٔنيل ىذا اٞنشهد على الصراط رجيل ٩نرم جرينا فوؽ ، كًمنػٍهيم مىن يػىٍعديك عىٍدكنا؛ يعين يركض على رجليو: قاؿ

 .الصراط
كتكوف معاناتو أشد ، منهم من ٓب يتمكن من إطبلؽ ساقيو ُب اٛنرم ٬نشي مشينا: كىًمنػٍهيم مىن ٬نىًٍشي مىٍشينا

 .من معاناة ما قبلو
كىًمنػٍهيم مىن يػىٍزحىفي زىٍحفنا، كيف؟ ما ىو الزحف؟ الزحف ىو اٞنشي على -: صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ الن  

عافانا اهلل - ألف اٞنشهد مهيب ، كىذا أشق ٣نا سبقو، اٞنقعدة كليس اٜنبو؛ ٬نشي على مقعدتو فوؽ الصراط
 .يعين النار من ٓنتو يعين تضطرب- كإياكم

ىو عبارة عن : الكلوب، كالكبلليب ٗنع كلوب: فىًإفَمَّن اٛنًٍسرى عىلىٍيًو كىبلىلًيبي -: صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ 
بشوؾ السعداف كىي شيءه يعرفو أىل الغنم يلتصق - صلى اهلل عليو كسلم-حديدة معقوفة الطرؼ شبهها الن  

فيوجد على جنبيت الصراط . فهذا العقف ىو الكلوب، بصوؼ الغنم شيءه من الشوؾ يكوف فيو كالشوكة اٞنعقوفة
إف ىذه الكبلليب متخصصة منها ما : كقاؿ بعض أىل العلم. ىذه الكبلليب اٞنتهاكية ٬ننة كيسرة ٔنطف الناس

منها ما ٫نطف مثبلن أىل النميمة أىل الغيبة إٔب ، منها ما ٫نطف اٞنرابٌن، منها ما ٫نطف أكلة الربا، ٫نطف الزناة
 .ع افنا اهلل كإياكم-غًن ذلك
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؛ يعين منهم من يصيبو الكلوب [فمخدكشه ناجو كمكردسو ُب النار]-:صلى اهلل عليو كسلم-يقوؿ الن  
. ألف اهلل تعأب شاء أف يعذب ُب النار ما شاء، كمنهم من ٬نسك بو الكلوب فيلقيو ُب النار، فيخدشو لكن ٬نضي

اًلًهم: قاؿ هيم مىن ييٍخطىفي كىيػيٍلقىى ًفي جىهىنَّمى؛ فىً فَّ اٍلًجسرى عىلىٍيًو كىالىلًيبي تىٍخًطفي النَّاسى بًأىٍعمى  ككل :كىمىنػٍ
. يعين ليس األمر خبط عشواء؛ ال، شيءه قد قدره اهلل كقضاه منذ األزؿ، شيءو عنده ّنقدار

فماذا بعد ذلك؟ من مر على الصراط دخل اٛننة انتهت ، إذف ىذا حاؿ الناس ُب مركرىم على الصراط
كطبعنا ٥نن مهما أعملنا . كىو طرؼ الصراط ٣نا يلي اٛننة: ألف ما بعد الصراط موضع يقاؿ لو القنطرة، معاناتو

لكن ىذه معاف متعقلة مفهومة كإف ٓب ندرؾ الكيفيات ، فكرنا ال نستطيع أف نتصور ىذا على حقيقتو ُب الواقع
ك٫نربنا بأفعالو؛ كنعقل كبلـ اهلل ، كيصف نفسو بأكصاؼ، فاهلل تعأب ييسمي لنا نفسو بأٚناء، كىذا ُب كل شيء

كأنو ٩نيء لفصل القضاء بٌن العباد يـو القيامة؛ ، فقد أخربنا بأنو استول على العرش. كإف كنا ال ندرؾ كيفيتو
فكذلك نصوص اٞنعا٘ب نعقل معناىا الداؿ الذم دلت عليو األلفاظ . فنعقل ذلك كنفهمو كإف كنا ال ندرؾ كيفيتو

. كإف ٓب ندرؾ كيفيتها
نًَّة كىالنَّارً . فىمىٍن مىرَّ عىلىى الصّْرىاًط؛ دىخىلى اٍلجىنَّةى  :قاؿ  :فىً ذىا عىبػىريكا عىلىٍيًو؛ كىقػىفيوا عىلىى قػىٍنطىرىةو بػىٍينى اٍلجى
لكن ، ٞناذا؟ ألف بينهم مظآب كإف كانوا من اٞنوحدين، فييقتص لبعضهم من بعض. اٞنكاف اٞنرتفع: كالقنطرة ىي

فبل بد أف يدخلوا اٛننة . أك غًن ذلك، أك باألفعاؿ، يكوف قد جرل بينهم ُب ىذه اٜنياة الدنيا مظآب؛ إما باألقواؿ
كىنػىزىٍعنىا مىا ُب صيديكرًًىٍم ًمٍن ًغل  ًإٍخوىاننا }ال يليق أف يدخل اٛننة كُب صدكرىم غل، ، على أكمل زينة ظاىرة كباطنة

. أين يينزع ذلك الغل؟ ُب القنطرة، [47: اٜنجر] {عىلىى سيريرو ميتػىقىابًًلٌنى 
بيوا كىنػيقُّوا؛ أيًذفى لىهيٍم ًفي ديخيوًؿ اٍلجىنَّةً : قاؿ , فىً ذىا ىيذّْ  يتعافوف كيتغافركف فيما :فػىيػيٍقتىصَّ لًبػىٍعًضًهم ًمن بػىٍعضو

: حينئذو يساقوف إٔب اٛننة كما كصف اهلل عز كجل، فإذا صفت قلوهبم فإنو ال يدخل اٛننة إال نفسه طيبة، بينهم
كىًسيقى الَمَّنًذينى اتػَمَّنقىٍوا رىبػَمَّنهيٍم ًإٔبى اٛنٍىنَمَّنًة زيمىرنا حىَّتَمَّن ًإذىا جىاءيكىىا كىفيًتحىٍت أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٟنىيٍم خىزىنػىتػيهىا سىبلـه عىلىٍيكيٍم ًطٍبتيٍم }

اًلًدينى  هي كىأىٍكرىثػىنىا األىٍرضى نػىتىبػىوَمَّنأي ًمنى اٛنٍىنَمَّنًة حىٍيثي نىشىاءي فىًنٍعمى أىٍجري  (73)فىاٍدخيليوىىا خى قػىنىا كىٍعدى كىقىاليوا اٜنٍىٍمدي لًلَمَّنًو الَمَّنًذم صىدى
[. 74، 73: الزمر]  {اٍلعىاًمًلٌنى 

ر٘نو -كتفاصيل ذلك ُب الكتاب كالسنة كثًنه جدًّيا كإ٧نا أراد الشيخ ، فيزفوف إٔب اٛننة هبذه الصفة اٛنميلة
 .ٍب انتقل إٔب مبحثو  خر، اإلٞناح إٔب أبرز ىذه اٞنسائل- اهلل

 نًَّة ميحىمَّده صلى اهلل عليو كسلم, كىأىكَّؿي مىن  -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف كىأىكَّؿي مىن يىٍستػىٍفًتحي بىابى اٍلجى
أىمَّا الشَّفىاعىةي األيٍكلىى؛ فػىيىشفىعي : كىلىو صلى اهلل عليو كسلم ًفي اٍلًقيىامىًة ثىالثي شىفىاعىاتو .يىٍدخيلي اٍلجىنَّةى ًمنى األيمىًم أيمَّتيوي 

ًإبٍػرىاًىيمي, كىميوسىى, كىًعيسى اٍبني  ـي, كىنيوحه, كى نػىهيٍم بػىٍعدى أىٍف يػىتػىرىاجىعى األىٍنًبيىاءي؛ آدى فىي أىٍىًل اٍلمىٍوًقًف حىتَّى يػيٍقضىى بػىيػٍ
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نًَّة أىف يىٍدخيليوا اٍلجىنَّة. مىٍريىمى عىًن الشَّفىاعىًة حىتَّى تػىٍنتىًهيى إلىٍيوً  كىىىاتىافى . كىأىمَّا الشَّفىاعىةي الثَّانًيىةي؛ فػىيىٍشفىعي ًفي أىٍىًل اٍلجى
ًذًه الشَّفىاعىةي لىوي كىًلسىاًئًر النًَّبيّْينى . الشَّفىاعىتىاًف خىاصَّتىاًف لىوي  كىأىمَّا الشَّفىاعىةي الثَّالًثىةي؛ فػىيىٍشفىعي ًفيمىًن اٍستىحىقَّ النَّارى, كىىى

هىا يًقينى كى ىٍيرًًىٍم, فػىيىٍشفىعي ًفيمىًن اٍستىحىقَّ النَّارى أىف الَّ يىٍدخيلىهىا, كىيىٍشفىعي ًفيمىٍن دىخىلىهىا أىف يىٍخريجى ًمنػٍ كىييٍخًرجي . كىالصّْدّْ
نٍػيىا,  نًَّة فىٍضله عىمٍَّن دىخىلىهىا ًمٍن أىٍىًل الدُّ قىى ًفي اٍلجى ًتًو, كىيػىبػٍ اهللي ًمنى النَّاًر أىقػٍوىامنا ًبًغيًر شىفىاعىةو؛ بىٍل ًبفىٍضًلًو كىرىٍحمى

 .فػىيػيٍنًش ي اهللي لىهىا أىقػٍوىامنا فػىييٍدًخليهيمي اٍلجىنَّةى 
كىأىٍصنىاؼي مىا تىضىمَمَّننىٍتوي الدَمَّناري اآلًخرىةي ًمنى اٜنًٍسىاًب كىالثػَمَّنوىاًب كىاٍلًعقىاًب كىاٛنٍىنَمَّنًة كىالنَمَّناًر كىتػىفىاًصيلي ذىًلكى مىٍذكيورىةه ُب 
ٍأثيوًر عىًن األىٍنًبيىاًء، كىُب اٍلًعٍلًم اٍلمىٍوريكًث عىٍن ١نيىمَمَّندو صلى اهلل عليو  اًء، كىاآلثىاًر ًمنى اٍلًعٍلًم اٍلمى اٍلكيتيًب اٍلمينػىزَمَّنلىًة ًمنى السَمَّنمى

هي  . كسلم ًمٍن ذىًلكى مىا يىٍشًفي كىيىٍكًفي، فىمىًن ابٍػتػىغىاهي كىجىدى
كالشفاعة من األمور الثابتة اٞنتواترة اليت ، مسألة الشفاعة: نعم؛ بٌنَمَّن الشيخ ُب ىذا الفصل مسألةن مهمة كىي

، كقد تركنا اٞنؤمنٌن ُب القنطرة، فأحاديث الشفاعة بلغت مبلغ التواتر كما أشرنا  نفا، يقطع هبا أىل السنة كاٛنماعة
 فكيف ٟنم أف يدخلوا اٛننة؟

ٞنا كرد ُب اٜنديث : كىأىكَمَّنؿي مىن يىٍستػىٍفًتحي بىابى اٛنٍىنَمَّنًة ١نيىمَمَّنده صلى اهلل عليو كسلم: قاؿ- ر٘نو اهلل-بٌنَمَّن الشيخ 
 .[بك أمرت أال أفتح ألحد قبلك: فيقوؿ. ١نمد:  ٌب باب اٛننة فاستفتحو فيقوؿ اٝنازف من؟ فيقوؿ]

٥نن اآلخركف األكلوف ]-: صلى اهلل عليو كسلم-نعم لقوؿ الن  . كىأىكَمَّنؿي مىن يىٍدخيلي اٛنٍىنَمَّنةى ًمنى األيمىًم أيمَمَّنتيوي : قاؿ
كُب دخوؿ ، ك٥نن أكؿ من يدخل اٛننة فنحن اآلخركف ُب ترتيب األمم لكننا األكلوف ُب اٜنساب، [يـو القيامة

 .اٛننة
من الشفع كىو : معناىا ُب أصل اللغة أك معناىا ُب الوضع- يا كراـ-ٍب ذكر موضع الشفاعة؛ كالشفاعة 

يت الشفاعة شفاعة ألف الشافع ٞنا انضم إٔب اٞنشفوع لو صار زكجنا بعد ، كاٞنقصود بالشفع الزكج، ضد الوتر كإ٧نا ٚني
الشفعة؛ فبلف لو حق الشفعة ألف لو شريك : ىذا سبب تسمية الشفاعة شفاعة، كمنها قوؿ الفقهاء، أف كاف كترنا

 .شفع: فطالب هبذا اٜنق اٞنشاع فيقاؿ
مىٍن يىٍشفىٍع شىفىاعىةن حىسىنىةن يىكيٍن لىوي نىًصيبه ًمنػٍهىا كىمىٍن }. فهو سؤاؿ اٝنًن للغًن: كأما معناىا ُب االصطبلح

 .إذف ىذا ىو معىن الشفاعة، [85: النساء]{يىٍشفىٍع شىفىاعىةن سىيِّئىةن يىكيٍن لىوي ًكٍفله ًمنػٍهىا
: ذكر الشيخ منهما اثنتٌن، ثبلث شفاعات ُب الواقع-صلى اهلل عليو كسلم-كلنبينا 
كىًمنى اللَمَّنٍيًل فػىتػىهىجَمَّنٍد ًبًو نىاًفلىةن لىكى عىسىى أىٍف يػىبػٍعىثىكى رىبُّكى }الشفاعة العظمى اليت ىي اٞنقاـ احملمود : أكال٨نا
، للخبلئق يـو القيامة أف ييقضى بينهم- صلى اهلل عليو كسلم-كاٞنراد هبا شفاعتو ، [79: اإلسراء]{مىقىامنا ١نىٍميودنا

كذلك أف الناس يـو القيامة يطوؿ هبم اٞنقاـ؛ مدة طويلة جدًّيا مع دنو الشمس كإٛناـ العرؽ، فيتنادل البشر بعضهم 
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أال تركف ما أنتم فيو؟ اذىبوا بنا إٔب أبينا  دـ؛ أكؿ ما يتبادر إٔب ذىنهم األب، كىذا ٜنكمةو بالغة : كيقوؿ، إٔب بعض
خلقك بيديو ، أنت  دـ أبو البشر: فيأتوف  دـ كيقولوف. أف اهلل سبحانو كتعأب جعلهم يتداركوف على ىذه الصفة

يلهم ، فيعتذر  دـ بأنو قد أكل من الشجرة. اشفع لنا عند ربك! أال ترل ما ٥نن فيو؟، كأسجد لك مبلئكتو ٍب ٪ني
أنت أكؿ رسوؿ أرسلو اهلل، : فيأتوف نوحنا فيقولوف لو مثل ذلك، كيقولوف. على نوح بوصفو أكؿ رسوؿ أرسلو اهلل

كلكن اذىبوا إٔب إبراىيم فإنو ، فإ٘ب أستحي من ريب، كإف كعدؾ اٜنق، إف ابين من أىلي: إنين قد قلت: فيقوؿ
فيقوؿ . أنت خليل اهلل: فتنجفل اٝنبلئق إٔب إبراىيم كيقولوف لو كما قالوا ٞنن ما سبقو كيقولوف. خليل الر٘نن

، اثنتاف ُب ذات اهلل ىا ٨نا، بل فعلو كبًنىم، ما ىي؟ إ٘ب سقيم. إ٘ب قد كذبت ثبلث كذبات: إبراىيم عليو السبلـ
فيستحي إبراىيم عليو السبلـ من الشفاعة . فأستحي. إهنا أختو: أنو قاؿ لعظيم مصر أك للجبار عن سارة: كالثالثة

ًليمي الر٘نن: ٍب ٪نيلهم إٔب موسى قاؿ، ٜنصوؿ ىذه منو : فيأتوف موسى فيقولوف لو ما قالوا ٞنن سبقو كيقولوف. فإنو كى
، فيعتذر موسى بأنو قد قتل نفسنا فهو يستحي من اهلل أف يشفع. كتب هلل لك التوراة بيمينو، أنت كًليمي الر٘نن

كال يىذكر عيسى ، فيأتوف عيسى فيقولوف لو ما قالوا ٞنن قبلو. ك٪نيلهم إٔب عيسى؛ كأف عيسى ىو كلمة اهلل كركح اهلل
صلى اهلل -لكنو ٪نيلهم إٔب نبينا ، -صلى اهلل عليو كسلم-ليكوف كالتوطئة لنبيننا : قاؿ العلماء، عليو السبلـ ذنبنا

؛ كيتلوف عليو ّنا ىو أىلو -صلى اهلل عليو كسلم-فتأٌب اٝنبلئق فتنجفل اٝنبلئق ٗنيعها إٔب نبينا ١نمد - عليو كسلم
ف ٌب فأسجد ٓنت : ، فيقوؿ[أنا ٟنا، أنا ٟنا]-: صلى اهلل عليو كسلم-فيقوؿ الن  ، اشفع لنا عند ربك: كيقولوف لو

كاهلل ٪نب اٜنمد ، كيفتح اهلل علي ّنحامد ال أيحسنها اآلف؛ يعين أف اهلل عز كجل يفتح عليو من أنواع اٜنمد، العرش
يا ١نمد، ارفع : فيفتح اهلل عليو من احملامد فيقاؿ لو. ، كما ُب صحيح البخارم[ال أحد أحب إليو اٞندحة من اهلل]

ُب - صلى اهلل عليو كسلم-فتكوف البداءة بأمة ١نمد ، أميت أميت: فأقوؿ يا رب. كاشفع تيشفع، كسل تيعطى، رأسك
 .اٜنساب

 .فهي ما سبق كىي شفاعتو ألىل اٛننة أف يدخلوا اٛننة: أما الشفاعة الثانية
كذلك أف ، فهي شفاعتو لعمو أيب طالب أف ٫نفف عنو العذاب: كأما الثالثة اليت ٓب يذكرىا الشيخ ىاىنا

لكن أبا طالب خاصة لو نوعه جزئي من الشفاعة؛ فقد سأؿ ، األصل ُب اٞنشركٌن أهنم ال تنفعهم شفاعة الشافعٌن
يا رسوؿ اهلل، إف عمك أبا : كقاؿ لو- صلى اهلل عليو كسلم-الن  - صلى اهلل عليو كسلم-العباس عم رسوؿ اهلل 

كجدتو ُب الدرؾ األسفل من النار ، نعم: فهل نفعتو بشيء؟ قاؿ، طالب قد كاف ٪نوطك ُب مكة كيدفع عنك
كإنو ، كإنو ليظن أنو أشد أىل النار عذابنا، ٓنت قدميو نعبلف يغلي منهما دماغو، فأخرجتو إٔب ضحضاح من نار

 .ألخفهم عذابنا، فهذه حالة استثنائية ال نظًن ٟنا
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فػىيىٍشفىعي ًفيمىًن اٍستىحىقَمَّن النَمَّنارى أىف الَمَّن - صلى اهلل عليو كسلم-كىناؾ شفاعاته مشرتكة ُب الواقع منها؛ شفاعتو 
ا ، كىذه يشاركو فيها النبيوف- طبعنا من عيصاة اٞنوحدين-كىذه : يىٍدخيلىهىا، كىيىٍشفىعي ًفيمىٍن دىخىلىهىا أىف ٫نىٍريجى ًمنػٍهى

كىذاف النوعاف من . كالشهيد يشفع ُب سبعٌن من أىل بيتو، حَّت الفرط يىشفعي لوالديو، كالشهداء، كالصديقوف
ينكركف الشفاعة فيمن استحق النار أال ، ما ُب شيء من ىذا القبيل: يقولوف، الشفاعة تنكر٨نا اٞنعتزلة كاٝنوارج

من توعده اهلل بعذاب فإنو ٩نب على اهلل أف ينفذ فيو : كيقولوف ببجاحة. كفيمن دخلها أف ٫نرج منها، يدخلها
رج من النار من كاف ُب قلبو . كٟنذا نسميهم كعيدية. كعيد أنكركا الشفاعة مع أف األحاديث فيها متواترة أنو ٫ني

 .[من ٓب يعمل خًننا قط]:  حَّت قاؿأشياء ذكرىا الن  ، حبة، شعًنة، بيرة، أدٗب أدٗب أدٗب مثقاؿ ذرة، مثقاؿ ذرة
مثل الشفاعة ُب رفع درجات بعض أىل اٛننة ، كىناؾ أيضنا شفاعاتو أخرل غًن ىذه تدؿ عليو النصوص

ًلًهٍم ًمٍن شىٍيءو }-:عز كجل-قاؿ اهلل  نىاىيٍم ًمٍن عىمى  {كىالَمَّنًذينى  مىنيوا كىاتػَمَّنبػىعىتػٍهيٍم ذيرِّيػَمَّنتػيهيٍم بًًإ٬نىافو أىٜنٍىٍقنىا هًبًٍم ذيرِّيػَمَّنتػىهيٍم كىمىا أىلىتػٍ
 [.21:الطور]

كىم على الراجح أىل ، كمن الشفاعات أيضنا؛ الشفاعة فيمن تساكت حسناتو كسيئاتو أف يدخلوا اٛننة
. األعراؼ

كحديث عكاشة ، كمن الشفاعات أيضنا؛ الشفاعة لبعض اٞنؤمنٌن ُب دخوؿ اٛننة ببل حساب كال عذاب
ٍب ، السبعٌن ألفنا الذين يدخلوف اٛننة ببل حساب كال عذاب]- صلى اهلل عليو كسلم-بن ١نصن ٞنا ذكر الن  

كأخربىم بأهنم ىم - صلى اهلل عليو كسلم-دخل بيتو فجعل الناس ٫نوضوف ُب ىؤالء من ىم؟ فخرج إليهم الن  
يا : فقاـ عكاشة بن ١نصن األسدم كقاؿ، [كعلى رهبم يتوكلوف، كال يسرتقوف، كال يكتوكف، الذين ال يتطًنكف

 .فهذه شفاعة. أنت منهم: فقاؿ. رسوؿ اهلل، ادع اهلل أف ٩نعلين منهم
: ٍب بعد الشفاعات جاء ُب اٜنديث الصحيح القدسي أف اهلل تعأب يقوؿ، إذف ىناؾ شفاعات متعددة

فهذا . [كٓب يبق إال أرحم الرا٘نٌن؛ فيقبض اهلل قبضةن من النار فيجعلهم ُب اٛننة، كشفع النبيوف، شفعت اٞنبلئكة]
 .بفضل اهلل كر٘نتو

كقد جاء ُب اٜنديث أنو ٞنا ٓناجت اٛننة كالنار قاؿ اهلل ُب  خر ، أيضنا اٛننة يبقى هبا فضل عن أىلها
حَّت يضع رب . ىل من مزيد.. ىل من مزيد: فأما النار فبل يزاؿ يلقى فيها كىي تقوؿ، كلكل ملؤىا]: اٜنديث

كالعياذ -يعين اكتفيت؛ اصطكت ، [قط قط: فينزكم بعضها إٔب بعض كتقوؿ، العزة عليها رجلو أك فيها قدمو
 .على أىلها- باهلل
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فينشئي اهلل خلقنا كيسكنهم اٛننة ّنحض فضلو ىو السيد ، أما اٛننة فيبقى فضل كمساحات غًن مشغولة
نٍػيىا، فػىيػيٍنًشئي اهللي ٟنىىا أىقػٍوىامنا فػىييٍدًخليهيمي ، يفعل ما يشاء ك٪نكم ما يريد ا ًمٍن أىٍىًل الدُّ كىيػىبػٍقىى ُب اٛنٍىنَمَّنًة فىٍضله عىمَمَّنٍن دىخىلىهى

 .اٛنٍىنَمَّنةى 
ٍب ختم الشيخ فيما يتعلق باإل٬ناف باليـو اآلخر ببياف أف ما يتضمنو اإل٬ناف باليـو اآلخر من ىذه األشياء 

ًإفَمَّن }: كٟنذا تلونا عليكم ُب مستهل ىذا الفصل قوؿ اهلل تعأب، كتفاصيلو موجوده ُب ٗنيع الكيتب اٞننزلة من السماء
فما من ، [62: البقرة] {الَمَّنًذينى  مىنيوا كىالَمَّنًذينى ىىاديكا كىالنَمَّنصىارىل كىالصَمَّنابًًئٌنى مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىعىًملى صىاٜنًنا

كىذا موجوده بٌنِّ ُب . كالعمل الصاّب، كاإل٬ناف باليـو اآلخر، اإل٬ناف باهلل: شريعةو ٚناكية إال كتضمنت ىذه الثبلثة
كأما ُب كتب اليهود فاٜنديث عن اليـو اآلخر قليله جدًّيا . كتب النصارل كما فيما يسمونو رؤيا يوحنا كغًن ذلك

كىقىاليوا لىٍن ٕنىىسَمَّننىا النَمَّناري ًإالَمَّن أىيَمَّنامنا }ألهنم يعلموف أهنم مغبونوف ُب ذلك الوقت - كالعياذ باهلل-كما ذلك 
 [.80: البقرة]{مىٍعديكدىةن 

ٍأثيوًر عىًن األىٍنًبيىاًء، كىُب اٍلًعٍلًم : قاؿ اًء، كىاآلثىاًر ًمنى اٍلًعٍلًم اٍلمى كىتػىفىاًصيلي ذىًلكى مىٍذكيورىةه ُب اٍلكيتيًب اٍلمينػىزَمَّنلىًة ًمنى السَمَّنمى
هي  فعلى ىذا ينبغي لكل : اٍلمىٍوريكًث عىٍن ١نيىمَمَّندو صلى اهلل عليو كسلم ًمٍن ذىًلكى مىا يىٍشًفي كىيىٍكًفي، فىمىًن ابٍػتػىغىاهي كىجىدى

يي القلب، مؤمن أف يىصقيل قلبو بالقراءة عن أحواؿ يـو القيامة  .ك٪نصِّل بو التقول، كيينعشو، فإف ىذا ٣نا ٪ني
. كصلى اهلل كسلم على نبينا ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن
. كاهلل أعلم

 (31)الدرس
( 1)اإليماف بالقدر 

 ًر خىًٍنًًه كىشىرِّهً -: ر٘نو اهلل-قاؿ اٞنؤلف ًر . كىتػيٍؤًمني اٍلًفٍرقىةي النَمَّناًجيىةي أىٍىًل السُّنَمَّنًة كىاٛنٍىمىاعىًة بًاٍلقىدى كىاإًل٬نىافي بًاٍلقىدى
ٍيئػىٌٍنً  اإل٬نىافي بًأىفَمَّن اهللى تػىعىأبى عىًليمه ّنا اٍٝنىٍلق عىاًمليوفى ًبًعٍلًمًو اٍلقىًدًٙب : فىالدَمَّنرىجىةي األيكٔبى . عىلىى دىرىجىتىًٌن؛ كيلُّ دىرىجىةو تػىتىضىمَمَّنني شى

يعى أىٍحوىاٟنًًم مِّنى الطَمَّناعىاًت كىاٍلمىعىاًصي كىاألىٍرزىاًؽ كىاآلجىاًؿ، ٍبيَمَّن كىتىبى اهللي ُب  ا، كىعىًلمى ٗنًى الَمَّنًذم ىيوى مىٍوصيوؼه ًبًو أىزىالن كىأىبىدن
؟ قىاؿى : قىاؿى . اٍكتيبٍ : فىأىكَمَّنؿي مىا خىلىقى اهللي اٍلقىلىمى قىاؿى لىوي . اللَمَّنٍوًح اٍلمىٍحفيوًظ مىقىاًديرى اٍٝنىٍلقً  اًئنه : مىا أىٍكتيبي اٍكتيٍب مىا ىيوى كى

فىمىا أىصىابى اإًلٍنسىافى ٓبٍى يىكين لِّييٍخًطئىوي، كىمىا أىٍخطىأىهي ٓبٍى يىكين لِّييًصيبىوي، جىفَمَّنًت األىٍقبلىـي، كىطيوًيىًت . ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً 
؛ كىمىا قىاؿى تػىعىأبى  اًء كىاألىٍرًض ًإفَمَّن ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو } :الصُّحيفي أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمى

مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب األىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَمَّن ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو }: كىقىاؿى ، {يىًسًني 
انىوي يىكيوفي ُب مىوىاًضعى ٗنيٍلىةن كىتػىٍفًصيبلن ، {يىًسًنه  ا التػَمَّنٍقًديري التَمَّناًبعي لًًعٍلًمًو سيٍبحى . فػىقىٍد كىتىبى ُب اللَمَّنٍوًح اٍلمىٍحفيوًظ مىا شىاءى : كىىىذى
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، فػىيػيقىاؿي لىوي  رًٍزقىوي، كىأىجىلىوي، : اٍكتيبٍ : كىًإذىا خىلىقى جىسىدى اٛنٍىًنًٌن قػىٍبلى نػىٍفًخ الرُّكًح ًفيًو؛ بػىعىثى إًلىٍيًو مىلىكنا، فػىيػيٍؤمىري بًٍأٍربىًع كىًلمىاتو
رًيَمَّنًة قىًد٬ننا، كىميٍنًكريهي اٍليػىٍوـى قىًليله . كى٥نىٍوى ذىًلكى .. كىعىمىلىوي، كىشىًقي  أىـٍ سىًعيده  ا التػَمَّنٍقًديري قىٍد كىافى يػيٍنًكريهي غيبلةي اٍلقىدى . فػىهىذى

 :أما بعد. كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن، اٜنمد هلل رب العاٞنٌن
فقد ذكره اهلل تعأب ُب كتابو ُب ، فهذه مسألة القدر العظيمة؛ كذلك أف اإل٬ناف بالقدر أحد أصوؿ اإل٬ناف

{ ًإنَمَّنا كيلَمَّن شىٍيءو خىلىٍقنىاهي ًبقىدىرو }: كقاؿ [2: الفرقاف] {كىخىلىقى كيلَمَّن شىٍيءو فػىقىدَمَّنرىهي تػىٍقًديرنا}: فقاؿ سبحانو. غًن ما موضع
 [.49: القمر]

٬نىاًف، قىاؿى : قىاؿى ):ُب حديث جربيل اٞنشهور كفيو- صلى اهلل عليو كسلم-كذكره الن   أىٍف ): فىأىٍخربٍ٘ب عىًن اإٍلً
ًر خىًٍنًًه كىشىرِّهً  ًتًو، كىكيتيًبًو، كىريسيًلًو، كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدى ًئكى فأعاد ذكر العامل كفصل فيو ما ٓب . (تػيٍؤًمنى بًاهلًل، كىمىبلى

 .كما ذاؾ إال أل٨نيتو، ييفصل فيما سبق من األركاف
كذلك ، كأف ركن القدر داخل ُب اإل٬ناف باهلل تعأب، كبعض أىل العلم يرل أف أصوؿ اإل٬ناف ٙنسة -

صلى اهلل عليو -لكن الن  ، ألف متعلقاتو كمراتبو تتعلق بصفات اهلل كأفعالو كبالتإب فهو جزءه من اإل٬ناف باهلل
 .فأعطاه مزيد عناية، خصو بالذكر من باب عطف اٝناًص على العاـ- كسلم

 .ك٩نعل اإل٬ناف بالقدر أصبلن مستقبلًّي ، كبعضهم ٩نعل األصوؿ ستة -
كلكن ٓب يذكر الستة ، رّنا ذكر األركاف اٝنمسة ٠نتمعة أك األربعة- تعأب-كالناظر ُب كتاب اهلل ٩ند أف اهلل 

لىٍيسى اٍلربَمَّن أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍم ًقبىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب }: بإدخاؿ القدر معها ُب سياؽو كاحد، كما ُب قوؿ اهلل تعأب
ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنَمَّنًبيٌِّنى  ًإفَمَّن الَمَّنًذينى }: ، ىذه ٙنسة، كقاؿ[177: البقرة] {كىلىًكنَمَّن اٍلربَمَّن مىٍن  مىنى بًاللَمَّنًو كىاٍليػىٍوـً اآلًخًر كىاٍلمىبلًئكى

يىٍكفيريكفى بًاللَمَّنًو كىريسيًلًو كىييرًيديكفى أىٍف يػيفىرِّقيوا بػىٌٍنى اللَمَّنًو كىريسيًلًو كىيػىقيوليوفى نػيٍؤًمني بًبػىٍعضو كىنىٍكفيري بًبػىٍعضو كىييرًيديكفى أىٍف يػىتَمَّنًخذيكا بػىٌٍنى 
 ، كقاؿ ُب [150: النساء] {ذىًلكى سىًبيبلن 

ًتًو كىكيتيًبًو كىريسيًلوً }:  خر سورة البقرة  [.285: البقرة] {كيل   مىنى بًاللَمَّنًو كىمىبلًئكى
كٟنذا . أنو جزءه من اإل٬ناف بالركن األكؿ الذم ىو اإل٬ناف باهلل- كاهلل أعلم-كالظاىر ، فبل يذكر القدر معها

 . مشى شارح الطحاكية على القوؿ األصوؿ اٝنمسة
كأيًّيا كاف األمر فاٝنيلف فيو يسًن كلذلك فبل بد من بياف ىذا الركن كْنليتو، فإف كثًننا من الناس يلحقهم ُب 

ككثًنه من اٞنؤمنٌن ٬نيسك ثقةن باهلل كحسن ظنو بو مع بقاء شيء يعرتؾ ُب ، باب القدر نوع شبهة كإشكاالت
كأف يتبٌنَمَّن كل شيء؛ فإنو ما من شيء ُنمد اهلل ُب ، كالذم ينبغي لئلنساف أف يكوف على بينة من أمره، خاطره

                                                           
 (.8)صحيح مسلم, (50)صحيح البخاري  
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كبياف كغًن ذلك فما قد ٫نفى عليك ، كميبٌن، فاهلل تعأب كصف كتابو بأنو تبياف، ديننا كعقيدتنا إال كىو كاضح بٌنِّ 
 .يتضح لغًنؾ

. كبعضهم ٬نيسك على اٝنوض ُب القدر استصحابنا آلثار كأحاديث ُب ىذا؛ بعضها يصح كبعضها ال يصح
خرج رسوؿ )كما صح منها فليس اٞنراد فيو عدـ الكبلـ ُب القدر مطلقنا من جنس مثبلن حديث ، كمعظمها ال يصح

 (اهلل صلى اهلل عليو كسلم على أصحابو، كىم ٫نتصموف ُب القدر، فكأ٧نا تفقأ ُب كجهو حب الرماف من الغضب
بأف اٞننهي عنو ىو اٝنوض فيو على : فيجاب عن مثل ىذا. كدعاىم إٔب عدـ اٝنوض فيو، يعين فنهاىم عن ذلك

أك ما ، كإما ّنا يدؿ على عدـ إحساف الظن باهلل تعأب، كجو غًن صحيح؛ إما بضرب بعض اآليات بعضها ببعض
غيب فهذه األموره ال سبيل للعلم هبا

ي
 .يدؿ على استطبلع اٞنقدكر كاٞن

كإذا ذكر ، كإذا ذكرت النجـو فأمسكوا، إذا ذكر القدر فأمسكوا]: ك٣نا ييركل ُب ذلك أيضنا حديثي 
. كلكن اٞنراد اإلمساؾ عن اٝنوض فيو بالباطل، ، كعلى فرض صحتو فليس اٞنراد اإلمساؾ اٞنطلق[أصحايب فأمسكوا

فالنجـو على سبيل اٞنثاؿ منها ُب تىعلُّمها ما ىو . بدليل أف ما ذكر معو ُب اٛنملتٌن ال يقصد هبما اإلمساؾ اٞنطلق
كىعىبلمىاتو كىبًالنَمَّنٍجًم ىيٍم }: فعلم التسيًن علمه نافع قاؿ اهلل تعأب. ١نموده مفيد كنافع كمنها ما ىو منهي عنو

: كقوٟنم، ، كإ٧نا اٞنذمـو منو علم التأثًن كاعتقاد أف للنجـو تأثًننا ُب اٜنوادث األرضية [16: النحل] {يػىٍهتىديكفى 
 .ميطرنا بنوء كذا ككذا

لكن ذكر مناقبهم كفضائلهم ، اٝنوض فيهم بالباطل ال ٩نوز- رضواف اهلل عليهم-ككذلك أيضنا الصحابة 
، كٓب يزؿ أىل اإل٬ناف كأىل العلم كالسنة ييضمنوف كتبهم ّنناقب الصحابة أفرادنا كٗناعات، كسًنىم العطرة أمره ١نمود

كإال فكيف ييثبت اهلل ذلك ُب كتابو، ، فدؿ ذلك على أف اإلمساؾ اٞننهي عنو ىو اإلمساؾ عن اٝنوض فيو بالباطل
يب عن اإلشكاالت اليت تطرأ على أصحابو ُب ىذا ٍب يقاؿ ، ُب سنتو- صلى اهلل عليو كسلم-كيتكلم عنو نبيو  ك٩ني

٣نا سنذكر ىاىنا - إف شاء اهلل تعأب-ليس ىذا ىو اٞنراد كسيتبٌنَمَّن لنا ، ال. ال ييقرتب من ىذا األمر كال ييتحدث فيو
 .كأنو عنواف ربوبية اهلل سبحانو كتعأب، أف األمر كهلل اٜنمد ُب غاية البياف

، "فمن  من باهلل ككذب بالقدر نقض تكذيبو توحيده، اإل٬ناف بالقدر نظاـ التوحيد: "كٟنذا قاؿ ابن عباس
 .فاإل٬ناف بالقدر نظاـ التوحيد كالنظاـ ىو السلك الذم تنظم فيو اٝنرزات، فبل ٬نكن أف يتمَمَّن إ٬ناف إال بو

يا بين إنك : "الوفاة دعا بابنو ككعظو موعظة بليغة كقاؿ- رضي اهلل عنو-كٞنا حضرت عبادة بن الصامت 
فبل ". كما أخطأؾ ٓب يكن ليصيبك، ال تبلغ اإل٬ناف كلن تذكؽ حبلكتو حَّت تعلم أف ما أصابك ٓب يكن ليخطئك

قق اإل٬ناف إال باإل٬ناف بالقدر، كٟنذا عرب الشيخ ُب صدر ىذه القطعة بقولو كىتػيٍؤًمني اٍلًفٍرقىةي : ٬نكني ألحدو أف ٪ني
                                                           

 ( .140)قال األلباني صحيح لغيرة , (84)سنن ابن ماجه, (6668)مسند أحمد  
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أعاد ذكر الوصف بالنجاة؛ ألف الذين ذلوا كضلوا كىلكوا ُب ىذا الباب كثًن إما من جهة اٛنرب كإما من : النَمَّناًجيىةي 
فأىل السنة كاٛنماعة كسطه ُب ىذا الباب بٌن طرُب الضبللة بٌن قوـو غلوا ُب إثبات أفعاؿ اهلل . جهة إنكار القدر

العبد : حَّت سلبوا العبد فعلو كمشيئتو كقدرتو كجعلوه كالريشة ُب مهب الريح، كىؤالء ىم اٛنربية الذين يقوؿ قائلهم
 .العبد ميسًن، ٠نبوره على فعلو

كزعموا أف اهلل تعأب ٓب ٫نلق أفعاؿ العباد ، كفرقةه قابلتهم غىلت ُب أفعاؿ العباد حَّت أنكركا قدر اهلل السابق
العبد ٫نلق : فيقوؿ قائلهم. كأف لو مشيئة مستقلة عن مشيئة اهلل تعأب، كأف العبد ٫نلق فعل نفسو، كٓب يشأىا منهم

، كبعضهم غبل حَّت أنكر علم اهلل تعأب ّنا العباد عاملوف، فأخرجوا أفعاؿ العباد عن قدر اهلل تعأب. فعل نفسو
كىدل اهلل أىل السنة كاٛنماعة ٞنا اختلف فيو ، ككبل٨نا طرفا ضبللة ُب ىذا الباب، فهؤالء على النقيض من أكلئك

من اٜنق بإذنو ك٤نوا ُب الدنيا كاآلخرة؛ بأف أثبتوا القدر السابق كأثبتوا أفعاؿ العباد لكنهم جعلوىا تابعةن لقدر اهلل 
 .تعأب كما سيتبٌنَمَّن 

ًر خىًٍنًًه كىشىرِّهً : قاؿ اٞنراد بالقدر ىنا اٞنقدكر، كذلك أف لفظ : كىتػيٍؤًمني اٍلًفٍرقىةي النَمَّناًجيىةي أىٍىًل السُّنَمَّنًة كىاٛنٍىمىاعىًة بًاٍلقىدى
لىبػَمَّنٍيكى )-: صلى اهلل عليو كسلم-القدر قد ييراد بو القدر من حيث صدكره عن اهلل فهذا خًنه كلو؛ كما قاؿ الن  

، كىالشَمَّنرُّ لىٍيسى إًلىٍيكى  فكل ما حكم اهلل تعأب كقضى بو ،  ، فالشر ال ينسب إٔب اهلل(كىسىٍعدىٍيكى كىاٍٝنىيػٍري كيلُّوي ُب يىدىٍيكى
فاٞنقدكر نفسو رّنا ، أك باعتبار م لو، لكن االنقساـ إٔب خًن كشر باعتبار اٞنقدكر نفسو، فهو خًن إما باعتبار حالو

كما ، كالذؿ، كاٛندب، كالفقر، كاٞنرض: كرّنا كاف شرًّيا كأضدادىا. كالعز، كالغىن كاٝنصب، كاف خًننا؛ كالصحة
أما باعتبارىا صدكرىا عن اهلل عز كجل فكل ما صدر عن اهلل عز . خًن كشر ، حلو كمر: فهذه يقاؿ عنها. أشبهو

 .إيضاحنا الحقنا- إف شاء اهلل-كنزيد ىذا . كجل فهو خًن؛ إما باعتبار ذاتو كإما باعتبار م لو
ٍيئػىٌٍنً : قاؿ ًر عىلىى دىرىجىتىًٌن؛ كيلُّ دىرىجىةو تػىتىضىمَمَّنني شى  .إذف كم احملصلة؟ أربع مراتب: كىاإًل٬نىافي بًاٍلقىدى
ًر عىلىى دىرىجىتىًٌن؛ أراد بالدرجًة األكٔب: قاؿ : العلم كالكتابة، كأراد بالدرجة الثانية مرتبيت: مرتبيت: كىاإًل٬نىافي بًاٍلقىدى

اٝنلق؛ اٞنشيئة كاٝنلق، كإ٧نا قسم ىذا التقسيم ألف منكرم القدر على درجتٌن فمنهم من أنكر ٗنيع اٞنراتب 
أف ": صحيحو"فأكؿ حديث ركاه اإلماـ مسلم ُب ، األربعة؛ كىم غبلة القدرية الذين ظهركا ُب أكاخر عهد الصحابة
كاف أكؿ من : فقاؿ الراكم- صلى اهلل عليو كسلم-رجلٌن من أىل العراؽ قدما كرغبا ُب لقاء أحدو من رسوؿ اهلل 

-فخرجت أنا كصاح  كقلنا لعلنا نوفق ُب أحدو من أصحاب رسوؿ اهلل " معبد اٛنهين"تكلم بالقدر رجله يقاؿ لو 
فوفق لنا عبد اهلل بن عمر داخبلن اٞنسجد فاكتنفتو أنا كصاح  كظننت أنو سيكل الكلم ، -صلى اهلل عليو كسلم

يعين مستأنف على -كيزعموف أف األمر أنف ، كيتقفركف العلم، إنو قد ظهر ًقبلنا أيناس يقرءكف القر ف: إٕب فقلت
                                                           

 (.771)صحيح مسلم  
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فاهلل يعين األمر بالنسبة لو ، ؛ يعين ّنعىن أهنم يزعموف بأف اهلل أمر كهنى كال يعلم من سيطيعو كمن سيعصيو-اهلل
صلى اهلل عليو -بينا ٥نن جلوس عند رسوؿ اهلل ]: حدثنا أيب قاؿ: ، فقاؿ عبد اهلل بن عمر-مستأنف–أينف 
: كالشاىد منو، قولو، [ذات يـو إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر كساؽ اٜنديث- كسلم

إذا لقيتما أحد من ىؤالء فأخرباه ]: ٍب قاؿ ٟنما، فساؽ اٜنديث ألجل ىذه اٛنملة، [كتؤمن بالقدر خًنه كشره]
 .تربأ من القدرية، [أنين برمء منهم كأنو برمء مين

 [كاهلل لئن لقيت أحد منهم ألعضن بأنفو حَّت ينقطع]: كقاؿ ُب سياؽ أخر؛ كيركل أيضنا عن ابن عباس
 .فكاف ىؤالء ىم أكائل القدرية أتباع معبد اٛنهين، من شدة حنقو كتغيظو على ىؤالء القدرية

ا أخذ مقالتو من رجلو ٠نوسي أك نصرا٘ب يقاؿ لو سىٍنسىوىٍيو أك سوسن تعرفوف األٚناء : كيقاؿ أف معبدن
األعجمية إذا نقلت للعربية يعرتيها شيءه من التغيًن فرّنا كاف اٚنو سوسن أك سىٍنسىوىٍيو أك غًن ذلك فتلقى ىذه 

فانتقل إٔب ىذه . اٞنقالة منو؛ ألف االضطراب ُب أمر القدر موجوده ُب األمم قبلنا؛ موجوده عند ٗنيع األمم القد٬نة
فأنكر صغار الصحابة يعين الذين  [...لتتبعين سىنن من كاف قبلكم ]- صلى اهلل عليو كسلم-األمة كما أخرب الن  

فكاف القدرية األكائل ينكركف أف اهلل تعأب يعلم ، عيمركا من الصحابة أنكركا على القدرية إنكارنا بليغنا كشنعوا عليهم
أما الطاعات كاٞنعاصي من سيطيعو كمن ، إف اهلل ال يعلم إال األرزاؽ كاألجل فقط: كيقولوف، ما العباد عاملوف

كمن الـز ذلك أنو ٓب يشأه منهم كمن الـز ذلك أنو ٓب  ٫نلقو ، يعصيو فهذا ال يعلمو كمن باب أكٔب أنو ٓب يكتبو
 .فأنكركا ٗنيع اٞنراتب األربعة

. العلم كالكتابة: ٍب جاء بعدىم اٞنعتزلة فأرادكا ٔنفيف شناعة ىذه اٞنقولة فأثبتوا الدرجة األكٔب اليت ىي
كٓب ٫نلق ، كال معصية العاصي، لكنو ٓب يشأ طاعة الطائع، نعم قد علم كقد كتب: اٝنلق كاٞنشيئة فقالوا: كأنكركا

 .ذلك فيهم، فأقركا بنصف اٜنق كردكا باقيو فالشيخ بناءن على ىذا جعل اإل٬ناف بالقدر على درجتٌن
ٍيئػىٌٍنً : قاؿ اإل٬نىافي بًأىفَمَّن اهللى تػىعىأبى عىًلمه : فىالدَمَّنرىجىةي األيكٔبى : كشرع ُب الدرجة األكؿ فقاؿ. كيلُّ دىرىجىةو تػىتىضىمَمَّنني شى

يعى أىٍحوىاٟنًًم مِّنى الطَمَّناعىاًت كىاٍلمىعىاًصي  ا، كىعىًلمى ٗنًى ًما اٍٝنىٍلق عىاًمليوفى ًبًعٍلًمًو اٍلقىًدًٙب الَمَّنًذم ىيوى مىٍوصيوؼه ًبًو أىزىالن كىأىبىدن
 :كىاألىٍرزىاًؽ كىاآلجىاؿً 

كصفة العلم هلل صفةه من صفاتو ، ىذه اٞنرتبة ىي مرتبة العلم فبل ريب أف ربنا سبحانو كتعأب لو صفة العلم
ال ٬نكن أف ييوصف بضد ، فإف اهلل تعأب ٓب يزاؿ كال يزاؿ كلن يزاؿ عليمنا، الذاتية اليت ال يتصور انفكاكها عن اهلل

، [115: التوبة]، [75: األنفاؿ]، [231: البقرة] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى ًبكيلِّ شىٍيءو عىًليمه }العلم، ما ضد العلم؟ اٛنهل، 
: يونس]{ كىمىا يػىٍعزيبي عىٍن رىبِّكى ًمٍن ًمثٍػقىاًؿ ذىرَمَّنةو ُب األىٍرًض كىال ُب السَمَّنمىاءً }[7: اجملادلة]، [62: العنكبوت]

ً كىمىا ٔنيًٍفي الصُّديكري ،}[61 ائًنىةى األىٍعٌني ، كاآلياتي ُب ذكر علم اهلل عز كجل أكثر من أف [19: غافر]{ يػىٍعلىمي خى
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صى كقد مر بنا ُب مطلع ىذه الرسالة؛ ُب مطلع العقيدة  يات كثر ُب بياف صفة علم اهلل عز كجل فبل داعي ، ٓني
 .لئلعادة

االعتقاد اٛناـز بعلم اهلل احمليط : إذف اٞنرتبة األكٔب من مراتب القدر اليت ىي القاعدة العريضة كاألساس اٞنتٌن
لةن كتفصيبلن  ا، بكل شيء ٗني كما يتعلقي بأفعاؿ ، ما يتعلق بأفعالو سبحانو من اآلجاؿ كاألرزاؽ، كليًّيا كجزئيًّيا، أزالن كأبدن

عباده من الطاعات كاٞنعاصي، فقد علم ما كاف كما يكوف كما سوؼ يكوف كما ٓب يكن كيف لو كاف يكوف، 
االعتقاد اٛناـز بعلم اهلل احمليط ). ىكذا ٩نب أف ٬نتلئ قلبك يقيننا هبذه اٜنقيقة أف اهلل تعأب ال ٔنفى عليو خافية

إف اهلل يعلم ّنجمل األشياء دكف : ٞناذا قلنا ذلك؟ ألف من أىل األىواء كالبدع من قاؿ. (بكل شيء ٗنلةن كتفصيبلن 
 .تفاصيلها
 .()يعلم بالكليات دكف اٛنزئيات: ألف من أىل البدع من قاؿ (كليًّيا كجزئيًّيا)
ا) ا ما يكوف ُب اٞنستقبل: (أزالن كأبدن فليس علمو مقتصرنا على ، أزالن يعين ما كاف ُب ما مضى، كأبدن
ال ، كما سوؼ يكوف ُب اٞنستقبل، كما يكوف اآلف، علم ما كاف ُب اٞناضي، بل كحَّت على ما ٓب يقع، الواقعات

كىلىٍو }: كفوؽ ذلك كما ٓب يكن كيف لو كاف يكوف، من أين أتينا هبذا؟  قد دؿ عليو ناطق الكتاب قاؿ اهلل تعأب
ا نػيهيوا عىٍنوي  فقد علم اهلل ، لكن لو قدر أهنم ردكا، كىم لن يردكا. ، كأمثاؿ ىذه اآلية[28: األنعاـ] {ريدُّكا لىعىاديكا ًلمى
 .أهنم يعودكف ٞنا هنوا عنو

كإنزاؿ ، كاإلماتة، كاإلحياء، كاألرزاؽ، إذف علم اهلل متعلق هبذا كلو؛ متعلقه بأفعالو سبحانو من اآلجاؿ
كل شيء قد علمو اهلل ٣نا يتعلق . كالفيضانات كغًن ذلك، كالكوارث، كإدرار الضرع، كإنبات األرض، اٞنطر

، بصفات ربوبيتو، كعلم سبحانو أيضنا بأفعاؿ العباد من الطاعات كاٞنعاصي؛ قد علم اهلل تعأب أىل اٛننة كفرغ منهم
كقبض ، ىؤالء ُب اٛننة كال أبإب: كعلم أىل النار كفرغ منهم، كقدر ذلك عليهم سبحانو كُنمده قبض قبضة فقاؿ

ىؤالء ُب النار كال أبإب، فاهلل سبحانو كتعأب قد حكم ىذا ُب عباده منذ األزؿ علم من سيطيعو كمن : قبضة كقاؿ
فاهلل سبحانو كتعأب لو ، ؿ ُب مبتدأ األمرضُبٍ ، سيعصيو فهذه اٞنرتبة ىي اٞنرتبة األكٔب اليت يفارؽ فيها غبلة القدرية

 .العلم ّنا ٚنعتم
 .الكتابة؛ ال بد من اإل٬ناف هبا: ٍبيَمَّن كىتىبى اهللي ُب اللَمَّنٍوًح اٍلمىٍحفيوًظ؛ ىذه ىي اٞنرتبة الثانية كىي مرتبة: ٍب قاؿ

، كاٞنعاصي، يعين ىذه اٞنقدكرات من الطاعات. ٍبيَمَّن كىتىبى اهللي ُب اللَمَّنٍوًح اٍلمىٍحفيوًظ مىقىاًديرى اٍٝنىٍلقً : قاؿ
ُـّ . كاللوح احملفوظ ىو الكتاب اٞنبٌن. كاألرزاؽ؛ أثبتها اهلل تعأب كتابةن ُب اللوح احملفوظ، كاآلجاؿ ىو اٛنامع أ

                                                           

مكتبة ابن  (2/299)الصفدية ، دار اٞنعرفة (1/104)الرد على اٞننطقيٌن ، ط العاصمة (6/34(، )5,27(، )1/353)انظر اٛنواب الصحيح ( )
 . الكتب العلمية بًنكت (9/400)درء تعارض العقل ، تيمية
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نىاهي ُب ًإمىاـو ميًبٌنو }، ففي اللوح احملفوظ كل شيء. الكتاب؛ اٛنامع لكل شيء : يس] {كىكيلَمَّن شىٍيءو أٍحصىيػٍ
هي أيُـّ اٍلًكتىابً }،[12 يده ، }[39: الرعد]{ ٬نىٍحيو اللَمَّنوي مىا يىشىاءي كىيػيٍثًبتي كىًعٍندى { ُب لىٍوحو ١نىٍفيوظو  (21)بىٍل ىيوى قػيٍر فه ٠نًى

-، ىذا اللوح احملفوظ [79، 78: الواقعة]{ ال ٬نىىسُّوي ًإالَمَّن اٍلميطىهَمَّنريكفى  (78)ُب ًكتىابو مىٍكنيوفو ، }[22، 21: الربكج]
كال يلـز أف ندرؾ كيفيتو فهو غيبه من ، لكن ىذا ال يثبت، بصفتو، كرد أحاديث بأنو من ياقوتة ٘نراء- اهلل أعلم

 .اهلل كيكفي بأف نؤمن بأف ىذا اللوح ظرؼ للمكتوبات كاٞنقادير
: أكؿي ما خلق اهلل القلم قاؿ لو]: ما الذم كتب اهلل فيو؟ جاء ُب حديث ركاه أىل السنن كسنده حسن

، يعين [أكؿى ما خلق اهلل القلم]اكتب، كعلى نصبها على الظرفية : كُب ضبط أكؿى ما خلق اهلل القلم قاؿ لو. [اكتب
؟ كىذا القلم ىو قلم القدر األكؿ كىو : اكتب، قىاؿى : حٌن خلق اهلل القلم قاؿ لو، ساعة خلق اهلل القلم مىا أىٍكتيبي

اًئنه ًإٔبى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً ]: ما أكتب؟ قىاؿى : قاؿ. اكتب: أكرب األقبلـ، فقاؿ اهلل تعأب لو ، كاهلل تعأب إذا [اٍكتيٍب مىا ىيوى كى
كىذه الكتابة للتوثيق؛ فجميع ، فجرل القلم ّنا ىو كائن إٔب يـو القيامة بكل شيء، قاؿ للشيء كن فيكوف

: قاؿ- رضي اهلل عنو عنهما-اٞنقدكرات مكتوبة، كقد ركل اإلماـ مسلم من حديث عبد اهلل بن عمرك بن العاص 
إف اهلل كتب مقادير اٝنبلئق قبل أف ٫نلق السماكات كاألرض ِنمسٌن ]-: صلى اهلل عليو كسلم-قاؿ رسوؿ اهلل 

يعين حَّت الصفات صفات الناس من اٜنـز كالكياسة، أك  [ككاف عرشو على اٞناء حَّت العجز كالكيس، ألف سنة
فاللوح احملفوظ متضمن ٛنميع اٞنقادير كإف دقت كإف بطلت، كل شيءو فيو، . العجز كالتفريط مكتوب كل شيء

إذف ما داـ األمر كذلك قد علمو . إذف ال بد من اإل٬ناف هبذه، فقد كتب سبحانو كتعأب منذ األزؿ ٗنيع اٞنقادير
فىمىا أىصىابى اإًلٍنسىافى ٓبٍى يىكين لِّييٍخًطئىوي، كىمىا أىٍخطىأىهي ٓبٍى يىكين لِّييًصيبىوي، جىفَمَّنًت األىٍقبلىـي، كىطيوًيىًت : اهلل ككتبو، قاؿ الشيخ

صلى اهلل عليو -فقد رفع ذلك بعض الصحابة إٔب الن  . كىذه عباراته نبويةه أثرية جاءت ُب أحاديث: الصُّحيفي 
كجاء ُب كبلـ عبادة بن الصامت . كما أخطأؾ ٓب يكن ليصيبك، أف تعلم أف ما أصابك ٓب يكن ليخطئك- كسلم

البن عباس اٛنملتاف - صلى اهلل عليو كسلم-كجاء ُب كصية الن  ، كمثل ىذا ال ٬نكن إال أف يكوف مرفوعنا
كاعلم أف األمة لو اجتمعوا على أف ينفعوؾ بشيء لن ]: البن عباس- صلى اهلل عليو كسلم-األخًنتٌن؛ فقد قاؿ 

، كلو اجتمعوا على أف يضركؾ بشيء لن يضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عليك، ينفعوؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لك
إذف ىذه حقيقة ككناية أيضنا عن أف اهلل [ جفت األقبلـ كطويت الصحف]، أك [كطويت الصحف، رفعت األقبلـ

إذف . فما ُب اللوح احملفوظ ال يزاد فيو كال ينقص كال ييغًن كال ييبدؿ، تعأب أغلق ىذا كيعين كتب ما اٝنلق عاملوف
 .ىاتاف مرتبتاف مرتبة العلم كمرتبة الكتابة

اًء كىاألىٍرًض ًإفَمَّن }: كىمىا قىاؿى تػىعىأبى :ٍب دلَمَّنل على ذلك بقوؿ اهلل تعأب، فقاؿ أىٓبٍى تػىٍعلىٍم أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمى
أىٓبٍى }: العلم كالكتابة، تأملوا: ىذه اآلية ٗنعت اٞنرتبتٌن: [70: اٜنج] {ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًني 
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اًء كىاألىٍرًض ًإفَمَّن ذىًلكى  ، : {تػىٍعلىٍم أىفَمَّن اللَمَّنوى يػىٍعلىمي مىا ُب السَمَّنمى فما {، ُب ًكتىابو ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًني }أم اٞنعلـو
مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو ُب األىٍرًض كىال ُب أىنٍػفيًسكيٍم ًإالَمَّن ُب }: ٍب ثىن بقولو! أصرحها من  ية ُب بياف ىاتٌن اٞنرتبتٌن

 [.22: اٜنديد] {ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه 
فالنكرة ُب سياؽ الشرط ، أيًّيا كانت فهذا يتناكؿ يدؿ على العمـو أم مصيبة {مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو }: قاؿ

كىال ُب }من اٜنوادث األرضية أك : {ُب األىٍرضً }مهما كانت : {مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيبىةو }، تدؿ على العمـو
أم : {ًإالَمَّن ُب ًكتىابو ًمٍن قػىٍبًل أىٍف نػىبػٍرىأىىىا}٣نا يقع ُب النفس من اٞنرض كالعلل كالفرح كالرتح كغًن ذلك، : {أىنٍػفيًسكيمٍ 

 .{ًإفَمَّن ذىًلكى عىلىى اللَمَّنًو يىًسًنه }من قبل أف ٦نلقها كنوجدىا ٦نرجها إٔب العياف، 
 .فهذه ىي اآليات الدالة على إثبات مرتبة العلم كالكتابة

ا التػَمَّنٍقًديري : ٍب اتبع الشيخ بقولو  .أم الدرجة األكٔب: كىىىذى
انىوي يىكيوفي ُب مىوىاًضعى ٗنيٍلىةن كىتػىٍفًصيبلن : قاؿ أم  يكوف ُب مواضع ٗنلة كُب مواضع تفصيبلن : التَمَّناًبعي لًًعٍلًمًو سيٍبحى

كتكوف ُب ، ىذا ىو اٞنراد؛ يعين أف ىذه اٞنقدكرات تكوف ُب بعض النصوص أك تكوف ُب بعض اٞنواضع ٠نملة
 . بعضها مفصلة

كىًإذىا خىلىقى جىسىدى اٛنٍىًنًٌن قػىٍبلى نػىٍفًخ الرُّكًح ًفيًو؛ بػىعىثى . فػىقىٍد كىتىبى ُب اللَمَّنٍوًح اٍلمىٍحفيوًظ مىا شىاءى :ٍب بٌنَمَّن ذلك فقاؿ
، فػىيػيقىاؿي لىوي  ما ُب اللوح : كى٥نىٍوى ذىًلكى .. رًٍزقىوي، كىأىجىلىوي، كىعىمىلىوي، كىشىًقي  أىـٍ سىًعيده : اٍكتيبٍ : إًلىٍيًو مىلىكنا، فػىيػيٍؤمىري بًٍأٍربىًع كىًلمىاتو

ل ُب اللوح احملفوظ ٗنيع ما يتعلق باٝنبلئق لة شاملة ٛنميع مقدكرات اٝنبلئق؛ فقد أٗني لكن ىناؾ ، احملفوظ ٗني
، التقدير الكو٘ب: فالتقادير أنواع ٬نكن أف نذكر منها أربعة، بعض التفاصيل اٞنستنسخة اٞنستنزلة من اللوح احملفوظ

يكوف ): كالتقدير اليومي، أرأيتم كيف يكوف التفصيل؟ ىذا معىن قولو، كالتقدير السنوم، (اٛننيين)كالتقدير العمرم 
. (ُب مواضع ٗنلة كُب مواضع تفصيل

فهذا التقدير الكو٘ب القدرم ىذا يكوف ُب ٗنيع اٞنعلومات ، ىو ما ُب اللوح احملفوظ: فالتقدير الكو٘ب
 .اٞنتعلقة باٝنلق

حدثنا الصادؽ اٞنصدكؽ، : ىو ما دؿ عليو حديث عبد اهلل بن مسعود قاؿ: كالتقدير العمرم أك اٛننيين
مع خلقو ُب بطن أمو أربعٌن يومنا نطفة- صلى اهلل عليو كسلم-يعين من؟ رسوؿ اهلل  ٍب يكوف علقةن ، إف أحدكم ٩ني

ٍب ييرسل إليو اٞنلك فينفخ - أربعة أشهر، كم صار اجملموع؟ مائة كعشرين. -ٍب يكوف مضغةن مثل ذلك، مثل ذلك
كشقي أك سعيد، ىذه اٞنكتوبات األربعة أك ، كعملو، كأجلو، بكتب رزقو: كيؤمر بكتب أربع كلمات، فيو الركح

فهو يأخذ ٣نا ُب اللوح احملفوظ ىذه البيانات اٞنتعلقة . الكلمات األربع من أين يأٌب هبا اٞنلك؟ ٣نا ُب اللوح احملفوظ
 .إذف ىذا نوع من التفصيل كال تعارض بٌن ىذا التقدير كبٌن التقدير الكو٘ب. هبذا التفصيل ٟنذا اٞنعٌن
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ا يػيٍفرىؽي كيلُّ أىٍمرو حىًكيمو }: ىو الذم ذكر اهلل تعأب ُب ليلة القدر قاؿ: كالتقديره السنوم ، [4: الدخاف] {ًفيهى
فليلة القدر ٚنيت هبذا االسم . كاٞنوت يقع ُب ليلة القدر، كاٜنياة، كاٞنرض، كالصحيح أف تقادير العاـ من الصحة

كإ٧نا ىو شيءه ، كليس معىن التقدير أنو حادث ال. ألنو يقدر فيها حوادث العامة: كالثا٘ب. لعظيم قدرىا: لسببٌن
مستمد ٣نا ُب اللوح احملفوظ ٩نرم ْنديده ُب صحائف اٞنبلئكة فهذا ىو التقدير السنوم، كبو يتبٌنَمَّن خطأ بعض 

أك ليلة النصف ، الناس الذين يعتقدكف أف ليلة السابع كالعشرين من شعباف ىي ليلة احملو كالكتب، ىذا ليس صوابنا
 .من شعباف ليلة احملو كالكتب كىذا ليس صحيحنا فإف احملو كالكتابة كالتقدير إ٧نا يكوف ُب ليلة القدر

 [.29: الر٘نن] {كيلَمَّن يػىٍوـو ىيوى ُب شىٍأفو }: دؿ عليو قوؿ اهلل تعأب: كالتقدير اليومي
يط بو إال ىو سبحانو، ، فهو سبحانو كتعأب يأمر كينهى يعز كيذؿ، ٩نرم من األقدار ما ال حصر لو كال ٪ني

 . فهذه التفاصيل ال تتناَب مع التقدير اإلٗنإب الذم ُب اللوح احملفوظ
ا الٍقًديري : قاؿ  .أم فهذا القدر أك فهذا التقدير: فػىهىذى
رًيَمَّنًة قىًد٬ننا، كىميٍنًكريهي اٍليػىٍوـى قىًليله : قاؿ أم مرتبة العلم كالكتابة كاف غيبلة القدرية : قىٍد كىافى يػيٍنًكريهي غيبلةي اٍلقىدى

لكن نظرنا لشناعتو ىذه اٞنقالة كألهنا تتضمن كصف اهلل مب؟ باٛنهل، ، كمن على طريقتو كانوا ينكركنو" معبد اٛنهين"
.  ا٥نسرت ىذه اٞنقالة كتبلشت أك ضعفت حَّت كانت ُب زمن شيخ اإلسبلـ ال ييعرؼ ٟنا منكرنا إال قليبلن 

 (32)الدرس 
( 2)اإليماف بالقدر 

ةي، كىقيٍدرىتيوي الشَمَّناًملىةي، كىىيوى : قاؿ اإًل٬نىافي بًأىفَمَّن مىا شىاءى اهللي كىافى، كىمىا ٓبٍى يىشىٍأ : كىأىمَمَّنا الدَمَّنرىجىةي الثَمَّنانًيىةي؛ فىًهيى مىًشيئىةي اهلًل النَمَّناًفذى
؛ إالَمَّن ّنىًشيئىًة اهلًل سيٍبحىانىوي  الى يىكيوفي ُب ميٍلًكًو مىا الى ييرًيدي، ، ٓبٍى يىكيٍن، كىأىنَمَّنوي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرًض ًمٍن حىرىكىةو كىالى سيكيوفو

اًء إالَمَّن اهللي خىالًقيوي ؼكىأىنَمَّنوي سيٍبحىانىوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره ًمنى اٍلمىٍوجيودىاًت كىاٍلمىٍعديكمىاًت،  مىا ًمٍن ٢نىٍليوؽو ُب األىٍرًض كىالى ُب السَمَّنمى
ريهي، كىالى رىبَمَّن ًسوىاهي  : أكٟنما: ىذه ىي الدرجة الثانية كقد تضمنت كما قاؿ الشيخ شيئٌن أك مرتبتٌن: سيٍبحىانىوي، ال خىاًلقى غىيػٍ

كأنو ال يكوف ُب ملكو ما ال ، كما ٓب يشأ ٓب يكن، االعتقاد اٛناـز بأف ما شاء اهلل كاف: ماذا تعين؟ تعين. مرتبة اٞنشيئة
 .كال راد ٞنا قدر، كال ميعطي ٞنا منع، ال مانع ٞنا أعطى، يريد

ةي، كىقيٍدرىتيوي الشَمَّناًملىةي، كىىيوى : قاؿ اإًل٬نىافي بًأىفَمَّن مىا شىاءى اهللي كىافى، كىمىا ٓبٍى يىشىٍأ : كىأىمَمَّنا الدَمَّنرىجىةي الثَمَّنانًيىةي؛ فىًهيى مىًشيئىةي اهلًل النَمَّناًفذى
؛ إالَمَّن ّنىًشيئىًة اهلًل سيٍبحىانىوي  ٓبٍى يىكيٍن، : الى يىكيوفي ُب ميٍلًكًو مىا الى ييرًيدي . كىأىنَمَّنوي مىا ُب السَمَّنمىوىاًت كىمىا ُب األىٍرًض ًمٍن حىرىكىةو كىالى سيكيوفو

 . كأنو ال ٬نيكن أف يقع ُب ميلك اهلل ما ال يريده اهلل، فاٞنشيئة أخص من اإلرادة، إذف ُب ىذا إثباتي طبلقة اٞنشيئة اإلٟنية
ىي اٞنشيئة فما شاء اهلل كوننا : اإلرادة الكونية. كونية كشرعية: اإلرادة كما مر بنا ُب أكؿ ىذا الكتاب تنقسم إٔب

فبل بد من االعتقاد اٛناـز ّنشيئة ، فاٞنقصود ىاىنا اٞنشيئة. ال بد من كقوعو، أما ما يريده اهلل شرعنا فقد يقع كقد ال يقع
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 {ًإ٧نَمَّنىا قػىٍولينىا ًلشىٍيءو ًإذىا أىرىٍدنىاهي أىٍف نػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي }اهلل النافذة كقدرتو الشاملة، فإذا شاء شيئنا فبل بد من كقوعو، 
أك يشاء العبدي شيئنا كاهلل ٓب يشأه فتقع مشيئة العبد ،  فبل يكاد يتصور أف يشاء اهلل كوف شيئنا ٍب ال يقع[40: النحل]

ال يكوف ُب ملكو ما ال يريد؛ ألف ، ىذا ٣نتنع فمشيئتو سبحانو كتعأب متعلقةه بكل حركةو كسكوف. كتتخلف مشيئة الرب
فكيف يقع ُب . ألف من خصائص الربوبية اٞنلك كالتدبًن كاٝنلق،  ال يكوف الرب إال نافذ األمرقىذا ىو مقتضى ربوبيت

 ! .ملكو ما ال يريد كما يزعم اٞننكركف؟
اًء إالَمَّن ؼكىأىنَمَّنوي سيٍبحىانىوي عىلىى كيلِّ شىٍيءو قىًديره ًمنى اٍلمىٍوجيودىاًت كىاٍلمىٍعديكمىاًت، : قاؿ مىا ًمٍن ٢نىٍليوؽو ُب األىٍرًض كىالى ُب السَمَّنمى

ريهي، كىالى رىبَمَّن ًسوىاهي  االعتقاد اٛناـز بأف اهلل تعأب : مرتبة اٝنلق كىي: ىذه ىي اٞنرتبة الرابعة: اهللي خىالًقيوي سيٍبحىانىوي، ال خىاًلقى غىيػٍ
فاهلل اٝنالق كما سواه ٢نلوؽ، االعتقاد اٛناـز بأف اهلل خلق ٗنيع اٞنوجودات ذكاُتا كصفاُتا كحركتها، ، خالق كل شيء

كل شيء ٢نلوؽ هلل عز كجل، . كحركاُتا ما تنفعل بو من أفعاؿ، كصفاُتا يعين األعراض اليت تقـو فيها، ذكاُتا يعين أصلها
كل ، كخلق حركاتك كانفعاالتك من طاعاتو كمعاص، إذف اهلل خلقك أيها العبد كخلق صفاتك اٞنختلفة كالعجز الكيس

 {كىخىلىقى كيلَمَّن شىٍيءو }،[62: الزمر] ،[16: الرعد] {اللَمَّنوي خىاًلقي كيلِّ شىٍيءو }شيء ٢نلوؽ؛ اهلل اٝنالق كما سواه ٢نلوؽ،
 .[96: الصافات] {كىاللَمَّنوي خىلىقىكيٍم كىمىا تػىٍعمىليوفى }،[2: الفرقاف ]،[101: األنعاـ]

نعم نيقرُّ بالعلم كنيقرُّ بالكتابة لكن ال : كقالت، إذف ال يتم اإل٬ناف بالقدر إال هبذا، كىذه الدرجة أنكرُتا اٞنعتزلة
ككيف كينكركف ، !ننسب إٔب اهلل مشيئة الطاعات كاٞنعاصي، فكيف يرتتب ثوابه كعقاب كاهلل ىو الذم شاءىا منهم؟

كيف يستحقوف اٛننة كاهلل ىو الذم شاء ! كيف يرتتب ثواب كعقاب كاهلل ىو الذم خلق أفعاؿ العباد؟: اٝنلق يقولوف
ىذا ، !كيف ييقدِّر عليهم كيعذهبم؟! ككيف يستحقوف النار كاهلل ىو الذم شاء كىو الذم خلق؟! كاهلل ىو الذم خلق؟

 .ىكذا بفهمهم القاصر تبادر الذم تبادر على أذىاهنم؛ فحملهم على إنكار اٞنشيئة كاٝنلق. ظلم
كٓب - رضواف اهلل عليهم-كال شك أف ىذه شبهة قد٬نة كتٌػٍعرىض لكثًنو من الناس حَّت إهنا عرضت الصحابة 

. حينما خطر ذلك بباٟنم كسألوه بل أجاهبم َنوابو بٌنِّ ميقنع ُب شفاء الصدكر- صلى اهلل عليو كسلم-يعنفهم الن  
مىا ًمٍنكيٍم ًمٍن أىحىدو ًإالَمَّن كىقىٍد كيًتبى مىٍقعىديهي ًمنى ): فخرج مرة مع أصحابو ُب جنازة فاجتمعوا حولو كالقرب ٞنٌا ييلحد فقاؿ

: فقالوا على البديهة.  ماذا ييفهم من ىذا؟ أف اهلل قدر اٞنقادير كأىل اٛننة كأىل النار ككل شيء(.اٛنىنَمَّنًة، كىمىٍقعىديهي ًمنى النَمَّنارً 
 ما داـ أف كل شيء مكتوب كمقدر فلم ال نتكل على يىا رىسيوؿى اللًَّو, أىفىالى نػىتًَّكلي عىلىى ًكتىابًنىا, كىنىدىعي العىمىلى؟: قىاليوا

، كقياـ الليل إْب، كصياـ رمضاف، كتابنا السابق كندع العمل ال نشتغل كال نرىق أنفسنا بالطاعات كاٛنهاد ُب سبيل اهلل
اٍعمىليوا فىكيل  مييىسَمَّنره ًلمىا خيًلقى لىوي، أىمَمَّنا مىٍن كىافى ًمٍن أىٍىًل ): قىاؿى : كنأخذ راحتنا فيما ٥نتاج إليو كما ٕنيل إليو نفوسنا قاؿ

فىأىمَمَّنا مىٍن }: ، ٍبيَمَّن قػىرىأى (السَمَّنعىادىًة فػىيػييىسَمَّنري لًعىمىًل أىٍىًل السَمَّنعىادىًة، كىأىمَمَّنا مىٍن كىافى ًمٍن أىٍىًل الشَمَّنقىاًء فػىيػييىسَمَّنري لًعىمىًل أىٍىًل الشَمَّنقىاكىةً 
كسرُّ ، ، كٓب يقل الصحابة شيئنا بعد ذلك، طابت نفوسهم كاقتنعوااآليىةى  [6: الليل] {أىٍعطىى كىاتػَمَّنقىى كىصىدَمَّنؽى بًاٜنيٍسىنى 

                                                           
 (.4949)صحيح البخاري  
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كلكنو سبحانو ، ىذا األمر كالتإب؛ اهلل سبحانو كُنمده قد قدر منذ األزؿ ما اٝنلق عاملوف ككتب ذلك ُب اللوح احملفوظ
من : كأظهر ٟنم الشرع كقاؿ، أخفى ذلك عن عباده كأعطاىم من األدكات كاآلالت ما يتمكنوف فيو من الفعل أك الرتؾ

اعملوا، : كمن عصا٘ب دخل النار فقد غيب عنهم سبحانو كتاب القدر كأظهر ٟنم كتاب الشرع كقاؿ، أطاعين دخل اٛننة
يز ُب نفسو بٌن أفعالو االضطرارية كأفعالو االختيارية بدليل أنو ُب أموره الدنيوية يبحث من األعماؿ ما يبلئمو  ككل إنساف ٬ني

أليس كذلك؟ أليس أحدنا مع إ٬نانو بالقدر يسعى ُب مصاٜنو اٝناصة إذا أراد ماالن ذىب لطلب ، كال يتكَمَّنل على القدر
كال يقوؿ كل شيء مقدر إف كاف ٕب رزؽ ، الرزؽ كضرب ُب األرض كخرج ُب الربد القارس أك ُب اٜنر البلىب يطلب رزقو
إف كاف اهلل قسم ٕب الذرية : كٓب يقل، فسيأتيين ُب قعر بييت؟ إذا أراد الولد تزكج كنكح كسأؿ اهلل تعأب أف يرزقو الولد

ال أحد يفكر ىكذا مع إ٬ناهنم بالقدر، فاهلل ، ما أحد يفكر هبذه الطريقة! ٥نن أبناؤؾ: فسيطرقوف علي الباب كيقولوف
سبحانو كتعأب كما قد أظهر لنا ما ييصلحنا ُب معاشنا كأظهر لنا ما ييصلحنا ُب معادنا فكيف نيعمل ما يناسب كيبلئم 

فاألمر يرجع إٔب أف على اإلنساف أف يطوم صفحة ! دنيانا، كال نعمل كال نشتغل ّنا يناسب  خرتنا اتكاالن على القدر؟
سن ، كما هناه عنو اجتنبو، القدر كيدعها إٔب ميقدرىا سبحانو كتعأب كيقبل بكيليتو على الشرع فما أمر اهلل بو امتثلو ك٪ني

 .الظن بربو أف اهلل سييسره لليسرل إف ىو عمل ذلك
إف ، كال تقل ٢نًن بإطبلؽ، كٟنذا كما بيَمَّننا لكم سابقنا إذا قيل لك ىل العبد مسًنه أـ ٢نًن؟ فبل تقل مسًن بإطبلؽ

، {كىصىدَمَّنؽى ( 5 )فىأىمَمَّنا مىٍن أىٍعطىى كىاتػَمَّنقىى}: كقد قاؿ اهلل تعأب، قلت مسًن بإطبلؽ فإنك بذلك تلغي مشيئة العبد كفعلو
لى كىاٍستػىٍغىنى }: كقاؿ ًلمىٍن شىاءى ًمٍنكيٍم أىٍف }: إٔب من أسند اهلل ىذه األفعاؿ؟ لئلنساف، كقاؿ: {كىكىذَمَّنبى ( 8 )كىأىمَمَّنا مىٍن ِنًى

العبد : العبد مسًن كأنو يقوؿ: فلو قاؿ قائل، ، فأثبت لئلنساف مشيئة كفعل الذم ىو االستقامة[28: التكوير] {يىٍستىًقيمى 
كل كاحد منا ، كال اختيار ككل كاحد منا ٩ند من نفسو أف لو إرادة حقيقة كلو فعل حقيقي، كال فعل، ٠نبور ال إرادة لو

كإ٧نا جاء من تلقاء نفسو ّنحض إرادتو كسبق ، أتى إٔب ىذا اٞنكاف ّنحض إرادتو كطوع اختياره ٓب يأت مقهورنا مكسورنا
كذلك أيضنا ىذا الذم ٫نشى ١ناـر اهلل ال ٩ند من نفسو أنو ١نموؿه على ذلك ٘نبلن كإ٧نا ٩ند ُب نفسو أنو يفعل . إصراره

 .ىذا مع سبق إصراره ك١نض اختياره
، عدالن من اهلل كر٘نة للمحسنٌن، فهذا يدلنا على أف اإلنساف مستحقه للثواب كالعقاب عدالن من اهلل عز كجل

كعدالن ُب الظاٞنٌن، فبل حجة ألحد ُب القدر السابق كما اشتبو ىذا على اٞنعتزلة بل كال على عمـو القدرية فإننا نقوؿ 
ألف  حاد الناس قد غيٌيب عنهم القدر كيأظهر ٟنم الشرع كأيعطوا من األدكات كاآلالت ما ٬نكنهم من ، ال شبهة لكم: ٟنم

 .الفعل كالرتؾ
أنت يا فبلف كيا فبلف كيا : ؟ لو أف اهلل سبحانو أطلع عباده كقاؿ- كحاشا أف يكوف-مَّت يكوف األمر ظلمنا 

فبلف من أىل النار كعليكم أف تعملوا بالشر لكاف ذلك ظلم؛ ألنو كيف ٪نملوف على أمرو كىم قد علموا بأف منتهاىم إٔب 
أما أف ييغيِّب اهلل عنهم ذلك ٍب يدعهم يعملوف كىم فيما يأتوف كما يذركف يفعلوف ىذا عن علمو . ىذا ىو الظلم! غًنه؟
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كباٛنملة فإف التفكًن ُب القدر ّنعىن ما الذم ٬نيكن أف يكوف القدر أك االحتجاج ، كبينة فهذا ليس من الظلم ُب شيء
 .ُب النهي عن اٝنوض فيو- إف صحت-بالقدر على فعل اٞنعاصي كترؾ الطاعات ىو اٞنذمـو الذم جاءت النصوص 

سىيػىقيوؿي الَمَّنًذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاءى اللَمَّنوي }: فقاؿ سبحانو، كقد أنكر اهلل سبحانو كتعأب على اٞنشركٌن احتاجهم بالقدر
ىو صحيح لو شاء اهلل ما أشركوا كال  باؤىم كال حرموا من ، [148: األنعاـ] {مىا أىٍشرىٍكنىا كىال  بىاؤينىا كىال حىرَمَّنٍمنىا ًمٍن شىٍيءو 

رد ، ليس الشأف ىنا الشأف ىل ٟنم حجة بالقدر على شركهم كٓنر٬نهم ما أحل اهلل؟ ال، استمع كيف رد اهلل عليهم، شيء
 :عليهم ُب اآلية من ثبلثة كجوه

ًلكى كىذَمَّنبى الَمَّنًذينى ًمٍن قػىٍبًلًهمٍ }: فقاؿ أكالن  فسمى مقالتهم كذبنا كالكذب ىو ٢نالفة اٝنرب [ 148: األنعاـ] {كىذى
 .للواقع

 كلو كاف ٟنم حجةه ُب القدر ما أذاقهم اهلل بأسو؛ ألف اهلل [148: األنعاـ] {حىَّتَمَّن ذىاقيوا بىٍأسىنىا}: ٍب ثىن فقاؿ
 .حكم عدؿ مقًسط ال يظلم مقاؿ ذرة

[ 148: األنعاـ] {قيٍل ىىٍل ًعٍندىكيٍم ًمٍن ًعٍلمو فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا}: ٍب جاءت الثالثة اليت تنسف أصل شبهتهم فقاؿ ٟنم
ىل عندكم من علم؟ ىل اطلعتم على اللوح احملفوظ فوجدًب أنكم تشركوف كأنكم ٓنرموف ما أحل اهلل ففعلتم ذلك بناء 

ًإٍف تػىتَمَّنًبعيوفى ًإالَمَّن الظَمَّننَمَّن كىًإٍف أىنٍػتيٍم ًإالَمَّن }إذف ما حقيقة األمر؟ . نعم اطلعنا؟ ال: على اطبلع سابق؟ ىل يستطيعوف أف يقولوا
 .[148: األنعاـ] {ٔنىٍريصيوفى 

٬نارسها أحياننا بعض البطالٌن العطالٌن الفساؽ فتجد أحدىم حينما ينهى عن - يرعاكم اهلل-كىذه الدعوة 
لو : أك إذا أمر بالطاعة قاؿ. ٪نتج بقدر اهلل على معصية اهلل، يا أخي ىذا شيء كرىت كاهلل قدر علي ىذا: معصية يقوؿ

كما يدريك أف اهلل سبحانو كتعأب قد كتب عليك أك : يقاؿ لو، ىل لو حجة ُب القدر؟ ال كاهلل، كتب اهلل ٕب ذلك لفعلتو
ٓب يكتب عليك قبل الفعل؟، حينما يشرتم اإلنساف مثبلن عنقودنا من عنب بإمكانو أف يأكلو حبةن حبة يسمي اهلل ُب أكلو 

ا فيشربو فيسكر! ك٪نمد اهلل ُب  خره فيؤجر أليس كذلك؟ أليس ، كبإمكانو أف يعصره كيدعو يتخمر حَّت يزبد كيصبح نبيذن
 كىمىا}، ككل منهم أتى ما أتاه ّنحض إرادتو كسبق إصراره. كالثا٘ب مأزكر، فاألكؿ مأجور. كذلك؟ ٬نكنو ىذا ك٬نكنو ىذا

ـو  رىبُّكى   .[46: فصلت{ ]لًٍلعىًبيدً  ًبظىبلَمَّن
كيف ٓنتج بشيءو ٓب تعلم أنو قدر اهلل عليك إال بعد . فهذا الذم ٪نتاج بقدر اهلل على معصية اهلل ال حجة لو

لكنك ما علمت بأف ىذا ىو قدر ، صدكره منك؟ لو علمتو أف ىذا ىو قدر اهلل عليك قبل فعلك لو لكنت بذلك معذكرنا
 .عصيت اهلل على بينة، اهلل عليك إال بعد أف عرفتو عن علم كعن بينة

ككما أسلفنا أف ىذا الذم ٪نتج بقدر اهلل على معصية اهلل ال يصنع ذلك ُب أموره الدنيوية؛ إذا جاء الربد لبس 
إف : لو قيل لو. أخشى أف يلحقين مرض: ٓب تفعل ىذا؟ قاؿ: فإذا قيل لو. كإذا جاء الصيف ٔنفف منها، اٞنبلبس الدافئة
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ال يقبل أف ٫نرج عارينا ُب ، ىل يقبل هبذا؟ ال، كاف اهلل قد كتب عليك مرضنا فستمرض كلو لبست ٗنيع ثياب العاٞنٌن
 .مع أنو ٪نتج بقدر اهلل على معصية اهلل، شدة الربد

كقد سرؽ فأمر عمر رضي اهلل عنو بقطع ، كيقاؿ إف سارقنا ريفع إٔب أمًن اٞنؤمنٌن عمر بن اٝنطاب رضي اهلل عنو
إ٧نا سرقت بقدر : قاؿ- مسكٌن أف ٪نتج على عمر رضي اهلل عنو-مهبلن يا أمًن اٞنؤمنٌن إ٧نا سرقت بقدر اهلل، : يديو فقاؿ

كٟنذا : كبشرع اهلل: قاؿ أيضنا- ر٘نو اهلل-كأضاؼ شيخنا . ك٥نن نقطع يدؾ بقدر اهلل-: رضي اهلل عنو-فقاؿ عمر . اهلل
، -رضي اهلل عنو دمشق-على أيب عبيدة حينما نزؿ طاعوف عمواس بالشاـ فلم يدخل عمر - رضي اهلل عنو-عتب عمر 

نفر من قدر اهلل إٔب قدر ! لو غًنؾ قاٟنا يا أبا عبيدة: أف يا أمًن اٞنؤمنٌن أتفر من قضاء اهلل؟ فقاؿ"فكتب إليو أبو عبيدة 
، علينا أف ندفع اٞنقدر ما استطعنا، ال ٩نب علينا أف نرضى باٞنقدر، فبل حرج على اإلنساف أف يستدفع القدر، "اهلل

اٍحًرٍص عىلىى مىا )، الشيء الذم ٬نكننا دفعو كٔنفيفو مشركع لنا أف نستدفعو بالدعاء، بكل كسيلةو لنا فيها مصلحة
ا، كىلىًكٍن قيٍل قىدىري اهلًل كىمىا  ا كىكىذى ، كىاٍستىًعٍن بًاهلًل كىالى تػىٍعجىٍز، كىًإٍف أىصىابىكى شىٍيءه، فىبلى تػىقيٍل لىٍو أى٘بِّ فػىعىٍلتي كىافى كىذى يػىنػٍفىعيكى

 .(شىاءى فػىعىلى، فىًإفَمَّن لىٍو تػىٍفتىحي عىمىلى الشَمَّنٍيطىافً 
؛ فػىقىٍد أىمىرى اٍلًعبىادى ًبطىاعىًتًو كىاىاعىًة ريسيًلًو,كىنػىهىاىيٍم عىٍن مىٍعًصيىًتوً -: رحمو اهلل تعالى–قاؿ المؤلف  كىىيوى . كىمىعى ذىًلكى
الصَّاًلحىاًت,كىال ييًحبُّ اٍلكىاًفرًينى,  كىاٍلميٍحًسًنينى كىاٍلميٍقًسًطينى, كىيػىٍرضىى عىًن الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا سيٍبحىانىوي ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى 
, كىالى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  اٍلفىاًسًقينى, كىالى يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء, كىالى يػىٍرضىى ًلًعبىاًدهي  كىالى يػىٍرضىى عىًن اٍلقىٍوـً   .اٍلكيٍفرى

, كىاٍلميصىلّْي,  اٍلميٍؤًمني,: كىاٍلعىٍبدي ىيوى . حىًقيقىةن, كىاللَّوي خىلىقى أفٍػعىالىهيم كىاٍلًعبىادي فىاًعليوفى  , كىاٍلفىاًجري , كىاٍلبػىرُّ كىاٍلكىاًفري
اًلًهٍم, كىلىهيٍم ًإرىادىةه, كىاهللي  .كىالصَّاًئمي   ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ } خىاًلقيهيٍم كىقيٍدرىتػىهيٍم كىًإرىادىتػىهيٍم؛ كىمىا قىاؿى تػىعىالىى ًكًلٍلًعبىاًد قيٍدرىةه عىلىى أىٍعمى

كىىىًذًه الدَّرىجىةي ًمنى , [29 ,28: التكوير( { ]29 )اٍلعىالىًمينى  رىبُّ  اللَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كىمىا( 28 )يىٍستىًقيمى  أىفٍ 
ًر ييكىذّْبي ًبهىا رًيًَّة الًَّذينى سىمَّاىيمي النًَّبيُّ  اٍلقىدى األيمًَّة, كىيػىٍغليو ًفيهىا قىوـه ًمٍن أىٍىًل   مىجيوًس ىىًذهً  صلى اهلل عليو كسلمعىامَّةي اٍلقىدى

. اكىأىٍحكىاًمًو حٍكمىهىا كىمىصىاًلحىوى  اٍلعىٍبدى قيٍدرىتىوي كىاٍخًتيىارىهي, كىييخرًجيوفى عىٍن أىفٍػعىاًؿ اهللً  اإلثٍػبىاًت, حىتَّى سىلىبيوا
تقدـ ُب الدرسٌن اٞناضيٌن من دركس القدر ذكر مراتب اإل٬ناف بالقدر، كأنو ال يتم اإل٬ناف بالقدر إال بتحقيق أربع 

ا، ما يتعلق : اٞنرتبة األكٔب: مراتب ، أزالن كأبدن مرتبة العلم، كىو االعتقاد اٛناـز بعلم اهلل احمليط بكل شيء ٗنلةن كتفصيبلن
بأفعالو كما يتعلق بأفعاؿ عباده، أم من اآلجاؿ كاألرزاؽ كمن الطاعات ك اٞنعاصي؛ فقد علم ما كاف كما يكوف كما 

. سوؼ يكوف كما ٓب يكن كيف كاف يكوف بعلمو الذم ىو صفة من صفاتو الذاتية
االعتقاد اٛناـز بكتابة اهلل تعأب ٞنعلومو ىذا ُب اللوح احملفوظ قبل أف ٫نلق السموات كاألرض : كاٞنرتبة الثانية

ِنمسٌن ألف سنة، كىاتاف اٞنرتبتاف قد كاف ينكر٨نا غبلة القدرية قد٬ننا، كيزعموف أف األمر أنف، كأف اهلل تعأب أمر العباد 
. كهناىم ٍب ىو ال يعلم من يطيعو كمن سيعصيو

                                                           
 (.2664)صحيح مسلم  
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فهي االعتقاد ّنشيئة اهلل النافذة كقدرتو الشاملة، فما شاءا اهلل كاف كٞنا ٓب يشأ ٓب يكن، ال : كأما اٞنرتبة الثالثة
 أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ }: كما قاؿ- سبحانو كتعأب–يكوف ُب ملكو ما ال يريد، كمشيئات العباد داخلة ٓنت مشيئتو 

  .[29 ،28: التكوير( { ]29 )اٍلعىالىًمٌنى  رىبُّ  اللَمَّنوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَمَّن  تىشىاءيكفى  كىمىا( 28 )يىٍستىًقيمى 
: ىي االعتقاد اٛناـز بأف اهلل خالق كل شيء، فاهلل اٝنالق كما سواه ٢نلوؽ، فقد خلق ٗنيع األشياء: كاٞنرتبة الرابعة

ذكاُتا كصفاُتا كحركاُتا، فبل خالق معو سبحانو، ال يتم اإل٬ناف بالقدر إال بتحصل ىذه اٞنراتب األربعة، فمن أخل بشيء 
. منها فقد بطل إ٬نانو بالقدر، كمن بطل إ٬نانو بالقدر فقد أخل باإل٬ناف باهلل كربوبيتو

كىاتاف اٞنرتبتاف األخًنتاف، أعين هبما اٞنشيئة كاٝنلق أنكر٨نا اٞنعتزلة، كىم متأخرك القدرية، أقركا بالعلم كالكتابة 
.  كأنكركا اٞنشيئة كاٝنلق، فبل بد من ٓنصيل ىذه اٞنراتب األربع كالتيقن منها

ىذا هبذا البياف اٛنلي كأكرد األدلة من الكتاب كالسنة أراد أف يرفع إشكاالن كىو ظن - ر٘نو اهلل–كٞنا قرر الشيخ 
ُب القطعة اليت جرت قراءُتا بأنو قد ٪نب ما ال يشاء كقد - ر٘نو اهلل–بعض الناس بوجود تبلـز بٌن احملبة كاٞنشيئة، فبٌن 

يشاء ما ال ٪نب، فبل تبلـز بٌن احملبة كاٞنشيئة؛ كأف الناس ُب العبلقة بٌن الشرع كالقدر مضطربوف، كيف نضبط العبلقة 
بٌن الشرع كالقدر؟ فقد يرد ىذا بل إنو يرد ىذا اإلشكاؿ على بعض النفوس، كيف قدر اٞنقادير ٍب ىو ٪ناسب العباد 

كتاب ظاىر بٌن مفتوح كىو :  مرة أف هلل كتابٌن منكسر ىذا كما أفصحنا عنو ُب أكثر! كيثيب بعضهم كيعذب  خرين؟
.  كمن عصا٘ب دخل النارنةمن أطاعين دخل اِب: الشرع ككتاب غيب مكنوف كىو القدر، فاهلل تعأب أظهر لنا الشرع كقاؿ

كأخفى كتابنا ىو القدر، فقد سبق ُب علمو من سيطيعو كمن سيعصيو، كبالتإب فإنو ال حجة ألحد بقدر اهلل على معصية 
. اهلل، إذ اهلل تعأب قد أخفى مقادير العباد

 :انقسم الناس في العالقة بين الشرع كالقدر إلى أربعة أقساـ
  . اإلسبلـ ابن تيمية ُب بعض كتبو اٞنشركية، كىم الذم أقركا بالقدر كأنكركا الشرعخ ٚناىم شي:القسم األكؿ 

  . كىم عكسهم ٕنامنا كىم اجملوسية، كىم الذين أقركا بالشرع كأنكركا القدر:القسم الثاني
  . ٚناىم اإلبليسية نسبةن إٔب إبليس، كىم الذين اعرتفوا بالشرع كالقدر لكن زعموا أف بينهما تناقضنا:القسم الثالث
.  فهم أىل السنة كاٛنماعة الذين أقركا بالشرع كالقدر كٓب يركا بينهما تناقضنا  كال تعارضنا:القسم الرابع

:  كبياف ىذا اإلجماؿ كما يلي
 حىرَمَّنٍمنىا كىالى   بىاؤينىا كىالى  أىٍشرىٍكنىا مىا اللَمَّنوي  شىاءى  لىوٍ }: ، إذ اٞنشركوف زعموا كقالواأما المشركية فنسبتهم إلى المشركين

فأثبتوا القدر كاٞنشيئة السابقة، لكنهم احتجوا هبا على الشرع كأعفوا أنفسهم من األمر  [148: األنعاـ { ]شىٍيءو  ًمنٍ 
 كىالى   بىاؤينىا كىالى  أىٍشرىٍكنىا مىا اللَمَّنوي  شىاءى  لىوٍ }. يأمرىم كينهاىم كال يستجيبوف اهلل- صلى اهلل عليو كسلم–كالنهي؛ فكاف ن  اهلل 

فهؤالء  كمن شاهبهم ُب ىذه األمة يقاؿ ٟنم مشركية، من يقابلهم ُب األمة؟ من ُب  [148: األنعاـ { ]شىٍيءو  ًمنٍ  حىرَمَّنٍمنىا
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العبد : الجبرية, الجبرية الذين يقولوفطوائف الضبلؿ ُب ىذه األمة من أىل القبلة من يثبت القدر كينكر الشرع؟ 
 .مجبور على فعلو

 الذين يزعم أحدىم بأنو يشهد اٞنشهد فغالتهم ىم زنادقة الصوفية غبلة، كدكف ذلك، :كالجبرية صنفاف
الكو٘ب، كأف ٗنيع تصرفاتو ّنثابة حفيف األشجار كجرياف اٞنياه ُب األهنار كحركة الليل كالنهار، كأهنم منساقوف مع اٞنشهد 
الكو٘ب، فيعفوف أنفسهم من األكامر كالنواىي، كيزعموف بأهنم مستغرقوف ُب ُنر كحدة الوجود، فيسوغوا ألنفسهم غشياف 

:  العاصي كالكبائر بدعول أهنم كما يقوؿ قائلهم
ففعلي كلو طاعات أصبحت منفعبلن ٞنا ٔنتاره مين 

.  فهؤالء ىم أخبث الفرؽ- عياذنا باهلل–
 ألف اجملوس ُب بين  دـ ىو الوحيدكف الذين أثبتوا خالقنا مع اهلل؛ فندكا أما المجوسية فنسبتهم إلى المجوس؛

  .إف العبد يخلق فعل نفسو: فشابههم في ىذه األمة القدرية الذين يقولوفبذلك كشذكا عن بين  دـ ٗنيعنا، 
 قدرية غبلة كىم الذين أنكركا ٗنيع اٞنراتب األربعة السابقة كإمامهم كشيخهم معبد كالقدرية صنفاف كما أسلفنا,

اٛنهين الذم ظهر ُب أكاخر الصحابة، كمتأخركىم أك مقتصدكىم ىم الذين أثبتوا العلم كالكتابة كلكنهم أنكركا اٞنشيئة 
كاٝنلق، فهؤالء القدرية ٚنوا ٠نوسنا؛ ألهنم يثبتوف خالقنا مستقبلن مع اهلل كىو العبد، فيزعموف أف العبد ٫نلق فعل نفسو 

لكنهم يعظموف األمر كالنهي، ّنعىن أهنم يلزموف أنفسهم بفعل األكامر كاجتناب اٞنناىي، كٟنذا جعلهم شيخ اإلسبلـ بن 
أقل شرنا كخبثنا من الطبقة األكٔب الذين ىم اٛنربية  ذلك اللتزامهم بالشريعة كإف كانوا قد كقعوا ُب أمر - ر٘نو اهلل–تيمية 

. عظيم حينما أخلوا بالربوبية، لكن ىذا بسبب الشبهة اليت طرأت عليهم
غبلة كدكف ذلك، الذين دكف ذلك :  أل٘ب قلت أف اٛنربية صنفافكنسيت أف أذكر الصنف الثاني من الجبرية؛

 ألف األشاعرة ىم فئة أك فرقة من فرؽ اٛنربية ُب الواقع لكنهم حاكلوا أف يلفقوا مقالةن بٌن مقالة اٛنربية كبٌن ىم األشاعرة؛
مقالة أىل السنة، فزعموا أهنم يثبتوف للعبادة قدرةن كمشيئة لكنها قدرة غًن مؤثرة، ىم نعم كافقوا أىل السنة ُب إثبات القدر 

السابق كفارقوا ُب ذلك اٞنعتزلة لكنهم ٓب ٪نسنوا فهم عقيدة أىل السنة كاٛنماعة، فظنوا أهنم بإثباُتم القدر السابق أنو ال 
 ييكىلِّفي  الى }: يسوغ إثبات قدرة حقيقة للعبد، فقالوا بقدرة مزعومة ٚنوىا الكسب، كال عبلقة ٟنذا اللفظ بقوؿ اهلل تعأب

لكن ىم ألبسوىا ىذا اللفظ الشرعي كال عبلقة  [286: البقرة { ]اٍكتىسىبىتٍ  مىا كىعىلىيػٍهىا كىسىبىتٍ  مىا ٟنىىا كيٍسعىهىا ًإالَمَّن  نػىٍفسنا اللَمَّنوي 
لو بو ُب الواقع؛ فزعموا بالكسب كأف اهلل تعأب ٫نلق فعبلن مقارننا للفعل الذم يتمظهر بو العبد، كىم ال يستطيعوف أف 

:  يعربكا عن ىذا بلغة كاحدة، كال ٥نن اٜنقيقة نستطيع أف نعرب؛ ألنو أمر غًن متعقل، حَّت قاؿ أك أنشد بعضهم
 معقولة تدنو أب األفهاـده ػػػػػػػػفػػػػػا يقاؿ كال حقيقة عػػػػػػػػـػػػػػػػػػػـ

 اٟنامشي كطفرة النظاـ ػػػػػػد  عنػػػػػػػػػالكسب عند األشعرم كاٜناؿ
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ثبلث قضايا كبلمية ال ٬نكن التعبًن عنها بلغة كاضحة مقنعة، فنظرية الكسب عند األشاعرة تفرتض كجود قدرة 
. للعبد مقارنة للفعل لكن ىذه القدرة غًن مؤثرة، فكيف تكوف إذنا قدرةن؟ ىاتاف فرقتاف

 كذلك أف إبليس كاف مقرنا بالقدر، مقرنا بلزـك الفرقة الثالثة من فرؽ الناس حياؿ الشرع كالقدر اإلبليسية,
ا أىرىأىيٍػتىكى  قىاؿى ( 61 )ًطيننا خىلىٍقتى  ًلمىنٍ  أىأىٍسجيدي  قىاؿى }الشرع لكن زعم أف بينهما تناقضنا،  : اإلسراء{ ]عىلىيَمَّن  كىرَمَّنٍمتى  الَمَّنًذم ىىذى

يٍغوًيػىنػَمَّنهيمٍ  فىًبًعزَمَّنًتكى } كاف عنده اعرتاض مع أنو يثبت الربوبية هلل،،[62 ،61 ره  أىنىا قىاؿى } [ 82: ص{ ]أىٍٗنىًعٌنى  ألى يػٍ  ًمٍنوي  خى
يثبت اٝنلق كيرل أف هلل أف يأمره كينهاه، كلذلك كاف ُب عداد  [12: األعراؼ{ ]ًطٌنو  ًمنٍ  كىخىلىٍقتىوي  نىارو  ًمنٍ  خىلىٍقتىيًن 

ما كقع من الكرب كاٜنسد زعم أف بٌن - كالعياذ باهلل– فلما كقع ُب قلبو  [11: األعراؼ] {إًبًٍليسى  ًإالَمَّن  فىسىجىديكا}اٞنبلئكة، 
الشرع كالقدر تناقضنا، كيشبو ىذا ُب ىذه األمة أصحاب اإلٜناد كالشكوؾ الذين يطعنوف ُب الشريعة كيدسوف شبهاىتم 

: فيها كقوؿ أحدىم
ما باٟنا قطعت ُب ربع دينار يد ِنمس مئٌن عسجد كديت 

. ىذا النفس التشككي الذم يقع عند بعض اٞنبلحدة كيبثونو شعرنا كنثرنا ٩نعلهم ينموف إٔب أىل الفئة
أما أىل السنة كاٛنماعة فهم ُنمد اهلل قد أقركا بالشرع كالقدر على كجو ال تناقض فيو، كرأكا أف يكوف مقتضى 
الربوبية أف يكوف اهلل خالق كل شيء، كأف لو اٞنشيئة اٞنطلقة، كأنو قد علم ككتب، اٝنلق خلقو كىو السيد اآلمر يفعل ما 

يشاء ك٪نكم ما يريد، كلكنو درأ العباد كابتبلىم كأخفى عنهم قدرىم كأعطاىم من األدكات كاآلالت ما يتمكنوف فيها من 
الفعل كالرتؾ، فأحدىم ٩ند قبل أف يقدـ على فعل إرادةن حقيقةن كمشيئةن حقيقةن، هبا يأٌب كهبا يذر، كبالتإب ما كسبوه أك 

 .اكتسبوه يرتتب عليو الثواب كالعقاب، ىذه ىي التقسيمات األربعة للعبلقة اٞنمكنة بٌن الشرع كالقدر
 .كصلى اهلل على نبينا ١نمد كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن

 .كاهلل أعلم
 (33)الدرس 

 إثبات مشيئة العبد
؛ فػىقىٍد أىمىرى اٍلًعبىادى ًبطىاعىًتًو كىاىاعىًة ريسيًلًو,كىنػىهىاىيٍم عىٍن مىٍعًصيىًتوً -: رحمو اهلل تعالى–قاؿ المؤلف  كىىيوى . كىمىعى ذىًلكى
الصَّاًلحىاًت,كىال ييًحبُّ اٍلكىاًفرًينى,  كىاٍلميٍحًسًنينى كىاٍلميٍقًسًطينى, كىيػىٍرضىى عىًن الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا سيٍبحىانىوي ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى 
, كىالى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  اٍلفىاًسًقينى, كىالى يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء, كىالى يػىٍرضىى ًلًعبىاًدهي  كىالى يػىٍرضىى عىًن اٍلقىٍوـً   .اٍلكيٍفرى

, كىاٍلميصىلّْي,  اٍلميٍؤًمني,: كىاٍلعىٍبدي ىيوى . حىًقيقىةن, كىاللَّوي خىلىقى أفٍػعىالىهيم كىاٍلًعبىادي فىاًعليوفى  , كىاٍلفىاًجري , كىاٍلبػىرُّ كىاٍلكىاًفري
اًلًهٍم, كىلىهيٍم ًإرىادىةه, كىاهللي  .كىالصَّاًئمي   ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ } خىاًلقيهيٍم كىقيٍدرىتػىهيٍم كىًإرىادىتػىهيٍم؛ كىمىا قىاؿى تػىعىالىى ًكًلٍلًعبىاًد قيٍدرىةه عىلىى أىٍعمى

كىىىًذًه الدَّرىجىةي ًمنى , [29 ,28: التكوير( { ]29 )اٍلعىالىًمينى  رىبُّ  اللَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كىمىا( 28 )يىٍستىًقيمى  أىفٍ 
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ًر ييكىذّْبي ًبهىا رًيًَّة الًَّذينى سىمَّاىيمي النًَّبيُّ  اٍلقىدى األيمًَّة, كىيػىٍغليو ًفيهىا قىوـه ًمٍن أىٍىًل   مىجيوًس ىىًذهً  صلى اهلل عليو كسلمعىامَّةي اٍلقىدى
. اكىأىٍحكىاًمًو حٍكمىهىا كىمىصىاًلحىوى  اٍلعىٍبدى قيٍدرىتىوي كىاٍخًتيىارىهي, كىييخرًجيوفى عىٍن أىفٍػعىاًؿ اهللً  اإلثٍػبىاًت, حىتَّى سىلىبيوا
فػىقىٍد أىمىرى اٍلًعبىادى ًبطىاعىًتًو يعين كمع ما تقدـ من إثبات القدر ّنراتبو األربعة، . كىمىعى ذىًلكى -:رحمو اهلل–يقوؿ الشيخ 

أم ّنعىن ال تعارض بٌن القدر كالشرع، ىو الذم قدر كىو الذم شرع، فبل تعارض بٌن . كىاىاعىًة ريسيًلًو كىنػىهىاىيٍم عىٍن مىٍعًصيىًتوً 
. الشرع كالقدر

انىوي ييًحبُّ اٍلميتًَّقينى كىاٍلميٍحًسًنينى كىاٍلميٍقًسًطينى, كىيػىٍرضىى عىًن الًَّذينى آمىنيوا كىعىًمليوا الصَّاًلحىاًت,كىال ييًحبُّ  كىىيوى سيٍبحى
اًفرًينى, كىالى يػىٍرضىى عىًن اٍلقىٍوـً  , كىالى ييًحبُّ اٍلفىسىادى  اٍلفىاًسًقينى, كىالى يىٍأميري بًاٍلفىٍحشىاًء, كىالى يػىٍرضىى ًلًعبىاًدهي  اٍلكى  .اٍلكيٍفرى

أراد بذلك أف يبٌن بأنو ال تبلـز بٌن اٞنشيئة كاحملبة، اهلل تعأب ٪نب التقول ك٪نب اإلحساف ك٪نب اٞنقسطٌن، ك٪نب أىلها 
اٞنتقوف كاحملسنوف كاٞنقسطوف، كمع ذلك فلم ٩نعل الناس ٗنيعنا على ىذه الصفة، ٓب ٩نعلهم ٗنيعنا متقٌن ك١نسٌن كمقسطٌن، 

كرضاه عنهم ال ٬ننع أف يكوف ُب - سبحانو–فليس كل ما أحبو شاءه، كذلك أيضنا ىو يرضى عن الذين  منوا كعملوا الصاٜنات 
الناس من يكوف كافرنا ال يعمل الصاٜنات، كباٞنقابل ال ٪نب الكافرين كال يرضى عن القـو الفاسقٌن كال يأمر بالفحشاء كال يرضى 

. لعباده الكفر كال ٪نب الفساد، كمع ذلك فإف بغضو ٟنذه األشياء كألصحاهبا ٓب ٬ننع من تقديره إياىا
اهلل تعأب لو حكمة ُب كل ما يصدر عنو : ٞنا إذنا ال يشاء إال ما ٪نب فقط ك٬ننع ما يبغض؟ فيقاؿ: فإف قاؿ قائل

. سبحانو، فهذه اٜنكمة قد تكوف حكمةن حاليةن كقد تكوف حكمةن م ليةن 
أراده اهلل تعأب كشاءه لذاتو، فاهلل تعأب ٪نب - صلى اهلل عليو كسلم– كأضرب لذلك مثبلن كاضحنا بيننا، خلق ١نمد 

ا  كما جاء بو من اٟندل كدين اٜنق، فلذلك قدر اهلل تعأب خلق ١نمد كبعثتو كرسالتو كدينو كما - صلى اهلل عليو كسلم–١نمدن
 فاهلل تعأب ىو خالق إبليس كىو الذم قدر عليو إبليساستتبع ذلك، فأراد اهلل ىذا لذاتو، على النقيض ٕنامنا قدر اهلل تعأب خلق 

ما قدر كما ترتب على خلق إبليس من الكفر كالفواحش كاٞنعاصي، الكبائر كالصغائر كالفسوؽ كالعصياف كالبدعة كالشهوات، إٔب 
ما قدره لذاتو كإ٧نا ٞن التو كإ٧نا ٞنا يرتتب عليو من اٜنكم كاٞنصاّب، فلوال خلق - سبحانو–لكنو - سبحانو–غًن ذلك، ىو قدره 

إبليس ما ٕنيز اٞنؤمنوف من الكفار كال األبرار من الفجار كال قاـ سوؽ اٛننة كالنار، كال رفع علم اٛنهاد، كال كجد األمر باٞنعركؼ 
كالنهي عن اٞننكر، كال كجدت التوبة، بل كال عرؼ اهلل بأٚنائو اٜنسىن كصفاتو العبل، كأٚناء العزة كاٛنبلؿ كأٚناء الر٘نة كاٞنغفرة، 

. فإف ىذه إ٧نا تتبدل ُنصوؿ ىذا األمر
ٞناذا خلق اهلل األمراض؟ ٞناذا خلق اهلل العقارب : ٞناذا يقع كذا ككذا؟ كما يقوؿ مثبلن بعضهم: فالساذج اٞنغفل يقوؿ

حكيم ُب كل ما قدر كما أنو حكيم ُب كل ما - عز كجل–كاٜنيات كالذباب؟ ىكذا، يظنوف أف ىذا خبلؼ اٜنكمة، كلكن اهلل 
شرع، كالواجب على اٞنؤمن أف ٪نسن الظن باهلل تعأب كأف ال يعتقد ُب اهلل إال اٞنثل األعلى كأف يطهر قلبو من كل شائبة سوء 

 ظىنُّكيمٍ  فىمىا}: كسوء ظن باهلل رب العاٞنٌن، فإف سوء الظن أصل الكفر، إ٧نا كفر من كفر بسبب سوء ظنو باهلل، ٟنذا قاؿ إبراىيم
[ 23: فصلت] {اٝنٍىاًسرًينى  ًمنى  فىأىٍصبىٍحتيمٍ  أىٍردىاكيمٍ  ًبرىبِّكيمٍ  ظىنػىٍنتيمٍ  الَمَّنًذم ظىنُّكيمي  كىذىًلكيمٍ } : كقاؿ [87: الصافات] {اٍلعىالىًمٌنى  ًبرىبِّ 

فإذا ظن العبد بربو الظن اٜنسن كأنو ال يصدر منو سبحانو كُنمده ُب شرع كقدره إال ما ىو خًن فهذا ىو اٞنؤمن، كمن 
اُتم اهلل تعأب ُب شرعو أك قدره فهذا ىو الكافر، فبل بد من التنبو ٟنذا األمر كاعتقاد أف هلل تعأب حكمةن ُب كل شيء؛ كٟنذا قاؿ 
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فالشر ال ينسب إٔب اهلل، ليس معىن ذلك . لبيك كسعديك، كاٝنًن بٌن يديك، كالشر ليس إليك-: صلى اهلل عليو كسلم–نبينا 
أف اهلل ٓب ٫نلق شركرنا، ال، لكنو ال ينسب إليو كإرادة شر كذلك أف ٍب قدر كمقدكر، قضاء كمقضي، فالقدر كالقضاء خًن كلو، 

الصحة خًن كاٞنرض شر، الغىن خًن كالفقر كالبؤس شر، العز خًن كالذؿ شر، . خًن، كشر: كاٞنقدكر كاٞنقضي ينقسم إٔب قسمٌن
كىكذا، ىذه تقسيمات باعتبار الواقع، لكن باعتبار صدركىا من اهلل تعأب فهي خًن كلو، ىذا الذم يظن باهلل رب العاٞنٌن، ٟنذا 

نىٍدرًم كىأىنَمَّنا}: ْندكف أف مؤمن اٛنن قالوا كبلمنا ُب غاية األدب، قالوا ا رىبػُّهيمٍ  هًبًمٍ  أىرىادى  أىـٍ  اأٍلىٍرضً  ُب  ّنىنٍ  أيرًيدى  أىشىر   الى : اٛنن] {رىشىدن
: اٛنن] {أيرًيدى  أىشىر  }فما كاف الكبلـ عن الشر ٓب يسندكه إٔب اهلل باالسم الظاىر كإ٧نا أتوا بالفعل الذم ٓب يسم فاعلو،  [10
ا رىبػُّهيمٍ  هًبًمٍ  أىرىادى  أىـٍ } : ؛ لكماؿ أدهبم مع اهلل، كٞنا كاف الكبلـ عن اٝنًن أتوا باالسم الظاىر قالوا[10 [ 10: اٛنن] {رىشىدن

فذكر السبب اٞنباشر كإال فكل شيء  [63: الكهف{ ]أىذٍكيرىهي  أىفٍ  الشَمَّنٍيطىافي  ًإالَمَّن  أىٍنسىانًيوي  كىمىا}: ككذلك غبلـ موسى، قاؿ
. بقدر ال ريب
, كىاٍلفىاًجري : كىاٍلعىٍبدي ىيوى . حىًقيقىةن, كىاللَّوي خىلىقى أفٍػعىالىهيم كىاٍلًعبىادي فىاًعليوفى : قاؿٍب  , كىاٍلبػىرُّ اًفري .   إٔب  خره.اٍلميٍؤًمني,كىاٍلكى

 كىاٍلًعبىادي فىاًعليوفى : ىذه اٛنمل اليت بٌن أيدينا منها ما يكوف ردنا على اٛنربية كمنها ما يكوف ردنا على القدرية، تأملوا
رد على من؟ على اٛنربية؛ ألف اٛنربية تزعم أف العبد ال يفعل حقيقةن كأنو كالريشة ُب مهب الريح، كالقشة فوؽ ظهر . حىًقيقىةن 

ما .  حىًقيقىةن  كىاٍلًعبىادي فىاًعليوفى : اٞناء، كاٞنسمار ُب الرتس ليس لو إرادة كال مشيئة كال فعل، ىكذا يعتقد اٛنربية؛ ٟنذا قاؿ الشيخ
ٞنن أسند اٞنشيئة؟ إلينا، ٞنن أسند االستقامة؟ إلينا، إذنا  [28: التكوير] {يىٍستىًقيمى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ }: الدليل؟ قاؿ اهلل تعأب

. فاعلوف حقيقةن 
 كىمىا}: العبد ٫نلق فعل نفسو، فاهلل تعأب قاؿ: رد على من؟ على القدرية، الذين يقولوف. كىاللَّوي خىلىقى أفٍػعىالىهيم: قاؿ

 كيلَمَّن  كىخىلىقى }: كقاؿ [62: الزمر] {شىٍيءو  كيلِّ  خىاًلقي  اللَمَّنوي } : كقاؿ [29: التكوير{ ]اٍلعىالىًمٌنى  رىبُّ  اللَمَّنوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَمَّن  تىشىاءيكفى 
[ 96: الصافات] {تػىٍعمىليوفى  كىمىا خىلىقىكيمٍ  اللَمَّنوي }: كأكضح من ذلك قولو تعأب. إذنا كاهلل خالق أفعاٟنم [2: الفرقاف] {شىٍيءو 

, كىاٍلميصىلّْي, كىالصَّائًمي : كىاٍلعىٍبدي ىيوى : قاؿٍب  , كىاٍلفىاًجري , كىاٍلبػىرُّ اًفري أم أف ىذه األفعاؿ كالعبادات أك . اٍلميٍؤًمني,كىاٍلكى
فمنكم مؤمن : ما قاؿ [2: التغابن] {ميٍؤًمنه  كىًمٍنكيمٍ  كىاًفره  فىًمٍنكيمٍ  خىلىقىكيمٍ  الَمَّنًذم ىيوى }اٞنخالفات تقـو فيو، العبد ىو اٞنؤمن، 

. كمكفر، ال، أتى هبا بصيغة اسم الفاعل، فمنكم كافر كمنكم مؤمن
, كىاٍلفىاًجري  . ىكذا [14 ،13: االنفطار { ]جىًحيمو  لىًفي اٍلفيجَمَّنارى  كىًإفَمَّن ( 13 )نىًعيمو  لىًفي اأٍلىبٍػرىارى  ًإفَمَّن } .كىاٍلبػىرُّ

ٞنن أسند اهلل  [6 ،5: الليل { ]بًاٜنٍيٍسىنى  كىصىدَمَّنؽى ( 5 )كىاتػَمَّنقىى أىٍعطىى مىنٍ  فىأىمَمَّنا}: أٓب يقل اهلل تعأب. كىاٍلميصىلّْي, كىالصَّائًمي 
لى  مىنٍ  كىأىمَمَّنا}: ىذه األفعاؿ؟ إٔب العبد، حقيقةن، فالعبد ىو الذم أعطى كاتقى كصدؽ، كباٞنقابل { بًاٜنٍيٍسىنى  كىكىذَمَّنبى ( 8 )كىاٍستػىٍغىنى  ِنًى

 .فالعبد ىو الذم ِنل كاستغىن ككذب باٜنسىن [9 ،8: الليل]
, : كىاٍلعىٍبدي ىيوى : فإذنا العبد ىو اٞنصلي كىو الصائم، ففي ىذا رد على من؟ ىذه اٛنمل , كىاٍلفىاًجري , كىاٍلبػىرُّ اًفري اٍلميٍؤًمني,كىاٍلكى

: رد على من؟ على اٛنربية الذين ال ٩نعلوهنا حقيقية بالنسبة للعبد حَّت إهنم يشبهوف ّنثل قوؿ اهلل تعأب. كىاٍلميصىلّْي, كىالصَّائًمي 
[ 17: األنفاؿ { ]رىمىى اللَمَّنوى  كىلىًكنَمَّن  رىمىٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كىمىا}! أرأيتم؟: قالوا [17: األنفاؿ { ]رىمىى اللَمَّنوى  كىلىًكنَمَّن  رىمىٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كىمىا}

صلى اهلل عليو –يعين ّنعىن أف حركك ىذه ٠نرد حركة صورية، كاآلية كما تعلموف نزلت ُب أحداث غزكة بدر حينما أخذ الن  
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كفنا من تراب ٍب قذؼ بو على معسكر الكفار، فما بقي من قريش أك من الكفار إال كدخل ُب عينو منو شيء، فأنزؿ - كسلم
إف ىذا دليل على أف أفعاؿ العبد أفعاؿ قهرية قسرية كليس : فقالوا [17: األنفاؿ { ]رىمىى اللَمَّنوى  كىلىًكنَمَّن  رىمىٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كىمىا}: اهلل

بل اآلية رد عليكم، كىكذا كل من استدؿ بدليل صحيح على قضية باطلة فإف دليلو ينقلب عليو، تأمل، : ىو الذم فعل، فنقوؿ
[ 17: األنفاؿ] {رىمىٍيتى  ًإذٍ } : فقولو [17: األنفاؿ] {رىمىٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كىمىا}: اهلل تعأب ُب اآلية أسند الرمي إٔب نبيو، فقاؿ

فالرمي يتناكؿ شيئٌن القذؼ  [17: األنفاؿ] {رىمىٍيتى  ًإذٍ  رىمىٍيتى  كىمىا}رمى، . على أم شيء يدؿ؟ على أنو رمى كال ما رمى
ىذا - عز كجل–كأما اإلصابة ُنيث يدخل ُب عٌن كل كاحد فمن اهلل - صلى اهلل عليو كسلم–كاإلصابة، فأما القذؼ فمن الن  

. يعين أكصل رميتك إٔب عٌن كل كاحد من اٞنشركٌن، فبل حجة ٟنم ُب ذلك[17: األنفاؿ] {رىمىى اللَمَّنوى  كىلىًكنَمَّن  }ىو اٞنراد، 
كما صليت إذ صليت كلكن اهلل صلى، كما مشيت إذ مشيت كلكن : كلو كاف ما ذىبوا إليو صحيحنا لكاف ٩نوز أف يقاؿ

اهلل كذا، كما فعلت، لو كاف ىذا ىو اٞنراد النسحب على ٗنيع التصرفات اليت تصدر من العبد، كال يقوؿ هبذا عاقل فضبلن عن 
. مؤمن، فبل حجة ٟنم بذلك إف ىي إال شبهات تقع ُب نفوسهم

ًكلًٍلًعبىاًد : أيضنا ىذا رد على اٛنربية، إذ اٛنربية تنفي قدرة العبد، فقاؿ. ًكلًٍلًعبىاًد قيٍدرىةه عىلىى أفعالهم-:رحمو اهلل–قاؿ 
. قيٍدرىةه عىلىى أفعالهم
كذلك ٟنم إرادة، كالدليل على ىاتٌن اٛنملتٌن، أف ٟنم قدرةن كأف ٟنم إرادةن دليل شرعي كدليل حسي، أما . كىلىهيٍم ًإرىادىةه 

ٍرثىكيمٍ  فىٍأتيوا لىكيمٍ  حىٍرثه  ًنسىاؤيكيمٍ }: الدليل الشرعي فالقر ف مليء بإسناد األعماؿ إٔب العباد، أٓب يقل اهلل مثبلن   {ًشٍئتيٍم  أىٗبَمَّن  حى
فهم يأتوف كيشاءكف باإلضافة إٔب اآليات اليت سبقت، كالقر ف مليء باألمثلة اليت يسند اهلل تعأب فيها األفعاؿ إٔب [223: البقرة]

.  األقواـ كاألشخاص كغًن ذلك
أما الدليل اٜنسي فهو الوجد الذم ٩نده كل كاحد منا، فكل كاحد منا يستطيع أف ٬نيز بٌن أفعالو االختيارية كأفعالو 
االضطرارية، كل كاحد منا أتى إٔب ىذا اٞنسجد بطوع إرادتو كنقل اٝنطى كركب السيارة مثبلن حَّت جلس ُب ىذا اجمللس، ىذه 

ًكلًٍلًعبىاًد قيٍدرىةه : إرادة كقدرة أكتيت إياىا كأعملتها فتحقق هبا ىذا األمر، ٥نن ال نتحرؾ بصور  لية؛ فهذا دليل حسي على قولو
. كىلىهيٍم ًإرىادىةه  عىلىى أفعالهم

ًإرىادىتػىهيمٍ  كىاهللي : فقاؿٍب عاد  قيٍدرىتػىهيٍم كى اًلقيهيٍم كخالق ى يعين اهلل خالق كل شيء ّنا فيها صفاُتم اليت ىي اإلرادة . خى
كالقدرات، كال بٌن األمرين، اهلل أكدع فيهم ىذا الشيء كما أكدع اهلل القول اٞنختلفة ُب األشياء، أٓب يودع اهلل تعأب اٞناء خاصية 

اإلركاء؟ أٓب يودع اهلل ُب الطعاـ خاصية اإلشباع؟ أٓب يودع اهلل ُب النار خاصية اإلحراؽ؟ أٓب يودع اهلل ُب السكٌن كالسيف خاصية 
لكن عقوؿ ىؤالء اٞنبطلٌن عثرت، . القطع؟ ىذه قول أكدعها اهلل ُب اٞنخلوقات، فاهلل تعأب أكدع فيك قدرات هبا تأٌب كهبا تذىب

. تعثرت عن فهم ىذه األمور مع بداىتها كشهادة اٜنس هبا، كىذا كلو من مقدمات الفساد
 رىبُّ  اللَّوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَّ  تىشىاءيكفى  كىمىا( 28 )يىٍستىًقيمى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ }  كىمىا قىاؿى تػىعىالىى: كما قاؿ تعالى: قاؿ
فتأمل كيف أف ىاتٌن اآليتٌن فيهما شفاء الصدكر كاطمئناف النفوس كراحة العقوؿ،  [29 ,28: التكوير( { ]29 )اٍلعىالىًمينى 

 اٍلعىالىًمٌنى  رىبُّ  اللَمَّنوي  يىشىاءى  أىفٍ  ًإالَمَّن  تىشىاءيكفى  كىمىا( 28 )يىٍستىًقيمى  أىفٍ  ًمٍنكيمٍ  شىاءى  ًلمىنٍ  }تغين عن كبلـ كثًن ٣نا ٬نكن أف يقولو اٞننظركف، 
 .[29 ،28: التكوير( { ]29)



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [214[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

رً : بقولوٍب أتبع ذلك  ًذًه الدَّرىجىةي ًمنى اٍلقىدى ألنو منذ البداية قسم القدر إٔب درجتٌن، كل درجة تتضمن شيئٌن أك . كىىى
رً : يقوؿمرتبتٌن، فهذه الثانية  ًذًه الدَّرىجىةي ًمنى اٍلقىدى :  صلى اهلل عليو كسلمعىامَّةي اٍلقىدىرًيًَّة الًَّذينى سىمَّاىيمي النًَّبيُّ  ييكىذّْبي ًبهىا كىىى

. يعين ّنعىن القدرية الغبلة كالقدرية اٞنقتصدكف يكذبوف هبذه الدرجة، ٠نمعوف على التكذيب هبا. األيمَّةً  مىجيوًس ىىًذهً 
من يقصد؟ اٛنربية؛ ٞناذا ٚناىم أىل اإلثبات؟ ألهنم غلوا ُب إثبات أفعاؿ اهلل، . كىيػىٍغليو ًفيهىا قىوـه ًمٍن أىٍىًل اإلثٍػبىاتً : قاؿ

كىذا ىو مذىب اٛنربية، أهنم ال يثبتوف للعبد قدرةن . اٍلعىٍبدى قيٍدرىتىوي كىاٍخًتيىارىهي  كىيػىٍغليو ًفيهىا قىوـه ًمٍن أىٍىًل اإلثٍػبىاًت,حىتَّى سىلىبيوا: قاؿ
حقيقةن كال اختيارنا حقيقينا، كيزعموف أف إثبات ذلك يقتضي الشرؾ حَّت أهنم أتوا باٞنضحكات كما حدثناكم سابقنا، أهنم سلبوا 
األشياء خصائصها، كقالوا مثبلن حينما تأٌب بالورقة كتضعها على النار فتحرتؽ، لو سألتك كسألت أم عاقل، ٞناذا احرتقت؟ فما 

إذا : سبحاف اهلل، ٓب؟ قالوا. عندىا ال هبا: قل: بالنار، إذنا ماذا نقوؿ؟ قالوا: ىذا شرؾ، ال ٩نوز أف تقوؿ: اٛنواب؟ بالنار، قالوا
ركيت، : هبا فقد أثبت فاعبلن غًن اهلل كىذا شرؾ ُب الربوبية، حينما تأخذ كأسنا من اٞناء كتشرب، فتحس باالرتواء، فتقوؿ: قلت

أشركت؛ ألف قولك باٞناء إثبات فاعل مؤثر مع اهلل كىذا شرؾ ُب الربوبية، إذنا كيف : باٞناء، لقالوا: مب؟ فلو قلت: فيقاؿ لك
االرتواء حصل عنده ال بو، يعين إف اهلل خلق االرتواء ٜنظة مقاربة اٞناء لشفتيك كا٥نداره ُب جوفك كإال فليس بو، : ارتويت؟ قالوا

إف : بالسكٌن، قالوا: ّناذا قطعت رأسو؟ لقلت: ىكذا حينما ٕنر السكٌن على ٥نر الدابة كتقطع الودجٌن لو سئلت كقيل لك
: قل: بالسكٌن، فقد أشركت؛ ألنك أثبت فاعبلن مؤثرنا غًن اهلل، كىو السكٌن، ىذا شرؾ ُب الربوبية، إذنا ماذا نقوؿ؟ قالوا: قلت

عنده ال بو، أم أف اهلل خلق القطع عنده ال بو، فسلبوا األشياء خصائصها، ىذا ُب األشياء فما بالك بطاعات العباد كمعاصيهم، 
. فلهذا كانوا ضحكةن للعقبلء، كاستطاؿ عليهم القدرية من اٞنعتزلة كسخركا منهم كحق ٟنم أف يسخركا هبم

كلؤلسف يظن أف ىذا اٞنذىب مذىب األشاعرة كقوٟنم بالكسب أنو ىو مذىب أىل السنة، حَّت شاع عند كثًن من 
ا أبا اٞنعإب اٛنويين،  اٞنعاصرين إف ىذا مذىب أىل السنة، كحاشا ككبل، بل إف بعض عقبلء اأًلشاعرة تربأ من مقالتهم، أعين ٓنديدن

تعرفوف أف أبا اٞنعإب اٛنويين من كبار األشاعرة كتلجلج ىذا ُب خاطره حَّت قاؿ كبلمنا مدىشنا، يعين خرج عن مقالة األشاعرة 
كاآلف أطلقت أنفاسي، يعين كالشخص الذم كاف ٢ننوقنا فتحرر من : كقرر األمر قريبنا من إثبات أىل السنة كاٛنماعة لو، ٍب قاؿ

.  فقد أطلقت أنفاسي كقاؿ كبلمنا حسننا ُب ىذا: أثار التقييد، قاؿ
كمن نتائج ذلك أف اإلسبلـ صار يوصم باٛنربية بسبب مذىب األشاعرة، ٞنا كاف مذىب األشاعرة ىو السائد ُب القركف 

األخًنة ُب كثًن من اٞنعاىد كاجملامع كغًن ذلك كال يدرس إال منظوماُتم ككتبهم ظن أف ىذا ىو مذىب أىل السنة كأف ىذا ىو 
أىل اإلسبلـ، كاألمر ليس كذلك، حَّت إف البابا بندكتس السادس عشر البابا السابق الذم استقاؿ، ُب أكؿ توليو للسدة البابوية 

كما يقولوف ألقى ١ناضرةن ُب أٞنانيا كىاجم فيها اإلسبلـ ككصفو بأنو دين جربم، كعنفو من عنفو كالواقع أنو إ٧نا قاؿ ذلك بناءن 
على أف اٞنذىب األشعرم ىو الذم ٬نثل اإلسبلـ، فالواقع أف لو عذرنا أف يقوؿ ىذا القوؿ أقصد عذرنا مصوغنا ٞنا قاؿ إذا أنو فهم 

أف ما يقولو األشاعرة ىو دين اإلسبلـ، كاألشاعرة جربية فلذلك كصم اإلسبلـ باٛنربية، فبل بد من ْنلية األمر كالتفريق بٌن 
.  مذىب أىل السنة احملضة كمذىب األشاعرة ُب ىذا الباب كغًنه من أبواب الدين
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ا -:رحمو اهلل–قاؿ الشيخ  ًر ييكىذّْبي ًبهى ًذًه الدَّرىجىةي ًمنى اٍلقىدى صلى اهلل عليو –عىامَّةي اٍلقىدىرًيًَّة الًَّذينى سىمَّاىيمي النًَّبيُّ  كىىى
. األيمَّةً  مىجيوًس ىىًذهً - كسلم

يرل أنو بشواىده يرتقي - ر٘نو اهلل–ىذا كرد ُب حديث كاختلف ُب ثبوتو، كبعض العلماء كالشيخ ناصر الدين األلبا٘ب 
إٔب درجة اٜنسن أك الصحة كبعض العلماء ال يثبتو، كلكن التشبيو صحيح ىم ُب الواقع ٠نوس؛ ألهنم شاهبوا اجملوس ُب إثبات 
خالق مع اهلل، فلئن إف كاف اجملوس يثبتوف إٟننا للنور كإٟننا للظلمة، إلو النور ٫نلق اٝنًن كإلو الظلمة ٫نلق الشر، فهؤالء قد أثبتوا 

خالقٌن بعدد الناس؛ ألف عندىم كل مكلف فإنو ٫نلق فعل نفسو، كيغلوا فيها قـو من أىل اإلثبات كىم اٛنربية، حَّت إف غلوىم 
.  ىذا أدل هبم إٔب ما أسلفنا من سلب العبد قدرتو كاختياره

ك٫نرجوف عن أفعاؿ اهلل كأحكامو حكمها كمصاٜنها، كىذه أيضنا من طامات اٛنربية، أف اٛنربية أنكركا اٜنكمة كالتعليل 
أف من شأف ، إف اهلل تعأب يفعل ما يفعل حملض اٞنشيئة، ال يفعل شيئنا لشيء فأنكركا اٜنكمة كالتعليل، كىذا من العجب: كقالوا

إف اهلل ال يفعل ٜنكمة كال لعلة، ال يفعل شيئنا ألجل شيء، كىذا ُب اٜنقيقة طعن ُب : اٛنربية إنكار اٜنكمة كالتعليل، فيقولوف
اهلل، طعن ُب الربوبية، كيف؟ من أٚناء اهلل اٜنسىن اٜنكيم، كاٜنكمة ىي كضع الشيء ُب موضعو، فاهلل تعأب حكيم كمن صفاتو 

 الَمَّنًذينى  ًمنى  فىًبظيٍلمو }-: عز كجل–اٜنكمة، ُب كتاب اهلل ما أكثر ما ترد الـ التعليل، ككي، ك٥نوىا، كباء السببية، مثبلن قولو اهلل 
 لًئىبلَمَّن } [7: اٜنشر] {ًمٍنكيمٍ  اأٍلىٍغًنيىاءً  بػىٌٍنى  ديكلىةن  يىكيوفى  كىٍيبلى }: أليس كذلك؟ قاؿ اهلل تعأب [160: النساء] {عىلىٍيًهمٍ  حىرَمَّنٍمنىا ىىاديكا
فما أكثر ما ٤ند ُب كتاب اهلل الـ التعليل ككي كباء  [29: اٜنديد{ ]اللَمَّنوً  فىٍضلً  ًمنٍ  شىٍيءو  عىلىى يػىٍقًدريكفى  أىالَمَّن  اٍلًكتىابً  أىٍىلي  يػىٍعلىمى 

إف اهلل يفعل حملض اٞنشيئة ال : السببية، ككلها تدؿ على أف اهلل يفعل شيئنا لشيء، كىذا ىو مقتضى الكماؿ، أما أف يقولوا
ٜنكمة، فهذا بسبب اٞنقدمات الفاسدة اليت التزموا هبا فأكردُتم ىذه اٞنوارد، كاقتحموا بسببها كركبوا بسببها الصعاب كالذلوؿ، 

. فهذا كلو من األمور اليت تشٌن مذىب األشاعرة
بابنا كامبلن ُب بياف اٜنكمة كالتعليل، بل دعو٘ب " شفاء العليل" ُب كتابو اٜنافل- ر٘نو اهلل تعأب–كقد عقد ابن القيم 

فمن أراد أف يتبٌن ىذا األمر كيستقصي " شفاء العليل" إف من أحسن إف ٓب يكن أحسن، ما ألف ُب القدر ىو كتاب : أقوؿ
ُب القضاء كالقدر كاٜنكمة كالتعليل لشمس الدين ابن " شفاء العليل" جوانبو كأطرافو فعليو هبذا الكتاب فإنو اسم على مسمى 

- ر٘نو اهلل–القيم 
كهبذا ًب الكبلـ على مسألة القدر، كقد سأؿ بعض اإلخوة فيما مضى عن إشكاالت ترد ُب ىذه األمر، مثل قولو الن  

فينشأ ىا ىنا إشكاؿ، كيف؟ ىل القضاء اٞنرـب اٞنكتوب ٬نكن أف يغًنه . (ال يرد القضاء إال الدعاء)-: صلى اهلل عليو كسلم–
ال يرد القضاء إال الدعاء، : ال، كلكن اٞنقصود بالقضاء ُب قولو: الدعاء ك٪نصل شيء خبلؼ ما كاف ُب اللوح احملفوظ؟ اٛنواب

ليس الذم ُب أـ الكتاب، كإ٧نا األمر الذم استجمعت أسبابو كدكاعيو فيكوف اهلل تعأب قد قدر ُب األزؿ أف يعرتض ىذا األمر 
الذم استوَب أسبابو كدكاعيو سبب  خر ىو الدعاء، فًنتفع الدعاء كينزؿ القضاء فيعتلجاف ُب السماء، فرّنا غلب الدعاء القضاء 

.  فصرؼ عنو

                                                           

 . ُب نسخة السلف بدؿ من الن  صلى اهلل عليو كسلم
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 اٝنًٍٍزمً  عىذىابى  عىنػٍهيمٍ  كىشىٍفنىا  مىنيوا لىمَمَّنا ييونيسى  قػىٍوـى  ًإالَمَّن  ًإ٬نىانػيهىا فػىنػىفىعىهىا  مىنىتٍ  قػىٍريىةه  كىانىتٍ  فػىلىٍوالى }: مثاؿ ذلك، قوؿ اهلل تعأب
نٍػيىا اٜنٍىيىاةً  ُب  مغاضبنا بعد أف يأس منهم، - عليو السبلـ–فقـو يونس خرج منهم يونس  [98: يونس{ ]ًحٌنو  ًإٔبى  كىمىتػَمَّنٍعنىاىيمٍ  الدُّ

 ًإالَمَّن  ًإ٬نىانػيهىا فػىنػىفىعىهىا  مىنىتٍ  قػىٍريىةه  كىانىتٍ  فػىلىٍوالى }.  مستحقٌن لنزكؿ العذاب، كحاؽ هبم العذاباكصاركصراح، اؿفكانوا قد لزموا الكفر 
إذنا كاف قد أطبق عليهم ما بقي إال أف ينزؿ بساحتهم، فحينئذ  منوا، فإ٬ناهنم  [98: يونس{ ]عىنػٍهيمٍ  كىشىٍفنىا  مىنيوا لىمَمَّنا ييونيسى  قػىٍوـى 

تػَمَّنٍعنىاىيمٍ  فى مىنيوا( 147 )يىزًيديكفى  أىكٍ  أىٍلفو  ًمائىةً }: ىذا صرؼ عنهم عذاب اٝنزم ُب اٜنياة الدنيا كمتعوا إٔب حٌن، كما قاؿ اهلل  ًإٔبى  فىمى
[ 148 ،147: الصافات({ ]148 )ًحٌنو 

فصرؼ عنو الببلء بسبب الدعاء، فالذم ُب اللوح احملفوظ أف اهلل - سبحانو كتعأب–فحينئذ لو قدرنا أف إنساننا دعا اهلل 
كتابة السبب كاٞنسبب، األثر كاٞنؤثر، فبل ٫نرج شيء عن - سبحانو–تعأب كتب الببلء ككتب الدعاء، فيكوف ُب سابق علمو 

. إف اهلل غًن ما كتب، تأملوىا: قضاء اهلل، كال يقاؿ
: الرعد{ ]اٍلًكتىابً  أيُـّ  كىًعٍندىهي  كىيػيٍثًبتي  يىشىاءي  مىا اللَمَّنوي  ٬نىٍحيو}: أيضنا من اإلشكاالت اليت قد تطرأ على األذىاف قوؿ اهلل تعأب

إف احملو كاإلثبات ىا ىنا ال يتعلق باٞنصائب : كيف؟ ىل يقع ١نو كإثبات ُب القدر؟ فاٛنواب عن ىذا أف يقاؿ: فيقوؿ قائل [39
أك األقدار كإ٧نا يتعلق باٜنسنات كالسيئات، فيمحو اهلل كيثبت أم من اٜنسنات كالسيئات، كما كرد ُب حديث أف العبد إذا فعل 

أنظر ست ساعات فإف ىو ندـ كاستعتب كإال فأثبتها عليو، فقد يتوب : سيئةن كىم ملك الشماؿ بكتابتها قاؿ لو ملك اليمٌن
: الرعد{ ]كىيػيٍثًبتي  يىشىاءي  مىا اللَمَّنوي  ٬نىٍحيو}: ىذا معىن قولو[114: ىود{ ]السَمَّنيِّئىاتً  ييٍذًىنٍبى  اٜنٍىسىنىاتً  ًإفَمَّن }العبد فبل تثبت كٕنحى، 

إذنا األمر ال يتعلق باٞنقدرات كإ٧نا يتعلق باٜنسنات كالسيئات، كحَّت على فرض أنو يتعلق باٞنصائب كاٞنقدرات فإف ىذا ال [39
فأـ الكتاب الذم ىو اللوح احملفوظ ال يتغًن فيو شيء  [39: الرعد] {اٍلًكتىاًب  أيُـّ  كىًعٍندىهي  }: يناُب ما ُب أـ الكتاب؛ ألنو قاؿ

كإ٧نا يتغًن ما ُب صحف اٞنبلئكة، ما ُب أيدم اٞنبلئكة من صحف فيما يبدك ٟنم ُب مقتضى األحواؿ، أما الذم ُب اللوح احملفوظ 
. فإنو ال يتغًن

صلى اهلل عليو –كمن اإلشكاالت اليت ٬نكن أف تطرأ على األذىاف ُب ىذا اٞنقاـ ما يشكل على بعض الناس قوؿ الن  
سبحاف اهلل، كيف؟ ىل ٬نكن أف : فقد يقوؿ قائل. (من أحب أف يبسط لو ُب رزقو كينسأ لو ُب أجلو فليصل ر٘نو)-: كسلم

بلى، قد كتب اهلل األرزاؽ كاآلجاؿ، كال إشكاؿ ُب معىن : يتغًن األجل كالرزؽ؟ أليس اهلل قد كتب األرزاؽ كاآلجاؿ؟ فاٛنواب
قد قدر اهلل قدرين، فإف ىو كصل ر٘نو فأجلو : اٜنديث كإف كاف قد استشكلو بعض الشراح كأتوا بأجوبة مغربة، حَّت قاؿ بعضهم

، كىذا جواب  مائة أك تسعٌن كرزقو مثبلن كذا ككذا، كإف ىو قطع ر٘نو فأجلو ستٌن كرزقو كذا ككذا دكف ذلك، فيكوف األمر ١نتمبلن
متهافت ضعيف، ألف ىذا يعين أف اهلل ما قدر اٞنقادير كال فرغ من العباد، فيتناَب مع أصل اإل٬ناف بالقدر، كمنهم من ٘نلو على 
األمر اٞنعنوم بأف اٞنقصود الربكة، فمن أحب أف يبسط لو ُب رزقو كينسأ لو ُب أجلو ّنعىن أف يبارؾ فيو، كالواقع أنو ال إشكاؿ، 

ما قاؿ ليكشف عن سنة من سنن اهلل ُب قدره كىو أف اهلل تعأب ُب سابق قدره ٬ند ُب - صلى اهلل عليو كسلم–كإ٧نا قاؿ الن  
صلى اهلل عليو – جاؿ كاصل الرحم، كيبسط ُب أرزاقهم، كأنو يقصر ُب عمر قاطع الرحم كيضيق أرزاقو، فهذا حفز من الن  

إف أردت أف تعيش صحيحنا معاَب فاضبط نظامك الغذائي، فبل : للناس أف يصلوا أرحامهم، ٕنامنا مثل لو تقوؿ لصاحبك- كسلم
تكثر من السكريات كال من اٞنواّب كال تكثر من كذا كال كذا، فعبلـ تبين أنت؟ تبين على سنن اهلل، إف الذم يفعل السبب ك٪نافظ 
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إذا ذىبت ُب طريق سفر فبل تتجاكز السرعة اٞنقدرة، : على األشياء ُب مواقيتها كمقاديرىا أنو يعاَب، ٕنامنا كما لو تقوؿ لصاحبك
كانتبو لعبلمات اٞنركر، كإياؾ ككذا ككذا، فإف ىذا أدعى أف ٓنفظ كتسلم من اٜنوادث، فلو قلت ذلك لكاف ىذا الكبلـ مقبوالن 

ىكذا جرت سنة اهلل، كىكذا من استعمل الدكاء، : ال، ال، اٞنقدر يصًن، لقلت لو: ألنو مبين على سنن اهلل، كلو قاؿ لك قائل
فبل إشكاؿ ُنمد اهلل، فكل ما قد ٫نطر بالباؿ من إشكاالت فإهنا قد تشكل على أحد كال تشكل على غًنه، كشرعنا ُنمد اهلل 

 { حىًسًنه  كىىيوى  خىاًسئنا اٍلبىصىري  إًلىٍيكى  يػىنػٍقىًلبٍ  كىرَمَّنتػىٌٍنً  اٍلبىصىرى  اٍرًجعً  ٍبيَمَّن ( 3 )فيطيورو  ًمنٍ  تػىرىل ىىلٍ  اٍلبىصىرى  فىاٍرًجعً  }شرع متٌن متماسك 
. كهبذا ًب الكبلـ على اإل٬ناف بالقدر [4 ،3: اٞنلك]

. كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 

( 34)الدرس 
اإليماف قوؿ كعمل 

كىًمٍن أيصيوًؿ أىٍىًل السُّنًَّة كىاٍلجىمىاعىةً  :فصل-:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم: 
يمىافى -  , كىعىمىله : أىفَّ الدّْينى كىاإٍلً  .قػىٍوؿه
 .اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىافً : قػىٍوؿي - 
 .اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىاًف, كىاٍلجىوىارًحً : كىعىمىلي - 

 : الحمد هلل رب العالمين, كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو محمد, كعلى آلو كصحبو أجمعين, أما بعد
فهذه مسألة شريفة من أعظم مسائل الدين كاالعتقاد، كىي مسألة اإل٬ناف، كقد كانت ىذه اٞنسألة من أكائل اٞنسائل اليت 

كبدعة الخوارج كقع فيها اٝنيٍلف ُب أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، فإف أكؿ بدعة ظهرت ُب اإلسبلـ ىي بدعة اٝنوارج، 
، إذ كانت اٝنوارج تقوؿ بكفر مرتكب الكبًنة، فنشأ إثر ذلك قوؿ مضاد، كىو قوؿ اٞنرجئة، تتعلق بحد اإليماف كحقيقتو
اهلل بأف من أصوؿ، كمن كما ٬نر بنا كثًننا للتبعيض، كاألصوؿ ٗنع أصل، كىو ما ييبىن - ر٘نو–كما سيتبٌن، فذكر الشيخ 

عليو غًنه، فتبٌن أف ىذه اٞنسألة من اٞنسائل الكبار كاألصوؿ العظاـ، كمن أصوؿ أىل السنة أف الدين كاإل٬ناف قوؿ 
كعمل، كىذه من أعظم أصوؿ أىل السنة كاٛنماعة، كىي حقيقة اإل٬ناف، فيعتقد أىل السنة كاٛنماعة أف اإل٬ناف لو حقيقة 

مركبة من القوؿ كالعمل، ال القوؿ كحده، كال العمل كحده، بل ٠نموع األمرين، فاإل٬ناف قوؿ كعمل، حَّت قاؿ اإلماـ 
أدركت ٥نو ألف ٣نن ييكتىب عنهم اٜنديث من العلماء ُب اٜنجاز، كخرساف، كالشاـ، كاليمن، - : "ر٘نو اهلل- البخارم 

،  فهي ١نل إٗناع بٌن أىل السنة كاٛنماعة أف اإل٬ناف لو حقيقة "اإل٬ناف قوؿ كعمل كيزيد كينقص: كغًن ذلك، كلهم يقوؿ
 .مركبة من القوؿ كالعمل

 فبعد أف ذكر بأهنا.  قػىٍوؿي اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىاًف, كعىمىلي اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىاًف, كىاٍلجىوىارًحً :ٍب إنو فصل ىذه اٛنملة العامة بقولو
اٍلقىٍلًب، : عىمىلي  :كأف العمل لو ثبلث شعب. قوؿ القلب، كاللساف: بٌٌن أف القوؿ لو شعبتاف تعود إٔب أمرين؛ القوؿ كالعمل
اٛنٍىوىارًحً  اللِّسىاًف، كعمل ى  :فدعونا نتأمل في ىذه البنود الخمسة لنميز بينها. كعمل ى
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 ما يعقد عليو القلب من اليقينيات كاٞنعارؼ :  كاٞنقصود بو اعتقاده كتصديقو كيقينو؛ أم:قوؿ القلب: األمر األكؿ
 كأنو أرسل ,الضركريات؛ كاعتقاد اإلنساف بأف اهلل كاحد ال شريك لو، كأنو مستحق لصفات الكماؿ، كنعوت اٛنبلؿ

رسبلن كأنزؿ كتبنا، كأنو جعل يومنا ٪ناسىب فيو اٞنرء، إف خًننا فخًن كإف شرًّيا فشر، كأف ٍبىَمَّن جنة كنار إْب ، كقوؿ القلب 
 .ىو أصل اإل٬ناف

 ا : قوؿ: االستعبلف بالشهادتٌن؛ أم:  فاٞنراد بو:قوؿ اللساف :األمر الثاني أشهد أف ال إلو إال اهلل كأشهد أف ١نمدن
كم ألحد بإسبلـ حَّت ينطق هبما، فمن أىب أف ينطق هبما فإنو ال ، رسوؿ اهلل، فإف ىاتٌن اٛنملتٌن بوابة اإلسبلـ فبل ٪ني

كم بإسبلمو، بل القوؿ الراجح أنو لو أقر هبما بقلبو، كأىب أف ينطق هبما بلسانو فإنو كافر ظاىرنا كباطننا، هبذا قطع  ٪ني
أنو لو قدر كفرض أف امرأن قد أقر بقلبو بالشهادتٌن، لكنو أىب أف يتلفظ هبما - ر٘نو اهلل-شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 

ظاىرنا، كمؤمن باطننا، ال، ما داـ أنو ال يوجد : بلسانو ببل عذر ٬ننعو من ذلك، فإنو يكوف كافرنا ظاىرنا كباطننا، ال نقوؿ
مانع ٬ننعو من النطق هبما، كأىب أف ينطق هبما فإنو يعد كافرنا؛ ألنو أخل بركن من أركاف اإل٬ناف كحقيقتو، كىو قوؿ 

 .اللساف
 ما يتحرؾ بو القلب من النيات :  فهو ٫نتلف عن قوؿ القلب، فعمل القلب اٞنراد بو:عمل القلب: األمر الثالث

ما يقـو ُب القلب من احملبة، كاٝنوؼ، كالرجاء، : كاإلرادات، كىذا شيء ٫نتلف عن اعتقاد القلب كتصديقو؛ أم
كالتوكل، ك٥نو ذلك من األعماؿ القلبية ىذا يسمى عمل القلب كليس قوؿ القلب، فبل بد أف ٧نيز إذف بٌن قوؿ 

، كقد مثٌلنا لقوؿ القلب ىو إرادتو كنيتو: ىو تصديقو كإيقانو, كعمل القلب: فقوؿ القلبالقلب كعمل القلب، 
باليقينيات كاٞنعارؼ الضركريات؛ كأركاف اإل٬ناف الستة على كجو اإلٗناؿ، كأما عمل القلب؛ فالتوكل، كاحملبة، 

 .كاٝنوؼ، كالرجاء، فبينهما فرؽ بٌنِّ 
 ما زاد على ٠نرد التلفظ بالشهادتٌن، كىو ما يلهج بو اللساف من الكلم :  كنقصد بوعمل اللساف,: األمر الرابع

كالتسبيح، كالتهليل، كالتحميد، كالتكبًن، كتبلكة القر ف، كاألمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر، كالدعوة إٔب اهلل، : الطيب
 .فإف ىذا كلو إ٬ناف، فما زاد على ٠نرد االستعبلف بالشهادتٌن فإنو يعد إ٬ناننا، إذا كاف من الكلم الطيب اٞنشركع

 األركاف األربعة، أركاف اإلنساف اليت يتحرؾ هبا، اليدين كالرجلٌن : ، كاٞنقصود باٛنوارحعمل الجوارح: األمر الخامس
الركوع، كالسجود، كالقياـ، كالقعود، كالطواؼ بالبيت، : كسائر أعضائو، فإنو يتعلق هبا عبادات، فعمل اٛنوارح، مثل

كالسعي بٌن الصفا كاٞنركة، كالوقوؼ بعرفة، كرمي اٛنمار، كنقل اٝنطا إٔب اٞنساجد، كإماطة األذل عن الطريق، ك٥نو 
ذلك، فإف ىذه أعماؿ اٛنوارح، كىي من اإل٬ناف، كهبذا يتبٌن لكم أف مفهـو اإل٬ناف عند أىل السنة كاٛنماعة يتناكؿ 

ٌب كىنيسيًكي كى١نىٍيىامى كى٣نىىاٌب لًلَمَّنًو رىبِّ اٍلعىالىًمٌنى }الدين كلو   [162: األنعاـ] {قيٍل ًإفَمَّن صىبلى
 :كإذا أردنا أف نقيم األدلة على ىذه األمور الخمسة كجدنا شواىد ذلك في الكتاب كالسنة كفيرة كثيرة

 :فمثالن 
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قاؿ ): قوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حديث جربيل حٌن سألو: قوؿ القلب الذم ىو اعتقاده كتصديقو, دليلو
ًر خىًٍنًًه كىشىرِّهً : فأخرب٘ب عن اإل٬ناف، قاؿ ًتًو، كىكيتيًبًو، كىريسيًلًو، كىاٍليػىٍوـً اآٍلًخًر، كىتػيٍؤًمنى بًاٍلقىدى ًئكى فهذا  (أىٍف تػيٍؤًمنى بًاهلًل، كىمىبلى

 .ىو قوؿ القلب
أيًمٍرتي أىٍف أيقىاًتلى النَمَّناسى حىَّتَمَّن يىٍشهىديكا أىٍف الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي، كىأىفَمَّن ): قوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم: قوؿ اللساف, دليلو

ا رىسيوؿي اللَمَّنوً  ا لقوؿ القلب كلقوؿ اللساف، (حىَّتَمَّن يػىقيوليوا الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي ) كُب ركاية (١نيىمَمَّندن قوؿ اهلل عز : كيصلح شاىدن
نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإٔبى إًبٍػرىاًىيمى كىًإٍٚنىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسبىاًط كىمىا أيكٌبى ميوسىى كىًعيسىى }كجل  قيوليوا  مىنَمَّنا بًاللَمَّنًو كىمىا أيٍنزًؿى إًلىيػٍ

، فإف ىذا رّنا تناكؿ قوؿ اللساف [136:البقرة] {كىمىا أيكٌبى النَمَّنًبيُّوفى ًمٍن رىهبًٍِّم الى نػيفىرِّؽي بػىٌٍنى أىحىدو ًمنػٍهيٍم كى٥نىٍني لىوي ميٍسًلميوفى 
ا إياه بقلبو، ال ٬نكن أف يؤمر بأف يقولو : {قيوليوا}كقوؿ القلب معنا، فقولو  يتضمن أف يقوؿ اإلنساف ذلك بلسانو معتقدن

 .بلسانو كال يواطئ قلبو لسانو، بل ال بد أف يتضمن األمرين
 {كىمىا كىافى اللَمَّنوي لًييًضيعى ًإ٬نىانىكيمٍ }:  قوؿ اهلل عز كجل:كمن أدلة أف عمل الجوارح من اإليماف, كمن أشهرىا كأبينها

؛ فإف ىذه اآلية قد نزلت بعد ٓنويل القبلة، فقد ظل رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم بعد ىجرتو يصلي ٥نو [143: البقرة]
قىٍد نػىرىل تػىقىلُّبى }:سبعة عشر شهرنا إٔب بيت اٞنقدس، كيقلب نظره ُب السماء يرجو أف ٪نوؿ إٔب الكعبة حَّت أنزؿ اهلل تعأب

لىةن تػىٍرضىاىىا اًء فػىلىنػيوىلِّيػىنَمَّنكى ًقبػٍ ما باؿ إخواف لنا ماتوا على القبلة : ، فقاؿ قـو من الصحابة[144: البقرة]  {كىٍجًهكى ُب السَمَّنمى
كىمىا كىافى اللَمَّنوي لًييًضيعى }: األكٔب ضاعت صبلُتم، ظنوا أهنم صلوا إٔب غًن القبلة فحبطت صبلُتم كضاعت، فأنزؿ اهلل تعأب

 .، ٓب يقل صبلتكم، فسمى الصبلة إ٬ناننا[143: البقرة]  {ًإ٬نىانىكيمٍ 
ًإ٧نَمَّنىا اٍلميٍؤًمنيوفى الَمَّنًذينى  }:قوؿ اهلل عز كجل: كمن الدالئل أيضنا على ىذه الخصاؿ الخمس فيما يتعلق مثالن بعمل القلب

كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم } ، فوجل القلب عملو، كجل القلب كخشيتو من عمل القلب[2:األنفاؿ] {ًإذىا ذيًكرى اللَمَّنوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيمٍ 
ًإ٧نَمَّنىا } : ، فالتوكل أيضنا عمل قل ، ككذلك قولو ُب اآلية األخرل[2:األنفاؿ]  { يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإ٬نىاننا كىعىلىى رىهبًٍِّم يػىتػىوىكَمَّنليوفى 

، فالريب ٣نا يعتلي القلوب، فدؿ ذلك على أف [15:اٜنجرات]  {اٍلميٍؤًمنيوفى الَمَّنًذينى  مىنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو ٍبيَمَّن ٓبٍى يػىٍرتىابيوا
٬نىافً }:الطمأنينة عمل قل ؛ كٟنذا قاؿ ُب اآلية األخرل ، فالطمأنينة [106:النحل] {ًإالَمَّن مىٍن أيٍكرًهى كىقػىٍلبيوي ميٍطمىًئن  بًاإٍلً

 [.4:الفتح] {ىيوى الَمَّنًذم أىنٍػزىؿى السَمَّنًكينىةى ُب قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنٌنى }كالسكينة من أعماؿ القلوب،
بػٍعيوفى، أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى، شيٍعبىةن، )  قوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم:كمن شواىد ىذه الخصاؿ الجامعة اإًل٬نىافي ًبٍضعه كىسى

ا ًإمىاطىةي األىذىل عىًن الطَمَّنرًيًق، كىاٜنٍىيىاءي شيٍعبىةه ًمنى اإًل٬نىافً  ا قػىٍوؿي الى إًلىوى ًإالَمَّن اللَمَّنوي، كىأىٍدنىاىى  ، لو تأملنا ُب ىذه اٛنمل (فىأىٍفضىليهى
                                                           

 (.8)صحيح مسلم  

 (.22)صحيح مسلم , (25)صحيح البخاري 

 (.22)صحيح مسلم , (392)صحيح البخاري 

 (.35)صحيح مسلم 
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يتضمن قوؿ القلب كقوؿ اللساف، فإف : [فأعبلىا قوؿ ال إلو إال  اهلل]: النبوية لرأينا أهنا موزعة على ىذه اٝنصاؿ، فقولو
ا إياىا بقلبو، [فأعبلىا قوؿ ال إلو إال  اهلل]: ىذا يدؿ عليو قولو كأدناىا إماطة األذل عن ]؛ ألنو يقوٟنا بلسانو معتقدن

كإماطة األذل عن الطريق من أم الشعب؟ من عمل اٛنوارح، فإف الذم ٬ند يده لًنفع شوكنا أك حجرنا من طريق : [الطريق
كاٜنياء من أم ىذه  [كاٜنياء شعبة من اإل٬ناف]الناس يزاكؿ عمبلن بدنينا، فهو من اإل٬ناف أيضنا، ٍب قاؿ ُب  خر اٜنديث 

 .اٝنصاؿ؟ من عمل القلب إذ اٜنياء دليل حياة القلب، كإ٧نا ٚني حياءن؛ ألنو يدؿ على حياة القلب
أف ما ذىب إليو أىل السنة كاٛنماعة من أف اإل٬ناف لو حقيقة مركبة من القوؿ كالعمل ىو القوؿ - ُنمد اهلل- فتبٌن هبذا

 .الصحيح الذم تدؿ عليو النصوص
 حَّت إنو رّنا بعض اللغويٌن حكى االتفاؽ على ذلك، كلكن التصديق,: كقد زعم بعضهم أف معنى اإليماف في اللغة

كىمىا أىٍنتى ّنيٍؤًمنو لىنىا }: اإل٬ناف ُب اللغة ىو التصديق، كالواقع أنو عند التأمل، كاستدلوا بقوؿ اهلل تعأب: ىذا ال ييسلَمَّنم، فقالوا
: ، كلكن اٜنقيقة أف اإل٬ناف نوع خاص من التصديق؛ إذ أف فيو معىن االئتماف، فبل يقاؿ[17:يوسف]  {كىلىٍو كينَمَّنا صىاًدًقٌنى 

إال ُب شيء ميغىيَمَّنب، ففيو معىن األمانة كاالئتماف ِنبلؼ األمور اليت ٬نكن التحقق اٜنسي منها، فلو قاؿ لك قائل  ( من)
؛ ألف ىذا أمر يدرؾ، لكن األمور اٞنغيبة -بطلوع الشمس-  منت لو، أك  منت بو : ما تقوؿ . طلعت الشمس: مثبلن 

اٝنفية اليت يكوف مدارىا على الثقة كاالئتماف يقاؿ عنها ىذا اٞنعىن، فإذف الواقع أف اإل٬ناف ليس مرادفنا للتصديق، لكنو 
اإلقرار اٞنستلـز للقبوؿ : تصديق خاص، كاستحب بعض أىل العلم تفسًنه باإلقرار، كأف أقرب كلمة لتفسًن اإل٬ناف لغةن أنو

إال ٞنن حصل عنده قبوؿ كرضا كانقياد، كهبذا يتطابق اٞنعىن اللغوم  ( من): كالرضا كاالنقياد، ىذه حقيقة اإل٬ناف، فبل يقاؿ
مع اٞنعىن الشرعي، فنحن قد قلنا ُب التعريف االصطبلحي أف اإل٬ناف قوؿ كعمل، قوؿ القلب كاللساف، كعمل القلب 

 .كاللساف كاٛنوارح
 :كربما عبر أىل السنة بتعبيرات مغايرة, لكن المؤدل كاحد

  اإل٬ناف قوؿ باللساف، كاعتقاد باٛنناف، كعمل باألركاف، كىذا يدؿ على ما يدؿ عليو التعريف : كقوؿ بعضهم مثبلن
 .األكؿ

 (كنية)خشية أف يظن أف كلمة القوؿ ال تتناكؿ إال تلفظ اللساف، فأضاؼ . قوؿ، كعمل، كنية: كرّنا قاؿ بعضهم 
 .ليثبت اعتقاد القلب، فيكوف قد زادىا من باب التحوج

  احرتازنا من أف يكوف العمل على خبلؼ السنة، فبل يكوف . قوؿ، كعمل، كنية، كاتباع للسنة: كبعضهم يقوؿ مثبلن
 .مشركعنا

 كبعضهم اكتفى بالعلم السابق بأف العمل اٞنقصود ىو العمل اٞنشركع. 
فبل يستنكر اإلنساف كجود اختبلؼ ُب التعبًنات، فإف م ٟنا إٔب حقيقة كاحدة، فأىل السنة كاٛنماعة ميطًبقوف على ىذا 

 .األمر، كأف اإل٬ناف لو حقيقة مركبة من القوؿ كالعمل ال ٫نتلفوف ُب ىذا
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 :المرجئة, كالوعيدية: ، لكنهم يؤكلوف إٔب ٠نموعتٌنأما المخالفوف في ىذا الباب فهم أصناؼ شتى
 :، لكنهم درجات كطبقاتفالمرجئة ىم كل من أخرج العمل عن مسمى اإليماف

  كىم الذين اجتمعت فيهم أشد المرجئة إرجاءن ىم الجهمية المنسوبوف إلى الجهم بن صفواف السمرقندم,: أكالن 
اٛنيمات الثبلث اٝنبيثة؛ جيم اإلرجاء، كجيم اٛنرب، كجيم التجهم، فأصحاب جهم اجتمعت فيهم ىذه اٛنينات 

إخراج العمل عن مسمى : إنكار أفعاؿ العباد، كجيم اإلرجاء: نفي الصفات، جيم اٛنرب: اٝنبيثة، جيم التجهم أم
اإل٬ناف ىو معرفة القلب فقط، فمن عرؼ بقلبو فهو مؤمن، فجعلوا اإل٬ناف ىذا اٜند : اإل٬ناف، فهؤالء القـو قالوا

ال : األدٗب، كىذا الًغبلؼ الرقيق، فحصركه ّنعرفة القلب، فعندىم أف من عرؼ بقلبو، فهو مؤمن، حَّت إهنم يقولوف
 يضر مع اإل٬ناف ذنب، كما ال ينفع مع الكفر طاعة، كال ريب أف ٠نرد تصور ىذا القوؿ كاؼو ُب إسقاطو، ٞناذا؟

 :ألنو لو كاف اإليماف ىو مجرد المعرفة
 {كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيولينَمَّن اللَمَّنوي }: ، فإهنم قد عرفوالكاف مشركو العرب مؤمنين -

، فبلـز ذلك [9:الزخرؼ]{ كىلىًئٍن سىأىٍلتػىهيٍم مىٍن خىلىقى السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى لىيػىقيولينَمَّن خىلىقىهينَمَّن اٍلعىزًيزي اٍلعىًليمي }، [25:لقماف]
أف يكوف من ٚناىم اهلل مشركٌن أف يكونوا مؤمنٌن؛ ألهنم قد عرفوا، الـز ذلك أف يكوف أبو طالب الذم مات على 

 :       ملة عبد اٞنطلب مؤمننا؛ ألنو قد صرح باٞنعرفة حَّت إنو أنشد أبياتنا ُب ىذا، منها قولو
ًيَمَّنًة ًدينىا... كىلىقىٍد عىًلٍمتي بًأىفَمَّن ًدينى ١نيىمَمَّندو   ًمٍن خىًٍنً أىٍديىاًف اٍلربى
اري مىسىبَمَّنةو  مىةي أىٍك ًحذى اؾى ميًبينىا... لىٍوالى اٍلمىبلى  لىوىجىٍدتىيًن ٚنىٍحنا ًبذى

 .فهو قد عرؼ، لكنها ىذه اٞنعرفة ٓب تنقلو من الكفر إٔب اإل٬ناف، فهي ٠نرد معرفة
ا يػىٍعرًفيوفى أىبٍػنىاءىىيم}؛ ألف اهلل تعأب قد قاؿ عنهم لكاف اليهود كالنصارل مؤمنين - ، شهد [146:البقرة] {يػىٍعرًفيونىوي كىمى

اهلل ٟنم باٞنعرفة، فلو كاف ٠نرد اٞنعرفة كاؼو ُب إثبات اإل٬ناف ٞنا أكفرىم اهلل تعأب ُب كتابو ُب أكثر من ثبلثة مواضع؛ 
ثبلثة منها ُب سورة اٞنائدة، كىي من  خر ما أنزؿ من القر ف، بل لو كاف اإل٬ناف ىو اٞنعرفة لكاف فرعوف كملؤه 

قىنىتػٍهىا أىنٍػفيسيهيمٍ }: مؤمنٌن، ًٓبى؟ ألف اهلل تعأب قد قاؿ عنهم ليس ٠نرد معرفة فقط، بل  [14:النمل ]{كىجىحىديكا هًبىا كىاٍستػىيػٍ
ًء ًإالَمَّن }:معرفة كيقٌن، كمع ذلك فهم أكفر الكافرين، كشهد عليو موسى عليو السبلـ، فقاؿ لىقىٍد عىًلٍمتى مىا أىنٍػزىؿى ىىؤيالى

فقد عًلم، لكن علمو ذلك ٓب يكن كافينا ُب إثبات اإل٬ناف لو، فأين  [102:اإلسراء]{رىبُّ السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض بىصىائًرى 
 !.يذىبوف؟

يٍغوًيػىنػَمَّنهيٍم أىٍٗنىًعٌنى }:  ألف إبليس قد عرؼ اهلل كقاؿلكاف إبليس مؤمننا؛ - ا الَمَّنًذم }، [82:ص]{فىًبًعزَمَّنًتكى ألى قىاؿى أىرىأىيٍػتىكى ىىذى
فىأىٍنًظٍر٘ب }: ، قاؿ[و76:ص]،[12:األعراؼ]{خىلىٍقتىيًن ًمٍن نىارو كىخىلىٍقتىوي ًمٍن ًطٌنو }: ، قاؿ[62:اإلسراء]{كىرَمَّنٍمتى عىلىيَمَّن 

عىثيوفى  إٔب غًن ذلك من اآليات الدالة على معرفتو باهلل، كإثبات ربوبيتو كبعض  [79:ص]،[36:اٜنجر]{ًإٔبى يػىٍوـً يػيبػٍ
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، ال شك أف مقالتهم ساقطة، كأهنا من !صفاتو، فلو كاف اإل٬ناف ىو اٞنعرفة لكاف إبليس مؤمننا، فأين تذىب اٛنهمية؟
 .أبعد األقواؿ ُب باب اإل٬ناف

 كىم اٞننسوبوف إٔب ١نمد بن كرٌاـ السجستا٘ب، كٟنم الكرامية: يليهم من ابقات المرجئة فرقة يقاؿ لها: ثانينا ،
مقاالت شاذة من ضمنها ىذه اٞنقالة، فإهنم زعموا أف اإل٬ناف ىو قوؿ اللساف، كأف من قاؿ بلسانو فهو مؤمن ظاىرنا 
كباطننا، ككاضح جلي أف ىذه اٞنقالة أيضنا مقالة ساقطة؛ ألف الزمها أف يكوف اٞننافقوف مؤمنٌن، إذ اٞننافقوف يقولوف 

ًإذىا جىاءىؾى اٍلمينىاًفقيوفى قىاليوا نىٍشهىدي إًنَمَّنكى لىرىسيوؿي اللَمَّنًو كىاللَمَّنوي يػىٍعلىمي إًنَمَّنكى لىرىسيوليوي كىاللَمَّنوي يىٍشهىدي ًإفَمَّن }: بألسنتهم، قاؿ اهلل تعأب
، !، فكيف يٌدعي ىؤالء الكرامية أف ٠نردى قوؿ اللساف دليلي اإل٬ناف ظاىرنا كباطننا [1:اٞننافقوف]{اٍلمينىاًفًقٌنى لىكىاًذبيوفى 

ىذا عجب، كمن تناقضهم أهنم ٪نكموف بأف من قاؿ بلسانو فهو مؤمن، كأف اٞننافق ُب الدنيا مؤمن، ٍب ٪نكموف عليو 
كيف ٓنكموف بإ٬نانو ُب الدنيا، ٍب ٓنكموف بتخليده ُب النار ُب اآلخرة، ! ُب اآلخرة بأنو ٢نلد ُب النار، فيا سبحاف اهلل

: حينما نسبوا إٔب الكرامية أهنم يقولوف- ر٘نو اهلل- ىذا تناقض بٌنِّ ظاىر، كقد أخطأ بعض الناس، كمنهم ابن حـز
 .إف اٞننافق يكوف ُب اٛننة، فقد ظنوا أف الـز القوؿ قوؿ، كالواقع أهنم ال يقولوف بذلك، كىذا دليل تناقضهم

 ,فقهاء من؟ فقهاء الكوفة، كىم أصحاب أيب أما القوؿ الثالث من مقاالت المرجئة فهو مقالة مرجئة الفقهاء 
إذ األحناؼ ُب ىذا الباب خالفوا ٗنهور أىل السنة كاٛنماعة، فقصركا اإل٬ناف على قوؿ اللساف - ر٘نو اهلل- حنيفة

األعماؿ ليست داخلة ُب مسمى اإل٬ناف كال حقيقتو كال ماىيتو، بل ىي الـز لو كٖنرة، : كاعتقاد القلب فقط، كقالوا
٘ناد بن أيب سليماف شيخ أيب حنيفة، كأبو حنيفة، كٗنع : كقد قاؿ هبذا القوؿ. فهي ليست منو بل شيء خارج عنو

ليست بعيدة كال مغربة؛ كٟنذا يفرؽ بينهم كبٌن اٞنرجئة - ُب الواقع-من فقهاء الكوفة كعباًدىا كنٌساًكها، كمقالة ىؤالء 
الغبلة، ذلك أهنم يوافقوف أىل السنة كاٛنماعة موافقة كثًنة ُب األحكاـ، كإ٧نا ٫نتلفوف معهم ُب األٚناء، فمرجئة 

كاإل٬ناف ىو اإلقرار : "الفقهاء أصحاب أيب حنيفة، كمنهم اإلماـ الطحاكم صاحب العقيدة الطحاكية حينما قاؿ
 .، كٓب يذكر عمل األركاف، كىي من أىم اٞنواضع اليت تستدرؾ على منت العقيدة الطحاكية"باللساف كالتصديق باٛنناف

فلو أجرينا مقارنة بين مذىب أىل السنة كالجماعة كمذىب مرجئة الفقهاء في ىذا األمر لوجدنا عدة مواضع 
 : لالتفاؽ

 . كبل الطائفتٌن يركف أنو ٩نب على الناس امتثاؿ أكامر اهلل كاجتناب مناىيو:الموضع األكؿ
 . كبل الطائفتٌن يقولوف اٞنطيع ١نمود ُب الدنيا كمثاب ُب اآلخرة:الموضع الثاني
 . كبل الطائفتٌن يقوؿ العاصي مذمـو ُب الدنيا مستحق للعقوبة ُب اآلخرة:الموضع الثالث
 .مرتكب الكبًنة ال ٫نرج عن اإل٬ناف، كال يوصف بالكفر:  كبل الطائفتٌن يقولوف:الموضع الرابع

 .بوجوب إقامة اٜندكد كالتعزيرات على ما تقتضيو الشريعة:  كبل الطائفتٌن يقولوف:الموضع الخامس
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فلهذا قاؿ من قاؿ إذف اٝنبلؼ بٌن ٗنهور أىل السنة كبٌن مرجئة الفقهاء أصحاب أيب حنيفة خبلؼ لفظي شكلي، 
كلكن عند التأمل ٤ند أنو فعبلن ىناؾ اتفاؽ ُب األحكاـ، كىناؾ خبلؼ ُب األٚناء كاأللفاظ، فهناؾ فركقات بٌن 

 .الطائفتٌن
 :فكما ذكرنا نقاط االتفاؽ لنذكر نقاط االختالؼ

اإل٬ناف قوؿ كعمل، فيدخلوف العمل :  أىل السنة كاٛنماعة، كىذا ىو الفارؽ األساس بٌن الطائفتٌن يقولوف:الفرؽ األكؿ
ُب حقيقة اإل٬ناف كمسماه كماىيتو كحده كتعريفو ٩نعلونو جزء مسمى اإل٬ناف، أما مرجئة الفقهاء فيخرجوف العمل عن 

مسمى اإل٬ناف، كيقولوف كبل بل العمل قدر زائد عن اإل٬ناف، كأف اإلنساف ٬نكن أف يكوف مؤمننا ببل عمل، فالعمل ٖنرة ال 
 .             أقل كال أكثر
اإل٬ناف ال يزيد كال ينقص، : اإل٬ناف يزيد كينقص، بينما مرجئة الفقهاء يقولوف:  أىل السنة كاٛنماعة يقولوف:الفرؽ الثاني

 .بل ىو شيء كاحد؛ ألف اإل٬ناف عندىم ٠نرد التصديق إما أف يوجد كإما أال يوجد، إما أف يوجد كلو أك يعدـ كلو
أنا :  أف أىل السنة كاٛنماعة ٩نيزكف أك رّنا يوجبوف أحياننا االستثناء ُب اإل٬ناف، كىو أف يقوؿ اإلنساف:الفرؽ الثالث

مؤمن إف شاء اهلل، ًٓبى؟ ألف اإل٬ناف عند أىل السنة كاٛنماعة درجات كمراتب فيو إ٬ناف كامل كإ٬ناف كاجب كأصل إ٬ناف، 
أنا مؤمن إف شاء اهلل، ٞناذا؟ حَّت ال : ال تقل أنا مؤمن بإطبلؽ، قل: فأىل السنة يقولوف باالستثناء ُب اإل٬ناف، يقولوف

تزكي نفسك، كتدعي أنك أتيت َنميع خصاؿ اإل٬ناف، بينما مرجئة الفقهاء ٬ننعوف االستثناء ُب اإل٬ناف؛ ألف اإل٬ناف 
أنا مؤمن إف شاء اهلل لعٌدكا ذلك شكًّيا كتردُّدنا؛ فؤلجل ذلك منعوا : عندىم شيء كاحد ىو التصديق، فلو قاؿ أحد

 .االستثناء ُب اإل٬ناف
اعتقادم كعملي، بينما مرجئة الفقهاء ال يركف :  أف أىل السنة كاٛنماعة يركف أف الكفر ينقسم إٔب قسمٌن:الفرؽ الرابع

الكفر إال اٛنحود كاالستحبلؿ، يعين االعتقادم فقط، كليس عندىم شيء اٚنو كفر عملي، بينما أىل السنة كاٛنماعة 
كبل بل الكفر يتعلق بالقلب كباللساف كباٛنوارح، كما أف اإل٬ناف يتعلق بالقلب كباللساف كباٛنوارح، فالكفر أيضنا : يقولوف

يتعلق بالقلب بأف يقع عنده جحود كاستحبلؿ، كباللساف بأف يتلفظ بكلمة الكفر ببل مسوغ كال إكراه، كباٛنوارح بأف 
إف الكفر حقيقي : يفعل فعبلن كفريًّيا؛ كالسجود لغًن اهلل أك مثبلن إىانة اٞنصحف أك مثبلن قتل ن  أك ما أشبو، فيقولوف

يتعلق بالقلب كباللساف كباٛنوارح، بينما مرجئة الفقهاء يقصركف الكفر على القلب فقط بناءن على أصلهم، كىو أف اإل٬ناف 
 .ىو التصديق

نىا ًمٍن } أف أىل السنة كاٛنماعة يركف أفَمَّن اٞنؤمنٌن يتفاضلوف ُب إ٬ناهنم :الفرؽ الخامس ٍبيَمَّن أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الَمَّنًذينى اٍصطىفىيػٍ
رىاًت بًًإٍذًف اللَمَّنوً  ، بينما يرل مرجئة الفقهاء أف [32:فاطر]{ًعبىاًدنىا فىًمنػٍهيٍم ظىآًبه لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه بًاٝنٍىيػٍ

اٞنؤمنٌن سواء، كأنو ال تفاضل بينهم، كأف التفاضل ُب األعماؿ، كاألعماؿ خارج اإل٬ناف، أما اٞنؤمنوف فهم ُب أصلو سواء؛ 
فبل يفرقوف بٌن اٞنؤمنٌن، بل ٩نعلوف اإل٬ناف ". كىم ُب أصلو سواء: "ألف أصلو عندىم ىو التصديق، كما قاؿ الطحاكم
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، إ٬ناف أفسق الناس كإ٬ناف أيب بكر كعمر "إف إ٬ناف أفجر الناس كإ٬ناف أتقى الناس: "حد كاحد، حَّت إهنم ليقولوف
 .كعثماف، أك ىذا الـز قوٟنم

 .فتبٌن هبذا أف بٌن الطائفتٌن فركؽ بعضها حقيقي موضوعي معنوم كبعضها شكلي صورم
كىو ما يتعلق بالوالية، فأىل السنة كاٛنماعة يركف أف الوالية  : -الفرؽ السادس- ابعنا كىناؾ فرؽ إضافي أيضنا

تتفاكت ُنسب اإل٬ناف، فتبدؿ الوالية ٞنن كاف أكثر إ٬ناننا، كمن كاف دكف ذلك تقل الوالية ُب حقو، فالوالية عند أىل 
السنة كاٛنماعة تتفاكت ُنسب اإل٬ناف، فأنت توإب اٞنؤمن بقدر ما فيو من إ٬ناف، كبالتإب فسوؼ تتفاكت ىذه الوالية، 

 .بينما مرجئة الفقهاء ٩نعلوف الوالية كاحدة، ال فرؽ بٌن مؤمن كمؤمن
فإذف ىناؾ فركؽ لكن مع ذلك فاٝنطب سهل، كاٝنيلف بٌن أىل السنة كاٛنماعة كبٌن مرجئة الفقهاء قليل، حَّت إف 

األئمة ال يشنعوف عليهم التشنيع البليغ الذم يشنعونو على اٞنرجئة الغبلة، فقد شنع السلف على اٞنرجئة الغبلة أ٬نا تشنيع، 
كذموىم كعابوىم، كٟنم ُب ذلك مقاالت شديدة ُب الرد على اٞنرجئة، لكن مرجئة الفقهاء أمرىم قريب؛ ألنا كإياىم 
متفقوف ُب التطبيق كُب العمل، فاٛنميع يأمر بفعل أكامر اهلل كاجتناب مناىيو كإقامة اٜندكد كالتعزيرات كرسـو الدين 

اٞنختلفة، ككذلك أيضنا ُب قضية التكفًن، مع أهنم ال ٩نعلوف التكفًن إال باٛنحود كاالستحبلؿ، لكنهم من أكسع اٞنذاىب 
٩نعلوهنا دليبلن - كإف ٓب يقولوا ىي كفر بعينها- ألهنم ٩نعلوف بعض األشياء- أعين مرجئة الفقهاء األحناؼ- ُب التكفًن

أك كذا لكاف كافرنا؛ ألف ىذا دليل على كفر ُب  (مسيجد)أك  (مصحيف)لو قاؿ : على الكفر ُب القلب، حَّت إهنم قالوا
القلب، فيبقى أف كثًننا من اٞنسائل اليت بٌن ٗنهور أىل السنة كبٌن مرجئة الفقهاء اٝنبلؼ فيها لفظي كالتطبيق العملي 

 .شبو متفق
ألف كتابنا ُب اإل٬ناف ُب معاٞنو كاستكماؿ - ر٘نو اهلل-، كىو من كبار األئمة-ر٘نو اهلل-كأبو عبيد القاسم بن سبلـ 

درجاتو، ذكر اٞنرجئة الغبلة، كذمهم ذمنا ذريعنا، كنفاىم عن الدين كاٞنلة، كٞنا ذكر مرجئة الفقهاء أالف القوؿ ُب حقهم، 
إهنم غلطوا ُب شيء يغلط ُب مثلو، كىذا ينبو طالب العلم إٔب أنو ينبغي أف يستعمل أسلوب العدؿ كاإلنصاؼ ُب : كقاؿ

أحكامو، فبل ٪نشر اٞنخالفٌن ُب خندؽ كاحد، بل ٬نيز بينهم، فأىل البدع ليسوا سواءن، منهم من يكوف قريبنا من السنة، 
ا، كال ٪نسن أف يعامل اٛنميع معاملة كاحدة، لكن يعامل كل أحد ّنا يليق بو، فػ  ًإفَمَّن اللَمَّنوى يىٍأميري }كمنهم من يكوف بعيدن

ٍحسىافً   [.152:األنعاـ]{كىًإذىا قػيٍلتيٍم فىاٍعًدليوا} ،[90:النحل] {بًاٍلعىٍدًؿ كىاإٍلً
 .كل ىؤالء الذين ٓندثنا عنهم يقاؿ عنهم مرجئة، فحد اإلرجاء إخراج العمل عن مسمى اإل٬ناف

 .كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 .كاهلل أعلم
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 (35)الدرس
الوعيدية 

: اٜنمد هلل رب العاٞنٌن، كصلى اهلل كسلم كبارؾ على عبده كنبيو ١نمد، كعلى  لو كصحبو أٗنعٌن، أما بعد
، المعتزلة: الخوارج, كالثانية: ف ذا ما انتقلنا إلى الجانب المقابل, كىم الوعيدية فسنجد اائفتين إحداىما

اٝنوارج كاٞنعتزلة، كًٓبى ٚنوا كعيدية؟ ٚنوا كعيدية؛ ألهنم قالوا : فإذا ٚنعت لفظ الوعيدية، فاعلم أف ذلك يتناكؿ طائفتٌن
بإنفاذ الوعيد، كما أف اٞنرجئة ٚنيت مرجئة؛ ألهنم أرجئوا العمل عن مسمى اإل٬ناف، أرجئوه يعين أخركه، كالوعيدية ٚنيت 

كل من توعده اهلل تعأب فإنو ٩نب على اهلل أف ينفذ فيو كعيده، ىكذا هبذه : هبذا االسم ألهنم قالوا بإنفاذ الوعيد، قالوا
كل من : ٩نب على اهلل أف ينفذ فيو كعيده، كبالتإب فليس عندىم شيء اٚنو الشفاعة، بل يقولوف: البجاحة، يقولوف

رج  توعده اهلل بعقوبة فإنو يتعٌن ك٩نب على اهلل أف ينفذ فيو كعيده، كينكركف أحاديث الشفاعة اٞنتواترة، كأف اهلل تعأب ٫ني
من النار من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة مثقاؿ برة مثقاؿ شعًنة أدٗب أدٗب مثقاؿ ذرة خردلة، كما نطقت بذلك األحاديث 

 .الصحيحة اٞنتواترة يردكف ذلك كلو
ىذا . اإل٬ناف قوؿ باللساف كاعتقاد باٛنناف كعمل باألركاف:  تقوؿ اٝنوارج كاٞنعتزلة معناإذف ما ىي عقيدتهم؟

ىذا عٌن ما يقولو أىل السنة كاٛنماعة، قوؿ باللساف كاعتقاد باٛنناف كعمل باألركاف، لكنهم ! حسن، أليس كذلك؟
، ىذا ىو الفارؽ بينهم كبٌن من أخل بواجب أك فعل محرمنا حبط إيمانو كلو: يفسدكف ذلك أ٬نا إفساد حينما يقولوف

أىل السنة، فهم أصابوا ُب تعلق اإل٬ناف بالقلب كاللساف كاٛنوارح، لكنهم أخطئوا أ٬نا خطأ حينما جعلوا اإلخبلؿ بواجب 
من الواجبات أك الوقوع ُب ١نـر من احملرمات ١نبط لئل٬ناف كلو، ىذا ىو الفرؽ ما بينهم كبٌن أىل السنة كاٛنماعة، كال 

ريب أنو فرؽ عظيم كأثر كبًن، فلهذا قلنا إف أكؿ بدعة ظهرت ُب اإلسبلـ بدعة اٝنوارج، إذ اٝنوارج كفٌركا أصحاب 
ُب جامع الكوفة، كقالوا لو قد كفرت فجدد - رضي اهلل عنو- اٛنمل، كصفٌن، كاٜنكمٌن، كقالوا بأهنم كفرة، كجاهبوا عليًّيا

- رضي اهلل عنو- حركراء، كأمركا عليهم أمًننا ىو عبد اهلل بن كىب الراس ، ٍب إف عليًّيا: إ٬نانك، كا٥نازكا إٔب موضع يقاؿ لو
قاؿ ندعهم ما كدعونا؛ يعين إذا ٓب يبدر منهم شيء ندعهم كحاٟنم، كراسلهم عدة مرات فيما ينقموف، لكن القـو أبوا إال 

ٍريؽي مىارًقىةه ًعٍندى ): ، فقاؿ-صلى اهلل عليو كسلم- عنادنا، فعندىم من اإلغبلؽ كضيق األفق كالشدة، كما كصفهم الن  ٕنى
، يػىٍقتػيليهىا أىٍكٔبى الطَمَّنائًفىتػىٌٍنً بًاٜنٍىقِّ  ، ما الفيرقة اليت كقعت ُب األمة؟ اٝنبلؼ الذم جرل بٌن أىل (فػيٍرقىةو ًمنى اٍلميٍسًلًمٌنى

، كطلحة كالزبًن، فقاؿ صلى اهلل -رضي اهلل عنو- ، كمعاكية، أك بٌن علي  -رضي اهلل عنو- الشاـ، كأىل العراؽ، بٌن علي  
ًلًهٍم، كىيػىٍقرىءيكفى  ):عليو كسلم ٫نىٍريجي ًفيكيٍم قػىٍوـه ٓنىًٍقريكفى صىبلىتىكيٍم مىعى صىبلىًُتًٍم، كىًصيىامىكيٍم مىعى ًصيىاًمًهٍم، كىعىمىلىكيٍم مىعى عىمى

ٍيئنا، كىيػىٍنظيري ُب  ٍريؽي السَمَّنٍهمي ًمنى الرَمَّنًميَمَّنًة، يػىٍنظيري ُب النَمَّنٍصًل فىبلى يػىرىل شى يًن كىمىا ٬نى ٍريقيوفى ًمنى الدِّ نىاًجرىىيٍم، ٬نى القيٍر فى الى ٩نيىاًكزي حى
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ٍيئنا، كىيػىتىمىارىل ُب الفيوؽً  ٍيئنا، كىيػىٍنظيري ُب الرِّيًش فىبلى يػىرىل شى  تنظر ُب قدده تنظر ُب ريشو تنظر ُب (الًقٍدًح فىبلى يػىرىل شى
 لسرعة مركؽ السهم، فكأهنم دخلوا ُب الدين كخرجوا منو بسرعة فائقة، كمع ذلك نصلو ما ترل فيها أثر الدـ؛ كذلك

ّنا ٚنعتم أنكم ٓنقركف صبلتكم عند صبلُتم كصيامكم عند صيامهم، فهم أىل تشدد - صلى اهلل عليو كسلم- كصفهم
كغلو، فكما أف اٞنرجئة ينزًعوف إٔب التساىل كالتفريط، فهؤالء على النقيض ينزًعوف إٔب التشدد كالغلو، كقد استأذف ابن 

، فقاؿ- رضي اهلل عنهما- عباس كبل، فأًذف لو أف : إ٘ب أخافهم عليك، قاؿ: ابنى عمو علي بن أيب طالب أف يأٌب القـو
من أحسن الثياب اليمانية، ثياب فاخرة، كانتعل نعبلن حسننا، كتطيب، كأقبل - رضي اهلل عنهما- يأتيهم، فلبس ابن عباس

فوجدت قومنا قد ثفنت جباىم كركبهم كأرجلهم من أثر العبادة، كاصفرت كجوىهم من أثر : عليهم ُب ٥نر الظهًنة، قاؿ
ثفنت جباىهم، كالثفن ىو الذم يوجد ُب ركبة البعًن كغًنه نتيجة طوؿ القياـ، كاصفرت كجوىهم من طوؿ : الصياـ، يعين

فقاـ فيهم .  اٚنعوا لو: كقاؿ  خركف. ال تسمعوا لو: الصياـ، فلما أقبل عليهم، قالوا ابن عباس؟ ما جاء بك؟ فقاؿ قـو
على أثر العآب الراسخ ُب العلم، كيف ٬نكن أف ينفع اهلل - معشر طلبة العلم- كىذا يدلكم- رضي اهلل عنهما- ابن عباس

ما تنقموف على ىذا الرجل؟ يعين علي بن أيب طالب ابن عم - رضي اهلل عنهما- تعأب بو كيغًن، فقاؿ ٟنم ابن عباس
إنو قد حٌكم الرجاؿى ُب كتاب اهلل، كإنو قاتل كٓب يغنٍم : كما ىٌن؟ قاؿ: ننقم عليو ثبلثنا، قاؿ: رسوؿ اهلل كزكج ابنتو، قالوا

: أرأيتم إف أتيتكم بشيء من كتاب اهلل أك سنة رسوؿ اهلل أترجعوف؟ قالوا: كٓب يسًب، كإنو ١نىىا نفسو من إمرة اٞنؤمنٌن، قاؿ
. إم، كاهلل: كىم قـو عندىم مبدأ الصدؽ، ال ٪نسنوف اٞنراكغة، عندىم الصدؽ يبلغ هبم مبلغ اإلغبلؽ ، فقالوا. إم، كاهلل

كىمىٍن ٓبٍى ٪نىٍكيٍم ّنىا أىنٍػزىؿى اللَمَّنوي فىأيكلىًئكى ىيمي }: إنو حكم الرجاؿ ُب كتاب اهلل، ، كقد قاؿ اهلل تعأب: أما قولكم: قاؿ
فإف اهلل تعأب قد حكم الرجاؿ ُب أرنب نتجت، فقاؿ اهلل : قاؿ. إننا أكفرناىم هبذه اآلية: يعين[44:اٞنائدة] {اٍلكىاًفريكفى 

} :، كحكم الرجاؿ ُب امرأة نشزت على زكجها، فقاؿ[95:اٞنائدة]{٪نىٍكيمي بًًو ذىكىا عىٍدؿو ًمٍنكيٍم ىىٍدينا بىاًلغى اٍلكىٍعبىةً }: تعأب
ا ًمٍن أىٍىًلهىا ا ًمٍن أىٍىًلًو كىحىكىمن ، فباهلل عليكم أٓنكيم الرجاؿ ُب أرنب نتجت، كامرأة نشزت [35:النساء]{فىابٍػعىثيوا حىكىمن
إنو قاتل، فلم : كأما قولكم: إم، كاهلل، فرجعوا سكتوا، قاؿ: ترجعوف، قالوا: أحق أـ ُب دماء اٞنسلمٌن؟ فسكتوا، قاؿ

يغنم، كٓب يسًب، فأيكم يرضى، إالـ يشًنكف؟ يشًنكف إٔب أنو قاتل طلحة كالزبًن كعائشة، كقاتل أصحاب صفٌن، كٓب 
إذف ًٓبى قاتلهم؟ فإف كاف قاتلهم ُنق فليغنم كليس ، كإف كاف قاتلهم بباطل فإنو يبوء : يغنم، كٓب يسًب، فكأ٧نا يقولوف
أيكم يرضى أف تكوف عائشة ُب سهمو؟، فأطرؽ القـو ال أحد يستطيع أف يقوؿ ذلك، : بإٍب قتاٟنم، ىكذا أرادكا، فقاؿ

إنو ١نا نفسو : كأما قولكم: قاؿ. نعم: أخرجتي من ىذه؟ قالوا: من يرضى أف تكوف أـ اٞنؤمنٌن عائشة ُب سهمو، فقاؿ
ا مىا قىاضىى عىلىٍيًو ١نيىمَمَّنده رىسيوؿي )قد أملى عليو يـو اٜنديبية - صلى اهلل عليو كسلم- من إمرة اٞنؤمنٌن، فإف رسوؿ اهلل ىىذى

، لىًكٍن أىٍنتى ١نيىمَمَّندي ٍبني عىٍبًد اللَمَّنًو، قىاؿى : اللَمَّنًو، فػىقىاليوا أىنىا رىسيوؿي اللَمَّنًو، ): الى نيًقرُّ هًبىا، فػىلىٍو نػىٍعلىمي أىنَمَّنكى رىسيوؿي اللَمَّنًو مىا مىنػىٍعنىاؾى
ا، فىأىخىذى رىسيوؿي اللَمَّنًو صىلَمَّنى اهللي : ، قىاؿى (اٍمحي رىسيوؿي اللَمَّنوً ): ، ٍبيَمَّن قىاؿى لًعىًلي  (كىأىنىا ١نيىمَمَّندي ٍبني عىٍبًد اللَمَّنوً  الى كىاللَمَّنًو الى أى١ٍنيوؾى أىبىدن
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ا مىا قىاضىى عىلىٍيًو ١نيىمَمَّندي ٍبني عىٍبًد اللَمَّنوً  ، فىكىتىبى ىىذى ، إذف نبينا صلى اهلل عليو كسلم كافقهم ك١نا (عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى الًكتىابى
نعم، فرجع منهم بأربعة  الؼ، : أخرجتي من ىذه؟ قالوا: نفسو من كصف الرسالة موافقة للمفاكضة، فقاؿ ابن عباس

بسبب ىذه احملاكرة العلمية، كىذا يدؿ على أف الذم ينبغي دكمنا ُب ، بأكثر من ذلك: بثمانية  الؼ، كقيل: كقيل
مواجهة الشبهات أف تواجو باٜنجج كالبينات، فإنو ما من شبهة إال كُب كجىاًىها حجة، كما من قاٚنة إال كٟنا من اهلل 
عاصمة، لكن ىذا أمر يتفاكت فيو الناس، فمن الناس من ييرزؽ العلم كاٜنكمة، كمنهم من يرزؽ العلم دكف حكمة، 
كمنهم من يرزؽ حكمة ببل علم، كمنهم من ال علم كال حكمة، فعلى طالب العلم أف ٩نمع بٌن األمرين بٌن العلم 

 .كاٜنكمة؛ ليحصل األثر اٜنميد
إف من : كاٞنقصود أف اٝنوارج ىم أكؿ من ضل ُب باب اإل٬ناف، كأخرج مرتكب الكبًنة عن مسمى اإل٬ناف، فقالوا

اٞنهاجرين كاألنصار إٔب - رضي اهلل عنو-أتى كبًنة فقد أحبط عملو، كخرج من اإل٬ناف كدخل ُب الكفر، كندب علي 
ر٘نو اهلل كرضي عن -قتاٟنم ٞنا كقع منهم عدكاف كقطع طريق على اٞنسلمٌن حَّت إنو مر هبم عبد اهلل بن خباب بن األرت 

، فلما أقبل عليهم استوقفوه، كقالوا-أبيو انزؿ - صلى اهلل عليو كسلم-ابن صاحب رسوؿ اهلل: ، ككانت معو امرأتو حامبلن
، كاف عامبلن لعلي على بعض أعمالو، فلما -صلى اهلل عليو كسلم- فحدثنا عن أبيك عن رسوؿ اهلل  ، ككاف خائفنا كجبلن

ىشوا كبشوا لو نزؿ، فرأل رجبلن منهم ٬ند يده إٔب ٕنرة سقطت من ٦نلة، فقمع أحدىم يد صاحبو بالسيف قاؿ تأكل ماالن 
ابن عم رسوؿ : ما تقوؿ ُب ىذا الرجل؟ فقاؿ: ال ٪نل لك انظر ىذه الشدة كىذا الورع البارد، فقالوا لو حدثنا، ٍب قالوا لو

، فلما بلغ منهم ىذا األذل -ر٘نو اهلل-ال، فقاموا عليو كبقركا بطن زكجتو كقتلوه : كافر، فقاؿ: اهلل كزكج ابنتو، فقالوا
صلى - اٞنهاجرين كاألنصار إٔب قتاٟنم، كقاؿ ىؤالء ىم الذين حدثنا عنهم رسوؿ اهلل- رضي اهلل عنو- مبلغو ندب علي  
تػيلىنػَمَّنهيٍم قػىٍتلى عىادو ): كقاؿ- اهلل عليو كسلم ىقػٍ  فالتقى هبم اٞنهاجركف كاألنصار ُب معركة النهركاف، كقاؿ ٟنم ،(لىًئٍن أىٍدرىٍكتػيهيٍم ألى

أخربه - صلى اهلل عليو كسلم- علي إنو ال يقتل منكم إال عشرة، كال ينجو منهم إال عشرة، فكاف كما قاؿ؛ ألف الن  
يَمَّنة، رجل كصفو الن  : بذلك، كٞنا انقشع غبار اٞنعركة، قاؿ بأنو مقطوع اليد - صلى اهلل عليو كسلم- اُنثوا عن ذم الثيدى

يا إخوة، ما كصف فرقة من - صلى اهلل عليو كسلم- كعلى عضده مثل اٜنلمة تدردر عليها شعرات عبلمة فارقة، الن  
الفرؽ كما كصف اٝنوارج؛ كذلك اللتباس أمرىم؛ ألهنم أىل صبلح ُب الظاىر كدين، فالناس يغرتكف هبم؛ فلذلك كصفهم 

يَمَّنة هبذا الوصف بأنو مقطوع -صلى اهلل عليو كسلم- الن   بأكصاؼ خيلقية كًخلقية ٓب يصفها غًنىم حَّت كصف ذا الثيدى
كاهلل ما : كقاؿ- رضي اهلل عنو- اليد، كعلى رأس عضده حلمة عليها شعرات تدردر، فبحثوا فلم ٩ندكه، فتغًن كجو عليٌ 
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كىذبت كال كيذبت، ٍب خرج إٔب الساحة فوجد ركامنا من القتلى، فأمر هبا فنزحت، فإذا بذم الثديٌة ٓنتها فكرب ككرب 
 .اٞنسلموف

يهجنوف اٞنقاالت ٪ناكلوف ٔنفيفها، كما -كما تعلموف- ٍب إف ىذه اٞنقالة انتقلت بعد ذلك إٔب اٞنعتزلة، كاٞنعتزلة
صنعوا ُب مسألة القدر اليت مرت بنا  نفنا فخففوا مقالة القدرية الغبلة إٔب مقالة دكهنا، كىكذا ُب مسألة اإل٬ناف، فإهنم 

إنو ُب منزلة بٌن : نعم مرتكب الكبًنة زاؿ عنو كصف اإل٬ناف، لكنو ٓب يدخل ُب الكفر، فأين ذىب إذف؟ قالوا: قالوا
كال ريب أف ىذا قوؿ ساقط، فإف اهلل سبحانو - كىو اٞننزلة بٌن منزلتٌن- منزلتٌن، فأتوا بقوؿ ٓب يسبقوا إليو ُب اإلسبلـ

، ال يوجد الطبقة الثالثة اٞننزلة [2:التغابن]{ىيوى الَمَّنًذم خىلىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم كىاًفره كىًمٍنكيٍم ميٍؤًمنه }: كتعأب قد جعل الناس قسمٌن
مؤمنٌن كمنافقٌن ككافرين، اٞننافقوف يرجعوف إٔب الكفر ىو نوع : بٌن اٞننزلتٌن، كحَّت حٌن ذكر اهلل تعأب أصناؼ الناس قاؿ

من أنواع الكفر كفر النفاؽ، فالناس إما مؤمن كإما كافر؛ فلذلك كانت مقالة اٝنوارج من حيث االطراد أسلم من مقالة 
خرج من اإل٬ناف فدخل ُب الكفر، كأما اٞنعتزلة : اٞنعتزلة، فاٝنوارج من حيث االطراد بصرؼ النظر عن بطبلف اٞنقالة، قالوا

خرج من اإل٬ناف، كٓب يدخل ُب الكفر، كإ٧نا صار ُب منزلة بٌن منزلتٌن، كاتفق الفريقاف ُب اٜنكم : فلفقوا ىذه اٞنقالة، كقالوا
٢نلدكف، - مرتكبو الكبائر- إف ىؤالء : األخركم على مرتكب الكبًنة بأنو ٢نلد ُب النار، كٓنذلق بعض اٞنعتزلة، فقالوا

 .لكن ُب نار ٔنتلف عن نار الكافرين، كىذا ال يغين شيئنا
 فتبٌن هبذا أصناؼ الناس حياؿ ىذه اٞنسألة العظيمة مسألة اإل٬ناف، كأهنم فريقاف؛ فريق اٞنرجئة، كىم أىل 

التساىل كالتفريط الذين أخرجوا العمل عن مسمى اإل٬ناف، كفريق الوعيدية الذين تشددكا كغلوا، كجعلوا ارتكاب الكبًنة 
 .مزيبلن لوصف اإل٬ناف

 اإليماف يزيد كينقص
يمىافى -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم ٍعًصيىةً :  كىأىفَّ اإٍلً قيصي بًاٍلمى . يىزًيدي بًالطَّاعىًة, كىيػىنػٍ

يمىافى  ٍعًصيىةً : قاؿ كىأىفَّ اإٍلً قيصي بًاٍلمى ىذا ٣نا يعتقده أىل السنة كاٛنماعة بناءن على أصلهم أف : يىزًيدي بًالطَّاعىًة, كىيػىنػٍ
عندىم خبلفنا  اإل٬ناف لو حقيقة مركبة، كأنو يتعلق بالقلب كباللساف كباٛنوارح، كأف خصالو متعددة، فلما كاف األمر كذلك

بٌٌن الشيخ أهنم يعتقدكف أف اإل٬ناف يزيد كأنو  إما أف يوجد كلو كإما أف يعدـ كلو لغًنىم ٣نن يزعم أف اإل٬ناف شيء كاحد
 :كقد دؿ نااق الكتاب في سبعة مواضع من كتاب اهلل على ىذاينقص فتدخلو الزيادة كالنقصاف، 

الَمَّنًذينى قىاؿى ٟنىيمي النَمَّناسي ًإفَمَّن النَمَّناسى قىٍد ٗنىىعيوا لىكيٍم فىاٍخشىٍوىيٍم فػىزىادىىيٍم }:فقاؿ اهلل تعأب ُب سورة  ؿ عمراف (1
 .[173:  ؿ عمراف] {ًإ٬نىاننا كىقىاليوا حىٍسبػينىا اللَمَّنوي كىنًٍعمى اٍلوىًكيلي 

ًإ٧نَمَّنىا اٍلميٍؤًمنيوفى الَمَّنًذينى ًإذىا ذيًكرى اللَمَّنوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم  يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم }:كقاؿ ُب سورة األنفاؿ (2
 .[2: األنفاؿ] {ًإ٬نىاننا كىعىلىى رىهبًٍِّم يػىتػىوىكَمَّنليوفى 

                                                           
 .ط الفكر(7/289)البداية والنهاية, ط التراث بيروت (5/88)تاريخ الطبري 
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كىًإذىا مىا أيٍنزًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيٍم مىٍن يػىقيوؿي أىيُّكيٍم زىادىٍتوي ىىًذًه ًإ٬نىاننا فىأىمَمَّنا الَمَّنًذينى  مىنيوا }:كقاؿ ُب سورة براءة (3
 .[124: التوبة] {فػىزىادىتٍػهيٍم ًإ٬نىاننا كىىيٍم يىٍستىٍبًشريكفى 

 .[22: األحزاب] {كىمىا زىادىىيٍم ًإالَمَّن ًإ٬نىاننا كىتىٍسًليمنا}:كقاؿ اهلل تعأب ُب سورة األحزاب (4
 .[31: اٞندثر] {كىيػىٍزدىادى الَمَّنًذينى  مىنيوا ًإ٬نىاننا}:كقاؿ ُب سورة اٞندثر (5
 .[4: الفتح] {ىيوى الَمَّنًذم أىنٍػزىؿى السَمَّنًكينىةى ُب قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنٌنى لًيػىٍزدىاديكا ًإ٬نىاننا مىعى ًإ٬نىاهًنًمٍ }:كقاؿ ُب سورة الفتح (6

 تبٌن ُنمد اهلل تعأب أف زيادة اإل٬ناف قد تواتر لفظها ُب كتاب اهلل تعأب، كأم شيء قابل للزيادة فهو قابل فإذ
للنقصاف، فإف الزيادة كالنقصاف بينهما عبلقة تبلزمية، فكل أمر يزيد فإنو ينقص، كسر ذلك أنو قبل أف يزيد كاف أنقص 
، كقد ثبت ىذا عن السلف، كما ذكرنا لكم من كبلـ  منو بعد أف زاد، فهذا يدؿ على أف الزيادة كالنقصاف بينهما تبلـز

العراؽ، : أدركت ألفنا ٣نن يكتب عنهم العلم، أك من أىل العلم كاٜنديث ُب": قولو- ر٘نو اهلل تعأب-اإلماـ البخارم
، فهذا ُنمد اهلل " اإل٬ناف قوؿ كعمل كيزيد كينقص:كالشاـ، كمصر، كذكر أمصار اٞنسلمٌن كلهم يقوؿ كخرساف، كاٜنجاز،

اهلل بن اٞنبارؾ التحفظ على لفظ النقصاف؛ فاإلماـ  كعن عبد- ر٘نو اهلل-أمر متفق عليو، لكن قد ركم عن اإلماـ مالك
.  ينقص:أقوؿ يزيد، كال أقوؿ: ركاية ّنوافقة اٛنماعة، كركاية يقوؿ: مالك عنو ركايتاف

  :كقد أجيب عن ذلك بجوابين
خشي أف يعرب بلفظ النقصاف فيتخذ اٝنوارج ذلك ذريعة إٔب - ر٘نو اهلل- أف اإلماـ مالك:الجواب األكؿ

 . ىذا مالك قاؿ اإل٬ناف ينقص، كأم شيء قد نقص فقد زالت ىيئتو، فأراد أف يقطع عليهم الطريق:باطلهم، كيقولوف
 .إنو أراد مراعاة لفظ القر ف؛ فالقر ف فيو ذكر الزيادة كليس فيو ذكر النقصاف:  أف يقاؿ:الجواب الثاني

ما رأيت من ناقصات : ]عن النساء- صلى اهلل عليو كسلم- كلكن لفظ النقصاف ٤نده ُب السنة، فقد قاؿ الن  
 . فهذا دليل من السنة على أف اإل٬ناف ينقص،[عقل كدين أذىبى للب الرجل اٜناـز من إحداكن

 .كأدلة زيادة اإل٬ناف كنقصانو من كبلـ الصحابة الكراـ كالتابعٌن ٟنم بإحساف أكثر من أف ٓنصر
كما أف ما ذكره اهلل تعأب من تفاضل أىل اإل٬ناف فيو دليل على زيادتو كنقصانو، استمع مثبلن إٔب قوؿ اهلل 

رىاًت بًًإٍذًف اللَمَّنوً }:تعأب نىا ًمٍن ًعبىاًدنىا فىًمنػٍهيٍم ظىآًبه لًنػىٍفًسًو كىًمنػٍهيٍم ميٍقتىًصده كىًمنػٍهيٍم سىاًبقه بًاٝنٍىيػٍ  {ٍبيَمَّن أىٍكرىثٍػنىا اٍلًكتىابى الَمَّنًذينى اٍصطىفىيػٍ
فدؿ ذلك على تفاضل أىل اإل٬ناف فيو، ٣نا يدؿ على أنو يزيد كينقص؛ فالظآب لنفسو ٬نكن أف يكوف  [32: فاطر]

ا، كاٞنقتصد ٬نكن أف يكوف سابقنا باٝنًنات، كذلك بفعل الواجبات كترؾ احملرمات، أك أيضنا بفعل اٞنستحبات كترؾ  مقتصدن
اٞنكركىات، ٍب إف ىذا أيضنا أمر كجدم ٩نده كل إنساف ُب نفسو، فإف اإلنساف إذا عمل بطاعة اهلل اسرتكح كأحس 

رضي اهلل -ببهجة اإل٬ناف كحبلكتو، كإذا غشي شيئنا من اٜنرمات أحس بانقباض ُب قلبو، كما قاؿ ابن مسعود أك غًنه 
فهذه أمور كجدية يدركها كل مؤمن أنو إذا فعل الطاعة  اٜنبل، إنو ٪نز القلب كما ٪نزه:  يعين[اإلٍبي حىوَمَّنازي القلوب: ]-عنو

 .زاد منسوب إ٬نانو، كإذا كقع ُب معصية نقص إ٬نانو
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إ٧نا ذكر شيئنا من أبٌن األمور من أسباب الزيادة كأسباب - ر٘نو اهلل- فالدالئل متكاثرة على ذلك، كالشيخ
فنشير النقصاف، كىي الطاعة كاٞنعصية، كالواقع أف أسباب زيادة اإل٬ناف أكثر من ذلك كأضدادىا أيضنا ُب نقص اإل٬ناف، 

 .إلى بعض أسباب الزيادة
كات كاألرض بعٌن باصرة ا، فإف من سرح طرفو ُب ملكوت السمكات كاألرضا النظر في ملكوت السم:أكالن 

قيًل اٍنظيريكا مىاذىا ُب السَمَّنمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىا تػيٍغيًن اآٍليىاتي كىالنُّذيري عىٍن قػىٍوـو الى }:كعقل متدبر زاد إ٬ناننا، قاؿ اهلل عز كجل
كات كاألرض كاإلغراؽ ُب الغفلة سبب لنقص اإل٬ناف، ا، كاإلعراض عن النظر ُب ملكوت السم[101: يونس] {يػيٍؤًمنيوفى 

أىٓبٍى ٤نىٍعىًل اأٍلىٍرضى }:فإف من أعرض عن ىذا فإنو يصاب بنقص اإل٬ناف؛ كٟنذا نعى اهلل على اٞنشركٌن غفلتهم عنو، فقاؿ
كىجىعىٍلنىا النػَمَّنهىارى  (10)كىجىعىٍلنىا اللَمَّنٍيلى لًبىاسنا  (9)كىجىعىٍلنىا نػىٍومىكيٍم سيبىاتنا  (8)كىخىلىٍقنىاكيٍم أىٍزكىاجنا  (7)كىاٍٛنًبىاؿى أىٍكتىادنا  (6)ًمهىادنا 
ادنا  (11)مىعىاشنا  عنا ًشدى بػٍ نىا فػىٍوقىكيٍم سى ( 14)كىأىنٍػزىٍلنىا ًمنى اٍلميٍعًصرىاًت مىاءن ثىجَمَّناجنا  (13)كىجىعىٍلنىا ًسرىاجنا كىىَمَّناجنا  (12)كىبػىنػىيػٍ

، لكنهم ال يعتربكف، كال ينظركف بنور اهلل، فلذلك ما زادىم [16 - 6: النبأ]{ كىجىنَمَّناتو أىٍلفىافنا (15)لًنيٍخرًجى بًًو حىبًّيا كىنػىبىاتنا 
ا  .ذلك إال كفرنا كبعدن

كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم }: فإف من نظر ُب القر ف، كتأملو كتدبر ُب معانيو زاد إ٬نانو؛ كٟنذا قاؿ اهللتدبر القرآف, :ثانينا
بػَمَّنريكا اٍلقىٍوؿى }:، كنعى اهلل على اٞنشركٌن إعراضهم عن تدبر القر ف، فقاؿ[2: األنفاؿ] { يىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإ٬نىاننا { أىفػىلىٍم يىدَمَّن

بػَمَّنريكفى اٍلقيٍر فى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىاٟنيىا }[68: اٞنؤمنوف] ، فدؿ ذلك على أف اإلعراض عن تدبر [24: ١نمد]{ أىفىبلى يػىتىدى
 .القر ف ينقص اإل٬ناف

، كىذا شرط مهم؛ ألف ًمن الناس مىن قد فعل الطاعة تقربنا إلى اهلل تعالى- رحمو اهلل– ما ذكره الشيخ :ثالثنا
يفعل بعض األمور اٞنستحسنة، لكن ال بنية الطاعة كالتقرب إٔب اهلل، فحينئذو ال تنفعو، كمن مثبلن يفعل بعض األشياء 

، أك خرج للجهاد ُب سبيل اهلل، كىو ال يريد بذلك كجو اهلل ٓب يزده عةمراءاةن للناس، فلو أف إنساننا حضر اٛنماعة، أك اٛنم
ترؾ الطاعة، فمن ترؾ طاعة أكجبها اهلل تعأب عليو نقص : ك٣نا ينقص اإل٬ناف.ذلك من اهلل قربة كٓب يزدد إ٬نانو، بل العكس

إ٬نانو بقدر ما ترؾ، فإف ترؾ الطاعات تسلب اإل٬ناف، كاٞنقصود بالطاعات ىاىنا الواجبات، فمن ترؾ كاجبنا فإنو يصبح ُب 
 .خانة الظآب لنفسو، كأما من ترؾ مستحبنا، فإنو يكوف ُب خانة اٞنقتصد، كما سبق تفصيلو

؛ ألف من الناس من يرتؾ اٞنعصية -خوفنا من اهلل- كتأملوا ُب ىذا القيدترؾ المعصية خوفنا من اهلل تعالى,: ارابعن 
ألسباب أخرل، فيرتؾ مثبلن تعاطي اٝنمر أك اٞنخدرات أك ٥نو ذلك حفاظنا على الصحة، فهذا ال يسهم ُب زيادة إ٬نانو؛ 

، [مىن ترؾ شيئنا هلل عوضو اهلل خًننا منو]ألنو تركو ألمر صحي بد٘ب، لكن إف تركو طاعة هلل عز كجل زاد إ٬نانو، كٟنذا 
 مىن كفَمَّن بصره عن حراـ ألقى اهلل ُب قلبو حبلكة ] أف يصرؼ اإلنساف نظره عما حـر اهلل، فقد جاء ُب حديث :كمثالو

ًإفَمَّن الَمَّنًذينى ٫نىٍشىٍوفى رىبػَمَّنهيٍم بًاٍلغىٍيًب ٟنىيٍم مىٍغًفرىةه كىأىٍجره }: فرتؾ اٞنعصية خوفنا من اهلل تعأب يزيد اإل٬ناف، قاؿ تعأب،[٩ندىا ُب قلبو
 فعل اٞنعصية، فإف مىن فعل معصية نقص إ٬نانو بقدر ما اقرتؼ من اٞنعاصي، كينقص اإليماف، [12: اٞنلك] {كىًبًنه 
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فاٞنعاصي تسلب اإل٬ناف كال ريب، كيكوف ذلك أيضنا ُنسب قوة الداعي أك ضعفو، كُنسب كرب اٞنعصية كصغرىا، فهي 
ثىةه الى ييكىلِّميهيمي اللَمَّنوي يػىٍوـى اٍلًقيىامىةً ]: تتفاكت، كٟنذا قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم : كىٟنىيٍم عىذىابه أىلًيمه ، كىالى يػىٍنظيري إلٍيًهمٍ ، ثىبلى

فهؤالء ٞنا ضعف الداعي ُب حقهم كاف نقص إ٬ناهنم أشد؛ ،[كىمينػىفِّقي ًسٍلعىتىوي بًاٜنٍىًلًف اٍلكىاًذبً ، كىعىاًئله ميٍستىٍكربه ، أيشىٍيًمطه زىافو 
 كىو الكهل الذم شاب صدغنا ال يوجد لو مسوغ للوقوع ُب الزنا؛ فلذلك كاف نقص إ٬نانو لوزنا أعظم من :ألف األشيمط

،  إ٬ناف الشاب لو نقص زنا مع اٜنرمة على الطرفٌن، ككذلك العائل اٞنستكرب، الكرب مذمـو مطلقنا، لكن أف يكوف عائبلن
 الذم ال ٬نلك شيئنا ٍب يستكرب فإف الداعي ُب حقو ضعيف، كإف كاف الكرب مذمـو ُب حق الغين كالفقًن، ؾكىو الصعلو

 .كىكذا
فؤلجل ىذا ينبغي أف نعلم أف لئل٬ناف أسباب تزيده كلو أسباب تنقصو، كأف على العاقل أف يسعى ُب زيادة 

رصيده من اإل٬ناف أعظم من سعيو ُب زيادة رصيده من اٞناؿ، فإف عامة الناس يسعوف جاىدين إٔب ٗنع اٜنطاـ كتكثًن 
ىد قلبو، كىل ىو يؤدم ما خلق ألجلو، ااألرصدة ُب اٜنسابات، كال يفكر أكثرىم ُب زيادة رصيده من اإل٬ناف كال يتع

كىل ىو مستودع حملبة اهلل كخشيتو كرجائو أـ أنو تسرح فيو جنود الغفبلت كالشبهات كالشهوات، فهذا أمر ينبغي أف 
 .يتفطن لو اٞنؤمن

 .كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 .كاهلل أعلم
 (36)الدرس

حكم مرتكب الكبيرة 
:  كىًمٍن أيصيوًؿ أىٍىًل السُّنًَّة كالجىمىاعىةً -:رحمو اهلل-قاؿ المؤلف 

يمىافى -  , كىعىمىله : أىفَّ الدّْينى كىاإٍلً . قػىٍوؿه
. اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىافً : قػىٍوؿي - 
. اٍلقىٍلًب, كىاللّْسىاًف, كىاٍلجىوىارًحً : كىعىمىلي - 

يمىافى  ٍعًصيىةً : كىأىفَّ اإٍلً قيصي بًاٍلمى . يىزًيدي بًالطَّاعىًة, كىيػىنػٍ
لىًة ًبميٍطلىًق اٍلمىعىاًصي كىاٍلكىبىائًًر, كىمىا يػىٍفعىليوي -  , الى ييكىفّْريكفى أىٍىلى اٍلًقبػٍ , بىٍل اأٍليخيوَّةي «اٍلخىوىارًجي »كىىيٍم مىعى ذىًلكى

انًيَّةي ثىابًتىةه مىعى اٍلمىعىاًصي يمى . اإٍلً
[. 178: البقرة] {فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكؼً }: كىمىا قىاؿى سيٍبحىانىوي ًفي آيىًة اٍلًقصىاصً - 
اىيمىا عىلىى اأٍليٍخرىل }: كىقىاؿى تػىعىالىى-  نػىهيمىا فىً ٍف بػىغىٍت ًإٍحدى كىًإٍف اىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

نػىهيمىا بًاٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ اللَّوى ييًحبُّ اٍلميٍقًسًطينى  فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللًَّو فىً ٍف فىاءىٍت فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ
ةه فىأىٍصًلحيوا بػىٍينى أىخىوىٍيكيمٍ  (9) [. 10 - 9: الحجرات]{ ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوى
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ـى بًاٍلكيلّْيًَّة, كىالى ييخىلّْديكنىوي ًفي النَّاًر, كىمىا تػىقيوليوي  ٍسالى , بىًل اٍلفىاًسقي يىٍدخيلي «اٍلميٍعتىزًلىةي »كىالى يىٍسليبيوفى اٍلفىاًسقى اٍلًملّْيَّ اإٍلً
يمىاًف اٍلميٍطلىًق,كىمىا ًفي قػىٍولو [. 92: النساء] {فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو }: ًفي اٍسًم اإٍلً

يمىاًف اٍلميٍطلىًق, كىمىا ًفي قػىٍولو تػىعىالىى-  ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت }: كىقىٍد الى يىٍدخيلي ًفي اٍسًم اإٍلً
اننا [. 2: األنفاؿ] {قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمى

الى يػىٍزًني الزَّاًني ًحينى يػىٍزًني كىىيوى ميٍؤًمنه, كىالى يىٍسًرؽي السَّاًرؽي ًحينى يىٍسًرؽي كىىيوى ]: كىقػىٍوليو صىلَّى اللَّوي عىلىٍيًو كىسىلَّمى - 
ميٍؤًمنه, كىالى يىٍشرىبي اٍلخىٍمرى ًحينى يىٍشرىبػيهىا كىىيوى ميٍؤًمنه, كىالى يػىٍنتىًهبي نػيٍهبىةن ذىاتى شىرىؼو يػىٍرفىعي النَّاسي ًإلىٍيًو ًفيهىا أىٍبصىارىىيٍم ًحينى 

. [يػىٍنتىًهبػيهىا كىىيوى ميٍؤًمنه 
ًبيرىتًًو؛ فىالى يػيٍعطىى ااًلٍسمى اٍلميٍطلىقى, كىالى ييٍسلىبي : كىنػىقيوؿي -  انًًو, فىاًسقه ًبكى يمىاًف, أىٍك ميٍؤًمنه بًً يمى ىيوى ميٍؤًمنه نىاًقصي اإٍلً
. ميٍطلىقى ااًلٍسمً 

كمن حسنات مذىب أىل السنة كاٛنماعة تقرير أف اإل٬ناف يزيد كينقص، فإذا علم اٞنؤمن بأف اإل٬ناف يزيد كينقص 
فإف ذلك ينشئ ُب نفسو حافزنا لزيادة اإل٬ناف ِنبلؼ طرُب الضبللة ُب ىذا الباب، كىم اٞنرجئة كالوعيدية، فإف ما اعتقدكه 
من أف اإل٬ناف شيء كاحد إما أف يوجد كلو أك يعدـ كلو يصيبو باإلحباط كعدـ الرغبة ُب االزدياد؛ فاٞنرجئة يعتقدكف أف 
اإل٬ناف شيء كاحد، كما ٬نتلك أحدنا بطاقة اٟنوية الوطنية كيضعها ُب جيبو فيكوف بذلك ٪نمل جنسية بلد ما، يقولوف 
: اإل٬ناف كذلك ىو عبارة عن كصف إما أف يوجد أك ال يوجد، كبالتإب فبل ينشأ عندىم دافع لزيادة اإل٬ناف؛ ألهنم يقولوف
ْناكزنا القنطرة كحصلنا على اٞنراد فهذا أىم شيء، فنحن قد حققنا اإل٬ناف؛ ألف اإل٬ناف عندىم شيء كاحد ال يزيد كال 

. ينقص
- كالعياذ باهلل-كأشد من ذلك الوعيدية، فإف الوعيدية كإف كاف يدخلوف العمل ُب مسمى اإل٬ناف إال أهنم 

يهدركف اإل٬ناف ّنجرد فعل الكبًنة أك ترؾ كاجب، فيؤدم ذلك بصاحبو إٔب اليأس كالقنوط من ر٘نة اهلل فبل يطلب زيادة 
. اإل٬ناف

ٍب إنو بعد ذلك دخل ُب أٚناء الدين كاإل٬ناف، كذلك أف الناس قد اختلفوا ُب اسم مرتكب الكبًنة، ما اٚنو ُب 
: فانقسموا إلى ارفين ككسطالدنيا؟ كما حكمو ُب اآلخرة؟ 

: أما من حيث أسماء الدين
 فإهنم يعدكف مرتكب الكبًنة مؤمننا، لكنو مؤمن ناقص اإل٬ناف، أك يسمونو مؤمن فأىل السنة كالجماعة 

بإ٬نانو فاسق بكبًنتو، لكنهم ال يزيلوف عنو كصف اإل٬ناف، كسر ذلك أف أىل السنة كاٛنماعة يركف أف اإل٬ناف مراتب 
 .كدرجات، فمن فاتو اٜند األعلى منو رّنا بقي لو أصل اإل٬ناف، فبل ٫نرجونو من اإل٬ناف إال بفعل مكفر
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 فإهنم يعدكف مرتكب الكبًنة مؤمننا كامل اإل٬ناف حَّت إهنم يعدكف إ٬ناف أفجر الناس كإ٬ناف كأما المرجئة 
أتقى الناس، يعدكف إ٬ناف أفجر الناس كإ٬ناف أيب بكر كعمر كجربائيل كميكائيل؛ ألف اإل٬ناف عندىم التصديق، 

 كالتصديق حاصل ٟنذا كٟنذا، فحينئذو ال فرؽ بٌن إ٬ناف ىذا كإ٬ناف ىذا، فبالتإب يعتربكف من صدَمَّنؽ مؤمننا كامل اإل٬ناف
 فإهنم يزيلوف عن مرتكب الكبًنة اسم على النقيض منهم الخوارج كالمعتزلة الذين نسميهم الوعيدية ،

ليس ّنؤمن، غًن أف : اإل٬ناف، فالطائفتاف متفقتاف على إزالة اسم اإل٬ناف عمن كقع منو كبًنة أك ترؾ كاجبنا، فيقولوف
ىيوى الَمَّنًذم خىلىقىكيٍم فىًمٍنكيٍم كىاًفره كىًمٍنكيٍم }اٝنوارج تطرد القوؿ فتقوؿ ىو كافر، إذ الناس إما مؤمن كإما كافر، كىذا حق

خرج من اإل٬ناف كٓب يدخل ُب : ، فتخرجو من اإل٬ناف كتدخلو ُب الكفر، كأما اٞنعتزلة، فقالوا[2: التغابن] {ميٍؤًمنه 
 . ىذا من حيث أسماء الدينالكفر، فبقي ُب منزلة بٌن منزلتٌن ال مؤمن كال كافر،

: كأما من حيث الحكم األخركم
  نكموف على مرتكب الكبًنة ُب اآلخرة بأنو ٓنت اٞنشيئة كاإلرادة؛ ف ف أىل السنة كالجماعة٪

، كألحاديث [48: النساء] {ًإفَمَّن اللَمَّنوى الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاءي }:لقوؿ اهلل تعأب
الشفاعة اٞنتكاثرة اليت فيها أف اهلل تعأب ٫نرج من النار من كاف ُب قلبو مثقاؿ حبة مثقاؿ ذرة مثقاؿ برة مثقاؿ 

 .شعًنة مثقاؿ خردلة أدٗب أدٗب مثقاؿ ذرة من ذلك من النار
 ير أف مرجئة  من أتى باإل٬ناف كحصل لو التصديق فهو ُب اٛننة :كأما المرجئة ف نهم يقولوف 

إف مرتكب الكبًنة ُب اآلخرة ٓنت اٞنشيئة : كيقولوفالفقهاء خاصة يقولوف بما تقوؿ بو أىل السنة كالجماعة, 
 .كاإلرادة خبلفنا لغبلة اٞنرجئة من اٛنهمية

 إنو ٢نلد ُب النار، كبٌٌن الشيخ ر٘نو اهلل ىذا كرد عليهم، :  فإهنم ٗنيعنا يقولوفكأما الوعيدية
لىًة ًبميٍطلىًق اٍلمىعىاًصي كىاٍلكىبىائًًر, كىمىا يػىٍفعىليوي - أىل السنة كاٛنماعة: أم-كىىيٍم مىعى ذىًلكى : فقاؿ الى ييكىفّْريكفى أىٍىلى اٍلًقبػٍ
 يعين مع اعتقادىم بأف اإل٬ناف يزيد كينقص كأف اإل٬ناف قوؿ كعمل مع ذلك ال كىم مع ذلك. «اٍلخىوىارًجي »

يكفركف أىل القبلة ّنطلق اٞنعاصي كالكبائر، يعين ال يكفركف بأم معصية أك بأم كبًنة، كذلك أف اٞنعاصي 
- كالكبائر تنقسم إٔب ما ىو مكفِّر كما ليس ّنكفِّر؛ فالسجود لغًن اهلل، كاالستهزاء بدين اهلل، كإلقاء اٞنصحف

ُب القاذكرات، كقتل ن  ىذه مكفرات كال ريب، لكن الزنا، السرقة، أكل الربا، الفرار كالتوٕب يـو - شرفو اهلل
يراد بو عمـو من " أىل القبلة"الزحف ىذه كبائر، فأىل السنة كاٛنماعة ال يكفركف أىل القبلة، كىذا اٞنصطلح 

ا رسوؿ اهلل،  تسمى باإلسبلـ كاستقبل الكعبة، فهو لفظ كاسع، فكل مىن شهد أف ال إلو إال اهلل كأف ١نمدن
إنو من أىل القبلة، فهذا اٞنصطلح من أكسع اٞنصطلحات فيندرج فيو أىل السنة، كأىل : كاستقبل القبلة يقاؿ عنو

 .البدع غًن اٞنكفِّرة، فبل يكفركهنم ّنطلق اٞنعاصي كالكبائر
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انًيَّةي ثىابًتىةه مىعى اٍلمىعىاًصي«اٍلخىوىارًجي »كىمىا يػىٍفعىليوي : قاؿ يمى ىذا رد على اٝنوارج الذين يكفركف : , بىٍل اأٍليخيوَّةي اإٍلً
بإبقاء اهلل تعأب لؤلخوة اإل٬نانية ٞنرتكب الكبًنة، فاستدؿ بقوؿ اهلل - ر٘نو اهلل-بارتكاب الكبًنة، فاستدؿ الشيخ 

:  فيم ىذا؟ ُب القاتل الذم قتل نفسنا، قاؿ اهلل[178: البقرة] {فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكؼً }:تعأب
، فسمى اهلل القاتل أخنا للمقتوؿ، فدؿ ذلك على أف فىاتػّْبىاعه بًاٍلمىٍعريكؼً ، من أخيو اٞنقتوؿ، فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيءه 

 .القتل مع كونو كبًنة بل من أعظم الكبائر، كمع ذلك فإنو ٓب ييزًؿ كصف اإل٬ناف، بل أثبت اهلل األخوة اإل٬نانية للقاتل
اىيمىا عىلىى }:قولو تعأب: كالدليل اآلخر نػىهيمىا فىً ٍف بػىغىٍت ًإٍحدى كىًإٍف اىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنينى اقٍػتىتػىليوا فىأىٍصًلحيوا بػىيػٍ

تأملوا كيف أف اهلل عىدَمَّن الطائفتٌن من اٞنؤمنٌن، : [9: الحجرات] {اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الًَّتي تػىٍبًغي حىتَّى تىًفيءى ًإلىى أىٍمًر اللَّوً 
مع أف اقتتاؿ اٞنسلمٌن فيما بينهم كبًنة، كأم كبًنة حَّت ٚناىا الن  صلى اهلل عليو كسلم كفرنا، كلكنو ليس الكفر الذم 

، كىًقتىاليوي كيٍفره ]: ٫نرج عن اٞنلة، فقاؿ ، كمع ذلك فقد ٚناىم اهلل مؤمنٌن، كأثبت ٟنم األخوة اإل٬نانية [ًسبىابي اٍلميٍسًلًم فيسيوؽه
[. 10: اٜنجرات] {ًإ٧نَمَّنىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه }:بقولو

 فأين ,فهاتاف اآليتاف ُب الواقع رد قوم على مذىب اٝنوارج الذين يزيلوف اسم اإل٬ناف عن مرتكب الكبًنة
ُب الرد على مذىب اٝنوارج، كىو أف اهلل سبحانو -ر٘نو اهلل -كنضيف إليها  ية ثالثة استدؿ هبا اإلماـ الشافعي ! يذىبوف؟

، فقد أٗنع الفقهاء على أف مىن [92: النساء] {فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو }:كتعأب قاؿ ُب كفارة اليمٌن كُب كفارة قتل اٝنطأ
ا أنو ٪نصل لو بذلك التكفًن، فهذا دليل على أنو يستحق - زانينا، سارقنا، مغتابنا، ٧نامنا، مقرتفنا ألنواع الكبائر-أعتق عبدن

: درجات كما أسلفنا- أيها الكراـ-اسم اإل٬ناف، لكنو إ٧نا ناؿ من اإل٬ناف مطلق االسم ال االسم اٞنطلق، فإف اإل٬ناف 
: أصل اإل٬ناف كاإل٬ناف الواجب كاإل٬ناف الكامل

.  ىو اإلتياف بالشهادتٌن كاعتقاد معنا٨نا كالتهيؤ للعمل ّنقتضا٨نافأصل اإليماف
.  أف يضم إٔب ذلك فعل الواجبات كترؾ احملرمات كحسبكاإليماف الواجب
.  أف يضم إٔب ذلك فعل اٞنستحبات كترؾ اٞنكركىات، فبهذا يتمايز اٞنؤمنوفثم اإليماف الكامل

. فلذلك ٬نكن أف يكوف مؤمننا مىن كاف متلطخنا بشيء من أسباب الفسق، كال ٫نرجو ذلك عن مسمى اإل٬ناف
فسقت :  الفاسق مأخوذ من الفسق، كالفسق ُب اللغة ىو اٝنركج، تقوؿ العرب:كىالى يىٍسليبيوفى اٍلفىاًسقى اٍلًملّْيَّ : قاؿ

ٕنرة فاسقة، كٚني : التمرة، إذا خرجت من قشرىا، فإذا أراد اإلنساف مثبلن أف يتناكٟنا من الًقٍنو فخرجت من قشرىا، قاؿ
العاصي فاسقنا؛ ٝنركجو عن طاعة اهلل عز كجل، كاٍلًملِّيَمَّن نسبة إٔب ملة اإلسبلـ، فهم ال يسلبوف الفاسق اٞنلي اسم اإل٬ناف 

كال ٫نلدكنو ُب النار، يعين العطف على : ، يعينكيخلدكنو في النار: يعين ال ينفوف عنو اإل٬ناف ٕنامنا، كُب نسخيت: بالكلية
كما تقولو اٞنعتزلة، كذلك أف اٞنعتزلة توافق اٝنوارج على مسألة :  كما ُب نسخكمكال يخلدكنو في النار، «كال»: قولو

سلب الفاسق اٞنلي اسم اإل٬ناف، كإف ٓب تبلغ بو أف تسميو كافرنا، لكنها ٔنلده ُب النار؛ فلذلك ىذه اٛنملة خص هبا 
يمىافً :اٞنعتزلة، كالشيخ دقيق ُب عباراتو؛ ٟنذا قاؿ كٓب يذكر مسألة التكفًن، كإ٧نا ذكر : كىالى يىٍسليبيوفى اٍلفىاًسقى اٍلًملّْيَّ اٍسمى اإٍلً



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [235[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

مسألة التكفًن فيمن مضى، كىم مع ذلك ال يكفركف أىل القبلة كما يفعلو اٝنوارج، فاٞنعتزلة من ٓنزلقهم أهنم نزعوا عنو 
. اسم اإل٬ناف كٓب يصفوه بالتكفًن، فبٌن الشيخ براءة أىل السنة من طريقة اٝنوارج كمن طريقة اٞنعتزلة

 لىٌما كقف رجل على حٍلقة اٜنسن البصرم، كسألو عن مرتكب الكبًنة إنهم سموا بهذا االسم: كالمعتزلة قيل
أنا أقوؿ إنو ال مؤمن كال كافر : ليصوغ جوابنا، فبادر كاصل بن عطاء، كقاؿ- ر٘نو اهلل-أمؤمن ىو أـ كافر؟ فأطرؽ اٜنسن 

يقرر مذىبو انضم إليو عمرك بن عبيد - مسجد البصرة-بل ىو ُب منزلة بٌن منزلتٌن، ٍب قاـ إٔب سارية من سوارم اٞنسجد 
اعتزلنا كاصل، فسموا معتزلة، ىكذا جاء ُب ركاية تار٫نية، فاٞنهم أف ىؤالء يسموف اٞنعتزلة، كقد : ك خركف، فقاؿ اٜنسن

اٞنأموف كاٞنعتصم كالواثق، كحصل بسببهم احملنة : صار ٟنم شيء من الشن ف إبٌاف عهد بعض خلفاء بين العباس الثبلثة
بالقوؿ ِنلق القر ف، كطاؿ أىل السنة منهم األذل الكثًن، كىم أكؿ مىن مارس االمتحاف كاإلرىاب الفكرم على 

اٞنسلمٌن، فهم مع ادعائهم للعقبلنية إال أهنم ُب اٜنقيقة ىم الذين صادركا العقوؿ كتسلطوا عليها كأرادكا ٘نل غًنىم بقوة 
. السلطاف على اعتقاد الباطل

يمىاًف ًفي ًمٍثًل قػىٍولو :قاؿ فتأملوا قوؿ : [92: النساء] {فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو }: بىًل اٍلفىاًسقي يىٍدخيلي ًفي اٍسًم اإٍلً
ىكذا باإلطبلؽ، فيدخل ُب ذلك أم رقبة، كلو شاهبا شيء من ارتكاب «رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو » {فػىتىٍحرًيري رىقػىبىةو ميٍؤًمنىةو }: اهلل تعأب

الكبائر، فيحصل هبا الكفارة سواء كانت كفارة ٬نٌن أك ٗناع ُب هنار رمضاف أك ظهار أك قتل خطأ أك غًن ذلك ٣نا رتب 
. اهلل تعأب عليو كفارة العتق

يمىاًف اٍلميٍطلىًق, كىمىا ًفي قػىٍولو: قاؿ ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت }: كىقىٍد الى يىٍدخيلي ًفي اٍسًم اإٍلً
ًإنَّمىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اللَّوي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍم كىًإذىا تيًليىٍت }.  كىي أداة حصرًإنَّمىا: تأملوا اآلية ىذه: {قػيليوبػيهيمٍ 

ةى كىًممَّا رىزىقٍػنىاىيٍم يػيٍنًفقيوفى  (2)عىلىٍيًهٍم آيىاتيوي زىادىتٍػهيٍم ًإيمىاننا كىعىلىى رىبًّْهٍم يػىتػىوىكَّليوفى  أيكلىًئكى ىيمي  (3)الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّالى
اإل٬ناف الكامل، فهذا قد ال يقع لكثًن ٣نن : إذف ىذا ىو اسم اإل٬ناف اٞنطلق؛ أم: [4 - 2: األنفاؿ] {اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا

ًإ٧نَمَّنىا اٍلميٍؤًمنيوفى الَمَّنًذينى  مىنيوا بًاللَمَّنًو كىرىسيولًًو }:نسميهم مؤمنٌن، ألهنا ال تتوفر فيهم ٗنيع ىذه الصفات، ككذلك قوؿ اهلل تعأب
ًبيًل اللَمَّنًو أيكلىًئكى ىيمي الصَمَّناًدقيوفى  إذف أعطاىم اهلل اسم  [15: اٜنجرات] {ٍبيَمَّن ٓبٍى يػىٍرتىابيوا كىجىاىىديكا بًأىٍموىاٟنًًٍم كىأىنٍػفيًسًهٍم ُب سى

. اإل٬ناف اٞنطلق؛ لتوفر ىذه الصفات فيهم
األدلة القاضية على مذىب اٝنوارج أراد أف يبٌن ما ٪نتج بو اٝنوارج كيبٌن خطأ - ر٘نو اهلل-كٞنٌا أف ذكر الشيخ 

الى يػىٍزًني الزَّاًني ًحينى يػىٍزًني كىىيوى ميٍؤًمنه, كىالى ]-صلى اهلل عليو كسلم-فهمهم كأف الدليل عليهم ال ٟنم، كىو قوؿ الن  
يىٍسًرؽي السَّاًرؽي ًحينى يىٍسًرؽي كىىيوى ميٍؤًمنه, كىالى يىٍشرىبي اٍلخىٍمرى ًحينى يىٍشرىبػيهىا كىىيوى ميٍؤًمنه, كىالى يػىٍنتىًهبي نػيٍهبىةن ذىاتى شىرىؼو 

ذات قيمة تتعلق هبا ٨نم الناس، ال :  هنبة ذات شرؼ، يعين:[يػىٍرفىعي النَّاسي ًإلىٍيًو ًفيهىا أىٍبصىارىىيٍم ًحينى يػىٍنتىًهبػيهىا كىىيوى ميٍؤًمنه 
حبل أك عصا أك شيء ال قيمة لو كال يلتفت إليو، فمن قارؼ شيئنا من ىذه األمور األربعة كما شاهبها فليس ّنؤمن، لكن 
ما اإل٬ناف الذم نفاه الن  صلى اهلل عليو كسلم؟ زعمت اٝنوارج كاٞنعتزلة أف اإل٬ناف اٞننفي ىو اإل٬ناف كلو، كأنو ٓب يبقى لو 
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من اإل٬ناف شيء، كىذا باطل بل اإل٬ناف الذم نفاه الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب ىذه األمثلة األربعة ىو اإل٬ناف الواجب، 
لو كاف الن  صلى اهلل عليو كسلم نفى عن ىؤالء األربعة أصل اإل٬ناف ٞنا اكتيفي بقطع يد السارؽ، كال َنلد الزا٘ب : فيقاؿ

غًن احملصن، كال َنلد شارب اٝنمر، ك٥نو ذلك لكاف يقطع رأسو لو كاف زاؿ عنو اسم اإل٬ناف مطلقنا، فعاد ىذا الدليل 
أف كل من استدؿ بدليل صحيح على قضية باطلة فإف الدليل " الذم استدلوا بو دليبلن عليهم، كىي قاعدة عظيمة، كىو

كذكر لو شواىد، كانتدب عدده من طلبة -ر٘نو اهلل-، كىذا أمر قد نبو عليو شيخ اإلسبلـ ابن تيمية "يعود دليبلن عليو ال لو
ما استدلوا بو من أدلة صحيحة كيف : العلم ٗنع ىذه الشواىد من ٗنيع اٞنسائل ُب قلب األدلة على الطوائف اٞنضلة؛ أم

ٍلًفًو  (41)كىإًنَمَّنوي لىًكتىابه عىزًيزه }:تعود عليهم ال ٟنم، كىذا مصداؽ قوؿ اهلل تعأب ٍيًو كىالى ًمٍن خى الى يىٍأتًيًو اٍلبىاًطلي ًمٍن بػىٌٍنً يىدى
يدو  . فكل من أراد أف يسخِّر القر ف لباطلو فإف القر ف يعود عليو ال لو [42، 41: فصلت] {تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكيمو ٘نًى

 أف اٞننفي ىنا ىو اإل٬ناف الواجب كليس أصل :[الى يػىٍزًني الزَّاًني]:إذف تبٌن اٞنراد بقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
أف اٞننفي ىو اإل٬ناف الكامل، كىم يريدكف بالكماؿ ىنا : اإل٬ناف، كقد ْندكف ُب بعض عبارات السلف أهنم يقولوف

. الكماؿ الواجب ال الكماؿ اٞنستحب فلينتبو ٟنذا
ىو مؤمن ناقص : ما يقولو أىلي السنة كاٛنماعة بعد مقالة ىؤالء كىؤالء، فيقولوف- ر٘نو اهلل-ٍب بٌٌن الشيخ 

ناقص اإليماف أك مؤمن ب يمانو ، إذ اإل٬ناف عند أىل السنة كاٛنماعة يزيد كينقص، فهذا الفاسق اٞنلي مؤمن لكنو اإليماف
ما أتى بو من خصاؿ اإل٬ناف فهو مؤمن هبا : مؤمن بإ٬نانو؛ أم: ، كىذا أيضيا من تعبًناُتم أهنم يقولوففاسق بكبيرتو

. حصل لو كصف اإل٬ناف هبا، كأما ما اقرتفو من الكبائر كاٞنعاصي فهو فسق فيو
اإل٬ناف : ؛ أم(فىالى يػيٍعطىى ااًلٍسمى اٍلميٍطلىقى ) فىالى يػيٍعطىى ااًلٍسمى اٍلميٍطلىقى, كىالى ييٍسلىبي ميٍطلىقى ااًلٍسًم, :قاؿ

كىذا ىو القسطاس اٞنستقيم، كىو ميزاف االعتداؿ . ال ينفى عنو اإل٬ناف بالكلية:أم: (كىالى ييٍسلىبي ميٍطلىقى ااًلٍسمً ).الكامل
. كالتوسط كما ىي طريقة أىل السنة كاٛنماعة ُب ٗنيع أبواب الدين
مسألة االستثناء في "في ىذا المقاـ - رحمو اهلل-كمما يلتحق بمسائل اإليماف التي لم يذكرىا الشيخ 

ىل يقوؿ اإلنساف أنا مؤمن إنو شاء اهلل أـ ال يقوؿ؟ فهي من اٞنسائل، كقد أحملنا إليها ُب : ، كىي الثنية؛ ّنعىن"اإليماف
إف أىل السنة كاٛنماعة كانوا يقولوف باالستثناء ُب اإل٬ناف، كىذا ١نفوظ عن عبد اهلل بن مسعود : الدرس اٞناضي، كقلنا

. قل أنا مؤمن إف شاء اهلل: كأصحابو كغًنىم أهنم يقولوف باالستثناء ُب اإل٬ناف، يعين يقولوف
راجع إٔب اعتقادىم بأف اإل٬ناف مراتب كدرجات كأف إطبلؽ القوؿ : كسبب ذلك بالنسبة ألىل السنة كالجماعة

 {فىبلى تػيزىكُّوا أىنٍػفيسىكيٍم ىيوى أىٍعلىمي ّنىًن اتػَمَّنقىى}:تزكية لنفسو، كقد قاؿ تعأب. أنا مؤمن، كال يستثين: ُب ذلك؛ بأف يقوؿ اإلنساف
، فهذا ىو مأخذ أىل السنة كاٛنماعة ُب ىذا األمر أف االستثناء لدفع تزكية النفس؛ كٟنذا قاؿ ابن مسعود [32: النجم]

ىبل قالوا ٥نن أىل اٛننة؛ ألف مىن يصف : ٥نن اٞنؤمنوف، فقاؿ: ٞنَمَّنا حدثو بعضي أصحابو أهنم لقوا ركبنا فسألوىم مىن؟ فقالوا
. نفسو بأنو مؤمن كأ٧نا يقوؿ عن نفسو أ٘ب من أىل اٛننة، كمىن ذا الذم يقطع لنفسو بأنو من أىل اٛننة
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ال ٩نوز االستثناء ُب اإل٬ناف، كمن استثىن ُب إ٬نانو فهو :  قالواكأما المرجئة ف نهم منعوا االستثناء في اإليماف,
إف شاء : شاؾ؛ ألف اإل٬ناف عندىم، ما ىو؟ التصديق فقط، فلما كاف اإل٬ناف عندىم ىو ٠نرد التصديق صار مىن يقوؿ

إف شاء : ىل أنت مثبلن مصرم؟ ىل أنت عراقي؟ ىل أنت سعودم؟ فقاؿ: مرتدد، كما لو قيل لرجل من الناس مثبلن . اهلل
أمؤمن أنت، فبل تقل إف شاء اهلل : نعم أك ال، فهم قالوا إذا قيل: فهذا ال يستقيم، ٞناذا؟ ألف مثل ىذا إما أف يقوؿ. اهلل

قل نعم، ًٓبى؟ ألف اإل٬ناف عندىم ىو التصديق، فبناءن على أصلهم منعوا االستثناء ُب اإل٬ناف كعدكا من يستثين شيكَمَّناكنا حَّت 
. إهنم ينبزكف أىل السنة هبذا اللقب كيسموهنم شيكًّياكنا، لكن ىذا مبين على أصلهم الفاسد

 ألهنم يطلبوف القطع فيو، كاإل٬ناف عندىم شيءه كاحد، ككذلك أيضنا الوعيدية يمنعوف االستثناء في اإليماف؛
. فكل من اعتقد أف اإل٬ناف شيء كاحد إما أف يوجد كلو أك يعدـ كلو فإنو ٬ننع االستثناء ُب اإل٬ناف

:  نقوؿ: كخركجنا من ىذا االلتباس
 .إف كاف اٜنامل على االستثناء ُب اإل٬ناف ىو خوؼ تزكية النفس فاالستثناء كاجب -
 .كإف كاف اٜنامل على االستثناء ُب اإل٬ناف الشك كالرتدد ُب أصل اإل٬ناف فاالستثناء ١نـر -
كإف كاف اٜنامل على االستثناء ىو التربؾ بذكر اٞنشيئة فهذا جائز، فقد قاؿ اهلل تعأب ُب أمر يقيين  -
ـى ًإٍف شىاءى اللَمَّنوي  ًمًنٌنى ١نيىلًِّقٌنى ريءيكسىكيٍم كىميقىصِّرًينى الى ٔنىىافيوفى }:مقطوع فيو ، فقد [27: الفتح] {لىتىٍدخيلينَمَّن اٍلمىٍسًجدى اٜنٍىرىا

 .يقوؿ اٞنؤمن أحياننا إف شاء اهلل من باب التربؾ بذكر اٞنشيئة ال من باب الشك كالرتدد
. فهذا التفصيل ىو الذم ٪نصل بو زكاؿ االلتباس

ُب ىذا اٞنوضوع اٞنهم كٓب يزؿ ُنمد اهلل اعتقاد أىل السنة كاٛنماعة - أيها اإلخواف-ىذه ىي مذاىب الناس 
مستقرًّيا على ىذا األمر ال ٫نتلفوف عليو منذ نشأت اٝنوارج كاٞنرجئة غًن أنو ُب العقود األخًنة نشأ ناشئة كحصل شغبه ُب 
مسألة بسبب كجود التكفًنين الذين جرل منهم غلو كتكفًن فقابلهم بعض اٞنتسنػِّنىة كاٞننتسبٌن إٔب طريقة السلف ّنا ظنوه 

نعم اإل٬ناف قوؿ كعمل، : إصبلحنا ٝنطئهم لكنهم أخطئوا حيث أرادكا أف يصلحوا ما أفسد غًنىم بفساد مثلو، فقالوا
لكن العمل شرط كماؿ ال شرط صحة، كىذه لفظة دخيلة على أىل السنة كاٛنماعة ٓب يقل هبا أىل السنة كاٛنماعة كإ٧نا 

إف العمل شرط كماؿ ال شرط : إف اإل٬ناف قوؿ كعمل ٍب تقوؿ: قاؿ هبا الشاعرة، كىي عبارة متناقضة؛ إذ كيف تقوؿ
شرط معلـو أف الشرط يلـز من عدمو العدـ، فكيف يكوف شرطنا كيكوف ُب الوقت نفسو ٠نرد كماؿ ال : صحة، فإف قولك

أصل، فهذه عبارة متناقضة ُب بنيتها كذاُتا، كالذم ٘نل ىؤالء على أف يقولوا ىذا القوؿ ما كجدكه من غبلة التكفًنين 
إف العمل شرط : الذين يستسهلوف تكفًن الناس، فأرادكا أف يقابلوىم ّنا يطامن من غلوائهم كيقلل من أمر العمل فيقولوف

كماؿ ال شرط صحة، فينبغي أف نعلم أف ىذه العبارة عبارة دخيلة على أىل السنة كاٛنماعة، كٓب يقل هبا أحد من 
السلف، كإ٧نا قاٟنا بعض األشاعرة، ك٩نب العود إٔب ما كاف عليو السلف الصاّب؛ كٟنذا صدر عن اللجنة الدائمة لئلفتاء 

. بيانات متعددة حوؿ ىذه اٞنسألة كالرد على من قاؿ هبا
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 كىناؾ بعض اإلشكاالت اليت قد يشهرىا بعض ىؤالء من نصوص كأحاديث كغًن ذلك، كىي من اٞنتشابو الذم 
٩نب أف يرد إٔب احملكم، فإف اٞنؤمن إذا اشتبو عليو شيء فعليو أف يرد اٞنتشابو إٔب احملكم، كما ىي طريقة الراسخٌن ُب 

:  ؿ عمراف] {يػىقيوليوفى  مىنَمَّنا بًًو كيل  ًمٍن ًعٍنًد رىبػِّنىا كىمىا يىذَمَّنكَمَّنري ًإالَمَّن أيكليو اأٍلىٍلبىابً }:العلم، فاهلل تعأب قاؿ عن الراسخٌن ُب العلم
، فإذا كجدت النصوص الصر٪نة الصحيحة البينة الداللة على أمر ما، ٍب كيجد نص  مشكل فإف على اإلنساف أف [7

مىن كاف  خر كبلمو ُب الدنيا ال إلو إال اهلل ] ما يستدؿ بو بعضهم :كمن ذلك مثالن يعتصم باحملكم ك٪نمل اٞنتشابو عليو، 
اإل٬ناف قوؿ : ىذا قد دخل اٛننة ّنجرد كلمة ال إلو إال اهلل، فهذا ال يقضي على ما قدمنا من أف: قالوا [دخل اٛننة

مىن كاف  خر ]: كعمل، قوؿ القلب كاللساف كعمل القلب كاللساف كاٛنوارح، فإف مراد الن  صلى اهلل عليو كسلم بقولو
نا متهيئنا للعمل ّنقتضاىا، فرّنا قاٟنا قائل فلم يتح لو العمل مثبلن  [كبلمو من الدنيا ال إلو إال اهلل

ا عاٞن أف يقوٟنا معتقدن
فيكوف ُنكم العامل، كما جرل للغبلـ اليهودم الذم أتاه الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب مرض موتو، كأمره أف يشهد أف ال 

ا رسوؿ اهلل، فنظر إٔب أبيو كأ٧نا يستشًنه، فقاؿ لو أبوه فشهد شهادة اٜنق، فلم . أطع أبا القاسم: إلو إال اهلل كأف ١نمدن
اٜنمد هلل الذم أنقذه من النار يب، فيحمل على مثل ىذا، أك : يلبث أف خرج الن  صلى اهلل عليو كسلم أف مات، فقاؿ

، أصرٙب بين عبد األشهل الذم كاف معرضنا عن اإلسبلـ فلما كقعت غزكة أحد خرج بسبلحو  على مثل قصة اأٍليصىًٍنًـً
كحارب مع اٞنسلمٌن، كىو ٓب يعمل عمبلن حَّت أثبتتو اٛنراح كأدركو بعض أصحابو من بين عبد األشهل كىو ٩نود بنفىًسو، 

كيف، كقد كنت كارىنا ٟنذا األمر؟ فقاؿ أقرئ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم السبلـى، كأخربه أ٘ب أشهد أف ! أصًـن:فقاؿ
فهذا الرجل ٓب يدرؾ أف يعمل حَّت كاف أبو ىريرة يلغز هبذا، - رضي اهلل عنو-ال إلو إال اهلل كأنو رسوؿ اهلل، ٍب جاد بركحو 

. مىن رجل دخل اٛننة ٓب يركع هلل ركعة؟ فيحمل على مثل ذلك: كيقوؿ
كاهلل سبحانو كتعأب أيضىا ال يوفق لقوؿ ال إلو إال اهلل ُب ىذه اللحظات العصيبة إال من كاف من أىلها، من أىل 
اإل٬ناف العاملٌن بو، فبل تصدر عن أحد كاف ُب دنياه مع اإلمكاف قادرنا على العمل ٍب ٓب يعمل، ككذلك أيضنا ما كرد ُب 

فإف ىذا الذم نفاه الن  صلى اهلل عليو كسلم، ٓب  [إف اهلل يدخل أقوامنا اٛننة ٓب يعملوا خًننا قط]: أحاديث الشفاعة
، -ُب قلوهبم إ٬ناف-قد يراد بو من األعماؿ الصاٜنة اٞنعركفة، كلكن قد يكوف أقل عمل عملوه أهنم  منوا : يعملوا خًننا قط

فهذا اإل٬ناف الذم قاـ ُب قلوهبم كصاحبو عمل قل  من ١نبة، أك خوؼ، أك رجاء ىو ُب اٜنقيقة عمل، فيكوف اٞننفي 
عمبلن معيننا أك خًننا معيننا، كمع ذلك فإنو كما أسلفنا أم نص موىم أك مشكل ٩نب أف ينظر إليو ُب سياؽ النصوص 

. احملكمة األخرل، كللعلماء أجوبة أخرل عن ىذا
فهذا ما يتعلق ّنسألة اإل٬ناف، فيجب على طالب العلم أف يكوف على بينة من ربو فيها، فنسأؿ اهلل تعأب أف 

. يرزقنا كإياكم إ٬ناننا جازمنا كيقيننا راسخنا كعمبلن صاٜننا كْنارة ال تبور كأف ٪نسن عاقبتنا ُب ٗنيع األمور
. كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين

. كاهلل أعلم
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 (37)الدرس
 الصحابة

كىاٍلجىمىاعىًة سىالىمىةي قػيليوًبًهٍم كىأىٍلًسنىًتًهٍم ألىٍصحىاًب رىسيوًؿ   كىًمٍن أيصيوًؿ أىٍىًل السُّنَّةً -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
كىالًَّذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىٍم يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍ ًفٍر لىنىا }:صلى اهلل عليو كسلم, كىمىا كىصىفىهيمي اهللي ًبًو ًفي قػىٍوًلًو تػىعىالىى اهللً 

يمىاًف كىالى تىٍجعىٍل ًفي قػيليوبًنىا ً الِّ ًللًَّذينى آمىنيوا رىبػَّنىا ًإنَّكى رىءيكؼه رىًحيمه  ٍخوىانًنىا الًَّذينى سىبػىقيونىا بًاإٍلً كىاىاعىةى النًَّبيّْ صلى  ,{كىإلًً
ذىىىبنا مىا بػىلىغى ميدَّ  فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدهي لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم أىنٍػفىقى ًمٍثلى أيحيدو  الى تىسيبُّوا أىٍصحىاًبي]: اهلل عليو كسلم ًفي قػىٍوًلوً 

  .ًبًو اٍلًكتىابي كىالسَّنَّةي كىاإًلٍجمىاعي ًمٍن فىضىائًًلًهٍم كىمىرىاتًًبًهمٍ  كىيػىٍقبػىليوفى مىا جىاءى . [أىحىًدًىٍم كىال نىًصيفىوي 
يًٍبيىًة ػ كىقىاتىلى عىلىى مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتىلى  كىيػيفىضّْليوفى مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح ػ كىىيوى صيٍلحي  كىيػيقىدّْميوفى اٍلميهىاًجرًينى , اٍلحيدى

ػ كىيػيٍؤًمنيوفى بًأىفَّ اهللى . عىلىى األىٍنصىارً  فػىقىٍد  ىفىٍرتي . مىا ًشٍئتيم اٍعمىليوا): قىاؿى ألىٍىًل بىٍدرو ػ كىكىانيوا ثىالثى ًمائىةو كىًبٍضعىةى عىشىرى
بىٍل لىقىٍد رىضىيى اهللي  بىايىعى تىٍحتى الشَّجىرىًة؛ كىمىا أىٍخبػىرى ًبًو النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كسلم, كىبًأىنَّوي الى يىٍدخيلي النَّارى أىحىده . (لىكيمٍ 

هيٍم كىرىضيوا عىٍنوي, كىكىانيوا أىٍكثػىرى ًمنٍ  رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم,  كىيىٍشهىديكفى بًاٍلجىنًَّة ًلمىٍن شىًهدى لىوي . أىٍلفو كىأىٍربىًع مًائىة عىنػٍ
, كى ىٍيرًًىم مّْنى الصَّحىابىةً  كىاٍلعىشىرىًة, كىثىاًبًت ٍبًن ًقٍيًس بنً  . شىمَّاسو

على عبده كنبيو ١نمد كعلى  لو كصحبو كبارؾ بسم اهلل الر٘نن الرحيم اٜنمد هلل رب العاٞنٌن كصلى اهلل كسلم 
 :أما بعد، أٗنعٌن

 :فقد جرت طريقة أىل السنة كاٛنماعة بعد أف يتكلموا عن أصوؿ اإل٬ناف كما يلتحق بذلك من كبار اٞنسائل
كمسألة القر ف كمسألة اإل٬ناف ك٥نوىا، أف ييفرًدكا فصوالن تتعلق بأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأزكاجو كقرابتو، 

 :كمبعث ذلك من جهتين
 أف الصحابة الكراـ ىم الواسطة بيننا كبٌن نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب تبليغ الشرع كالدين، كٟنذا :الجهة األكلى
 كإذا جاء عن رجل من أصحاب رسوؿ اهلل ،إذا جاء اٜنديث عن رسوؿ اهلل فعلى الرأس كالعٌن": كاف اإلماـ مالك يقوؿ

فبل ريب أف الصحابة الكراـ ٟنم مزية كمنزلة . " كإذا جاء عن أحد من التابعٌن فهم رجاؿ ك٥نن رجاؿ،فعلى الرأس كالعٌن
ف اهلل تعأب اختارىم لصحبة نبيو صلى اهلل عليو كسلم عن علم كحكمة، فهم النػيزَمَّناع من القبائل قد علم اهلل عز كجل أإذ 

أهنم أصفى اٝنلق قلوبنا ُب ذلك الزماف ف كاىم إٔب نبيو صلى اهلل عليو كسلم، فتجد فيهم من ٢نتلف القبائل بل كمن 
إذا رأيت قبائلهم ْند أهنم من ٢نتلف ك كصهيب ركمي كىكذا، ، كسلماف فارسي،٢نتلف الشعوب، فهذا ببلؿ حبشي

 لكي يكونوا أىل الصحبة ؛قبائل العرب، فجمع اهلل خًنة خلقو ُب ذلك الزماف كضمهم إٔب نبيو صلى اهلل عليو كسلم
أصحاب أحد من كأىل النصرة كأىل اٛنهاد، فصاركا أكعية للعلم حفظ اهلل تعأب هبم الدين، فإذا رأيت الرجل يطعن ُب 

رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم فاعلم أنو زنديق ألنو أراد أف يثًلم الواسطة بيننا كبٌن نبينا ليثًلم الدين كيفسده ىذا من 
. جهة
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 كاٝنوارج كالرافضة، فإف : من بعض طوائف الضبلؿ-أعين الطعن ُب الصحابة- كقوع ىذا األمر :الجهة الثانية
ـ ٓب ئا فإف الركافض الل؛اٝنوارج كالرافضة طعنوا ُب أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم أك بعضهم، ال سيما الركافض

يستثنوا من أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم إال أفرادنا يعدكف على األصابع كمن سواىم زعموا أهنم ارتدكا عن 
اإلسبلـ، كعلتهم ُب ذلك أهنم ٓب يبايعوا عليًّيا بعد كفاة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأهنم ٕنالئوا كتواطئوا على جعل 

. البيعة أليب بكر ٍب عمر ٍب عثماف، فلذلك طعنوا ُب ٗنيع الصحابة كزعموا أهنم مرتدين على ما سيأٌب تفصيلو
من جهة كوف الصحابة رضواف اهلل عليهم ىم الواسطة بيننا كبٌن نبينا صلى اهلل عليو - فمن ىاتٌن اٛنهتٌن 

 صار أىل العلم يتكلموف عن موضوع الصحابة ُب أبواب االعتقاد، كإال - كمن جهة كقيعة الفرؽ الضالة فيهم،كسلم
 إذ إف مسألة الصحابة تلتحق ُب مسألة اٜنديث كمصطلح اٜنديث كما أشبو، كٟنذا ؛فاألصل أنو ال صلة لو بأمر االعتقاد

. ييكًثر احملدثوف الكبلـ عنها كيعتنوف هبا
.  ىو ما ييبىن عليو غًنه:كاألصل، فعده أصبلن : كىاٍلجىمىاعىةً  كىًمٍن أيصيوًؿ أىٍىًل السُّنَّةً  :قاؿ
 ٗنع صاحب أك ٗنع :أصحاب: صلى اهلل عليو كسلم سىالىمىةي قػيليوًبًهٍم كىأىٍلًسنىًتًهٍم ألىٍصحىاًب رىسيوًؿ اهللً : قاؿ

 ىو من لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو مؤمننا بو :صحايب كىو يشمل الذكر كاألنثى منهم، كتعريف الصحايب
 من رأل ألنو رّنا كاف : كٓب نقل، من لقي يلـز منو ثبوت اللقيا:فقولنا. كمات على ذلك، كىذا التعريف تعريف جامع مانع

 أك من اجتمع بالن  صلى اهلل عليو كسلم مؤمننا بو، فمن ،الصحايب أعمى فلم يره بعد فلذلك كاف التعبًن من لقي أكٔب
لقيو غًن مؤمننا بو ٓب تثبت لو صحبة كىذا كقع لكثًن لقيهم الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞنواسم ٍب ٓب يستجيبوا لو كقدِّر 

ٍب ال بد أف تكوف ىذه اللقيا ُب اٜنياة فلو . أف أسلموا بعد كفاة الن  صلى اهلل عليو كسلم فبل يثبت ٟنم كصف الصحبة
قدر أنو لقيو بعد موتو ٓب تثبت لو الصحبة، كقد كقع ىذا ّنثاؿ فريد لرجل ىاجر إٔب اٞندينة ُب اليـو الذم مات فيو رسوؿ 

رأسو مسجى، لكن ىذا ال يعد صحابيًّيا ألنو ٓب يلقو ُب حاؿ اٜنياة، ككذلك من لقيو  اهلل صلى اهلل عليو كسلم كر ه بعيين
 ألنو ٓب يلقى ؛ُب اٞنناـ ال يعد صحابيًّيا فلو ناـ امرؤ نومو كرأل الن  صلى اهلل عليو كسلم ٍب قاـ كادعى الصحبة ٓب نقبل منو

 .الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حاؿ اٜنياة
 من ىو النبي الصحابي؟ :كلكن ىاىنا يلغز ّنسألة نادرة كىو عيسى عليو السبلـ فإف عيسى يلغز بو كيقاؿ

 فقد لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حاؿ اٜنياة، فإف عيسى ؛كذلك أنك لو طبقت عليو حد الصحبة لوجدتو منطبقنا
 قػىتػىليوهي  كىمىا}: ، كقاؿ ُب اآلية األخرل [157: النساء { ]ٟنىيمٍ  شيبِّوى  كىلىًكنٍ  صىلىبيوهي  كىمىا قػىتػىليوهي  كىمىا}: قد رفعو اهلل إليو ٓب ٬نت

ٍب لقيو الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب السماء الرابعة فاجتمع . [158 ،157: النساء{ ]إًلىٍيوً  اللَمَّنوي  رىفػىعىوي  بىلٍ ( 157 )يىًقيننا
من :  األصلريف كنعود إٔب التع،بالن  صلى عليو كسلم مؤمننا بو قطعنا كىو ُب حاؿ اٜنياة، فرّنا ألًغز هبذا لكن ىذه أفراد

فلو قدر أنو ارتد عن اإلسبلـ لزاؿ عنو كصف . لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو مؤمننا بو كمات على ذلك
 لكن لو قدر ، ألنو يزكؿ عنو ما ىو أعظم من ذلك كىو كصف اإلسبلـ، فإذا زاؿ كصف اإلسبلـ زاؿ ما دكنو؛الصحبة
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 طليحة بن خويلد األسدم الذم : نعم كقد كقع ىذا لكثًنين منهم:أنو ارتد ٍب رجع فهل يعود لو كصف الصحبة؟ اٛنواب
 . إنو رجع إليو كصف الصحبة:كاف صحابيًّيا ٍب ادعى النبوة ٍب منَمَّن اهلل تعأب عليو كأسلم كحسن إسبلمو، فيقاؿ

كىذا كثًن "٢نضرمنا :"أما من كاف ُب زمن الن  صلى اهلل عليو كسلم كٓب يلقو ككاف مؤمننا بو ُب حياتو فإنو يسمى
 كاف بأرض اٜنبشة ك من بالن  صلى اهلل عليو كسلم ك كل أصحابو كأىدل الن  -ر٘نو اهلل-مثل النجاشي فالنجاشي 

، كىكذا أكيس القر٘ب كاف ٢نضرمنا ككاف قد  من بالن  " ٢نضرمنا:"صلى اهلل عليو كسلم اٟندايا كلكنو ٓب يلقو فيقاؿ عنو
 :صلى اهلل عليو كسلم ُب حياتو كٓب ٬ننعو من اٟنجرة إال خدمتو ألمو كبره هبا، فهؤالء يطلق عليهم ُب اٞنصطلح

 ".٢نضرموف"
 ألف الذين لقوا الن  صلى اهلل عليو كسلم ؛هبذا اٜند كالتعريف كثًن  صحابة رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلمفإذ

ا، يكفي أف نعلم أف الذم حج معو ُب حجة الوداع أكثر من مائة ألف فكل ىؤالء صحابة ألهنم ينطبق  كثًنكف جدًّي
 .عليهم حد الصحبة

 : ثالث مراتب للصحبة-رحمو اهلل-لكن ينبغي أف نعلم أف مراتب الصحبة متفاكتة, كقد ذكر ابن الجوزم 
أعبلىا ىي اٞنبلزمة التامة كمبلزمة أيب بكر كعمر كخاصة أصحابو فهؤالء ىم التبلد األكائل كاألصحاب  (1

 .الذين ينطبق عليهم حد الصحبة انطباقنا كبًننا
ٍب ىناؾ من لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب ٠نالس دكف ذلك ال تبلغ حد اٞنبلزمة فهذه درجة دكف  (2

 .ذلك
ٍب ىناؾ من رأل الن  صلى اهلل عليو كسلم ٞنرة كالذم جرل ُب حجة الوداع لكثًن من الناس فهؤالء دكف  (3

 .ذلك
فنحن كإف قلنا إنو يشملهم ٗنيعنا لفظ الصحبة لكنهم يتفاكتوف ُب مراتبهم كفضائلهم كما سيأٌب بعد ذلك، كقد 

 كٟنذا ال تضر جهالة الصحايب ُب سند اٜنديث فالصحابة عدكؿ ثقات، فقد ؛قرر العلماء أف الصحابة كلهم عدكؿ ثقات
اءي  مىعىوي  كىالَمَّنًذينى  اللَمَّنوً  رىسيوؿي  ١نيىمَمَّنده }: زكاىم اهلل تعأب تزكية مطلقة فقاؿ نػىهيمٍ  ري٘نىىاءي  اٍلكيفَمَّنارً  عىلىى أىًشدَمَّن ، [29: الفتح{ ]بػىيػٍ

فبل مطعن ُب أصحاب . [100: التوبة{ ]بًًإٍحسىافو  اتػَمَّنبػىعيوىيمٍ  كىالَمَّنًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىكَمَّنليوفى  كىالسَمَّناًبقيوفى }:كقاؿ
. رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كال ٪نتاىج للسؤاؿ عن حاٟنم كما ٪نتاج للسؤاؿ عن حاؿ من بعدىم

  .فما الواجب تجاه ىذه النخبة الكريمة كالصفوة العظيمة من ىذه األمة الذين ىم خير القركف؟: س
سبلمة القلوب كاأللسنة، سبلمة القلوب مم؟ من الغل كاٜنقد كالشحناء كسوء الظن كما  الواجب ْناىهم :جػ

. أشبو ذلك من األمور اليت تعرتم القلوب، كسبلمة األلسنة مم؟ من اللعن كالسب كالقذؼ كالشتم كما أشبو ذلك
 . كأف يسلم اللساف من الوقيعة فيو،فالواجب أف يسلم القلب ألصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم

 : ىذا األصل العظيم استدؿ بآية كبحديث- رحمو اهلل-كلما قرر الشيخ
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 بعد من؟ بعد اٞنهاجرين ، [10: اٜنشر]{كىالَمَّنًذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىمٍ }:  فقوؿ اهلل عز كجل:أما اآلية
 : فقاؿ اٜنشر فإف اهلل ذكر أطباؽ اٞنؤمنٌن ُب سورة،كاألنصار
ًلٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى الًَّذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىأىٍموىاًلًهٍم يػىٍبتػىغيوفى فىٍضالن ًمنى اللًَّو كىًرٍضوىاننا كىيػىٍنصيريكفى اللَّوى } :أكالن 

 .[8: الحشر] {كىرىسيولىوي أيكلىًئكى ىيمي الصَّاًدقيوفى 
يمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم ييًحبُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى يىًجديكفى ًفي صيديكرًًىٍم } :ثم ثنى فقاؿ كىالًَّذينى تػىبػىوَّءيكا الدَّارى كىاإٍلً

 {حىاجىةن ًممَّا أيكتيوا كىيػيٍؤثًريكفى عىلىى أىنٍػفيًسًهٍم كىلىٍو كىافى ًبًهٍم خىصىاصىةه كىمىٍن ييوؽى شيحَّ نػىٍفًسًو فىأيكلىًئكى ىيمي اٍلميٍفًلحيوفى 
 .[9: الحشر]

يمىافً  كىالًَّذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىمٍ } :ثم ثلث فقاؿ ٍخوىانًنىا الًَّذينى سىبػىقيونىا بًاإٍلً : الحشر] {يػىقيوليوفى رىبػَّنىا اٍ ًفٍر لىنىا كىإلًً
كىالى تىٍجعىٍل ًفي قػيليوبًنىا ً الِّ ًللًَّذينى }أرأيتم فابتدءكا بالدعاء ٟنم كإلخواهنم، ،  كىم التابعوف:كىالَمَّنًذينى جىاءيكا ًمٍن بػىٍعًدًىمٍ  ،[10
 {رىبػَّنىا ًإنَّكى رىءيكؼه رىًحيمه } كىذا يقتضي سبلمة القلوب كإذا سلمت القلوب سلمت األلسنة، ,[10: الحشر] {آمىنيوا
 من سياؽ ىذه اآليات أف الرافضة ال يستحقوف الفيء مم؟ قد -ر٘نو اهلل- كقد استنبط اإلماـ مالك ,[10: الحشر]

، ٍب قاؿ بعد ذلك [7: اٜنشر] {مىا أىفىاءى اللَمَّنوي عىلىى رىسيولًًو ًمٍن أىٍىًل اٍلقيرىل فىًللَمَّنًو كىلًلرَمَّنسيوؿً }: كاف اهلل ذكر ُب أكؿ ىذه اآلية
 داخلوف ُب الفيء ، -قراء اٞنهاجرين كاألنصارؼ - فجعل البلـ ىاىنا للتمليك، يعين أف الفقراء [8: اٜنشر] {لًٍلفيقىرىاءً }

 ألهنم ؛ ٓب ٪نل ٟنم ُبء؛ككذلك من يأٌب من فقراء التابعٌن، لكن ٞنا كاف ىذا الوصف كىذا الشرط ال ينطبق على الرافضة
يمىافً }: ال يقولوف كما يقوؿ سائر التابعٌن ٍخوىانًنىا الًَّذينى سىبػىقيونىا بًاإٍلً ، بل إف ُب قلوهبم [10: الحشر] {رىبػَّنىا اٍ ًفٍر لىنىا كىإلًً

 أصحاب موسى، كلو : لو قيل لليهود من خًن ملتكم لقالوا:غبلًّي للذين  منوا كُب ألسنتهم بذاءة ُب الوقيعة هبم حَّت قيل
 أصحاب ١نمد، كىذا ىو : أصحاب عيسى، كلو قيل للرافضة من شر ملتكم لقالوا:قيل للنصارل من خًن ملتكم لقالوا

. الواقع فإهنم ٓب يزالوا يقعوف ُب أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم
 فإف اٝنوارج قد كفركا عليًّيا كأصحاب اٛنمل كأصحاب صفٌن كاٜنكمٌن، كليس شيء أعظم من ؛كاٝنوارج كذلك

.  قد كقعوا ُب أصحاب ١نمد صلى اهلل عليو كسلم-اٝنوارج كالركافض- فكبل الفريقٌن ؛التكفًن
 كالسب معركؼ- الى تىسيبُّوا أىٍصحىاًبي ]: فقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب اٞنتفق عليو:كأما الحديث -

كىو القسم الذم إذا اجتهد الن   صلى اهلل عليو كسلم ُب تأكيد أمر من األمور عرب بو أف [: فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدهي 
 . كالذم نفس ١نمد بيده:يقوؿ

كأحد جبل معركؼ ُب مشاؿ اٞندينة كبًن متوحد  :ذىىىبنا فػىوىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدهي لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم أىنٍػفىقى ًمٍثلى أيحيدو : قاؿ
ا . كلذلك ٚني أحدن

. لو استحاؿ لو جبل أحد ذىبنا فأنفقو ُب سبيل اهلل: ذىىىبنا لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍم أىنٍػفىقى ًمٍثلى أيحيدو : قاؿ
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 فالصاع النبوم أربعة ،كاٞند ىو ربع الصاع يعين تقريبنا ّنقاس ىذه القاركرة أك أكثر تقريبنا: مىا بػىلىغى ميدَّ أىحىًدًىمٍ : قاؿ
 لكاف ثوابو أعظم من ثواب من سواه ؛فلو أنفق الصحايب ىذا اٞند الذم قدر ما ٬نؤل كفي اإلنساف اٞنعتدؿ اٝنلقة. أمداد

فهذا يدؿ على فضل الصحبة كأف أعماؿ الصحابة مضاعفة، كذلك ٞنا سيأٌب من سابقتهم ُب . ٣نن أنفق مثل أحد ذىبنا
. اٟنجرة كالنصرة كاٛنهاد ُب سبيل اهلل كالعلم كالعبادة كغًن ذلك من الفضائل اليت اختصهم اهلل تعأب هبا

. كالنصيف ىو نصف اٞند فيكوف ٖنن الصاع على ىذا :كىال نىًصيفىوي : قاؿ
 ىذا ىو الواجب سبلمة القلوب كاأللسنة، كمن الـز ذلك حصوؿ احملبة كاٞنودة كاٞنواالة ألصحاب رسوؿ اهلل فإذ

 يىةي اإًل٬نىاًف حيبُّ األىٍنصىاًر، كى يىةي النػِّفىاًؽ بػيٍغضي ): صلى اهلل عليو كسلم، كٟنذا قاؿ نبينا صلى اهلل عليو كسلم ُب الصحيح
.  كىم من صحابة رسوؿ اهلل،(األىٍنصىارً 

 ٞنا ذكر -ر٘نو اهلل-أم أف الشيخ : ًبًو اٍلًكتىابي كىالسَّنَّةي كىاإًلٍجمىاعي ًمٍن فىضىائًًلًهٍم كىمىرىاتًًبًهمٍ  كىيػىٍقبػىليوفى مىا جىاءى : قاؿ
هنم ليسوا سواء، كال تعجب إذا كاف أبياف اٜنق اٝناص اٞنتعلق بتمايزىم كمراتبهم إذ إٔب اٜنق العاـ لعمـو الصحابة انتقل 

تًٍلكى الرُّسيلي فىضَمَّنٍلنىا }:  فمن باب أكٔب أف يكوف من دكهنم بينهم تفاضل، قاؿ اهلل تعأب عن النبيٌن؛أنبياء اهلل بينهم تفاضل
 .!؟، فالتفاضل حاصل حَّت بٌن رسل اهلل فكيف ّنن دكهنم[253: البقرة] {بػىٍعضىهيٍم عىلىى بػىٍعضو 

كالواقع أف التفاضل بٌن أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم تارة يكوف نوعنا من اٞنفاضلة العامة كأحياننا 
 فقاؿ -ر٘نو اهلل-اٛنماعة، كما بٌنًّي الشيخ ك اٞنفاضلة على أساس الفئة :يكوف مفاضلة باألعياف، أقصد باٞنفاضلة العامة

يًٍبيىًة ػ كىقىاتىلى عىلىى مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن بػىٍعدي  كىيػيفىضّْليوفى مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح ػ كىىيوى صيٍلحي : مثبلن من أنواع اٞنفاضلة اٍلحيدى
الى يىٍستىًوم ًمٍنكيٍم مىٍن أىنٍػفىقى ًمٍن قػىٍبًل اٍلفىٍتًح }:  قاؿ اهلل تعأب،فهذا تفضيل على كجو العمـو ال على سبيل التعيٌن: كىقىاتىل

، ما اٞنراد بالفتح ُب [10: اٜنديد] {كىقىاتىلى أيكلىًئكى أىٍعظىمي دىرىجىةن ًمنى الَمَّنًذينى أىنٍػفىقيوا ًمٍن بػىٍعدي كىقىاتػىليوا كىكيبلًّي كىعىدى اللَمَّنوي اٜنٍيٍسىنى 
، كبالفعل كاف [1: الفتح] {إًنَمَّنا فػىتىٍحنىا لىكى فػىٍتحنا ميًبيننا}:  صلح اٜنديبية ألف اهلل ٚناه فتحنا فقاؿ:اآلية؟ اٞنراد بالفتح ىاىنا

صلح اٜنديبية انعطافنا ُب تاريخ السًنة النبوية فصار كل ما بعده لئلسبلـ كنصر اٞنسلمٌن، فقد كانت بدر نصرنا للمسلمٌن 
 .كأحد ىز٬نة على اٞنسلمٌن كاألحزاب بٌن بٌن، ٍب جاء بعد ذلك صلح اٜنديبية فكاف ىو كما بعده فتحنا على اٞنسلمٌن

فمن أنفق من قبل الفتح كقاتل أعظم درجة ٣نن أنفق من بعد كقاتل، إذ اإلنفاؽ من قبل كالقتاؿ كاف فيو تعريض 
للنفوس لئلزىاؽ كاألمواؿ للفناء، كأما ما بعد صلح اٜنديبية فقد اطمأف الناس ككثر الدخوؿ ُب اإلسبلـ، فلهذا ميَمَّنز اهلل ما 

. قبل عما بعد فهذا من أكجو اٞنفاضلة
  :من أكجو المفاضلة العامة

 ىم من انتقل من مكة إٔب اٞندينة يريد اهلل كرسولو، :، كاٞنقصود باٞنهاجرينتفضيل المهاجرين على األنصار: أكالن 
فمن  ]

                                                           
 (.17)صحيح البخاري  
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، فكانت اٟنجرة ُب أكؿ اإلسبلـ ىي االنتقاؿ من مكة إٔب [كانت ىجرتو إٔب اهلل كرسولو فهجرتو إٔب اهلل كرسولو
 كلـز الن  صلى اهلل عليو كسلم ،اٞندينة، فمن كقع لو ذلك فهو مهاجر، كحَّت لو قدر أنو ىاجر من غًن مكة إٔب اٞندينة

 ىو أف يرجع إٔب باديتو كيلزمو :فهو مهاجر، كٟنذا كاف الن  صلى اهلل عليو كسلم ينهى عن تعرب اٞنهاجر، تعرب اٞنهاجر
أف يبقى مع الن  صلى اهلل عليو كسلم كاٞنسلمٌن ُب اٞندينة، فكاف للهجرة فضل عظيم، كقد ناؿ اٞنهاجرين من العنت 

 {لًٍلفيقىرىاًء اٍلميهىاًجرًينى الَمَّنًذينى أيٍخرًجيوا ًمٍن ًديىارًًىٍم كىأىٍموىاٟنًًٍم يػىٍبتػىغيوفى فىٍضبلن ًمنى اللَمَّنًو كىًرٍضوىاننا}: كاٞنشقة كاألذل كما تلونا  نفنا
 -رضي اهلل عنو- كما كقع لصهيب الركمي ،كيدعوف أمواٟنم كبيوُتم كأىليهم هلل تعأب ، كانوا ينفذكف َنلودىم[8: اٜنشر]

حينما ىم أف يهاجر فلحقتو قريش، ككاف قد كرد عليهم كىو فقًن ال ٬نلك شيئنا ٍب أغناه اهلل فلما أدركوه كأرادكا أف يردكه 
 كاهلل إف ُب كنانيت أسهمنا بعددكم، كلقد علمتم أ٘ب من أرماكم كلو شئت لرميت كل كاحد منكم بسهم، قالوا :قاؿ ٟنم

 نعم، فدٟنم : قالوا؟ أرأيتم إف دللتكم على مإب أكنتم ٔنلوف بيين كبٌن اٟنجرة:أتيتنا صعلوكنا ال ماؿ لك ككذا ككذا، قاؿ
نو اشرتل اٟنجرة ّنالو، فهذا أ إذ ، ربح البيع ربح البيع:على موضع مالو كمضى، فلما لقي الن  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

.  كأمثالو كثًن من أصحاب الن  صلى اهلل عليو كسلم يطوؿ اٞنقاـ بذكرىم،-رضي اهلل عنو-صهيب 
؟ يبدأ قٌن ّنن يبدأ اٞنهاجركف أفضل من األنصار، ك٣نا يدؿ على فضلهم عليهم أف اهلل تعأب إذا ذكر الفرمفإذ

 كىالَمَّنًذينى  كىاأٍلىٍنصىارً  اٍلميهىاًجرًينى  ًمنى  اأٍلىكَمَّنليوفى  كىالسَمَّناًبقيوفى }: باٞنهاجرين، كمن بدأ اهلل تعأب بو فهو أحق بالفضل فقاؿ تعأب
-، فيقدـ اهلل اٞنهاجرين على األنصار، كلكن األنصار [100: التوبة{ ]عىٍنوي  كىرىضيوا عىنػٍهيمٍ  اللَمَّنوي  رىًضيى  بًًإٍحسىافو  اتػَمَّنبػىعيوىيمٍ 

 أيضنا ٟنم فضل عظيم إذ إهنم بذلوا أمواٟنم كبذلوا أنفسهم ُب صيانة الدين حَّت إنو ما نزؿ مهاجر على -رضي اهلل عنهم
يمىافى ًمٍن قػىٍبًلًهٍم  كىالًَّذينى تػىبػىوَّءيكا الدَّارى } :أنصارم إال بقرعة، كيكفيكم ىذا الوصف الذم كصفهم اهلل تعأب بو قاؿ كىاإٍلً

، فهم يبذلوف ما يبذلوف بسخاكة [9: الحشر]{ييًحبُّوفى مىٍن ىىاجىرى ًإلىٍيًهٍم كىالى يىًجديكفى ًفي صيديكرًًىٍم حىاجىةن ًممَّا أيكتيوا
  . أم اٞندينة:الدَّارى ، نفس كطيب نفس ال بشيء من اٞننة كاإلدالء على إخواهنم اٞنهاجرين

قىاؿى ألىٍىًل بىٍدرو ػ كىكىانيوا ثىالثى ًمائىةو  كىيػيٍؤًمنيوفى بًأىفَّ اهللى  :قاؿ الشيخ  تفضيل البدريين على من سواىم,:ثانينا
ػ : ىل ىذه  ية ُب كتاب اهلل ىل ْندكف ُب كتاب اهلل  ىذه اآلية: ( فػىقىٍد  ىفىٍرتي لىكيمٍ ,مىا ًشٍئتيم اٍعمىليوا): كىًبٍضعىةى عىشىرى

 ىذه  ية قد نسخت تبلكُتا لكن قد ثبت حكمها، كإ٧نا علمنا أهنا  ية من قصة ؟( فػىقىٍد  ىفىٍرتي لىكيمٍ ,مىا ًشٍئتيم اٍعمىليوا)
حاطب بن أيب بلتعة، فإف حاطبنا قد أفشى سر رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم حينما ىىمَمَّن بفتح مكة إٔب اٞنشركٌن كبعث 

 ّنن يأٌب هبذه الرسالة ُب قصة الن  صلى اهلل عليو كسلم كبعث ،برسالة إٔب قريش، فأعلم اهلل نبيو صلى اهلل عليو كسلم
 فقاؿ يا رسوؿ اهلل ما من أحد من أصحابك إال كلو !معركفة، كٞنا مىثيل حاطب بٌن يديو قاؿ لو ما ٘نلك على ما صنعت؟

ا عندىم، فقاؿ عمر ؛أىل كعشًنة يدفع اهلل بو عنهم إال أنا فقد كنت لصيقنا ُب القـو رضي - فأردت أف أٔنذ بذلك يدن
 : كما يدريك يا عمر لعل اهلل اطلع على أىل بدر فقاؿ: مر٘ب فؤلضرب عنقو فلقد نافق، قاؿ، يا رسوؿ اهلل-:اهلل عنو

ليوا)  اطلع على أىل بدر بسبب حسنتهم اٛنميلة ، فتبٌن بأف ىذا من كبلـ رب العاٞنٌن،( فػىقىٍد غىفىٍرتي لىكيمٍ ،مىا ًشٍئتيم اٍعمى
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ليوا) :ىذه كىي فداؤىم كتضحيتهم ُب يـو الفرقاف، فقاؿ ، فلهذا كانت البدرية كصفنا كر٬ننا ( فػىقىٍد غىفىٍرتي لىكيمٍ ،مىا ًشٍئتيم اٍعمى
.  فبلف بن فبلف بدرم شهد بدرنا فيعد منقبة عظيمة لصاحبها:أف يقاؿ

ألف اهلل تعأب أثىن عليهم كنبيو صلى اهلل عليو كسلم، :  تفضيل أصحاب بيعة الرضواف على من سواىم:ثالثنا
، فهذا رضا من اهلل مثبت ُب [18: الفتح] {لىقىٍد رىًضيى اللَمَّنوي عىًن اٍلميٍؤًمًنٌنى ًإٍذ يػيبىاًيعيونىكى ٓنىٍتى الشَمَّنجىرىةً }: فقد قاؿ اهلل تعأب

. كتابو إٔب يـو القيامة
فقاؿ الن  : بىايىعى تىٍحتى الشَّجىرىًة؛ كىمىا أىٍخبػىرى ًبًو النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كسلم كىبًأىنَّوي الى يىٍدخيلي النَّارى أىحىده : قاؿ

 .، فهذا دليل على عتقهم من النار[ال يدخل النار أحد بايع ٓنت الشجرة]: صلى اهلل عليو كسلم
هيٍم كىرىضيوا عىٍنوي,كما في اآلية: قاؿ الذين بايعوا ٓنت  :أىٍلفو كىأىٍربىًع مًائىة كىكىانيوا أىٍكثػىرى ًمنٍ , بىٍل لىقىٍد رىضىيى اهللي عىنػٍ

 فإف الن  صلى اهلل عليو ،؟ على اٞنوتـالشجرة كانوا أكثر من ألف كأربعمائة، كبايعوا الن  صلى اهلل عليو كسلم عبل
 فأشيع ُب معسكر -رضي اهلل عنو-كسلم كاف بينو كبٌن قريش سفارات ككاف من  خر ىذه السفارات أف بعث عثماف 

اٞنسلمٌن أف عثماف قد قتل، فدعا الن  صلى اهلل عليو كسلم أصحابو إٔب بيعة اٞنوت، فأتوا كبايعوه حَّت إنو كاف معهم 
منافق كاف يتخفى خلف ناقتو حَّت ال يبايع، كأما سائر اٞنؤمنٌن فقد بايعوا الن  صلى اهلل عليو كسلم ككانوا ألفنا كأربعمائة، 

. فبل شك أف ىذه منقبة عظيمة
كىيىٍشهىديكفى  :فقاؿ، كلما فرغ الشيخ من ذكر المفاضلة العامة أشار إلى الفضل الخاص الذم يتعلق باألعياف

فبل ريب أف العشرة اٞنبشرين باٛننة أفضل من غًنىم، : رىسيوؿي اهلًل صلى اهلل عليو كسلم, كىاٍلعىشىرىةً  بًاٍلجىنًَّة ًلمىٍن شىًهدى لىوي 
 ، كعلي ُب اٛننة، كعثماف ُب اٛننة، كعمر ُب اٛننة،أبو بكر ُب اٛننة]: فقد صعد الن  صلى اهلل عليو كسلم اٞننرب كقاؿ

كطلحة ُب اٛننة طلحة بن ، - عبد الر٘نن بن عوؼ -  كعبد الر٘نن ُب اٛننة ،-سعد بن أيب كقاص - كسعد ُب اٛننة 
فهؤالء ىم العشرة اٞنبشركف باٛننة على لساف . [ كسعيد بن زيد ُب اٛننة، كأبو عبيدة ُب اٛننة، كالزبًن ُب اٛننة،عبيد اهلل

١نمد صلى اهلل عليو كسلم، كزع عليهم الن  صلى اهلل عليو كسلم البشارات فكانوا ٬نشوف بٌن الناس كىم ييعلم أهنم ُب 
اٛننة، كأفضلهم على اإلطبلؽ أبو بكر ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي ٍب بٌن بقيتهم خبلؼ بٌن العلماء ُب تقدٙب بعضهم على 

. ما يسعى إليو اٞنؤمنوفغاية بعض، فمن شيًهد لو باٛننة ال ريب أنو يشهد لو كيفضل ألف اٛننة 
, كى ىٍيرًًىم مّْنى الصَّحىابىةً  كىثىاًبًت ٍبًن ًقٍيًس بنً  :قاؿ أيضنا ىذه من اٜناالت اليت كقعت فيها البشارة باٛننة : شىمَّاسو

يىا }: خارج العشرة، كقد كاف ثابت بن قيس بن مشاس خطيب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، فلما نزؿ قوؿ اهلل تعأب
اليكيٍم كىأىنٍػتيٍم  ٍهًر بػىٍعًضكيٍم لًبػىٍعضو أىٍف ٓنىٍبىطى أىٍعمى أىيػُّهىا الَمَّنًذينى  مىنيوا الى تػىٍرفػىعيوا أىٍصوىاتىكيٍم فػىٍوؽى صىٍوًت النَمَّنً ِّ كىالى ْنىٍهىريكا لىوي بًاٍلقىٍوًؿ كىجى

 أنا أرفع : فقعد ُب بيتو مهمومنا مغمومنا كقاؿ،، ككاف خطيبنا كمن شأف اٝنطيب أف يرفع صوتو[2: اٜنجرات] {الى تىٍشعيريكفى 
ا ]:صوٌب حبط عملي كأغلق عليو بابو، فافتقده الن  صلى اهلل عليو كسلم فسأؿ عنو فأخرب فقاؿ  أخربكه أنو يعيش ٘نيدن

ا كيدخل اٛننة  . فيا ٟنا من بشارة بيشر باٛننة ُب حياتو،[ك٬نوت شهيدن
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 فإف عكاشة ٞنا ذكر الن  صلى اهلل عليو ،مثل من؟ مثل عكاشة بن ١نصن األسدم: كى ىٍيرًًىم مّْنى الصَّحىابىةً  :قاؿ
 أنت : قاؿ، ادعي اهلل أف ٩نعلين منهم، يا رسوؿ اهلل:كسلم السبعٌن ألفنا الذين يدخلوف اٛننة ببل حساب كال عذاب، قاؿ

 الن  صلى اهلل عليو كسلم إهنما سيدا شباب أىل اٛننة، كمن؟ ببلؿ فقد ا اٜنسن كاٜنسٌن قاؿ عنهم؟ كمثل من،منهم
إال ٚنعت خشخشة - يعين ُب رؤيا منامية - ما دخلت اٛننة ]: جاء ُب اٜنديث أف الن  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ

ككذلك أيضنا ما يركل ُب األخبار كالسًن عن . [نعليك فسألو عن ذلك فأخربه بأنو ما توضأ كضوءنا إال صلى بعده ركعتٌن
كعبد اهلل بن سبلـ أيضنا . أبشركا  ؿ ياسر فإف موعدكم اٛننة، كىم ياسر كزكجو ٚنية كعمار:  أنو قاؿا ؿ ياسر، فجاء فيو

 . فهناؾ أفراد سول العشرة بشركا باٛننة فهؤالء ال شك أهنم ٟنم فضل خاص بأعياهنم،بشر بذلك
 

 (38)الدرس
 الخلفاء األربعة

رىًضيى اهللي  تػىوىاتػىرى ًبًو النػٍَّقلي عىٍن أىًميًر اٍلميٍؤًمًنينى عىًليّْ ٍبًن أىًبي اىاًلبو   كىييًقرُّكفى ًبمىا-:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
رى ىىًذًه األيمًَّة بػىٍعدى  هيٍم؛  كىيػيثػىلّْثيوفى ًبعيٍثمىافى,. أىبيو بىٍكرو, ثيمَّ عيمىري : نىًبيّْهػىا  عىٍنوي كى ىٍيرًًه ًمٍن أىفَّ خىيػٍ كىيػيرىبػّْعيوفى ًبعىًليٍّ رىًضيى اهللي عىنػٍ

عىةً  كىمىا دىلٍَّت عىلىٍيًو اآلثىاري, أىفَّ بػىٍعضى أىٍىًل السُّنًَّة كىانيوا قىًد  مىعى . كىكىمىا أىٍجمىعى الصَّحىابىةي عىلىى تػىٍقًديًم عيٍثمىافي ًفي اٍلبػىيػٍ
هيمىا ػ بػىٍعدى اتػّْفىاًقًهٍم عىلىى تػىٍقًديًم أىًبي بىٍكرو  اٍختػىلىفيوا ًفي عيٍثمىافى كىعىًليٍّ  ـى قػىٍوـه  رىضىيى اهللي عىنػٍ كىعيمىرى ػ أىيػُّهيمىا أىٍفضىلي؟ فػىقىدَّ

, كىقىدَّـ قػىٍوـه عىًليِّا, كىقػىٍوـه تػىوىقػَّفيوا كىسىكىتيوا, أىكٍ : عيٍثمىافى  اٍستػىقىرَّ أىٍمري أىٍىًل السُّنًَّة عىلىى تػىٍقًديًم عيٍثمىافى, ثيمَّ  لىًكنً . رىبػَّعيوا ًبعىًليٍّ
ًمنى األيصيوًؿ الًَّتي ييضىلَّلي اٍلميخىاًلفي ًفيهىا ًعٍندى جيٍمهيوًر  كىًإٍف كىانىٍت ىىًذه اٍلمىٍسأىلىةي ػ مىٍسأىلىةي عيٍثمىافى كىعىًليٍّ ػ لىٍيسىتٍ  .عىًليٍّ 
ًليفىةى بػىٍعدى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو  مىٍسأىلىةي اٍلًخالىفىًة, كىذىًلكى : لىًكًن الًَّتي ييضىلَّلي ًفيهىا. السُّنَّةً  أىٍىلً  أىنػَّهيٍم يػيٍؤًمنيوفى أىفَّ اٍلخى
, ثيمَّ عيٍثمىافي, ثيمَّ عىًليّّ  :كسلم   .ًخالىفىًة أىحىدو ًمٍن ىىؤيالًء؛ فػىهيوى أىضىلُّ ًمٍن ًحمىاًر أىٍىًلوً  كىمىٍن اىعىنى ًفي. أىبيو بىٍكرو, كىعيمىري

كىي ما يتعلق  :نعم بعد أف ذكر الشيخ ما تقدـ من اٞنفاضلة العامة كاإلشارة إٔب اٞنفاضلة اٝناصة اعتىن ّنسألة أخص
 بأف أىل السنة ٠نمعوف ُب مسألة اٞنفاضلة على ما تواتر بو النقل، -ر٘نو اهلل-، فبٌنَمَّن بالخلفاء األربع كالمفاضلة بينهم

، "أنو ما ركاه ٗناعة كثًنة عن مثلهم كأسندكه إٔب شيء ١نسوس" :اٜنديثمصطلح كتعرفوف أف التواتر مصطلح ُب علم 
إف اٞنتواتر " :يعين ٗناعة كبًنة يستحيل تواطؤىم على الكذب عن مثلهم كأسندكه إٔب شيء ١نسوس كاألصوليوف، يقولوف

 ".يفيد العلم القطعي العلم اليقيين
إف خير ":  أنو قاؿ على منبر الكوفة زمن خالفتو بعد ظهور الغالة فيو-رضي اهلل عنو-كىذا ثابت عن علي 

ال يبلغين عن أحد أنو يفضلين عن أيب " : أنو قاؿ-رضي اهلل عنو- كأيثًر عنو أيضنا ,"ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر
، حد الفرية يعين حد القذؼ ٖنانٌن جلده، كذلك أنو قد نبغت نابغة ُب زمنو صاركا "بكر كعمر إال جلدتو حد الفرية

                                                           

(. 1/83) فضائل الصحابة 
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 أتباع عبد اهلل بن سبأ اليهودم الذم زعم ىو كأصحابو :يفضلونو على أيب بكر كعمر، بل قد كجد ُب زمنو فرقة السبئية
، فما كاف من علي رضي اهلل عنو إال أف خد ٟنم األخاديد ُب أبواب كندة ُب -تعأب اهلل عما يقولوف-أف عليًّيا ىو اهلل 

 : كفاحنا أنت اهلل ىكذا، فألقاىم ُب النار حرقهم بالنار كقاؿ:الكوفة كأضـر فيها النار كقذفهم فيها ألهنم قالوا لو
ا  ٞنا رأيت األمر أمرنا منكرنا أججت نارم كدعوت قنربن

 أكثر من -رضي اهلل عنو- فألقى السبئية ُب النار، فهذا كاف موجودنا ُب زمن علي، فلذلك علي ، غبلمو:قنربنا
ىذا أمر متفق عليو عند أىل السنة . " ىذه األمة بعد نبيها أبو بكر ٍب عمرخًنإف " : كقاؿ،البياف ُب ىذه اٞنسألة

 كما -رضي اهلل عنو- أىل السنة كاٛنماعة يثلثوف بعثماف كيربعوف بعلي ؟كاٛنماعة ال ٫نتلفوف فيو، لكن ماذا بعد ذلك
 أبو بكر الذم نوه اهلل بذكره : من قرأ ُب مناقب الصحابة ال ٫ناٛنو شك أف أفضل ىذه األمة بعد نبيها،دلت عليو اآلثار

 مىا أىحىده أىمىنَمَّن ]:، كقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم [40: التوبة { ]مىعىنىا اللَمَّنوى  ًإفَمَّن  ٓنىٍزىفٍ  الى  ًلصىاًحًبوً  يػىقيوؿي  ًإذٍ }: ُب كتابو
، كىلىًكنَمَّن صىاًحبىكيٍم  ٔنَمَّنىٍذتي أىبىا بىٍكرو خىًليبلن ا خىًليبلن الى نىا ُب صيٍحبىًتًو ُب مىاؿو كىالى يىدو ًمٍن أىيب بىٍكرو، كىلىٍو كيٍنتي ميتَمَّنًخذن عىلىيػٍ

ًليلي اللَمَّنوً  كمناقب أيب بكر أشهر من أف ٓنصى، لكن إذا . بل اٞنن كالفضل هلل كرسولو:  أمن حَّت كاف أبو بكر يقوؿ،[خى
 كاهلل قد زكاه ُب كتابو كنبيو صلى اهلل ،ـ ال يذكركف أبا بكر إال بسوءئا فهؤالء الركافض الل،أعمى اهلل البصائر ٓب تدرًؾ ذلك

. عليو كسلم كذلك، لكن القـو مطموسوف غلبت عليهم ًشقوُتم
 لو من الفضائل ُب اإلسبلـ ال ينكره إال مكابر، كاليـو -رضي اهلل عنو- فإف عمر -:رضي اهلل عنو-ثم عمر 

 خرج اٞنسلموف صفٌن صف عليو ٘نزة كصف عليو عمر، فكاف ذلك نقل ،الذم أسلم فيو كاف فتحنا على اٞنسلمٌن
 كىو الذم دكف الدكاكين كمصَمَّنر األمصار، كقاؿ عنو الن  صلى اهلل ،للدعوة من اٞنرحلة السرية إٔب اٛنهرية بعد إسبلـ عمر

 حَّت شرب الناس كضربوا ةفما رأيت عبقريًّيا يفرم فرم] : قاؿ،حَّت أخذىا عمر بن اٝنطاب: عليو كسلم ُب الرؤيا اٞننامية
.  يشًن إٔب فرتة خبلفتو كما جرل فيها أك كما سيجرم فيها من الفتوح،[بعطن

 ٞنا ماتت األكٔب رقية ،ألف الن  صلى اهلل عليو كسلم زكجو ابنتيوثم بعد ذلك عثماف الملقب بذم النورين, 
، كقاؿ عنو الن  صلى اهلل عليو كسلم .  ٞنا جهز جيش العسرة،(مىا ضىرَمَّن عيٍثمىافى مىا عىًملى بػىٍعدى اليػىٍوـً ): زكَمَّنجو أـ كلثـو

 ابن عم رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم كأكؿ من  من بو من الصبياف كزكَمَّنجو ابنتو -:عنو رضي اهلل-ثم علي 
. فاطمة

فهؤالء األربعة ىم خًنة أصحاب الن  صلى اهلل عليو كسلم، فأىل السنة كاٛنماعة استقر أمرىم كما قاؿ الشيخ 
 كاستدؿ ،ُب  خر كبلمو على ىذا النحو، أف ترتيبهم ُب الفضل كرتتيبهم ُب اٝنبلفة، لكنو أشار إٔب خبلؼ ُب اٞنسألة

 كاف قد -رضي اهلل عنو- صحيح، فإنو ٞنا مات عمر ،على ىذا الرتتيب بأنو أٗنعت الصحابة على تقدٙب عثماف ُب البيعة
                                                           

 (.1/239) فضائل الصحابة 
 .كحسنو األلبا٘ب (20630)مسند أ٘ند ، (3701) سنن الرتمذم 



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [248[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

عهد إٔب الباقٌن من العشرة اٞنبشرين لينظركا ُب أمر اٝنبلفة، فلما اجتمعوا خرج طلحة كالزبًن من األمر ككذلك عبد الر٘نن 
 فانتدب عبد الر٘نن بن عوؼ للحكم ُب ىذه اٞنسألة ،-رضي اهلل عنهما-بن عوؼ، كبقي األمر دائرنا بٌن علي كعثماف 

ؿ الناس حَّت إنو كاف يسأؿ ربات اٝندكر ُب خدكرىن، فلما انقضت اٞنهلة كاستطلع األمر حكم بأف عثماف ئفصار يسا
 يعين تنقصهم، " من قدـ عليًّيا على عثماف فقد أزرل باٞنهاجرين كاألنصار-:"ر٘نو اهلل-أكٔب، كٟنذا قاؿ أيوب السختيا٘ب 

 قدموا عثماف على علي، فهذا ىو القوؿ اٞنقدـ كىو الذم ؟كأنو يقوؿ رأيكم ليس برأم كاٞنهاجرين كاألنصار قدموا من
. استقر عليو أىل السنة كاٛنماعة

أىفَّ بػىٍعضى أىٍىًل السُّنًَّة كىانيوا قىًد اٍختػىلىفيوا ًفي  مىعى  :فقاؿ إٔب اٝنبلؼ ُب ىذه اٞنسألة، -ر٘نو اهلل-ٍب أشار الشيخ 
هيمىا ػ بػىٍعدى اتػّْفىاًقًهٍم عىلىى تػىٍقًديًم أىًبي بىٍكرو  عيٍثمىافى كىعىًليٍّ  ـى قػىٍوـه عيٍثمىافى  رىضىيى اهللي عىنػٍ : كىسىكىتيوا: كىعيمىرى ػ أىيػُّهيمىا أىٍفضىلي؟ فػىقىدَّ

. يعين قدموا عثماف ُب الفضل
 . عثماف ٍب علي جعل عليَمَّنا الرابع: كلكن قاؿ،يعين ىناؾ من ٓب يسكت: رىبػَّعيوا ًبعىًليٍّ  أىكٍ : قاؿ
 .فمن أقواؿ أىل السنة تقدٙب علي على عثماف ُب الفضل: كىقىدَّـ قػىٍوـه عىًليِّا: قاؿ
 . التوقف، تقدٙب علي على عثماف،تقدٙب عثماف على علي: ف لت األقواؿ إٔب ثبلثة: كىقػىٍوـه تػىوىقػَّفيوا: قاؿ
 تقدٙب :كىذا الذم عليو أىل السنة قاطبة  :اٍستػىقىرَّ أىٍمري أىٍىًل السُّنًَّة عىلىى تػىٍقًديًم عيٍثمىافى, ثيمَّ عىًليٍّ  لىًكنً  :قاؿ

 .عثماف على علي ُب مسألة الفضل
 .يعين مسألة اٞنفاضلة بٌن عثماف كعلي, مىٍسأىلىةي عيٍثمىافى كىعىًلي   أم مسألة؟: كىًإٍف كىانىٍت ىىًذه اٍلمىٍسأىلىةي  :قاؿ
األصل ُب اٞنسائل العقدية : السُّنَّةً  ًمنى األيصيوًؿ الًَّتي ييضىلَّلي اٍلميخىاًلفي ًفيهىا ًعٍندى جيٍمهيوًر أىٍىلً  لىٍيسىتٍ : قاؿ

تضليل اٞنخالف كأف اٜنق فيو كاحد، لكن ىناؾ مسائل تيدرج ُب مسائل االعتقاد ال يبلغ األمر فيها مبلغ التضليل 
، فهذه اٞنسألة ؟ كمنها مسألة ىل رأل الن  صلى اهلل عليو كسلم ربو أـ ال،، كىي قبلئل كنوادر منها ىذه اٞنسألةعكالتبدم

 .ال يضلل فيها اٞنخالف، فلو أثر عن بعض السلف أنو يقدـ عليًّيا على عثماف فإننا ال ٥نكم ببدعتو بل ىذا قوؿ ١نفوظ
يػيٍؤًمنيوفى أىفَّ - أم أىل السنة كاٛنماعة -أىنػَّهيمٍ  كىذىًلكى  كيف؟: مىٍسأىلىةي اٍلًخالىفىةً : لىًكًن الًَّتي ييضىلَّلي ًفيهىا: قاؿ

ًليفىةى بػىٍعدى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم , ثيمَّ عيٍثمىافي, ثيمَّ عىًليّّ  : اٍلخى  ال ،رضي اهلل عنهم أٗنعٌن: أىبيو بىٍكرو, كىعيمىري
 .٫نتلف اٞنسلموف أىل السنة كاٛنماعة على ىذا

كىي عبارة مأخوذة من جواب لئلماـ : ًخالىفىًة أىحىدو ًمٍن ىىؤيالًء؛ فػىهيوى أىضىلُّ ًمٍن ًحمىاًر أىٍىًلوً  كىمىٍن اىعىنى ًفي :ؿقا
 ؛ إشارة إٔب من؟ إٔب الركافضىذاأ٘ند، أضل من ٘نار أىلو يعين أنو غاية ُب الضبلؿ من طعن ُب خبلفة أحد منهم، كُب 

فإف الركافض يطعنوف ُب خبلفة أيب بكر كعمر كعثماف، كاٜنقيقة أهنم يطعنوف ُب علي شعركا أك ٓب يشعركا ٞناذا؟ ألف عليًّيا 
 ىذا طعن فيو، فإف !؟ فكيف يتخلى عن حق أحقو اهلل لو، قد بايع الثبلثة، فإف كانت اٝنبلفة حقًّيا لو-رضي اهلل عنو-

 كيف ٩نحد ىذا اٜنق الذم أكاله اهلل ،زعموا أنو فعل ذلك تقية كخوفنا فهذا أيضنا طعن ُب شجاعتو كطعن ُب نصحو لؤلمة
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رضي اهلل عنو أقر بذلك ككسعو فليسعهم ما كسع عليًّيا -كإف كاف علي ،!؟تعأب إياه كأكاله إياه نبيو صلى اهلل عليو كسلم
ر٘نو - الشع  -إف كانوا ٪نبونو حقًّيا كصدقنا، فتبٌن أف القـو فيهم من الغباء كفيهم من السفو ما ال ٫نفى، كلذلك قاؿ

 .، فبل عقل كال نقل"لو كانوا من النعم لكانوا ٘نرنا كلو كانوا من الطًن لكانوا رٙننا: " عن الرافضة-اهلل
  
 
 

 مكانة أىل البيت
كىيػىتػىوىلٍَّونػىهيٍم,  كىييًحبُّوفى أىٍىلى بػىٍيًت رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو كسلم, " -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم

كىقىاؿى . [بػىٍيًتي أيذىكّْريكيمي اهللى ًفي أىٍىلً ]: حىٍيثي قىاؿى يػىٍوـى  ىًديًر خيمٍّ  كسلم كىيىٍحفىظيوفى ًفيًهٍم كىًصيًَّة رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو
كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه؛الى يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ]: أىٍيضنا ًلٍلعىبَّاًس عىمّْو ػ كىقىًد اٍشتىكىى ًإلىٍيًو أىنػَّبػىٍعضى قػيرىٍيشو يىٍجفيو بىًني ىىاًشمو ػ فػىقىاؿى 

اٍصطىفىى بىًني ًإٍسمىاًعيلى, كىاٍصطىفىى ًمٍن بىًني إٍسمىاًعيلى ًكنىانىةى,كىاٍصطىفىى ًمٍن ًكنىانىةى  ًإفَّ اهللى ]: كىقىاؿى . [ييًحبُّوكيٍم؛ هلًل كىًلقىرىابىًتي
,كىاٍصطىفىاًني ًمٍن بىًني ىىاًشمو   .[قػيرىٍيشنا, كىاٍصطىفىى ًمٍن قػيرىٍيشو بىًني ىىاًشمو

، فقد عقد الشيخ ذق فيما مضى فصبلن ُب موقف أىل السنة كاٛنماعة من - ر٘نو اهلل - ا خصوص بعد عمـو
كرنا حد الصحبة، كال ريب أف حد الصحبة ينطبق انطباقنا أكلينا على أىل ذأصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، ك

ا النسب الشريف، ذبيتو صلى اهلل عليو كسلم، ٣نن  من بو؛ فهم صحابة كقرابة، كٟنم مزيد خصوصية؛ لقرهبم من ق
 . نبيو صلى اهلل عليو كسلم: كلصلتهم بأكـر خلق اهلل عز كجل

 .أم أىل السنة كاٛنماعة ٪نبوف أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :كىييًحبُّوفى  :فقاؿ
؛ ألنو من اٞنعلـو أف أىل . ين ٓنـر عليهم الصدقةذىم اؿ: من أىل بيتو؟ أىل بيتو قاؿ العلماء :كىيػىتػىوىلٍَّونػىهيمٍ : قاؿ

بيت الن  صلى اهلل عليو كسلم ال ٓنل ٟنم الصدقة تكرمة ٟنم؛ ألهنا أكساخ الناس، حَّت منع الن  صلى اهلل عليو كسلم 
ا البيت الشريف، فيحل ٟنم الفيء، كٟنم نصيب من اٞنغنم، إٔب غًن ذ ٕنرة من الصدقة، تكرمة لوذاٜنسن أك اٜنسٌن من أخ

 عىلىٍيوً  أىٍسأىليكيمٍ  الى  قيلٍ }:لك ٣نا أعاضهم اهلل تعأب فيو، ككفاىم صلتهم برسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم؛ فقد قاؿ اهلل تعأبذ
أف تودك٘ب لقرابيت، أك أف تودكا قرابيت، فبل شك : ففسرىا بعض اٞنفسرين أم، [23: الشورل{ ]اٍلقيٍرىبى  ُب  اٍلمىوىدَمَّنةى  ًإالَمَّن  أىٍجرنا

كىييًحبُّوفى أىٍىلى بػىٍيًت رىسيوًؿ اهلًل صلى  : ا قاؿ الشيخذأف مودة قرابة الن  صلى اهلل عليو كسلم من مستلزمات اإل٬ناف؛ لو
كالواقع أف لفظ الوالية يتضمن اٞنودة كالنصرة، لكنو حيث عطفو عليو، فيختص اللفظ : كىيػىتػىوىلٍَّونػىهيمٍ  اهلل عليو كسلم,

باٞنودة القلبية، فمن حق أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كنقصد اٞنؤمنٌن منهم، أف ٪نبوا ١نبة  :كىييًحبُّوفى  :األكؿ
 .أف يناصركا؛ فهم أىل للنصرة: خاصة، كأيضنا أف يوالوا ّنعىن



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [250[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

  ؿ علي، ك ؿ عقيل، ك ؿ جعفر، ك ؿ اٜنارث بن عبد اٞنطلب ، ك ؿ :كىم أربعة أخوة أك خمسة بيوت
ا استنبط بعض أىل العلم أف حد القرابة ذالعباس، ىؤالء ىم ٩نتمعوف مع الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب جده ىاشم؛ كلو

ين ْنب صلتهم األب الرابع، فالن  صلى اهلل عليو كسلم ١نمد بن عبد اهلل بن عبد اٞنطلب بن ىاشم، فهؤالء البيوت ذاؿ
 .ٓنـر عليهم الصدقة، كٟنم حقه ُب مزيد اٞنودة؛ لقرابتهم من الن  صلى اهلل عليو كسلم، كالنصرة ٟنم ُب اٜنق

ا ذق: غدير خم: " حىٍيثي قىاؿى يػىٍوـى  ىًديًر خيمٍّ ؛كسلم كىيىٍحفىظيوفى ًفيًهٍم كىًصيَّةى رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل عليو ":قاؿ
أيذىكّْريكيمي , بػىٍيًتي أيذىكّْريكيمي اهللى ًفي أىٍىلً ] :موضع ُب الطريق إٔب تبوؾ، خطب الن  صلى اهلل عليو كسلم خطبة، كقاؿ فيها

ا قد ركاه مسلم، فبل شك أهنا كصية نبوية جديرة بالرعاية كالعناية كاٜنفظ كالصوف، بأف يود أىل ذ ق[بػىٍيًتي اهللى ًفي أىٍىلً 
لك فبل ذبيت الن  صلى اهلل عليو كسلم، ك٩نلوف، كيقدركف، طبعنا من كاف منهم على اإلسبلـ كالسنة، أما من ٓب يكن ؾ

مبتدعنا، كما ٪نصل ُب بعضهم؛ فإف األصل ُب احملبة ىي احملبة - فيما بعد- كرامة؛ كأيب ٟنب، أك من كاف منهم 
 .ا اٞنطلوبذا اجتمع اإل٬ناف كالقرابة ٓنقق قذاإل٬نانية، فإ
فمن ناؿ من أىل بيت الن  صلى اهلل عليو : [بػىٍيًتي أيذىكّْريكيمي اهللى ًفي أىٍىلً , بػىٍيًتي أيذىكّْريكيمي اهللى ًفي أىٍىلً ]: قاؿ

اٜنسٌن : ل من  ؿ بيت الن  صلى اهلل عليو كسلمذل فعليو من اهلل ما يستحق، كمن أعظم من طالو أذ ّنسبة، أك أكسلم
؛ فإنو قد كقع عليو من الكرب كمن الشدة من بعض أمراء بين أمية ما ال -رضي اهلل عنو، كعن أبيو، كعن أمو-بن علي 

ا ُب كرببلء، فيجب لو الرتضي كاحملبة، كبغض قاتليو، كمن سعى ُب دمو؛ فإف ىؤالء - رضي اهلل عنو-٫نفى، كقتل  شهيدن
ين ناصبوا أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم العداء؛ كلكن ال نغلو كما تغلوا الرافضة، ذىم النواصب حقنا، اؿ

-لك من اٜنماقات اليت لو خرج اٜنسٌن ذا اليـو مناسبة للم ًب، كضرب القامات، كشق الرؤكس، كغًن ذكْنعل من ق
 .؛ لكاف أكؿ من ينكرىا عليهم-رضي اهلل عنو
يبدم : ٩نفوىم أم: "بػىٍعضى قػيرىٍيشو يىٍجفيو بىًني ىىاًشمو  قىاؿى أىٍيضنا ًلٍلعىبَّاًس عىمّْو ػ كىقىًد اٍشتىكىى ًإلىٍيًو أىفَّ قىٍد كى :"قاؿ

ا رأل بعضهم بعضنا ىش كبش إليو، إٔب بعضهم ذأف قريشنا إ: كر العباس للن  صلى اهلل عليو كسلمذٟنم اٛنفاء؛ فقد 
كىالًَّذم نػىٍفًسي بًيىًدًه؛الى يػيٍؤًمنيوفى حىتَّى ييًحبُّوكيٍم؛ هلًل ]:فػىقىاؿى ا أقبل عليهم أحد من بين ىاشم انقبضوا عنهم، ذبعضنا، كإ
كىذا حديث ركاه اإلماـ أ٘ند، كركاه , ين السببٌن، هلل أكالن بوصف اإل٬ناف، ٍب لقرابتكم مين، كلقرابيتذلو: ، أم[كىًلقىرىابىًتي

 .بإسناد صحيح - كر احملقق ذكما - أيضنا غًنه؛ لكنو مرسله، ككصلو الطربا٘ب
 .رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: أم" كىقىاؿى : " قاؿ
ًئكىةً  ًمنى  يىٍصطىًفي اللَمَّنوي }: اختار، كقوؿ اهلل تعأب:  اصطفى أم[:اٍصطىفىى ًإفَّ اهللى ]: قاؿ { النَمَّناسً  كىًمنى  ريسيبلن  اٍلمىبلى

 .[75: اٜنج]
: إٚناعيل بن إبراىيم؛ فبل ريب أف اهلل اصطفاه، ك تاه النبوة، كأثىن عليو: كىو[: اٍصطىفىى ًإٍسمىاًعيلى  ًإفَّ اهللى ]: قاؿ

ةً  أىٍىلىوي  يىٍأميري  كىكىافى ( 54 )نىًبيًّيا رىسيوالن  كىكىافى  اٍلوىٍعدً  صىاًدؽى  كىافى  إًنَمَّنوي  ًإٍٚنىاًعيلى  اٍلًكتىابً  ُب  كىاذٍكيرٍ }  رىبِّوً  ًعٍندى  كىكىافى  كىالزَمَّنكىاةً  بًالصَمَّنبلى
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ا اٞنوضع الشريف، فجعلهم أىل بيتو األكائل، ذ، كمن اصطفاء اهلل تعأب لو أف أحلو كأمو ُب ق[55 ،54: مرٙب{ ]مىٍرًضيًّيا
كتفجر زمـز من ٓنت عًقبيو، ٍب جعل اهلل من نسلو ١نمد بن عبد اهلل، فًشق إٚناعيل ٓب يكن فيو ن  بعد إٚناعيل سول 

 .كاف ٗنيع أنبياء بين إسرائيل منو- عليو السبلـ- نبينا ١نمد صلى اهلل عليو كسلم، ككفاه فخرنا، كًشق إسحاؽ 
اٍصطىفىى ًإٍسمىاًعيلى, كىاٍصطىفىى ًمٍن بىًني إٍسمىاًعيلى ًكنىانىةى,كىاٍصطىفىى ًمٍن ًكنىانىةى قػيرىٍيشنا, كىاٍصطىفىى ًمٍن  ًإفَّ اهللى ] :قاؿ

,كىاٍصطىفىاًني ًمٍن بىًني ىىاًشمو  لك على نبينا صلى اهلل عليو كسلم ىو صفوة ذا ركاه مسلم، فدؿ ذىك[: قػيرىٍيشو بىًني ىىاًشمو
 .الصفوة

ا نػيزّْؿى  لىٍوالى }: ، فلما قاؿ مشركو العرب {رًسىالىتىوي  ٩نىٍعىلي  حىٍيثي  أىٍعلىمي }كاهلل تعأب   ًمنى  رىجيلو  عىلىى اٍلقيٍرآفي  ىىذى
فالفضل هلل، , [32: الزخرؼ{ ]رىبّْكى  رىٍحمىتى  يػىٍقًسميوفى  أىىيمٍ } :؛ فقاؿ اهلل تعأب "[31: الزخرؼ { ]عىًظيمو  اٍلقىٍريػىتػىٍينً 

 فقد نظر اهلل ُب قلوب العباد فوجد أبرىا كأصدقها قلب ١نمد :[124: األنعاـ { ]ًرسىالىتىوي  يىٍجعىلي  حىٍيثي  أىٍعلىمي  اللَّوي }
 .صلى اهلل عليو كسلم؛ فأنزؿ عليو كحيو كجعلو مستودعنا لو

. كصلى اهلل على نبينا محمد كعلى آلو كصحبو أجمعين
 .كاهلل أعلم

 

 (39)الدرس

 مكانة أىل البيت

اهلًل صلى اهلل عليو كسلم أيمَّهىاًت اٍلميٍؤًمًنينى, كىيػيٍؤًمنيوفى  كىيػىتػىوىلٍَّوفى أىٍزكىاجى رىسيوؿً  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
هىا أيَـّ : أىٍزكىاجيوي ًفي اآلًخرىةً  بىأىنػَّهينَّ  هي عىلىى  خيصيوصنا خىًديجىةى رىًضيى اهللي عىنػٍ أىٍكثىًر أىٍكالىًدًه, كىأىكَّؿى مىٍن آمىنى ًبًو كىعىاىضىدى

ٍنزًلىةي اٍلعىالًيىةي  يقىةى بًٍنتى . أىٍمرًه,كىكىافى لىهىا ًمٍنوي اٍلمى هىا, الًَّتي قىاؿى ًفيهىا النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كىالصّْدّْ يًق رىًضيى اهللي عىنػٍ  الصّْدّْ
ـً  فىٍضلي عىاًئشىةى عىلىى النّْسىاًء كىفىٍضًل الثَّرًيًد عىلىى سىائًرً ]: كسلم . [الطَّعىا

يػيٍؤذيكفى أىٍىلى  كىًمٍن اىرًيقىًة النػَّوىاًصًب الًَّذينى . يػيٍبًغضيوفى الصَّحىابىةى كىيىسيبُّونػىهيمٍ  كىيػىتىبػىرَّؤيكفى ًمٍن اىرًيقىًة الرَّكىاًفًض الًَّذينى 
 "..اٍلبػىٍيًت ًبقىٍوؿو أىٍك عىمىلو 

كر ما يستحقو أىل بيتو من أزكاجو، كال ريب أف أزكاج الن  صلى اهلل عليو كسلم ذكر ما تستحقو القرابة ذكٞنا 
ين ٫نرجوهنن من أىل البيت، كاهلل تعأب يقوؿ ُب ١نكم التنزيل ُب سورة األحزاب ذمن أىل البيت، خبلفنا للركافض اللئاـ اؿ

 عىٍنكيمي  لًييٍذًىبى  اللَمَّنوي  ييرًيدي  ًإ٧نَمَّنىا} :قاؿ، [32: األحزاب{ ]النَمَّنً ِّ  يىاًنسىاءى }، [30: األحزاب{ ]النَمَّنً ِّ  يىاًنسىاءى }: بعد أف قاؿ
لك على أف أزكاجو صلى اهلل عليو كسلم، كرضي عنهن، يدخلن دخوالن ذ؛ فدؿ [33: األحزاب{ ]اٍلبػىٍيتً  أىٍىلى  الرٍِّجسى 

صار حاٟنم ىو الوقيعة ُب أمهات اٞنؤمنٌن؛ ال ! ىبوف؟ذا الوصف؛ فهن أىل بيتو صلى اهلل عليو كسلم ، فأين مذأكلينا ُب ق
 -.رضي اهلل عنهما كعن ابنتيهما-سيما عائشة كحفصة؛ لشديد عداكُتم أليب بكر كعمر 
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كر اهلل ذا الوصف كصف قر ٘ب؛ فقد ذكهأيضنا من شأف أىل السنة كالجماعة تولي أمهات المؤمنين جميعنا, 
: ق األمومة أمومةه ُب االحرتاـ ال ُب احملرمية؛ ّنعىنذق ، لكن [6: األحزاب{ ]أيمَمَّنهىاتػيهيمٍ  كىأىٍزكىاجيوي }: تعأب ُب سورة األحزاب

أف ٟنن ما لؤلمهات من االحرتاـ، كالتوقًن، كالتبجيل، لكن ليس ٟنن ما لؤلمهات من احملرمية؛ فبل ْنوز اٝنلوة هبن، كال 
لك؛ بل ذ، كما كاف التابعوف يفعلوف "يا أيمو: "ق األمومة، فيخاطنب بلفظذا ىو اٞنقصود بوذالسفر بإحداىن، فو

 .كالصحابة، فهن أمهات اٞنؤمنٌن، كىن أيضنا أزكاجو ُب اآلخرة
كقد تزكج الن  صلى اهلل عليو كسلم إحدل عشرة امرأة ُب حياتو، كتوُب عن تسع منهن، كأكٟنن كأفضلهن على 

هىا-خيصيوصنا خىًديجىةى : أىٍزكىاجيوي ًفي اآلًخرىةً  فى بىأىنػَّهينَّ ًقرككىمي : "ا بدأ هبا فقاؿذأحد القولٌن خد٩نة؛ فلو   أيَـّ -رىًضيى اهللي عىنػٍ
هي عىلىى أىٍمرًه, ٍنزًلىةي اٍلعىالًيىةي  أىٍكثىًر أىٍكالىًدًه, كىأىكَّؿى مىٍن آمىنى ًبًو كىعىاىضىدى ا طرؼ يسًن من مناقب خد٩نة ذق: "كىكىافى لىهىا ًمٍنوي اٍلمى

، ككاف قد تزكجها الن  صلى اهلل عليو كسلم قبل البعثة؛ بل إهنا ىي اليت خطبت نفسها إليو، فلما -رضي اهلل عنها-
ىب الن  صلى اهلل عليو كسلم بتجارُتا إٔب الشاـ، كرأل غبلمها ميسرة من كرٙب أخبلؽ الن  صلى اهلل عليو كسلم ما ذ

رأل، كحدثها ّنا رأل رغبت فيو، فكاف أف تزكجها الن  صلى اهلل عليو كسلم كىو ابن ٙنس كعشرين، ككاف ٟنا أربعوف 
نعم اٞنرأة كالزكجة الصاٜنة، اليت ساندتو ككقفت معو، كسلتو فيما كاف - رضي اهلل عنها-سنة، كقد تزكجت قبلو، فكانت 

ل من كفار قريش؛ فكاف يلقى العنت الشديد من مشركي قريش فما ىو إال أف يأكم إليها حَّت يسرل عنو؛ ذيعرتيو من أ
؛ ألف األمر اشتد على الن  صلى اهلل "عاـ اٜنزف: "لك العاـذا ُب السنة اليت ماتت فيها كمات عمو أبو طالب ٚني ذكلو

كر من فضائلها أهنا أـ أكثر أكالده؛ فجميع أكالد الن  صلى اهلل عليو كسلم من بنٌن كبنات منها، سول ذعليو كسلم، ك
ابنو إبراىيم؛ فإف إبراىيم كاف من سرِّيتو مارية القبطية، كعامة أكالده، القاسم، كالطيب، كالطاىر، ٍب بناتو أيضنا؛ ألف أكالده 

ا ٣نا يرفع قدر اٞنرأة ذ، كال شك أف ق-رضي اهلل عنها كعنهن-كلهم قد ماتوا ُب حياتو، كبقيت بناتو كلهن من خد٩نة 
: ا أرادكا أف يعظموا قدر اٞنرأة عند زكجها قالواذا ْند الناس مثبلن إذعند زكجها أف تكوف أـ أكالده، أك أـ أكثر أكالده، فلو

 . ا يزيد ُب قدرىا كال ريبذق أـ عيالك، أـ أكالدؾ؛ ألف قذق
م صدر بو البخارم صحيحو؛ فإف الن  ذا جلي بٌن ُب حديث بدء الوحي اؿذكه: "كىأىكَّؿى مىٍن آمىنى ًبوً : "قاؿ

، فلما سرم عنو " زملو٘ب، زملو٘ب: "، أك يقوؿ"دثرك٘ب، دثرك٘ب: "صلى اهلل عليو كسلم ٞنا نزؿ من حراء ترتعد فرائصو يقوؿ
ا من حكمتها ذىب بك إٔب كرقة بن نوفل ابن عم ٟنا كاف قد تنصر ُب اٛناىلية، كهذأ: كسكن قص عليها األمر؛ فقالت

ا، إنك لتصل الرحم، : "لك كبلمنا ينم عن عقل راجح، ٞنا قص عليها القصص قالتذكقالت لو قبل  كاهلل ال ٫نزيك اهلل أبدن
كر من فضائلو ٣نا استدلت بو على أف اهلل تعأب ذت تذ، كأخ"كتعٌن اٞنلهوؼ، كتعٌن على نوائب اٜنق، كتىكسب اٞنعدـك

ا من ذق األمة، فوذتو إٔب كرقة بن نوفل، فقص عليو القصص، فبشره بأنو ن  قذق عبلمة خًن، ٍب أخذال ٫نزيو، كأف ق
، ٍب ٓب تلبث أف ماتت ُب مكة، كٓب يتزكج الن  صلى اهلل عليها كسلم عليها؛ -رضي اهلل عنها-كماؿ عقلها كرجحانو 
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هي عىلىى أىٍمرًه"،-قطعنا - أىكَّؿى مىٍن آمىنى ًبوً "إكرامنا ٟنا، كٞننزلتها عنده، فكانت  ، فوقفت معو موقفنا قوينا، يعين "كىعىاىضىدى
 .لت لو ماٟناذب

ٍنزًلىةي اٍلعىالًيىةي " :قاؿ ، ُب حياُتا كبعد ٣ناُتا، حَّت إنو كاف صلى اهلل عليو كسلم يكـر صو٪نباُتا، "كىكىافى لىهىا ًمٍنوي اٍلمى
نت عليو مرة ىالة بنت خويلد ٜنق الن  ذيكـر صو٪نباُتا، ك٪نتفي هبن، كيهدم إليهن؛ حفظنا ٜنقها، ككفاء ٟنا، كٞنا استأ

اف خد٩نة، ككاف كثًن الثناء عليها، إٔب درجة أف ذكرتو باستئذاهنا؛ ألهنا ذصلى اهلل عليو كسلم رقة كارتباؾ ٞنا ٚنع استئ
يا رسوؿ اهلل، ما تريد من عجوز من قريش ٘نراء : عائشة رضي اهلل عنها غارت منها كىي قد ماتت، كقالت لو مرة

ا، ذا، كؾذا، كؾذإهنا كانت ؾ: ا قالت، أك قريبنا منو، فقاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلمذالشدقٌن، أبدلك اهلل ِنًنو منها، ىك
ككاف ٕب منها كلد، ككاف جواب الن  صلى اهلل عليو كسلم ١نتشمنا، ال يتضمن تأنيبنا لعائشة، لكنو تضمن حفظنا ٜنق 

، فجعل يثين عليها، فما غارت عائشة من أحد من أزكاجو صلى اهلل عليو كسلم غًنُتا من -رضي اهلل عنها-خد٩نة 
اؾ ُب مكة، أرسلت ُب ذذخد٩نة، كٞنا أيًسر العاص زكج زينب، كطيًلب لو الفداء ُب قصة معركفة ُب السًنة، ككانت زينب إ

ىب، كانت قد أىدُتا أمها خد٩نة ٟنا، فلما عرض على الن  صلى اهلل عليو ذىب، كانت قبلدة من اؿذفدائو شيئنا من اؿ
نعم يا رسوؿ : إف شئتم أف تطلقوا أسًنىا، إف شئتم أف تطلقوا ٟنا أسًنىا، فقالوا: لك، كقاؿذكسلم أدركتو رقة ٞنا رأل 

كر الشيخ أف ٟنا منو اٞننزلة العالية، كتفصيل فضائلها يوجد ُب كتب ذا يدلنا على ما ذاهلل، فردكا اٞناؿ كردكا األسًن، فكل ق
 .السًن كالتاريخ، فًنجع إليو ُب السًنة النبوية البن كثًن كمن قبلو

يقىةى بًٍنتى "كر ذٍب ثىن ب عظيمة التصديق - رضي اهلل عنها-ا ٚناىا، كال ريب أف عائشة ذ، ىك"الصّْدّْيقً  الصّْدّْ
ق األمة بعد رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كىو ذلرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، حافظة للعلم، كعاءن لو، كأبوىا خًن ق

يقىةى بًٍنتى "الصديق، فهي  : كسلم الًَّتي قىاؿى ًفيهىا النًَّبيُّ صلى اهلل عليو"، -رضي اهلل عنها كعن أبيها" -الصّْدّْيقً  الصّْدّْ
ًإالَمَّن  ًسيىةي اٍمرىأىةي ًفٍرعىٍوفى، كىمىٍرٙبىي بًٍنتي ًعٍمرىافى، كىًإفَمَّن فىٍضلى عىاًئشىةى عىلىى : كىمىلى ًمنى الرِّجىاًؿ كىًثًنه، كىٓبٍى يىٍكميٍل ًمنى النِّسىاءً ]

 النسوم ُب عائشة، كإف كانت خد٩نة فيها ؛ كىذا النص يدلنا على التميز[النِّسىاًء كىفىٍضًل الثَمَّنرًيًد عىلىى سىائًًر الطَمَّنعىاـً 
لك جعل التمييز ٟنا ذكماالته كثًنة، لكنها من حيث الزكجية كالعشرة كاف الن  صلى اهلل عليو كسلم ٪نبها كيقدمها؛ كؿ

أىتىى ًجرٍبًيلي النَمَّنً َمَّن صىلَمَّنى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَمَّنمى، ]فعن أيب ىريرة رضي اهلل عنو قاؿ - رضي اهلل عنها-ا الوجو، كأما خد٩نة ذمن ق
، فىًإذىا ًىيى أىتػىٍتكى فىاقػٍرىٍأ عىلىيػٍهىا : يىا رىسيوؿى اللَمَّنوً : فػىقىاؿى  ـه أىٍك شىرىابه ـه، أىٍك طىعىا ا ًإنىاءه ًفيًو ًإدىا ىىًذًه خىًد٩نىةي قىٍد أىتىٍت مىعىهى

ا بًبػىٍيتو ُب اٛنىنَمَّنًة ًمٍن قىصىبو الى صىخىبى ًفيًو، كىالى نىصىبى  ، ما شاء اهلل، ما ىو القصب؟ [السَمَّنبلىـى ًمٍن رىبػِّهىا كىًمينِّ كىبىشٍِّرىى
 -.رضي اهلل عنها-ق بشارة ٟنا ذاللؤلؤ اجملوؼ، ق

                                                           

 (.2431)صحيح مسلم ، (3411) صحيح البخارم 
(. 2432)صحيح مسلم ، (3820) صحيح البخارم 
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أما عائشة ففضلها على سائر النساء كفضل الثريد على سائر الطعاـ، ما ىو الثريد؟ ما أقرب ما لو ُب أطعمتنا؟ 
 :م ىو خبز كٜنم، كما قاؿ الشاعرذالقرصاف، اؿ

زي تىٍأًدميوي بًلىٍحًم  اؾى أىمىانىةى اهلًل الٌثرًيدي                إذىا مىا اٍٝنيبػٍ  فىذى
اؾ أمانة اهلل الثريد، كحلف، ٥نن ما بدنا هنيجكم على الطعاـ؛ إ٧نا على كل حاؿ فضل عائشة على النساء ذؼ

كفضل الثريد على سائر الطعاـ، كقد خطبها الن  صلى اهلل عليو كسلم، كعقد عليها الن  صلى اهلل عليو كسلم، كىي 
ين يزعموف ِنطأ نكاح الصغًنات كأهنن قصر؛ ذا رد على اؿذبنت ست سنٌن، كبىن هبا كىي بنت تسع سنٌن، كُب ق

ا رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم قد بىن هبا كىي بنت تسع سنٌن، كىو سنه قد ذلك، فوذاستجابة لؤلنظمة الدكلية كغًن 
ا كانت الفتاة لديها من البنية كاالحتماؿ ما تصلح زكجة فما اٞنانع ذٓنيض فيو اٞنرأة، ٣نا يدؿ على أف النساء يتفاكتن، فإ

لك؟ لكن األنظمة الدكلية اآلف تلـز أك تلجئ الدكؿ إٔب سن القوانٌن اٞننافية للشريعة، فمدار األمر على القدرة ذمن 
ًحب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ُب - رضي اهلل عنها-كاالحتماؿ كاألىلية للزكاج من عدمها، كقد كانت عائشة 

حياتو يشتاؽ إٔب يومها، كيأنس هبا، ك٬نازحها، كيسابقها، جعلها اهلل لنبيو صلى اهلل عليو كسلم مسرتاحنا لفؤاده، ككانت 
لك كثرت ركايتها، مقارنة ببقية ذكية ناهبة، ٓنفظ عن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ما يلقيو من كبلـ؛ فلذأيضنا فتاة 

أمهات اٞنؤمنٌن، فحفظ اهلل تعأب سنة نبيو صلى اهلل عليو كسلم البيتية، اليت ال يطلع عليها  حاد الناس عن طريق أمهات 
ا صدره إٔب صدرىا، توُب بٌن -رضي اهلل عنها-اٞنؤمنٌن؛ كخصوصنا عائشة  ، كتوُب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم مسندن

 أنو رأل أحد الصحابة يسنت بسواؾ، فأبد إليو نظره، ففهمت عائشة ذحاقنتها كذاقنتها، ك خر ما خالط ريقو ريقها؛ إ
ت السواؾ كقضمتو كطيبتو، ٍب أعطتو الن  صلى اهلل عليو كسلم فاسنت بو استناننا ٓب تر مثلو، ٍب رفع يده ذمراده، فأخ

ا طرؼ يسًن ذ، فو-رضي اهلل عنها-، كقضى، فكانت ىي  خر العهد بو "إٔب الرفيق األعلى، إٔب الرفيق األعلى: "قائبلن 
 .من شأف عائشة، كيرجع إليو كما أسلفت ُب كتب اٞنناقب كالسًنة

يػيٍؤذيكفى  كىاىرًيقىًة النػَّوىاًصًب الًَّذينى . يػيٍبًغضيوفى الصَّحىابىةى كىيىسيبُّونػىهيمٍ  كفى ًمٍن اىرًيقىًة الرَّكىاًفًض الًَّذينى ءي كىيػىتىبػىرٌ : "قاؿ
" الركافض"ا االصطبلح ذا اللفظ أك قذ أىل السنة كاٛنماعة يتربءكف من طريقة الركافض، كه":أىٍىلى اٍلبػىٍيًت ًبقىٍوؿو أىٍك عىمىلو 

اكتسبوه بسبب ما بدر منهم ْناه زيد بن علي بن اٜنسٌن؛ فإف زيد بن علي بن اٜنسٌن أبوه علي بن اٜنسٌن زين 
ىبنا موجودنا عند بعض متقدمي السلف، كىو اٝنركج ذىب ـذا آبذالعابدين، كانوا قد أغركه باٝنركج على بين أمية، ككاف ق

على كالة اٛنور؛ ٍب إنو تيرًؾ كىيجر، فكاف من شأف زيد بن علي بن اٜنسٌن أف خرج على بين أمية بإغراء من ىؤالء 
ما تقوؿ ُب أيب بكر : ، فحٌن لقوه قالوا لو-باٜنسٌن بن علي رضي اهلل عنو كعن أبيو- الركافض، كما فعلوا َنده من قبل 

: بل أتربأ ٣نن يتربأ منهما، فقالوا: تربأ منهما، قاؿ: صاحبا رسوؿ اهلل ككزيراه، أك صاحبا جدم ككزيراه، قالوا: كعمر؟ فقاؿ
م ينبغي أف يدمغوا بو، عليهم من اهلل ما يستحقوف، فبل ذا ىو االسم اؿذ، كه"رافضة: "رفضتمو٘ب؟ فسموا: رفضناؾ، قاؿ

-رضي اهلل عنو-ؿ علي بن أيب طالب ذكاهلل، ما ىم بشيعة؛ ألف الشيعة تعين التشيع كاٞنناصرة، كىم ُب الواقع أكؿ من خ
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لوا  ؿ ذين خذ، كأبناءه من بعده، كإف ادعوا زكرنا كهبتاننا أهنم أىل نصرتو؛ فإ٧نا ىي جعجعة كال أرل طحننا؛ بل ىم اؿ
- ا ذإٔب يومنا ق- لك، كال زالوا ذيتهم إٔب غًن ذين جركىم إٔب اٞن زؽ اليت نتج عنها ما نتج من قتلهم كأذالبيت، كىم اؿ

يعين يدعوف الدعاكل العريضة، كيزعموف أهنم ٪نبوف أىل البيت كيصوركف ألتباعهم أف أىل السنة معادكف ألىل البيت، 
ا ما ذكلة، ال تقـو ٟنم قائمة إال كأتبعها سقوط كاهنيار، كهذلك فهم أمة مخذبوا، كخابوا، كخسركا؛ كؿذكأهنم يبغضوهنم، كؾ

رعتهم إٔب كثًن من ببلد اٞنسلمٌن، كعاثوا فيها فسادنا، لكن م ؿ ذق األزمنة، كمدكا أذنرجوه، كإف كانوا قد استطالوا ُب ق
على أف القـو - ُنمد اهلل - أمرىم إٔب بوار، كلعل فيما جرل ُب األياـ اٞناضية من إطبلؽ عاصفة اٜنـز ٣نا يبعث األمل 

إف شاء - ا ذال تقـو ٟنم قائمة، كأهنم مهما هبرجوا، كتظاىركا، كمدكا، كامتدكا؛ فإف م ٟنم إٔب بوارو كأمرىم إٔب ًسفاؿ، كه
 .من ا٥نسار مدىم السيئ ُب كثًن من ببلد اٞنسلمٌن- ما نرجوه ُب األياـ اٞنقبلة - اهلل تعأب 

، امتد أثر الرافضة "قرف الرفض: "م يسمىذكقد كاف ٟنم ُب بعض حقب التاريخ كضع شبيو؛ ففي القرف الرابع اؿ
من دار اٝنبلفة ُب بغداد، كتسلطوا على خلفاء بين - كىم رافضة - إٔب معظم اٞنمالك اإلسبلمية؛ فتمكن البويهيوف 

ا ذين يسموف أنفسهم الفاطميٌن، كحاشا قذالعباس، كٕنكن العبيديوف من حكم اٞنغرب، كمصر، كأطراؼ الشاـ، اؿ
النسب الشريف من بين عبيد بن ميموف القداح، ككجد القرامطة ُب األحساء كالبحرين، ككجد الصليحيوف ُب اليمن، 
ككجد اٜنمدانيوف ُب حلب كأعمارىا، حَّت ٓب يكد يسلم من ببلد اإلسبلـ للسنة إال الشاـ، كاٜنجاز، كأطراؼ من 

ق الكربة، فجاء عماد الدين زنكي كنور الدين ١نمود من ذفلسطٌن، ٍب إف اهلل تعأب من بفضلو كمنو ككرمو فانقشعت ق
ببلد اٞنوصل، كقضوا على الدكلة العبيدية عن طريق صبلح الدين األيويب، كجاء السبلجقة من اٞنشرؽ فقضوا على 

ا من ابتبلء اهلل ذا، كعادت السنة ترفرؼ على اٞنمالك اإلسبلمية، كهذا انقشع القرامطة كالصليحيوف كىكذالبويهيٌن، كىك
ا ينبغي لطالب العلم أف يقرأ التاريخ؛ ألف ُب التاريخ عربة كمنهاج كدركس كعظات، ككثًن من ذالناس بعضهم ببعض؛ كلو

، "ىبهم الرفض، كباطنو الكفر احملضذظاىر ـ-: "ر٘نو اهلل-الناس ال يدرؾ ٢نازم الرافضة ُب األمة، فهم كما قاؿ الغزإب 
ين ُب حقيقتهم ٠نوس، ذفينبغي لطالب العلم أف يكوف عنده إٞناـ بالتاريخ كما جرل ُب مطاكيو، من ىؤالء األدعياء اؿ

ج كالبسطاء من ذحاقدكف على اإلسبلـ كأىلو، موتوركف من إطفاء نار فارس، كأرادكا أف يركبوا موجة التشيع؛ ليغركا الس
ق األزمنة أضافوا شيئنا  خر، كىو ركوب اٞنوجة ذالناس ّنحبة أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كىم ُب ق

ج، كىم ُب ذلك من اٛنعجعة اليت يغرركف هبا السذإٔب غًن .. ك.. ك.. السياسية، كالتظاىر بالعداء ألمريكا كإسرائيل، ك
ركف الرماد ُب العيوف كما يقاؿ؛ ليبدك ككأهنم ىم ذاٜنقيقة ًصبلُتم ٘نيمة ككثيقة بكل من تظاىركا بعداكُتم، لكنهم م

لك إال الدعاكل ذبوف عن فلسطٌن، كاٞنسجد األقصى، كليس ٟنم ُب ذين مذين يتبنوف قضايا األمة، كأهنم ىم اؿذاؿ
ا كاضحنا، كدليبلن جليًّيا على  العريضة، كإثارة الفنت، كالشغب، كاالحرتاب ُب أجزاء الببلد اإلسبلمية، كحسبك بالشاـ شاىدن

ىم كتسلطهم، ذلك، ُب سبيل أف يبقى نفوذ ثارىم الوخيمة على أىل اإلسبلـ؛ فلو فىيًن أىل الشاـ بأكملهم ما أ٨نهم 
 .فإٔب اهلل اٞنشتكى



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [256[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

ٗنع ناصب، كىو من ناصب أىل بيت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم العداء : ، كالنواصبلك النواصبذؾ
، - رضي اهلل عنو-؛ فإف اٝنوارج خرجوا ُب زمن علي الخوارج: كالمقصود بهم في الدرجة األكلىبقوؿ أك عمل، 

-ككفركه بدعول أنو حكم الرجاؿ ُب كتاب اهلل ُب قضية التحكيم، ككفركا أىل اٛنمل، كأىل صفٌن، كطلبوا من علي 
كرناه ُب ذمن األحداث ما - رضي اهلل عنو-أف ٩ندد إسبلمو بناء على أنو كفر، كجرل بينهم كبٌن علي - رضي اهلل عنو

لك أف الركافض يظهركف الغلو ُب ذدرس قد مضى، فأىل السنة كاٛنماعة كسط بٌن ىؤالء كىؤالء ُب شأف أىل البيت؛ 
علي ك ؿ بيتو، كالنواصب يكفركف عليًّيا ك ؿ بيتو، كأىل السنة كاٛنماعة كسط بٌن ىؤالء كىؤالء، فهم ٪نفظوف لعلي رضي 

ىبهم، كأنو ذاهلل عنو منزلتو السامية، كيركف أنو رابع اٝنلفاء الراشدين، كأنو رابعهم أيضنا ُب الفضل على ما استقر عليو ـ
ا ذزكج ابنة الن  صلى اهلل عليو كسلم، كابن عمو، كلو الفضل كالقدر، كلو من اٛنهاد كالنصرة ما ىو معركؼ مشهور، فهك
يعتقد أىل السنة ُب أىل بيت الن  صلى اهلل عليو كسلم، فبل يغلوف هبم غلو الركافض، كال يثلموهنم حقهم كيكفركهنم 

 .كما فعلت اٝنوارج
 .كصلى اهلل على نبينا محمد, كعلى آلو كصحبو أجمعين

. كاهلل أعلم
( 40)الدرس 

 اإلمساؾ عما شجر بين الصحابة

ٍرًكيَّةى ًفي: بػىٍينى الصَّحىابىًة, كىيػىقيوليوفى  كىييٍمًسكيوفى عىمَّا شىجىرى " -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم  ًإفَّ ىىًذًه اآلثىارى اٍلمى
هىا مىا قىٍد زًيدى ًفيًو كىنيًقصى  , كىمىنػٍ هىا مىا ىيوى كىًذبه  ًإمَّا: كى ييػّْرى عىٍن كىٍجًهًو, كىالصًَّحيحي ًمٍنوي ىيٍم ًفيًو مىٍعذيكريكفى  مىسىاًكيًهٍم ًمنػٍ

الى يػىٍعتىًقديكفى أىفَّ كيلَّ كىاًحدو ًمنى الصَّحىابىًة مىٍعصيوـه عىٍن  كىىيم مَّعى ذىًلكى . ميٍجتىًهديكفى ميًصيبيوفى, كىًإمَّا ميٍجتىًهديكفى ميٍخًطئيوفى 
 كىلىهيم مّْنى السَّوىاًبًق كىاٍلفىضىاًئًل مىا ييوًجبي مىٍغًفرىةى مىا يىٍصديري  .جيوزي عىلىٍيًهمي الذُّنيوبي ًفي اٍلجيٍملىةً تى اإًلٍثًم كىصىغىائًرًًه؛ بىٍل  كىبىائًرً 

هيٍم ػ ًإٍف صىدىرى ػ ٍن بػىٍعدىىيٍم؛ ألىفَّ لىهيم مّْنى اٍلحىسىنىاًت الًَّتي تىٍمحيو حىتَّى إنػَّهيٍم يػيٍغفىري لىهيم مّْنى السَّيّْئىاًت مىا, ًمنػٍ  الى يػيٍغفىري ًلمى
ٍن بػىٍعدىىيمٍ  ري اٍلقيريكًف, كىأىفَّ اٍلميدَّ ًمٍن  كىقىٍد ثػىبىتى ًبقىٍوًؿ رىسيوًؿ اهللً . السَّيّْئىاًت مىا لىٍيسى ًلمى صلى اهلل عليو كسلم أىنػَّهيٍم خىيػٍ

؛ فػىيىكيوفي . بػىٍعدىىيمٍ  إذىا تىصىدَّؽى ًبًو كىافى أىٍفضىلى ًمٍن جىبىًل أيحيدو ذىىىبنا ًممَّن أىحىًدًىمٍ  ثيمَّ ًإذىا كىافى قىٍد صىدىرى ًمٍن أىحىًدًىٍم ذىٍنبه
 ىيٍم فى سىاًبقىًتًو, أىٍك ًبشىفىاعىًة ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم الًَّذم تىابى ًمٍنوي, أىٍك أىتىى بىحىسىنىاتو تىٍمحيوهي, أىك  يًفرى لىوي؛ ًبفىٍضلً  قىدٍ 
نٍػيىا كيفّْرى ًبوً  أىحىقُّ  ا ًفي الذُّنيوًب اٍلميحىقَّقىًة؛ فىكىٍيفى األيميوري . عىٍنوي  النَّاًس ًبشىفىاعىًتًو, أىٍك ابٍػتيًليى بًبىالىءو ًفي الدُّ الًَّتي  فىً ذىا كىافى ىىذى

الًَّذم يػيٍنكىري  ثيمَّ اٍلقىٍدرى . كا؛ فػىلىهيٍم أىٍجره كىاًحده, كىاٍلخىطىأي مٍغفيوره أي أىٍخطى  إٍف أىصىابيوا؛ فػىلىهيٍم أىٍجرىاًف, كىًإفٍ : كىانيوا ًفيهىا ميٍجتىًهًدينى 
ًبيًلًو,  كره ًفي جىٍنبً ـي قىًليله نػىٍزره مىغٍ  ًمٍن ًفٍعًلًهمٍ  فىضىاًئًل اٍلقىٍوـً كىمىحىاًسًنًهٍم؛ ًمنى اإًليمىاًف بًاهلًل, كىرىسيوًلًو,كىاٍلًجهىاًد ًفي سى

كىبىًصيرىةو, كىمىا مىنَّ اهللي عىلىٍيًهم ًبًو ًمنى  كىمىن نَّظىرى ًفي ًسيرىًة اٍلقىٍوـً ًبًعٍلمو . النَّاًفًع, كىاٍلعىمىًل الصَّاًلحً  كىاٍلًهٍجرىًة, كىالنٍُّصرىًة, كىاٍلًعٍلمً 
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ٍلًق بػىٍعدى األىنًٍبيىاًء؛ الى كىافى كىال يىكيوفي  اٍلفىضىاًئًل؛ عىًلمى يىًقيننا ري اٍلخى ةي ًمٍن قػيريكًف ىىًذًه األيمًَّة  أىنػَّهيٍم ًخيػٍ ًمثٍػليهيٍم, كىأىنػَّهيمي الصٍَّفوى
ري األيمىًم كىأىٍكرىميهىا عىلىى اهللً  الًَّتي ًىيى   ". تػىعىالىىخىيػٍ

هيٍم ػ ًإٍف صىدىرى ػ ييوًجبي مىٍغًفرىةى مىا يىٍصديري : "قاؿ هيٍم ًإٍف صىدىرى  مىٍغًفرىةى مىا صىدىري  "أنا عندم: "ًمنػٍ  ". ًمنػٍ
الًَّذم يػيٍنكىري ًمٍن ًفٍعًل  ثيمَّ اٍلقىٍدري :"أنا عندم": كره ـي قىًليله نػىٍزره مىغٍ  الًَّذم يػيٍنكىري ًمٍن ًفٍعًلًهمٍ  ثيمَّ اٍلقىٍدرى : "قاؿ
 ".بػىٍعًضًهمٍ 

بات كمبلسنات كخصومات، بٌن أىل ذا الفصل من أنفع األبواب لطالب العلم فيما يقع ُب الساحة من ْناذق
السنة ك٢نالفيهم من الركافض كغًنىم؛ فإنا ُب زمن صار كل إنساف يتسنم اٞننابر، كيتحدث عرب الوسائط، كيقع ُب 

الصحابة، كتسمعوف ببعض رءكس البدع حَّت من اٞننتسبٌن إٔب السنة، كالسنة منهم براء من يقع ُب صحابة رسوؿ اهلل 
، كأ٧نا ىو لساف للركافض، كإف ادعى بأنو على سنة، كيزعم  صلى اهلل عليو كسلم، كْند منو ًشنشنة تعرفها من أخـز

ا الفصل يبٌن ذلك، لكنو ليس على السنة اليت كاف عليها السلف الصاّب، ففي قذالتحقيق، كيزعم ٓنرير اٞنسائل إٔب غًن 
كر القاعدة األساسية ذالشيخ بطريقة منصفة عادلة مقنعة اٞنوقف من اآلثار اٞنركية ُب مساكئ بعض الصحابة، فابتدأ أكالن ب

؛ إ٧نا نشًن إٔب  "بػىٍينى الصَّحىابىةً  عىمَّا شىجىرى : "، كحينما نقوؿ"بػىٍينى الصَّحىابىةً  كىييٍمًسكيوفى عىمَّا شىجىر":قاؿكىي اإلمساؾ، 
ا كاحدة،  فرتة زمنية ١نددة، ليس األمر الصحابة من بعثة الن  صلى اهلل عليو كسلم إٔب أف انقرضوا، ظل الصحابة يدن

-كجبهة كاحدة، زمن رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كأيب بكر، كعمر، كعثماف، ٍب كًجد شيء من الفتنة ُب زمن عليو 
ق العبارة تدؿ على أف الشجار كاقع بٌن عامة الصحابة ذ، كٓب يطل إال أفرادنا منهم، فبل يتصور متصور أف ق-رضي اهلل عنو

كمن كاف معو، كمعاكية كمن كاف معو، كطلحة - رضي اهلل عنو-علي : ق الفتنة كىمذال؛ إ٧نا كقع بٌن أفراد منهم، ابتلوا بو
ق الفتنة، ال عامة الصحابة، فالصحابة عامتهم سًلموا كعوفوا من ذين ابتلوا بوذكالزبًن كعائشة كمن كاف معهم، ىؤالء ىم اؿ

ق الفتنة، فما ذق الفتنة أيضنا؛ بل أكثر الصحابة نأل عنها كاعتزؿ، فأكثر الصحابة اعتزؿ قذا األمر، ككثًن ٣نن عاصر قذق
تلك دماء طهر اهلل منها : "ق-ر٘نو الل- اإلمساؾ عما شجر بينهم، كما قاؿ عمر بن عبد العزيز :أكالن ىو اٞنوقف؟ 

من أف تتلطخ سيوفنا بدمائهم، فلنطهر - ر٘نو اهلل-كما أف اهلل تعأب عافانا، يقوؿ : ، يعين"سيوفنا؛ فلنطهر منها ألسنتنا
من - رضي اهلل عنو-متهم كسيبتهم؛ ألنو قد كاف ُب زمنو من يقع ُب علي ذألسنتنا من أف تتلطخ بالوقيعة فيهم، أك ـ

ىب أىل السنة كاٛنماعة على اإلمساؾ عما شجر بٌن ذلك استقر ـذق األمور تقع؛ فلذالنواصب أك العكس، فكانت ق
أف ال يفتتح اإلنساف اٜنديث فيما شجر بٌن الصحابة، ّنعىن أنو ال يفتتح :  معناهلك يا كراـ؟ذما معنى الصحابة، 

كرىا ىو السبلمة؛ ألف من ذلك، طيها كعدـ ذالدركس كاحملاضرات ُب ما جرل ُب اٛنمل، كصفٌن، كالتحكيم كغًن 
ق األشياء فقد يلحقو شيءه من إيغار الصدكر، كالنقمة، كيقع ُب قلبو، كينقدح ُب خاطره معىنن فاسد، كىو ُب ذخاض ُب ق

ا اٞنوضوع ابتداءن؛ لكن لو ابتلوا بو كانتصب من يقع ُب الصحابة كيناؿ ذعافية منو، فأىل السنة كاٛنماعة ال يفتتحوف ق
العواصم "حينما ألف كتابو - ر٘نو اهلل-ب عنهم كالدفع عن سًنُتم، كما فعل ابن العريب اٞنالكي ذ اؿذو منهم، تعٌن حينئ
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ق الفتنة َنوابو حكيمو ذفيمن تعلقت بو ق، كأجاب عنها -رضواف اهلل عليهم-، فحرر مواقف الصحابة "من القواصم
 .ق ىي الجملة األكلىذفوسديدو، 

يوجد ركاـ من اٞنركيات دسها الركافض عرب التاريخ، : ق اآلثار اٞنركية ُب مساكئهم أنواعذإف ق:  فيقولوفأما الثانية
فقد قاؿ عنو " لوط بن ٪نٍن"كبة ُب كتب التواريخ، أبو ٢ننف ذق اٞنركيات اٞنكذين ضخوا قذكمن أشهر ىؤالء الركافض اؿ

، كقد ركل عنو ابن جرير الطربم مركيات كثًنة، بناء على قاعدة إنو من أسند فقد برئ، كفيها "إنو شيعي ١نرتؽ: "ى ذاؿ
، كأمثالو "أنو شيعي جىلد ١نرتؽ: "ى ذمن إيغار الصدكر كالوقيعة ُب الصحابة ما اهلل بو عليم، لكن الرجل كما قاؿ عنو اؿ

 .ق اٞنركياتذا علينا أف ننظر بنظرة منصفة إٔب قذكثًن؛ فلو
ا أسهل ذىو ٢نالفة اٝنرب للواقع، يعين أهنا مصنوعة، موضوعة، كه: بذ، كالك"نٍػهىا مىا ىيوى كىًذبه ـً : "قاؿ الشيخ

ما رأيت من أىل األىواء -: "ر٘نو اهلل-ب أىل األىواء، كما قاؿ اإلماـ الشافعي ذما يكوف على الركافض؛ فإهنم أؾ
: كر بعض السلف أف أحد اٛنن كاف يرتاد ٠نلسو، يقوؿذ، ك"ب على رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم من الرافضةذأؾ

فأحضرنا لو طبقنا من األرز، فرأينا األرز يرتفع كال نرل من : األرز، يقوؿ: ما أحب الطعاـ إليكم؟ فقاؿ: حَّت قلنا لو
رافضة اٛنن ىم أشد : يعين. الرافضة: نعم، فقيل من أشدىم؟ فقاؿ: أفيكم أحد من أىل األىواء؟ فقاؿ: يأكلو، فقلنا لو

ب، كمنها ما قد زيد فيو كنقص كغيًنِّ عن كجهو؛ ّنعىن ذق اٞنركيات منها ما ىو ؾذأىل األىواء من اٛنن، فاٞنقصود أنو ق
ق القصة لكنو تعرض للتحريف، إما بزيادة أك نقصاف، أك تغيًن عن كجهو، فمثبلن ال ريب أنو ذا اٝنرب، لوذأنو يوجد أصل لو

ـ، ذا من باب اؿذقد كقعت حادثة اٛنمل، كصفٌن، كالتحكيم، كحينما ينتدب بعض الناس إلنكارىا زعمنا منو بأف ق
ق أمور كقعت قطعنا، كأخرب عنها الن  صلى اهلل عليو ذا عبث ُب الواقع، قذأباطيل ٩نب أف ٕنيحى من التاريخ، فو: كيقوؿ

ال يوجد شيء اٚنو : كسلم أهنا ستقع، فبعض الناس بدافع الغًنة أك اٜنمية يغالط البدىيات، كاألمور القطعيات، يقوؿ
ق األمة، ذق كقعت ابتبلءن من اهلل تعأب لوذق: ا ال ريب أنو ٠نازفة، لكن نقوؿذاٛنمل، كال صفٌن، كال التحكيم، ق

 .إنو قد كقع فيها زيادة، كنقصاف، كتغيًن عن كجهها: كحفظت األمة الدركس النافعة بعدىا، كسيأٌب توجيهها، لكن نقوؿ
٣نا يدؿ على أف منها ما ىو صحيح، لكن : "الصًَّحيحي ًمٍنوي عىامةي كى  ":ُب نسخيت": كىالصًَّحيحي ًمٍنوي :"قاؿ

لك صدر منهم عن ذأف :  يعين,"ميٍجتىًهديكفى ميًصيبيوفى, كىًإمَّا ميٍجتىًهديكفى ميٍخًطئيوفى  ًإمَّا "كيف؟" :ىيٍم ًفيًو مىٍعذيكريكفى "عامتو
رضي اهلل عنو ٞنا بايعو -ا بداية الفتنة، فعلي ذ، كاف ق-رضي اهلل عنو-ٞنا قتل عثماف : اجتهاد، كأضرب لكم مثاالن 

الصحابة رأل أف من أكٔب األكلويات كالواجبات ىو أف يبايعو العماؿ على األمصار، يقدموا البيعة، كيدخلوا ُب الطاعة، 
تو الغًنة كاٜنمية ٞنا جرل من مقتل ذحيث كاف ُب الشاـ، كأما معاكية فإنو قد أخ- رضي اهلل عنو-ا يشمل معاكية ذكه

، ككاف ىو من أىل دـ عثماف؛ ألنو من بين عبد مشس، فطالب بدـ عثماف، فجرل بينهما -رضي اهلل عنو-عثماف 
لك ىو يقيم ذأف أكؿ األمر أف يدخلوا ُب البيعة كسائر اٞنسلمٌن، ٍب بعد - رضي اهلل عنو-مكاتبات طويلة، كرأل علي 

اٜندكد، كيتتبع اٛنناة، ك٪نفظ الدـ، أك العقل، أك الدية، لكن األمر عىظيم على معاكية كمن معو، فأبوا أف يدخلوا ُب بيعتو، 
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رضي اهلل عنهم -كجرل ما جرل، كٞنا احتدـ األمر بٌن أىل العراؽ كأىل الشاـ، رأل طلحة كالزبًن كمعهم عائشة 
ا اٛنمع ذا األمر ال ينتهي إال بأف ٫نتار اٞنسلموف بديبلن عن علي كمعاكية، ٫نتاركنو من بينهم، فخرجوا بوذأف ق- أٗنعٌن

لك من دكاعي حصوؿ مقصودىم؛ فلما بلغوا موضعنا، سعى احملرضوف بٌن الفريقٌن إٔب إثارة اٜنرب؛ ذالكثيف لكي يكوف 
إف ما صدر عنهم إ٧نا صدر عن : ير كنوجو األحداث، فنقوؿذا ينبغي أف نبحث عن اٞنعاذحَّت كقعت كقعة اٛنمل، هبك

ا حكم اٜناكم فاجتهد فأصاب، فلو أجراف، ذإ]: اجتهاد، كاجملتهد ال ٫نلو من حالٌن، كما قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
أجر االجتهاد كأجر اإلصابة، كاألجر الواحد ىو أجر : ، فاألجراف[ا حكم اٜناكم فاجتهد فأخطأ، فلو أجر كاحدذكإ

 .ا ينبغي أف نفهم ما صدر عن الصحابةذاالجتهاد، فهك
؛ "كىىيم: "فقاؿ: لك؛ أتبعو بالقوؿ كعقب عليو حَّت ال ييظن أننا ندعي العصمة لعمـو الصحابةذكٞنا قاؿ الشيخ 

ليسوا : "اإًلٍثًم كىصىغىائًرًهً  الى يػىٍعتىًقديكفى أىفَّ كيلَّ كىاًحدو ًمنى الصَّحىابىًة مىٍعصيوـه عىٍن كىبىائًرً  مَّعى ذىًلكى "أىل السنة كاٛنماعة، : أم
معصومٌن، فاألنبياء عليهم الصبلة كالسبلـ ليسوا معصومٌن عن الصغائر على القوؿ الراجح، فالصحابة من باب أكٔب أهنم 

من حيث اٞنبدأ ٬نكن أف يقع : ، يعين"جيوزي عىلىٍيًهمي الذُّنيوبي ًفي اٍلجيٍملىةً تى اإًلٍثًم كىصىغىائًرًًه؛ بىٍل  عىٍن كىبىائًرً "ليسوا معصومٌن 
 .منهم شيء، كمن تتبع السًنة النبوية، كالسنة النبوية ٩ند أنو قد كقع لبعض الصحابة أمور تستدرؾ

هيٍم ػ ًإٍف صىدىرى ػ كىلىهيم مّْنى السَّوىاًبًق كىاٍلفىضىاًئًل مىا ييوًجبي مىٍغًفرىةى مىا صىدىرى : "قاؿ على أف - ر٘نو اهلل-، ينبو "ًمنػٍ
حىتَّى إنَّوي يػيٍغفىري لىهيم مّْنى السَّيّْئىاًت : " فقاؿ ُب تفصيلها،ذالصحابة الكراـ ٟنم ما ليس لغًنىم من السوابق كالفضائل، ٍب أخ

ٍن بػىٍعدىىيٍم؛ ألىفَّ لىهيم مّْنى اٍلحىسىنىاًت الًَّتي تىٍمحيو مىا ٍن بػىٍعدىىيمٍ  الى يػيٍغفىري ًلمى  ًإفَمَّن }: ، كقد قاؿ اهلل تعأب"السَّيّْئىاًت مىا لىٍيسى ًلمى
 .، فحسناُتم رضواف اهلل عليهم عظيمة ماحية[114: ىود{ ]السَمَّنيِّئىاتً  ييٍذًىنٍبى  اٜنٍىسىنىاتً 

ري اٍلقيريكفً   كىقىٍد ثػىبىتى ًبقىٍوًؿ رىسيوًؿ اهللً :"قاؿ خًن القركف ]: ، كما ُب اٞنتفق عليو "صلى اهلل عليو كسلم أىنػَّهيٍم خىيػٍ
 .[ين يلوهنمذين يلوهنم، ٍب اؿذخًن الناس قر٘ب، ٍب اؿ: ]أك قاؿ [قر٘ب

ا ذكرنا قذ، كقد  "بػىٍعدىىيمٍ  إذىا تىصىدَّؽى ًبًو كىافى أىٍفضىلى ًمٍن جىبىًل أيحيدو ذىىىبنا ًممَّن كىأىفَّ اٍلميدَّ ًمٍن أىحىًدًىمٍ : "قاؿ
 . نفنا

؛ فػىيىكيوفي قىدٍ : "قاؿ تىابى ًمٍنوي, أىٍك أىتىى بىحىسىنىاتو تىٍمحيوهي, أىك  يًفرى لىوي؛  ثيمَّ ًإذىا كىافى قىٍد صىدىرى ًمٍن أىحىًدًىٍم ذىٍنبه
نٍػيىا   ىيٍم أىحىقُّ فسىاًبقىًتًو, أىٍك ًبشىفىاعىًة ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم الًَّذم ًبفىٍضلً  النَّاًس ًبشىفىاعىًتًو, أىٍك ابٍػتيًليى بًبىالىءو ًفي الدُّ
ق ذكر اٞنكفرات العشرة، قذق ٙنسة أنواع من اٞنكفرات، كشيخ اإلسبلـ ابن تيمية ُب كثًن من كتبو مذق": عىٍنوي  كيفّْرى ًبوً 

ق، كال شك أهنم أسعد ذكر قذلك؛ ؼذاٝنمس، كأخرل بعضها يقع ُب الربزخ، كبعضها يقع ُب أىواؿ القيامة، إٔب غًن 
ق اٞنكفرات من التوبة، كاالستغفار، كاٜنسنات اٞناحية، كالسابقة، كالعمل الصاّب، كالشفاعة اليت تكوف لنبينا ذالناس بو

، أك غًن  ، أك غمو  .لكذصلى اهلل عليو كسلم، أك الببلء ّنرض، أك ىمو
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ا ًفي الذُّنيوًب اٍلميحىقَّقىًة؛ فىكىٍيفى ؼى : "قاؿ ا كانت ذإ: يعين: "؟الًَّتي كىانيوا ًفيهىا ميٍجتىًهًدينى   األيميوري  ًفيًإذىا كىافى ىىذى
كا؛ أي أىٍخطى  ًإٍف أىصىابيوا؛ فػىلىهيٍم أىٍجرىاًف, كىًإفٍ "! نوب اٞنؤكدة احملققة؛ فكيف ّنا كاف ١نل اجتهاد؟ذق اٞنكفرات تكفر اؿذق

 ".فػىلىهيٍم أىٍجره كىاًحده, كىاٍلخىطىأي مٍغفيوره 
فىضىاًئًل اٍلقىٍوـً  جىٍنبً بً كره ـي الًَّذم يػيٍنكىري ًمٍن ًفٍعًل بػىٍعًضًهٍم قىًليله نػىٍزره مىغٍ  ًإفَّ اٍلقىٍدرى : " بالقوؿلكذٍب أتبع 
ًبيًلًو, "ق األمور اليت تستدرؾ على بعضهم إٔبذحينما تنسب ق: يعين": كىمىحىاًسًنًهمٍ   اإًليمىاًف بًاهلًل, كىرىسيوًلًو,كىاٍلًجهىاًد ًفي سى

 .كر، كالنقطة ُب البحرذ، فإهنا تبدك شيئنا ال يكاد م"النَّاًفًع, كىاٍلعىمىًل الصَّاًلحً  كىاٍلًهٍجرىًة, كىالنٍُّصرىًة, كىاٍلًعٍلمً 
, كىبىًصيرىةو,  كىمىن نَّظىرى ًفي ًسيرىًة اٍلقىٍوـً ًبًعٍلمو : "قاؿ أىنػَّهيٍم  كىمىا مىنَّ اهللي عىلىٍيًهم ًبًو ًمنى اٍلفىضىاًئًل؛ عىًلمى يىًقينناكىعىٍدؿو

ٍلًق بػىٍعدى األىنًٍبيىاًء؛ الى كىافى كىال يىكيوفي  ري اٍلخى ةي ًمٍن قػيريكًف ىىًذًه األيمًَّة الًَّتي ًىيى ىيمي ًمثٍػليهيٍم, كىأىنػَّهيمي  ًخيػٍ ري األيمىًم  الصٍَّفوى خىيػٍ
ق ذ٥نو أصحاب رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم، كعلينا أف نعزز ق-  أيها األخوة–ا ىو الواجب ذق: "كىأىٍكرىميهىا عىلىى اهللً 

االعتقادات كننشرىا بٌن الناس؛ ألننا ُب زمن تطاكؿ فيو األقزاـ على ىؤالء العظاـ، كصاركا ينالوف منهم، فعلينا أف ننشر 
 .فضائلهم، كسًنىم اٜنميدة، حَّت نقطع الطريق على ىؤالء البغاة كاٞنفسدين من الركافض كغًنىم

أىٍيًديًهم مٍّْن  التٍَّصًديقي ًبكىرىامىاتى األىٍكلًيىاًء كىمىا ييٍجًرم اهللي عىلىى: السُّنَّةً  كىًمٍن أيصيوًؿ أىٍىلً  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
ٍأثيوًر عىنٍ  خىوىاًرًؽ اٍلعىادىاًت ًفي أىنٍػوىاًع اٍلعيليوـً  سىاًلًف األيمىًم ًفي سيورىًة  كىاٍلميكىاشىفىاًت كىأىنٍػوىاًع اٍلقيٍدرىًة كىالتٍَّأثًيرىاًت, كاٍلمى
مىٍوجيودىةه ًفيهىا ًإلىى يػىٍوـً  األيمًَّة ًمنى الصَّحىابىًة كىالتَّاًبًعينى كىسىائًًر قػيريكًف األيمًَّة, كىًىي اٍلكىٍهًف كى ىٍيرًىىا, كىعىٍن صىٍدًر ىىًذهً 

  .اٍلًقيىامىةً 
 ٗنع كٕب، كالوٕب مأخوذ من الوٕب، :ٓب يزؿ أىل السنة يذكركف ُب متوهنم العقدية ما يتعلق بكرامات األكلياء، كاألكلياء

أىالى ًإفَمَّن أىٍكلًيىاءى اللَمَّنًو الى خىٍوؼه عىلىٍيًهٍم كىالى ىيٍم ٪نىٍزىنيوفى }: كالٍوٕب ىو الدنو كالقيرب، كأكلياء اهلل ىم الذين كصفهم اهلل تعأب بقولو
فمن كاف هلل تقيًّيا كاف هلل كليًّيا، فالوالية ليست دعول كليست . [63، 62: يونس]{ الَمَّنًذينى  مىنيوا كىكىانيوا يػىتػَمَّنقيوفى  (62)

كراثة كإ٧نا الوالية تناؿ بتقول اهلل عز كجل، فبعض الناس يظن أف الوالية تتسلسل من اٛند إٔب األب إٔب االبن كأف ىذا 
البيت بيت كالية كاألمر ليس كذلك، الوالية ىي تقول اهلل عز كجل كليست ٠نرد دعول تقاؿ باللساف، فمن كاف هلل تقيًّيا 

كال ريب أف ألكلياء اهلل تعأب منزلة خاصة فقد ذكر اهلل . ىيومناكاف هلل كليًّيا، كالتقي ىو الذم ٬نتثل أكامر اهلل ك٩نتنب 
مىٍن عىادىل ٕب كىلًيًّيا فػىقىٍد  ذىنٍػتيوي بًاٜنىٍرًب، كىمىا تػىقىرَمَّنبى ًإٕبىَمَّن عىٍبًدم ًبشىٍيءو أىحىبَمَّن ًإٕبىَمَّن ٣نَمَّنا ): تعأب ُب اٜنديث القدسي قاؿ

كيٍنتي ٚنىٍعىوي الَمَّنًذم يىٍسمىعي ًبًو، كىبىصىرىهي : افػٍتػىرىٍضتي عىلىٍيًو، كىمىا يػىزىاؿي عىٍبًدم يػىتػىقىرَمَّنبي ًإٕبىَمَّن بًالنػَمَّنوىاًفًل حىَّتَمَّن أيًحبَمَّنوي، فىًإذىا أىٍحبىٍبتيوي 
نَمَّنوي، كىمىا  يًعيذى يٍعًطيػىنَمَّنوي، كىلىًئًن اٍستػىعىاذى٘ب ألى هي الَمَّنيًت يػىٍبًطشي هًبىا، كىرًٍجلىوي الَمَّنيًت ٬نىًٍشي هًبىا، كىًإٍف سىأىلىيًن ألى الَمَّنًذم يػيٍبًصري ًبًو، كىيىدى

ٍوتى كىأىنىا أىٍكرىهي مىسىاءىتىوي 
ى
ٍؤًمًن، يىٍكرىهي اٞن

ي
 ىذا أشرؼ حديث ُب ذكر .(تػىرىدَمَّنٍدتي عىٍن شىٍيءو أىنىا فىاًعليوي تػىرىدًُّدم عىٍن نػىٍفًس اٞن

                                                           
 (.6502)صحيح البخاري  
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الوالية، كعليو فإف ألكلياء اهلل تعأب منزلة خاصة عند اهلل تعأب ُب الدنيا كُب اآلخرة، فهم ُب الدنيا ُب جنابًو تعأب كحفظو 
. كصونو ك٘نايتو، كىم ُب اآلخرة ٟنم اٞننازؿ العلى عند اهلل تعأب

 يعرِّفوهنا بأهنا أمر خارؽ للعادة ٩نريو اهلل على يد :الكرامةفأىل السنة كاٛنماعة يصدقوف بكرامات األكلياء، كما الكرامة؟ 
 فهو أمر خارؽ :كأما السحر كالشعوذةبأهنا أمر خارؽ للعادة ٩نريها اهلل على يد ن ، : اآليةكما يعرفوف . رجل صاّب

  : على ثالثة أنحاءففخوارؽ العادات إذ. للعادة ٩نرم على مشعوذ أك ساحر
 إما أف تقع على يد ن  فتسمى  ية كيسميها بعضهم معجزة (1
 .كإما أف تقع على يد رجل صاّب كٕب فتسمى كرامة (2
 .كإما أف يقع اٝنرؽ للعادة على يد ساحر كمشعوذ فتسمى سحرنا كشعوذة (3

انتقد ىذا  "النبوات" ُب كتاب -ر٘نو اهلل- كإال فإف شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ،كالتعبًن ِنرؽ العادة تعبًن أحدثو اٞنتأخركف
إف خرؽ العادة ىذا أمر نس  إذ العادة اليت تكوف عند قـو قد ال تكوف عند  خرين كعند جنس من اٝنلق : التعبًن كقاؿ

 ألبتة، ما ٩نريو اهلل تعأب على يد  لوكاٞنقصود أف ما ٩نريو اهلل تعأب على أيدم أنبيائو فبل نظًن. ال تكوف عند جنس  خر
أنبيائو من اآليات العظاـ كانشقاؽ القمر ككانفبلؽ البحر ككالناقة اليت ٔنرج من صخرة صماء ككإبراء عيسى عليو السبلـ 

لؤلبرص كاألكمو كإحياء اٞنوتى ال يستطيع على جنسها البشر، أما ما يقع من السحرة كاٞنشعوذين فهو من جنس ما 
ىنا أف اهلل تعأب يكـر بعض عباده الصاٜنٌن بأف ٩نرم  كأفاض ُب الفرؽ بٌن اآلية كغًنىا كاٞنقصود ىا. يستطيعو البشر

 كيكوف أيضنا دليبلن على صحة نبوة الن  الذم اتبعوه ، كيكوف ذلك دليبلن على صبلحهم،على أيديهم شيئنا ٓب يألفو الناس
 كىمىا ييٍجًرم اهللي عىلىى :- رحمو اهلل – فلهذا قاؿ الشيخفإنو لوال اتباعهم لذلك الن  ٞنا أكرىم اهلل تعأب هبذا األمر، 

ّنعىن : كىاٍلميكىاشىفىاًت كىأىنٍػوىاًع اٍلقيٍدرىًة كىالتٍَّأثًيرىاتً  أىنٍػوىاًع اٍلعيليوـً  :ٍب ذكر صنفٌنإْب، .....أىٍيًديًهم مٍّْن خىوىاًرًؽ اٍلعىادىاًت ًفي
أف خرؽ العادة ىذا قد يكوف ُب أنواع العلـو كاٞنكاشفات بأف ٫نرب الوٕب بإٟناـ من اهلل تعأب ّنا ٓب ْنر العادة بو، كإخبار 

رضي - أف الذم ُب بطن امرأتو غبلـ فكاف كذلك، كأيضنا ما كشف اهلل تعأب لعمر -رضي اهلل عنو-أيب بكر الصديق 
 حينما كاف ٫نطب على اٞننرب يومنا فجيلِّي لو اٞنشهد لقـو من اٞنسلمٌن ٩ناىدكف ُب سبيل اهلل ُب ببلد الفرس -اهلل عنو

 يا سارية اٛنبل يا سارية : كىو على منرب اٞندينة،فرأل ككأف الفرس قد أحاطوا هبم كأعدكا ٟنم كميننا فنادل بأعلى صوتو
 على بعد  الؼ األمياؿ -رضي اهلل عنو-اٛنبل، كسارية ىذا ىو قائد ذلك اٛنند من اٞنسلمٌن فسمع سارية صوت عمر 

ا. فاعتصم باٛنبل كصعد كأصحابو إليو فوقاىم اهلل تعأب، فهذا من أنواع العلـو كاٞنكاشفات . كاألمثلة على ىذا كثًنة جدًّي
رًم على يد عباده الصاٜنٌن من أنواع القدرات ما ال يقع  ؛أىنٍػوىاًع اٍلقيٍدرىًة كىالتٍَّأثًيرىاتً كذلك أيضنا في  فإف اهلل تعأب أيضنا ٩ني

 :كمما يمثل لو بذلكيصنع اهلل ٟنم ما ال يصنع لغًنىم، كلغًنىم عادة 
  ككانوا ، عند فتح البحرين فإنو كاف معو أربعة  الؼ من اٞنسلمٌن-رضي اهلل عنو-ما كقع للعبلء بن اٜنضرمي 

يقصدكف قومنا من الكفار فحاؿ بينهم كبينهم اٞناء، كقفوا على سيف البحر فنزؿ العبلء بن اٜنضرمي كصلى ركعتٌن ٍب 
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كاهلل لقد كنا يومئذو أربعة  الؼ ؼ]: يا عظيم يا حليم يا عليم أجزًنا، قاؿ أبو ىريرة راكم اٜنديث قاؿ: رفع يديو كقاؿ
كجرل مثل ذلك للمسلمٌن ُب فتوح العراؽ فكانوا . مشاىم اهلل تعأب على اٞناء. [فما ابتل لنا قدـ كال خف كال حافر

 فإذا أهنك الفرس جعل اهلل لو تعأب صخرة فربز كصار يسرتيح عليها حَّت فر اجملوس من بٌن ،٫نوضوف ِنيوٟنم ُب اٞناء
 . أيديهم ٞنا رأكا ما فًتح عليهم كما أجرل اهلل عليهم من خوارؽ العادات

  فيها كانت غابة ْنوؿ كجاء ُب التواريخ أف عقبة بن نافع ٞنا أراد أف يتخذ من القًنكاف ُب ببلد تونس قصبة للمسلمٌن
أيتها الوحوش أيتها اٜنيات ٥نن أصحاب ١نمد : السباع كاٜنيات كاٟنواـ، فوقف على فم الغابة كنادل بأعلى صوتو

فخرجت الوحوش ٓنمل صغارىا ُب أفواىها كخرجت اٜنيات من جحورىا حَّت أخلت اٞنكاف كابتنوا : اخرجي، يقوؿ
 .مدينة القًنكاف ُب ذلك اٞنوضع

 فإنو بٌن يدم معركة الًنموؾ برز رجل من كبار قادة الرـك كتقدـ بٌن -رضي اهلل عنو-ما جرل ٝنالد بن الوليد ك 
ؽ، فأخذ اّبىذا سم زعاؼ فإف أنت شربتو فإ٘ب أكوف معكم كأعلم أنكم على : الصفٌن كنادل ِنالد فربز لو فقاؿ

بسم اهلل ثقة باهلل كتوكبلن على اهلل كشربو فلم يضره شيء كدخل ذلك :  بالقدح كتناكلو كقاؿ-رضي اهلل عنو-خالد 
.  الرجل ُب اإلسبلـ

فهذه ٩نريها اهلل تعأب على يدم عباده اٞنؤمنٌن كالقصص ُب ىذا كثًنة فأىل السنة كاٛنماعة من أصوٟنم التصديق 
كذلك أيها الكراـ أف الناس انقسموا في ىذا  ال ٬نكن ىذا ٫نالف الطبيعة إٔب غًن ذلك، :بكرامات األكلياء ال يقولوف
 :الباب إلى ارفين ككسط

 حَّت بذلوىا لكل من ىب كدب كمشى كدرج كصاركا يتوسعوف ُب حكايتها كال فقـو  لوا في إثبات الكرامات 
 فإهنم يزعموف ألكليائهم أحياننا زكرنا كهبتاننا من القىصص كاٝنرافات ما ؛كىذا كثير في ابقات الصوفيةيأهبوف بثبوُتا، 

ابقات "ال ٫نطر بباؿ كال يصدقو خياؿ كيتوسعوف ُب ىذا لغرض تكثًن األتباع كإشاعة التعلق بالذكات، كمن قرأ ُب 
.  فهؤالء غلوا ُب إثبات الكرامات.  كجد من ىذا غثاء كثًننا تنزه الشريعة عن مثلو"الشعراني

 ال ٬نكن أف ٔنرؽ العادة : فاٞنعتزلة نفوا الكرامات كنفوا أيضنا السحر كغًنه كقالوا؛على النقيض منهم تمامنا المعتزلة 
كاٛنواب عنها .  بالساحر ىذه شبهتهمن إال لن ، كلو قيدر أف العادة خرقت لغًن ن  اللتبس الن  بالوٕب كالتبس اؿ

ا كىو أف الوٕب ال يدعي النبوة أليس :سهل أف نقوؿ ٟنم  ال ٬نكن أف يلتبس الن  بالوٕب ٞناذا؟ لسبب بسيط جدًّي
كذلك؟ الوٕب ىو من أشد الناس إزراء على نفسو كحطًّيا من نفسو كاتضاعنا هلل عز كجل، فكيف يتصور أف يقوؿ الوٕب 

.  فحينئذو ال التباس بٌن الن  كالوٕباؿ اٞنحؿعن نفسو إنو كٕب؟ ىذا من أبعد البعيد كأمح
ا ألف بٌن أكلياء الر٘نن كأكلياء الشيطاف :يقاؿ  أك الولي بالساحر,نو يلتبس النبي بالساحرأ :بقي قولهم  ىذا أشد بعدن

ُب أقوالو كأفعالو كسًنتو كبٌن الساحر اٝنبيث بادية عليو فرقاف عظيم شتاف بٌن الن  الذم عبلئم الصدؽ كالصبلح 
النجس القذر الذم يأكل أمواؿ الناس بالباطل كيطأ الفرج اٜنراـ كيغشى اٞننكرات ال ٬نكن أف يلتبس ىذا هبذا، كالناس 
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كأين تذىبوف كماذا تصنعوف فيما أخرب اهلل . أفعالوسًنتو كتدرؾ الفرؽ بٌن الطيب كاٝنبيث كالصادؽ كالكاذب بأقوالو ك
يػيعىلِّميوفى النَمَّناسى السٍِّحرى كىمىا أيٍنزًؿى عىلىى }: تعأب بو ُب كتابو من إثبات السحر كما ُب قصة موسى كفرعوف كُب قوؿ اهلل تعأب

نىةه فىبلى تىٍكفيرٍ  اًف ًمٍن أىحىدو حىَّتَمَّن يػىقيوالى ًإ٧نَمَّنىا ٥نىٍني ًفتػٍ ، فأين يذىب [102: البقرة] {اٍلمىلىكىٌٍنً بًبىاًبلى ىىاريكتى كىمىاريكتى كىمىا يػيعىلِّمى
 لكنو ليس معىن ، فبل شك أف السحر حق ككاقع!؟ىؤالء اٞنعتزلة حينما يواجهوف ىذه النصوص الصر٪نة ُب إثبات السحر

. السحر ىو قلب األعياف كالذكات كإ٧نا ىو ٔنييل لؤلعٌن لكن لو حقيقة
 .كاٞنعتزلة غلوا ُب اإلنكار فأنكركا الكرامات كالسحر ك٥نوىا– أعين هبم الصوفية – ىؤالء غلوا ُب جانب اإلثبات ف إذ
 فأثبتوا  يات األنبياء كأثبتوا كرامات األكلياء كأثبتوا كجود السحر ؛كأىل السنة كالجماعة كسط بين ىؤالء كىؤالء 

أيضنا، ففي باب كرامات األكلياء قالوا إف اهلل تعأب من باب ر٘نتو بوليو كإكرامو لو قد ٩نرًم على يديو من الكرامة ما 
لصلة بن تدؿ على صبلحو كصدقو كتكوف فرجنا لو، ففائدة الكرامة للوٕب أهنا ر٘نة بو كتنفيس لو كفرج، مثل ما كقع 

 كاف ُب مفازة فمات جواده فسأؿ اهلل تعأب أف يبقيو لو فرد اهلل عليو ركحو حَّت بلغ باب منزلو ٍب قاؿ البنو يا أشيم 
ٍأثيوًر عىنٍ : ، فهذا رّنا كقع كىذا كثًن؛ كٟنذا قاؿ الشيخا فإف الفرس عارية ٍب كقعت الفرس ميتن ،بين انزع السرج  كاٍلمى

 إٔب ما يشًن؟ إٔب ما جرل للفتية فإف الفتية أىل الكهف ناموا ثبلٖنائة كتسع : سىاًلًف األيمىًم ًفي سيورىًة اٍلكىٍهفً 
 . ، كأحياىم اهلل أك أيقظهم اهلل بعد ذلك[25: الكهف{ ]ًتٍسعنا كىاٍزدىاديكا}: سنٌن

 ككذلك اٝنضر صاحب موسى على . أيضنا ذك القرنٌن مكنو اهلل تعأب ُب األرض شرقنا كغربنا كبينهما كىذه كرامة لو
فاٞنقصود أف الشيخ أراد أف ٬نثل بوقوع الكرامات ُب األمم السابقة ؛  كىو أرجح، كالقوؿ اآلخر أنو ن ،القوؿ بأنو كٕب

ٍأثيوًر عىنٍ : قاؿ فيما - األيمًَّة ًمنى الصَّحىابىًة كىالتَّاًبًعينى  سىاًلًف األيمىًم ًفي سيورىًة اٍلكىٍهًف كى ىٍيرًىىا, كىعىٍن صىٍدًر ىىًذهً  كاٍلمى
 . كىسىائًًر قػيريكًف األيمَّةً -قصصنا عليكم من الصحابة كالتابعٌن 

أم ّنعىن أف الكرامة باقية ُب أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم فبل عجب أف : مىٍوجيودىةه ًفيهىا ًإلىى يػىٍوـً اٍلًقيىامىةً   كىًىيى :قاؿ
٩نرم اهلل تعأب على أيدم عباده الصاٜنٌن ُب ىذه األزمنة كما بعدىا من الكرامات ما يكوف لطفنا هبم كتعزيزنا ألمرىم 

ك٥نن نسمع ُب كثًن من اٞنواطن حينما يقع جهاد مع الكفار بوجود شيء من ىذه . كًداللة على صدؽ الن  الذم اتبعوه
 فيجب تصديقو كال ٩نوز أف يقابل باالعرتاض ككصف من قالو ؛ فإذا صح ذلك بالسند كثبت بالنقل الصحيح؛الكرامات

كاعلموا أف اهلل . ككذا، ال الكرامة باقية ُب أمة ١نمد لكن ينبغي التحقق كالتأكد من ثبوت النسبةأنو  ساذج بالدركشة أك 
 فمن كاف فاسقنا فاجرنا ساحرنا فإهنا ال تعد ُب حقو كرامة كال ترفعو ال عند اهلل كال عند ،تعأب ال يكـر إال من كاف تقيًّيا

 .الناس فبهذا يتبٌن الفرؽ بٌن أكلياء الر٘نن كأكلياء الشيطاف
 إٔب ما ٩نرم ُب زمن اٞنهدم ُب  خر الزماف حيث إنو -كاهلل أعلم-كما أهنا باقية ُب أمة ١نمد إٔب يـو القيامة يشًن الشيخ 

ف األرض خًناُتا حَّت يستظل الرىط بقحف أُب زمن اٞنهدم يكثر اٞناؿ جدًّيا حَّت إنو الرجل ٪نثو اٞناؿ كال يعده كحَّت 
. ف اللقحة من اإلبل لتكفي الفئاـ من الناس، فكل ىذه من الكرامات اليت يبقيها اهلل تعأب ٟنذه األمةأالرمانة كحَّت 
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 .كصلى اهلل على نبينا محمد, كعلى آلو كصحبو أجمعين

. كاهلل أعلم
 (41)الدرس 

 منهج االستدالؿ عند أىل السنة

اهلل  اىرًيقىًة أىٍىًل السُّنًَّة كىاٍلجىمىاعىًة اتػّْبىاعي آثىاًر رىسيوًؿ اهلًل صلى ثيمَّ ًمنٍ : فىٍصله  -:رحمو اهلل -ؤلفقاؿ الم
ًبيًل السَّاًبًقينى  األىكَّلًينى ًمنى اٍلميهىاًجرًينى كىاألىٍنصىاًر, كىاتػّْبىاعي كىًصيًَّة رىسيوًؿ اهلًل صلى اهلل  عليو كسلم بىاًاننا كىظىاًىرنا, كىاتػّْبىاعي سى

ٍهًديٍينى ًمٍن بػىٍعًدم, تىمىسَّكيوا ًبهىا عىلىٍيكيٍم ًبسينًَّتي كىسينَّةً ]: عليو كسلم, حىيثي قىاؿى  هىا  ,اٍلخيلىفىاًء الرَّاًشًدينى اٍلمى كىعىضُّوا عىلىيػٍ
ثىاًت األيميوًر؛ ًإيَّاكيٍم كىميٍحدى  فإف من ؛ىذا الفصل فصل مهم يتعلق ّننهج االستدالؿ[: فىً فَّ كيلَّ ًبٍدعىةو ضىاللىةه  بًالنػَّوىاًجًذ, كى

كماؿ فهم عقيدة أىل السنة كاٛنماعة كطريقتهم أف ندرؾ منهجهم ُب االستدالؿ كمصادر االستدالؿ عندىم، فمصادر 
.  الكتاب كالسنة كاإلٗناع:االستدالؿ عند أىل السنة كاٛنماعة ثبلثة

يعين ما يتعلق : اهلل عليو كسلم بىاًاننا كىظىاًىرنا اىرًيقىًة أىٍىًل السُّنًَّة كىاٍلجىمىاعىًة اتػّْبىاعي آثىاًر رىسيوًؿ اهلًل صلى ًمنٍ : قاؿ
 كاألقواؿ كاألفعاؿ، فأىل السنة كاٛنماعة أسعد الناس بتحرم : أك األمور الظاىرة، كاحملبة كاٝنوؼ كالرجاء:باألمور الباطنة

سنة الن  صلى اهلل عليو كسلم فبل يبلغهم شيء عن نبيهم صلى اهلل عليو كسلم إال ٕنسكوا بو كحرصوا على تطبيقو كٓب 
 ُب اٞنتأخرين، أما السلف  ىذاإ٧نا كقعال يكن من دأب السلف أف يقولوا أكاجب ىذا أـ سنة؟ ١نـر ىذا أـ مكركه؟ 

مىا ): الصاّب فإذا علموا الشيء سنة فعلوه كٓب يدخلوا ُب ٣ناكسة كتنازالت بل يعملوف بقوؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
ٍيتيكيٍم عىٍنوي، فىاٍجتىًنبيوهي كىمىا أىمىٍرتيكيٍم ًبًو فىافػٍعىليوا ًمٍنوي مىا اٍستىطىٍعتيمٍ  لىقىٍد كىافى لىكيٍم ُب رىسيوًؿ }: ، كقبل ذلك بقوؿ اهلل تعأب(نػىهى

{ ًلمىٍن كىافى يػىٍرجيو اللَمَّنوى كىاٍليػىٍوـى اآٍلًخرى كىذىكىرى اللَمَّنوى كىًثًننا}، لكن من الذم يتأسى؟ [21: األحزاب] {اللَمَّنًو أيٍسوىةه حىسىنىةه 
 كٞناذا يفرح هبا ؟، أرأيتم ىذا يفسر لكم ٞناذا يستثقل بعض الناس سنة الن  صلى اهلل عليو كسلم[21: األحزاب]

 كمن ضعف عنده شيء ،، من كاف يرجو اهلل كاليـو اآلخر كيذكر اهلل كثًننا طابت نفسو كقرت عينو كسهل انقياده؟ خركف
من ىذه اٞنعا٘ب ثقل عليو اتباع السنة كدخل كما قلت لكم ُب ٣ناكسة كطلب ٔنفيضات كتنزيبلت أسنة ىذا أـ كاجب؟ 

. أ١نـر أـ مكركه؟ كما يقع لكثًن من الناس
ا فق اآلثار  أىل السنة كاٛنماعة ىم أىل االتباع فهم يتبعوف  ثار الن  صلى اهلل عليو كسلم، كىل يدخل ُبفإذ

 كاٞنواضع اليت مثبلن ا،اآلثار اٜنسية بأف يقصد اإلنساف اٞنواضع اليت جلس فيها الن  صلى اهلل عليو كسلم فيجلس فيو
قضى فيها حاجتو فيقضي فيها حاجتو؟ كقع ىذا من بعض الصحابة يعين بلغ هبم ذلك أف صاركا يتحركف اٞنواضع اليت 

كاف ينزؿ فيها الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب مراحل السفر فينزلوف فيها كاٞنواضع اليت باؿ فيها فيتقصد أف يقضي حاجتو 
                                                           

 (.1337)صحيح مسلم  



 أحمد القاضي: د  الشيخ فضيلة  العقيدة الواسطية                                                                                                                                                                   شرح

 
 

 [265[  هذه المادة لم تراجع على الشيخ  ـ حفظه هللا ـ
 

 ألف ىذا كقع منو صلى اهلل عليو كسلم ُنكم الطبيعة كاٛنًبلة ؛فيها، كلكن الذم يظهر أف ىذا ٣نا ال يدخل ُب دائرة االتباع
 مثبلن ملبس كمركب كمشرب كمسكن ىذا  من فما يتعلق بالطبيعة كاٛنبلة كما يتعلق بعادات قومو،ال ُنكم الدين كاالتباع

ألف الن  صلى اهلل عليو كسلم كاف يلبسها، ال يقوؿ ؛  من السنة لبس اإلزار كالرداء:ال تتعلق بو سنة، فبل يقولن قائل
 : من السنة أف يسكن اإلنساف ُب بيت من لنب كطٌن سقفو من جريد فهذا ال يتعلق بأمر مقصود لذاتو، ال يقوؿ:قائل

 فإف ىذا ال يتعلق بسنة إ٧نا ىذا كاف يتعلق باألمور اٞنعيشية، ،من السنة أف يركب اإلنساف البعًن كالبغلة كاٜنمار كما أشبو
كإ٧نا تتعلق السنة فيما كاف من التشريع فهذا ىو الذم يتحرل اإلنساف فيو سنة الن  صلى اهلل عليو كسلم ما استطاع إليو 

. سبيبلن 
ًبيًل السَّاًبًقينى : كذلك أيضنا ى لىوي اٍٟنيدىل }:  لقوؿ اهلل تعأب:األىكَّلًينى  كىاتػّْبىاعي سى كىمىٍن ييشىاًقًق الرَمَّنسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىبػىٌنَمَّن

ًبيًل اٍلميٍؤًمًنٌنى نػيوىلًِّو مىا تػىوىٔبَمَّن كىنيٍصًلًو جىهىنَمَّنمى كىسىاءىٍت مىًصًننا رى سى  سبيل اٞنؤمنٌن :، فثىم سبيبلف[115: النساء] {كىيػىتَمَّنًبٍع غىيػٍ
كتعريف اإلٗناع عند أىل السنة كاٛنماعة عند األصوليٌن ىو ،كسبيل اجملرمٌن، فالواجب اتباع سبيل اٞنؤمنٌن كىو اإلٗناع 

اتفاؽ علماء أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم على مسألة من اٞنسائل ُب عصر من العصور، فإذا انعقد ىذا االتفاؽ من 
 فإف ىذا االتفاؽ ؛ أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم على مسألة من اٞنسائل ُب زمن من األزمنة -ال من عامة-علماء 

 كاآلية [ال ْنتمع أميت على ضبللة]: يكتسب العصمة ٓب؟ ألف اهلل ال ٩نمع األمة على ضبللة فقد جاء ُب حديث مشهور
كال شك أف السابقٌن األكلٌن يدخل اٞنهاجركف كاألنصار فيهم دخوالن أكليًّيا ككذلك التابعوف ٟنم . دليل على ذلك

 .بإحساف، كاستدؿ بوصية الن  صلى اهلل عليو كسلم اليت ركاىا أ٘ند كغًنه بسند صحيح
 كل ما أضيف إٔب الن  صلى اهلل عليو كسلم من قوؿ أك :كسنة الن  صلى اهلل عليو كسلم: عىلىٍيكيٍم ًبسينًَّتي: قاؿ

.  فإف ىذا يعد من سنتو؛فعل أك تقرير أك صفة
 ىم كل من خلف الن  صلى اهلل عليو :من اٝنلفاء الراشدكف؟ اٝنلفاء الراشدكف: اٍلخيلىفىاًء الرَّاًشًدينى  كىسينَّةً : قاؿ

 إف اٝنلفاء الراشدين : كيدخل فيهم اٝنلفاء األربعة دخوالن أكليًّيا، لكن ال يقاؿ،كسلم ُب أمتو بالعلم النافع كالعمل الصاّب
 ىؤالء ىم أشرفهم كأكٟنم لكن ٗنيع من خلف الن  صلى اهلل عليو كسلم ُب أمتو بالعلم النافع ،ىم فقط ىؤالء األربع

ر٘نو - العلماء كاألمراء الصاٜنوف يدخل ُب ذلك عمر بن عبد العزيز : فيدخل ُب ذلك،كالعمل الصاّب فهو خليفة راشد
 كاإلماـ أ٘ند بن حنبل كالشافعي كمالك كسفياف كاألكزاعي كغًن ذلك ٣نن أطبقت األمة على إحساف الظن هبم -اهلل

. كالثناء عليهم فهم كلهم خلفاء راشدكف
هىا بًالنػَّوىاًجذً  تىمىسَّكيوا ًبهىا,: قاؿ  ىي : كالنواجذ، التمسك يكوف باأليدم كالعض يكوف بالنواجذ:كىعىضُّوا عىلىيػٍ

.   خر األضراس يعين كأنو لشدة التمسك هبا كالعض عليها بلغ العض إٔب  خر األضراس
ثىاًت األيميوًر؛: قاؿ ًإيَّاكيٍم كىميٍحدى ذلك أف اقتصاد ُب اتباع خًن من اجتهاد ُب ابتداع، ما : فىً فَّ كيلَّ ًبٍدعىةو ضىاللىةه  كى

ا لكن احملافظة على سنة ثابتة كلو قلت خًن  كٟنذا ،فائدة أف يستكثر اإلنساف من عمل بدعي ىذا ال يزيده من اهلل إال بعدن
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كاف أحب العمل إٔب اهلل أدكمو كإف قل كىو العمل الصاّب اٞنوافق للسنة، كقد عرؼ العلماء البدعة عرفها رسوؿ اهلل صلى 
فكل . [من عمل عمبلن ليس عليو أمرنا فهو رد] ،[من أحدث ُب أمرنا ىذا ما ليس منو فهو رد]: اهلل عليو كسلم بقولو

 بتعريف -ر٘نو اهلل-كل إحداث ُب الدين فهو بدعة، كعرفها الشاط  -  الحظوا إٔب الدين -إضافة إٔب الدين فهو بدعة 
الحظ . "البدعة طريقة ُب الدين ٢نرتعة تضاىي الشرعية يقصد بالسًن عليها اٞنبالغة ُب التعبد هلل تعأب": أصوٕب فقاؿ

 ليست ُب أمور الدنيا فليست تتعلق باٞنساكن كاٞنراكب كاٞنبلبس اللهم إال أف يكوف لوصف من فطريقة ُب الدين إذ
 كالنهي عن ثوب الشهرة أك لبس األ٘نر كاٞنعصفر للرجاؿ أك مثبلن الضيق كالعارم كالشفاؼ للنساء يعين :األكصاؼ

 : تضاىي الشرعية، يعين على غًن مثاؿ سابق كال أصل من األصوؿ:لوصف خارجي ىي طريقة ُب الدين ٢نرتعة، ٢نرتعة
 كإحداثهم مثبلن للمولد النبوم كىذا ٓب :يعين ٕناثل األشياء اٞنشركعة ألف اٞنبتدعة ٪ندثوف أمورنا تلتبس كأهنا تشبو الدين

يكن من فعل الن  صلى اهلل عليو كسلم كال الصحابة كال التابعٌن كال التابعٌن ٟنم بإحساف، فهذا ال شك أنو من 
يقصد بالسًن عليو يعين مبتدعها قصد بإحداثها اٞنبالغة ُب التعبد هلل تعأب، كثقوا ٕناـ الثقة أف كل من أحدث ، احملدثات

 كلو أف اإلنساف استغىن بالصحيح ألغناه عن الضعيف كاحملدث، لكن الشيطاف ،بدعة فإف ذلك يكوف على حساب سنة
 ألف البدعة استنفاذ للطاقات كتضييع لؤلكقات كاألعمار ؛إذا ٓب يظفر من العبد بشرؾ أكرب كال أصغر أكقعو ُب البدعة

ا  ، أنواع كمراتب ىناؾ بدع مكفرة ىناؾ بدع مفسقة-يا رعاكم اهلل-كالبدع . على غًن ىدل فبل تزيده من اهلل إال بعدن
 كبسط ىذا يطوؿ فهي ليست على حد سواء ىناؾ بدع ثقيلة كىناؾ بدع خفيفة، ،ىناؾ بدع اعتقادية كىناؾ بدع عملية
 كبدعة القدرية ليست ، كبدعة اإلرجاء كاٝنوارج: اليت تتعلق بأمر عقدمة فالبدع،فينبغي للعاقل أف ٬نيز بٌن أنواع البدع

كالبدع العملية كمن أحدث أكرادنا أك سبحة أك شيئنا من األمور العملية كلها مردكدة على أصحاهبا لكن فرؽ بٌن ما يتعلق 
.  كالواجب إنكار اٛنميع لكن ييعطى كل شيء ما يستحقو،بأصل الدين كأيسو كبٌن ما يتعلق ببعض مسائل السلوؾ

ـي : قاؿ رى اٍلهىٍدًم ىىٍدمي ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم كىيػىٍعلىميوفى أىفَّ أىٍصدىؽى اٍلكىالـً كىال ىذا قد جاء : اهلًل, كىخىيػٍ
 كخًن ،إف خًن اٜنديث كتاب اهلل]: -رضي اهلل عنو-ُب حديث ركاه اإلماـ مسلم فهذه ٗنل نبوية ثبتت ُب حديث جابر 

 فإف ؛أما بعد:  كينبغي أف يقدـ اإلنساف هبا ُب الدركس كالكلمات بأف يقوؿ،[اٟندم ىدم ١نمد صلى اهلل عليو كسلم
أصدؽ الكبلـ كبلـ اهلل كخًن اٟندم ىدم ١نمد صلى اهلل عليو كسلم كشر األمور ١ندثاُتا ككل ١ندثة ُب دين اهلل بدعة 

. ككل بدعة ضبللة من يطع اهلل كرسولو فقد رشد كمن يعص اهلل كرسولو فلن يضر اهلل شيئنا كلن يضر إال نفسو
ـى اهلًل عىلىى  ىٍيرًًه ًمٍن كىالـً أىٍصنىاًؼ النَّاسً : قاؿ  كأف يتفطن ،ىذا أمر ينبغي أف يتفطن لو كل مؤمن: كىيػيٍؤثًريكفى كىالى

 ٍب اذكر كبلـ أىل ، كثن بذكر األحاديث،لو طالب العلم خاصة فإذا أردت أف تقرر أمرنا من األمور فابدأ بذكر اآليات
 فبل بد أف تعظم كبلـ اهلل كأف تعلق الناس بو كأف ْنعل عليو اٞنعوؿ كىذا ىو ما ، ٍب قل ما شئت،العلم

.  كالتأصيل ىو الرد إٔب األصوؿ،"بالتأصيل:"يسمى
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ا سيمُّوا أىٍىلى اٍلًكتىاًب كىالسُّنَّةً . كىيػيقىدّْميوفى ىىٍدمى ميحىمَّدو صلى اهلل عليو كسلم عىلىى ىىٍدًم كيلّْ أىحىدو  :قاؿ : كىًلهىذى
أم أف من شأف أىل السنة كاٛنماعة العناية باآلثار النبوية كاألحاديث احملمدية، فهم أىل الركاية كالدراية؛ كٟنذا ٓب يزؿ أىل 

السنة كاٛنماعة ينصبوف أنفسهم لطلب العلم كالرحلة ُب طلب اٜنديث كتدارسو كركايتو كٓنملو كأدائو، فهم أسعد الناس 
هبذا الوصف، يقدموف ىدم ١نمد صلى اهلل عليو كسلم على ىدم كل أحد؛ كٟنذا ٚنوا أىل الكتاب كالسنة، ىذا سبب 

. تسميتهم، لكوهنم ييؤثركف كبلـ اهلل على كبلـ كل أحد كييقدِّموف ىدم ١نمد صلى اهلل عليو كسلم على ىدم كل أحد
اٍلجىمىاعىًة قىٍد صىارى  اٍلجىمىاعىةى ًىيى ااًلٍجًتمىاعي, كىًضدُّىىا اٍلفيٍرقىةي, كىًإٍف كىافى لىٍفظي  كىسيمُّوا أىٍىلى اٍلجىمىاعىًة؛ ألىفَّ  :ثم قاؿ

 على معىن ىذا اللفظ الذم نردده مرارنا كىو اٛنماعة كأنو اٞنراد بو -ر٘نو اهلل-نبو الشيخ : اٍسمنا لًنػىٍفًس اٍلقىٍوـً اٍلميٍجتىًمًعي
 الدعوة إٔب الوحدة كاالئتبلؼ كذـ :االجتماع الذم ىو ضد الفرقة، كينبغي أف نعلم أف من أصوؿ أىل السنة كاٛنماعة

يعنا كىالى تػىفىرَمَّنقيوا}: أىل الفرقة كاالختبلؼ قاؿ اهلل عز كجل كىالى }: ، كقاؿ[103:  ؿ عمراف] {كىاٍعتىًصميوا ًُنىٍبًل اللَمَّنًو ٗنًى
: األنعاـ]{ ًإفَمَّن الَمَّنًذينى فػىرَمَّنقيوا ًدينػىهيٍم كىكىانيوا ًشيػىعنا}: ، كقاؿ ذامًّيا اٞنتفرقٌن[105:  ؿ عمراف] {تىكيونيوا كىالَمَّنًذينى تػىفىرَمَّنقيوا كىاٍختػىلىفيوا

 كٓب يزؿ أىل البدع أىل شذكذ كفيرقة ،، فلم يزؿ أىل السنة كاٛنماعة ٩نتمعوف على اٜنق كيدعوف غًنىم إٔب ذلك[159
كخركج عن اٛنماعة، كعلى طالب العلم أف يدرؾ ىذا اٞنعىن العميق ُب طريقة أىل السنة كاٛنماعة فبل يكوف ًمٍعوىؿ ىدـ 

م ُب األمة إذ إنو يوجد ُب بعض طلبة العلم من ٪نب الشقاؽ كالتنابذ باأللقاب كتفريق األمة ظِّ كال يكوف سبب تىشٍ 
كتصنيف الناس حَّت ُب مسائل اجتهادية، كلكن أىل السنة الراسخٌن ٬نيزكف بٌن ما يكوف سببنا للمفاصلة كما بٌن ما 

ا لبيبنا كأال ٓنشر اٝنبلفات ُب خندؽ كاحد  عليك أف تفرؽ ،٪نتملو اٝنبلؼ، فعليك يا طالب العلم أف تكوف عاقبلن حكيمن
بٌن ما يستحق أف تنتصب لذمِّو كالتحذير منو كالتحذير من أصحابو من أىل البدع احملققة كبٌن ما يكوف من جنس 

األمور اليت ٔنتلف فيها األنظار فتلتمس األعذار، كال ٬ننعك ذلك من أف تقوؿ اٜنق،  كأ كالفرعيات :األمور االجتهادية
 فإذا ٗنع ىذين الوصفٌن نفع اهلل ، أف يكوف قويًّيا ُب اٜنق رفيقنا باٝنلق:كٟنذا كاف الذم ينبغي أف يتحلى بو العآب اللبيب

ا؛بو نفعنا عظيمنا  كإذا كاف رفيقنا رقيقنا لكن ، ألنو إف كاف قويًّيا ُب اٜنق على فظاظة كشدة نفر الناس منو كزاد األمر تعقيدن
على أم كبلـ ال ٩نب أف يكوف اٞننهج ْنميع على غًن بياف كال غًن علم ما حصل اٞنقصود كصار اٞنقصود ىو ٠نرد 

 .كاضحنا كاألسلوب رفيقنا فإف اهلل يعطي على الرفق ما ال يعطي على العنف
كقد عرفناه  نفنا بأنو اتفاؽ علماء أمة : كىالدينً  كىاإًلًجمىاعي ىيوى األىٍصلي الثَّاًلثي الًَّذم يػيٍعتىمىدي عىلىٍيًو ًفي اٍلًعٍلمً  :قاؿ

. ١نمد صلى اهلل عليو كسلم على مسألة من اٞنسائل ُب عصر من العصور
. أم أىل السنة كاٛنماعة: فػىهيمٍ  :قاؿ ، ىذه األمور العظيمة ُب منهج االستدالؿربعد أف ذؾ

تػىعىلُّقه  النَّاسي ًمٍن أىقٍػوىاؿو كىأىٍعمىاؿو بىاًانىةو أىٍك ظىاًىرىةو ًممَّا لىوي  يىزًنيوفى ًبهىًذه األيصيوًؿ الثَّالثىًة جىًميعى مىا عىلىٍيوً : قاؿ
ينً   كىي ىذه اٞنعايًن الثبلثة الكتاب كالسنة كاإلٗناع ال شيء غًنه ال العقل كال الذكؽ : ىناؾ مرجعية كاضحةفإذ: بًالدّْ

كال الكشف كال الوجد كال أم مصطلح من اٞنصطلحات اليت أحدثها اٞنتكلموف أك أحدثها اٝنرافيوف، بل اٞنعوؿ على ىذه 
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الثبلثة ال عصبية كال عقبلنية كال ذكقية كجدية إٔب غًن ذلك بل الكتاب كالسنة كاإلٗناع ىذه الثبلثة ىي القسطاس 
 .اٞنستقيم كميزاف االعتداؿ كاٞننهج الرشيد الذم ٩نب أف يعوؿ عليو

,  :ٍب أتبع ذلك بالقوؿ كىاإًلٍجمىاعي الًَّذم يػىٍنضىًبطي ىيوى مىا كىافى عىلىٍيًو السَّلىفي الصَّاًلحي؛ ًإٍذ بػىٍعدىىيٍم كىثػيرى االٍخًتالىؼي
نعم أمر اإلٗناع عزيز بعد أف توسعت األمة كانتشرت ُب األقطار، أما ٞنا كاف اٞنسلموف ١نصورين ُب : األيمَّةً  كىانٍػتىشىرىٍت ًفي
 الفسطاط ُب مصر ٞنا كانوا ُب ىذه اٞنواضع كاف إمكاف العلم كعقد اإلٗناع ، الشاـ، الكوفة، مكة، اٞندينة:حواضر معينة

كىاإًلٍجمىاعي الًَّذم  :مدركنا لكن ٞنا انتشرت األمة كبلغت اآلفاؽ كتفرؽ العلماء ُب األمصار صىعيب ضبط اإلٗناع، فلهذا قاؿ
,  ،يقصد بالسلف الصاّب القركف الثبلثة األكٔب :السَّلىفي الصَّاًلحي  يػىٍنضىًبطي ىيوى مىا كىافى عىلىٍيوً  ًإٍذ بػىٍعدىىيٍم كىثػيرى االٍخًتالىؼي

 فلهذا نسب إٔب اإلماـ أف من ادعى اإلٗناع فقد كذب يريد بذلك ىذه الصورة اليت جرت بعد انتشار :كىانٍػتىشىرىٍت األيمَّةً 
األمة كتفرقها كتفرؽ العلماء ُب األمصار، كىل ٬نكن أف ينعقد اإلٗناع اآلف؟ رّنا مع توفر كسائل االتصاؿ اٜنديثة 

 كُنمد اهلل قد ،كالسريعة رّنا ٬نكن أف ينعقد اإلٗناع لو حصل اتفاؽ لكن الغالب مع كثرة االختبلؼ أال ٪نصل ذلك
 .اكتمل ًعٍقد ىذه األمة كحفظ اهلل ٟنا من الكتاب كالسنة كإٗناع صدر ىذه األمة من السلف الصاّب

ًثيرنا كىصىلَّى اهللي   ..عىلىى ميحىمَّدو كىآًلًو كىصىٍحًبًو كىسىلَّمى تىٍسًليمنا كى
 .كاهلل أعلم
 (42)الدرس 

 محاسن األخالؽ
 إٔب جوانب مهمة يغفل عنها كثًن من اٞننتسبٌن إٔب السنة -ر٘نو اهلل-بعد أف فرغ من ذكر منهج االستدالؿ انتقل

 كىذا غلط ،كىو ما يتعلق بالسلوؾ كاألخبلؽ إذ بعض الناس يظن أنو ال شأف للعقيدة السلفية باٞنسائل اٞنسلكية كاٝنلقية
 كال يظن أف العقيدة ىي ٠نرد ١نفوظات متنية أك ،فظيع فينبغي لطالب العلم أف يتزين بزينة اإل٬ناف كأف يتحلى ُنلية العلم

 .كا أيضنا سلوؾ بل السلوؾ ىو ٖنرُتا فتأمل، ال،منظومات أك ما أشبو
هىوفى عىًن اٍلميٍنكىًر عىلىى مىا  مَّعى ٌىًذًه األيصيوًؿ يىٍأميريكفى : قاؿ .أم أىل السنة: ثيمَّ ىيم: فىٍصله : قاؿ بًاٍلمىٍعريكًؼ, كىيػىنػٍ
ال ريب أنو من أبرز صفات أمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم كأعظم عبلمات خًنيتها األمر باٞنعركؼ : تيوًجبيوي الشَّرًيعىةي 

رى  كيٍنتيمٍ }: كالنهي عن اٞننكر؛ لقوؿ اهلل تعأب يػٍ : عمراف  ؿ { ]اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىتػىنػٍهىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  تىٍأميريكفى  لًلنَمَّناسً  أيٍخرًجىتٍ  أيمَمَّنةو  خى
: عمراف  ؿ{ ]اٍلميٍنكىرً  عىنً  كىيػىنػٍهىٍوفى  بًاٍلمىٍعريكؼً  كىيىٍأميريكفى  اٝنٍىًٍنً  ًإٔبى  يىٍدعيوفى  أيمَمَّنةه  ًمٍنكيمٍ  كىٍلتىكينٍ }:  كقاؿ قبل ذلك،[110
 ألف ؛ فهم ر٘نة على الناس، فأمة ١نمد صلى اهلل عليو كسلم أمة إ٩نابية تقود الناس إٔب اٛننة بالسبلسل كما جاء،[104

ٍلنىاؾى ًإالَمَّن رىٍ٘نىةن لًٍلعىالىًمٌنى }: نبيهم صلى اهلل عليو كسلم كاف ر٘نة للعاٞنٌن ، لكن ينبغي أف يقيد [107: األنبياء] {كىمىا أىٍرسى
 شرط قبلو كشرط :كذلك بتحقيق ثالثة شركط: عىلىى مىا تيوًجبيوي الشَّرًيعىةي  :األمر باٞنعركؼ كالنهي عن اٞننكر ّنا ذكر الشيخ

 هبذا يكوف اإلنساف ، ىو الصرب:كالذم بعده ، ىو الرفق:كالذم معو ، ىو العلم:فالشرط الذم قبلومعو كشرط بعده، 
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 بالرفق معو فبل يكوف فظًّيا ،أمارنا باٞنعركؼ هناءن عن اٞننكر على ما توجبو الشريعة مب؟ بالعلم قبلو فبل يأمر كال ينهى إٔب بعلم
ٍعريكًؼ كىاٍنوى عىًن اٍلميٍنكىًر }:  بالصرب بعده فبل يكوف جزكعنا على ما يقع عليو كٟنذا قاؿ لقماف،غليظنا ُب أمره كهنيو كىٍأميٍر بًاٍلمى

[. 17: لقماف] {كىاٍصربٍ عىلىى مىا أىصىابىكى 
ىذا أيضنا ٣نا استقر عليو : األيمىرىاًء أىبٍػرىارنا كىانيوا أىٍك فيجَّارنا كىيػىرىٍكفى ًإقىامىةى اٍلحىجّْ كىاٍلًجهىاًد كىاٍلجيمىًع كىاألىٍعيىاًد مىعى  :قاؿ

 ألف ُب طاعتهم اجتماع الصف كاجتماع األمة كُب ؛ أبرارنا كانوا أك فجارنا، كىي طاعة األمراءمذىب أىل السنة كاٛنماعة
اٝنركج عليهم إزىاؽ لؤلركاح كسفك للدماء، كقد جرب اٞنسلموف ُب عصور متقدمة ما يرتتب على اٝنركج على الوالة 

 على بٌن أمية بإغراء من الركافض حَّت استجركه إٔب -رضي اهلل عنو كعن أبيو-فوجدكا مغبتو سيئة فخرج اٜنسٌن بن علي 
 كاستشهاده ُب تلك الوقعة، كخرج الفقهاء مع عبد -رضي اهلل عنو- فوقع ما كقع من قتلو ؛كرببلء ٍب نفضوا أيديهم منو

كلذلك صار أىل السنة كاٛنماعة . الر٘نن بن األشعث كفيهم سعيد بن جبًن كالشع  فأكقع فيهم اٜنجاج مقتلة عظيمة
ـى   انعقدت لو كما أمر الن  صلى اهلل عليو فيتواصوف ّنا دلت عليو األحاديث من عدـ اٝنركج كعدـ نقد البيعة على 

، فًنكف السمع كالطاعة لؤلمراء أبرارنا كانوا أك فجارنا [كلو تأمر عليكم عبد حبشي كأف رأسو ذبيبة]كسلم بالسمع كالطاعة 
إنكم سرتكف بعدم أثرة كأمورنا ]: كإقامة اٜنج كاٛنهاد معهم كعدـ اٝنركج عليهم، كلذلك ٞنا قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم

يا : ، كقاؿ ُب حديث  خر ٞنا قالوا[أدكا إليهم حقهم كسلوا اهلل حقكم: يا رسوؿ اهلل، فما تأمرنا؟ قاؿ: تنكركهنا فقالوا
فمنع النبي صلى اهلل ، [ إال أف تركا كفرنا بواحنا عندكم فيو من اهلل برىاف،ال]: رسوؿ اهلل، أفبل ننابذهبم بالسيف؟ قاؿ

 :عليو كسلم الخركج على الوالة إال بتوفر أربعة شركط
 [.إال أف تركا] :ال الظنوف كالببلغات كاإلشاعاتالعلم القطعي الرؤية احملققة يعين :  األكؿالشرط
 أف يكوف كفرنا فلو كاف فسقنا ٓب يبح اٝنركج فلو كاف من يلي أمر اٞنسلمٌن يشرب اٝنمر أك يعاقر :الثانيالشرط 

 .أف يكوف ما ارتكبو كفرنا فهذا ال يبيح اٝنركج عليو ال بد ؛النساء أك يأكل اٞناؿ اٜنراـ
 من كراء : أم ظاىرنا بادينا مستعلننا فإف كاف شيئنا خفيًّيا كما يقاؿ:كمعىن بواحنا، أف يكوف بواحنا :الثالثالشرط 

 .الكواليس أك من ٓنت الطاكلة أك غًن ذلك فلسنا مأمورين بالتنقيب كالبحث
 يدؿ على أف ىذا األمر فعبلن دليل قطعي يعين ال بد من  ية ١نكمة [:عندكم فيو من اهلل برىاف] :الشرط الرابع

إنو ال " :"منهاج السنة النبوية" ُب -ر٘نو اهلل-كذلك كعدـ اجملازفة باألمة ُب ٢ناطر، كقد قاؿ شيخ اإلسبلـ ابن تيمية 
. "يكاد يعرؼ طائفة خرجت على ذم سلطاف إال ككاف ُب خركجها من الشر أضعاؼ ما كانوا يرجونو من اٝنًن

 فإف ىذا ال ؛ فلو ٓنققت األربعة كليس ىناؾ قدرة،كىو القدرة :كىناؾ شرط خامس تدؿ عليو بقية النصوص
ةى  كىأىًقيميوا أىٍيًديىكيمٍ  كيفُّوا} ألف اهلل قد قاؿ للمسلمٌن ُب مكة ؛يبيح اٝنركج  فبل بد من التنبو ٟنذا ،[77: النساء{ ]الصَمَّنبلى

 يشكوف -رضي اهلل عنو-كٞنا جاء أىل البصرة إٔب أنس ،  فإف ُب الصرب خًن؛كأال يستعجل اإلنساف ُب أمر لو فيو سعة
ال يأٌب على الناس زماف ]: اصربكا فإ٘ب ٚنعت رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم يقوؿ: إليو ما ٩ندكنو من ظلم اٜنجاج قاؿ
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فكاف منهج الصحابة الصرب حَّت يسرتاح من فاجر أك يسرتيح . [إال كالذم بعده شر منو، اصربكا حَّت تلقو٘ب على اٜنوض
اإلنساف، ككاف من منهج القراء اٞنبادرة باٝنركج فجرل ما جرل ٣نا حدثناكم من فتنة ابن األشعث، فعلى طالب العلم أف 

 فإف من ؛يرتكل ُب ىذه األمور كينظر ُب عواقبها ك٪نفظ كحدة األمة كيصوهنا من أف يسعى ُب حل عقد البيعة كلو بشرب
. فارؽ اٛنماعة قيد شرب فمات فميتتو جاىلية

: كما أمر الن  صلى اهلل عليو كسلم قاؿ:  كىيىًدينيوفى بًالنًَّصيحىًة لليمَّةً ,اٍلجىمىاعىاتً  كىييحىاًفظيوفى عىلىى :قاؿ
فعلى العبد اٞنؤمن أف . [مة اٞنسلمٌن كعامتهمئهلل كلكتابو كلرسولو كأل: ٞنن يا رسوؿ اهلل؟ قاؿ: النصيحة هلل ثبلثنا قلنا]

 اجعل الذم يبعثك على ما تقوؿ كما ، ال ال،ينبض قلبو بالنصح ال يكوف ٨نو التشفي أك االنتقاـ أك الوقيعة أك اٝنوض
 .تفعل ىو النصح لؤلمة فإذا استشعرت ىذا اٞنعىن معىن اإلشفاؽ على األمة أجرل اهلل على يديك اٝنًن

يىافً ]: قػىٍوًلًو صلى اهلل عليو كسلم كىيػىٍعتىًقديكفى مىٍعنىى: قاؿ اٍلمىٍرصيوًص؛ يىشيدُّ بػىٍعضىوي بػىٍعضنا,  اٍلميٍؤًمني ًلٍلميٍؤًمًن كىاٍلبػينػٍ
ىذا ىو التكافل االجتماعي بٌن اٞنؤمنٌن أف يتعاضد اٞنؤمنوف كيتعاكنوف على مصاٜنهم كيرفد [: كىشىبَّكى بػىٍينى أىصىاًبًعوً 

مىثىلي ] :بعضهم بعضنا كيعٌن بعضهم بعضنا كأال يعيشوا أفرادنا متناثرين ال يشعر أحدىم بالعاطفة ْناه اآلخر يوضحو قولو
ثىًل اٍلجىسىًد الواحد؛ ًإذىا اٍشتىكىى ًمٍنوي  اٍلميٍؤًمًنينى ًفي تػىوىادًّْىمٍ  ؛ تىدىاعىى لىوي سىائًري اٍلجىسىًد  كىتػىرىاحيًمًهٍم كىتػىعىاايًفًهٍم كىمى عيٍضوه
حديث متفق عليو، كيا لو من مثل بديع، إم كاهلل ينبغي أف يكوف اٞنؤمنوف كاٛنسد الواحد اٛنسد [: بياٍلحيمَّى كىالسَّهىرً 

 لو أصابك ،الواحد إذا اعتل منو شيء تأذل لو ٗنيع البدف لو يصيبك شيء ُب طرؼ أصبعك لوجدت الصداع ُب رأسك
مغص ُب بطنك ألحسست بإهناؾ ُب ٗنيع بدنك، فهكذا ينبغي أف يعيش اٞنؤمنوف ُب أصقاع األرض يعين ٪نسوف باٟنم 

. اإل٬نا٘ب كاألٓب اٞنشرتؾ حَّت ٪نملهم ذلك على ر٘نة بعضهم بعضنا
كىيىٍدعيوفى ًإلىى مىكىارًـً األىٍخالًؽ, . اٍلقىضىاءً  بًالصٍَّبًر ًعٍندى اٍلبىالًء, كىالشٍُّكًر ًعٍندى الرَّخىاًء كىالرّْضىا ًبميرّْ  كىيىٍأميريكفى  :قاؿ

اعلموا يا [: ًإيمىاننا أىٍحسىنػيهيٍم خيليقنا أىٍكمىلي اٍلميٍؤًمًنينى ]: كىيػىٍعتىًقديكفى مىٍعنىى قػىٍوًلًو صلى اهلل عليو كسلم  كىمىحىاًسًن األىٍعمىاًؿ,
 ىي بنيتك اٛنسدية من طوؿ أك قصر من : فالصورة الظاىرة؛رعاكم اهلل أف اإلنساف لو صورتاف صورة ظاىرة كصورة باطنة

 ىي الصورة اٝنيلقية كىي ما جبلت عليو من طباع كسجايا كأخبلؽ، : كالصورة الباطنة،بياض كسواد من قوة أك ىزاؿ
فينبغي أف تزين صورتك الباطنة أعظم من حرصك على تزيٌن صورتك الظاىرة بأف تكتسب األخبلؽ الكر٬نة كاآلداب 

 فا٘ند ؛ فإف جبلك اهلل على أخبلؽ ٘نيدة، ألف من األخبلؽ ما يكوف جبليًّيا كمنها ما يكوف كسبيًّيا؛الرفيعة كتتحلى هبا
 فخفف منها كجاىدىا كاحرص على أف تكتسب ؛ كإف جبلك على أخبلؽ ذميمة،اهلل تعأب عليها كسخرىا ُب مرضاتو

كىالَمَّنًذينى جىاىىديكا ًفينىا لىنػىٍهًديػىنػَمَّنهيٍم }:  فقد قاؿ اهلل تعأب،األخبلؽ اٜنميدة كأف تتخلى عن األخبلؽ الذميمة، ككل ذلك ٣نكن
 [.69: العنكبوت] {سيبػيلىنىا

, :فقاؿ ؛ٍب ذكر ٗنلة من ١ناسن األعماؿ , كىتػىٍعفيوى عىمٍَّن  كىيػىٍنديبيوفى ًإلىى أىٍف تىًصلى مىٍن قىطىعىكى كىتػيٍعًطيى مىٍن حىرىمىكى
, كىحيٍسًن اٍلًجوىاًر, كىاإًلٍحًساًف إلىى كىيىٍأميريكفى بًًبرّْ . ظىلىمىكى  ٍيًن, كىًصلىًة األىٍرحىاـً اٍليىتىامىى كىاٍلمىسىاًكيًن كىاٍبًن السًَّبيًل,  اٍلوىاًلدى
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هىٍوفى عىًن اٍلفىٍخًر, كىاٍلخييىالًء, كىاٍلبػىٍغًي, كىاالٍسًتطىالىًة عىلىى, كىالرٍّْفًق بًاٍلمىٍمليوؾً  ٍلًق ًبحىقٍّ أىٍك ًبغىٍيًر حىقٍّ  كىيػىنػٍ كىيىٍأميريكفى . اٍلخى
هىٍوفى عىٍن سىٍفسىًاًفهىا األىٍخالىًؽ,ى  ًبمىعىاًلي ىذه حزمة من األعماؿ الصاٜنة كالقربات الكر٬نة كل كاحد منها يتحق أف : كىيػىنػٍ

 فبل تظنن ،أف من شأف أىل السنة كاٛنماعة العناية باٛنوانب اٞنسلكية كاٛنوانب اٝنلقية:ييفرىد لو ٠نلس، كاٞنقصود من ىذا 
 ىذا جزء كاٛنزء اآلخر ىو العمل ، ال،يا طالب العلم أف طالب العلم السلفي ىو الذم يضبط مفاصل االعتقاد كحسب

فاٟندل ىو العلم النافع كدين اٜنق [33: التوبة{ ]اٜنٍىقِّ  كىًدينً  بًاٍٟنيدىل رىسيولىوي  أىٍرسىلى  الَمَّنًذم ىيوى }: كالتطبيق أٓب يقل اهلل تعأب
ىو العمل الصاّب فكيف تفرؽ الصفقة تعتين باٛنانب العلمي كتدع اٛنانب العملي، فكن يا طالب العلم شامة بٌن الناس 

 كن قدكة كأسوة لغًنؾ باإلحساف إٔب اٝنلق كنفعهم كالسعي ُب مصاٜنهم كصلة الرحم كبر ،ُنسن خلقك كعملك الصاّب
 فأعبلىا قوؿ ،اإل٬ناف بضع كسبعوف شعبة]: الوالدين كٗنيع ىذه اٝنصاؿ العظيمة اليت قاؿ عنها الن  صلى اهلل عليو كسلم

. [ كاٜنياء شعبة من اإل٬ناف، كأدناىا إماطة األذل عن الطريق،ال إلو إال اهلل
ا كى ىٍيرًًه؛ فىً نَّمىا ىيٍم ًفيًو ميتًَّبعيوفى  كىكيلُّ مىا يػىقيوليونىوي  :ثم ختم ذلك بقولو إم كاهلل : ًلٍلًكتىاًب كىالسُّنَّةً  كىيػىٍفعىليونىوي ًمٍن ىىذى

 ما دعى إليو الكتاب كالسنة أقبلوا عليو كما هناىم عنو الكتاب كالسنة أمسكوا عنو، ،ىذه بركة االعتصاـ بالكتاب كالسنة
 كأف ،فعليك يا طالب العلم أف تستكثر من ىذه اٝنصاؿ ما استطعت. فلذلك كانوا زينة الدنيا ككانوا بركة على العاٞنٌن

ىكريمات
 .ْنعل عمرؾ ظرؼ زماف الغتناـ ىذه اٞنزايا كاٞنناقب كاٞن

اعلموا يا رعاكم اهلل أف : ـاهللي ًبًو ميحىمَّدنا صلى اهلل عليو كسل كىاىرًيقىتػيهيٍم ًىيى ًديني اإلٍسالىـً الًَّذم بػىعىثى  :قاؿ
 ىو دين :دين اهلل كاحد كىو اإلسبلـ ليس هلل أدياف متعددة دين اهلل من لدف نوح إٔب ١نمد صلى اهلل عليو كسلم كاحد

نىا بًًو إًبٍػرىاًىيمى كىميوسىى كىًعيسىى أىٍف }: اإلسبلـ قاؿ تعأب نىا إًلىٍيكى كىمىا كىصَمَّنيػٍ يػٍ يًن مىا كىصَمَّنى بًًو نيوحنا كىالَمَّنًذم أىٍكحى شىرىعى لىكيٍم ًمنى الدِّ
ما باؿ اليهودية كالنصرانية أىي :  فإف قاؿ قائل، دين كاحد:أىًقيميوا الدِّينى . [13: الشورل] {كىالى تػىتػىفىرَمَّنقيوا ًفيوً أىًقيميوا الدِّينى 
 ، اليهودية كالنصرانية ليست أدياننا هلل، اليهودية ىي ما  ؿ إليو دين موسى عليو السبلـ بعد ٓنريف األحبار،أدياف هلل؟ ال

 أٓب ، أما ما جاء بو موسى كعيسى فهو اإلسبلـ،كالنصرانية ىي ما  ؿ إليو دين عيسى عليو السبلـ بعد ٓنريف الرىباف
ًإفَمَّن الدِّينى ًعٍندى } :ف إذ،[44: اٞنائدة] {إًنَمَّنا أىنٍػزىٍلنىا التػَمَّنٍورىاةى ًفيهىا ىيدنل كىنيوره ٪نىٍكيمي هًبىا النَمَّنًبيُّوفى الَمَّنًذينى أىٍسلىميوا}: يقل اهلل تعأب
ـي  ٍسبلى ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقبىلى ًمٍنوي } ،[19:  ؿ عمراف] {اللَمَّنًو اإٍلً ٍسبلى رى اإٍلً اإلسالـ ، لكن لفظ [85:  ؿ عمراف] {كىمىٍن يػىٍبتىًغ غىيػٍ
 :لو معنياف

 كىو االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطاعة كاٝنلوص من الشرؾ : كىو الذم ذكرنا  نفنا ,معنى عاـ
 . االستسبلـ هلل بالتوحيد كاالنقياد لو بالطاعة كاٝنلوص من الشرؾ،ىذا ىو الذم جاء بو ٗنيع أنبياء اهلل

 ا صلى اهلل عليو كسلم من العقائد الصحيحة  :كأما اإلسالـ بالمعنى الخاص فهو ما بعث بو ١نمدن
 فهذا ىو اإلسبلـ ؛كالشرائع العادلة كاألخبلؽ القو٬نة كاآلداب العالية ّنعىن أنو الصورة األخًنة الناسخة ٞنا تقدمها

كىالَمَّنًذم نػىٍفسي ١نيىمَمَّندو بًيىًدًه، الى يىٍسمىعي ]: باٞنعىن اٝناص الذم ال يقبل اهلل ديننا سواه فقد قاؿ الن  صلى اهلل عليو كسلم
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ًذًه اأٍليمَمَّنًة يػىهيوًدم ، كىالى نىٍصرىا٘ب ، ٍبيَمَّن ٬نىيوتي كىٓبٍى يػيٍؤًمٍن بًالَمَّنًذم أيٍرًسٍلتي ًبًو، ًإالَمَّن كىافى ًمٍن أىٍصحىاًب  يب أىحىده ًمٍن ىى
 ٗنيع الطرؽ :، كهبذا يتبٌن لكم بطبلف من يدعوف إٔب توحيد األدياف كمن يسوغوف األدياف كلها كيقولوف[النَمَّنارً 

 كال ٪نل ألحد أف يتدين باليهودية ، ىو دين اإلسبلـ: ال كاهلل ال يؤدم إٔب اهلل إال طريق كاحد،تؤدم إٔب اهلل
كالنصرانية بل ٩نب عليو أف يدخل ُب دين اإلسبلـ، ك٩نب أف يكوف اٜنوار بٌن أتباع األدياف حوار دعوة ال دعوة إٔب 

تػىعىالىٍوا }حوار الدعوة ىو أف ندعوىم كنقوؿ ٟنم ما أمرنا اهلل بو ؼ: فرؽ بين حوار الدعوة كالدعوة إلى الحواراٜنوار، 
ٍيئنا كىالى يػىتَمَّنًخذى بػىٍعضينىا بػىٍعضنا أىٍربىابنا ًمٍن ديكًف اللَمَّنًو فىًإٍف تػىوىلَمَّنٍوا  نىكيٍم أىالَمَّن نػىٍعبيدى ًإالَمَّن اللَمَّنوى كىالى نيٍشرًؾى بًًو شى نػىنىا كىبػىيػٍ ًإٔبى كىًلمىةو سىوىاءو بػىيػٍ

ال أف ٤نعل من اٜنوار ىدفنا كغاية يعين نتحدث دكف أف نقدـ ، [64:  ؿ عمراف] {فػىقيوليوا اٍشهىديكا بًأىنَمَّنا ميٍسًلميوفى 
 .مشركعنا كأف ندعو غًننا إٔب الدخوؿ ُب ديننا

تػىٍفتىًرؽي عىلىى ثىالثو  لىًكٍن لىمَّا أىٍخبػىرى  :قاؿ معقبنا ٍبًعينى ًفٍرقىةن؛ كيلُّهىا ًفي  النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كسلم أىفَّ أيمَّتيوي سى كىسى
ةن, كىًىيى  صار المتمسكوف باإلسالـ المحض الخالص عن الشوب ىم أىل السنة . السنة اٍلجىمىاعىةي  النَّار؛ إالَّ كىاًحدى

 ىيوى } أىل السنة كاٛنماعة مع أف اهلل تعأب قد قاؿ ُب القر ف : كنقوؿ؟أراد الشيخ أف يبٌن ٞناذا نعرب هبذا التعبًن: كالجماعة
 ألف الن  صلى اهلل ؛ ىي اإلسبلـ لكن ٞناذا عربنا بالسنة كاٛنماعةنا ال شك أف طريقت،[78: اٜنج { ]اٍلميٍسًلًمٌنى  ٚنىَمَّناكيمي 

عليو كسلم أخرب بأف ىذه األمة اليت يتسمى ٗنيع فئاُتا باٞنسلمٌن أهنم يفرتقوف على ثبلثة كسبعٌن فرقة اثنتاف كسبعوف بدع 
 ؛ فيوجد ُب أىل القبلة أصناؼ من أىل البدع كاألىواء،كأىواء ككاحدة على السنة، فلذلك ٚنوا أىل السنة كاٛنماعة

 يعين من :فلذلك ايختًن ىذا االسم للداللة على اإلسبلـ اٝنالص من الشوب كما عرب اإلسبلـ احملض اٝنالص عن الشوب
 . فسموا أىل السنة كاٛنماعة كما بينا ىذا ُب مستهل ىذه الرسالة؛األخبلط كاألقذار

ىذه زيادة صححها [: مىا أىنىا عىلىٍيًو اٍليىوـى كىأىٍصحىاًبي ىيٍم مىٍن كىافى عىلىى ًمٍثلً ]: كىًفي حىًديثو عىٍنوي أىنَّوي قىاؿى : قاؿ
 ىم من كاف على مثل ما عليو الن  صلى اهلل عليو كسلم كأصحابو ُب :، كىي تبٌن أف الفرقة الناجية-ر٘نو اهلل-األلبا٘ب 

 أهنم الذين اجتمعوا على األخذ بسنة الن  :تعريف أىل السنة كاٛنماعة؟ فاٛنوابىو  ما : لو قيل لكفالعلم كالعمل، إذ
 ىذا ىو الذم عليو السلف الصاّب من ،صلى اهلل عليو كسلم كالعمل هبا ظاىرنا كباطننا ُب األقواؿ كاألفعاؿ كاالعتقادات

 اٝنوارج : مثل، كخرج من ذلك أىل البدع كاألىواء،أىل القركف الفاضلة الثبلثة كمن صار على طريقهم من أىل اٜنديث
 .  فإف ىذه بدع خارجة عن طريق أىل السنة كاٛنماعة؛كالركافض كاٞنرجئة كالقدرية ك٥نوىم

يقيوفى : ٍب قاؿ مثنينا عليهم معددنا ٞنزاياىم  الذم بلغ الغاية ُب : كىو،من الصديقوف؟ ٗنع صديق :كىًفيًهمي الصّْدّْ
. التصديق

اءً : قاؿ  . الذم قتل لتكوف كلمة اهلل ىي العليا: كىو،ٗنع شهيد: كىالشُّهىدى
 . اٞنمتثل ألكامر اهلل اجملتنب ٞنناىيو: كىو،ٗنع صاّب: كىالصَّاًلحيوفى : قاؿ

                                                           
 (.153)صحيح مسلم  
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ـي اٍلهيدىل, كىمىصىابًيحي الدُّجىى, أيكلو اٍلمىنىاؽً : قاؿ ٍأثيورىًة, كىاٍلفىضىاًئًل اٍلمىٍذكيورىةً بً كفيهم أىٍعال مراده من احملدثٌن :  اٍلمى
 كأٚناؤىم المعة كالنجـو ُب السماء موجودة ُب الكتب اٞنزبورة ُب اٞنناقب كسًن ،كالفقهاء كغًنىم ٣نن يطوؿ اٞنقاـ بذكرىم

 .أعبلـ النببلء
 فلم يزؿ اهلل تعأب يتعاىد ىذه ، ىو الذم كلما مات منهم أحد أبدلو اهلل بغًنه:األبداؿ: كىًفيًهمي األىٍبدىاؿي : قاؿ

األمة ٪نمل ىذا الدين من كل خلف عدكلو ينفوف عنو ٓنريف الغالٌن كانتحاؿ اٞنبطلٌن، فاهلل تعأب كلما ذىب عآب أبدلو 
 . كىذا من تكفل اهلل ُنفظ الدين، كىكذا تظل األمة ُب مدد مستمر من عند اهلل،بغًنه

ايىًتًهمٍ  كمنهم:قاؿ يًن, الًَّذينى أىٍجمىعى اٍلميٍسًلميوفى عىلىى ًىدى أئمة الدين ىم اٞنتبوعوف الذين ٟنم : كىًدرىايىًتًهمٍ  أىًئمَّةي الدّْ
 كسفياف الثورم : كغًنىم أيضنا، أيب حنيفة كمالك كالشافعي كأ٘ند فإهنم أصحاب مذاىب متبوعة: كاألئمة األربعة،أتباع

 يطوؿ اٞنقاـ بذكرىم، فهم أئمة -ر٘نهم اهلل-كسفياف بن عيينة كالشع  كاألكزاعي كإسحاؽ بن راىويو كغًنىم كثًن 
كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍم أىًئمَمَّنةن يػىٍهديكفى بًأىٍمرًنىا لىمَمَّنا صىبػىريكا كىكىانيوا بً يىاتًنىا }: الدين، كاإلمامة ُب الدين تناؿ بالعلم كاليقٌن، قاؿ اهلل تعأب

 .، فاإلمامة ُب الدين تناؿ بالصرب كاليقٌن[24: السجدة] {ييوًقنيوفى 
 الى تػىزىاؿي اىائًفىةه ًمٍن أيمًَّتي عىلىى]: النًَّبيُّ صلى اهلل عليو كسلم كىىيمي الطَّائًفىةي اٍلمىٍنصيورىةي الًَّذينى قىاؿى ًفيًهمي  :قاؿ

لىهيٍم؛  ىم الطائفة فإذ. ركاه البخارم كمسلم[: حىتَّى تػىقيوـى السَّاعىةي  اٍلحىقّْ مىٍنصيورىةن, الى يىضيرُّىيم مٍَّن خىالىفىهيٍم, كىالى مىٍن خىذى
ق إما أف اهلل تعأب ينصرىم باٜنجة كالبياف كىذا أمر ال ينقطع أك ،اٞننصورة ُنمد اهلل ال يزالوف منصورين من عند الل
لىهيمٍ  ،يعين ُب األمور العلمية: الى يىضيرُّىيم مٍَّن خىالىفىهيمٍ : بالسيف كالسناف كقد ٩نتمع األمراف، كتأملوا قولو  أم :كىالى مىٍن خىذى

ُب األمور الذين فهم الطائفة اٞننصورة، فتبٌن بذلك أف كل ىذه األلقاب مستحقة ألىل اٜنق ىم أىل الكتاب كالسنة ىم 
 .الطائفة اٞننصورة ىم الفرقة الناجية فهذه ألقاب مستحقة ٟنم ٗنيعها

هيٍم كىأىٍف الى  انىا, كىأىٍف يػىهىبى لىنىا ًمن لَّديٍنوي  فنىٍسأىؿي اهللى العظيم أىٍف يىٍجعىلىنىا ًمنػٍ رىٍحمىةن ًإنَّوي ىيوى  ييزًيغى قػيليوبػىنىا بػىٍعدى ًإٍذ ىىدى
  .كالحمد هلل كحده كصلى على خير خلقو محمد كآلو كصحبو كسلم. الوىىَّابي 

ًثيرنا كىصىلَّى اهللي   ..عىلىى ميحىمَّدو كىآًلًو كىصىٍحًبًو كىسىلَّمى تىٍسًليمنا كى
. كالحمد هلل الذم بنعمتو تتم الصالحات

 .كاهلل أعلم
 
 

 

 
 

 


